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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Όταν ένα έθνος βρίσκεται σε πτώση, 
όταν μια κοινωνία καταρρέει, 
μια παράμετρος μπορεί να βρεθεί πάντα: 
Έχουν ξεχάσει από πού έρχονται. 
Έχουν χάσει επαφή με αυτό 
που τους ένωσε στην αρχή».

Carl Sandburg, 1878-1967, 
Αμερικανός ποιητής

Η	προσπάθειά	μας	για	μια	αξιόπιστη	καταγραφή	του	χρονικού	της	ίδρυσης	και	λειτουρ-
γίας	του	συνδικαλιστικού	φορέα	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	συνέπεσε,	
εν	έτει	2015,	με	τις	ιστορικών	διαστάσεων	πολιτικοοικονομικές	εξελίξεις	στη	χώρα	μας.
Αναπόφευκτα,	λοιπόν,	η	αναζήτηση	του	ιστορικού	βηματισμού	των	πρωτοπόρων	Αξιω-

ματικών	και	η	ιχνηλάτηση	της	πορείας	τους	-από	το	έτος	εκκίνησης,	το	1988	ως	τις	μέρες	
μας-	δεν	μπορούσε,	υπό	αυτήν	την	έννοια,	να	μην	λάβει	υπόψη	της	και	τις	ανησυχίες	του	
προαναφερόμενου	Αμερικανού	ποιητή,	ο	οποίος	-αναζητώντας	απαντήσεις	γύρω	από	τα	αί-
τια	της	κατάρρευσης	ενός	έθνους,	μιας	κοινωνίας	κ.λπ.-	επέστρεφε	πάντα	στην	«αφετηρία».
Σ’	αυτήν	την	«αφετηρία»	αποφάσισε	να	επιστρέψει	και	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	

Πανελλήνιας	 Ομοσπονδίας	Αξιωματικών	Αστυνομίας	 (ΠΟΑΞΙΑ),	 αναθέτοντάς	 μου	 τη	
συγγραφή	και	επιμέλεια	της	παρούσας	έκδοσης,	του	δικού	της	μοναδικού	χρονικού.	Όχι	
επειδή	λησμόνησε	από	πού	έρχεται	ή	δεν	γνωρίζει	πλέον	προς	τα	πού	πάει.	Ούτε	διότι	οι	
άνθρωποι	που	δημιουργούν	ιστορία,	δεν	έχουν	χρόνο	να	τη	γράψουν1.	Το	έκανε,	προφα-
νώς,	επειδή	γνωρίζει	πολύ	καλά	ότι	οι	άνθρωποι	όλων	των	εποχών	μοιάζουν	και	η	Ιστορία	
δεν	είναι	χρήσιμη	επειδή	διαβάζει	κανείς	εκεί	το	παρελθόν,	αλλά	επειδή	διαβάζει	το	μέλ-
λον2.	Γνωρίζει	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	ΠΟΑΞΙΑ	ότι	τελικά	η	Ιστορία	δεν	γεννιέται	
αν	οι	συνδικαλιστικά	σκεπτόμενοι	και	ενεργούντες	σήμερα	Έλληνες	Αξιωματικοί	δεν	συ-
νεχίσουν	να	τη	γράφουν	οι	ίδιοι	με	τις	αποφάσεις	τους,	με	τις	ενέργειές	τους,	με	τις	παρα-
καταθήκες	τους	για	τους	αυριανούς	άξιους	συνεχιστές	του	έργου	τους.

Χωρίς	προκαταλήψεις	και	σκοπιμότητες,	επιχειρήσαμε,	λοιπόν,	μια	δεύτερη	«βουτιά»	
στα	παρελθόντα	της	συνδικαλιστικής	ιστορίας	των	Ελλήνων	Αστυνομικών	(η	πρώτη	αφο-

1. Φον Μέτερνιχ, 1773-1859, Αυστριακός πολιτικός.
2. Jean-Baptiste Say, 1767-1832, Γάλλος οικονομολόγος.
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ρούσε	την	ίδρυση	της	Πανελλήνιας	Ομοσπονδίας	Αστυνομικών	Υπαλλήλων3),	ακολουθώ-
ντας	το	φωτεινό	νήμα	που	άφηναν	πίσω	τους	οι	πρωτοπόροι	Αξιωματικοί	και	όσοι	τους	
διαδέχθηκαν	σε	ηγετικές	θέσεις	τα	επόμενα	27	πυκνά	και	πολυτάραχα	χρόνια	της	ίδρυσης	
και	λειτουργίας	του	συνδικαλιστικού	φορέα	των	Αξιωματικών,	από	την	Ένωση	Αξιωματι-
κών	Ελληνικής	Αστυνομίας	(ΕΝΑΕΑ)	ίσαμε	τη	σημερινή	ΠΟΑΞΙΑ.	Πυκνά	σε	γεγονότα	
και	δράση	χρόνια,	όχι	τόσο	λόγω	των	εσωτερικών	διεργασιών	-θεμιτών	σε	κάθε	περίπτω-
ση-	αλλά	κυρίως	διότι	η	γέννηση	του	συνδικαλιστικού	κινήματος	των	Ελλήνων	Αστυνο-
μικών	ήταν	μια	επανάσταση	στο	χώρο	της	Αστυνομίας,	και	όπως	όλες	οι	επαναστάσεις,	
«έπρεπε»	κι	αυτή	να...	κατασταλεί. 

«Συνδικαλιστές ε; Έ ρε κάτι μεταθέσεις που σας χρειάζονται για να συνέλθετε»,	ήταν	η	
συνήθης	«επιχειρηματολογία»,	τω	καιρώ	εκείνω,	κι	όσοι	είχαν	τη	χαρά	και	την	τιμή	να	
το	ζήσουν,	γνώρισαν	από	πρώτο	χέρι	την	πυγμή	της	αυταρχικής	εξουσίας,	αλλά	και	την	
απόλυτη	ικανοποίηση	που	μπορούσαν	αναμφίβολα	να	νιώσουν,	εξαιτίας	των	θετικών	απο-
τελεσμάτων	της	αέναης	σύγκρουσης	της	συντήρησης	με	την	πρόοδο	και,	εν	προκειμένω,	
του	παλιού	που	έφευγε	με	το	καινούργιο	που	ερχόταν.
Η	λέξη	«συνδικαλισμός»	για	την	εποχή	εκείνη	ήταν	άγνωστη	και	ούτε	καν	μπορούσε	

κανείς	να	τη	φανταστεί.	«Κουζουλό»	(!)	θεωρούσαν	όποιον	αστυνομικό	τολμούσε	να	την	
αναφέρει.	Μα	και	όταν	πάλι	αντιλήφθηκαν	ότι	δεν	μπορούσαν	να	κάνουν	αλλιώς,	αντί	να	
συμβιβαστούν	με	το	αναπόδραστο,	κάποιοι	 έκαναν	ό,τι	μπορούσαν	για	να	ελέγξουν	τις	
εξελίξεις.	
Δεν	χωρά	καμία	αμφιβολία	ότι	πρόκειται	περί	άθλου.	Αξιωματικοί	διακινδύνευσαν	την	

καριέρα	τους,	έβαλαν	σε	δεύτερη	μοίρα	την	οικογένεια	και	το	μέλλον	των	παιδιών	τους,	
προέταξαν	το	κοινό	συμφέρον,	αλλά	και	το	καλώς	εννοούμενο	συμφέρον	της	Υπηρεσίας,	
για	να	φέρουν	τον	εκσυγχρονισμό	και	τον	εκδημοκρατισμό,	σε	πείσμα	των	απαρχαιωμέ-
νων	δομών	και	κατεστημένων	νοοτροπιών	και	αντιλήψεων	που	τους	εμπόδιζαν	να	προχω-
ρήσουν.

Η	εξιστόρηση	των	σημαντικών	πρωτοβουλιών	των	πρωτοπόρων	συνδικαλιστών	και	στη	
συνέχεια	των	συλλογικών	αποφάσεων	όλων	των	Διοικητικών	Συμβουλίων,	από	το	1989	
έως	και	σήμερα,	παρακολουθεί	υποχρεωτικά	μεν,	επιγραμματικά	δε	χάριν	οικονομίας	της	
έκδοσης,	την	εσωτερική	πολιτικοκοινωνική	κατάσταση,	δεδομένου	ότι	αυτή	ήταν	εκείνη	
που	καθόριζε	όχι	μόνο	τις	ανάγκες	των	Ελλήνων	αστυνομικών	για	συνδικαλιστική	έκφρα-
ση	και	δράση	αλλά	και	διότι	από	αυτήν	εξαρτιόταν,	σε	τελική	ανάλυση,	το	παρόν	και	το	
μέλλον	της	ύπαρξης	της	οργανωμένης	συνδικαλιστικής	λειτουργίας	των	αστυνομικών.
Η	πολιτική	των	κυβερνώντων,	με	άλλα	λόγια,	ήταν	εκείνη	που	έκανε	τις	συνθήκες	ώρι-

μες	 για	 συνδικαλιστική	 δράση	 και,	 δυστυχώς,	 ακόμα	 και	 σήμερα	 εκείνη	 είναι	 που	 κα-
θορίζει	τα	μελλούμενα.	Πολιτική	κατάσταση	και	κοινωνικό	περιβάλλον,	υπηρεσιακά	δε-
δομένα	και	εργασιακό	στάτους,	εξωτερικές	επιδράσεις,	ευρύτερο	συνδικαλιστικό	κίνημα	
στην	Ελλάδα	και	το	εξωτερικό	και	κυρίως	ο	αστυνομικός	συνδικαλισμός	σε	άλλες	χώρες,	
συμπεριλαμβανομένων	των	πρώην	σοσιαλιστικών	χωρών,	προσμετρούσαν	στη	σκέψη	των	
πρωτοπόρων	συνδικαλιστών,	όταν	αποφάσιζαν	να	διαβούν	τον	Ρουβίκωνα.	
Η	γέννηση	του	συνδικαλιστικού	φαινομένου	στην	Αστυνομία,	επομένως,	δεν	ήρθε	ούτε	

τυχαία	ούτε	αυθόρμητα.	Ήταν	το	ώριμο	τέκνο	μιας	ανάγκης	που	αναδείχθηκε	από	τη	βάση	
του	Σώματος	και	αναπόφευκτα	έφτασε	ώς	την	κορυφή	του!	Παρά	τις	ενδογενείς	αδυναμί-

3. ΠΟΑΣΥ, Η δικαίωση 1988-2008, Ειδική έκδοση της ΠΟΑΣΥ.
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ες,	τις	αντιφάσεις,	τις	αντιπαραθέσεις,	τις	παρεξηγήσεις,	τις	σκοπιμότητες	ορισμένων,	το	
νερό	μπήκε	στ’	αυλάκι	και	σιγά	σιγά	μετατράπηκε	σε	ορμητικό	ποτάμι	με	την	καθοριστική	
συμβολή	και	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας.	

Οι	πρώτες	κινήσεις	για	την	ένταξη	των	πρώτων	Αξιωματικών	σε	συνδικαλιστική	Ένωση	
φέρουν	την	προσωπική	«σφραγίδα»	του	τότε	Αστυνόμου	Β’	Κώστα	Μπαλάση,	που	υπη-
ρετούσε	στη	Διεύθυνση	Διεθνούς	Αστυνομικής	Συνεργασίας,	αλλά	και	του	προέδρου	της	
Ένωσης	Κατωτέρων	Αστυνομικών	Κώστα	Συγγούνη,	ο	οποίος	αν	και	είχε	προηγηθεί	με	
τη	δημιουργία	της	ΕΚΑ,	βρισκόταν	σε	διαρκή	αναζήτηση	μιας	γέφυρας	συνεργασίας	σε	
συνδικαλιστικό	επίπεδο	και	με	τους	Αξιωματικούς,	καίτοι	ήταν	σε	ανοικτό	πόλεμο	με	το	
υπηρεσιακό	κατεστημένο	της	εποχής	εκείνης.	
Με	τη	συγκέντρωση	των	υπογραφών	των	21	Αξιωματικών	που	απαιτούνταν	για	τη	σύ-

σταση	σωματείου,	τέλη	του	1988,	κατατέθηκε	στο	Πρωτοδικείο	Αθηνών	το	πρώτο	Κατα-
στατικό,	αλλά	πριν	καλά-καλά	αποφανθεί	η	Ελληνική	Δικαιοσύνη,	η	τότε	Ηγεσία	έδειξε	
τις	πραγματικές	της	διαθέσεις:	διώξεις	μέσω	μεταθέσεων,	προφορικών	απειλών	και	διαφό-
ρων	φιρμανίων	περί	του	διαπραχθέντος...εγκλήματος.
Ήδη	είχε	αρχίσει	η	μεγάλη	περιπέτεια,	ο	κύκλος	της	οποίας	έκλεισε	το	1994	με	τη	νο-

μιμοποίηση	 του	 συνδικαλισμού	 (Ν.	 2265/1994)	 επί	 υπουργού	Δημόσιας	Τάξης	Στέλιου	
Παπαθεμελή,	έχοντας	στο	μεσοδιάστημα	καταγράψει	πολλά	επεισόδια,	με	οδύνες,	αμφι-
ταλαντεύσεις	και	παλινδρομήσεις	ένθεν	κακείθεν.	Επεισόδια,	όμως,	που	συνεχίστηκαν	και	
μετά	το	1994,	σε	συνθήκες	νομιμότητας	πλέον,	και	γι’	αυτό	σε	άλλη	αιτιώδη	βάση.

Κοινός	άξονας	συμπεριφοράς	των	πρωτοπόρων	του	αστυνομικού	συνδικαλισμού	των	
Αξιωματικών	-όπως	προκύπτει	από	τις	ανακοινώσεις	και	τις	δημόσιες	θέσεις	και	παρεμ-
βάσεις	των	Προέδρων	(Κ.	Μπαλάση,	Σ.	Σαββίδη,	Ηλ.	Βλαχογιάννη,	Μ.	Βετούλη,	Γ.	Κα-
μαρινόπουλου,	Δ.	Γεωργατζή,	Ι.	Κατσιαμάκα)	και	των	Γενικών	Γραμματέων	(Μ.	Βετούλη,	
Β.	Γιανόπουλου,	Ν.	Ζωγράφου,	Γ.	Νικολόπουλου,	Δ.	Καλαμπαλίκη,	 Ι.	Κατσιαμάκα,	Α.	
Βέλλιου),	αλλά	και	των	πρωτοστατών	των	Περιφερειακών	Ενώσεων4,	αποτέλεσε	η	επι-
τακτική	ανάγκη	για	εκσυγχρονισμό	του	Σώματος	της	ΕΛ.ΑΣ.	και	η	ουσιαστική	βελτίωση	
της	κοινωνικής	θέσης	των	Αξιωματικών	και	συνολικά	του	Αστυνομικού	προσωπικού.	Και	
στους	 δυο	στόχους	πέτυχαν	σημαντικά	και	μετρήσιμα	αποτελέσματα.	Αποτέλεσαν	κατ’	
ουσίαν	την	αγωνιώδη	έκφραση,	την	πιεστική	πρωτοπορία,	την	επισπεύδουσα	δύναμη	σε	
μια	εξέλιξη,	την	οποία	η	Πολιτεία	ώφειλε	προ	πολλού	να	έχει	δρομολογήσει	–	και	καθυ-
στέρησε	δραματικά.

Ο	αγώνας	 τους	 ξεδιπλώνεται	στις	σελίδες	αυτού	 του	βιβλίου	με	 την	 επισήμανση	ότι	
δόθηκε	μαζί	με	χιλιάδες	άλλους,	επώνυμους	και	ανώνυμους,	μαχόμενους	Αξιωματικούς,	
για	μια	ιδέα,	για	μια	υπόθεση	που	υπερέβαινε	πολλές	φορές	το	πνεύμα	και	το	γράμμα	του	
όποιου	καταστατικού.	

4. Αθ. Κατερινόπουλου, Γ.Κανέλου, Β. Γιαννόπουλου & Α.Παπαμαργαρίτη από την Αθήνα, Ευστρ. 
Κυριακάκη, Κ. Αναγνώστου & Γ.Θανόγλου από τη Θεσσαλονίκη, Δ. Κοκμοτού & Β. Ναζλή από την 
Ανατ. Μακεδονία -Θράκη, Αρ. Ανδρικόπουλου και Θ. Μπακάλη από την Πάτρα, Δ. Καλαμπαλίκη και 
Ν. Μπεσίρη από τη Στερεά Ελλάδα, Μ.Ζαφείρη, Κ.Καλαμπαλίκη & Β.Χαλάτση από τη Θεσσαλία, 
Π. Καρρά & Ι. Χρηστίδη από την Ήπειρο, Α. Δαριβιανάκη, Μ. Τριγώνη & Μ. Καραμαλάκη από την 
Κρήτη, Δ. Παφίλη & Ι. Παπασωτηρίου από την Πελοπόννησο, Χ. Γιώτη & Μ. Γιαννούλη από τα Ιόνια 
Νησιά κ.ά.
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Η	 προσήλωση	 στη	 συνδικαλιστική	 υπόθεση,	 η	 αγωνία	 για	 την	 επιτυχή	 έκβαση	 της	
όποιας	μάχης	δεν	μπορεί	να	αποτυπωθεί	ολοκληρωτικά.	Προκύπτει,	όμως,	αναμφίβολα	
και	μπορεί	να	κριθεί	αντικειμενικά	και	αμερόληπτα,	μέσα	από	τα	ίδια	τα	γεγονότα,	από	τις	
μαρτυρίες	των	πρωταγωνιστών,	από	τις	αποφάσεις	και	τα	ντοκουμέντα	που	τις	τεκμηριώ-
νουν.	Προκύπτει	πάνω	απ’	όλα	από	το	αδιαμφισβήτητο	γεγονός	ότι	ο	συνδικαλισμός	των	
αστυνομικών	άλλαξε	τον	ρου	της	αστυνομικής	Ιστορίας	στη	χώρα	μας.
Στην	27ετή	αγωνιστική	του	διαδρομή,	κατατέθηκαν	σημαντικές	προτάσεις	για	ριζοσπα-

στικές	αλλαγές	στη	λειτουργία	της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	με	στόχο	αφενός	μεν	τη	βελ-
τίωση	του	στάτους	του	Έλληνα	Αστυνομικού	(κατοχυρωμένα	δικαιώματα,	συνθήκες	ερ-
γασίας,	αμοιβές,	διασφάλιση	τρίτης	ηλικίας	κ.λπ.),	αφετέρου	δε	την	ποιοτική	αναβάθμιση	
των	υπηρεσιών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(πρόληψη,	καταστολή	εγκλήματος,	κοινωνικό	
έργο	κ.λπ.)	προς	τους	συμπολίτες	μας.
Δεν	είναι,	επίσης,	υπερβολή	αν	ισχυριστούμε	ότι	το	τρίτο	και	σημαντικότερο	όφελος	από	

τη	συνδικαλιστική	λειτουργία	των	αστυνομικών	όλων	των	βαθμίδων	της	Ιεραρχίας,	χωρίς	
το	πλαστό	δίλημμα	κατωτέρων-ανωτέρων,	ανωτάτων	κ.λπ.,	σχετίζεται	με	το	γεγονός	ότι	
ο	συνδικαλισμός	συνέβαλε	και	εξακολουθεί	να	συμβάλλει	στη	συμφιλίωση	της	κοινωνίας	
με	την	Αστυνομία	και	στην	άρση	της	«παρεξήγησης»	που	τεχνηέντως	(;)	συντηρήθηκε	για	
πολλά	χρόνια	στη	χώρα	μας	όσον	αφορά	την	αξία	και	τη	χρησιμότητα	της	Αστυνομίας,	ως	
θεσμού	του	δημοκρατικού	πολιτεύματος.

Τέλος,	θα	ήθελα	να	επισημάνω	ότι	το	βιβλίο	αυτό	έρχεται	να	εμπλουτίσει	την	ελληνι-
κή	βιβλιογραφία	για	τα	αστυνομικά	πράγματα	στη	χώρα	μας	-ένα	κεφάλαιο,	δραματικά	
φτωχό-	κατόπιν	απόφασης	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	ΠΟΑΞΙΑ	που	μου	εμπιστεύ-
τηκε	 τη	 συγγραφή	 του	Χρονικού	 του	 συνδικαλισμού	 των	Αξιωματικών	 της	 Ελληνικής	
Αστυνομίας.	Παρακολουθώντας	 επί	30	συναπτά	έτη	 το	αστυνομικό	ρεπορτάζ	και	 ιδίως	
το	συνδικαλιστικό	ρεπορτάζ	των	στελεχών	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	όλα	αυτά	τα	χρόνια,	
αποτελούσε	για	μένα	μεγάλη	πρόκληση	η	αντικειμενική	παράθεση	των	γεγονότων,	χωρίς	
συναισθηματισμούς	και	μεροληψίες	όσον	αφορά	στις	πρωτοβουλίες	και	τις	δραστηριότη-
τες	των	βασικών	πρωταγωνιστών	της	συνδικαλιστικής	ιστορίας,	αλλά	και	της	ζώσας	αστυ-
νομικής	και	πολιτικής	πραγματικότητας.	Πρόκειται	ασφαλώς	για	μια	 τιμητική	για	μένα	
απόφαση,	για	την	οποία	ευχαριστώ	ιδιαιτέρως	όλους	όσοι	συνέβαλαν	στη	λήψη	της,	αν	και	
η	μεγαλύτερη	αναγνώριση	της	όλης	πρωτοβουλίας	και	προσπάθειας	θα	ήταν	η	περαιτέρω	
αξιοποίησή	της,	ιδίως	από	εκείνους	που	έχουν	κάτι	να	παρατηρήσουν,	κάτι	να	σχολιάσουν,	
κάτι	να	προσφέρουν	παραπάνω	από	όσα	εμείς	δεν	καταφέραμε	να	συμπεριλάβουμε	στην	
παρούσα	έκδοση.	
Διότι	είναι	βέβαιο	ότι	μια	υπόθεση,	πρωτόγνωρη	για	τα	ελληνικά	δεδομένα,	όπως	ήταν	

η	γέννηση	του	αστυνομικού	συνδικαλισμού	δεν	μπορεί	να	εξαντληθεί	σε	ένα	ή	δυο	βιβλία,	
όσο	ογκώδη	κι	αν	είναι	αυτά.	Μια	από	τις	«δυσκολίες»,	εξάλλου,	που	συναντήσαμε	ήταν	
η	δομή	αυτή	καθαυτή	της	παράθεσης	των	γεγονότων.	Το	«όργωμα»,	η	«σπορά»	και	η	«συ-
γκομιδή	των	καρπών»	δεν	ήταν	στοιχεία	που	συνόδευαν	τη	δράση	των	στελεχών	του	συν-
δικαλιστικού	κινήματος,	μόνο	στο	ξεκίνημά	τους.	Ήταν	συστατικά	στοιχεία,	κάθε	φάσης	
και	κάθε	περιόδου,	από	τη	δημιουργία	των	πρώτων	Ενώσεων	μέχρι	και	τις	μέρες	μας,	όπου	
έχει	πια	εδραιωθεί	και	δεν	αμφισβητείται	ο	συνδικαλιστικός	τους	ρόλος.	Κάθε	φάση	και	
κάθε	εποχή	είχε,	με	άλλα	λόγια,	τα	δικά	της	«οργώματα»	και	τους	δικούς	της	«καρπούς».	
Όπως,	επίσης,	είχε	και	τους	δικούς	της	«συλλέκτες»,	τους	γνήσιους	και	τους	οψιγενείς,	
τους	οποίους	κάποτε	θα	τους	κρίνει	κι	αυτούς	η	Ιστορία.



19

Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

Το	παρόν	συγγραφικό	έργο	αποτελεί	προϊόν	μιας	ενδελεχούς	αναζήτησης	στοιχείων	και	
πληροφοριών	κυρίως	στα	αρχεία	των	συνδικαλιστικών	οργανώσεων,	ΠΟΑΞΙΑ	και	ΠΟΑ-
ΣΥ,	αλλά	και	μιας	από	καρδιάς,	μακράς	συζήτησης,	επικοινωνίας	και	συνεργασίας	με	τους	
βασικούς	συντελεστές	και	πρωτεργάτες	του	συνδικαλιστικού	κινήματος.	
Θα	ήθελα	να	ευχαριστήσω	ιδιαίτερα	τον	Κώστα	Μπαλάση,	τον	Ηλία	Βλαχογιάννη,	τον	

Γιώργο	Καμαρινόπουλο,	τον	Μιχάλη	Βετούλη,	τον	Νίκο	Ζωγράφο,	τον	Δημήτρη	Γεωργα-
τζή	και	τον	Ιωάννη	Κατσιαμάκα,	οι	υποδείξεις	και	οι	παρατηρήσεις	των	οποίων	βοήθησαν	
σημαντικά	στη	βελτίωση	της	παρούσας	έκδοσης.
Ένα	μεγάλο	Ευχαριστώ,	τέλος,	στον	ανώνυμο	Έλληνα	Αξιωματικό,	τον	αφανή	ήρωα	

της	Ελληνικής	Αστυνομίας	και	συνακόλουθα	της	συνδικαλιστικής	υπόθεσης	που	υπηρετεί	
από	το	1988	και	εντεύθεν,	τιμώντας	τον	όρκο	του	με	δημοκρατική	συνείδηση,	ευθύνη	και	
χρέος	έναντι	όλων	μας.	

Μανώλης Κ. Σταυρακάκης
Δεκέμβριος 2015





ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 

Από την παρανομία στη νομιμότητα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Mεταπολιτευτικά δεδομένα

«Εν ονόματι του Έθνους, κηρύσσω την έναρξιν των εργασιών της Ε΄ Αναθεωρητικής Βου-
λής»…

Η	αίθουσα	σείστηκε	από	τα	χειροκροτήματα	των	νεοεκλεγέντων	βουλευτών	-για	πρώτη	
φορά	μετά	την	πτώση	της	επτάχρονης	δικτατορίας-	και	ο	Ελληνικός	Λαός	καλωσόριζε,	
σχεδόν	στο	σύνολό	του,	την	έλευση	της	Γ’	Ελληνικής	Δημοκρατίας.	
Ήταν	πρωί	της	9ης	Δεκεμβρίου	1974,	όταν	ο	Πρωθυπουργός	της	χώρας	Κωνσταντίνος	

Καραμανλής,	από	το	βήμα	της	Βουλής	των	Ελλήνων,	σφράγιζε	με	τον	λόγο	του	την	έναρξη	
της	μεταπολιτευτικής	περιόδου	της	χώρας,	απαλλαγμένης	πια	από	το	άγος	της	δικτατορίας	
και	πολλά	υποσχόμενης,	πλέον,	στον	πολύπαθο	λαό	της.
Ο	κυρίαρχος	Ελληνικός	Λαός,	κατά	τις	πρώτες	ελεύθερες	εκλογές	της	17ης	Νοεμβρίου	

1974,	έφερε	πρώτο	κόμμα	τη	Νέα	Δημοκρατία	(54,37%	των	ψήφων),	με	επικεφαλής	τον	
Κωνσταντίνο	Γ.	Καραμανλή.	Η	πραγματική	αποκατάσταση	της	Δημοκρατίας	μόλις	 είχε	
ξεκινήσει.	Μια	νέα	εποχή	για	την	πατρίδα	μας	είχε	προβάλει	πανηγυρικά	στον	ορίζοντα.
Την	επομένη,	εξελέγη	το	προεδρείο	της	Βουλής,	ενώ	λίγες	ημέρες	μετά,	στις	11	Δεκεμ-

βρίου	1974,	ακολούθησε	η	ανάγνωση	των	προγραμματικών	δηλώσεων	της	κυβέρνησης	
από	τον	Πρωθυπουργό	Κωνσταντίνο	Γ.	Καραμανλή.	
Πρώτιστο	μέλημα	του	νέου	υπουργικού	συμβουλίου,	η	αναθεώρηση	του	Συντάγματος,	

η	οικονομική	ανάπτυξη	και	η	είσοδος	της	Ελλάδας	στην	ΕΟΚ.	Όπως,	επισημαίνει	ο	Πέ-
τρος	Μολυβιάτης,	πρόεδρος	του	Ιδρύματος	«Κωνσταντίνος	Γ.	Καραμανλής»5,	«ο Κωνστα-
ντίνος Καραμανλής έταξε ως σκοπό της ζωής του να θεραπεύσει τα τρία μεγάλα προβλήματα 
που αντιμετώπιζε το έθνος μας σε ολόκληρη την ιστορία του: 

-Την οικονομική υπανάπτυξη, τη φτώχεια δηλαδή. 
-Την εξωτερική ανασφάλεια, δηλαδή τους πολέμους, τις κατοχές, τους εμφύλιους σπαραγ-

μούς, ως επί το πλείστον ξενοκίνητους. 
-Και την πολιτική αστάθεια, δηλαδή τις καθεστωτικές αλλαγές, τα πραξικοπήματα, τα κι-

νήματα, τις επαναστάσεις. Και τη διχόνοια, αυτή την κατάρα του έθνους μας. Και επίστευε ο 
Κωνσταντίνος Καραμανλής ότι ο μόνος τρόπος για να λυθούν οριστικά και αμετάκλητα τα 
προβλήματα αυτά, ήταν να γίνει η Ελλάδα πλήρες και ισότιμο μέλος μιας Ενωμένης Ευρώ-
πης – ενωμένης όχι μόνο οικονομικά αλλά και πολιτικά και αμυντικά. Διότι έτσι η Ελλάδα 

5. Εκδήλωση, 6/3/2013, στο Μέγαρο Μουσικής με αφορμή τα 15 χρόνια από το θάνατο του Κωνστα-
ντίνου Καραμανλή.
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θα επετύγχανε και οικονομική ανάπτυξη και σταθερό δημοκρατικό καθεστώς και ασφάλεια 
από εξωτερικές επιβουλές». 
Ανατρέχοντας	στις	προγραμματικές	δηλώσεις,	πράγματι	ο	Κωνσταντίνος	Καραμανλής	

αναφέρεται	στην	αναγκαιότητα	ανασύνταξης	της	Πολιτείας	και	ειδικότερα	στην	αναδιοργά-
νωση	επί	ορθολογικών	βάσεων	του	κρατικού	μηχανισμού.	«Ο εκσυγχρονισμός της δημοσίας 
διοικήσεως είναι σήμερα επιτακτική εθνική ανάγκη. Και θα αποτελέσει ένα από τα πρώτα με-
λήματα της κυβερνήσεως. Το κράτος πρέπει να γίνει ικανό να κατανοεί και να εξυπηρετεί τον 
πολίτη και να αποδίδει έργο δημιουργικό. Μαζί με την ηθική και υλική ενίσχυση του ανθρώ-
πινου δυναμικού της διοικήσεως θα γίνουν οι αναγκαίες διαρθρωτικές μεταβολές, ώστε οι 
μεν κεντρικές υπηρεσίες να καταστούν πραγματικώς επιτελικές, οι δε περιφερειακές να υπη-
ρετούν αποδοτικά την διευρυνομένην αποκέντρωσιν, χάριν της αναπτύξεως των επαρχιών»6.
Ο	αρχηγός	της	Αξιωματικής	Αντιπολίτευσης	και	πρόεδρος	της	Ένωσης	Κέντρου,	Γεώρ-

γιος	Μαύρος,	συμφώνησε	με	την	προτεραιότητα	που	έδινε	η	κυβέρνηση	στον	εκσυγχρο-
νισμό	των	Ενόπλων	Δυνάμεων	και	σημείωσε	ότι	ήταν	απαραίτητη	η	αποκατάσταση	της	
πειθαρχίας	στο	στράτευμα	και	η	υποταγή	του	στην	πολιτική	Ηγεσία,	ενώ	σε	ό,τι	αφορά	τη	
δημόσια	διοίκηση,	πρότεινε	την	κατάρτιση	σε	διακομματική	βάση	ενός	θεσμικού	νόμου	
περί	διοικήσεως,	καθώς	επίσης	την	ίδρυση	Ανώτατης	Σχολής	Δημόσιας	Διοίκησης.
Ακολούθως,	ο	πρόεδρος	του	ΠΑΣΟΚ	Ανδρέας	Παπανδρέου	ζήτησε	την	κάθαρση	του	

στρατεύματος	από	τους	νοσταλγούς	της	χούντας,	την	τιμωρία	των	ενόχων	και	την	απο-
κατάσταση	των	διωχθέντων,	 ενώ	ο	γενικός	γραμματέας	 του	ΚΚΕ	Χαρίλαος	Φλωράκης	
ζήτησε	-μεταξύ	άλλων-	την	εξυγίανση	από	τη	νοοτροπία	που	είχε	καλλιεργήσει	στο	κράτος	
η	χούντα.	Αγορεύοντας,	δε,	στη	συνέχεια	ο	πρόεδρος	της	ΕΔΑ	και	γραμματέας	του	ΚΚΕ	
Εσωτερικού	Λεωνίδας	Κύρκος,	θεώρησε	ελλιπείς	τις	εξαγγελίες	του	Πρωθυπουργού	στον	
τομέα	της	κάθαρσης	και	της	αποχουντοποίησης.	Τόνισε,	μάλιστα,	ότι	στον	τομέα	του	εκ-
συγχρονισμού	του	κρατικού	μηχανισμού	στον	οποίο	έχει	δώσει	έμφαση	ο	Κ.	Καραμανλής	
ήταν	αδύνατον	να	προχωρήσει	χωρίς	τον	εκδημοκρατισμό	του.	
Απαντώντας	στη	συνέχεια	στις	αιτιάσεις	και	την	κριτική	της	αντιπολίτευσης,	ο	Πρωθυ-

πουργός	αναφέρθηκε	στα	μέτρα	που	είχαν	ήδη	ληφθεί	από	την	κυβέρνηση	των	70	ημερών7	
που	είχε	σχηματιστεί	ευθύς	αμέσως	μετά	την	πτώση	της	δικτατορίας,	και	επανέλαβε	ότι	
για	σωρεία	υποθέσεων	έχει	ήδη	ξεκινήσει	η	δικαστική	τους	διερεύνηση.	«Αλλά	δεν	είναι	
δυνατόν	η	κυβέρνηση	να	υιοθετήσει	την	άποψη	ότι	οι	200.000	των	υπαλλήλων	του	κρά-
τους	και	των	οργανισμών	δημοσίου	δικαίου	είναι	ένοχοι	διότι	δεν	ήσαν	ικανοί	να	κάνουν	
αντίσταση»,	τόνισε	ο	Κ.	Καραμανλής,	αναφέροντας	επίσης	ότι	θα	υπάρξουν	περαιτέρω	
διοικητικές	κυρώσεις,	μόνο	με	βάση	συγκεκριμένες	καταγγελίες,	αφού	ήδη	έχουν	αντικα-
τασταθεί	στο	πλαίσιο	της	αποχουντοποίησης	περί	τα	110.000	πρόσωπα8.
Να	σημειωθεί	ότι	ο	πολιτικός	λόγος	εστιαζόταν	κυρίως	στις	ευθύνες	των	Ενόπλων	Δυ-

νάμεων	και	δευτερευόντως	σε	εκείνες	των	Αστυνομικών	Σωμάτων.	Ωστόσο,	τα	επόμενα	
χρόνια,	τα	Αστυνομικά	Σώματα	ήταν	εκείνα	που	στοχοποιήθηκαν	και	πλήρωσαν	βαρύ	το	
τίμημα	της	τρομοκρατικής	δράσης	διαφόρων	οργανώσεων.

6. Αρχείο Κωνσταντίνου Καραμανλή, τόμος 8, σελ. 257-262
7. Επονομαζόμενη και Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Καθιερώθηκε να χαρακτηρίζεται έτσι η μετα-
βατική κυβέρνηση «εκτάκτου ανάγκης» που σχηματίστηκε με πρωθυπουργό τον Κ. Καραμανλή και 
μέλη κάποια στελέχη των προδικτατορικών κομμάτων ΕΡΕ και Ένωσης Κέντρου και κάποια στελέχη 
του αντιδικτατορικού αγώνα, στις 24 Ιουλίου 1974, όταν η χούντα των Συνταγματαρχών μετά την 
πρώτη φάση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο (Αττίλας Ι), παρέδωσε την εξουσία στους πολιτικούς.
8. Αρχείο Κωνσταντίνου Καραμανλή, τόμος 8, σελ. 262-268.
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Η πρώτη επταετία

Πρώτος	υπουργός	Δημόσιας	Τάξης	ορίστηκε,	σε	ηλικία	76	ετών,	ο	απόστρατος	Αξιω-
ματικός	του	Ελληνικού	Στρατού	Σόλων	Γκίκας	(1974-1976),	τον	οποίο	διαδέχτηκε	για	τα	
επόμενα	δυο	χρόνια	ο	δικηγόρος	Γεώργιος	Σταμάτης	(1976	-1977).	Στη	συνέχεια,	ακολού-
θησε	 ο	 απόστρατος	Αξιωματικός	 του	Ελληνικού	Στρατού	Αναστάσιος	Μπάλκος	 (1977-
1980)9	ενώ	επί	κυβερνήσεως	Γεωργίου	Ράλλη,	διετέλεσαν	υπουργοί	ο	Δημήτριος	Δαβάκης	
(1980-1981)	και	ο	Ιωάννης	Κατσαδήμας,	τελευταίος	υπουργός	πριν	από	τις	εκλογές	της	
18ης	Οκτωβρίου	1981	και	τον	σχηματισμό,	για	πρώτη	φορά,	σοσιαλιστικής	κυβέρνησης	
με	Πρωθυπουργό	τον	Ανδρέα	Παπανδρέου.

Με	την	πολιτική	που	άσκησαν,	όμως,	την	πρώτη	επταετία	της	διακυβέρνησης	της	χώρας	
από	τη	Νέα	Δημοκρατία,	δεν	κατάφεραν	να	απαλλάξουν	τα	Αστυνομικά	Σώματα	από	τα	
βάρη	του	παρελθόντος,	προωθώντας	κατ’	αρχάς	την	«κάθαρση»,	στο	βαθμό	που	απαιτού-
σαν	τα	κόμματα	της	αντιπολίτευσης,	και	κατά	δεύτερον	δεν	τα	κράτησαν	μακριά	από	τις	
πολιτικές	σκοπιμότητες,	όπως	υπαγόρευε	η	ίδια	η	ιστορική	πραγματικότητα.	Άλλωστε,	αν	
λάβουμε	υπόψη	τις	κοινωνικές	συγκρούσεις	και	τις	απεργίες	ενάντια	στην	πολιτική	των	
κυβερνήσεων	της	Νέας	Δημοκρατίας,	που	ελάμβαναν	πολλές	φορές	-και	μάλιστα	αμέσως	
μετά	την	πτώση	της	χούντας-	δυναμικό	χαρακτήρα,	προκαλώντας	τις	βίαιες	επεμβάσεις	
της	Αστυνομίας,	 αντιλαμβανόμαστε	 ότι	 οι	 προαναφερόμενοι	 υπουργοί	 χρεώνονταν	 μια	
νέα	-δυσμενή	για	την	Αστυνομία	και	τους	ίδιους	τους	αστυνομικούς-	κατάσταση.	Δεν	είναι	
τυχαίο	ότι	επί	των	ημερών	τους	δεν	υποχώρησε	ο	χαρακτηρισμός	του	κράτους	ως	αστυνο-
μικού,	με	ό,τι	αυτό	συνεπαγόταν	για	τις	σχέσεις	Αστυνομίας	και	κοινωνίας,	και	κυρίως	για	
το	ρόλο	που	έπρεπε	και	πρέπει	να	παίζει	διαχρονικά	η	Αστυνομία	στο	κοινωνικό	γίγνεσθαι.	
Τούτο	οφείλεται	στο	γεγονός	ότι	παρέβλεψαν	ουσιώδη	ζητήματα	δημοκρατικής	τάξης,	

«λελυμένα σε χώρες φιλελεύθερες, όπου η επιτυχία της πολιτικής δεν επιτυγχάνεται με τη 
στήριξη της Αστυνομίας, αλλά με τη μακρόχρονη αποχή της από κάθε δραστηριότητα που 
θα κινδύνευε να την εκθέσει ότι ταυτίστηκε με το πέρασμα σαν κυβέρνησης, κάποιου πο-
λιτικού μηχανισμού. Είναι θέμα οριοθέτησης θεσμών και συντεταγμένων εξουσιών, είναι 
θέμα διάκρισης ανάμεσα σε κυβέρνηση και διοίκηση, μαζί και θέμα νοοτροπίας και δημο-
κρατικής παράδοσης, το αν και κατά πόσο η Αστυνομία λειτουργεί σαν θεσμός πραγματικά 
απερίσπαστη, το αν έχει τη δυνατότητα να αρθρώσει τη δική της ουδέτερη, σύννομη και 
αξιόπιστη φωνή, το αν οι κανονισμοί εφαρμόζονται και η αστυνομική δεοντολογία γίνεται 
πράξη».10
Παρά	τις	δημοκρατικές	αλλαγές	που	επήλθαν	στο	κοινωνικό-πολιτικό	σκηνικό11,	ο	εκ-

δημοκρατισμός	 του	 κρατικού	 μηχανισμού,	 και	 ιδίως	 των	Σωμάτων	Ασφαλείας,	 αντιμε-
τωπιζόταν	από	την	Κυβέρνηση	μάλλον	ως	ένα	δευτερεύον,	 ιδιαίτερο	αίτημα	και	όχι	ως	

9. Ο Αναστάσιος Μπάλκος, από τον Ιανουάριο του 1975 είχε τοποθετηθεί γενικός γραμματέας του 
υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ελέγχοντας και εφαρμόζοντας κατά βάση την πολιτική της κυβέρνησης 
στο χώρο της δημόσιας τάξης. Παραιτήθηκε τον Νοέμβριο του 1977 για να θέσει υποψηφιότητα ως 
βουλευτής στο Νομό Πρέβεζας, οπότε και εξελέγη βουλευτής και διορίστηκε ως υπουργός Δημόσιας 
Τάξης, μετά τις βουλευτικές εκλογές του 1977.
10. Χαράλαμπος Α. Ζιανίκας, Η Αστυνομία σήμερα, 1990, Εκδόσεις Εστία, σελ. 50.
11. Νομιμοποίηση Κομμουνιστικού Κόμματος, επίλυση πολιτειακού με το δημοψήφισμα στο οποίο 
υπερίσχυσε η προεδρευόμενη δημοκρατία, νέο Σύνταγμα, ένταξη στην ΕΟΚ κ.λπ.
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πρωτεύον,	σε	σχέση	με	την	πραγματικότητα	ή	έστω	με	βάση	τις	αρνητικές	εντυπώσεις	που	
είχαν	διαμορφωθεί	το	προηγούμενο	διάστημα	στην	ελληνική	κοινωνία12.
Κραυγαλέο	παράδειγμα	για	τα	κόμματα	της	αντιπολίτευσης	ήταν	π.χ.	ο	χειρισμός,	εκ	

μέρους	της	τότε	Ηγεσίας,	της	κηδείας	του	απότακτου	αστυνομικού	Μάλλιου	Ευάγγελου,	
ο	οποίος	δολοφονήθηκε	από	την	τρομοκρατική	οργάνωση	«17	Νοέμβρη»	(14/12/1976),	
με	την	«αιτιολογία»	ότι	ήταν	βασανιστής	της	χούντας13.	Το	Αρχηγείο	διέταξε	την	αποστο-
λή	εξαμελούς	αντιπροσωπείας,	την	κατάθεση	στεφάνου,	καθώς	επίσης	«να	ειδοποιηθούν	
άπαντες	οι	αστυνομικοί	και	διοικητικοί	υπάλληλοι	ίνα	οι	επιθυμούντες	και	εκτός	υπηρεσί-
ας	παρακολουθήσουν	την	κηδείαν».
Στην	κηδεία,	όμως,	ξέσπασαν	επεισόδια	μεταξύ	δημοσιογράφων	και	ακροδεξιών, υπο-

στηρικτών	της	δικτατορίας, ενώ	ο	Πρωθυπουργός	επέστρεψε	εσπευσμένα	από	το	επίσημο	
ταξίδι	του	στο	Πακιστάν,	μια	κίνηση	αποκαλυπτική	του	κλίματος	της	εποχής	και	της	ανη-
συχίας	που	προκαλούσε	η	δολοφονική	δράση	της	οργάνωσης	«φάντασμα»14.

Η	χρησιμοποίηση	της	Αστυνομίας	Πόλεων15	και	της	Ελληνικής	Χωροφυλακής16	για	την	
επιβολή	της	κυβερνητικής	πολιτικής	ήταν,	εξάλλου,	το	βασικό	αίτιο	της	συνέχισης	ενός	
αρνητικού,	για	τα	Σώματα	αυτά,	κλίματος17.	Κατά	την	περίοδο	της	Μεταπολίτευσης	από	
το	1974	μέχρι	το	1981,	συνεχίστηκε	σε	ένα	βαθμό	ο	έλεγχος	της	κοινωνικής	και	πολιτικής	
δράσης	κυρίως	των	λεγόμενων	ακραίων	στοιχείων,	με	στόχο	την	αποτροπή	ριζοσπαστικών	
συμπεριφορών	και	την	προστασία	της	δημοκρατίας.	Τα	αστυνομικά	Σώματα	χρησιμοποι-
ήθηκαν	ως	όργανα	επιβολής	της	κυβερνητικής	πολιτικής,	και	για	να	είναι	αποτελεσματικά	

12. Στις 9/9/1974, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Σόλων Γκίκας προέβη σε αλλαγές της Ηγεσίας της 
Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων, ενώ την ίδια περίοδο οκτώ Αξιωματικοί της Γενικής 
Ασφάλειας Αθηνών και εννέα της Χωροφυλακής τίθενται σε διαθεσιμότητα για βάναυση συμπεριφορά 
κατά των πολιτών κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Τον Ιούλιο του 1975, παραπέμπονται σε δίκη 32 
αστυνομικοί και στρατιωτικοί, κατηγορούμενοι για βασανισμούς πολιτών, κατάχρηση εξουσίας και 
σκοπούμενες σωματικές βλάβες, ενώ με τη δίκη για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, τέλη 1975, κατα-
δικάστηκαν 20 κατηγορούμενοι, μεταξύ αυτών και αστυνομικοί.(βλ. Η Ελληνική Αστυνομία κατά την 
περίοδο της μεταπολίτευσης, Ευάγγελος Στεργιούλης, σελ. 156).
13. Σύμφωνα με την «Ελευθεροτυπία» (31/12/1975), η κοινή γνώμη μένει κατάπληκτη από την από-
φαση του Κακουργιοδικείου Χαλκίδας. Από τους 14 κατηγορούμενους αστυνομικούς αθωώθηκαν οι 
δέκα, ενώ τέσσερις τιμωρήθηκαν με ποινές από 4 έως 10 μήνες. Η απόφαση προκάλεσε σάλο και ο 
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε το φάκελο για επανεξέταση, ενώ το θέμα πήγε στη Βουλή με 
τρεις επερωτήσεις. Αργότερα (21/4/76), απαλλάσσονται οι Μάλλιος, Μπάμπαλης, καθώς και άλλοι 
16, και αφήνονται ελεύθεροι.
14. Η «17 Νοέμβρη» ξεκίνησε τη δολοφονική της δράση την προπαραμονή των Χριστουγέννων του 
1975 με τη δολοφονία του σταθμάρχη της CIA Ρίτσαρντ Γουέλς.
15  Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε το 1977 (ΣτΕ 2284/77) ότι επρόκειτο για πολιτική διοικητή 
υπηρεσία, με βασική αποστολή την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυπταν από τις ιδιομορφί-
ες του βίου στις μεγάλες πόλεις (προστασία προσώπων και περιουσίας, πρόληψη τέλεσης εγκλημάτων 
κ.λπ., Νόμος 2561/1920).
16. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 4578/1930 και το ΝΔ 3365/1955, επρόκειτο σαφώς για στρατι-
ωτικό.
17. Το 1976 στιγματίζεται από τις άγριες συμπλοκές απεργών και Αστυνομίας στου «Πίτσου», η κυ-
βέρνηση Ράλλη επιστρατεύει το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, το 
1980, η μεγάλη γιορτή του Πολυτεχνείου στιγματίζεται από τα χειρότερα επεισόδια της Μεταπολίτευ-
σης με το θάνατο της εργάτριας Σταματίνας Κανελλοπούλου και του Κύπριου φοιτητή Ιάκωβου Κουμή.
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σε	αυτό,	συνεχιζόταν	και	ο	 έλεγχος	 της	 ιδεολογίας	και	 της	κομματικής	 ταυτότητας	 του	
αστυνομικού	προσωπικού,	κυρίως	στο	αρχικό	στάδιο	της	πρόσληψής	του.

Ο	 εκδημοκρατισμός	 των	 Σωμάτων	Ασφαλείας	 και	 η	 καταγγελία	 κρουσμάτων	 αστυ-
νομικής	αυθαιρεσίας	αποτελούν	αντικείμενο	προβληματισμού	στη	Βουλή,	 το	Νοέμβριο	
του	1978,	με	αφορμή	τη	συζήτηση	νομοθετικών	ρυθμίσεων	«για την ανασυγκρότηση των 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Αστυνομίας και της Αγροφυλακής».	Η	αντιπολίτευση	κατα-
ψήφισε	το	νομοσχέδιο,	δηλώνοντας	ότι	δεν	περιέχει	μέτρα	αλλαγής	της	νοοτροπίας	και	
αποκλεισμού	των	αυθαιρεσιών,	 ενώ	ο	υπουργός	Δημόσιας	Τάξης	Αναστάσιος	Μπάλκος	
απάντησε	ότι	«δεν είναι σωστό να βάλλεται αστυνομικός που φοράει τη στολή του και εξέρ-
χεται εις τας συγκεντρώσεις διά να επιτελέσει την αποστολήν του. Γιατί δεν θα μπορέσει να 
την επιτελέσει».
Ο	εισηγητής	του	ΠΑΣΟΚ	Αναστάσης	Πεπονής	ζήτησε	η	Αστυνομία	να	μην	είναι	μπλεγ-

μένη	στη	διάκριση	των	πολιτών	σε	κομμουνιστές	και	αντικομμουνιστές	διότι	έτσι	εμπλέκε-
ται	σε	πράξεις	ανώμαλες,	που	στο	παρελθόν	έφτασαν	μέχρι	τις	δολοφονίες	των	Λαμπράκη	
και	Τσαρουχά.
Στην	ανάγκη	εκδημοκρατισμού,	ειδικότερα,	αναφέρθηκε	ο	βουλευτής	του	ΚΚΕ	Νίκαν-

δρος	Κεπέσης,	λέγοντας: «Αυτό το αίτημα του λαού δεν πραγματοποιήθηκε. Αντί γι’ αυτό, 
ψηφίστηκαν νόμοι ιδιώνυμοι, τρομοκρατικοί κ.λπ. Η κυβέρνηση θέλει να οικοδομήσει ένα 
κράτος αυταρχικό, και αν έπαιρνε μέτρα εκδημοκρατισμού, θα αποθάρρυνε την Αστυνομία 
από το να εξυπηρετεί την πολιτική της Ν.Δ.»
Όσο	για	το	νομοσχέδιο,	αντιτάχθηκε	στις	διατάξεις	που	αφορούσαν	την	παρουσία	αντι-

στράτηγου	στο	Ανώτατο	Συμβούλιο	 της	Αστυνομίας	με	 το	 επιχείρημα	ότι	 η	Α.Π.	 είναι	
πολιτικό	Σώμα	και	οι	Αξιωματικοί	της	πρέπει	να	κρίνονται	από	τους	φυσικούς	τους	προϊ-
σταμένους18.
Κατά	τη	συζήτηση	τονίστηκε,	επίσης,	εκ	μέρους	της	αντιπολίτευσης	ότι	με	το	σχέδιο	

νόμου	δεν	επιλύονται	υπηρεσιακά	προβλήματα	ούτε	των	αστυνομικών	ούτε	των	αγροφυ-
λάκων.
Λίγους	μήνες	αργότερα,	το	Φεβρουάριο	του	1979,	η	κοινή	γνώμη	«βομβαρδίζεται»	από	

σειρά	δημοσιευμάτων	της	«Ελευθεροτυπίας»	με	τίτλο	«Η	Αστυνομία	μας...	και	πόσο	καλή	
είναι».	Στις	24	Φεβρουαρίου	1979,	κυκλοφορεί	με	 την	αποκλειστική	είδηση:	Παραβιά-
ζονται	τα	ανθρώπινα	δικαιώματα,	αστυνομικοί	καταφεύγουν	στην	Επιτροπή	Συνταγματι-
κών	Δικαιωμάτων	του	Δικηγορικού	Συλλόγου	της	Αθήνας.	Ζητούν	να	γίνει	έρευνα	για	τις	
συνθήκες	διαβίωσης	στα	αστυνομικά	τμήματα,	 τους	όρους	δουλειάς,	 το	φακέλωμα	που	
επιβάλλεται	να	γίνεται	από	τους	Αξιωματικούς	σε	βάρος	τους.	Οι	καταγγέλλοντες,	άνδρες	
από	το	βαθμό	του	αστυφύλακα	έως	του	υπαστυνόμου,	συναντήθηκαν	με	τον	πρόεδρο	του	
ΔΣΑ	Ευάγγελο	Γιαννόπουλο	(μετέπειτα	και	υπουργό	του	ΠΑΣΟΚ),	ο	οποίος	τους	διαβε-
βαίωσε	ότι	θα	προέβαινε	σε	παραστάσεις	διαμαρτυρίας	προς	όλους	τους	αρμόδιους	υπουρ-
γούς	και	στην	κυβέρνηση.
Το	 δημοσίευμα	 αναφέρεται	 στις	 συνθήκες	 στρατωνισμού	 της	 Σχολής	Υπαστυνόμων,	

οι	προδιαγραφές	της	οποίας	ήταν	για	176	άτομα	ενώ	φιλοξενούσε	περί	τα	470.	Επίσης,	
γράφει	 για	 το	 ημερήσιο	 πρόγραμμα,	 για	 το	 δικαίωμα	 εξόδου	 μόνο	Τρίτη	 απόγευμα	 με	
διανυκτέρευση,	την	Πέμπτη	μόνο	το	απόγευμα	και	από	Σάββατο	το	απόγευμα	ώς	την	Κυ-
ριακή	το	Βράδυ.	Αποκαλύπτει,	μάλιστα	ότι	πριν	από	τα	Χριστούγεννα	κάποιοι	πρωτοετείς	

18. «Ριζοσπάστης», 30/11/1978.
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αντέδρασαν	με	απεργία	πείνας,	αλλά	τη	σταμάτησαν	με	παρέμβαση	των	ανωτέρων	τους.	Η	
διαμαρτυρία	ήταν	έντονη	επειδή	η	διοίκηση	της	Σχολής	δεν	λάμβανε	υπόψη	τα	οικογενει-
ακά	προβλήματα,	ούτε	δεχόταν	συζήτηση	για	το	πρόγραμμα	και	τα	μαθήματα	(από	τα	32	
διαφορετικά	μαθήματα	βαθμολογούνταν	τα	18).	«Ως πότε, όμως; Κάποια μέρα θα πάρουμε 
κι εμείς πανό και θα τραβήξουμε κατά τη Βουλή. Αν πει κάποιος μια κουβέντα, πέφτουν πρό-
στιμα και απαγορεύονται οι έξοδοι»19.
Οι	αποκαλύψεις	αυτές	θορύβησαν	την	Ηγεσία,	η	οποία	-όπως	αναφέρει	η	εφημερίδα-	

έβαλε	λυτούς	και	δεμένους	να	εντοπίσει	τους	υποκινητές,	αν	και	διακινούσε	και	το	σενάριο	
ότι	όλα	ήταν	προβοκατόρικα	και	στόχευαν	στη	διάσπαση	των	αστυνομικών.	
Στην	πραγματικότητα,	η	Ηγεσία	ανησυχούσε	διότι	τέτοια	δημοσιεύματα	αφύπνιζαν	σι-

γά-σιγά	συνειδήσεις	στη	βάση	της	Αστυνομίας,	όσο	κι	αν	ήταν	δύσκολο	να	βρουν	πλατιά	
απήχηση	οι	φωνές	περί	εκδημοκρατισμού	και	διεύρυνσης	των	δικαιωμάτων	των	αστυνομι-
κών.	Εξάλλου,	τα	κόμματα	της	αντιπολίτευσης,	ενώ	περιλάμβαναν	στα	προγράμματά	τους	
αυτές	τις	θέσεις,	δεν	έβλεπαν	ότι	ήταν	εφικτή	η	εφαρμογή	τους.
Αυτό	προκύπτει,	εκτός	από	τα	πραγματικά	δεδομένα,	και	από	τις	συζητήσεις	που	γίνο-

νταν	στο	Κοινοβούλιο,	με	αφορμή	την	ψήφιση	διαφόρων	νομοσχεδίων.
Το	Μάρτιο	του	1979	π.χ.	συζητήθηκε	ένα	σχέδιο	νόμου	για	την	πρόσληψη	600	αστυ-

φυλάκων,	αλλά	η	αντιπολίτευση	εστίαζε	σε	καταγγελίες	για	δικτατορικά	υπολείμματα	σε	
θέσεις-κλειδιά,	ενώ	υποστήριζε	με	θέρμη	ότι	έπρεπε	να	επιτραπεί	ο	ελεύθερος	συνδικα-
λισμός	ακομμάτιστων	αστυνομικών,	όπως	ισχύει	σε	όλες	τις	χώρες	της	ΕΟΚ.	Μάλιστα,	ο	
βουλευτής	του	ΠΑΣΟΚ	Δημήτρης	Τσοβόλας	ζήτησε	να	επιτραπεί	ακόμα	και	η	απεργία!	Η	
αντιπολίτευση	ήταν	γενικώς	της	άποψης	ότι	ο	υπουργός	πρέπει	να	καταλάβει	ότι	κανένα	
κόμμα	δεν	μπορεί	να	ταυτιστεί	με	το	κράτος	ή	ότι	οι	αστυνομικοί	δικαιούνται	κι	αυτοί	να	
έχουν	τα	πολιτικά	τους	φρονήματα.
Οι	αστυφύλακες	αμείβονται	με	μισθούς	πείνας,	24	αστυνομικά	τμήματα	δεν	έχουν	κα-

θαρίστριες,	η	εργασία	δεν	καλύπτεται	από	την	εργατική	νομοθεσία.	Να	διατεθούν	τα	κον-
δύλια	(περίπου	100.000.000	δραχμές)	για	αυξήσεις	μισθών	και	όχι	για	νέες	προσλήψεις,	να	
μην	αντιμετωπίζονται	βάναυσα	οι	κατώτεροι	από	τους	ανώτερους,	να	πολιτικοποιηθούν	οι	
υπηρεσίες,	να	εκδημοκρατιστεί	η	εκπαίδευση,	να	απομακρυνθούν	οι	χουντικοί,	να	στραφεί	
η	Αστυνομία	στη	δίωξη	του	εγκλήματος	και	όχι	στην	καταστολή	των	κινητοποιήσεων	των	
εργαζομένων,	να	γίνει	τομή	σε	σχέση	με	την	κοινωνία,	ήταν	κάποιες	από	τις	προτάσεις	που	
ακούστηκαν	μέσα	στη	Βουλή.
Από	την	πλευρά	του,	ο	υπουργός	Δημόσιας	Τάξης	Αναστάσιος	Μπάλκος	χαρακτήρισε	

κακόπιστες	πολλές	από	τις	καταγγελίες,	αν	και	υποσχέθηκε	ότι	«θα τιμωρηθούν οι χου-
ντικοί κι εκείνοι που τορπιλίζουν τη Δημοκρατία – οι οποίοι είναι τόσο λίγοι ύστερα από 
σειράν εκκαθαρίσεων»,	άλλωστε,	«έχετε υπομονή διότι ο Μάιος, που γίνονται οι κρίσεις, 
πλησιάζει»,	τόνισε.	Όσο	για	την	εκπαίδευση,	είπε	ότι	γίνεται	το	κάθε	τι	για	τη	δημοκρα-
τική	διαπαιδαγώγησή	τους	και	ότι	«δεν είναι ορθό να παρουσιάζουν τους άνδρες των Σ.Α. 
σαν σκληρούς προς τον εργαζόμενο λαό διότι πήγαν να προστατεύσουν τη λειτουργία του 
άλφα ή του βήτα εργοστασίου».	Για	το	συνδικαλισμό	υπήρξε	γενική	απόρριψη,	εκφρασθεί-
σα	πολλάκις	διά	θορύβων	από	την	πτέρυγα	των	βουλευτών	της	Νέας	Δημοκρατίας,	οσάκις	
κάποιος	βουλευτής	αναφερόταν	στο	θέμα20.

19. «Ελευθεροτυπία», 24/2/1979.
20. «Ελευθεροτυπία», 31/3/1979.
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Η	Νέα	Δημοκρατία,	περιοριζόταν	κυρίως	στις	οικουμενικές	διακηρύξεις	για	τα	δικαι-
ώματα	του	ανθρώπου	και	στην	προστασία	των	ατομικών	ελευθεριών	των	πολιτών	σε	ένα	
κράτος	δικαίου,	ενώ	τα	κόμματα	της	λεγόμενης	δημοκρατικής	αντιπολίτευσης	(ΠΑΣΟΚ,	
ΚΚΕ	και	ΚΚΕ	Εσωτερικού)	τάσσονταν	υπέρ	του	εκδημοκρατισμού	και	της	κατοχύρωσης	
των	συνδικαλιστικών	δικαιωμάτων	των	αστυνομικών.
Να	σημειωθεί	ότι	στη	Διακήρυξη	του	ΠΑΣΟΚ	για	τα	Σώματα	Ασφαλείας	τονιζόταν	ότι	

αυτά	πρέπει	να	στραφούν	στην	κύρια	αποστολή	τους,	δηλαδή	στη	διαφύλαξη	της	τάξης	και	
στην	καταπολέμηση	του	εγκλήματος,	και	όχι	στην	παρακολούθηση	των	πολιτών:

«Για τούτο θα πρέπει να ληφθούν και εδώ τα μέτρα που προτείνονται για τις Ένοπλες 
Δυνάμεις, ώστε τα Σώματα Ασφαλείας να βρίσκονται κάτω από το συνεχή και πλήρη έλεγχο 
της νόμιμα εκλεγμένης πολιτικής Ηγεσίας, να είναι κομματικά ουδέτερα, να αποκτήσουν 
δημοκρατική οργάνωση και οι άνδρες τους να έχουν τις ίδιες ελευθερίες με τους υπόλοιπους 
πολίτες. (….) Για τους Αξιωματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας θα ισχύουν οι δημοσιοϋπαλ-
ληλικές ρυθμίσεις. (…)»,	ανέφερε	η	διακήρυξη,	χωρίς	ωστόσο,	συγκεκριμένη	αναφορά	στο	
συνδικαλιστικό	δικαίωμα.

Το	ότι	η	τότε	κυβέρνηση	της	Νέας	Δημοκρατίας	ήταν	απρόθυμη	σε	οποιαδήποτε	απόκλι-
ση	από	τη	σκληρή	γραμμή	της	στο	χώρο	των	Σωμάτων	Ασφαλείας,	αποδεικνύεται	και	από	
το	γεγονός	ότι,	στις	23	Αυγούστου	1979,	ο	τότε	Αρχηγός	της	Αστυνομίας	Πόλεων,	Κων-
σταντίνος	Λεμονής,	 είχε	στείλει	στις	αστυνομικές	υπηρεσίες	 την	υπ’	αριθμόν	690/1979	
Απόφαση	 του	Συμβουλίου	 της	Ευρώπης	«περί	 των	 δικαιωμάτων	και	 υποχρεώσεων	 της	
Αστυνομίας»21.	Ενώ	είχε	δοθεί	ρητή	εντολή	για	την	ευρεία	κοινοποίηση	αυτής	σε	όλους	
τους	αστυνομικούς	υπαλλήλους,	όπως	χαρακτηριστικά	ανέφερε	η	διαταγή	του	Αρχηγού,	
αυτή	παρέμεινε	«επτασφράγιστο	μυστικό»	στα	ερμάρια	των	υπηρεσιών.	
Η	σημαντική	Απόφαση	του	Συμβουλίου	της	Ευρώπης	είχε	ληφθεί	υπόψη	κατά	τη	σύ-

νταξη	του	Κώδικα	αστυνομικής	δεοντολογίας	και	χαρακτήριζε	κάθε	σχετική	αναφορά	για	
τις	σχέσεις	των	αστυνομικών	με	τους	πολίτες:
(…..)
5. Ο αστυνομικός δικαιούται να αμείβεται δίκαια, πρέπει δε να λαμβάνονται υπ΄ όψη ειδι-

κοί παράγοντες, όπως οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι και ευθύνες και τα ανώμαλα ωράρια εργασίας.
6. Οι αστυνομικοί πρέπει να έχουν το δικαίωμα ιδρύσεως επαγγελματικών Οργανώσεων, 

συμμετοχής των σ’ αυτές και ενεργού δραστηριοποιήσεώς των μέσα σε αυτές. Μπορούν επί-
σης να παίξουν ενεργό ρόλο σε άλλες οργανώσεις.

7. Μια επαγγελματική αστυνομική Οργάνωση υπό τον όρο ότι είναι αντιπροσωπευτική, 
έχει δικαίωμα:

- Να μετέχει σε διαπραγματεύσεις που αφορούν την επαγγελματική κατάσταση των αστυ-
νομικών.

- Να τη συμβουλεύονται σε θέματα διοίκησης των αστυνομικών μονάδων.
- Να κινεί νομικές διαδικασίες προς όφελος ομάδος αστυνομικών ή χάριν ενός συγκεκρι-

μένου οργάνου. 
8. Το γεγονός ότι ο αστυνομικός είναι μέλος επαγγελματικής αστυνομικής Οργανώσεως 

και παίζει ενεργό ρόλο σ’ αυτήν, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος του.
9. Σε περίπτωση κινήσεως της πειθαρχικής ή ποινικής διαδικασίας εναντίον του, ο αστυ-

νομικός δικαιούται να ακουστεί και να τύχει υπερασπίσεως από δικηγόρο. Η απόφαση θα 

21. Αριθμ. Πρωτ. 25607.0.097.3, Αρχηγείο Αστυνομίας Πόλεων, Αθήνα, 23/8/1979.
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λαμβάνεται μέσα σε λογικό χρόνο. Πρέπει επίσης να έχει την δυνατότητα να επωφεληθεί από 
τη βοήθεια τυχόν επαγγελματικού Οργανισμού στον οποίο ανήκει.

10. Αστυνομικός εναντίον του οποίου έχουν ληφθεί πειθαρχικά ή ποινικά μέτρα, έχει το 
δικαίωμα εφέσεως σε ανεξάρτητο και αμερόληπτο Σώμα ή Δικαστήριο.

11. Τα δικαιώματα των Αστυνομικών ενώπιον των Δικαστηρίων είναι τα ίδια με τα δικαι-
ώματα οποιουδήποτε πολίτη.

(...)

Ενδεικτική,	επίσης,	του	κλίματος	της	εποχής	και	της	διαπάλης	για	τον	έλεγχο	της	Αστυ-
νομίας	ήταν	και	η	υπ’	αριθμ.	2303	Ερώτηση,	της	18ης	Οκτωβρίου	1979,	προς	τον	υπουργό	
Δημόσιας	Τάξης,	εκ	μέρους	των	βουλευτών	του	ΠΑΣΟΚ	Στάθη	Παναγούλη,	Γιάννη	Ζα-
φειρόπουλου	και	Γιώργου	Σερπάνου,	με	αφορμή	δημοσίευμα	 του	 επίσημου	περιοδικού	
της	Αστυνομίας	Πόλεων,	 «Αστυνομικά	Χρονικά».	Οι	 βουλευτές	 κατήγγειλαν	 ότι	 είχαν	
δημοσιευτεί	 κείμενα	 αντιδημοκρατικά	 και	 φιλοχουντικά	 (εξυμνούσαν	 τους	 απότακτους	
αστυνομικούς	Ευάγγελο	Μάλλιο	και	Πέτρο	Μπάμπαλη)	για	να	λάβουν	την	απάντηση	ότι	
«στο περιοδικό δημοσιεύονται άρθρα ασχέτως πολιτικής τοποθετήσεως του συγγραφέως, εφ’ 
όσον τα άρθρα αυτά ενδιαφέρουν άμεσα ή έμμεσα τους άνδρες του Σώματος της Αστυνομίας 
(...). Κατόπιν των ανωτέρω δεν υπάρχει θέμα ελέγχου των υπευθύνων, ούτε και ανάγκη νέων 
κατευθύνσεων» (...).22

Το	1980,	μετά	την	εκλογή	του	Κωνσταντίνου	Καραμανλή	ως	Προέδρου	της	Δημοκρα-
τίας,	Πρωθυπουργός	αναδείχθηκε	ο	Γεώργιος	Ράλλης	(8/5/1980),	ο	οποίος	επιδόθηκε	σε	
μια	προσπάθεια	εκσυγχρονισμού	της	διοίκησης,	υπερβαίνοντας	ορισμένες	συντηρητικές	
πρακτικές	 των	 προκατόχων	 του23.	Παρ’	 όλα	 αυτά,	 η	 κοινωνική	 δυναμική	 που	 ήδη	 είχε	
αναπτυχθεί,	οδήγησε	στην	ένταση	των	συγκρούσεων	διαφόρων	κοινωνικών	ομάδων	με	τις	
δυνάμεις	καταστολής	και	στην	πτώση,	τελικά,	της	κυβέρνησής	του.	

Η «Αλλαγή»

Με	βασικό	σύνθημα	την	«Αλλαγή»,	το	ΠΑΣΟΚ	με	ποσοστό	48%	επικράτησε	στις	εκλο-
γές	της	18ης	Οκτωβρίου	1981	και	ο	Ανδρέας	Παπανδρέου,	αναγιγνώσκοντας	τις	προγραμ-
ματικές	δηλώσεις,	έδωσε	το	στίγμα	της	πολιτικής	του:

«Η κυβέρνηση πήρε τα μέτρα που θα οδηγήσουν στην παραπέρα συμφιλίωση των Σω-
μάτων Ασφαλείας με το Λαό και στην περιφρούρηση της γαλήνης του τόπου. Παράλληλα, η 
κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει τα οξυμένα προβλήματα του ανθρώπινου δυναμικού των Σω-
μάτων Ασφαλείας που αναφέρονται στις συνθήκες δουλειάς, στο ωράριο, στις απαράδεκτες 
κοινωνικές απαγορεύσεις και θα διασφαλίσει τις δυνατότητες συνδικαλιστικής έκφρασης 
μέσα στα πλαίσια του άρθρου 23 του Συντάγματος».
Πρώτος	υπουργός	Δημόσιας	Τάξης	διορίστηκε	ο	δικηγόρος	Γιάννης	Σκουλαρίκης,	ιδρυ-

τικό	μέλος	του	ΠΑΚ24,	αλλά	η	επιλογή	αυτή	αποτέλεσε	«κόκκινο	πανί»	για	τις	δυνάμεις	
της	 συντήρησης.	 Η	 νέα	 κυβέρνηση	 προωθούσε	 μέτρα	 εκδημοκρατισμού	 της	 κρατικής	

22. Δ. Γεωργακόπουλου, Για μια Δημοκρατική Αστυνομία, σελ.20.
23. Ράλλης Γεώργιος, Ώρες Ευθύνης, Αθήνα, 1983.
24. Πανελλήνιο Πατριωτικό Κίνημα, αντιδικτατορική οργάνωση του Ανδρέα Παπανδρέου που έδρα-
σε το 1968.
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μηχανής,	όπως	η	εξαγγελία	για	κατάργηση	του	φακελώματος	των	πολιτών,	η	φιλελευθε-
ροποίηση	των	εσωτερικών	κανονισμών	λειτουργίας	των	δημοσίων	υπηρεσιών,	ένας	νέος	
συνδικαλιστικός	νόμος	κ.λπ.	
Τελικά,	όμως,	προτεραιότητα	 του	νέου	υπουργού	δεν	ήταν	ο	συνδικαλισμός,	αλλά	η	

συγχώνευση	των	δύο	Σωμάτων,	και	μάλιστα	με	«βίαιο»	τρόπο,	όπως	του	καταλογίζουν	
οι	πολιτικοί	του	αντίπαλοι.	Λέγεται	ότι	η	κυβέρνηση	δεν	είχε	άλλο	δρόμο,	δεν	είχε	άλλες	
επιλογές,	και	ίσως	να	έχουν	δίκιο	όσοι	το	υποστηρίζουν,	καθώς	ακόμα	τότε	το	ΠΑΣΟΚ	δεν	
διέθετε	τα	αναγκαία	ερείσματα	μέσα	στους	μηχανισμούς	ασφαλείας	για	να	μπορέσει	να	
εφαρμόσει	την	πολιτική	του.	Είναι	αλήθεια	ότι	τόσο	η	συγχώνευση	των	δυο	Σωμάτων	όσο	
και	η	υπόθεση	του	συνδικαλισμού	στην	Αστυνομία,	την	περίοδο	εκείνη	και	για	αρκετά	χρό-
νια	στη	συνέχεια,	αποτέλεσαν	πεδίο	σκληρών	συγκρούσεων	των	δυο	κυβερνητικών	κομ-
μάτων,	ΠΑΣΟΚ	και	Νέας	Δημοκρατίας,	όσο	εναλλάσσονταν	σε	κυβερνητικούς	θώκους.
Η	αλήθεια	είναι	ότι,	ένα	μήνα	μετά	τις	βουλευτικές	εκλογές	της	18ης	Οκτωβρίου	1981,	

στις	18	Νοεμβρίου	1981,	ο	Γιάννης	Σκουλαρίκης	ζήτησε	να	γίνει	ανοικτή	συγκέντρωση	
των	κατωτέρων	οργάνων,	χωρίς	την	παρουσία	της	φυσικής	τους	Ηγεσίας.
Ο	υπουργός	πράγματι	ήθελε	να	ακούσει	τη	φωνή	του	απλού	αστυνομικού	και	γι’	αυτό	

συγκάλεσε	τη	σύσκεψη	αυτή	σε	μια	αίθουσα	συγκεντρώσεων,	στις	Σχολές	της	Ελληνικής	
Χωροφυλακής,	στη	λεωφόρο	Μεσογείων	96.	Για	πρώτη	φορά	ακούστηκαν	τα	προβλήματα	
και	κατατέθηκαν	προτάσεις	για	την	καθιέρωση	πενθήμερης	εργασίας,	για	την	αμοιβή	της	
υπερωριακής	απασχόλησης,	για	την	επαρκή	συντήρηση	και	ασφαλή	κίνηση	των	υπηρεσια-
κών	οχημάτων,	για	τον	εκσυγχρονισμό	των	κανονισμών,	για	τη	βελτίωση	της	εκπαίδευσης,	
για	την	κατάργηση	του	Στρατιωτικού	Ποινικού	Κώδικα	που	ίσχυε	στη	Χωροφυλακή	κ.λπ.	
Επίσης,	συζητήθηκε	το	κορυφαίο	ζήτημα	των	σχέσεων	του	αστυνομικού	με	τον	πολίτη	

και	η	ανάπτυξη	συνδικαλιστικής	έκφρασης	από	το	ίδιο	το	προσωπικό	των	Σωμάτων	Ασφα-
λείας.	Ο	υπουργός,	γνωρίζοντας	την	πολεμική	που	δεχόταν	ήδη	από	τη	Νέα	Δημοκρατία,	
αλλά	και	τις	αρνητικές	απόψεις	ηγετικών	στελεχών	της	Χωροφυλακής,	έκρινε	σκόπιμο	να	
δηλώσει	ενώπιον	του	ακροατηρίου	του:	

«Όποιος υποστηρίζει ότι οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας δεν είναι ώριμοι για 
συνδικαλισμό, απευθύνει σ’ αυτούς, τουλάχιστον ύβρη».
Η	συνάντηση	ήταν	ελπιδοφόρα	και	κανονίστηκε	να	ακολουθήσει	νέα,	πιο	αντιπροσω-

πευτική	και	με	μοναδικό	αντικείμενο	τη	συνδικαλιστική	οργάνωση	των	αστυνομικών.	Γι’	
αυτό	αποφασίστηκε	η	επιλογή	των	συμμετεχόντων	να	γίνει	με	κλήρωση,	και	μάλιστα	πα-
ρουσία	δημοσιογράφων.
Ενδεικτικό	της	ανησυχίας	που	είχαν	προκαλέσει	αυτές	οι	ενέργειες	στους	«μηχανισμούς	

της	ανωμαλίας»,	όπως	τους	αποκαλούσε	η	εφημερίδα	«Ριζοσπάστης»,	ήταν	το	άρθρο	της	
11ης	Δεκεμβρίου	 1981	 για	 τις	 κινήσεις	 ορισμένων	Αξιωματικών,	 αλλά	 και	 κατωτέρων	
αστυνομικών.	«Δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για “άνεμο” γιατί ίσως δεν φυσάει ακόμα τέ-
τοιος άνεμος. Γεγονός, όμως, είναι ότι το αδιαπέραστο τείχος γύρω από τους μηχανισμούς 
της ανωμαλίας έπαθε το πρώτο του ρήγμα όταν για πρώτη φορά φάνηκε ότι κάτι πρέπει να 
αλλάξει και στα Σώματα Ασφαλείας. Ήταν το ζήτημα του συνδικαλισμού. Ξορκισμένος και 
σαν λέξη ήταν ο συνδικαλισμός στα Σώματα Ασφαλείας, σ’ όλα τα χρόνια διακυβέρνησης της 
χώρας από τη Δεξιά.

Και δεν είναι μυστικό ότι η ανυπαρξία οποιασδήποτε δυνατότητας ομαδικής αναφοράς σε 
προβλήματα είχε αρνητικές επιπτώσεις κατά κύριο λόγο στους οπλίτες, υπαξιωματικούς και 
κατώτερους Αξιωματικούς. Ήταν, λοιπόν, επόμενο να ανησυχήσουν οι ηγετικοί κύκλοι τους, 
που όμως δεν περιορίστηκαν στο να εκφράσουν την ανησυχία τους. Αντέδρασαν κιόλας...».
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Η	εφημερίδα,	στο	ίδιο	άρθρο,	ανέφερε	ότι	ο	ένας	εκ	των	δυο	Αρχηγών	(χωρίς	να	τον	
κατονομάσει),	κατά	πληροφορίες	μετά	τη	συνάντηση	του	υπουργού	με	τους	αστυνομικούς,	
κάλεσε	ορισμένους	και	τους	απείλησε	να	μην	αναπτύξουν	συνδικαλιστική	δραστηριότητα.	
Το	βέβαιο	είναι	ότι,	λίγες	ημέρες	μετά,	υπέβαλε	την	παραίτησή	του	ο	Αρχηγός	της	Χωρο-
φυλακής	Αντιστράτηγος	Χρήστος	Ριζάς,	διαφωνώντας	με	την	απόφαση	της	κυβέρνησης	
να	καταργηθεί	ο	επίσημος	εορτασμός	των	Δεκεμβριανών	στο	στρατόπεδο	Μακρυγιάννη.	
Ορισμένες	δεξιές	και	ακροδεξιές	εφημερίδες	ενεφάνισαν	την	κίνηση	αυτή	ως	γενική	κρίση	
στη	Χωροφυλακή,	ενώ	αίσθηση	προκάλεσε	και	ένα	δημοσίευμα	στην	εφημερίδα	«Ακρό-
πολις»	(10/12/1981)	το	οποίο	παρουσίαζε	επιστολή	«ομάδας	συνδικαλιστών	της	Χωροφυ-
λακής»,	από	τη	Λάρισα,	προς	τον	Ανδρέα	Παπανδρέου.	Οι	χωροφύλακες	εμφανίζονταν	να	
ζητούν	από	τον	Πρωθυπουργό	να	παρέμβει	έτσι	ώστε	να	μην	εφαρμοστεί	η	απόφαση	του	
υπουργού	για	το	πενθήμερο:	«Από	τις	πρώτες	μέρες	της	εφαρμογής	της	και	επειδή	ανατέ-
θηκε	στο	Αρχηγείο	της	Χωροφυλακής,	φθάσαμε	στο	σημείο	όλοι	να	παρακαλάμε	για	την	
κατάργησή	της»,	έγραφαν	μεταξύ	άλλων.	«Σας	γράφουμε	αυτή	την	επιστολή	αναγκαστικά	
ανώνυμη,	γιατί	η	ποθούμενη	“αλλαγή”	δεν	έγινε	στα	Σώματα	Ασφαλείας	και	με	τη	νοοτρο-
πία	που	υπάρχει	σε	όλο	το	Σώμα,	θ’	αργήσει	πολύ	να	γίνει.	Αν	την	υπογράψουμε,	γνωρί-
ζουμε	ότι	θα	μας	επιφυλαχθούν	πολλές	δυσάρεστες	εκπλήξεις»,	συμπλήρωναν	με	έμφαση.	

Για	να	δούμε	τη	σφοδρότητα	της	πολιτικής	σύγκρουσης	εκείνη	την	εποχή,	κρίνεται	σκό-
πιμο	να	αναφερθούμε	εκτενέστερα	και	σε	ένα	άρθρο	του	πρώην	υπουργού	Δημόσιας	Τάξης	
Αναστάσιου	Μπάλκου,	που	εξέφραζε	ασφαλώς	απόλυτα	τις	θέσεις	της	Νέας	Δημοκρατίας	
και	το	οποίο	δημοσιεύτηκε	στην	εφημερίδα	«Η	Βραδυνή»	στις	18	Δεκεμβρίου	1981	(σχε-
δόν	δυο	μήνες	μετά	την	εκλογική	νίκη	του	ΠΑΣΟΚ).
Ο	πρώην	υπουργός	εγκαλούσε	το	ΠΑΣΟΚ	διότι,	όπως	σημείωνε	στο	ολοσέλιδο	άρθρο	

του,	θυμάται	από	την	εποχή	που	είχε	«την πολιτική ευθύνη των Σωμάτων Ασφαλείας, τον 
απόλυτο παραλληλισμό της τότε Αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, του ΠΑΣΟΚ, προς τη “γραμ-
μή” των ΚΚΕ και των αριστερότερων ακόμη οργανώσεων, σε μια προσπάθεια, θα έλεγε 
κανείς, διαλύσεως των Σ.Α. Τι δεν έκανον για το σκοπό αυτό; Όλοι θυμούνται την έντονη 
προβολή από το ΠΑΣΟΚ της “στάσεως” των Σ.Α. στην 7ετία (λες κι έφταιγαν ΟΛΟΙ), την 
επακόλουθη (ευτυχώς σε μικρή έκταση) διάστασή τους προς το λαϊκό αίσθημα, την καταπο-
λέμηση κάθε προσπάθειας για την παροχή στα Σ.Α. των αναγκαίων μέσων για μια σύγχρονη 
αστυνόμευση (ποιος δεν θυμάται τον πόλεμο κατά των αστυνομκών σκύλων...), τα υβριστικά 
συνθήματα κατά των οργάνων της Τάξεως, που ακούγονταν ακόμα και μέσα στη Βουλή, την 
έντονη, διά του φιλικού τους Τύπου, καθημερινή δυσφήμισή τους, την προσπάθεια επηρε-
ασμού και παραπλανήσεως της Δικαιοσύνης, (πρώτος και καλύτερος σ’ αυτό ο σημερινός 
υπουργός Συγκοινωνιών), τις μεθοδευμένες παράνομες συγκεντρώσεις και πορείες πού ανα-
πόφευκτα θα κατέληγαν σε σύγκρουση προς τις αστυνομικές δυνάμεως, τις συνωμοτικότατες 
πολιτικές εγκληματικές ενέργειες με πιο πρόσφατες τους εμπρησμούς που, λόγω των δυσκο-
λιών μιας δικαστικής τεκμηριώσεως της ενοχής των (πολλές φορές) γνωστών εγκληματιών, 
κατέληγαν στη μείωση του κύρους των Σ.Α. (αλήθεια, γιατί τώρα σταμάτησαν όλα αυτά;)» 
κ.λπ.
Στη	συνέχεια	έθετε	το	ερώτημα	μήπως	το	ΠΑΣΟΚ	επιδιώκει	τη	διάλυση	των	Σ.Α.,	«για 

κάποιο δικό του προσεκτικά κρυμμένο σκοπό»	και	κάνοντας	ένα	σύντομο	απολογισμό	των	
πεπραγμένων	της	Νέας	Δημοκρατίας	μετά	την	πτώση	της	χούντας,	έγραφε	«πως κύριο πρό-
βλημα στις πρώτες εκείνες μέρες της δημοκρατίας ήταν η αποκατάσταση των καλών σχέσεων 
των Σ.Α. – Λαού και σ’ αυτό, όπως ανέφερα, το ΠΑΣΟΚ έκανε ό,τι μπορούσε για να την τορ-
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πιλίσει. Οι κυβερνήσεις της Ν.Δ. έλαβαν σειρά μέτρων για το σκοπό αυτό: Βαθύτατες εκκα-
θαρίσεις, είτε ύστερα από δίκη είτε μέσω των συμβουλίων, είτε τέλος με τις κανονικές κρίσεις.
(...) Παράλληλα έγινε ευρύτατη αποκατάσταση των διωχθέντων από τη δικτατορία – που δεν 
ήταν όλοι τους και τόσο διωχθέντες». (...) «Όσοι έμειναν, πέρασαν από ειδικά σχολεία επι-
μορφώσεως που δημιουργήθηκαν γι’ αυτό ακριβώς το σκοπό για να ξαναθυμηθούν εκεί όσα, 
ίσως, μερικοί να είχαν ξεχάσει στην 7ετή πλύση εγκεφάλου — τη Δημοκρατία και το Σύνταγμα. 
Μερικοί από τους σημερινούς υπουργούς του ΠΑΣΟΚ κι άλλα στελέχη της τότε αντιπολιτεύ-
σεως, κλήθηκαν και δίδαξαν στις σχολές αυτές (περιμένω να δω αν θα μας ανταποδώσει 
την αβροφροσύνη η “Κυβέρνηση όλων των Ελλήνων”)».	Και	συνεχίζει	ο	πρώην	υπουργός:

«Παράλληλα, ενθαρρύνθηκαν τα Σ.Α. να συμμετάσχουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις που 
θα τα έφερναν πιο κοντά στο Λαό, π.χ. αιμοδοσίες, φιλανθρωπικούς εράνους μεταξύ τους, 
διασώσεις ατόμων που κινδύνευαν σε χρόνο εκτός της υπηρεσίας τους κ.λπ. Σ’ όλα αυτά το 
ΠΑΣΟΚ, για να επιτύχει τη συνέχεια της διαστάσεως, απήντησε με υβριστικά συνθήματα 
στους δρόμους και στη Βουλή και με, καθημερινές σχεδόν, μεθοδευμένες συγκρούσεις, τις 
οποίες οργάνωναν και ηγούντο φανερά οι βουλευταί του Κινήματος.

Η δεύτερη προσπάθεια των τότε κυβερνήσεων ήταν η αύξηση και συμπλήρωση των Σ.Α. 
υπό την νέα νομοθετηθείσα τότε μορφή», γράφει	ο	κ.	Μπάλκος	και	κατηγορεί	και	πάλι	τα	
άλλα	κόμματα	ότι	εξαιτίας	της	πολεμικής	τους	κατά	των	αστυνομικών	οργάνων	υπήρχε	
μεγάλη	απροθυμία	κατατάξεως	στην	Αστυνομία,	με	αποτέλεσμα	να	αποφασιστεί «η αύ-
ξηση του αριθμού των γυναικών, η επιστροφή αποστράτων και η αποδοχή συνεχίσεως της 
κατατάξεως αποφοίτων δημοτικού, παρά τα μειονεκτήματά τους».
Συγκρίνοντας	δε	τη	δική	του	θητεία	στο	υπουργείο,	καίτοι	ομολογεί	ότι	είναι	νωρίς	για	

κριτική	στις	πράξεις	του	ΠΑΣΟΚ	ως	κυβέρνησης,	αναφέρει:	«Σαν πρώτο και κύριο λάθος 
θα παρατηρήσουμε πως το ΠΑΣΟΚ ύβρισε τόσο πολύ τα Σ.Α. σαν αντιπολίτευση και δημι-
ούργησε τόσες πικρίες στα Σώματα, που τώρα που είναι στην κυβέρνηση, δεν είναι δυνατόν 
παρά να συναντήσει σ’ αυτά την αντιπάθεια που το ίδιο συστηματικά καλλιέργησε. Βέβαια, το 
ΠΑΣΟΚ μπορεί να νομίζει πως θα ξεγελάσει με μερικά ψιχία (5νθήμερο, «συνδικαλισμός») 
τους αφελέστερους ή τους καιροσκόπους – αλλά κάνει λάθος. Άλλωστε τα ψιχία αυτά, δεν 
μπορούν ούτε κατά διάνοιαν να αντισταθμίσουν τα λάθη, που συνεχίζει να διαπράττει, σε 
βάρος των Σωμάτων Ασφαλείας. Ας τα απαριθμήσουμε:

1. Η επιλογή του ΕΑΜογενούς υπουργού της Δημόσιας Τάξης ήταν λάθος (...).
2. Ο μελετούμενος «συνδικαλισμός» είναι λάθος. Όχι γιατί πρέπει να αγνοούνται τα 

δίκαια των ανδρών των Σ.Α. – κάθε άλλο. Αλλά γιατί η διά του συνδικαλισμού πα-
ρουσίαση των αιτημάτων (όχι διά της Ηγεσίας), αντιβαίνει στη βασική αρχή της μη 
«παρακάμψεως» της ιεραρχίας, που η τήρησή της είναι ζωτική για την πειθαρχία των 
Σωμάτων. 

3. Οι διώξεις που από τον πρώτο μήνα άρχισαν είναι λάθος. Οι κάθε άλλο παρά αξι-
οκρατικές μεταθέσεις, τόσο αντίθετες από τις προεκλογικές εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ. 
Τόσο αψυχολόγητες και σε κάποιο βαθμό εκδικητικές. (...).

4. Οι μεροληψίες έναντι άλλων τάξεων μισθωτών και ειδικά των συγγενών Ε.Δ. είναι 
επίσης λάθος, π.χ. η εξαίρεση των στελεχών και ανδρών των Σ.Α. από τη χορήγηση 
του επιδόματος στέγης (αλλά κατά το ΠΑΣΟΚ οι αστυνομικοί είναι «υπάλληλοι» και 
οι τελευταίοι έχουν επίσης εξαιρεθεί). Αλλά και στο πενθήμερο γίνονται διακρίσεις 
και όπως πρόσεξα, εξαιρούνται της αποζημιώσεως του χιλιόδραχμου οι Αξιωματικοί 
και υπαξιωματικοί που διατίθενται σαν Αξιωματικοί υπηρεσίας (...).
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5. Να γράψω εδώ για τις συνεχιζόμενες ύβρεις και προπηλακισμούς των αστυνομικών 
οργάνων εν υπηρεσία για τις οποίες δεν διάβασα έστω μια διαμαρτυρία του υπουρ-
γείου; Να γράψω για την ταπείνωση που δέχτηκαν τα Σώματα με την κατάργηση των 
«Εορτών Μνήμης», δηλαδή γεγονότων στα οποία αυτά πρωτοστάτησαν, υπερασπι-
ζόμενα τη Δημοκρατία και πλήρωσαν βαρύ τίμημα (...). «Τι να πρωτοθυμηθώ, τι να 
πρωτογράψω. Αλλά ας είναι. Ειλικρινά εύχομαι στο ΠΑΣΟΚ να πάει καλά και να 
τα καταφέρει για το καλό αυτού του τόπου», καταλήγει ο τέως υπουργός, κάνοντας 
έκκληση να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις του για να μη συμβεί αυτό που φοβάται, 
«η πλήρης διάστασις Σ.Α. – Κυβερνήσεως, που θα ’ναι καταστρεπτική και για τα Σώ-
ματα και για τον τόπο».

Είναι	φυσικό	επακόλουθο,	λοιπόν,	οι	απλοί	αστυνομικοί	να	εμφανίζονται	διστακτικοί	
απέναντι	στις	εξαγγελίες	του	ΠΑΣΟΚ	για	συνδικαλισμό,	και	τούτο	καταγράφεται	και	στα	
ρεπορτάζ	των	εφημερίδων,	που	αναζητούσαν	τις	απόψεις	των	ίδιων	των	αστυνομικών	για	
τα	επίμαχα	ζητήματα.	
Ο	αντιπολιτευόμενος	Τύπος	την	περίοδο	των	πρώτων	κυβερνήσεων	του	ΠΑΣΟΚ	εκ	των	

πραγμάτων	μετατράπηκε	σε	εκφραστή	των	παραπόνων	και	 των	αδικιών	που	υφίσταντο	
είτε	όσοι	εναντιώνονταν	στην	πολιτική	του	ΠΑΣΟΚ,	είτε	όσοι	είχαν	ξεθαρρέψει	από	το	
γενικότερο	 πολιτικό	 κλίμα	 που	 κυριάρχησε	στη	 χώρα	 και	 είχαν	 αρχίσει	 δειλά-δειλά	 να	
καταγγέλλουν	τα	κακώς	κείμενα	στις	Υπηρεσίες	τους.	

Θετικά μέτρα

Η	δεύτερη,	πάντως,	συνάντηση	του	Γιάννη	Σκουλαρίκη	με	τους	αστυνομικούς	πραγμα-
τοποιήθηκε	στις	19	Ιανουαρίου	1982,	στον	ίδιο	χώρο.	Συνολικά	258	εκπρόσωποι	από	όλες	
τις	Υπηρεσίες	συμμετείχαν	στη	συγκέντρωση	αυτή,	παρά	το	αρνητικό	κλίμα	που	υπήρχε	
σε	ορισμένες	υπηρεσίες,	επειδή	κάποιοι	ανώτατοι	Αξιωματικοί	δεν	έβλεπαν	με	καλό	μάτι	
τις	πρωτοβουλίες	του	υπουργού	και	λειτουργούσαν	αποθαρρυντικά,	έως	απειλητικά	για	
τους	υφισταμένους	τους.	
Η	συζήτηση	περιστράφηκε	 γύρω	από	 τα	 προβλήματά	 τους	 μόνο.	Το	 κυρίαρχο	 θέμα,	

αυτό	της	συνδικαλιστικής	τους	οργάνωσης,	δεν	τους	απασχόλησε	σε	συλλογικό	επίπεδο,	
παρά	το	γεγονός	ότι	ο	υπουργός	είχε	πει	ότι	δεν	συμμερίζεται	τις	απόψεις	εκείνων	που	υπο-
στηρίζουν	ότι	με	το	συνδικαλισμό	διαταράσσεται	η	πειθαρχία.	Μόνο	ένας	ενωμοτάρχης	
ζήτησε	από	τον	υπουργό	να	έχει	εφαρμογή	και	στη	Χωροφυλακή	η	προαναφερόμενη	από-
φαση	690/1979	του	Συμβουλίου	της	Ευρώπης,	που	τυπικά	ίσχυε	στην	Αστυνομία	Πόλεων.	
Ο	Γιάννης	Σκουλαρίκης	εμφανίστηκε	να	παραδέχεται	ότι	πάρα	πολλά	από	τα	προβλή-

ματα	των	αστυνομικών	δεν	έφταναν	στην	κορυφή	γιατί	δεν	προωθούνταν	από	κανέναν	και	
ενημέρωσε	τους	παρευρισκόμενους	για	τις	πρώτες	του	αποφάσεις:	Καθιέρωση	πενθημέ-
ρου25,	κατάργηση	της	απαιτούμενης	υπηρεσιακής	άδειας	προκειμένου	να	παντρευτεί	κά-
ποιος26,	κατάργηση	υποχρεωτικού	συσσιτίου	και	στρατωνισμού	των	αγάμων,	κατάργηση	

25. Η ΚΥΑ προέβλεπε ότι λόγω ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας των Σωμάτων σε όποιον ερ-
γάζεται πέραν του πενθήμερου θα καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε επιπλέον ημέρα 1.000 δρχ, 
από 1/12/1981. Το ποσό αναπροσαρμόστηκε το 1989 σε 3.000 δρχ. και το 1993 σε 6.000 δρχ. (βλ. 
Η Ελληνική Αστυνομία κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης, Ευάγγελος, Αθ. Στεργιούλης, σελ. 70).
26. Η σύναψη γάμου χωρίς υπηρεσιακή έγκριση συνιστούσε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα και τι-
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της	κράτησης	ενός	μισθού	από	όποιον	παντρεύεται,	αναγνώριση	του	δικαιώματος	στις	συ-
ζύγους	να	ασκούν	δικό	τους	επάγγελμα,	δυνατότητα	απόκτησης	περιουσιακών	στοιχείων	
στον	τόπο	όπου	υπηρετεί	ο	αστυνομικός	και	κατάργηση	του	κωλύματος	της	εντοπιότητας. 

Ο	υπουργός	 έδωσε	στη	συνέχεια	 υποσχέσεις	 ότι	 θα	 αλλάξει	 το	 κανονιστικό	 πλαίσιο	
λειτουργίας	των	υπηρεσιών	και	ότι	προωθούνται:	
Η	γενίκευση	του	επιδόματος	στέγης,	η	 ίδρυση	σύγχρονου	νοσοκομείου,	η	συγχώνευ-

ση	 των	ασφαλιστικών	 ταμείων,	 η	 κατάργηση	 του	μέτρου	 της	κράτησης	 για	πειθαρχικά	
παραπτώματα	στο	κρατητήριο	και	μια	σειρά	άλλα	ζητήματα	που	είχαν	τεθεί	στην	πρώτη	
συνάντηση.
Χαρακτηριστικά	είναι	ορισμένα	δημοσιεύματα	εφημερίδων,	εκείνων	των	ημερών,	που	

αναφέρονταν	και	στα	παράπονα	των	αστυνομικών:
«Είμαστε ξεκομμένοι από το λαό, κύριε υπουργέ»,	 είχε	 πει	 ένας	 χωροφύλακας.	 «Το 

κακό»,	συνέχισε	ο	ίδιος,	«αρχίζει από τον τρόπο κατάταξής μας. Μια κατάταξη που γίνεται 
με βάση τα πολιτικά μας φρονήματα. Αν είσαι αριστερός, δεν μπαίνεις στη Σχολή. Ό,τι άλλο 
κι αν είσαι, μπαίνεις. Έπειτα είναι και τα μαθήματα. Στη Σχολή μαθαίνουμε να γυαλίζουμε 
τις μπότες, να καθαρίζουμε το όπλο μας και τίποτε άλλο».
Ένας	ενωμοτάρχης	είπε:	«Θέλουμε να δείτε το ζήτημα του περιοδικού της Χωροφυλακής. 

Δίνουμε 9.000.000 δραχμές το χρόνο χωρίς να ασχολείται με τα προβλήματά μας. Δεν έχουμε 
νοσοκομείο. Πηγαίνουμε στα στρατιωτικά νοσοκομεία, όπου από τον τρίτο όροφο και πάνω 
είναι για τους ανώτερους, μετά για τους κατώτερους Αξιωματικούς κι εμείς καταλήγουμε στο 
υπόγειο χωρίς κρεβάτι. Θέλουμε δικό μας νοσοκομείο».
Ένας	ανθυπασπιστής	ζήτησε	να	σταματήσουν	οι	εκδικητικές	μεταθέσεις.	«Ήμουν δημο-

κράτης και γι’ αυτό στη διάρκεια της δικτατορίας με είχαν μεταθέσει στη Γυάρο. Υποφέραμε 
τότε, ό,τι κι οι πολιτικοί κρατούμενοι, κύριε υπουργέ».	Μετά	παρουσιάστηκε	ένας	ανάπηρος	
χωροφύλακας,	από	τη	Νέα	Μάκρη.	Έδειχνε	το	ξύλινο	πόδι	του	στον	υπουργό	κι	έλεγε:	«Να 
επεκταθεί και να έχει ισχύ και για μένα ο νόμος για τη μόνιμη διαθεσιμότητα, όπως στους 
Αξιωματικούς, για να συμπληρώσω τα συντάξιμα χρόνια»!
Όλα	αυτά	προκαλούσαν,	φυσικά,	σφοδρές	αντιδράσεις	από	την	πλευρά	του	αντιπολι-

τευόμενου	Τύπου. Χαρακτηριστικό	το	σχετικό	ρεπορτάζ: «Η σοσιαλιστική κυβέρνησις του 
Ανδρ. Παπανδρέου επραγματοποίησεν εν ακόμη αποφασιστικόν βήμα -μετά την εισαγωγήν 
του συνδικαλισμού- διά την άλωσιν των Σωμάτων Ασφαλείας. Διά του υπουργού Δημοσί-
ας Τάξεως ανεκοίνωσεν χθες την κατάργησιν του πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων, 
δηλ. προτέρου ήθους και εμμονής εις τα εθνικάς αξίας, διά τους υποψηφίους των Σχολών 
των Σωμάτων (...) Κατ’ αυτόν τον τρόπον και οι κομμουνισταί ως και οι πάσης φύσεως 
“σύντροφοι” του ΠΑΣΟΚ είναι δυνατόν από σήμερον να εισάγονται εις τα σχολάς και εν 
συνεχεία εξερχόμενοι των Σχολών να υπηρετούν εις όλας ανεξαιρέτως τας θέσεις»27.

Ανεξάρτητα,	όμως,	από	όλα	αυτά,	η	αλήθεια	είναι	ότι	οι	αστυνομικοί	αναζητούσαν	πε-

μωρούνταν με την ποινή της απόλυσης ή και απόταξης. Πέρα από το όριο ηλικίας (26ο) και τη διετή 
υπηρεσία των ενδιαφερομένων, η μέλλουσα σύζυγος έπρεπε για τους Αξιωματικούς να ήταν «ανεπιλή-
πτου διαγωγής, αναλόγου μορφώσεως και κοινωνικής θέσεως και αφοσιωμένη εις τα εθνικά ιδεώδη», 
για το κατώτερο δε προσωπικό, πέραν των ανωτέρω, έπρεπε να διασφαλίζεται και «το στοιχείον της 
αφοσιώσεως εις τα εθνικά ιδεώδη μέχρι β’ βαθμού εξ αίματος συγγενών αυτής» (Βλ. Η Ελληνική 
Αστυνομία κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης, Ευάγγελος Αθ. Στεργιούλης, σελ. 100).
27. «Ελεύθερος Κόσμος», 3/2/1982.
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δίο	έκφρασης	στις	σελίδες	κυβερνητικών	ή	αντικυβερνητικών	εφημερίδων,	ανάλογα	με	
την	πολιτική	στάση	είτε	την	προσωπική	τους	θεώρηση	των	πραγμάτων.	Και	τούτο	φαι-
νόταν	και	από	τα	ρεπορτάζ	των	εφημερίδων,	που	αναζητούσαν	τις	απόψεις	των	ίδιων	των	
αστυνομικών	για	τα	προβλήματά	τους,	αλλά	και	γενικότερα	για	τα	καίρια	ζητήματα	της	
δημόσιας	τάξης28.

Προείχε η ενοποίηση

Οι	μήνες	περνούσαν	και	η	υπόθεση	του	συνδικαλισμού,	παρά	τις	διακηρυγμένες	προ-
θέσεις	του	υπουργού	και	τον	αρχικό	ενθουσιασμό	των	αστυνομικών,	εξακολουθούσε	να	
αποτελεί	μεγάλο	ζητούμενο,	αν	και	η	κυβέρνηση	προχωρούσε	σε	σημαντικές	πολιτικές	πα-
ρεμβάσεις	(αναγνώριση	Εθνικής	Αντίστασης,	περιορισμός	λογοκρισίας	και	πιστοποιητικών	
κοινωνικών	φρονημάτων,	επιστροφή	χιλιάδων	προσφύγων	από	τις	Ανατολικές	χώρες,	κα-
τάργηση	του	αντεργατικού	νόμου	330/76	και	ψήφιση	του	συνδικαλιστικού	νόμου	1264/82).
Για	 την	 κυβέρνηση	 και	 το	 υπουργείο,	 αντιθέτως,	 στην	 ημερήσια	 διάταξη	 είχε	

μπει	 η	 απόφαση	 για	 την	 ενοποίηση	 της	 Χωροφυλακής	 με	 την	 Αστυνομία	 Πόλεων.
Η	 εφημερίδα	 «Απογευματινή»	 κυκλοφορεί	 στις	 17	Απριλίου	 1982	 με	 πηχυαίο	 τίτλο	

«Συγχωνεύονται	τα	Σώματα	Ασφαλείας,	εγκαταλείπεται	ο	αστυνομικός	συνδικαλισμός»,	
ενώ	στις	26	Απριλίου	1982,	στην	ίδια	εφημερίδα,	ο	δημοσιογράφος	Νάσος	Νικολαΐδης,	
με	 μια	 έρευνα-τομή,	 αποκαλύπτει	 ότι	 οι	 υπάλληλοι	 της	Αστυνομίας	 Πόλεων	 έβλεπαν	
με	 μεγάλο	 δισταγμό	 το	 εγχείρημα	 της	 ενοποίησης,	 φοβούμενοι	 -μεταξύ	 άλλων-	 και	 το	
στρατιωτικό	 καπέλωμα	 εκ	 μέρους	 της	Χωροφυλακής.	Αστυνομικοί	 μίλησαν	 ανωνύμως	
στο	δημοσιογράφο,	καταγράφοντας	την	αγωνία	τους	για	την	Αστυνομία	Πόλεων	και	τις	
καλές	 τους	 σχέσεις	 με	 τους	 πολίτες.	 Επεσήμαναν	 δε	 ταυτόχρονα:	 Και	 όμως,	 πριν	 από	
τρεις	μήνες,	ο	υπουργός	Δημόσιας	Τάξης	μιλούσε	ακόμα	για	συνδικαλισμό	στα	Σώματα	
Ασφαλείας,	ενώ	τώρα	προωθεί	τη	στρατιωτικοποίησή	τους…	Οι	της	Αστυνομίας	Πόλεων	
είναι	 πολιτικοί	 υπάλληλοι	με	περισσότερες	 ελευθερίες	σε	αντίθεση	με	 τους	 χωροφύλα-
κες	που	διέπονται	από	 το	ΣΠΚ.	Διάχυτη	 είναι	 η	ανησυχία	και	 για	 τα	 ταμεία	 τους.	Της	
Χωροφυλακής	εμφανίζεται	 χρεωμένο	περί	 τα	700	εκατομμύρια	δραχμές	και	με	χαμηλό	
εφάπαξ	 (περίπου	 700.000	 δρχ.)	 έναντι	 της	Α.Π.	 που	 δίνει	 1.200.000	 δρχ.	 Οι	 της	Α.Π.	
φοβούνται	 επίσης	 ότι	 μετά	 την	 ενοποίηση	 θα	 κληθούν	 να	 υπηρετήσουν	 σε	 απομακρυ-
σμένα	χωριά,	ενώ	ώς	τότε	ήταν	αποκλειστικά	σε	Αθήνα,	Πειραιά,	Πάτρα	και	Κέρκυρα...
Σύμφωνα,	επίσης,	με	δημοσίευμα	της	«Απογευματινής»	(29/4/1982),	που	φιλοξενεί	συνο-

μιλία	με	ανώτερο	Αξιωματικό	της	Αστυνομίας	Πόλεων,	μεταξύ	των	αστυνομικών	επικρατεί	
έντονος	προβληματισμός,	δεδομένου	ότι	«από	τη	στιγμή	που	ιδρύθηκε	η	Αστυνομία,	πολλοί	
προσπάθησαν	να	της	δώσουν	στρατιωτικό	χαρακτήρα»	(...)	«Εγώ θέλω τους αστυνομικούς να 
είναι αγαπητοί με τον λαό, γιατί μόνο έτσι θα πετύχω στο έργο μου. Αν θέλετε να καταστείλετε 
την εξέγερση του λαού, κάντε το με στρατεύματα και κανόνια. Όχι με αστυνομικά όργανα»	(...)	
Αναφερόμενος,	δε,	στην	πιθανότητα	να	θεωρηθεί	στρατιωτικό	Σώμα	η	Α.Π.,	αλλά	να	μεί-
νει	όπως	έχει,	η	απάντηση	ήταν:	«Και να συμβεί αυτό στην αρχή, μετά από ένα άλφα χρονικό 
διάστημα θα γίνουμε καθαρά στρατιωτικό Σώμα. Στο σύνολό μας, Αξιωματικοί και υπάλλη-

28. Αυτήν την περίοδο, δεν δέσποζαν μόνο οι πολιτικές εξελίξεις. Το τραγικό δυστύχημα της Θύρας 7 
στο γήπεδο Καραϊσκάκη (8/2/1981), που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 19 νέων, απασχόλη-
σε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
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λοι, θέλουμε να παραμείνουμε πολιτικό Σώμα και να συνδικαλιστούμε για το κοινό καλό»29.
Ο	Γιάννης	Σκουλαρίκης	ήταν	αποφασισμένος	να	επιβάλλει	την	ενοποίηση	και	το	κατέ-

στησε	σαφές	το	Μάρτιο	του	1983,	με	αφορμή	τη	δημόσια	παρουσίαση	των	πεπραγμένων	
των	δύο	Σωμάτων30.	Η	εκδήλωση	πραγματοποιήθηκε	(7	Μαρτίου	1983)	στην	αίθουσα	του	
ΕΒΕΑ	στην	Αθήνα	και	ο	υπουργός	είχε	δηλώσει	ότι	η	ενοποίηση	στόχευε	στον	εκσυγχρο-
νισμό	των	αστυνομικών	υπηρεσιών	και	στην	προσέγγιση	του	αστυνομικού	με	τον	πολίτη,	
ενώ	αναγνώριζε	ότι	«χρειάζεται να διαπαιδαγωγηθούν οι αστυνομικοί σε μια διαφορετική 
αντίληψη της δουλειάς τους (...). Ένας αστυνομικός κακοπληρωμένος, κουρασμένος, δυσα-
ρεστημένος με το επάγγελμά του είναι επόμενο να συμπεριφέρεται άσχημα και να βλέπει τη 
δουλειά του σαν αγγαρεία».	
Στο	υπουργείο	παρέβλεψαν	το	αρνητικό	πόρισμα	της	Πενταμελούς	Επιτροπής	που	είχε	

συσταθεί	από	ανώτατους	Αξιωματικούς,	 το	1976,	με	πρόεδρο	 τον	 τότε	Αστυνομικό	Δι-
ευθυντή	Γ.	Αγγελόπουλο	και	αναζητούσαν	 τρόπους	υπέρβασης	 των	δυσκολιών	που	πα-
ρουσιάζονταν	 μπροστά	 τους.	«Ερευνώνται τα υπέρ και κατά της συγχωνεύσεως και δεν 
αποκλείεται ούτε το ενδεχόμενο της πολιτικοποίησης»,	είχε	δηλώσει	ο	Γιάννης	Σκουλαρί-
κης,	προσθέτοντας	σε	έντονο	ύφος,	δεδομένου	ότι	σε	κάποιες	εφημερίδες	διατυπώνονταν	
απειλές	για	μαζικές	παραιτήσεις:	«Κανείς δεν μπορεί να αντιδράσει αν αποφασίσουμε κάτι»,	
δήλωνε31.	Όσο	για	 το	συνδικαλισμό,	 εξακολουθούσε	να	 είναι	στις	προθέσεις	 του,	αλλά	
μετά	την	αναδιοργάνωση	των	υπηρεσιών,	όπως	ξεκαθάριζε	με	τη	συνέντευξη	που	παραχω-
ρούσε	και	στην	εφημερίδα	«Ριζοσπάστης»,	δυο	μήνες	αργότερα.	Ερωτηθείς	γιατί	δεν	έχει	
θεσμοθετηθεί	ο	συνδικαλισμός	ακόμα,	απάντησε	ότι	«δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει 
πριν ολοκληρωθεί η αναδιοργάνωση των Σωμάτων Ασφαλείας. Όπως γνωρίζετε, βρισκόμα-
στε σε περίοδο διαρθρωτικών και λειτουργικών αλλαγών. Μόλις ολοκληρωθούν, θα αρχίσει 
να υλοποιείται το μέτρο. Τονίζω και πάλι ότι ο συνδικαλισμός του προσωπικού των Σ.Α. 
θα θεσπιστεί οπωσδήποτε». Ο	υπουργός,	αναφερόμενος	στο	πρόγραμμα	του	ΠΑΣΟΚ	για	
σοσιαλιστικό	μετασχηματισμό	της	κοινωνίας,	αναφέρθηκε	και	στο	ρόλο	της	Αστυνομίας,	
τονίζοντας	ότι	«εμάς δεν μας ενδιαφέρει απλώς η βελτίωση των σχέσεων Αστυνομίας και 
λαού. Στόχος μας είναι η συνεργασία λαού και Αστυνομίας. Ο πολίτης πρέπει να καταλάβει 
ότι η πρόληψη και η καταστολή του εγκλήματος δεν είναι έργο μόνο του αστυνομικού, όπως 
η υγεία δεν είναι έργο μόνο του γιατρού και η παιδεία του δασκάλου. Είναι διεθνώς παρα-
δεκτό ότι μια Αστυνομία δεν μπορεί να αποδώσει αν ο λαός δεν συνεργάζεται μαζί της.(...) 
Κι αυτό, μη νομιστεί ότι μπορεί να γίνει με μια διαταγή ή με μια εγκύκλιο. Χρειάζεται να 
διαπαιδαγωγηθούν οι αστυνομικοί σε μια διαφορετική αντίληψη της δουλειάς τους».	Έκανε	
δε	λόγο	για	τη	βελτίωση	των	εκπαιδευτικών	προγραμμάτων	με	μαθήματα	που	καλλιεργούν	
δημοκρατικές	αντιλήψεις	και	αναπτύσσουν	τον	κοινωνικό	προβληματισμό,	για	μέτρα	που	
βελτιώνουν	τις	συνθήκες	εργασίας	κ.λπ.
Η	εφημερίδα	αναφέρει	στον	υπουργό	ότι	δέχεται	παράπονα	από	αστυνομικούς	που	δια-

μαρτύρονται	ότι	είναι	πλέον	δυσεύρετος	και	ότι	έχουν	σταματήσει	οι	ανοικτές	συγκεντρώ-

29. «Απογευματινή», 29/4/1982.
30. Να σημειωθεί ότι η πολιτική αντιπαράθεση ήταν στο κόκκινο με αφορμή αποκαλυπτικό δημο-
σίευμα της «Ελευθεροτυπίας» (22/2/1983) που έφερε την Αστυνομία να παρακολουθεί τον Ανδρέα 
Παπανδρέου, ως Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ένα μήνα, μετά, ακολουθεί η δολοφονία 
του εκδότη της «Βραδυνής», Τζώρτζη Αθανασιάδη, με την Αστυνομία να ψάχνει αρχικά το δράστη 
στον υπόκοσμο, ενώ την ευθύνη ανέλαβε η «Αντιστρατιωτική Πάλη», μια οργάνωση «ύποπτης προέ-
λευσης», κατά την ίδια εφημερίδα.
31. «Απογευματινή», 26/4/1982.
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σεις	που	ο	ίδιος	είχε	καθιερώσει.	Απαντά	ότι	τους	αστυνομικούς	τούς	δέχεται	ο	γενικός	
γραμματέας	 του	 υπουργείου,	 ενώ	οι	 συγκεντρώσεις	 σταμάτησαν	 γιατί	 αναλώνονταν	σε	
προσωπικά	κυρίως	θέματα,	ενώ	ο	 ίδιος	επιδιώκει	το	διάλογο	και	την	επικοινωνία	με	το	
προσωπικό	για	θέματα	λειτουργίας	της	Αστυνομίας32.

Κι	ενώ	τα	Σώματα	Ασφαλείας,	συμπεριλαμβανομένης	της	Πυροσβεστικής	και	της	Πολι-
τικής	Προστασίας,	οδεύουν	προς	ενοποίηση,	το	προσωπικό	τους	συνθλίβεται	στις	Συμπλη-
γάδες	των	πολιτικών	αντιπαραθέσεων,	καθώς	η	Νέα	Δημοκρατία	δεν	έχει	συμφιλιωθεί	με	
την	ιδέα	της	ανατροπής	της	καθεστηκυίας	τάξης	πραγμάτων.
Ο	Γιάννης	Σκουλαρίκης,	μέσα	σε	αυτό	το	κλίμα,	αποφάσισε	να	ξεκινήσει	ξανά	το	διάλο-

γο	με	το	προσωπικό,	διοργανώνοντας	νέα	ενημερωτική	συγκέντρωση	με	αντικείμενο	αυτή	
τη	φορά	το	καυτό	θέμα	της	ενοποίησης	των	Σωμάτων.
Η	συγκέντρωση	πραγματοποιήθηκε	στην	αίθουσα	του	«Μηχανοκινήτου»	την	Πέμπτη,	2	

Φεβρουαρίου	1984,	στην	οδό	Χίου	8,	στην	Καισαριανή,	και	οι	συμμετέχοντες	είχαν	λάβει	
μέρος	εν	γνώσει	των	προϊσταμένων	τους,	μάλιστα	σε	πολλές	περιπτώσεις	στο	βιβλίο	συμ-
βάντων	υπήρχε	και	η	εγγραφή	ότι	θα	εκπροσωπούσαν	την	Υπηρεσία	τους...
Στη	 συνάντηση	 αυτή	 εκδηλώθηκε	 ανοικτή	 αντιπαράθεση	 μεταξύ	 διαφόρων	 ομάδων	

αστυνομικών	γύρω	από	το	αν	θα	έπρεπε	ή	όχι	να	γίνει	η	ενοποίηση,	ενώ	αποδοκιμάστηκε	
έντονα	και	ο	ίδιος	ο	υπουργός	Δημόσιας	Τάξης.	
Στην	αίθουσα	ήταν	φανερό	ότι	συγκρούστηκαν	δυο	τάσεις.	Τη	μια	τάση	εκπροσωπού-

σαν	κάποιοι	αυτόκλητοι	ρυθμιστές	της	συγκέντρωσης	και	κάποιοι	κλακαδόροι	της	αντί-
δρασης	που	παραταγμένοι	στο	πίσω	μέρος	της	αίθουσας	επέμεναν	να	αποδοκιμάζουν	ακό-
μη	και	τον	υπουργό	Δημόσιας	Τάξης	και	να	προκαλούν	μέχρι	τέλους...
Την	άλλη	τάση	εκπροσωπούσαν	αστυνομικοί	και	πυροσβέστες	που	αρνήθηκαν	το	«κα-

πέλωμά»	τους	από	τους	φωνασκούντες,	υπεράσπισαν	το	μεταρρυθμιστικό	σχέδιο	της	κυ-
βέρνησης	και	τον	υπουργό,	αλλά	και	ζήτησαν	με	τις	ομιλίες	τους	να	δοθούν	δημοκρατικά	
δικαιώματα.	Ήταν,	όμως,	μειοψηφία	στην	αίθουσα.	Πριν	ακόμη	αρχίσει	η	διαδικασία,	η	
μεγάλη	πλειοψηφία	των	παρευρισκομένων	αστυνομικών	είχε	ταχθεί	κατά	της	ενοποίησης,	
προφανώς	επηρεασμένη	από	την	προπαγάνδα	ανώτερων	και	ανώτατων	Αξιωματικών	που	
διέδιδαν	ότι	το	ΠΑΣΟΚ	προχωρούσε	μέσω	του	ΕΑΜογενούς	υπουργού	στην	ενοποίηση,	
επειδή	θεωρούσε	απειλή	τη	Χωροφυλακή,	λόγω	των	αναμνήσεων	του	εμφυλίου	πολέμου,	
αλλά	και	επειδή	φοβόταν	ότι	ήταν	αδύνατον	να	την	ελέγξει	και	δεν	υπήρχε	άλλη	επιλογή,	
παρά	μόνο	η	διάλυσή	της.
Ο	«Ριζοσπάστης»,	ειδικότερα,	έκανε	λόγο	για	επιτυχημένη	προσπάθεια	της	Δεξιάς	(«πε-

φωτισμένης»,	ακραίας	και	έξαλλης)	να	ελέγξει	τη	συγκέντρωση	και	να	προκαλέσει	ακόμα	
και	επεισόδια	για	να	οδηγηθεί	στη	διάλυση.	Πριν	αρχίσει	η	συγκέντρωση,	το	είχε	καταφέ-
ρει	σε	μεγάλο	βαθμό,	παρασύροντας	τη	μεγάλη	πλειοψηφία	των	παρευρισκομένων	αστυ-
νομικών.	Αυτή	η	επιτυχία	της,	κατά	την	εφημερίδα,	οφείλεται	στο	γεγονός	ότι	οι	κατώτε-
ροι	αστυνομικοί	για	δεκαετίες	ολόκληρες	είχαν	γνωρίσει	τη	σκληρή	καταπίεση	που	πήγαζε	
από	το	στρατιωτικό	χαρακτήρα	των	Σωμάτων,	την	αυταρχική	άσκηση	της	διοίκησης,	τη	
θεωρία	του	τυφλού	εκτελεστικού	οργάνου	κ.λπ.	Ξέσπασμα	οργής,	σε	πολλούς	ασυνείδητο,	
ήταν	οι	φωνές	«έξω!,	έξω!»	όταν,	πριν	μπει	ο	υπουργός,	δοκίμασαν	να	μπουν	στην	αίθου-
σα	ανώτατοι	Αξιωματικοί	της	Αστυνομίας	και	της	Χωροφυλακής33.

32. «Ριζοσπάστης», 24/5/1983.
33. «Ριζοσπάστης», 5/2/1984.
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Όπως	ήταν	αναμενόμενο,	η	Ηγεσία	διέταξε	ΕΔΕ	για	τα	επεισόδια,	ενώ	ανακοινώθηκαν	
και	δεκάδες	διαθεσιμότητες	για	«σοβαρά	πειθαρχικά	παραπτώματα»,	όπως	παραδεχόταν	
απαντώντας	σε	ερώτημα	δημοσιογράφων	ο	τότε	γενικός	διευθυντής	Αστυνομίας	Μανώλης	
Μποσινάκης.	Η	αλήθεια	είναι	ότι	την	ίδια	ημέρα	τέθηκαν	σε	διαθεσιμότητα	δυο	αστυνο-
μικοί,	 τα	ονόματα	των	οποίων	αναφέρονταν	στις	αναφορές	των	Αξιωματικών	που	υπο-
βλήθηκαν	στον	Γιάννη	Σκουλαρίκη.	Επρόκειτο	για	τον	αρχιφύλακα	της	Τροχαίας	Χρήστο	
Μάγγα	και	τον	αστυφύλακα	του	16ου	Αστυνομικού	Τμήματος	Παν.	Μπαλάσκα,	οι	οποίοι	
δήλωναν	στον	Τύπο	ότι	δεν	είχαν	καμία	ευθύνη	για	τα	επεισόδια.	Ο	μεν	πρώτος	δήλωσε	
ότι	δεν	πρόλαβε	καν	να	μιλήσει	και	δεν	γνωρίζει	γιατί	τον	διώκουν,	ενώ	ο	δεύτερος	υπο-
στήριξε	ότι	με	την	παρέμβασή	του	απέσπασε	το	«μπράβο»	του	υπουργού	που	του	είπε	επί	
λέξει:	«Μπράβο,	κ.	Μπαλάσκα.	Ήσουν	πολύ	εποικοδομητικός»34.
Ήταν	τελικά	«παγίδα»	η	όλη	συγκέντρωση,	και	αν	ήταν,	ποιος	πραγματικά	την	έστησε;	

Η	«αντίδραση»,	κατά	τον	«Ριζοσπάστη»,	ή	η	Ηγεσία,	που	έπαιξε	εκ	του	ασφαλούς	στο	γή-
πεδό	της,	για	να	περάσει	η	αντίληψη	ότι	δεν	έχουν	ωριμάσει	οι	συνθήκες	για	θεσμοθέτηση	
της	συνδικαλιστικής	έκφρασης;	Από	όποια	σκοπιά	κι	αν	προσεγγίσει	κανείς	αυτό	το	ερώ-
τημα,	το	βέβαιο	είναι	ότι	αν	η	πολιτική	Ηγεσία	ήθελε	τη	διεύρυνση	της	δημοκρατίας,	θα	
το	είχε	επιτύχει,	πόσο	μάλλον	αφού	την	ίδια	περίοδο	υπέγραφε	π.χ.	το	Π.Δ.	42/17-2/1984	
με	το	οποίο	αναμορφωνόταν	ο	Κανονισμός	πειθαρχίας	στη	Χωροφυλακή,	ενώ	είχε	δείξει	
δείγματα	γραφής	και	με	την	αναθεώρηση	του	εκπαιδευτικού	προγράμματος	των	αστυνο-
μικών,	 την	καθιέρωση	 του	 εορτασμού	 του	Πολυτεχνείου,	 την	αναγνώριση	 της	Εθνικής	
Αντίστασης	κ.λπ.

Η	ενοποίηση	των	δύο	Σωμάτων	έχει,	όμως,	δρομολογηθεί	από	την	κυβέρνηση,	η	οποία	
δεν	κάνει	πίσω.	Επιμένει	σε	μια	διαφορετική	λειτουργία	της	Αστυνομίας	που	θα	της	επι-
τρέπει,	όπως	υποστήριζε,	να	μετατρέπεται	από	κατασταλτικό	σε	μηχανισμό	παροχής	κοι-
νωνικών	υπηρεσιών	και	κοινωνικού	έργου,	πρωτίστως	δε	ως	μέσο	στήριξης	της	λαϊκής	
κυριαρχίας.	 Χρησιμοποιεί	 δε	 ακόμα	 και	 το	 επιχείρημα	 της	 εξοικονόμησης	 πιστώσεων	
αφού	δεν	θα	χρειάζεται	πλέον	η	λειτουργία	δύο	Σωμάτων,	διπλών	Αρχηγείων,	επιτελείων,	
υποδομών	κ.λπ..

Έτσι,	η	αντίδραση	ορισμένων	κύκλων	κατά	της	ενοποίησης	των	δύο	Σωμάτων	μέρα	με	
τη	μέρα	οξυνόταν	αν	και	υπήρχε	η	άποψη	ότι	ήταν	υποτονική	ιδίως	εκ	μέρους	των	ενδι-
αφερομένων.	Μια	συγκέντρωση-πορεία	διαμαρτυρίας	γυναικών	των	αστυνομικών,	η	μο-
ναδική	ανοικτή	εκδήλωση	διαμαρτυρίας,	δεν	είχε	τον	αντικειμενικό	όγκο	και	παλμό,	παρ’	
ότι	οργανώθηκε	για	γυναίκες,	συνταξιούχους,	συγγενείς	και	φίλους	όλων	των	Σωμάτων	
(Χωροφυλακής,	Α.Π.,	Πυροσβεστικού,	Αγροφυλακής).	Όπως	σημειώνει	ο	υποστράτηγος	
ε.α.	Χαράλαμπος	Ζιανίκας	στο	βιβλίο	του	«Η	Αστυνομία	σήμερα»	(εκδόσεις	Εστία,	1990),	
«τόσο υποτονική αντίδραση δεν δικαιολογείται, ούτε από τη φύση της αποστολής των αστυ-
νομικών, ούτε από την, για λόγους συναφείς με αυτήν, έλλειψη κάποιου συναφούς συνδικα-
λιστικού φορέα (φορέα που διέθετε τότε μόνο η Αγροφυλακή, διέθετε όμως και τα πιο ισχνά 
ερείσματα). Υποτονική, μέχρι ανύπαρκτη, ήταν και η αντίδραση της Ένωσης Αποστράτων 
Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων».

34. «Ελευθεροτυπία», 9 Φεβρουαρίου 1984.
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Πέρα	από	τα	δημοσιεύματα	εφημερίδων35	και	τη	μικρής	έκτασης	ανοικτή	συγκέντρω-
ση	διαμαρτυρίας,	υπήρξε	και	μια	κίνηση	την	οποία	διοργάνωσαν	οι	αυτοαποκαλούμενοι	
«Δημοκρατικοί	αστυφύλακες».	Στην	προκήρυξη	που	μοίραζαν	κατά	τη	διάρκεια	της	πρω-
τοβουλίας	 τους	 στην	Αθήνα,	 υποστήριζαν	 -μεταξύ	 άλλων-	 ότι	 η	 κυβέρνηση	 προώθησε	
την	κατάργηση	της	Αστυνομίας	Πόλεων	και	της	Χωροφυλακής	για	να	εξοφλήσει	παλιούς	
λογαριασμούς,	πολλών	στελεχών	του	ΠΑΣΟΚ,	που	είχαν	ιδιαίτερα	με	τη	Γενική	Ασφάλεια	
Αθηνών.	Επίσης,	απέδιδαν	την	ενοποίηση	στην	«ανειλημμένη υποχρέωση του Πρωθυπουρ-
γού προς το ΚΚΕ. Το ότι η κόκκινη αρκούδα δεν κατέλαβε την Ελλάδα το ’44, αυτό οφείλεται 
κατά μεγάλο μέρος στη Γενική Ασφάλεια Αθηνών. Ο Ν. Ζαχαριάδης είχε πει «διαλύστε τη 
Γενική Ασφάλεια και θα σας πάρω την εξουσία σε 24 ώρες». Το όνειρο ολόκληρων δεκαε-
τιών του ΚΚΕ, τώρα, χάρη στο ΠΑΣΟΚ γίνεται πραγματικότητα. Η διάλυση των Σωμάτων 
Ασφαλείας θα σημάνει την ολοκληρωτική υποδούλωση των πάντων στο κόμμα, γιατί ο Πρω-
θυπουργός προτίθεται να δημιουργήσει πανίσχυρη κομματική Αστυνομία κάτω από τη μπότα 
της οποίας θα στενάζει ο ελληνικός λαός, τύπου της σοσιαλιστικής ρωσικής Κα-Γκε-Μπε».
Οι	 ίδιοι	«δημοκράτες»	καλούσαν	τους	συναδέλφους	τους	«να τιμωρήσουν τους αστυ-

νομικούς που υπηρετούν τα συμφέροντα του ΠΑΣΟΚ, αυτά τα αξιοθρήνητα σκουλήκια που 
έρπουν στα πράσινα χαλιά του ΠΑΣΟΚ για μια χούφτα γαλόνια»,	κατονομάζοντας,	ως	υπαί-
τιους,	τους	Αξιωματικούς	που	είχαν	καταλάβει	ηγετικά	αξιώματα,	τότε.
Ο	Γιάννης	Σκουλαρίκης,	όπως	τονίζει	σήμερα	ο	Γιώργος	Καμαρινόπουλος,	«ενδεχομέ-

νως να είχε καλές προθέσεις στην αρχή της θητείας του. Σε σύντομο χρόνο, όμως, το περι-
βάλλον του δημιούργησε μια κατάσταση, η οποία εκφράστηκε με διώξεις ακόμα και κατω-
τέρων οργάνων, με ποδηγέτηση Αξιωματικών, μέσω των τοπικών οργανώσεων, ειδικά στην 
επαρχία, με τρομοκρατία υπηρεσιακή, κι αυτή η τακτική ακολουθήθηκε από το ΠΑΣΟΚ καθ’ 
όλη τη δεκαετία του 80.

Οι πονηροί κι οι έξυπνοι προσκολλήθηκαν στο ΠΑΣΟΚ, ενώ οι περισσότεροι, οι οποίοι 
δεν ήθελαν να προσκολληθούν στα κόμματα, υπέστησαν διώξεις μόνο και μόνο επειδή δεν 
υποστήριζαν ανοικτά το κυβερνών κόμμα, όχι γιατί ήταν αντίθετοι. Επίσης, η κομματική πα-
ρέμβαση ήταν έντονη, και μάλιστα ήταν η πιο άθλια μορφή κομματισμού, που δεν το περίμενε 
κανένας από εκείνους του ΠΑΣΟΚ που γνώριζαν τις εξαγγελίες που είχε κάνει το κόμμα τους 
τη δεκαετία του ’70. Δηλαδή, μας γύρισαν πίσω στις πιο μαύρες σελίδες. Ένας π.χ. κομμα-
τάρχης κατά τη διάρκεια των κρίσεων, έστελνε ένα χαρτί και έλεγε «αυτός είναι δεξιός», ή 
«η οικογένειά του είναι έτσι». Πάντα να κατηγορήσουν κ.λπ.

Οι πολύ πονηροί κι αυτοί που είχαν θέματα διαφθοράς, επίσης, προσέγγισαν κομματικούς 
παράγοντες και είχαν ευνοϊκή υπηρεσιακή μεταχείριση, όσον αφορά στις μεταθέσεις, τοπο-
θετήσεις, προαγωγές και όλο αυτό το σύστημα, η πιο καθυστερημένη μορφή κομματισμού, 
διαπέρασε όλη την Αστυνομία και αυτό είχε σαν συνέπεια κανένας τελικά να μην κοιτάει τη 
δουλειά του και όλοι να κοιτάνε πώς θα σώσουν το τομάρι τους. Και δεν αναφέρομαι στο 
να κυνηγάμε ανθρώπους ή στο να φακελώνουμε, αλλά στην καθημερινή υπηρεσιακή δουλειά 
μας, σ’ αυτό που έπρεπε να επιτελέσουμε. Όσοι κάναμε αυτό, δεν είχαμε κανένα κέρδος. 
Όσοι δεν έκαναν τίποτε, κέρδισαν και απόλαυσαν. Αυτές τις συνέπειες πληρώνουμε ακόμα 
και σήμερα».

35. Βλ. «Η Βραδυνή, 21/8/1984», «Έτσι θέλουν να μας δέσουν. Κομματική πολιτοφυλακή. Παρα-
στρατιωτικό Σώμα η ΕΛ.ΑΣ. Υπεραστυνόμοι οι Νομάρχες» και «Ριζοσπάστης», 21/8/1984, «Στρατι-
ωτικό Σώμα η Αστυνομία.»
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Τελικά,	το	σχέδιο	νόμου	για	την	ενοποίηση	συζητήθηκε	στη	Βουλή	τον	Οκτώβριο	του	
1984	και	 έγινε	 νόμος	 του	κράτους,	 υπ’	 αριθμ.	 1481/1984,	με	ημερομηνία	 δημοσίευσης	
στην	Εφημερίδα	της	Κυβερνήσεως	την	8η	Οκτωβρίου	1984.	
Οι	αντιπαραθέσεις	των	κομμάτων	διεκδικούν	και	πάλι	περίοπτες	θέσεις	στα	πρωτοσέλι-

δα	των	εφημερίδων,	με	επίκεντρο	κυρίως	τις	εικαζόμενες	κρυφές	προθέσεις	της	κυβέρνη-
σης	αλλά	και	τον	ερμαφρόδιτο	χαρακτήρα	της	νέας	Αστυνομίας.	Χωρίς	ουσιαστική	συζή-
τηση	για	την	έννοια	της	δημόσιας	τάξης,	την	επιδιωκόμενη	πολιτική	για	την	κατοχύρωσή	
της,	οι	πολιτικοί	χώροι	τοποθετούνταν	επί	του	θέματος	μάλλον	με	βάση	τις	ιδεοληπτικές	
τους	αγκυλώσεις,	παρά	με	βάση	τα	υπαρκτά	προβλήματα36	και	τις	αναγκαίες	για	την	αντι-
μετώπισή	τους	μεταρρυθμίσεις37.	

Σε	κάθε	περίπτωση,	για	τους	12.000	αστυνομικούς	και	τους	26.500	χωροφύλακες	των	
δύο	ενοποιημένων	πλέον	Σωμάτων,	αρχίζει	μια	νέα	περίοδος,	μια	νέα	-ουσιαστικά	υπηρε-
σιακή	και	όχι	μόνο-	ζωή,	πέρα	από	το	γεγονός	ότι	διατάχθηκαν	να	φορέσουν	νέα	στολή,	τη	
γνωστή	έως	και	σήμερα,	στολή	της	Ελληνικής	Αστυνομίας38,	σχεδιασμένης	διά	χειρός	του	
μόδιστρου	Τσεκλένη.
Σύμφωνα	με	την	εισηγητική	έκθεση	του	Ν.	1481/84,	οι	επίσημες	αιτίες	για	την	ενοποί-

ηση	των	δύο	Σωμάτων	ήταν:
α)	Ο	περιορισμός	των	αστυνομικών	στα	καθήκοντα	που	τους	είχαν	ανατεθεί.
β)	Η	βελτίωση	των	σχέσεων	αστυνομικών	και	πολιτών.
γ)	Η	αύξηση	της	παραγωγικότητας	των	αστυνομικών.
δ)	Η	αποτελεσματική	αντιμετώπιση	της	αυξανόμενης	εγκληματι	κότητας.
ε)	Η	βελτίωση	του	μορφωτικού	επιπέδου	των	αστυνομικών.

36. Χαρακτηριστικό το δημοσίευμα της «Απογευματινής» (2/11/1984) με τίτλο Χωρίς Αρχηγό και με 
πολλά προβλήματα ξεκίνησε το νέο «100»: «Κάτω από μια άνευ προηγουμένου προχειρότητα, χωρίς 
ουσιαστικές μεταβολές και με πρόσθετα προβλήματα και δυσκολίες έγινε χθες το μεσημέρι η ενοποίη-
ση της Αμέσου Επεμβάσεως της Χωροφυλακής και της Αμέσου Δράσεως της Αστυνομίας Πόλεων. Η 
ενιαία υπηρεσία στεγάστηκε στην αίθουσα επιχειρήσεων της Αστυνομικής Διευθύνσεως Αθηνών, στο 
β’ όροφο της οδού Σταδίου 10, μέσα σε ένα πρωτοφανή συνωστισμό αστυνομικών» κ.λπ.
37. Ο ημερήσιος Τύπος, είτε δημοσιογραφικά είτε με επώνυμα άρθρα και σχόλια, το έκανε ρηχά και 
παραταξιακά. Κανείς σχεδόν δεν υποβλήθηκε στον κόπο μιας, έστω και αποσπασματικής, θεώρησης 
της Αστυνομίας ως θεσμού (...) Και τα δημοσιεύματα αυτά είχαν να κάνουν κυρίως με πρόσκαιρα 
συμφέροντα και κεκτημένα δικαιώματα προσωπικού(...) Βλ. Χ.Α. Ζιανίκας, Η Αστυνομία σήμερα, 
σελ. 251.
38. Ο χαρακτήρας της νέας Αστυνομίας και η νομική της φύση ήταν εξ αρχής νεφελώδης. Το 1987 
(υπό την πίεση της εκκολαπτόμενης, «από τα κάτω», διεκδίκησης του συνδικαλιστικού δικαιώματος) 
έπειτα από αίτημα της τότε Ηγεσίας, το ΣτΕ (2649/1987) αποφάνθηκε ότι πρόκειται για στρατιωτική 
και όχι πολιτική υπηρεσία. Κατά την άποψη της μειοψηφίας, αντιθέτως, η ΕΛ.ΑΣ., παρόλο που είναι 
ένοπλο Σώμα με ιδιαίτερη οργάνωση και πειθαρχία, ανάλογη προς αυτήν των στρατιωτικών υπηρεσι-
ών, δεν είναι ούτε αποκλειστικά ούτε προεχόντως βοηθητικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης, 
το 2000, με αφορμή τη σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (νόμος 2800/2000), ο νομοθέτης 
χρειάστηκε να διευκρινίσει ότι το γεγονός ότι η ΕΛ.ΑΣ. αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο Σώμα, τούτο δεν 
σημαίνει ότι η Αστυνομία ταυτίζεται με τις Ε.Δ. Και τούτο διότι ο προσδιορισμός «ιδιαίτερο» αποτελεί 
και την ειδοποιό διαφορά της ΕΛ.ΑΣ. από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Εξάλλου, οι «στρατιωτικοί» της 
ΕΛ.ΑΣ. δεν υπάγονται στις διατάξεις του ΣΠΚ, όπως συνέβαινε με το προσωπικό της Χωροφυλακής, 
αλλά στην τακτική δικαιοσύνη και εφαρμόζεται γι’ αυτούς ο ΚΠΔ (βλ. Ζωή Παπαϊωάννου, Αστυνομι-
κό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 97 και 103).
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Η	κυβέρνηση	δεν	έκρυβε	ότι	το	νέο	οργανωτικό	σχήμα	διευκολύνει	τον	αμεσότερο	έλεγ-
χο	της	πολιτικής	Ηγεσίας	πάνω	στην	υπηρεσιακή	και,	επομένως,	την	επιβολή	της	πολιτικής	
βούλησης	και	απόφασης.
Η	μεταβολή	αυτή,	εκτός	των	άλλων,	φαίνεται	πως	υπαγορεύτηκε	και	από	την	έντονη	

κοινωνική	απαξία	που	μέχρι	τότε	εκδηλωνόταν	για	τα	δύο	Σ.Α.	και	έκανε	την	προσέγγισή	
τους	με	το	λαό	να	φαίνεται	ακα	τόρθωτη39.	
Ωστόσο,	το	νέο	εγχείρημα	συγκέντρωνε	εξαρχής	ισχυρές	δόσεις	αμφισβήτησης,	οι	οποί-

ες	συνεχίστηκαν	επί	ολόκληρες	δεκαετίες	στη	συνέχεια	με	επίκεντρο	τη	λειτουργία	του	
υπουργείου,	του	Αρχηγείου,	χωρίς	ουσιαστικά	αυτοτελή	ύπαρξη	Αρχηγού40.
Ένα	από	τα	πρώτα	θέματα	που	έπρεπε	να	αντιμετωπίσει	η	κυβέρνηση	ήταν	βεβαίως	

και	το	θέμα	της	Ηγεσίας	της	νεοϊδρυθείσας	Ελληνικής	Αστυνομίας	και	η	διασφάλιση	των	
ισορροπιών	στα	ηγετικά	κλιμάκια,	πέρα	από	την	αναζήτηση	Αξιωματικών	της	απολύτου	
εμπιστοσύνης	στα	κελεύσματα	και	τις	αντιλήψεις	του	κυβερνώντος	κόμματος.	Έτσι,	από	
τις	21	Δεκεμβρίου	1984,	όταν	άρχισε	να	λαμβάνει	σάρκα	και	οστά	το	νέο	οικοδόμημα,	τα	
ηνία	του	νέου	Σώματος	ανέλαβαν	ο	Παναγιώτης	Ραυτόπουλος,	τελευταίος	Αρχηγός	της	
Αστυνομίας	Πόλεων,	μαζί	με	τον	προερχόμενο	από	τη	Χωροφυλακή	Μανώλη	Μπριλλά-
κη,	οι	οποίοι	βεβαίως	διατηρήθηκαν	στις	θέσεις	τους	έως	τις	6	Φεβρουαρίου	1985,	όταν	
το	ΚΥΣΕΑ	προχωρούσε	στην	αποστρατεία	τους	και	στην	επιλογή,	ως	νέου	Αρχηγού,	του	
Γεωργίου	Ρωμοσιού	(διετέλεσε	Αρχηγός	έως	τις	28	Απριλίου	1986).

Για	 τη	Νέα	Δημοκρατία,	 κυρίως,	 εκείνο	 που	 προείχε	 και	 πάλι	 ήταν	 η	 αντιμετώπιση	
των	πασοκικών	αυθαιρεσιών	στα	Σώματα	Ασφαλείας.	Βουλευτές	του	κόμματος	καταθέ-
τουν	βροχή	ερωτήσεων,	καταγγέλλοντας	κομματικές	μεταθέσεις	και	χαρακτηρίζοντας	την	
Αστυνομία	των	«Σκουλαρίκηδων,	των	Τζανάκηδων	και	των	Μποσινάκηδων	ταυτόσημη	
με	 τη	σήψη,	 τη	διαφθορά	και	 το	βόρβορο»!	Οι	 θιγόμενοι	Αξιωματικοί	αντιδρούσαν	με	
μηνύσεις	κατά	των	βουλευτών	και	έκαναν	λόγο	για	λασπολογίες	που	θίγουν	το	κύρος	τους.	
Οι	αντιδράσεις,	όμως,	συνεχίστηκαν	και	«από	τα	κάτω».	Η	εφημερίδα	«Απογευματινή»,	

στις	23	Ιανουαρίου	1985,	αναφέρεται	στις	αποτάξεις	τεσσάρων	αστυνομικών,	οι	οποίοι	
δεν	ήθελαν	να	γίνουν	«Ελασίτες»,	όπως	έγραψε,	και	οι	οποίοι	εναντιώθηκαν	στην	ενο-
ποίηση,	μοιράζοντας	προκηρύξεις	 (τρεις	 εξ	αυτών	καταδικάστηκαν	αργότερα	με	ποινές	
φυλάκισης,	αν	και	ο	αριθμός	των	τιμωρηθέντων	είναι	πολύ	μεγαλύτερος).	
Σύμφωνα	με	νεώτερο	δημοσίευμα	της	«Απογευματινής»	(8/2/1985),	με	απόφαση	του	

Πειθαρχικού	Συμβουλίου	της	πρώην	Α.Π.	αποτάχθηκαν	και	οι	αστυφύλακες	Α.	Κασκου-
τάς,	Π.	Μπαλάσκας,	Ι.	Γιαβαξάς	και	Β.	Κοττάς,	επειδή	κατηγορήθηκαν	ότι	χωρίς	άδεια	
της	Υπηρεσίας	πήραν	μέρος	στην	Επιτροπή	Πρωτοβουλίας	κατά	του	νομοσχεδίου	για	την	
ενοποίηση.	
Άκρως	διαφωτιστικά	είναι	και	τα	όσα	καταγγέλθηκαν	από	κατώτερους	για	ανώτερους	

Αξιωματικούς	στην	ίδια	εφημερίδα,	το	Φεβρουάριο	του	1985.	Άνδρες	της	πρώην	Χωροφυ-

39. Γιώργος Β. Παπακωνσταντής, Ελληνική Αστυνομία - Οργάνωση, πολιτική και ιδεολογία (Σάκ-
κουλας, 2003) 
40. Τα επόμενα χρόνια, πολλοί έχουν αποδώσει την αναποτελεσματικότητα των αστυνομικών υπηρε-
σιών, ακριβώς σ’ αυτό το μοντέλο Αστυνομίας, με το υπουργείο να ταυτίζεται με το Αρχηγείο, διεκδι-
κώντας τη μοναδικότητα σε διεθνές επίπεδο. «Μια δομή, η οποία δεν υπάρχει αλλού στον ελεύθερο 
κόσμο. Δομή που είναι σαν να ταυτίζεται με δεσμά, τα οποία αποστερούν στην Αστυνομία τη δυνατό-
τητα να έχει δική της φωνή και υπεύθυνη δράση. Συνεπώς, της αποστερούν και τη δυνατότητα ανα-
βάθμισης» Χαράλαμπος Ζιανίκας, Η αθέατη πλευρά της Αστυνομίας, 1991, Εκδόσεις Γνώση, σελ.27.
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λακής	κατήγγειλαν	ότι	ορισμένοι	ανώτεροι	Αξιωματικοί	πήραν	μόνοι	τους	«υπερεξουσίες»	
που	ξεπερνούν	τις	δυνάμεις	τους,	με	αποτέλεσμα	οι	Υπηρεσίες	να	λειτουργούν	χειρότερα	
από	πριν.	Αστυφύλακες	κεντρικού	Τμήματος	της	Αθήνας	κατήγγειλαν	ότι	ο	διοικητής	τους	
με	διαταγή	που	γράφτηκε	στο	βιβλίο	του	Τμήματος,	τους	συνιστούσε	να	ράψουν	τις	στο-
λές	τους	σε	συγκεκριμένο	στρατιωτικό	ραφείο.	Ανθυπασπιστές	είπαν	ότι	δεν	μπήκαν	στη	
Σχολή	Μετεκπαίδευσης	χωρίς	να	τους	δοθεί	καμία	εξήγηση.	Απλοί	σκοποί	σε	πρεσβείες	
και	δημόσια	κτίρια	τηλεφώνησαν	στην	ίδια	εφημερίδα	και	διαμαρτυρήθηκαν	ότι	έκοψαν	
αυθαίρετα	το	υπηρεσιακό	λεωφορείο	που	τους	διευκόλυνε	στις	μετακινήσεις	τους41.

Η	ανάδειξη	της	νέας	Ηγεσίας	της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	αμέσως	μετά	την	ενοποίηση,	
αλλά	και	οι	ίδιες	οι	τακτικές	κρίσεις	των	Αξιωματικών,	ακόμα	και	αυτές	οι	προσλήψεις	
των	νέων	αστυνομικών,	συνοδεύτηκαν	επίσης	για	πολλά	χρόνια	από	επικριτικά	σχόλια	και	
έντονες	πολιτικές	διαμάχες.	
Ο	«Ελεύθερος	Τύπος»	της	4ης	Φεβρουαρίου	1985	φιλοξένησε	μακροσκελή	επικριτική	

επιστολή	τριάντα	Αξιωματικών,	οι	οποίοι	έκαναν	λόγο	για	χάος.	«Καμία τάξη στην Ηγεσία 
και ιεραρχική εξάρτηση. Η επετηρίδα δεν έχει καθοριστεί και κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο 
ανώτερος και ποιος ο κατώτερος. Η ενοποίηση άρχισε με τη συστέγαση των υπηρεσιών και 
… τη νέα στολή της ΕΛ.ΑΣ. Έτσι, όμως, αποκαλύπτεται το οργανωτικό ξεχαρβάλωμα και το 
ενοποιημένο αλαλούμ»,	γράφει	η	εφημερίδα.
Στην	ίδια	κατάσταση	αναφέρεται	ιδιαίτερα	αποκαλυπτικά	και	ο	Γιώργος	Τράγκας	στην	

«Απογευματινή»	της	5ης	Απριλίου	1985	με	τον	χαρακτηριστικό	τίτλο	του	σχετικού	ρε-
πορτάζ	«Πραιτωριανοί	του	ΠΑΣΟΚ	“αλωνίζουν”	στην	ΕΛ.ΑΣ.»,	αλλά	και	στο	περιοδικό	
«ΕΝΑ»	το	Μάρτιο	του	ίδιου	έτους.	Με	αφορμή	το	κάψιμο	των	φακέλων,	ο	Γιώργος	Τρά-
γκας	σημειώνει	στο	περιοδικό	ότι	οι	αστυνομικοί	είναι	οι	πιο	«φακελωμένοι»	Έλληνες.	
Παραθέτει,	μάλιστα	στοιχεία,	ενημερωτικά	δελτία	και	χαρακτηρισμούς	ιδίως	για	τους	

υποψήφιους	αστυνομικούς	που	ήταν	σε	διαρκή	παρακολούθηση	για	ένα	μεγάλο	διάστημα	
τα	χρόνια	της	πράσινης	«Αλλαγής».
Την	 ίδια	 χρονιά,	 στις	 22	Απριλίου	 1985,	 τρεις	 βουλευτές	 της	Νέας	Δημοκρατίας,	 οι	

Κονταξής,	Κλείτος	 και	Κατσιγιάννης	 με	 ξεχωριστές	 ερωτήσεις	 τους	 προς	 τον	 υπουργό	
Δημόσιας	Τάξης	αποκαλύπτουν	ότι	υπάρχει	σχέδιο	κατατρομοκράτησης	των	ανδρών	της	
Αστυνομίας.	Το	σχέδιο,	όπως	υποστηρίζουν,	προβλέπει	μεταθέσεις	περίπου	2.000	αστυνο-
μικών	«ανυπότακτων	στα	κομματικά	κελεύσματα»,	ενώ	σε	άλλο	κείμενο	υποστηρίζουν	ότι	
κεντρικό	ρόλο	για	την	επιλογή	των	νέων	αστυνομικών	παίζουν	πλέον	οι	«πρασινοφρου-
ροί»,	οι	νομαρχιακές	και	οι	τοπικές	επιτροπές	του	ΠΑΣΟΚ.
Η	«σύγκρουση»	βεβαίως	έχει	και	 τα	«ευτράπελά»	της,	 τα	οποία	επίσης	δεν	περνούν	

απαρατήρητα.	Οι	ίδιοι	βουλευτές	εγκαλούν	τον	υπουργό	γιατί	ένας	δόκιμος	«ομολόγησε	
εγγραφή	απειλητική	επί	του	εδράνου	συναδέλφου	του	με	υπογραφή	17Ν»42.	«Ποια	μέτρα	

41. Η Νέα Δημοκρατία, είναι αλήθεια ότι δεν συγχώρεσε ποτέ στο ΠΑΣΟΚ την ενοποίηση των δύο 
Σωμάτων. Και όταν ακόμα ήταν νωπό το κλίμα και ζωντανές οι μνήμες εκείνων που πρωτοστάτησαν 
στις εκδηλώσεις κατά της ενοποίησης, προσπάθησε να επιβραβεύσει τις ενέργειές τους. Το 1990 για 
παράδειγμα, 59 βουλευτές της υπέγραψαν πρόταση νόμου για τη βαθμολογική και συνταξιοδοτική 
αποκατάσταση των αποταχθέντων. Η πρωτοβουλία τους συνάντησε τη σφοδρή αντίδραση του ΚΚΕ, 
που αποτυπώθηκε σε ρεπορτάζ του «Ριζοσπάστη», στις 22 Νοεμβρίου 1990. Η εφημερίδα χαρακτήρι-
σε προκλητική την ενέργεια των βουλευτών και υπενθύμισε το περιεχόμενο της προκήρυξης που είχε 
κυκλοφορήσει τότε από όσους είχαν ταχθεί κατά της ενοποίησης.
42. Η 17Ν το 1985 δολοφονεί τον εκδότη της «Απογευματινής» Νίκο Μομφεράτο (21/2/85). Είναι η 
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ελήφθησαν	κατά	των	δοκίμων	που	διαθέτουν	κουπόνια	του	ΠΑΣΟΚ	στις	Σχολές;»,	ερω-
τούν	με	νόημα	τον	υπουργό.	Λίγες	ημέρες	ενωρίτερα	είχε	αναστατωθεί	και	η	Σχολή	των	
Ειδικών	Δυνάμεων	στη	Θεσσαλονίκη,	καθώς	στον	πίνακα	ανακοινώσεων	κάποιος	είχε	τη	
φαεινή	ιδέα	να	γράψει	τη	φράση	«Ζήτω	το	ΚΚΕ»	και	μάλιστα	να	ζωγραφίσει	και	το	σφυ-
ροδρέπανο...

Το	Μάιο	του	1985	πραγματοποιούνται	εθνικές	εκλογές,	τις	οποίες	κερδίζει	και	πάλι	το	
ΠΑΣΟΚ.	Νέος	υπουργός	διορίζεται	ο	Θανάσης	Τσούρας,	ένας	νέος	πολιτικός	στο	χώρο	
του	ΠΑΣΟΚ,	η	έλευση	του	οποίου	αναπτέρωσε	τις	ελπίδες	του	προσωπικού	ότι	επί	των	
ημερών	του	θα	μπορούσαν	να	αντιμετωπιστούν	πολλές	εκκρεμότητες.	Παρά	το	γεγονός	
ότι	επί	των	ημερών	του	είχε	συγκροτηθεί	μια	ολιγομελής	ομάδα	αστυνομικών	για	την	προ-
ώθηση	του	συνδικαλιστικού	ζητήματος,	εντούτοις	δεν	έγινε	απολύτως	τίποτε43.	
Όπως	σημειώνει	στο	βιβλίο	του	«Έτσι	έγινε	η	αρχή»,	ένα	από	τα	ιδρυτικά	στελέχη	της	

Ένωσης	Κατωτέρων	Αστυνομικών44,	ο	Μιλτιάδης	Ανδρικόπουλος,	όταν	το	1985	πήγε	στο	
υπουργείο	με	την	ελπίδα	ότι	θα	μάθαινε	γιατί	δεν	προχωρά	η	υπόθεση	του	συνδικαλισμού,	
τον	δέχτηκε	ο	σύμβουλος	του	υπουργού,	Θανάσης	Μαντέλας.	«Να περιμένεις στην Υπηρε-
σία σου» μου είπε, «αν αποφασιστεί να υλοποιηθεί η απόφαση της κυβέρνησης για συνδικα-
λισμό, θα το διαβάσεις στο βιβλίο διαταγών»!45	

Αντιθέτως,	οι	κρίσεις	των	Αξιωματικών	επί	των	ημερών	του	Θανάση	Τσούρα	προκάλε-
σαν	τη	σφοδρή	επίθεση	του	προέδρου	της	Νέας	Δημοκρατίας	Κωνσταντίνου	Μητσοτάκη,	
ο	οποίος,	με	αφορμή	τον	αποκεφαλισμό	17	Υποστρατήγων,	δήλωνε	μεταξύ	άλλων:

«Ανησυχία αλλά και αγανάκτηση προκαλούν τα όσα πράττει η κυβέρνηση στην κορυφή 
της πυραμίδας των Σωμάτων Ασφαλείας. Είναι δύσκολο να παραδεχθεί κανείς ότι ακόμη 
και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μπορεί να ενεργήσει με τέτοια προχειρότητα, ώστε να καταργεί 
σήμερα 17 θέσεις Υποστρατήγων, τις οποίες η ίδια είχε πρόσφατα δημιουργήσει. Η προγραφή 
ικανών Αξιωματικών η οποία έρχεται σαν συνέπεια, όχι νέας κρίσεως, αλλά αλλαγής της 
κυβερνητικής πολιτικής, είναι και ηθικά απαράδεκτη, αλλά κυρίως εξασθενίζει τα Σώματα 
Ασφαλείας σε μια δύσκολη περίοδο»46.

9η φορά σε  δέκα χρόνια που χτυπά στο κέντρο της Αθήνας, ενώ τέλη της χρονιάς (27/11/85) ανατι-
νάζει λεωφορείο των ΜΑΤ στην Καισαριανή, σκοτώνοντας τον αστυφύλακα Ν. Γεωργακόπουλο και 
τραυματίζοντας 12 άλλους αστυνομικούς. Λίγες ημέρες νωρίτερα, μετά την πορεία για την επέτειο 
του Πολυτεχνείου, σημειώνεται στα Εξάρχεια η δολοφονία του 15χρονου Μιχάλη Καλτεζά, από τον 
αστυνομικό Αθανάσιο Μελίστα, ύστερα από επίθεση με βόμβα μολότοφ σε λεωφορείο των ΜΑΤ. Τα 
γεγονότα φορτίζουν το κλίμα και τη συζήτηση για την Αστυνομία και κυρίως για το ρόλο της.
43. Παρά την πολιτική βούληση για εκσυγχρονισμό του Σώματος και τα όποια μέτρα που εφαρμό-
στηκαν τότε, στο θέμα του συνδικαλισμού των αστυνομικών υπήρχε στασιμότητα, κυρίως λόγω της 
αρνητικής στάσης του Μένιου Κουτσόγιωργα (υπουργού Εσωτερικών και πολιτικού προϊσταμένου που 
έλεγχε καθοριστικά τα πράγματα), έχοντας άλλωστε υποβιβάσει και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
αρχικά σε Υφυπουργείο και αργότερα σε Γενική Γραμματεία. Ο Θ. Τσούρας, εξάλλου, μετακινήθηκε 
ύστερα από λίγους μήνες (05-06-1985 έως 26-07-1986) στο Υπουργείο Συγκοινωνιών.
44. Το Καταστατικό της ΕΚΑ κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών το Μάρτιο του 1988 και ιδρύθηκε 
ως σωματείο, βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Διέκοψε δε τη λειτουργία της με την ψήφιση 
του νόμου 2265/1994.
45. «Έτσι έγινε η αρχή», Μιλτ. Ανδρικόπουλος, 2001, εκδόσεις Κέδρος, σελ. 80.
46. «Απογευματινή», 8/7/1985.



Προεδρία Κώστα Μπαλάση 
(1988-1989)

Το	πρώτο	Προσωρινό	Διοικητικό	Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κων/νος	Μπαλάσης

ΓΕΝΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μιχαήλ	Βετούλης

Α’	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αγγελάκος	Γεώργιος	

Β’	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ματζούκας	Κων/νος

ΤΑΜΙΑΣ
Λιακόπουλος	Αλέξανδρος

ΜΕΛΗ
Κάτσος	Παναγιώτης

Κυσανδράκης	Βασίλειος
Καμαρινόπουλός	Γεώργιος
Μπαστάνης	Παναγιώτης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Οι πρώτοι σπόροι

Για	τους	μυημένους	στην	υπόθεση	του	συνδικαλισμού,	είναι	πλέον	φανερό	ότι	θα	κυ-
λήσει	και	το	1985	χωρίς	απτά	αποτελέσματα.	Σποραδικά	δημοσιεύματα	αναφέρονταν	σε	
κάποιες	πρωτοβουλίες	αστυνομικών,	χωρίς	ωστόσο	να	λαμβάνουν	διαστάσεις47.	Η	ανα-
βλητικότητα	του	κυβερνώντος	κόμματος	στο	θέμα	αυτό,	δεν	συνέβαλε	στη	συνένωση	των	
διάσπαρτων	φωνών	εκείνης	της	περιόδου.
Να	σημειωθεί	ότι	πέρασε	μια	ακόμα	ολόκληρη	χρονιά,	το	198648,	χωρίς	να	υπάρξει	κα-

μία	πρωτοβουλία	από	την	πλευρά	της	πολιτικής	Ηγεσίας,	αλλά	ούτε	και	«από	τα	κάτω».	
Εδώ	που	τα	λέμε,	ίσως	να	ήταν	και	για	το	καλό	των	αστυνομικών,	αφού	Κύριος	οίδε	τι	
είδους	συνδικαλισμό	και	σε	τι	καλούπια	θα	έβαζαν	τις	προσδοκίες	και	τα	οράματά	τους	
άνθρωποι	άσχετοι	και	απόμακροι	από	τη	βάση	του	Σώματος.
Ήταν,	όμως,	πλέον	φανερό	ότι,	αν	γινόταν	«κάτι»,	αυτό	θα	έπρεπε	να	γίνει	από	τους	

ίδιους	τους	αστυνομικούς.	Με	δική	τους	πρωτοβουλία	και	με	την	υποστήριξη	βεβαίως	
της	ίδιας	της	κοινωνίας.	Το	αίτημα	ήταν	ώριμο	από	καιρό,	αλλά	ο	κύβος	και	πάλι	δεν	είχε	
ακόμα	ριφθεί	από	τους	ίδιους.	Το	μαρτυρούσαν	οι	ανώνυμες	επιστολές	που	εξακολου-

47. Ειδικότερα, αναφέρονταν στην εισαγωγή στις αστυνομικές Σχολές, με ρουσφετολογικές διαδι-
κασίες, νεαρών ατόμων ηλικίας 18-19 ετών που δεν είχαν εκπληρώσει ούτε τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις, στα προβλήματα της Σχολής Αρχιφυλάκων, στις συνθήκες δουλειάς και στα οικονομικά 
προβλήματα. Οι απολαβές για τις αργίες και τις νυκτερινές εργασίες είναι αδικαιολόγητο να βρίσκο-
νται σε χαμηλότερο επίπεδο απ’ αυτές έστω των δημοσίων υπαλλήλων, όπως αδικαιολόγητο είναι ο 
αστυνομικός να έχει βασικό μισθό τα πρώτα χρόνια 13.880 δρχ και η ΑΤΑ (Αυτόματη Τιμαριθμική 
Προσαρμογή) να είναι 19.000 δρχ. Για το περιβόητο, μάλιστα, επίδομα στολής (12.000 δραχμές) ο 
καθένας μπορεί να καταλάβει πόσο αρκετό είναι όταν ο κάθε εργαζόμενος χρειάζεται 40.000 δρχ. (4 
στολές επί 10.000). Ως πότε, άραγε, ο αστυνομικός υπάλληλος να επαναπαύεται στην καλή θέληση 
των ανωτέρων οργάνων για την επίλυση των άμεσων και καυτών προβλημάτων του; Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επίλυσή τους είναι να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, 
να φτιάξουν το δικό τους συνδικαλιστικό φορέα, αν θέλουμε όλοι να έχουμε μια κοινωνική Αστυνομία, 
έγραφαν οι εφημερίδες.
48. Στην εσωτερική ειδησεογραφία κυριαρχεί η αναθεώρηση του Συντάγματος, η νέα δολοφονική 
επίθεση της 17Ν με θύμα τον βιομήχανο Δ. Αγγελόπουλο και η εσπευσμένη επιστροφή του Ανδρέα Πα-
πανδρέου από το Πεκίνο, από όπου δήλωνε ότι «οι εγκέφαλοι βρίσκονται στον πνευματικό χώρο», οι 
δασικές πυρκαγιές σε Πάρνηθα, Βαρυμπόμπη και Λουτράκι, ο καταστροφικός σεισμός στην Καλαμάτα 
με τους 18 νεκρούς, η καθιέρωση της ελεύθερης ραδιοφωνίας, η ανακάλυψη της γιάφκας της «Αντι-
κρατικής Πάλης» στα Κάτω Πατήσια, που θεωρείται η πρώτη σημαντική επιτυχία της Αστυνομίας στη 
δίωξη της τρομοκρατίας κ.λπ.
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θούσαν	να	στέλνονται	στις	εφημερίδες	κατά	τη	διάρκεια	του	1986,	αλλά	και	το	198749.	
Οι	αποστολείς	χρησιμοποιούσαν	διάφορα	ψευδώνυμα,	όπως	«Κατώτεροι	Αστυνομικοί»,	
«Μυστικό	 Συνδικάτο	 Κατώτερων	 Αστυνομικών»,	 «Δημοκρατικοί	 ανθυπαστυνόμοι»,	
«Δημοκρατικοί	αστυνομικοί	από	τη	Μακεδονία	και	τη	Θράκη»,	«Δημοκράτες	αστυνο-
μικοί	από	τη	Θεσσαλονίκη»,	«Δημοκρατικοί	αστυνομικοί»,	«Δημοκρατικοί	αστυνομικοί	
από	την	Αθήνα»	κ.ά.	
Στις	επιστολές	αυτές	φαινόταν	καθαρά	η	αγωνία	των	αστυνομικών	για	το	αύριο,	για	τα	

προσωπικά	και	τα	υπηρεσιακά	τους	προβλήματα,	για	το	αδιέξοδο	στο	οποίο	οδηγούσε	την	
Αστυνομία	η	Ηγεσία	της.	Το	πρόβλημα,	όμως,	ήταν	ότι	ουδείς	αποτολμούσε	να	διαβεί	το	
Ρουβίκωνα.	Διότι	ήταν	μια	αδιαμόρφωτη	«μάζα»,	ένας	μικρός	αριθμός	ανώνυμων	αστυ-
νομικών,	που	δεν	είχε	το	σθένος	να	βγει	επωνύμως	και	να	καταγγείλει,	τουλάχιστον,	τα	
κακώς	κείμενα50.
Το	γεγονός,	όμως,	ότι	εκδηλωνόταν	αυτό	το	ενδιαφέρον	για	συλλογική	δράση,	έστω	και	

ανωνύμως,	υπέκρυπτε	το	τεράστιο	εύρος	των	αντιφάσεων	και	την	οξύτητα	των	προβλημά-
των	που	ηθελημένα	κρύβονταν	κάτω	από	το	χαλί.	Η	Ηγεσία	αρνείτο	να	δει	την	πραγματι-
κότητα	και	τη	συνδικαλιστική	προοπτική	των	αστυνομικών,	επενδύοντας	είτε	στην	άγνοια	
είτε	στο	περιορισμένο	ακόμα	τότε	ενδιαφέρον	των	αστυνομικών	για	τα	κοινά.	Αλλά	και	
η	επιλογή	της,	να	προτάξει	τη	διοικητική	ενοποίηση	των	Σωμάτων,	χωρίς	ταυτόχρονα	να	
προωθήσει	ριζοσπαστικά	μέτρα	εκσυγχρονισμού	και	εκδημοκρατισμού	των	λειτουργιών,	
δεν	δικαιώθηκε	ούτε	ιστορικά,	όπως	θα	δούμε	παρακάτω.

Το	1987	είναι	η	καθοριστική	χρονιά,	η	χρονιά	που	θέλει	 τους	πρώτους	σπόρους	 του	
συνδικαλισμού	να	φυτρώνουν	και	να	ξεπετάγονται	σιγά-σιγά	σε	όλη	την	Ελλάδα.	Από	την	
αρχή	κιόλας	 του	 χρόνου,	στις	Υπηρεσίες	 επικρατεί	μεγάλη	αναστάτωση	για	 το	ωράριο	
εργασίας	και	τις	νέες	ρυθμίσεις	που	προωθήθηκαν	από	την	Ηγεσία,	ερήμην	του	αστυνο-
μικού,	για	τον	αστυνομικό.	Μετά	την	ενοποίηση	των	δύο	Σωμάτων	ήδη	από	το	1986	με	
το	Π.Δ.	28/86	(ΦΕΚ	Α’11)	«Χρόνος	εργασίας	προσωπικού	υπουργείου	Δημόσιας	Τάξης»,	
επιχειρήθηκε	η	ρύθμιση	του	εργασιακού	καθεστώτος.	Ωστόσο,	το	αστυνομικό	προσωπικό	
δεν	απολάμβανε	ουσιαστικά	την	πενθήμερη	εργασία	και	τα	δικαιώματά	του,	ενώ	το	Π.Δ.	
αυτό	σε	γενικές	γραμμές	ισχύει	και	σήμερα.	Η	κυβέρνηση	του	ΠΑΣΟΚ	από	την	αρχή	της	
χρονιάς	βρίσκεται	αντιμέτωπη	με	απεργίες,	καθώς	η	οικονομική	κρίση	δείχνει	τα	δόντια	
της,	ενώ	ξεσπά	και	η	κρίση	στις	σχέσεις	της	με	την	Εκκλησία	για	το	θέμα	της	περιουσίας.	
Την	ίδια	χρονιά,	κυριαρχούν	τα	σκάνδαλα	των	υποκλοπών	και	του	τραπεζίτη	Κοσκωτά,	
μείζονα	γεγονότα	που	δρομολογούσαν	πολιτικές	εξελίξεις.	
Ο	τότε	Αρχηγός	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	Νίκων	Αρκουδέας	(1986-1988)	κάνει	από	

την	πλευρά	του	τα	πάντα	για	να	ανταποκριθεί	στις	κυβερνητικές	κατευθύνσεις.	Το	αστυ-
νομικό	προσωπικό	απ’	την	άλλη,	εργάζεται	ακατάπαυστα,	αλλά	αρχίζει	όλο	και	πιο	ηχηρά	
να	εναντιώνεται	στην	καταπίεση	που	νιώθει.	

49. Χαρακτηριστικό το δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου», στις 30/5/1987, «Υπό κράτηση» 20.000 
αστυνομικοί της Αθήνας: Μόνο για φαγητό και λίγο ύπνο θα απομακρύνονται από την υπηρεσία τους 
(...) Με σήμα του Αττικάρχη, που κοινοποιήθηκε χθες και προκάλεσε σάλο, αλλάζει το ωράριο εργασί-
ας (...). Αστυνομικοί είπαν ότι το “ωράριο” αυτό ίσχυε στην πρώην Χωροφυλακή όπου δεν τολμούσε 
κανείς να έχει αντίρρηση. Σήμερα στρατιωτικό χαρακτήρα πήρε όλη η Αστυνομία και ακριβώς στην 
αδυναμία διαμαρτυρίας υπολογίζει το υπουργείο Δημόσιας Τάξης».
50. ΠΟΑΣΥ, Η δικαίωση 1988-2008, σελ. 30.
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Τον	 Ιανουάριο	 του	 1987,	 η	 εφημερίδα	 «Απογευματινή»	 καταγράφει	 καταγγελίες	 για	
αστυνομικούς	που	λειτουργούν	ως	κομισάριοι	μέσα	στη	Σχολή	Αξιωματικών.	Μάλιστα,	
αναφέρει	ότι	αποτέλεσμα	αυτής	της	κατάστασης	ήταν	η	υποβολή	παραίτησης	εκ	μέρους	
του	διευθυντή	της	Σχολής...	Αίσθηση	προκαλεί	επίσης	η	πληροφορία	ότι	σε	σύσκεψη	που	
έγινε	στη	Σχολή,	υπό	τον	γενικό	γραμματέα	του	υπουργείου	Π.	Μορφωπό,	βρέθηκαν	κά-
ποιοι	διδάσκοντες	Αξιωματικοί	που	«είπαν	ότι	για	όλα	τα	θέματα	πρέπει	να	αποφασίζουν	
…	με	ψηφοφορία	οι	δόκιμοι!!!».	Στο	ίδιο	ρεπορτάζ	αναφερόταν	ακόμη	ότι	«το	κλίμα	απει-
θαρχίας	πέρασε	από	πολύ	καιρό	και	προς	τα	έξω	και	οι	κατώτεροι	αστυνομικοί	που	έχουν	
κομματικές	πλάτες	δεν	υπολογίζουν	τις	διαταγές	των	ανωτέρων	τους».

Το	Φεβρουάριο	του	1987	δολοφονείται	στη	Θεσσαλονίκη	ο	αστυφύλακας	του	ΙΖ’	Τμή-
ματος	Ασφαλείας	Κ.	Τζαβάρας	και	η	είδηση	του	θανάτου	του	επιδεινώνει	δραματικά	το	
κλίμα.	Ο	αστυνομικός	είχε	μεταβεί	με	περιπολικό	στον	Επτάλοφο	Αμπελοκήπων	έπειτα	
από	σήμα	του	Κέντρου	για	τη	σύλληψη	ενός	διαρρήκτη,	αλλά	δεν	γύρισε	ποτέ	ζωντανός	
στο	σπίτι	του.	Ο	δράστης	καιροφυλαχτούσε...
Σε	ανταπόκρισή	της	από	τη	συμπρωτεύουσα,	η	«Απογευματινή»	της	13ης	Φεβρουαρίου	

1987	πληροφορεί	τους	αναγνώστες	της	ότι	άνδρες	της	τοπικής	Αστυνομίας	προσανατολί-
ζονται	στην	πραγματοποίηση	4ωρης	στάσης	εργασίας,	ζητώντας	μέτρα	για	την	προστασία	
της	σωματικής	τους	ακεραιότητας.	Η	εφημερίδα	αναφέρει	επίσης	ότι	η	πρωτοβουλία	ανή-
κει	σε	μια	ομάδα	αστυνομικών	με	την	επωνυμία	«Αστυνομικοί	Πυρήνες»51.	
Το	Μάρτιο	 του	 1987,	 η	 ειδησεογραφία	 των	 απογευματινών	 εφημερίδων	 καταγράφει	

ακόμα	ένα	«θερμό»	επεισόδιο	με	πρωταγωνιστή	έναν	εκπαιδευτή	Αξιωματικό	στις	Σχολές	
της	Αστυνομίας.	Ο	Αξιωματικός	προσπάθησε	να	δικαιολογήσει	την	πολιτική	του	ΠΑΣΟΚ,	
λέγοντας	ότι	δεν	υπάρχουν	χρήματα	για	τους	αστυνομικούς	εξαιτίας	των	απειλών	της	γεί-
τονος	Τουρκίας...	Οι	αστυνομικοί	δεν	άφησαν	αναπάντητη	την	πρόκληση	και	του	αντέτει-
ναν	ότι	θα	έπρεπε	να	είναι	μαζί	τους	και	να	διεκδικεί	τα	δεδουλευμένα	που	τους	χρωστά	
το	κράτος-εργοδότης.	Εκείνος	έσπευσε	να	δικαιολογηθεί,	επικαλούμενος	τον	δημοκρατικό	
άνεμο	που	έπνεε	στις	Σχολές,	λέγοντας	ότι	«σε άλλες εποχές δεν τολμούσε κανείς να ανα-
φέρει τη λέξη “συνδικαλισμός”, γι’ αυτό τώρα αυτό είναι κατάκτηση που οι αστυνομικοί... 
αναφέρουν ελεύθερα τη λέξη αυτή».

Τον	ίδιο	μήνα,	με	πλήρη	μυστικότητα	(;)	πραγματοποιούνται	τα	πιο	συντονισμένα	και	
οργανωμένα	πλέον	βήματα	για	την	ίδρυση	του	πρώτου	σωματείου,	και	συγκεκριμένα	στο	
ΙΕ’	Αστυνομικό	Τμήμα	Κολωνού	και	στην	Τροχαία	Κολωνού,	τα	οποία	στεγάζονταν	στο	
ίδιο	κτίριο	και	συγκέντρωναν	στις	τάξεις	τους	πολλούς	(και	μάλιστα	πολύ...	ανήσυχους)	
αστυνομικούς:	Κώστας	Συγγούνης,	Μιλτιάδης	Ανδρικόπουλος,	Κώστας	Παλαμίδας,	Θα-
νάσης	Παπαγγελής,	Γιώργος	Κουτρουμάνος	ήταν	μερικοί	από	τους	πρωτεργάτες	της	ίδρυ-
σης	της	Ένωσης	Κατωτέρων	Αστυνομικών,	όπως	αναφέρει	στο	βιβλίο	του	«Έτσι	έγινε	η	
αρχή»	ο	Μιλτιάδης	Ανδρικόπουλος,	εξιστορώντας	πώς	άρχισαν	να	μαζεύουν	τις	πρώτες	
υπογραφές	με	στόχο	τη	συγκέντρωση	είκοσι	και	μίας	(21)	για	να	έχουν	το	δικαίωμα	να	
καταθέσουν	Καταστατικό	στο	Πρωτοδικείο.	«Είχαμε ρωτήσει έναν προς έναν όλους τους 
αστυνομικούς από την Τροχαία Κολωνού, το Τμήμα Τάξης, τους αστυνομικούς των γύρω 
τμημάτων, αλλά δεν τολμούσαν να υπογράψουν», σημειώνει52. Και πώς να υπέγραφαν, αφού 

51. Στο ίδιο, ό.π. σελ. 38.
52. Μιλτιάδης Ν. Ανδρικόπουλος, Έτσι έγινε η Αρχή, σελ. 81.
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η διοίκηση είχε ήδη αρχίσει τις μεταθέσεις τους σε άλλες υπηρεσίες...53, σημείωνε	στην	αφή-
γησή	του.

Τον	 Ιούνιο	 του	 1987,	 με	 τον	 υδράργυρο	 να	 τσουρουφλίζει	 το	Λεκανοπέδιο	Αττικής,	
εκδηλώνεται	σφοδρή	αντίδραση	για	το	νέο	ωράριο	εργασίας,	κυρίως	από	χαμηλόβαθμους	
αστυνομικούς.	Η	Ηγεσία,	τρομαγμένη,	κάνει	στροφή	180	μοιρών	και	με	σήμα	της	(26/31-
5-87)	διατάσσει	τους	διοικητές	να	εφαρμόσουν	το	νέο	ωράριο	μόνο	μέχρι	τις	4	Ιουνίου	
1987.	Διευκρινίζει	δε	ότι	θα	εφαρμόζεται	το	Π.Δ.	28/86,	που	προβλέπει	ανώτατο	ωράριο	
εργασίας	τις	36	ώρες	σε	πέντε	μέρες.	
Το	«μικρόβιο»	 της	αμφισβήτησης,	όμως,	 εξαπλώνεται	και	στις	Σχολές	Αρχιφυλάκων	

στην	Αμυγδαλέζα	 το	Σεπτέμβριο	 του	1987.	Μόλις	 γίνεται	 γνωστό	ότι	 για	 τους	773	νέ-
ους	αρχιφύλακες	θα	εφαρμοστεί	ο	στρατιωτικός	κανονισμός	που	προβλέπει	υποχρεωτικό	
στρατωνισμό,	ξεσπά	ανταρσία.	Οι	δόκιμοι	είχαν	κάνει	τις	επιλογές	τους	βάσει	των	δεσμεύ-
σεων	του	Θανάση	Τσούρα,	ότι	θα	άλλαζε	ο	κανονισμός	της	Σχολής	για	να	έχει	πλέον	ακα-
δημαϊκό	χαρακτήρα	η	εκπαίδευση,	χωρίς	υποχρεωτικό	στρατωνισμό.	Με	την	«αναδόμη-
ση»	της	κυβέρνησης	από	τον	Ανδρέα	Παπανδρέου,	νέος	υπουργός	είχε	ορισθεί	ο	Αντώνης	
Δροσογιάννης,	ο	οποίος	όμως,	με	δική	του	εντολή,	επανέφερε	το	παλιό	πρόγραμμα,	τρεις	
ημέρες	πριν	από	την	έναρξη	των	μαθημάτων.	
Τα	ρεπορτάζ	των	αθηναϊκών	εφημερίδων	(«Απογευματινή»,	«Ριζοσπάστης»	κ.ά.)	είναι	

άκρως	διαφωτιστικά:	
Είναι	Δευτέρα	πρωί,	όταν	ο	διοικητής	της	Σχολής	Κώστας	Αλαμάνος	ανακοινώνει	την	

απόφαση	του	υπουργού.	Έξοδος	από	τη	Σχολή	μόνο	Τετάρτη	απόγευμα	και	τα	Σαββατο-
κύριακα.	Με	το	άκουσμά	της,	ξεσπά	θύελλα	διαμαρτυριών.	Οι	δόκιμοι	μαζεύονται	στις	
μπασκέτες	και	αρνούνται	να	μπουν	στις	αίθουσες.	Η	ώρα	περνά,	φτάνει	το	μεσημέρι,	αλλά	
και	πάλι	αρνούνται	το	συσσίτιο.	Μπαίνουν	στο	εστιατόριο	και	κοιτούν	τις	μακαρονάδες	με	
κιμά	που	τους	είχαν	σερβίρει	χωρίς	να	πλησιάζει	κανένας	το	πιάτο	του.	Παρά	τις	φωνές	και	
τις	συνεχείς	εκκλήσεις	των	Αξιωματικών,	ελάχιστοι	ανταποκρίνονται.	Τον	καταναγκασμό	
στο	εστιατόριο	διαδέχεται	η	επόμενη	φάση	του	προγράμματος,	ο	υποχρεωτικός	απογευ-
ματινός	ύπνος.	Η	συντριπτική	πλειοψηφία	αρνείται	και	πάλι	να	μπει	στους	θαλάμους	και	
μένει	στο	προαύλιο.	Το	απόγευμα,	ο	διοικητής,	παρουσία	και	του	Αρχηγού	Νίκωνα	Αρκου-
δέα,	καλεί	από	τα	μεγάφωνα	τους	δόκιμους	να	λογικευτούν,	απειλώντας	τους	και	με	δυο-
τρεις	διμοιρίες	ΜΑΤ	που	είχαν	ήδη	πάρει	θέση	έξω	από	τη	Σχολή.	Στη	θέα	τους	οι	δόκιμοι	
αγριεύουν.	«Να σπάσουμε τους φοριαμούς και να οπλιστούμε», «Να κάψουμε τα στρώματα»	
λένε	κάποιοι,	αλλά	τελικά	επικρατούν	νηφάλιες	σκέψεις:	Αποχή	από	όλα	και	καμία	άλλη	
κίνηση,	είναι	η	απόφασή	τους.	
Η	Ηγεσία	αντιλαμβάνεται	ότι	μόνο	με	το	διάλογο	μπορεί	να	καμφθεί	η	αντίσταση	και	

ζητά	να	οριστεί	μια	επιτροπή	διαπραγμάτευσης.	Ορίζονται	από	την	πλευρά	των	ανδρών	ο	
Γιώργος	Μαλαγκωνιάρης	και	από	την	πλευρά	των	γυναικών	η	Βασιλική	Χριστοδούλου,	
ενώ	ο	Αρχηγός	υπόσχεται	ότι	θα	μεταφέρει	το	αίτημά	τους	στον	Αντώνη	Δροσογιάννη.	
Τα	πνεύματα	ηρεμούν,	αλλά	ύστερα	από	ένα	δίωρο	περίπου,	ο	ίδιος	ο	Αρχηγός	παίρνει	το	
μικρόφωνο	και	καλεί	τους	δόκιμους	να	συγκεντρωθούν	ενώπιόν	του	για	να	τους	ανακοι-

53. Χρειάστηκε να περάσουν 12 ολόκληροι μήνες για να συγκεντρωθούν οι πολυπόθητες υπογραφές 
και να κατατεθεί στο Πρωτοδικείο το Καταστατικό της Ένωσης Κατωτέρων Αστυνομικών, ως σωμα-
τείου με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, και όχι βάσει των διατάξεων του νόμου 1264/82, που 
ρύθμιζε τη λειτουργία των αμιγώς συνδικαλιστικών οργανώσεων της χώρας.
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νώσει	ότι	δεν	δέχεται	καμία	συζήτηση.	Ανακοινώνει	ότι	θα	γίνει	προσκλητήριο	και	όποιος	
αρνείται	να	εισέλθει	στις	αίθουσες	θα	αποτάσσεται.	Με	την	αναγγελία	των	πρώτων	ονομά-
των,	ορμά	το	πλήθος	εναντίον	του	με	αποτέλεσμα	να	σπάσει	η	μικροφωνική	εγκατάσταση,	
να	μην	ακούγονται	τα	ονόματα	και	αναπόφευκτα,	να	ματαιωθεί	το	προσκλητήριο.	Αυτό	
το	πετυχαίνουν	ρίχνοντας	στο	πάτωμα	τον	ίδιο	τον	Αρχηγό,	ο	οποίος	εξακολουθούσε	να	
φωνάζει	«Δεν υποχωρώ», «Δεν υποχωρώ»,	ενώ	από	το	τσαλαπάτημα	τραυματίστηκε	στο	
γόνατο	ο	Γιώργος	Μαλαγκωνιάρης,	ο	οποίος	μεταφέρθηκε	και	παρέμεινε	στο	ιατρείο	της	
Σχολής	το	πρώτο	βράδυ.
Η	επεισοδιακή	αυτή	εξέλιξη	μαθεύτηκε	αμέσως.	Η	είδηση	μεταδόθηκε	από	τα	ιδιωτι-

κά	ραδιόφωνα,	 γονείς	 των	 δοκίμων	 έτρεξαν	στην	Αμυγδαλέζα,	 ενώ	μια	αντιπροσωπεία	
δοκίμων	υπαστυνόμων	από	τις	Σχολές	της	Μεσογείων	επιχείρησε	να	συναντηθεί	με	τους	
εξεγερμένους.	
Την	 επομένη	ημέρα	 έσπευσε	αυτοπροσώπως	στη	Σχολή	ο	 υπουργός,	 συνοδευόμενος	

από	το	γενικό	γραμματέα	Παναγιώτη	Μορφωπό	και	τον	Αρχηγό	Ν.	Αρκουδέα,	κάτω	από	
τις	διαμαρτυρίες	και	τις	αποδοκιμασίες	εκατοντάδων	συγγενών	και	φίλων	των	αστυνομι-
κών,	που	είχαν	ήδη	συγκεντρωθεί	έξω	από	τις	Σχολές.
Ο	Αντώνης	Δροσογιάννης,	αν	και	χρησιμοποιεί	εκφράσεις	όπως,	«ξέρετε πώς έχετε μπει 

στις σχολές», «θα σας διαλύσω αν δεν πειθαρχήσετε», «θα πάρω καινούργιους»	κ.λπ.,	εμφα-
νίζεται	διαλακτικότερος	του	Αρχηγού	και	καλεί	τους	δόκιμους	να	ακολουθήσουν	το	πρό-
γραμμα	την	πρώτη	εβδομάδα,	με	τη	διαβεβαίωση	ότι	για	το	αίτημά	τους	έχει	ενημερωθεί	ο	
Πρωθυπουργός	και	αναμένονται	αποφάσεις.	
Οι	δόκιμοι	είχαν	πέσει	στην	παγίδα	του	Δροσογιάννη,	ελπίζοντας	ότι	τουλάχιστον	οι	

έγγαμοι	θα	διατηρούσαν	το	δικαίωμα	της	καθημερινής	εξόδου.	Μπήκαν	στη	Σχολή,	αλλά	
πριν	ξεκινήσει	η	επόμενη	εβδομάδα,	την	Παρασκευή	το	βράδυ,	ένα	περιπολικό	της	Άμεσης	
Δράσης	αναζήτησε	 το	Γιώργο	Μαλαγκωνιάρη	και	άλλους	συναδέλφους	 του	στα	σπίτια	
τους.	Αφού	τους	οδήγησαν	συνοδεία	στο	Αστυνομικό	Τμήμα	της	περιοχής	τους,	όπου	τους	
ανακοινώθηκε	ότι	έχουν	τεθεί	σε	διαθεσιμότητα,	τους	μετέφεραν	στη	συνέχεια	στη	Σχολή	
για	να	παραδώσουν	τα	δημόσια	είδη	(κουβέρτες,	βιβλία	κ.λπ.)...
Η	Ηγεσία	είχε	πάρει	τις	αποφάσεις	της.	Αντικατάσταση	του	διοικητή	της	Σχολής	και	

διενέργεια	ΕΔΕ	για	την	τιμωρία	των	υπαιτίων.
Τα	γεγονότα	αυτά,	όμως,	ξυπνούν	συνειδήσεις.
Στις	Σχολές	της	Μεσογείων,	λίγες	μέρες	μετά,	κυκλοφόρησε	προκήρυξη	μιας	«Δημο-

κρατικής	Ομάδας	Δοκίμων	Υπαστυνόμων»,	στην	οποία	αναφερόταν	-μεταξύ	άλλων-	ότι	
οι	δόκιμοι,	πιστοί	στις	εξαγγελίες	της	κυβέρνησης	για	μια	δημοκρατική	Αστυνομία,	αγω-
νίζονται	για	την	αναβάθμιση	της	Σχολής	και	τη	νομική	θεσμοθέτηση	του	δικαιώματος	του	
συνδικαλισμού.	Επίσης,	ο	«Ριζοσπάστης»	δημοσιεύει	επιστολή	«Δημοκρατικών	αστυφυ-
λάκων	των	ΜΑΤ»,	που	ζητούν	από	την	Ηγεσία	«να δει τα πράγματα με ανοιχτό μυαλό και 
να παραμερίσει κάποτε τις στρατοκρατικές αντιλήψεις, να επιτρέψει επιτέλους το συνδικα-
λισμό».	Η	δε	«Απογευματινή»	(27/9/1987)	αποδίδει	την	«επανάσταση»	των	αρχιφυλάκων	
στην	 κατάταξη	 κομματικών	 εγκάθετων,	 στο	 φατριασμό	 των	 ηγητόρων	 και	 στα	 μεγάλα	
οικονομικά	προβλήματα,	που	δεν	αφήνουν,	όπως	αναφέρει,	ούτε	τους	καλούς	αστυνομι-
κούς	να	αποδώσουν.

Λάδι	στη	φωτιά	έρχεται,	όμως,	να	ρίξει	μέσα	στο	κατακαλόκαιρο	και	το	Συμβούλιο	της	
Επικρατείας,	το	οποίο,	με	την	υπ’	αριθμόν	2649/87	απόφαση	της	Ολομελείας	του,	έκρινε	
ότι	η	Ελληνική	Αστυνομία	είναι	στρατιωτική	υπηρεσία	και	οι	ανήκοντες	σ’	αυτήν	είναι	
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στρατιωτικοί	υπάλληλοι	που	δεν	απολαμβάνουν	τις	συνταγματικές	εγγυήσεις	που	έχουν	
θεσπιστεί	για	τους	δημόσιους	υπαλλήλους.

Τόσο	οι	στρατηγοί	της	Αστυνομίας	όσο	και	ο	υπουργός	Δημόσιας	Τάξης	στρατηγός	ε.α.	
Αντώνης	Δροσογιάννης,	είδαν	την	απόφαση	αυτή	ως	ένα	καλό	«όπλο»	για	να	καταστεί-
λουν	κάθε	φωνή	διαμαρτυρίας	και	να	πνίξουν	εν	τη	γενέσει	της,	κάθε	πιθανή	οργανωμένη	
αντίδραση.	Στο	υπουργείο	γνώριζαν	από	πρώτο	χέρι	ότι	το	καζάνι	έβραζε	πια	για	τα	καλά	
και	ήταν	θέμα	χρόνου	να	τιναχθεί	το	καπάκι	στον	αέρα.	Το	ερώτημα,	φυσικά,	ήταν	ποιος	
θα	προλάβαινε	ποιον.	Αν	δηλαδή	το	σύστημα	με	τους	«στρατηγούς»	του	θα	προλάβαινε	
τους	«συνταγματάρχες»	ή	αν,	αντιθέτως,	το...	κίνημα	των	«συνταγματαρχών»,	δηλαδή	οι	
χαμηλόβαθμοι	αστυνομικοί	θα	νικούσαν	τους	«στρατηγούς»,	επιβάλλοντας	στην	Ηγεσία	
το	συνδικαλισμό	και	τους	όρους	του.
	Όπως	αναφέραμε	ήδη,	η	Ηγεσία	 είχε	αντιληφθεί	 τις	κινήσεις	 της	βάσης,	 τόσο	στην	

Αθήνα	όσο	και	στην	επαρχία.	Από	παντού	έφταναν	πληροφορίες	για	ψιθύρους	και	προσε-
χτικές	συζητήσεις	αστυνομικών.	Η	προσπάθεια	για	την	ίδρυση	σωματείου	αστυνομικών	
της	Αθήνας	έγινε,	φυσικά,	αντιληπτή	και	όλοι	όσοι	πρωτοστατούσαν	στην	κίνηση	αυτή	
μετατέθηκαν	για	ευνόητους	λόγους.
Η	είδηση	δημοσιεύθηκε	με	διαφορά	ολίγων	ημερών	στην	«Ελευθεροτυπία»	στις	5	Ιου-

νίου	1987	από	τον	Γιώργο	Καρελιά	υπό	τον	τίτλο	«Μετάθεση	αστραπή	αστυνομικών	πριν	
ιδρύσουν	σωματείο»	και	στην	«Κυριακάτικη	Καθημερινή»	της	14ης	Ιουνίου	1987	από	το	
Γιώργο	Ταμπακόπουλο,	με	τίτλο	«Εμπόδια	παρεμβάλλει	η	Πολιτεία	στην	ίδρυση	Ενώσεως	
Αστυνομικών».	Η	«Καθημερινή»	αναφέρεται,	ωστόσο,	και	στην	απόφαση	690/1979	του	
Συμβουλίου	της	Ευρώπης	για	το	δικαίωμα	και	των	αστυνομικών	να	συνδικαλίζονται	και	
σχολιάζει	ότι	«απ’ ό,τι φαίνεται, η πολιτική Ηγεσία (αλλά και η Ηγεσία των Σωμάτων Ασφα-
λείας) στη χώρα μας έχει διαφορετική γνώμη. Έτσι, την τελευταία στιγμή και ενώ το Κατα-
στατικό και η διακήρυξη ήταν έτοιμα, “χτυπήθηκε” στην κυριολεξία η προσπάθεια Ελλήνων 
αστυνομικών να ιδρύσουν σωματείο με την επωνυμία “Ένωση Κατωτέρων Αστυνομικών”».
Είναι	βέβαιο	ότι	η	θεώρηση	αυτή	των	συνδικαλιστικών	εξελίξεων,	εκείνη	τη	στιγμή,	

προφανώς	και	δεν	απηχούσε	την	πραγματικότητα.	Διότι	σε	ολόκληρη	την	Ελλάδα	υπήρχαν	
ήδη	εκατοντάδες	αστυνομικοί	που	εργάζονταν	αθόρυβα	για	τη	δημιουργία	αστυνομικών	
σωματείων.	
Ο	πρόεδρος	της	ΕΚΑ	Κώστας	Συγγούνης	ήταν	βέβαιος	ότι	το	εγχείρημά	του	αργά	ή	

γρήγορα	θα	δικαιωνόταν.	Όπως	τόνιζε	από	τότε:	«η γενεσιουργός αιτία δημιουργίας της 
Ε.Κ.Α. ήταν η περιφρονημένη οικογένεια του Αστυφύλακα. Ο περιφρονημένος φρουρός της 
τάξεως και της ησυχίας των πολιτών ήταν -και γιατί επικράτησε ο χαρακτηρισμός- ένα άβου-
λο “όργανο” που ποτέ δεν εγνώρισε την θωπεία του νεοελληνικού κράτους. Η οικονομική 
πρόοδος της κοινωνίας μας δεν έφτανε ποτέ στο σπιτικό του. Και μοιραία συμπαρέσυρε 
στον όλεθρο και την οικογένειά του. Ο ίδιος είχε καταστεί ένα ψυχικό και σωματικό ράκος, 
εργαζόμενος υπό συνθήκες δολοφονικές και πάντοτε με αυταπάρνηση. Στα 47 ή στα 50 του 
χρόνια, αν δεν είχε πεθάνει από το ατελεύτητο στρες, ήταν ήδη ένας υπέργηρος με ελάχιστη 
σύνταξη, εργαζόμενος σε νέα κάτεργα για την συμπλήρωσή της. Αυτό, λοιπόν, το ανθρώπινο 
κουρέλι ενομίζετο από την σύζυγο και τα παιδιά του προστάτης οικογένειας. Αλλά δεν ήταν. 
Ο ίδιος το ήξερε, όπως και η μεγάλη πλειοψηφία των προϊσταμένων του, που δεν υπολόγιζαν 
κι αυτόν και την ήρεμη την φαμελιά του.

Γνωρίζουμε όλοι μας πολλά περιστατικά που ο κ. “Ανώτερος” δεν καταδέχθηκε να χαιρε-
τήσει την οικογένεια του “κατώτερου”. Κανένας εργαζόμενος στην γλυκύτατη αυτή Πατρίδα 
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δεν έφαγε τόσο πικρό ψωμί όσο ο Έλληνας Αστυφύλακας κι αυτό αποτελεί διαπίστωση όλων 
των Ελλήνων».
Τον	κατηγόρησαν,	μάλιστα,	ότι	τον	είχαν	βάλει	κάποιοι	«κύκλοι»	να	ηγηθεί	του	συν-

δικαλισμού	στα	Σώματα	Ασφαλείας	για	λόγους	σκοπιμότητας.	Άλλοι	τού	είχαν	προσάψει	
κομματικό	στίγμα.	Κι	αυτός	απαντούσε	ατάραχα:

«Δεν ανήκω σε κανένα “κύκλωμα” και οιανδήποτε στρούγκα δεν ταιριάζει στον χαρακτή-
ρα μου. Σαν πολίτης έχω ως δόγμα μου να σκέπτομαι ανεξάρτητα, αλλά πάντα με στόχους 
κοινωνικούς.

Η καχυποψία σ’ ό,τι αφορά την πολιτική της ΕΚΑ μέχρι πρότινος ήταν γενική. Βεβαίως 
τώρα, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο διότι οι πάντες γνωρίζουν και εδώ και στο εξωτερικό ότι 
το Σωματείο είναι αυτόνομο. Προσπάθειες “καπελώματος” ή ρυμουλκήσεως απέτυχαν. Άλ-
λωστε τα μέλη μας προέρχονται από όλους τους χώρους: π.χ. είναι γραμμένοι από την ΕΥΠ 
(ΚΥΠ), προσωπικό ασφαλείας υπουργών και των ηγετών της αντιπολιτεύσεως.

Στο ξεκίνημά μας, αλλά και στη συνέχεια της συνδικαλιστικής πορείας θέλησαν να μας ανα-
τρέψουν. Στις 21 Μαΐου 1987, στην πρώτη προσπάθεια, ημέρα που θα κατετίθετο αίτησή μας 
στο Πρωτοδικείο, τέσσερις από τους πρωτεργάτες μετατέθηκαν εν μια νυκτί, τόσο στην επαρ-
χία όσο και σε διάφορα μέρη της Αττικής. Η νέα προσπάθεια το 1988 αρχικά δεν συνάντησε 
εμπόδια, αν και η Ηγεσία δεν μας δέχθηκε για διάλογο. Τα εμπόδια και η πολεμική άρχισαν 
από το τέλος Αυγούστου και μετά την πρόσκληση του τότε υπουργού κ. Σεχιώτη. Η υποδοχή 
ήταν εχθρική και οι διαθέσεις τόσο του υπουργού όσο και γενικού γραμματέα κ. Πανταζή ήσαν 
απειλητικές. Η πρώτη κουβέντα που είπαν, ήταν, «μήπως είστε τρομοκράτες της 17 Νοέμ-
βρη;». Τα εμπόδια συνεχίστηκαν, πάντα από την κυβέρνηση, με παραπληροφόρηση. Π.χ. ότι 
το σωματείο δεν είναι νόμιμο, ότι το σωματείο είναι δεξιό, ότι το σωματείο είναι του ΚΚΕ και, 
τέλος, κατόπιν εντολής μελών του Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ δόθηκε εντολή δημιουργίας πολλών “σω-
ματείων” από συναδέλφους που είναι γνωστοί για τις φιλοκυβερνητικές τους πεποιθήσεις»54.

Πριν	μας	αποχαιρετήσει,	όμως,	το	πολυτάραχο	1987,	μια	επιστολή	από	την	Πάτρα	προς	
την	 εφημερίδα	 «Απογευματινή»	 (12/10/1987)	 έρχεται	 να	 προκαλέσει	 νέα	 ταραχή	 στο	
υπουργείο	Δημόσιας	Τάξης:	110	αστυφύλακες,	που	μετατέθηκαν	στην	Αθήνα	για	έκτακτες	
υπηρεσιακές	ανάγκες,	καταγγέλλουν	ότι	κοιμούνται	σε	τμήματα	«αχούρια»,	σε	ακατάλ-
ληλα	δωμάτια	που	δεν	έχουν	τουαλέτες,	ενώ	τονίζουν	ότι	αναγκάζονται	να	φέρουν	από	το	
σπίτι	τους	ακόμα	και	τις	κουβέρτες.	Οι	13.000-15.000	δραχμές	που	θα	εισπράξουν	για	την	
παραμονή	τους	στην	Αθήνα	είναι	αδύνατον	να	καλύψουν	τα	έξοδά	τους,	τονίζουν	στην	ίδια	
επιστολή,	και	ζητούν	από	το	υπουργείο	να	αναστείλει	τις	μεταθέσεις,	δεδομένου	ότι	έτσι	
απορυθμίζεται	και	το	σχέδιο	αστυνόμευσης	της	Πάτρας.

Καταλυτική χρονιά

Η	επόμενη	χρονιά,	το	1988,	ξεκινά	με	μπαράζ	τρομοκρατικών	ενεργειών	(δολοφονία	
Αλέξανδρου	Αθανασιάδη,	επανεμφάνιση	του	Ε.Λ.Α.,	σφαγή	στο	«City	of	Poros»	κ.λπ.),	
ενώ	η	ξαφνική	ασθένεια	του	Ανδρέα	Παπανδρέου	και	η	εισαγωγή	του	στο	Γενικό	Κρατικό	
(24/8/1988)	είναι	βέβαιο	ότι	οδηγούν	στην	αποσταθεροποίηση	της	πολιτικής	ζωής	και	σε	
εξελίξεις	 που	 έμελλε	 να	 ευνοήσουν	 τους	συνδικαλιστές	 και	 να	 επιδράσουν	 καταλυτικά	
στον	αγώνα	συνολικά	των	αστυνομικών	για	ελεύθερο	συνδικαλισμό.

54. «Η Βραδυνή», 19/12/1988.
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Εις	τα	καθ’	ημάς,	το	1988	επιφυλάσσει	«καμπάνες»	για	τους	«στασιαστές»	των	Σχολών.	
Τέσσερις	δόκιμοι	(οι	Δημήτρης	Κουγιουμτζής,	Γιώργος	Μαλαγκωνιάρης,	Χριστοδούλου	
Βασιλική	και	Διαμαντοπούλου	Γεωργία)	αποτάσσονται	ως	πρωταίτιοι	της	ανταρσίας.	Το	
ερώτημα	δε	που	απασχόλησε	τους	ίδιους	τότε,	ήταν	αν	θα	έπρεπε	να	ασκήσουν	τα	ένδικα	
μέσα	που	διέθεταν	ή	αν	θα	έπρεπε	να	περιμένουν	«πολιτική	αποκατάσταση».	Τελικά,	οι	
τέσσερις	έκαναν	τις	προσφυγές	τους,	αλλά	το	δευτεροβάθμιο	επικύρωσε	τις	ίδιες	ποινές.	
Το	Διοικητικό	Εφετείο	στο	οποίο	προσέφυγαν,	τους	δικαίωσε	έπειτα	από	αρκετούς	μήνες.	
Η	Ηγεσία	συμμορφώθηκε	προς	τις	αποφάσεις	του,	μετριάζοντας	τις	αρχικές	ποινές	σε	αρ-
γίες	δι’	απολύσεως	και	σε	χρηματικό	πρόστιμο.

Οι	αστυνομικοί	της	ΕΚΑ,	από	την	πλευρά	τους,	αρχές	του	1988	πια,	μετά	τις	πρώτες	
μεταθέσεις,	προχώρησαν	με	πιο	προσεχτικά	βήματα	και	υπέβαλαν	τελικά	το	Καταστατικό	
στο	Πολυμελές	Πρωτοδικείο	Αθηνών,	στις	21	Μαρτίου	1988,	για	να	συζητηθεί	ένα	μήνα	
αργότερα	και	να	εγκριθεί	με	βάση	την	υπ.	Αριθμ.	1494	από	24/4/1988	απόφαση	του	ίδιου	
δικαστηρίου.	
Είναι	πλέον	Μάρτιος	 του	1988	και	η	Αστυνομία	θυμίζει	καζάνι	που	βράζει,	με	 έναν	

Αρχηγό,	τον	Νίκωνα	Αρκουδέα,	από	τη	μια	να	πασχίζει	να	ανταποκριθεί	στα	κελεύσματα	
της	πολιτικής	εξουσίας	και	από	την	άλλη,	τους	υφισταμένους	του,	να	διεκδικούν	φωναχτά	
και	ολοένα	και	πιο	ηχηρά	πλέον	τα	δικαιώματά	τους.
Ο	«Ριζοσπάστης»,	στις	13	Μαΐου	1988	γράφει:	«Νόμιμος ο συνδικαλισμός των αστυνο-

μικών, αναγνωρίστηκε σωματείο που ίδρυσε ομάδα αρχιφυλάκων και αστυφυλάκων». 
Ο	τρόπος	με	τον	οποίο	παρουσίασε	το	θέμα	η	εφημερίδα	του	ΚΚΕ	δεν	ήταν	καθόλου	

πανηγυρικός,	και	τούτο	δεν	ήταν	προφανώς	τυχαίο.	Ενώ	στον	Περισσό	γνώριζαν	ότι	επρό-
κειτο	για	ένα	σωματείο	«αστικού	τύπου»,	θεώρησαν	σκόπιμο	να	μην	«προβοκάρουν»	τις	
προθέσεις	και	τις	επιδιώξεις	των	ιδρυτών	του,	δηλαδή	του	Κώστα	Συγγούνη,	του	Γιάννη	
Κωτσή,	του	Μίλτου	Ανδρικόπουλου,	του	Παναγιώτη	Παλαμάρα,	του	Θανάση	Αθανασού-
λα,	του	Θανάση	Καρανίκα	και	πολλών	άλλων.	Το	ΚΚΕ	γνώριζε	ότι	την	ίδια	στιγμή	ήταν	σε	
εξέλιξη	σε	όλη	την	Ελλάδα	παράλληλες	πρωτοβουλίες	πολλών	άλλων	αστυνομικών	όλων	
των	βαθμίδων	της	ιεραρχίας	και	ήταν	θέμα	χρόνου	η	ίδρυση	και	αμιγώς	συνδικαλιστικών	
σωματείων,	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	του	βασικού	νόμου	περί	συνδικαλισμού	των	εργα-
ζομένων	(Ν.	1264/82).

«Νομιμοποιείται ο αστυνομικός συνδικαλισμός και στη χώρα μας μετά την αναγνώριση 
του σωματείου»,	έγραψε,	λοιπόν,	ο	«Ριζοσπάστης»,	αναφερόμενος	στην	αίτηση	αναγνώρι-
σης	που	είχε	υποβληθεί	στο	Πρωτοδικείο,	αλλά	και	σε	ορισμένες	διατάξεις	του	Καταστα-
τικού	της	ΕΚΑ,	που	στηρίχτηκε	τόσο	στο	άρθρο	12	του	Συντάγματος	όσο	και	στις	σχετικές	
διατάξεις	του	Αστικού	Κώδικα.	
Σκοπός	της	Ένωσης	Κατωτέρων	ήταν	η	δημιουργία	τοπικών	επιτροπών	σε	κάθε	νομό	

με	κεντρικό	όργανο	στην	Αθήνα,	για	την	προάσπιση	και	προαγωγή	της	έννομης	και	ηθικο-
κοινωνικής	θέσης	των	κατωτέρων	αστυνομικών	οργάνων,	την	επαγγελματική,	πολιτιστική	
και	κοινωνική	τους	εξύψωση,	τη	βελτίωση	και	τη	δημιουργία	όρων	για	την	αρτιότερη	και	
αποτελεσματικότερη	επιτέλεση	των	υπηρεσιακών	τους	καθηκόντων,	τη	μελέτη	και	εισή-
γηση	μέτρων	για	την	προαγωγή	της	επαγγελματικής	επάρκειας,	τη	συνεργασία	με	άλλες	
ομοειδείς	 ενώσεις,	 τη	 διοργάνωση	 εκδηλώσεων	 για	 την	 πνευματική	 και	ψυχοσωματική	
ανέλιξη	των	μελών,	τη	συμμετοχή	σε	εκδηλώσεις	ευρύτερου	κοινωνικού	χαρακτήρα,	την	
έκδοση	 εντύπου,	 τη	 δημιουργία	 ταμείου	 αλληλοβοήθειας	 για	 τις	 έκτακτες	 οικονομικές	
ανάγκες	των	μελών	κ.ά.
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Η	 επιφυλακτικότητα	 με	 την	 οποία	 αντιμετώπισαν	 εξ	 αρχής	 την	 ΕΚΑ	στο	ΚΚΕ	 δια-
φαίνεται	και	από	το	γεγονός	ότι	ερώτηση	για	τις	μεταθέσεις	των	τεσσάρων	στελεχών	της	
από	την	Αθήνα	στην	επαρχία	υπέβαλε	στον	υπουργό	Δημόσιας	Τάξης	πρώτος,	όχι	κάποιος	
βουλευτής	του	ΚΚΕ,	αλλά	ο	βουλευτής	της	Ελληνικής	Αριστεράς	Αντώνης	Μπριλάκης,	ο	
οποίος	ζήτησε	να	αποκατασταθεί	η	εις	βάρος	τους	αδικία.	
Όπως	σημείωνε	στην	ερώτηση	ο	βουλευτής:	«Η μέθοδος των μεταθέσεων και των απει-

λούμενων αποτάξεων που επέλεξε το υπουργείο για να αντιμετωπίσει τις Ενώσεις των κα-
τωτέρων αστυνομικών δεν μπορεί να οδηγήσει σε κανένα θετικό αποτέλεσμα. Οι μεταθέσεις 
αυτές και γενικά η προσπάθεια καταστολής του συνδικαλιστικού κινήματος των αστυνομι-
κών ενέτειναν τις αντιδράσεις των κατώτερων αστυνομικών και των Ενώσεών τους, με απο-
κορύφωση την πρόσφατη ανοικτή εκδήλωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη, με αιτήματα 
την ανάκληση των αποσπάσεων των συνδικαλιστών, το σταμάτημα της κοινωνικής τους 
υποβάθμισης, τον εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας και τον εναρμονισμό με τις αντίστοιχες 
αστυνομίες των ευρωπαϊκών χωρών, όπου ο αστυνομικός συνδικαλισμός είναι αποδεκτός. Η 
άρνηση, όμως, της συνδικαλιστικής δραστηριότητας αναιρεί τον σκοπό του σωματείου, που 
σύμφωνα με το αναγνωρισμένο Καταστατικό της Ένωσης Κατωτέρων Αστυνομικών είναι 
και η διαφύλαξη και προώθηση των συμφερόντων των μελών της».
Και	αφού	τονίζει	ότι	το	υπουργείο	αγνοεί	τις	διεθνείς	συνθήκες,	αλλά	και	τις	διατάξεις	

του	ισχύοντος	ελληνικού	Συντάγματος,	που	προστατεύει	τη	συνδικαλιστική	δράση,	ανα-
φέρει:	«Πέραν, όμως, από τη νομική πλευρά του θέματος, πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί 
θεμελιακή νομική, εθνική και διεθνή επιταγή, η αναγνώριση του συνδικαλιστικού δικαιώμα-
τος προωθεί τον εκδημοκρατισμό στα Σώματα Ασφαλείας, τόσο ως προς την εσωτερική τους 
οργάνωση, όσο και στη σχέση τους με τους πολίτες και την κοινωνία, αλλά και παρεμποδίζει 
τη χρησιμοποίησή τους από αντιμαχόμενα τη δημοκρατική νομιμότητα και πορεία, μέρη. 
Ερωτάται, κατά συνέπεια, ο κ. υπουργός αν η κυβέρνηση προτίθεται να αντιμετωπίσει θετικά 
τον συνδικαλισμό των αστυνομικών και να προχωρήσει στη θεσμική του διασφάλιση, με την 
ψήφιση ειδικού νόμου».

Εκ	μέρους	της	ΕΚΑ,	πάντως,	ο	Κώστας	Συγγούνης	προσέβλεπε	και	στη	βοήθεια	του	
ΚΚΕ,	και	μάλιστα	το	επεδίωξε	εξαρχής,	 επισκεπτόμενος	τον	γραμματέα	της	Κεντρικής	
Επιτροπής,	Χαρίλαο	Φλωράκη,	στις	5	Αυγούστου	1988,	δυο	ημέρες	μετά	τη	συνάντησή	
του	με	τον	πρόεδρο	της	Νέας	Δημοκρατίας,	Κωνσταντίνο	Μητσοτάκη,	κατά	την	οποία	ο	
τελευταίος	είχε	δηλώσει	ότι	«οι καιροί ωρίμασαν και η Νέα Δημοκρατία τάσσεται υπέρ του 
συνδικαλισμού στα Σώματα Ασφαλείας. Η Νέα Δημοκρατία θα αντιμετωπίσει με στοργή τα 
προβλήματα της Αστυνομίας, και ιδιαίτερα των κατωτέρων αστυνομικών, και θα συμπαρα-
σταθεί στην επίλυσή τους»55.
Ο	Χ.	Φλωράκης,	στη	διάρκεια	της	ωριαίας	ιστορικής	συνάντησής	του	με	τους	αστυνο-

μικούς	της	ΕΚΑ,	τους	είπε	τα	εξής	εκπληκτικά:	«Συγχαρητήρια γι’ αυτό που εκάματε. Εμείς 
είμαστε στο πλευρό σας γιατί είμαστε υπέρ του εκδημοκρατισμού των Σωμάτων Ασφάλειας. 
Θέλω, όμως, να σας κάνω κάποιες παραινέσεις. Προσοχή. Να ’στε προσεκτικοί. Γιατί είστε 
Αστυνομία. Προσεκτικά να περπατάτε. Το Σωματείο το δικό σας δεν είναι παλιό, τώρα ξεκι-
νάτε, γι’ αυτό να προσέχετε. Και να το κρατήσετε, έτσι όπως το λέτε και το θέλετε και σεις κι 
ο λαός, υπερκομματικό. Από μας θα ’χετε πάντοτε τη συμπαράστασή μας»56.

55. «Αστυνομία & Κοινωνία» (τεύχος 1, Οκτώβριος 1988).
56. «Αστυνομία & Κοινωνία» (τεύχος 7-8, Ιούνιος 1989).
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Μάλιστα,	ο	Κώστας	Συγγούνης,	για	να	καταδείξει	στην	Αριστερά	ότι	εννοούσε	αυτά	
που	έλεγε,	στις	15	Σεπτεμβρίου	1988	επισκέφθηκε	και	το	περίπτερο	των	Σωμάτων	Ασφα-
λείας	στο	φεστιβάλ	της	νεολαίας	του	Κομμουνιστικού	Κόμματος,	ΚΝΕ,	όσο	και	της	εφη-
μερίδας	της,	του	«Οδηγητή».	Δήλωσε	δε:	«Ξεκινάμε μια επίθεση φιλίας για να σβήσουν τα 
παλιά μίση, και κυρίως με την Αριστερά. Θέλουμε να τονίσουμε ότι τα μεγάλα κοινωνικά 
προβλήματα, όπως ναρκωτικά, εγκληματικότητα κ.λπ., αφορούν το σύνολο του ελληνικού 
λαού και θα λυθούν με τη συναίνεση όλων. Ό,τι έγινε μέχρι τώρα στο χώρο των κατωτέρων 
αστυνομικών, είναι μια εποποιία. Ο αστυνομικοί δεν είναι στρατιωτικοί υπάλληλοι»57.
Δεν	παρέλειπε,	επίσης,	να	τονίζει	ότι	«οι Έλληνες πολίτες, κάθε κομματικής απόχρωσης, 

γνωρίζουν σε μεγάλο ποσοστό τα προβλήματα των αστυνομικών όσο και το γενικότερο αστυ-
νομικό πρόβλημα. Γνωρίζουν, επίσης, πως καθημερινά χύνεται άφθονο αστυνομικό αίμα 
κατά την ώρα του καθήκοντος, για να προστατευθούν τα αγαθά των πολιτών.

Εντούτοις το Κράτος - κατά τρόπο περίεργον - φέρθηκε επί ενάμιση αιώνα εντελώς άδικα. 
Ζητούσε συνεχώς θυσίες από τους άνδρες αυτούς και η προσφορά τους αμειβότανε “αντί πι-
νακίου φακής”. Έτσι, λοιπόν, οι κρατικοί αυτοί λειτουργοί εστέναζαν -και στενάζουν, δυστυ-
χώς, όπως και οι οικογένειές τους- κάτω από το βάρος της αβεβαιότητος, της οικονομικής 
εξαθλίωσης και της εξαντλητικής υπηρεσιακής ταλαιπωρίας, ψυχικής και σωματικής.

Ύστερα απ’ όλα αυτά και έχοντας υπ’ όψη το πνεύμα των νέων καιρών είπαμε:
“Φθάνει πια...”.
Η φιλοσοφία του αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Σωματείου είναι απλή και 

ελπίζουμε να αποδώσει τους αναμενόμενους καρπούς, γιατί έχουμε μακρότατη πικρή εμπειρία.
Πρώτη μας απόφαση είναι να μείνει υπερκομματικό... (Γι’ αυτό θελήσαμε να έχουμε ενιαίο 

ψηφοδέλτιο, ώστε η κομματική ταυτότητα να’ ναι δύσκολο να παρουσιασθεί).
Δεύτερη απόφασή μας, η επιδίωξη, μέσω της Υπηρεσίας, η επί νέων βάσεων λειτουργία 

της Αστυνομίας, με ειδικά σπουδαία κίνητρα για τον μάχιμο αστυνομικό, ώστε η χώρα μας 
να γίνει διάσημη για την ησυχία της, ν’ αναπνεύσουν οι πολίτες της, και να ευεργετηθεί και η 
οικονομία της στον τουρισμό, τις ξένες επενδύσεις κ.ά.).

Τρίτη απόφασή μας, η συζήτηση και η προσέγγιση με τα εργατικά και άλλα συνδικάτα ώστε 
να παύσουν οι συγκρούσεις και οι δυσάρεστες τριβές που αποτελούν για τη χώρα μας έθιμο. 
Τέλος, η Ένωση διακηρύσσει την πίστη της στους θεσμούς της Δημοκρατίας και την προσή-
λωσή της στην Οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη, η 
αποδοχή των οποίων θεωρείται αυτονόητη προϋπόθεση για τα μέλη της.

Σέβεται και τιμά τους αγώνες του λαού μας, υπερασπίζεται τις δημοκρατικές του ελευθε-
ρίες και απορρίπτει κάθε είδους αντιδημοκρατικές διαδικασίες.

Είναι και θα παραμείνει ανεξάρτητη και αδέσμευτη έναντι οιουδήποτε πολιτικού κόμμα-
τος, θρησκευτικού δόγματος ή φιλοσοφικού κινήματος.

Τα μέλη της δεσμεύονται να σεβασθούν και να υπερασπισθούν το ανεξάρτητο και το αδέ-
σμευτο της Ενώσεως έναντι οιασδήποτε πιέσεως της Διοικήσεως ή Πολιτικής επιρροής. Πο-
ρευόμαστε, λοιπόν, προς την ενωμένη Ευρώπη και ροδίζει η αυγή του 2000 μ.Χ. Η Αστυνο-
μία με το Σωματείο της χαράζει νέα λεωφόρο, πλήρη αισιοδοξίας για ολόκληρο τον ελληνικό 
λαό»,	σημείωνε	ο	Κώστας	Συγγούνης58.

57. «Αστυνομία & Κοινωνία», τεύχος 1ο, 18 Οκτωβρίου 1988 (εφημερίδα της ΕΚΑ).
58. «Αστυνομία & Κοινωνία», τεύχος 1ο, 18 Οκτωβρίου 1988 (εφημερίδα της ΕΚΑ).
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«Λεπτοί χειρισμοί»

Ο	Αντώνης	Δροσογιάννης,	πιεζόμενος	αφόρητα	από	τη	νέα	πραγματικότητα,	χωρίς	να	
λαμβάνει	υπόψη	του	ούτε	καν	τα	διεθνή	δεδομένα,	επιχείρησε	να	διασκεδάσει	τις	αρνητι-
κές	εντυπώσεις	που	προκαλούσε	η	πολιτική	των	διώξεων.	Απάντησε	λίγες	ημέρες	αργότε-
ρα	(Αριθ.	Πρωτ.:	6013/19/2	της	4/2/1988)	ότι	δεν	ανταποκρίνονται	στην	πραγματικότητα	
τα	 αναφερόμενα	 στην	 ερώτηση	 βουλευτών	 για	 μεταθέσεις	 αστυνομικών	 στην	 επαρχία,	
ενώ	για	το	θέμα	του	συνδικαλισμού	πρόσθεσε	ότι	«απαιτεί λεπτούς και σοβαρούς χειρι-
σμούς λόγω της ιδιαιτερότητος του αστυνομικού επαγγέλματος»… 
Η	αλήθεια	είναι	ότι	το	υπουργείο	ως	λεπτούς	χειρισμούς	εννοούσε	τις	διαδικασίες	εκεί-

νες	που	θα	έβαζαν	στο	γύψο	το	συνδικαλισμό	και	θα	απαγόρευαν	κάθε	φωνή	διαμαρτυρίας	
στο	χώρο	της	Αστυνομίας.	Οι	λεπτοί	χειρισμοί	του	υπουργείου	ήταν	πραγματικά	στην	ημε-
ρήσια	διάταξη,	αλλά	δεν	έφεραν	το	επιδιωκόμενο	αποτέλεσμα.	Ο	υπουργός,	ειδικότερα,	
λόγω	της	αντικατάστασής	του	στις	22	Ιουνίου	1988	από	τον	Τάσο	Σεχιώτη,	δεν	πρόλαβε	να	
ολοκληρώσει	το	«έργο»	του,	όπως	άλλωστε	δεν	πρόλαβε	ούτε	ο	διάδοχός	του.	Σε	ολόκλη-
ρη	τη	χώρα	είχαν	ήδη	δημιουργηθεί	αρκετοί	αστυνομικοί	πυρήνες.	Η	φλόγα	του	συνδικα-
λισμού,	που	σιγόκαιγε	για	πολλά	χρόνια	μέσα	τους,	μετατράπηκε	σε	μια	μεγάλη	πυρκαγιά	
που	εξαπλώθηκε	σε	ολόκληρη	την	Αστυνομία	μέσα	σε	ελάχιστο	χρονικό	διάστημα.	Από	τη	
Θράκη	μέχρι	την	Κρήτη,	από	τη	Μακεδονία	ως	την	Πελοπόννησο	και	από	τα	Επτάνησα	
ως	τα	Δωδεκάνησα.
Οι	«εμπρηστές»	του	αστυνομικού	κατεστημένου,	οι	«εμπρηστές»	των	αραχνιασμένων	

συνειδήσεων	πατούσαν	γερά	στα	πόδια	τους.	Δεν	βιάζονταν	να	διαλαλήσουν	τα	σχέδιά	
τους.	Εκεί	αποδίδεται	από	τους	ίδιους	και	το	γεγονός	ότι	η	ίδρυση	των	πρώτων	συνδικα-
λιστικών	σωματείων	στην	επαρχία	δεν	έτυχε	της	δημοσιογραφικής	προβολής	που	είχε	η	
ΕΚΑ	την	ίδια	χρονική	περίοδο,	των	ευρύτερων	ζυμώσεων	και	διεργασιών.	Ίσως	να	έπαιξε	
ρόλο	και	το	γεγονός	ότι	η	ΕΚΑ,	επειδή	λειτουργούσε	στην	πρωτεύουσα	της	χώρας,	«προ-
καλούσε»	περισσότερο	τα	κεντρικά	ΜΜΕ	απ’	ό,τι	τα	σωματεία	που	είχαν	δημιουργηθεί	
ταυτόχρονα	σε	άλλες	περιοχές,	όπως	στην	Πέλλα,	την	Ξάνθη,	τη	Δράμα,	τη	Θεσσαλονίκη,	
τα	Χανιά,	το	Ηράκλειο,	την	Πάτρα	και	αλλού,	άλλα	σωματεία	με	βάση	τις	διατάξεις	του	
Α.Κ.	και	άλλα	με	βάση	τον	ν.	1264/82.	

Οι	«λεπτοί	χειρισμοί»,	λοιπόν,	του	Αντώνη	Δροσογιάννη,	που	προαναφέραμε,	δεν	άρ-
γησαν	να	φανούν	σε	όλο	τους	το	μεγαλείο.	Έπειτα	από	μερικούς	μήνες,	το	υπουργείο	δεν	
δίστασε	να	αποφανθεί	στη	αρχή	προφορικώς,	διά	του	νέου	υπουργού	Αναστάσιου	Σεχιώτη,	
και	εγγράφως	κατόπιν,	με	εγκύκλιο	της	Διεύθυνσης	Μελετών,	ότι	ο	συνδικαλισμός	είναι	
παράνομος!

Το	ρεπορτάζ	του	Πάνου	Σόμπολου	στην	εφημερίδα	«Έθνος»	της	8ης	Σεπτεμβρίου	1988	
δεν	αφήνει	πολλά	περιθώρια	παρερμηνειών	των	προθέσεων	και	του	νέου	υπουργού:

«Σεχιώτης: Κηρύσσω πόλεμο στο συνδικαλισμό! Παράνομα τα σωματεία των αστυνο-
μικών, περνά από ΕΔΕ τα προεδρεία»,	 έλεγε	 ο	 τίτλος,	 ενώ	στο	 ρεπορτάζ	 τονιζόταν	 ότι	
«ο υπουργός έχει δώσει εντολή να διαλυθούν ακόμα και τα σωματεία αστικού τύπου διότι 
ξεφεύγουν του σκοπού τους…»

Ύστερα	από	λίγο	κυκλοφορούν	και	τα	φιρμάνια:
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Θέμα: «Συνδικαλισμός αστυνομικού προσωπικού»
(Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 1988)
Με αφορμή το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό από δημοσιεύματα του Τύπου και ανα-

κοινώσεις των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης δημιουργήθηκε η εσφαλμένη εντύπωση ότι το 
αστυνομικό προσωπικό δύναται να συνδικαλίζεται, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1481/84 “Οργανισμός υπουργείου Δημόσιας Τάξης”, η 
Ελληνική Αστυνομία αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο Σώμα, λειτουργεί με δικούς της οργανικούς 
νόμους και δεν εφαρμόζονται για το προσωπικό της οι διατάξεις που αφορούν τους δημοσί-
ους πολιτικούς υπαλλήλους. Είναι στρατιωτικά οργανωμένη και εφοδιάζεται με τα αναγκαία 
μέσα και οπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Το αστυνομικό προσωπικό έχει στρατιωτική οργάνωση και πειθαρχία. Από πλευράς απο-
στολής τελεί σε διαρκή ετοιμότητα και συμμετέχει στην εξασφάλιση της Εθνικής Άμυνας.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 2649/1987 απόφαση της ολομέλειάς του, 
δέχθηκε ότι “η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στρατιωτική υπηρεσία, οι δε ανήκοντες σε αυ-
τήν είναι όχι πολιτικοί υπάλληλοι αλλά στρατιωτικοί”.

Στις διατάξεις του άρθρου 3π του Ν. 1264/1982 “Συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαι-
ώματα δημοσίων υπαλλήλων”, με τις οποίες καθορίζεται η έκταση εφαρμογής του νόμου 
αυτού, δεν συμπεριλαμβάνεται το αστυνομικό προσωπικό.

Ύστερα από τα παραπάνω καθίσταται γνωστό ότι οι αστυνομικοί δεν επιτρέπεται να συν-
δικαλίζονται και κάθε πράξη που κατατείνει προς το σκοπό αυτό θα επισύρει τις ανάλογες 
κυρώσεις.

Τα ιδρυόμενα σωματεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. του Α.Κ., απαγο-
ρεύεται να προβαίνουν σε συνδικαλιστικές δραστηριότητες, ήτοι να εμφανίζονται φανερά 
ή συγκεκαλυμμένα ότι εκπροσωπούν το αστυνομικό προσωπικό με σκοπό τη διαφύλαξη ή 
προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών 
εν γένει συμφερόντων του.

Εάν κατά παράβαση των ανωτέρω υπάρξουν ή διαπιστωθούν πειθαρχικά παραπτώματα 
που προβλέπονται από τις οργανικές διατάξεις και τους κανονισμούς του Σώματος, η αρ-
μόδια για κάθε περίπτωση Αστυνομική Αρχή εξουσιοδοτείται να κινεί την πειθαρχική διαδι-
κασία με τη βεβαιότητα ότι καμία δήθεν “συνδικαλιστική ιδιότητα” δεν μπορεί να καλύψει 
παραβάσεις ή παραλείψεις υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητα του αστυνομικού. 

Οι διοικητές Αξιωματικοί παρακαλούνται να ανακοινώσουν ενυπογράφως την παρούσα 
σ’ όλο το αστυνομικό προσωπικό και να αναφέρουν εκτέλεση στη Δ/νση Αστυνομικού Προ-
σωπικού Υ.Δ.Τ., μέσω των οικείων Δ/νσεων εντός 10 ημερών, επισημαίνοντας ιδιαίτερα ότι 
θα ελεγχθεί αυστηρά η οποιαδήποτε συμμετοχή τους σε τέτοιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Ο υπουργός
Αναστάσιος Σεχιώτης

Ήταν	φανερό,	λοιπόν,	ότι	η	Ηγεσία	του	υπουργείου	παρέπεμπε	στο	απώτερο	μέλλον	
τα	ζητήματα	εκδημοκρατισμού	της	λειτουργίας	των	εσωτερικών	δομών	του	Αστυνομικού	
Σώματος,	«η λειτουργικότητα των οποίων είναι συνάρτηση του βαθμού εκδημοκρατισμού 
αφενός και αφετέρου της εικόνας που προβάλλει η Αστυνομία στην κοινωνία των πολιτών 
και που βέβαια αντανακλά το επίπεδο των σχέσεων Αστυνομίας και πολιτών. Οπωσδήποτε η 
μια όψη του ζητήματος σχετίζεται με την οργανωτική δομή και διάρθρωση των αστυνομικών 
υπηρεσιών (...) η άλλη όψη, όμως, του ζητήματος καθίσταται ακόμη σημαντικότερη από κοι-
νωνιολογικής άποψης. Πιο συγκεκριμένα, ο λόγος γίνεται για την επιρροή και την επίδραση 
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των προβλημάτων που διαχέονται από τις δομές της σύγχρονης κοινωνίας στους ίδιους τους 
μηχανισμούς της Αστυνομίας, στο ίδιο το αστυνομικό προσωπικό»59.
Με	άλλα	λόγια,	η	ρευστή	πολιτική	κατάσταση,	οι	κοινωνικές	συγκρούσεις,	τα	συνεχι-

ζόμενα	 επεισόδια	μεταξύ	Αστυνομίας	και	κοινωνικών	ομάδων,	 εργαζομένων	κ.λπ.,	 επι-
δρούσαν	στο	αστυνομικό	Σώμα	προς	την	αντίθετη	κατεύθυνση	από	εκείνη	που	επεδίωκε	η	
πολιτική	Ηγεσία.	Οι	αστυνομικοί	δεν	μπορούσαν	να	μείνουν	απαθείς,	διότι	τα	προβλήματα	
«των	έξω»	όχι	μόνο	ήταν	και	είναι	πολλές	φορές	και	δικά	τους	προβλήματα,	αλλά	εκ	των	
πραγμάτων,	λόγω	των	ταξικών	συγκρούσεων	και	της	ταξικότητας	της	κοινωνίας,	«μετα-
φέρονται αυτούσια μέσα στους μηχανισμούς του κράτους και κατ’ επέκταση στο ίδιο το προ-
σωπικό (διοικητικό, δικαστικό, στρατιωτικό, αστυνομικό κ.λπ.), αφού κι αυτό το προσωπικό 
αποτελεί μια κοινωνική κατηγορία και κατέχει μια ταξική θέση. Με δεδομένο, λοιπόν, ότι 
μεγάλα τμήματα αυτού του προσωπικού προέρχονται από μικροαστικά στρώματα, έχουμε ως 
αποτέλεσμα οι συγκρούσεις μεταξύ των κυρίαρχων τάξεων και των μέσων και κατώτερων 
κοινωνικών στρωμάτων να αντανακλώνται και μέσα στο κρατικό προσωπικό»60.

«Η Ελληνική Αστυνομία, ως ένας από τους κυριότερους θεσμούς, υφίσταται τις επιδράσεις 
των χαρακτηριστικών της κοινωνικής μεταβολής. Η μεταβατικότητα της ελληνικής κοινωνί-
ας, η αυξανόμενη αστικοποίηση, οι ιδεολογικές και κοινωνικές συγκρούσεις, η έντονη κομ-
ματικοποίηση και οι πελατειακές σχέσεις, χαρακτηριστικά γνωρίσματα που διέπουν την πε-
ρίοδο της Μεταπολίτευσης, επιδρούν καταλυτικά στο ρόλο και την αποστολή των Σωμάτων 
Ασφαλείας. Ο θεσμός της Αστυνομίας καλείται να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του μέσα στα 
πλαίσια που ορίζονται από τον νέο Καταστατικό χάρτη της χώρας, με πλήρη σεβασμό των 
ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα, το ζήτημα της κοινωνικής θέσης του 
αστυνομικού, η εικόνα του επαγγέλματος, οι συνθήκες εργασίας, οι περιορισμοί των δικαι-
ωμάτων των αστυνομικών, ο συνδικαλισμός στο αστυνομικό προσωπικό και άλλα συναφή 
ζητήματα προβάλλουν επιτακτικά προς επίλυση κάτω από το υφιστάμενο νομικό και συνταγ-
ματικό πλαίσιο κανόνων. Η αποκατάσταση της δημοκρατίας δημιουργεί νέες προϋποθέσεις 
που επιβάλλουν την επανεξέταση του αστυνομικού έργου. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι σχέσεις Αστυνομίας - κοινού πρέπει να τεθούν σε νέες βάσεις, με 
απώτερο σκοπό την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στην Αστυνομία. Τα Σώμα-
τα Ασφαλείας οφείλουν να επανεξετάσουν όχι μόνο την αποτελεσματικότητα του αστυνομι-
κού έργου για τη διατήρηση της έννομης τάξης, την προστασία της ζωής και της περιουσίας 
του πολίτη, αλλά και να αναθεωρήσουν τις εσωτερικές λειτουργίες της διοίκησής τους. Εν 
κατακλείδι, η Αστυνομία καλείται μέσα από διαφανείς και δημοκρατικές διαδικασίες να επι-
τελέσει ένα έργο με διττή αποστολή, να συμβάλλει αποτελεσματικά στην προστασία και δια-
τήρηση της δημόσιας τάξης, συνεισφέροντας έτσι στην ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού 
πολιτεύματος αφενός και αφετέρου να εφαρμόσει αντικειμενικές και δημοκρατικές διαδικα-
σίες στους εσωτερικούς μηχανισμούς λειτουργίας του61.

Η θεσμοθέτηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος και στις τάξεις της Ελληνικής Αστυνο-
μίας ήταν, επομένως, θέμα χρόνου να συμβεί ως «αποτέλεσμα της επίδρασης και μετατό-
πισης των συγκρούσεων και αντιφάσεων του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, στην κοινω-

59. Η Ελληνική Αστυνομία κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης, Ευάγγελος Αθ. Στεργιούλης, σελ. 
32.
60. Στον ίδιο, ό.π., σελ 33.
61. Στον ίδιο, ό.π., σελ. 49.



60

Μανώλης	Κ.	Σταυρακάκης

νική ομάδα της Αστυνομίας»62.	Αυτή	τη	θεωρητική	προσέγγιση,	την	οποία	«αγνοούσαν»,	
προφανώς	ηθελημένα,	όσοι	εμπόδιζαν	τη	γέννηση	του	καινούργιου	στην	Αστυνομία,	δεν	
την	αγνοούσαν	οι	πρωτεργάτες	του	συνδικαλιστικού	κινήματος,	οι	οποίοι	από	την	πρώτη	
στιγμή	αναζήτησαν,	με	πάθος	για	το	δίκαιο	του	αγώνα	τους,	συμμάχους	μέσα	στο	πολιτικό	
σύστημα,	και	κυρίως	μέσα	στην	κοινωνία.	Βέβαια,	υπήρξε	μια	περίοδος	όπου	αμφισβητή-
θηκε,	επί	ματαίω	φυσικά,	η	αγνότητα	των	προθέσεών	τους.	Οι	καλοθελητές	επιχείρησαν	
να	τους	προσάψουν	κατευθυνόμενες	κινήσεις,	κομματικές	συστρατεύσεις,	αν	όχι	στημένα	
παιγνίδια	 ή	 και	 προσωπικές	 τακτικές.	Η	 αναζήτηση	 της	 αλήθειας,	 ωστόσο,	 μας	 οδηγεί	
αβίαστα	στο	συμπέρασμα	ότι	ο	ελληνικός	αστυνομικός	συνδικαλισμός	είναι	καρπός	των	
ίδιων	των	αστυνομικών.	Αυτοί	τον	διεκδίκησαν	και	αυτοί	τον	κέρδισαν	με	το	σπαθί	τους	
μέσα	από	πολλές	συγκρούσεις,	και	μάλιστα	σε	πολλά	επίπεδα.	Συγκρούσεις	εσωτερικές,	
για	τον	χαρακτήρα	και	τον	προσανατολισμό	του	ίδιου	του	συνδικαλισμού,	και	κυρίως	συ-
γκρούσεις	εξωτερικές	με	όλους	εκείνους	που	αρνούνταν	να	δουν	το	μέλλον.	Συγκρούσεις	
με	όσους	επιχειρούσαν	να	επηρεάσουν	τον	αγώνα	τους	-κι	αυτό	όχι	μόνο	στα	πρώιμα	στά-
διά	του,	αλλά	και	αργότερα-	προσφέροντας	«προνόμια»	και	θέσεις	στις	λεγόμενες	καλές	
υπηρεσίες,	είτε	για	να	κάμψουν	το	αγωνιστικό	τους	φρόνημα	είτε	για	να	τους	διαβάλλουν	
στα	μάτια	των	συναδέλφων	τους.
Οι	απαγορευτικές	διαταγές,	επομένως,	δεν	πτοούν	τους	ανυποχώρητους	αστυνομικούς.	

Με	προσεκτικές	κινήσεις	προχωρούν	στη	συγκρότηση	νέων	πυρήνων	για	την	ίδρυση	σω-
ματείων,	ενώ	στο	χορό	μπαίνουν	εμφανώς	πλέον	και	οι	Αξιωματικοί.

Οι κινήσεις των Αξιωματικών

Οι	πρώτες	 κινήσεις	 για	 την	 εγγραφή	Αξιωματικών	σε	συνδικαλιστική	Ένωση	 έγιναν	
με	πρωτοβουλία	του	τότε	Αστυνόμου	Β’	Κώστα	Μπαλάση,	ο	οποίος	υπηρετούσε	στη	Δι-
εύθυνση	Διεθνούς	Αστυνομικής	Συνεργασίας	(Δ.Δ.Α.Σ.),	στη	Λεωφόρο	Αλεξάνδρας	και	
έχοντας	πλήρη	επίγνωση	των	όσων	συνέβαιναν	σε	άλλες	ευρωπαϊκές	αστυνομίες,	ερχόμε-
νος	σε	επαφή	με	συνδικαλιστές	συναδέλφους	του	στο	εξωτερικό,	λόγω	της	υπηρεσιακής	
του	θέσης,	συνειδητοποιούσε	τη	μειονεκτική	θέση	του	Έλληνα	Αξιωματικού	έναντι	των	
ευρωπαίων	συναδέλφων	του.	Θέλησε,	λοιπόν,	να	κάνει	πράξη	και	στη	χώρα	μας	το	συνδι-
καλισμό,	το	αναφαίρετο	δικαίωμα	για	συνδικαλιστική	έκφραση	και	δράση	κάθε	ένστολου,	
όπως	αυτό	κατοχυρωνόταν	τόσο	με	το	Σύνταγμά	μας	όσο	και	με	ευρωπαϊκές	και	διεθνείς	
συμβάσεις.	Του	ήταν	αδιανόητο	στον	τόπο	όπου	γεννήθηκε	η	Δημοκρατία,	ο	αστυνομικός	
να	στερείται	αυτού	του	δικαιώματος.	Έβλεπε	ακόμη	πόσο	πίσω	ήταν	η	ΕΛ.ΑΣ.	σε	οργά-
νωση,	επιστημονικά	μέσα	και	εξοπλισμό	σε	σχέση	με	τις	Αστυνομίες	άλλων	χωρών,	και	δη	
της	τότε	ΕΟΚ,	που	βάδιζε	στο	δρόμο	της	ευρωπαϊκής	ολοκλήρωσης.	Ήξερε	ότι	η	Ηγεσία	
δεν	διέθετε	σοβαρά	νομικά	επιχειρήματα	για	να	σταματήσει	την	προσπάθειά	τους.	Η	δυ-
σκολία	προσέκρουε	στην	αυθαιρεσία	της	διοίκησης,	στο	φόβο	των	συναδέλφων	και	στη	
δαμόκλειο	σπάθη	της	μετάθεσης.	

«Ήθελαν οι συνάδελφοι να συνδικαλιστούν, αλλά φοβόντουσαν»,	λέει	σήμερα	όταν	τον	
ρωτούν	για	εκείνα	τα	χρόνια	ο	Κώστας	Μπαλάσης.	«Και για να τους ενθαρρύνω (γιατί αν οι 
“κατώτεροι” ξεκίνησαν από το «μηδέν», εμείς οι Αξιωματικοί ξεκινήσαμε “υπό το μηδέν” 
διότι είχαν αρχίσει οι διώξεις, οι αποτάξεις και είχαν εκδοθεί και οι παράνομες απαγορευ-
τικές διαταγές), τους έλεγα: -Βρε δεν γνωρίζετε την Ιστορία; Δε βλέπετε με τι πάθος αγωνι-

62. Στον ίδιο, ό.π., σελ 33.
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ζόντουσαν και αγωνίζονται οι αριστεροί για τις ιδέες τους; Δεν έχετε ακούσει για το πείσμα 
τους και τις θυσίες τους, για τις αρχές και τις αξίες τους; Ανεξάρτητα από το αν ευρίσκονται 
σε λάθος δρόμο ή όχι, η πλειονότης εξ αυτών τις πιστεύει και αγωνίζεται με αγνότητα και 
ανιδιοτέλεια».	

Πόσο	όμως	έπαιξε	ρόλο	και	το	κορυφαίο	για	την	εποχή	γεγονός	της	ενοποίησης	
των	δυο	Σωμάτων;	

Όπως	σημειώνει	σήμερα	ο	Κώστας	Μπαλάσης,	«στη Δημοκρατία, μια από τις βασικές ελευ-
θερίες είναι η ελευθερία να μπορείς να διαλέξεις το επάγγελμά σου, κρίνοντας το κοινωνικό 
πρεστίζ, τα προσόντα, τις δυνατότητες και τις ιδεολογίες σου. Όλα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο. 
Άλλοι είχαν διαλέξει, λοιπόν, να καταταγούν στο βενιζέλειο δημιούργημα, την Α.Π., που ήταν 
πολιτικό Σώμα, και άλλοι στη Χωροφυλακή, που ήταν βαυαρικό κατασκεύασμα. Κάθε Σώμα 
είχε φυσικά την ιστορία του, τις καλές και τις μελανές του σελίδες. Η αλήθεια είναι ότι τη Χωρο-
φυλακή δεν τη συμπαθούσαν πολλοί. Εμείς, της Αστυνομίας Πόλεων, ξέραμε ότι θα υπηρετού-
σαμε σε 4 πόλεις, στην Αθήνα, τον Πειραιά, την Πάτρα και την Κέρκυρα. Όταν έγινε η ενοποί-
ηση, που ήταν ένα από τα πέντε σφάλματα του ΠΑΣΟΚ, όπως είχε πει ο αείμνηστος Ευάγγελος 
Γιαννόπουλος, καθόλου μα καθόλου δεν ελήφθησαν υπόψη τα δημοκρατικά δικαιώματα των 
υπαλλήλων της αστυνομικών. Το μόνο που έγινε ήταν η αναλογία στα ασφαλιστικά ταμεία, 33-
66, τίποτε άλλο. Ούτε αναλογία στις θέσεις των ανωτάτων Αξιωματικών, ούτε στις υπηρεσίες 
του εξωτερικού. Το δικαίωμα του συνδικαλισμού δεν το είχαμε φυσικά, αλλά υπήρχε η αίσθηση 
της αδικίας, και η αδικία αυτή συνεζητείτο μεταξύ των αξιωματικών της Αστυνομίας Πόλεων. 
Και κάποιοι συνάδελφοι μού είχαν προτείνει να ηγηθώ της προσπάθειας αυτής. Στην αρχή είχα 
μόνο δύο Αξιωματικούς της Χωροφυλακής και στη συνέχεια βρήκα και τον Γιώργο Καμαρινό-
πουλο και τον Παναγόπουλο τον Παναγιώτη από τη Σχολή και όλους τους άλλους που υπέγρα-
ψαν το καταστατικό μετά από πολλά γράψε-σβήσε. Θα ήθελα επίσης για ιστορικούς λόγους να 
σημειώσω ότι κάποιοι ανώτατοι Αξιωματικοί δεν ήθελαν επ’ ουδενί τη δημιουργία σωματείου, 
και μάλιστα ελεγχόμενου από Αξιωματικούς της Αστυνομίας Πόλεων, διότι πίστευαν ότι, αν 
συνέβαινε αυτό, υπήρχε περίπτωση να ξαναλειτουργήσει η Α.Π. ως μητροπολιτική αστυνομία 
κ.λπ. Με αυτές τις σκέψεις μάς αντιμετώπιζαν και μετά από ένα σημείο, ενδιαφέρονταν να 
έχουν το πάνω χέρι, επηρεάζοντας τους συσχετισμούς και στο συνδικαλιστικό κίνημα»...
Όπως	έχουμε	ήδη	καταγράψει,	η	Υπηρεσία	ήταν	αμείλικτη	με	τους	χαμηλόβαθμους,	κι	

αυτό	λειτουργούσε	αποθαρρυντικά	και	για	τους	Αξιωματικούς.	Η	ακράδαντη,	όμως,	πίστη	
του	Κώστα	Μπαλάση	στη	δημοκρατική	λειτουργία	των	θεσμών	και	στην	απαλλαγή	της	
Αστυνομίας	από	την	κατάρα	του	κομματισμού	τον	έκανε	να	κάμψει	τις	εσωτερικές	του	
αναστολές	και	να	μοιραστεί	και	με	άλλους	Αξιωματικούς	το	μυστικό	του.	Δεν	μπορούσε	
να	συμβιβαστεί	με	την	αυθαιρεσία,	τη	βρομιά	και	τον	κομπλεξισμό	που	συναντούσε	σε	
διάφορα	επίπεδα.
Η	κατάφορη	αδικία	π.χ.	που	είχαν	υποστεί	105	Αστυνομικοί	Υποδιευθυντές	μετά	την	

ενοποίηση	των	δυο	Σωμάτων,	όταν	«κόπηκαν»	αναιτιολόγητα	στις	τακτικές	κρίσεις,	ήταν,	
επίσης,	ένα	κραυγαλέο	παράδειγμα	μιας	απαράδεκτης	διαδικασίας	που	έπρεπε	να	αλλάξει.	
Και	το	ποτήρι,	απ’	ό,τι	φαίνεται,	ξεχείλισε	όταν	ένα	πρωινό	διάβαζε	έκπληκτος	στην	εφη-
μερίδα	«Αυριανή»	«Χουντοσύναξη στην Ιντερπόλ»,	με	σαφείς	αιχμές	κατά	του	προϊστα-
μένου	του,	Αστυνομικού	Υποδιευθυντή,	Δημήτρη	Μ.	Αφορμή	μια	επίσκεψη	ενός	πρώην	
διοικητή	του	Εθνικού	Τμήματος	της	Ιντερπόλ,	ο	οποίος	βέβαια	δεν	είχε	καμία	σχέση	με	
τη	χούντα,	αλλά	κάποιοι	βρήκαν	αφορμή	να	δημιουργήσουν	εντέχνως	αρνητικό	θόρυβο	
και	τις	«κατάλληλες	συνθήκες»	για	την	καρατόμηση	του	Υποδιευθυντή	του,	στις	επόμενες	
κρίσεις	των	Αξιωματικών.
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Η	αυθαιρεσία	της	πολιτικής	Ηγεσίας	και	η	τυφλή	υπακοή	της	φυσικής,	που	ήταν	πρόθυ-
μη	να	κάνει	ό,τι	της	υπαγόρευε	η	πρώτη,	ήταν	αδύνατον	να	«χωνευτούν»	από	Αξιωματι-
κούς,	σαν	τον	Κώστα	Μπαλάση.	Έτσι,	λοιπόν,	αποφάσισε	μια	μέρα	να	επισκεφθεί	τον	γε-
νικό	γραμματέα	της	Ένωσης	Δικαστών	και	Εισαγγελέων,	τον	Παναγιώτη	Αθανασόπουλο,	
και	να	του	εκμυστηρευτεί	τις	προθέσεις	του,	χωρίς	να	γνωρίζει	ότι	την	ίδια	ώρα	δούλευαν	
για	τον	ίδιο	στόχο	και	άλλοι	αστυνομικοί	με	πρωτοβουλία	του	Κώστα	Συγγούνη.	Ο	εισαγ-
γελικός	λειτουργός	τον	παρότρυνε	να	προχωρήσει	άφοβα.	«Στο ίδιο καζάνι βράζουμε»,	του	
είπε.	«Ό,τι δικαιώματα έχουμε εμείς, έχετε κι εσείς». 
Αναζητώντας	συναδέλφους	του	και	εκτός	Δ.Δ.Α.Σ.,	ήρθε	επομένως	σε	επαφή	και	με	τον	

τότε	Υπαστυνόμο	Α’	Γιώργο	Καμαρινόπουλο,	που	υπηρετούσε	στις	Σχολές	Αστυφυλάκων	
και	του	εκμυστηρεύτηκε	ότι	αναζητούσε	21	Αξιωματικούς	που	να	το	λέει	η	καρδιά	τους,	
ώστε	να	υπογράψουν	το	Καταστατικό	για	την	ίδρυση	στη	χώρα	μας	της	πρώτης	συνδικα-
λιστικής	Ένωσης	Αξιωματικών,	με	την	επωνυμία	«Ένωση	Αξιωματικών	Ελληνικής	Αστυ-
νομίας».

«Πράγματι, το 1988, ενώ υπηρετούσα στη Σχολή Αστυφυλάκων στην Αμυγδαλέζα ως εκ-
παιδευτής, με επισκέφθηκε ο Κώστας Μπαλάσης, ο οποίος έψαχνε να βρει ανθρώπους να τον 
πλαισιώσουν για να ιδρυθεί το σωματείο. Μου είχε μείνει ανεξίτηλο το γεγονός της μαζικής 
αποστρατείας των Αστυνομικών Υποδιευθυντών και Διευθυντών μετά τις εκλογές του 1985, 
όταν ακόμα υπηρετούσα στην Ελευσίνα, όπου λόγω των εργοστασίων που υπήρχαν στην 
περιοχή, ήταν έντονο το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων. Αν είχαμε συνδικαλισμό, 
ίσως να το είχαμε αποτρέψει, σκεφτόμουν τότε, αλλά χωρίς να το βασανίσω περισσότερο. Με 
ενοχλούσε, επίσης η αστυνομική αυθαιρεσία, η αυστηρότητα που υπήρχε. Ο συνδικαλισμός 
θα έβαζε φρένο σε αυτά. Γι’ αυτό αποδέχθηκα αμέσως την πρότασή του, και μάλιστα έπεισα 
και τον Παναγιώτη τον Παναγόπουλο, που υπηρετούσε στις Σχολές, να ενταχθούμε.

Ο Κώστας Μπαλάσης προερχόταν από την Αστυνομία Πόλεων, όπου τα πράγματα ήταν 
λίγο διαφορετικά. Η Χωροφυλακή ήταν στρατιωτικό Σώμα, ενώ η Α.Π. πολιτικό. Υπήρξε 
βέβαια η γνωστή γνωμοδότηση του ΣτΕ, ότι η ΕΛ.ΑΣ. ήταν στρατιωτικό Σώμα, αλλά αυτό 
δεν στέκει διότι δεν μπορεί να ασκείται η αστυνόμευση σε ένα δημοκρατικό καθεστώς από 
στρατιωτικού τύπου Σώματα. Δεν ίσχυε άλλωστε για μας ο ΣΠΚ, άρα ήταν μια μεσοβέζικη 
κατάσταση. Συνέταξε, λοιπόν το Καταστατικό με τη βοήθεια εγκρίτων νομικών, του τότε 
προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Φώτη Κουβέλη και άλλων, αλλά τη μεγαλύ-
τερη βοήθεια τουλάχιστον σε ηθικό επίπεδο την είχαμε από τον πρόεδρο των Δικαστών και 
Εισαγγελέων, τον αείμνηστο Παναγιώτη Κωστάκο, ο οποίος είχε προβεί και στη σύνταξη 
μιας πολύτιμης για μας γνωμοδότησης όσον αφορά στο δικαίωμα των αστυνομικών να συν-
δικαλίζονται.

Μετά τη σύνταξη του Καταστατικού, συζητούσαμε το θέμα και με άλλους συναδέλφους, με 
στόχο τη βελτίωση των πραγμάτων και την ανατροπή όσων θεωρούσαμε λάθος. Πριν από 
τον Κώστα Μπαλάση, στη Σχολή είχε έρθει και ο Κώστας Συγγούνης, ο οποίος ενδιαφερόταν 
για την ίδρυση της Ένωσης Κατωτέρων Αστυνομικών, που απέκλειε, όμως, τη συμμετοχή 
Αξιωματικών, κι αυτό ήταν ένα ζήτημα, υπό συζήτηση. Οι συνάδελφοι ήθελαν να μην αισθά-
νονται ανασφαλείς. Ήθελαν τη συνδικαλιστική οργάνωση για την επίλυση των προβλημάτων, 
επειδή το σύστημα ήταν αυστηρό. Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που έλεγαν «δεν είναι σωστό αυτό 
που πάτε να κάνετε». Υπήρχε φόβος και κανένας δεν εντασσόταν εύκολα. Η αλήθεια είναι, 
όμως, ότι το πολιτικό σκηνικό ήταν ρευστό. Ερχόταν η πτώση του ΠΑΣΟΚ με όλα αυτά που 
συνέβαιναν στην κυβέρνηση και στο κόμμα. Αυτή η εξέλιξη λειτουργούσε υπέρ μας»,	σημει-
ώνει	σήμερα	ο	Γιώργος	Καμαρινόπουλος.
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Η	 «στρατολόγηση»	 ήταν	 μια	 επίπονη	 διαδικασία,	 ψυχοφθόρα	 και	 με	 μεγάλα	 ρίσκα,	
αφού	οι	επαφές	τους	έπρεπε	να	κρατηθούν	μυστικές	μέχρι	την	ημέρα	συμπλήρωσης	του	
πολυπόθητου	αριθμού	21	και	της	κατάθεσης	του	Καταστατικού	της	υπό	ίδρυση	Ένωσης.	
Πολλοί	ήταν	εκείνοι	που	έλεγαν	στην	αρχή	«Ναι»,	αλλά	μετά	υπαναχωρούσαν…	Τα	οικο-
γενειακά	προβλήματα,	οι	οικογενειακές	υποχρεώσεις,	αλλά	και	οι	αναμενόμενες	διώξεις	
όσων	θα	έβαζαν	την	υπογραφή	τους	κάτω	από	ένα	ανατρεπτικό	για	το	κατεστημένο	της	
εποχής	κείμενο,	βάραιναν	στην	όποια	λήψη	απόφασης	εκ	μέρους	των	πρωτεργατών	αυτού	
του	εγχειρήματος.	Μεγαλύτερη	δε	απροθυμία	επεδείκνυαν	στην	αρχή	στελέχη	προερχόμε-
να	από	την	Ελληνική	Χωροφυλακή,	γεγονός	που	αποτυπώθηκε	και	με	τις	υπογραφές	που	
συνόδευσαν	το	πρώτο	Καταστατικό.
Παρά	ταύτα,	ύστερα	από	κάμποσους	μήνες,	οι	υπογραφές	συγκεντρώθηκαν	και	το	Κα-

ταστατικό	κατατέθηκε	στο	Πρωτοδικείο	από	τους	Κώστα	Μπαλάση,	Γεώργιο	Ροντογιάν-
νη,	Κωνσταντίνο	Ματζούκα,	Παναγιώτη	Σκαρπαλέζο,	Αλέξανδρο	Λιακόπουλο,	Μιχαήλ	
Βετούλη,	Παναγιώτη	Κάτσο,	Γιώργο	Καμαρινόπουλο,	Βασίλη	Κυσανδράκη,	Βασίλη	Τρι-
αντάφυλλο,	Αθανάσιο	Δημάκα,	Παύλο	Θάνο,	Αριστείδη	Μπίσια,	Χαράλαμπο	Χαριζόπου-
λο,	Παναγιώτη	Μπαμπίλη,	Παναγιώτη	Μπαστάνη,	Στέφανο	Δημόπουλο,	Ιωάννη	Τσιρώνη,	
Παναγιώτη	Παναγόπουλο,	Παναγιώτη	Σταματόγιαννη,	Αθανάσιο	Πελεκάση,	Ιωάννη	Τρι-
ανταφυλλάκη,	Γιώργο	Αγγελάκο	και	Γιώργο	Τριανταφύλλου.	

Όπως	εξιστορεί	ο	Κώστας	Μπαλάσης,	επιδίωξή	του	ήταν	να	δημιουργηθεί	αρχικά	ένα	
σωματείο,	αλλά	η	εμμονή	των	χαμηλόβαθμων	να	ιδρύσουν	δικό	τους,	και	μάλιστα	με	την	
επωνυμία	«Κατωτέρων»,	ματαίωνε	κάθε	προσπάθεια	κοινής	συμπόρευσης.	Όσο	για	τον	χα-
ρακτήρα	της	υπό	ίδρυση	Ένωσης,	δεν	υπήρχε,	κατά	τον	ίδιο,	αμφιβολία	καμία	περί	της	κα-
θαρής	συνδικαλιστικής	της	στόχευσης.	Προκύπτει	καθαρά	από	το	πνεύμα	και	το	γράμμα	του	
Καταστατικού	ποιοι	ήταν	οι	σκοποί	της	και	δεν	ενδιέφερε	τόσο	η	νομική	διαδικασία	που	θα	
ακολουθείτο	για	την	επικύρωσή	του.	Γι’	αυτό	προτιμήθηκε	η	επίκληση	των	διατάξεων	του	
Αστικού	Κώδικα,	ώστε	να	τύχει	αυτό	άμεσης	αναγνώρισης	από	την	ελληνική	Δικαιοσύνη.

Σταχυολογούμε	 ορισμένα	 χαρακτηριστικά	 δημοσιεύματα	 της	 εφημερίδας	 της	 ΕΚΑ	
«Αστυνομία	&	Κοινωνία»,	που	αποτυπώνουν	πραγματικά	την	κατάσταση	που	διαμορφω-
νόταν.

«Πέρασε η πρώτη τετραετία διακυβέρνησης και βρισκόμαστε πάλι σε προεκλογική πε-
ρίοδο. Τι πικρά αλήθεια! Σ’ αυτά τα τέσσερα χρόνια, όχι μόνο δεν έγινε τίποτε απ’ όλες τις 
υποσχέσεις, αλλά το 1985 σταμάτησαν (!) και οι υποσχέσεις. Δηλαδή, μείναμε εκτός κυβερ-
νητικού προγράμματος. Έως πότε; (...) Αλήθεια, διερωτώμεθα έως πότε θα πρέπει να κάνου-
με υπομονή; Ήρθε η ώρα που θα ανδρωθούμε κι όλοι μαζί θα αγωνισθούμε για τα δίκαια 
αιτήματα του κλάδου μας, που είναι ένας από τους πλέον ευαίσθητους. Η Ένωση Κατωτέρων 
Αστυνομικών θα παλέψει γι’ αυτά»,	έγραφε	ο	Μανώλης	Παπαρβανίτης	στο	πρώτο	φύλλο	
της	εφημερίδας	της	Ένωσης	Κατωτέρων	Αστυνομικών,	τον	Οκτώβριο	του	1988.
Επίσης,	 η	ΕΚΑ	καλούσε	 τους	Αξιωματικούς	«να αφήσουν τις ανησυχίες τους και ας 

στρωθούν στη δουλειά για το καλό της Αστυνομίας. Χρόνια τώρα “κορδώνονται” μόνο για 
τις θέσεις που έτυχε να πάρουν και ουδέποτε τα ονόματά τους συνοδεύτηκαν με κάποια ου-
σιαστική προσφορά στους υφισταμένους Αστυνομικούς. Η ιστορία τους είναι τόσο μικρή που 
δεν αναφέρεται για κανέναν πουθενά. Ο δύστυχος αστυνομικός που έρχεται αντιμέτωπος με 
τον κακοποιό καθημερινά στο πεζοδρόμιο, γνωρίζει πολύ καλά πώς σκέπτονται όλοι εκείνοι 
που βρίσκονται σε πολυτελή γραφεία και στις πανάκριβες κουρτίνες. Όλους αυτούς που ξέ-
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ρουν μόνο να δίνουν διαταγές, τους γνωρίζει άριστα η Ένωση Κατωτέρων. Γι’ αυτό το λόγο, 
άλλωστε, ιδρύθηκε και αγωνίζεται καθημερινά»63.

«Πώς είναι δυνατόν να λένε ότι θέλουν να επιλύσουν τα προβλήματά μας, αφού δεν τα 
γνωρίζουν; Τα προβλήματα των κατωτέρων αστυνομικών είναι διαφορετικά από τα προ-
βλήματα των στρατηγών, αυτό ο κάθε υπουργός οφείλει να το γνωρίζει. Η φωνή μας που 
ακούγεται τελευταία, τους ενοχλεί, δεν είναι από τύψεις, είναι γιατί τους ενοχλεί η αλήθεια»,	
σημειώνουν,	ενώ	το	μότο	που	επαναλαμβάνεται	σε	όλα	σχεδόν	τα	τεύχη	της	εφημερίδας,	
είναι	άκρως	διαφωτιστικό:

«Ευπειθώς αναφέρω, Κύριε… Ανώτερε, ότι εξετέλεσα το καθήκον μου, αν και έπεισα τον 
εαυτό μου πολλές φορές να με κατακρίνει, αντιστάθηκα στη συνείδησή μου και ήμουν εκφρα-
στής της κρατικής βούλησης. 

Αναρωτήθηκα βέβαια γιατί οι φίλοι μου και οι συγγενείς μου με κατηγόρησαν εμένα για τη 
βούληση-τακτική του κράτους και όχι αυτό το ίδιο το κράτος που με χρησιμοποίησε. Αλλά και 
εκεί αντιστάθηκα. Πόνεσα, Κύριε... Ανώτερε, όταν ακόμα και αυτά τα παιδιά μου, όντας ανή-
λικα, μου είπαν ντροπαλά αυτά που ακούνε: ότι είμαι ένας αποτυχημένος και ότι δεν έχω δική 
μου σκέψη, προσωπικότητα, και ότι δεν ορίζω τον ίδιο μου τον εαυτό, είμαι ένας πουλημένος.

Ευπειθώς Αναφέρω ότι Αντιστάθηκα... ΑΝΕΠΙΤΥΧΩΣ για εσάς, ΕΠΙΤΥΧΩΣ για ΕΜΕΝΑ.
ΕΧΩ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ – ΕΙΜΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!!»64.

Αλλά	και	οι	πολιτικοί	υπάλληλοι	θέτουν	ερωτήματα,	τα	οποία	φιλοξενούνται	στην	εφη-
μερίδα	του	σωματείου	(Τεύχη	7,	8).	Οι	πολιτικοί	υπάλληλοι	ρωτούν	τον	Κώστα	Συγγούνη,	
αναδεικνύοντας	άλλα	ζητήματα:

«Είναι δημοκρατική μεταχείριση ο αποκλεισμός των συναδέλφων Αξιωματικών από το 
σωματείο του; Ποιους εξυπηρετεί η διάκριση και η συντεχνιακή αντίληψη που επιχειρεί να 
περάσει; Μήπως κρίνει η καθοδήγησή του ότι πρέπει να μείνουν στο απυρόβλητο για να κα-
ταστείλουν στο μέλλον δυναμικά και με την ανοχή τους το συνδικαλιστικό κίνημα στα Σ.Α.;» 
Ο	Κώστας	Συγγούνης,	όμως,	 τους	απάντησε	σκληρά:	«Τα μεικτά σωματεία μοιάζουν με 
γερασμένα σκυλιά και μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε τη διάλυση της ΕΚΑ».
Στην	 Ιστορία	 έχει	μείνει	 επίσης	η	 τοποθέτησή	 του	 για	 το	 επεισόδιο	 της	22ας	Οκτω-

βρίου	 1988	 με	 πρωταγωνιστή	 τον	 τότε	 ισχυρό	 άνδρα	 του	ΠΑΣΟΚ	Κώστα	Λαλιώτη,	 ο	
οποίος	«μαινόμενος ως ταύρος σε υαλοπωλείο άρχισε να βρίζει τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. με 
τις φράσεις «ζώα», «ανίκανοι», «μα.....ς»	κ.ά.,	κατά	τη	διάρκεια	των	μέτρων	τάξης	στο	
αεροδρόμιο	του	Ελληνικού,	λίγο	πριν	την	επιστροφή	από	το	Λονδίνο	του	νοσηλευθέντος	
Πρωθυπουργού	Ανδρέα	Παπανδρέου.	
Ο	πρόεδρος	της	ΕΚΑ	με	δηλώσεις	του	επέκρινε	τη	«σιωπή»	του	Ανδρέα	Καλογερά,	λέ-

γοντας	ότι	δεν	θέλουμε	Αρχηγούς	ανδρείκελα,	γεγονός	για	το	οποίο	διατάχτηκε	σε	βάρος	
του	Ένορκη	Διοικητική	Εξέταση.	

«Όταν ένας ιδιώτης υβρίζει την Αστυνομία μπροστά στον Αρχηγό, αυτό προσωπικά με 
θίγει. Η αξιοπρέπεια πρέπει να είναι παραπάνω από προσωρινές σκοπιμότητες. Πρέπει να 
γνωρίζουν οι ηγέτες ότι τους θέλουμε υψηλά και ότι, αν αυτοί δεν προστατεύουν το κύρος του 
προσωπικού του Σώματος, οι συνέπειες είναι καταλυτικές. Όταν βρίζεται ο ηγέτης και στη 
συγκεκριμένη περίπτωση ο κ. Καλογεράς από τον κ. Λαλιώτη και δεν αντιδρά, είναι φυσικό 

63. «Αστυνομία & Κοινωνία», τεύχος 2ο 8/11/1988.
64. «Αστυνομία & Κοινωνία», τεύχος 2ο 8/11/1988.
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και ο αστυφύλακας να μην αντιδρά σε προκλήσεις. Θέλει τέτοιους αστυνομικούς ο κ. Καλο-
γεράς; Η σκηνή του αεροδρομίου στην άφιξη του κ. Παπανδρέου, όπου ο κ. Λαλιώτης έβρισε 
τον Αρχηγό της Αστυνομίας κ. Καλογερά, σχολιάστηκε από όλους τους Έλληνες πολίτες και 
απ’ όλο το προσωπικό της Αστυνομίας και κατέκριναν την απάθεια του κ. Αρχηγού. Εμείς 
σαν Ε.Κ.Α., απλά τη σχολιάσαμε δημόσια. Ποία η διαφορά; Δεν είναι αυτό απείθεια στην 
ιεραρχία. Εξάλλου, στη Γενική Συνέλευση της 15/11/88 ετέθη το θέμα και οι συμμετέχοντες 
απ’ όλη την Ελλάδα επικρότησαν τη δημόσια θέση που πήραμε και που απέβλεπε στην ανα-
βάθμιση του κύρους του αστυνομικού θεσμού»,	δήλωνε	επίσης	ο	Κώστας	Συγγούνης65.

Έχουμε σωματείο!

Η	ΕΝΑΕΑ	 ιδρύθηκε	τελικά	με	Πράξη	των	 ιδρυτικών	της	μελών	στις	10	Δεκεμβρίου	
1988	 και	 αναγνωρίστηκε	 πανηγυρικά	 στις	 21	Μαρτίου	 1989	 με	 την	 υπ’	 αριθμ.	 814/89	
Απόφαση	του	Πολυμελούς	Πρωτοδικείου	Αθηνών,	καταχωρήθηκε	δε	στο	οικείο	Βιβλίο	
Σωματείων	με	αριθμό	16719/89,	στις	30	Μαΐου	1989.

Το	καταστατικό	αποτελείτο	από	29	άρθρα	που	αναφέρονταν	στις	αρχές	της	Ένωσης	και	
στον	τρόπο	λειτουργίας	της	(παραθέτουμε	τα	πέντε	πρώτα	άρθρα):

Άρθρο	1
Ιδρύεται	σωματείο	με	έδρα	την	Αθήνα	και	επωνυμία	«ΕΝΩΣΗ	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ	ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗΣ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ».

Άρθρο	2
ΑΡΧΕΣ	ΤΗΣ	ΕΝΩΣΗΣ
Η	Ένωση	διακηρύσσει	την	πίστη	της	στους	θεσμούς	της	Δημοκρατίας,	την	αφοσίωσή	

της	στα	ιδανικά	της	φυλής	και	την	προσήλωσή	της	στην	Οικουμενική	Διακήρυξη	των	Δι-
καιωμάτων	του	ανθρώπου	και	του	πολίτη.
Η	αποδοχή	πάντων	των	ανωτέρω	θεωρείται	αυτονόητη	προϋπόθεση	για	τα	μέλη	της.	

Σέβεται	και	τιμά	τους	αγώνες	του	λαού	μας,	υπερασπίζεται	τις	δημοκρατικές	του	ελευθε-
ρίες	και	δικαιώματα	και	απορρίπτει	κάθε	είδους	αντιδημοκρατικές	διαδικασίες.	Είναι	και	
θα	παραμείνει	ανεξάρτητη	και	αδέσμευτη	έναντι	οιουδήποτε	πολιτικού	κόμματος,	φιλο-
σοφικού	κινήματος	ή	πολιτικής	ιδεολογίας.	Τα	μέλη	της	δεσμεύονται	να	σεβασθούν	και	
υπερασπισθούν	τα	ανεξάρτητο	και	το	αδέσμευτο	της	Ενώσεως	έναντι	οιασδήποτε	πιέσεως	
της	Διοικήσεως	ή	Πολιτικής	επιρροής.	
Ως	βασικές	αρχές	της	Ενώσεως	ομολογούνται	και	διακηρύσσονται:
-	 Η	ανεξαρτησία	και	η	ισότης	όλων	των	μελών	της.
-	 Η	ελευθερία	έκφρασης	γνώμης	μέσα	στους	κόλπους	της	Ενώσεως	για	κάθε	ζήτημα	
που	απασχολεί	τα	μέλη	της	και	κάθε	ζήτημα	που	αφορά	την	Αστυνομία	και	πάντοτε	
στα	πλαίσια	της	πειθαρχίας	και	του	αλληλοσεβασμού.

-	 Η	δημοκρατική	λειτουργία	την	Ενώσεων	και	η	συμμετοχή	στη	Διοίκηση	αυτής	όλων	
ανεξαιρέτως	των	μελών	της,	ανεξαρτήτως	βαθμού	και	ιδιότητος,	σύμφωνα	πάντα	με	
τις	διατάξεις	του	παρόντος.	

65. «Βραδυνή», 19/12/1988.
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Άρθρο	3
ΣΚΟΠΟΣ	
Ο	σκοπός	της	Ένωσης	είναι:
1.	 Η	συνένωση	και	συνεργασία	όλων	των	αστυνομικών	σωματείων	για	την	καλύτε-

ρη	επίτευξη	των	επιδιωκόμενων	κοινών	σκοπών	και	στόχων.	Η	σφυρηλάτηση	και	
εξύψωση	του	αισθήματος	της	φιλοπατρίας,	της	αυτοθυσίας,	της	εννοίας	του	καθή-
κοντος	και	της	ενσυνείδητης	εκτέλεσης	αυτού,	αρετές	οι	οποίες	διέκριναν	και	εμ-
ψύχωναν	πάντοτε	τους	Έλληνες	Αστυνομικούς.	Η	απότιση	φόρου	τιμής	στη	μνήμη	
των	μελών	της	Ένωσης	και	ειδικότερα	αυτών	που	έπεσαν	στο	πεδίο	της	τιμής	και	
του	καθήκοντος.

2.	 Η	διασφάλιση	και	ενίσχυση	της	προσωπικής	και	λειτουργικής	ανεξαρτησίας	των	
Αστυνομικών	στα	πλαίσια	του	Συντάγματος	και	των	Νόμων.

3.	 Η	βελτίωση	των	συνθηκών	αστυνόμευσης	και	η	δημιουργία	όρων	που	θα	εξασφαλί-
ζουν	την	αντικειμενική,	αμερόληπτη,	αξιοπρεπή,	αποτελεσματική	και	πιο	ακίνδυνη	
εκτέλεση	των	αστυνομικών	καθηκόντων.

4.	 Η	κατοχύρωση	των	δικαιωμάτων	και	η	διαφύλαξη,	προάσπιση	και	προώθηση	των	
ηθικών	και	υλικών	συμφερόντων	των	μελών	της,	ως	αυτά	διαγράφονται	από	τους	
Νόμους,	το	Δίκαιο	και	την	Ηθική,	έναντι	οιασδήποτε	προσβολής	αυτών	και	η	ανά-
πτυξη	πνεύματος	αλτρουισμού,	δεσμών	φιλίας	και	συναδελφικής	αλληλεγγύης	με-
ταξύ	των	μελών.

5.	 Η	παρουσίαση	και	προβολή	στις	αρμόδιες	Αρχές	όλων	των	διεκδικήσεων	και	αιτη-
μάτων	που	έχουν	αποφασισθεί	από	τις	γενικές	συνελεύσεις	και	το	Διοικητικό	Συμ-
βούλιο	της	Ενώσεως	και	η	εξεύρεση	νόμιμων	τρόπων	για	την	ικανοποίηση	αυτών	
των	διεκδικήσεων.

6.	 Η	 μελέτη	 και	 εισήγηση	 συγκεκριμένων	 μέτρων	 για	 τον	 εκσυγχρονισμό	 και	 την	
αποδοτικότερη	 οργάνωση	και	 λειτουργία	 των	 αστυνομικών	 υπηρεσιών	 προς	 τον	
σκοπό	της	ουσιαστικότερης	και	αποτελεσματικότερης	εξυπηρέτησης	του	δημοσίου	
συμφέροντος,	της	αναβάθμισης	των	παρεχομένων	προς	το	κοινό	υπηρεσιών	και	της	
βελτίωσης	των	συνθηκών	εργασίας	και	διαβίωσης	του	προσωπικού.

7.	 Η	υιοθέτηση	και	εφαρμογή	επιστημονικών	μεθόδων	και	μέσων	στον	αγώνα	κατά	
του	εγκλήματος,	η	προαγωγή	της	επιστημονικής	Αστυνομίας,	η	συμβολή	στη	βελ-
τίωση	και	συμπλήρωση	της	σχετικής	με	 την	Αστυνομία	και	 το	αστυνομικό	έργο	
νομοθεσίας	και	η	ανύψωση	του	μορφωτικού,	επιστημονικού	επαγγελματικού	και	
κοινωνικού	επιπέδου	των	μελών	της,	όρος	απαραίτητος	για	την	ορθή	άσκηση	των	
υπηρεσιακών	τους	καθηκόντων.

8.	 Η	μελέτη	όλων	των	αιτίων	της	σύγχρονης	εγκληματικότητος	στο	σύνολό	της,	η	επι-
σήμανση	ελλείψεων	και	αδυναμιών	της	Αστυνομίας	στην	πρόληψη	και	καταστολή	
αυτής	και	η	υποβολή,	αρμοδίως,	συγκεκριμένων	προτάσεων	για	την	κάλυψη	των	
κενών	και	την	εξάλειψη	των	αδυναμιών	στον	αγώνα	για	αποτελεσματικότερη	πρό-
ληψη	και	καταστολή	του	εγκλήματος.

9.	 Η	ευαισθητοποίηση	του	κοινού	και	των	αντιπροσώπων	του	πάνω	στα	προβλήματα	
της	Αστυνομίας,	γενικά,	και	κυρίως	του	Σώματος	που	εκπροσωπεί	η	Ένωση.

10.	 Ο	αγώνας	για	 την	καθιέρωση	και	 εμπέδωση	μιας	αστυνομικής	δεοντολογίας	σε-
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βαστής	από	την	Πολιτεία	και	τα	πολιτικά	κόμματα,	ως	αυτή	θεσπίζεται	με	την	υπ’	
αριθμ.	690/1979	απόφαση	του	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	αναφορικά	με	τη	διακή-
ρυξη	αρχών	για	την	Αστυνομία,	δεοντολογία	που	θα	έχει	ως	αποτέλεσμα	τη	δημι-
ουργία	μιας	Δημοκρατικής	Αστυνομίας,	αξίας	των	προσδοκιών	του	δημοκρατικού	
λαού	μας	και	απηλλαγμένης	από	κάθε	πολιτική	σκοπιμότητα	και	πολιτικούς	αντα-
γωνισμούς.

11.	 Η	βελτίωση	της	συνεργασίας	κοινού	και	Αστυνομίας	και	η	δημιουργία	κλίματος	
εμπιστοσύνης	προς	αυτήν,	όρος	απαραίτητος	για	την	επιτυχία	της	Αστυνομίας	στην	
αποστολή	της,	που	θεωρείται	αναγκαία	προϋπόθεση	για	την	εμπέδωση	αισθήματος	
ασφαλείας	και	τάξης	μεταξύ	των	πολιτών.

12.	 Η	μελέτη	και	 εισήγηση	συγκεκριμένων	μέτρων	για	ορθότερη	επιλογή	του	αστυ-
νομικού	προσωπικού,	καλλίτερη	πρακτική	και	 επιστημονική	εκπαίδευση	και	συ-
νεχή	 επαγγελματική	 κατάρτιση.	Η	 ηθικοκοινωνική	 κατοχύρωση	 και	 η	 βελτίωση	
των	συνθηκών	έναρξης,	διαδρομής	εξέλιξης	και	πέρατος	 της	σταδιοδρομίας	 των	
αστυνομικών,	πάντοτε	με	αξιοκρατικά	κριτήρια,	θεωρείται	ένας	από	τους	βασικούς	
σκοπούς	της	Ένωσης.

13.	 Η	διοργάνωση	και	συμμετοχή	σε	εκδηλώσεις	πρόσφορες	και	κατάλληλες	για	την	
πνευματική,	πολιτιστική	και	ψυχοσωματική	ανέλιξη	των	μελών	της	Ένωσης.

14.	 Η	ανάπτυξη	πρωτοβουλιών	συμμετοχής	σε	θέματα,	προβλήματα,	ανάγκες	και	κα-
ταστάσεις	ευρύτερου	κοινωνικού	χαρακτήρα	και	σημασίας.

15.	 Η	καθιέρωση	ηθικών	και	υλικών	ανταμοιβών	σε	αστυνομικούς	για	την	αποτελε-
σματική	συμβολή	αυτών	στην	αντιμετώπιση	σοβαρών	και	σπουδαίων	εγκληματι-
κών	περιπτώσεων.

16.	 Η	έκδοση	εντύπου66	που	θα	αποτελεί	βήμα	ελεύθερης,	υπεύθυνης	και	δημοκρατικής	
προβολής	των	σκέψεων,	προτάσεων	και	απόψεων	των	μελών	της	Ένωσης,	μέσα	
στα	πλαίσια	των	παραπάνω	σκοπών	και	ενημέρωση	αυτών	πάνω	στα	θέματα	και	
προβλήματα	της	επιστημονικής	και	πρακτικής	Αστυνομίας.	Το	έντυπο	αυτό	θα	απο-
τελεί	το	επίσημο	όργανο	της	Ένωσης	και	θα	εκδίδεται	τουλάχιστον	έξι	(6)	φορές	
κατ’	έτος.

66. Το πρώτο έντυπο των Αξιωματικών εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 1995 ως οκτασέλιδη εφημερίδα. 
Είχε τίτλο «η πένα της Π.ΕΝ.Α.Α.», με υπεύθυνους έκδοσης τον Γιώργο Καμαρινόπουλο (Αττική) και 
τον Γιάννη Χρηστίδη (Ιωάννινα). Τυπώθηκε σε 4.500 τεύχη και διανεμήθηκε παντού. Ήταν τριμηνιαίο 
και η έκδοσή του διήρκησε περίπου τρία χρόνια, με χορηγίες της Εθνικής Τράπεζας και της Γενικής 
Τράπεζας. Κάλυπτε τις δραστηριότητες του σωματείου, ενώ η στήλη «το πενάκι της Π.ΕΝ.Α.Α.» με τα 
καυστικά της σχόλια έδινε το στίγμα της πολιτικής της εφημερίδας. Το πρώτο τεύχος ήταν αφιερωμένο 
στη νομιμοποίηση του συνδικαλισμού, στα αιτήματα της Ένωσης, αλλά και στη συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας που είχε γίνει στο Παναθηναϊκό στάδιο. Η δεύτερη εκδοτική πρωτοβουλία ήρθε το 2001 επί 
προεδρίας Μιχαήλ Βετούλη με το «Ενωπίω». Υπεύθυνος έκδοσης και εμπνευστής του νέου τίτλου, 
ήταν ο Θεόδωρος Τρυφέρης (Αττική) και συντακτική ομάδα οι Γεώργιος Νικολόπουλος, Αθανάσιος 
Παπαμαργαρίτης, Δημήτριος Χούντας και Ιωάννης Χρηστίδης. Μετά το «Ενωπίω», το 2004, επί προ-
εδρίας Γιώργου Καμαρινόπουλου, ακολούθησε η έκδοση της «Αξιωματικής Αστυνομίας» με υπεύθυνο 
έκδοσης τον Γεώργιο Σουλόπουλο (Αττική) και συντακτική ομάδα τους Αθανάσιο Παπαμαργαρίτη, 
Νικόλαο Πέτρου, Κων/νο Δεληδάκη και Γεώργιο Φωτεινόπουλο.
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	 Το	Διοικητικό	Συμβούλιο,	το	Εθνικό	Γραφείο	και	τα	μέλη	της	οφείλουν	να	συνερ-
γάζονται	 για	 τη	 σύνταξη	 και	 έκδοσή	 του.	 Στο	 εν	 λόγω	 έντυπο	 απαγορεύεται	 να	
δημοσιευθούν	άρθρα,	επιστολές	ή	άλλου	είδους	αναφορές	που	έχουν	χαρακτήρα	
πολιτικό	ή	άλλης	μορφής	και	τα	οποία	λόγω	της	φύσεως	του	περιεχομένου	τους	
είναι	δυνατόν	να	βλάψουν	την	ενότητα	ή	το	κύρος	της	Ένωσης.	Το	έντυπο	αυτό	
δύναται	να	εκδίδεται	από	κοινού	με	άλλο	συνεργαζόμενο	Σωματείο	Αστυνομικών.

17.	 Η	Δημιουργία	Ταμείου	Αλληλοβοηθείας	και	Αλληλεγγύης	προς	αντιμετώπιση	έκτα-
κτων	και	σοβαρών	οικονομικών	αναγκών	των	μελών	της	Ένωσης	και	των	οικογε-
νειών	τους.	Με	απόφαση	της	Γενικής	Συνέλευσης	είναι	δυνατόν	το	ταμείο	αυτό	να	
ιδρυθεί,	λειτουργεί	και	διοικείται	από	κοινού	με	άλλο	Σωματείο	Αστυνομικών.

18.	 Η	Ένωση,	έχουσα	υπόψη	της	τα	νέα	δεδομένα	στον	Ευρωπαϊκό	χώρο	και	ειδικότερα	
στα	κράτη-μέλη	της	ΕΟΚ,	όπου	οι	αστυνομίες	κάθε	χώρας	θα	έχουν	να	αντιμετωπί-
σουν	μια	αυξάνουσα	διεθνή	εγκληματικότητα	εις	όλους	τους	τομείς,	και	θεωρούσα	
ότι	το	υπάρχον	σήμερα	Διεθνές	Ποινικό	Δίκαιο	βρίσκεται	σε	εμβρυώδη	κατάσταση,	
με	αποτέλεσμα	να	εμποδίζει	την	Αστυνομία	από	ταχεία	και	άμεση	δράση	και	ενέρ-
γεια,	θέτει	επίσης	ως	στόχο	της	τη	συνεχή	επικοινωνία	και	συνεργασία	με	ομοειδείς	
Ενώσεις	του	εσωτερικού	και	εξωτερικού	προς	το	σκοπό	όπως	ενώσουν	από	τώρα	
τις	δυνάμεις	τους	για	τη	δημιουργία,	σε	επίπεδο	ΕΟΚ,	όλων	εκείνων	των	προϋπο-
θέσεων	που	θα	επιφέρουν	τις	απαραίτητες	νομικές	ρυθμίσεις	και	θα	συμβάλλουν	
στη	λήψη	 των	αναγκαίων	μέτρων,	 τα	οποία,	 χωρίς	 να	θίγουν	 τις	 ελευθερίες	 του	
ατόμου	και	 του	κοινού,	θα	δώσουν	στην	Αστυνομία	 τη	δυνατότητα	για	εγγύηση	
και	αποτελεσματική	προστασία	των	πολιτών	και	θα	παρέχουν	τα	μέσα,	νομικά	και	
υλικά,	για	αποφασιστική	αντιμετώπιση	της	διεθνούς	εγκληματικότητας.	Προς	τον	
σκοπόν	αυτόν	και	από	κοινού	με	ομοειδείς	Ενώσεις	του	εξωτερικού,	θα	οργανώνει	
κάθε	χρόνο	ανταλλαγές	επισκέψεων	σε	αστυνομικές	Υπηρεσίες,	εκδρομές	και	με-
ταβάσεις	στο	εξωτερικό	για	αλληλογνωριμία,	συνεργασία,	αλληλοενημέρωση	και	
συζήτηση	πάνω	σε	θέματα	Αστυνομίας	και	προβλήματα	προσωπικού	αυτής.

Άρθρο	4
ΜΕΛΗ	ΤΗΣ	ΕΝΩΣΕΩΣ	-	ΕΓΓΡΑΦΗ	-	ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ	ΕΥΘΥΝΗ	ΚΑΙ	ΔΙΑΓΡΑΦΗ
1.	 Μέλη	της	Ενώσεως	μπορούν	να	εγγραφούν	με	αίτησή	τους	οι	εν	ενεργεία	Αξ/κοί	

της	ΕΛ.ΑΣ.,	οι	Δόκιμοι	Υπαστυνόμοι	και	οι	Ανθυπαστυνόμοι.	Τα	μέλη	αυτά	αποτε-
λούν	τα	Τακτικά	Μέλη	και	έχουν	το	δικαίωμα	να	εκλέγουν	και	να	εκλέγονται,	όταν	
έχουν	εκπληρώσει	τις	οικονομικές	τους	υποχρεώσεις	προς	την	Ένωση.	Η	εγγραφή	
γίνεται	από	το	Δ.Σ.	Η	αίτηση	μπορεί	να	υποβληθεί	και	διά	του	εκκαθαριστού.	Τα	
τακτικά	μέλη	έχουν	το	δικαίωμα	να	προτείνουν	οτιδήποτε	συντελεί	στην	εκπλήρω-
ση	των	σκοπών	της	Ενώσεως	με	έγγραφη	ή	προφορική	πρότασή	τους	προς	το	Δ.Σ.,	
που	είναι	υποχρεωμένο	να	απαντήσει	στην	πρόταση.

2.	 Πρόσωπα	 που	 έχουν	 προσφέρει	 εξαιρετικές	 υπηρεσίες	 στην	Αστυνομία	 ή	 στην	
Ένωση	μπορούν	με	απόφαση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	να	γίνουν	επίτιμα	μέλη.

3.	 Το	μέλος	που	παραβαίνει	τους	όρους	του	Καταστατικού	ή	τις	αποφάσεις	της	Γενικής	
Συνέλευσης,	ή	εναντιώνεται	στους	σκοπούς	που	επιδιώκει	η	Ένωση,	ή	προσβάλλει	
με	την	διαγωγή	του	την	αξιοπρέπεια	του	Αστυνομικού	Σώματος,	παραπέμπεται	στο	
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Πειθαρχικό	Συμβούλιο.	Οι	Πειθαρχικές	ποινές	είναι:	α)	Γραπτή	επίπληξη,	β)	Προ-
σωρινή	αποβολή	μέχρι	ένα	χρόνο	και	γ)	Οριστική	αποβολή.	Η	επίπληξη	επιβάλλε-
ται	από	το	Πειθαρχικό	Συμβούλιο,	οι	δε	λοιπές	από	τη	Γενική	Συνέλευση,	σύμφωνα	
με	τις	διατάξεις	του	άρθρου	88	του	Αστικού	Κώδικα.

4.	 Τα	μέλη	της	Ενώσεως	διαγράφονται:	α)	Με	έγγραφη	αίτησή	τους,	η	οποία	γνω-
στοποιείται	στον	Πρόεδρο	του	Δ.Σ.	τρεις	τουλάχιστον	μήνες	πριν	από	τη	λήξη	του	
λογιστικού	έτους	και	ισχύει	μέχρι	το	τέλος	αυτού	και	β)	αυτοδίκαια	με	την	έξοδό	
τους	με	οποιονδήποτε	τρόπο	από	την	Υπηρεσία.

5.	 Στους	κόλπους	της	Ένωσης	θα	υφίσταται	και	θα	λειτουργεί	Τμήμα	Συνταξιούχων	
Αξ/κών	της	ΕΛ.ΑΣ.,	το	οποίο	θα	διέπεται	από	δικό	του	εσωτερικό	κανονισμό.	Ο	
κανονισμός	αυτός	σε	καμία	περίπτωση	δεν	θα	 έρχεται	σε	αντίθεση	με	 το	παρόν	
Καταστατικό	και	τα	συμφέροντα	της	Ένωσης.	Ο	πρόεδρος	του	Τμήματος	Συνταξι-
ούχων	Αξ/κών	θα	μετέχει	υποχρεωτικά	στις	συνεδριάσεις	των	οργάνων	της	Ένωσης	
όταν	καλείται	από	το	Διοικητικό	Συμβούλιο,	με	δικαίωμα	γνώμης	και	όχι	ψήφου.

Άρθρο	5
Απαγορεύεται	εις	τα	μέλη	της	Ένωσης	να	χρησιμοποιούν	την	 ιδιότητά	τους	ως	μέλη	

της	Ένωσης	ή	των	οργάνων	αυτής	προκειμένου	να	εξυπηρετήσουν	ιδιοτελείς	σκοπούς,	να	
επιδιώξουν	ατομική	προβολή,	να	προβαίνουν	σε	συναλλαγές	ή	να	συνάπτουν	οιανδήποτε	
σχέση	εξαρτήσεως	με	την	Διοίκηση	και	την	πολιτική	εξουσία	προς	ίδιον	ή	αλλότριον	όφε-
λος,	βλάπτοντας	έτσι	την	αυτονομίαν	και	την	ανεξαρτησίαν	της	Ένωσης.
Τέλος,	δεν	επιτρέπεται	στα	μέλη	να	ζητούν	ή	να	αποδέχονται	τιμητική	διάκριση	ένεκα	

των	δραστηριοτήτων	τους	στους	κόλπους	της	Ένωσης	κ.λπ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ο πόλεμος ξεκίνησε...

Πέρα	από	την	πίστη	στον	αγώνα,	οι	πρωτεργάτες	Αξιωματικοί,	διέθεταν	ένα	ξεκάθαρο	
νομικό	οπλοστάσιο,	το	οποίο	περιβαλλόταν	και	με	το	κύρος	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	
της	Ένωσης	Δικαστών	 και	Εισαγγελέων	 (Ε.Δ.Ε.)	 και	 τον	 πρόεδρό	 της	Παναγιώτη	Κω-
στάκο,	με	τον	οποίο	είχαν	στενή	συνεργασία	επί	σειρά	ετών.	Στην	Ένωση	Δικαστών	και	
Εισαγγελέων	είχε	απευθυνθεί,	όμως,	εκείνη	την	περίοδο	και	η	Επιτροπή	για	τον	Δημοκρα-
τικό	Αναπροσανατολισμό	των	Σωμάτων	Ασφαλείας-ΕΔΑΣΑ,	προκειμένου	να	αποφανθεί	
ως	προς	τη	νομιμότητα	ή	μη	των	αστυνομικών	σωματείων.	
Η	γνωμοδότηση	που	είχε	εκδώσει	για	το	συνδικαλιστικό	δικαίωμα	των	αστυνομικών	η	

Ε.Δ.Ε.,	ήταν	καταπέλτης:

«Η απάντηση παρέχεται δυνάμει του άρθρου 2 παρ 2. του Καταστατικού της Ένωσης 
Αστυνομικών, κατά το οποίο μεταξύ των σκοπών της περιλαμβάνεται η συμβολή στη βελτί-
ωση της νομοθεσίας και τέτοια βελτίωση είναι και η επιδίωξη εναρμόνισής της με την Ευ-
ρωπαϊκή Σύμβαση, για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευ-
θεριών η οποία κυρώθηκε με το Ν.Δ. 53/1974, ώστε να αποφευχθούν δυσμενείς επιπτώσεις 
για τη χώρα μας, από τυχόν μη συμμόρφωση της νομοθεσίας μας προς την εν λόγω Σύμβαση.

Το δικαίωμα των Ελλήνων να συνιστούν ενώσεις και σωματεία μη κερδοσκοπικού σκοπού 
καθιερώνεται με το άρθρο 12 του Συντάγματος και περιλαμβάνει το δικαίωμα συστάσεως 
σωματείων με συνδικαλιστικούς σκοπούς. Το δικαίωμα αυτό υπόκειται σε περιορισμούς με 
νόμο, αλλά οι περιορισμοί αυτοί υπόκεινται επίσης σε περιορισμούς από ορισμένες γενικές 
αρχές, μια από τις οποίες είναι ότι πρέπει να μην αναιρούν την ουσία -τον πυρήνα- του συ-
γκεκριμένου ατομικού δικαιώματος, πράγμα που συμβαίνει όταν η άσκησή του υποβάλλεται 
σε απόλυτες απαγορεύσεις -η απαγόρευση άλλωστε δεν είναι καν ρύθμιση- ή δυσχεραίνεται 
υπέρμετρα με υπερβολικούς κατά περιεχόμενο ή κατά τόπο ή κατά χρονική διάρκεια περιο-
ρισμούς (βλ. Αριστόβουλου Μάνεση Συνταγματικά Δικαιώματα - α’ ατομικές ελευθερίες, δ’ 
εκδ.1982. ιδίως σελ. 76-77).

Εξάλλου, με το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως «διά την προάσπισιν των δικαιω-
μάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών» ορίζεται:

Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν του συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομέ-
νου του δικαιώματος ιδρύσεως μετ’ άλλων συνδικάτων και προσχωρήσεως εις συνδικάτα επί 
σκοπώ προασπίσεως των συμφερόντων του.

Η άσκησις των δικαιωμάτων τούτων δεν επιτρέπεται να υπαχθεί εις ετέρους περιορισμούς 
πέραν των υπό του νόμου προβλεπομένων και αποτελούντων αναγκαία μέτρα εν δημοκρα-
τική κοινωνία, διά την εθνικήν ασφάλειαν, την δημοσίαν ασφάλειαν, την προάσπισιν της 
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τάξεως και πρόληψιν του εγκλήματος, την προστασίαν της υγείας και της ηθικής ή την προ-
στασίαν της υγείας και της ηθικής ή την προστασίαν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών 
των τρίτων. Το παρόν άρθρον δεν απαγορεύει την επιβολήν νομίμων περιορισμών εις την 
άσκησιν των δικαιωμάτων τούτων υπό μελών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας ή 
των διοικητικών υπηρεσιών του κράτους. Κατά δε το άρθρο 17 της ιδίας συμβάσεως, «ουδε-
μία διάταξις της παρούσης συμβάσεως δύναται να ερμηνευθεί ως επαγόμενη δι’ ένα κράτος, 
μίαν ομάδα ή ένα άτομο οιονδήποτε δικαίωμα, όπως επιδοθή εις δραστηριότητα ή εκτελέσει 
πράξεις σκοπούσας εις την καταστροφήν των δικαιωμάτων ή ελευθεριών των αναγνωρι-
σθέντων εν τη παρούση Συμβάσει, ή εις περιορισμούς των δικαιωμάτων και ελευθεριών 
τούτων μεγαλυτέρων των προβλεπομένων εν τη ρηθείση Συμβάσει». Και κατά το άρθρο 18 
της Συμβάσεως «οι επιτρεπόμενοι κατά τας διατάξεις της παρούσης συμβάσεως περιορισμοί 
των ειρημένων δικαιωμάτων και ελευθεριών, δεν επιτρέπεται να εφαρμοσθούν ειμή προς τον 
σκοπόν δια τον οποίον καθιερώθησαν».

Όπως προκύπτει από τις διατάξεις αυτές, με τη σύμβαση, η οποία κυρώθηκε με το Ν.Δ. 
53/19.9.1974 και συνεπώς, κατά το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος, αποτελεί αναπόσπα-
στο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύει κάθε άλλης διατάξεως νόμου, 
ακόμα και μεταγενεστέρου (βλ. Φ. Βεγλερή. Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
και το Σύνταγμα, 1977, σελ. 87-97) θεσπίζεται η ελευθερία του συνεταιρισμού ιδρύσεως συν-
δικάτων και συμμετοχής σε αυτά. Στα δικαιώματα αυτά είναι δυνατό να επιβληθούν περιορι-
σμοί με νόμο ως προς την άσκησή τους από μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας ή 
των διοικητικών υπηρεσιών του κράτους. Όλες αυτές, όμως, οι ρυθμιστικές επεμβάσεις του 
εγχώριου νομοθέτη πρέπει να μην υπερβαίνουν το μέτρο του ανεκτού «σε μια δημοκρατική 
κοινωνία», αυτός δε ο όρος αληθινός περιορισμός στους θεμιτούς νομοθετικούς περιορι-
σμούς εμπνέεται από το άρθρο 22 παρ. 2 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (βλ. Φ. Βεγλερή. όπου πιο πάνω σελ.4-5 και σημ.7).

Από όλα αυτά συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα:
Ότι η απαγόρευση της συστάσεως σωματείων, συνδικάτων κ.λπ., καθώς και της συμμετο-

χής σε αυτά ακόμα και με νόμο, αντίκειται στις προαναφερόμενες διατάξεις του Συντάγματος 
και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών.

Αντίθετη στις ίδιες διατάξεις είναι κατά μείζονα λόγο και κάθε διαταγή, με την οποία 
επιβάλλεται τέτοια απαγόρευση και κάθε απόφαση οποιουδήποτε οργάνου με την οποία επι-
βάλλεται κύρωση για μη συμμόρφωση με τέτοια αντίθετη προς το Σύνταγμα και την Ευρω-
παϊκή Σ.Α.Δ. διαταγή, μάλιστα δε αυτοί που εκδίδουν τέτοιες διαταγές ή αποφάσεις έχουν τις 
ευθύνες που προβλέπονται από το νόμο.

Κάθε απόφαση με την οποία επιβάλλεται κύρωση για μη συμμόρφωση προς τέτοιες απα-
γορευτικές διαταγές είναι ακυρωτέα από τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια και είναι δυνατό 
να γεννιέται και δικαίωμα αποζημιώσεως του θιγέντος.

Αν εξαντληθούν τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα, χωρίς να δικαιωθεί ο θιγείς, χωρεί ατο-
μική προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δι-
καιωμάτων (αρθρ. 25 και 45 Ε.Σ.Α.Δ.) μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έκδοση της 
εσωτερικής τελεσίδικης απόφασης (άρθρο 26).

Ας σημειωθεί ότι κατά το άρθρο 50 της Ε.Σ.Α.Δ., αν η απόφαση του δικαστηρίου κρίνει 
ότι απόφαση που έχει ληφθεί ή μέτρο που διατάχθηκε από δικαστική ή άλλη Αρχή συμβαλ-
λόμενου μέρους-κράτους, αντίκειται εν όλων ή εν μέρει προς υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την Ε.Σ.Α.Δ. και αν το εσωτερικό δίκαιο του εν λόγω μέρους δεν επιτρέπει παρά ατελή 
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επανόρθωση των συνεπειών της αποφάσεως αυτής ή του μέτρου, η απόφαση του δικαστηρί-
ου, στην ανάγκη, χορηγεί στο αδικηθέν μέρος δίκαιη ικανοποίηση.

Εν όψει όλων αυτών, θεωρούμε ότι θα ήταν σκόπιμη η υποβολή από την Επιτροπή σας προτά-
σεων για την εναρμόνιση του Ν. 1481/1984 και του Π.Δ. 96/1986 προς την Ευρωπαϊκή Σύμβα-
ση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, ώστε να 
προβλεφθεί η ίδρυση σωματείων ή συνδικάτων από τα μέλη της ΕΛ.ΑΣ., υπό τους περιορισμούς 
που θα κρίνονται αναγκαίοι για να μην υπάρξουν επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία της, χωρίς 
οι περιορισμοί αυτοί να υπερβαίνουν το μέτρο του ανεκτού σε μια δημοκρατική κοινωνία».

Εξάλλου,	η	συμπαράσταση	στο	νεογέννητο	συνδικαλιστικό	κίνημα	όλη	αυτήν	την	περίο-
δο	ήταν	καθοριστική.	Σχετική	ανακοίνωση,	ως	απάντηση	στην	εγκύκλιο	Σεχιώτη,	εξέδωσε	
-μεταξύ	άλλων-	και	η	ΕΔΑΣΑ,	τονίζοντας:	Η Ηγεσία του υπουργείου προσπαθεί να τρομο-
κρατήσει τους αστυνομικούς και να αποτρέψει κάθε μορφή συνδικαλιστικής δραστηριότητας 
με τον πλέον αντιδραστικό τρόπο. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος έρχεται όχι μόνο σε αντίθεση με 
τον Ν. 1481/84, ο οποίος σαφώς δεν απαγορεύει το δικαίωμα συνδικαλισμού, αλλά και με τα 
άρθρα 12 και 23 του Συντάγματος (...). Ακόμα, η εγκύκλιος προσπαθεί να παραποιήσει την 
αλήθεια, αναφέροντας ότι δήθεν τα σωματεία που ιδρύθηκαν στην Αστυνομία, σύμφωνα με 
το άρθρο 78 του Αστικού Κώδικα, απαγορεύεται να ασκούν συνδικαλιστική δραστηριότητα. 

Σημειώνουμε ότι τα πάσης φύσεως σωματεία αναγνωρίζονται βάσει των άρθρων 78 επ. 
Αστικού Κώδικα. Είναι φανερό ότι η Ηγεσία του υπουργείου με την τακτική που ακολουθεί 
φανερώνει το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται (...). Η ΕΔΑΣΑ καλεί τους υπαλλήλους των Σω-
μάτων Ασφαλείας να απαντήσουν ενωτικά στην προκλητική αυτή ενέργεια του υπουργείου, 
πυκνώνοντας τις γραμμές του συνδικαλιστικού τους κινήματος»67.

Σκληρή	απάντηση	έδωσε,	όμως,	στον	υπουργό	και	ο	νομικός	σύμβουλος	της	ΕΚΑ,	Αλέ-
ξανδρος	Λυκουρέζος:	«Ο διάλογος με τον κ. Τ. Σεχιώτη μού φαίνεται πως είναι ανώφελος 
και τούτο διότι, ενώ δεν γνωρίζει νομικά, επιμένει σε αυθαίρετες κατασκευές, επιδιώκοντας 
την παραπλάνηση και τον εκφοβισμό των κατωτέρων αστυνομικών. 

Πρώτο: Το Σωματείο της ΕΚΑ είναι νόμιμο, αφού εγκρίθηκε η σύστασή του με απόφαση 
του Πρωτοδικείου Αθηνών που έγινε αμετάκλητη.

Δεύτερο: Κάθε Σωματείο που έχει σαν σκοπό την προστασία και προώθηση των επαγγελ-
ματικών συμφερόντων των μελών του, ασκεί συνδικαλισμό.

Τρίτο: Η συγκεκριμένη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας δεν ανατρέπει ούτε αμφι-
σβητεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο νομικό καθεστώς που επιτρέπει τον συνδικαλισμό 
στα Σώματα Ασφαλείας, απαγορεύοντας μόνο την απεργία.

Τα παραπάνω πολύ απλά πράγματα είναι σε θέση να τα αντιληφθεί και ένας πρωτοετής 
φοιτητής της Νομικής Σχολής. Καλώ, λοιπόν, για μια ακόμα φορά τον κ. Σεχιώτη να ηρε-
μήσει και να αντιμετωπίσει την Ένωση Κατωτέρων Αστυνομικών με ωριμότητα και καλοπι-
στία. Εκτός κι αν επιθυμεί να διατηρήσει τον τίτλο του... γραφικού... που απέκτησε από τις 
πρώτες μέρες της υπουργίας του»68.
	
Να	μη	λησμονούμε	ότι	την	περίοδο	αυτή	(1988),	το	συνδικαλιστικό	κίνημα	του	ιδιωτι-

κού	τομέα	έχει	τα	δικά	του	προβλήματα.	Στην	ΓΣΕΕ	πρόεδρος	είναι	ο	Γιώργος	Ραυτόπου-

67. «Αστυνομία & Κοινωνία», τεύχος 1ο, 18/10/1988 (εφημερίδα της ΕΚΑ).
68. «Αστυνομία & Κοινωνία», τεύχος 1ο 18/10/1988, (Εφημερίδα της ΕΚΑ).
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λος,	«δοτός»	του	ΠΑΣΟΚ,	όπως	τον	καταγγέλλει	το	ΚΚΕ,	και	το	συνδικαλιστικό	κίνημα	
εμφανίζεται	έντονα	πολιτικοποιημένο.	Το	23ο	έκτακτο	συνέδριο	της	ΓΣΕΕ	αναβάλλεται	
και	οι	ελπίδες	για	ομαλές	εξελίξεις	παραπέμπονται	στο	μέλλον.	Στο	υπουργείο	Δημόσιας	
Τάξης	νέος	υπουργός	από	τις	18	Νοεμβρίου	του	1988	ως	τις	17	Μαρτίου	1989	ορίζεται	ο	
Γιώργος	Πέτσος,	ένα	πρόσωπο	που	βρέθηκε	στη	δίνη	του	κυκλώνα	λόγω	του	σκανδάλου	
Κοσκωτά	και	των	καταγγελιών	που	συγκλόνιζαν	τότε	το	κυβερνών	κόμμα69.	Η	πολιτική	
του	όμως	δεν	αλλάζει	ούτε	στο	ελάχιστο.	

Μια	ημέρα	νωρίτερα,	στις	17	Νοεμβρίου	1988,	ανήμερα	της	επετείου	του	Πολυτεχνεί-
ου,	το	υπουργείο	εξέδωσε	άλλη	μια	εγκύκλιο,	αυτή	τη	φορά	«προς τους κ.κ. νομάρχες του 
κράτους» με Θέμα: «Συνδικαλισμός αστυνομικού προσωπικού».	
Το	έγγραφο	φέρει	την	υπογραφή	του	γενικού	γραμματέα	Δημήτρη	Πανταζή	που	με	αυ-

στηρότατο	ύφος	αναφέρει:

Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, για το αντικείμενο του θέματος:
Α. Το Σύνταγμα με το άρθρο 12 αναγνωρίζει το δικαίωμα στους Έλληνες να συνιστούν 

ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία. Με νόμο μπορεί να επιβληθούν περιορισμοί 
στα δικαιώματα των Ελλήνων να συνεταιρίζονται.

Β. Η παρ. 2 του άρθρου 132 του Β.Δ. της 22-3-58 «Περί Κανονισμού Υπηρεσίας Χω-
ροφυλακής», ορίζει ότι οι άνδρες της Χωροφυλακής δεν δύνανται να μετέχουν σε 
συλλόγους, σωματεία και οργανώσεις πάσης φύσεως ή τη διοίκηση αυτών χωρίς την 
έγκριση του υπουργού Δημόσιας Τάξης.

Γ. Η παρ. 1 του άρθρου 131 του από 31-12-57/20-1-58 Β.Δ. «Περί Κωδικοποιήσεως δι-
ατάξεων αφορουσών το Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων» απαγορεύει στους ανήκοντες 
στο Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων να αποτελούν συλλόγους ή να συνέρχονται κατ’ 
άλλον τρόπον προς συνεννόηση για την υποστήριξη αξιώσεων σχετιζομένων προς την 
αστυνομική αυτών κατάσταση. Επίσης η παρ. 3 του ιδίου ως άνω άρθρου απαγορεύει 
τη συμμετοχή αστυνομικών υπαλλήλων σε οποιαδήποτε επιτροπή ή συμβούλιο χωρίς 
προηγούμενη έγκριση του Αρχηγού της Αστυνομίας.

Δ. Με διαταγές των τέως Αρχηγείων Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων είχε χορη-
γηθεί έγκριση εγγραφής σε ορισμένους συλλόγους και Σωματεία, όπως: Γονέων και 
κηδεμόνων, σχολικών εφοριών, συλλόγων πολυκατοικιών, τοπικών αδελφοτήτων, 
εκκλησιαστικών συμβουλίων και άλλων παρεμφερούς χαρακτήρος, που δεν μπορού-
σαν να δημιουργήσουν προβλήματα στη λειτουργία της Υπηρεσίας.

Ε. Σύμφωνα με το νόμο 1481/84 «Οργανισμός υπουργείου Δημόσιας Τάξης», η Αστυ-
νομία έχει στρατιωτική οργάνωση και πειθαρχία και τελεί σε κατάσταση διαρκούς 
ετοιμότητας (άρθρο 3). Επίσης η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την 
υπ’ αριθμ. 2649/1987 απόφασή της, δέχτηκε ότι η Αστυνομία συνιστά στρατιωτική 
υπηρεσία και το αστυνομικό προσωπικό έχει στρατιωτική ιδιότητα.

Στ. Η άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων 
ρυθμίζεται από το νόμο 1264/82 στις διατάξεις του οποίου, όπως συνάγεται, ερμη-
νευτικά, δεν υπάγονται οι αστυνομικοί (άρθρο 30).

69. Η 17Ν επιχείρησε να τον δολοφονήσει στις 8/5/1989 με παγιδευμένο αυτοκίνητο στο Ψυχικό.



74

Μανώλης	Κ.	Σταυρακάκης

Ζ. Για το συνδικαλισμό των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία δεν θεσπίστηκαν 
σχετικές διατάξεις, μετά την ψήφιση του Συντάγματος 1975. Σύμφωνα με το άρθρο 
54 παρ. 4 του Ν. 1481/84 οι οργανικές διατάξεις των πρώην Σωμάτων Χωροφυλακής 
και Αστυνομίας Πόλεων (εδάφια β και γ παρούσας) θεωρούνται, κατ’ αρχήν ισχύου-
σες, άρα η σύσταση σωματείων από αστυνομικούς και πολύ περισσότερο ο συνδικα-
λισμός αυτών δεν επιτρέπεται.

Η. Το άρθρο 5 του Κοινωνικού Χάρτη της Ευρώπης, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 1426/84 
(Α-32), κατοχυρώνει τη συνδικαλιστική ελευθερία των εργαζομένων, για την προστα-
σία των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων τους, πλην όμως, ορίζει ότι η 
έκταση των εγγυήσεων οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο αυτό για την Αστυνομία 
θα καθορίζεται από την Εθνική Νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. (άρθρο 78 επ.), επιτρέπεται η σύσταση σωματείου μη 
κερδοσκοπικού σκοπού, με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Περαιτέρω το άρθρο 
82 παρέχει το δικαίωμα στην εποπτεύουσα αρχή (Νομάρχη) να ασκήσει το ένδικο μέσο της 
έφεσης, κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου.

Με αποφάσεις διαφόρων Πολυμελών Πρωτοδικείων της Χώρας συστήθηκαν με τη διαδι-
κασία που ορίζει ο Α.Κ. ενώσεις και σωματεία αστυνομικών, στα καταστατικά των οποίων 
διαλαμβάνονται άλλοτε μεν ρητά και άλλοτε συγκεκαλυμμένα σκοποί συνδικαλιστικοί.

Τα σωματεία και οι ενώσεις αυτές, κατά το νόμο, εγγράφονται στο, για το σκοπό αυτό, 
τηρούμενο βιβλίο της Νομαρχίας.

Η εποπτεύουσα Αρχή έχει το δικαίωμα της άσκησης του ενδίκου μέσου της έφεσης, μέσα 
σε προθεσμία 30 ημερών από την ημέρα που κοινοποιήθηκε νόμιμα η απόφαση με την οποία 
γίνεται δεκτή η αίτηση εγγραφής του σωματείου και 3 χρόνια στην περίπτωση της μη κοινο-
ποίησης.

Όπως προαναφέρθηκε, από το περιεχόμενο των καταστατικών όλων των ενώσεων και 
σωματείων που έχει μέχρι τώρα συσταθεί από τους αστυνομικούς, προκύπτει πάντοτε και 
συνδικαλιστικός σκοπός, άλλοτε καθαρά κι άλλοτε συγκεκαλυμμένα.

Δεν χωρεί, λοιπόν, αμφιβολία ότι κάτω από το μανδύα του σωματείου του Α.Κ. υποκρύ-
πτεται συνδικαλιστική οργάνωση του Ν. 1264/82, η οποία, όμως, δεν είναι δυνατή για τους 
αστυνομικούς υπαλλήλους, αφού ο νόμος αυτός σύμφωνα με το άρθρο 30 δεν έχει εφαρμογή 
γι’ αυτούς.

Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως, ως εποπτεύουσα Αρχή, ασκείτε, σε κάθε 
περίπτωση ιδρύσεως σωματείου από αστυνομικούς, το από το άρθρο 82 του Α.Κ. προβλεπό-
μενο ένδικο μέσο της έφεσης, κατά της απόφασης αναγνώρισης.

Στις περιπτώσεις που παρήλθε η προθεσμία άσκησης του παραπάνω ενδίκου μέσου, δύνα-
σθε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 105 επ. του Α.Κ., να κινήσετε τη διαδικασία 
διάλυσης του σωματείου με την κατάθεση σχετικής αγωγής.

Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτρης Πανταζής

Το	νερό,	όμως,	έχει	μπει	στο	αυλάκι…	Κανείς	δεν	τόλμησε	να	εφαρμόσει	αυτές	τις	οδη-
γίες,	πλην	μιας	περιπτώσεως	στα	Χανιά	της	Κρήτης	με	στόχο	την	Ένωση	Αστυνομικών	
Υπαλλήλων	Χανίων.	Η	δυναμική	του	αγώνα	των	αστυνομικών	προκαλούσε	παντού	συν-
δικαλιστική	φρενίτιδα.	Δεν	είναι	τυχαίο	ότι	στις	17	Νοεμβρίου	1988,	στη	15η	επέτειο	του	
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Πολυτεχνείου,	μέλη	της	Δημοκρατικής	Ένωσης	Αστυνομικών	Βορείου	Ελλάδος	(ΔΕΑΒΕ)	
προσέρχονταν	στο	χώρο	του	Πολυτεχνείου	και	κατέθεταν	δάφνινο	στεφάνι.	Λίγες	ημέρες	
μετά,	στις	24/25	Νοεμβρίου	1988,	πραγματοποιείται	στη	Θεσσαλονίκη	και	η	πρώτη	στην	
νεότερη	αστυνομική	ιστορία	οργανωμένη	πορεία	διαμαρτυρίας	ενάντια	στις	διώξεις	των	
συνδικαλιστών	αστυνομικών	και	ενάντια	στο	υπάρχον	κατεστημένο.	Με	διαταγή	του	τότε	
Αστυνομικού	Διευθυντή	είχαν	κληθεί	εκτάκτως	στις	υπηρεσίες	όλοι	οι	αστυνομικοί	για	να	
ματαιωθεί	η	πορεία.	Παρά	τη	διαταγή	και	την	καταρρακτώδη	βροχή	που	είχε	προηγηθεί,	
περίπου	500	αστυνομικοί	 -πολλοί	ήταν	με	τη	στολή	τους-	βγήκαν	στους	δρόμους,	κρα-
τώντας	πανό	και	φωνάζοντας	συνθήματα.	Ανάμεσά	τους	πάρα	πολλοί	από	σωματεία	της	
Βόρειας	Ελλάδας.
Έκπληκτοι	οι	Θεσσαλονικείς	έβλεπαν	αυτούς	που	μέχρι	τότε	αστυνόμευαν	τις	πορείες	

να	βρίσκονται	στη	θέση	των	διαδηλωτών!	Από	τους	πρωτεργάτες	της	πορείας	εκείνης	ήταν	
ο	υπαστυνόμος	Γιάννης	Μπαλκούδης,	ο	οποίος	χάθηκε	αργότερα	άδικα	σε	τροχαίο	δυστύ-
χημα.	«Όχι στεγανά στη δημοκρατία, συνδικαλισμός και εκδημοκρατισμός τώρα», ήταν	το	
κυρίαρχο	σύνθημα	της	πορείας	 εκείνης.	Ενδεικτικοί	οι	 τίτλοι	 των	εφημερίδων:	«Με τις 
οικογένειες στο δρόμο οι αστυνομικοί» («24 Ώρες»), «Πρώτη πορεία αστυνομικών» («Απο-
γευματινή»), «Αστυνομικοί στους δρόμους, αλλά σε πορεία διαμαρτυρίας» («Μεσημβρινή»), 
«Διαδήλωση αστυνομικών – απάντηση στις διώξεις («Τα Νέα»), «Οι αστυνομικοί επιτη-
ρούσαν τους διαδηλωτές αστυνομικούς» («Βραδυνή»), «Παρθενική πορεία αστυνομικών» 
(«Θεσσαλονίκη»).	Η	τελευταία	γράφει	στο	σχετικό	δημοσίευμά	της:

«Ενάμιση αιώνα από τη σύσταση της Ελληνικής Αστυνομίας (από την ίδρυση του ελληνι-
κού κράτους το 1830) και για πρώτη φορά οι αστυνομικοί στην Ελλάδα, πήραν χθες το βράδυ 
τα πανό και φώναξαν το δικαίωμά τους για συνδικαλισμό, δίνοντας έτσι στην εργατομάνα 
Θεσσαλονίκη άλλη μια συνδικαλιστική πρωτιά.

Η διαδήλωση των νέων στην πλειοψηφία τους αστυνομικών έγινε δεκτή από τον κόσμο 
με έκπληξη αλλά και κάποια επιφυλακτικότητα, αφού το να βλέπουν αστυνομικούς, έστω και 
χωρίς στολή, να κάνουν πορεία και να φωνάζουν συνθήματα καταμεσής της Εγνατίας, ήταν 
κάτι το πρωτόγνωρο.

Ο καιρός πάντως δεν ήταν με το μέρος των αστυνομικών στην παρθενική τους πορεία, 
αφού έβρεχε καταρρακτωδώς, φυσούσε Βαρδάρης και έκανε κρύο», σχολίαζε	η	εφημερίδα70.
Οι	συγκεντρωμένοι	επέδωσαν	Ψήφισμα	στο	υπουργείο	Μακεδονίας-Θράκης,	ενώ	αντι-

προσωπεία	συναντήθηκε	και	με	τον	εκπρόσωπο	της	Νέας	Δημοκρατίας	κ.	Χατζηγεωργίου	
ο	οποίος	εξέφρασε	την	υποστήριξή	του	στους	διωκόμενους	αστυνομικούς	και	ζήτησε	από	
την	κυβέρνηση	να	ευθυγραμμίσει	την	πολιτική	της	με	τα	ισχύοντα	στην	Ευρώπη.

Οι τρεις τάσεις

Τέλη	1988,	έχουν	πια	διαμορφωθεί	τρεις	τάσεις,	ως	προς	την	εξέλιξη	των	συνδικαλιστι-
κών	πραγμάτων.	
Η	πρώτη	εκφράζεται	μαζικά	από	την	Ένωση	Κατωτέρων	Αστυνομικών	και	τις	τοπικές	

επιτροπές,	η	δεύτερη	τάση	εκπροσωπείται	από	δεκάδες	αστυνομικούς	ανά	την	Ελλάδα	που	
συντονίζουν	τις	ενέργειές	τους	για	την	ίδρυση	πρωτοβάθμιων	σωματείων	με	απώτερο	στό-
χο	την	ίδρυση	Πανελλήνιας	Ομοσπονδίας	Αστυνομικών,	ανεξαρτήτως	βαθμού	και	θέσεως	
των	μελών	της	και	με	βάση	τις	διατάξεις	του	νόμου	1264/82,	ενώ	η	τρίτη	τάση	εκπροσω-

70. ΠΟΑΣΥ, Η δικαίωση, σελ. 67.
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πείται	από	τους	Αξιωματικούς	εκείνους	που	πίστευαν	ότι	έπρεπε	να	υπάρχει	ξεχωριστή	
συνδικαλιστική	εκπροσώπηση	για	τους	ανώτερους	και	ανώτατους	Αξιωματικούς,	από	τη	
στιγμή	που	η	ΕΚΑ	εξαρχής	τους	απέκλειε	από	τις	οργανώσεις	της71.	
Ειδικότερα,	σε	ό,τι	αφορά	την	πρώτη	τάση,	η	ΕΚΑ,	στις	18	Δεκεμβρίου	1988,	ολοκλή-

ρωσε	στην	Αθήνα	τις	αρχαιρεσίες	για	την	εκλογή	νέου	Διοικητικού	Συμβουλίου.	Ανάλογες	
διαδικασίες	είχαν	γίνει	μια	βδομάδα	νωρίτερα	στην	επαρχία.	Η	εφημερίδα	της	ΕΚΑ	πανη-
γύριζε	το	γεγονός	με	πρωτοσέλιδο	τίτλο	«ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Οι αστυνομικοί της επαρχίας και της 
Αττικής έπραξαν το υπέρτατο συνδικαλιστικό δικαίωμά τους».	Ανάλογη	διάσταση	δόθηκε	
και	στο	δισέλιδο	ρεπορτάζ	της	με	φωτογραφικά	στιγμιότυπα	από	την	ψηφοφορία.

«Ήταν το κορυφαίο γεγονός στα 150 χρόνια της Αστυνομίας. Οι αστυνομικοί της επαρχίας 
και της Αττικής προσήλθαν στις κάλπες και εψήφισαν για την ανάδειξη των εκπροσώπων 
τους στο συνδικαλιστικό τους Σωματείο! Ναι, οι κατώτεροι αστυνομικοί ψήφισαν! Αλήθεια, 
ποιος θα το πίστευε πριν λίγο καιρό; Κι όμως, αυτοί οι φρουροί της Πολιτείας και της προ-
στασίας του Έλληνα πολίτη όρθωσαν το ανάστημά τους και ετέλεσαν με ζηλευτό θάρρος το 
δικαίωμά τους. Το συνδικαλιστικό τους δικαίωμα, κατοχυρωμένο από το ελληνικό Σύνταγμα 
και τις ευρωπαϊκές συμβάσεις, που εντούτοις διάφοροι με ποικίλους τρόπους θέλουν να τους 
το αποστερήσουν. Αυτοί που ψήφισαν, αυτοί οι αστυνομικοί, απέδειξαν πόσο άνδρες είναι... 
ΑΝΤΡΕΣ όχι στα λόγια, αλλά στις πράξεις, αφού παρέβλεψαν όλα τα εμπόδια, όλους τους 
φραγμούς, όλες τις απειλές και όλες τις διώξεις. Τίποτε δεν τους σταμάτησε, και έκαναν αυτό 
που έλεγε η ψυχή τους, η καρδιά τους και η αστυνομική τους συνείδηση. Ψήφισαν τους εκ-
προσώπους τους, με πρωτοφανή συμμετοχή και υποδειγματική τάξη. Προσήλθαν ήρεμοι στις 
κάλπες και έριξαν το ψηφοδέλτιό τους. Το ψηφοδέλτιο του αγώνα. Ανέδειξαν τους εκπροσώ-
πους τους, για να δώσουν αυτοί στη συνέχεια τη μεγάλη μάχη τους στα πλαίσια του αγώνα 
τους. Μια σεμνή μάχη και έναν ιερό αγώνα για την επίλυση των προβλημάτων των αστυνομι-
κών. Οι αστυνομικοί όλης της χώρας πήραν την τύχη και την υπόστασή τους, στα χέρια τους. 
Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα των εκλογών, στην Ένωση Κατωτέρων Αστυνομικών (ΕΚΑ). 
Γι’ αυτό, οι εκλογές απετέλεσαν και το κορυφαίο γεγονός στα 150 χρόνια της Αστυνομίας.

Η 11η και 18η Δεκεμβρίου 1988, αποτελεί ορόσημο για τους αστυνομικούς. Είναι ημερο-
μηνίες γιορτής, χαράς και χρέους για τους κατώτερους αστυνομικούς:

ΖΗΤΩ Ο ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΚΑ!
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!», διαβάζουμε	

στην	εφημερίδα	«ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	&	ΚΟΙΝΩΝΙΑ»	(τεύχος	3,	Δεκέμβριος	1988).

Στις	αρχαιρεσίες	για	το	Δ.Σ.	εξελέγησαν	κατά	σειρά	προτεραιότητας	οι:	Κώστας	Συγ-
γούνης,	Γιάννης	Κωτσής,	Θανάσης	Καρανίκας,	Μιλτιάδης	Ανδρικόπουλος,	Θανάσης	Αθα-
νασούλας,	Βασίλης	Τρισκελίδης,	Παναγιώτης	Παλαμάρας,	Θανάσης	Παπαγγελής,	Σταύ-
ρος	Μπαϊρακτάρης,	 Στέργιος	Μαντζάρας,	 Γιάννης	Δούκας,	 Γιώργος	Μπαλής,	 Γιώργος	
Κοσμάς,	Ανδρέας	Ντούβαλης	και	Γιώργος	Γιαννόπουλος.

71. Η ασφυκτική πίεση προς την κυβέρνηση πιστοποιήθηκε και στις 19 Δεκεμβρίου 1988 σε αίθουσα 
της Ένωσης Συνταξιούχων ΤΕΒΕ, στην οδό Σωκράτους 23 στην Αθήνα, όπου διοργανώθηκε ανοικτή 
διημερίδα με αντικείμενο τη νομιμότητα της συνδικαλιστικής δράσης των αστυνομικών. Διοργανωτής 
η Επιτροπή για τον Δημοκρατικό Αναπροσανατολισμό των Σωμάτων Ασφαλείας. Εισηγητής ο πρό-
εδρος της ΕΔΑΣΑ Κώστας Χουσιανάκος, ενώ το «παρών» έδωσαν αρκετοί εκπρόσωποι ενώσεων.
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Αποκλειομένων,	επομένως,	των	Αξιωματικών	από	την	ΕΚΑ,	ιδρύθηκε	σε	πανελλήνια	
βάση	με	την	από	10/12/1988	πράξη	των	ιδρυτικών	της	μελών	η	Ένωση	Αξιωματικών	Ελ-
ληνικής	Αστυνομίας	(ΕΝΑΕΑ)	και	αναγνωρίστηκε,	όπως	προαναφέραμε,	πανηγυρικά	στις	
21/3/1989	με	την	υπ’	αριθμ.	814/89	απόφαση	του	Πρωτοδικείου	Αθηνών,	καθώς	καταχω-
ρήθηκε	στο	οικείο	Βιβλίο	Σωματείων,	με	αύξοντα	αριθμό	16719/8972.

Οι	συνδικαλιστές	ζητούν	εναγωνίως	από	το	υπουργείο	να	ανοίξει	τις	πόρτες	του.	Κά-
ποιοι	επιχειρούν	και	πάλι	να	διαβούν	τον	Ρουβίκωνα.	Να	χτυπήσουν	την	πόρτα	του	νέου	
υπουργού	και	να	δηλώσουν	ηχηρά	το	δικό	τους	παρών.	Ο	υπουργός,	όμως,	 έχει	άλλες,	
πιο	σοβαρές	ασχολίες…	Να	δίνει	εντολές	για	την	παρακολούθηση	και	την	τιμωρία	όσων	
τόλμησαν	να	σηκώσουν	κεφάλι!
Οι	εξελίξεις	είναι	πλέον	ραγδαίες	σε	επίπεδο	αποφάσεων	Ηγεσίας.	Αποκαλυπτική	η	δι-

αταγή	του	Κλάδου	Διοικητικής	Υποστήριξης,	της	21ης	Δεκεμβρίου	1988	προς	τις	Αστυ-
νομικές	Υπηρεσίες,	 οι	 οποίες	 καλούνται	 να	 παρακολουθήσουν	 τις	 δραστηριότητες	 των	
νεοσύστατων	σωματείων:

21 Δεκεμβρίου 1988
Αρ. Πρωτ.: 6013/22/6-β
Θέμα: Ίδρυση Σωματείων - Συνδικαλισμός Αστυνομικού Προσωπικού
Προς τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Ακαρνανίας και Ρεθύμνου

1. Απαντώντας στις (α) και (β) σχετικές αντίστοιχα, παρακαλούμε να παρακολουθήσετε 
τις δραστηριότητες των νεοσύστατων σωματείων αστυνομικών της δικαιοδοσίας σας και 
σε περίπτωση που διαπιστώσετε ενέργειες ή παραλείψεις των μελών των Σωματείων που 
είναι αντίθετες με το πνεύμα της (γ) σχετικής (σ.σ.	εννοεί	την	εγκύκλιο	Σεχιώτη	που	προ-
αναφέραμε), να κινήσετε την πειθαρχική διαδικασία και να επιβάλετε στους παραβάτες 
αστυνομικούς τις προβλεπόμενες από τους κανονισμούς πειθαρχικές κυρώσεις.
2. Στις λοιπές αστυνομικές Υπηρεσίες, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, υπενθυμί-
ζεται με την ευκαιρία αυτή, το περιεχόμενο της παραπάνω (γ) σχετικής, που τους έχει 
κοινοποιηθεί και η υποχρέωσή τους για κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις οργανικές διατάξεις και Κανονισμούς του Σώματος, σε περιπτώσεις 
που διαπιστώνουν πράξεις ή παραλείψεις αστυνομικών που αντιστρατεύονται το πνεύμα 
της παραπάνω διαταγής. 

Ο Αρχηγός
Ανδρέας Καλογεράς

Αντιστράτηγος

Το	νέο	έτος	1989,	είναι	φανερό	ότι	θα	είναι	κι	αυτό	θυελλώδες,	βοηθουσών	και	των	
εξελίξεων	στο	πολιτικό	τοπίο.	Η	χρονιά	ξεκίνησε	με	τη	συνάντηση	των	πολιτικών	Αρχη-
γών	της	αντιπολίτευσης	υπό	τον	Πρόεδρο	της	Δημοκρατίας	Χρήστο	Σαρτζετάκη,	ενώ	η	
πτώση	του	ΠΑΣΟΚ	ήταν	πλέον	ορατή.	Το	υπουργείο,	ωστόσο,	ζητά	να	γίνουν	ΕΔΕ	για	τα	
προεδρεία	της	ΔΕΑΒΕ	και	της	Πέλλας	με	την	κατηγορία	ότι	συμμετείχαν	στο	φεστιβάλ	της	

72. Από την ανωτέρω ημερομηνία, 21 Μαρτίου 1989, η Ένωση απέκτησε και τυπικά υπόσταση Νο-
μικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και αρχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους 
Νόμους του Κράτους.
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ΚΝΕ,	ενώ	δυο	αστυνομικοί,	ο	πρόεδρος	της	ΕΚΑ	Θεσσαλονίκης	Αναστάσιος	Καλαϊτζίδης	
και	ο	αντιπρόεδρος	της	ίδιας	Τοπικής	Επιτροπής	Παναγιώτης	Παλαμάρας,	κάνουν	απτό-
ητοι	απεργία	πείνας	στο	δωμάτιο	321	της	κλινικής	Κυανούς	Σταυρός.	Αιτία,	όπως	σημει-
ώνουν	οι	ίδιοι,	η	αδιαλλαξία	του	υπουργείου	στο	θέμα	των	διώξεων	και	των	μεταθέσεων,	
των	αποτάξεων	και	των	παρακολουθήσεων	με	ανορθόδοξα	μέσα.

Η	ΕΚΑ,	επίσης,	με	την	έναρξη	της	νέας	χρονιάς,	εξαγγέλλει	ανοικτή	συγκέντρωση	δι-
αμαρτυρίας	στο	θέατρο	Ακροπόλ,	στο	κέντρο	της	Αθήνας,	για	τις	16	Ιανουαρίου	1989	και	
μάλιστα	προετοιμάζεται	να	κάνει	και	πορεία	στους	κεντρικούς	δρόμους	της	πρωτεύουσας.
Λίγες	ώρες	πριν	από	την	έναρξη	της	κινητοποίησης,	το	υπουργείο	δείχνει	όμως	τα	δόντια	

του.	Με	άνωθεν	εντολές	τίθεται	από	τον	Γενικό	Αστυνομικό	Διευθυντή	Αττικής	Μαρίνη	
Λαμπρόπουλο	ολόκληρη	η	δύναμη	σε	επιφυλακή	«επειδή υπήρχαν πληροφορίες ότι πρόκει-
ται να λάβει χώρα τρομοκρατική ενέργεια στην περιοχή από 15.30 ώρα της 16ης Ιανουαρίου 
1989»	μέχρι	νεωτέρας…	Αποτέλεσμα	ήταν	το	τηλεφωνικό	κέντρο	του	100	να	δίνει	εντολές	
όλο	το	απόγευμα	στα	περιπολικά	να	πηγαίνουν	στα	σπίτια	των	συναδέλφων	τους	και	να	τους	
ενημερώνουν	ότι	πρέπει	να	παραμείνουν	σε	αυτά.	Παρ’	όλα	αυτά,	η	συγκέντρωση	πραγ-
ματοποιείται.	Δεκάδες	αστυνομικοί,	κυρίως	της	νυχτερινής	βάρδιας,	με	τις	γυναίκες	και	τα	
παιδιά	τους,	πάνε	στη	συγκέντρωση	και	δέχονται	τα	συγχαρητήρια	του	βουλευτή	του	ΚΚΕ	
Στρατή	Κόρακα,	εκπροσώπων	της	ΔΗΑΝΑ,	της	ΟΝΝΕΔ,	πολλών	δημάρχων	και	εκπρο-
σώπων	κοινωνικών	και	συνδικαλιστικών	φορέων.	Χαιρετισμό	απηύθυνε	και	ο	γραμματέας	
του	 ιταλικού	αυτόνομου	συνδικάτου	Πιέρ	Φραντσέσκο	Γκαλάντε,	που	υπόσχεται	στους	
Έλληνες	συναδέλφους	του	ότι	θα	μεταφέρει	τη	φωνή	διαμαρτυρίας	τους	στην	Ευρώπη.	

«Αντιμετωπίσαμε κι εμείς τις ίδιες δυσκολίες με τους Έλληνες αστυνομικούς»,	είπε	ο	Πιέρ	
Φραντσέσκο	Γκαλάντε.	«Το συνδικαλιστικό κίνημα πολεμήθηκε μέχρι να ανδρωθεί και να 
φτάσει στο σημείο που βρίσκεται τώρα. Και κυρίως αντιμετώπισε προβλήματα όταν ζητήσα-
με να πάψουν να υπάγονται στο Στρατό (όπως γινόταν μέχρι τότε) οι υπηρεσίες της Αστυ-
νομίας... Και αυτό το κατορθώσαμε, και μόνο μερικές υπηρεσίες παρέμειναν στον Στρατό! 
Όποια απόφαση, όμως, λαμβάνεται για μας, επηρεάζει και τους αστυνομικούς που ανήκουν 
στις υπηρεσίες αυτές. Έτσι ευνοούνται στα θέματα ωραρίου και οικονομικών αυξήσεων - 
παροχών...».
Ένα	από	τα	μεγαλύτερα	επιτεύγματα	του	συνδικαλισμού	στην	ιταλική	Αστυνομία,	ήταν	

η	μείωση	του	ωραρίου	εργασίας,	που	μέχρι	το	1983	ήταν	42	ώρες.	Από	τότε	έγιναν	36	ώρες	
την	εβδομάδα...

«Πρέπει να σας πω ακόμη ότι το συνδικαλιστικό κίνημα στην πατρίδα μου είναι τόσο 
επιτυχημένο, ώστε καμία απόφαση δεν λαμβάνεται από το αρμόδιο για την Αστυνομία υπουρ-
γείο Εσωτερικών, αν δεν ενημερωθούν και συμφωνήσουν οι συνδικαλιστές. Άλλωστε, αν δεν 
λειτουργεί σωστά ο συνδικαλισμός, δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά και η Αστυνομία!».

Κλείνοντας, ο γενικός γραμματέας του CESP παρέδωσε... μαθήματα δημοκρατικής λει-
τουργίας στην πολιτική και την υπηρεσιακή Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., λέγοντας: «Είναι απαράδε-
κτο, στη χώρα που γεννήθηκαν η ελευθερία και η δημοκρατία, να αντιμετωπίζουν προβλήμα-
τα σαν το σημερινό οι αστυνομικοί», εννοώντας	την	αυστηρή	επιφυλακή	που	επιβλήθηκε	
«συμπτωματικά»	στα	Τμήματα	και	τις	Υπηρεσίες	της	ΕΛ.ΑΣ.	την	ώρα	της	συγκέντρωσης.	
«Καλώ τον αρμόδιο υπουργό κ. Γ. Πέτσο και τον Πρωθυπουργό κ. Α. Παπανδρέου να στα-
ματήσουν τις διώξεις των μελών του Δ.Σ. της Ένωσης Κατωτέρων Αστυνομικών κ. κ. Κ. 
Συγγούνη και I. Κωτσή, αν θέλουν την Ελλάδα στο επίπεδο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, 
εν όψει της Ένωσης του 1992».
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Ακόμη,	ο	Πιέρ	Φραντσέσκο	Γκαλάντε	συνέστησε	στους	Έλληνες	αστυνομικούς	να	μεί-
νουν	ενωμένοι,	για	να	μπορέσουν	να	αντιμετωπίσουν	τις	επιθέσεις	που	εξαπολύει	εναντίον	
του	συνδικαλιστικού	τους	κινήματος	η	κυβέρνηση,	προσπαθώντας	να	το	διαλύσει.
Διερμηνέας	ήταν	φυσικά	ο	Κώστας	Μπαλάσης,	ο	οποίος	αψήφησε	την	απαγόρευση	και	

συμμετείχε	κανονικά	στην	εκδήλωση	αυτή,	έχοντας	εκ	των	προτέρων	ενημερώσει	τον	τότε	
προϊστάμενό	του	Αστυνομικό	Διευθυντή	Δημήτρη	Χαραλαμπόπουλο.	Και	στάθηκε	φυσικά	
τυχερός	διότι,	ενώ	είχε	δεχτεί	απειλές	ότι	θα	υποβληθεί	αναφορά	για	την	πειθαρχική	του	
δίωξη,	τελικά	αυτές	δεν	υλοποιήθηκαν.

«Ως πρωτεργάτης της ΕΝΑΕΑ»,	 θυμάται,	σήμερα	ο	Κώστας	Μπαλάσης,	«δεν είχα το 
δικαίωμα να λιποψυχήσω και να μην παρουσιαστώ στη συγκέντρωση της ΕΚΑ όταν είχαν 
κληθεί σ’ αυτήν και Ευρωπαίοι συνάδελφοι. Για δυο λόγους: Πρώτον, τι εντύπωση θα έκανα 
στους συναδέλφους μου Αξιωματικούς, και δη των ιδρυτικών μελών της Ένωσης, αν τους 
έδινα την εικόνα ότι εγώ δεν είχα πίστη στην πρωτοβουλία που ανέλαβα και άρα συμμορ-
φωνόμουνα με την παράνομη διαταγή της Ηγεσίας; Δεύτερον, είχα ηθική και πραγματική 
υποχρέωση προς την ΕΚΑ διότι εγώ τους έφερα σε επαφή με τους Ευρωπαίους συναδέλ-
φους συνδικαλιστές, όταν τον Δεκέμβριο του 1988 στην Avila της Ισπανίας, παρόντος κι 
εμού, ιδρύσαμε με συναδέλφους από τη Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ελλάδα το 
CESP».
Την	ίδια	βραδιά,	ο	Γιώργος	Πέτσος	ενημέρωνε	τους	δημοσιογράφους	ότι	η	απόφαση	για	

την	επιφυλακή	ήταν	συμπτωματική	και	δεν	είχε	καμία	απολύτως	σχέση	με	την	εκδήλωση	
διαμαρτυρίας…	Η	αλήθεια	είναι,	πάντως,	ότι	όταν,	ύστερα	από	μερικές	μέρες	εξαγγέλθηκε	
νέα	συγκέντρωση	διαμαρτυρίας,	το	υπουργείο	δεν	τόλμησε	να	επαναλάβει	το	ίδιο	λάθος…
Η	ΕΚΑ	πραγματοποίησε	τη	2η	τακτική	της	συνέλευση	στην	Αθήνα	(19-1-1989),	αλλά	

τα	πρώτα	σύννεφα	δεν	άργησαν	να	φανούν,	σκιάζοντας	όχι	μόνο	τις	εργασίες	της	συνέ-
λευσης,	αλλά	και	της	ίδιας	της	εξέλιξής	της,	ως	μαζικής	οργάνωσης	αστυνομικών.	Ενώ	το	
θέμα	της	συνέλευσης	ήταν	η	τροποποίηση	του	Καταστατικού,	η	συνέλευση	μετατράπηκε	
«σε	οχλοκρατική	συγκέντρωση»,	όπως	επισημαίνει	και	στο	βιβλίο	του	«Έτσι	έγινε	η	αρχή»	
ο	γενικός	γραμματέας	του	σωματείου	Μιλτιάδης	Ανδρικόπουλος.	Στη	συνέλευση	τέθηκαν	
ζητήματα	 ηθικής	 τάξης	 και	 οικονομικών	 ατασθαλιών,	 με	 αποτέλεσμα	 να	 τιναχθεί	 στον	
αέρα	ολόκληρο	το	οικοδόμημα	υπό	το	βάρος	και	των	πειθαρχικών	διώξεων	του	προέδρου	
Κ.	Συγγούνη	και	του	ταμία	Γιάννη	Κωτσή,	που	τους	κοινοποιήθηκαν	μέσα	στον	ίδιο	μήνα.	
Από	την	πλευρά	της	κυβέρνησης	η	ΕΚΑ	είχε	μπει	για	τα	καλά	στο	στόχαστρό	της.	Να	

θυμίσουμε	ότι	η	αρχή	είχε	γίνει	από	το	Μάιο	του	1987,	όταν	οι	πρωτεργάτες	αστυνομι-
κοί	Κώστας	Παλαμίδας	και	Μιλτ.	Ανδρικόπουλος	μετατέθη	καν	στην	Κέρκυρα,	ο	Γιώργος	
Καλαπαθάκης	στην	Πάτρα,	ενώ	ο	πρόεδρος	της	ΕΚΑ	Κώστας	Συγγούνης	έκανε	σε	χρόνο	
ρεκόρ	το	γύρο	των	Αστυνομικών	Τμημάτων	της	Αττικής!	
Οι	εκφοβισμοί	και	οι	διώξεις	μπήκαν	στην	ημε	ρήσια	διάταξη,	έως	ότου	έφτασαν	στο	

αποκορύφωμά	τους.	Η	πολιτική	Ηγεσία,	στην	προσπάθειά	της	να	«στραγγαλίσει»	τον	δι-
αρκώς	αναπτυσσόμενο	συνδικαλισμό	στις	τάξεις	του	Σώματος,	έχασε	τελείως	τον	έλεγχο	
των	πράξεών	της	και	έφτασε	στα	άκρα,	αποτάσσοντας	τον	πρόεδρο	και	τον	ταμία	της	ΕΚΑ	
Κώστα	Συγγούνη	και	Γιάννη	Κωτσή...73

73. Οι δυο συνδικαλιστές έδωσαν έκτοτε έναν σκληρό δικαστικό αγώνα για να δικαιωθούν ηθικά και 
υλικά, προσφεύγοντας το 1994 (18/5/94) στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με 
τη χώρα μας κατηγορούμενη α) για προσβολή του δικαιώματος του αστυνομικού συνδικαλισμού, β) 
για προσβολή του δικαιώματος έκφρασης και διάδοσης στοχασμών και γ) για προσβολή του δικαιώ-
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Η	απόφαση	ελήφθη	από	το	Πρωτοβάθμιο	Πειθαρχι	κό	Συμβουλίου	της	ΕΛ.ΑΣ.	επί	αρ-
χηγίας	Ανδρέα	Καλογερά	και	δεν	είχε	σαν	στόχο	μό	νο	τον	«αποκεφαλισμό»	της	Ηγεσίας	
της	ΕΚΑ,	αλ	λά	στόχευε	κατά	βάθος	στην	τρομοκρά	τηση	των	υπολοίπων	«απείθαρχων».	
Ενώ	τα	μέλη	γνώριζαν,	έστω	κι	από	τα	δημοσιεύματα	του	Τύπου,	ότι	οι	Συγγούνης	και	
Κωτσής	νοσηλεύονταν	σε	κλινικές	της	Αθήνας	και	αδυνατούσαν	να	προσέλθουν,	δεν	δί-
στασαν	να	προχωρήσουν	στην	εξέταση	των	κατηγοριών,	με	βάση	τις	δηλώ	σεις	τους	προς	
τον	Τύπο!	Και,	παρά	το	γεγονός	ότι	δεν	δόθηκε	στους	«κατηγορούμενους»	συνδικαλιστές	
η	ευκαιρία	να	απολογηθούν,	το	Συμβού	λιο	δυσκολεύτηκε	να	τους	επιβάλει	την	πιο	βαριά	
ποινή	που	μπορούσε:	την	απόταξη	από	το	Σώμα!
Η	βεβιασμένη	απόφαση	του	υπουργείου	δεν	κλόνισε	τους	επικεφαλής	του	συνδικαλιστι-

κού	σω	ματείου,	που	λάμβαναν	δεκάδες	τηλεφωνήματα	από	κάθε	άκρη	της	Ελλάδας,	από	
μέλη	και	μη	του	σωματείου,	τα	οποία	εκδήλωναν	έτσι	τη	συμπαράστασή	τους!	Οι	συνά-
δελφοί	τους,	που	ορίσθηκαν	από	το	Πειθαρχικό	να	τους	παραδώσουν	τη	γραπτή	απόφαση,	
πήγαν	στις	κλινικές	με	σκυμμένα	κεφάλια!	Ο	Κώστας	Συγγούνης	κι	ο	Γιάννης	Κωτσής,	
διάβασαν	την	απόφαση	αλλά	δεν	τη	δέχτηκαν,	όπως	είχαν	το	δικαίωμα,	αφού	ήταν	κλινή-
ρεις.	Έτσι,	οι	εντεταλμένοι	του	υπουργείου	αναγκάσθηκαν	να	πάνε	στα	σπίτια	τους	και	να	
θυ	ροκολλήσουν	το	έγγραφο!
Ψύχραιμος,	ο	πρόεδρος	της	ΕΚΑ	στο	δωμάτιο	209	της	Γενικής	Κλινικής	δήλωνε:	«Οι 

μεθοδεύ σεις του υπουργείου δεν μας τρομάζουν! Θα συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος τον αγώνα 
μας για μια καλύτερη Αστυνομία και μια καλύτερη κοινωνία, όσες διώξεις κι αν υποστού-
με. Πιστεύω ότι το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχι κό θα μας δικαιώσει, γιατί όλοι - εκτός από το 
υπουργείο Δημοσίας Τάξεως- έχουν πλέον αντιληφθεί ότι ο συνδικαλισμός στην ΕΛ.ΑΣ. είναι 
μια πραγματικότητα που πρέπει να αποδεχθούν και δεν λαβώνεται από ύπουλα χτυπήματα!».
Ανάλογα	ψύχραιμος	με	τον	Κ.	Συγγούνη	ήταν	κι	ο	ταμίας	της	ΕΚΑ,	Γιάννης	Κωτσής:	

«Οι διώξεις αυτές αποτελούν συνέχεια μιας σειράς σπασμωδικών κινήσεων του υπουργείου, 
κορυφαία των οποίων υπήρξε η “πέτσινη” γενική επιφυλακή που διέταξε το υπουργείο για 
να “σπάσει” τη συγκέντρωσή μας. Πιστεύω ότι οι μεθοδεύσεις αυτές επιδρούν ανασταλτικά 
στο Σώμα και, σίγουρα, δεν βοηθούν στις προσπάθειες για την εξάλειψη της τρομοκρατίας! 
Η ΕΚΑ θα διεθνοποιήσει τις διώξεις αυτές, μέσω του Ευρωπαϊκού Συν δικάτου Αστυνομι-
κών, του οποίου είναι ιδρυτικό μέλος και (πάντα με νόμιμα μέσα) θα φέρουμε το θέμα στο 
ελληνικό και στο ευρωπαϊκό Κοινοβού λιο. Πιστεύω ότι το Δευτεροβάθμιο θα μας δικαιώσει, 
για το καλό της ΕΚΑ, αλλά και της ΕΛ.ΑΣ. γενικότερα...».
Η	ΕΚΑ	εξέδωσε	αμέσως	ανακοί	νωση	για	την	απόταξη,	επιζητώντας	την	παρέμβαση	του	

Πρωθυπουρ	γού,	ώστε	 να	μην	καταστρατηγηθούν	θεμελιώδεις	συνταγματικές	 διατάξεις,	
ενώ	ανακοίνωση	υπέρ	των	διωχθέντων	αστυνομικών	εξέδωσε	η	Κεντρική	Επιτροπή	της	
ΕΑΡ,	καθώς	και	η	ΕΔΑΣΑ74.

ματος για παροχή δικαστικής προστασίας στο αστυνομικό προσωπικό. Το δικαστήριο, απέρριψε την 
προσφυγή με το επιχείρημα ότι η υπόθεσή τους δεν είχε τελεσιδικήσει από πλευράς ενδίκως μέσων στη 
χώρα μας. Παρούσα κατά την εκδίκαση και η ΠΕΝΑΑ δια του πρώην προέδρου της Κώστα Μπαλάση, 
μέλους της Ε.Ε του CESP. Να σημειωθεί δε ότι οι ίδιοι είχαν προσφύγει από το 1989 και στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας, αλλά η υπόθεσή τους δεν εκδικάστηκε με το σκεπτικό ότι δεν είχαν συνταχθεί 
σωστά τα έγγραφα της δικογραφίας (Επενδυτής, 9/4/1994) και ειδικότερα ότι δεν είχε μνημονευθεί 
ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης που είχαν καταθέσει στο Αστυνομικό Τμήμα. Μάλιστα το ΣτΕ 
καθυστέρησε δυο χρόνια για να...αποφανθεί. 
74. «Αστυνομία & Κοινωνία», τεύχος 5, Φεβρουάριος 1989.
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Η	ΕΚΑ	απάντησε	στις	διώξεις	των	στελεχών	της	με	νέες	συγκεντρώσεις	στις	8	Φεβρου-
αρίου	1989.	Στην	Αθήνα,	οι	αστυνομικοί	συγκεντρώθηκαν	στα	γραφεία	του	Συνδικάτου	
Οικοδόμων	(πλατεία	Κάνιγγος)	ενώ	ανάλογες	συγκεντρώσεις	έγιναν	από	τις	τοπικές	επι-
τροπές	Κεντρικής	Ελλάδος	στη	Θεσσαλονίκη	και	στη	Λάρισα.	
Στην	οδό	Ακαδημίας	στην	Αθήνα,	οι	περαστικοί	 χειροκροτούσαν	 τους	αστυνομικούς	

που	πορεύονταν	προς	την	Βουλή	και	τα	γραφεία	της	ΕΟΚ,	ενώ	στη	Θεσσαλονίκη	η	συ-
γκέντρωση	έγινε	σε	ξενοδοχείο,	όπου	κάθε	φορά	που	ακουγόταν	το	όνομα	του	Γιώργου	
Πέτσου,	ακολουθούσαν	έντονες	αποδοκιμασίες.	Στην	Αθήνα	οι	διαδηλωτές	επέδωσαν	Ψή-
φισμα	στα	πολιτικά	κόμματα	και	ζήτησαν	να	σταματήσουν	οι	διώξεις.	«Είμαστε ενωμένοι 
και αποφασισμένοι», «Θέλουμε αυξήσεις και όχι απολύσεις», «Κάτω τα χέρια από την Αστυ-
νομία», «Εκδημοκρατισμός στα Σώματα Ασφαλείας», έγραφαν	τα	πλακάτ	και	τα	πανό,	ενώ	
οι	αστυνομικοί	πορεύονταν	με	υψωμένες	γροθιές. «Τι άλλο έχουμε να δούμε…», «Χαρά στο 
κουράγιο τους…», «Πού ’ναι τα ΜΑΤ;»,	είναι	χαρακτηριστικές	εκφράσεις,	οι	οποίες	απο-
τυπώνουν	την	αίσθηση	που	προκάλεσαν	οι	αστυνομικοί	στους	περαστικούς.	Να	σημειωθεί	
δε	ότι	ο	γραμματέας	του	Εργατικού	Κέντρου	Αθήνας,	Παναγιώτης	Πλούμης,	χαιρέτισε	την	
εκδήλωση	και	προανήγγειλε	ότι	τις	επόμενες	ημέρες	θα	πραγματοποιήσει	μαζί	με	άλλους	
φορείς	εργαζομένων	και	δημάρχων,	πορεία	διαμαρτυρίας	προς	το	υπουργείο	Δημόσιας	Τά-
ξης,	ενώ	το	«παρών»	είχαν	δώσει	ο	βουλευτής	του	ΚΚΕ	Νίκανδρος	Κεπέσης	και	η	εκπρό-
σωπος	του	ΚΟΔΗΣΟ	Γεωργία	Μπέρτσιου.

Θορυβημένο	το	υπουργείο,	εξέδωσε	την	ακόλουθη	ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
9-2-1989 

«Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με επάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις διεύρυνε μέχρι τα ακρό-
τατα όριά τους τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων.
Η στρατιωτική δομή και ιεραρχία της Ελληνικής Αστυνομίας και η ισχύουσα νομιμότητα 
στη λειτουργία της δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη, αλλά ούτε την πρωτοβουλία, για την δη-
μιουργία συνδικαλιστικών φορέων στο χώρο της Αστυνομίας.
Ο νόμος και ο κανονισμός παρέχουν τα εχέγγυα και τις διαδικασίες για τη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων στην ΕΛ.ΑΣ., αλλά παράλληλα θεσπίζουν πειθαρχικές, 
ακόμη και ποινικές ευθύνες στους ενεργούντες, παρά τις απαγορευτικές διατάξεις.
Το ΥΔΤ είναι υποχρεωμένο να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πάταξη του φαινο-
μένου, που αποτελεί απειλή για την ομαλή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της 
Αστυνομίας».

Με	κατεπείγουσα	δε	διαταγή	του	Αρχηγού	της	Αστυνομίας,	Ανδρέα	Καλογερά,	της	10ης	
Φεβρουαρίου	 1989	και	 με	 θέμα	«Συνδικαλιστικές	 δραστηριότητες	Ένωσης	Κατωτέρων	
Αστυνομικών	και	Δημοκρατικής	Ένωσης	Αστυνομικών	Βόρειας	Ελλάδας»,	η	Ηγεσία	ζη-
τούσε	στοιχεία.	Το	σήμα	που	πήγε	σε	όλες	τις	Υπηρεσίες	έγραφε:	

«Την 8-2-1989 έλαβαν χώρα δραστηριότητες των αναφερομένων στο θέμα Ενώσεων που 
είχαν σχέση με τον συνδικαλισμό του αστυνομικού προσωπικού, και συγκεκριμένα πορεία στην 
Αθήνα και συγκέντρωση στη Θεσ/νίκη. Ύστερα απ’ αυτό, παρακαλούμε με προσωπική ευθύνη 
προϊσταμένων υπηρεσιών, να εξακριβώσετε και αναφέρετε εντός πενθημέρου στοιχεία αστυ-
νομικών των υπηρεσιών σας που τυχόν έλαβαν μέρος στις προαναφερόμενες εκδηλώσεις».
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Ταυτόχρονα,	όμως,	το	υπουργείο	«καλεί τα κόμματα και τις παρατάξεις, που είτε υποθάλ-
πουν είτε αποδέχονται τις παράνομες πρωτοβουλίες	των “συνδικαλιζομένων” κατωτέρων 
αστυνομικών, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και εάν έχουν πολιτική άποψη, που να περι-
λαμβάνει και τη συνδικαλιστική δράση των αστυνομικών, να την υποβάλλουν στον λαό για 
αποδοχή και έγκριση».
Οι	αστυνομικοί,	«αμετανόητοι»,	συνεχίζουν.	Και	όπως	αναφέρει	ο	«Ριζοσπάστης»	της	

15ης	Φεβρουαρίου	1989,	ο	υπουργός	αρνήθηκε,	να	δεχθεί	τους	συνδικαλιστές,	τους	δη-
μάρχους	 και	 τους	 αστυνομικούς	 που	 πήγαν	 στο	 υπουργείο	 στην	 οδό	Κατεχάκη.	 «ΜΑΤ	
κατά	αστυνομικών»,	ο	τίτλος	του	σχετικού	ρεπορτάζ.	«Φράγμα»	από	τα	ΜΑΤ	στην	είσοδο	
του	υπουργείου.	Δεν	κάνουν	πίσω	οι	αστυνομικοί	που	ζητούν	συνδικαλισμό,	αναφέρεται	
στους	υπότιτλους.
Και	το	ρεπορτάζ	αποκαλύπτει	με	ακρίβεια	τις	διαθέσεις	της	κυβέρνησης.	Ενώ	ο	υπουρ-

γός	στην	αρχή	είπε	ότι	θα	δεχθεί	15μελή	επιτροπή,	στη	συνέχεια	άλλαξε	γνώμη	και	διεμή-
νυσε	στους	συγκεντρωμένους	να	επιδώσουν	το	Ψήφισμά	τους	στο	θυρωρείο!
Ένα	παρατεταμένο	«Αίσχος!»	από	τα	στόματα	των	συγκεντρωμένων	φτάνει	μακριά	μέ-

χρι	τα	γραφεία	του	υπουργού,	στον	7ο	όροφο	της	Κατεχάκη.
Αμέσως	μετά,	οι	συγκεντρωμένοι	ξεσπούν:	«Πέτσο με τον Κοσκωτά συναντιέσαι», «Δεν 

έχουμε βαλίτσες μαζί μας…». Κι	αμέσως	μετά	όλοι	μαζί	φωνάζουν: «Η τρομοκρατία δεν θα 
περάσει», «Λαός και Αστυνομία για νέα Αστυνομία», «Θέλουμε αυξήσεις και όχι απολύσεις», 
«Κάτω τα χέρια από το σωματείο».	Οι	συγκεντρωμένοι	αποχωρούν,	ενώ	ο	πρόεδρος	της	
Ένωσης	Κατωτέρων	Αστυνομικών	Κ.	Συγγούνης	δηλώνει:	«Με αυτές τις συνθήκες και με 
το συγκεκριμένο υπουργό δεν πρόκειται να κάνουμε διάλογο. Η ΕΚΑ είναι σωματείο εντίμων 
αστυνομικών. Δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Θα συνέλθουμε και θα αποφασίσουμε για τις 
επόμενες κινήσεις μας. Ίσως εγκατασταθούμε για ένδειξη διαμαρτυρίας έξω από την κατοι-
κία του πρωθυπουργού στην Εκάλη».
Το	υπουργείο	ανησυχεί	 για	 τη	συνεχιζόμενη	απεργία	πείνας	 των	δυο	άλλων	αστυνο-

μικών	στη	Θεσσαλονίκη.	Την	7η	ημέρα	της	απεργίας,	σε	ένδειξη	συμπαράστασης,	τους	
επισκέπτεται	ο	Κώστας	Συγγούνης,	αλλά	και	βουλευτές,	όπως	οι	Βασίλης	Παπαγεωργό-
πουλος	και	Παναγιώτης	Ψωμιάδης,	καθώς	και	πολλοί	δήμαρχοι	και	κοινοτάρχες	οι	οποίοι	
τους	εμψυχώνουν	και	τους	συγχαίρουν	για	το	θάρρος	και	τη	θυσία	τους.
Αν	λάβει	κανείς	υπόψη	του	το	γεγονός	ότι	η	κυβέρνηση	της	Αλλαγής	διανύει	ήδη	το	

9ο	έτος	και	όλα	όσα	περιγράφουμε	απέχουν	παρασάγγες	από	τις	αρχικές	διακηρύξεις	του	
ΠΑΣΟΚ,	μπορεί	να	ερμηνεύσει	και	το	περιεχόμενο	της	αποκαλυπτικής	επιστολής	του	βου-
λευτή	Λέσβου	του	κινήματος	Δημήτρη	Φ.	Βουνάτσου,	με	ημερομηνία	19	Φεβρουαρίου	
1989.	Η	επιστολή	είχε	παραλήπτη	τον	υπουργό	Γ.	Πέτσο,	τον	γραμματέα	του	υπουργείου	
Ι.	Πανούτσο,	αλλά	και	τον	πρόεδρο	και	το	Ε.Γ.	του	ΠΑΣΟΚ,	στη	Χαριλάου	Τρικούπη	50!

«Αγαπητοί σύντροφοι,
Στη Μυτιλήνη έχει ιδρυθεί από καιρό τοπική Ένωση της ΕΚΑ Λέσβου. Από το περασμένο 
καλοκαίρι έχει αναπτύξει μεγάλη κινητικότητα. Κατ’ αρχήν μ’ επισκέφθηκε μια αντιπρο-
σωπεία της Διοικούσας Επιτροπής τους και μου εξέθεσε τους σκοπούς ίδρυσής της, μου 
υποσχέθηκε δε ότι θα μου έφερνε και υπόμνημα με τα αιτήματά τους, πράγμα που δεν 
έπραξε.
Από τον τοπικό τύπο πληροφορήθηκα επίσης ότι επισκέφθηκαν τον Λεωνίδα Κύρκο κατά 
την άφιξή του στη Μυτιλήνη το καλοκαίρι και εξέθεσαν και προς αυτόν τα αιτήματά τους. 
Ασφαλώς το ίδιο θα έπραξαν και προς τους κατά καιρούς εκπροσώπους του ΚΚΕ (Αλα-
βάνος, Καλούδης, Ανδρουλάκης), που επισκέφθηκαν επίσης το νησί μας από το καλοκαίρι 
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μέχρι σήμερα». Και	αφού	αναφέρεται	και	σε	άλλες	δραστηριότητες	του	σωματείου,	το-
νίζει:	«Η υποστήριξη που προσφέρει το ΚΚΕ της Μυτιλήνης προς την ΕΚΑ της Λέσβου 
είναι ολοφάνερη, απροκάλυπτη και πληθωρική. Εκτός από την υιοθέτηση όλων των ανα-
κοινώσεων της ΕΚΑ στα έντυπα του ΚΚΕ στη Λέσβο, ο εναγκαλισμός ηγετικών στελεχών 
του τοπικού ΚΚΕ εκδηλώνεται ποικιλότροπα, όπως κιόλας προανέφερα. Ειδικά δε τώρα 
τελευταία, μετά την απόταξη ηγετικών στελεχών της ΕΚΑ Αθήνας, το Εργατικό Κέντρο 
Μυτιλήνης, το οποίο τελεί υπό Κομμουνιστικό Έλεγχο, απέστειλε τηλεγράφημα οξύτατης 
διαμαρτυρίας προς εσάς και τους βουλευτές του νομού, το οποίο κατέθεσα στη Βουλή, ως 
αναφορά, πρώτον μεν για να λάβετε γνώση, δεύτερον δε για να υπάρξει η επίσημη απάντη-
ση της Πολιτείας με τη νομική και συνταγματική θεμελίωση των ορίων της δυνατότητας 
συνδικαλισμού στα Σώματα Ασφαλείας, την οποία θα δώσω μόλις τη λάβω, στη δημοσιό-
τητα, ιδίως στον τοπικό Τύπο.
Κρίνω, ωστόσο, σκόπιμο να με εφοδιάσετε, και γιατί όχι και όλους τους συναδέλφους, 
εκτός από το νομικό και διοικητικό μέρος της υπόθεσης και με γραπτές πληροφορίες για 
το τι πράξαμε σαν Κυβέρνηση για την Αστυνομία-Χωροφυλακή και ιδίως για τους κατώτε-
ρους αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ. πλέον. Δεν είναι εύκολο να ανατρέχουμε στα πρακτικά της 
Βουλής. Θα μπορέσουμε έτσι να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά και στις συζητήσεις 
μας με τους αστυνομικούς και προπαντός να τα δώσουμε για δημοσίευση στον τοπικό 
Τύπο των περιοχών μας κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει και διά της Γενικής Γραμμα-
τείας Τύπου και Πληροφοριών». 
Ο	ακρίτας	βουλευτής	είχε	προτείνει	επίσης	εν	όψει	και	των	εκλογών	να	επισκεφθεί	τον	
ευαίσθητο	και	εθνικά	και	πολιτικά	νομό	της	Λέσβου	ο	ίδιος	ο	γενικός	γραμματέας	του	
υπουργείου,	 να	 περιοδεύσει	 σε	 αστυνομικά	 τμήματα	 όχι	 μόνο	 των	αστικών	 κέντρων	
αλλά	και	της	υπαίθρου	και «να πληροφορηθεί από πρώτο χέρι και τα ειδικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι κατώτεροι αστυνομικοί στην επαρχία, και μάλιστα στις παραμεθό-
ριες περιοχές».
Στην	ίδια,	άκρως	περιγραφική,	επιστολή	του	για	τα	χάλια	της	τοπικής	Αστυνομίας	κα-
ταπιάνεται	όμως	και	με	ζητήματα	Αξιωματικών: «Πρώτον, πρέπει αμέσως να αντικατα-
σταθεί μετατιθέμενος οπουδήποτε αλλού ο εκεί διοικητής. Έχει συμπληρώσει 5 περίπου 
χρόνια παραμονής και έχει παραγνωρισθεί. Είναι Δεξιός, δεν κρύβει τα φρονήματά του, 
όμως δεν έχει κάποια ξεχωριστή κομματική δράση. Για το πρόσωπό μου δε, εκφράζεται με 
τα πλέον κολακευτικά λόγια. Όμως, επαναλαμβάνω, αν και κανένα προσωπικό παράπονο 
δεν έχω, ωστόσο, έχει παραγνωριστεί, παραμένοντας σ’ ένα μικρότοπο πέντε χρόνια και 
καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ, με διασυνδέσεις κοινωνικές, πολιτικές, με την Ηγεσία 
της τοπικής Δεξιάς, τους “μεγάλους” της κοινωνικής ζωής του μικρού αυτού τόπου με όλα 
τα εντεύθεν συνεπακόλουθα.
Και μάλλον δεν ενδιαφέρεται και ιδιαίτερα για τα της Αστυνομίας. Έχει εκχωρήσει πλήρη 
ελευθερία κινήσεων σ’ ένα υπαστυνόμο, ο οποίος από εξαμήνου τοποθετήθηκε εκεί, πρό-
κειται για ένα εξαιρετικό νέο παλικάρι που μόλις απεφοίτησε την Σχολής Αξιωματικών 
της Αστυνομίας, Δημοκρατικών Αρχών και εξαίρετου ήθους, με θέληση για δουλειά και 
δράση. Παρακαλώ δε θερμά να μη σταλεί, ως αντικαταστάτης του προαναφερόμενου Ταγ-
ματάρχη της Αστυνομίας κανένας ανεπιθύμητος από κάπου αλλού, αλλά πρόσωπο, ικανό 
να ασκήσει Διοίκηση Έντιμη και αποτελεσματική. Ιδίως εν όψει των εκλογών. Πρόθυμος 
για όποιες άλλες πληροφορίες.

Σας χαιρετώ συντροφικά Δ. Φ. Βουνάτσος – βουλευτής Ν. Λέσβου».
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Αν	ανασύραμε	από	το	αρχείο	τη	συγκεκριμένη	επιστολή,	είναι	γιατί	αποκαλύπτεται	πε-
ρίτρανα	ο	παρεμβατικός	ρόλος	της	εποχής	εκείνης	εξωθεσμικών	και	μη	παραγόντων,	χω-
ρίς	βεβαίως	να	είμαστε	υπέρ	της	κατάργησης	του	ελέγχου	των	όσων	γίνονταν	κρυφά	και...	
φανερά	στο	αστυνομικό	Σώμα75.	

Ο	χρόνος,	όμως,	τρέχει,	οι	εξελίξεις	είναι	ραγδαίες	και	οι	πρωτοπόροι	συνδικαλιστές,	
μέσα	στην	ατυχία	τους,	έχουν	έναν	ανέλπιστο	σύμμαχο.	Είναι	η	ιδιωτική	ραδιοφωνία.	Τα	
πρώτα	 ιδιωτικά	ραδιόφωνα,	χωρίς	το	«στενό	κορσέ»	της	κρατικής	εξουσίας	αναμεταδί-
δουν	τις	ειδήσεις	για	τις	συνδικαλιστικές	δραστηριότητες	των	αστυνομικών	και	προκαλούν	
έναν	ακόμα	πονοκέφαλο	στο	υπουργείο	Δημόσιας	Τάξης.

Ενδεικτικό	του	κλίματος	είναι	και	αυτό	που	έγινε	στην	Αθήνα	στις	20	Φεβρουαρίου	1989,	
όταν	κάποιοι	ιδιωτικοί	σταθμοί	μετέδωσαν	ότι	ο	τότε	υπουργός	Γιώργος	Πέτσος	κατά	τη	
συνέντευξή	του	την	Κυριακή	19-2-1989	στο	Δ’	Πρόγραμμα,	μετέβαλε	θέσεις	όσον	αφορά	
το	συνδικαλισμό	στην	Αστυνομία.	Με	τη	μετάδοση	της	«είδησης»	η	απεργία	«έσπασε»	και	
οι	δυο	αγωνιστές	βγήκαν	από	την	κλινική.	Την	επομένη,	όμως,	ημέρα,	ο	Γ.	Πέτσος	«άλλαξε	
τροπάρι»,	διαψεύδοντας	τον	ίδιο	του	τον	εαυτό.	Οι	δηλώσεις	του	παρερμηνεύτηκαν,	έλεγε!	
Τελικά,	ναι	μεν	η	απεργία	έληξε,	αλλά	το	μήνυμα	της	απεργίας	μεταδόθηκε	και	οι	ρίζες	
του	ήταν	βαθιές. «Τα παιδιά μας πρέπει να νιώθουν περήφανα που είμαστε αστυνομικοί και 
θα παλέψουμε μέχρι να τα καταφέρουμε»,	έγραφε	στο	ρεπορτάζ	της	για	την	απεργία	αυτή	η	
εφημερίδα	της	ΕΚΑ	«Αστυνομία	&	Κοινωνία»	(τεύχος	6,	Μάρτιος	1989).

Υπό διωγμόν και η ΕΝΑΕΑ

Πανικόβλητο,	λοιπόν,	το	υπουργείο	Δημόσιας	Τάξης	έσπευσε	την	επομένη	να	διευκρινί-
σει	ότι	ο	υπουργός	«όχι μόνο δεν άλλαξε θέση, αλλά ούτε και διαφοροποίησε κατ’ ελάχιστο 
τις δημόσια διακηρυγμένες θέσεις όσον αφορά το θέμα αυτό»!	Και	ποιες	ήταν	αυτές	οι	θέ-
σεις;	Σύμφωνα	με	την	ανακοίνωσή	του,	«η θέση ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνδικαλισμός 
στην Αστυνομία, που απορρέει τόσο από το υπάρχον νομικό πλαίσιο όσο και από τη φύση 
της δομής και αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας, εξακολουθεί να παραμένει σταθερή 
και αμετακίνητη. Η παρερμηνεία των δηλώσεων του υπουργού πιθανόν να προήλθε από το 
επιπρόσθετο στοιχείο που επικαλέστηκε κατά την παραπάνω ραδιοφωνική εκπομπή, ότι δεν 
νοείται συνδικαλισμός χωρίς το δικαίωμα της απεργίας, το δε υπουργείο δεν είναι αντίθετο 
σε Σωματεία των άρθρων 78 και επόμ. του Α.Κ. που έχουν σκοπούς καθαρά πολιτιστικούς, 
αθλητικούς, φυσιολατρικούς.

Τέτοιο παράδειγμα υπάρχει με την από ετών λειτουργούσα Διεθνή Ένωση Αστυνομικών, 
στην οποία είναι γραμμένα χιλιάδες μέλη της Ελληνικής Αστυνομίας και για την εκπλήρωση 
των σκοπών της το υπουργείο Δημόσιας Τάξης συμπαρίσταται και ενισχύει»76.

75. Η επιστολή αυτή, εξάλλου, κατατέθηκε στη Βουλή στις 19 Απριλίου 1989 (αρ. πρωτ. 4472) από 
τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ελευθέριο Καλογιάννη, ο οποίος ζήτησε να πληροφορηθεί από 
τον υπουργό Δημόσιας Τάξης αν ικανοποίησε το αίτημα του βουλευτή για την απομάκρυνση του Αξι-
ωματικού και βέβαια «από πότε οι επαφές των συνδικαλιστών με τους πολιτικούς σχηματισμούς είναι 
στο περισκόπιο των οποιωνδήποτε κομματικών κλιμακίων και από πότε ο συνάδελφος ενετάχθη στις 
κρατικές υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών και διατυπώνει τις έγγραφες ανησυχίες του για τις επαφές 
και τις δραστηριότητες των συνδικαλιστών αστυνομικών»...
76. ΠΟΑΣΥ, Η δικαίωση, σελ. 74.
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Αυτά	 δήλωνε	 ο	 τότε	 υπουργός	 του	ΠΑΣΟΚ,	 για	 να	 γνωρίζουμε	 όλοι	 από	 ποιες	 Συ-
μπληγάδες	και	από	ποια	κομματική	μέγγενη	περνούσε	το	νεογέννητο	συνδικαλιστικό	κί-
νημα	των	αστυνομικών.	Όσο	για	τους	αξιωματικούς,	μόλις,	έγινε	γνωστή	στην	Ηγεσία	του	
υπουργείου	η	προαναφερθείσα	απόφαση	για	την	ίδρυση	του	σωματείου	τους,	άρχισαν	οι	
διώξεις	όλων	σχεδόν	των	μελών	του	Προσωρινού	Διοικητικού	Συμβουλίου	και	της	ΕΝΑ-
ΕΑ,	καθώς	και	άλλων	ιδρυτικών	μελών,	κατά	παράβαση	κάθε	έννοιας	δικαίου	και	αντί-
ληψης	περί	ανθρωπισμού.	Γιατί	ας	μην	ξεχνάμε	ότι	η	χορήγηση	των	Φύλλων	Πορείας	για	
την	επαρχία	έγινε	Μ.	Πέμπτη,	Μ.	Παρασκευή	και	Μ.	Σάββατο,	παρόλο	που	ο	νόμος	το	
απαγορεύει	ρητά	και	κατηγορηματικά77.
Το	πρώτο	Καταστατικό	για	την	ίδρυση	της	Ένωσης	Αξιωματικών	Ελληνικής	Αστυ-

νομίας,	όπως	έχουμε	ήδη	αναφέρει,	είχε	κατατεθεί	στο	Πρωτοδικείο,	αλλά	πριν	απο-
φανθεί	η	Ελληνική	Δικαιοσύνη,	η	τότε	Ηγεσία	έσπευσε	να	δείξει	τις	πραγματικές	της	
διαθέσεις.

Στις	20	Φεβρουαρίου	1989	μετέθεσε	τον	Γιώργο	Καμαρινόπουλο	στα	Λαγκάδια	Αρκαδί-
ας	και	τον	Παναγιώτη	Παναγόπουλο	στη	Σκιάθο,	ενώ	την	ημέρα	που	εγκρίθηκε	τελεσίδικα	
το	Καταστατικό	από	το	Πρωτοδικείο	Αθηνών,	στις	21	Απριλίου	1989	(απόφαση	814/89),	
και	ορίστηκε	η	Προσωρινή	Διοικούσα	Επιτροπή	από	τους	Κώστα	Μπαλάση,	Γιώργο	Αγγε-
λάκο,	Μιχαήλ	Βετούλη,	Αλέκο	Λιακόπουλο,	Γιώργο	Καμαρινόπουλο,	Παναγιώτη	Κάτσο,	
Παναγιώτη	Μπαστάνη,	Βασίλη	Κυσανδράκη	και	Κώστα	Ματζούκα78,	η	Ηγεσία,	αντί	να	
ανακαλέσει	τις	μεταθέσεις	των	δύο	Αξιωματικών	που	προαναφέραμε,	σε	μια	προσπάθεια	
αποδιοργάνωσης	της	προσπάθειάς	τους,	διέταξε	τις	μεταθέσεις	και	των	υπολοίπων	μελών	
της	Προσωρινής	Διοικούσας,	στα	τέσσερα	σημεία	του	ορίζοντα,	από	το	Μελιγαλά	ως	την	
Κοζάνη	και	από	το	Ρέθυμνο	ως	την	Κω.

«Ήταν κεραυνός εν αιθρία η μετάθεσή μας», λέει	ο	Γιώργος	Καμαρινόπουλος. «Εμένα με 
έστελναν στα Λαγκάδια Αρκαδίας και τον Παναγιώτη Παναγόπουλο στη Σκιάθο. Ήταν ηλίου 
φαεινότερο ότι υπαγορεύτηκε από τη συνδικαλιστική μας δραστηριότητα. Δεν δημιουργήσα-
με θέμα, πήραμε τα φύλλα πορείας, γνωρίζοντας τις συνέπειες των πράξεών μας. Η μετάθεση 
δε μας «πέτυχε» στην εξής φάση: είχαμε διαταχθεί να πάμε ως άγημα για την παρέλαση στα 
Γιάννενα. Μια μέρα πριν φύγουμε για τα Γιάννενα, ήρθε η διαταγή της μετάθεσης, αλλά την 
τελευταία στιγμή δεν ακυρώθηκε η μετάβασή μας στην παρέλαση. Πηγαίνοντας στα Γιάννενα 
συναντήσαμε τον Αρχηγό Ανδρέα Καλογερά, εν πλω, ενώ μετέβαινε κι αυτός στα Γιάννενα, 
με το πλοίο της γραμμής Ρίο-Αντίρριο. Πήγα να τον χαιρετήσω, ως όφειλα, αλλά ούτε καν με 
κοίταξε. Η στάση της Ηγεσίας ήταν εχθρική και γενικά πολλών ανθρώπων του επιτελείου. Η 
Ηγεσία ήταν κάθετα αντίθετη. Δεν εκδηλώνοντο όλοι, υπήρχαν και συμπαθούντες. Η Ηγεσία, 
ως γνωστόν, προσπαθούσε να εκμαιεύσει τη βούληση του κόμματος που κυβερνά και ανάλο-
γα να πράξει. Γι’ αυτό δεν περιμέναμε από κει βοήθεια. Ανοίγοντας μια παρένθεση στο ση-
μείο αυτό, θέλω να επισημάνω ότι το Σεπτέμβριο του 1989, στο μεσοδιάστημα δηλαδή των 
δυο εκλογικών αναμετρήσεων, με την παρέμβαση του Αστυνόμου Συμ. Παπαδόπουλου, που 
ήταν στη φρουρά του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Μητσοτάκη, καταφέραμε και 
συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας που είχε πλειοψηφήσει στις εκλογές 

77. Έκθεση πεπραγμένων της ΕΝΑΕΑ από συστάσεως έως 22-11-1989.
78. Μαζί με τους προαναφερθέντες μετατέθηκε και ο Νίκος Ζωγράφος, αρχικά Ταμίας, μετέπειτα 
αντιπρόεδρος της ΠΕΝΑΑ και τελικά Γενικός Γραμματέας της ΠΟΑΞΙΑ, ο οποίος, μολονότι δεν ήταν 
μέλος της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, συμμετείχε συνεχώς και ενεργά σε όλες τις διεργασίες.
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αλλά δεν μπορούσε ακόμη να σχηματίσει κυβέρνηση. Πήγαμε πέντε άτομα, αν ενθυμούμαι 
καλώς, σίγουρα εγώ, ο Μιχαήλ Βετούλης και ο Κώστας Μπαλάσης, πέντε Αξιωματικοί που 
είχαμε μόλις επιστρέψει από τις μεταθέσεις που μας είχαν κάνει.
– Παιδιά τι θέλετε, μας ρώτησε. Ζητήσαμε τη νομιμοποίηση του συνδικαλισμού. – Παιδιά, 
τα έχουμε πει αυτά, όταν θα γίνουμε κυβέρνηση θα νομιμοποιήσουμε το συνδικαλισμό, 
μας είχε πει. Όταν, όμως, έγινε Πρωθυπουργός δεν τήρησε την υπόσχεσή του, προς δε επί 
θητείας Μητσοτάκη, 90-91-92-93, πέρα από τις διώξεις των θεωρουμένων ως οπαδών 
του ΠΑΣΟΚ Αξιωματικών και χαμηλοβάθμων, υπήρξαν και διώξεις μεταξύ των δεξιών 
προσκείμενων στη Ν.Δ., γιατί αυτούς που πήραν θέσεις επί Μητσοτάκη, για να μην τους 
αμφισβητούν άλλοι δεξιοί, τους καρατόμησαν όλους. Ήταν ένα νέο σύστημα διώξεων... 
Τον Κώστα Συγγούνη και τον ταμία του σωματείου, τον Γιάννη Κωτσή, τους απέταξαν για 
την κριτική που ασκούσαν στην Ηγεσία. 
Για πολλούς Αξιωματικούς, υπήρχε, λοιπόν, το δίλημμα: Από τη μια η διοίκηση σε ρόλο 
διώκτη, και από την άλλη, μέρος της διοίκησης να θέλει το συνδικαλισμό».

Ως	ήταν	αναμενόμενο,	 την	 επομένη	ημέρα	συνεδρίασε	 εκτάκτως	 το	προσωρινό	Δ.Σ.	
της	ΕΝΑΕΑ,	το	οποίο	αποφάσισε	να	απευθυνθεί	στον	υπουργό	Εσωτερικών	και	Δημόσιας	
Τάξης	όσο	και	στους	Αρχηγούς	των	πολιτικών	κομμάτων,	εστιάζοντας	στη	μετάθεση,	κατ’	
αρχήν	του	προέδρου	και	επισημαίνοντας	με	ανακοίνωσή	του,	τα	κάτωθι:

Η Ένωση θεωρεί απαράδεκτη την εν λόγω μετάθεση και καλεί την Ηγεσία του υπουργείου 
να την ανακαλέσει. Επειδή η αντίδραση αυτή προδικάζει ότι θα ακολουθήσουν και άλλες 
μεταθέσεις σε βάρος ιδρυτικών και λοιπών μελών της Ένωσης, επιθυμούμε να τονίσουμε 
ότι οι διώξεις αυτές θα επιφέρουν αναστάτωση και διαταραχή στο Σώμα με αρνητικές 
επιπτώσεις στη λειτουργία του. 
Πιστεύει ότι η τακτική αυτή δεν συμβάλλει στη δημιουργία του καταλλήλου κλίματος που 
απαιτείται αυτή τη στιγμή για την αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού θέματος όπως είναι το δι-
καίωμα του συνδικαλισμού στην Αστυνομία, που θεωρείται πλέον γεγονός αδιαμφισβήτητο.
Ζητούμε επειγόντως να μας δεχθείτε κ. υπουργέ σε ακρόαση προκειμένου να σας πληρο-
φορήσουμε για τους πραγματικούς λόγους ίδρυσης του σωματείου και να σας ενημερώ-
σουμε λεπτομερώς για τους σκοπούς, τους στόχους και τις επιδιώξεις του.
Ενεργούντες με πνεύμα καλής θέλησης και αίσθημα ευθύνης, καλούμε τα μέλη της Ένω-
σης να αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία και στωική καρτερικότητα τις τυχόν διώξεις που 
θα υποστούν για τη συμμετοχή τους στο σωματείο και να συνεχίσουν να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο με περισσότερο ζήλο.
Με την πεποίθηση ότι ήρθε η ώρα να υλοποιήσει η Πολιτεία τις κατ’ επανάληψη δοθείσες 
υποσχέσεις της ότι «θα αντιμετωπίσει τα οξυμένα προβλήματα του ανθρώπινου δυναμικού 
των Σωμάτων Ασφαλείας και θα διασφαλίσει την δυνατότητα συνδικαλιστικής έκφρασης 
στα πλαίσια του άρθρου 23 του Συντάγματος για περισσότερο εκδημοκρατισμό σε αυτά», 
ευελπιστούμε ότι θα τύχουμε ανταπόκρισης και ότι με πνεύμα καλής διάθεσης για διάλογο, 
θα δοθεί η πρέπουσα λύση στο επίμαχο θέμα.
Ακολουθεί άμεση κοινοποίηση σχετικής απόφασης και του εγκριθέντος Καταστατικού της 
Ένωσης.

Για το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος Μπαλάσης Κων/νος
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Αμέσως	 μετά	 τις	 διώξεις,	 όσα	 από	 τα	 μέλη	 του	 προσωρινού	Διοικητικού	 Συμβουλί-
ου	μπόρεσαν	να	βρεθούν	στην	Αθήνα,	ζήτησαν	και	έγιναν	δεκτά	σχεδόν	από	όλους	τους	
Αρχηγούς	ή	εκπροσώπους	των	πολιτικών	κομμάτων,	τους	οποίους	ενημέρωσαν	για	τους	
σκοπούς,	τους	στόχους	και	τις	επιδιώξεις	της	Ένωσης	και	τους	ζήτησαν	τη	συμπαράστασή	
τους.	Όλοι	κατήγγειλαν	τις	διώξεις	ως	παράνομες	και	αυταρχικές	και	δήλωσαν	απερίφρα-
στα	ότι	 το	δικαίωμα	του	συνδικαλισμού	στην	Αστυνομία	μέσα	στα	υπάρχοντα	συνταγ-
ματικά	πλαίσια	είναι	καθόλα	νόμιμο.	Ο	Κώστας	Μπαλάσης	θυμάται	επίσης	σήμερα	-και	
θέλησε	να	κάνει	ιδιαίτερα	αναφορά	στο	γεγονός-	ότι	ένας	συνάδελφός	του	τήρησε	παλι-
καρίσια	στάση,	προστατεύοντάς	τον	από	την	αυτόφωρη	διαδικασία,	όταν	τον	καλούσαν	
να	 παραλάβει	 το	φύλλο	 πορείας.	«Εγώ δεν τον άκουσα, κύριε Προϊστάμενε, να λέει ότι 
“αρνείται”. Άκουσα να σας λέει να παραλάβετε την αναφορά του και να την προωθήσετε στο 
Αρχηγείο κι αν αυτό επέμενε, τότε θα αποφάσιζε τι θα έκανε»,	είχε	πει	ο	συνάδελφος	του	
Κώστα	Μπαλάση	στον	διοικητή	του	όταν	τον	καλούσε	επίμονα	να	καταθέσει	εις	βάρος	του	
για	να	κινηθεί	η	αυτόφωρη	διαδικασία.	Η	Ηγεσία,	στην	προσπάθειά	της	να	αποτρέψει	αυτό	
«το	φαινόμενο»,	που	είχε	ξεκινήσει	μήνες	πριν	με	τους	«κατώτερους»,	είχε	ποινικοποιήσει	
πλέον	το	αδίκημα	της	άρνησης	παραλαβής	φύλλου	πορείας...

Σφοδρή	ήταν,	εξάλλου,	η	επίθεση	που	εξαπέλυσε	η	ΕΚΑ	μέσω	της	εφημερίδας	της	κατά	
του	Γιώργου	Πέτσου	τόσο	για	το	γεγονός	ότι	στις	22/2/1989	είχε	συνεδριάσει	το	Δευτερο-
βάθμιο	Πειθαρχικό	Συμβούλιο79	με	αντικείμενο	την	οριστική	απόταξη	των	στελεχών	της	
Συγγούνη	και	Κωτσή,	όσο	και	εξαιτίας	του	εμπαιγμού	της	κυβέρνησης	συνολικά	εις	βάρος	
των	αστυνομικών	σε	σχέση	με	τις	εξαγγελίες	της	για	το	επίδομα	υπερωριών.
Ο	υπουργός,	λίγο	πριν	αποχωρήσει	από	το	υπουργείο,	ανακοίνωσε	ότι	ο	υπουργός	Οι-

κονομικών	Δημήτρης	Τσοβόλας	αντί	της	αύξησης	του	επιδόματος	από	1.000	σε	3.000	δρχ.	
αποφάσισε	να	το	κάνει	1.300	δρχ.	Αφερέγγυο	τον	χαρακτήρισε,	όμως,	και	για	τη	μη	ικανο-
ποίηση	του	αιτήματος	που	αφορούσε	το	στεγαστικό	επίδομα:	«Εμείς πάντως, κ. υπουργέ, οι 
κατώτεροι αστυνομικοί, θα σας επιστρέψουμε την κοροϊδία των 300 δραχμών όταν δοθεί. Ο 
εμπαιγμός πρέπει κάποτε να σταματήσει και να αντιμετωπιστεί σαν εργαζόμενος άνθρωπος 
με στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα», τόνιζε	η	ΕΚΑ.
Είναι	δε	χαρακτηριστικό	το	γεγονός	ότι,	ενώ	τον	Γιώργο	Πέτσο	διαδέχτηκε	στο	υπουρ-

γείο	Δημόσιας	Τάξης	ένα	από	τα	ιδρυτικά	στελέχη	του	ΠΑΣΟΚ,	ο	Άκης	Τσοχατζόπουλος,	
τίποτε	και	πάλι	δεν	άλλαξε	όσον	αφορά	στο	επίμαχο	θέμα	του	συνδικαλισμού.	Είναι	χαρα-
κτηριστικό	το	γεγονός	ότι	στις	23	Μαρτίου	1989,	ο	γενικός	γραμματέας	του	υπουργείου	Γ.	
Πανούτσος,	μιλώντας	σε	υπηρεσιακή	συγκέντρωση	των	αστυνομικών	στα	Γιάννενα,	και	
συγκεκριμένα	στο	Πνευματικό	Κέντρο	του	δήμου,	με	αυτά	που	εκστόμισε,	αναγκάστηκε	
να	φυγαδευτεί	από	την	αίθουσα	για	να	αποφύγει	το	διάλογο	και	κυρίως	τις	επικρίσεις	των	
αστυνομικών!
Όπως	έγραψε	ο	ανταποκριτής	του	«Ριζοσπάστη»	(24/3/1989),	«οι κύριες και φαρμακε-

ρές βολές του γ.γ. κατευθύνονταν ενάντια στο συνδικαλισμό. Τον τελευταίο καιρό, είπε, κύρια 
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, υπήρξαν κάποια έκτροπα από το λεγόμενο συνδικαλισμό 
των αστυνομικών. Ο συνδικαλισμός είναι συνταγματικό δικαίωμα των εργαζομένων, όχι 
όμως και για τα Στρατιωτικά Σώματα, όπως είναι τα Σώματα Ασφαλείας, γιατί είναι επικίν-

79. Το Συμβούλιο συνεδρίασε επί ένα και πλέον δεκάωρο στην οδό Σταδίου, όπου είχα τη δυνατότητα 
να βρίσκομαι ως δημοσιογράφος, καταγράφοντας το συνδικαλιστικό παλμό και την αγωνία των πρω-
τοπόρων συνδικαλιστών της αστυνομίας.
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δυνο για τις ελευθερίες του λαού να κάνουν πορείες οι αστυνομικοί με πολυβόλα, αυτόματα, 
περίστροφα κ.λπ.». 
Η	ίδια	εφημερίδα	έγραψε	επίσης	ότι	και	στη	Θεσσαλονίκη	πραγματοποιήθηκε	σύσκεψη	

Αξιωματικών	υπό	τον	νέο	υπουργό	Άκη	Τσοχατζόπουλο	και	«η Γενική Διεύθυνση λαμβάνει 
ανάλογα μέτρα για να παρεμποδίσει τις αρχαιρεσίες» για	την	ανάδειξη	νέας	διοίκησης	στη	
Δημοκρατική	Ένωση	Αστυνομικών	Β.	Ελλάδας,	στις	27	Μαρτίου	1989.

Το	Προσωρινό	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	ΕΝΑΕΑ,	από	την	πλευρά	του,	συνεχίζει	να	
δημοσιοποιεί	καταγγελίες	για	τις	μεταθέσεις	των	μελών	του,	αλλά	και	να	αποστέλλει	επι-
στολές	στα	πολιτικά	κόμματα.	Στην	επιστολή,	ειδικότερα,	της	25ης	Απριλίου	1989,	η	οποία	
υπογράφεται	από	τον	πρόεδρο	Κώστα	Μπαλάση	και	από	τον	γενικό	γραμματέα	Μιχαήλ	
Βετούλη,	αφού	τονίζεται	ότι	«η μετάθεση αποτελεί αναμφισβήτητα δίωξη που έχει αποκλει-
στική και άμεση σχέση με το σωματείο που ιδρύσαμε και τον συνδικαλισμό που θέλουμε να 
ασκήσουμε»,	ζητείται	η	συμπαράστασή	τους	«προκειμένου να σταματήσουν οι διώξεις που 
άρχισαν σε βάρος μας».
Τα	κόμματα	της	αντιπολίτευσης	συμφωνούσαν	ότι	πρόκειται	για	διώξεις	παράνομες	και	

αυταρχικές	και	δήλωναν	απερίφραστα	ότι	το	δικαίωμα	ίδρυσης	και	λειτουργίας	επαγγελ-
ματικών	 ενώσεων	και	 σωματείων	στην	Αστυνομία,	 μέσα	στα	 υπάρχοντα	συνταγματικά	
πλαίσια,	είναι	καθόλα	νόμιμο.
Ωστόσο,	ένα	δημοσίευμα	του	«Ριζοσπάστη»	στις	5	Απριλίου	1989	φώτιζε	τις	εξελίξεις	

από	διαφορετική	οπτική	γωνία,	προσγειώνοντας	και	πάλι	τους	αισιόδοξους.	
«Ανοιχτό	 παράθυρο»	 για	 συνδικαλισμό	 στα	Σώματα	Ασφαλείας,	 παρόμοιο	 με	 αυτόν	

που	εξήγγειλε	προχτές	η	Νέα	Δημοκρατία,	άφησε	χθες	ο	υπουργός	Δημόσιας	Τάξης	Άκης	
Τσοχατζόπουλος,	έγραφε	η	εφημερίδα	του	ΚΚΕ.	Η	ταύτιση	των	δυο	εταίρων	του	δικομμα-
τισμού	έγινε	ολοφάνερη	μετά	τη	συνέντευξη	του	υπουργού	για	την	πολιτική	του	τους	προ-
σεχείς	μήνες	μέχρι	τις	εκλογές.	Αναφερόμενος	στο	θέμα	του	συνδικαλισμού	είπε	ότι	«είναι 
αναμφισβήτητο γεγονός ότι η Αστυνομία έχει το χαρακτήρα στρατιωτικής υπηρεσίας. Ως εκ 
τούτου,	η κλασική μορφή συνδικαλισμού δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει. Είναι, όμως, 
ένα θέμα υπό συζήτηση πολύ λογικό, πώς και με ποιον τρόπο θα μπορούν να υπάρξουν λει-
τουργίες που θα καλύπτουν τις ανάγκες συνδικαλιστικής λειτουργίας. Είναι ένα θέμα που έχει 
αντιμετωπιστεί ξεκάθαρα από το υπουργείο.	Έχει ξεκαθαριστεί ότι έχει υπάρξει κατάχρηση 
της έννοιας του συνδικαλισμού, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρνητικά φαινόμενα. Σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να νοείται συνδικαλισμός ή αντιμετώπιση προβλημάτων σε βάρος της 
πειθαρχίας και της αποστολής της Αστυνομίας. Το θέμα νομίζω θα μας απασχολήσει στο μέλ-
λον, τώρα δεν έχει άμεση προτεραιότητα. Βρισκόμαστε μπροστά σε εκλογές και η Αστυνομία 
πρέπει να αναλάβει το ρόλο της, να διασφαλίσει την κοινωνική γαλήνη».	Απαντώντας	δε	στο	
ερώτημα	γιατί	το	υπουργείο	δεν	προχώρησε	στη	ρύθμιση	της	συμμετοχής	των	αστυνομι-
κών	σε	επαγγελματικές	ενώσεις,	όπως	υπόσχεται	με	το	πρόγραμμά	της	και	η	Ν.Δ.,	ο	Άκης	
Τσοχατζόπουλος	είπε:	«Η επαγγελματική Ένωση δεν έχει καμιά σχέση με το συνδικαλισμό. 
Απ’ ό,τι κατάλαβα, ούτε η Νέα Δημοκρατία θέλει κάτι τέτοιο».
Πράγματι,	η	Νέα	Δημοκρατία	ανακοίνωσε	το	πρόγραμμά	της,	δείχνοντας,	όμως,	ένα	πιο	

φιλελεύθερο	προφίλ,	απαλλαγμένο	από	σύνδρομα	του	παρελθόντος.
Στις	3	Απριλίου	1989,	διά	του	γραμματέα	της	ΟΚΕ	Δημόσιας	Τάξης	Γιώργου	Σουφλιά,	

ανακοίνωνε	επαναστατικές	για	την	παράταξη	θέσεις.	Ο	βουλευτής	Γιώργος	Σουφλιάς	σε	
συνεργασία	με	τον	πρόεδρο	ΟΚΕ	Δημόσιας	Τάξης	Δημήτρη	Φράγκο	ανακοινώνουν	ότι	το	
κόμμα	τους	τάσσεται	υπέρ	του	ελεύθερου	συνδικαλισμού,	όπως	τον	κατοχυρώνει	το	Σύ-
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νταγμα,	το	οποίο	δεν	επιτρέπει	μόνο	την	απεργία.	Σημείωναν	δε	ότι	«η καλύτερη Αστυνομία 
υπάρχει στις χώρες όπου οι αστυνομικοί συνδικαλίζονται. Υπάρχουν τα παραδείγματα της 
Ιταλίας, της Αγγλίας και της Ισπανίας. Ο συνδικαλιζόμενος αστυνομικός συμβάλλει θετικά 
στην υπηρεσία του και στην κοινωνία».
Όπως	 αναφέρεται	 εξάλλου	 σε	 ρεπορτάζ	 του	Γιάννη	Ντάσκα	 στον	 «Ελεύθερο	Τύπο»	

(4-4-1989),	«οι αστυνομικοί είναι ελεύθεροι να φτιάχνουν σωματεία και να παλεύουν για 
τα αιτήματά τους. Δεν θα διωχθούν. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία θα αποκαταστήσει πλήρως 
όσους αστυνομικούς τιμωρήθηκαν για συνδικαλιστικούς λόγους και επίσης όσους διώχθηκαν 
(και είναι πολλοί) και για πολιτικούς λόγους».	Επίσης,	υπόσχεται	πλήρη	μισθολογική	και	
βαθμολογική	εξίσωση	αστυνομικών	με	τις	Ένοπλες	Δυνάμεις,	στεγαστικό	επίδομα,	που	θα	
φτάνει	από	6.000	έως	23.000	δρχ.	για	κάθε	αστυνομικό,	υπερωριακό	επίδομα	7.000	δρχ.	
(από	2.500)	και	οδοιπορικά	έως	6.000	δρχ.	το	μήνα.	Επιπλέον,	ότι	οι	μεταθέσεις	θα	γίνο-
νται	κάθε	καλοκαίρι	και	με	πλήρη	αιτιολογία,	για	να	μην	αδικούνται	δε	οι	αστυνομικοί	που	
παραπέμπονται	στα	συμβούλια,	στα	δευτεροβάθμια	θα	προεδρεύουν	δικαστικοί.	Αναφορι-
κά	με	τις	θεσμικές	αλλαγές,	υποσχέθηκαν	ίδρυση	Αρχηγείου	με	επιτελεία,	απαλλαγή	από	
ξένα	έργα,	αναμόρφωση	εκπαιδευτικού	προγράμματος,	κατάργηση	του	Π.Δ.	που	προέβλε-
πε	την	καταστροφή	των	γραπτών	στις	εισαγωγικές	και	προαγωγικές	εξετάσεις,	επαναφορά	
της	διατήρησής	τους	για	ένα	έτος	και	των	βαθμολογικών	πινάκων	για	πέντε	έτη,	θέσπιση	
κινήτρων	για	την	εκπαίδευση	των	δοκίμων	Αξιωματικών,	προαγωγές	με	αξιοκρατία,	πρό-
γραμμα	συστέγασης	αστυνομικών	υπηρεσιών,	ενίσχυση	πεζής	αστυνόμευσης,	θέσπιση	κα-
τάλληλου	ωραρίου	εργασίας	και	24ωρο	ρεπό	εβδομαδιαίως	χωρίς	καταστρατήγηση	κ.λπ.

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αστυνομικών Συνδικάτων

Οι	προσπάθειες,	όμως,	των	συνδικαλιστών-Αξιωματικών	δεν	περιορίσθηκαν	σε	εθνι-
κό	επίπεδο,	αλλά	επεκτάθηκαν	και	στον	ευρωπαϊκό	χώρο,	με	αποτέλεσμα	η	Ένωση	σε	
σύντομο	χρονικό	διάστημα	να	γίνει	ισότιμο	μέλος	του	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Αστυ-
νομικών	Συνδικάτων,	του	επονομαζομένου	CESP80,	που	εδρεύει	στη	Λυών	της	Γαλλί-
ας	και	το	οποίο	είναι	διεθνές	μη	κυβερνητικό	όργανο,	αναγνωρισμένο	από	τον	Ο.Η.Ε.	
Στο	Διοικητικό	Συμβούλιο	του	οργάνου	αυτού,	η	Ένωση	πέτυχε	να	εκπροσωπείται	από	
ένα	μέλος	της.	Σκοπός	του	Συμβουλίου	είναι,	μεταξύ	των	άλλων,	η	αλληλεγγύη	και	η	
προώθηση	και	προάσπιση	των	συμφερόντων	των	Αστυνομικών	σε	Ευρωπαϊκό	επίπεδο.	

80. Το CESP αποσκοπούσε στην ανύψωση του ρόλου του αστυνομικού στα κοινωνικά πράγματα της 
Ευρώπης εν όψει της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με τη συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση (1992). 
Συμμετείχαν, εκτός από την ΕΚΑ, τα συνδικάτα της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Πορτογα-
λίας και είχαν υποβληθεί αιτήσεις από Ελβετία, Αυστρία, Βέλγιο και Δ. Γερμανία. Στις 5-6 Οκτωβρίου 
1989 στη Βενετία της Ιταλίας έγινε το πρώτο συνέδριο, στο οποίο συμμετείχε εκπρόσωπος της Ένω-
σης, και του οποίου πρωταρχικός σκοπός ήταν η τελική διαμόρφωση και έγκριση του Καταστατικού 
του. Συζητήθηκαν προβλήματα συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών Αστυνομιών και αλληλεγγύης 
μεταξύ των Ευρωπαίων συναδέλφων. Επιπλέον στις 15-16 Δεκεμβρίου 1989 στο Παρίσι, στην έδρα 
της Γενικής Δημοκρατικής Συνομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Γαλλίας, τα Γαλλικά Αστυνομικά Σω-
ματεία πραγματοποίησαν διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο, στο οποίο, μεταξύ των άλλων επισήμων, 
παρευρέθη και ο Αρχηγός της Γαλλικής Αστυνομίας. Στο εν λόγω επιστημονικό διήμερο εκλήθη και 
παρευρέθη εκπρόσωπος της Ένωσης. Κύριο αντικείμενο συζήτησης ήταν τα δικαιώματα των Αστυ-
νομικών ως εργαζομένων και ως πολιτών και ακόμη ο ρόλος, η θέση και η αποστολή των Σωμάτων 
Ασφαλείας σε μία σύγχρονη Δημοκρατική Πολιτεία.
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Στο	προαναφερόμενο	όργανο	συμμετέχουν	μόνο	Σωματεία,	τα	οποία,	ως	αρχή	του	Κα-
ταστατικού	τους,	έχουν	θέσει	την	ανεξαρτησία	και	αυτονομία	τους,	έναντι	οιουδήποτε	
πολιτικού	κόμματος	και	οιασδήποτε	άλλης	Κυβερνητικής	Αρχής.	Σε	ένδειξη	δε	έμπρα-
κτης	αλληλεγγύης,	αστυνομικά	σωματεία	της	Ιταλίας,	της	Γαλλίας	και	της	Ισπανίας	που	
συμμετείχαν,	 έστειλαν	 οικονομική	 ενίσχυση	 200.000	 δραχμών	 για	 την	 αντιμετώπιση	
οικονομικών	προβλημάτων	που	είχε	η	Ένωση	στο	ξεκίνημά	της,	συνεπεία	των	διώξεων.	
Είχε	προηγηθεί	φυσικά	στις	20-22	Απριλίου	1989,	και	συγκεκριμένα	στην	Αθήνα,	συνά-
ντηση	εργασίας	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	του	CESP,	στο	οποίο	η	Ένωση	συμμετείχε	
αρχικά	ως	παρατηρητής.	Ο	Κώστας	Μπαλάσης	μίλησε	για	τα	αναφαίρετα	δικαιώματα	
των	αστυνομικών,	 τις	ανεξήγητες	διώξεις	και	 το	λογικό	παράδοξο,	 το	μεν	υπουργείο	
Δικαιοσύνης	να	επιτρέπει	το	συνδικαλισμό	στην	Αστυνομία,	το	δε	Δημόσιας	Τάξης	να	
τον	απαγορεύει81.

Η	δίωξη	του	Κώστα	Μπαλάση,	όμως,	είχε	φτάσει	ως	το	πρωθυπουργικό	γραφείο,	με	
αποτέλεσμα	 ο	 γενικός	 διευθυντής	 του,	Αντώνης	Λιβάνης,	 να	 διαβιβάσει	 στο	Δημόσιας	
Τάξης	σχετικό	τηλεγράφημα	(από	24/4/89),	σε	απάντηση	του	οποίου	το	Γραφείο	Τύπου	
του	υπουργείου	ανακοίνωνε	ότι	ο	υπουργός	έδωσε	εντολή	στον	Αρχηγό	της	ΕΛ.ΑΣ.	να	
εξετάσει	το	αίτημα	της	συζύγου	του	αστυνόμου	για	να	διαπιστωθεί	αν	συντρέχουν	οι	αν-
θρωπιστικοί	λόγοι	που	επικαλείται,	ώστε	να	επανεξεταστεί	η	υπηρεσιακή	απόφαση	της	
μετάθεσής	του.
Οι	δημοσιογράφοι	προβάλλουν	και	πάλι	εντόνως	τις	διώξεις,	αυτή	τη	φορά,	του	προέ-

δρου	της	ΕΝΑΕΑ	Κώστα	Μπαλάση.	«Η	ΕΛ.ΑΣ.	ξεσπιτώνει	τους	συνδικαλιστές»,	είναι	ο	
τίτλος	της	συνέντευξης	που	φιλοξενεί	η	εφημερίδα	«Πρώτη»,	στις	28	Απριλίου	1989:

«Μας διαλύουν τα σπίτια και ο υπουργός στρουθοκαμηλίζει λέγοντας ότι οι μεταθέσεις 
δεν έχουν σχέση με το συνδικαλιστικό αγώνα στην Αστυνομία. Νομίζει ότι έτσι θα μας πνί-
ξει»,	δηλώνει	-μεταξύ	άλλων-	ο	πρόεδρος	στο	δημοσιογράφο	Σωτήρη	Σοφό,	ο	οποίος	δεν	
παραλείπει	να	σημειώσει	ότι	η	ίδρυση	του	σωματείου	ήρθε	να	συμπληρώσει	το	χάρτη	του	
συνδικαλιστικού	κινήματος	στην	Αστυνομία,	διαψεύδοντας	την	άποψη	του	υπουργείου	ότι	
«ο συνδικαλισμός είναι μια υπόθεση ελάχιστων κομματικοποιημένων αστυφυλάκων».	Μετά	
τους	κατώτερους	αστυνομικούς,	οι	Αξιωματικοί	νιώθουν	πλέον	στο	πετσί	τους	τις	«δη-
μοκρατικές»	ευαισθησίες	του	υπουργείου,	που	επιμένει	στην	τακτική	των	απειλών,	των	
αποτάξεων	και	των	μεταθέσεων,	στο	διαρκή	πόλεμο	που	έχει	κηρύξει	στους	συνδικαλιστές	
εδώ	και	ένα	χρόνο.
Ο	δημοσιογράφος	συμπληρώνει	ότι	η	μετάθεση	του	προέδρου	ήρθε	ακριβώς	την	ημέρα	

που	εξέπνευσε	η	προθεσμία	των	30	ημερών	που	είχε	το	υπουργείο	δικαίωμα	για	να	προ-
σβάλλει	την	814/21-3-1989	απόφαση	του	Πρωτοδικείου,	και	ο	Κώστας	Μπαλάσης	απαντά:

«Δεν μπορώ να καταλάβω, αφού το υπουργείο υποστηρίζει ότι δεν έχουμε το δικαίωμα 
του συνδικαλίζεσθαι, γιατί δεν προσέβαλλε την απόφαση του δικαστηρίου; Εμείς είμαστε νό-
μιμοι. Το αποφάσισε η Δικαιοσύνη. Αν η Πολιτεία δεν σέβεται τους νόμους και το Σύνταγμα 
που η ίδια έφτιαξε, τότε τα λόγια είναι περιττά». Ο	ίδιος	αναφέρεται	και	στη	λειτουργία	της	
Ένωσης	Αστυνομικών	Υπαλλήλων	Αττικής,	λέγοντας	ότι «τους έχουν στα όπα όπα. Από 
αυτούς δεν έχουν μεταθέσει ούτε έναν. Τους έχουν ανοίξει γραφεία, τους αφήνουν να προπα-
γανδίζουν χωρίς κανένα πρόβλημα τις θέσεις τους, ενώ εμάς μας κυνηγούν συνεχώς. Ακόμη 
και στις διώξεις δυο μέτρα και δυο σταθμά».

81. «Αστυνομία & Κοινωνία», τεύχος 7-8, 15/6/1989 (Εφημερίδα της ΕΚΑ).
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Για	την	ίδρυση	αυτή	καθαυτή	της	Ένωσης,	δηλώνει:
«Μετά τις προσπάθειες των κατωτέρων αστυνομικών, είχαμε όλοι πειστεί ότι ήταν καιρός 

πλέον να δημιουργήσουμε σωματείο Αξιωματικών. Η πλειοψηφία των συναδέλφων έβλεπε 
και συνεχίζει να βλέπει με πολύ καλό μάτι το συνδικαλισμό. Θα ήταν αδιανόητο να μείνου-
με στο περιθώριο καταπιεζόμενοι από τις αρτηριοσκληρωτικές αντιλήψεις ορισμένων, που 
δημιουργούν την εντύπωση ότι η Αστυνομία είναι γκέτο. Και διακηρύσσουν ότι ο άνεμος 
δημοκρατίας και ελευθερίας θα φέρει διάλυση και ανωμαλία. Έτσι, αποφασίσαμε την ίδρυση 
της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, βάζοντας σαν κύριο στόχο μας τον εκδη-
μοκρατισμό της Αστυνομίας. Κάποτε πρέπει, επιτέλους, η Αστυνομία να έρθει κοντά στον 
πολίτη. Και αυτό δεν γίνεται με λόγια».
-Υπάρχει,	όμως,	μια	δεδομένη	κόντρα	των	κατωτέρων	αστυνομικών	με	τους	Αξιωματι-

κούς,	η	οποία	επιβεβαιώθηκε	άλλωστε	πολλές	φορές	και	από	τους	συνδικαλιστές	κατώτε-
ρους	αστυνομικούς.	Πώς	θα	την	ξεπεράσετε;

-Ειπώθηκαν όντως κάποια πράγματα που πίκραναν και έθιξαν πολλούς Αξιωματικούς. 
Βεβαίως υπάρχουν επίορκοι και διεφθαρμένοι Αξιωματικοί. Βεβαίως υπάρχουν Αξιωματι-
κοί που καταπιέζουν τους κατώτερους. Είναι, όμως, ελάχιστη μερίδα. Εξάλλου, είναι και η 
λανθασμένη νοοτροπία. Οι κατώτεροι πρέπει να καταλάβουν ότι το πρόβλημα της εκτέλεσης 
μιας παράλογης διαταγής δεν είναι μόνο δικό τους. Είναι και δικό μας. Το κακό ξεκινάει από 
το ότι πρώτα πρέπει να εκτελέσεις μια διαταγή και μετά να διαφωνήσεις. Οι συνδικαλιστές, 
πάντως, Αξιωματικοί και κατώτεροι αστυνομικοί, είμαστε ενωμένοι. Δεν θα μπορούσαμε 
άλλωστε να προχωρήσουμε διαφορετικά το συνδικαλισμό στην Αστυνομία.
-Έχετε,	όμως,	ξεχωριστά	σωματεία…
-Αυτό ξεκίνησε από ένα νομικό πρόβλημα που υπήρχε στο Καταστατικό ίδρυσης της Ένω-

σης Κατωτέρων Αστυνομικών που δεν αποδεχόταν Αξιωματικούς ως μέλη. Βεβαίως θα ήταν 
ευχής έργο να δημιουργηθεί ένα σωματείο. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι σε κάτι τέτοιο. Θα το 
θέλαμε να γίνει, θα το επιδιώξουμε. Τα συμφέροντά μας είναι κοινά.
Ο	πρόεδρος	μίλησε	επίσης	για	τον	ακομμάτιστο	χαρακτήρα	του	σωματείου	και	ενημε-

ρώνει	ότι	θα	παραλάβουν	κανονικά	τα	φύλλα	πορείας	των	μεταθέσεων,	αντιμετωπίζοντας	
την	πρόκληση	αυτή	με	νόμιμα	μέσα.	«Τη φωνή μας δεν μπορεί να την πνίξει. Βέβαια η 
απεργία απαγορεύεται, αλλά δεν απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι πορείες».
Ο	Κώστας	Μπαλάσης,	λοιπόν,	ήταν	αποφασισμένος	να	πάει	στο	Μελιγαλά,	καίτοι	είχε	

μετατρέψει	το	σπίτι	του	σε	«στρατηγείο»,	γνωρίζοντας	ότι	τον	παρακολουθούσαν	σε	κάθε	
του	κίνηση	ή	ότι	όλα	όσα	έκανε	τότε,	λειτουργούσαν	εις	βάρος	της	καριέρας	του,	αλλά	και	
της	ίδιας	της	οικογένειάς	του,	αφού	στερούσε	το	γάλα	από	τα	παιδιά	του	για	τις	ανάγκες	
μιας	ιδέας	και	ενός	οράματος	που	είχε	ταχθεί	να	υπηρετήσει.

Η ΕΚΑ στις Συμπληγάδες

Η	29η	Απριλίου	1989,	 μια	 ιστορική	μέρα	 για	 την	Ένωση	Κατωτέρων	Αστυνομικών,	
καθώς	πριν	από	ένα	χρόνο	ακριβώς	γινόταν	από	το	Πρωτοδικείο	δεκτή	η	αίτηση	για	την	
ίδρυσή	της,	περνά	χωρίς	πανηγυρισμούς.	Η	αρχική	αισιοδοξία	του	προέδρου	της,	που	απο-
τυπώνεται	και	στην	«Κοινωνία	&	Αστυνομία»	τον	Μάρτιο	του	1989,	δεν	διαρκεί	για	πολύ.	
Όπως	σημειώνει	στο	καθιερωμένο	πλέον	άρθρο	του,	«οι πάντες παρακολουθούν, εντός κι 
εκτός Ελλάδος, τα πρωτοφανή μέτρα της Διοικήσεως, ενώ παράλληλα βλέπουν το σκάφος 
της Ενώσεως των Κατωτέρων Αστυνομικών, σαν άλλη “Αργώ” να προχωρεί εν μέσω των 
συμπληγάδων πετρών. Να προχωρεί, χωρίς να έχει συντριβεί.
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Εξαπολύεται και νέα επίθεση, σφοδρότερη, που δημιουργεί καταστάσεις πρωτοφανείς στα 
ελληνικά αστυνομικά πράγματα. Μια σειρά μεταθέσεων τόσον του εκλεγμένου Διοικητικού 
Συμβουλίου - όχι όλων των μελών φυσικά, γιατί υπάρχουν και οι «ημέτεροι»- όσο και των 
δραστήριων μελών μας ανά την Ελλάδα. Ακολουθούν οι αρνήσεις παραλαβής των φύλλων 
πορείας ενώ δύο επίλεκτα μέλη στη Θεσσαλονίκη -ο αντιπρόεδρος της ΕΚΑ και ο πρόεδρος 
της τοπικής μας επιτροπής για πρώτη φορά στην Ελλάδα- αποφασίζουν να διαμαρτυρηθούν 
με τον έσχατο όπλο, την απεργία πείνας.

Ανάστατη είναι όλη, σχεδόν, η Αστυνομία της υπαίθρου, η δε Λέσβος απαντά με ογκώδη 
συγκέντρωση των αστυνομικών και των εκπροσώπων όλων των φορέων.

Εν τω μεταξύ εγγράφονται μέλη της ΕΚΑ δυο Αστυνομικές Διευθύνσεις με σύνολο μελών 
που εγγίζουν τα πεντακόσια.

Ο ελληνικός λαός συμπαραστέκεται σ’ όλα αυτά με τρόπο πράγματι συγκινητικό γιατί έχει 
πεισθεί πως το σωματείο τούτο δεν έχει συντεχνιακό, μόνο, χαρακτήρα, αλλά και πάθος 
προσφοράς υπηρεσιών στον Έλληνα πολίτη σ’ ό,τι αφορά την εγκληματικότητα, αλλά και 
τη συμφιλίωση Αστυνομίας και κοινού και κατά προέκταση όλων των ανθρώπων που ζουν 
κάτω απ’ αυτόν τον ουρανό και θέλουν να επιζήσουν μέσα σε κλίμα ηρεμίας και κοινωνικής 
γαλήνης.

Απειλές, λοιπόν, επί απειλών από πλευράς υπουργείου και της συνυπεύθυνης, αν όχι και 
ηθικής αυτουργού - ανωτάτης Ηγεσίας της Αστυνομίας. Της Ηγεσίας, δηλ. που ποτέ δεν ει-
σηγήθηκε μέτρα υπέρ του προσωπικού, επί ενάμιση αιώνα, και τώρα λυσσαλέα στρέφεται 
κατά των πρώην συνεργατών της, τυφλωμένη από την προσωρινή μεγάλη δύναμή της, που 
αποκτήθηκε από τον ιδρώτα και το αίμα χιλιάδων κατωτέρων αστυνομικών.

Η Ένωση Κατωτέρων Αστυνομικών είναι πολύ ισχυρή για να πτοηθεί και την κάνει ισχυ-
ρότερη η έμπρακτη αγάπη του ελληνικού λαού, πράγμα που ποτέ δεν είχε καταφέρει η Αστυ-
νομία του νεοελληνικού Κράτους.

Όσες, συνεπώς, Συμπληγάδες κι αν βρεθούν στην ανοδική και ταχεία πορεία της, δεν θα 
δυνηθούν να συνθλίψουν το στέρεο σκάφος που συνοδεύεται απ’ τις ευχές και τις προσδοκίες 
ολόκληρου του ελληνικού λαού».

Τα	παρατράγουδα,	ωστόσο,	έχουν	αρχίσει	να	βγαίνουν	εκρηκτικά	προς	τα	έξω.	Ο	πρό-
εδρος	κάνει	έκκληση	στα	μέλη	του	Δ.Σ.	που	απαξιούν	να	επισκέπτονται	τα	γραφεία	του	
σωματείου,	στην	οδό	Σταδίου	43,	«να αφήσουν τις αδικαιολόγητες ή δικαιολογημένες έστω 
πικρίες γιατί οι ώρες δεν προσφέρονται για πολυτελείς κουβέντες “περί καρέκλας” στα διά-
φορα καφενεία. Τούτες οι ώρες είναι μόνο για αγώνες και μόνον για αγώνες. Αντί, λοιπόν, 
να μεταβάλλουμε σε γιάφκες τα διάφορα καφενεία εξαπολύοντας οχετούς λάσπης κατά την 
εκλεγμένης Ηγεσίας του Σωματείου και να αλληλομοιράζουμε οφίτσια εν κρυπτώ και παρα-
βύστω, καλύτερα θα ’ταν να τα λέμε στο γραφείο και να βοηθούμε τους συναδέλφους που 
έχουν στρέψει την πάσα τους ελπίδα σε μας»82.
Έτσι,	με	πολυσέλιδο	ενημερωτικό	του	σημείωμα	ο	Κώστας	Συγγούνης,	στις	14	Μαΐου	

1989,	αναφέρεται	πλέον	«στον ανηλεή πόλεμο που δέχεται το νεοσυσταθέν σωματείο» και	
κυρίως	στην «εσωτερική διαπάλη για τον έλεγχο του προεδρείου».
Όπως	σημειώνει, «στις 29 Απριλίου τρέχοντος έτους, το σωματείο μας συμπλήρωσε ένα 

έτος ζωής. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, αλλά και από ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σας, 
αισθάνομαι την ανάγκη να αναλύσω όλα τα περιστατικά που έλαβαν χώραν κατά το διάστη-

82. «Αστυνομία & Κοινωνία», τεύχος 6, Μάρτιος 1989.
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μα της λειτουργίας της ΕΚΑ, αλλά προπάντων να εκθέσω μερικά, ή καλύτερα το σύνολο των 
προβλημάτων που μας απασχολούν. 

Το 1988 θεωρείται για τα ελληνικά κοινωνικά πράγματα η χρονιά που έγινε η τολμηρότερη 
κοινωνική τομή εξαιτίας της δημιουργίας του σωματείου μας. Έτσι απεφάνθησαν διακεκρι-
μένοι Έλληνες πνευματικοί άνθρωποι. Η ΕΚΑ κατά το διάστημα που πέρασε, απέσπασε το 
δίκαιο θαυμασμό και πάντα έπαινο από τον ελληνικό Τύπο με τις τολμηρές και απόλυτα κα-
θαρές θέσεις της. Δεν υπάρχει προηγούμενο στον ελληνικό Τύπο, ώστε μια τόσο πρωτοφανής 
κίνηση να θεωρείται αψεγάδιαστη και να κυριαρχεί στις σελίδες των αθηναϊκών εφημερίδων 
επί μήνες. Εάν δεν υπήρχε το βαρύ πολιτικό κλίμα εδώ και κάμποσους μήνες, η ΕΚΑ θα συ-
νέχιζε να έχει τα πρωτεία από πλευράς δημοσιότητας.

Είναι γεγονός ότι όλο το μέγα αυτό έργο δεν ήταν θέμα συγκυριών. Από την εποχή που ελά-
χιστοι εγνώριζαν το τι επρόκειτο να γίνει, είχε επιλέξει την τακτική που θα καθιέρωνε η ΕΚΑ, 
ώστε να γίνει αγαπητή στους Έλληνες πολίτες και σεβαστή στα ανώτερα κλιμάκια. Εγνώριζα 
τους τρόπους προβολής εντός κα εκτός Ελλάδος της Ένωσής μας. Η τακτική που επελέγη 
ήταν εκείνη των προωθημένων θέσεων και τις ανυποχώρητης στάσης μας. Εγνώριζα τι θα 
συνέβαινε, γι’ αυτό είχα επιλέξει τον δρόμο μου. Ο δρόμος αυτός, όπως είναι αυτονόητο, 
είναι η θυσία τόσον εμού όσον και της οικογενείας μου. Κατά την εικοσαετή θητεία μου στην 
τέως Αστυνομία Πόλεων, ποτέ δεν έτυχα της παραμικράς ευνοίας. Έκανα τα περισσότερα 
ξενύχτια από τον καθένα και ποτέ δεν εμάλωσα με συνάδελφο. Κατά το διάστημα που είμαι 
πρόεδρος της ΕΚΑ, το ξίφος μου διεσταυρώθη, όπως γνωρίζετε, με τρεις υπουργούς και με 
τον νυν Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

Και είναι αλήθεια ότι για τα παραπάνω η ΕΚΑ κέρδισε τη μάχη της καταξίωσης ως ενός 
σωματείου ασυνήθους τόλμης και υπερκομματικότητας, αλλά ποτέ ένας άνθρωπος δεν δύνα-
ται ολομόναχος να φέρει εις πέρας ένα τόσο μέγα έργο. Η ψυχική και σωματική ταλαιπωρία 
με έστειλε στο νοσοκομείο τόσο εμένα όσο και τον αδάμαστο, τον ακούραστο, τον πλήρη 
σπουδαίων ιδεών, τον πρόθυμο για κάθε θυσία και γεμάτο από αγάπη για τους συναδέλφους 
και τις οικογένειές τους, τον πάντα αξιότιμο κ. Γιάννη Κωτσή, δηλ. τον αγρίως και «δολοφο-
νικώς» συκοφαντηθέντα ταμία της ΕΚΑ.

Και οδηγηθήκαμε ένεκα των πολλών ταλαιπωριών σε δυο νοσοκομεία όταν τότε ακριβώς 
εσήμανε η ώρα της ολομέτωπης επίθεσης από το υπουργείο. Όλα τα εγχειρίδια των μυστικών 
υπηρεσιών της υφηλίου αποφαίνονται πως ένα ή και περισσότερα άτομα δεν δύναται να 
ανθέξουν στις συνεχείς ψυχολογικές πιέσεις του κράτους, πέραν των 50 ημερών! Εκείνο τον 
καιρό επαίζετο κυριολεκτικά η υπόθεση του Αστυνομικού Συνδικαλισμού στη χώρα μας. Και 
αντί να “ησυχάσουμε”, αντί να γίνουμε “καλά παιδιά” μέσα από την κλινική, από το δωμά-
τιο 31 εκεραυνοβολήσαμε την ελληνική κρατική αυθαιρεσία, στέλλοντας τη διαμαρτυρία μας 
με φαξ στην σύνοδο των 12 ηγετών στη Ρόδο, το δε δύσκολο έργο το ανέλαβαν και το έφεραν 
εις πέρας οι εκεί συνάδελφοί μας, εις τους οποίους όλοι μας πρέπει να είμαστε ευγνώμονες». 
Στη	συνέχεια,	αφού	αναφέρεται	σε	επιστολή-λίβελλο	προς	το	πρόσωπό	του	από	τους	πολι-
τικούς	υπαλλήλους	του	υπουργείου,	τονίζει:

«Μέσα από την κλινική έγινε η διεθνοποίηση της ΕΚΑ, όταν ένα αξέχαστο πρωινό μάς 
επισκέφθηκε ο νυν πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών κ. Κ. Μπαλάσης και μας είπε για το 
κατεπείγον της υποθέσεως και την μοναδικότητα της ευκαιρίας. Και απευθύνθηκα στον τότε 
Γεν. Γραμματέα κ. Καρανίκα και τον κ. Ματζάρα να μεταβεί ένας εξ αυτών στη Μαδρίτη, 
προκειμένου να υπογράψουν αντί εμού το συνιδρυτικό της Αυτόνομης Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(CESP) και αρνήθηκαν. Και αντί αυτών εστάλη στη Μαδρίτη ο κ. Α. Αθανασούλας, ο κ. 
Μπαλάσης και μια διερμηνεύς». Και	αφού	κάνει	εκτενείς	αναφορές	σε	εσωτερικές	έριδες	
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και	διαμάχες	όσον	αφορά	τις	εκλογικές	διαδικασίες	και	τα	οικονομικά,	ο	ίδιος	επιτίθεται	
στα	υπόλοιπα	σωματεία	που	ιδρύονται	σύμφωνα	με	το	Νόμο	1264,	αποκαλώντας	τα «σκω-
ληκοειδείς αποφύσεις». 
Την	ίδια	ώρα,	εκφράζει	απερίφραστα	την	εμπιστοσύνη	του	προς	την	Ένωση	Αξιωματι-

κών,	αποκαλύπτοντας	μάλιστα	ότι	με	δική	του	προτροπή	είχε	μεταβεί	στη	Μαδρίτη	ο	πρό-
εδρός	της	Κώστας	Μπαλάσης,	ως	καλός	γνώστης	των	συνδικαλιστικών	δρωμένων	στην	
Ευρώπη,	προκειμένου	να	ανοίξει	ο	δρόμος	για	τη	δημιουργία	του	αυτόνομου	Ευρωπαϊκού	
Συνδικάτου	Αστυνομικών	(CESP). «Η εν λόγω Ένωση Αξιωματικών είναι ανεξάρτητη, έχει 
τις ίδιες δομές, το Καταστατικό με το δικό μας, είναι υπερκομματική και έκανε αίτηση στο 
CESP για να γίνει μέλος του και θα συζητηθεί στο συνέδριο του Σεπτεμβρίου στη Βενετία. 
(...) Είμαστε αποφασισμένοι να μη συνομιλήσουμε με άλλα “σωματεία” που ξεφυτρώνουν 
τελευταία από πρώην διώκτες μας. Αναγνωρίζουμε μόνο την Ένωση Αξιωματικών διότι απο-
τελείται από πρωτεργάτες σεμνούς, φτωχούς, οικογενειάρχες και κατά πάντα έντιμους αν-
θρώπους που διώκονται, όπως μαθαίνουμε, άγρια. Ο διάλογος θα γίνεται σε ισότιμη βάση 
και με το πλεονέκτημα υπέρ ημών ότι είμαστε το αρχαιότερο και μεγαλύτερο Σωματείο και 
ότι συμβάλλαμε τα μέγιστα στη δημιουργία της ΕΝΑΕΑ»83.

83. Ενημερωτικό δελτίο της ΕΚΑ προς τις Τοπικές Επιτροπές, 14/5/1989.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Είμαστε νόμιμοι!

Στο	χορό	των	δημοσίων	παρεμβάσεων	μπαίνουν	πλέον	και	οι	Αξιωματικοί,	ανακοινώνο-
ντας	πανηγυρικά,	κατά	τη	διάρκεια	συνέντευξης	Τύπου,	στις	11	Μαΐου	1989,	σε	κεντρικό	
ξενοδοχείο	της	Αθήνας	(«Τιτάνια»),	ότι	το	σωματείο	τους	έχει	ήδη	αναγνωρισθεί	από	το	
Πολυμελές	Πρωτοδικείο,	από	τις	21	Μαρτίου	1989.	Να	σημειωθεί	ότι	αυτή	η	συνέντευξη	
είχε	οργανωθεί	μέσα	από	το	νοσοκομείο	«Ερυθρός	Σταυρός»,	όπου	είχαν	εισαχθεί	ο	προ-
σωρινός	πρόεδρος	Κώστας	Μπαλάσης	και	ο	προσωρινός	γενικός	γραμματέας	της	Ένωσης	
Μιχαήλ	Βετούλης,	προκειμένου	να	αποφύγουν	περαιτέρω	διώξεις.	Το	ψυχολογικό	βάρος	
της	ρήξης	με	το	κράτος	και	η	μεγάλη	τους	αγωνία,	αν	και	πώς	θα	γινόταν	αποδεκτό	το	
εγχείρημα	αυτό	από	τους	αστυνομικούς	και	την	κοινωνία,	είχαν	αφήσει	τα	ίχνη	τους.	Στα	
αχαρτογράφητα	πρώτα	βήματα	της	ΕΝΑΕΑ,	πρέπει	να	τονιστεί	η	προσωπική	συμβολή	του	
Μ.	Βετούλη,	ο	οποίος	–ως	υπηρετών	στο	νομικό	Τμήμα	του	Υπουργείου-	συμβούλευε	με	
τις	νομικές	του	γνώσεις	την	Ένωση	και	προστάτευε	τους	συναδέλφους	του	από	άστοχες	
και	λαθεμένες	ενέργειες,	δεδομένου	ότι	οι	διώκτες	του	συνδικαλισμού	καιροφυλαχτούσαν	
εκείνο	το	κρίσιμο	διάστημα...
Αποκορύφωμα	των	έως	τότε	παρεμβάσεων	του	προσωρινού	Δ.Σ.	θεωρείται	αυτή	η	συ-

νέντευξη	Τύπου	επειδή	παρευρέθησαν	δημοσιογράφοι	όλων	των	μέσων	μαζικής	ενημέρω-
σης.	Είχαν	κληθεί	να	παραστούν,	βέβαια,	και	εκπρόσωποι	κομμάτων,	αλλά	-δυστυχώς-	η	
συμμετοχή	τους	δεν	ήταν	καθολική.	Σημασία	έχει,	ωστόσο,	ότι	ήταν	παρών	ο	τέως	γενικός	
διευθυντής	της	Νέας	Δημοκρατίας	Διονύσης	Μπεχράκης	και	ο	βουλευτής	Δημήτρης	Φρά-
γκος,	οι	οποίοι	συμπαραστάθηκαν	στους	διωκόμενους	συνδικαλιστές	και	κατηγόρησαν	την	
κυβέρνηση	ότι	με	τη	στάση	της	δείχνει	τον	αυταρχισμό	και	την	προσπάθειά	της	να	ελέγξει	
τα	Σώματα	Ασφαλείας.	Εκ	μέρους	του	ΚΚΕ	συμμετείχε	ο	βουλευτής	Στρατής	Κόρακας.
Επίσης,	παρέστησαν	ο	πρόεδρος	της	Ένωσης	Δικαστών	και	Εισαγγελέων	Παναγιώτης	

Κωστάκος,	ο	αντιπρόεδρος	της	Ένωσης	Διοικητικών	Δικαστών,	το	μέλος	του	Δ.Σ.	του	Δι-
κηγορικού	Συλλόγου	Αθηνών	Αντώνης	Ρουπακιώτης,	ο	καθηγητής	του	Εργατικού	Δικαίου	
του	Πανεπιστημίου	Αθηνών	Δημήτριος	Τραυλός-Τζανετάτος,	ο	πρόεδρος	της	ΕΚΑ	Κώ-
στας	Συγγούνης84	και	πάρα	πολλοί	εκπρόσωποι	συνδικαλιστικών	φορέων	και	οργανώσε-

84. Η εφημερίδα της ΕΚΑ «Αστυνομία & Κοινωνία», τεύχος 7-8, Ιούνιος 1989, αφιέρωσε ολοσέλιδο 
ρεπορτάζ με τίτλο «Στον αγώνα και οι Αξιωματικοί... στο κενό η τρομοκρατία του υπουργείου». Με 
γοργούς ρυθμούς προχωρεί και θεριεύει ο συνδικαλισμός στην Αστυνομία. «Η διεύθυνση της εφημε-
ρίδας με μεγάλη χαρά χαιρετίζει την ίδρυση της Ένωσης Αξιωματικών και όλως ανιδιοτελώς και από 
συναδελφική αλληλεγγύη φιλοξενεί τις παρακάτω φωτογραφίες από τις παραστάσεις διαμαρτυρίας 
στους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων που πραγματοποίησε το προσωρινό Δ.Σ. Η ΕΚΑ συ-
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ων.	Οι	θέσεις	των	παρευρεθέντων	κομματικών	εκπροσώπων	ήταν	σαφείς	και	ξεκάθαρες	
υπέρ	της	ίδρυσης	Επαγγελματικών	Ενώσεων	και	Σωματείων,	οι	δε	αντικρούσεις	των	ψευ-
δοεπιχειρημάτων	του	υπουργείου	εκ	μέρους	των	πανεπιστημιακών	δασκάλων	ήταν	κατα-
λυτικές	και	κονιορτοποίησαν	κυριολεκτικά	τις	απόψεις	της	Ηγεσίας	της	ΕΛ.ΑΣ.,	ότι	δήθεν	
ο	συνδικαλισμός	στην	Αστυνομία	είναι	αντίθετος	με	το	υφιστάμενο	νομικό	καθεστώς85.
Την	ίδια	ημέρα,	πάντως,	το	προεδρείο	επισκέφθηκε	στο	γραφείο	του	στην	Αθήνα	τον	

Αθανάσιο	Κανελλόπουλο,	κοινοβουλευτικό	εκπρόσωπο	της	Νέας	Δημοκρατίας,	και	στη	
συνέχεια	στον	Περισσό,	τον	κοινοβουλευτικό	εκπρόσωπο	του	ΚΚΕ	Κώστα	Κάππο,	ενώ	εί-
χαν	προηγηθεί	συναντήσεις	με	τον	πρόεδρο	της	ΔΗΑΝΑ	Κωστή	Στεφανόπουλο,	τον	πρόε-
δρο	του	ΚΟΔΗΣΟ	Χαράλαμπο	Πρωτόπαππα,	τον	κοινοβουλευτικό	εκπρόσωπο	της	Ελλη-
νικής	Αριστεράς	Αντώνη	Μπριλάκη	και	τον	γραμματέα	του	ΚΚΕ	Εσωτερικού-Ανανεωτική	
Αριστερά	Γιάννη	Μπανιά,	οι	οποίοι	εξέφρασαν	την	αμέριστη	συμπαράστασή	τους	στους	
διωχθέντες	Αξιωματικούς	και	τάχθηκαν	αναφανδόν	υπέρ	της	δημοκρατικής	λειτουργίας	
του	σωματείου	τους.

Η	κυβέρνηση,	πέραν	των	προβλημάτων	σε	πολιτικό	–	κομματικό	επίπεδο,	εξακολουθεί	
να	βρίσκεται	σε	δυσχερή	θέση	και	για	το	χρονίζον	αυτό	ζήτημα.	Το	παρατηρούν	οι	εφη-
μερίδες	«Ριζοσπάστης»	και	«Πρώτη»	(25	Μαΐου	1989),	αποκαλύπτοντας	ότι	ο	υπουργός	
Δημόσιας	Τάξης	Άκης	Τσοχατζόπουλος	και	ο	Αρχηγός	Ανδρέας	Καλογεράς	απειλούνται	με	
προσωποκράτηση	(!)	αν	δεν	αναστείλουν	την	εκτέλεση	της	απόφασης	με	την	οποία	διατά-
χθηκε	η	μετάθεση	τριών	συνδικαλιστών	της	Ένωσης	Αστυνομικών	Υπαλλήλων	Αττικής,	
δεδομένου	ότι	κατέθεσαν	αγωγή	στο	αρμόδιο	εργατικό	δικαστήριο.	Ήταν	οι	συνδικαλιστές	
Μανώλης	Γεωργουλάκης,	Αναστάσιος	Ντίνας	και	Γιώργος	Φωτεινόπουλος	οι	οποίοι	δια-
μαρτύρονταν	για	τις	μεταθέσεις	τους	από	την	Αθήνα	στη	Μύκονο,	ενώ	ένα	άλλο	στέλεχος	
της	ΕΑΥΑ,	ο	Ευάγγελος	Μεσημέρης	είχε	παραπεμφθεί	στο	πειθαρχικό	συμβούλιο	με	το	
ερώτημα	 της	αργίας	με	απόλυση.	Ο	υπουργός	 έπεσε	από	 τα	σύννεφα,	 έγραφε	ο	«Ριζο-
σπάστης»,	όταν	βρέθηκε	πρόσωπο	με	πρόσωπο	με	τον	δικαστικό	κλητήρα	που	πήγε	στο	
γραφείο	του	και	του	επέδωσε	το	αντίγραφο	της	αγωγής.	Αιφνιδιασμένος	ζήτησε	εξηγήσεις	
από	τον	υφυπουργό	Σήφη	Βαλυράκη	και	τον	γραμματέα	Γιάννη	Πανούτσο,	αλλά	και	τη	
βοήθεια	των	συντακτών	του	νόμου	1264/82	περί	συνδικαλισμού,	υπουργών	πλέον,	Δικαι-
οσύνης,	Βασίλη	Ρώτα	και	Υγείας,	Απόστολου	Κακλαμάνη,	ώστε	να	βρεθεί	μια	φόρμουλα	
για	την	αναχαίτιση	του	συνδικαλιστικού	κινήματος	των	αστυνομικών...

Στη	συνέχεια,	η	ΕΝΑΕΑ,	στην	προσπάθειά	της	να	κάμψει	την	αδιάλλακτη	στάση	της	
Ηγεσίας,	επικαλείται	ανθρωπιστικούς	λόγους,	«επιστρατεύοντας»	την	εγκυμονούσα	σύζυ-
γο	του	Κώστα	Μπαλάση,	Μαρία,	η	οποία	απευθύνεται	(27	Μαΐου	1989)	με	μακροσκελή	
συγκινητική	επιστολή	της	στον	Πρωθυπουργό,	τον	Μακαριώτατο	Αρχιεπίσκοπο	Αθηνών,	
τις	Γυναικείες	Οργανώσεις,	τα	ΜΜΕ	και	τους	κοινωνικούς	φορείς.

μπαρίσταται στους διωχθέντες Αξιωματικούς συνδικαλιστές και υπογραμμίζει ότι ενωμένοι θα βαδί-
σουμε τον δύσκολο δρόμο μέχρι την τελική δικαίωση του αγώνα μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ένωση 
Αξιωματικών είναι το μόνο σωματείο που τα μέλη του Δ.Σ. εδιώχθησαν με πρωτόγνωρη σκληρότητα 
και κατάφωρη αδικία. Αμέσως μετά τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης, άρχισαν βάναυσες διώ-
ξεις, διά των οποίων καταπατήθηκε κάθε έννοια περί χρηστής διοικήσεως και καταρρακώθηκε κάθε 
αντίληψη περί ανθρωπισμού» (...).
85. Έκθεση πεπραγμένων της ΕΝΑΕΑ από ιδρύσεως έως 22-11-1989.
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Είχε	ήδη	προηγηθεί	άλλη	επιστολή	της,	από	7/5,	προς	τον	υπουργό	Εσωτερικών	Άκη	
Τσοχατζόπουλο,	χωρίς	να	έχει	δοθεί	λύση	στο	πρόβλημα	που	έθετε.	«Ο κύριος υπουργός, 
όχι μόνο αδιαφόρησε προκλητικά, αλλά ούτε καν είχε την απαιτούμενη καλοπιστία να μου 
δώσει μια απάντηση, έστω αρνητική»,σημειώνει	μεταξύ	άλλων.	Και	συνεχίζει:

«Κύριε Πρωθυπουργέ, αισθάνομαι αβάσταχτη πικρία, αηδία και αγανάκτηση για την αδι-
αφορία και σκληρότητα με την οποία με αντιμετώπισε η Ηγεσία του υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης. Σεις κύριε Πρωθυπουργέ, καθ’ όλη την διάρκεια της προσωπικής σας περιπέτειας 
ζητήσατε να έχετε στο προσκεφάλι σας κάποιο δικό σας άνθρωπο, καίτοι ευρισκόσασθε 
στο καλύτερο νοσοκομείο και είχατε δίπλα σας τους καλύτερους γιατρούς, εγώ, που είμαι 
μητέρα δυο μικρών παιδιών, ολομόναχη και κλινήρης, λόγω προβληματικής και προχω-
ρημένης εγκυμοσύνης, δεν έχω ανάγκη από τις υπηρεσίες του συζύγου μου, τον οποίο ο 
Αρχηγός της Αστυνομίας απέσπασε για τρεις μήνες σε μακρινή επαρχία, χωρίς λόγο επειδή 
είναι μέλος της Ενώσεως Αξιωματικών της Αστυνομίας;
Ποιος θα φροντίσει τα δυο μικρά παιδιά μου και εμένα προσωπικά;
Γιατί τόση σκληρότητα και έλλειψη ανθρωπισμού και δικαιοσύνης;
Καλά εμένα, τα παιδιά μου, τον άνδρα μου δεν μας λογαριάζουν. Το κυοφορούμενο που 
λαχταρώ να φέρω στον κόσμο, δεν το σέβονται; Αυτό σε τι έφταιξε και μας αντιμετωπίζει 
έτσι απάνθρωπα ο κ. Καλογεράς;» (...).
Και	αφού	επικαλείται,	πέρα	από	το	προσωπικό	της	δράμα	και	τους	ανακύπτοντες	οικο-
νομικούς	λόγους	(συντήρηση	δύο	σπιτιών	με	ένα	μισθό	100.000	δρχ.),	την	αναγκαιότη-
τα	σεβασμού	των	νόμων	και	του	κράτους	δικαίου	εκ	μέρους	της	διοίκησης,	καταλήγει:
«Αναμένω κύριε Πρωθυπουργέ, να δείτε με ευγένεια, ανθρωπιά και δικαιοσύνη το πρό-
βλημά μου και να επέμβετε προσωπικά για να επιστρέψει ο σύζυγός μου από την επαρχία 
στην Αθήνα. Από τη δική σας απάντηση και από τη στάση των άλλων φορέων, εξαρτάται 
εάν πρέπει να έχω πλέον πίστη σ’ αυτά που μέχρι σήμερα θεωρούσα σαν αξίες και ιδανικά 
ή πρέπει να αναθεωρήσω ριζικά τα πιστεύω μου σ’ αυτό που με δυο λέξεις λέγεται “ελλη-
νικό κράτος” και “ελληνική διοίκηση”».

Το	υπουργείο,	ωστόσο,	συνεχίζει	ακάθεκτο	και	παρά	την	εξαγγελία	πρόωρων	εθνικών	
εκλογών	για	τις	18	Ιουνίου	1989,	διέταξε	νέες	μεταθέσεις,	αυτή	τη	φορά	την	αυθημερόν	
αναχώρηση	από	 την	Υπηρεσία	Δίωξης	Διαρρηκτών	 για	 την	Κω	 του	 ταμία	 της	Ένωσης	
Αστυνόμου	Β΄	Λιακόπουλου	Αλέξανδρου.	«Ούτε μια μέρα χρόνο δεν έδωσαν για να δώσει 
αίμα στον ασθενούντα βαριά σε νοσοκομείο των Αθηνών υπερήλικα πατέρα του»,	σημείωνε	
σε	Δελτίο	Τύπου	η	Ένωση,	στις	20	Μαΐου	1989.
Την	ίδια	ημέρα	διατάχθηκε	και	η	άμεση	αναχώρηση	από	την	Interpol	για	την	Τήνο	του	

μέλους	 της	Προσωρινής	Διοίκησης	Υπαστυνόμου	Α’	Παναγιώτη	Μπαστάνη,	 ο	 οποίος	
άφηνε	πίσω	του	κατάκοιτη	και	ανυπεράσπιστη	τη	γριά	μητέρα	του.	Τέτοιες	αδυσώπη-
τες	και	εκδικητικές	διώξεις	πρώτη	φορά	συμβαίνουν	στα	αστυνομικά	χρονικά.	Ποτέ	το	
ΥΔΤ	μέχρι	σήμερα	δεν	χρησιμοποίησε	τέτοια	σκληρά	μέτρα	σε	βάρος	υπαλλήλων	του.	Η	
ΕΝΑΕΑ	καταγγέλλει	ως	«τελείως απαράδεκτη και παράνομη την τακτική που όλως ανε-
ξήγητα και αναιτιολόγητα επιμένει να ακολουθεί η Ηγεσία. Δηλώνουμε ρητά και κατηγορη-
ματικά ότι, πιστοί στο καθήκον και στο λειτούργημά μας, θα ασκήσουμε το συνταγματικό 
δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι με κάθε σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όπως αρμόζει στο 
αξίωμά μας.

Φιλοδοξούμε να συμβάλλουμε στον εκσυγχρονισμό θεσμών και αξιών για την καλλίτερη 
λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.
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Διακηρύττουμε ότι δεν υπηρετούμε καμία ευκαιριακή σκοπιμότητα και είμεθα και θα πα-
ραμείνουμε απυρόβλητοι από πολιτικές επικαλύψεις και κομματική προστασία. 

Τονίζουμε ότι οι κάθε είδους εκφοβισμοί και διώξεις που γίνονται σε βάρος των μελών 
μας δεν πρόκειται να μας πτοήσουν, αλλά απεναντίας μας συσπειρώνουν και δημιουργούν 
ταυτόχρονα αρραγή ενότητα των μελών μας για την περαιτέρω συνέχιση του αγώνα μας και 
την εμπέδωση του συνδικαλισμού στην Αστυνομία. 

Μπορεί οι παράνομες αυτές αποσπάσεις να αποδυναμώσουν νευραλγικές υπηρεσίες, να 
διαλύσουν οικογένειες, να προκαλέσουν οικογενειακά και προσωπικά δράματα και να επι-
φέρουν οικονομική εξόντωση των διωκομένων συνδικαλιστών, αλλά ουδέποτε θα επιτύχουν 
να κάμψουν το φρόνημα των Αξιωματικών-μελών της Ένωσης, για να παραιτηθούν από τη 
συνέχιση του δίκαιου αγώνα τους.

Απευθυνόμαστε και άλλη μια φορά στην πολιτική και φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. και τους 
καλούμε να σταματήσουν τις διώξεις και να προχωρήσουν στον αναγκαίο διάλογο προκει-
μένου να αρθεί η μεγάλη αναστάτωση που έχει προκληθεί στο Σώμα των Αξιωματικών και 
στην Αστυνομία γενικότερα». 
Επίσης,	η	Ένωση	ζητά	τη	συμπαράσταση	των	πολιτικών	κομμάτων,	των	συνδικαλιστι-

κών	και	κοινωνικών	φορέων,	και	καλεί	τους	συναδέλφους	να	συνεχίσουν	απτόητοι	να	πυ-
κνώνουν	τις	τάξεις	της	για	μια	ενωτική-αγωνιστική	και	μαζική	απάντηση	στην	απαράδεκτη	
συμπεριφορά	και	τον	στρουθοκαμηλισμό	της	Ηγεσίας.

«Τους υπενθυμίζουμε ότι Αξιωματικός σημαίνει χρέος, τιμή και αξιοπρέπεια και τους δι-
αβεβαιώνουμε ότι τελικά νικητές θα είμαστε εμείς, το Δίκαιο, η Αστυνομία και η Ελληνική 
Κοινωνία, που με τόση εμπιστοσύνη περιβάλλει την προσπάθειά μας για εκδημοκρατισμό στα 
Σώματα Ασφαλείας και ουσιαστική συναδέλφωση Αστυνομικού και Πολίτη.

Με την επισήμανση ότι η πρόοδος βασίζεται στην ελευθερία και τη δημοκρατία, η δε 
ελευθερία και δημοκρατία στην ευψυχία, είμεθα απόλυτα βέβαιοι ότι θα αγνοήσετε την τρο-
μοκρατία του υπουργείου και θα ανταποκριθείτε θετικά στο κάλεσμά μας για την ευόδωση 
του σκοπού μας, δηλαδή για συνδικαλισμό στην Αστυνομία»,	καταλήγει	η	νέα	παρέμβαση-
ανοικτό	κάλεσμα	της	Ένωσης	Αξιωματικών.
Είναι	πρωτάκουστο	να	συμβαίνουν	τέτοιες	παρανομίες,	και	μάλιστα	μεσούσης	της	προ-

εκλογικής	περιόδου,	με	υπηρεσιακό	υπουργό	Δημόσιας	Τάξης	τον	Παναγιώτη	Μαρκόπου-
λο	(διετέλεσε	υπουργός	από	2	Ιουνίου	1989	έως	2	Ιουλίου	1989).

Χαρμόσυνες ειδήσεις

Η	ήττα	του	ΠΑΣΟΚ,	στις	18	Ιουνίου	1989,	αναπτέρωσε	τις	ελπίδες	και	άνοιξε	τελικά	το	
δρόμο	για	τον	επιδιωκόμενο	στόχο	των	αστυνομικών.
Την	κυβέρνηση	του	Ανδρέα	Παπανδρέου	διαδέχεται	η	συγκυβέρνηση	Νέας	Δημοκρατί-

ας	και	Συνασπισμού	της	Αριστεράς	και	της	Προόδου,	με	Πρωθυπουργό	τον	Τζαννή	Τζαν-
νετάκη.	Η	Αριστερά,	προεξάρχοντος	του	ιστορικού	ηγέτη	του	ΚΚΕ	Χαρίλαου	Φλωράκη,	
δυσκολεύεται	να	συγκατατεθεί	στην	πρωθυπουργοποίηση	του	Κωνσταντίνου	Μητσοτάκη	
και	έτσι	επιλέγεται	η	λύση	Τζαννετάκη.
Είναι	6	Ιουλίου	1989,	όταν	από	το	βήμα	της	Βουλής,	διαβάζοντας	τις	προγραμματικές	

δηλώσεις	της	νέας	κυβέρνησης,	ο	νέος	Πρωθυπουργός	αναφέρεται	και	στο	επίμαχο	ζήτημα	
του	συνδικαλισμού	στα	Σώματα	Ασφαλείας.	Αφού	υπενθυμίζει	 την	αναγκαιότητα	εποι-
κοδομητικών	πρωτοβουλιών	εκ	μέρους	της	κυβερνήσεώς	του	για	την	εξυπηρέτηση	των	
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εθνικών	μας	συμφερόντων,	 τονίζει,	 προκαλώντας	 τις	 διαμαρτυρίες	 κάποιων	βουλευτών	
από	την	πτέρυγα	του	ΠΑΣΟΚ:

«Η νέα κυβέρνηση θα στηρίξει το έργο των Ενόπλων Δυνάμεων και θα τις κρατήσει μα-
κριά από κομματικές παρεμβάσεις. Το ίδιο ισχύει και για τον ευαίσθητο τομέα της δημόσιας 
τάξης, όπου θα σταματήσουν οι διώξεις συνδικαλιστών και η λειτουργία επαγγελματικών 
ενώσεων θα είναι ελεύθερη μέσα στα υπάρχοντα συνταγματικά πλαίσια»86.
Ήταν	η	χαρμόσυνη	είδηση	που	ανέμεναν	όλοι	όσοι	είχαν	πιστέψει	στο	δίκαιο	αυτού	του	

αγώνα,	υφιστάμενοι	διώξεις	και	απειλές,	αλλά	και	η	συντριπτική	πλειοψηφία	των	αστυνο-
μικών	που	ανέμενε	από	τη	νέα	κυβέρνηση	έναν	άλλο	βηματισμό,	μακριά	από	τις	φαυλότη-
τες	και	τις	υποκρισίες	του	παρελθόντος.	
Οι	συνδικαλιστές	επεδίωξαν	αμέσως	επισήμως	και	ανεπισήμως	να	πάρουν	και	από	τον	

ίδιο	τον	νέο	υπουργό	Γιάννη	Κεφαλογιάννη	τις	απαραίτητες	δεσμεύσεις,	και	κυρίως	τις	
αναμενόμενες	αποφάσεις	του.
Έτσι,	πριν	καλά-καλά	αναλάβει	τα	καθήκοντά	του	στις	2	Ιουλίου	1989,	όπως	μας	πλη-

ροφορεί	το	χειρόγραφο	Δελτίο	Τύπου	της	ΕΝΑΕΑ	με	ημερομηνία	28	Ιουνίου	1989,	«με 
χθεσινή, 27 -6- 1989 εντολή του κ. υπουργού Δημόσιας Τάξης, ανεστάλησαν όλες οι εκκρε-
μούσες αποσπάσεις-μεταθέσεις σε βάρος συνδικαλιστών. αστυνομικών, χωρίς εντούτοις να 
λυθεί οριστικά το πρόβλημα των διώξεων για συνδικαλιστικούς λόγους, διότι αυτή τη στιγμή 
υπάρχουν αρκετοί που έχουν αποσπασθεί στην επαρχία και συνεχίζουν να υφίστανται τις 
οδυνηρές συνέπειες των διώξεων αυτών».
Με	το	 ίδιο	Δελτίο	Τύπου,	η	ΕΝΑΕΑ	ανακοίνωσε	 επίσης	ότι	«συνήλθε εκτάκτως στις 

28/6/89 το Προσωρινό της Δ.Σ. και αφού μελέτησε τη δημιουργηθείσα κατάσταση, αποφά-
σισε τα κάτωθι:

1. Θεωρεί την απόφαση του υπουργείου νίκη των αγωνιζόμενων συνδικαλιστών αστυ-
νομικών και τη χαρακτηρίζει θετικό βήμα στον δίκαιο αγώνα για την αναγνώριση του 
συνδικαλισμού.

2. Άμεση επίσκεψη αντιπροσωπείας στον κ. υπουργό Δημόσιας Τάξης.
3. Ενημέρωση εκπροσώπων κομμάτων.
4. Συνέντευξη Τύπου.
Πράγματι, την 12.30 ώρα της σήμερον (28-6-89) αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον πρό-

εδρο Αστυνόμο Β΄ Μπαλάση Κων/νο, επισκέφθηκε τον κ. υπουργό και αφού τον ενημέρωσε 
για τα προβλήματα του συνδικαλισμού, του επεσήμανε ότι με τη χθεσινή του εντολή το θέμα 
των διώξεων λύθηκε μόνο μερικώς, καθόσον ακόμη και τώρα αρκετοί συνδικαλιστές αστυ-
νομικοί εξακολουθούν να είναι αποσπασμένοι διωκόμενοι σε μακρινές περιοχές της χώρας». 
Ζήτησε	δε	την	άμεση	ανάκληση	και	των	μεταθέσεων-αποσπάσεων	που	ήδη	έχουν	πραγμα-
τοποιηθεί	σε	βάρος	αστυνομικών	καθαρά	για	τη	συνδικαλιστική	τους	δράση.	Ο	υπουργός	
άκουσε	με	ενδιαφέρον	τα	αιτήματα	της	Ένωσης	και	υποσχέθηκε	ότι	θα	τα	μελετήσει	με	
προσοχή	και	 ότι	 θα	 δώσει	 το	συντομότερο	 δυνατόν	 την	πρέπουσα	λύση.	Για	 το	σκοπό	
αυτό,	ζήτησε	και	έλαβε	ενημερωτικό	σημείωμα	για	τους	συνδικαλιστικές	αστυνομικούς	
που	έχουν	αποσπασθεί	στην	επαρχία.
Εξάλλου,	στις	12	Ιουλίου	1989,	το	προεδρείο	επισκέφθηκε	και	τον	υπουργό	Δικαιοσύ-

νης	Φώτη	Κουβέλη	και	του	έθεσε	τα	προβλήματα	που	έχουν	σχέση	με	το	θεσμικό	πλαίσιο,	
που	πρέπει	να	διέπει	το	συνδικαλισμό	των	αστυνομικών.	Ο	Φώτης	Κουβέλης	ήταν	ένας	εκ	
των	τριών	υπουργών	του	Συνασπισμού	που	συμμετείχαν	στη	συγκυβέρνηση,	και	οι	συνδι-

86. Πρακτικά συνεδρίασης Ολομέλειας Βουλής των Ελλήνων Δ –  6 Ιουλίου1989, σελ. 17.
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καλιστές	αξιοποιούσαν	τη	δυνατότητα	που	είχαν	να	ασκήσουν	πίεση	μέσω	και	αυτών	για	
την	ικανοποίηση	των	αιτημάτων	τους.	
Την	ίδια	ημέρα	ακολούθησε	δημόσια	δήλωση	του	υπουργού	Δημόσιας	Τάξης,	σύμφωνα	

με	την	οποία	θα	άρχιζε	η	αποκατάσταση	των	διωχθέντων.	

Η	ΕΝΑΕΑ	επανέρχεται,	όμως,	στις	13	 Ιουλίου	1989	με	νεότερο	Δελτίο	Τύπου,	ανα-
φέροντας	μεταξύ	άλλων:	«Με ιδιαίτερη χαρά και αισιοδοξία η ΕΝΑΕΑ χαιρετίζει τη χθε-
σινή (12-7-89) απόφαση του υπουργού Δημόσιας Τάξης με την οποία αποκαθίστανται οι 
διωχθέντες συνδικαλιστές αστυνομικοί και επισημαίνει ότι η τωρινή πολιτική Ηγεσία είχε 
πράγματι τη σύνεση, το θάρρος και τη θέληση να αναγνωρίσει με την πράξη της ότι υπεράνω 
κάθε σκοπιμότητας είναι το Σύνταγμα και οι Νόμοι του Κράτους, που επιβάλλουν εκ μέρους 
όλων μας το σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων όλων των πολιτών. Διότι και 
οι δικαιωθέντες αστυνομικοί συνδικαλιστές σεβασμό και προστασία του συνταγματικά κα-
τοχυρωθέντος δικαιώματος της συνδικαλιστικές έκφρασης ζητούσαν από την προηγούμενη 
πολιτική Ηγεσία, η οποία αντί άλλης απαντήσεως εφήρμοσε εναντίον τους απάνθρωπα και 
σκληρά μέτρα δίωξης και ταπείνωσης, αν και είχε δεσμευτεί να αναγνωρίσει το δικαίωμα του 
συνδικαλισμού στην Αστυνομία από το έτος 1981.

Όμως, οι θυσίες δεν πήγαν χαμένες. Σίγουρα η χθεσινή απόφαση του υπουργείου, που 
οπωσδήποτε είναι ένα θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αποτελεί κατάκτηση των 
αγωνιζομένων συνδικαλιστών-αστυνομικών, οι οποίοι θα συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι την 
τελική νίκη, που θα είναι νίκη όλων των αστυνομικών, όλης της Αστυνομίας και ολόκληρου 
του ελληνικού λαού για καλλίτερη προστασία των δικαιωμάτων του».
Στη	συνέχεια,	η	ΕΝΑΕΑ	κάλεσε	τον	νέο	υπουργό	να	τη	δεχθεί	το	συντομότερο	δυνατόν	

σε	διάλογο	προκειμένου	να	χαραχθεί	από	κοινού	το	νομικό	εκείνο	πλαίσιο	μέσα	στο	οποίο	
θα	λειτουργεί	και	θα	ασκείται	ο	συνδικαλισμός	στην	Αστυνομία.	«Πλαίσιο το οποίο, χωρίς 
να αναιρεί το Σύνταγμα και τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου, θα πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Α) Θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες την αποστολής και την ιδιορρυθμία της λει-
τουργίας του Αστυνομικού Σώματος.

Β) Θα σέβεται την αντίληψη και την αξίωση της κοινής γνώμης για την Αστυνομία και 
τους αστυνομικούς και

Γ) Δεν θα παραγνωρίζει το γεγονός ότι σκοπός του συνδικαλισμού, εκτός από τον αγώνα 
και τη συνεχή προσπάθεια για καλλίτερη Αστυνομία και ουσιαστική αστυνόμευση, 
είναι και θα είναι η βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και η προώθηση των αιτημά-
των του κλάδου μας.

Πιστεύουμε ότι με πνεύμα καλής θέλησης και από τις δυο πλευρές η περαιτέρω πορεία για 
κοινή λύση δεν θα είναι καθόλου δύσκολη», εκτιμούσε	το	προεδρείο	τότε,	λίγες	μόλις	μέρες	
μετά	τη	συντελεσθείσα	κυβερνητική	ανατροπή.

Αυτή	την	αισιοδοξία	δεν	τη	συμμερίζονταν	όλοι,	 ιδίως	δε	εκείνοι	που	είχαν	να	αντι-
μετωπίσουν	ήδη	πειθαρχικές	ποινές,	όπως	οι	Κώστας	Συγγούνης,	Γιάννης	Κωτσής,	Δη-
μήτρης	Κυριαζίδης87	και	άλλοι.	Η	ανησυχία	των	δυο	πρώτων,	μάλιστα,	μετατράπηκε	σε	

87. Ως στέλεχος του Σωματείου Κατωτέρων Αστυνομικών της ΕΚΑ Δράμας και μέλος της Συντονιστι-
κής Επιτροπής για την ίδρυση της ΠΟΑΣΥ, αντιμετώπιζε ΕΔΕ επειδή αρνήθηκε να παραλάβει Φύλλο 
Πορείας για την Κλεισούρα Καστοριάς.
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επιφύλαξη,	 όταν	στις	 31	Αυγούστου	1989	ο	 υπουργός	 δέχθηκε	 τους	 εκπροσώπους	 των	
σωματείων	που	είχαν	ταχθεί	υπέρ	της	ίδρυσης	της	ΠΟΑΣΥ.	Αν	και	εξήραν	τη	θετική	στάση	
του	υπουργού	για	το	οριστικό	κλείσιμο	όλων	των	εκκρεμουσών	ΕΔΕ	σε	βάρος	των	συν-
δικαλιστών	και	την	άμεση	επέμβασή	του	για	την	ανάκληση	της	εφέσεως	που	είχε	ασκηθεί	
από	τον	Νομάρχη	Χανίων	κατά	της	αναγνώρισης	του	τοπικού	σωματείου,	ζήτησαν	να	γίνει	
νέα	συνάντηση	με	τον	υπουργό.	
Πράγματι,	η	συνάντηση	έγινε	στις	20	Σεπτεμβρίου	1989,	κατά	την	οποία	όμως	καταγρά-

φηκε	πλήρης	διάσταση	ανάμεσα	στις	προγραμματικές	δηλώσεις	της	κυβέρνησης	Τζαννή	
Τζαννετάκη	και	στην	πολιτική	του	υπουργού	Δημόσιας	Τάξης.	Τότε	φάνηκε	καθαρά	ότι	
ο	Γιάννης	Κεφαλογιάννης	 δεν	 είχε	 καμία	 διάθεση	 να	 προωθήσει	 στη	Βουλή	 το	 σχέδιο	
νόμου	για	την	κατοχύρωση	του	συνδικαλισμού,	αφού	δεν	δεσμεύτηκε	αυτή	τη	φορά	ούτε	
για	την	αναστολή	των	διώξεων	ούτε	για	την	κατάργηση	των	εγκυκλίων	της	προηγούμενης	
κυβέρνησης!	Ο	συνδικαλισμός	στην	Ελληνική	Αστυνομία	δεν	θα	ήταν	εύκολη	υπόθεση.	
Θα	περνούσε	από	χίλια	κύματα,	όχι	μόνο	επειδή	η	κρατική	εξουσία	δεν	ήταν	πρόθυμη	
να	αναγνωρίσει	την	πραγματικότητα,	αλλά	και	επειδή	οι	ίδιοι	οι	συνδικαλιστές	δεν	είχαν	
ακόμα	ενιαία	στάση.
Από	τη	μια	υπήρχε	το	αίτημα	για	νομοθετική	ρύθμιση	με	βάση	το	νόμο	1264/81	κι	από	

την	άλλη	η	ρύθμιση	του	συνδικαλισμού	ως	μιας	ιδιαίτερης	λειτουργίας.	
Οι	συνδικαλιστές	ρώτησαν	τον	υπουργό	ποια	θα	είναι	η	στάση	του	αν	ένα	κόμμα,	από	

αυτά	που	συμμετέχουν	στην	κυβέρνηση,	καταθέσει	στη	Βουλή	πρόταση	για	τη	νομοθετική	
κατοχύρωση	του	συνδικαλισμού,	αλλά	απέφυγε	να	απαντήσει	 επί	 της	ουσίας,	 λέγοντας	
ότι	«αυτό είναι θέμα των κομμάτων, που στηρίζουν την κυβέρνηση»	και	ότι	ο	ίδιος	δεν	έχει	
άποψη…
Πιο	προσεχτική	στάση	τήρησε	το	Δ.Σ.	της	ΕΝΑΕΑ,	το	οποίο,	με	Δελτίο	Τύπου	της	20ής	

Σεπτεμβρίου	1989,	ανακοίνωνε	ότι	ενημέρωσε	τον	υπουργό	για	τους	σκοπούς	της	Ένωσης	
και	του	ζήτησε	να	ρυθμιστεί	νομοθετικά	το	συντομότερο	δυνατόν	το	θέμα:	«Ο κ. υπουργός 
άκουσε με ενδιαφέρον και προσοχή τις θέσεις και τις απόψεις της Ένωσης και εδήλωσε ότι 
το θέμα μελετάται ήδη από την αρμόδια Δ/νση του υπουργείου, προκειμένου να ευρεθεί το 
κατάλληλο για την ιδιαιτερότητα του Σώματος νομικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα μπορούν 
και οι αστυνομικοί, ως εργαζόμενοι, να ασκούν το από το Σύνταγμα απορρέον συνδικαλιστι-
κό τους δικαίωμα».
Νωρίτερα,	ο	Γιάννης	Κεφαλογιάννης	είχε	δεχθεί	στο	γραφείο	του	το	15μελές	προεδρείο	

της	Ένωσης	Κατωτέρων	Αστυνομικών,	παρόντος	του	νομικού	της	συμβούλου	Αλέξανδρου	
Λυκουρέζου,	ο	οποίος	ευθύς	εξαρχής	είπε	στον	υπουργό	ότι	«η νομοθετική κατοχύρωση 
του συνδικαλισμού δεν είναι της παρούσης, αλλά εν καιρώ μετά τις εκλογές πρέπει να γίνει 
κάποια νομοθετική ρύθμιση». Οι	εκπρόσωποι	της	ΕΚΑ	δήλωσαν	επίσης	στον	υπουργό	ότι	
είναι	το	μεγαλύτερο	σωματείο	της	χώρας	και	ότι	το	έφτιαξαν	για	να	βοηθήσουν. «Θέλουμε 
να ερχόμαστε σε επαφή μαζί σας. Εμείς δεν θέλουμε απεργίες, θέλουμε να συζητάμε μαζί σας 
πριν αποφασίσετε για μας»,	είπε	χαρακτηριστικά	ένας	εκπρόσωπος	της	ΕΚΑ	στον	υπουργό.	

Οι	δηλώσεις	αυτές	προκάλεσαν	εσωτερικό	πρόβλημα	στη	συγκυβέρνηση,	δεδομένου	
ότι	το	ένα	από	τα	δυο	κόμματα	που	τη	στήριζαν,	ο	Συνασπισμός,	έδινε	ιδιαίτερη	σημασία	
στη	θεσμοθέτηση	του	συνδικαλιστικού	δικαιώματος	των	αστυνομικών,	όσο	ήταν	στην	κυ-
βέρνηση.	Γι’	αυτό	ακολούθησε	δημόσια	αποστασιοποίηση	από	αυτές,	μέσω	του	βουλευτή	
Στρατή	Κόρακα,	ο	οποίος	δήλωσε	ότι	βρίσκονταν	έξω	από	το	πνεύμα	αλλά	και	το	γράμμα	
της	προγραμματικής	διακήρυξης	της	κυβέρνησης.	«Η πλήρης αποκατάσταση των διωχθέ-
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ντων συνδικαλιστών είναι υποχρέωση του υπουργείου και δεν μπορεί να εξαρτηθεί από την 
καλή διάθεση του υπουργού. Επίσης, υποχρέωση της Πολιτείας είναι η άμεση νομοθετική κα-
τοχύρωση του συνδικαλισμού στα πλαίσια της ήδη υπάρχουσας συνδικαλιστικής νομοθεσίας, 
με σεβασμό βεβαίως στις συνταγματικές διατάξεις. Και τα δύο αποτελούν, κατά την άποψη 
του Συνασπισμού, ζητήματα που μπορούν και πρέπει να ρυθμιστούν στα πλαίσια του κυβερ-
νητικού και νομοθετικού έργου της Βουλής που προέκυψε από τις εκλογές της 18ης Ιουνίου.

Ο Συνασπισμός, σύμφωνα με τη σχετική προγραμματική του θέση, τις σχετικές κατά καιρούς 
επίσημες τοποθετήσεις στελεχών του και την πρόσφατη ερώτηση που ο ομιλών κατέθεσε στη 
Βουλή, υποστηρίζει τα δίκαια αιτήματα των συνδικαλιζομένων αστυνομικών. Και θα εκφρά-
σει την υποστήριξή του αυτή μέσα και έξω από τη Βουλή μέχρι την πλήρη ικανοποίησή τους»88.

Τελικά,	ο	υπουργός	προέβη	στην	ανάκληση	των	εγκυκλίων	που	«νομιμοποιούσαν»	τις	
διώξεις,	κατόπιν	επισήμων	είτε	ανεπισήμων	παρεμβάσεων,	με	αποκορύφωμα	την	επίδοση,	
στις	28	Σεπτεμβρίου	1989,	προσωπικά	στον	Πρωθυπουργό,	από	τον	Στρατή	Κόρακα	ενός	
υπομνήματος-ονομαστικού	καταλόγου	με	 τα	στοιχεία	 των	διωχθέντων.	Ήταν	μόλις	δυο	
ημέρες	μετά	την	άνανδρη	δολοφονική	ενέργεια	της	17Ν	με	θύμα	τον	βουλευτή	της	Νέας	
Δημοκρατίας	Παύλο	Μπακογιάννη	και	γαμπρό	του	Πρωθυπουργού	Κώστα	Μητσοτάκη.	
Η	τρομοκρατική	επίθεση	είχε	προκαλέσει	πολιτικό	σεισμό.	Οι	εκπρόσωποι	του	Συνασπι-
σμού,	παρά	την	κρισιμότητα	της	κατάστασης	και	των	πιέσεων	που	δεχόταν	το	υπουργείο,	
λόγω	της	συνεχιζόμενης	ανεξέλεγκτης	δράσης	των	τρομοκρατών,	παρά	ταύτα,	έθεσαν	ευ-
θέως	ζήτημα	ηθικής	τάξης,	επιβεβαιώνοντας	σε	ένα	βαθμό	και	το	ρυθμιστικό	ρόλο	του	
κόμματός	τους	εκείνη	την	περίοδο.
Εξάλλου,	με	την	τροποποίηση	του	Κανονισμού	της	Βουλής	(άρθρο	41α)	θεσμοθετήθηκε	

η	δυνατότητα	κοινοβουλευτικού	ελέγχου	του	ΥΔΤ	και	των	υπηρεσιών	του,	που	αποτελού-
σε	προϋπόθεση	για	διαφάνεια	και	αξιοκρατία,	περιορισμό	των	στεγανών	και	αντιμετώπι-
ση	των	κυκλωμάτων	της	διαφθοράς,	των	ρουσφετιών	και	του	κομματισμού.	Στα	συν	της	
περιόδου	εκείνης,	ο	Συνασπισμός	ενέταξε	επίσης	τη	βελτίωση	της	οικονομικής	θέσης	του	
προσωπικού	με	τη	χορήγηση	της	Αυτόματης	Τιμαριθμικής	Αναπροσαρμογής	(9,2%),	του	
συνόλου	του	επιδόματος	στέγης	και	του	επιδόματος	εξομάλυνσης	(15%),	με	υπουργό	Οι-
κονομικών	τον	Αντώνη	Σαμαρά.89

Η	ΕΝΑΕΑ,	από	την	δική	της	σκοπιά,	κάνει	ό,τι	είναι	δυνατόν	επίσης	για	τη	διευθέτηση	
της	συνδικαλιστικής	εκκρεμότητας,	γεγονός	που	την	απασχολεί	στην	πρώτη	έκτακτη	Γενι-
κή	Συνέλευση	των	μελών	της,	την	1η	Οκτωβρίου	1989.	
Αποτέλεσμα	όλων	αυτών	των	πιέσεων	ήταν	τελικά	ο	Γιάννης	Κεφαλογιάννης	να	υπο-

γράψει,	ξεκάθαρα,	στις	6	Οκτωβρίου	1989,	τη	διαταγή	που	καταργούσε	τις	κατάπτυστες	
εγκυκλίους	της	προηγούμενης	κυβέρνησης.

88. «Ριζοσπάστης», 21-9-1989. Για τις συναντήσεις αυτές έγραψε και το περιοδικό του υπουργείου η 
«Αστυνομική Επιθεώρηση» (τεύχος Οκτωβρίου 1989, σελ. 645) ένα μικρό μονόστηλο, τονίζοντας ότι 
ο υπουργός ζήτησε από τους εκπροσώπους των Ενώσεων να υποβάλουν γραπτώς τις απόψεις τους για 
το συνδικαλισμό και τους διαβεβαίωσε ότι θα εξετάσει το θέμα στο πλαίσιο που ορίζει το Σύνταγμα. 
Σύμφωνα με το ίδιο περιοδικό, τον κ. υπουργό επισκέφθηκε στις 5 Οκτωβρίου 1989 και μια «άτυπη 
αντιπροσωπεία αστυνομικών από όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες του Λεκανοπεδίου Αττικής και τον 
ευχαρίστησαν για το αμέριστο ενδιαφέρον που εξεδήλωσε για την προώθηση και ικανοποίηση χρόνι-
ων οικονομικών αιτημάτων, όπως το επίδομα εξομάλυνσης και ολόκληρο το στεγαστικό».
89. Προεκλογικό πρόγραμμα Συνασπισμού, της 5ης Νοεμβρίου 1989.
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Η	σχετική	απόφαση	στάλθηκε	στις	Νομαρχίες	και	στις	αστυνομικές	Υπηρεσίες	όλης	
της	χώρας,	προκειμένου	να	ενημερωθούν	απαξάπαντες	για	τη	νέα	πολιτική	του	υπουργεί-
ου	Δημόσιας	Τάξης.	Συγκεκριμένα,	αναστελλόταν	άμεσα	η	εγκύκλιος	Σεχιώτη	με	αριθμό	
6013/19/14γ,	από	20/9/1988:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ 3ο ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 1989

ΠΡΟΣ:
Όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας

ΘΕΜΑ: «Συνδικαλισμός αστυνομικού προσωπικού»

Ύστερα από τις γνωστές διακηρύξεις της Κυβερνήσεως για το συνδικαλισμό των αστυνο-
μικών, το υπουργείο έθεσε υπό μελέτη το όλο θέμα, προκειμένου να καταλήξει σε αποφά-
σεις. Κατόπιν αυτού αναστέλλουμε την εφαρμογή της υπ’ αριθ. 6013/19/14-γ από 20-9-
1988 Διαταγής μας. Παρακαλούμε για την ανακοίνωση και συμμόρφωση.
Ο υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Η	άλλη	διαταγή	που	ανεστάλη	ήταν	η	6013/19/14ι	από	17	Νοεμβρίου	1988,	του	γενικού	
γραμματέα	του	υπουργείου	Δ.	Πανταζή,	ο	οποίος	καλούσε	τους	Νομάρχες	να	ασκούν	έφε-
ση	σε	αποφάσεις	των	Πρωτοδικείων,	που	αναγνώριζαν	τα	σωματεία	των	αστυνομικών	και	
σε	περίπτωση	ήδη	αναγνωρισμένων	σωματείων	να	κινούν	τη	διαδικασία	διάλυσής	τους...

Θέση	της	ΕΝΑΕΑ	ήταν	ότι	«έτσι υλοποιήθηκαν και DE JURE οι προγραμματικές και δε-
σμευτικές δηλώσεις της Κυβέρνησης. Συνέπεια των παραπάνω είναι να βρισκόμαστε σήμερα 
εδώ και να συζητάμε ελεύθερα για τα προβλήματά μας χωρίς κανένα φόβο στην επαγγελ-
ματική μας εξέλιξη και ακόμη πολιτειακοί παράγοντες να δέχονται και να συζητούν με τους 
εκπροσώπους των Αστυνομικών Ενώσεων και Σωματείων»90.

Το	 παρασκήνιο	 προφανώς	 ήταν	 πιο	 πλούσιο,	 όπως	 αποκάλυπτε,	 λίγες	 μόλις	 ημέρες	
μετά,	η	εφημερίδα	«Έθνος»	(10	Οκτωβρίου	1989).	Με	απόφαση	του	Συμβουλίου	της	Επι-
κρατείας,	για	λόγους	δημοσίου	συμφέροντος	ο	Αρχηγός	της	ΕΛ.ΑΣ.	μπορούσε	«με διαταγή 
του να καθορίζει θέματα για τα οποία απαγορεύεται στους υφισταμένους του οποιαδήποτε 
ανακοίνωση ή για την ανακοίνωση των οποίων απαιτείται προηγούμενη έγκρισή του. Επίσης 
με διαταγή του Αρχηγού μπορεί να καθοριστεί ο τρόπος και η διαδικασία των ανακοινώ-
σεων».	Το	ίδιο	Π.Δ.	περιλαμβάνει	διατάξεις	σύμφωνα	με	τις	οποίες	απαγορεύεται	στους	

90. Έκθεση πεπραγμένων της ΕΝΑΕΑ, 28/2/1990.
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αστυνομικούς	η	οποιαδήποτε	μορφής	εκδήλωση	υπέρ	πολιτικών	κομμάτων,	η	άσκηση	άλ-
λου	επαγγέλματος,	η	δυνατότητα	διαλέξεων	για	υπηρεσιακά	θέματα	χωρίς	έγκριση	κ.λπ.	
Επίσης,	 η	 «Καθημερινή»	 (11	Οκτωβρίου	 1989)	 εκτιμούσε	 για	 το	 ίδιο	 θέμα	 ότι	«δεν 

θα είναι πλέον εύκολη η οργάνωση ομιλιών συνδικαλιστικού περιεχομένου από αστυνομι-
κούς» και	ότι «οι διαλέξεις για υπηρεσιακά θέματα που μεταβάλλονταν σε συνδικαλιστικές 
συγκεντρώσεις είναι απαγορευμένες»,	ενώ	σχολιάζοντας	τα	του	Π.Δ.,	ο	τότε	γραμματέας	
του	σωματείου	Αστυνομικών	Δράμας,	Δημήτρης	Κυριαζίδης,	δήλωνε	στο	«Ριζοσπάστη»	
(12/10/1989):

«Ελπίζαμε ότι μετά τους αγώνες μας, ο υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης δεν θα αγνο-
ούσε το αίτημά μας για ελεύθερο συνδικαλισμό. Δεν είναι καθαρό από το νέο Π.Δ. αν με τις 
απαγορεύσεις του Αρχηγού επιχειρούν να φιμώσουν το συνδικαλιστικό μας κίνημα. Πάντως 
από τις ομιλίες του κ. Κεφαλογιάννη έχω καταλάβει ότι ο υπουργός θα προτιμούσε να βά-
ζουν οι αστυνομικοί τα αιτήματά τους “διά της υπηρεσιακής οδού”, που -ως γνωστόν- δεν 
οδηγεί πουθενά και σαν αποτέλεσμα έχει μόνο τη διαιώνιση των προβλημάτων. Ο υπουργός 
μιλούσε συνέχεια για την εμπέδωση της πειθαρχίας στα Σώματα Ασφαλείας, λες κι εμείς δεν 
την επιζητούμε. Με το Π.Δ. έρχεται πάλι να μας υπενθυμίσει τα δικαιώματα και τις υποχρε-
ώσεις μας, χωρίς, όμως, να παίρνει υπόψη του τα νέα στοιχεία, που φέρνει η ζωή σ’ αυτόν 
τον τόπο».
Η	εφημερίδα	 της	ΕΚΑ	κυκλοφόρησε,	ωστόσο,	με	πηχυαίο	 τίτλο	«Ο αγώνας δικαιώ-

νεται, ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΑ», ενώ ο Κώστας Συγγούνης έγραφε στο άρθρο του υπό τον τίτλο 
ΕΚΑ=Δένδρον Κάρπιμον:

«Πριν από ένα χρόνο σε κάθε περίπτωση ετονίσαμε ότι το 1989 τα πράγματα για την 
Αστυνομία θα έχουν εντυπωσιακά αλλάξει. “Το τοπίο στην Αστυνομία πολύ σύντομα θα είναι 
διαφορετικό”, επαναλαμβάναμε στις εκατοντάδες συνεντεύξεις σ’ όλα τα μέσα ενημερώσε-
ως. Και δεν διαψευσθήκαμε. Οι αγώνες της ΕΚΑ σε Πανελλήνιο επίπεδο και οι εμπνευσμένες 
ενέργειές εντός κι εκτός Ελλάδος έφεραν πρωτοφανή οφέλη στο προσωπικό των Σωμάτων 
Ασφαλείας γενικότερα. Και ημέρα τη ημέρα το κλίμα γίνεται αγνώριστο. Τόσο για την οικογέ-
νεια του Αστυφύλακα όσο και για τον ίδιο, τον μέχρι χθες παραπεταμένον και ευάλωτον στην 
διαφθορά, αφού το άδειο στομάχι είναι ο χειρότερος σύμβουλος. (...)

Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, σε χρονικό διάστημα 15 μηνών, παρά τις 
διώξεις, άνοιξε τα παράθυρα του μελαγχολικού φρουρίου κι ο ευεργετικός άνεμος εισόρμησε 
με ζωογόνες ριπές στο σκοτεινό περιβάλλον -σ’ ό,τι αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα- και 
μετέβαλε σε σημαντικό βαθμό τα πράγματα προς ένα μέλλον ανέλπιστα αισιόδοξο.

Ήδη η πολιτική και η φυσική Ηγεσία αναγνωρίζει το δικαίωμα να σκεπτώμεθα, να ζη-
τούμε και να προτείνουμε και, για πρώτη φορά στα ελληνικά πολιτικά χρονικά, έγινε τό-
σος θόρυβος για τα δικαιώματα του Αστυφύλακα, και δόθηκαν τόσον γενναίες παροχές, που 
ήσαν προτάσεις της ΕΚΑ εδώ και δεκαπέντε μήνες. Οι προτάσεις μας, οικονομικές, θεσμικές 
και κοινωνικές, υιοθετήθηκαν απολύτως από τους αρμόδιους πολιτικούς παράγοντες και με 
ραγδαίο ρυθμό υλοποιούνται. Η ΕΚΑ κατόρθωσε να πείσει τους πάντες ότι “η Αστυνομία 
πρέπει να παύσει να είναι το δημόσιο πτυελοδοχείο” και οι υπάλληλοί της “όργανα”. Η 
ΕΚΑ προφητικότατα διεκήρυξε “ότι το μίσος με τους αριστερούς πρέπει να σβήσει” και τα 
πράγματα την δικαίωσαν απολύτως. Η ΕΚΑ εβροντοφώναξε ότι είναι ένα σωματείο υπερ-
κομματικό και το απέδειξε εντός κι εκτός Ελλάδος. Η ΕΚΑ ποτέ δεν καταφέρθηκε εναντίον 
οιουδήποτε κόμματος, καίτοι υπέστη σκληρότατες και ταπεινωτικές διώξεις. Όμως, δεν το 
έπραξε και μόνον με πρόσωπα διεσταύρωσε το ξίφος, εν δικαίω ευρισκομένη. Η ΕΚΑ συνέ-
στησε στα μέλη της από την πρώτη στιγμή ότι είναι άλλο πράγμα η Διοίκηση και άλλο πράγμα 
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η διεκδίκηση. Ότι ο αστυνομικός συνδικαλισμός λόγω της ιδιαιτερότητος του κλάδου πρέπει 
να είναι ένας παράλληλος κορμός, ανεξάρτητος μεν, αλλ’ όχι απομακρυσμένος από εκείνον 
της Υπηρεσίας, και Ευαγγελικά ετόνισε ότι “θέλει να συμπληρώσει τον Νόμο κι όχι να τον 
καταργήσει”, και τηρεί αυτό που εξέφρασε με ευλάβεια θρησκευτική.

Αυτοί, λοιπόν, οι λόγοι και τα έργα καταξίωσαν την ΕΚΑ στις συνειδήσεις των πολιτικών 
αλλά και των πολιτών και η Αστυνομία -επιτέλους!- κερδίζει καθημερινά το αμέριστο ενδι-
αφέρον της Πολιτείας και η απόλαυση των πρώτων καρπών των αγώνων της προσφέρονται 
στην μέχρι χθες ξεχασμένη οικογένεια του Έλληνα αστυφύλακα»91.

Στο	μεταξύ,	στο	υπουργείο	συνεχίζουν	να	πέφτουν	βροχή	τα	αιτήματα	για	την	επίλυση	
χρόνιων	προβλημάτων	που	ζητούν	επιτακτικά	τη	λύση	τους:	

Να	καταργηθεί	το	βιβλιάριο	εφόδου	πεζής	περιπολίας,	γιατί	είναι	μειωτικό	για	την	αξι-
οπρέπεια	και	συνέπεια	του	αστυνομικού.
Να	 δοθεί	 αμέσως	 το	στεγαστικό	 επίδομα	 εξ	 ολοκλήρου,	 για	 να	σταματήσει	 πλέον	η	

αδικία	τόσων	ετών	σε	βάρος	των	αστυνομικών.
Να	χορηγηθεί	το	επίδομα	τεσσάρων	ημερών	εκτός	έδρας	το	μήνα	σε	όλο	το	Αστυνομικό	

Προσωπικό	της	Ελληνικής	Αστυνομίας.
Να	δοθεί	το	15%	του	επιδόματος	εξομάλυνσης	και	στους	αστυνομικούς,	όπως	εδόθη	

στους	δημοσίους	υπαλλήλους	και	έχει	εξαγγελθεί	ότι	θα	δοθεί	και	στους	στρατιωτικούς.
Να	δοθεί	η	διαφορά	του	οικογενειακού	επιδόματος	που	χορηγήθηκε	με	το	Ν.	1505/84	

από	1-6-84	στους	δημοσίους	υπαλλήλους	κ.λπ.92

Η	ρευστή	πολιτική	κατάσταση,	όμως,	έχει	ως	αποτέλεσμα	να	οδηγηθεί	η	χώρα	σε	πρό-
ωρες	εκλογές	στις	5	Νοεμβρίου	1989.	Και	ναι	μεν	τις	κέρδισε	η	Νέα	Δημοκρατία	(148	
έδρες),	αλλά	δεν	μπόρεσε	να	σχηματίσει	αυτοδύναμη	κυβέρνηση.	Έπειτα	από	διαπραγμα-
τεύσεις,	προέκυψε	η	βραχύβια	οικουμενική	κυβέρνηση	με	Πρωθυπουργό	τον	Ξενοφώντα	
Ζολώτα.	Εκτός	από	τη	Νέα	Δημοκρατία,	τη	στήριξε	το	ΠΑΣΟΚ	και	ο	Συνασπισμός	της	
Αριστεράς	και	της	Προόδου,	κόμματα	που	συμφώνησαν	σε	ένα	μίνιμουν	οικονομικό	πρό-
γραμμα	για	το	συμμάζεμα	της	οικονομίας,	ενώ	για	τα	καθήκοντα	του	υπουργού	Δημόσιας	
Τάξης	συμφώνησαν	στο	πρόσωπο	του	υπηρεσιακού	υπουργού	καθηγητή	Δημήτρη	Μανίκα	
(τοποθετήθηκε	στις	12	Οκτωβρίου	και	παρέμεινε	έως	τις	11	Απριλίου	1990).	

Το Μανιφέστο

Η	ΕΝΑΕΑ	πραγματοποιεί	έκτακτη	Γενική	Συνέλευση	των	μελών	της	την	22-11-89	όπου	
«τέθηκαν σαν πρωταρχικής σημασίας σκοποί και στόχοι, εκτός των άλλων, και οι παρακάτω:

α. Η καταγραφή και προβολή αρμοδίως των προβλημάτων του Κλάδου.
β. Η ίδρυση Ταμείου Αλληλοβοήθειας για τα μέλη της, το οποίο θα καλύψει ένα υφιστά-

91. «Αστυνομία & Κοινωνία», τεύχος 9, Οκτώβριος 1989.
92. Χαρακτηριστικό του κλίματος που διαμορφωνόταν είναι και το γεγονός ότι το πρωί της 1ης Δε-
κεμβρίου 1989 εμφανίστηκαν έξω από τη Βουλή σε ένδειξη διαμαρτυρίας δεκάδες νέοι αστυφύλακες 
και πυροσβέστες που έμειναν εκτός παραγωγικών Σχολών με αυθαίρετη, όπως δήλωναν, απόφαση 
του υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Οι διαδηλωτές υποστήριξαν ότι είχαν πετύχει στις κατατακτήριες 
εξετάσεις, αλλά δεν εισήχθησαν στις σχολές.



106

Μανώλης	Κ.	Σταυρακάκης

μενο κενό και θα επιλύσει πολλά προβλήματα ανθρωπιστικής φύσεως και
γ. Η έκδοση εντύπου ενημέρωσης των μελών της και της κοινής γνώμης πάνω στα ζητή-

ματα της Αστυνομίας και του προσωπικού της». 

Με	πρωτοβουλία	των	πρωτοπόρων	Αξιωματικών	και	σε	μια	προσπάθεια	ενημέρωσης	
των	μελών	της	Ένωσης	τυπώθηκε	σε	εκατοντάδες	αντίτυπα	ένα	μικρό	βιβλιαράκι,	το	πρώ-
το	Καταστατικό,	στον	πρόλογο	του	οποίου	έγινε	και	μια	εκτενής	αναφορά	στα	έως	τότε	
δεδομένα.	Πρέπει	να	τονιστεί	στο	σημείο	αυτό	ότι	«οι πρωτοπόροι Αξιωματικοί δεν είχαν 
κανένα λόγο να αντιδικούν με το αστυνομικό προσωπικό, πόσο μάλλον με τους αστυνομι-
κούς εκείνους που τάσσονταν υπέρ της ίδρυσης μεικτών σωματείων σε επίπεδο νομού της 
χώρας. Εκτός από τον Δημήτρη Κυριαζίδη, που ήταν συνειδοποιημένος και πρωτοστατούσε 
την εποχή εκείνη στην ίδρυση σωματείων με βάση τον 1264/82 και ήξερε ότι διεκδικούσε 
συνδικαλισμό -συνδικαλισμό, σύμφωνα με τα κοινώς παραδεκτά- όλοι οι άλλοι, ο Συγγούνης 
με την ΕΚΑ και η Ένωση Αξιωματικών, δεν είχαμε ιδέα, περί αυτών των πραγμάτων. Εμείς 
θέλαμε απλώς ένα σωματείο και μέσα σε αυτό το σωματείο να αρθρώνουμε ένα λόγο γι’ αυτά 
που μας απασχολούσαν. Για μας αυτό ήταν τομή, ήταν ένα άλμα. Μέσα από αυτό θα είχαμε 
και συνδικαλιστική δράση. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ αν θα έπρεπε να πάμε με τον 1264 ή με το 
αστικό δίκαιο. Εμείς όταν λέγαμε σωματείο, εννοούσαμε σωματείο, συγκεκριμένη συνδικα-
λιστική δράση. Το δίλημμα που ετίθετο από την πλευρά του Δ. Κυριαζίδη ή του ΚΚΕ, ναι μεν 
ήταν σωστό, αλλά δεν γινόταν αντιληπτό από τους άλλους, δεν μπορούσε κανείς να το δει 
στην προοπτική του»,	δηλώνει	ο	Γιώργος	Καμαρινόπουλος.
Το	προσωρινό	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Ένωσης	Αξιωματικών	Ελληνικής	Αστυνομίας	

(ΕΝΑΕΑ)	θεώρησε,	λοιπόν,	χρήσιμο	και	αναγκαίο	να	γνωστοποιήσει	σε	όλους	τους	αστυ-
νομικούς	 το	Καταστατικό	 της	Ένωσης,	 και	 όπως	 διαβάζουμε	 στον	 πρόλογό	 του-ειδική	
έκδοση:

«ΕΠΙΘΥΜΕΙ να ενημερώσει σε γενικές γραμμές τους συναδέλφους για τη μέχρι σήμερα 
πορεία της Ένωσης και να τους καταστήσει κοινωνούς των σκοπών, στόχων και επιδιώξεων 
αυτής και επιπλέον να τους θέσει υπόψη ορισμένες σκέψεις, προβληματισμούς και ιδέες που 
πιστεύουμε ότι απηχούν και τις δικές τους γνώμες, απόψεις και αγωνίες».
Η	Ένωση	ιδρύθηκε	σε	Πανελλήνια	βάση	με	την	από	10-12-88	πράξη	των	ιδρυτικών	με-

λών	της	και	την	21-3-89	αναγνωρίσθηκε	πανηγυρικά	με	δικαστική	απόφαση.	Σίγουρα	πρό-
κειται	για	μια	εξέλιξη	με	θετικές	οπωσδήποτε	προοπτικές,	που	-παρά	την	αμηχανία,	τους	
ενδοιασμούς	ή	την	απώθηση	που	φαίνεται	να	προκάλεσε	αρχικά	στην	Πολιτεία-	πρέπει	
αναντίρρητα	να	καταγραφεί	στο	ενεργητικό	της	κοινωνικής	δυναμικής	στη	χώρα	μας	και	
στην	απόφαση	των	ιδίων	των	αστυνομικών	να	συμβάλουν	και	αυτοί,	με	όλες	τους	τις	δυ-
νάμεις,	στην	εξύψωση	του	θεσμού	τον	οποίον	υπηρετούν	και	στην	αναγνώριση	του	κοινω-
νικού	έργου	που	προσφέρουν	στην	ελληνική	κοινωνία	οι	διακονούντες	αυτόν	τον	θεσμό.
Σκοποί	 της	Ένωσης,	μεταξύ	 των	άλλων,	 είναι:	«Η ανάπτυξη πνεύματος αλτρουϊσμού, 

δεσμών φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, η σφυρηλάτηση και εξύψωση του αισθή-
ματος της φιλοπατρίας, της αυτοθυσίας, της εννοίας του καθήκοντος και της ενσυνείδητης 
εκτέλεσης αυτού, η κατοχύρωση των δικαιωμάτων και η διαφύλαξη, προάσπιση και προώ-
θηση των ηθικών και υλικών συμφερόντων των μελών, ως και η βελτίωση των εργασιακών 
σχέσεων και γενικά η προώθηση των αιτημάτων του κλάδου.

Στην ενέργειά μας αυτή προέβημεν, αφού:
α. Λάβαμε υπόψη τα σοβαρά και χρονίζοντα προβλήματα του προσωπικού και την απα-

ράδεκτη κατάσταση που επικρατούσε στο χώρο της Αστυνομίας με κύρια χαρακτηρι-
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στικά την απροκάλυπτη κομματικοποίηση και εξόφθαλμη αναξιοκρατία, στα οποία 
μόνο ένας υγιής, ανεξάρτητος και ακομμάτιστος συνδικαλισμός μπορεί να δώσει λύση 
και απάντηση.

β. Διαπιστώσαμε την ανάγκη ύπαρξης ενός συλλογικού και αντιπροσωπευτικού οργά-
νου, το οποίο θα αποτελούσε τη νόμιμη διέξοδο στην έκφραση των επαγγελματικών 
μας δυσαρεσκειών και μια μορφή ομαλής επικοινωνίας με την εκάστοτε Ηγεσία του 
υπουργείου, πράγμα το οποίο θα απέκλειε τη χρησιμοποίηση μεθόδων που κινούνται 
στα περιθώρια του Νόμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των εργαζομένων 
της χώρας μας είμαστε ο μόνος κλάδος που στερείται αδικαιολόγητα ενός τέτοιου 
σημαντικού οργάνου.

γ. Λάβαμε υπόψη τα σχετικά άρθρα του Συντάγματος που αναφέρονται στα θεμελιώδη 
δικαιώματα του πολίτη και τη σύμβαση της Ρώμης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

δ. Μελετήσαμε την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με την ίδρυση, λειτουργία, φύση και 
αποστολή του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ.

ε. Εξετάσαμε το τι ισχύει στις Αστυνομίες των Κρατών-μελών της ΕΟΚ σχετικά με τις 
συνδικαλιστικές ελευθερίες.

στ. Συμβουλευθήκαμε διακεκριμένους Συνταγματολόγους, Καθηγητές Πανεπιστημίων, 
Ανώτατους Δικαστικούς, το Δικηγορικό Σύλλογο, τη σχετική νομολογία κ.λπ.

ζ. Εκτιμήσαμε την αξία και το ρόλο που διαδραματίζει σε μία δημοκρατική κοινωνία η 
άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος, και μάλιστα με δεδομένη τη νέα πραγμα-
τικότητα και τις αντιλήψεις	που επικρατούν σήμερα τόσο στη χώρα μας όσο και στον 
υπόλοιπο Ευρωπαϊκό χώρο».

Αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής αναγνωριστικής απόφασης του αρμοδίου δικα-
στηρίου άρχισαν οι γνωστές σε όλους σας “ΔΙΩΞΕΙΣ” των μελών του προσωρινού Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Ένωσης και άλλων ιδρυτικών μελών αυτής. Όμως, παρά τις σκληρές 
και παράνομες διώξεις ο αγώνας συνεχίσθηκε και συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, με 
αποτέλεσμα το υπουργείο μας με σχετική απόφαση αποκατέστησε όλους τους διωχθέντες 
συνδικαλιστές Αστυνομικούς, τις δε εκκρεμούσες σε βάρος τους πειθαρχικές υποθέσεις για 
τη συνδικαλιστική τους δράση έθεσε μαζικά στο αρχείο».

Και αφού	παραπέμπει	στις	εγκυκλίους	που	καταργήθηκαν,	τονίζει:
Στο σημείο αυτό επιθυμούμε να σας θέσουμε υπόψη τις παρακάτω σκέψεις, πεποιθήσεις 

και προβληματισμούς μας. Έχουμε ακράδαντη την πεποίθηση ότι ένας υγιής συνδικαλισμός 
στο χώρο μας, μέσα στα υπάρχοντα Συνταγματικά πλαίσια:

- Θα συμβάλει αποτελεσματικά στην αποκατάσταση του κύρους του Σώματος, θα αναβαθ-
μίσει το παρεξηγημένο έργο της Αστυνομίας, θα αναδείξει τον κοινωνικό ρόλο του Έλληνα 
αστυνομικού και θα τον καταξιώσει στην συνείδηση του πολίτη γιατί μέχρι σήμερα ήταν 
καταδικασμένος σε «ισόβια κάθειρξη» στο θάλαμο των προκαταλήψεων, της κοινωνικής 
απομόνωσης και μιας κατάφωρης σκόπιμης παραπληροφόρησης.

- Θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην εμπέδωση μιας εσωτερικής και ενσυνείδητης, πειθαρχί-
ας που θα εδράζεται στην αγάπη του αστυνομικού για το λειτούργημά του και στην εδραίωση 
της πίστης του ότι οι αρχές της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας, της αμεροληψίας και της αντι-
κειμενικότητας γίνονται σεβαστές από την Ιεραρχία και υπάρχουν και λειτουργούν για όλους 
τους Αστυνομικούς, ανεξάρτητα από κομματικές πεποιθήσεις και πολιτικές ιδεολογίες. Αυτό 
θα επιτευχθεί με την ανυποχώρητη και αταλάντευτη αξίωση της Ένωσης, όπως υπάρξει πλή-
ρης διαφάνεια και ισχύσουν αντικειμενικά κριτήρια στον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής 
και πρόσληψης του προσωπικού, στη διενέργεια των Εισιτηρίων εξετάσεων για τις παρα-
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γωγικές Σχολές της Αστυνομίας, στις μεταθέσεις, τοποθετήσεις και προαγωγές, και ακόμη 
στις αποσπάσεις και τοποθετήσεις στις ειδικές και προνομιούχες Υπηρεσίες, όπως Πρεσβείες 
εξωτερικού, Βουλή κ.λπ.

- Θα λειτουργήσει καταλυτικά στην εξάλειψη της καχυποψίας και δυσπιστίας που υπάρχει 
σήμερα ανάμεσα στον Αστυνομικό και τον πολίτη και θα συμβάλει αποφασιστικά στην πα-
ραπέρα σύσφιξη των σχέσεων Αστυνομίας και κοινού για αποτελεσματικότερη αστυνόμευση, 
εξυπηρέτησή του και ανάπτυξη σχέσεων αλληλεγγύης με τους άλλους εργαζόμενους.

- Θα συντομεύσει την περαιτέρω πρόοδο, εκδημοκρατισμό και εκσυγχρονισμό του Σώμα-
τος ενόψει και των νέων εξελίξεων που διαγράφονται στον ευρωπαϊκό χώρο, όπου αδήριτη 
και επιτακτική αναφύεται η ανάγκη για μία στενότερη, αποτελεσματικότερη και αρμονικότε-
ρη συνεργασία μεταξύ των Αστυνομιών των κρατών-μελών της ΕΟΚ, προς αντιμετώπιση της 
συνεχώς αυξανόμενης εγκληματικότητας.

Επίσης μέσα από το συνδικαλισμό, το διάλογο, την ανταλλαγή γνωμών και απόψεων και 
την ορθόδοξη διεκδίκηση λύσεων στα χρονίζοντα προβλήματα, θα αναπτύσσεται η προσωπι-
κότητα του υπαλλήλου, με συνέπεια η αποδοχή των καθηκόντων του να γίνεται με ελεύθερο 
και συνειδητό τρόπο και η επιφανειακή και αναγκαστικά επιβαλλόμενη μορφή πειθαρχίας θα 
αντικαθίσταται με την εσωτερική και ενσυνείδητη πειθαρχία.
Η	Ένωση	υπόσχεται	 να	αγωνιστεί	με	όλες	 της	 τις	 δυνάμεις	και	 τα	νόμιμα	μέσα	που	

διαθέτει	προκειμένου:
- Να υλοποιήσει όλους τους επιδιωκόμενους σκοπούς και στόχους, συνενώνοντας προς 

τούτο όλα τα Αστυνομικά Σωματεία, τονίζοντας παράλληλα στο σημείο αυτό ότι ΤΙΠΟΤΑ, 
ΜΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ, δεν χωρίζει τους Αξιωματικούς από τους λοιπούς συναδέλφους 
Αστυνομικούς. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΕΝΩΜΕΝΟΙ, θα αγωνιστούμε για την ευόδωση των κοινών 
σκοπών και στόχων, με προεξάρχουσα τη χαλύβδινη θέλησή μας να αναδείξουμε ΤΟ ΝΕΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ μιας σύγχρονης και δημοκρατικής Αστυνομίας, σταθερά προσηλωμένης στην 
προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών του πολίτη και στην τήρηση της Δημόσιας Τά-
ξης και Ασφάλειας, και όχι ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ του εκάστοτε Κυβερνώντος κόμματος.

- Να διεκδικεί συνεχώς και αποφασιστικά τα δικαιώματά μας, χωρίς να αδιαφορεί και να 
παραβλέπει τις υποχρεώσεις μας.

- Να ενδιαφέρεται για την προώθηση των συμφερόντων του Κλάδου μας, χωρίς να υπο-
στέλλει ούτε για μια στιγμή τη σημαία του καθήκοντος προς την πατρίδα και το Δημοκρατικό 
λαό της. Προς το σκοπό αυτό, εμείς, τα μέλη της, διακηρύττουμε ότι: Θα είμαστε έτοιμοι ανά 
πάσα στιγμή να πέσουμε στο πεδίο της τιμής και του χρέους, υπερασπιζόμενοι τις ελευθερίες 
και τα δικαιώματα του Ελληνικού λαού ΚΑΙ θα υπηρετούμε με πίστη, αγάπη, αφοσίωση και 
αντικειμενικότητα τον Έλληνα πολίτη.
Τέλος,	η	Ένωση	πιστεύει	ότι	«παρά τα όποια θετικά βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμε-

ρα, υπολείπεται ακόμη πολύς αγώνας και απαιτείται αρκετός κόπος προκειμένου να γίνουν 
πράξη οι προαναφερόμενοι σκοποί και στόχοι. Όμως, ευελπιστεί ότι με τη μαζική και ενεργό 
συμμετοχή ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ο αγώνας που απομένει θα είναι βραχύς, εύκολος 
και νικηφόρος, και καινούργιες δημοκρατικές λεωφόροι θα ανοίξουν για την Αστυνομία και 
την κοινωνία μας.

Για το λόγο αυτό, σας ΚΑΛΟΥΜΕ να πυκνώσετε τις γραμμές της Ένωσής μας και να είστε 
βέβαιοι ότι μία συνδικαλισμένη Αστυνομία δεν αποτελεί μόνο εγγύηση για τα δικαιώματα του 
πολίτη και την προστασία της Δημοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα γίνεται ασπίδα και δόρυ για 
το ίδιο το προσωπικό της στις άδικες, παράνομες και αυθαίρετες διώξεις, απειλές, επιθέσεις 
και κινδύνους που αντιμετωπίζει.
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Με την ακράδαντη πεποίθηση ότι όλα τα προεκτεθέντα εκφράζουν και απηχούν και τους 
δικούς σας προβληματισμούς, θέσεις και ανησυχίες και με την επισήμανση ότι συνδικαλισμός 
σημαίνει, πρώτα απ’ όλα, ΕΥΘΥΝΗ και ΧΡΕΟΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΔΙΑΛΟΓΟ, ΠΡΟΟΔΟ και 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας με ενωτικό 
και συλλογικό πνεύμα, ώστε οι προσπάθειές μας να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κων/νος Μπαλάσης
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μιχαήλ Βετούλης
ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ
Αγγελάκος Γεώργιος, Α’ Αντιπρόεδρος
Ματζούκας Κων/νος, Β’ Αντιπρόεδρος
Λιακόπουλος Αλέξανδρος, Ταμίας
Κάτσος Παναγιώτης, Μέλος
Κυσανδράκης Βασίλειος, Μέλος
Καμαρινόπουλος Γεώργιος, Μέλος
Μπαστάνης Παναγιώτης, Μέλος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ	ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

Στιγμιότυπα από την ιστορική συνάντηση του προεδρείου με τον υπουρ-
γό Δημόσιας Τάξης Γιάννη Κεφαλογιάννη



110

Μανώλης	Κ.	Σταυρακάκης

Στιγμιότυπα από τις συναντήσεις με τον πρόεδρο της 
Νέας Δημοκρατίας Κώστα Μητσοτάκη, τον κοινοβουλευ-
τικό εκπρόσωπο και υπουργό της Νέας Δημοκρατίας Αθ. 
Κανελλόπουλο, τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ Χαρίλαο 
Φλωράκη και τον πρόεδρο της ΔΗΑΝΑ Κωστή Στεφανό-
πουλο

Το τηλεγράφημα της 25ης Απριλίου 1989 προς τους 
Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων με αφορμή την 
απόφαση του Πρωτοδικείου για την αναγνώριση 
της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Το Δελτίο Τύπου του νεοεκλεγέντος Διοικητικού 
Συμβουλίου μετά τις αρχαιρεσίες της 10ης Δεκεμ-
βρίου 1989



Προεδρία Σάββα Σαββίδη 
(1988-1989)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σαββίδης	Σάββας,	Αστυν.Υποδ/ντής

ΓΕΝΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μιχαήλ	Βετούλης,	Υπαστυνόμος	Α’

Α’	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κων/νος	Μπαλάσης,	Αστυνόμος	Β’

Β’	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ηλίας	Βλαχογιάννης,	Αστυνόμος	Α’

ΤΑΜΙΑΣ
Γεώργιος	Καμαρινόπουλος,	Υπαστυνόμος	Α’

ΜΕΛΗ
Ιωάννης	Τριανταφυλλάκης,	Αστυνόμος	Β’
Ελευθέριος	Οικονόμου,	Υπαστυνόμος	Α’
Σπυρίδων	Κουσουνής,	Αστυνόμος	Β’
Πόπη	Ράντζου,	Υπαστυνόμος	Α’

Κων/νος	Τσιτίνης,	Αστυνομικός	Υποδ/ντής
Παναγιώτης	Σταματόγιαννης,	Αστυνόμος	Β’
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Οι πρώτες αρχαιρεσίες

Οι	 πρώτες	 αρχαιρεσίες	 για	 την	 ανάδειξη	 του	 πρώτου	 11μελούς	 αιρετού	Διοικητικού	
Συμβουλίου	έγιναν	στις	10	Δεκεμβρίου	1989,	κατά	τις	οποίες	σημειώθηκε	ικανοποιητική	
συμμετοχή	Αξιωματικών.	Το	νεοεκλεγέν	Δ.Σ.	συνεδρίασε	στη	συνέχεια	(20/12/1989)	και	
εξέλεξε	το	νέο	προεδρείο,	που	είχε	ως	εξής:

Σαββίδης	Σάββας,	Αστυν.Υποδ/ντής,	Πρόεδρος	
Μιχαήλ	Βετούλης,	Υπαστυνόμος	Α’,	Γενικός	Γραμματέας	
Κων/νος	Μπαλάσης,	Αστυνόμος	Β’,	Α’	Αντιπρόεδρος	
Ηλίας	Βλαχογιάννης,	Αστυνόμος	Α’,	Β’	Αντιπρόεδρος
Γεώργιος	Καμαρινόπουλος,	Υπαστυνόμος	Α’,	Ταμίας	
Ιωάννης	Τριανταφυλλάκης,	Αστυνόμος	Β’,	Μέλος	
Ελευθέριος	Οικονόμου,	Υπαστυνόμος	Α’,	Μέλος	
Σπυρίδων	Κουσουνής,	Αστυνόμος	Β’,	Μέλος	
Πόπη	Ράντζου,	Υπαστυνόμος	Α’,	Μέλος	
Κων/νος	Τσιτίνης,	Αστυνομικός	Υποδ/ντής,	Μέλος	
Παναγιώτης	Σταματόγιαννης,	Αστυνόμος	Β’,	Μέλος	

Μετά	το	τέλος	των	καταστατικών	διαδικασιών	και	 την	εκλογή	του	νέου	προεδρείου,	
ο	 νέος	 πρόεδρος	 ευχαρίστησε	 τα	 μέλη	 του	 προσωρινού	Δ.Σ.	 για	 το	 ιστορικό	 έργο	 που	
επιτέλεσαν	και	ζήτησε	τη	συνδρομή	και	συνεργασία	όλων	για	την	καλύτερη	επίτευξη	των	
επιδιωκόμενων	κοινών	σκοπών	και	στόχων.
Η	σύνθεση	του	προεδρείου	αποτύπωνε	προδήλως	τους	συσχετισμούς	που	υπήρχαν	με	

τις	 εγγραφές,	πλέον,	μελών	εκ	 των	δυο	συγχωνευθέντων	Σωμάτων,	που	δεν	 επέτρεψαν	
στον	Κώστα	Μπαλάση	να	συνεχίσει	να	ασκεί	τα	καθήκοντα	του	προέδρου.
Το	νέο	προεδρείο	πορεύεται	με	ανοικτούς	ορίζοντες,	γεγονός	που	πιστοποιείται	αμέσως	

μετά,	στις	11	Δεκεμβρίου	1989,	κατά	τη	συνάντησή	του	με	τον	πρόεδρο	του	Συνασπισμού	
Χαρίλαο	Φλωράκη,	προκειμένου	να	τον	ενημερώσει	για	τους	σκοπούς	της	Ένωσης,	αλλά	
και	για	να	εκφράσει	τη	διαμαρτυρία	του	για	μια	ατυχή	δήλωση	του	υπουργού	Δημόσιας	
Τάξης	 «ο	 οποίος,	 αγνοώντας	 τις	 γνωστές	 και	 θετικές	 διακηρύξεις	 της	Πολιτείας	 για	 το	
συνδικαλισμό	στην	Αστυνομία,	είπε	ότι	οι	αστυνομικές	Ενώσεις	“δεν	είναι	ούτε	νόμιμες	
ούτε	παράνομες”».
Οι	Αξιωματικοί	ζητούν	τη	συμπαράστασή	του	για	να	σταματήσει	οριστικά	και	αμετά-

κλητα	κάθε	προσπάθεια	πισωγυρίσματος	σε	εποχές	δίωξης	και	απόλυσης	συνδικαλιστών,	
καθώς	και	να	ρυθμιστεί	επιτέλους	-και	μάλιστα	στα	χρονικά	όρια	της	παρούσης	κυβέρνη-
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σης-	το	θέμα	της	συνδικαλιστικής	ελευθερίας.	Από	το	Δελτίο	Τύπου	της	Ένωσης,	προκύ-
πτει	ότι	«ο	Χαρίλαος	Φλωράκης	εδέχθη	με	ενδιαφέρον	την	ενημέρωση,	άκουσε	με	προσο-
χή	τα	προβλήματα	και	υπεσχέθη	ότι	θα	φέρει	το	θέμα	προς	συζήτηση	τόσο	στη	Βουλή	όσο	
και	στη	συνάντησή	του	με	τους	Αρχηγούς	των	κομμάτων	που	στηρίζουν	την	κυβέρνηση,	
ήτοι	 τον	Κωνσταντίνο	Μητσοτάκη	 της	Νέας	Δημοκρατίας	και	 τον	Λεωνίδα	Κύρκο	 της	
Ελληνικής	Αριστεράς	(ΕΑΡ).

Ο	 Συνασπισμός	 της	Αριστεράς	 και	 της	 Προόδου,	 ως	 συγκυβερνών	 κόμμα,	 τόσο	 με	
Πρωθυπουργό	τον	Τζαννή	Τζαννετάκη	όσο	και	επί	οικουμενικής,	με	Πρωθυπουργό	τον	
Ξενοφώντα	Ζολώτα,	ενδιαφερόταν,	όπως	ήταν	φυσικό,	για	τη	θεσμοθέτηση	του	συνδικα-
λιστικού	δικαιώματος	και	για	να	το	επιτύχει,	είχε	προσπαθήσει	να	βρει	κοινή	συνεννόηση	
μέσω	μιας	άτυπης	διακομματικής	επιτροπής.	Αν	και	δεν	υπήρχε	ταύτιση	απόψεων,	προώ-
θησε	στη	Βουλή	δυο	φορές	μια	πρόταση	νόμου	για	την	τροποποίηση	του	άρθρου	30	του	ν.	
1264/82	ώστε	να	έχει	αυτό	ισχύ	και	για	το	αστυνομικό	προσωπικό93.	
Ήταν	σαφές	ότι	χωρίς	τη	σύμφωνη	γνώμη	της	ΕΚΑ	και	της	ΕΝΑΕΑ	κάτι	τέτοιο	έμοιαζε	

ακατόρθωτο.	Ο	 πρόεδρος	 της	ΕΚΑ,	Κώστας	Συγγούνης,	 που	 αντιδρούσε	 πιο	 σθεναρά,	
καθώς	έδινε	και	τη	δική	του	προσωπική	μάχη	για	να	επανέλθει	στο	Σώμα,	τόσο	ο	ίδιος	όσο	
και	ο	ταμίας	του	σωματείου,	Γιάννης	Κωτσής	(έχουν	ήδη	αποταχθεί	επί	Αρχηγίας	Ανδρέα	
Καλογερά),	απαντώντας	σε	σχετική	ερώτηση	του	«Ριζοσπάστη»	(30/11/1989)	για	την	ενι-
αία	έκφραση	των	αστυνομικών	σωματείων,	δήλωναν:

«Η ΕΚΑ ετοιμάζει δική της πρόταση στα πλαίσια όσων ισχύουν στις χώρες της Δυτικής 
Ευρώπης». 
Να	ληφθεί	υπόψη	ότι	την	ώρα	που	στη	χώρα	μας	βιώναμε	την	ιστορική	συμφωνία	Μη-

τσοτάκη-Φλωράκη	για	κυβέρνηση	συνεργασίας,	στον	εξωτερικό	μας	περίγυρο	συντελού-
νταν	κοσμογονικές	αλλαγές.	Η	πτώση	του	Τείχους	του	Βερολίνου	σηματοδότησε	την	πτώ-
ση	 των	καθεστώτων	 του	«υπαρκτού	σοσιαλισμού»,	με	κορυφαίο	 γεγονός	 την	 εκτέλεση	
του	προέδρου	της	Ρουμανίας	Νικολάε	Τσαουσέσκου,	στις	25	Δεκεμβρίου	198994.	Αν	και	
οι	επιπτώσεις	των	αλλαγών	αυτών	ήταν	αδύνατον	να	συνειδητοποιηθούν	σε	όλες	τους	τις	
διαστάσεις	εκείνη	τη	στιγμή,	εκ	μέρους	των	αγωνιζόμενων	Ελλήνων	αστυνομικών,	ο	εκδη-
μοκρατισμός	και	το	κύμα	δημοκρατικών	αλλαγών	που	θα	σάρωνε	στη	συνέχεια	αυτές	τις	
χώρες,	αναπόφευκτα	λειτουργούσαν	υπέρ	τους.	Διότι	πόσο	θα	άντεχαν	ακόμα	οι	αρνητές	
του	συνδικαλισμού	στην	Ελληνική	Αστυνομία,	όταν	θα	έβλεπαν	πια	να	φυτρώνουν	σαν	
μανιτάρια	το	ένα	μετά	το	άλλο	τα	αστυνομικά	σωματεία	στις	χώρες	του	πρώην	ανατολικού	
συνασπισμού;

Προσκλητήριο αγώνα

Σε	κάθε	περίπτωση,	 το	1990	άρχισε	άσχημα	για	 τη	νέα	κυβέρνηση.	Από	τη	μια	 είχε	
φουντώσει	και	πάλι	το	απεργιακό	μέτωπο,	κι	από	την	άλλη,	η	προώθηση	του	διαβόητου	

93. Η πρόταση νόμου έφερε τις υπογραφές των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του Συνασπισμού 
Λεωνίδα Κύρκου και Νίκου Καλούδη και των βουλευτών Μαρίας Δαμανάκη, Στρατή Κόρακα και 
Φώτη Κουβέλη.
94. Ο Ν. Τσαουσέσκου μετά την εξέγερση των Ρουμάνων, είχε αποπειραθεί να διαφύγει με ελικόπτερο 
από τη στέγη του οικήματος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚ. Από το βράδυ της 22ας Δεκεμβρίου ως 
την εκτέλεσή του, μαζί με τη σύζυγό του Έλενα, στις 25 Δεκεμβρίου, το ζεύγος κρατούνταν σε στρατώ-
να βόρεια του Βουκουρεστίου.
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«τρομονόμου»	(απαγόρευση	δημοσίευσης	προκηρύξεων)	είχε	διχάσει	ακόμα	και	την	αντι-
πολίτευση,	προκαλώντας	τριγμούς	και	σ’	αυτήν.	Όσο	για	τη	ρύθμιση	του	συνδικαλιστικού	
ζητήματος,	κυριαρχούσε	η	προσπάθεια	της	ΕΚΑ	να	μην	υπάρξει	ρύθμιση,	όπως	την	επι-
θυμούσε	η	άλλη	πλευρά.	Προς	τούτο	παρενέβη	προβάλλοντας	τις	διαφορετικές	της	θέσεις	
σε	κρίσιμες	στιγμές.	Στις	31/1/1990	(αλλά	και	αργότερα,	στις	28/5/1990),	με	έγγραφό	της	
προς	 τους	 βουλευτές,	 τόνιζε	 ότι	 πρόκειται	 για	 το	 μεγαλύτερο	σωματείο	 με	 πανελλήνια	
μορφή	που	περιλαμβάνει	υπέρ	το	ήμισυ	των	εν	ενεργεία	αστυνομικών	από	το	βαθμό	του	
αστυφύλακα	και	μέχρι	του	ανθυπαστυνόμου.	Επαναλάμβανε	δε	ότι	«έχει σοβαρότατες επι-
φυλάξεις ως προς το Ν. 1264/82 και κυρίως σ’ ότι αφορά την απλή αναλογική (παραταξια-
κό ψηφοδέλτιο) και το «μοντέλο» που προωθεί ο Συνασπισμός για τοπικά σωματεία. Διότι 
αν ισχύσει η απλή αναλογική, είναι βέβαιο ότι ο κομματισμός θα ανατινάξει την Ελληνική 
Αστυνομία στον αέρα και ενδεχομένως θα αναφανούν εντός της Αστυνομίας	ποικίλες	τάσεις,	
«σκληρών»,	με	απρόβλεπτες	συνέπειες».	Σημείωνε	επίσης,	ότι	«στην Ευρώπη, όπως και 
σε μας (ΕΚΑ, Δικαστές, Εισαγγελείς, Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας), υπάρ-
χει το ενιαίο και μοναδικό ψηφοδέλτιο, ως ασφαλιστική δικλείδα αυτονομίας και συνοχής, 
συνδικαλιστικής και υπηρεσιακής». Αντιπρότεινε δε «να ληφθεί υπόψη στον νέο νόμο η υπ’ 
αριθμ. 690/79 απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και να διασφαλίζονται οι συνδικαλι-
στικές ελευθερίες ώστε να υπάρξει αδιατάρακτο κλίμα μεταξύ διοικήσεως και διεκδικήσεως 
με σκοπό την αναβάθμιση της Αστυνομίας μας, εν όψει του 1992».
Η	απάντηση	ήρθε	άμεσα	από	την	Ένωση	Αστυνομικών	Υπαλλήλων	Αττικής,	η	οποία	

τον	κατηγόρησε	για	απαράδεκτες,	διασπαστικές	και	προβοκατόρικες	απόψεις:	«Ας αφήσει 
ο κ. Συγγούνης τους ηγεμονισμούς και την παραπληροφόρηση ότι η ΕΚΑ περιλαμβάνει υπέρ 
το ήμισυ των εν ενεργεία Αστυνομικών»,	έλεγε	η	ΕΑΥΑ	με	παράλληλη	έκκληση	προς	τους	
βουλευτές	να	στηρίξουν	την	πρόταση	νόμου	του	Συνασπισμού.

Το	προεδρείο	της	ΕΝΑΕΑ	συνέχισε	-από	την	πλευρά	του-	τις	παρεμβάσεις	του,	ταχυ-
δρομώντας	ονομαστικά	περίπου	8.000	επιστολές	προς	όλους	τους	Αξιωματικούς	και	τους	
Ανθυπαστυνόμους	της	χώρας,	καλώντας	τους	να	εγγραφούν	στην	ΕΝΑΕΑ.	Παράλληλα,	
άρχισε	να	τοποθετείται	δημόσια	και	για	επίκαιρα	αστυνομικά	θέματα	μείζονος	σημασίας.
Ιδού	η	επιστολή-κάλεσμα:

Αγαπητέ συνάδελφε,

Ευρισκόμενοι στο κατώφλι του 1992 και στα πρόθυρα του 2000, αισθανόμαστε βαρύ το 
χρέος που αναλάβαμε απέναντι σε σένα και την πατρίδα μας. Η χιονοστιβάδα των εξελί-
ξεων σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς δεν αφήνει περιθώρια για οποιαδήποτε αδράνεια 
ή ολιγωρία. Το αντίθετο μάλιστα, οι εξελίξεις αυτές επιβάλλουν αφύπνιση, εγρήγορση και 
υπερδραστηριοποίηση για να καλύψουμε τη διαφορά από τους προ πολλού προπορευό-
μενους εταίρους μας και να κερδίσουμε επάξια τη θέση που μας ανήκει στη νέα Ευρώπη,
Σήμερα, οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης βαδίζουν ολοταχώς προς την πλήρη κοινωνικοπο-
λιτική και οικονομική ενοποίησή τους, ενώ ταυτόχρονα οι λαοί της Ανατολικής Ευρώπης 
αγωνίζονται για περισσότερα δικαιώματα και ελευθερίες. Τείχη, πραγματικά και ιδεολο-
γικά, συνεχώς γκρεμίζονται γύρω μας και άνεμος ελευθερίας, δημοκρατίας, συνεργασίας, 
ειρηνικής συνύπαρξης και συναδέλφωσης πνέει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παράλληλα, 
με την πολιτική αυτή κοσμογονία, οι κοινωνικοί αγώνες των εργαζομένων, μέσα από το 
συνδικαλισμό τους, για περισσότερη δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη, επίλυση των 
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προβλημάτων τους και ενεργό συμμετοχή στις κοινωνικοπολιτικές διεργασίες των χωρών 
τους, συνεχίζονται με την ίδια πάντα εξελικτική δυναμική και ένταση.
Η κοινωνική αυτή δυναμική δεν ήταν δυνατόν να μη συμπαρασύρει στη δημιουργική δίνη 
της και τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας, ούτε και να τους αφήσει αδιάφορους 
και αμέτοχους στο νέο, κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι και στους αγώνες για τη διεύρυνση 
της Δημοκρατίας και την προστασία των θεσμών της. 

Κάτω απ’ αυτό το πρίσμα, οι Αξιωματικοί της Αστυνομίας, με πλήρη επίγνωση της απο-
στολής και του χρέους μας και με εκφρασμένη τη θέληση και αποφασιστικότητά μας να 
συμμετάσχουμε, όπως όλοι οι εργαζόμενοι, ενεργά στην κοινωνική ζωή της χώρας μας, 
αποφασίσαμε να ασκήσουμε το εκ των άρθρων 12 και 23 του Συντάγματος απορρέον 
δικαίωμά μας για συνδικαλιστική οργάνωση και έκφραση και να συστήσουμε την Ένωση 
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Πρόκειται για άσκηση δικαιώματος, το οποίο τόσο 
η Δικαιοσύνη όσο και τα πολιτικά κόμματα της χώρας μας αναγνωρίζουν πανηγυρικά και 
χωρίς επιφυλάξεις. Και εις επίρρωση της νομιμότητας αυτού του δικαιώματος, αρκεί να 
επαναλάβουμε ότι η Πολιτεία αποκατέστησε όλους τους διωχθέντες αστυνομικούς συνδι-
καλιστές, έπαυσε τις ΔΙΩΞΕΙΣ και ανεκάλεσε τις δύο παράνομες και αντισυνταγματικές 
εγκυκλίους που καθιστούσαν ως σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα την ίδρυση Αστυνομικών 
Ενώσεων και τη συμμετοχή σ’ αυτές. Ακόμη, αξίζει να επαναληφθεί η δεσμευτική δήλωση 
και διακήρυξη της Πολιτείας διά στόματος του τότε Πρωθυπουργού ενώπιον της Εθνικής 
Αντιπροσωπείας και εις επήκοον του Ελληνικού λαού ότι «ο ευαίσθητος τομέας της Δη-
μόσιας Τάξης θα κρατηθεί μακριά από την κομματικοποίηση, θα σταματήσουν οι διώξεις 
συνδικαλιστών Αστυνομικών και η ίδρυση και λειτουργία Επαγγελματικών Ενώσεων και 
Σωματείων θα είναι ελεύθερη μέσα στα πλαίσια τον Συντάγματος».

Συνάδελφε,
Ύστερα από τα παραπάνω, πιστεύουμε ότι δεν σου μένει καμία αμφιβολία για το νόμιμο 
και δίκαιο του προαναφερθέντος δικαιώματος. Μένει, όμως, να διερωτηθείς για τη χρησι-
μότητα και αναγκαιότητα αυτού για μία τάξη εργαζόμενων, όπως οι Αστυνομικοί, και να 
κρίνεις αυτό μόνος σου τον αναντικατάστατο ρόλο που διαδραματίζει ένα υγιές, ανεξάρτη-
το και ακομμάτιστο, συνδικαλιστικό κίνημα σε μια σύγχρονη και δημοκρατική κοινωνία. 
Δεν είναι, όμως, του παρόντος να κάνουμε ανάλυση του θεσμού, ούτε να σου μιλήσουμε 
για τους σκοπούς και τους στόχους της Ένωσης, οι οποίοι άλλωστε αναγράφονται λεπτο-
μερώς στο συνημμένο Καταστατικό.
Κρίνουμε πάντες αναγκαίο να επισημάνουμε τα εξής:
- Σκέψου πόσες θυσίες έγιναν και ποσό αίμα χύθηκε για την κατάκτηση και αναγνώριση 
αυτού του δικαιώματος.
- Στοχάσου τα οφέλη του όταν ασκείται με αίσθημα ευθύνης και μακριά από αντιδημοκρα-
τικές διαδικασίες.
- Αναλογίσου ότι είμαστε η μόνη τάξη εργαζομένων στη χώρα μας που μέχρι και χθες εστε-
ρούμεθα αδικαιολόγητα αυτού του τόσο στοιχειώδους δικαιώματος. 
- Μάθε ακόμη ότι στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης το δικαίωμα της συνδικαλιστικής ελευ-
θερίας το έχουν όλοι οι Αστυνομικοί εδώ και χρόνια και ότι ήδη υπάρχουν και λειτουργούν 
συνδικαλιστικά Σωματεία Αστυνομικών στην Ουγγαρία, την Πολωνία, την Τσεχοσλοβα-
κία, την Ανατολική Γερμανία και σιγά-σιγά αναγνωρίζεται σε άλλες χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης.
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Περιττό να τονίσουμε το έργο που προσφέρουν και το ρόλο που παίζουν οι Ευρωπαίοι 
συνάδελφοί μας με το συνδικαλισμό τους τόσο στην επίλυση των αιτημάτων τους όσο και 
στην αναβάθμιση των παρεχομένων προς το κοινό Αστυνομικών υπηρεσιών, την προστα-
σία του κύρους των Σωμάτων στα οποία ανήκουν και την υπεράσπιση των δημοκρατικών 
θεσμών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί, λοιπόν, εμείς οι Έλληνες Αστυνομικοί θα 
πρέπει να μείνουμε για πάντα στο περιθώριο, μακριά από το κοινωνικό και πολιτικό γί-
γνεσθαι στη χώρα μας και την Ευρώπη ολόκληρη;
Γιατί θα πρέπει να είμαστε χωρίς φωνή και εντελώς ξεκομμένοι από τους λοιπούς εργα-
ζόμενους με τους οποίους οφείλουμε να είμαστε αλληλέγγυοι και συνεργαζόμαστε στενά;
Ποιον εξυπηρετεί ο «απομονωτισμός» και η φίμωση ενός τόσου μεγάλου κλάδου εργαζο-
μένων;
Πάντως όχι τη Δημοκρατία, τους θεσμούς της και τον Ελληνικό λαό, που είμαστε ταγμένοι 
να υπηρετήσουμε. 
Αγαπητέ συνάδελφε, «οι καιροί ου μενετοί».
Ήλθε η ώρα να διεκδικήσουμε και εμείς, ως εργαζόμενοι, τα δικαιώματά μας και να παί-
ξουμε και εμείς το ρόλο μας, ως ισότιμοι πολίτες, στην ελληνική κοινωνία. Ήλθε η ώρα 
να αγωνισθούμε για να σταματήσει η ενδημούσα διγλωσσία της σύγχρονης εξουσίας που 
θέλει πάντα να βγάζομε το φίδι από την τρύπα, αλλά μην τυχόν, όμως, και του σπάσουμε 
κανένα δόντι...
Ήλθε η ώρα να κάνουμε και εμείς αισθητή την παρουσία μας και ενεργή τη συμμετοχή μας 
σε όλους τους δίκαιους κοινωνικούς αγώνες του λαού μας. Και είναι καιρός να αποκτή-
σουν οι Αστυνομικοί τη δική τους φωνή και θέση πάνω στα προβλήματα του κλάδου τους.

Συνάδελφε,
με την ακράδαντη πεποίθηση ότι ενεργούμε «εν πλήρει συνειδήσει δικαίου» και με γνώ-
μονα την πίστη και αγάπη μας για την πατρίδα, τη Δημοκρατία και το υψηλό λειτούργημά 
μας, σε καλούμε να πυκνώσεις τις τάξεις της Ένωσής μας και να παλέψεις ενεργά για την 
ενδυνάμωσή της, ώστε επιτέλους κάποτε ο λαός μας να αισθάνεται υπερήφανος για την 
Αστυνομία του, εμείς δε ικανοποιημένοι ότι επιτελούμε ευσυνείδητα το χρέος μας προς 
αυτόν. Ακόμη σε καλούμε να προσθέσεις και συ τη δική σου αγωνιστικότητα στην κοινή 
και δίκαιη αυτή προσπάθειά μας και να αγωνιστούμε όλοι μαζί προκειμένου:
-ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
-ΝΑ ΚΑΤΑΞΙΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-
ΤΟΣ.
-ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ.
-ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ και να δώσουμε μία νέα πνοή 
στο συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας για να καταδείξουμε ότι:
ΥΓΙΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΗ ΣΥ-
ΝΑΞΗ!
Με θερμούς συναδελφικούς χαιρετισμούς

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Υ.Γ.:Σου γνωρίζουμε ότι η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την 28-2-1990 και 
κατά τις ώρες 16.00 -21.00 επί της Λεωφ. Κηφισίας, ξενοδοχείο «PRESIDENT” (Αμπε-
λόκηποι-ΑΘΗΝΑ).



118

Μανώλης	Κ.	Σταυρακάκης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνάδελφε, γίνεσαι μέλος, συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση και κα-
ταθέτοντας το δικαίωμα εγγραφής εκ χιλίων (1.000) δραχμών και τη μηνιαία συνδρομή εκ 
τριακοσίων (300) δραχμών, στο λογαριασμό 155/482183-10, στα κατά τόπους καταστή-
ματα της Εθνικής Τράπεζας95.

Οι πρώτες παρεμβάσεις

Να	σημειωθεί	ότι	μια	από	τις	πρώτες	δημόσιες	παρεμβάσεις	της	Ένωσης	ήταν	και	η	
θέση	της	για	τα	θλιβερά	επεισόδια	κατά	τη	διάρκεια	ποδοσφαιρικού	αγώνα	στο	γήπεδο	
της	Τούμπας	στη	Θεσσαλονίκη.	Με	ανακοίνωσή	της	(12/1/1990)	σημείωνε	μεταξύ	άλλων:	
«Το σύνολο του ελληνικού λαού γνωρίζει τους πραγματικούς υπαίτιους των επεισοδίων, πε-
ριβάλλει με αγάπη εμπιστοσύνη και κατανόηση τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. στο δύσκολο έργο 
τους, απαιτεί από τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας να σταθούν υπεύθυνα και να αντιμε-
τωπίσουν το φαινόμενο της βίας στα γήπεδα. Η ΕΝΑΕΑ σήμερα αρκείται να καταγγείλει τη 
στάση ορισμένων παραγόντων οι οποίοι με παραπλανητικές δηλώσεις και απαράδεκτους χα-
ρακτηρισμούς για τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., επιχειρούν να καλύψουν τις δικές τους ευθύνες».

Σημαντική	ήταν	και	η	παρέμβασή	της	στις	29	 Ιανουαρίου	1990	με	αφορμή	την	υπό-
θεση	Μελίστα	και	τη	δίκη	που	διεξαγόταν	για	το	τραγικό	γεγονός	του	θανάτου	του	νε-
αρού	Μιχάλη	Καλτεζά,	στα	Εξάρχεια	 (17/11/1985).	Αφού	επισήμανε	ότι,	σεβόμενη	την	
ανεξαρτησία	της	Δικαιοσύνης,	θεώρησε	επιβεβλημένο	να	απόσχει	από	κάθε	ενέργεια	που	
θα	μπορούσε	να	θεωρηθεί	ως	παρέμβαση	στο	έργο	της	απονομής	δικαιοσύνης,	εξέφρασε	
τη	λύπη	της	διότι	«τούτο δεν έγινε σεβαστό από διάφορους παράγοντες του δημόσιου βίου 
οι οποίοι με επιθετικές δηλώσεις επέκριναν τη δικαστική απόφαση».	Επίσης,	εξέφρασε	τη	
συμπαράστασή	της	στις	δικαστικές	ενώσεις	και	δήλωσε	ότι	οι	πολιτικές	σκοπιμότητες	δεν	
μπορούν	να	αποτελούν	άλλοθι	για	άδικες	επιθέσεις	εναντίον	θεσμών	και	προσώπων	που	
επιτελούν	στο	ακέραιο	το	καθήκον	τους.

Οι	διαμαρτυρίες	για	τη	στάση	της	Αστυνομίας	ξαναφουντώνουν,	ενώ	το	απεργιακό	μέ-
τωπο	συμβάλλει	περαιτέρω	στην	αποσταθεροποίηση	της	κυβέρνησης,	καίτοι	αυτή	είναι	
οικουμενική.	Αναπόφευκτα,	 καταρρέει	στις	 12	Φεβρουαρίου	1990	και	 προκηρύσσονται	
νέες,	πρόωρες,	εκλογές	για	τις	8	Απριλίου	1990.	
Επίσης,	είναι	σημαντικό	να	σημειωθεί	ότι	μέσα	σε	αυτό	το	ρευστό	πολιτικό	περιβάλλον,	

στις	 28	Φεβρουαρίου	 1990,	 πραγματοποιείται	 η	 πρώτη	Τακτική	Γενική	Συνέλευση	 της	
Ένωσης	(τρίτη	στη	σειρά,	έπειτα	από	δύο	προηγηθείσες	έκτακτες	συνελεύσεις	που	έγιναν	
την	1-10-89	και	22-11-89	αντίστοιχα).	
Το	προεδρείο	ενημέρωσε	για	τα	πεπραγμένα	της	Ένωσης	με	την	επισήμανση	ότι	«ασφα-

λώς, δεν μπορούμε να πούμε ότι οι δραστηριότητες της Ένωσης το χρονικό αυτό διάστημα, 
μεταξύ των δύο Συνελεύσεων, είναι σημαντικές. Αυτό, όμως, δεν οφείλεται σε αδράνεια ή 

95. Έχει ιστορική σημασία να αναφέρουμε ότι απάντηση στη μαζική αποστολή των επιστολών έδωσε 
(20/2/1990) το Σωματείο Κατωτέρων Αστυνομικών Νομού Δράμας, το οποίο υπεραμύνθηκε της ορ-
γανωτικής δομής της ΠΟΑΣΥ και του Ν. 1264/82. Έθετε δε ερωτήματα, όπως: Ποιές οι δυνατότητες 
μιας οργάνωσης αναγνωρισμένης με τον Αστικό Κώδικα και ποιες μιας οργάνωσης του αυτού βαθμού, 
αναγνωρισμένης με τον Ν.1264/82, ποιες οι δυνατότητες μιας δευτεροβάθμιας Οργάνωσης όπως η 
ΠΟΑΣΥ, αν υπάρχει δυνατότητα εγγραφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αστυνομικών και στην ΑΔΕΔΥ 
κ.λπ.
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ολιγωρία, αλλά στον αντικειμενικά περιορισμένο χρόνο και στις επικρατούσες πολιτικές, 
οικονομικές και κοινωνικές συγκυρίες». Έγινε	ακόμα	αναλυτική	παρουσίαση	των	συνα-
ντήσεων	με	τα	πολιτικά	κόμματα,	τις	δημόσιες	παρεμβάσεις,	συμπεριλαμβανομένης	μιας	
απάντησης	 σε	 λιβελογράφημα	 ταξιάρχου	 ε.α.	 της	ΕΛ.ΑΣ.,	 που	 αποπειράθηκε	 να	 κάνει	
απροκάλυπτη	προπαγάνδα	υπέρ	συγκεκριμένου	πολιτικού	κόμματος,	ενώ	ανακοινώθηκε	
ότι	η	Ένωση	προγραμματίζει	τη	διοργάνωση	επιστημονικού	διημέρου	με	θέμα:	«Σώματα	
Ασφαλείας-Ατομικά	δικαιώματα	και	ελευθερίες».

«Από την άλλη μεριά, είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε προβάλλει προς την Ηγεσία του υπουργεί-
ου κανένα αίτημα προς επίλυση, εκτός από το αίτημα για την ίδρυση Ταμείου Αλληλοβοηθείας, 
για να σταματήσει μια για πάντα το απαράδεκτο φαινόμενο της «επαιτικής ελεημοσύνης» που 
παρατηρείται κάθε λίγο και λιγάκι στα γραφεία των διαχειριστών όλων των Υπηρεσιών της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας. Το αποτέλεσμα ήταν να μας απαντήσει μόνο η Δ/νση Πολιτικού Προσωπι-
κού του υπουργείου, και όχι η Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού. Πιστεύουμε, όμως, ότι τελικά η 
φυσική μας Ηγεσία θα αντιμετωπίσει το θέμα θετικά, διότι πρόκειται για καθολικό αίτημα των 
συναδέλφων, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούν οι οικογένειές τους να καταντούν 
ζητιάνοι στις πόρτες των διαχειριστών», σημείωνε	με	αυτοκριτική	διάθεση	το	προεδρείο.
Το	προεδρείο	εξήγησε,	επίσης,	γιατί	δεν	έχει	προβεί	στην	έκδοση	του	σχετικού	εντύ-

που	επικαλούμενο	λόγους	αντικειμενικής	αδυναμίας	(μεγάλη	οικονομική	δαπάνη,	αρκετός	
χρόνος,	οργάνωση	και	στελέχωση	ειδικού	Γραφείου	κ.λπ.)

«Αυτή είναι με λίγα λόγια, αγαπητοί συνάδελφοι, η πορεία της Ένωσης μέχρι σήμερα και 
νομίζουμε ότι, χωρίς φυσικά να έχουμε επιτύχει το επιθυμητό, το γεγονός ότι μπορούμε πλέον 
να συγκεντρωνόμαστε και να συζητάμε για τα προβλήματά μας είναι μέγα και θετικό βήμα. 
Ταυτόχρονα, είναι προφανές ότι μία άμεση υλοποίηση των σκοπών και στόχων της Ένωσης 
απαιτεί την καθολική και ενεργό συμμετοχή όλων των συναδέλφων. Αυτό, όμως, δεν σημαί-
νει ότι δεν είμαστε σε θέση σήμερα να προτείνουμε λύσεις στα προβλήματα του Κλάδου μας 
και να προωθήσουμε δίκαια αιτήματα των Αστυνομικών.

Τέλος, κλείνοντας την παρούσα έκθεση, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι όλα τα προανα-
φερθέντα έγιναν μέσα σε ένα χρόνο ζωής της Ένωσης και κάτω από τις γνωστές δυσχέρειες 
και αντιξοότητες. Είμαστε, όμως, αισιόδοξοι ότι στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση η 
παρουσία συναδέλφων θα είναι πολύ μεγαλύτερη σε όγκο και εκφράζουμε τη βεβαιότητα ότι 
το έργο της Ένωσης που θα έχει εν τω μεταξύ συντελεσθεί, με τη δική σας βεβαίως συμβολή 
και συμπαράσταση, θα είναι λίαν εντυπωσιακό», ανέφερε η	Έκθεση	Πεπραγμένων	της	28ης	
Φεβρουαρίου	1990, η	οποία	παρουσιάστηκε	από	τον	γενικό	γραμματέα	Μιχαήλ	Βετούλη.
Να	σημειωθεί,	επίσης,	ότι	κατά	τον	χαιρετισμό	των	εργασιών	και	καλωσορίζοντας	τους	

προσκεκλημένους,	ο	πρόεδρος	Σάββας	Σαββίδης	τόνισε	ότι	«με το συνδικαλισμό η Ελληνι-
κή Αστυνομία μπαίνει σε μια νέα πορεία και, παρά τους παρατηρούμενους προβληματισμούς 
από ορισμένους κύκλους, ως προς τις επιπτώσεις του στην αποδοτική λειτουργία, πιστεύουμε 
ότι τελικά η Ελληνική Αστυνομία θα προσαρμοστεί παραγωγικά στα νέα δεδομένα (...) και 
ο συνδικαλισμός θα βοηθήσει στο ανέβασμα του αισθήματος ασφαλείας του ελληνικού λαού 
και στην καθιέρωση της ελευθερίας, ισότητας, διαφάνειας και αξιοκρατίας στις τάξεις της. 

Με ιδιαίτερη αίσθηση του χρέους μας, σαν Αξιωματικοί, έναντι του κοινωνικού συνόλου, 
της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας και της πατρίδος μας γενικότερα, θέλω να επιση-
μάνω ότι με το συνδικαλισμό μας δεν επιδιώκουμε τη δημιουργία μιας συντεχνιακής ομάδας 
με όλα τα θετικά και αρνητικά που αυτή συνεπάγεται. Μέσα στα υπάρχοντα συνταγματικά 
πλαίσια με ένα ανεξάρτητο συνδικαλισμό, μακριά από την κομματικοποίηση και τον πολιτι-
κό ανταγωνισμό στον ευαίσθητο τομέα της δημόσιας τάξης-ασφάλειας, θα αγωνισθούμε για 
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την αποκατάσταση του κύρους του Σώματος και την καταξίωση στην ελληνική κοινωνία του 
ρόλου του αστυνομικού, γιατί πολλές φορές βρέθηκε στην κοινωνική απομόνωση και θύμα 
μιας κατάφωρης παραπληροφόρησης.

Θα συνεισφέρουμε τα μέγιστα στην εμπέδωση μιας εσωτερικής ενσυνείδητης πειθαρχίας 
που θα βασίζεται στην αγάπη του αστυνομικού για το λειτούργημά του και στην εδραίωση της 
πίστης του ότι οι αρχές της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας, της αμεροληψίας, της αντικειμενι-
κότητας, της διαφάνειας και της ισότητας γίνονται σεβαστές από την ιεραρχία και υπάρχουν 
και λειτουργούν για όλους τους αστυνομικούς».
Και	αφού	ο	πρόεδρος	αναφέρθηκε	στην	αναγκαιότητα	της	συνεργασίας	με	τα	συνδικάτα	

και	της	Ευρώπης,	πρόσθεσε:	«Ευελπιστούμε σε στενή συνεργασία με τις άλλες Ενώσεις των 
κατωτέρων αστυνομικών υπαλλήλων, του πολιτικού προσωπικού του υπουργείου μας και 
γενικότερα με τους συνδικαλιστικούς φορείς της χώρας». Για	το	επίμαχο	θέμα	της	νομοθετι-
κής	ρύθμισης,	ενημέρωσε	τη	συνέλευση	ότι «κατά την τελευταία συνάντηση των εκπροσώ-
πων των τριών κομμάτων στο πλαίσιο της διακομματικής επιτροπής έγινε κατ’ αρχήν δεκτό 
να προστεθεί στο άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 1481/84 ότι “η Ελληνική Αστυνομία είναι Σώμα 
Ασφαλείας για το οποίο όσον αφορά το δικαίωμα για συνδικαλισμό ισχύει ο περιορισμός του 
β΄ εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Συντάγματος”, δηλαδή αναγνωρίζουν τον 
συνδικαλισμό και νομοθετικά, πλην του δικαιώματος της απεργίας, όπως διαμορφώθηκε μέ-
χρι σήμερα με την Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και τις άλλες συνδικαλιστικές 
ενώσεις των κατωτέρων αστυνομικών».

Η	Συνέλευση	εξέδωσε	Ψήφισμα,	το	οποίο	επίσης	παραθέτουμε:
1. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης απευθύνει συναδελφικό χαιρετισμό στα μέλη της και 

προς το σύνολο των Αστυνομικών όλης της χώρας και δηλώνει την άκαμπτη θέλησή 
της για συνέχιση του αγώνα, προς υλοποίηση των καταστατικών σκοπών και στόχων 
της.

2. Προς τούτο ΚΑΛΕΙ την Πολιτεία να εφαρμόσει το άρθρο 5 του Ευρωπαϊκού Κοινοτι-
κού Χάρτη για την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στην Αστυνομία.

3. Παράλληλα, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τα θλιβερά κρούσματα βίας που 
σημειώνονται τελευταία – με επικίνδυνα μάλιστα αυξανόμενο ρυθμό σε πολλές εκδη-
λώσεις της κοινωνικής ζωής του τόπου μας.

4. Αναλογιζόμενη τις οδυνηρές συνέπειες που τέτοια φαινόμενα μπορεί να έχουν στην 
ομαλή εξέλιξη του κοινωνικού μας βίου, αλλά και τις προσπάθειες που καταβάλλει η 
χώρα μας για την ανάληψη της Χρυσής Ολυμπιάδας ‘96, ΚΑΛΕΙ όλους τους συναρ-
μόδιους φορείς σε επαγρύπνηση και γενική κινητοποίηση.

5. Τέλος, εκφράζει την απόλυτη πίστη και αισιοδοξία της ότι με την εντατικοποίηση των 
προσπαθειών όλων των μελών της και με αμέριστη συμπαράσταση της Πολιτείας θα 
βελτιώσει τις παρεχόμενες προς το λαό υπηρεσίες και θα φανεί αντάξια των προσδο-
κιών του.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 1990

Διακομματική συμφωνία

Ύστερα	από	αλλεπάλληλες	συζητήσεις	της	διακομματικής	επιτροπής	για	την	εξεύρεση	
νομοθετικής	λύσης,	πράγματι	είχε	επιτευχθεί	συμφωνία,	όπως	ανέφερε	και	ο	Σάββας	Σαβ-



121

Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

βίδης	στη	συνέλευση.	Σύμφωνα	με	 την	παραπάνω	συνταγματική	διάταξη,	ο	συνδικαλι-
σμός	στα	Σώματα	Ασφαλείας	και	τους	δικαστικούς	περιορίζεται	μόνο	ως	προς	το	δικαίωμα	
της	απεργίας.	Με	τη	ρύθμιση	αυτή,	ο	ιδρυτικός	νόμος	της	ΕΛ.ΑΣ.	θα	ευθυγραμμιζόταν	με	
τις	συνταγματικές	διατάξεις	και	θα	κατοχυρωνόταν	το	κατακτημένο	στην	πράξη	δικαίωμα	
για	συνδικαλιστική	έκφραση,	ενώ	θα	έμπαινε	φραγμός	σε	οποιοδήποτε	πολιτικό	ή	φυσικό	
προϊστάμενο	που	θα	επιχειρούσε	να	ασκήσει	δίωξη	ή	να	παρεμβάλει	εμπόδια	στην	άσκηση	
του	συνταγματικού	δικαιώματος	των	αστυνομικών.
Η	πρωτοβουλία	αυτή	ελήφθη	όταν	είχε	καταστεί	πλέον	σαφές	ότι	δεν	υπήρχαν	περι-

θώρια	για	την	προώθηση	στα	πλαίσια	εκείνης	της	Βουλής	της	πρότασης	νόμου,	που	είχε	
κατατεθεί	με	στόχο	την	τροποποίηση	του	άρθρου	30	του	Ν.	1264/82.
Στη	συνάντηση	πήραν	μέρος	από	την	πλευρά	του	ΠΑΣΟΚ	ο	πρώην	υπουργός	Γιάννης	

Σκουλαρίκης,	ο	οποίος	εξέφρασε	«τη	συμφωνία	του	κόμματός	του	στην	προτεινόμενη	ρύθ-
μιση»,	ενώ	από	την	πλευρά	της	Νέας	Δημοκρατίας	ο	βουλευτής	Κώστας	Σαψάλης	είπε	ότι	
«θα	εισηγηθεί	στην	κοινοβουλευτική	ομάδα	του	κόμματός	του	την	αποδοχή	της».
Για	την	αξιοπιστία	της	ιστορικής	παράθεσης	γεγονότων	και	ντοκουμέντων,	παραθέτου-

με	το	κείμενο	της	κοινής	ανακοίνωσης	των	κομμάτων,	που	έμεινε,	όμως,	και	πάλι	έωλο96:

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα τρία κόμματα -Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προ-
όδου- εκτιμούν ότι η υπαγωγή του συνδικαλιστικού δικαιώματος των υπηρετούντων στην 
Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα97 σε ειδικό νόμο, αποτελεί ένα βασικό 
βήμα για την αντιμετώπιση και ενίσχυση των Ασφαλιστικών και Εργασιακών θεμάτων 
των υπηρετούντων στα Σώματα αυτά και δεσμεύονται να φέρουν και να ψηφίσουν στη 
νέα Βουλή που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές, σχέδιο νόμου, με το οποίο θα 
εξασφαλίζεται και θα ενδυναμώνεται κατά ουσιαστικό τρόπο το δικαίωμα συνδικαλιστι-
κής έκφρασης των υπαλλήλων που υπηρετούν στα Σώματα αυτά, όπως ορίζεται από τις 
διατάξεις του Συντάγματος.
Θεωρούν αναγκαία την άμεση λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για τη διασφάλιση της 
ομαλής και αμερόληπτης διεξαγωγής των εκλογών. Γι’ αυτό εισηγούνται τη σύσταση δια-
κομματικής επιτροπής κατά νομό υπό την Προεδρία του Νομάρχου, που προΐσταται, και 
της Αστυνομικής Επιτροπής.
	
Είναι	 φανερό	 ότι	 η	 έγνοια	 των	 κυρίαρχων	 πολιτικών	 δυνάμεων	 ήταν	 στην	 κεντρική	
πολιτική	σκηνή	και	στις	επερχόμενες	βουλευτικές	εκλογές.	Η	δε	κοινωνία	ανάστατη,	γε-
γονός	που	πιστοποιούσαν	και	τα	συνεχιζόμενα	επεισόδια	με	τις	αστυνομικές	δυνάμεις.	
Η	ΕΝΑΕΑ	με	ανακοίνωσή	της	καταδίκασε	τα	νέα	κρούσματα	βίας,	συμπαραστάθηκε	
στους	παθόντες	συναδέλφους	και	τους	κάλεσε	να	διατηρήσουν	την	ψυχραιμία	και	νη-
φαλιότητά	τους	και	να	συμβάλλουν	με	την	άψογη	πάντα	στάση	και	συμπεριφορά	τους	

96. ΠΟΑΣΥ, Η Δικαίωση, σελ. 114.
97. Οι πυροσβέστες συνδικαλίστηκαν το έτος 1988, σύμφωνα με το νόμο 1264/82 με τη μορφή της 
Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Στη συνέχεια, το έτος 1999, η Ένωση 
μετετράπη σε Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Το αρχικό 
καταστατικό της ΠΟΕΥΠΣ είχε εγκριθεί και αναγνωριστεί με την υπ’ αριθμ. 3656/1999 Απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
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στην	ελεύθερη	έκφραση	της	πολιτικής	βούλησης	του	λαού	μας.	Κάλεσε,	μάλιστα,	και	
τα	πολιτικά	κόμματα	«να τοποθετηθούν επιτέλους υπεύθυνα στο σοβαρό πρόβλημα του 
φαινομένου της βίας»,	 ενώ	υπενθύμισε	στην	Πολιτεία	 τις	 υποχρεώσεις	 της,	 ήτοι	«να 
εξαγγείλει έγκαιρα το ποσό της αποζημίωσης για την υπεραπασχόληση λόγω των εκλογών. 
Θεωρεί δε ελάχιστο το ποσό των 20.000 δρχ. που καταβλήθηκε για τις προηγούμενες 
εκλογές σε σχέση με τις 60.000 που δόθηκε σε άλλους υπαλλήλους».
Να	σημειωθεί	ότι	λίγο	πριν	τις	εκλογές	είχε	ξεσπάσει	σκάνδαλο	στη	Δίωξη	Ναρκωτι-

κών,	λόγω	καταγγελιών,	τις	οποίες	συμμερίστηκε	ο	πρώην	Πρωθυπουργός	Ανδρέας	Πα-
πανδρέου,	με	αποτέλεσμα	να	υπάρξει	δημόσια	τοποθέτηση	της	ΕΝΑΕΑ.	Οι	δηλώσεις	του	
θεωρήθηκαν	άτοπες	και	άδικες	σε	βάρος	του	προσωπικού	της	Δίωξης	Ναρκωτικών	με	την	
υποσημείωση	ότι	«δεν αποκλείει την ύπαρξη μεμονωμένων επίορκων αστυνομικών, αλλά 
η Αστυνομία είναι από τους πιο υγιείς οργανισμούς του δημόσιου τομέα και διαθέτει νομικά 
πλαίσια αυτοκάθαρσης».	Έγιναν	δε	συγκεκριμένες	προτάσεις	για	την	αποτελεσματικότερη	
καταπολέμηση	της	μάστιγας	των	ναρκωτικών,	οι	οποίες	και	δημοσιεύθηκαν	στον	ημερή-
σιο	Τύπο98.	

Ένα	άλλο	καυτό	θέμα	για	το	οποίο	κλήθηκε	να	τοποθετηθεί	η	Ένωση	ήταν	αυτό	της	
οπλοχρησίας,	με	αφορμή	τραγικά	περιστατικά.	Τάχθηκε	δε	υπέρ	του	εκσυγχρονισμού	της	
νομοθεσίας	και	της	κατασκευής	σκοπευτηρίων	για	την	ουσιαστική	εκπαίδευση	των	αστυ-
νομικών.
Μάλιστα,	 και	 ο	 πρόεδρος	 Σάββας	 Σαββίδης,	 με	 δηλώσεις	 του	 στην	 εφημερίδα	 «Το	

Βήμα»,	τόνιζε	ότι	«τα διάφορα μέτρα που ελήφθησαν κατά καιρούς για την αναδιοργάνωση 
της Αστυνομίας δεν απέδωσαν γιατί κύρια χαρακτηρίζονταν από μικροκομματικές σκοπιμό-
τητες και έλλειψη αποφασιστικότητας για την προσαρμογή της στις αυξημένες απαιτήσεις της 
εποχής. Και σήμερα όλοι, αρμόδιοι και αναρμόδιοι, προβαίνουν σε κρίσεις και αφορισμούς 
σε βάρος των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ., χωρίς οι ίδιοι να είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν τις 
δικές τους ευθύνες».	Χαρακτήριζε,	επίσης,	αναχρονιστικό	το	σύστημα	επιλογής	του	προ-
σωπικού,	ανύπαρκτη	την	εκπαίδευση,	αναξιοκρατικό	το	σύστημα	Κρίσεων-Προαγωγών,	
ενώ	για	το	Π.Δ.	61	(ΦΕΚ	26/7-3-90)	τόνισε	ότι	«απορρυθμίζει πλήρως τις υπηρεσίες καθώς 
οι Αστυνομικοί Διευθυντές και Υποδιευθυντές υποχρεούνται να βρίσκονται σε συνεχή μετακί-
νηση από την επαρχία στα κέντρα των Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πάτρας κ.λπ.». Κατήγγει-
λε	επίσης	ότι	με	το	ίδιο	Π.Δ.	επαναφέρεται	διάταξη	του	1969	με	την	οποία	η	βαθμολογία	
των	αστυνομικών	θα	τους	κοινοποιείται	μόνο	αν	είναι	κάτω	του	5	(με	άριστα	το	10).	Να	
σημειωθεί	ότι	στην	ίδια	συνέντευξη	αναδείκνυε	το	φαινόμενο	«οι υλικές παροχές να μην 
ευρίσκονται σε αντιστοιχία με τις συνθήκες εργασίας και ότι στην κοινωνία επικρατεί ένας 
απομονωτισμός και κοινωνικός ρατσισμός σε βάρος των αστυνομικών»99.

98. Η ΕΝΑΕΑ, στις 6 Ιουνίου 1990, επικαλούμενη το άρθρο 3 του Καταστατικού της, δημοσιοποιεί τις 
προτάσεις της για την αποτελεσματική καταπολέμηση των ναρκωτικών, με στόχο την κάλυψη των κε-
νών και την εξάλειψη των αδυναμιών της Αστυνομίας, αλλά και την ευαισθητοποίηση του κοινού για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων αστυνόμευσης. Η Ένωση προβάλλει την αναγκαιότητα ίδρυσης 
μιας κεντρικής ενιαίας υπηρεσίας (αστυνομικοί, τελωνιακοί, λιμενικοί, υπάλληλοι υπουργείου Υγεί-
ας-Πρόνοιας) που θα υπάγεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης υπό τη διεύθυνση ανωτάτου δικαστικού 
λειτουργού και την εποπτεία Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κ.λπ. Η πρόταση ήταν πρωτοπο-
ριακή, αφού αναφερόταν από τότε στο καθεστώς της ελεγχόμενης μεταφοράς ναρκωτικών, σε ειδικό 
καθεστώς για τις κατ’ οίκον έρευνες, στην κατάσχεση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.
99. «Το Βήμα», 20/3/1990
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Για	τα	ζητήματα	αυτά,	το	προεδρείο	απέστειλε	στους	προέδρους	των	πολιτικών	κομ-
μάτων	αίτημα	συνάντησης,	ενόψει	και	των	βουλευτικών	εκλογών,	ενώ	δημοσιοποίησε	τις	
θέσεις	του	και	για	τις	προωθούμενες	αλλαγές,	αναφορικά	με	τα	ειδικά,	τυπικά	προς	προα-
γωγή	προσόντα	-	προϋποθέσεις	προαγωγής	των	Αξιωματικών.

Στις	8	Απριλίου	1990,	ακολούθησαν	νέες	εθνικές	εκλογές.	Η	Νέα	Δημοκρατία	κατακτά	
οριακή	κοινοβουλευτική	πλειοψηφία	των	150	εδρών	και	σχηματίζει	κυβέρνηση	υπό	τον	
Κωνσταντίνο	Μητσοτάκη,	για	να	έχουμε,	βεβαίως,	μια	ακόμα	ορκωμοσία	υπουργού	Δη-
μόσιας	Τάξης.
Νέος	υπουργός	διορίστηκε	ο	αντιναύαρχος	ε.α.	Γιάννης	Βασιλειάδης	(11	Απριλίου	1990	

έως	8	Αυγούστου	1991),	που	είχε	διατελέσει	και	αναπληρωτής	υπουργός	Εθνικής	Άμυνας,	
κατά	τη	διάρκεια	της	κυβέρνησης	Τζαννετάκη.	Η	τοποθέτησή	του	στην	Ηγεσία	του	υπουρ-
γείου,	ως	προσώπου	προερχομένου	από	τις	Ένοπλες	Δυνάμεις,	δεν	έμεινε	ασχολίαστη	από	το	
αστυνομικό	προσωπικό,	το	οποίο	δεν	ήταν	πεπεισμένο	για	την	αποτελεσματικότητα	της	υπουρ-
γοποίησης	οποιουδήποτε	στρατιωτικού	στελέχους,	αν	και	διαφορετική	άποψη	είχε	εκφράσει	
ο	τότε	Αρχηγός	της	Αστυνομίας	Ι.	Αντωνόπουλος,	ο	οποίος	αποχαιρετώντας	τον	απερχόμε-
νο	υπουργό	Δ.	Μανίκα	είχε	πει,	κατά	την	τελετή	παράδοσης-παραλαβής,	ότι	«το υπουργείο 
είναι τυχερό, διότι και ο νέος υπουργός προέρχεται από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων».
Ο	Ι.	Βασιλειάδης,	μιλώντας	μετά	την	ανάληψη	των	καθηκόντων	του	στην	Ηγεσία	της	

Αστυνομίας	και	σε	ανώτατους	Αξιωματικούς,	τόνισε	-μεταξύ	άλλων-	ότι	«χρειάζεται απ’ 
όλους σκληρή δουλειά, κατανόηση και γνώση των προβλημάτων, χρηστή διοίκηση και πίστη 
στην αξιοκρατία».
Ο	Απρίλιος	του	1990	βρίσκει,	πάντως,	τους	συνδικαλιστές	να	αγωνίζονται	ακόμα	για	

ελεύθερο	συνδικαλισμό,	για	διακομματικό	έλεγχο,	για	διαφάνεια	και	αξιοκρατία.	Και	ζη-
τούν	συνάντηση	με	τον	νέο	υπουργό	σε	μια	προσπάθεια	άμεσης	επικοινωνίας	μαζί	του	για	
την	επίλυση	χρόνιων	θεσμικών	και	οικονομικών	αιτημάτων.
Ο	συνδικαλισμός	είναι	πλέον	πραγματικότητα	στα	Σώματα	Ασφαλείας,	αλλά	κάποιοι	

πεισματικά	δεν	θέλουν	να	το	παραδεχτούν...	Τα	θέματα	τάξης	και	ασφάλειας	δεν	επιδέ-
χονται	κομματική	μεταχείριση,	αλλά	κάποιοι	άρχισαν	κιόλας	να	προωθούν	σχέδια	για	την	
εξυπηρέτηση	των	προσωπικών	και	κομματικών	τους	φιλοδοξιών...
Η	Ένωση	Αξιωματικών,	όπως	δηλώνει	ο	πρόεδρός	της	Σάββας	Σαββίδης,	περιμένει	από	

τη	νέα	κυβέρνηση:
Την	ίδρυση	ανεξαρτήτου	Αρχηγείου	Αστυνομίας.
Την	αναδιοργάνωση	των	υπηρεσιών,	σύμφωνα	με	τις	σύγχρονες	αντιλήψεις	και	συνθή-

κες	αστυνόμευσης.
Τη	σύνταξη	κανονισμών	για	θέματα	προσωπικού	(αστυνομικού	και	πολιτικού).
Την	καθιέρωση	της	αξιοκρατίας	και	διαφάνειας	στις	προσλήψεις,	τοποθετήσεις,	μεταθέ-

σεις	και	κρίσεις	του	προσωπικού.
Την	αναβάθμιση	της	εκπαίδευσης	σε	όλες	τις	βαθμίδες.
Την	καλυτέρευση	της	επαγγελματικής,	κοινωνικής	και	οικονομικής	θέσης	των	αστυνο-

μικών.
Την	εξυγίανση	των	ασφαλιστικών	ταμείων	του	κλάδου	και
Την	 υλοποίηση	 των	 υποσχέσεων	 με	 την	 κοινή	 διακήρυξη	 των	 τριών	 κομμάτων	 περί	

ανεξάρτητου	συνδικαλισμού	στην	Αστυνομία100.

100. «Ριζοσπάστης», 12/4/1990.
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Στις	 2	Μαΐου	1990,	στο	υπουργείο	πραγματοποιείται	σε	 επίπεδο	Ηγεσίας	μια	ακόμα	
σύσκεψη,	και	όπως	δηλώνει	ο	υπουργός,	έχουν	ζητηθεί	στοιχεία	για	τον	τρόπο	που	λει-
τουργούν	τα	σωματεία	των	αστυνομικών	σε	χώρες-μέλη	της	ΕΟΚ.	Ωστόσο,	ο	υπουργός	
αποφεύγει	να	δεσμευτεί	για	το	χρόνο	παρουσίασης	της	υπηρεσιακής	πρότασης101.	
Ο	Συνασπισμός,	από	την	πλευρά	του,	επιμένει	στην	πρότασή	του.	Ένα	μήνα	μετά	τις	

βουλευτικές	εκλογές,	διαβλέποντας	την	απροθυμία	των	υπολοίπων	κομμάτων,	επαναφέρει	
για	τρίτη	φορά	την	πρόταση	νόμου	για	την	επέκταση	του	νόμου	1264/82.	Στην	εισηγητική	
έκθεση	που	υπογράφουν	οι	βουλευτές	Φ.	Κουβέλης,	Σ.	Κόρακας,	Ν.	Κωνσταντόπουλος,	
Δ.	Ανδρουλάκης	και	Α.	Σκυλλάκος	αναφέρεται	ότι:	«Η ψήφιση του ν. 1264/1982 για τον 
εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών 
ελευθεριών των εργαζομένων ήταν ένα θετικό βήμα στην κατεύθυνση της εξασφάλισης ενός 
βασικού πλαισίου καθορισμού των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ρύθμισης της ίδρυσης, 
οργάνωσης, λειτουργίας και δράσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Με την πρόταση 
νόμου που εισηγούμαστε επεκτείνεται η εφαρμογή του ν. 1264/1982 στους εργαζόμενους 
στα Σώματα Ασφαλείας με ειδική προσθήκη που γίνεται στο άρθρο 30 του νόμου. Είναι ένα 
βασικό βήμα εκδημοκρατισμού της λειτουργίας των Σωμάτων Ασφαλείας.

Συγχρόνως, με την προτεινόμενη διεύρυνση του άρθρου 30 του ν. 1264/1982 επιδιώκεται 
η δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, 
ανάπτυξης ουσιαστικών προϋποθέσεων αλληλεγγύης με τους εργαζόμενους των άλλων επαγ-
γελματικών κλάδων και προαγωγής του εκδημοκρατισμού των θεσμών της χώρας. Παράλ-
ληλα, διαμορφώνονται νέοι ορίζοντες για τη βελτίωση και ανάπτυξη της συνδικαλιστικής 
νομοθεσίας.

Με αυτή την πρόταση νόμου επιδιώκεται -μέσα στα ισχύοντα συνταγματικά πλαίσια- η 
ισχυροποίηση του θεσμικά κατοχυρωμένου συνδικαλισμού των υπαλλήλων της Ελληνικής 
Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος».
Από	την	Επιτροπή	του	Συνασπισμού	για	τα	Σώματα	Ασφαλείας	σημειώνεται,	εξάλλου,	

ότι:	«Η πρόταση νόμου του Συνασπισμού δεν θα πρέπει να κατανοηθεί σαν τελειωμένη υπό-
θεση που δεν επιδέχεται βελτιώσεις ή αλλαγές που να ενισχύουν το δικαίωμα για συνδικαλι-
σμό στα Σ.Α. αλλά ως ένδειξη αποφασιστικότητας για την άμεση προώθηση και υλοποίηση 
του δίκαιου αιτήματος του προσωπικού τους»102.	
Αρκούν,	όμως,	μόλις	λίγες	ημέρες	για	να	αποκαλυφθεί	η	πραγματική	διάθεση	των	κυ-

βερνώντων.	Ο	υπουργός,	κατά	τη	συζήτηση	του	θέματος	στη	Διαρκή	Επιτροπή	της	Βου-
λής,	σπεύδει	να	προκαταλάβει	τις	εξελίξεις,	χρησιμοποιώντας	τα	επιχειρήματα	που	είχαν	
χρησιμοποιήσει	στο	παρελθόν	οι	υπουργοί	του	ΠΑΣΟΚ,	όταν	προσπαθούσαν	να	απαγο-
ρεύσουν	το	συνδικαλισμό	στα	Σώματα	Ασφαλείας!
Ο	υπουργός	με	επιστολή	του	«αιτιολογεί»	τους	λόγους	για	τους	οποίους	δεν	μπορεί	να	

υιοθετηθεί	η	πρόταση	αυτή:
Υποστηρίζει,	δηλαδή,	ότι	«η λήψη απόφασης για τη θέσπιση νομικού πλαισίου, το οποίο 

θα ρυθμίζει την οποιαδήποτε μορφή συνδικαλισμού των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυ-
νομία, αποτελεί σοβαρότατο θεσμικό μέτρο και σαν τέτοιο χρήζει ιδιαίτερης έρευνας, με-
λέτης και προσοχής, λόγω της ιδιαιτερότητας και ευαισθησίας που παρουσιάζει ο χώρος 
της Αστυνομίας».	Στη	συνέχεια	επικαλείται	τις	διατάξεις	του	οργανισμού	του	υπουργείου	
Δημόσιας	Τάξης,	σύμφωνα	με	τις	οποίες	η	Αστυνομία «αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο Σώμα, 

101. «Ριζοσπάστης», 3/5/1990.
102. «Ριζοσπάστης», 17/5/1990.
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Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

λειτουργεί με τους δικούς της οργανικούς νόμους και δεν εφαρμόζονται για το προσωπικό της 
οι διατάξεις που αφορούν τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους».
Επίσης,	παραθέτει	την	απόφαση	του	ΣτΕ	υπ’	αριθ.	2649/87	σύμφωνα	με	την	οποία	η	

Αστυνομία	«συνιστά	στρατιωτική	υπηρεσία,	οι	δε	ανήκοντες	σε	αυτήν	είναι	όχι	πολιτικοί	
υπάλληλοι	αλλά	στρατιωτικοί».	Τέλος,	αποκαλύπτει	ότι,	παρά	τις	επίσημες	διαβεβαιώσεις	
του «με το υπό κρίση θέμα δεν έχει ασχοληθεί το υπουργείο προς την κατεύθυνση νομοθετι-
κής ρύθμισης και, συνεπώς, παραλείπεται η αποστολή σχετικών στοιχείων».
Επακόλουθο	αυτής	της	υπουργικής	παρέμβασης,	ήταν	η	αρνητική	στάση	των	βουλευ-

τών	της	Ν.Δ.,	κατά	την	ψηφοφορία	στην	αρμόδια	Επιτροπή	της	Βουλής	(6	Ιουνίου	1990),	
ενώ	υπέρ	αυτής	τάχθηκαν	οι	βουλευτές	του	Συνασπισμού	και	του	ΠΑΣΟΚ.	
Να	σημειωθεί,	πάντως,	ότι	ο	εισηγητής	της	Νέας	Δημοκρατίας,	Μ.	Μαμμωνάς,	επικα-

λέστηκε	το	Ελληνικό	Σύνταγμα	(άρθρο	23,	παρ.	2),	λέγοντας	ότι	αυτό	επιτρέπει	το	συνδι-
καλισμό	των	αστυνομικών	με	τον	περιορισμό	μόνο	ως	προς	την	απεργία,	και	για	να	δικαι-
ολογήσει	τη	στάση	του	κόμματός	του,	συμπλήρωσε	ότι	«η κυβέρνηση θα ρυθμίσει κατά τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το θέμα του συνδικαλισμού στα Σώματα Ασφαλείας».
Ενδιαφέρον	παρουσιάζει	επίσης	η	μεταστροφή	του	ΠΑΣΟΚ,	ο	βουλευτής	του	οποίου,	

Κ.	Μπαντουβάς,	 είπε	 ότι	 το	 κόμμα	 του	 υποστηρίζει	 την	 πρόταση	 νόμου	 του	 Συνασπι-
σμού	γιατί	«ήταν πάντα υπέρ του συνδικαλισμού του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλεί-
ας».	Απαντώντας	δε	στις	επικρίσεις	των	βουλευτών	της	Ν.Δ.	με	αφορμή	τις	διώξεις	που	
υπέστησαν	οι	συνδικαλισμένοι	αστυνομικοί	επί	ΠΑΣΟΚ,	είπε	χαρακτηριστικά	ότι	«στην 
πορεία υπήρξαν εμπλοκές, που οφείλονταν σε προσπάθεια της Δεξιάς να κομματικοποιήσει 
το συνδικαλιστικό κίνημα στα Σώματα Ασφαλείας, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί η 
πολιτική της κυβέρνησης».

Η Ιντερπόλ είπε «ΝΑΙ»

Ένα	ακόμα	δημοσίευμα	του	«Ριζοσπάστη»,	λίγες	μέρες	αργότερα,	έρχεται	να	απαντήσει	
στην	κυβερνητική	αναδίπλωση,	αποκαλύπτοντας	ότι	το	υπουργείο	Δημόσιας	Τάξης	είχε	
ζητήσει	από	το	1989	τη	συνδρομή	της	Ιντερπόλ	για	να	πληροφορηθεί	τι	συμβαίνει	σε	άλλες	
χώρες	της	Ευρώπης.	Η	Ιντερπόλ	απάντησε,	αλλά	το	υπουργείο	προτίμησε	να	καταχωνιάσει	
τα	σήματά	της,	επειδή	δεν	το	συνέφεραν!
Σύμφωνα	με	το	δημοσίευμα:	«Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει δέκα μέρες κοσκινίζει... Την 

τακτική αυτή φαίνεται ότι ακολουθεί ο σημερινός υπουργός Δημόσιας Τάξης Ιωάννης Βασι-
λειάδης, όπως και οι προκάτοχοί του υπουργοί του ΠΑΣΟΚ στο θέμα της θεσμοθέτησης του 
συνδικαλισμού στα Σώματα Ασφαλείας. Ενώ ο συνδικαλισμός είναι πλέον πραγματικότητα, 
το υπουργείο παραπέμπει συνεχώς στο μέλλον τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος, προβάλ-
λοντας το επιχείρημα ότι βρίσκεται στο στάδιο της συλλογής των στοιχείων για τον αστυνο-
μικό συνδικαλισμό που ισχύει στις χώρες τις ΕΟΚ. Στην πραγματικότητα, όμως, τα στοιχεία 
αυτά υπάρχουν, και το υπουργείο ακολουθεί καθαρά παρελκυστική τακτική».
Ο	«Ριζοσπάστης»	έγραφε	ότι	τα	σήματα	της	Ιντερπόλ	παραμένουν	«σφραγισμένα»	στα	

συρτάρια	του	υπουργείου,	ενώ	θα	μπορούσαν	ν’	αξιοποιηθούν	θετικά	σ’	ένα	διάλογο	με	τα	
ενδιαφερόμενα	μέρη	και	τα	πολιτικά	κόμματα	της	χώρας	μας.
Τα	σήματα	αυτά	διαβιβάστηκαν	από	την	 Ιντερπόλ	σε	διάστημα	δύο	μηνών	 (Γενάρης	

–	Φλεβάρης	’89)	στη	Διεύθυνση	Μελετών	του	υπουργείου,	κατόπιν	προφορικής	εντολής	
του	τότε	υφυπουργού	Δημόσιας	Τάξης	Σ.	Βαλυράκη,	ο	οποίος	ζητούσε	να	πληροφορηθεί	
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μέσω	των	γραφείων	της	Ιντερπόλ	πόσα	και	ποια	ένοπλα	αστυνομικά	Σώματα	υπάρχουν	
στις	αντίστοιχες	χώρες	και	ποια	η	τοπική	αρμοδιότητα	του	καθενός,	ποια	από	τα	Σώματα	
αυτά	είναι	στρατιωτικά	και	ποια	όχι,	αν	επιτρέπεται	ο	συνδικαλισμός	στο	προσωπικό	τους,	
πόσες	και	ποιες	συνδικαλιστικές	ενώσεις	υπάρχουν,	ποιοι	είναι	οι	κυριότεροι	σκοποί	τους	
και	ποια	μέσα	δικαιούνται	να	χρησιμοποιούν	για	την	εξυπηρέτηση	των	σκοπών	αυτών,	
δηλαδή	αν	έχουν	δικαίωμα	απεργίας,	οργάνωσης	πορειών,	διαδηλώσεων	κ.λπ.
Σύμφωνα	με	το	δημοσίευμα,	«οι ξένες υπηρεσίες δεν χρονοτρίβησαν και έσπευσαν αμέ-

σως να ικανοποιήσουν την “περιέργεια” του κ. Βαλυράκη. Οι απαντήσεις δόθηκαν, ήταν 
πολύ συγκεκριμένες και κατατοπιστικές, αλλά, απ’ ό,τι εκ των υστέρων φάνηκε, δεν άρεσαν 
στους επιτελείς του υπουργείου ούτε τότε, ούτε τώρα. Τότε είχαμε τις δυσμενείς μεταθέσεις 
και τις διώξεις, τώρα έχουμε εμφανή κρούσματα επιλεκτικών μεταθέσεων και απαράδεκτης 
συμπεριφοράς του υπουργού. Ο κ. Βασιλειάδης δεν δέχτηκε προχτές τον πρόεδρο της ΕΚΑ Κ. 
Συγγούνη με τη συνδικαλιστική του ιδιότητα και άρχισε πάλι να μιλά όχι για συνδικαλιστές, 
αλλά για “συμμετέχοντες” σε σωματεία....

Είναι φανερό ότι τα περιθώρια υπεκφυγών από την πλευρά του υπουργείου στενεύουν. 
Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης όσο και το κυβερνών κόμμα οφείλουν ν’ ανταποκριθούν στις 
προεκλογικές τους δεσμεύσεις και να θέσουν τέρμα στην αγωνία χιλιάδων αστυνομικών. 
Υπάρχει χρόνος. Μέχρι την τελευταία Πέμπτη του Ιούνη που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια 
της Βουλής η σχετική πρόταση νόμου του Συνασπισμού για το συνδικαλισμό στα Σώματα 
Ασφαλείας, μπορούν να γίνουν κι άλλες προτάσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης αυτής της 
πρότασης» (...).
Όπως	διαβίβασε,	λοιπόν,	η	Ιντερπόλ,	στις	περισσότερες	χώρες	της	Ευρώπης	οι	αστυ-

νομικοί	συνδικαλίζονται,	έχουν	επαγγελματικά	σωματεία	και	διεκδικούν	καλύτερες	συν-
θήκες	εργασίας.	Υπάρχουν	περίπου	πενήντα	σωματεία	και	οι	μορφές	της	συνδικαλιστικής	
δράσης	ποικίλλουν	από	χώρα	σε	χώρα,	ανάλογα	με	τις	τοπικές	ιδιομορφίες.	Το	δικαίωμα	
της	απεργίας	στις	περισσότερες	χώρες	δεν	επιτρέπεται,	αν	και	υπάρχουν	οι	εξαιρέσεις	της	
Δυτικής	Γερμανίας,	της	Σουηδίας	και	της	Πορτογαλίας,	όπου	η	απεργία	είναι	κατοχυρω-
μένη	από	το	Σύνταγμα.
Στο	σήμα	της	Ιντερπόλ	Δ.	Γερμανίας	αναφέρεται	ότι	«στην Ο.Δ. Γερμανίας δεν υπάρχει 

αστυνομική μονάδα στρατιωτικού χαρακτήρα. Το δικαίωμα να ιδρύουν Ενώσεις αναφέρεται 
στο Σύνταγμα της ΟΔΓ. Αυτό το δικαίωμα παραχωρείται σε οποιονδήποτε και σ’ όλες τις 
επαγγελματικές ομάδες και έχει επίσης παραχωρηθεί στο χώρο της Αστυνομίας. Αυτές οι 
Ενώσεις δεν αποτελούνται μόνο από αστυνομικούς υπαλλήλους, αλλά και από κάθε άλλο 
εργαζόμενο εντός της Αστυνομίας».	Σε	άλλο	σημείο	αναφέρεται:	«Υπάρχουν τρεις Ενώσεις 
αστυνομικών με σκοπό να υποστηρίζουν και βελτιώνουν τις παρούσες συνθήκες εργασίας. 
Όλες οι Ενώσεις έχουν τα συνταγματικά δικαιώματα του να συγκεντρώνονται, να μετέχουν 
σε πορείες διαμαρτυρίας και να απεργούν».
Η	Ιντερπόλ	Ελβετίας	απάντησε	ότι	η	Αστυνομία	στη	χώρα	τους	δεν	είναι	στρατιωτικό	

Σώμα	και	ότι	υπάρχει	μια	Ένωση	Ελβετών	Αστυνομικών.	«Οι απεργίες γενικά απαγορεύ-
ονται στους αστυνομικούς. Ωστόσο, το δικαίωμα να κατεβαίνουν σε διαδηλώσεις-δημόσιες 
συγκεντρώσεις υφίσταται κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις (εξουσιοδότηση από Aρχές πό-
λεως - δημοτικές Aρχές)».
Στο	σχετικό	σήμα	από	την	Ιταλία	σημειώνεται,	μεταξύ	άλλων,	ότι	υπάρχουν	τρία	αστυ-

νομικά	Σώματα	και	ο	συνδικαλισμός	επιτρέπεται	στο	ένα	απ’	αυτά	(STATE	POLICE)	που	
έχει	αποστρατιωτικοποιηθεί.	«Οι αστυνομικές συνδικαλιστικές ενώσεις είναι δύο και δια-
πραγματεύονται θέματα μεταξύ των οποίων είναι μισθολογικά ζητήματα, οι ώρες εργασίας, 
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εκπαιδευτικά σεμινάρια, καταλληλότητα κτιριακών εγκαταστάσεων. Δεν έχουν δικαίωμα 
απεργίας, αλλά μπορούν να πραγματοποιήσουν συγκεντρώσεις».
Ενδιαφέρον,	όμως,	παρουσιάζει	και	η	κατάσταση	στην	Αστυνομία	της	Αγγλίας.	Σε	κα-

μία	αστυνομική	δύναμη,	αναφέρεται	στο	σήμα,	δεν	δίνονται	πυροβόλα	όπλα	για	χρήση	
κατά	την	εκτέλεση	των	συνηθισμένων	καθηκόντων.	Στην	Αγγλία	δεν	υπάρχουν	αστυνομι-
κές	υπηρεσίες	που	να	έχουν	σχέση	ή	να	ανήκουν	σε	στρατιωτικές	υπηρεσίες.
Δεν	υπάρχει	συνδικαλισμός,	υπάρχει	όμως	μια	Ένωση	με	την	επωνυμία	Police	Federation	

(Αστυνομική	Ομοσπονδία)	που	απασχολείται	με	θέματα	αρωγής	και	συμπαράστασης	του	
αστυνομικού	προσωπικού	(θέματα	ασφάλισης	προσωπικού,	διαπραγματεύσεις	μισθών,	θέ-
ματα	παραπτωμάτων).
Στη	Δανία,	όπου	η	Αστυνομία	επίσης	δεν	είναι	στρατιωτικό	Σώμα,	υπάρχουν	συνολι-

κά	έξι	συνδικαλιστικές	ενώσεις.	Κύριος	σκοπός	των	ενώσεων	είναι	η	εκπροσώπηση	των	
συμφερόντων	 των	μελών	 τους	με	κάθε	δυνατό	 τρόπο	σχετικά	με	οικονομικά	αιτήματα,	
συνθήκες	εργασίας	κ.λπ.
Σε	μία	από	τις	ενώσεις,	που	εκπροσωπεί	το	πολιτικό	προσωπικό,	δεν	επιτρέπεται	η	απερ-

γία,	επιτρέπεται	όμως	το	δικαίωμα	της	νόμιμης	συγκέντρωσης	και	πορείας.
Στην	Πορτογαλία,	όπου	υπάρχουν	τρία	ένοπλα	Σώματα	-Ασφάλεια	(έχει	δικαιοδοσία	σε	

όλη	τη	χώρα),	Αστυνομία	Δημόσιας	Ασφάλειας	(μεγάλα	αστικά	κέντρα)	και	Εθνική	Φρου-
ρά	(αγροτικές	περιοχές,	μικρά	αστικά	κέντρα)-	ο	συνδικαλισμός	επιτρέπεται	μόνο	στην	
Ασφάλεια.	Οι	αστυνομικοί	έχουν	το	δικαίωμα	να	απεργούν,	καθώς	επίσης	και	να	κάνουν	
διαδηλώσεις.
Στην	Ολλανδία,	ο	συνδικαλισμός	επιτρέπεται	και	στα	τρία	Σώματα,	δηλαδή	την	Ομο-

σπονδιακή	Αστυνομία,	τη	Δημοτική	Αστυνομία	και	τη	Βασιλική	Χωροφυλακή.	Οι	συν-
δικαλιστικές	ενώσεις	υποστηρίζουν	τη	νομική	θέση	των	αστυνομικών	υπαλλήλων	με	τη	
γενικότερη	έννοια.	Στους	αστυνομικούς	υπαλλήλους	δεν	 επιτρέπεται	η	απεργία.	Συγκε-
ντρώσεις	και	πορείες	διαμαρτυρίας	δεν	απαγορεύονται.
Στη	Σουηδία,	όπου	υπάρχει	ένα	ένοπλο	αστυνομικό	Σώμα,	υφίσταται	μια	συνδικαλιστι-

κή	Ένωση.	«Οι σκοποί του συνδικαλισμού της Αστυνομίας»,	αναφέρεται	στο	σχετικό	σήμα	
της	Ιντερπόλ,	«είναι οι ίδιοι όπως κάθε άλλου συνδικαλισμού στην κοινωνία. Έτσι η συνδι-
καλιστική ένωσή τους έχει δικαίωμα απεργίας και κάθε άλλο δικαίωμα που έχει κάθε άλλη 
συνδικαλιστική Ένωση. Το δικαίωμα της απεργίας το έχουμε από το 1976».
Στη	Γαλλία,	ο	συνδικαλισμός	επιτρέπεται	στους	125.000	άνδρες	της	Εθνικής	Αστυνο-

μίας	και	απαγορεύεται	στη	Χωροφυλακή	(91.000	άνδρες),	που	είναι	στρατιωτικό	Σώμα	
και	υπάγεται	στο	υπουργείο	Άμυνας.	Υπάρχουν	περίπου	30	συνδικαλιστικές	οργανώσεις,	
που	εκπροσωπούν	τα	επαγγελματικά	συμφέροντα	του	Μάχιμου,	Διοικητικού	και	Τεχνικού	
προσωπικού	 της	Εθνικής	Αστυνομίας.	Οι	αστυνομικοί	 τυγχάνουν	σε	μεγάλο	μέρος	 των	
εγγυήσεων	που	προβλέπει	το	Γενικό	Καταστατικό	των	Δημοσίων	Υπαλλήλων,	αλλά	υπό-
κεινται	σε	αυστηρότερες	υποχρεώσεις.
Στην	Ισπανία,	ο	συνδικαλισμός	επιτρέπεται	στα	αστυνομικά	Σώματα,	με	πολιτική	ορ-

γανωτική	δομή	(Εθνικό	Σώμα	Αστυνομίας,	αντίστοιχο	της	ΕΛ.ΑΣ).	Λειτουργούν	6	συν-
δικάτα	αστυνομικών,	ο	σκοπός	των	οποίων	είναι	«η καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας, 
της ανταμοιβής τους, η προώθηση των κοινωνικών δικαιωμάτων τους, τα δικαιώματα των 
προαγωγών, της συνταξιοδότησης κ.λπ., καθώς επίσης και η υπεράσπιση των μελών των 
συνδικάτων όταν κατηγορούνται από τη Δικαστική ή τη Διοικητική Αρχή.

Μέχρι τώρα, τα μέσα που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι ο διάλογος, τα έγγραφα αιτήματα, η κα-
ταγγελία μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην κοινή γνώμη και η προσφυγή στον κοινο-
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βουλευτικό έλεγχο, συμπεριλαμβανόμενου και του “Υπερασπιστού του λαού” (θεσμός του νέου 
ισπανικού Συντάγματος που φροντίζει για την επίλυση των αιτημάτων του ισπανικού λαού)»103.

Παρά	ταύτα,	όταν	έφτασε	το	θέμα	στην	Ολομέλεια	της	Βουλής,	στις	28	Ιούνη	1990,	οι	
βουλευτές	της	Νέας	Δημοκρατίας	κράτησαν	την	ίδια	στάση.	
Την	ίδια	ημέρα,	βεβαίως,	η	είσοδος	του	υπουργείου	Δημόσιας	Τάξης	έχει	αποκτήσει	δυο	

αλλιώτικους	επισκέπτες.	Ήταν	ο	Κ.	Συγγούνης	και	ο	Γιάννης	Κωτσής,	οι	οποίοι	ξεκίνησαν	
απεργία	πείνας,	επιδιώκοντας	την	παρέμβαση	του	Πρωθυπουργού	Κ.	Μητσοτάκη	για	να	
δοθεί	τέρμα	στο	προσωπικό	πρόβλημα	που	αντιμετώπιζαν	από	τις	16	του	Μάρτη	του	1988,	
όταν	ελέγχθηκαν	«πειθαρχικά»,	αλλά	και	για	να	ευθυγραμμιστεί	η	πολιτική	του	υπουργεί-
ου	Δημόσιας	Τάξης	με	τις	προεκλογικές	εξαγγελίες	της	Νέας	Δημοκρατίας	για	ελεύθερο	
συνδικαλισμό	στα	Σώματα	Ασφαλείας,	όπως	έλεγαν.	

«Πήραμε αυτή τη δραματική απόφαση γιατί θέλουμε να τους ευαισθητοποιήσουμε και να 
τους κάνουμε να καταλάβουν ότι βαδίζουν σε λάθος δρόμο. Ζητάμε την άμεση επανένταξή 
μας στο Σώμα και όχι τις υπεκφυγές του υπουργού Δημόσιας Τάξης. Θέλουμε να πιστεύουμε 
ότι ο κύριος Πρωθυπουργός δεν θα αθετήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις και θα παρέμ-
βει θετικά υπέρ του συνδικαλισμού στα Σώματα Ασφαλείας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο κ. 
Μητσοτάκης είναι και σε αυτό το θέμα Ευρωπαϊστής. Στην Ευρώπη 170.000 συνδικαλισμέ-
νοι αστυνομικοί γνωρίζουν σήμερα ότι ξεκινήσαμε απεργία πείνας. Περιμένουμε τους εκ-
προσώπους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αστυνομικών Συνδικάτων, οι οποίοι πιθανότατα 
θα έρθουν με Ευρωπαίους βουλευτές. Εμείς στείλαμε τηλεγράφημα στο γραφείο του Πρωθυ-
πουργού και τον καλούμε να παρέμβει προσωπικά για να δώσει την δέουσα λύση»,	δήλωνε	ο	
Κώστας	Συγγούνης	στους	δημοσιογράφους,	ενώ	ενόψει	της	συζήτησης	της	πρότασης	του	
Συνασπισμού	έλεγε:	«Αν καταψηφίσει η Νέα Δημοκρατία την πρόταση, τουλάχιστον ας μας 
πει τι συνδικαλισμό θέλει στα Σώματα Ασφαλείας και πότε θα καταθέσει τη δική της πρότα-
ση. Γιατί από λόγια χορτάσαμε. Έργα δεν βλέπουμε».
Στο	πλευρό	των	δύο	απεργών	βρέθηκε	το	προεδρείο	της	ΕΝΑΕΑ,	αλλά	και	ο	πρόεδρος	

της	ΠΟΑΣΥ,	παρά	τη	συγκρουσιακή	κατάσταση	που	είχε	δημιουργηθεί	ανάμεσά	τους.	Ο	
Δημήτρης	Κυριαζίδης,	 εκφράζοντας	 τη	συμπαράστασή	 του,	 κατήγγειλε	 τις	«αυταρχικές 
και αυθαίρετες πρακτικές που εφαρμόστηκαν κατά το παρελθόν και αναβιώνουν και με τη 
σημερινή κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στην απεργία πείνας οι δύο πρώην αστυ-
νομικοί, που αποτάχθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. για τη συνδικαλιστική τους δράση. Η Πολιτεία 
οφείλει να προστατεύει τα άτομα, και όχι να τα περιθωριοποιεί, και προπαντός όταν αυτά 
είναι δημόσιοι λειτουργοί. Για το λόγο αυτό, την καλούμε να αποκαταστήσει αμέσως τους 
αποταχθέντες υπαλλήλους, ασχέτως αν οι ίδιοι δεν προσέφυγαν σε Διοικητικό Εφετείο για 
δικαίωσή τους, και να υποστηρίξει (σήμερα) την πρόταση που συζητείται στη Βουλή για την 
επέκταση των διατάξεων του Ν. 1264/82 και στους αστυνομικούς υπαλλήλους. Γιατί έτσι 
μόνο θα εξέλθει η Αστυνομία από το αδιέξοδο και την κρίση στην οποία βρίσκεται, και για 
το οποίο βέβαια δεν ευθύνεται ο συνδικαλισμός των αστυνομικών, παρά μόνο οι αρνητές 
αυτού, οι οποίοι για ίδιους λόγους προσπαθούν μάταια για μια ακόμη φορά να διατηρήσουν 
κάποια κακώς εννοούμενα προνόμια».

Τον	Ιούλιο	του	1990,	προκαλείται	νέα	ένταση	στις	σχέσεις	συνδικαλιστών	με	το	υπουρ-
γείο.	Σωματεία	καταγγέλλουν	το	υπουργείο	για	τις	μεταθέσεις	δεκάδων	αστυνομικών-με-

103. «Ριζοσπάστης», 14/6/1990.
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λών	τους,	αποδίδοντάς	τες	στην	προσπάθεια	εκφοβισμού	όσων	επιμένουν	στη	θεσμοθέτη-
ση	του	συνδικαλισμού	με	βάση	τις	διατάξεις	του	νόμου	1264/82104,	ενώ	εκνευρισμό	στην	
Ηγεσία	προκαλούσαν	και	οι	δηλώσεις	του	προέδρου	της	ΕΝΑΕΑ	Σάββα	Σαββίδη	για	την	
όλη	κατάσταση.	Ο	υπουργός	Δημόσιας	Τάξης	Γιάννης	Βασιλειάδης	έκανε	γνωστό	ότι	έδω-
σε	εντολή	στον	Αρχηγό	της	ΕΛ.ΑΣ.	Ιωάννη	Αντωνόπουλο	να	διερευνήσει	κατά	πόσο	οι	
αστυνομικοί	έχουν	το	δικαίωμα	να	κάνουν	δηλώσεις	προς	τον	Τύπο,	χωρίς	την	έγκριση	του	
υπουργείου105.	Δεν	ήταν	προφανώς	τυχαία	αυτή	η	εξέλιξη,	δεδομένου	ότι	τέλη	Ιουλίου	είχε	
επισκεφθεί	το	ΥΔΤ	και	την	ΓΑΔΑ	ο	ίδιος	ο	Πρωθυπουργός,	προβαίνοντας	σε	νουθεσίες	
για	τη	λειτουργία	της	Αστυνομίας,	που	συνάντησαν	την	κριτική	τόσο	των	κομμάτων	της	
αντιπολίτευσης	όσο	και	μερίδας	συνδικαλιστών.	Μνημειώδης	υπήρξε	η	δήλωσή	του	προς	
τους	αστυνομικούς	«Eσείς	είστε	το	κράτος»,	που	έγινε	και	πρωτοσέλιδο	στο	«Ριζοσπάστη»	
αμέσως	μετά	την	ομιλία	του	σε	συγκέντρωση	Αξιωματικών	της	ΕΛ.ΑΣ.

Τραγωδιών συνέχεια

Ο	Αύγουστος	της	ίδιας	χρονιάς,	αποδεικνύεται,	όμως,	τραγικός	για	την	αστυνομική	οι-
κογένεια.	Δύο	μάχιμοι	αστυνομικοί,	 οι	Λουκάς	Παπαλουκάς	και	Δημήτρης	Βούλγαρης,	
βρίσκουν	τραγικό	θάνατο	έξω	από	τη	ΓΑΔΑ,	στις	25	Αυγούστου	1990,	ενώ	επιχειρούν	να	
ακινητοποιήσουν	και	να	ελέγξουν	ύποπτο	όχημα.	Και	οι	δυο	αστυνομικοί,	θύματα	εν	ώρα	
καθήκοντος,	με	ολιγόχρονη	υπηρεσία,	δεν	δικαιούνται	σύνταξης,	καταγγέλλουν	οι	συνδι-
καλιστές,	προκαλώντας	σοκ	στην	κοινή	γνώμη	με	τις	αναφορές	τους	για	την	επιχειρησιακή	
ικανότητα	 της	Αστυνομίας,	 αλλά	 και	 την	 ελλειμματική	μέριμνα	 της	Πολιτείας	 προς	 τα	
θύματα	και	τις	οικογένειές	τους.

Το	επόμενο	διάστημα,	το	προεδρείο	της	ΕΝΑΕΑ,	με	διαδοχικές	παραστάσεις	διαμαρ-
τυρίας	σε	κυβερνητικούς	και	άλλους	πολιτικούς	παράγοντες,	προσπαθεί	να	αποτρέψει	την	
αιφνιδιαστική	κατάθεση	από	τον	υπουργό	Εθνικής	Άμυνας	τροπολογίας,	η	οποία	τελικά	
ψηφίσθηκε	στη	Βουλή,	και	προέβλεπε	στην	ουσία	αποβολή	από	το	Μ.Τ.Σ.	των	ασφαλισμέ-
νων	σ’	αυτό	αστυνομικών	που	προέρχονταν	από	την	πρώην	Χωροφυλακή	και	μέρος	αυτών	
που	κατετάγησαν	στην	ΕΛ.ΑΣ.	μετά	το	έτος	1984.	Επίσης,	απεστάλη	έγγραφο	και	τηλε-
γράφημα	προς	τα	αρμόδια	Υπουργεία	(Υ.Δ.Τ.,	Υγείας,	Πρόνοιας	και	Κοινωνικών	Ασφαλί-
σεων)	και	προς	την	Ηγεσία	της	ΕΛ.ΑΣ.	αναφορικά	με	τη	φημολογούμενη	ενοποίηση	των	
Ασφαλιστικών	Ταμείων	των	δύο	πρώην	Σωμάτων	με	κυρίαρχο	αίτημα	το	σεβασμό	των	
ασφαλιστικών	δικαιωμάτων	του	προσωπικού	τους.	Να	σημειωθεί	ότι	σημείο	αιχμής	στη	
συνέχεια	θα	αποτελέσει	η	νομοθετική	πρωτοβουλία	της	κυβέρνησης	για	τη	αναμόρφωση	
του	Ασφαλιστικού	(Επιτροπή	Φακιολά)	χωρίς	να	έχουν	κληθεί	σε	διάλογο	οι	αστυνομικοί,	
αλλά,	απ’	ό,τι	ελέχθη,	ούτε	το	υπουργείο	Δημόσιας	Τάξης.	

104. Το τεταμένο κλίμα στις σχέσεις των συνδικαλιστών με το κυβερνών κόμμα αποτυπώθηκε ανά-
γλυφα στις 13 Ιουλίου 1990, στο 1ο έκτακτο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ, στην αίθουσα της ΟΤΟΕ, στην οδό 
Σίνα 16. Ο βουλευτής της Ν.Δ. Α. Παπαδόπουλος αποδοκιμάστηκε έντονα για τις θέσεις που ανέπτυξε 
από το βήμα του συνεδρίου. Στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί το κόμμα του, συνέστησε στους 
συνέδρους να μην βιάζονται («Βία μηδέ πράττειν», τους είπε χαρακτηριστικά) γιατί η κυβέρνηση δεν 
μπορεί να κάνει μέσα σε οκτώ εβδομάδες ό,τι δεν έκανε το ΠΑΣΟΚ μέσα σε οκτώ χρόνια, όπως είπε! 
«Η Νέα Δημοκρατία, είναι υπέρ του συνδικαλισμού, αλλά το πρόγραμμά της θα το εφαρμόσει όταν 
εκείνη κρίνει ότι έφτασε η ώρα…» «Ριζοσπάστης», 14/7/1990.
105. «Το Βήμα», 11/7/1990.
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Όσο	για	το	επίμαχο	θέμα,	φτάνουμε	στο	φθινόπωρο	με	τα	ενδιαφερόμενα	μέρη	να	προ-
σπαθούν	να	επιβάλλουν	τις	θέσεις	τους,	καθώς	το	υπουργείο	αρνείται	να	ευθυγραμμιστεί	
με	τα	διεθνή	δεδομένα.	Μάλιστα,	όπως	καταγγέλλει	η	Ένωση	Κατωτέρων	Αστυνομικών,	
το	υπουργείο	θα	βρεθεί	αντιμέτωπο	με	το	Ευρωπαϊκό	Δικαστήριο	Ανθρωπίνων	Δικαιωμά-
των,	στο	οποίο	θα	προσφύγει	το	Ευρωπαϊκό	Συμβούλιο	Αστυνομικών	Σωματείων	(CESP),	
με	την	καταγγελία	ότι	στη	χώρα	μας	οι	αστυνομικοί	δεν	απολαμβάνουν	των	συνταγματι-
κών	τους	δικαιωμάτων	για	ελεύθερη	συνδικαλιστική	έκφραση	και	δράση.
Αναφέρεται,	μεταξύ	άλλων,	σε	ανακοίνωση	του	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Αστυνομικών	

Συνδικάτων,	μετά	από	τη	συνεδρίαση	της	Εκτελεστικής	του	Γραμματείας	στη	Γαλλία:
«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αξιώνει σθεναρά την απόλυτη αναγνώριση του δικαιώματος 

της συνδικαλιστικής ελευθερίας σε όλους τους αστυνομικούς και επαναλαμβάνει την καταδί-
κη του για την κατασταλτική πολιτική που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση έναντι του προέ-
δρου και ταμία της Ένωσης Κατωτέρων Αστυνομικών και είναι αποφασισμένο να εφαρμόσει 
όλα τα μέσα προκειμένου να ευρεθεί η πρέπουσα λύση σε αυτό το πρόβλημα. Υποστηρίζει 
ανεπιφύλακτα τον δικαστικό τους αγώνα για να επανέλθουν στην υπηρεσία και αναλαμβάνει 
από τώρα να εγείρει αγωγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των».
Στις	 9	Οκτωβρίου	1990,	 ο	αντιπρόεδρος	 της	ΕΝΑΕΑ	και	 υπεύθυνος	Δημοσίων	Σχέ-

σεων	με	ενημερωτικό	σημείωμα	παρέχει	πληροφόρηση	στα	ΜΜΕ	για	τις	αποφάσεις	του	
CESP,	μετά	την	συνεδρίαση	της	ΕΓ	στο	Μeyzieu	της	Γαλλίας:	Το	Ευρωπαϊκό	Συμβούλιο	
χαιρετίζει	την	αναγνώρισή	του,	ως	Διεθνούς	μη	κυβερνητικού	Οργάνου	με	συμβουλευτικό	
χαρακτήρα	στο	Συμβούλιο	της	Ευρώπης.	Τα	θέματα	που	απασχόλησαν	ήταν	η	συνέχιση	
των	δημοκρατικών	εξελίξεων	στις	χώρες	της	Κεντρικής	Ευρώπης	και	η	ίδρυση	αυτόνομων	
αστυνομικών	σωματείων,	καθώς	και	η	αξίωση	να	αναγνωρισθεί	το	δικαίωμα	του	συνδι-
καλισμού	σε	όλους	τους	αστυνομικούς	και	σε	όλες	τις	χώρες.	Ιδιαίτερα	δε	ασχολήθηκε	με	
προβλήματα	αστυνομικών	στην	Πορτογαλία,	το	Βέλγιο,	την	Κύπρο	και	την	Ελλάδα.	Ειδι-
κή	αναφορά	έγινε	για	τις	διώξεις	των	Ελλήνων	αστυνομικών	και	τονίστηκε	ότι	θα	υπάρξει	
προσφυγή	στο	Ευρωπαϊκό	Δικαστήριο	Ανθρωπίνων	Δικαιωμάτων.
Άλλα	θέματα	που	τέθηκαν	ήταν	η	καταγγελία	της	χρησιμοποίησης	ιδιωτικών	εταιρειών	

ασφαλείας	σε	τομείς	που	την	αποκλειστική	αρμοδιότητα	και	ευθύνη	φέρει	το	κράτος,	η	
παρατήρηση	 ότι	 στους	 κόλπους	 της	 Ιντερπόλ	 υπάρχουν	 και	 χώρες	 με	 μη	 δημοκρατικά	
καθεστώτα	(καταγγέλθηκε	επίσης	ότι	καταπατώνται	τα	δικαιώματα	των	αστυνομικών	για	
συνδικαλιστική	ελευθερία,	που	εργάζονται	στην	έδρα	της)	και,	τέλος,	τέθηκε	το	αίτημα,	
όπως	κάθε	χώρα	μέλος	του	Συμβουλίου	της	Ευρώπης,	ψηφίσει	νόμους	που	θα	επιτρέπουν	
στην	Αστυνομία	να	καταπολεμά	τις	ρατσιστικές	εκδηλώσεις	και	την	έλλειψη	ανεκτικότη-
τας	(φαινόμενα	ξενοφοβίας,	θρησκευτικού	φανατισμού,	εθνικισμού	κ.λπ.).

Το	1990,	η	Ελληνική	Αστυνομία	με	αφορμή	την	έξαρση	της	εγκληματικότητας	και	τη	
συνεχιζόμενη	δράση	των	τρομοκρατικών	οργανώσεων,	δέχεται	ανελέητη	κριτική	από	με-
ρίδα	του	Τύπου.	
Είναι	χαρακτηριστικό	το	δημοσίευμα	των	«Νέων»	της	19ης	Δεκεμβρίου	1990,	το	οποίο	

φιλοξενεί	δηλώσεις	πρώην	υπουργών	Δημόσιας	Τάξης	και	πρώην	Αρχηγών	της	Ελληνικής	
Αστυνομίας	 για	 την	 αναποτελεσματικότητά	 της:	«Οι τελευταίες επιθέσεις της 17 Νοέμ-
βρη, συνέχεια μιας σειράς άλλων, σε συνδυασμό με την έξαρση του κοινού εγκλήματος τα 
τελευταία χρόνια, έχει κάνει πολλούς να ομολογήσουν πως η Αστυνομία μας χρειάζεται... 
βούρδουλα. Οι όποιες δικαιολογίες των πολιτικών αρχών ή της Ηγεσίας (...) δεν έχουν πεί-
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σει τον απλό πολίτη ότι προστατεύεται. (...) Έχουμε τελικά Αστυνομία, κι αν ναι, γιατί δεν τη 
βλέπουμε όταν τη χρειαζόμαστε, παρά τη βλέπουμε στην ένστολη και ένοπλη μεγαλοπρέπειά 
της μόνο για την αντιμετώπιση κάποιων κινητοποιήσεων;».
Οδεύοντας,	όμως,	το	1990	προς	το	τέλος	του,	πιστοποιεί	το	βαρύ	πολιτικό	κλίμα	που	

έχει	διαμορφωθεί	στη	χώρα	λόγω	των	μέτρων	λιτότητας,	των	εκπαιδευτικών	συλλαλητηρί-
ων,	των	πολιτικών	δικών	με	κατηγορούμενο	ακόμα	και	τον	πρώην	Πρωθυπουργό	Ανδρέα	
Παπανδρέου106,	των	ιδιωτικοποιήσεων,	αλλά	και	της	κλονισμένης	υγείας	του	Ανδρέα	Πα-
πανδρέου.
Το	1991	στιγματίζεται	από	το	τραγικό	συμβάν	στο	3ο	Λύκειο	της	Πάτρας,	όπου	πέφτει	

θύμα	ο	καθηγητής	Νίκος	Τεμπονέρας.	Η	Αστυνομία	βρίσκεται	και	πάλι	στη	δίνη	του	κυ-
κλώνα.
Μέσα	σε	αυτό	το	κλίμα,	δεν	προκαλεί	κατάπληξη,	λίγους	μήνες	αργότερα,	η	τοποθέτη-

ση	του	προέδρου	της	ΕΚΑ	Κώστα	Συγγούνη	με	αφορμή	τη	σύλληψη	επίορκου	αστυνομι-
κού	για	διαφθορά	χαρακτήρα.
Μιλώντας	 στο	Εργατικό	Κέντρο	Πειραιά,	 στις	 8	Μαρτίου	 1991,	 για	 την	 κατάσταση	

στην	Αστυνομία,	είπε	-μεταξύ	άλλων-	ότι	η	ΕΚΑ	από	τον	Αύγουστο	του	1988	έχει	μιλήσει	
για	την	ύπαρξη	«κόπρου	του	Αυγείου».	«Καταγγείλαμε τότε πως η σήψη σε όλα τα κλιμάκια 
της Ελληνικής Αστυνομίας, ακόμη και στην προστασία υψηλών προσώπων, είναι υπαρκτή 
και επεκτείνεται. Βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι στρατολογούνται άνθρωποι ρευστής 
συνείδησης». Η	εφημερίδα	«Έθνος»	-που	πρόβαλε	από	την	πρώτη	της	σελίδα,	στις	9	Μαρ-
τίου,	τις	καταγγελίες-	έγραψε: «Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Κώστας Συγγούνης 
μίλησε δημόσια για “διευθυντήριο διεστραμμένων που προωθεί σε υψηλές θέσεις αστυνομι-
κούς με βεβαρημένο ποινικό μητρώο”».

Τα	θέματα	αυτά,	φυσικά,	απασχολούσαν	-πέραν	της	κοινής	γνώμης-	και	τους	δημοσιο-
γράφους,	τους	ίδιους	τους	αστυνομικούς,	πολλώ	δε	μάλλον	τους	εκπροσώπους	τους.
Αποκαλυπτική	ήταν	η	παρέμβαση	του	προέδρου	της	ΕΝΑΕΑ	Σάββα	Σαββίδη	στη	ρα-

διοφωνική	εκπομπή	του	Νίκου	Κακαουνάκη	«Μια	στο	καρφί	και	μια	στο	πέταλο»	(Sky	
100.4),	στις	13	Μαρτίου	1991,	με	φιλοξενούμενους	τον	πρόεδρο	της	ΠΟΑΣΥ	Δημήτρη	
Κυριαζίδη	και	τον	πρόεδρο	της	ΕΚΑ	Κώστα	Συγγούνη.	Η	συζήτηση	αφορούσε	τις	δυσλει-
τουργίες	της	Αστυνομίας,	αλλά	ήταν	αναπόφευκτο	να	φανούν	και	τα	εσωτερικά	προβλή-
ματα	του	συνδικαλισμού,	όταν	ο	Δ.	Κυριαζίδης	ανέφερε	σε	ό,τι	αφορά	τον	Κ.	Συγγούνη,	
ότι	«δεν νομιμοποιείται σήμερα η παρουσία του εδώ» διότι είναι πρώην συνάδελφος πλέον, 
έχοντας αποταχθεί και εκπροσωπεί συναδέλφους χωρίς να τον καλύπτει το Καταστατικό 
του». Ο	Ν.	Κακαουνάκης	παρατηρεί	ότι	«οι ακροατές και οι αστυνομικοί που μας ακούν, 
έχουν και φαντασία και αστυνομικό δαιμόνιο και μπορούν να αντιληφθούν τι συμβαίνει».	
Στη	συνέχεια,	έδωσε	το	λόγο	στον	Σάββα	Σαββίδη	και	τον	ρώτησε	πώς	βλέπει	τα	πράγμα-
τα	στους	δικούς	τους	βαθμούς,	διότι	οι	μικροί	έχουν	τα	χάλια	τους,	όπως	είπε	ο	δημοσιο-
γράφος.

«Εμείς δεν είμεθα κατ’ αρχήν αριστοκρατικό σωματείο. Είμαστε μια Ένωση όπου μετέ-
χουν όσοι Αξιωματικοί θέλουν. Σήμερα, από τις 2.500 Αξιωματικούς έχουν εγγραφεί 1.600 
και λειτουργούμε βάσει του ελεύθερου συνδικαλισμού».

106. Το Ειδικό Δικαστήριο έκρινε τον Ανδρέα Παπανδρέου αθώο με διαφορά μιας ψήφου και ενόχους 
τον πρώην υπουργό Οικονομικών Δημήτρη Τσοβόλα και τον πρώην υπουργό Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών Γιώργο Πέτσο («Ελευθεροτυπία», 17/1/1992).
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«Μπορείτε να παρέμβετε εσείς σαν παράδειγμα στις κρίσεις ή είναι αποκλειστικό δικαίω-
μα της Πολιτείας αυτό;»,	ρωτά	πάλι	ο	Ν.	Κακαουνάκης	και	ο	Σάββας	Σαββίδης	απαντά	ότι	
οι	κρίσεις	αρχίζουν	από	την	πολιτική	Ηγεσία	που	επιλέγει	τον	εκάστοτε	Αρχηγό	κι	από	κει	
και	πέρα	η	αστυνομική	Ηγεσία	προχωρεί	παρακάτω.	«Προχθές κάναμε μια παρέμβαση και 
ζητήσαμε να γίνουν οι κρίσεις όχι όπως γινόταν άλλοτε, να γίνουν αξιοκρατικά»,	πρόσθεσε.	
«Ζητήσαμε επίσης να μην εφαρμοστεί το Π.Δ. που προέβλεπε την παραμονή των διευθυντών 
και πέραν της 35ετίας και δεν εφαρμόστηκε».	Για	το	θέμα	του	συνδικαλισμού,	όταν	ρω-
τήθηκε	αν	είναι	καλύτερα	τα	πράγματα	στη	δική	τους	Ένωση,	απάντησε:	«Εμείς είμαστε 
ελεύθερο σωματείο. Δεν θα μας πείραζε να γινόταν και άλλο σωματείο. Επίσης δεν θα μας 
πείραζε να εγγραφόταν και Αξιωματικοί, όπως και μερικοί ίσως έχουν εγγραφεί σε άλλα σω-
ματεία που υπάρχουν, όπως η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής».

Ήταν,	όμως,	η	τελευταία	συνέντευξη	του	αείμνηστου	προέδρου,	ο	οποίος	απεβίωσε	αιφ-
νιδίως	εξαιτίας	της	ξαφνικής	ασθένειας,	που	τον	κατέβαλε	και	τον	οδήγησε	στο	μοιραίο.	
Η	είδηση	του	θανάτου	του	βύθισε	στο	πένθος	τους	συνεργάτες	και	όλο	τον	αστυνομικό	
κόσμο	που	τον	γνώρισε	και	έσπευσε	να	τον	συνοδεύσει	στην	τελευταία	του	κατοικία.	Η	
εξόδιος	ακολουθία	έγινε	από	το	Β΄	Νεκροταφείο	Αθηνών,	στις	22	Απριλίου	1991	και	τον	
επικήδειο	λόγο	εκφώνησε	ο	Ηλίας	Βλαχογιάννης:	

Με θλίψη, οδύνη, και απέραντη λύπη στεκόμαστε σήμερα μπροστά σου, για τον ύστατο 
χαιρετισμό.
Αγωνίστηκες μαζί μας, πρώτος εσύ, με οράματα για μια καλύτερη Αστυνομία για την κοι-
νωνία μας και πιο ανθρώπινη για το προσωπικό της.
Αντιμετώπισες καχυποψία, υστεροβουλία, δυσπιστία και προκατάληψη από πολλούς. Πολ-
λοί, όμως, ήταν εκείνοι που πίστεψαν σ’ εσένα, σε ακολούθησαν και σήμερα αισθάνονται 
περήφανοι γι’ αυτό.
Δεν υπολόγισες ούτε το προσωπικό ούτε το οικογενειακό κόστος, αλλά προτίμησες τον 
δύσβατο και ανηφορικό δρόμο, που τόσο αδόκητα η μοίρα δεν σε αξίωσε να διανύσεις.
Κοιμήσου, όμως, ήσυχος, Πρόεδρέ μας. Όλοι εμείς θα συνεχίσουμε αυτό που εσύ δεν πρό-
λαβες να ολοκληρώσεις, χωρίς αμφιταλαντεύσεις και με άκαμπτη θέληση για την επιτυχία 
της δίκαιης προσπάθειας που ξεκινήσαμε.
Στη γυναίκα σου και τα παιδιά σου δεν βρίσκουμε λόγια να εκφράσουμε τα συναισθήματά 
μας.
Παρηγοριά όλων μας είναι ότι για μας και για την οικογένειά σου θεωρείσαι «ωσεί πα-
ρών» και η σκιά της μορφής σου και η σύνεση των λόγων σου θα μας καθοδηγεί, η δε 
φωτογραφία σου θα κοσμεί για πάντα τα γραφεία της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας. 
Πάντα έλεγες: «είμαι ελεύθερος». Τώρα, Πρόεδρέ μας, ελευθερωμένος από τα εγκόσμια, 
αναπαύσου μετά των δικαίων, γιατί δίκαιος υπήρξες πάντα στη σύντομη ζωή σου.
Ας είναι αιωνία η μνήμη σου, αείμνηστε Πρόεδρέ μας.

Το	σοκ	που	υπέστησαν	όσοι	τον	ήξεραν	ήταν	προφανώς	ισχυρότατο.	Ωστόσο,	η	Ένωση	
πραγματοποίησε	την	Β’	Τακτική	Γενική	Συνέλευσή	της	στις	28	Απριλίου	1991	και	σε	βαρύ	
κλίμα	προγραμμάτισε	την	περαιτέρω	πορεία	της.
Ο	προεδρεύων,	Α’	αντιπρόεδρος	Κώστας	Μπαλάσης,	παρουσίασε	τις	κυριότερες	δρα-

στηριότητες	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	κατά	το	χρονικό	διάστημα	από	την	προηγούμενη	
συνέλευση	(28-2-90)	και	ενημέρωσε	το	Σώμα	για	τις	επαφές	της	Ένωσης	σε	ευρωπαϊκό	
επίπεδο,	καθώς	και	για	τη	συμμετοχή	στις	συνεδριάσεις	του	CESP,	όπου	υποστηρίχθηκε	
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το	αίτημα	ένταξης	σε	αυτό	και	των	Κυπρίων	αστυνομικών.	Επίσης,	αναπτύχθηκαν	θέμα-
τα	συνεργασίας	με	άλλα	σωματεία	και	έγινε	συζήτηση	για	ζητήματα	όπως	τα	ανθρώπινα	
δικαιώματα,	η	εκπαίδευση	των	αστυνομικών	και	η	αποτελεσματικότητα	της	Αστυνομίας,	
το	κράτος	δικαίου	και	οι	αστυνομικές	επαγγελματικές	ενώσεις,	Αστυνομία	και	φυσικό	πε-
ριβάλλον	κ.λπ.
Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	η	Ένωση	Ανωτάτων	Αξιωματικών	Αγγλίας	απέστειλε,	μέσω	της	

Γενικής	Γραμματείας	της	Ιντερπόλ,	επίσημη	πρόσκληση	για	συμμετοχή	εκπροσώπου	της	
ΕΝΑΕΑ	στη	διεθνή	συνάντηση	των	Αρχηγών	της	Αστυνομίας	στην	έδρα	της	 Ιντερπόλ,	
όπου	και	εκπροσωπήθηκε	διά	του	Κώστα	Μπαλάση.	Στα	πλαίσια	της	διεθνούς	συνεργασί-
ας,	η	Ένωση	δεξιώθηκε	και	35	Ανώτατους	Αξιωματικούς	της	Γαλλικής	Αστυνομίας	κατά	
το	εκπαιδευτικό	τους	ταξίδι	στη	χώρα	μας,	το	Σεπτέμβριο	του	1990.
Κάνοντας	τον	απολογισμό	από	την	προηγούμενη	συνέλευση,	εκτός	από	τα	θέματα	που	

έχουμε	ήδη	αναφέρει,	οι	συνδικαλιστές	στάθηκαν	στις	διαμαρτυρίες	τους	για	τις	επιθέσεις	
που	δέχθηκε	η	Αστυνομία,	ως	θεσμός,	ενώ	εξέφρασαν	και	την	οδύνη	τους	για	τον	τραγικό	
θάνατο	πέντε	αθώων	ανθρώπων,	οι	οποίοι	εγκλωβίστηκαν	μέσα	στο	πολυκατάστημα	Κ.	
ΜΑΡΟΥΣΗ,	κατά	τα	επεισόδια	που	ξέσπασαν	(12-1-91)	στο	κέντρο	της	Αθήνας	ύστερα	
από	συγκεντρώσεις	και	πορείες	μαθητών	και	σπουδαστών.
Επίσης,	αναπτύχθηκε	το	πρόβλημα	των	μισθολογικών	προαγωγών	μιας	μεγάλης	κατη-

γορίας	Αξιωματικών,	ενώ	τονίστηκε	ότι	το	προεδρείο	«δεν διεκδικεί πληρότητα ενεργειών, 
θα πρέπει, όμως, η κρίση, η εκτίμηση και η αξιολόγηση των προσπαθειών του Δ.Σ. να συν-
δυασθεί και με το τι θα μπορούσε στ’ αλήθεια να γίνει με δεδομένες τις πολιτικές, κοινωνι-
κές και οικονομικές συνθήκες και συγκυρίες που επικράτησαν κατά το διαρρεύσαν χρονικό 
διάστημα και σε μία περίοδο, αν θέλετε, προβληματική γενικά για το συνδικαλισμό στη χώρα 
μας. Παράλληλα, στο Δ.Σ. είχε επικρατήσει, κατά πλειοψηφία, η άποψη ότι θα έπρεπε να 
τηρηθεί στάση αναμονής και ανοχής, προκειμένου η Πολιτεία να καθορίσει το νομικό εκείνο 
πλαίσιο, με το οποίο θα ρυθμίζονται ο τρόπος άσκησης του συνδικαλιστικού δικαιώματος 
και οι σχέσεις των Επαγγελματικών Αστυνομικών Ενώσεων με την Ηγεσία του υπουργείου 
μας»107.

Το	δε	Ψήφισμα	αποτυπώνει	συνοπτικά	το	πλαίσιο	δράσης	εκείνης	της	περιόδου:
1. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης απευθύνει συναδελφικό χαιρετισμό στα μέλη της και 

προς το σύνολο των Αστυνομικών όλης της χώρας και δηλώνει την άκαμπτη θέλησή 
της για συνέχιση του αγώνα, προς υλοποίηση των καταστατικών σκοπών και στόχων 
της.

2. Προς τούτο ΚΑΛΕΙ την Πολιτεία να εφαρμόσει το άρθρο 5 του Ευρωπαϊκού Κοινοτι-
κού Χάρτη για την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στην Αστυνομία.

3. Παράλληλα εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τα θλιβερά κρούσματα βίας που ση-
μειώνονται τελευταία -με επικίνδυνα μάλιστα αυξανόμενο ρυθμό- σε πολλές εκδηλώ-
σεις της κοινωνικής ζωής του τόπου μας.

4. Αξιώνει την ίδρυση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, επειδή πιστεύει ότι το Σώμα 
πρέπει να διοικείται από τη φυσική του Ηγεσία και ότι έτσι θα βελτιωθούν ακόμη 
περισσότερο οι παρεχόμενες στο κοινωνικό σύνολο υπηρεσίες.

5. Θεωρεί την κατάργηση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), ως πράξη άδικη για 

107. Έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ, 28/4/1991.
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τους μετόχους και μερισματούχους Αστυνομικούς και ζητά την διά νόμου επαναφο-
ρά των πραγμάτων στην προτεραία κατάσταση με παράλληλη αναλογική συμμετοχή 
Αστυνομικών στη Διοίκηση αυτού και των ελεγχομένων απ’ αυτό Ιδρυμάτων.

6. Διαδηλώνει την απόλυτη αντίθεσή της στην από το υπουργείο Δικαιοσύνης μελετώ-
μενη «έξωση» των Αστυνομικών Σχολών της Λ. Μεσογείου και παράλληλα διεκδικεί 
την επιστροφή του κτιρίου, που προσωρινά παραχωρήθηκε η χρήση του, για να στε-
γασθεί σ’ αυτό το Αρχηγείο μας.

7. Θεωρεί, επίσης, ως θέμα άμεσης προτεραιότητας την ίδρυση Νοσοκομείου της Αστυ-
νομίας για την περίθαλψη του προσωπικού του Υ.Δ.Τ. που ανέρχεται σε 50.000 και 
αποτελεί το κατ’ εξοχήν μάχιμο τμήμα της κοινωνίας μας.

8. Τέλος, εκφράζει την πεποίθηση ότι μόνο μία Αστυνομία της οποίας όλα τα μέλη θα 
απολαύουν των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών μπορεί να εγγυηθεί 
την ελεύθερη και απρόσκοπτη άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
και την προάσπιση της Δημοκρατίας.

Αθήνα, 28 Απριλίου 1991, Η Γενική Συνέλευση

Αξίζει	να	σημειωθεί,	επίσης,	ότι	η	μάχη	για	το	συνδικαλισμό	των	αστυνομικών,	έτσι	
όπως	εξελισσόταν	και	μέσω	των	δημοσιευμάτων,	πήρε	μια	αναπάντεχη	τροπή	το	Μάιο	του	
1991	κατά	τη	διάρκεια	της	13ης	συνδιάσκεψης	των	Αρχηγών	Αστυνομιών,	που	έγινε	στην	
Αθήνα	με	τη	συμμετοχή	Αξιωματικών	από	20	ευρωπαϊκές	πρωτεύουσες.	Ήταν	μια	διορ-
γάνωση	υψηλού	υπηρεσιακού	επιπέδου	με	περιοδικό	χαρακτήρα	και	αυτή	τη	φορά,	προς	
καλή	τύχη	των	συνδικαλιστών,	γινόταν	στην	ελληνική	πρωτεύουσα.	Ύστερα	από	αυθόρ-
μητη	ερώτηση	του	υποφαινόμενου,	οι	ξένοι	Αξιωματούχοι	επιβεβαίωσαν	ότι	είναι	θετική	
η	εμπειρία	τους	από	το	συνδικαλισμό	των	αστυνομικών	στις	χώρες	τους.	Ο	συνδικαλισμός,	
είπαν,	αποτελεί	θετική	εμπειρία	και	δεν	υποσκάπτει	την	προσφορά	της	Αστυνομίας	στην	
κοινωνία.	Αντίθετα,	σε	ορισμένες	χώρες	βοηθά	τους	αστυνομικούς	να	ξεπερνούν	τα	εργα-
σιακά	τους	προβλήματα	και	να	αντιμετωπίζουν	με	μεγαλύτερη	υπευθυνότητα	το	έργο	τους.	
Ενδεικτικές	οι	απαντήσεις	τους:
Αρχηγός	Αστυνομίας	 Στοκχόλμης:	«Είναι πολύ καλή και πολύ θετική η εμπειρία του 

συνδικαλισμού».
Αρχηγός	Αστυνομίας	Μαδρίτης:	«Πριν από οκτώ χρόνια συγκροτήθηκαν συνδικαλιστι-

κές ενώσεις. Δεν έχουμε πολλές εμπειρίες, αλλά υπάρχουν πολλές θετικές πλευρές».
Αρχηγός	Αστυνομίας	Ρώμης:	«Η εθνική Αστυνομία έχει συνδικαλιστεί από το 1981. Τα 

συνδικάτα είναι ανεξάρτητα, δεν υπάρχει μόνο ένα συνδικάτο, υπάρχει πλουραλισμός. Η 
δεκαετής εμπειρία δεν είναι μεγάλη, αλλά υπάρχουν θετικές πλευρές. Σε ό,τι αφορά τις δι-
απραγματεύσεις, τα συνδικάτα της εθνικής Αστυνομίας ασχολούνται με τα προβλήματα των 
καραμπινιέρων, οι οποίοι έχουν αντιπροσωπευτικές επιτροπές, που συνεργάζονται με τα συν-
δικάτα της Αστυνομίας».
Αρχηγός	Αστυνομίας	Παρισιού:	«Στη Γαλλία υπάρχουν συνδικάτα αστυνομικών από το 

1920. Στην Ομοσπονδία των αστυνομικών είναι γραμμένοι περίπου οι μισοί».
Τη	χώρα	μας	εκπροσωπούσε	ο	Αττικάρχης	Σίμων	Παπαδογιώργος,	καθώς	και	ο	διοι-

κητής	Ασφαλείας	Αττικής	και	μετέπειτα	Αρχηγός	της	ΕΛ.ΑΣ.	Α.	Λαμπαδιάρης,	οι	οποίοι	
καταφανέστατα	δεν	έκρυβαν	την	ανησυχία	τους...	
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Συνδικαλισμένη Αστυνομία - εγγύηση 
για τα δικαιώματα του πολίτη, ήταν 
το μήνυμα που εξέπεμψε το προε-
δρείο της Ένωσης από τις πρώτες 
κιόλας συνελεύσεις το 1990

Στιγμιότυπα από τη Γενική Συνέ-
λευση της Ένωσης Αξιωματικών το 
1991. Στην πρώτη σειρά διακρίνο-
νται ανάμεσα στον Κώστα Μπαλά-
ση ο πρόεδρος της ΕΚΑ Κώστας 
Συγγούνης και ο πρόεδρος της 
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 
Π. Κωστάκος, ο οποίος βοήθησε 
στο να αναγνωρισθεί ο αστυνομικός 
συνδικαλισμός, οι βουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας 
κ.κ. Θανάσης Τσούρας και Θόδωρος 
Κασίμης, ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. 
Χρήστος Λογαράς κ.ά. 

Ο πρόεδρος της ΕΝΑΕΑ Σάββας 
Σαββίδης με τον πρόεδρο της 
ΠΟΑΣΥ Δημήτρη Κυριαζίδη σε 
εκδήλωση της Επιτροπής του 
Συνασπισμού για τα Σώματα 
Ασφαλείας το Δεκέμβριο του 1990

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ	ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ





Προεδρία Ηλία Βλαχογιάννη 
(1991- 1999)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αστυνόμος	Α΄	Ηλίας	Βλαχογιάννης

Α΄	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
	Αστυνομικός	Υποδιευθυντής	Κων/νος	Τσιτίνης

Αστυνόμος	Α΄	Ελευθέριος	Οικονόμου

Β΄	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
	Αστυνόμος	Α΄	Παναγιώτης	Σταματογιάννης

Αστυνόμος	Α΄	Νικόλαος	Ζωγράφος
Α/Υ	Ευστράτιος	Κυριακάκης

ΓΕΝΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
	Υπαστυνόμος	Α΄	Μιχαήλ	Βετούλης
Αστυνόμος	Β΄	Μιχαήλ	Βετούλης
Αστυνόμος	Α΄	Μιχαήλ	Βετούλης

ΕΙΔΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Υπαστυνόμος	Α΄Θεόδωρος	Τυπογιώργος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αστυνόμος	Β΄	Κων/νος	Αναγνώστου

ΤΑΜΙΑΣ
	Αστυνόμος	Β΄	Γιώργος	Καμαρινόπουλος

Υπαστυνόμος	Α΄	Χρήστος	Γούλας
Αστυνόμος	Α΄	Νικόλαος	Ζωγράφος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΙΕΘΝΩΝ	ΣΧΕΣΕΩΝ
	Αστυνόμος	Β΄	Κων/νος	Μπαλάσης

Αστυνόμος	Α΄	Σπυρίδων	Ασημακόπουλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ	Γ.Γ.
	Αστυνόμος	Β΄	Ελευθέριος	Οικονόμου	

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ	ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Αστυνόμος	Α΄	Ευάγγελος	Δημητρουλάκος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Α/Υ	Κων/νος	Καλαμπαλίκης



	ΜΕΛΗ	
Νικόλαος	Στρατάκης,	Ιωακείμ	Παραδεισάς,	Ιωάννης	Τριανταφυλάκης,	
Αστυνόμος	Β’,		Ιωάννης	Ραχωβίτσας,	Αστυνόμος	Β’,	Σταύρος	Βαλλίδης,	

Αστυνόμος	Β’	Χαράλαμπος	Μηνόπετρας,	Υπαστυνόμος	Α’	Χρήστος	Γούλας,	
Αστυνόμος	Β΄	Γιώργος	Καμαρινόπουλος,	Αστυνόμος	Α΄Ανδρέας	Σουλτάτος,	

Αστυνόμος	Β΄	Παναγιώτης	Τσιμπίδης,	Αστυνόμος	Β΄	Γιώργος	Νικολόπουλος	και	
Υπαστυνόμος	Α΄	Αριστείδης	Ανδρικόπουλος
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ο	χρόνος	κυλά	υπέρ	των	συνδικαλιστών	και	στις	επόμενες	αρχαιρεσίες	για	την	ανάδει-
ξη	νέου	Διοικητικού	Συμβουλίου,	στις	9/6/1991	υπήρξε	μαζικότερη	συμμετοχή.	Συνολικά	
ψήφισαν	482	Αξιωματικοί	και	το	προεδρείο	διαμορφώθηκε	ως	εξής:
Πρόεδρος:	Αστυνόμος	Α’	Ηλίας	Βλαχογιάννης
Α’	Αντιπρόεδρος:	Αστυνομικός	Υποδιευθυντής	Κων/νος	Τσιτίνης
Β’	Αντιπρόεδρος;	Αστυνόμος	Α’	Παναγιώτης	Σταματογιάννης	
Γενικός	Γραμματέας:	Υπαστυνόμος	Α’	Μιχαήλ	Βετούλης
Ταμίας:	Αστυνόμος	Β’	Γιώργος	Καμαρινόπουλος
Υπεύθυνος	Διεθνών	Σχέσεων:	Αστυνόμος	Β’	Κων/νος	Μπαλάσης
Αναπληρωτής	Γ.Γ.:	Αστυνόμος	Β’Ελευθέριος	Οικονόμου	και	μέλη	οι	 Ιωακείμ	Παρα-

δεισάς,	 Ιωάννης	 Τριανταφυλάκης	 και	 Νικόλαος	 Στρατάκης,	 ενώ	 στη	 συνέχεια	 (1994)	
προστέθηκαν	στο	Δ.Σ.	και	οι	Αστυνόμος	Β’	Ιωάννης	Ραχωβίτσας,	Αστυνόμος	Β’	Σταύρος	
Βαλλίδης,	Αστυνόμος	Β’	Χαράλαμπος	Μηνόπετρας	και	Υπαστυνόμος	Α’	Χρήστος	Γούλας.

Στις	 8	Αυγούστου	 1991,	 ακολουθεί,	 όμως,	 και	 πάλι	 αλλαγή	φρουράς	 στο	 υπουργείο	
Δημόσιας	Τάξης.	
Τον	Γιάννη	Βασιλειάδη	διαδέχεται	ο	Θεόδωρος	Αναγνωστόπουλος.	Οι	συνδικαλιστές,	

από	την	πλευρά	τους,	εισπράττουν	άλλο	ένα	«όχι».	Ο	νέος	υπουργός	απέρριψε	προσω-
ρινά	την	πρόσκλησή	τους,	προφανώς	για	να	μη	συζητήσει	το	θέμα	του	συνδικαλισμού,	
πριν	καταλήξει	ο	ίδιος	σε	κάποια	συμπεράσματα,	όπως	απάντησε	άλλωστε	και	σε	σχετική	
ερώτηση	δημοσιογράφου.	Εξάλλου,	οι	Ενώσεις,	με	τις	ευχές	που	του	απέστειλαν,	ζητού-
σαν	συνάντηση	μαζί	 του	και	 προσδοκούσαν	σε	 γόνιμη	συνεργασία	 για	μια	Αστυνομία	
σύγχρονη	και	ευρωπαϊκή,	που	θα	διασφαλίζει	τα	δικαιώματα	των	πολιτών,	αλλά	και	του	
προσωπικού	της,	όπως	σημείωνε	στην	επιστολή	που	του	απέστειλε	η	ΕΝΑΕΑ,	στις	9	Αυ-
γούστου	1991.

Με	την	αλλαγή	πάντως	Ηγεσίας	στο	υπουργείο,	οι	ελπίδες	των	αστυνομικών	αναπτε-
ρώνονται,	αν	και	απέχουν	αρκετά	από	την	εξεύρεση	κοινά	αποδεκτής	πρότασης.	Από	τη	
μια,	η	ΠΟΑΣΥ	διατυπώνει	ανοικτά	την	πρόθεσή	της	να	καλέσει	στην	Αθήνα	Ευρωπαίους	
συνδικαλιστές	σε	μια	κοινή	ένστολη	πορεία	όπου	θα	καταγγέλλεται	η	κυβέρνηση	για	έλ-
λειψη	δημοκρατίας	στην	Αστυνομία,	και	από	την	άλλη	ΕΚΑ	και	ΕΝΑΕΑ	συνεχίζουν	να	
συντονίζουν	τις	κινήσεις	τους	με	στόχο	την	εξεύρεση	μιας	κοινής	πρότασης	νόμου.
Λειτουργώντας	«πυροσβεστικά»,	ο	υπουργός	αρχίζει	στις	6	Σεπτεμβρίου	1991	διαδο-

χικές	επαφές	με	τους	συνδικαλιστές	και	ζητά	να	του	υποβάλλουν	γραπτώς	τις	προτάσεις	
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τους,	 αφού	 τους	 επισημαίνει	 ότι	 ο	 συνδικαλισμός	 στην	Αστυνομία	 είναι	 μια	 υπαρκτή	
κατάσταση	για	 την	οποία	δεν	πρέπει	 να	 εθελοτυφλούμε	και	ότι	 το	θέμα	 το	αντιμετω-
πίζει	με	ενδιαφέρον,	πιστεύοντας	ότι	με	το	διάλογο	θα	βρεθεί	ο	σωστός	δρόμος	για	να	
προχωρήσουν.	Τόνισε	 δε	 ιδιαίτερα	 το	 γεγονός	 ότι	 θα	 πρέπει	 να	 βρεθεί	 κοινή	 γλώσσα	
συνεννόησης	μακριά	από	κάθε	κομματική	εκδήλωση,	λέγοντας:	«Θέλουμε να ακούμε τα 
προβλήματά σας και να τα επιλύουμε, αλλά κι εσείς πρέπει να καταλάβετε ότι είστε μόνιμοι 
επαγγελματίες και τον ευαίσθητο χώρο της Αστυνομίας πρέπει να τον διαφυλάσσετε από 
κομματισμούς».
Στη	 συνάντησή	 του	 με	 τους	 εκπροσώπους	 της	Ένωσης	Αξιωματικών	 συμμετείχαν	 ο	

πρόεδρος	Ηλίας	Βλαχογιάννης	(αστυνόμος	Α´),	ο	γενικός	γραμματέας	Μιχαήλ	Βετούλης	
(υπαστυνόμος	Α´),	ο	αναπληρωτής	γ.γ.	Ελευθέριος	Οικονόμου	(αστυνόμος	Β´)	και	ο	ταμί-
ας	Γεώργιος	Καμαρινόπουλος	(αστυνόμος	Β´).
Μιλώντας	στους	δημοσιογράφους	αμέσως	μετά,	ο	Μιχαήλ	Βετούλης,	διατηρώντας	τις	

επιφυλάξεις	του,	είπε	ότι	«δεν μπορεί να βγάλει κανένας συμπεράσματα ή να πανηγυρίζει 
από μια συνάντηση με τον υπουργό για το θέμα του συνδικαλισμού στα Σώματα Ασφαλείας. 
Πιστεύω, όμως, ότι η συνάντηση και ο χαρακτήρας της συζήτησης φαίνεται να ανοίγουν ένα 
νέο κεφάλαιο. Εάν η κίνηση αυτή δεν ήταν μια ενέργεια εντυπωσιασμού και σκοπιμότητας, 
αλλά ουσιαστική κίνηση, όσο ουσιαστική ήταν η συζήτηση που είχαμε μαζί του, τότε πιστεύω 
ότι μπαίνουμε σε μια θετικότερη φάση. Άλλωστε, το θετικό ή το αρνητικό των προθέσεων θα 
φανεί στο άμεσο μέλλον».
Η	είδηση	ότι	ο	υπουργός	ξεκίνησε,	επιτέλους,	τις	επαφές	με	τους	συνδικαλιστές	προ-

κάλεσε	«ικανοποίηση	και	ανακούφιση»	στους	εκπροσώπους	και	της	ΠΟΑΣΥ,	η	οποία	με	
ανακοίνωσή	της	χαρακτήρισε	θετική	τη	στάση	του	υπουργού.

Η πρόταση της ΕΚΑ

Από	την	πλευρά	της	ΕΚΑ,	ο	Κώστας	Συγγούνης,	στις	9	Σεπτεμβρίου	1991,	ενόψει	της	
συνόδου	της	Εκτελεστικής	Επιτροπής	του	CESP	στην	Αθήνα	(5/11/91),	πρότεινε	με	επι-
στολή	που	απέστειλε	στον	πρόεδρο	της	ΕΝΑΕΑ	Ηλία	Βλαχογιάννη	να	συναντηθούν	για	
την	εξεύρεση	της	πρέπουσας	λύσης.	

Φίλε κ. Πρόεδρε,

Εν όψει των ευχαρίστων εξελίξεων για την κοινή υπόθεση όλων των αστυνομικών, 
ήτοι τον Συνδικαλισμό, και της προσεχούς συνα ντήσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής 
του CESP στην Αθήνα, φρονώ ότι είναι απολύτως αναγκαίο να συναντηθούμε ώστε, 
συνεργαζόμε νοι να εξευρεθούν οι πρέπουσες λύσεις.
Σ’ ό,τι αφορά στον Συνδικαλισμό, ήδη, εμείς, από μηνών, συνετάξαμε μία πρόταση Νό-
μου την οποία σου επισυνάπτω προκειμένου να την μελετήσετε και να την συζητήσουμε.
Όπως θα έχεις πληροφορηθεί, στις 5 Νοεμβρίου συνέρχεται στην Αθήνα το CESP, αρ-
κετά διογκωμένο, πλέον, αφού Αυτόνομα Αστυνομι κά Σωματεία διαφόρων Χωρών 
(Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης) επιθυμούν να γίνουν μέλη. Δέκα οκτώ (18), λοιπόν, 
αντιπροσωπείες θα έρθουν στην Αθήνα, σύμφωνα με το έγγραφο του κ. Ροζέ Μπουγιέ. 
Εκτιμώ πως, πέραν των μεγάλων οικονομικών βαρών που αναλαμβά νουμε, σαν φιλο-
ξενούντα Σωματεία (άφιξη 5/11 και αναχώρηση στις 9/11) είναι μεγάλη η ευθύνη στην 
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Οργάνωση (ύπνος, φαγητό, αίθουσα συνεδριάσεων, προσωπικό υποδοχής, συνοδείας, 
διερμηνείς κ.ά).
Γι’ αυτό, λοιπόν, πρέπει να έχουμε μία συνάντηση πολύ σύντομα, ώστε τα Διοικητικά 
Συμβούλια ν’ αποφασίσουν περί του πρακτέου. Περιμένω απάντησή σου.

Με συνδικαλιστικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος της ΕΚΑ

Κων/νος Ν. Συγγούνης

Η	πρότασή	του,	για	το	θεσμικό	πλαίσιο	του	αστυνομικού	συνδικαλισμού,	όπως	ο	ίδιος	
σημείωνε,	αποτελούσε	διασκευή	του	Νόμου	27/89	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας	και	περι-
λάμβανε:

ΑΡΘΡΟ	1	
Προκειμένου	να	καθίσταται	δυνατή	από	τα	μέλη	της	Αστυνομίας	μελέτη	και	υποβολή	

προς	τον	Αρχηγό	και	τον	αρμόδιο	υπουργό,	θεμάτων	επηρεαζόντων	την	ευημερία	και	την	
επαγγελματική	επάρκεια	των	μελών	της	Αστυνομίας,	περιλαμβανομένων	θεμάτων	αναφο-
ρικώς	προς	την	μισθοδοσίαν,	σύνταξη	και	τους	όρους	υπηρεσίας	των,	δύνανται	να	ιδρυ-
θούν	υπ’	αυτών	Επαγγελματικές	Αστυνομικές	Ενώσεις.

ΑΡΘΡΟ	2
Οι	δυνάμει	του	παρόντος	άρθρου	ιδρυόμενες	επαγγελματικές	Αστυνομικές	Ενώσεις	δεν	

δύνανται	να	είναι	πλείονες	των	δύο,	ήτοι,	μία	διά	τους	Αξιωματικούς	και	μια	διά	τους	υπό-
λοιπους	(κατώτερους)	βαθμούς.

ΑΡΘΡΟ	3
Τηρουμένων	 των	διατάξεων	 του	παρόντος	Νόμου,	 εκάστη	 επαγγελματική	Ένωση	να	

διέπηται	υπό	του	ιδίου	αυτής	Καταστατικού.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(ΣΗΜ.	Από	 τη	 διακήρυξη	 υπ’	 αριθμ.	 690/79	 της	Κοινοβουλευτικής	Συνέλευσης	 του	

Συμβουλίου	της	Ευρώπης	στην	36η	Τακτική	Σύνοδο)
ΥΠΟΜΝΗΣΗ:	Η	Ένωση	Κατωτέρων	Αστυνομικών,	ως	και	η	Ένωση	Αξ/κών	Ελληνι-

κής	Αστυνομίας,	από	τις	16	Σεπτεμβρίου	του	1990	είναι	επίσημα	συμβουλευτικά	όργα-
να	του	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	ΤΗΣ	ΕΥΡΩΠΗΣ	(μη	Κυβερνητικά)	μέσω	του	CESP	(Ευρωπαϊκό	
Συμβούλιο	Αστυνομικών	Σωματείων)	με	έδρα	τη	Λυών,	έτος	ιδρύσεως	του	CESP	14	Δε-
κεμβρίου	1988.

ΑΡΘΡΟ	4
Μία	επαγγελματική	αστυνομική	Ένωση,	υπό	τον	όρο	ότι	είναι	αντιπροσωπευτική,	έχει	

δικαίωμα:
-Να	μετέχει	 σε	 διαπραγματεύσεις	 που	αφορούν	στην	 επαγγελματική	 κατάσταση	 των	

μελών	της.
-Να	τη	συμβουλεύονται	σε	θέματα	διοικήσεως	των	αστυνομικών	μονάδων.
-Να	κινεί	νομικές	διαδικασίες,	προς	όφελος	ομάδος	αστυνομικών	ή	χάριν	ενός	συγκε-

κριμένου	οργάνου.
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ΑΡΘΡΟ	5
Το	 γεγονός	 ότι	 αστυνομικός	 είναι	 μέλος	 επαγγελματικής	Ενώσεως	 και	 παίζει	 ενεργό	

ρόλο	σ’	αυτήν,	σε	καμία	περίπτωση	δεν	πρέπει	να	αποβεί	εις	βάρος	του.

ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ	6

Συστήνεται	μόνιμη	διακομματική	Επιτροπή	από	Βουλευτές	όλων	των	Κομμάτων,	για	
την	επεξεργασία	και	προώθηση	των	θεσμικών	και	άλλων	αιτημάτων	στην	ελληνική	Βου-
λή,	σε	συνεργασία	με	την	Ηγεσία	των	Επαγγελματικών	Αστυνομικών	Ενώσεων.

ΑΡΘΡΟ	7
Η	στέγαση,	η	επικοινωνία,	η	απουσία	εκ	της	Υπηρεσίας	των	εκλεγμένων,	σύμφωνα	με	

τα	Καταστατικά,	θα	ρυθμιστούν	σύμφωνα	με	τα	ισχύοντα	στις	χώρες	μέλη	της	Ε.Ο.Κ.	κα-
τόπιν	προτάσεων	των	Επαγγελματικών	Αστυνομικών	Ενώσεων.

Η	απάντηση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	ΕΝΑΕΑ	δόθηκε	ένα	μήνα	αργότερα,	στις	
8	Οκτωβρίου	1991:

Συνάδελφε Πρόεδρε,
Σε απάντηση του υπ’ αριθ. 52 από 9-9-91 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε
τα ακόλουθα:
Θεωρούμε και εμείς αναγκαία τη συνάντηση μαζί σας σε εύθετο χρόνο, προκειμένου να 
συζητήσουμε και να εξετάσουμε τα πολύπλοκα, αλλά και ειδικότερα θέματα που αφορούν 
την άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος στην Ελληνική Αστυνομία.
Συμφωνούμε στα βασικότερα σημεία της πρότασης Νόμου και στη γενικότερη φιλοσοφία 
του.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΤΟΥΛΗΣ

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’

Ο «γόρδιος δεσμός» 

Ο	«γόρδιος	δεσμός»	που	καλούνταν	να	λύσουν	στο	υπουργείο	Δημόσιας	Τάξης,	επομέ-
νως,	ήταν	ως	ένα	βαθμό,	υπαρκτός.	
Είναι	χαρακτηριστικό	το	δημοσίευμα	του	Γιάννη	Ντάσκα,	στον	«Ελεύθερο	Τύπο»,	την	

Τετάρτη,	25	Σεπτεμβρίου	1991.	Η	εφημερίδα	κυκλοφορεί	με	δεκαεξάστηλο	τίτλο:	«Ο	Θ.	
Αναγνωστόπουλος	υπέρ	του	συνδικαλισμού	στην	Αστυνομία!».	Το	δημοσίευμα	αποτυπώ-
νει	τις	πραγματικές	διαθέσεις	του	υπουργού	και	το	παραθέτουμε	αυτούσιο:
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«Ο ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ στην Αστυνομία είναι μια υπαρκτή κατάσταση. Δεν πρέπει να εθε-
λοτυφλούμε. Αντιμετωπίζουμε το θέμα με ενδιαφέρον, συζητούμε με τα συνδικαλιστικά σω-
ματεία και πιστεύω ότι θα βρεθεί ένας σωστός δρόμος να προχωρήσουμε».

Αυτές τις δηλώσεις έκανε χθες στους δημοσιογράφους ο υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Θόδω-
ρος Αναγνωστόπουλος και μπορούν να θεωρηθούν... ιστορικές, αφού για πρώτη φόρα υπουρ-
γός Δημόσιας Τάξης εκφράζεται με λόγια και με έργα υπέρ του συνδικαλισμού στην Αστυνομία.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος είπε χθες ότι συζήτησε με δύο από τα τρία μεγάλα συνδικαλιστικά 
σωματεία, δηλαδή με την Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας και με την Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων. Σήμερα, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης συναντήθηκε και 
με το πρώτο και μεγαλύτερο συνδικαλιστικό σωματείο της Αστυνομίας, την «Ένωση Κατω-
τέρων Αστυνομικών» (ΕΚΑ), η οποία, σύμφωνα με έγγραφο της Αστυνομίας που συντάχθηκε 
επί ΠΑΣΟΚ το 1989, έχει 19.000 μέλη και παραρτήματα σε 45 περιοχές της χώρας. 

Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης είπε χθες ότι το καλύτερο για την υπόθεση του συνδικαλισμού 
στην Αστυνομία είναι να βρουν οι τρεις συνδικαλιστικές ενώσεις ένα κοινό σημείο έκφρασης, 
να παρουσιάσουν, εάν είναι δυνατόν, κοινές προτάσεις και να προχωρήσουν τα συνδικαλι-
στικά βήματα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε υπουργέ οι κανονισμοί του Σώματος απαγορεύουν τη συνδι-
καλιστική έκφραση.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Ο συνδικαλισμός είναι μια 
υπαρκτή κατάσταση. Παρ’ ότι, όπως λέτε κι εσείς, δεν είναι νόμιμοι κατά τους κανονισμούς, 
εγώ τους δέχτηκα και συζητήσαμε. Δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε, αλλά θέλω να σας τονίσω 
και κάτι άλλο. Εγώ δεν μπορώ, ούτε πρέπει να κάνω τον διαιτητή μεταξύ των τριών σωμα-
τείων. Ας βρουν μεταξύ τους μια κοινή έκφραση. Σκοπός είναι ο συνδικαλισμός και όχι ο 
κομματισμός.

Είναι η πρώτη φορά που υπουργός Δημόσιας Τάξης και φυσικά κυβέρνηση, προωθεί το 
θέμα του συνδικαλισμού στην Αστυνομία. Το θέμα αυτό, το ΠΑΣΟΚ το είχε αντιμετωπίσει 
με... αποτάξεις των αστυνομικών, που ξεκίνησαν τον συνδικαλισμό (Συγγούνης και Κωτσής 
της ΕΚΑ, Κυριαζίδης - Κελεσίδης της ΠΟΑΣΥ κ.λπ.).

Το ΠΑΣΟΚ ουδέποτε δέχθηκε να συζητήσει με συνδικαλιστικούς εκπροσώπους της ΕΛ.ΑΣ. 
Όταν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Μητσοτάκης δέχθηκε τους συνδικαλιστές 
της ΕΚΑ, τον Αύγουστο του 1988, το ΠΑΣΟΚ τους... απέταξε από την ΕΛ.ΑΣ. και ο τότε 
υπουργός Δημόσιας Τάξης, Τάσος Σεχιώτης τούς αποκάλεσε τρομοκράτες»...

Ανεξάρτητα,	πάντως,	από	την	ορθότητα	μιας	τέτοιας	προσέγγισης,	η	ΕΝΑΕΑ	από	την	
πλευρά	της,	την	ημέρα	που	απάντησε	στον	πρόεδρο	της	ΕΚΑ,	κοινοποίησε	στα	μέλη	της	
και	την	ακόλουθη	επιστολή:

Αγαπητέ συνάδελφε,

Με μεγάλη χαρά επικοινωνούμε σήμερα μαζί σου για να σε ενημερώσουμε για την πορεία 
της Ένωσής μας, ενόψει των νέων διαμορφούμενων προοπτικών και στόχων μας.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 9-6-91, με την ανάλη-
ψη των καθηκόντων του, έθεσε ως πρωταρχικό στόχο - όπως και το προηγούμενο άλλω-
στε- την DE JURE νομιμοποίηση των υφιστάμενων Επαγγελματικών Ενώσεων των Αστυ-
νομικών, γι’ αυτό επεδίωξε και πέτυχε, ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟ, να γίνει δεκτό από τον υπουργό 
Δημόσιας Τάξης κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ, την 6-9-91.
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Κατά τη συνάντησή μας με τον κ. υπουργό, συζητήσαμε την ανάγκη της άμεσης νομοθε-
τικής ρύθμισης του συνδικαλιστικού δικαιώματος στην Αστυνομία, γιατί, χωρίς να παρα-
γνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα του αστυνομικού επαγγέλματος, αυτό αποτελεί απαίτηση της 
κοινωνίας μας και επιτακτικό αίτημα του συνόλου του προσωπικού της.
Ο κ. υπουργός, αφού χαρακτηριστικά είπε ότι «δεν του αρέσει να παριστάνει τη στρου-
θοκάμηλο», δέχθηκε καταρχήν το δίκαιο του αιτήματος και μας ζήτησε να υποβάλουμε 
γραπτώς τις προτάσεις μας για να τις μελετήσει και να μας απαντήσει.
Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλει, το συντομότερο δυνατό, γραπτώς 
τις προτάσεις του, ελπίζοντας ότι αυτές θα γίνουν δεκτές και ότι δεν θα αργήσει πλέον η 
νομοθετική ρύθμιση του όλου θέματος.
Παράλληλα, συνεχίζει τις προσπάθειές του για την ανάκληση του σχετικού νόμου «Περί 
διαχωρισμού του ΜΤΣ» -και αποπομπής εξ’ αυτού των εκ της τέως Χωροφυλακής μετό-
χων και μερισματούχων-, τον οποίο θεωρεί κατάφωρα άδικο και για την υλοποίηση των 
λοιπών στόχων που εγκρίθηκαν από τη Β’ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, με σχετικό Ψήφισμα 
Φ/Α του οποίου επισυνάπτεται.
Συνάδελφε,
Μέχρι να μπορέσουμε να εκδώσουμε την εφημερίδα μας, χρειαζόμαστε πίστωση χρόνου, 
συμπαράσταση και βοήθεια, υλική και ηθική, γι’ αυτό γράψε και άλλους συναδέλφους στην 
Ένωσή μας και κατάθεσε τη συνδρομή σου στον υπ’ αριθμ. 155/482183-10 λογαριασμό 
στα κατά τόπους καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας.

Οι	εξελίξεις,	ωστόσο,	δεν	είναι	ενθαρρυντικές	επειδή	δεν	φαίνεται	να	διαμορφώνεται	η	
αναγκαία	σύγκλιση	απόψεων.	Έχουν,	άλλωστε,	περάσει	δυο	μήνες	από	την	πρώτη	-πολλά	
υποσχόμενη-	συνάντηση	με	τον	Θ.	Αναγνωστόπουλο,	χωρίς	κανένα	πρακτικό	αποτέλεσμα,	
αφού	ο	ίδιος	επικαλείται	και	την	άνευ	αποτελέσματος	συνάντηση	μεταξύ	ΕΚΑ,	ΕΝΑΕΑ	
και	ΠΟΑΣΥ,	στις	22	Οκτωβρίου	1991.	Κατά	τη	συνάντηση	αυτή,	αποτυπώθηκε	πράγματι	
πλήρης	διάσταση	απόψεων,	καθώς	η	ΠΟΑΣΥ	επέμενε	στην	οργάνωση	των	αστυνομικών	
σε	 πρωτοβάθμιο,	 δευτεροβάθμιο	 και	 τριτοβάθμιο	 επίπεδο,	 ενώ	 -αντίθετα-	 ΕΝΑΕΑ	 και	
ΕΚΑ	υποστήριζαν	τη	σύσταση	δυο	επαγγελματικών	αστυνομικών	ενώσεων,	μια	για	Αξι-
ωματικούς	και	μια	για	τους	κατώτερους	αστυνομικούς,	καθώς	και	μιας	δευτεροβάθμιας	
Ένωσης.

Από	 την	πλευρά	 της,	 η	ΕΝΑΕΑ,	στις	 6	Νοεμβρίου	1991,	 χαιρέτισε	 τη	βούληση	 της	
Πολιτείας	για	νομοθετική	εξομοίωση	των	θυμάτων	κοινών	εγκληματικών	επιθέσεων	με	
αυτά	των	τρομοκρατικών	ενεργειών	και	με	την	ευκαιρία	επανέφερε	την	πρότασή	της	για	
χορήγηση	ειδικού	επιδόματος	επικινδύνου	εργασίας,	ως	ελάχιστη	αμοιβή	σε	αυτούς	που	
προσφέρουν	τη	ζωή	τους	για	την	ασφάλεια	των	πολιτών	αλλά	και	ως	μια	επιπλέον	απάντη-
ση	της	Πολιτείας	στις	προκλήσεις	των	τρομοκρατών.	
Τον	ίδιο	μήνα	εξέδωσε	ανακοινώσεις	καταδίκης	των	βίαιων	επιθέσεων	που	δέχθηκαν	

αστυνομικοί	στο	Ηράκλειο	Κρήτης,	αλλά	και	κατά	τη	συμπλοκή	με	τους	τρομοκράτες	της	
«17	Νοέμβρη»	στα	Σεπόλια.	«Τα τελευταία κρούσματα τυφλής βίας πρέπει να αφυπνίσουν 
όλους εκείνους που “μακάρια” παρακολουθούν τα «τεκταινόμενα», ως απλοί θεατές, με 
συμπάθεια μάλλον προς τους “θύτες” παρά προς τα “θύματα”. Πρέπει να αφυπνίσουν όλους 
εκείνους που από άγνοια, ιδιοτέλεια ή καιροσκοπισμό δεν βρίσκουν ποτέ λίγα λόγια παρηγο-
ριάς για να εκφράσουν τη συμπάθειά τους προς αυτούς που προσφέρουν τη ζωή τους για την 
προστασία της έννομης τάξης», έγραφε	η	ανακοίνωση	της	20ης	Νοεμβρίου	1991.
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Την	 ίδια	ώρα,	 το	προεδρείο	συνεχίζει	 τις	 επαφές	του	με	τα	πολιτικά	κόμματα	για	τη	
ρύθμιση	του	συνδικαλιστικού	ζητήματος.	Εκ	μέρους	του	ΚΚΕ	έχει	ήδη	λάβει	την	πρότασή	
του,	όπως	κατατέθηκε	και	στη	Βουλή,	και	στην	απαντητική	επιστολή	της	σημειώνει	ότι	«το 
προτεινόμενο σχέδιο νόμου πιστεύουμε ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και σε πολλά 
σημεία του βρίσκει απόλυτα σύμφωνη την Ένωσή μας, ελπίζουμε δε ότι, με τις αναγκαίες 
βελτιώσεις που πρέπει να επέλθουν λόγω της ιδιαιτερότητας του αστυνομικού επαγγέλματος, 
θα αποτελέσει συνισταμένη κοινής βούλησης όλων των κομμάτων της ελληνικής Βουλής».	
Επίσης,	σημειώνει	ότι	έχει	και	δικές	της	προτάσεις,	τις	οποίες	θα	θέσει	υπόψη	των	κομμά-
των	μετά	την	υποβολή	τους	στον	υπουργό,	προτείνει	δε	να	υπάρξει	συνάντηση	και	με	το	
ΚΚΕ	για	τη	διαμόρφωση	των	τελικών	θέσεων.

Οι προτάσεις της ΕΝΑΕΑ 

Οι	προτάσεις	της	ΕΝΑΕΑ	επιδόθηκαν	πράγματι	στον	υπουργό	στις	25	Νοεμβρίου	1991,	
προσωπικά	από	τον	ίδιο	τον	πρόεδρο	Ηλία	Βλαχογιάννη	και	τον	γραμματέα	Μιχαήλ	Βε-
τούλη.

«Πιστεύουμε, κύριε υπουργέ, ότι οι ως άνω προτάσεις περιέχουν όλα εκείνα τα στοιχεία 
για τη δημιουργία ενός υγιούς συνδικαλισμού στο χώρο μας και ελπίζουμε ότι θα ληφθούν 
υπόψη και θα προχωρήσει, επιτέλους, η νομοθετική ρύθμιση η οποία θα εκφράζει το επι-
στέγασμα και την τυπική επικύρωση της, νόμιμης από κάθε άποψη, πλην όμως συγκεχυμέ-
νης, σημερινής πραγματικότητας»,	ανέφερε	το	συνοδευτικό	έγγραφο	προς	τον	υπουργό	
Δημόσιας	Τάξης.

Ιδού	οι	προτάσεις	των	Αξιωματικών	για	τη	νομοθετική	κατοχύρωση	του	συνδικαλιστι-
κού	δικαιώματος:

1.	ΣΥΣΤΑΣΗ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ	ΕΝΩΣΕΩΝ
Επιτρέπεται	η	σύσταση	δύο	Επαγγελματικών	Αστυνομικών	Ενώσεων,	μία	για	τους	Αξι-

ωματικούς	 με	 την	 επωνυμία	 ΕΝΩΣΗ	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	
(ΕΝ.Α.Ε.Α.)	και	μία	για	τους	κατώτερους	αστυνομικούς	με	την	επωνυμία	ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ	
ΕΝΩΣΗ	ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ	(Π.Ε.Κ.Α.)	με	έδρα	την	ΑΘΗΝΑ,	καθώς	και	η	
σύσταση	μιας	δευτεροβάθμιας	Ένωσης	με	την	επωνυμία	ΕΘΝΙΚΟ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	ΑΣΤΥ-
ΝΟΜΙΚΩΝ	ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	(Ε.Σ.Α.Σ.).

2.	ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός	των	Επαγγελματικών	Ενώσεων,	μεταξύ	των	άλλων,	είναι:
α.	Η	ανάπτυξη	πνεύματος	αλτρουισμού,	δεσμών	φιλίας	και	αλληλεγγύης	μεταξύ	των	

μελών.
β.	Η	βελτίωση	των	εργασιακών	σχέσεων	και	η	προώθηση	των	αιτημάτων	του	κλάδου.
γ.	Η	διαφύλαξη,	προάσπιση	και	προώθηση	των	ηθικών	και	υλικών	συμφερόντων	των	

μελών	γενικότερα.
δ.	Η	διατύπωση	γνώμης	σε	προτεινόμενες	νομοθετικές	ρυθμίσεις	και	σε	σοβαρά	θέματα	

που	απασχολούν	την	Αστυνομία.
ε.	Η	παρουσίαση	και	προβολή	στις	αρμόδιες	Αρχές	όλων	των	διεκδικήσεων	και	αιτημά-

των,	καθώς	και	η	εξεύρεση	νόμιμων	τρόπων	για	την	ικανοποίησή	τους.
στ.	Η	διαφώτιση	της	κοινής	γνώμης	για	το	έργο	που	επιτελεί	η	Αστυνομία.
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3.	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Ένωσης	Αξιωματικών	Ελληνικής	Αστυνομίας	αποτελείται	

από	15	μέλη,	που	εκλέγονται	σε	Πανελλήνια	ψηφοφορία	με	ενιαίο	ψηφοδέλτιο	και	για	θη-
τεία	τριών	(3)	ετών.	Το	προεδρείο	του	νεοεκλεγμένου	Διοικητικού	Συμβουλίου	εκλέγεται	
με	μυστική	ψηφοφορία	από	τα	μέλη	του,	αφού	προηγουμένως	συγκροτηθεί,	σύμφωνα	με	
το	Καταστατικό,	σε	Σώμα,	και	απαρτίζεται	από	τους:	Πρόεδρο,	Α΄	Αντιπρόεδρο,	Β’	Αντι-
πρόεδρο,	Γενικό	Γραμματέα,	Αναπληρωτή	Γενικό	Γραμματέα,	Ταμία,	Υπεύθυνο	Γραφείου	
Τύπου,	Υπεύθυνο	Γραφείου	Διεθνών	Σχέσεων.

4.	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ	-	ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Σε	κάθε	έδρα	Αστυνομικής	Διεύθυνσης	εκλέγεται	τριμελής	Γραμματεία,	που	συγκροτεί-

ται	από	τον	περιφερειακό	Γραμματέα,	τον	αναπληρωτή	περιφερειακό	Γραμματέα	και	τον	
Ταμία.	Στις	έδρες	των	Γενικών	Αστυνομικών	Διευθύνσεων	εκλέγεται	πενταμελής	Γραμμα-
τεία.	Οι	περιφερειακές	Γραμματείες	εκπροσωπούν	την	Ένωση	στις	διάφορες	τοπικές,	κοι-
νωνικές	κ.λπ.	εκδηλώσεις.	Για	θέματα	τοπικού	ή	γενικότερου	αστυνομικού	ενδιαφέροντος,	
αναφέρονται	στο	Διοικητικό	Συμβούλιο	απ’	όπου	και	παίρνουν	οδηγίες.

5.	ΕΘΝΙΚΟ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ	ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	(Ε.Σ.Α.Σ.)
Το	Εθνικό	Συμβούλιο	Αστυνομικών	Σωματείων	αποτελείται	από	21	μέλη,	που	εκλέγο-

νται	από	τα	Διοικητικά	Συμβούλια	και	τις	περιφερειακές	Γραμματείες	της	Ένωσης	Αξιω-
ματικών	Ελληνικής	Αστυνομίας	και	της	Πανελλήνιας	Ένωσης	Κατωτέρων	Αστυνομικών,	
για	θητεία	τριών	ετών.

6.	ΔΙΑΘΕΣΗ	ΧΩΡΩΝ
Στις	 έδρες	 των	 δύο	Πρωτοβάθμιων	Ενώσεων,	Αξιωματικών	 και	Κατωτέρων	 και	 του	

Εθνικού	Συμβουλίου	Αστυνομικών	Σωματείων,	διατίθεται	κατάλληλος	χώρος	για	τη	λει-
τουργία	γραφείων,	ανάλογα	με	τις	αντικειμενικές	δυνατότητες	της	υπηρεσίας	και	με	σύμ-
φωνη	γνώμη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	των	Ενώσεων.
Επίσης,	στα	κτήρια	των	Κεντρικών	και	Περιφερειακών	Υπηρεσιών	διατίθεται	ειδικός	

χώρος	για	πραγματοποίηση	συνεδριάσεων,	ανάρτηση	ανακοινώσεων	κ.λπ.

7.	ΕΙΣΠΡΑΞΗ	ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Οι	εισφορές	των	εγγεγραμμένων	μελών	παρακρατούνται	από	την	Υπηρεσία,	σύμφωνα	

με	τις	καταστάσεις	που	υποβάλλουν	τα	Σωματεία.

8.	ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ	ΜΕΛΩΝ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σε	10	μέλη	των	Διοικητικών	Συμβουλίων	των	Ενώσεων,	Αξιωματικών	και	Κατωτέρων	

και	του	Εθνικού	Συμβουλίου	Αστυνομικών	Σωματείων	παρέχεται	ειδική	άδεια	απουσίας	
από	την	υπηρεσία,	για	τρεις	εργάσιμες	ημέρες	το	μήνα.	Σε	εξαιρετικές	περιπτώσεις,	η	Υπη-
ρεσία	μπορεί	να	δώσει	άδεια	απουσίας	και	πέραν	των	3	ημερών.
Τα	μέλη	των	Διοικητικών	Συμβουλίων	μπορούν	επίσης	να	συνέρχονται	κατά	τη	διάρ-

κεια	του	ωραρίου	της	υπηρεσίας	επί	δέκα	ώρες	τον	χρόνο.
Τα	 μέλη	 του	Διοικητικού	Συμβουλίου	 που	 θα	 τύχουν	 ειδικής	 αδείας,	 ορίζονται	 κάθε	

μήνα	με	απόφαση	του	Προέδρου.
Στα	μέλη	των	Περιφερειακών	Γραμματειών	παρέχεται	ευχέρεια	απουσίας	για	να	λάβουν	

μέρος	στην	ψηφοφορία	για	το	Εθνικό	Συμβούλιο	Αστυνομικών	Σωματείων.
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Στους	περιφερειακούς	Γραμματείς	παρέχεται	άδεια	απουσίας	μιας	εργάσιμης	ημέρας	το	
μήνα,	που	σε	εξαιρετικές	περιπτώσεις	μπορεί	να	αυξηθεί	από	την	Υπηρεσία.
Πέραν	των	ανωτέρω,	τα	μέλη	διευκολύνονται	για	την	εκπλήρωση	των	καταστατικών	

τους	υποχρεώσεων	όπως,	συμμετοχή	σε	Γενικές	Συνελεύσεις,	κοινωνικές	-	πολιτιστικές	
εκδηλώσεις,	εθιμοτυπικές	επισκέψεις	κ.λπ.

9.	ΑΜΕΤΑΘΕΤΟ	ΜΕΛΩΝ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Τα	μέλη	 των	Διοικητικών	Συμβουλίων	 των	Αστυνομικών	Ενώσεων	 και	 του	Εθνικού	

Συμβουλίου,	διαρκούσης	της	θητείας	τους	και	δύο	έτη	μετά	τη	λήξη	της,	δεν	μετατίθενται	
εκτός	της	έδρας	τους,	παρά	μόνο	ύστερα	από	αίτησή	τους	ή	για	λόγους	πειθαρχίας.	Στην	
περίπτωση	αυτή,	η	μετάθεση	διατάσσεται	από	5μελές	Συμβούλιο,	στο	οποίο	συμμετέχουν	
και	οι	Πρόεδροι	 των	Ενώσεων	Αξιωματικών	και	Κατωτέρων,	κατά	περίπτωση,	και	 του	
Εθνικού	Συμβουλίου	Αστυνομικών	Σωματείων.

10.	ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Απαγορεύεται	στα	μέλη	των	Ενώσεων	να	συμμετέχουν	σε	εκδηλώσεις	και	συγκεντρώ-

σεις	των	πολιτικών	κομμάτων	ή	σε	άλλες	πολιτικές	Ενώσεις.
Απαγορεύεται	η	άσκηση	προπαγάνδας	υπέρ	ή	κατά	κομμάτων,	πολιτικών	σχηματισμών	

ή	υποψήφιων	σε	εκλογές.
Οι	Αστυνομικές	Ενώσεις	δεν	μπορούν	να	προσχωρούν,	 να	γίνονται	μέλη	ή	να	έχουν	

σχέσεις	 οργανωτικού	 χαρακτήρα	με	 άλλες	 συνδικαλιστικές	 οργανώσεις,	 εκτός	 των	 διε-
θνών	Αστυνομικών	Σωματείων,	Ενώσεων,	Ομοσπονδιών	και	 των	Ενώσεων	Δικαστικών	
Λειτουργών,	ούτε	τα	μέλη	τους	να	εκπροσωπούν	άλλους	εργαζόμενους.

11.	ΤΜΗΜΑΤΑ	ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Συνιστώνται	αντίστοιχα	Τμήματα	Συνταξιούχων,	τα	προεδρεία	των	οποίων	μπορεί	να	

καλούνται	από	το	Εθνικό	Συμβούλιο	για	συζήτηση	θεμάτων	γενικότερου	αστυνομικού	εν-
διαφέροντος.

Τις	προτάσεις	αυτές	το	προεδρείο	τις	διαβίβασε	έπειτα	από	λίγες	ημέρες	και	στα	πολιτι-
κά	κόμματα,	στην	ΕΚΑ	και	στην	Ένωση	Δικαστών	και	Εισαγγελέων.	
Τέλη	1991,	αρχές	1992,	από	όποια	σκοπιά	πάντως	κι	αν	επιχειρούσε	κανείς	να	προβλέ-

ψει	τις	εξελίξεις,	δεν	θα	μπορούσε	να	κάνει	ασφαλείς	προβλέψεις.	

Η	 ΕΝΑΕΑ	 προχώρησε	 στην	 Γ’	 Τακτική	 Γενική	 Συνέλευσή	 της,	 στις	 19	 Ιανουαρίου	
1992,	προβαίνοντας	σε	μια	ψύχραιμη	αποτίμηση	της	κατάστασης	και	εμμένοντας,	φυσικά,	
στις	διατυπωμένες	ήδη	θέσεις	της	για	το	συνδικαλισμό.	
Οι	Αξιωματικοί	 ενημερώθηκαν	 για	 τις	 συναντήσεις	 με	 τους	 εκπροσώπους	 του	ΚΚΕ	

(4/12/1991)	και	του	Συνασπισμού	(13/12/1991),	κατά	τις	οποίες	αντηλλάγησαν	απόψεις	
χωρίς	να	υπάρξει	 ταύτιση	για	το	επίμαχο	ζήτημα.	Επίσης	παρουσιάστηκαν	τα	αποτελέ-
σματα	των	συναντήσεων	με	τον	υπουργό	και	κυρίως	οι	προτάσεις	για	τη	δημιουργία	ενός	
υγιούς	συνδικαλισμού.
Πέραν	αυτών,	οι	κυριότερες	δραστηριότητες	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	όπως	παρου-

σιάστηκαν	από	τον	γραμματέα	Μιχαήλ	Βετούλη,	ήταν	συνοπτικά	οι	εξής:
α)	 Με	 τη	 λήξη	 των	XI	Μεσογειακών	Αγώνων	 εκδόθηκε	 ανακοίνωση	 (17-7-91)	 με	

την	οποία	η	Ένωση	συνέχαιρε	όλους	τους	αστυνομικούς	για	τις	προσπάθειες	που	
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κατέβαλαν	κάτω	από	αντίξοες	συνθήκες	και	καθ’	υπέρβαση	του	καλώς	εννοούμε-
νου	υπηρεσιακού	καθήκοντος,	ώστε	οι	αγώνες	να	στεφθούν	από	πλήρη	επιτυχία.	
Παράλληλα	εκφράστηκε	η	πικρία	της	Ένωσης	για	τη	μη	έγκαιρη	ενημέρωση	του	
προσωπικού	σχετικά	με	 την	αναστολή	 χορήγησης	 των	 καλοκαιρινών	αδειών,	 με	
αποτέλεσμα	να	προκληθεί	αναστάτωση	σ’	αυτό	και	τις	οικογένειές	τους,	οικονομι-
κή	ζημία	(ακύρωση	θέσεων	σε	μεταφορικά	μέσα,	ξενοδοχεία)	κ.λπ.

β)	 Την	1-10-91	υπήρξε	έντονη	διαμαρτυρία	για	την	απρόκλητη	χρήση	βίας	εναντίον	
των	συναδέλφων	μας	στο	Ηράκλειο	Κρήτης	που	με	κίνδυνο	της	σωματικής	ακε-
ραιότητας	προσπάθησαν	να	προστατεύσουν	τη	δημόσια	περιουσία	(Νομαρχία)	και	
επιτελέσουν	στο	ακέραιο	το	καθήκον	τους.	Με	την	 ίδια	ανακοίνωση	εκφράσαμε	
τη	θλίψη	μας	για	το	σοβαρό	τραυματισμό	του	Αστυνομικού	Διευθυντή	Ηρακλείου,	
άλλων	συναδέλφων,	αλλά	και	πολιτών,	ενώ	παράλληλα	καλέσαμε	τους	διάφορους	
φορείς	και	τα	κόμματα	να	αφήσουν	την	Αστυνομία	έξω	από	το	παιγνίδι	του	κομ-
ματικού	ανταγωνισμού,	γιατί	αυτή	ανήκει	στον	Ελληνικό	λαό	και	τα	περισσότερα	
μέλη	της	προέρχονται	από	αγροτικές	οικογένειες,	προς	τις	οποίες	η	ευαισθησία	και	
το	ενδιαφέρον	μας	είναι	δεδομένα.

γ)	 Την	27-10-91	ο	πρόεδρος	της	Ένωσης	εκφώνησε	επικήδειο	στη	κηδεία	του	Αστυ-
φύλακα	Δημήτρη	Κώστα,	ο	οποίος	έπεσε	στο	βωμό	του	καθήκοντος	από	άνανδρα,	
στυγνά	και	στυγερά	δολοφονικά	πυρά	ανθρωποειδών	τεράτων	και	υπανθρώπων-
παραμονή	της	ονομαστικής	του	εορτής.	

	 Για	πρώτη	φορά,	ενώπιον	της	πολιτικής	και	φυσικής	Ηγεσίας	εξαπολύθηκε	δριμύ	
«κατηγορώ»	από	αστυνομικά	χείλη	εναντίον	όλων	εκείνων	οι οποίοι:

 - Φορτώνουν με τόση ευκολία και ελαφρότητα σχεδόν όλα τα κακά της κοινωνίας 
στην Αστυνομία.

 - θεωρούν τους αστυνομικούς πολίτες Β’ κατηγορίας.
 - θεωρούν με τα γραφόμενα και τα λεγόμενά τους «φυσικούς» περίπου τους θανάτους 

συναδέλφων μας από εγκληματικά χέρια, ενώ -αντίθετα- δε βρίσκουν λόγια συμπά-
θειας στις περιπτώσεις νόμιμης άμυνάς μας κατά αδίκων πράξεων.

 - Δεν αναγνωρίζουν ότι και εμείς, οι φύλακες της έννομης τάξης, έχουμε δικαίωμα στη 
ζωή και δικαίωμα αυτοπροστασίας από τα παντός είδους κακοποιά στοιχεία.

δ)	 Την	5-11-91	απεστάλη	έγγραφο	προς	τον	Πρωθυπουργό	της	χώρας,	την	πολιτική	
και	φυσική	Ηγεσία	του	Σώματος	με	το	οποίο	«εκφράσαμε την ικανοποίησή μας για 
τη μελετώμενη τότε νομοθετική εξομοίωση των θυμάτων κοινών εγκληματικών επι-
θέσεων με αυτά των τρομοκρατικών ενεργειών, ενώ παράλληλα θέσαμε θέμα χορήγη-
σης ειδικού επιδόματος επικινδύνου εργασίας στους αστυνομικούς, ως ελάχιστη αμοι-
βή για την προσφορά ακόμη και της ζωής μας για την ασφάλεια των πολιτών, άλλα 
και ως μία επιπλέον απάντηση της Πολιτείας στις προκλήσεις των τρομοκρατών108.

ε)	 Την	11-11-91	απεστάλη	έγγραφο	στον	υπουργό	Δ.Τ.	με	το	οποίο	εκφραζόταν	η	ικα-

108. Η κυβέρνηση, εξαγγέλλοντας την οικονομική της πολιτική, ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν χρή-
ματα για τους αστυνομικούς. Παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις, οι αστυνομικοί εξαιρέθηκαν από τη 
χορήγηση μιας αύξησης 3% συν 3% που δόθηκε στους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και από 
το επίδομα των 18.000 δραχμών που δινόταν σε άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων.
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νοποίηση	των	Αξιωματικών	«για τη θαρραλέα και έντιμη στάση του σε τηλεοπτική 
εκπομπή κρατικού καναλιού, με την επισήμανση ότι παρόμοιες θέσεις αποκαθιστούν 
το περί δικαίου αίσθημα του λαού μας, χαλυβδώνουν τη θέληση των συναδέλφων για 
συνέχιση του δύσκολου έργου τους και ενισχύουν το κύρος των θεσμών».

στ)	 Την	14-11-91	απεστάλη	επιστολή	προς	τον	Διευθυντή	της	Εφημερίδας	«Το	Βήμα»	
όσον	 αφορά	 σχετικό	 άρθρο	 της	 (3-11-91)	 και	 με	 τίτλο	 «Καβγάδες	 για	 τη	 στέγη	
της	Θέμιδος».	Στο	άρθρο	αυτό	γινόταν	λόγος	για	παραχώρηση	των	χώρων	και	των	
κτιριακών	εγκαταστάσεων	των	Αστυνομικών	Σχολών	της	οδού	Μεσογείων,	προκει-
μένου	να	στεγαστούν	το	Εφετείο	Αθηνών	και	τα	Διοικητικά	Δικαστήρια	της	Πρω-
τεύουσας.

	 Η	ΕΝΑΕΑ	 εξηγούσε	 τους	 λόγους	 για	 τους	 οποίους	 οι	 συγκεκριμένοι	 χώροι	 και	
εγκαταστάσεις	έπρεπε	να	μείνουν	άθικτοι,	με	την	επισήμανση	ότι	«κατά	το	παρελ-
θόν	 αναγέρθηκε	 με	 δαπάνες	 από	 τον	Προϋπολογισμό	 του	 υπουργείου	Δημόσιας	
Τάξης	κτίριο	για	τη	στέγαση	του	Αρχηγείου	Ελληνικής	Αστυνομίας,	του	οποίου	η	
χρήση	παραχωρήθηκε,	πριν	καλά-καλά	αποπερατωθεί,	προσωρινά	στο	υπουργείο	
Δικαιοσύνης	με	τη	σύμφωνη	γνώμη,	δυστυχώς,	του	τότε	υπουργού	Δημόσιας	Τά-
ξης,	ενώ	οι	Υπηρεσίες	του	“φιλοξενούνται”	ακόμη	στο	κτίριο	της	οδού	Κατεχάκη».

ζ)	 Την	20-11-91	με	ανακοίνωση	στον	Τύπο	«εκφράσαμε την αγανάκτηση και τον απο-
τροπιασμό μας για την άνανδρη δολοφονική επίθεση τρομοκρατών εναντίον συναδέλ-
φων μας στο «πάρκινγκ Χαρ. Τρικούπη», ενώ ταυτόχρονα καλούσαμε σε αφύπνιση 
όλους εκείνους που από άγνοια, ιδιοτέλεια ή καιροσκοπισμό, παρακολουθούν “μα-
κάρια” τα “τεκταινόμενα” ως απλοί θεατές, με συμπάθεια μάλλον προς τους “θύ-
τες” πaρά προς τα “θύματα”, χωρίς να βρίσκουν ποτέ λίγα λόγια παρηγοριάς για να 
εκφράσουν τη συμπάθειά τους προς αυτούς που προσφέρουν το πολυτιμότερο αγαθό, 
τη ζωή τους, για την προστασία της έννομης τάξης. Παράλληλα, αναφερόμαστε και 
στο κατά πόσο το υφιστάμενο νομικό καθεστώς προστατεύει επαρκώς τον αστυνομικό 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του».

Τέλος,	έγινε	ενημέρωση	για	τις	δραστηριότητες	της	Ένωσης	σε	Ευρωπαϊκό	επίπεδο,	ήτοι	
για	τη	συμμετοχή	της	στην	6η	Διεθνή	Συνάντηση	Εργασίας	του	CESP,	που	έγινε	στο	Ζάππειο	
Μέγαρο	από	τις	6	έως	τις	8	Νοεμβρίου	1991.	Στις	εργασίες	αυτές	συμμετείχαν	εκπρόσωποι	
Αστυνομικών	Σωματείων	13	Ευρωπαϊκών	Χωρών	προς	τους	οποίους	η	Ένωση	παρέθεσε	
δείπνο	την	8-11-91	σε	κοσμική	ταβέρνα	στην	Κηφισιά.	Κατά	τη	συνάντηση,	ο	πρόεδρος	Ηλί-
ας	Βλαχογιάννης	μίλησε	για	την	προοπτική	της	Αστυνομίας	στην	Ευρώπη	και	για	τις	συνθή-
κες	εργασίας	των	αστυνομικών,	δίνοντας	έμφαση	στη	θωράκισή	τους.	«Πρέπει να καθορι-
στούν», τόνισε, «τα όρια αυτοάμυνας των αστυνομικών από εγκληματικές επιθέσεις σε βάρος 
τους για να γνωρίζει ο αστυνομικός πότε μπορεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος»109.

Εξάλλου,	με	το	Ψήφισμα	που	εκδόθηκε	από	τη	Γενική	Συνέλευση,	η	Ένωση:

1. ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ τους συναδέλφους Αξιωματικούς όλης της χώρας και τους ΚΑΛΕΙ να 
συνεχίσουν αγωνιζόμενοι απ’ τις γραμμές της Ένωσης, για την επίτευξη των καταστα-
τικών σκοπών και στόχων της.

109. «Ριζοσπάστης», 7/11/1991.
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2. ΕΚΦΡΑΖΕΙ τη βαθιά ανησυχία της για τα αυξανόμενα κρούσματα βίας στην ελληνική 
κοινωνία και προσκαλεί τους πολίτες, σε γόνιμη συνεργασία με τις αστυνομικές δυνά-
μεις για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους.

3. ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ στο θέμα της επανίδρυσης του ανεξάρτητου ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ της ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, γιατί πιστεύει ότι το Σώμα πρέπει να διοικείται από τη 
φυσική του Ηγεσία.

4. ΘΕΩΡΕΙ ότι η χορήγηση επιδόματος επικινδύνου εργασίας στους αστυνομικούς, επι-
δόματος θέσεως στους διοικούντες βαθμοφόρους και αμοιβής, σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες περί εργατικής νομοθεσίας διατάξεις για την πέραν του πενθημέρου απασχόλη-
ση, αποτελούν το ελάχιστο που μπορεί να προσφέρει η Πολιτεία σ’ αυτούς που δίνουν 
τη ζωή τους για την ασφάλεια των πολιτών.

5. ΠΙΣΤΕΥΕΙ ότι η θέσπιση ρύθμισης για την εισαγωγή τέκνων αστυνομικών στη Σχολή 
Αστυφυλάκων σε ποσοστό 10%, καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού των εκάστοτε 
εισαγομένων, αποτελεί ένα δίκαιο μέτρο, το οποίο θα τονώσει το ηθικό των χιλιάδων 
συναδέλφων μας.

6. ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ την επίλυση του χρόνιου προβλήματος προαγωγής των Αστυνόμων και 
Αστυνομικών Υποδιευθυντών, οι οποίοι αποστρατεύονται λόγω 35ετίας ή ορίου ηλι-
κίας.

7. ΚΑΛΕΙ την Πολιτεία να προχωρήσει στην άμεση νομοθετική ρύθμιση του συνδικα-
λιστικού δικαιώματος στην Αστυνομία ώστε να αρθεί μια αδικία σε βάρος χιλιάδων 
εργαζομένων και να πάψει η πολυδιάσπαση του κλάδου.

8. ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΙ την ανυποχώρητη θέση της για την προστασία των εθνικών μας δικαί-
ων και ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ έκκληση προς την Κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα και τους 
Διεθνείς Οργανισμούς να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα δικαιώματα των Ελλη-
νικών πληθυσμών στην ΗΠΕΙΡΟ, στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ και στην ΑΝΑΤ. ΡΩΜΥΛΙΑ.

9. Τέλος, πιστεύει ότι είναι πλέον καιρός για την ανέγερση ανδριάντα του Μ. Αλεξάν-
δρου στην Πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους και η Ένωσή μας ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ το 
ποσό των 50.000 δρχ, ως ελάχιστη συμβολή στον Μεγάλο ΜΑΚΕΔΟΝΑ άνδρα του 
Ελληνισμού110.	

Για	την	πρωτοβουλία	της	ΕΝΑΕΑ	αναφορικά	με	την	ανέγερση	του	ανδριάντα	του	Με-
γάλου	Αλεξάνδρου,	υπήρξε	ενημέρωση	και	του	Πρωθυπουργού.	Σε	σχετική	επιστολή	το-
νίζεται	ότι	αποτελεί	κορυφαίο	σημείο	αναφοράς	στο	Ψήφισμα	της	Γενικής	Συνέλευσης	
και	ότι	«θεωρούμε ότι η υλοποίηση της πρότασης αυτής καθίσταται επιβεβλημένη, ως συμ-
βολίζουσα το χρέος και την απόφαση των απανταχού Ελλήνων για την προάσπιση και δια-
φύλαξη των εθνικών μας δικαίων», «ενόψει των διαμορφούμενων εξελίξεων στα Βαλκάνια 
και ιδιαίτερα της κλιμακούμενης προσπάθειας, από πολυποίκιλα κέντρα για το σφετερισμό 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την παραχάραξη και πλαστογράφηση της ιστορίας μας, 
την προβολή εδαφικών διεκδικήσεων σε βάρος της χώρας μας και τη συντονισμένη επίθεση 
εναντίον αυτής της ίδιας της οντότητας του ελληνικού έθνους».

110. Με επιστολή της προς την Εθνική Τράπεζα, η ΕΝΑΕΑ ενημέρωσε ότι ανοίγει σχετικό λογαρια-
σμό, καταθέτοντας το συγκεκριμένο ποσό.
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Στο	συνδικαλιστικό	μέτωπο,	ένα	δημοσίευμα	του	«Ριζοσπάστη»	(15	Φεβρουαρίου	1992)	
έρχεται	και	πάλι	να	προκαλέσει	νέους	προβληματισμούς.	Με	τίτλο	«Ενότητα	ή	διάσπαση	
στα	αστυνομικά	σωματεία»,	τίθεται	το	ερώτημα	«πού	το	πάει	το	υπουργείο;»,	καθώς	έχει	
έτοιμο	προσχέδιο	νόμου	για	τη	ρύθμιση	της	λειτουργίας	των	συνδικαλιστικών	σωματείων.	
Σύμφωνα	με	πληροφορίες	της	εφημερίδας,	πρόθεση	της	Ηγεσίας	του	υπουργείου	Δημοσί-
ας	Τάξεως	είναι	να	το	θέσει	υπόψη	των	ενδιαφερομένων	φορέων,	όπως	ζητούν	και	οι	ίδιοι,	
πριν	κατατεθεί	στη	Βουλή.	
Ειδικότερα,	η	επιτροπή	νομικών	του	υπουργείου	έχει	προτείνει	τη	δημιουργία	ενώσεων	

αστυνομικών	σε	τρία	επίπεδα,	ανάλογα	με	τη	βαθμολογική	κατάσταση	του	προσωπικού.	
Προτείνει,	δηλαδή,	ξεχωριστά	σωματεία	για	τους	ανωτάτους	Αξιωματικούς,	για	τους	ανώ-
τερους	Αξιωματικούς	και	 για	 τους	κατωτέρους	υπαλλήλους,	 δηλαδή	 τους	αστυφύλακες	
και	τους	αρχιφύλακες	Στην	πολυδιάσπαση	αυτή	φαίνεται	ότι	οδηγεί	η	στάση	ορισμένων	
υψηλόβαθμων	Αξιωματικών	που	εκφράζουν	την	άρνησή	τους	να	μετέχουν	σε	σωματείο	
μαζί	με	τους	κατώτερους	υπαλλήλους.	
Στη	μεσαία	βαθμίδα	φαίνεται	ότι	θέλουν	να	εντάξουν	τους	ανθυπαστυνόμους,	τους	υπα-

στυνόμους	και	τους	αστυνόμους	Β’,	ενώ	στην	πρώτη	βαθμίδα	μαζί	με	τους	υποστράτη-
γους,	τους	ταξίαρχους,	τους	αστυνομικούς	διευθυντές	και	υποδιευθυντές	συνυπολογίζουν	
και	τους	αστυνόμους	Α’.	Ο	διαχωρισμός	αυτός	φαίνεται	ότι	 εξυπηρετεί	και	αυτούς	που	
πιστεύουν	ότι	έτσι	θα	μπορούν	να	ελέγχουν	καλύτερα	τα	σωματεία.
Η	οργανωτική	διάρθρωση	θα	είναι	προκαθορισμένη	και	προϋποθέτει	τη	διάλυση	των	

σωματείων	 που	 λειτουργούν	 σήμερα.	Η	 πρόταση	 της	 επιτροπής	 προβλέπει	 την	 ίδρυση	
σωματείων	όχι	κατά	νομό,	αλλά	σύμφωνα	με	την	τοπική	αρμοδιότητα	των	αστυνομικών	
επιθεωρήσεων	και	των	γενικών	αστυνομικών	διευθύνσεων	σε	Αθήνα	και	Θεσσαλονίκη.	
Προβλέπεται,	δηλαδή,	η	δημιουργία	ξεχωριστών	σωματείων,	ως	εξής:	1.	Αττικής.	2.	Θεσ-
σαλονίκης,	3.	Αλεξανδρούπολης,	Δράμας,	Καβάλας,	Ξάνθης,	Ορεστιάδας	και	Ροδόπης,	4.	
Ημαθίας,	Κιλκίς,	Πέλλας,	Πιερίας,	Σερρών	και	Χαλκιδικής,	5.	Γρεβενών,	Καστοριάς,	Κο-
ζάνης	και	Φλώρινας,	6.	Καρδίτσας,	Λάρισας,	Μαγνησίας	και	Τρικάλων,	7.	Βοιωτίας,	Εύ-
βοιας,	Ευρυτανίας,	Φθιώτιδας	και	Φωκίδας,	8.	Λέσβου,	Σάμου	και	Χίου,	9.	Δωδεκανήσου	
και	Κυκλάδων,	10.	Ηρακλείου,	Λασιθίου,	Ρεθύμνου	και	Χανίων,	11.	Άρτας,	Θεσπρωτίας,	
Ιωαννίνων	και	Πρέβεζας,	12.	Ζακύνθου,	Κέρκυρας,	Κεφαλληνίας	και	Λευκάδας,	13.	Αιτω-
λίας,	Ακαρνανίας,	Αχαΐας	και	Ηλείας	και	14.	Αρκαδίας,	Αργολίδας,	Κορινθίας,	Λακωνίας	
και	Μεσσηνίας.
Τα	πρωτοβάθμια	σωματεία	θα	εκπροσωπούνται	σε	τρεις	ξεχωριστές	Ομοσπονδίες,	που	

όλες	μαζί	θα	αποτελούν	συνομοσπονδία.	Η	λειτουργία	και	οι	αρμοδιότητες	των	συνδικαλι-
στικών	ενώσεων	θα	καθορίζεται	με	βάση	διατάξεις,	τόσο	του	αστικού	κώδικα,	όσο	και	του	
νόμου	1264/82	«περί	συνδικαλιστικών	ενώσεων»111.

Νέα αστυνομική τραγωδία

26	Φεβρουαρίου	1992.	Οι	αδίστακτοι	τρομοκράτες	δείχνουν	και	πάλι	το	αποκρουστικό	
τους	 πρόσωπο,	 τραυματίζοντας	 19	 αστυνομικούς	 και	 δύο	 πολίτες	 με	 πυροδότηση	 βόμ-
βας,	στοχεύοντας	σε	εν	κινήσει	λεωφορείο	των	ΜΑΤ,	κοντά	στο	σταθμό	του	Ηλεκτρικού	
στο	Θησείο,	κι	ενώ	αυτό	κατευθυνόταν	προς	τις	φυλακές	Κορυδαλλού.	Την	τρομοκρατική	
ενέργεια	αναλαμβάνουν	«ΕΛΑ»	και	«1η	Μάη».

111. «Ριζοσπάστης», 15/2/1992.
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Η	ΕΝΑΕΑ	εκδίδει	ανακοίνωση,	εκφράζοντας	την	αμέριστη	συμπαράστασή	της	στους	
τραυματίες	αστυνομικούς	και	στις	οικογένειές	τους,	καθώς	και	την	αγανάκτηση	και	τον	
αποτροπιασμό	της	για	τη	νέα	εγκληματική	ενέργεια.
Η	Ένωση	επισημαίνει	ότι	«το γεγονός ότι σημειώνεται μια τέτοια ενέργεια σε μια περίο-

δο που τα εθνικά μας προβλήματα είναι οξυμένα και που δοκιμάζεται η κοινωνική συνοχή, 
πρέπει να οδηγήσει την Πολιτεία στην πλήρη αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο αντιμε-
τωπίζει το θέμα της τρομοκρατίας. Επιβάλλεται», σημειώνει, «επίσης, η υιοθέτηση ενιαίας 
εθνικής στρατηγικής, εκσυγχρονισμός της Αστυνομίας σε εκπαιδευτικά συστήματα και μέσα, 
η ενεργός συμμετοχή κοινωνικών φορέων και οργανώσεων στη δημιουργία ενός μετώπου 
κατά της τρομοκρατίας, αλλά και η ευαισθητοποίηση του κάθε πολίτη για την απόκρουση του 
κοινού εχθρού που απειλεί αυτά τα ίδια τα θεμέλια της κοινωνίας».

Παρά	ταύτα,	μέσα	σε	αυτό	το	φορτισμένο	συναισθηματικά	κλίμα,	συζητείται	ξανά	στις	
27	Φλεβάρη	1992	στη	Βουλή	-με	πρωτοβουλία	του	ΚΚΕ	αυτή	τη	φορά-	η	πρόταση	νόμου	
για	τη	θεσμοθέτηση	του	συνδικαλισμού.	
Ο	υπουργός	Δημόσιας	Τάξης	Θ.	Αναγνωστόπουλος	στην	αρχή	της	συζήτησης	εξέφρασε	

την	ικανοποίησή	του	για	την	ομόφωνη	καταδίκη	της	τρομοκρατικής	επίθεσης	και	τόνισε:	
«Νομίζω ότι με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε ένα τείχος απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα, 
και ειδικότερα στην τρομοκρατία, και δίνουμε στον ελληνικό λαό την εικόνα πως όλες οι 
πολιτικές δυνάμεις προς την κατεύθυνση της πατάξεως αυτού του είδους της μάστιγας της 
εποχής μας είμαστε ενωμένοι και ομόφωνοι».
Η	κυβέρνηση,	ωστόσο,	απέρριψε	την	πρόταση.	Υπέρ	τάχτηκαν	τα	κόμματα	της	αντι-

πολίτευσης,	ενώ	ο	υπουργός	Δημόσιας	Τάξης,	δήλωσε:	«Αν εισηγούμαι αυτή τη στιγμή την 
απόρριψη της προτάσεως, δεν το εισηγούμαι γιατί διαφωνώ, αν θέλετε, επί της αρχής. Είναι 
κάτι που πρέπει να αντιμετωπισθεί. Διαφωνώ στις ρυθμίσεις, στα άρθρα, οι οποίες ασφα-
λώς δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των Σωμάτων Ασφαλείας. Σας παρέχω τη δι-
αβεβαίωση», πρόσθεσε, «ότι μέχρι τέλος Μαρτίου ή αρχές Απριλίου, θα έχω αποστείλει 
στα πολιτικά κόμματα την πρόταση του υπουργείου». Οι	βουλευτές	της	Νέας	Δημοκρατίας	
επικαλέστηκαν	 τον	στρατιωτικό	 χαρακτήρα	 της	Αστυνομίας	και	 το	ότι	 «το	αστυνομικό	
προσωπικό	έχει	στρατιωτική	ιεραρχία	και	πειθαρχία».	Όπως	είπε	χαρακτηριστικά	ο	ειση-
γητής	της	πλειοψηφίας	Β.	Γιοβανούδας,	«επιβάλλεται όπως τα θέματα που απασχολούν το 
αστυνομικό προσωπικό ρυθμίζονται με ειδικές διατάξεις, και όχι με επέκταση διατάξεων που 
ισχύουν για τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους».	
Αντιθέτως	ο	ειδικός	αγορητής	του	ΚΚΕ,	Στρατής	Κόρακας,	επισήμανε	ότι	ο	συνδικαλι-

σμός	αποτελεί	βασικό	στοιχείο	για	τον	εκδημοκρατισμό	των	Σωμάτων	Ασφαλείας.	Άσκη-
σε	κριτική	στην	κυβέρνηση,	γιατί	δεν	προχώρησε	ακόμη	στη	νομοθετική	αναγνώριση	του	
συνδικαλισμού,	παρά	τη	σχετική	δέσμευση	των	κομμάτων	της	Βουλής,	στις	3	Μαρτίου	
1990	και	ανέφερε	ότι,	 ενώ	έχουν	ήδη	αναγνωριστεί	 24	σωματεία	αστυνομικών	με	 ισά-
ριθμες	δικαστικές	αποφάσεις,	συνεχίζονται	οι	διώξεις	και	οι	μεταθέσεις	συνδικαλιστών,	
επειδή	αναπτύσσουν	τέτοια	δραστηριότητα.
Αναφερόμενος	στις	ρυθμίσεις	της	πρότασης	νόμου,	είπε	ότι:
«Στο άρθρο 1, προσδιορίζεται ότι οι αστυνομικοί υπάλληλοι της ΕΛ.ΑΣ. και οι ένστολοι 
υπάλληλοι του Λιμενικού, ανεξαρτήτως βαθμού, έχουν το δικαίωμα να ιδρύουν συνδικα-
λιστικές οργανώσεις.
Στο άρθρο 2, ορίζεται ότι η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων διέπονται από το Σύνταγμα. Και, στο άρθρο 3, τίθενται οι στόχοι και οι σκοποί. 
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Θέλουμε να επιμείνουμε», είπε, «ιδιαίτερα στο σημείο που αναφέρεται στην ανάπτυξη 
αλληλεγγύης με τους δημόσιους λειτουργούς και εργαζόμενους όλης της χώρας και στην 
επικοινωνία με ομοειδείς οργανώσεις του εξωτερικού, στη συνειδητή πειθαρχία που προ-
βλέπεται, στην προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων κατά δυσμενών αποφάσεων της 
προϊσταμένης αρχής και κάθε τρίτου. Και φυσικά, στο ζήτημα ότι η συμβολή και διαφύ-
λαξη της εθνικής ανεξαρτησίας, της ειρήνης και η προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών 
αποτελούν αρχές».
Να	σημειωθεί	ότι	ο	εισηγητής	της	μειοψηφίας,	Κ.	Μπαντουβάς,	τάχθηκε	κι	αυτός	υπέρ	

του	νομοσχεδίου,	σημειώνοντας	ότι	«το ΠΑΣΟΚ έχει την πατρότητα του συνδικαλιστικού 
κινήματος των Σωμάτων Ασφαλείας. Για πρώτη φορά στη χώρα μας και σε πείσμα των τα-
μπού της συντήρησης και της αντίδρασης επιχειρείτο η συνδικαλιστική αφύπνιση της ΕΛ.ΑΣ. 
με ξεκάθαρη αναφορά και δεσμευτικές διακηρύξεις στις προγραμματικές θέσεις ενός μεγά-
λου πολιτικού φορέα εξουσίας. Η πρόταση αυτή είναι σχεδόν ακριβής επανάληψη προηγού-
μενων προτάσεων νόμων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΝ κ.λπ. (...) Η κυβέρνηση, είπε καταλήγοντας 
ο κ. Μπαντουβάς, σήμερα επανατοποθετεί στις καλένδες το θέμα, με το επιχείρημα της μη 
ωρίμανσης, όπως προ διετίας είχε επαναλάβει ο τότε υπουργός της»112.

Είναι	 αναμφισβήτητο	 το	 γεγονός	 ότι	 τόσο	 το	ΚΚΕ	 όσο	 και	 ο	 «Ριζοσπάστης»	 έχουν	
πάρει	 «πατριωτικά»	 την	υποστήριξη	 του	συνδικαλιστικού	κινήματος	 των	αστυνομικών,	
διατηρώντας	μια	αξιοπρεπή	στάση	έναντι	όλων	των	πλευρών,	χωρίς	να	ταυτίζονται	απο-
λύτως	με	καμία	πλευρά,	παρά	τις	ουσιαστικές	διαφωνίες.	Χαρακτηριστικό	είναι	το	άρθρο-
παρέμβαση	του	Χρήστου	Λογαρά,	επικεφαλής	του	Τμήματος	της	Κ.Ε.	του	ΚΚΕ	για	τα	
Σώματα	Ασφαλείας,	υπό	τον	τίτλο	«Σκέψεις	για	το	συνδικαλισμό	στα	Σώματα	Ασφαλείας:

Η	 συζήτηση	 στη	Βουλή	 γύρω	 από	 το	 μεγάλο	 θέμα	 του	 συνδικαλισμού	 στα	 Σώματα	
Ασφαλείας	 έληξε	 με	 την	 καταψήφιση	 από	 την	 κυβερνητική	 πλειοψηφία	 της	 πρότασης	
νόμου	 του	ΚΚΕ	για	 τη	νομοθετική	κατοχύρωση	του	συνδικαλιστικού	δικαιώματος	 των	
αστυνομικών	και	λιμενικών	υπαλλήλων,	την	οποία	υποστήριξαν	όλα	τα	κόμματα	της	αντι-
πολίτευσης.	Το	πρόβλημα,	όμως,	εξακολουθεί	να	υφίσταται.
Δύο	ήταν	τα	κύρια	χαρακτηριστικά	της	συζήτησης.
1.	 Κανένας	πλέον	δεν	μπορεί	να	αγνοεί	το	συνδικαλισμό	στα	Σ.Α.	Η	ίδια	η	κυβέρνη-

ση,	διά	στόματος	του	υπουργού,	δήλωσε	πως,	παρά	την	καταψήφισή	του,	δεν	είναι	
αντίθετη	με	την	αρχή	του	νομοσχεδίου.

2.	 Με	τη	συζήτηση	φάνηκαν	οι	κυβερνητικές	προθέσεις	να	επιβάλουν,	μέσω	ενός	νέου	
νόμου,	ένα	κυβερνητικό	συνδικαλισμό	που	κύρια	χαρακτηριστικά	του	θα	είναι:	Η	
εξάρτησή	του	από	την	κομματική	μηχανή,	η	πολυδιάσπαση,	η	γραφειοκρατία	και	η	
πλαδαρότητα,	προβάλλοντας	σαν	δικαιολογία	τις	ιδιαιτερότητες	στα	Σ.Α.

Στις	προθέσεις	αυτές	της	κυβέρνησης	το	ΚΚΕ	δηλώνει	εξαρχής	την	εκ	διαμέτρου	αντί-
θεσή	του	και	πως	θα	παλέψει	για	την	ανατροπή	τους	μέσα	κι	έξω	από	τη	Βουλή.
Το	ΚΚΕ	τάσσεται	ΥΠΕΡ	της	νομοθετικής	κατοχύρωσης	του	συνδικαλιστικού	δικαιώμα-

τος	στα	Σ.Α.	με	βάση	τις	γενικές	αρχές	που	περιέχονται	στην	πρότασή	του	και	ΚΑΤΑ	της	
νομοθετικής	παρέμβασης	στη	δομή	και	λειτουργία	των	σωματείων.	Δικαίωμα	που	έχουν	
να	αποφασίζουν	αποκλειστικά	και	μόνο	οι	ίδιοι	οι	εργαζόμενοι.

112. Πρακτικά συνεδριάσεων Ολομέλειας Βουλής και Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δη-
μόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.
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Το	ΚΚΕ	φυσικά	και	έχει	εξειδικευμένες	θέσεις	για	το	συνδικαλισμό,	που	παίρνουν	υπό-
ψη	τους	τις	ιδιαιτερότητες	στα	Σ.Α.,	μόνο	που	αυτές	τις	βάζει	για	συζήτηση	στο	προσωπικό	
των	Σ.Α.	και	σε	καμιά	περίπτωση	δεν	τις	επιβάλλει	δια	νόμου.
Ας	δούμε	μερικές	από	αυτές:
1.	Προτείνεται	η	δημιουργία	σωματείων	κατά	νομούς,	που	θα	σχηματίζουν	μια	Ομο-

σπονδία	σ’	όλη	τη	χώρα	και	η	οποία	θα	εντάσσεται	στη	συνομοσπονδία	των	δημοσίων	
υπαλλήλων.
Η	ίδρυση	σωματείων	ανά	νομό	είναι	η	πλέον	συμφέρουσα	σε	σύγκριση	με	σωματεία	

ανά	Αστυνομική	Επιθεώρηση	γιατί:
•	 Το	γεωγραφικό	πλάτος	είναι	μικρότερο,	οπότε	τα	κοινωνικά	τοπικά	προβλήματα	κα-
τανοούνται	περισσότερο.

•	 Οι	τοπικές	Αρχές	είναι	αντίστοιχες	με	τα	σωματεία	(με	αυτό	το	πνεύμα,	άλλωστε,	
συστήθηκε	και	η	Αστυνομική	Νομαρχιακή	Επιτροπή).

•	 Οι	αστυνομικοί	είναι	λιγότεροι	και	μπορούν	να	επικοινωνούν	καλύτερα	μεταξύ	τους.
•	 Οι	διοικήσεις	των	σωματείων	μπορούν	να	είναι	πιο	κοντά	στα	μέλη	τους.
Η	ένταξη	της	ομοσπονδίας	στη	συνομοσπονδία	των	Δ.Υ.	(όπως	είναι	και	σήμερα)	σπάει	

τα	στεγανά	και	φέρνει	πιο	κοντά	την	Αστυνομία	με	τους	άλλους	εργαζόμενους.	Δίνει	δε	τη	
δυνατότητα	μεγαλύτερης	αποτελεσματικότητας	των	αγώνων	για	τη	λύση	των	προβλημά-
των	τους.
Η	διάταξη	του	Συντάγματος	για	απαγόρευση	της	απεργίας	στους	αστυνομικούς	είναι	

δεσμευτική	για	τη	συνομοσπονδία.	Άλλωστε	υπάρχουν	τόσες	άλλες	μορφές	διεκδίκησης	
που	έχει	χρησιμοποιήσει	κατά	καιρούς	το	συνδικαλιστικό	κίνημα	με	ανάλογη	επιτυχία.
2.	Είναι	ανάγκη,	η	ενιαία	συμμετοχή	του	προσωπικού	όλων	των	βαθμίδων	σε	ένα	σωμα-

τείο.	Θεωρώντας	πως	τα	περισσότερα	προβλήματα	του	κλάδου	(ωράριο,	οικονομικό,	υπη-
ρεσιακές	μεταβολές,	ασφαλιστικό,	συνταξιοδοτικό,	επικινδυνότητα)	είναι	κοινά	για	όλους,	
βαθμοφόρους	και	μη,	η	ενιαία	συμμετοχή	τους	σ’	ένα	σωματείο	θα	βοηθήσει	περισσότερο	
στην	από	κοινού	αντιμετώπισή	τους.
Ακόμη,	η	κοινή	λειτουργία	τους	θα	βοηθήσει	στην	ανάπτυξη	της	αλληλοκατανόησης,	

του	αλληλοσεβασμού,	της	αλληλοβοήθειας	μεταξύ	του	προσωπικού,	εξαλείφοντας	αντιπα-
λότητες,	που	υπάρχουν	σήμερα	μεταξύ	Αξιωματικών	και	κατωτέρων,	μεταξύ	προσωπικού	
της	πρώην	Χωροφυλακής	και	της	πρώην	Αστυνομίας	Πόλεως,	πράγμα	που	θα	βοηθήσει	
και	την	καλύτερη	συνεργασία	τους	μέσα	στις	υπηρεσίες	προς	όφελος	της	αποδοτικότητας	
κοινωνικού	έργου.
Η	πείρα	από	τις	ενώσεις	ΠΕΥΠΣ	και	ΕΑΥΑ	έχει	αποδείξει	ότι	δεν	παρουσιάζονται	προ-

βλήματα.
Αν	παρ’	όλα	αυτά	κάποιοι	που	θεωρούν	ότι	λόγω	βαθμού	(όπως	είναι	οι	ανώτατοι	Αξι-

ωματικοί)	τα	συμφέροντά	τους	είναι	διαφορετικά,	μπορούν	να	προχωρήσουν	στην	ίδρυση	
ξεχωριστού	σωματείου,	αρκεί	να	ανήκει	στην	ομοσπονδία.
Δε	συμφωνούμε	με	τη	δημιουργία	ενώσεων,	ανάλογα	με	τη	βαθμολογική	κατάσταση	

του	προσωπικού	που	προτείνει	το	ΥΔΤ,	γιατί	έτσι	προωθούνται	ο	κατακερματισμός,	η	πο-
λυδιάσπαση,	η	καλλιέργεια	αντιθέσεων	και	αντιπαλότητας	και	η	δημιουργία	καστών.
3.	Το	ΚΚΕ	είναι	σύμφωνο	με	ένα	νομικό	πλαίσιο	λειτουργίας	και	αρμοδιοτήτων	των	

συνδικαλιστικών	ενώσεων	τέτοιο	που	τους	δίνει	τη	δυνατότητα	να	αναπτύσσουν	δράση	
αυτόνομη,	χωρίς	παρεμβάσεις	και	περιορισμούς,	απαλλαγμένη	από	γραφειοκρατικές	πα-
ραμορφώσεις,	διεκδικητική,	αγωνιστική,	με	κατοχυρωμένα	τα	συνδικαλιστικά	δικαιώματα	
των	μελών	τους.



155

Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

4.	Τέλος,	είναι	υπέρ	του	εκλογικού	συστήματος	της	απλής	αναλογικής	στις	αρχαιρεσίες	
των	σωματείων,	έτσι	ώστε	να	εκφράζονται	όλες	οι	απόψεις	στο	ΔΣ	του	σωματείου,	χωρίς	
αποκλεισμούς113.

Την	1η	Απριλίου	1992,	η	ΕΝΑΕΑ	ενημέρωσε	το	υπουργείο	Δημόσιας	Τάξης	για	το	αί-
τημα	εν	ενεργεία	Αξιωματικών	που	ζητούσαν	να	λαμβάνονται	υπόψη	για	τη	μισθολογική	
τους	προαγωγή	και	τα	χρόνια	της	Παραγωγικής	Σχολής	Αξιωματικών.	Το	κόστος	μιας	τέ-
τοιας	ρύθμισης	ήταν	ελάχιστο,	ενώ	θα	αποκαθίστατο	η	υπάρχουσα	μισθολογική	αδικία	σε	
βάρος	των	Αξιωματικών	αυτών,	σημειωνόταν	στο	σχετικό	υπόμνημα.

113. «Ριζοσπάστης», 13/3/1992.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Το μετέωρο βήμα του... συνδικαλισμού

Στις	7	Απριλίου	1992,	ο	υπουργός	Δημόσιας	Τάξης	παρουσιάζει	τελικά	στους	δημοσιο-
γράφους	το	σχέδιο	νόμου	για	το	συνδικαλισμό.	Στα	κύρια	σημεία	του	προβλέπει.
-	 Τη	δημιουργία	δύο	Ενώσεων	του	Αστικού	Κώδικα,	μια	Κατωτέρων	και	μια	Αξιωμα-
τικών.

-	 Σκοπός	τους	η	διαφύλαξη	των	οικονομικών,	ασφαλιστικών	και	εργασιακών	συμφε-
ρόντων	των	μελών	τους.

-	 Μέλη	των	ενώσεων	δικαιούνται	να	είναι	μόνον	οι	εν	ενεργεία	αστυνομικοί.
-	 Η	συνέλευση	καθορίζεται	μια	φορά	τον	χρόνο.
-	 Τα	Δ.Σ.	είναι	15μελή	και	έχουν	θητεία	τριών	ετών,	ενώ	προβλέπει	μονοσταυρία	για	
την	ανάδειξη	των	μελών.	Επίσης,	παρέχεται	ειδική	άδεια	στους	εκλεγμένους	εκπρο-
σώπους,	καθώς	και	το	αμετάθετό	τους	για	ένα	χρόνο	μετά	τη	λήξη	της	θητείας	τους.

-	 Απαγορεύονται:	Η	απεργία,	 οι	 πορείες	 και	 οι	 διαδηλώσεις,	 η	 προπαγάνδα	υπέρ	ή	
κατά	πολιτικών	κομμάτων,	η	ανάμιξη	σε	θέματα	διοικήσεως	 της	υπηρεσίας	και	η	
δημόσια	κριτική	τους.	Οι	δημόσιες	δηλώσεις	ή	ανακοινώσεις	που	μπορούν	να	δυ-
σφημίσουν	ή	να	βλάψουν	την	υπηρεσία.	Απαγορεύεται	επίσης	να	γίνονται	μέλη	άλ-
λων	επαγγελματικών	οργανώσεων	εκτός	από	τις	διεθνείς	αστυνομικές	ενώσεις,	ή	να	
εκπροσωπούν	άλλους	εργαζόμενους.

Ο	υπουργός,	απαντώντας	στις	ερωτήσεις	των	δημοσιογράφων,	ήταν	άκρως	διαφωτιστικός:
«Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε για τις αρμοδιότητες των συνδικαλιστών;»,	ρωτήθηκε	
ο	υπουργός.
Υπουργός:	«Το Μάρτη του 1990, υπήρξε μια κοινή ανακοίνωση των τριών κομμάτων, 
της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισμού, με την οποία ανελαμβάνετο η 
υποχρέωση όποια κυβέρνηση προκύψει από τις εκλογές να προχωρήσει στη ρύθμιση αυτής 
της εκκρεμότητας. Μέσα σ’ αυτήν την ανακοίνωση προεβλέπετο ότι ο σκοπός των ενώσε-
ων θα είναι η προαγωγή των οικονομικών, ασφαλιστικών, εργασιακών συμφερόντων των 
μελών των ενώσεων, η υποβολή προτάσεων προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας για θέματα 
που αφορούν την Αστυνομία και τα μέλη της, η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας μεταξύ 
των μελών των ενώσεων, η προβολή της αποστολής της Αστυνομίας με την οργάνωση πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων, η ηθική και υλική ενίσχυση των αναξιοπαθούντων μελών κ.λπ.».
-	Θα	έχουν	ελευθερία	λόγου	οι	συνδικαλιστές,	θα	μπορούν	να	εκδίδουν	ανακοινώσεις;
Υπουργός: «Στα αστυνομικά κτίρια θα διατίθεται ειδικός χώρος για την ανάρτηση ανα-

κοινώσεων».
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-	Θα	μπορούν	να	κάνουν	δηλώσεις,	να	δίνουν	συνεντεύξεις	Τύπου	π.χ.	για	τη	διαφθορά,	
για	τα	ναρκωτικά;	Αν	κάνουν	κάτι	τέτοιο	σήμερα,	με	βάση	τον	κανονισμό	διώκονται.
Υπουργός:	«Δίνεται πάλι έμφαση σε ένα θέμα χιλιοσυζητημένο. Πρέπει να γνωρίζει και ο 

αστυνομικός ότι γίνεται συνδικαλιστής – ας το πω έτσι για να χρησιμοποιήσω μια τρέχουσα 
έκφραση, λόγω της ιδιότητός του ως αστυνομικός. Το πρώτο, λοιπόν, είναι ο σεβασμός στον 
Κανονισμό της Αστυνομίας».
-	Αν	κατάλαβα	καλά,	οι	συνδικαλιστές	δεν	μπορούν	να	δίνουν	συνεντεύξεις.
Υπουργός:	«Η ρύθμιση είναι ότι δεν μπορούν να προβαίνουν σε δημόσιες δηλώσεις ή 

ανακοινώσεις, το περιεχόμενο των οποίων δυσφημεί ή βλάπτει την υπηρεσία τους. Αυτό 
μπορούν να το κάνουν, όπως συμβαίνει σε κάθε οργανωμένη κοινότητα, υπηρεσιακώς».
-	Συμφωνούν	οι	εκπρόσωποι	των	υπαρχόντων	σωματείων	με	τις	ρυθμίσεις	αυτές	και	τι	

θα	γίνει	στο	μέλλον	με	αυτά;
Υπουργός:	«Οι ρυθμίσεις έχουν γίνει σύμφωνα με τα άρθρα του Αστικού Κώδικα. Επομέ-

νως οι Ενώσεις που λειτουργούν σήμερα δε θα εκπροσωπούν τα επαγγελματικά συμφέροντα 
των αστυνομικών με την ισχύ του νόμου. Εμείς δεν μπορούμε να τις απαγορεύσουμε. Εάν 
επιθυμούν να λειτουργούν ας το κάνουν, αλλά για την Πολιτεία δεν θα εκπροσωπούν τα συμ-
φέροντα των αστυνομικών».
-	Δίνεται	η	εντύπωση	ότι	με	όσα	προωθείτε	πάτε	να	χειραγωγήσετε	τους	αστυνομικούς,	

οι	οποίοι	σε	λίγο	θα	μιλάνε	για	κυβερνητικό	συνδικαλισμό.
Υπουργός:	«Εμείς ζητάμε να μας στείλουν τις προτάσεις τους. Δεν είναι απαραίτητο, όμως, 

να συμφωνήσουμε. Εσείς μπορεί να το λέτε χειραγώγηση, εμείς όμως το λέμε κινούμενο μέσα 
στα πλαίσια που προσιδιάζουν στην ιδιαιτερότητα του Σώματος και είναι πιο προχωρημένο 
από τα νομοθετήματα που υπάρχουν στις υπόλοιπες χώρες της Κοινότητας».
-	Θα	εκπροσωπούνται	και	στην	ΑΔΕΔΥ,	ως	δημόσιοι	υπάλληλοι;	(σ.σ.	Η	ΑΔΕΔΥ	έχει	

εντάξει	στη	δύναμή	της	την	ΠΟΑΣΥ,	από	το	1990,	με	τη	βεβαιότητα	ότι	εκπροσωπούσε	
28.000	αστυνομικούς).
Υπουργός:	«Αλίμονο εάν ο Έλληνας αστυνομικός μετέχει σε τέτοιου είδους όργανα και 

λαμβάνει θέσεις για απεργίες ή για οτιδήποτε άλλο. Το να συνεργάζονται, όμως, δεν τους το 
απαγορεύει κανένας».
-	Με	τους	αστυνομικούς	που	έχουν	αποταχθεί	(Συγγούνης,	Κωτσής)	και	με	αυτούς	που	

έχουν	διωχθεί	ή	διώκονται	τι	θα	γίνει;
Υπουργός:	«Δεν προβλέπεται καμιά ρύθμιση. Ο αστυνομικός πρέπει να κατανοήσει ότι 

πρέπει να σέβεται τους κανονισμούς»114.

Ωστόσο,	από	άλλη	οπτική	γωνία	«είδε»	 την	 ίδια	παρουσίαση	ο	«Ελεύθερος	Τύπος».	
«Συνδικαλισμός και με νόμο, αλλάζει άρδην η επαγγελματική κατάσταση των αστυνομικών»,	
τιτλοφορεί	το	σχετικό	ρεπορτάζ.	«Την ιστορικότερη στιγμή στην επαγγελματική κατάσταση 
των αστυνομικών υπογράφει ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Θόδωρος Αναγνωστόπουλος»,	ση-
μειώνει,	«με το νόμο που ετοίμασε και κατοχυρώνει τον συνδικαλισμό στην Αστυνομία (...). 
Πρέπει να τονιστεί ότι οι (προβλεπόμενες) δύο συνδικαλιστικές ενώσεις μπορούν να γίνουν 
πανίσχυρες και να διορθώσουν πολλά από τα σημερινά πράγματα στην Αστυνομία και στην 
κατάσταση των αστυνομικών. Το προεδρείο που θα εκπροσωπεί το σύνολο των Αξιωματικών 
το ένα και το σύνολο των κατωτέρων το άλλο. Είναι σχεδόν αδύνατον να αγνοήσει κανείς 
αυτή την ενωτική φωνή και επίσης είναι βέβαιο ότι η Ένωση Κατωτέρων μπορεί να διεκδικεί 

114. Νομοσχέδιο-έκτρωμα, Ενταφιάζουν τα δικαιώματα των αστυνομικών, «Ριζοσπάστης», 8/41992.
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περισσότερα πράγματα σε διάλογο ή αντιπαράθεση, εσωτερική και κόσμια, αλλά έντονη με 
την Ένωση Αξιωματικών»115.

«Συνδικαλισμός ασφαλείας, ό,τι θέλουν μπορούν να το ζητούν από την Υπηρεσία»,	τιτλο-
φορεί	το	ρεπορτάζ	του	Πάνου	Σόμπολου	το	«Έθνος»,	όπου	τονίζεται:

«Συνδικαλισμό χωρίς απεργίες, διαδηλώσεις και δημόσιες διαμαρτυρίες προβλέπει το 
σχέδιο νόμου (...) και παραδίδεται στα κόμματα, στο δικηγορικό σύλλογο και σε συνδικαλι-
στικές οργανώσεις για παρατηρήσεις και υποδείξεις. (...).

«Αλλαγές χωρίς φαντασία, Συνδικαλισμός με πατερίτσες για την ΕΛ.ΑΣ.»	τιτλοφορεί	το	
ρεπορτάζ	της	η	εφημερίδα	«Νίκη».	«Το μεγάλο βήμα που υποτίθεται ότι θα έκανε το υπουρ-
γείο (...) αποδείχθηκε ότι τελικά ήταν κουτσό»,	σημείωνε	η	εφημερίδα.

Είναι	φανερό	ότι	το	μέλλον	προδιαγράφεται,	ύστερα	από	όλα	αυτά,	και	πάλι	αβέβαιο.	Η	
«Αυγή	της	Κυριακής»	(19	Απριλίου	1992)	αφιερώνει	μάλιστα	δυο	σελίδες	στις	εξελίξεις.	
«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. - ΤΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ»	είναι	ο	τίτλος	του	σχετικού	
ρεπορτάζ	των	δημοσιογράφων	Κώστα	Αναγνωστόπουλου	και	Σταμάτη	Σκούρτη:

«Το ΜΕΤΕΩΡΟ βήμα του... συνδικαλισμού. Έτσι ίσως θα μπορούσε να τιτλοφορηθεί το 
προτεινόμενο από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης νομοσχέδιο, για τον συνδικαλισμό στην 
Ελληνική Αστυνομία. Από την πρώτη μέρα που έγιναν γνωστές οι βασικές αρχές του νομο-
σχεδίου, αρκετοί ήταν αυτοί που είπαν πως οι επί πενταετία αγώνες των αστυνομικών για τον 
συνδικαλισμό, δεν έτυχαν της αποδοχής των αρμοδίων.

Τα “απαγορεύεται”, που περιέχονται στο σχέδιο νόμου, δίνουν την εικόνα, πως δρομολο-
γείται η σύσταση ακίνδυνων σωματείων πολιτιστικού χαρακτήρα, και όχι τα εργατικά σωμα-
τεία που επιδίωκαν να συστήσουν οι πρώτοι συνδικαλιστές αστυνομικοί.

Οι συζητήσεις της πολιτικής Ηγεσίας του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, με τους εκπροσώ-
πους των σωματείων των αστυνομικών που υπάρχουν ήδη, άρχισαν μόλις τον περασμένο 
Σεπτέμβριο. (...) Το θέμα, λοιπόν, είναι ποιες προτάσεις και ποιων αστυνομικών έγιναν δε-
κτές. Το ένα σωματείο τάσσεται υπέρ του νομοσχεδίου, το άλλο είναι αντίθετο, ενώ το τρίτο, 
προτιμά να σιωπήσει προσωρινά, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί από την πρώτη στιγμή»,	
γράφουν	οι	δημοσιογράφοι.

Η	εφημερίδα	φιλοξενεί,	επίσης,	δηλώσεις	συνδικαλιστών:

Ένωση	Κατώτερων	Αστυνομικών,	Κώστας	Συγγούνης:
Όσον αφορά τη δομή, δηλαδή δύο πανελλαδικά σωματεία του Αστικού Κώδικα, είμαστε 
απόλυτα σύμφωνοι. Υπάρχουν, όμως, κάποιες πλευρές οι οποίες, αν εφαρμοστούν, είναι 
πιθανόν να διαταράξουν την υπηρεσιακή ομαλότητα. Για παράδειγμα, η συμμετοχή των 
μελών των Ενώσεων, που θα ανέρχονται στις 6.500 αστυνομικούς. Για να θεωρηθεί επι-
τυχημένη η συνέλευση, πρέπει να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 6.500 άτομα, πράγμα πολύ 
δύσκολο. Στο Καταστατικό της ΕΚΑ, ένα τέτοιο εμπόδιο είχε προβλεφτεί και αντιμετωπι-
ζόταν με τη γενική συνέλευση των αντιπροσώπων.

Ένωση	Αστυνομικών	Υπαλλήλων	Αττικής,	Δήμος	Γόγολος:
Η πρόταση για νομοθετική ρύθμιση της συνδικαλιστικής έκφρασης των αστυνομικών είναι 
κατ’ αρχάς μια θετική κίνηση του υπουργού. Όμως, αν δούμε τις συγκεκριμένες διατάξεις 

115. «Συνδικαλισμός... και με νόμο», «Ελεύθερος Τύπος», 8/4/1992.
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του προσχεδίου, θα αντιληφθούμε πως συνοδεύονται από πολλά «απαγορεύεται» και πολ-
λές αντιφάσεις. Για παράδειγμα, η προτεινόμενη οργανωτική διάρθρωση έχει συγκεντρω-
τική μορφή. Οι προτάσεις ίσως είναι η σύσταση πρωτοβάθμιων ενώσεων σε ολόκληρη τη 
χώρα και ενός συνδικαλιστικού οργάνου που θα ενώνει συνδικαλιστικά τους αστυνομι-
κούς όλων των βαθμίδων.
Η υποβολή προτάσεων από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις προς την Ηγεσία δημιουρ-
γούν μια αντίφαση, καθώς θα φτάνουν μέχρι τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. και θα απαγορεύουν 
την ανάμιξη σε θέματα διοίκησης. Αδιευκρίνιστο είναι επίσης και το θέμα του ενιαίου 
ψηφοδελτίου κατά τις αρχαιρεσίες. Τέλος, για μας απαράδεκτη είναι η απαγόρευση δη-
μοσιοποίησης των θέσεων και απόψεων των συνδικαλιστών. Πιστεύουμε πως αποτελεί 
προσπάθεια φίμωσης.
Ο κ. υπουργός συζήτησε καλοπροαίρετα μαζί μας τον Σεπτέμβριο, ακούγοντας τις προτά-
σεις μας, που όμως απέχουν παρασάγγας από αυτές που δημοσιοποιήθηκαν με το σχέδιο 
νόμου. Θα ήθελα να τονίσω την αναγκαιότητα να υπάρξει κοινή θέληση από όλους μας, 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, πολιτική Ηγεσία του υπουργείου κ.λπ., ώστε να βρούμε τη 
χρυσή τομή μιας πρότασης που θα δώσει τη δυνατότητα ενότητας του συνδικαλιστικού 
μας κινήματος. Το νομοσχέδιο απέχει κατά πολύ με τα ισχύοντα στην ΕΟΚ. Συγκεκρι-
μένα, η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι: «Η παράγραφος ΙΙ του Κοινοτικού 
Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων που εγκρίθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την 9-12-89, αναγνωρίζει στους εργαζομένους της Κοινότητας 
το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι ελευθέρως, προκειμένου να συστήσουν συνδικαλιστικές 
οργανώσεις». Οι οργανώσεις αυτές απολαμβάνουν όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
όπως και η απεργία. Και όπως ορίζει η παράγραφος 17 του Χάρτη, ανάλογα δικαιώματα 
έχουν και οι αστυνομικοί.

Η	εφημερίδα	 ζήτησε	 τη	 θέση	και	 της	ΕΝΑΕΑ,	αλλά	ο	 γενικός	 γραμματέας,	Μιχαήλ	
Βετούλης,	δεν	τοποθετήθηκε,	υποστηρίζοντας	πως	«το σωματείο του δεν είχε λάβει επισή-
μως γνώση του νομοσχεδίου, και ως εκ τούτου, θεώρησε πρόωρη κάθε κριτική. Πρόσθεσε, 
ωστόσο, ότι ακόμη και όταν το υπουργείο Δημόσιας Τάξης αποστείλει επισήμως το νομοσχέ-
διο, δεν θα τοποθετηθεί αν δεν πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση της Ένωσης για να γίνει 
εκτίμησή του»116.

Όμως,	«έξω	από	τα	δόντια»,	τα	λέει	και	το	«Ποντίκι»:	«Μπαίνει	στο	γύψο	ο	συνδικα-
λισμός	των	αστυνομικών	–	Νομοσχέδιο-έκτρωμα».	«Ούτε	λέξη	για	σωματείο	ή	συνδικα-
λισμό	στο	τερατούργημα	του	Αναγνωστόπουλου»,	επισημαίνει	η	εβδομαδιαία	εφημερίδα,	
παρουσιάζοντας	και	τα	δέκα	άρθρα	του	νομοσχεδίου.

Άρθρο	1
ΣΥΣΤΑΣΗ	ΕΝΩΣΕΩΝ
1.	Επιτρέπεται	 στους	 εν	 ενεργεία	 αστυνομικούς	 της	Ελληνικής	Αστυνομίας	 να	συνι-

στούν	επαγγελματικές	ενώσεις.	Ειδικότερα,	επιτρέπεται	η	σύσταση	μιας	ενώσεως	για	τους	
Αξιωματικούς	 με	 την	 επωνυμία	 «ΕΝΩΣΗ	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ	 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	ΑΣΤΥΝΟ-
ΜΙΑΣ»	(Ε.Α.Ε.Α.)	και	μιας	για	τους	Αστυφύλακες,	Αρχιφύλακες	και	Ανθυπαστυνόμους	
με	την	επωνυμία	«ΕΝΩΣΗ	ΚΑΤΩΤΈΡΩΝ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	ΑΣΤΥΝΟ-

116. «Αυγή της Κυριακής», 19/4/1992.
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ΜΙΑΣ»	Ε.Κ.Α.Ε.Α.).	Οι	ανωτέρω	ενώσεις	έχουν	έδρα	την	Αθήνα.	Η	σύσταση	περισσοτέ-
ρων	επαγγελματικών	ενώσεων	πέραν	των	προαναφερομένων	δεν	επιτρέπεται.
2.	Για	τις	ανωτέρω	ενώσεις	εφαρμόζονται	οι	διατάξεις	 του	Α.Κ.	και	 του	Εισ.	Νόμου	

Α.Κ.,	όπως	συμπληρώνονται	με	τον	παρόντα	νόμο.

Άρθρο	2
ΣΚΟΠΟΣ	ΕΝΩΣΕΩΝ
1.	Οι	αστυνομικές	ενώσεις	έχουν	ως	σκοπό:	α.	Τη	διαφύλαξη	και	προαγωγή	των	οικο-

νομικών,	ασφαλιστικών	και	των	εργασιακών	συμφερόντων	των	μελών	τους.	β.	Την	υπο-
βολή	προτάσεων	προς	τον	Αρχηγό	του	Σώματος	για	γενικότερα	θέματα,	που	αφορούν	την	
Αστυνομία	και	τα	μέλη	τους.	γ.	Την	ανάπτυξη	πνεύματος	συνεργασίας	και	αλληλεγγύης	
μεταξύ	των	μελών	τους.	δ.	Την	προβολή	της	αποστολής	του	Σώματος	με	την	οργάνωση	
πολιτιστικών	και	κοινωνικών	εκδηλώσεων.	ε.	Την	ηθική	και	οικονομική	ενίσχυση	αναξιο-
παθούντων	μελών	τους.
2.	Οι	ανωτέρω	ενώσεις	δικαιούνται	να	αναφέρονται	στις	διοικητικές	και	άλλες	Αρχές	

για	κάθε	ζήτημα	που	αφορά	την	πραγματοποίηση	των	σκοπών	τους.

Άρθρο	3
ΠΟΡΟΙ
1.	Οι	πόροι	των	αστυνομικών	ενώσεων	προέρχονται	από:	α.	Τα	δικαιώματα	εγγραφής,	

τις	συνδρομές	και	τις	εθελοντικές	εισφορές	των	μελών.	β.	Τα	έσοδα	δωρεών,	κληρονο-
μιών,	κληροδοσιών	και	διαφόρων	εκδηλώσεων	και	γ.	Τα	εισοδήματα	που	προέρχονται	από	
την	αξιοποίηση	της	περιουσίας	της.
2.	Ο	τρόπος	καθορισμού	και	το	ύψος	του	δικαιώματος	εγγραφής	και	των	συνδρομών	

ορίζονται	από	το	Καταστατικό	της	Ενώσεως.
3.	Οι	δωρεές	και	οι	επιχορηγήσεις	προς	τις	εν	λόγω	Ενώσεις	γίνονται	πάντοτε	επώνυμα.
4.	Απαγορεύεται	η	αποδοχή	κάθε	είδους	παροχής	από	κομματικούς	οργανισμούς	ή	άλ-

λες	πολιτικές	οργανώσεις.
5.	Οι	εισφορές	των	μελών	παρακρατούνται	από	τη	Διαχείριση	Χρηματικού	της	Υπηρεσίας	

και	αποδίδονται	στις	Ενώσεις,	σύμφωνα	με	καταστάσεις	μελών,	που	υποβάλλονται	απ’	αυτές.

Άρθρο	4
ΜΕΛΗ	ΕΝΩΣΕΩΝ
1.	Κάθε	αστυνομικός,	ανάλογα	με	το	βαθμό	του,	δικαιούται	να	είναι	μέλος	της	αντί-

στοιχης	Ενώσεως.	Η	εγγραφή	μέλους	γίνεται	με	απόφαση	του	Δ.Σ.	ύστερα	από	αίτηση	του	
ενδιαφερομένου,	σύμφωνα	με	το	Καταστατικό.
2.	Διαγραφή	μέλους	γίνεται	ύστερα	από	αίτησή	του	ή	με	απόφαση	του	Δ.Σ.	της	Ενώσε-

ως,	όταν	το	μέλος	επιδεικνύει	αντικαταστατική	συμπεριφορά.	Σε	περίπτωση	συνταξιοδο-
τήσεως	μέλους	ή	αποχωρήσεώς	του	με	οποιοδήποτε	τρόπο	από	την	ενέργεια,	η	διαγραφή	
επέρχεται	αυτοδικαίως.

Άρθρο	5
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ	ΜΕΛΩΝ
1.	Η	Συνέλευση	της	Ενώσεως	συγκαλείται	υποχρεωτικά	μια	φορά	το	χρόνο.	Έκτακτα	

συνέρχεται	με	απόφαση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	λαμβανομένη	με	πλειοψηφία	των	
2/3	του	συνόλου	των	μελών	του	ή	αν	το	ζητήσει	το	1/5	των	μελών	της	Ενώσεως	με	έγγρα-
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φη	αίτηση,	στην	οποία	αναγράφονται	και	τα	προς	συζήτηση	θέματα.	Η	συνέλευση	αποφα-
σίζει	για	όλα	τα	θέματα,	εκτός	αν	κατά	το	Καταστατικό	της	υπάγονται	στην	αρμοδιότητα	
άλλων	οργάνων	της.
2.	Με	την	επιφύλαξη	των	άρθρων	99	και	100	του	Α.Κ.,	για	να	ληφθεί	απόφαση	κατά	τις	

συνελεύσεις,	απαιτείται	η	παρουσία	τουλάχιστον	του	1/5	των	οικονομικά	τακτοποιημένων	
μελών.	Αν	δεν	υπάρχει	απαρτία	κατά	την	πρώτη	συζήτηση,	συγκαλείται	νέα	συνέλευση	
εντός	15	ημερών,	κατά	την	οποία	υπάρχει	απαρτία	με	την	παρουσία	του	1/8	των	οικονο-
μικά	τακτοποιημένων	μελών.	Αν	και	πάλι	δεν	υπάρξει	απαρτία,	συγκαλείται	και	νέα	συνέ-
λευση	την	επόμενη	ημέρα	κατά	την	οποία	θεωρείται	ότι	υπάρχει	απαρτία,	ανεξάρτητα	από	
τον	αριθμό	των	παρόντων	μελών.	Δεν	επιτρέπεται	η	συμμετοχή	στις	συνελεύσεις	κατά	τις	
ψηφοφορίες	με	οποιουδήποτε	είδους	εξουσιοδότηση.
3.	Για	τη	συμμετοχή	των	μελών	στις	γενικές	συνελεύσεις	δεν	δύναται	να	απουσιάζει	

πέραν	του	1/3	των	Αξιωματικών	και	του	1/4	των	κατωτέρων	της	παρούσας	δυνάμεως	κάθε	
Υπηρεσίας.	Σε	περίπτωση	επιθυμίας	για	συμμετοχή	στη	συνέλευση	περισσοτέρων	μελών	
από	τον	αριθμό	που	προκύπτει	από	τα	ανωτέρω	ποσοστά,	διενεργείται	η	κλήρωση	μεταξύ	
των	ενδιαφερομένων	για	τον	καθορισμό	αυτών	που	θα	συμμετάσχουν	στη	συνέλευση.

Άρθρο	6
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ	-	ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ	ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
1.	Τα	Δ.Σ.	των	Ενώσεων	είναι	15μελή	και	εκλέγονται	με	πανελλήνια	μυστική	ψηφο-

φορία,	σε	ενιαίο	ψηφοδέλτιο,	για	θητεία	3	ετών.	Κάθε	μέλος	των	Ενώσεων	έχει	δικαίωμα	
ενός	σταυρού	προτιμήσεως.
2.	Το	ψηφοδέλτιο	 δεν	 μπορεί	 να	 περιλάβει	 αριθμό	 υποψηφίων	 μεγαλύτερο	 του	 εξα-

πλασίου	των	εκλεγομένων	μελών	του	Δ.Σ.	Για	να	περιληφθεί	υποψήφιος	στο	ψηφοδέλτιο	
απαιτείται	σχετική	αίτησή	του,	η	οποία	πρέπει	να	συνοδεύεται	από	πρόταση	τουλάχιστον	
10	τακτοποιημένων	μελών	με	τις	υπογραφές	τους.	Κάθε	μέλος	των	Ενώσεων	δύναται	να	
προτείνει	μόνο	ένα	υποψήφιο.	Σε	περίπτωση	που	ο	αριθμός	των	υποψηφίων	υπερβαίνει	
τον	προβλεπόμενο	αριθμό	υποψηφίων,	ο	καθορισμός	αυτών	γίνεται	σύμφωνα	με	το	Κα-
ταστατικό.
3.	Το	εκλεγέν	Δ.Σ.	συγκροτείται	σε	Σώμα,	σύμφωνα	με	το	Καταστατικό.	Οι	ιδιότητες	

του	προέδρου,	αντιπροέδρου,	γενικού	γραμματέα	και	ταμία	δεν	επιτρέπεται	να	συμπίπτουν	
στο	ίδιο	πρόσωπο.
4.	Ταυτόχρονα	με	την	εκλογή	του	Δ.Σ.	εκλέγονται,	σύμφωνα	με	τις	προϋποθέσεις	των	

παρ.	1	και	2	του	παρόντος	άρθρου,	τα	μέλη	της	Ελεγκτικής	Επιτροπής.

Άρθρο	7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
1.	Στην	έδρα	κάθε	Αστυνομικής	Διευθύνσεως	και	Διευθύνσεως	Αστυνομίας	λειτουργεί	

τριμελής	Περιφερειακή	Γραμματεία,	η	οποία	συγκροτείται	από	τον	Γραμματέα,	τον	ανα-
πληρωτή	Γραμματέα	και	τον	Ταμία.
2.	Τα	μέλη	των	Περιφερειακών	Γραμματειών	εκλέγονται	ταυτόχρονα	με	τα	μέλη	του	

Δ.Σ.	της	Ενώσεως,	με	ενιαίο	τοπικό	ψηφοδέλτιο.	Οι	διατάξεις	των	παρ.	1,	2	και	3	του	άρ-
θρου	6	του	παρόντος	νόμου	έχουν	και	εν	προκειμένω	εφαρμογή.
3.	Οι	Περιφερειακές	Γραμματείες	εκπροσωπούν	το	Δ.Σ.	σε	τοπικό	επίπεδο	και	εφαρμό-

ζουν	τις	αποφάσεις	του.	Για	κάθε	θέμα,	τοπικού	ή	γενικότερου	ενδιαφέροντος,	αναφέρο-
νται	στο	Δ.Σ.,	από	το	οποίο	λαμβάνουν	οδηγίες.
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Άρθρο	8
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ	ΕΚΛΟΓΩΝ
1.	Οι	εκλογές	για	τα	όργανα	των	Ενώσεων	διεξάγονται	από	εφορευτικές	επιτροπές,	που	

λειτουργούν	ανά	μία	στην	έδρα	κάθε	Αστυνομικής	Διευθύνσεως	και	Διευθύνσεως	Αστυνο-
μίας.	Με	απόφαση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	δύναται	να	συγκροτούνται	περισσότερες	
της	μιας	εφορευτικές	επιτροπές	στην	περιφέρεια	Αστυνομικών	Διευθύνσεων,	όπου	οι	το-
πικές	συνθήκες	δεν	επιτρέπουν	την	ευχερή	πρόσβαση	των	μελών	στην	έδρα	της	Αστυνο-
μικής	Διευθύνσεως	για	την	άσκηση	του	εκλογικού	τους	δικαιώματος.	Η	ψηφοφορία	ολο-
κληρώνεται	εντός	μιας	ημέρας.
2.	Στην	έδρα	της	Ενώσεως	λειτουργεί	και	Κεντρική	Εφορευτική	Επιτροπή,	η	οποία	είναι	

αρμόδια	για	τη	συγκέντρωση	των	αποτελεσμάτων	και	την	ανάδειξη	των	μελών	του	Δ.Σ.	
και	της	Ελεγκτικής	Επιτροπής.
3.	Ο	αριθμός	των	μελών	των	ανωτέρω	Επιτροπών	και	η	διαδικασία	αναδείξεώς	τους	καθο-

ρίζονται	από	το	Καταστατικό.	Πρόεδρος	των	ανωτέρω	Επιτροπών	είναι	δικαστικός	αντιπρό-
σωπος,	που	ορίζεται	από	τον	πρόεδρο	των	Πρωτοδικών,	ύστερα	από	αίτηση	της	Ενώσεως.
4.	Τα	ψηφοδέλτια,	τα	πρακτικά	διαλογής	αυτών,	το	πρωτόκολλο	της	ψηφοφορίας	και	

η	εκλογική	κατάσταση	αποστέλλονται	την	επομένη	της	ψηφοφορίας	στην	Κεντρική	Εφο-
ρευτική	Επιτροπή,	η	οποία,	μετά	την	ανάδειξη	των	μελών	του	Δ.Σ.	και	 της	Ελεγκτικής	
Επιτροπής,	παραδίδει	αυτά	στο	Γραμματέα	του	αρμόδιου	Πρωτοδικείου	προς	φύλαξη	στο	
φάκελο	της	οικείας	Ενώσεως.

Άρθρο	9
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ	ΓΙΑ	ΤΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΤΩΝ	ΕΝΩΣΕΩΝ
1.	Στον	Πρόεδρο	και	 το	Γενικό	Γραμματέα	 του	Δ.Σ.	 της	Ενώσεως	 χορηγείται	 ειδική	

άδεια	απουσίας	τεσσάρων	ημερών	το	μήνα,	στα	λοιπά	δε	μέλη	του	Δ.Σ.	δύο	ημερών	το	
μήνα.	Επίσης,	άδεια	απουσίας	δύο	ημερών	το	μήνα	χορηγείται	στους	Γραμματείς	των	Πε-
ριφερειακών	Γραμματειών.	Για	τη	συμμετοχή	στις	γενικές	συνελεύσεις	τα	μέλη	διευκολύ-
νονται	από	την	Υπηρεσία,	με	την	επιφύλαξη	της	παρ.	3	του	άρθρου	5.
2.	Τα	μέλη	του	Δ.Σ.,	της	Ελεγκτικής	Επιτροπής	και	των	Περιφερειακών	Γραμματειών,	

διαρκούσης	της	θητείας	τους	και	ένα	χρόνο	μετά	τη	λήξη	της,	δεν	μετατίθενται	εκτός	της	
έδρας	των	ανωτέρω	οργάνων,	εκτός	αν	κριθεί	τούτο	αναγκαίο	λόγω	βεβαιώσεως	πειθαρχι-
κού	παραπτώματος	που	επισύρει	ανώτερη	πειθαρχική	ποινή	ή	το	ζητήσουν	με	αίτησή	τους.
3.	Στην	έδρα	των	Ενώσεων	διατίθεται	από	την	υπηρεσία	κατάλληλος	χώρος	για	τη	στέ-

γαση	των	Γραφείων	τους	και,	 εφόσον	υπάρχει	δυνατότητα,	μπορεί	να	διατίθεται	χώρος	
για	την	πραγματοποίηση	των	συνεδριάσεών	τους.	Επίσης,	οι	Περιφερειακές	Γραμματείες	
διευκολύνονται	για	την	εξυπηρέτηση	των	αναγκών	λειτουργίας	τους,	ανάλογα	με	τις	δυ-
νατότητες	της	Υπηρεσίας.	Στα	κτίρια	κεντρικών	και	περιφερειακών	Υπηρεσιών	διατίθεται	
ειδικός	χώρος	για	την	ανάρτηση	των	ανακοινώσεων.

ΑΡΘΡΟ	10
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ	-	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
1.	Απαγορεύεται	στις	Ενώσεις:
α.	Να	συμμετέχουν	σε	οποιασδήποτε	μορφής	απεργία	και	να	οργανώνουν	πορείες	και	

διαδηλώσεις.
β.	Να	ασκούν	προπαγάνδα	υπέρ	ή	κατά	πολιτικών	κομμάτων,	σχηματισμών	ή	υποψηφί-

ων	βουλευτών,	ή	να	συμμετέχουν	σε	συγκεντρώσεις	ή	άλλης	μορφής	εκδηλώσεις	αυτών.
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γ.	Να	αναμειγνύονται	με	οποιονδήποτε	τρόπο	σε	θέματα	διοικήσεως	της	Υπηρεσίας	ή	
να	προβαίνουν	σε	δημόσια	κριτική	υπηρεσιακών	ενεργειών.
δ.	Να	προβαίνουν	σε	δημόσιες	δηλώσεις	ή	ανακοινώσεις,	το	περιεχόμενο	των	οποίων	

δυσφημεί	ή	βλάπτει	την	Υπηρεσία.
ε.	Να	προσχωρούν	ή	να	γίνονται	μέλη	άλλων	επαγγελματικών	οργανώσεων,	εκτός	των	

διεθνών	αστυνομικών	Ενώσεων,	ή	να	εκπροσωπούν	άλλους	εργαζόμενους.
2.	Σε	περίπτωση	παραβάσεως	των	διατάξεων	του	παρόντος	άρθρου	και	της	παρ.	1	του	

άρθρου	1	εφαρμόζονται	οι	εκάστοτε	ισχύουσες	για	το	αστυνομικό	προσωπικό	διατάξεις.
3.	Οι	Ενώσεις	αστυνομικών	που	λειτουργούν	με	οποιαδήποτε	μορφή	κατά	την	έναρξη	

ισχύος	του	παρόντος	νόμου	δεν	εκπροσωπούν	τα	επαγγελματικά	συμφέροντα	των	αστυ-
νομικών.

Η	ΕΝΑΕΑ	τοποθετείται	δημοσίως	με	ανακοίνωσή	της	στις	22	Απριλίου	1992:

1. Έγκαιρα, υπεύθυνα, ρεαλιστικά, με παρρησία και αφού έλαβε σοβαρότατα υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες του αστυνομικού Σώματος διετύπωσε εγγράφως τις προτάσεις της για 
τη ρύθμιση του συνδικαλιστικού δικαιώματος τόσο προς το υπουργείο όσο και προς 
τα πολιτικά κόμματα.

2. Θεωρεί αυτό τούτο το γεγονός της εξαγγελίας του προσχεδίου νόμου ως σημαντικό 
και ιστορικής σημασίας βήμα και ως τέτοιο το κρίνει θετικά. Παράλληλα, συμφωνεί 
με τη γενικότερη φιλοσοφία του, αλλά διατηρεί επιφυλάξεις για επιμέρους διατάξεις 
του, όπως αυτές είδαν το φως της δημοσιότητας, για τις οποίες θα διατυπώσει εγ-
γράφως τις θέσεις της, όταν κληθεί να λάβει γνώση και να εκφέρει τις απόψεις της, 
πιστεύοντας ότι αυτές θα γίνουν αποδεκτές από τον κ. υπουργό.

Η	ΕΝΑΕΑ	υπέβαλε	εκ	νέου	 τις	παρατηρήσεις	 της	 επί	 του	προσχεδίου	νόμου,	στις	7	
Μαΐου	1992,	συνοδεύοντάς	τις	με	την	ακόλουθη	επιστολή:

Κύριε Υπουργέ,
Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΝ.Α.Ε.Α.) χαιρετίζει την πρωτοβουλία 
σας για τη νομοθετική ρύθμιση του συνδικαλιστικού δικαιώματος στην Ελληνική Αστυ-
νομία και πιστεύει ότι μια νέα εποχή στις σχέσεις Αστυνομίας, Πολιτείας και Κοινωνίας 
ανατέλλει. Η Ένωσή μας, αν και δεν κρίθηκε απαραίτητος «παραλήπτης» του καταρτισθέ-
ντος προσχεδίου νόμου, με ρεαλισμό και παρρησία, όπως άλλωστε αποδεικνύεται από τις 
μέχρι σήμερα ενέργειες και τη γενικότερη φιλοσοφία της, διατυπώνει επ’ αυτού τις παρα-
τηρήσεις της, ενώ παράλληλα προτείνει τις αναγκαίες εκείνες μεταβολές και ρυθμίσεις, οι 
οποίες ελπίζουμε ότι θα γίνουν αποδεκτές για την εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος. 
Σε αντίθετη περίπτωση, έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι συρρικνώνεται συνειδητά και σε μη 
αποδεκτό βαθμό η οποιαδήποτε μορφής συλλογική έκφραση για αιρετούς εκπροσώπους 
στα πλαίσια μιας Ευρωπαϊκής Πολιτείας. Παράλληλα, σας γνωρίζουμε ότι είμαστε στη 
διάθεση του υπουργείου για οποιαδήποτε συνεργασία και ΖΗΤΑΜΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΖΙ 
ΣΑΣ, προκειμένου να σας ενημερώσουμε και προφορικά για τις συνημμένες παρατηρήσεις 
- προτάσεις μας.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	-	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΕΠΙ	ΤΟΥ	ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ	ΝΟΜΟΥ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΚΑΤΟΧΥ-
ΡΩΣΗ	ΤΟΥ	ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ	ΣΤΗΝ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ:	

1.	Επανερχόμεθα	στις	αρχικά	υποβληθείσες	προτάσεις	μας	για	 ίδρυση	δευτεροβάθμι-
ας	Ένωσης	με	την	επωνυμία	ΕΘΝΙΚΟ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	ΑΣΤΥ	ΝΟΜΙΚΩΝ	ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	
(Ε.Σ.Α.Σ.),	στο	οποίο	θα	συμμετέχουν	οι	δύο	Ενώσεις	με	ίσο	αριθμό	εκλεκτόρων.
2.	Προτείνουμε	οι	Ανθυπαστυνόμοι	να	εντάσσονται	στην	Ένωση	Αξιωματικών	Ελληνι-

κής	Αστυνομίας,	επειδή	συμμετέχουν	στα	ίδια	Ταμεία,	εξελίσσονται	σε	Αξιωματικούς	και	
γενικότερα	ο	«εν	δυνάμει»	φυσικός	τους	χώρος	είναι	αυτός	των	Αξιωματικών.	Σε	περίπτω-
ση	που	αυτό	δεν	γίνει	δεκτό,	προτείνουμε	να	τους	παρασχεθεί	η	δυνατότητα	ελεύθερης	
επιλογής	Επαγγελματικής	Ένωσης.
3.	Διαφωνούμε	ριζικά	με	το	περιεχόμενο	του	άρθρου	2	του	κα	ταρτισθέντος	προσχεδίου,	

γιατί	πιστεύουμε	ότι	περιορίζει	απαράδεκτα	τα	δικαιώματα	των	μελών	των	Επαγγελμα-
τικών	Ενώσεων	και	προτείνουμε	να	αντικατασταθεί	στο	σύνολό	του	από	το	αντίστοιχο	
άρθρο	2	των	δικών	μας	προτάσεων	ή	τουλάχιστον	να	συμπεριληφθούν	σ’	αυτό	τα	εδάφια	
δ,	ε	και	στ	των	προτάσεών	μας	με	παράλληλη	απάλειψη	του	εδαφ.	β	της	παρ.	1	του	άρθρου	
2	του	προσχεδίου	νόμου.
4.	Είμαστε	αντίθετοι	με	τις	παραγράφους	1	και	2	του	άρθρου	6.	Πιστεύουμε	ότι	η	κα-

θιέρωση	μονοσταυρίας	σε	ενιαίο	ψηφοδέλτιο	περιο	ρίζει	το	δικαίωμα	επιλογής	και	δημι-
ουργεί	τις	κατάλληλες	συνθήκες	για	συναλλαγές	και	κατευθυνόμενη	ψηφοφορία.	Ακόμη	
διερωτώμεθα	με	τι	κριτήρια	θα	επιλέγονται	οι	ενενήντα	(6πλάσιο	εκλεγομένων)	υποψήφι-
οι	που	θα	συμπεριληφθούν	στο	ψηφοδέλτιο,	μεταξύ	πολλών	-πλέον	των	90-	υποψηφίων;	
Έχουμε	τη	γνώμη	ότι	πρόθεση	του	νομοθέτη	δεν	είναι	η	θέσπιση	προκριματικών	εκλογών	
επί	ατομικής	βάσεως.	Στην	προκειμένη	περίπτωση	προτείνουμε	δικαίωμα	σταυρών	ίσο	με	
τον	αριθμό	των	προς	κάλυψη	θέσεων	στο	Διοικητικό	Συμβούλιο,	όπως	συμβαίνει	σε	όλα	
τα	ενιαία	ψηφοδέλτια	(π.χ.	για	15μελές	Δ.Σ.	δικαίωμα	σταυρών	μέχρι	15)	ή	τουλάχιστον	
δικαίωμα	μέχρι	πέντε	(5)	σταυρούς	και	μη	περιορισμό	του	δικαιώματος	του	εκλέγεσθαι.
5.	Προτείνουμε	την	απάλειψη	των	εδαφ.	γ	και	δ	της	παρ.	1	του	άρθρου	10,	γιατί	πιστεύ-

ουμε	ότι	όχι	απλώς	περιορίζουν	αλλά	εκμηδενίζουν	και	«φιμώνουν»	στην	κυριολεξία	το	
όποιο	θεσπιζόμενο	δικαίωμα	συλλογικής	έκφρασης	αιρετών	εκπροσώπων.	Αντί	για	την	πο-
λυπόθητη	«φωνή»	καθιερώνεται	επίσημα	η	«συνδικαλιστική	σιωπή».	Επίσης,	προτείνουμε	
να	επανεξετασθεί	η	δυνατότητα	οργανικής	σύνδεσης	με	τις	Ενώ	σεις	των	Δικαστικών	Λει-
τουργών,	τον	κατ’	εξοχήν	συγγενικό	μας	χώρο.
6.	Επανερχόμεθα	στη	διατυπωθείσα	πρότασή	μας	(άρθρο	11)	για	σύσταση	αντιστοίχων	

Τμημάτων	Συνταξιούχων,	γιατί	πιστεύουμε	ότι	αυτοί	εξακολουθούν	και	μετά	τη	συνταξι-
οδότησή	τους	να	αποτελούν	«ενεργό»	κομμάτι	της	ευρείας	αστυνομικής	οικογένειας	με	
κοινά	συμφέροντα	και	ενδιαφέροντα,	τα	οποία,	όπως	αποδεικνύεται,	δεν	εξυπηρετούνται	
κατά	τον	καλύτερο	τρόπο	από	το	υπουργείο	Εθνικής	Άμυνας,	που	δεν	είναι	άλλωστε	και	ο	
φυσικός	τους	φορέας.
7.	Τέλος,	προτείνουμε	να	προστεθεί	στο	προσχέδιο	νόμου	άρθρο	11,	ως	εξής:
«Άρθρο	11.	Μεταβατικές	διατάξεις.
Οι	υπάρχουσες	Ενώσεις,	εφόσον	τα	καταστατικά	τους	δεν	αντίκει	νται	ουσιωδώς	προς	

τις	διατάξεις	του	παρόντος	νόμου,	τα	αναπροσαρμό	ζουν,	μέσα	σε	προθεσμία	έξι	(6)	μη-
νών,	σύμφωνα	με	το	νόμο	αυτό,	και	προκηρύσσουν	νέες	εκλογές».
Αθήνα,	Μάιος	1992
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Κοινοποιείται:	Νέα	Δημοκρατία,	ΠΑΣΟΚ,	Συνασπισμός	της	Αριστεράς	και	της	Προόδου,	
ΚΚΕ	και	Οικολόγους	–	Εναλλάκτικούς.

Η	ΕΝΑΕΑ,	επίσης,	στο	πλαίσιο	των	επαφών	της	με	τα	πολιτικά	κόμματα,	επισκέπτεται	
τα	γραφεία	του	ΚΚΕ,	στις	27	Μαΐου	1992,	και	οι	εκπρόσωποί	της,	Κώστας	Μπαλάσης	και	
Μιχαήλ	Βετούλης,	ενημερώνουν	το	μέλος	του	Π.Γ.	του	ΚΚΕ	Μάκη	Μαΐλη	και	τον	επικε-
φαλής	του	Τμήματος	για	τα	Σώματα	Ασφαλείας,	Χρήστο	Λογαρά,	ότι	έχουν	σημαντικές	
διαφωνίες	στο	σχέδιο	νόμου	του	υπουργείου.	Μάλιστα,	ο	Κ.	Μπαλάσης	συμπλήρωσε	ότι	
ο	 ίδιος	 δεν	 συμφωνεί	 με	 το	 διαχωρισμό	 των	 σωματείων,	 απορρίπτει	 τη	φιλοσοφία	 του	
σχεδίου	νόμου,	που	βάζει	«καλούπια»	και	τάχθηκε	υπέρ	της	αποστρατιωτικοποίησης	της	
ΕΛ.ΑΣ.,	αναφέροντας	όσα	ισχύουν	σε	αντίστοιχες	υπηρεσίες	της	Ευρώπης117.
Όμως,	και	εντός	της	ΕΚΑ	υπήρχαν	φωνές,	όπως	για	παράδειγμα	του	Κώστα	Αντωνίου,	

που	θεωρούσε	ότι	το	σχέδιο	νόμου	είχε	διατάξεις	απαράδεκτες,	που	δεν	έδιναν	τη	δυνατό-
τητα	στους	συνδικαλιστές	να	υλοποιήσουν	τους	σκοπούς	που	προβλέπονταν	από	το	ίδιο	το	
νομοσχέδιο.	Η	ΕΚΑ	είχε	προτείνει	να	γίνουν	τροποποιήσεις	στο	άρθρο	5	για	τις	συνελεύ-
σεις,	ενώ	ζητούσε	να	υιοθετηθεί	και	η	πρότασή	της	για	«συνέλευση	αντιπροσώπων»	και	
όχι	«μελών»,	με	το	σκεπτικό	ότι	η	συμμετοχή	των	μελών	στις	συνελεύσεις	«θα	αποδιορ-
γανώνει	τις	υπηρεσίες»,	ενώ	θα	είναι	υπαρκτός	και	ο	κίνδυνος	των	μη	αντιπροσωπευτικών	
συνελεύσεων,	εξαιτίας	της	«μικρής	συμμετοχής»	και	της	«μη	απαρτίας».	Η	ΕΚΑ,	όπως	και	
οι	άλλοι	φορείς,	θεωρούσαν	επίσης	ότι	το	άρθρο	10	(απαγορεύσεις)	πρέπει	να	τροποποιη-
θεί	σημαντικά,	ώστε	τα	σωματεία	όχι	μόνο	να	έχουν	δικαίωμα	λόγου	με	την	έκδοση	ανα-
κοινώσεων,	αλλά	και	να	μετέχουν	σε	διαπραγματεύσεις	που	αφορούν	την	επαγγελματική	
υπόσταση	των	αστυνομικών,	να	τα	συμβουλεύονται	σε	θέματα	διοίκησης	και	να	κινούν	
νομικές	διαδικασίες	για	την	υπεράσπιση	των	συμφερόντων	των	μελών	τους.
Είναι	σαφές,	πάντως,	ότι	τα	σωματεία	έπρεπε	να	αναζητήσουν	έναν	κοινό	δρόμο	για	την	

αντιμετώπιση	της	επίθεσης	που	δέχονταν,	αλλά	και	για	την	επίτευξη	των	στόχων	τους118.

Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω

Ο	Θεόδωρος	Αναγνωστόπουλος,	ωστόσο,	εμφανίζεται	να	μην	καταλαβαίνει	τη	δυνα-
μική	του	συνδικαλιστικού	αγώνα	και,	πολύ	περισσότερο,	ότι	το	ποτάμι	δεν	γυρίζει	πίσω.	
Στις	2	Ιουνίου	1992	δίνει	εντολή	στις	Υπηρεσίες	του	υπουργείου	να	προωθήσουν	στη	

νομοπαρασκευαστική	επιτροπή	το	σχετικό	νομοσχέδιο,	όπως	αυτό	προκύψει	από	το	διάλο-
γο	με	όλους	τους	ενδιαφερόμενους.	Δήλωσε	δε	ότι	«μέχρι	στιγμής,	εκτός	από	τις	απόψεις	
του	Συνασπισμού,	 έχουμε	συγκεντρώσει	ανευθυνοϋπεύθυνες	απόψεις,	 εκφρασθείσες	σε	
περιορισμένης	εμβέλειας	δημοσιεύματα	και	όχι	υπεύθυνες	τοποθετήσεις	πάνω	στο	σχέδιο	
νόμου	που	προτείναμε»	(«Μεσημβρινή»,	3	Ιουνίου	1992).
Το	υπουργείο	δέχεται	διαρκές	σφυροκόπημα.	Ο	Θεόδωρος	Αναγνωστόπουλος	τ’	ακούει	

και	από	την	αντιπροσωπεία	του	ΚΚΕ,	που	διαμαρτύρεται	εντόνως,	επειδή	το	νομοσχέδιο	
δεν	έχει	καμία	σχέση	με	όσα	είχαν	συμφωνηθεί	από	τα	κόμματα	στην	κοινή	σύσκεψη	του	
Φεβρουαρίου	του	1990.	Τον	κάλεσε	δε	να	πάρει	υπόψη	του	την	πραγματικότητα,	όπως	ήδη	
έχει	διαμορφωθεί	από	τις	ήδη	λειτουργούσες	Ενώσεις.

117. «Ριζοσπάστης», 28/5/1992.
118. ΠΟΑΣΥ, Η δικαίωση, σελ. 187 και «Ριζοσπάστης», 19/1/1993.
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Και	για	του	λόγου	το	αληθές,	σε	πείσμα	των	κυβερνητικών	χειρισμών,	στις	4	Ιουνίου	
1992,	το	προεδρείο	των	Αξιωματικών	έρχεται	να	αιφνιδιάσει	με	την	πρωτοβουλία	του	να	
λάβει	θέση	για	ένα	ζήτημα	μείζονος	εξωτερικής	πολιτικής,	απευθύνοντας	επιστολή	προς	
τους	πρέσβεις	των	χώρων-μελών	των	Ευρωπαϊκών	Κοινοτήτων,	των	ΗΠΑ,	του	Καναδά	
και	της	Αυστραλίας,	για	το	ανακύψαν	«σκοπιανό	ζήτημα».	Είναι	δε	σαφές	ότι	η	πρωτο-
βουλία	αυτή	σηματοδοτεί	και	τις	στοχεύσεις	που	θα	μπορούσε	να	έχει	ο	αστυνομικός	συν-
δικαλισμός	σε	ευρύτερα	θέματα	«απαγορευτικά»	γι’	αυτόν,	αν	λάμβανε	σάρκα	και	οστά	το	
κυβερνητικό	μοντέλο.

Εξοχότατε κ. Πρέσβη,
Οι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, με βαθύτατη επίγνωση των ευθυνών που απορ-
ρέουν από το λειτούργημά μας για τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή και του χρέους 
μας προς την ιστορική αλήθεια, αισθανόμαστε την εθνική υποχρέωση να απευθυνθούμε 
προς τις Κυβερνήσεις των φίλων, εταίρων και συμμάχων Χωρών μας, για να τις πληροφο-
ρήσουμε επί του αιτήματος των αρχών της Δημοκρατίας των Σκοπίων να αναγνωρισθούν 
με το ιστορικά, γεωγραφικά και πληθυσμιακά Ελληνικό όνομα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και να 
εκφράσουμε την απόλυτη αντίθεσή μας σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Για μας, το όνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ δεν είναι απλά ένα ιστορικό όνομα ένδοξου παρελθό-
ντος. Είναι η πατρίδα του ΦΙΛΙΠΠΟΥ, του Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. 
Είναι αυτή η ίδια η ιστορία μας. Είναι η πολιτιστική μας προσφορά στον κόσμο και στο 
Χριστιανισμό. Είναι η γλώσσα μας και ο πολιτιστικός μας θησαυρός. Στη γλώσσα των 
ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ και του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ γράφτηκαν τα ιερά Ευαγγέλια. Στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ιδρύθηκε η πρώτη Ευρωπαϊκή Χριστιανική εκκλησία. ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ήσαν, Θεσσαλονι-
κείς, ο ΚΥΡΙΛΛΟΣ και ΜΕΘΟΔΙΟΣ, οι εκπολιτιστές των Σλάβων.
Τα έθνη δεν δημιουργούνται ούτε στα «σαλόνια», βάσει άνομων επιδιώξεων, ούτε στα «χαρτιά», 
βάσει συνωμοτικών σχεδίων. Δημιουργούνται και δημιουργούν στο πέρασμα της Ιστορίας. 
Και ο Μακεδονικός Ελληνισμός δημιούργησε και μεγαλούργησε. Το μαρτυρούν τα ζωντανά 
ευρήματα της ΒΕΡΓΙΝΑΣ. Το μαρτυρούν και τα εκατομμύρια των Ελλήνων Μακεδόνων.
Οι Οβίδιες μεταμορφώσεις των επιγόνων του Κομμουνισμού στη Βαλκανική και το ΤΙ-
ΤΟ-ΣΤΑΛΙΝΙΚΟ κατασκεύασμά τους δεν θα ξεγελάσουν τους φίλους και συμμάχους μας 
για τους πραγματικούς σκοπούς που θα εξυπηρετήσει το κρατικό αυτό «μόρφωμα» στην 
ευρύτερη περιοχή μας, αν του αναγνωρισθεί το δικαίωμα διεθνούς αναγνώρισης με τον 
όρο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
ΘΕΛΟΥΜΕ να πιστεύουμε ότι η συμμαχική αλληλεγγύη και ο σεβασμός στην αλήθεια θα 
επικρατήσουν και ότι θα εκτιμηθεί στις πραγματικές του διαστάσεις ο σταθεροποιητικός 
ρόλος της χώρας μας στη διατήρηση της ασφάλειας και ειρήνης στην περιοχή μας. ΑΣ-
ΦΑΛΕΙΑΣ που προσφέρει και ΕΓΓΥΑΤΑΙ η χώρα μας και για τη νεαρή δημοκρατία των 
Σκοπίων, αν συμμορφωθεί με τους τρεις Κοινοτικούς όρους της 16ης Δεκεμβρίου 1991. 
Άλλωστε, ΘΕΩΡΟΥΜΕ αδιανόητο ότι η δημοκρατική Δύση θα αποφασίσει, ενάντια στη 
θέληση του Ελληνισμού και της Ιστορίας, να είναι η Ελλάδα η μόνη χώρα στον κόσμο 
που. αν και με το μέρος των Συμμάχων παρούσα «πάντοτε» σε όλους τους αγώνες για την 
ελευθερία με εκατόμβες θυσιών, θα «πληρώσει» την κατάρρευση του Κομμουνισμού και 
τη διαμόρφωση της Νέας Τάξης πραγμάτων.

Στην	επιστολή	αυτή,	απάντησε	εκ	μέρους	του	Βρετανού	πρέσβη,	ο	Β’	Γραμματέας	Πο-
λιτικού	Τμήματος	Κέιτ	Σμιθ:
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«Έχω εντολή να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του πρέσβη για την επιστολή σας της 4ης 
Ιουνίου, σχετικά με τη Μακεδονία.
Ο κύριος Πρέσβης είναι απολύτως ενήμερος για τις ελληνικές απόψεις και ευαισθησίες 
σχετικά με το θέμα αυτό».

Την	ίδια	περίοδο,	το	προεδρείο	δίνει	μια	ακόμα	μάχη.	Η	κυβέρνηση	προωθεί	την	ίδρυση	
Δικαστικής	Αστυνομίας	και	η	Ένωση	αναζητά	την	παρέμβαση	του	ίδιου	του	Πρωθυπουρ-
γού.	Στις	5-6-92	ο	Κ.	Μητσοτάκης	απαντά	στην	ΕΝΑΕΑ	ότι	αδυνατεί	να	δεχθεί	το	προε-
δρείο	λόγω	ανειλημμένων	υποχρεώσεων.	«Μόλις	το	πρόγραμμα	το	επιτρέψει,	θα	επικοι-
νωνήσουμε	μαζί	σας»,	ανέφερε	το	Γραφείο	του.

Στις	24	Ιουνίου	1992,	απευθύνει	επιστολή	με	τις	θέσεις	της	στους	αρμόδιους	υπουργούς:
1.	 Πληροφορούμεθα	 ότι	 τελευταία	 προωθείται	 σχέδιο	 νόμου	 για	 ίδρυση	Δικαστικής	

Αστυνομίας,	με	το	οποίο	αναζητείται	μια	πρόχειρη	λύση	ενίσχυσης	του	προσωπικού	των	
Εισαγγελιών	για	την	εκτέλεση	από	τους	αστυνομικούς	καταδιωκτικών	και	μόνο	εγγράφων	
εν	είδει	«ποινικών	κλητήρων».
2.	 Η	 προτεινόμενη	 αποσπασματική	 λύση	 δεν	 βελτιώνει	 την	 υπάρχουσα	 κατάσταση.	

Αντίθετα,	οδηγεί	σε	αποδυνάμωση	των	Υπηρεσιών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	και	οπωσ-
δήποτε	σε	μείωση	της	καταδιωκτικής	ικανότητας	αυτών,	αφού	το	όλο	έργο	της	υπό	ίδρυση	
Υπηρεσίας	 δεν	 θα	 πραγματοποιείται	 πλέον	στην	 ουσία	 από	 ένα	 ενιαίο	 και	 αδιάσπαστο	
επιχειρησιακό	μηχανισμό	δίωξης,	ειδικότερα	κατά	των	επικίνδυνων	φυγόποινων	και	φυ-
γόδικων	κακοποιών.
3.	Ο	θεσμός	της	Δικαστικής	Αστυνομίας,	που	απαντάται	σε	ελάχιστες	χώρες	της	Ευρώ-

πης,	αποτελεί	ειδική	αστυνομική	υπηρεσία	υπαγόμενη	στο	υπουργείο	Εσωτερικών.	Στη	
Γαλλία,	όπου	ο	θεσμός	αυτός	λειτουργεί	πριν	από	πολλά	χρόνια,	η	εν	λόγω	Υπηρεσία,	με	
δύναμη	περίπου	20.000	αστυνομικών	με	πολιτική	περιβολή	ενταγμένη	στα	κατά	τόπους	
Αστυνομικά	Τμήματα,	έχει	ως	αποστολή	«την	εξιχνίαση	και	βεβαίωση	των	κακουργημά-
των	και	πλημμελημάτων,	την	αναζήτηση	των	δραστών	και	αποδείξεων	και	την	παραπομπή	
των	προσώπων	σε	βάρος	των	οποίων	υπάρχουν	σοβαρές	ενδείξεις	ενοχής	στις	αρμόδιες	
δικαστικές	Αρχές,	στις	οποίες	και	υπάγεται	κατά	την	άσκηση	των	αρμοδιοτήτων	της».	Με	
άλλα	λόγια,	στη	Γαλλία	είναι	ο	κορμός	του	Αστυνομικού	Σώματος	και	περιλαμβάνει	επι-
πλέον	τις	Εγκληματολογικές	Υπηρεσίες	και	το	γραφείο	Ιντερπόλ.
Το	ανωτέρω	έργο,	σήμερα	στη	χώρα	μας,	εκτελείται	από	τις	αρμόδιες	υπηρεσίες	Ασφαλείας.
4.	Η	υφιστάμενη	κατάσταση	ασφαλώς	δεν	θα	βελτιωθεί	με	την	ίδρυση	μιας	Υπηρεσίας,	

που	παρόμοιά	της	οργανωτικά	δεν	απαντάται	σε	όλο	τον	κόσμο.	Μπορεί	και	πρέπει	να	
βελτιωθεί	με	τον	εκσυγχρονισμό	της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	στα	πλαίσια	της	ταχύτερης	
υλοποίησης	σχετικών	αποφάσεων	των	αρμόδιων	Υπουργών	Δημόσιας	Τάξης	των	Ευρωπα-
ϊκών	Κοινοτήτων	και	της	Συμφωνίας	Σένγκεν.
5.	Κατά	την	άποψή	μας,	οι	όποιες	ανάγκες	σε	προσωπικό	για	υποβοήθηση	του	έργου	

των	Εισαγγελικών	Αρχών	μπορούν	να	καλυφθούν	με	μετατάξεις	άλλων	υπαλλήλων	του	
Δημόσιου	Τομέα	ή	ενδεχομένως	με	προσλήψεις	και	πάντως	σε	καμιά	περίπτωση	με	τον	
διαχωρισμό	μελών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας.
6.	Τέλος,	πιστεύουμε	ότι	 τα	προβλήματα	δεν	αντιμετωπίζονται,	 ιδιαίτερα	σήμερα,	με	

την	αύξηση	της	γραφειοκρατίας,	διευρύνοντας	το	Δημόσιο	Τομέα,	ιδρύοντας	αμφίβολης	
αποτελεσματικότητας	υπηρεσίες,	αλλά	εκσυγχρονίζοντας	τις	ήδη	υφιστάμενες,	με	σταθερό	
γνώμονα	στις	αποφάσεις,	το	ευρωπαϊκό	γίγνεσθαι.
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Στο	μέτωπο	των	Αξιωματικών,	εξάλλου,	προστίθεται	ξανά	και	η	εναντίωσή	τους	στην	
κυβερνητική	απόφαση	για	την	αποβολή	της	Σχολής	Αξιωματικών	από	το	φυσικό	της	χώρο	
και	την	παραχώρηση	του	χώρου	στο	υπουργείο	Δικαιοσύνης.	Στις	21	Ιουλίου	1992,	συγκε-
κριμένα,	απευθύνεται	στον	ανώτατο	πολιτειακό	άρχοντα,	τον	Πρόεδρο	της	Δημοκρατίας,	
τον	Πρωθυπουργό,	τον	πρόεδρο	της	Βουλής,	τον	Αρχηγό	της	Αξιωματικής	αντιπολίτευ-
σης,	τον	υπουργό	Προεδρίας,	τους	αρμόδιους	υπουργούς,	τους	Αρχηγούς	των	πολιτικών	
κομμάτων	και	στην	Ηγεσία	της	Ελληνικής	Αστυνομίας:	

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε,
Αξιότιμοι Κύριοι,

Η ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ενόψει της ακατανόητης, άδι-
κης, ιστορικά και ηθικά απαράδεκτης για την Ελληνική Αστυνομία απόφασης του Πρω-
θυπουργού που έχει σχέση με την αποβολή της ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ από το φυσικό της χώρο, της Λ. Μεσογείων 96 και παραχώρησης 
του χώρου αυτού στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, για τη στέγαση των Διοικητικών 
Δικαστηρίων:
1. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ την από πολλών ετών ακολουθούμενη τακτική «δίωξης» της ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ και καταρράκωσης του ηθικού του προσωπικού της, με προφα-
νείς πλέον τις δυσμενείς επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα των ενεργειών της. Ήλπιζε 
όμως ότι, η «δίωξη» αυτή δεν θα εξελισσόταν και σε απροκάλυπτη εκδίωξη από τις εγκα-
ταστάσεις της για την εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων προνομιούχων ολιγομε-
λών κοινοτικών ομάδων.
2. ΑΔΥΝΑΤΕΙ να κατανοήσει την, από πλευράς ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ και με Πρω-
θυπουργική απόφαση, νομιμοποίηση της εγκατάστασης δίκην «καταληψία», επί υπουργίας 
Μένιου Κουτσόγιωργα, του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ στο κτίριο (που αναγέρθηκε 
με δαπάνες της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ και προορίζονταν να στεγασθεί το Αρχηγείο 
της) και της περαιτέρω αποβολής της Σχολής Αξιωματικών από τον ιδιόκτητο χώρο της.
3. ΚΑΛΕΙ τον Πρωθυπουργό να επανεξετάσει το όλο θέμα και να προβεί στην άμεση ανά-
κληση της άδικης αυτής απόφασης για την απομάκρυνση της Σχολής Αξιωματικών από τη 
Λ. Μεσογείων 96 και εγκατάστασής της σε άγνωστο ακόμη χώρο, η οποία μαρτυρεί και 
την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η Πολιτεία σοβαρότατα θέματα.
Μία επίσκεψη ουσίας του Πρωθυπουργού και όχι «εντυπώσεων», στις εκπαιδευτικές εγκα-
ταστάσεις της Αστυνομίας, αρκεί για να πεισθεί περί της ανάγκης σοβαρής ενασχόλησης 
της Κυβέρνησης με τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλους τους τομείς 
και να κατανοήσει την αδυναμία της Αστυνομίας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.
Επίσης, η υλοποίηση των Κοινοτικών Αποφάσεων και ειδικότερα του Μάαστριχτ, στον 
τομέα της Αστυνομικής συνεργασίας, επιβάλλουν το γενικό εκσυγχρονισμό της Ελληνι-
κής Αστυνομίας και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και λοιπών μέσων εκ-
παίδευσης, για την ουσιαστική συμβολή της στην εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών 
ασφάλειας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Η ΕΝ.Α.Ε.Α. επισημαίνει ότι η χώρα μας είναι η μόνη σε Κοινοτικό επίπεδο που αδυνατεί 
να υλοποιήσει τις Κοινοτικές Αποφάσεις εκπαιδευτικών ανταλλαγών κ.λπ., γιατί η Ελλη-
νική Αστυνομία	στερείται ουσιαστικά των αναγκαίων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, για 
να ανταποκριθεί ενεργά στις Κοινοτικές απαιτήσεις.
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4. Επίσης, ΚΑΛΕΙ τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ να τοποθετηθεί δημόσια, ανα-
φορικά με την αποφασισθείσα εκδίωξη της Σχολής Αξιωματικών, και να ενημερώσει το 
Αστυνομικό Προσωπικό για τις ενέργειες που προέβη μέχρι σήμερα και για αυτές που 
προτίθεται να προβεί στο άμεσο μέλλον για την ακύρωση της Απόφασης.
5. Παράλληλα, ΚΑΛΕΙ τον ΑΡΧΗΓΟ, τους ΥΠΑΡΧΗΓΟΥΣ και τους ΑΝΩΤΑΤΟΥΣ ΑΞΙ-
ΩΜΑΤΙΚΟΥΣ, να αναλογισθούν το βάρος της ευθύνης και του χρέους τους έναντι των 
νεκρών ηρώων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, των συνταξιούχων και εν ενεργεία 
Αστυνομικών, των πλέον των 500.000 μελών των οικογενειών τους, καθώς και των εκα-
τοντάδων χιλιάδων φίλων της	Ελληνικής Αστυνομίας, να προχωρήσουν άμεσα στις ανα-
γκαίες ενέργειες προς τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας, για την άμεση ανάκληση της 
κατάφωρα άδικης απόφασης απομάκρυνσης της Αστυνομικές Ακαδημίας, από το χώρο 
της, η οποία προσβάλλει αυτή την ίδια την αξιοπρέπεια της Ελληνικής Αστυνομίας.
6. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ προς κάθε αρμόδιο ότι το ενδιαφέρον προς την Αστυνομία επιδεικνύ-
εται με θετικά έργα, και όχι με μεθοδεύσεις αποπομπής από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, 
οικονομικές διακρίσεις σε βάρος του προσωπικού της, διαιώνιση των χρονιζόντων πολυ-
ποίκιλων προβλημάτων αυτού, λόγια και εκλογικής σκοπιμότητας υποσχέσεις.
7. Τέλος, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι η κοινή γνώμη και η Ελληνική Πολιτεία δεν θα πρέπει να 
αγνοούν ότι οι βασικές προϋποθέσεις για την ανύψωση του ηθικού και την ενίσχυση του 
ζήλου των αστυνομικών και την αρτιότερη επαγγελματική κατάρτισή τους, με στόχο την 
αποτελεσματικότερη εκτέλεση της αποστολής τους, δεν εξασφαλίζονται με τρόπους κατα-
φρονητικής μεταχείρισης του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Και ασφαλώς οι αστυ-
νομικοί δεν είναι διατεθειμένοι πλέον να δεχθούν ΑΠΑΘΩΣ τα σχεδιαζόμενα. 

Με	άλλο	έγγραφο,	προς	τον	υπουργό	Δικαιοσύνης	αυτή	τη	φορά,	οι	Αξιωματικοί	επα-
νέρχονται,	λαμβάνοντας	υπόψη	τους	την	επιτόπια	εξέταση	του	θέματος	από	τον	ίδιο	τον	
αντιπρόεδρο	της	κυβέρνησης	Τζ.	Τζαννετάκη.	
Αφού	αναφέρουν	ότι	είχαν	την	πεποίθηση	ότι	τελικά	οι	υπεύθυνοι	θα	κατανοούσαν	το	

δίκαιο	του	αιτήματος,	παραδόξως	βλέπουν	«να συνεχίζεται η προσπάθεια, έστω και από 
μεμονωμένη πλευρά (Ένωση Διοικητικών Δικαστών), για την απομάκρυνση των Αστυνομι-
κών Σχολών από τις εγκαταστάσεις της, με την υπόδειξη μάλιστα προς τον Πρωθυπουργό, 
όλως αναρμοδίως, λύσεων απαράδεκτων και ανέφικτων. Στην πλευρά αυτή καταλογίζουμε 
τουλάχιστον άγνοια των βασικών προϋποθέσεων που απαιτούνται για την ποικιλόμορφη και 
ιδιάζουσα θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των Ελλήνων Αστυνομι-
κών, τις οποίες ασφαλώς γνωρίζει η Ηγεσία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και του Σώμα-
τος. Την πληροφορούμε ότι η αντίδραση του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας σε τέτοιες 
μεθοδεύσεις θα είναι ΚΑΘΟΛΙΚΗ και ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ για τα ελληνικά δεδομένα.

Ασφαλώς και δεν περίμενε κανείς από την Ένωση Διοικητικών Δικαστών να ταχθεί ως 
προασπιστής των απαράγραπτων νομικών, ηθικών και ιστορικών δικαιωμάτων του Σώμα-
τος της Ελληνικής Αστυνομίας στον ιερό χώρο των Αστυνομικών Σχολών, αν και θα έπρεπε, 
αντικειμενικά, να θεωρείται αυτονόητο το αντίθετο. Θα έπρεπε, τουλάχιστον, το ευρύτερο 
δημόσιο συμφέρον, που στην προκειμένη περίπτωση ταυτίζεται με την αρτιότερη επαγγελμα-
τική κατάρτιση των Ελλήνων Αστυνομικών και, κατ’ επέκταση, με την αποτελεσματικότερη 
λειτουργία της Αστυνομίας και την καλύτερη προστασία όλων των Ελλήνων πολιτών, να 
τεθεί σε μείζονα μοίρα έναντι του δικού τους κλαδικού-ταξικού συμφέροντος.

Δεν πρόκειται να διατυπώσουμε προτάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλή-
ματος των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών, διότι είμαστε αναρμόδιοι και δεν γνωρίζουμε 
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το θέμα. Έχουμε όμως την απαίτηση, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, που τόσο πρόχειρα 
και αναρμόδια πρότεινε λύση για τις Αστυνομικές Σχολές, να πληροφορήσει τον Ελληνικό 
Λαό, αν ισχύει σήμερα δίκαιο και ηθική, σε ποια χώρα εφαρμόζεται και από ποιους δικαστές 
απονέμεται και δυνάμει του οποίου, με πρόσχημα την “αξιοπρεπή” στέγαση μιας υπηρεσί-
ας, μπορεί να καταπατώνται τα απαράγραπτα δικαιώματα μιας σημαντικής λειτουργίας του 
κράτους και να υποχρεώνεται ταυτόχρονα αυτή σε “μη αξιοπρεπή” μεταστέγαση και υπο-
βάθμισή της».

Η	Ένωση	Αξιωματικών	Ελληνικής	Αστυνομίας,	με	το	υψηλό	αίσθημα	ευθύνης	και	τα	
εύγλωττα	συναισθήματα	που	τη	διακατέχουν,	απευθύνθηκε	και	πάλι	προς	τον	Πρωθυπουρ-
γό	της	χώρας	προκειμένου	εκείνος	πλέον	να	εκτιμήσει	αντικειμενικά	όλα	τα	πραγματικά	
στοιχεία	που	έχουν	τεθεί	υπόψη	του	από	την	Ηγεσία	του	υπουργείου	Δημόσιας	Τάξης	και	
να	απορρίψει	κάθε	αντίθετη	μεθόδευση,	να	τηρήσει	δε	την	υπόσχεση	που	έδωσε	στις	30-
7-1990	κατά	την	επίσκεψή	του	στο	υπουργείο	Δημόσιας	Τάξης,	ότι,	δηλαδή,	«όχι μόνο δεν 
πρόκειται να απομακρυνθούν οι Αστυνομικές Σχολές από τις σημερινές τους εγκαταστάσεις, 
αλλά και επείγει η βελτίωσή τους».
Και	αφού	του	ανέφερε	ότι	είναι	ανέφικτη	και	μη	ρεαλιστική	η	μεταφορά	των	Αστυνομι-

κών	Σχολών	(πρακτικά	σημαίνει	διακοπή	της	εκπαίδευσης	με	όλες	τις	εντεύθεν	δυσμενείς	
συνέπειες),	τόνιζε	επίσης	ότι	επειδή	ένα	«μέρος των ειδικών εγκαταστάσεων των Σχολών 
παρέχει καθοριστικής σημασίας υποστήριξη στο γενικότερο σχεδιασμό, για την κατοχύρωση 
της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στην Πρωτεύουσα, θα αποτελούσε λάθος τυχόν απομά-
κρυνσή τους, με απρόβλεπτες συνέπειες».
Οι	αλλεπάλληλες	και	έντονες	αυτές	αντιδράσεις	προκάλεσαν	την	οργή	της	Κυβέρνησης	

Μητσοτάκη,	η	οποία	έδωσε	εντολή	για	«να	πάρουν	τα	κεφάλια	των	πρωτοστατών»,	διότι	
της	ανέτρεπε	τα	σχέδια.	Μέσα	στα	πλαίσια	αυτά,	επιβλήθηκε	-χωρίς	κλήση	προς	απολο-
γία-	απευθείας	από	 το	Αρχηγείο	πειθαρχική	ποινή	προστίμου	στον	Ν.	Ζωγράφο	 επειδή	
μοίραζε	την	επιστολή	προς	τον	ΠτΔ	στις	αίθουσες	της	Σχολής	Αξιωματικών	και	«ξεσήκω-
νε»	τους	δόκιμους	Αξιωματικούς	κατά	της	δρομολογημένης	απομάκρυνσης	της	Αστυνομί-
ας	από	τις	Σχολές	και	της	παραχώρησής	τους	στους	Διοικητικούς	Δικαστές.	Ταυτόχρονα,	
δόθηκε	εντολή	μετακίνησής	του	από	τη	Δ.Ε.Ε.,	γεγονός	που	πραγματοποιήθηκε,	με	την	
μετάθεσή	του	στο	Α.Τ.	Ν.	Σμύρνης,	όπου	παρέμεινε	μέχρι	τον	Ιούνιο	του	1994.	Πρέπει,	
όμως,	να	αναγνωρισθεί	ότι	ο	Αρχηγός	Στέφανος	Μακρής,	αλλά	και	ο	ΥΔΤ	Θ.	Αναγνωστό-
πουλος,	μολονότι	επέβαλαν	τις	ανωτέρω	πειθαρχικές	ποινές,	δεν	ενέδωσαν	σε	απαιτήσεις	
του	πρωθυπουργικού	περιβάλλοντος	για	περαιτέρω	διώξεις	και	τελικά	οι	«Σχολές	Χωρο-
φυλακής»	-χώρος	συλλογικής	μνήμης,	αγώνων	και	ιστορικής	σημασίας	για	το	σύνολο	των	
Αξιωματικών	(και	μεγάλου	αριθμού	οπλιτών)-	παρέμειναν	στο	Σώμα.	Πρέπει,	επίσης,	να	
μην	παραγνωριστεί	και	η	τεράστια	οικονομική	αξία	του	οικοπέδου	και	του	συνόλου	των	
εγκαταστάσεων	αυτών	-σχεδόν	στο	κέντρο	της	Αθήνας-,	γεγονός	το	οποίο	τον	έκανε	ιδιαί-
τερα	ελκυστικό	στους	κάθε	λογής	διεκδικητές	–	και	υπήρξαν	πολλοί.	Καθοριστικό,	επίσης,	
ρόλο	στην	εξέλιξη	αυτή	είχαν	και	οι	παρεμβάσεις	του	τότε	προϊσταμένου	της	Θρησκευτι-
κής	Υπηρεσίας	της	ΕΛ.ΑΣ.	κ.	Ευσέβιου	(Μητροπολίτη	Σάμου	σήμερα).

Μια	άλλη	σημαντική	δημόσια	παρέμβαση	της	ΕΝΑΕΑ	έλαβε	χώρα	την	1η	Σεπτεμβρίου	
1992	και	αφορούσε	τις	απεργιακές	κινητοποιήσεις	των	εργαζομένων	της	πρώην	Ε.Α.Σ.	Με	
αφορμή	τα	επεισόδια	που	διαδραματίστηκαν	στο	κέντρο	της	πόλης	των	Αθηνών,	εξέδωσε	
την	ακόλουθη	ανακοίνωση,	δηλώνοντας	ως	εκπρόσωπος	μιας	πολυπληθούς	τάξης	εργαζο-
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μένων	Ελλήνων	πολιτών	ότι	«δεν μπορεί παρά να αισθάνεται συμπάθεια και αλληλεγγύη για 
κάθε διεκδίκηση που στοχεύει στην καλυτέρευση των εργασιακών σχέσεων. Εξαίρεση αυτού 
του κανόνα δεν μπορεί να υπάρξει για καμιά τάξη εργαζομένων και φυσικά ούτε για τους 
εργαζομένους στις αστικές συγκοινωνίες.

Με λύπη μας, όμως, διαπιστώνουμε ότι τα ίδια συναισθήματα δεν τρέφουν για τους συ-
ναδέλφους μας “μερικοί” από τους εργαζόμενους στην πρώην Ε.Α.Σ., που με άνανδρες και 
απρόκλητες επιθέσεις κατά μεμονωμένων εν υπηρεσία αστυνομικών, επιδιώκουν να δημι-
ουργήσουν πλαστή εικόνα αντιπαράθεσης και σύγχυσης στον Ελληνικό λαό».
Το	προεδρείο	κάλεσε	την	Ηγεσία	των	εργαζομένων	στην	πρώην	Ε.Α.Σ.	«να	αποδοκι-

μάσει	αυτές	τις	πράξεις	βίας	και	να	απομονώσει	τους	«θερμόαιμους»	εκείνους	που	θεω-
ρούν	ότι	εξυπηρετούνται	καλύτερα	(;)	τα	συμφέροντά	τους	όταν	δημιουργούν	πολεμική	
ατμόσφαιρα	στην	Αθήνα	 του	1992.	Παράλληλα,	 υπενθύμισε	 για	 όσους	 το	 ξεχνούν,	 ότι	
οι	αστυνομικοί	από	το	Σύνταγμα	είναι	υποχρεωμένοι	να	τηρούν	τη	Δημόσια	Τάξη	και	να	
προστατεύουν	την	περιουσία	του	Ελληνικού	λαού.
Τέλος,	συνιστούσε	«στους συναδέλφους αστυνομικούς να επιδείξουν ψυχραιμία, αυτοσυ-

γκράτηση και αποφασιστικότητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι εργαζόμενοι δε 
στις αστικές συγκοινωνίες να αντιληφθούν ότι δεν ευθύνονται οι αστυνομικοί -σκληρά εργα-
ζόμενοι και οι ίδιοι- για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους και τους ευχόμαστε 
να βρουν γρήγορα την καλύτερη λύση τους».

Λίγες	ημέρες	αργότερα,	στις	17	Σεπτεμβρίου	1992,	η	Ένωση	επανέρχεται,	με	αφορμή	
την	απρόκλητη,	ανεξήγητη	και	αναίτια	δολοφονική	απόπειρα	από	απεργό	εργαζόμενο	της	
Δ.Ε.Η.	κατά	έξι	Αστυνομικών	στον	Α.Η.Σ.	Αλιβερίου,	που	είχε	σαν	αποτέλεσμα	το	σοβα-
ρότατο	τραυματισμό	δύο	εξ	αυτών.	Η	Ένωση	εκφράζει	την	αγανάκτηση	και	τον	έντονο	
αποτροπιασμό	της.	«Τέτοιες πράξεις τυφλής βίας, και μάλιστα από εργαζόμενους εναντί-
ον άλλων εργαζομένων, είναι ξένες προς τις όποιες εργατικές διεκδικήσεις και κατακριτέες 
από το σύνολο του Ελληνικού λαού», σημείωνε	στην	ανακοίνωσή	της	και,	φοβούμενη	τα	
χειρότερα,	ευχόταν	«να πρυτανεύσει επιτέλους η λογική και να επικρατήσουν νηφαλιότερες 
σκέψεις σ’ όλους τους υπευθύνους, για το καλό αυτού του τόπου».

«Πονοκέφαλο»	στον	υπουργό	προκάλεσε	την	ίδια	περίοδο	και	η	ανταρσία	των	μαθητών	
της	Σχολής	Αρχιφυλάκων,	οι	οποίοι	σταμάτησαν	να	σιτίζονται	με	βασικό	αίτημα	την	ακρι-
βή	τήρηση	του	προγράμματος	σπουδών.	«Μπήκαμε στη Σχολής και αύριο που θα ονομα-
στούμε ανακριτικοί υπάλληλοι, πρέπει να λύνουμε προβλήματα των πολιτών. Ο κανονισμός 
προβλέπει να σπουδάσουμε μαθήματα ποινικής δικονομίας, ποινικό δίκαιο και άλλα. Εμείς 
το μόνο που κάνουμε είναι να εκτελούμε μέτρα τάξης. Από τις 2 Αυγούστου έχουμε να κάνου-
με μαθήματα κανονικά»,	δήλωναν	οι	αστυνομικοί	στους	δημοσιογράφους.119	
Ήταν	μια	παράπλευρη	απώλεια	της	ακολουθούμενης	κυβερνητικής	πολιτικής	στον	το-

μέα	της	δημόσιας	τάξης	σε	όλα	τα	επίπεδα	δυστυχώς,	εντός	κι	εκτός	Σώματος.

Η	βαθμολογική	και	μισθολογική	εξέλιξη	των	Αξιωματικών,	ιδίως	μετά	την	ενοποίηση	
των	δυο	Σωμάτων,	αποτελούσε	άλλωστε	αντικείμενο	διαρκούς	αντιπαράθεσης.	Πέρα	από	
τις	αδικίες	που	συντελέστηκαν	με	 την	 ενοποίηση,	συνεχίστηκαν	και	κατά	 τη	μετέπειτα	
πορεία	των	Αξιωματικών.	Σύμφωνα	με	το	υπόμνημα	που	υποβλήθηκε	στον	υπουργό	Δη-

119. «Ελευθεροτυπία», 10-9-1992.
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μόσιας	Τάξης	στις	12	Οκτωβρίου	1992, «η μεγαλύτερη αδικία συνίσταται στην ισοπεδωτική 
και ταπεινωτική καταληκτική συνταξιοδότηση και βαθμολογική εξέλιξη του συνόλου σχεδόν 
των Αξιωματικών της πρώην Α.Π. και ενός μεγάλου αριθμού Αξιωματικών της Ελληνικής 
Χωροφυλακής, οι οποίοι συνταξιοδοτικά και μισθολογικά εξομοιούνται όλως απαραδέκτως 
και αδίκως με τους υπαξιωματικούς της σημερινής Ελληνικής Αστυνομίας»120.

120. Η Ένωση σημείωνε μεταξύ άλλων ότι «η Ελληνική Πολιτεία με τον Ν.1481/1984 κατήργησε τα 
πρώην δυο Σώματα Ασφαλείας και δια του προσωπικού αυτών - όσο βεβαίως θέλησε να ενταχθεί στο 
Νέο Σώμα - ίδρυσε την Ελληνική Αστυνομία. Ανεξάρτητα από τα όποια προβλήματα αντιμετώπισε και 
αντιμετωπίζει ακόμη και σήμερα ο νέος αστυνομικός θεσμός, γεγονός είναι ότι προκάλεσε σοβαρές 
αδικίες και ανισότητες σε μια μεγάλη κατηγορία του ενταχθέντος στη Νέα Αστυνομία προσωπικού και 
ειδικότερα στο προσωπικό το προερχόμενο από την πρώην ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ καθώς και σε ένα 
αριθμό προερχόμενων από την πρώην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ Αξιωματικών, και τούτο για τους 
εξής απλούς και σοβαρούς λόγους.
Α) Στην Α.Π., για να γινόταν κάποιος υποψήφιος Αξιωματικός της Σχολής Υπαστυνόμων έπρεπε να 
είχε τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις, για να δύναται να συμμετάσχει στις εξετάσεις:
(α) Να είχε εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις (δηλαδή ηλικία 23 - 26 ετών).
(β) Ένα έτος στη Σχολή Αστυφυλάκων.
(γ) Δύο (2) έτη δοκιμασίας στο βαθμό του Αστυφύλακα.
(δ) Ένα (1) έτος στη Σχολή Αρχιφυλάκων.
(ε) Δύο (2) έτη δοκιμασίας στο βαθμό του Αρχιφύλακα, ήτοι σύνολον έξι (6) έτη. Στις καλύτερες προ-
ϋποθέσεις χωρίς καμία αποτυχία αυτά τα έξι (6) έτη προστιθέμενα στο αφετηριακό έτος (23ο-26ο) 
κατέληγε ο υποψήφιος για τη Σχολή Υπαστυνόμων στο 30ο-32ο έτος της ηλικίας του.
Έτσι, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων Υπαστυνόμος εγένετο κάποιος σε ηλικία 32 έως 35 
ετών και στη συνέχεια αρκούσαν 22 περίπου έτη, ως Αξιωματικού, για να προαχθεί στο βαθμό του 
Αστυνομικού Διευθυντού και να αποχωρούσε, ως ευδοκίμως τερματίσας την καριέρα του, με τον συ-
νταξιοδοτικό βαθμό του σημερινού Ταξιάρχου, αφού βεβαίως συμπλή¬ρωνε στο Σώμα άνω των 32 
έως 34 ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας.
Σήμερα όμως, τέτοια δυνατότητα δεν του δίδεται στην Ελληνική Αστυνομία, επειδή τα πραγμα¬τικά 
δεδομένα έχουν αλλάξει, διότι καίτοι ούτος έχει συμπληρώσει 22 ή 23 έτη ως Αξιωμα¬τικός, απο-
στρατεύεται με τον βαθμό του Αστυνομικού Υποδ/ντού ή Διευθυντού, χωρίς να του δίδεται η δυνατότη-
τα να παραμείνει περισσότερο, επειδή καταλαμβάνεται από το όριο ηλι¬κίας ή την 35ετία.
Β) Στην Ελληνική Χωροφυλακή, για να γινόταν κάποιος υποψήφιος Αξιωματικός της Σχολής Ανθυπο-
μοιράρχων δεν απαιτείτο εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων και κατ’ ακολουθία αφετηρια-
κό έτος ήταν το 18ο ή 19ο και ακόμη η κατάταξη γινόταν κατευθείαν στη Σχολή Υπενωμοταρχών. Έτσι 
στις καλύτερες προϋποθέσεις ο υποψήφιος για τη Σχολή Ανθυπομοι¬ράρχων ήταν στο 21ο - 22ο έτος 
της ηλικίας του. Δια της διαφορετικής αυτής διαδικασίας εξελίξεως των Αξιωματικών των δύο πρώην 
Σωμάτων οι Αξιωματικοί της Ε.Χ. κατά την ενοποίηση των Σωμάτων το 1984 προη¬γούντο κατά 6-8 
έτη, έναντι των ομοιοβάθμων των της Α.Π., πράγμα το οποίον δεν ελήφθη υπόψη κατά την ενοποίηση.
Έτσι το γεγονός αυτό δίδει άνετη δυνατότητα στους Αξιωματικούς της πρώην Ε.Χ. να εξελιχθούν στα 
ύπατα Αξιώματα, εκτός μιάς κατηγορίας Αξιωματικών της, οι οποίοι αδικήθηκαν διότι καθιερώθη 
το 1970 σαν έτος εισαγωγής στη Σχολή Ανθυπομοι¬ράρχων το 26ο έτος. Αυτό όμως ίσχυσε για 4 ή 
5 έτη. Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέ¬λεσμα να αδικήσει μισθολογικά και βαθμολογικά μια μερίδα 
σημαντική Αξιωματικών του Σώματος.
Οι παραπάνω κατηγορίες των Αξιωματικών σήμερα έχουν εξομοιωθεί μισθολογικά, βαθμολογικά και 
συνταξιοδοτικά με τους Υπαξ/κους του Σώματος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, οι οποίοι (Υπαξ/
κοί) υστέρα από 29 και1/2 έτη συνολικής υπηρεσίας και κατόπιν φοιτήσεως 7-8 μηνών στο σεμινάριο 
Ανθυπαστυνόμων προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β» και ένα (1) μήνα προ της αποστρατείας 
τους προάγονται στους βαθμούς του Υπαστυνόμου Α’, Αστυνόμου Β’, Αστυνόμου Α’ και Αστυν. Υποδ/
ντού στον οποίο και συνταξιοδοτούνται, δηλαδή λαμβάνουν έως και 4 βαθμούς, εν αντιθέσει με τις 
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Οι	εν	ενεργεία	Αξιωματικοί	ζητούσαν	τροποποίηση	του	Ν.	1145/81,	ώστε	οι	Αστυνόμοι	
Β’,	Αστυνόμοι	Α’	και	Αστυνομικοί	Υποδιευθυντές,	οι	οποίοι	συμπληρώνουν	πραγματική	
35ετία	ή	καταλαμβάνονται	από	το	όριο	ηλικίας	ή	εξέρχονται	της	Υπηρεσίας	για	λόγους	
υγείας	να	προάγονται,	κάτω	από	συγκεκριμένες	προϋποθέσεις,	κατά	δύο	βαθμούς.

«Διά του ανωτέρω νομοθετικού μέτρου, όχι μόνο θα αποδώσετε δικαιοσύνη σε μια μερίδα 
Αξιωματικών, όχι μόνο θα διασώσετε την αρχή της αξιοκρατίας, η οποία τόσο βάναυσα 
έχει καταρρακωθεί και καταπατηθεί στην προεκτεθείσα περίπτωσή των, αλλά θα ανορ-
θώσετε προσέτι και το κύρος και την υπόληψη των Αξ/κών της παραγωγικής Σχολής, οι 
οποίοι διά μιας σειράς συνεχών παραλείψεων, εκ μέρους της Πολιτείας έχουν εξομοιωθεί 
με κατά 3 και 4 βαθμούς κατωτέρους τους, πράγμα αδιανόητον και ακατάληπτον διά Κρά-
τος δικαίου. Επιπλέον, διά της άρσεως της από μακρού χρόνου υφισταμένης αδικίας και 
της εξαλείψεως της εξ αυτής απορρεούσης πικρίας, ταπεινώσεως και απογοητεύσεως των 
Αξιωματικών αυτών, μέγα θα είναι το υπηρεσιακό όφελος, διά την όλη λειτουργικότητα 
της Αστυνομίας μας και τούτο ένεκα της ηθικής αναβαπτίσεως και δικαίας ικανοποιήσε-
ως ενός σημαντικού αριθμού συναδέλφων Αξιωματικών, οι οποίοι αποτελούν μέρος της 
σπονδυλικής στήλης του Σώματος. Η Αγία Γραφή λέγει: “Δικαιοσύνη μάθετε οι ενοικού-
ντες επί της γής” και ο Αθηναίος Αγάθων συνεβούλευε τους συμπατριώτες του άρχοντες 
“Να άρχουν με δικαιοσύνη, να ενθυμούνται ότι ανθρώπων με αδυναμίες και προβλήματα 
άρχουν και ότι ου πάντα άρχουν”», ανέφερε	η	Ένωση	με	 την	υποσημείωση	ότι	«δεν 
διεκδικεί σοφίαν Αγάθωνος, διεκδικεί, όμως, και αξιοί, όπως οι αρχές της δικαιοσύνης 
και της ισότητας λειτουργήσουν επιτέλους διά τους Αξ/κούς της Ελληνικής Αστυνομίας και 
θεωρεί αδικαιολόγητη την εμμονή της Υπηρεσίας έναντι της υφισταμένης μέχρι σήμερα 
ανισότητας και αδικίας, παρά τις κατ’ επανάληψη διαμαρτυρίες συναδέλφων.
Ευελπιστούμεν ότι επί των ημερών σας τούτο είναι δυνατόν να γίνει πραγματικότητα, δια-
φορετικά θα βρεθούμε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση να εξηγήσουμε στα μέλη μας την όποια 
αρνητική στάση σας ή αδυναμία».

Να	σημειώσουμε	επίσης	ότι	στις	24-11-92	η	ΕΝΑΕΑ	εξέφρασε	την	ανησυχία	της	για	
το	ενδεχόμενο	κατάργησης	της	35ετίας	και	του	ορίου	ηλικίας	αναφορικά	με	τους	Αξιω-
ματικούς:	«Ο θεσμός αυτός αποτελεί κατάκτηση και τυχόν αλλαγή νομικού καθεστώτος θα 
λειτουργεί μετά βεβαιότητας καταλυτικά σε βάρος της ομαλής εξέλιξης αυτών. Άλλωστε, ο 
θεσμός εφαρμόζεται επί 30 έτη χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα στις σχετικές προ-
αγωγές και είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή θα 
προκαλέσει δίκαιη αγανάκτηση του συνόλου σχεδόν των Αξιωματικών ενώ -αντίθετα- θα 
εξυπηρετήσει μια ελάχιστη μειοψηφία».

ανωτέρω κατηγορίες των Αξιωματικών των παραγωγικών Σχολών, οι οποίοι ενώ συμπληρώνουν 
30-35 έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας, εκ των οποίων 20-22 έτη ως Αξιωματικοί, εν τούτοις 
αποστρατευόμενοι και αυτοί συνταξιοδοτούνται με τον βαθμό του Αστυνομικού Υποδ/ντού ή Διευθυ-
ντού και ενώ έχουν διανύσει 3-4 έτη στο βαθμό αυτό, αμειβόμενοι βεβαίως, αν είναι Αστυνόμοι Α’ σαν 
Υποδ/ντές και αν είναι Υποδ/ντές σαν Διευθυντές, οπότε αποστρατευόμενοι με τον καταληκτικό βαθμό 
του «μίνι» Υποδ/ντού ή Δ/ντού ουδέν λαμβάνουν - εκτός βεβαίως της πικρίας και της απογοήτευσης 
- κατά παράβαση πάσης έννοιας δικαίου, αξιοκρατίας και ηθικής τάξεως, αφού εξο¬μοιώνεται η πα-
ραγωγική Σχολή του Σώματος με εκείνη των Υπαξιωματικών (δηλαδή σαν να λέμε ότι το Πολυτεχνείο 
είναι ίσον με την Τεχνική Σχολή). Πέραν δε τούτου η κατάσταση αυτή δημιουργεί αντιπαλότητα και 
πικρία μεταξύ των Αξ/κών με όλες τις δυσμενείς επιπτώσεις στην Υπηρεσία».



174

Μανώλης	Κ.	Σταυρακάκης

Ο	Θεόδωρος	Αναγνωστόπουλος	προωθεί,	τελικά,	το	επίμαχο	νομοσχέδιο	για	τον	συνδι-
καλισμό	στη	νομοπαρασκευαστική	επιτροπή	της	Βουλής,	στις	3	Νοεμβρίου	1992,	και	στη	
συνέχεια,	στην	Ολομέλεια	της	Βουλής,	στις	26	Νοεμβρίου	1992.
Από	την	πλευρά	του,	επιμένει	στην	ίδια	πολιτική,	χωρίς	φυσικά	να	αναστέλλει	τις	δια-

δικασίες	των	διώξεων,	ενώ	στον	Τύπο	διοχετεύονται	πληροφορίες	για	γενναίες	αυξήσεις	
στους	μισθούς	των	αστυνομικών,	οι	οποίοι	για	πολλές	δεκαετίες	παρέμεναν	καθηλωμένοι.	
Ο	υπουργός	προβαίνει	σε	αποκαλύψεις	των	σχεδίων	του	όσον	αφορά	την	εκπαίδευση	των	
αστυνομικών	(εισαγωγή	στη	Σχολή	Αρχιφυλάκων	μόνο	όταν	ο	υποψήφιος	παίρνει	τουλά-
χιστον	10	στα	Ελληνικά,	περιορισμός	ορίου	απουσιών	λόγω	υγείας,	ποσοστό	εισαγωγής	
στη	Σχολή	Αρχιφυλάκων	μέσω	των	πανελληνίων	κ.λπ.)121.

Ο	φιλοκυβερνητικός	Τύπος,	πρωτοστατούντος	του	«Ελεύθερου	Τύπου»	(6/11/1992)122	
κάνει	εκ	νέου	λόγο	για	ιστορικό	νομοσχέδιο	που	βάζει	τέρμα	στον	Μεσαίωνα	στην	Αστυνο-
μία,	ενώ	-αντιθέτως-	ο	«Ριζοσπάστης»	καταγγέλλει	ότι	το	νομοσχέδιο	είναι	ψευδεπίγραφο.	
Ο	Θεόδωρος	Αναγνωστόπουλος,	τελειώνει,	όμως,	άδοξα	τη	θητεία	του	μετά	το	σάλο	

που	προκάλεσαν	οι	αποκαλύψεις	για	την	αποτυχημένη	αστυνομική	επιχείρηση	για	τη	σύλ-
ληψη	μελών	της	17Ν	σε	ενέδρα	στην	οδό	Λουίζης	Ριανκούρ.	
Με	τον	κυβερνητικό	ανασχηματισμό,	που	πραγματοποιείται	στη	σκιά	της	συζήτησης	

για	την	ονομασία	των	Σκοπίων,	νέος	υπουργός	Δημόσιας	Τάξης	διορίστηκε	ο	Νίκος	Γκε-
λεστάθης	(από	τις	3	Δεκεμβρίου	1992	έως	τις	14	Σεπτεμβρίου	1993),	ο	οποίος	παραλαμ-
βάνει	από	τον	προκάτοχό	του	-μεταξύ	άλλων-	και	τον	καυτό	φάκελο	του	συνδικαλισμού.	
Στο	μείζον	αυτό	ζήτημα	δημοκρατικής	λειτουργίας	του	αστυνομικού	θεσμού,	ο	υπουργός	
ήταν	ανένδοτος	ως	την	τελευταία	μέρα	της	θητείας	του123	παραγνωρίζοντας	την	πραγματι-
κότητα.	Μια	πραγματικότητα	που	του	έδινε	καθημερινά	αφορμές	για	την	αναθεώρηση	της	
αδιέξοδης	τακτικής	που	ακολουθούσε.
Στις	4	Δεκεμβρίου	1992,	η	ΕΝΑΕΑ	ζήτησε	από	τον	πρόεδρο	της	Βουλής	να	κληθεί	στην	

αρμόδια	κοινοβουλευτική	Επιτροπή	και	 να	καταθέσει	 τις	απόψεις	 της	ως	η	μόνη	μέχρι	
σήμερα	επαγγελματική	Ένωση	των	Αξιωματικών,	ενώ	την	ίδια	ώρα	η	σύγκρουση	για	το	
πλαίσιο	λειτουργίας	προσλάμβανε	ανοικτές	διαστάσεις.
Η	εφημερίδα	«Ελευθεροτυπία»	δημοσίευσε	π.χ.	την	άποψη	ενός	αρχιφύλακα	που	επιχει-

ρούσε	να	προβλέψει	τις	εξελίξεις	και	καταφανώς	να	«διαψεύσει»	τη	γνωστή	ρήση	του	Σεν	
Ζιστ	«όσοι	κάνουν	μισές	επαναστάσεις,	απλώς	έχουν	σκάψει	τον	τάφο	τους».

121. Η «Απογευματινή» (1-10-1992) είχε προαναγγείλει ειδικότερα ότι «η αύξηση θα γίνει με την 
κατάργηση των επιδομάτων, υπερωριακού 6.000 μηνιαίως, στολής, εξομάλυνσης βάσει των χρόνων 
υπηρεσίας και βαθμού, στεγαστικού επιδόματος και επιδόματος γηπέδων Σαββάτου ή Κυριακής 3.000 
δρχ. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα και την αύξηση του χρονοεπιδόματος, υπολογίζοντας ότι ο βασικός 
μισθός του αστυφύλακα κατά μέσο όρο θα αυξηθεί από τις 34.000 δρχ στις 74.000 μηνιαίως».
122. Η εφημερίδα σημειώνει, μεταξύ άλλων: «Στους αστυνομικούς, όπως σε όλα τα κράτη του κό-
σμου, απαγορεύεται η δημόσια εκδήλωση υπέρ κομμάτων, η χρηματοδότηση από κόμματα, δημόσιες 
δηλώσεις εναντίον της υπηρεσίας του κ.λπ. Αυτά, φυσικά, δεν αναιρούν καθόλου τη συνδικαλιστική 
έκφραση, αφού απλώς η ουσία είναι η οργανωμένη εκπροσώπηση έναντι της Ηγεσίας και όχι στρογ-
γυλά τραπέζια και διαδηλώσεις με τους Κολλάδες...» (σ.σ. εννοεί την Ηγεσία του συνδικάτου των 
εργαζομένων στο χώρο των συγκοινωνιών που έδιναν σκληρούς αγώνες εκείνη την περίοδο).
123. Χαρακτηριστική η δήλωσή του, στις 29 Ιουλίου 1993 από την Καρδίτσα. Σύμφωνα με την εφη-
μερίδα Μακεδονία, ο υπουργός είχε δηλώσει: «δεν υπάρχει η παραμικρή περίπτωση να γίνει πραγμα-
τικότητα το αίτημα των αστυνομικών για συνδικαλισμό».
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Ο	αρθρογράφος,	αφού	κατηγορεί	την	κυβέρνηση	της	Νέας	Δημοκρατίας	ότι	ακολουθεί	
την	πεπατημένη	χωρίς	φαντασία	και	ίχνος	πρωτοτυπίας,	τονίζει	ότι	αναβάλλει	διαρκώς	το	
θέμα	του	συνδικαλισμού	για	να	κερδίσει	χρόνο.	Αποδίδει	δε	στην	Ηγεσία	του	υπουργεί-
ου	Δημόσιας	Τάξης	την	εφαρμογή	ενός	σατανικού	σχεδίου	«προχωρημένων εκκαθαρίσε-
ων συνδικαλιστικών στελεχών. Επιθυμεί, όταν περάσει κάποτε αυτό το νομοσχέδιο, να μην 
υπάρχουν έμπειροι συνδικαλιστές στην Αστυνομία για να στελεχώσουν τα δημιουργηθέντα 
σωματεία. Ο στόχος της είναι προφανής: να λειτουργήσει ο συνδικαλισμός των αστυνομικών 
με άσχετους αστυνομικούς στα συνδικαλιστικά πράγματα. Μεθοδολογίες που μόνο σκοτεινοί 
εγκέφαλοι της χούντας θα μπορούσαν να σκεφθούν και να εφαρμόσουν»,	 γράφει	ο	αρχι-
φύλακας,	αναφέροντας	στη	συνέχεια	ότι	σε	καίριες	θέσεις	του	υπουργείου	έχουν	επανα-
κάμψει	γνωστοί	χουντικοί,	που	βγάζουν	το	μένος	τους	εναντίον	κάθε	προοδευτικού,	με	
αποτέλεσμα	το	υπουργείο	να	μην	έχει	αυτήν	την	περίοδο	καμία	σχέση	με	το	πρόσωπο	του	
δημοκρατικού	κόμματος	που	θέλει	να	παρουσιάζει	η	Νέα	Δημοκρατία.	
Ο	ίδιος	αρθρογράφος	τονίζει	ότι	«δυστυχώς τα υπολειτουργούντα σωματεία δεν είναι σε 

θέση να εκφράσουν την κραυγή απελπισίας των αστυνομικών»,	μένουν	ωστόσο	στο	προ-
σκήνιο	«οι υψωμένες γροθιές των αστυνομικών»,	«το διαρκές καθημερινό όχι όλων των 
αστυνομικών απέναντι στις καθημερινές προτροπές για λιγότερη αξιοκρατία, για περισσότε-
ρη ή λιγότερη αδικία, για πιο ευλύγιστη ράχη»	κ.λπ.	«Ο αγώνας»,	συνεχίζει,	«είναι απίστευ-
τα δύσκολος, απερίγραπτα μακρύς. Είναι, όμως, η μοναδική επιλογή που έχουν σήμερα οι 
δημοκρατικοί αστυνομικοί, αυτοί που επιθυμούν να μείνουν άνθρωποι, οι αστυνομικοί που 
ξέρουν πως δεν είναι (μόνο) όργανα, αλλά ζωντανά και ενεργά μέλη της κοινωνίας μας. Στο 
χέρι τους είναι ν’ αποδείξουν πως είναι κι αυτοί άνθρωποι κι όχι απλά μπάτσοι»124.

Ένας	ακόμα	εμπαιγμός	προστίθεται	στις	17	Δεκεμβρίου	1992	στις	πλάτες	των	αστυνο-
μικών,	όταν	η	κυβέρνηση	απορρίπτει	τις	προτάσεις	βουλευτών	απ’	όλα	τα	κόμματα,	για	
τη	χορήγηση	του	πολυδιαφημισμένου	ειδικού	επιδόματος	των	18.000	δραχμών	και	στους	
αστυνομικούς.	Αυτό	είχε	δοθεί	ήδη	στους	δημοσίους	υπαλλήλους	και	με	τροπολογία	που	
κατατέθηκε	από	τον	υπουργό	Εθνικής	Αμύνης	Γιάννη	Βαρβιτσιώτη	θα	δινόταν	πλέον	κα-
νονικά	και	στους	στρατιωτικούς.	Οι	συνδικαλιστές	είχαν	αντιληφθεί	πλέον	το	παιγνίδι	του	
οικονομικού	επιτελείου,	που,	για	να	δικαιολογεί	τις	αρνητικές	για	τους	αστυνομικούς	απο-
φάσεις	του,	τους	χαρακτήριζε	άλλοτε	στρατιωτικούς	και	άλλοτε	δημοσίους	υπαλλήλους...
Την	 επομένη,	 η	Ένωση	 εκδίδει	Δελτίο	Τύπου,	 καταγγέλλοντας	«την άδικη από κάθε 

άποψη κυβερνητική αυτή απόφαση, με την οποία ουσιαστικά το προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας οδηγείται σε κοινωνική περιθωριοποίηση».	Επισημαίνει	δε	ότι	«η απαράδεκτη 
μεταχείριση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα 
δύσκολη περίοδο για την Πατρίδα μας, που επιβάλλει την άριστη συνεργασία μεταξύ Ενό-
πλων Δυνάμεων και Ελληνικής Αστυνομίας, και όχι τη διατάραξη των σχέσεών τους και την 
καταρράκωση του ηθικού και αξιοπρέπειας των Ελλήνων Αστυνομικών». Και	κλείνοντας,	
καλούσε	«την Κυβέρνηση, την Αντιπολίτευση και κάθε ένα Βουλευτή χωριστά, να αναλογι-
σθούν το μέγεθος της ευθύνης τους για τις συνέπειες στην ομαλή λειτουργία του Αστυνομικού 
Σώματος, εξαιτίας των κατά καιρούς άδικων και κοινωνικά απαράδεκτων σε βάρος του 
προσωπικού του μέτρων».

124. «Ελευθεροτυπία», 10-12-1992.
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Κυβερνητικές παλινωδίες

Μια	ξεχωριστή	άποψη,	ενός	εκ	των	παλαιοτέρων,	την	περίοδο	εκείνη,	δημοσιογράφων	
του	αστυνομικού	ρεπορτάζ,	του	Άγη	Βούρβουλη,	δημοσιεύεται	στην	«Καθημερινή»	στις	
20	Δεκεμβρίου	1992,	για	να	φωτίσει	περισσότερο	το	παρασκήνιο	των	όσων	διαδραματί-
ζονταν	 στο	 υπουργείο	Δημόσιας	Τάξης.	Η	φιλοκυβερνητική	 εφημερίδα	 δεν	 δίστασε	 να	
καταλογίσει	«Κυβερνητική	αδιαφορία	για	την	ΕΛ.ΑΣ.»	και	να	υποστηρίξει	σαφέστατα	τον	
απερχόμενο	υπουργό,	σημειώνοντας	ότι	«ο τέως υπουργός Δ. Τάξεως κ. Αναγνωστόπουλος 
αντικαταστάθηκε γιατί υιοθέτησε δίκαια αιτήματα των αστυνομικών». 
Ο	Άγης	Βούρβουλης,	με	την	οξυδέρκεια	που	τον	διέκρινε,	καταλόγισε	στον	τότε	Πρω-

θυπουργό	Κ.	Μητσοτάκη	βαρύτατες	ευθύνες	με	την	απόφασή	του	να	αλλάξει	έναν	ακό-
μα	υπουργό	Δημόσιας	Τάξης	(τον	τρίτο	στη	διακυβέρνηση	της	Νέας	Δημοκρατίας),	αντί	
να	 ικανοποιήσει	 τις	οικονομικές	απαιτήσεις	 του	Θ.	Αναγνωστόπουλου,	 έτσι	όπως	είχαν	
αυτές	υποβληθεί	στο	οικονομικό	επιτελείο	 της	κυβέρνησης.	«Τα ψιχία που δίδονται για 
τη βελτίωση του έργου μιας τάξεως που βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος, δεν ήταν 
αρκετά για να εφαρμόσει το πρόγραμμά του ο Θ. Αναγνωστόπουλος» και	όπως	αποκάλυπτε	
ο	Άγης	Βούρβουλης,	είχε	παρακαλέσει	τον	ίδιο	τον	Πρωθυπουργό	να	τον	απαλλάξει	από	
τα	καθήκοντά	του.	Ο	Κ.	Μητσοτάκης	το	έπραξε,	προφανώς	επειδή	δεν	γνώριζε	ότι	με	την	
αντικατάσταση	αυτή	θα	προκαλούνταν	μεγαλύτερα	προβλήματα.	Κατά	τον	αρθρογράφο, 
«ο κ. Αναγνωστόπουλος είχε μπει στο πετσί των αστυνομικών και είχε επιτύχει να γίνει αρ-
κετά συμπαθής στο σύνολό τους γιατί τους είχε πείσει κατά κάποιον τρόπο ότι η κυβέρνηση 
ενδιαφερόταν ή τουλάχιστον θα ενδιαφερόταν γι’ αυτούς».

Κι	ενώ,	όμως,	θα	περίμενε	κανείς	από	τη	νέα	κυβέρνηση	του	Κ.	Μητσοτάκη	να	υποστη-
ρίξει	την	υγιή	συνδικαλιστική	λειτουργία,	αυτή	εξακολουθούσε	να	μην	έχει	αγαθές	σχέσεις	
με	τα	συνδικάτα,	εμμένοντας	σε	ιδεολογικές,	παλαιοκομματικές	αγκυλώσεις,	επιδεικνύο-
ντας	τυφλή	εμπιστοσύνη	στην	αστυνομική	Ηγεσία,	γιατί,	κατά	την	άποψή	της,	κινδύνευαν	
η	ιεραρχία,	η	πειθαρχία	και	όλα	τα	συναφή.	
Ο	Κώστας	Μπαλάσης	θυμάται,	μάλιστα,	ότι	σε	κατ’	ιδίαν	συναντήσεις	με	στελέχη	της	

Νέας	Δημοκρατίας,	τα	προέτρεπε	να	πρωτοτυπήσουν	και	να	πάρουν	αυτά	τη	δόξα,	υλο-
ποιώντας	τις	ανεκπλήρωτες	υποσχέσεις	του	ΠΑΣΟΚ.	«Δεν	μπορείτε	να	σταματήσετε	το	
ρεύμα»,	τους	έλεγε,	αλλά	νόμιζαν	προφανώς	ότι	θα	κυβερνούσαν	για	πάντα...

Η	ΕΝΑΕΑ,	στις	13	Ιανουαρίου	1993,	χαιρετίζει	πάντως	τις	εξαγγελίες	του	Νίκου	Γκε-
λεστάθη	για	τη	χορήγηση	του	επιδόματος	των	18.000	δρχ.	και	στο	αστυνομικό	προσωπικό	
και	τον	διπλασιασμό	αφετέρου	της	αμοιβής	για	την	πέραν	του	πενθημέρου	εργασία.	«Η 
Ένωσή μας θεωρεί ότι οι ανωτέρω εξαγγελίες υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες απο-
τελούν ένα θετικό γεγονός, το οποίο και θα εκτιμηθεί ανάλογα από το αστυνομικό προσωπι-
κό», τόνιζε	στο	σχετικό	Δελτίο	Τύπου.

Στις	24	Φεβρουαρίου	1993	αποστέλλεται,	όμως,	νέα	επιστολή	προς	τον	ίδιο	τον	Πρωθυ-
πουργό	Κωνσταντίνο	Μητσοτάκη:

Κύριε Πρόεδρε,
Με δεδομένο το διακηρυγμένο ενδιαφέρον σας για το αστυνομικό προσωπικό, η Ένωσή 
μας ζητεί να έχει, το συντομότερο δυνατό, συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας εκθέ-
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σει τόσο τα θεσμικά όσο και τα οικονομικά προβλήματα που το απασχολούν.
Κύριε Πρόεδρε, η Ένωσή μας, χωρίς ασφαλώς να παραγνωρίζει το μέγεθος και την κρισι-
μότητα των θεμάτων που σας απασχολούν, αυτή τη φορά πιστεύει ότι θα βρείτε το χρόνο 
για να δεχθείτε τους αιρετούς εκπροσώπους των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας 
που στη συντριπτική τους πλειοψηφία με ζήλο και υψηλό αίσθημα ευθύνης επιτελούν στο 
ακέραιο το καθήκον τους.

Διατελούμε μετά Τιμής

Ο	Κ.	Μητσοτάκης	απαντά	στις	11-3-93	εκ	νέου	ότι	«λόγω	του	μεγάλου	φόρτου	εργα-
σίας	είναι	προς	το	παρόν	αδύνατη	η	πραγματοποίηση	της	συναντήσεως	που	επιθυμείτε».

Είναι	πια	Μάρτιος	του	1993	και	το	Σώμα	κινείται	στον	αστερισμό	των	ετήσιων	κρίσεων.	
Στις	14	Μαρτίου	1993,	εκδίδεται	το	ακόλουθο	Δελτίο	Τύπου:

Η Ένωση Αξιωματικών, με αφορμή τις πρόσφατες κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία, ανα-
κοινώνει τα ακόλουθα: 

1. Εκφράζει τη λύπη της, γιατί αποφάσεις θεσμοθετημένων οργάνων και υπηρεσιακών 
συμβουλίων που θα έπρεπε να τυγχάνουν καθολικής αποδοχής αποτελούν αντικείμε-
νο έντονης αμφισβήτησης.

2. Έγκαιρα είχε επισημάνει τόσο την αναγκαιότητα αλλαγής του ισχύοντος θεσμικού 
πλαισίου, που διέπει το όλο σύστημα κρίσεων και προαγωγών στην Ελληνική Αστυ-
νομία, όσο και την ανάγκη ίδρυσης ανεξάρτητου Αρχηγείου.

3. Διατυπώνει την ευχή ότι, πριν είναι πολύ αργά, θα υπάρξουν οι αναγκαίες παρεμβά-
σεις από τους αρμοδίους για την αποκατάσταση της ηρεμίας στον τόσο ευαίσθητο 
χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στις	24	Μαρτίου	1993,	ακολουθεί	νέα	επιστολή	προς	τον	Πρωθυπουργό	Κ.	Μητσοτάκη,	
αυτή	τη	φορά	για	την	επέκταση	του	επιδόματος	των	18.000	δρχ.	με	αφορμή	τη	συζήτηση	
του	νομοσχεδίου	«περί	αυξήσεων	αποδοχών	και	άλλων	διατάξεων».	Όπως	προκύπτει	από	
σχετικό	 έγγραφο	 του	Πολιτικού	Γραφείου	 του	Πρωθυπουργού	με	ημερομηνία	 26-3-93,	
«εστάλη στον υπουργό Οικονομικών Στέφανο Μάνο, με κοινοποίηση στην Ένωση και την 
παράκληση ο υπουργός να ενεργήσει κατά την κρίση του, ενημερώνοντας παράλληλα τόσο 
την Ένωση όσο και το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού».

Μια	άλλη	πρωτοβουλία	στο	οικονομικό	πεδίο	έλαβε	χώρα	στις	20	Μαΐου	1993,	όταν	η	
ΕΝΑΕΑ	απηύθυνε	επιστολή-πρόσκληση125	προς	όλους	τους	αστυνομικούς	με	αντικείμενο	
την	ίδρυση	Ταμείου	Αλληλοβοήθειας:

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Πολιτικοί Υπάλληλοι του υπουργείου Δημόσιας Τάξης,
Κάθε χρόνο, 40-45 οικογένειες συναδέλφων Αστυνομικών και Πολιτικών Υπαλλήλων πε-
ριέρχονται σε κατάσταση ένδειας και απόγνωσης, λόγω θανάτου, από οποιαδήποτε αιτία, 

125. Την επιστολή την είχε συντάξει ο υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων Αστυνόμος Β’ Κων/νος Μπα-
λάσης, ο οποίος αισθάνεται σήμερα δικαιωμένος, βλέποντας τις δυσμενείς για τους αστυνομικούς 
εξελίξεις με τα Μνημόνια και τις συνεχείς περικοπές μισθών και συντάξεων.
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του συναδέλφου υπαλλήλου, ο οποίος δεν είχε τα απαραίτητα χρόνια υπηρεσίας για να 
πάρει η οικογένειά του μια πλήρη και ικανοποιητική σύνταξη.
Ένα από τα αποτελέσματα αυτής της τραγικής και αξιολύπητης κατάστασης είναι να βλέ-
πουμε τις χήρες και τα ορφανά των συναδέλφων μας να καταντούν «ζητιάνοι» στα γρα-
φεία των διαχειριστών διαφόρων υπηρεσιών και να ζητούν την ελεημοσύνη μας με το 
γνωστό σε όλους μας τρόπο, αντιδράσεις και συναισθήματα.
Κύριοι συνάδελφοι, καλή είναι η ελεημοσύνη, και μάλιστα όταν εκδηλώνεται σαν συνέκ-
φραση αγάπης, ευσπλαχνίας και συμπόνιας, είναι μία από τις μεγαλύτερες αρετές του πο-
λιτισμένου ανθρώπου και ένας από τους απαραίτητους θεσμούς της κοινωνίας. Όμως, με 
τον τρόπο που γίνεται στο χώρο μας, και τη μνήμη του συναδέλφου προσβάλλει και την 
αξιοπρέπεια της οικογενείας του θίγει ανεπανόρθωτα. 
Αλλά και εμάς μας μειώνει, όχι μόνο σαν ανθρώπους, αλλά κυρίως σαν Αστυνομικούς. Δι-
ότι είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι ούτε η τιμή, ούτε το ήθος, ούτε και ο χαρακτήρας του 
αποδημήσαντος συναδέλφου θα εδέχετο μία τοιαύτη αντιμετώπιση της οικογενείας του.
Όπως και εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι, σε καμία μα σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θα 
θέλαμε να καταντήσουν τα παιδιά μας και οι οικείοι μας «επαίτες» της Υπηρεσίας.
Κατόπιν αυτού φρονούμε ότι λόγοι, όχι μόνο συμφυείς με το λειτούργημά μας, αλλά πρω-
τίστως λόγοι συναδελφικής αλληλεγγύης και ανθρωπισμού, επιβάλλουν επιτακτικά την 
άμεση αντιμετώπιση αυτής της σκληρής και αναπόδραστης πραγματικότητας κατά τρόπο 
σοβαρό, δίκαιο και αξιοπρεπή.
Η Ένωση Αξιωματικών, έχουσα υπόψη της όλα τα παραπάνω, προέβη σε σχετική μελέτη 
και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πλέον συμφέρουσα και ενδεδειγμένη λύση σ’ αυτό το 
ανθρώπινο πρόβλημα, που πλήττει συχνά τους συναδέλφους μας, είναι η ίδρυση Ταμείου 
Αλληλοβοήθειας και Αλληλεγγύης, που θα λειτουργεί σαν Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου και θα διοικείται από αιρετό και αντιπροσωπευτικό συμβούλιο. Η μηνιαία συν-
δρομή του κάθε μέλους θα είναι 1.000 δρχ. Το Ταμείο θα παρέχει κάλυψη μέχρι το 20ό 
έτος πραγματικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση θανάτου, η οικογένεια του συναδέλφου θα 
λάβει 5.000.000 δρχ. ως ενίσχυση. Εάν δεν συμβεί το μοιραίο, πράγμα που όλοι ευχόμεθα, 
τότε ο συνάδελφος θα λάβει ως εφάπαξ το ποσό του 1.600.000 δρχ. Υπάρχει δε προοπτι-
κή και πρόβλεψη να καλυφθούν και άλλα περιστατικά, όπως σοβαρές ασθένειες, νομική 
προστασία κ.λπ.
Συνάδελφε, κανείς δεν ξέρει για ποιον θα κτυπήσει η επόμενη καμπάνα. Κανείς δεν ξέρει 
τίνος συναδέλφου η οικογένεια έχει σειρά να προσέλθει «ζητιάνος» στην πόρτα της Υπη-
ρεσίας για να ζητήσει ελεημοσύνη.
Κανείς δεν γνωρίζει για ποιον συνάδελφο θα κάνουμε έρανο τον επόμενο μήνα. Σκέψου, 
όμως, ότι μπορεί να είναι η οικογένεια του καθενός από εμάς. Μπορεί να είναι οι δικοί 
σου άνθρωποι.
Γι’ αυτό, λοιπόν, εάν συμφωνείς με τις σκέψεις μας ότι ο τρόπος, καθ’ ον ζητείται και 
παρέχεται η συμπαράστασή μας στις παραπάνω περιπτώσεις, δεν είναι ο πλέον ενδεδειγ-
μένος και αξιοπρεπής, και εάν πιστεύεις ότι η ίδρυση αυτού του Ταμείου θα δώσει την πρέ-
πουσα λύση στην απαράδεκτη αυτή κατάσταση, τότε σε ΚΑΛΟΥΜΕ να συμμετάσχεις και 
εσύ σ’ αυτήν την προσπάθειά μας και πρωτοβουλία μας για να λυθεί οριστικά, επιτέλους, 
αυτό το καίριο καθημερινό και επείγον ανθρωπιστικό μας πρόβλημα.

Ήταν	μια	σημαντική	πρωτοβουλία,	που	είχε,	όμως,	πολύ	δρόμο	μπροστά	της.	Όσο	για	
το	συνδικαλισμό,	ο	Συνασπισμός	της	Αριστεράς	και	της	Προόδου	επιχείρησε	στις	23	Ιου-



179

Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

νίου	1993	να	υπάρξει	συνεννόηση	με	τα	πολιτικά	κόμματα	και	τους	συνδικαλιστές	με	τη	
συγκρότηση	νέας	διακομματικής	επιτροπής	για	τη	θεσμοθέτηση	του	συνδικαλιστικού	δι-
καιώματος,	πλην	όμως	ούτε	αυτή	η	πρωτοβουλία	είχε	αίσιο	τέλος.
Αξίζει	να	σημειώσουμε	επίσης	σε	αυτή	τη	φάση	της	εξιστόρησης	των	πρωτοβουλιών	

των	πρωτεργατών	του	συνδικαλιστικού	κινήματος	ότι	η	χρονίζουσα	εκκρεμότητα,	σε	συν-
δυασμό	με	την	τακτική	της	Ηγεσίας,	προκαλούσε	απογοήτευση	στις	τάξεις	των	αστυνο-
μικών,	 που	αποτυπωνόταν	και	στην	περιορισμένη	συμμετοχή	 τους	στα	καλέσματα	 των	
συνδικαλιστικών	οργάνων.
Οι	πολιτικές	εξελίξεις	ομοίως,	ήταν	αποθαρρυντικές.	Η	αποκάλυψη	ενός	ακόμα	πολιτι-

κού	σκανδάλου,	των	υποκλοπών	αυτή	τη	φορά,	με	τα	κόμματα	να	ζητούν	νέες	εξεταστικές	
επιτροπές,	αλλά	και	η	συνεχιζόμενη	κρίση	όσον	αφορά	το	«Σκοπιανό»,	ήταν	παράγοντες	
αστάθειας	και	αβεβαιότητας.	Η	δε	απόφαση	 του	πρώην	υπουργού	Εξωτερικών	Αντώνη	
Σαμαρά	να	ιδρύσει	την	Πολιτική	Άνοιξη	(30/6/1993)	και	να	οριστικοποιήσει	τη	ρήξη	του	
με	τον	Κων.	Μητσοτάκη,	λειτουργούσε	ως	προάγγελος	πολιτικών	εξελίξεων.

Το παρασκήνιο

Την	ίδια	ώρα,	συντελούνταν	και	παρασκηνιακές	κινήσεις	που	δεν	βοηθούσαν	στην	ενό-
τητα	του	κλάδου.	Χαρακτηριστικό	είναι	 το	άρθρο	του	Γιάννη	Ντάσκα	στον	«Ελεύθερο	
Τύπο»,	στις	12	Ιουλίου	1993,	υπό	τον	εύγλωττο	τίτλο	«Πράσινοι	αστυνομικοί	προβοκάτο-
ρες	κατά	του	συνδικαλισμού»,	με	το	οποίο	επανέφερε	στο	δημόσιο	διάλογο	γνωστές	από	
άλλα	άρθρα	του	καταγγελίες.	

«Η Νέα Δημοκρατία, λίγο μετά την άνοδό της στην εξουσία, τον Απρίλιο του 1990, ανήγ-
γειλε ότι μελετά την καθιέρωση συνδικαλισμού στην Αστυνομία, χωρίς φυσικά να καταργεί 
τη στρατιωτική δομή του αστυνομικού Σώματος. Κατέστησε σαφές ότι στις προθέσεις της 
είναι να δώσει οργανωμένη φωνή στους αστυνομικούς για αυστηρά υπηρεσιακά θέματα 
στα πρότυπα των επαγγελματικών ενώσεων χωρίς να αναγνωριστεί μορφή συνδικαλι-
σμού, όπως αυτή που προβλέπει ο νόμος περί συνδικαλισμού με δικαίωμα απεργίας κ.λπ.
Αντίδραση καμία εναντίον των προθέσεων και των ανακοινώσεών της δεν προήλθε από 
το οργανωμένο κόμμα της Αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διότι απλούστατα εκείνο εξαν-
δραπόδισε όποιον αστυνομικό τόλμησε να φτιάξει και επαγγελματική ακόμα Ένωση χωρίς 
να διέπεται από το νόμο περί συνδικαλισμού μετά το 1982.
Μόνο στο τέλος της θητείας, διαβλέποντας την επερχόμενη πτώση του, έβγαλε μερικούς 
τροφίμους της Χαριλάου Τρικούπη, τους οποίους είχε στις γνωστές υπηρεσίες Τσίμα κ.λπ. 
και τους έκανε… συνδικαλιστές, με το μανδύα μάλιστα του “αναγνωρισμένου”, σύμφωνα 
με τον συνδικαλιστικό νόμο. Από κάποιους πρωτοδίκες της πράσινης νύχτας.
Οι προοπτικές, λοιπόν, να αποκτήσουν οργανωμένη φωνή οι αστυνομικοί ήταν οι καλύ-
τερες. Και το διαγραφόμενο κέρδος για τους απλούς αστυφύλακες των αποκεντρωμένων 
περιοχών μέγα, αφού ουσιαστικά μόνο αυτοί και οι Αξιωματικοί μέχρι και των μεσαίων 
βαθμών θέλουν “φωνή” για να μεταβιβάσουν αιτήματά τους πιο ψηλά. Οι μεγαλύτεροι 
Αξιωματικοί το έχουν, και μάλιστα, καθώς όλοι τρυπώνουν από νωρίς σε πολιτικά γρα-
φεία ή τους πηγαίνουν με το... ζόρι σε πολιτικά γραφεία (έγινε κι αυτό) δεν έχουν πρόβλη-
μα υποβολής αιτημάτων.
Το νομοσχέδιο πήρε σάρκα και οστά και ο Θόδωρος Αναγνωστόπουλος το ετοίμασε και 
το έστειλε στη Βουλή.
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Από το σημείο αυτό, ανέλαβαν ορισμένοι “συνδικαλιστές” στην Αστυνομία να εμποδίσουν 
κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης ή της Πολιτείας να κάνει το ουσιαστικό βήμα για συν-
δικαλιστική έκφραση.
Σε καμιά χώρα του «απολίτιστου» δυτικού και ανατολικού κόσμου, στρατιωτικό Σώμα 
δεν έχει δικαίωμα απεργίας ή δικαίωμα κατάργησης συντεταγμένων εξουσιών της Πολι-
τείας. Πριν προλάβει, λοιπόν, να πάει το νομοσχέδιο στη Βουλή, δέχτηκε φοβερές τορπίλες 
από «συνδικαλιστές», όπως η... Εκτελεστική Γραμματεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Αστυνομικών Υπαλλήλων ή κάποιους μεμονωμένους υπαλλήλους της Χαριλάου Τρικούπη.
Προφανώς για να τορπιλίσει κάθε συνδικαλιστική προσπάθεια, αυτή η λεγόμενη Εκτελε-
στική Γραμματεία τραβάει χειρόγραφες ανακοινώσεις στον Τύπο, όπου γράφει π.χ. «όταν 
η αδικία είναι διάχυτη στην υπηρεσιακή ζωή καθημερινά και η υπηρεσία θεωρείται κτήμα 
κάποιων, δεν μπορεί να υπάρξει πειθαρχία. Η πειθαρχία δεν επιβάλλεται με στρατιωτικά 
μέτρα σε έναν οργανισμό».
Και αυτά τα γράφουν επώνυμα στρατιωτικοί (!), αφού από την ίδρυσή της η Αστυνομία 
ποτέ δεν έχασε το στρατιωτικό της χαρακτήρα, τον οποίο διατήρησε και με την ενοποίηση 
το 1984, όταν και η Αστυνομία Πόλεων έγινε στρατιωτικό Σώμα.
Άλλος «συνδικαλιστής» αστυνομικός126 πάει στο δικαστήριο, καταργεί τη Δικαιοσύνη και 
λέει στον πρόεδρο του Εφετείου ότι «θα εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση μόνο αν κρίνει 
ο ίδιος ότι είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα».
Όταν ο πρώτος από καταβολής ελληνικού κρότους νόμος για συνδικαλισμό πάει στη Βου-
λή για να καθιερώσει συνδικαλιστική έκφραση και λέγονται αυτά και άλλα πολύ χειρότε-
ρα, μόνο ως προβοκάτσια μπορεί να θεωρηθούν και ως προσπάθεια να μη δοθεί φωνή 
στους αστυνομικούς. Και είναι αυτοί οι κύριοι υπεύθυνοι της διστακτικότητας του υπουρ-
γείου Δημόσιας Τάξης, το οποίο με τέτοιες αντιδράσεις φοβάται ότι η Αστυνομία θα γίνει 
ναρκοπέδιο...»

Είναι	φανερό	ότι	η	εφημερίδα	που	στήριζε	παραδοσιακά	τη	φιλελεύθερη	παράταξη	τα	
έδινε	πλέον	όλα,	σε	μια	απέλπιδα	ίσως	προσπάθεια	στήριξης	των	απόψεων	περί	συνδικα-
λισμού	της	μιας	πλευράς.	
Η	ίδια	εφημερίδα	προσπάθησε	αργότερα	να	εμφανίσει	στα	μάτια	της	κοινής	γνώμης	σαν	

κακή	την	ΠΟΑΣΥ	και	ως	καλή	την	Ένωση	Αξιωματικών,	σημειώνοντας	ότι	τα	θέματα	που	
θέτει	η	πρώτη	είναι	«η	χιλιοειπωμένη	και	μηδενός	περιεχομένου	καραμέλα	της	λειτουργίας	
των	δημοκρατικών	θεσμών,	η	έλλειψη	δημοκρατίας	στην	Αστυνομία	κ.λπ.»,	σε	αντίθεση	
με	το	ύφος	με	το	οποίο	κινείται	η	Ένωση	Αξιωματικών	και	τα	πρακτικά	ζητήματα	που	
θέτει	προς	επίλυση...
Όσο,	για	τη	Διακομματική,	επιχειρήθηκε	να	συνεδριάσει	στις	20	Ιουλίου	1993,	αλλά	

αυτή	τη	φορά	απουσίαζε	ο	εκπρόσωπος	του	ΠΑΣΟΚ	Γιάννης	Σκουλαρίκης,	λόγω	υποχρε-
ώσεών	του	στη	Βουλή,	όπου	ήταν	σε	εξέλιξη	η	συζήτηση	για	καταγγελίες	περί	τηλεφωνι-
κών	υποκλοπών.	Ο	εκπρόσωπος	του	ΚΚΕ	κατέθεσε	ένα	σχέδιο	κοινής	διακήρυξης,	με	την	
επισήμανση	ότι,	εφόσον	υιοθετηθεί	από	όλους,	πρέπει	να	δοθεί	στη	δημοσιότητα	κατά	την	
επόμενη	συνάντηση,	το	δεύτερο	δεκαπενθήμερο	του	Αυγούστου	του	1993.

126. Αναφέρεται στον Τριαντάφυλλο Μπαλωμένο, συνδικαλιστή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Αττικής, ο οποίος με δική του πρωτοβουλία αμφισβήτησε τα αστυνομικά μέτρα.
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Η	 εφημερίδα	«Ελεύθερος»,	στις	 21	 Ιουλίου	1993,	 δημοσιεύει	μια	αποκαλυπτική	συ-
νέντευξη	 του	αστυνομικού	που	ηγείται	 του	συνδικαλισμού	στα	Σώματα	Ασφαλείας	 της	
Γαλλίας.	Ο	δημοσιογράφος	Στέλιος	Παρασκευόπουλος	έχει	μιλήσει	με	τον	Αλέν	Μπριγέ,	
αποκαλύπτοντας	τη	διαφορετική	νοοτροπία	και	αντίληψη	που	επικρατεί	στα	Αστυνομικά	
Σώματα	της	Ευρώπης.
Ο	Αλέν	Μπριγέ	αναφέρει	ότι	οι	πρώτοι	Γάλλοι	αστυνομικοί	γράφτηκαν	από	το	1945	

ακόμα	στα	εργατικά	σωματεία,	 τα	οποία	ελέγχονταν	από	τα	αριστερά	κόμματα.	Επειδή	
δεν	υπήρχαν	αμιγή	αστυνομικά	σωματεία,	γύρω	στο	1947	διαμορφώθηκε	μια	νέα	τάση	
να	υπάρχουν	αυτόνομα	αστυνομικά	σωματεία	για	κάθε	βαθμό,	για	κάθε	Σώμα	κ.λπ.	Στην	
πορεία	πολλά	ενώθηκαν	και	καταλήγουμε	στο	1979,	οπότε	υπάρχουν	μόνο	τέσσερα.	
Καταλυτική	είναι	η	απάντηση	στο	ερώτημα	για	τη	συνεργασία	με	την	κυβέρνηση	και	

τη	δύναμη	των	συνδικάτων.	Ο	Αλέν	Μπριγέ	σημειώνει	ότι	«μέσα από το διάλογο καταβάλ-
λεται προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων. Περνάμε σε κάποιες πράξεις», σημειώνει. 
«Βέβαια δεν έχουμε το δικαίωμα της απεργίας. Το 1989, για παράδειγμα, αντιμετωπίσαμε 
αρκετά σκληρά το υπουργείο Εσωτερικών για να έχει η Αστυνομία καλύτερο προϋπολογισμό. 
Το υπουργείο μάς έδινε τα μισά από αυτά που έπρεπε να πάρουμε».
Δημοσιογράφος:	Ποιος	κέρδισε	τελικά;
Α.Μ.:	«Αυτό ανήκει στο συνδικαλιστικό παιχνίδι. Δεν μπορούμε να κερδίζουμε πάντοτε, 

αλλά συνεχίζουμε. Δεν μπορώ να πω ότι η κυβέρνηση έχει την τελευταία λέξη, γιατί η κυβέρ-
νηση έχει πάντα την ανάγκη της Αστυνομίας. Κι εμείς είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε. Δεν 
φτάνουμε στα άκρα. Πρέπει να βρούμε μια μέση λύση, συζητώντας μαζί».
Ο	Στέλιος	Παρασκευόπουλος	ερωτά	τον	Γάλλο	και	για	το	βασικό	επιχείρημα	που	ακου-

γόταν	στη	χώρα	μας	τότε,	ότι	δηλαδή	ο	συνδικαλισμός	θα	λειτουργήσει	διαλυτικά	στην	
Αστυνομία.

«Δεν αποδέχομαι καθόλου αυτήν την άποψη. Αντίθετα, με το συνδικαλισμό και το διάλογο 
ολόκληρο το Σώμα αναβαθμίζεται προς το καλύτερο. Δεν διαταράσσεται στο παραμικρό η 
πειθαρχία και η ιεραρχία του Σώματος. Ίσα-ίσα που με το συνδικαλισμό στην Αστυνομία 
προωθείται η ελευθερία, τόσο απαραίτητη για την ευόδωση του σκοπού της».

Στις	27	Ιουλίου	1993,	με	αφορμή	δημοσίευμα	της	εφημερίδας	«Ελεύθερος	Τύπος»	της	
26-7-1993,	το	οποίο,	μεταξύ	των	άλλων,	ανέφερε	ότι	«...μια	σειρά	αποφάσεις	του	υπουρ-
γείου	Δημόσιας	Τάξης	υπέρ	των	αστυνομικών	ήταν	καθαρά	σκέψη	και	έργο	του	υπουργού	
Νίκου	Γκελεστάθη,	το	12%	των	προσλαμβανομένων	στην	ΕΛ.ΑΣ.	να	είναι	παιδιά	αστυ-
νομικών,	το	Ταμείο	Αρωγής,	οι	18.000	ειδικό	επίδομα,	το	Αρχηγείο,	ο	διπλασιασμός	των	
εκτός	 έδρας»,	 η	ΕΝΑΕΑ	 έστειλε	 επιστολή	 προς	 τον	Διευθυντή	 της	 εφημερίδας	 με	 την	
οποία	γνωστοποιούσε	ότι	το	ανωτέρω	δημοσίευμα	δεν	ανταποκρίνονταν	στην	πραγματι-
κότητα,	κατά	το	μέρος	τουλάχιστον	που	αφορούσε	την	Ένωση,	ενώ	παράλληλα	απέστει-
λε	Φ/Α	ανακοινώσεων	προς	τον	Τύπο,	ψηφισμάτων	και	άλλων	εγγράφων-επιστολών	με	
τα	οποία	αποδεικνύονταν	κατά	τον	πλέον	αναμφισβήτητο	τρόπο	το	έγκαιρο	ενδιαφέρον	
του	προεδρείου	της	για	το	σύνολο	σχεδόν	των	θεμάτων	που	περιελάμβανε	το	ως	άνω	δη-
μοσίευμα	(Ταμείο	Αρωγής,	ίδρυση	Αρχηγείου,	επίδομα	18.000	δρχ.,	έξοδα	υπεράσπισης	
ενώπιον	δικαστηρίων).	Αποτέλεσμα	της	ενέργειας	αυτής	ήταν	η	εν	λόγω	εφημερίδα	την	
12-8-1993	να	δημοσιεύσει	σχετικό	άρθρο	στην	ίδια	στήλη	με	το	αρχικό,	όπου	στην	ουσία	
αναιρούσε	το	περιεχόμενο	του	πρώτου	άρθρου,	κατά	το	μέρος	που	αφορούσε	την	ΕΝΑΕΑ.	
Ιδού	η	επιστολή	διαμαρτυρίας:
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27 Ιουλίου 1993
ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» 
Μητροπόλεως 1
ΕΝΤΑΥΘΑ

Κύριε Διευθυντά,
Με ενδιαφέρον διαβάσαμε στην έγκριτη εφημερίδα σας της 26-7-1993 στη στήλη «Εντός 
Υπηρεσίας» το δημοσίευμα με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙ-
ΚΟΥΣ ΤΟ ΚΤΥΠΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ» του συνεργάτη σας κ. Ιωάννη Ντά-
σκα.
Στο δημοσίευμα αυτό, μεταξύ των άλλων, αναφέρονται επί λέξει και τα εξής:
«Παράλληλα, η απόφαση αυτή του υπουργείου Δημόσιας Τάξης δείχνει πόσο ανίκανοι εί-
ναι οι εμφανιζόμενοι ως συνδικαλιστές αστυνομικοί να πάρουν έστω και μία πρωτοβουλία 
υπέρ των αστυνομικών που λένε ότι εκπροσωπούν. Μια σειρά αποφάσεις του υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης υπέρ των αστυνομικών ήταν καθαρά σκέψη και έργο του υπουργού Νίκου 
Γκελεστάθη. Το 12% των προσλαμβανομένων στην ΕΛ.ΑΣ. να είναι παιδιά αστυνομικών, 
το Ταμείο Αρωγής, οι 18.000 ειδικό επίδομα, το Αρχηγείο, ο διπλασιασμός των εκτός 
έδρας. Τίποτα απ’ αυτά, που είναι καθαρά οικονομικού περιεχομένου, δεν ήταν μέσα στα 
αιτήματα των ενός-δύο συνδικαλιστάδων, που εμφανίζονται θορυβωδώς... Οι οποίοι κό-
πτονται για τις ανάγκες των αστυνομικών. Ανάγκες που όμως είτε δεν γνωρίζουν είτε σκό-
πιμα ξεχνούν υπέρ της ανάγκης να βαπτισθούν οι ένας-δύο αυτοί ως οι μόνοι
συνδικαλιστές του χώρου...».
Επειδή το ανωτέρω δημοσίευμα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, κατά το μέρος 
τουλάχιστον που αφορά την Ένωσή μας, σας διαβιβάζουμε Φ/Α ανακοινώσεων προς τον 
Τόπο, ψηφισμάτων και άλλων εγγράφων-επιστολών με τα οποία αποδεικνύεται κατά τον 
πλέον αναμφισβήτητο τρόπο το έγκαιρο ενδιαφέρον μας για το σύνολο σχεδόν των θεμά-
των που περιλαμβάνονται στο ως άνω δημοσίευμα (Ταμείο Αρωγής, ίδρυση Αρχηγείου, 
επίδομα 18.000 δρχ., έξοδα υπεράσπισης ενώπιον δικαστηρίων).
Ακολουθεί	ολόκληρο	το	επανορθωτικό	άρθρο	του	«Ελεύθερου	Τύπου»,	την	12-8-1993:
«Με αφορμή την παράλειψή μας ν’ αναφερθούμε στις δραστηριότητές της, η Ένωση Αξι-
ωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας μάς έστειλε μια επιστολή, την οποία υπογράφουν ο 
πρόεδρός της, αστυνόμος, κ. Μπαλάσης127 και ο γενικός γραμματέας της αστυνόμος κ. Μι-
χαήλ Βετούλης και με «σκρίπτα», δηλαδή ανακοινώσεις έγγραφες του παρελθόντος, μας 
θυμίζουν τις παραστάσεις που έκαναν προς κάθε αρμόδιο για να υποστηρίξουν οικονομικά 
θέματα της Αστυνομίας.
Με την επιστολή αυτή «τίθεται», επίσης, ένα θέμα που μπορούν να το κρίνουν οι ίδιοι 
οι αστυνομικοί και υπάλληλοι του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ως οι άμεσα και πλέον 
«ενδιαφερόμενοι».
Το θέμα είναι η διαφορά που φαίνεται στους στόχους, στις μεθόδους και στην έκφραση 
μεταξύ της «Ένωσης Αξιωματικών», που είναι μία, και των διαφόρων ενώσεων κατωτέ-
ρων που είναι 2-3.
Μια από αυτές, η ΠΟΑΣΥ, ο πρόεδρός της, κ. Κυριαζίδης μας έστειλε την επιστολή που 
δημοσιεύσαμε και πάντως τα θέματα που θέτει η «Ένωση» αυτή, καθώς και 1-2 ακόμα 

127. Λόγω μετάθεσης του Ηλία Βλαχογιάννη στα Τρίκαλα, χρέη προέδρου ασκούσε ο αντιπρόεδρος 
Κώστας Μπαλάσης.
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ενώσεις κατωτέρων, είναι η χιλιοειπωμένη και μηδενός περιεχομένου καραμέλα της «λει-
τουργίας των δημοκρατικών θεσμών, η έλλειψη δημοκρατίας στην Αστυνομία» κ.λπ.
Στο ρεπορτάζ της στήλης για τις δραστηριότητες και τον τρόπο και τόνο έκφρασης της 
ΠΟΑΣΥ, ο κ. Κυριαζίδης διαφώνησε και με νέα επιστολή του μας καλεί να λογαριαστούμε 
με... μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, στην οποία θα εμφανισθεί φυσικά, ως εκπρόσωπος 
28.000 αστυνομικών, όπως ο ίδιος λέει.
Αντίθετο, ακριβώς, είναι το ύφος με το οποίο κινείται η «Ένωση Αξιωματικών».
Μας έστειλε αντίγραφα επιστολών της προς τον Πρωθυπουργό, τον (εκάστοτε) υπουργό 
Δημόσιας Τάξης, και με τις οποίες ζητούσε να δοθεί και στους αστυνομικούς το επίδομα 
των 18.000 δραχμών που είχαν πάρει στρατιωτικοί και πολιτικοί υπάλληλοι, την ίδρυση 
του Αρχηγείου κ.λπ. Ακόμα ένα κραυγαλέο παράδειγμα, για το πώς μπορεί να λειτουργεί 
ωφέλιμα ο ιδιαίτερος συνδικαλισμός που χρειάζεται στην Αστυνομία, είναι η πρωτοβουλία 
που είχε πάρει η «Ένωση Αξιωματικών» (που είναι μία για τους Αξιωματικούς και αυτό 
είναι προφανώς δείγμα σοβαρότητας όλων, εντός και εκτός της Ένωσης αυτής) για το 
Ταμείο Αλληλοβοήθειας.
Τον Αύγουστο του 1989 είχε προτείνει με επιστολή της στον τότε υπουργό Δημόσιας Τάξης 
και σε όλες τις άλλες Ενώσεις Αξιωματικών να ιδρύσουν Ταμείο Αλληλοβοήθειας.
Χωρίς περιττές κορώνες και περιττά πολιτικά υπονοούμενα, αλλά κατ’ ευθείαν στην ουσία, 
έθετε το θέμα, πρότεινε εγγραφή μελών με κράτηση 1.000 δραχμών το μήνα. Σε 26 χρόνια 
υπηρεσίας, η κράτηση θα έφτανε στις 312.000 και αν ένας αστυνομικός μέλος του Ταμείου 
πέθαινε πριν συμπληρωθούν τα 26 χρόνια, η οικογένειά του θα έπαιρνε 5 εκατομμύρια 
δραχμές. Αν συνεπλήρωνε τα 26 χρόνια και έπαιρνε εφάπαξ, θα έπαιρνε 1,5 εκατομμύριο.
Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, Νίκος Γκελεστάθης, προχώρησε στην ίδρυση του ταμείου 
Αλληλοβοήθειας και φρόντισε για εξασφάλιση κι άλλων πόρων, όπως τα έσοδα των λα-
θρομεταναστών. Επίσης, χωρίς ποτέ να συγκρουστεί με την Ένωση Αξιωματικών για τη 
λειτουργία των «δημοκρατικών θεσμών» προχώρησαν όλα:
Το επίδομα των 18.000 δραχμών, το Αρχηγείο που γίνεται ανεξάρτητο, η νομική υποστή-
ριξη των αστυνομικών.
Το θέμα που τίθεται, επίσης, από τη σύγκριση είναι αν εν τέλει, μέσα από Ενώσεις Αξιω-
ματικών μπορούν να εκφρασθούν και αιτήματα των κατωτέρων ή όχι, αν θα μπορούσε να 
περπατήσει μια κοινή Ένωση με μικτή εκπροσώπηση και αρκετά ακόμη».

Ο	πολλά	υποσχόμενος	υπουργός	Δημόσιας	Τάξης	Νίκος	Γκελεστάθης	-ο	τρίτος	της	Νέας	
Δημοκρατίας	μέσα	σε	μια	«τετραετία»-	δεν	πρόλαβε,	σε	κάθε	περίπτωση,	να	ολοκληρώσει	
το	 έργο	 που	 είχε	 δρομολογήσει:	Αλλαγές	 του	 εκπαιδευτικού	συστήματος,	 υποχρεωτικό	
στρατωνισμό	των	δοκίμων	για	να	εμπεδωθεί,	όπως	υποστήριζε,	η	πειθαρχία	στους	νέους	
αστυφύλακες,	που	με	τη	σειρά	τους	θα	αποτελούσαν	υπόδειγμα	για	τους	νεότερους,	ίδρυ-
ση	 του	Αρχηγείου,	 καθιέρωση	 ειδικού	λογαριασμού	αρωγής	 των	αστυνομικών	 (Ίδρυμα	
Εξοχών)	προς	αποφυγή	των	εράνων	για	τους	αστυνομικούς	που	χάνουν	τη	ζωή	τους	κ.λπ.	
Οι	αστυνομικοί	τού	αναγνωρίζουν,	ωστόσο,	ότι	συνεργάστηκε,	με	τον	τότε	υπουργό	Εθνι-
κής	Οικονομίας	για	τη	χορήγηση	του	στεγαστικού	επιδόματος	ύψους	18.000	δραχμών	και	
την	καταβολή	αναδρομικών	ποσών,	που	αφορούσαν	υπερωρίες.	Ο	υπουργός	αποχώρησε	
από	το	υπουργείο	με	την	πτώση	της	κυβέρνησης	Μητσοτάκη,	στις	14	Σεπτεμβρίου	1993.
Οι	πρόωρες	εκλογές	ήταν	πλέον	προ	των	πυλών,	και	μάλιστα	με	σφοδρή	την	πιθανότητα	

επικράτησης	του	«αντιπάλου».	Οι	πολιτικές	αυτές	εξελίξεις	είχαν	αφήσει	το	στίγμα	τους	
και	στη	συνδικαλιστική	πορεία	των	Αξιωματικών,	αφού	από	ορισμένους	ετίθετο	ζήτημα	
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εντονότερης	δράσης	και	ανάληψης	πρωτοβουλιών.	Η	εκ	του	καταστατικού	προβλεπόμενη	
Γενική	Συνέλευση	δεν	είχε	πραγματοποιηθεί	αρχές	του	καλοκαιριού,	όπως	προβλεπόταν	
από	 το	Καταστατικό,	 με	 αποτέλεσμα	 να	 δημιουργείται	 μια	 εσωτερική	 αντιπαράθεση	 η	
οποία	βέβαια	δεν	έβλεπε	το	φως	της	δημοσιότητας	χάριν	της	ενότητας	και	του	γενικότερου	
συμφέροντος	των	αστυνομικών.128

«Αλλαγή» ξανά

Οι	κάλπες	των	εθνικών	εκλογών	στήθηκαν	στις	10	Οκτωβρίου	1993	και	νικητής	αναδεί-
χθηκε	το	ΠΑΣΟΚ	του	Ανδρέα	Παπανδρέου	(46%).	
Νέος	υπουργός	Δημόσιας	Τάξης	διορίστηκε	ο	Στέλιος	Παπαθεμελής,	ο	οποίος,	απαντώ-

ντας	σε	δημοσιογράφους	για	το	επίμαχο	θέμα	του	συνδικαλισμού,	δήλωνε	αρχικά	ότι	δεν	
είναι	στις	προτεραιότητές	του,	αν	και	προτίθεται,	όπως	είχε	πει,	να	συναντηθεί	με	εκπρο-
σώπους	των	αστυνομικών129.	
Να	σημειωθεί	ότι	ενεργό	ρόλο	έχουν	στην	παρούσα	φάση	η	ΕΝΑΕΑ	και	η	ΠΟΑΣΥ,	ενώ	

η	Ένωση	Κατωτέρων	Αστυνομικών	έχει	συρρικνωθεί	πολύ	πριν	από	την	ψήφιση	του	νό-
μου	Παπαθεμελή	(Δεκέμβριος	του	1994).	Με	την	ψήφιση	του	νόμου,	ετίθετο	ουσιαστικά	
και	τυπικά	εκτός	νομοθετικού	πλαισίου,	γεγονός	που	διευκόλυνε	τη	διάλυσή	της.
Ο	Κώστας	Συγγούνης,	στις	2	Νοεμβρίου	1993,	παρέδωσε	τη	σκυτάλη	στον	Βασίλη	Κι-

οσσέ,	 ο	 οποίος	 παρέμεινε	 στη	 θέση	 του	ως	 το	 1994,	 χρονιά	 κατά	 την	 οποία	 επήλθε	 η	
ληξιαρχική	πράξη	«θανάτου»	μιας	προσπάθειας	καθ’	όλα	δίκαιης	και	θεμιτής.	Ουδείς	αμ-
φισβητεί,	φυσικά,	το	γεγονός	ότι	ήταν	απολύτως	αξιέπαινη	η	προσπάθεια	της	ΕΚΑ,	δεδο-
μένου	ότι	όχι	απλώς	κατέρριψε	τα	ταμπού	της	εποχής,	αλλά	άνοιξε	διάπλατα	το	δρόμο	του	
συνδικαλισμού	στην	Ελληνική	Αστυνομία,	παρά	 τις	 διαφορετικές	οργανωτικές	προσεγ-
γίσεις	που	μάλλον	άφηναν	αδιάφορη	τη	συντριπτική	πλειοψηφία	των	αστυνομικών	τότε,	

128. Η μετάθεση του προέδρου Ηλία Βλαχογιάννη στα Τρίκαλα λειτούργησε κατά την άποψη ορι-
σμένων Αξιωματικών αρνητικά, ενισχύοντας τις θέσεις εκείνων που επεδίωκαν την άμεση σύγκληση 
της Γενικής Συνέλευσης. Ενας εξ αυτών ήταν και ο Κ. Μπαλάσης, ο οποίος επιχείρησε να συγκαλέσει 
τη συνέλευση τους επόμενους μήνες, καλώντας με προσωπική του επιστολή τους Αξιωματικούς να 
προσέλθουν στο ξενοδοχείο Royal Olympic στην Αθήνα. Η πρωτοβουλία δεν είχε την υποστήριξη 
άλλων πρωτοκλασάτων στελεχών, οπότε η συνέλευση πραγματοποιήθηκε σχεδόν ένα χρόνο αργότερα. 
Πάντως, ο Κώστας Μπαλάσης, στην μακροσκελή επιστολή-κάλεσμά του, προειδοποιούσε για τους 
κινδύνους εκτροπής της Ένωσης από τις καταστατικές της αρχές, έκανε λόγο για την αναγκαιότητα 
ανάδειξης των πραγματικών λόγων υπάρξεώς της ως μαχόμενης Ένωσης, ενώ αναφέρθηκε και στα 
υπηρεσιακά προβλήματα που κρατούσαν καθηλωμένους τους Αξιωματικούς. Επίσης, αίσθηση είχε 
προκαλέσει και η πρότασή του για μετονομασία της Ένωσης σε Κοινωνική και Επαγγελματική Ένω-
ση Αστυνομικών Ελλάδος που έπρεπε κατά την άποψή του να αγκαλιάσει όλους τους αστυνομικούς, 
όλων των βαθμών. Η περίοδος αυτή στιγματίστηκε από υπόγειες διεργασίες που είχαν τις ρίζες τους 
στις αθεράπευτες πληγές της βίαιης ενοποίησης της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων, ενώ 
ο Κώστας Μπαλάσης υποστήριζε ότι ορισμένοι συνάδελφοί του είχαν το ηττοπαθές σύνδρομο ότι δεν 
είναι νόμιμοι και άρα έπρεπε να κρατούν χαμηλούς τόνους για να μην προκαλούν την πολιτική ηγεσία.
129. Πράγματι ακολούθησαν συναντήσεις με συνδικαλιστές, ενώ ο ίδιος έδωσε το πράσινο φως για 
τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο το συνδικαλιστικό νόμο, το Μάρτιο του 
1994. Σ’ αυτήν συμμετείχαν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κορνηλάκης, ο συνδι-
καλιστής της ΕΛΜΕ Δούναβης, ο Α΄Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αθ. Βασιλόπουλος, ο αξι-
ωματικός της Διεύθυνσης Μελετών Β. Βεροιόπουλος και ο υπασπιστής του Αρχηγού Μ. Χουρδάκη, 
Γιώργος Παπακωνσταντής.
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Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

που	διψούσαν	για	ελεύθερη	φωνή	και	ελεύθερη	συνδικαλιστική	δράση.	Και	οι	πρωτοπόροι	
συνδικαλιστές	της	ΕΚΑ	τόσο	στην	Αθήνα	όσο	και	στην	περιφέρεια	πίστευαν	ότι	με	τις	
κινήσεις	και	το	δημόσιο	λόγο	τους	έβγαιναν	από	το	Μεσαίωνα,	οδηγώντας	το	Αστυνομικό	
Σώμα	σε	μια	νέα	εποχή.

Η	νέα	χρονιά,	το	1994,	μπαίνει	με	τη	φρικώδη	ιστορία	του	βιασμού	και	της	δολοφονίας	
ενός	εξάχρονου	παιδιού	από	τον	πατέρα	του,	ενώ	την	ίδια	περίοδο	η	Αστυνομία	αποκαλύ-
πτει	την	άλλη	φρικτή	ιστορία	με	τους	σατανιστές.	Όσο	για	τη	17Ν,	συνεχίζει	τη	δολοφονι-
κή	της	δράση,	με	εκτελέσεις	εισαγγελικών	λειτουργών	αυτή	τη	φορά.
Η	κυβερνητική	αλλαγή,	πάντως,	συνοδεύεται	και	από	την	έντονη	καχυποψία	εκ	μέρους	

των	στελεχών	των	Ε.Δ.	και	των	Σ.Α.	για	την	πολιτική	του	ΠΑΣΟΚ.	Ο	ευαίσθητος	αυτός	
χώρος	αποτελεί	πεδίο	κομματικών	παρεμβάσεων,	γεγονός	που	αποτυπώνεται	σε	ανακοί-
νωση	 του	Πανελλήνιου	Συνδέσμου	Αποστράτων	Αξιωματικών	Ενόπλων	Δυνάμεων	 και	
Σωμάτων	Ασφαλείας,	ο	οποίος	καλούσε	την	κυβέρνηση	και	προσωπικά	τον	Πρωθυπουργό	
να	διαψεύσει	 τις	φημολογούμενες	μεταβολές	σε	επίπεδο	Ηγεσίας.	«Δεν πρόλαβε, όμως, 
η επιστολή να φτάσει στα χέρια σας και να δει το φως της δημοσιότητας και πληροφορού-
μεθα ότι άρχισαν ήδη οι μεταθέσεις, αρκετού αριθμού (κυρίως ανωτέρων στελεχών) από 
τις ακριτικές περιοχές προς το κέντρο και αντίστροφα, χωρίς διαταγές της ιεραρχίας, αλλά 
τηλεφωνικά και με ειδικά σημειώματα και καταστάσεις, η προέλευση των οποίων δεν είναι 
γνωστή»,	έγραφαν	οι	απόστρατοι130.

Με	την	κυβερνητική	αλλαγή,	επίσης,	επανέκαμψαν	και	άλλοι	«διεκδικητές».	Στις	21-
3-1994	με	αφορμή	δηλώσεις	 επί	 δηλώσεων	και	συνεχών	απειλών	περί	 κινητοποιήσεων	
και	λοιπών	μέτρων	«που	θα	προκαλούσαν	πραγματικό	σοκ»,	σχετικά	με	την	επίλυση	του	
στεγαστικού	 προβλήματος	 των	Διοικητικών	Δικαστηρίων,	 απεστάλη	 ανακοίνωση	 στον	
Τύπο	με	την	οποία	η	ΕΝΑΕΑ	εξέφραζε	«τη λύπη μας, γιατί η ‘Ενωσή μας, ενώ ήταν πάντα 
αλληλέγγυα στους Διοικητικούς Δικαστές για την επίλυση του στεγαστικού τους προβλήματος, 
διαπίστωνε την ανεξήγητη εμμονή για στέγασή τους ΜΟΝΟ στο χώρο που επέλεξαν οι ίδιοι, 
ως κατάλληλο, κατά τρόπο συντεχνιακό, “ελιτίστικο”, και πέρα από κάθε αρχή δεοντολογί-
ας, παραγνωρίζοντας τα δικαιώματα των από ογδοηκονταετίας νόμιμων ιδιοκτητών, νομέων 
και χρηστών του χώρου αυτού. Εκφράζαμε επίσης την απορία μας κατά πόσο η ακολουθού-
μενη πρακτική, εκ μέρους της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, στο συγκεκριμένο θέμα, ενδεί-
κνυται-προτείνεται σαν οδηγός ανάλογης διεκδικητικής πορείας και άλλων επαγγελματικών 
ενώσεων. Υπενθυμίζαμε παράλληλα ότι στο εν λόγω κτίριο λειτουργεί από το 1918 και μέχρι 
σήμερα η Σχολή Αξιωματικών και, επομένως, ο χώρος αυτός δεν είναι και ούτε θα είναι “δι-
αθέσιμος” προς παραχώρηση ή άλλη χρήση και, τέλος, εκφράζαμε την πίστη ότι θα εξευρεθεί 
άλλη πρόσφορη λύση στο στεγαστικό πρόβλημα των Διοικητικών Δικαστηρίων και δεν θα 
χρειασθεί, να επανέλθουμε, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, επί του θέματος αυτού».

Στις	6	Απριλίου	1994,	με	αφορμή	τις	νέες	εξαγγελίες	του	νέου	υπουργού	Δημόσιας	Τά-
ξης	σχετικά	με	τις	σχεδιαζόμενες	θεσμικές	αλλαγές	στα	θέματα	πρόσληψης,	εκπαίδευσης,	
μετάθεσης	και	άσκησης	του	συνδικαλιστικού	δικαιώματος	από	το	αστυνομικό	προσωπικό,	

130. «Ελεύθερος», 19/10/1993. Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, και η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυ-
νομικών Νομού Έβρου προειδοποιούσε: «αν τυχόν υπάρξουν πολιτικές μεταθέσεις, θα μας βρείτε 
αντίθετους».
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απεστάλη	ανακοίνωση	στον	Τύπο	με	 την	οποία	 τονιζόταν	ότι	«οι εξαγγελίες αυτές, που 
αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, κινούνται προς τη σωστή κα-
τεύθυνση και σαν τέτοιες κρίνονται θετικές. Παράλληλα, εκφράζαμε την πίστη ότι οι αλλαγές 
αυτές θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη δημιουργία μιας Αστυνομίας πιο αποτελεσματικής 
και πιο ανθρώπινης για το προσωπικό της».

Στις	24	Απριλίου	1994,	μια	ευχάριστη	έκπληξη	ανέμενε	το	αναγνωστικό	κοινό	της	«Κυ-
ριακάτικης	Ελευθεροτυπίας»,	ιδίως	εκείνο	που	ενδιαφερόταν	για	τα	αστυνομικά	μας	πράγ-
ματα.	Η	εφημερίδα	είχε	αποκλειστικές	πληροφορίες	ότι	«το	νομοσχέδιο	για	το	συνδικα-
λισμό	θα	δοθεί	στη	δημοσιότητα	μετά	το	Πάσχα».	Το	νομοθετικό	πλαίσιο	βρίσκεται	στο	
τελικό	στάδιο	της	επεξεργασίας	του	και	θα	είναι	το	πλέον	φιλελεύθερο	και	προωθημένο	
που	έχει	παρουσιασθεί	έως	τώρα,	έγραφε	η	Κυριακάτικη	«Ε».	Οι	βασικές	κατευθύνσεις	
του	νομοσχεδίου,	σύμφωνα	με	την	εφημερίδα,	θα	είναι	οι	ακόλουθες:

«Ξεχωριστή συνδικαλιστική οργάνωση για Αξιωματικούς (από το βαθμό του υπαστυνόμου 
και πάνω), οι οποίοι θα διαχωριστούν από τους κατώτερους (αρχιφύλακες έως ανθυπαστυ-
νόμους) για λόγους πρακτικούς και δεοντολογικούς.

Βέβαια, οι αστυνομικοί των κατώτερων βαθμών πιέζουν για ενιαία συνδικαλιστική έκφρα-
ση, προτείνοντας να συμμετέχουν στα προεδρεία των ενώσεων οι Αξιωματικοί σε ποσοστό 
30%. Η απαίτηση αυτή των χαμηλόβαθμων προσκρούει στις αντιρρήσεις της πολιτικής και φυ-
σικής Ηγεσίας, που θεωρούν ισοπεδωτική και εντέλει αναποτελεσματική μια τέτοια ρύθμιση.

• Προβλέπεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική έκφραση, σε επίπεδο νομού (για Αττική, 
Θεσσαλονίκη και ίσως Αχαΐα) και σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας που είναι σύ-
νολο νομών (αστυνομικές επιθεωρήσεις). Η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική έκφραση 
θα είναι οι χωριστές ομοσπονδίες Αξιωματικών και κατωτέρων. Και η τριτοβάθμια 
έκφραση θα είναι η συνομοσπονδία, στην οποία θα στεγάζονται οι ομοσπονδίες των 
Αξιωματικών και των απλών αστυνομικών. Υπό τη σκέπη της συνομοσπονδίας και οι 
πολιτικοί υπάλληλοι του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, εάν φυσικά επιθυμούν να απο-
σχιστούν από την ΑΔΕΔΥ.

• Φυσικά η απεργία δεν θα είναι μέσα στα δικαιώματα των αστυνομικών, αφού κάτι τέ-
τοιο απαγορεύεται από τις συνταγματικές διατάξεις. Περιορισμοί, όμως, θα υπάρξουν 
και στις συνδικαλιστικές άδειες, τις οποίες θα δικαιούνται μόνο τα μέλη των διοικητι-
κών συμβουλίων των δύο ομοσπονδιών και της συνομοσπονδίας. Για τους ίδιους θα 
ισχύει και το αμετάθετο, ενώ ασκούνται πιέσεις να μη μετατίθενται ούτε τα προεδρεία 
των πρωτοβάθμιων ενώσεων.

• Δικαίωμα δηλώσεων και ανακοινώσεων και διατύπωσης αιτημάτων θα έχουν τα Δ.Σ. 
των Ομοσπονδιών.

• Με το νόμο αναμένεται να καθοριστεί και ο αριθμός των μελών των Δ.Σ. σε όλες τις 
βαθμίδες της συνδικαλιστικές οργάνωσης. Τα ψηφοδέλτια για την εκλογή θα είναι ενι-
αία με στόχο την αντιμετώπιση της παραταξιακής-κομματικής καθόδου στις εκλογές.

• Ο αριθμός των σταυρών στα ψηφοδέλτια εξαρτάται από τον προβλεπόμενο αριθμό των 
εκλεγομένων. Αν π.χ. το προεδρείο είναι 18μελές, οι σταυροί θα είναι 50%-1 του 18, 
δηλαδή 8.

• Επίσης, γίνεται ειδική πρόβλεψη για τη συγκρότηση των γενικών συνελεύσεων, ανάλο-
γα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες»,	έγραφε	η	«Ελευθεροτυπία».	
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Τα	χρόνια,	όμως,	κυλούν,	τα	δύο	μεγάλα	κόμματα	εναλλάσσονται	στην	εξουσία,	αλλά	
το	υπαρκτό	οργανωτικό	πρόβλημα	για	το	συνδικαλιστικό	κίνημα	παραμένει.	Ανάλογα	δη-
μοσιεύματα	δεν	είχαν	επιβεβαιωθεί	στο	παρελθόν.
Βρισκόμαστε,	αισίως,	στο	1994	και	ο	«Ριζοσπάστης»	στις	17	Μαΐου	φιλοξενεί	ένα	ακό-

μα	μακροσκελές	άρθρο	του	Χρήστου	Λογαρά,	υπό	τον	τίτλο	«Απαράδεκτο	το	σχέδιο	νόμου	
για	συνδικαλισμό	στην	Αστυνομία».	Αφού	κάνει	μια	σύντομη	αναφορά	στον	τακτικισμό	
της	Ν.Δ.	και	του	ΠΑΣΟΚ	τα	προηγούμενα	χρόνια,	εστιάζει	στην	πολιτική	του	υπουργείου:

«Το ΥΔΤ ταλαντευόμενο μεταξύ συνδικαλιστών του χώρου του οι οποίοι δε φαίνονται 
διατεθειμένοι να αποδεχθούν άκριτα την -στην ουσία- κατάργηση του συνδικαλιστικού τους 
δικαιώματος και ορισμένων υψηλόβαθμων Αξιωματικών, οι οποίοι φοβούνται για απώλεια 
μέρους της εξουσίας τους ή, αν θέλετε μοίρασμά της, με κάποια συνδικαλιστικά όργανα, 
προχώρησε στη σύνταξη του σχεδίου που δόθηκε ήδη στη δημοσιότητα. Φαίνεται τελικά ότι 
αυτή η δεύτερη κατηγορία όχι μόνο έχει το πάνω χέρι αλλά και καθορίζει την πολιτική του 
ΥΔΤ. Αυτό το νομοσχέδιο είναι απαράδεκτο από κάθε έννοια και, σύμφωνα με πληροφορίες, 
βρίσκει αντίθετους το σύνολο σχεδόν των συνδικαλιστών αστυνομικών.

Βέβαια ένας βασικός λόγος, ίσως ο πιο σημαντικός, είναι ότι το συνδικαλιστικό κίνημα 
των αστυνομικών, αν και δεν έγινε ποτέ πολύ μαζικό, η πλειοψηφία του κράτησε θετική στά-
ση απέναντι στα ζητήματα του προσωπικού, αλλά και του λαϊκού κινήματος της χώρας μας. 
Και το βασικότερο, άρχισε να ασχολείται με ζητήματα του χώρου, τα οποία έθιγαν πρόσωπα 
και πράγματα, έθιγαν ακόμη και θεσμούς. Επίσης από το ξεκίνημα των πρώτων σωματείων 
αναπτύχθηκε μια σημαντική αλληλεγγύη με τους άλλους εργαζόμενους. Αποκορύφωμα ήταν 
η ένταξη της Ομοσπονδίας τους, της ΠΟΑΣΥ, στην ΑΔΕΔΥ, κάτι που κορυφαία στελέχη της 
ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ δεν έβλεπαν και δε βλέπουν με θετικό βλέμμα.

Το σ/ν στο σύνολό του δεν αντέχει σε σοβαρή κριτική. Περιέχει αυτούσιες διατάξεις του 
σ/ν της Ν.Δ., καθώς και ορισμένες άλλες οι οποίες μόνο σε Εσωτερικούς Κανονισμούς των 
Σωμάτων Ασφαλείας και μάλιστα αντισυνταγματικές μπορούν να βρεθούν. 

Επίσης το σ/ν -προσθήκη στο άρθρο 30 του Ν. 1264/82 του ΥΔΤ- αποτελεί δυσφήμιση του 
ίδιου του νόμου. Και για να μην κατηγορηθούμε ότι όσα λέμε τα λέμε από αντιπολιτευτική δι-
άθεση, ότι αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, διαβάζοντας το σ/ν σημειώνουμε 
κατ’ αρχήν τα παρακάτω: 

Με την παράγραφο 1 του νέου άρθρου 30α του σ/ν καταργούνται όλα σχεδόν τα δικαιώ-
ματα του προσωπικού και οι υποχρεώσεις της εργοδοσίας.

Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι “η άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων δεν πρέ-
πει να υπερβαίνει... και ιδιαίτερα τον εθνικό, κοινωνικό και υπερκομματικό χαρακτήρα της 
Ελληνικής Αστυνομίας”. Φαντάζεται κανένας τι μπορεί να χωρέσει μια τέτοια διάταξη!

Η παράγραφος 4 διαλύει στην ουσία τις υπάρχουσες συνδικαλιστικές οργανώσεις των 
αστυνομικών, αφού τους χωρίζει σε ενώσεις κατωτέρων και Αξιωματικών, τους απαγορεύει 
τη συμμετοχή στην ΑΔΕΔΥ και σε συνδικαλιστικές οργανώσεις άλλων εργαζομένων, δηλαδή 
τους αποκόβει από κάθε σχέση μαζί τους.

Επίσης, επιτρέπει τη δημιουργία δύο Ομοσπονδιών και μιας τριτοβάθμιας, στην οποία 
-στα πλαίσια της αντίληψης των συντακτών του σ/ν περί δημοκρατίας- επιβάλλει την εκπρο-
σώπηση των Ομοσπονδιών τους με ίσο αριθμό αντιπροσώπων.

Με την παράγραφο 5 επιβάλλεται η διαγραφή των συνδικαλιζομένων από τις οργανώ-
σεις τους σε περίπτωση μετάθεσής τους, άσχετα από την αρμοδιότητα και τη θέση τους στο 
σωματείο. Με την παράγραφο 7 -αυτούσια από το σ/ν της Ν.Δ.- στην ουσία απαγορεύεται η 
συμμετοχή της μεγάλης πλειοψηφίας στις συνελεύσεις και τις εκδηλώσεις των Οργανώσεών 
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τους και με ορισμένα τερτίπια, που δεν είναι και δύσκολο να χρησιμοποιούνται, μπορεί να 
απαγορευθεί από την υπηρεσία η συμμετοχή ανεπιθύμητων σε τέτοιες εκδηλώσεις. Με την 
παράγραφο 8 προβλέπονται κάποιες συνδικαλιστικές άδειες για τον πρόεδρο και τον γενικό 
γραμματέα των Ενώσεων, καθώς και η υπό όρους προστασία και παραμονή των παραπάνω 
στις υπηρεσίες τους. Πάντως, είναι στην ευχέρεια της υπηρεσίας ακόμη και αυτούς να τους 
καθαιρέσει και να τους μεταθέσει, αφού τα παραπάνω για την προστασία δεν ισχύουν σε 
περίπτωση προαγωγής, πειθαρχικής ποινής και διαθεσιμότητας.

Με την παράγραφο 9 επιβάλλεται και το πλειοψηφικό, αφού προβλέπεται ενιαίο ψηφοδέλ-
τιο και κάθε ένας μπορεί να βάλει σταυρούς ίσους με το 1/2 των εδρών.

Με την παράγραφο 10 απαγορεύεται η συμμετοχή σε απεργίες -λες και αυτό δεν το προ-
βλέπει το Σύνταγμα- αλλά και η συμμετοχή “σε εκδηλώσεις πολιτικών ή συνδικαλιστικών 
φορέων ή πολιτικών προσώπων ή να ασκούν προπαγάνδα υπέρ ή κατά αυτών”, εκτός αν 
πρόκειται για το κυβερνών κόμμα και όπως αυτό εκφράζεται στην κοινωνία. Αυτό το τελευ-
ταίο δεν γράφεται, αλλά μόνο γίνεται.

Με την παράγραφο 11, στην ουσία, επιβάλλεται η διάλυση των υπαρχουσών συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων, αφού σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα πρέπει να προσαρμόσουν τα 
καταστατικά τους σύμφωνα με το νόμο και να κάνουν εκλογές για την ανάδειξη νέων οργά-
νων μέσα σε 4-6 μήνες από την εφαρμογή του νόμου.

Τέλος, δεν αναφέρεται καθόλου στην αποκατάσταση των διωχθέντων αστυνομικών, πράγ-
μα απαράδεκτο, γιατί, εκτός ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα, πρόκειται και για ανειλημμένη 
δέσμευση του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, καλούμε την πολιτική Ηγεσία του ΥΔΤ να μην προωθή-
σει αυτό το σχέδιο νόμου, γιατί είναι απαράδεκτο».

Όταν	φάνηκε,	λοιπόν,	η	πρόθεση	της	πολιτικής	Ηγεσίας	για	θεσμοθέτηση	του	συνδικα-
λισμού,	το	προεδρείο	της	ΕΝΑΕΑ	ανέθεσε	στον	οργανωτικό	γραμματέα	Γιώργο	Καμαρι-
νόπουλο	να	συντονίσει	τις	ενέργειες	για	την	ίδρυση	των	Περιφερειακών	Ενώσεων	που	θα	
δημιουργούνταν	κατά	Διοικητική	Περιφέρεια	και	να	προετοιμάσει	τα	Καταστατικά	τους,	
ώστε	αυτά	να	κατατεθούν	στα	κατά	τόπους	Πρωτοδικεία,	με	την	ψήφιση	του	νόμου.
Ο	οργανωτικός	 γραμματέας	 επικοινώνησε	με	συναδέλφους	 του	σε	 όλη	 τη	 χώρα,	 και	

κυρίως	με	αυτούς	που	 εκπροσωπούσαν	ήδη	 την	ΕΝΑΕΑ,	και	 τους	 είχε	δώσει	σχετικές	
οδηγίες.	Συνέταξε	ένα	σχέδιο	Καταστατικού	με	τη	βοήθεια	του	δικηγόρου	Δημήτρη	Παπα-
τσώρη,	ο	οποίος	να	σημειωθεί	ότι	εργάστηκε	αφιλοκερδώς,	και	το	έστειλε	στους	πυρήνες	
που	είχαν	δημιουργηθεί	για	να	συστήσουν	τις	Περιφερειακές	Ενώσεις.	Αρχίζουν	έτσι	τις	
προετοιμασίες,	στην	Αττική	ο	Γιώργος	Καμαρινόπουλος,	στη	Θράκη	ο	Κοκμοτός	Δήμος,	
στη	Θεσσαλονίκη	ο	Κατσάρας	Αθανάσιος	και	ο	Ματράκας	Γιώργος,	στη	Θεσσαλία	ο	Κώ-
στας	Καλαμπαλίκης	και	ο	Σαριώτης	Νίκος,	στη	Στερεά	Ελλάδα	ο	Δήμος	Καλαμπαλίκης,	
στην	Πελοπόννησο	ο	Ηλίας	Νικολόπουλος	και	ο	Δημήτρης	Παφίλης,	στην	Κρήτη	ο	Δα-
ριβιανάκης	Αντώνης	και	ο	Δαρατσιανός	Ευάγγελος,	στη	Δυτική	Ελλάδα	ο	Ανδρικόπουλος	
Αριστείδης,	αν	και	είχαν	απευθυνθεί	και	στον	αστυνομικό	Ρέγκλη,	τον	τότε	διοικητή	Τρο-
χαίας,	στα	Γιάννενα	οι	Καρράς	Δημήτριος	και	Χριστίδης	Γιάννης.	

«Κατ’ αρχήν σε αυτές τις Ενώσεις είχαμε έτοιμα τα Καταστατικά με τις υπογραφές των 21 
μελών που απαιτούνταν. Αυτό το κάναμε για να αποφύγουμε τυχόν διάσπαση του κινήματος 
διότι μπορούσε να ιδρυθεί μια μόνο Ένωση σε κάθε Διοικητική Περιφέρεια. Λειτουργήσαμε 
τάχιστα και ανταποκρίθηκε σχεδόν το σύνολο των Αξιωματικών και των ανθυπαστυνόμων. 
Μόλις εγκρίθηκαν τα Καταστατικά, ιδρύθηκαν οι Ενώσεις και έγινε η σύσκεψη στο υπουργείο 
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με τη συμμετοχή των Ενώσεων, όπως θα δούμε στη συνέχεια, για την ίδρυση της Ομοσπον-
δίας»,	 θυμάται	σήμερα	ο	Γιώργος	Καμαρινόπουλος,	 προσθέτοντας	 επίσης	ότι	 μετά	 την	
ψήφιση	του	νόμου	2265/1994	πιθανολογείται	ότι	στο	υπουργείο	έγινε	κλειστή	σύσκεψη	
υπηρεσιακών	παραγόντων	με	αντικείμενο	την	«πολιτική»	αντιμετώπιση	των	συνδικαλι-
στών	και	των	ενώσεών	τους,	σε	υπηρεσιακό	επίπεδο.	Η	Ηγεσία	είχε	αποφασίσει	να	κάμψει	
τις	αντιδράσεις	των	χαμηλοβάθμων	που	εκπροσωπούνταν	στα	σωματεία	της	ΠΟΑΣΥ	με	
«ρουσφετάκια»	και	είναι	ένα	ερώτημα	αν	και	πώς	το	κατάφερνε.	Για	τους	Αξιωματικούς	
δόθηκε	εντολή	να	τους	κρατούν	σε	απόσταση,	διότι	φοβήθηκαν	ότι	θα	έπαιρναν	την	εξου-
σία	από	την	ιεραρχία	του	Σώματος.	
Στο	πλαίσιο	αυτό,	αρνήθηκαν	να	δώσουν	χώρο	για	τη	στέγαση	των	γραφείων	της	Ομο-

σπονδίας.	Η	υπόσχεση	είχε	δοθεί	από	την	αρχή	και	δεν	εκπληρωνόταν	καθ’	όλη	την	τριε-
τία	έως	το	2000,	όταν	πια	επί	Χρυσοχοΐδη,	παραχωρήθηκε	ο	χώρος	όπου	στεγάζονται	και	
σήμερα	τα	γραφεία	της	ΠΟΑΞΙΑ.	Την	ίδια	άρνηση	είχε	συναντήσει	και	ο	πρόεδρος	της	
Ένωσης	Αξιωματικών	Αττικής	Γιώργος	Καμαρινόπουλος	ως	 τη	μέρα	που	 επισκέφθηκε	
τον	υπουργό	Γιώργο	Ρωμαίο,	ο	οποίος	πείστηκε	και	έδωσε	εντολή	να	παραχωρηθεί	χώρος	
στον	δεύτερο	όροφο	της	ΓΑΔΑ	και	να	λειτουργήσουν	εκεί	τα	γραφεία	της	Ένωσης	Αττι-
κής,	με	τα	έξοδα	καλυμμένα	μισά-μισά	από	την	Ένωση	και	την	Υπηρεσία.	Αυτό	βέβαια,	
όπως	και	ο	ίδιος	επεσήμαινε	αργότερα,	δεν	του	το	συγχώρεσε	η	ιεραρχία	και	πάντα	του	
επιτίθετο,	 επιβεβαιώνοντας	 την	 άρνησή	 της	 για	 τη	 συνδικαλιστική	 δραστηριότητα	 των	
Αξιωματικών.	

Στις	24-5-1994	η	ΠΕΝΑΑ,	έχοντας	ήδη	παραλάβει	το	σχέδιο	νόμου	από	τη	Διεύθυνση	
Μελετών,	υπέβαλε	τις	παρατηρήσεις	της:

 «Η Ένωσή μας, σχετικά με το θέμα αυτό, συμφωνεί κατ’ αρχήν τόσο με τη γενικότερη 
φιλοσοφία όσο και με τις επιμέρους διατάξεις του. Ωστόσο, επισημάναμε ορισμένες παρατη-
ρήσεις τις οποίες θεωρούμε λειτουργικά αναγκαίες και θεσμικά απαραίτητες»,	σημείωνε	το	
προεδρείο,	προλογίζοντας	τις	παρατηρήσεις	του	με	την	παράκληση	«να ληφθούν υπόψη, 
καθόσον θεωρούνται λειτουργικά αναγκαίες και θεσμικά απαραίτητες»:

1. α. Οι Ανθυπαστυνόμοι να έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Ενώσεως, όπως τούτο 
προβλέπεται για τους Αξιωματικούς.

 β. (1) Το δικαίωμα προστασίας να επεκταθεί σε όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβου-
λίων των Δευτεροβάθμιων και Τριτοβάθμιων Ενώσεων, καθώς και στα Προεδρεία 
των Πρωτοβάθμιων. Η προστασία των δικαιουμένων προσώπων να μην περιορίζεται 
μόνο κατά τη διάρκεια της θητείας τους, αλλά να επεκτείνεται και ένα χρόνο μετά τη 
λήξη αυτής. (2) Η μετάθεση, λόγω προαγωγής, να γίνεται μόνο όταν δεν προβλέπε-
ται δυνατότητα κάλυψης αντίστοιχης θέσης στην έδρα της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
και σε κάθε περίπτωση να λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία ταυ ενδιαφερομένου. (3) 
Η διάταξη που προβλέπει μετάθεση για πειθαρχικούς λόγους είναι γενική και αόρι-
στη και πρέπει να περιορισθεί μόνο σε πειθαρχικά παραπτώματα που δικαιολογούν 
παραπομπή του υπαιτίου σε Ανακριτικό Συμβούλιο. (4) Η μετάθεση, λόγω θέσης σε 
διαθεσιμότητα, να περιορισθεί μόνο σε πειθαρχικά παραπτώματα που καθάπτονται 
της τιμής ή της υπόληψης του αστυνομικού.

2. Στις έδρες των Δευτεροβάθμιων και Τριτοβάθμιων Ενώσεων να διατίθεται από την 
Υπηρεσία κατάλληλος χώρος για τη στέγαση των Γραφείων τους και την πραγματο-
ποίηση των συνελεύσεων-συνεδριάσεων αυτών. Επίσης, οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις 
να διευκολύνονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας τους, ανάλογα με 
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τις δυνατότητες της Υπηρεσίας. Ακόμη, στα κτίρια που εδρεύουν οι Ενώσεις να διατί-
θεται ειδικός χώρος για την ανάρτηση των ανακοινώσεων.

3. Ο τρόπος εκλογής των αντιπροσώπων για τις Δευτεροβάθμιες και Τριτοβάθμιες Ενώ-
σεις πρέπει, για λόγους υπηρεσιακούς, οικονομικούς και πρακτικούς, να αποτελεί 
αντικείμενο ρύθμισης των οικείων Καταστατικών των Ενώσεων.

4. Τέλος, επανερχόμεθα στη διατυπωθείσα, κατά το παρελθόν, πρότασή μας για σύσταση 
αντίστοιχων Τμημάτων Συνταξιούχων.

Εκδημοκρατισμός των Σωμάτων Ασφαλείας

Στις	16	Ιουνίου	1994,	πραγματοποιείται	η	4η	τακτική	Γενική	Συνέλευση,	με	πλήρη	απο-
λογισμό	των	πεπραγμένων	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	όπως	τα	έχουμε	ήδη	παραθέσει.	
Μείζονα	θέματα,	η	θεσμοθέτηση	του	συνδικαλισμού,	η	τύχη	των	κτιριακών	εγκαταστάσε-
ων	της	Λ.	Μεσογείων	96,	η	κατάρτιση	ενιαίου	μισθολογίου	για	τα	στελέχη	των	Ε.Δ.	και	
Σ.Α.,	οι	προσλήψεις,	η	εκπαίδευση,	τα	μέτρα	αντιμετώπισης	της	εγκληματικότητας	κ.λπ.
Κατά	τη	διάρκεια	των	εργασιών,	ωστόσο,	ασκήθηκε	έντονη	κριτική	για	την	πορεία	της	

Ένωσης	από	τον	Κώστα	Μπαλάση,	ο	οποίος	είχε	ήδη	παραιτηθεί,	εκφράζοντας	και	εγγρά-
φως	την	ανησυχία	του,	επειδή	θεωρούσε	υποτονική	την	παρουσία	της	τα	τρία	προηγούμε-
να	χρόνια,	αλλά	και	αναντίστοιχη	με	τις	περιστάσεις	τη	δράση	του	προεδρείου.	Η	συνέ-
λευση	είχε	πραγματοποιηθεί	με	μεγάλη	καθυστέρηση,	ενώ	έντονη	ήταν	και	η	απροθυμία	
συμμετοχής	στα	κοινά	Αξιωματικών,	προερχομένων	από	την	Αστυνομία	Πόλεων.	Ο	ίδιος,	
δε,	δεν	επεδίωξε	να	είναι	ξανά	υποψήφιος,	εκδηλώνοντας	έτσι	μάλλον	και	τη	δυσαρέσκειά	
του	για	την	τροπή	που	είχαν	πάρει	τα	πράγματα131.

«Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δραστηριότητες του Δ.Σ. της Ένωσης κατά 
το χρονικό διάστημα που προαναφέρθηκε. Μπορεί κάποιοι να πιστεύουν ότι δεν έγιναν πολ-
λά, άλλοι ότι θα μπορούσε να γίνει σε ορισμένα θέματα κάτι περισσότερο και άλλοι ότι δεν 
προωθήθηκαν αρμοδίως συγκεκριμένα θέματα προς επίλυση. Νομίζουμε όμως ότι, χωρίς να 
διεκδικούμε δάφνες, ό,τι έγινε, ήταν ουσιαστικό και έγινε με μεγάλη προσοχή, σοβαρότητα 
και υπευθυνότητα»,	κατέληγε	η	Έκθεση	πεπραγμένων,	που	φέρει	την	υπογραφή	του	προέ-
δρου	Ηλία	Βλαχογιάννη.
Όσον	αφορά	στις	δραστηριότητες	της	Ένωσης	σε	Ευρωπαϊκό	επίπεδο,	κυριαρχούσε	η	

συμμετοχή	της	στις	εργασίες	της	Εκτελεστικής	Επιτροπής	του	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	
Αστυνομικών	Συνδικάτων	που	έλαβαν	χώρα	από	6	έως	8-5-92	στη	Βουδαπέστη.	Τα	βασικά	
θέματα	των	εργασιών	ήταν	συνοπτικά,	η	αστυνομική	συνεργασία	στην	Ευρώπη,	ο	εκδημο-
κρατισμός	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	στις	χώρες	της	Ανατολικής	Ευρώπης	και	η	προετοι-

131. Ο δυναμισμός που επεδείκνυαν τα συνδικαλιστικά στελέχη που προέρχονταν από την Χωροφυ-
λακή θα αποτυπωνόταν στη συνέχεια και στην κάλπη, αν και τα επόμενα χρόνια, πρόεδρος αναδείχθη-
κε ο Μιχάλης Βετούλης, επί σειρά ετών γενικός γραμματέας, καίτοι προερχόταν από την Αστυνομία 
Πόλεων. Η εξέλιξη αυτή διέψευδε κατά ένα τρόπο όσους ενδεχομένως ήθελαν να συντηρούν και στο 
συνδικαλιστικό γίγνεσθαι τις διχαστικές λογικές που επικρατούσαν για δεκαετίες ολόκληρες γύρω από 
την ανάδειξη της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Όσο για τον Κώστα Μπαλάση, ο ίδιος επιχεί-
ρησε στη συνέχεια να παρέμβει στα δημόσια πράγματα με την έκδοση ενός διμηνιαίου εντύπου, του 
«Αστυνομία και Πολιτεία», προσφέροντας βήμα διαλόγου, χωρίς αποκλεισμούς, σε κάθε αστυνομικό 
και πολίτη που θα ήθελε να ενισχύσει την προσπάθειά του για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της 
δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Φιλοδοξία του ήταν να δημιουργήσει ένα κοινωνικό και επιστημονικό 
περιοδικό για την Αστυνομία, αντάξιο των προσδοκιών του αναγνώστη.
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μασία	του	2ου	Συνεδρίου	στο	Στρασβούργο,	όπου	η	Ένωση	συμμετείχε	πλέον	κανονικά.	
Στο	Στρασβούργο,	συζητήθηκε	-μεταξύ	άλλων-	η	ψήφιση	ενός	Ευρωπαϊκού	Αστυνομικού	
Χάρτη,	ενώ	έγιναν	και	εισηγήσεις	για	θέματα	όπως	«Αστυνομία	και	πολιτική	εξουσία»,	
«Αστυνομία	και	Δημοκρατία»,	«Αστυνομία	και	κοινό».

ΨΗΦΙΣΜΑ	ΤΗΣ	Δ’	ΕΤΗΣΙΑΣ	ΤΑΚΤΙΚΗΣ	ΓΕΝΙΚΗΣ	ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η	ΓΕΝΙΚΗ	ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ	ΤΗΣ	ΕΝΩΣΗΣ	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	ΑΣΤΥΝΟ-
ΜΙΑΣ:

1. ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ τους συναδέλφους Αξιωματικούς όλης της χώρας και τους ΚΑΛΕΙ να 
συνεχίσουν τις προσπάθειές τους από τις γραμμές της Ένωσης για την επίτευξη των 
καταστατικών σκοπών και στόχων της.

2. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ τη βούληση των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας για προ-
στασία των δικαιωμάτων του απανταχού δοκιμαζόμενου Ελληνισμού.

3. ΕΚΦΡΑΖΕΙ τη βαθιά ανησυχία της για την αύξηση της εγκληματικότητας, ιδιαίτερα 
στο χώρο της νεολαίας, και ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους πολίτες σε γόνιμη συνεργασία με την 
Αστυνομία για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή της.

4. ΔΙΑΔΗΛΩΝΕΙ την απόλυτη αντίθεσή της σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο παραχώρησης 
των κτιριακών και γηπεδικών εγκαταστάσεων της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνι-
κής Αστυνομίας και ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ την επιστροφή του κτιρίου μας, στο οποίο προσωρι-
νά στεγάζεται το υπουργείο Δικαιοσύνης.

5. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ στην Πολιτεία την υποχρέωσή της για κατάρτιση νέου ενιαίου μι-
σθολογίου για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων, 
αναγνωρίζοντας έτσι και έμπρακτα, αφενός τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εργασίας 
τους και αφετέρου την προσφορά τους στο Έθνος και το λαό μας.

6. ΘΕΩΡΕΙ θετικές τις εξαγγελθείσες από την Ηγεσία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
θεσμικές αλλαγές, αναφορικά με τον τρόπο πρόσληψης, εκπαίδευσης, μετάθεσης και 
άσκησης του συνδικαλιστικού δικαιώματος του Αστυνομικού Προσωπικού και ανα-
μένει την άμεση νομοθετική τους ρύθμιση.

7. ΚΑΛΕΙ την Πολιτεία -και ιδιαίτερα τον Υπουργό Οικονομικών- να αποκαταστήσει 
την αδικία, επεκτείνοντας και στο Αστυνομικό Προσωπικό τις διατάξεις του Ν.Δ. 
142/1974, όπως αυτές ισχύουν για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

8. ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ στο θέμα της επανίδρυσης του ανεξάρτητου ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ της ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, γιατί πιστεύει ότι το Σώμα πρέπει να διοικείται από τη 
φυσική του Ηγεσία.

Αθήνα, 16-6-1994

Νέο	Διοικητικό	Συμβούλιο

Από	τις	αρχαιρεσίες	που	διεξήχθησαν	στις	16	Ιουνίου	1994	με	τη	συμμετοχή	518	ψηφισά-
ντων,	αναδείχθηκε	νέο	Διοικητικό	Συμβούλιο132:

132. Το Δελτίου Τύπου για το νέο Δ.Σ. δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά και στην «Αστυνομική Επιθε-
ώρηση». 
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Πρόεδρος:	Αστυνομικός	Υποδιευθυντής	Ηλίας	Βλαχογιάννης
Α’	Αντιπρόεδρος:	Αστυνόμος	Α’	Ελευθέριος	Οικονόμου
Β’	Αντιπρόεδρος:	Αστυνόμος	Α’	Νικόλαος	Ζωγράφος
Γενικός	Γραμματέας:	Αστυνόμος	Β’	Μιχαήλ	Βετούλης
Ταμίας:	Υπαστυνόμος	Α’	Χρήστος	Γούλας
Μέλη:	Αστυνόμος	Β’	Γεώργιος	Καμαρινόπουλος,	Αστυνόμος	Β’	Ιωάννης	Ραχωβίτσας	
Αστυνόμος	Α’	Ιωάννης	Τριανταφυλλάκης,	Αστυνόμος	Β’	Σταύρος	Βαλλίδης,
Αστυνόμος	Β’	Χαράλαμπος	Μηνόπετρας	και	Αστυνόμος	Α’	Νικόλαος	Στρατάκης.

Το	 νέο	Δ.Σ.,	 πέρα	 από	 τον	 πρωταρχικό	στόχο	 της	 επίλυσης	 της	 συνδικαλιστικής	 εκ-
κρεμότητας,	 ανέλαβε	σειρά	πρωτοβουλιών	βάσει	 και	 των	όσων	 είχαν	αποφασιστεί	 στη	
συνέλευση,	λαμβάνοντας	υπόψη	ότι	η	νέα	πολιτική	Ηγεσία	είχε	εξαγγείλει	ορισμένες	με-
ταρρυθμιστικές	τομές	με	σημαντικότερη	την	εισαγωγή	στις	Αστυνομικές	Σχολές	μέσω	των	
Πανελληνίων	Εξετάσεων133.
Ωστόσο,	στις	11	Ιουλίου	1994,	με	αφορμή	τη	μη	υιοθέτηση	εκ	μέρους	της	κυβερνητικής	

πλειοψηφίας	της	πρότασης	του	υπουργού	Δημόσιας	Τάξης,	για	την	καθ’	υπέρβαση	εισα-
γωγή	παιδιών	Αστυνομικών,	σε	ποσοστό	12%,	στις	Αστυνομικές	Σχολές,	ενημέρωσε	τον	
Πρόεδρο	της	Βουλής	των	Ελλήνων	και	τα	πολιτικά	κόμματα	της	χώρας,	ότι:

«1. Η ΕΝΩΣΗ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τη μη υιοθέτηση εκ μέρους της 
Βουλής των Ελλήνων, και ειδικότερα της Κυβερνητικής πλειοψηφίας, πρότασης του υπουρ-
γού Δημόσιας Τάξης για καθ’ υπέρβαση εισαγωγή παιδιών Αστυνομικών σε ποσοστό 12% 
στις Αστυνομικές Σχολές, ρύθμιση που ήδη είχε θεσπισθεί με το Ν. 2168/93 και τώρα στην 
ουσία καταργείται.

2. Δεδομένου ότι η κατάργηση της ως άνω ρύθμισης αποτελεί μεροληπτική και άδικη 
πράξη σε βάρος της ευρύτερης αστυνομικής οικογένειας, όταν αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν 
σε πλείστους άλλους κλάδους εργαζομένων, ΚΑΛΟΥΜΕ τόσο τους αντιτιθέμενους Βουλευτές 
να επανεξετάσουν τη θέση τους και να αποκαταστήσουν τη σε βάρος μας αδικία όσο και τα 
πολιτικά κόμματα, υπεύθυνα να τοποθετηθούν επί του θέματος».

Επίσης,	στις	18	Ιουλίου	1994,	με	αφορμή	τη	μη	χορήγηση	του	εκλογικού	επιδόματος,	
απηύθυνε	έγγραφο	προς	το	υπουργείο	Οικονομικών,	εκφράζοντας	τη	διαμαρτυρία	της	για-
τί,	«ενώ παρήλθε μήνας και πλέον από την τελευταία εκλογική αναμέτρηση, ακόμη δεν προέ-
βη όχι μόνο στην καταβολή, αλλά ούτε στην εξαγγελία για το ύψος του εκλογικού επιδόματος, 
που θα καταβληθεί στο προσωπικό του υπουργείου Δημόσιας Τάξης -όπως αντίθετα έπραξε 
για άλλους κλάδους εργαζομένων- που εργάσθηκε υπερωριακά καθ’ όλη τη διάρκεια της 
προεκλογικής περιόδου.

Ευελπιστούμε ότι η παρέμβασή μας αυτή θα είναι η τελευταία και δεν θα χρειασθεί να 
επανέλθουμε, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, για την ικανοποίηση ενός δίκαιου αιτήματός μας, για 
το οποίο χορηγήθηκε στη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετική δαπάνη».
Το	Γ.Λ.Κ.	απάντησε	στη	συνέχεια	ότι	«από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχεται η 

δυνατότητα χορήγησης εκλογικής αποζημίωσης στους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνο-
μίας. Τα τελευταία χρόνια, όμως, καθιερώθηκε να χορηγείται η εν λόγω αποζημίωση, πέραν 
νομοθετικής εξουσιοδότησης, με έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία κυρώνεται 
εκ των υστέρων με νόμο.

133. Νόμος 2226/1994, που ψηφίστηκε στη Βουλή στις 21/7/1994.
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Το Συμβούλιο της Επικρατείας, όμως, έκρινε ότι νόμος που κυρώνει αναδρομικά Υπουρ-
γική Απόφαση, η οποία εκδόθηκε χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση καθ’ υπέρβαση αυτής, 
είναι ανίσχυρος κατά το μέρος που ισχυροποιεί αναδρομικά τον κατ’ αυτόν τον τρόπο τεθέ-
ντα, κατά παράβαση του Συντάγματος, κανόνα δικαίου, η δε υπουργική αυτή απόφαση δεν 
αποκτά, διά της κατά τα ανωτέρω αντισυνταγματικής της κύρωσης, ισχύ τυπικού νόμου και 
εξακολουθεί να υπόκειται, όπως κάθε διοικητική πράξη, στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε. 3597/91).

Κατόπιν αυτών, και λαμβανομένου υπόψη ότι ανακύπτει θέμα νομιμότητας της σχετικής 
δαπάνης, το υπουργείο μας μελετά το θέμα για την εξεύρεση τρόπου αντιμετώπισής του.

Τέλος, όσον αφορά το θέμα της διάθεσης κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για χο-
ρήγηση εκλογικής αποζημίωσης, σας πληροφορούμε ότι τέτοια ρύθμιση δεν προβλέπεται από 
κοινοτική νομοθεσία. Μέχρι σήμερα ουδέποτε χορηγήθηκαν πιστώσεις από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση για το σκοπό αυτό. Η χορήγηση ή μη εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους που 
εμπλέκονται στις εκλογικές διαδικασίες ρυθμίζεται από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία».
Το	τρίτο	σημαντικό	θέμα	που	απασχόλησε	το	νέο	Δ.Σ.,	αφορούσε	το	ωράριο	λειτουργίας	

των	Πρατηρίων.
Στις	25	Ιουλίου	1994,	η	Διεύθυνση	Οικονομικών/Υ.Δ.Τ.	με	το	υπ’	αριθμ.	8026/14/30-γ	

έγγραφό	της	απάντησε	σε	σχετικό	έγγραφο	της	Ένωσης	(από	10-6-94),	αλλά	και	στα	παρά-
πονα	πολλών	αστυνομικών,	ότι	το	ακολουθούμενο	από	τα	Αστυνομικά	Πρατήρια	ωράριο	
λειτουργίας	δεν	εξυπηρετεί	την	πλειοψηφία	του	αστυνομικού	και	πολιτικού	προσωπικού.	
Η	ΕΝΑΕΑ	ζητούσε	να	εξετασθεί	η	δυνατότητα	εφαρμογής	ωραρίου	λειτουργίας	αντίστοι-
χου	αυτού	των	καταστημάτων.	Το	υπουργείο	απάντησε,	ωστόσο,	ότι	δεν	είναι	δυνατό	να	
εφαρμοστεί,	 λόγω	 ελλείψεως	 προσωπικού	 αφενός	 και	 λόγω	 των	 ιδιαζουσών	 συνθηκών	
λειτουργίας	τους	αφετέρου.
Το	τέταρτο	σοβαρό	θέμα	αφορούσε	τα	οικονομικά.	Την	1η	Αυγούστου	1994,	με	αφορμή	

δημοσιεύματα	του	Τύπου	και	ερωτήματα	Αξιωματικών,	αναφορικά	με	το	νέο	μισθολόγιο	
των	Ενόπλων	Δυνάμεων	και	Σωμάτων	Ασφαλείας,	αλλά	και	τη	φημολογούμενη	μείωση	ή	
κατάργηση	της	αποζημίωσης	για	εργασία	πέραν	του	5νθημέρου,	εστάλη	έγγραφο	προς	τη	
Διεύθυνση	Οικονομικών	του	υπουργείου,	με	το	οποίο	εζητείτο	ενημέρωση	όσον	αφορά	
«στις προτάσεις του υπουργείου μας επί του νέου μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων και 
Σωμάτων Ασφαλείας, ως και αν έχει καταρτισθεί σχετικό προσχέδιο Νόμου του οποίου θα 
επιθυμούσαμε να λάβουμε γνώση.

Επισημαίνουμε ότι τα διάφορα δημοσιεύματα του Τύπου αλλά και δηλώσεις στρατιωτικών 
«κύκλων», που είδαν το φως της δημοσιότητας, φέρουν το ΥΠ.ΕΘ.Α. να καταρτίζει και προ-
ωθεί μισθολόγιο ΜΟΝΟ για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, με το αιτιολογικό ότι δεν 
γνωρίζει ούτε τον αριθμό του προσωπικού του υπουργείου μας, ούτε τη σχετική δαπάνη που 
θα απαιτηθεί.

Με την ευκαιρία, θέτουμε υπόψη σας κυκλοφορούσες φήμες περί προθέσεων μειώσεως 
ή καταργήσεως της παρεχομένης αποζημιώσεως, για εργασία πέραν του 5νθημέρου και θα 
παρακαλούσαμε να έχουμε και επ’ αυτού σχετική πληροφόρηση». 
Η	ανωτέρω	διεύθυνση	με	το	υπ’	αριθμ.	8002/1/251β	από	25-8-94	έγγραφο	απάντησε	

μόνο	για	το	μισθολόγιο,	ως	εξής:
«Απαντώντας στα ανωτέρω (α) και (β) σχετικά, σας γνωρίζουμε ότι το θέμα της κατάρτι-

σης και υποβολής προς ψήφιση νέου ενιαίου μισθολογίου στρατιωτικών Ενόπλων Δυνάμεων 
και αντιστοίχων Σωμάτων Ασφαλείας εξετάζεται ήδη από το υπουργείο μας σε συνεννόηση 
με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας».	 Όσο	 για	 το	 θέμα	 της	 κατάργησης	 της	 αποζημίωσης	
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πέραν	του	5νθημέρου,	διευκρινίστηκε	επίσης	ότι	δεν	τίθεται	θέμα	μεταβολής	του	θετικού	
ισχύοντος,	ώς	τότε,	καθεστώτος.

Στις	9	Αυγούστου	1994,	η	Διεύθυνση	Εκπαίδευσης	ζήτησε	από	την	ΕΝΑΕΑ	τις	προτά-
σεις	της	για	την	έκδοση	των	προεδρικών	διαταγμάτων	κατ’	εφαρμογή	του	νόμου	2226/94	
όσον	αφορά	στη	νέα	διαδικασία	εισαγωγής	σπουδαστών	στις	Αστυνομικές	Σχολές.	
Παράλληλα,	το	νεοεκλεγέν	Δ.Σ.	απευθύνθηκε	στους	Αρχηγούς	των	πολιτικών	κομμά-

των	και	ζήτησε	συναντήσεις	μαζί	τους	προκειμένου	να	τους	ενημερώσει	για	τα	θέματα	που	
το	απασχολούν,	και	 ιδίως	για	τη	θεσμοθέτηση	του	συνδικαλισμού,	καθώς	το	υπουργείο	
προωθούσε	ήδη	τη	σχετική	ρύθμιση	στη	Διαρκή	Επιτροπή	Δημόσιας	Διοίκησης,	Δημόσιας	
Τάξης	και	Δικαιοσύνης	της	Βουλής.	Ανάλογη	επιστολή	εστάλη	και	στον	πρόεδρο	της	Βου-
λής	με	το	αίτημα	εκπρόσωπος	της	Ένωσης	να	κληθεί	στην	Επιτροπή	αυτή	και	να	εκθέσει	
τις	απόψεις	του.

Η μάχη στη Βουλή

Αξίζει	 να	σημειωθεί	ότι	 λίγες	ημέρες	πριν	από	 την	προκαθορισμένη	συνεδρίαση	της	
Επιτροπής	 της	Βουλής,	 στις	 8-9-94,	 με	 αφορμή	 την	 παρωδία	 της	 λεγόμενης	 δίκης	 των	
Τιράνων,	απεστάλη	ανακοίνωση	στον	Τύπο,	με	το	ακόλουθο	περιεχόμενο,	από	το	οποίο	
προέκυπτε	και	η	αποφασιστικότητα	της	Ένωσης:

«Η ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, με αφορμή την παρωδία 
δίκης των Τιράνων: ΕΚΦΡΑΖΕΙ την έντονη αγανάκτησή της για τη νέα πρόκληση του 
καθεστώτος των Τιράνων κατά του Ελληνισμού και παράλληλα τη συμπάθειά της προς τις 
οικογένειες των καταδικασθέντων ομογενών μας.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τη βίαιη συμπεριφορά των Αλβανών αστυνομικών εναντίον των Ελλήνων 
καν ξένων δημοσιογράφων, κατά την ενάσκηση του λειτουργήματός τους.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ στους Αλβανούς συναδέλφους την υποχρέωσή τους για σεβασμό των θε-
μελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο της Ελληνικής μειονότητας όσο και του συνό-
λου του Αλβανικού λαού.
ΤΕΛΟΣ, ΔΗΛΩΝΕΙ την πρόθεσή της να θέσει το θέμα της αντιδημοκρατικής συμπεριφο-
ράς των Αλβανών Αστυνομικών ενώπιον της Διεθνούς Ένωσης των Αστυνομικών».

Η	πολυαναμενόμενη	συζήτηση	του	νομοσχεδίου	για	το	συνδικαλισμό	ξεκίνησε	στην	Αί-
θουσα	Γερουσίας	του	Μεγάρου	της	Βουλής,	στις	13	Σεπτεμβρίου	1994,	ενώ	ο	Ηλίας	Βλα-
χογιάννης	παρουσίασε	τις	θέσεις	της	Ένωσης,	την	επόμενη	ημέρα.	Υπέρ	των	διατάξεων	
του	σχεδίου	νόμου	τάχθηκαν	το	ΠΑΣΟΚ,	η	Νέα	Δημοκρατία	και	η	Πολιτική	Άνοιξη,	ενώ	
το	ΚΚΕ	ζήτησε	την	απόσυρσή	του,	με	το	σκεπτικό	ότι	αποσκοπούσε	στον	κυβερνητικό	
έλεγχο	και	την	τρομοκράτηση	του	συνδικαλιστικού	κινήματος	των	αστυνομικών.
Εκ	μέρους	της	Νέας	Δημοκρατίας,	την	πρώτη	ημέρα,	ο	εισηγητής	Απόστολος	Ανδρεου-

λάκος	ζήτησε	να	κληθεί	η	Ένωση	Αξιωματικών	σε	ακρόαση,	καθόσον	το	1992	είχε	προτεί-
νει,	όπως	είπε,	άλλη	οργάνωση	του	συνδικαλιστικού	κινήματος,	ενώ	τώρα	«υπάρχουν	δυο	
έγγραφα	αντιφάσκοντα,	μεταξύ	τους»	κι	ενώ	αρχικά	ζητούσε	μια	Ένωση	για	τους	κατωτέ-
ρους	και	μια	για	τους	Αξιωματικούς,	«ασπάζεται το σύστημα το οποίο θέλει το νομοσχέδιο». 
Μάλιστα,	συμπλήρωσε	ότι	και	τότε	πρότειναν	ότι	πρέπει	να	γίνει	και	μία	Συνομοσπονδία	

που	να	απαρτίζεται	και	από	τους	δύο.	«Ήδη, τώρα λένε ότι συμφωνούν σ’ αυτό που φέρνετε 
εσείς, το οποίο, όμως, δεν γνωρίζω εάν είναι το προτιμότερο και υποβοηθεί τη δημιουργία 
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Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

ενός υγιούς συνδικαλιστικού κινήματος μέσα στο χώρο της Αστυνομίας που πραγματικά να 
προωθεί τα καλώς νοούμενα συμφέροντά τους, αλλά και την αναβάθμιση του επαγγελματι-
κού επιπέδου και τον εκσυγχρονισμό των αστυνομικών υπηρεσιών. Φοβάμαι, ότι αυτό που 
φέρνετε εσείς και είναι άξονας στο νομοσχέδιό σας, δηλαδή ένα τοπικό σωματείο σε επίπεδο 
νομού για τους κατώτερους και ένα αστυνομικό σωματείο σε επίπεδο διοικητικής περιφέ-
ρειας για τους Αξιωματικούς, ως πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, φοβάμαι ότι 
οδηγεί σε πολυκερματισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και έτσι πλέον μέσα σ’ αυτήν την 
πολυαρχία, φοβάμαι, ότι δεν ενδυναμώνουμε ένα σωστό συνδικαλιστικό κίνημα. Γι’ αυτό το 
λόγο περιμένω να τους ακούσω.

Αυτό που λέτε, πρωτοβάθμιο σωματείο σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας για τους Αξι-
ωματικούς, νομίζω ότι η διοικητική περιφέρεια εδώ πέρα δεν έχει καμία οργανική ενότητα 
και καμία ταύτιση συμφερόντων. Σας φέρνω σαν παράδειγμα το Αιγαίο, αλλά και άλλες 
περιοχές, ώστε να βάλουμε την πρωτοβάθμια συνδικαλιστική Ένωση σε επίπεδο διοικητικής 
περιφέρειας. Αυτό δεν εξυπηρετεί. Επίσης, ένα άλλο σημείο, δεν προστατεύονται όλα τα μέλη 
της ομοσπονδίας και της συνομοσπονδίας. Γιατί να μην προστατεύονται;

Εμείς, όλες οι πτέρυγες, θέλουμε να φτιάξουμε ένα συνδικαλισμό που να μην είναι κομ-
ματικός, να υπηρετεί τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των αστυνομικών υπαλλήλων και του 
αστυνομικού έργου γενικότερα και επ’ αγαθώ του κοινωνικού συνόλου, και όχι του εκάστοτε 
κυβερνώντος κόμματος. Η πολυσταυρία που θεσπίζετε μέχρι του ημίσεως των μελών των δι-
οικητικών συμβουλίων των ενώσεων, ομοσπονδιών κ.λπ., νομίζω ότι επιτρέπει το πέρασμα 
γραμμών. Να σταθούμε στη μονοσταυρία. Η πολυσταυρία που καθιερώνετε είναι ευρυτάτη, 
να σταθούμε σε ένα επίπεδο και σε ένα ποσοστό ενός τετάρτου. Ούτε η μονοσταυρία είναι 
ο σωστός τρόπος αναδείξεως των μελών των Δ.Σ. των Ενώσεων, αλλά ούτε και η ευρεία 
πολυσταυρία. Φρονώ ότι πρέπει να σταθούμε σε ενδιάμεσα ποσοστά του ενός τετάρτου, γιατί 
πρέπει να αποκλείσουμε μεθόδους και δυνατότητες κομματισμού του συνδικαλισμού αυτού.

Με αυτές τις επιφυλάξεις τοποθετούμεθα θετικά υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου. Και ένα 
τελευταίο που ήθελα να πω, είναι ότι λείπει μία ακροτελεύτια διάταξη, η οποία οπωσδήποτε 
πρέπει να μπει και να λέει το εξής: «Μόνο όσες ενώσεις ιδρύονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του νόμου αυτού ή που αλλάζουν το Καταστατικό τους σύμφωνα με τις επιταγές αυτών των 
ρυθμίσεων θα εκπροσωπούν τους αστυνομικούς υπαλλήλους».

Επίσης, στους περιορισμούς που βάζετε, να μη συμμετέχουν σε κόμματα, να μη δραστη-
ριοποιούνται κ.λπ. θα πρέπει να βάλουμε κάποιον περιορισμό, να μην αναμειγνύονται στη 
διοίκηση. Δεν πρέπει εδώ να φτιάξουμε παραδιοίκηση, διότι θα φτάσουμε στην πολυαρχία 
και στη διάλυση», είπε	ο	Απ.	Ανδρεουλάκος.

Απαντώντας	ο	Στέλιος	Παπαθεμελής,	είπε	ότι	«το συζητούμενο νομοσχέδιο έχει ως πρό-
τυπο τα διεθνώς ισχύοντα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Επομένως, απηχεί ένα 
νομικό καθεστώς το οποίο είναι δοκιμασμένο στις χώρες που διοικούνται με κοινοβουλευ-
τισμό. Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως υπάρχουν πολλές αστυνομικές 
ενώσεις και εκεί όπου δεν υπάρχουν, όπως είναι η Ομοσπονδιακή Γερμανία, επιτρέπεται να 
συσταθούν.

Η Περιφέρεια είναι μία διοικητική οντότητα στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα 
και υποκείμενο δικαίου σε πάρα πολλά σημεία. Συναλλάσσεται απευθείας με τις Βρυξέλλες. 
Συνάπτει δανειακές ή άλλες συμβάσεις ή δέχεται χρήματα από προγράμματα απευθείας.

Όταν μιλάμε για τη βασική μονάδα, την Ένωση Αξιωματικών, με στοιχείο αναφοράς την 
περιφέρεια ανταποκρινόμαστε σε μία πραγματικότητα ελληνική και ευρωενωσιακή. Άρα, δεν 
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μιλάμε για ενώσεις Αξιωματικών κατά νομό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι Αξιωματικοί 
είναι ελάχιστοι σε σχέση με το σύνολο των αστυνομικών. Η αναλογία είναι 1 προς 9.

Σχετικά με τα περί κομματισμού, θα ήθελα να θυμίσω ότι απέχουν από την πραγματικό-
τητα όσο απέχει η νύχτα από την ημέρα. Τα περί τρομοκρατίας και άλλα ηχηρά παρόμοια 
δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια και πιστεύω ότι και ο τελευταίος αστυνομικός, ο πιο 
σκληρός, θα το απέκρουε μετά μανίας».
Πράγματι,	την	επομένη	ημέρα	κλήθηκε	στη	Διαρκή	Επιτροπή	ο	πρόεδρος	Ηλίας	Βλαχο-

γιάννης	και	διευκρίνισε	ότι	εξαρχής	η	Ένωση	ήταν	υπέρ	της	λειτουργίας	δύο	Ενώσεων,	εκ-
φράζοντας	και	την	ικανοποίησή	του	διότι	η	θέση	αυτή	έγινε	δεκτή	στο	νομοσχέδιο.	Επίσης,	
παρουσίασε	τις	παρατηρήσεις	της	Ένωσης	ως	προς	τη	συμμετοχή	των	ανθυπαστυνόμων,	
τονίζοντας	ότι	τα	στενά	επαγγελματικά	τους	συμφέροντα	είναι	ταυτόσημα	με	αυτά	των	
Αξιωματικών	και	γι’	αυτό	πρέπει	να	έχουν	το	δικαίωμα	της	ελεύθερης	επιλογής.	Εξάλλου	
τα	Ταμεία	είναι	κοινά	με	των	άλλων	Αξιωματικών,	όπως	είπε.	Όσο	για	τα	πρωτοβάθμια	σω-
ματεία	των	χαμηλοβάθμων,	είπε	ότι	ενδεχομένως	να	δημιουργηθούν	πάνω	από	70,	με	απο-
τέλεσμα	να	υπάρξουν	δυσλειτουργίες	στην	άσκηση	του	αστυνομικού	λειτουργήματος.	Γι’	
αυτό	ζήτησε	να	υπάρχουν	δύο	Ενώσεις	σε	πανελλήνια	κλίμακα,	αλλά	κατά	νομό	να	υπάρ-
χουν	γραμματείες	με	περιορισμένες	αρμοδιότητες	για	θέματα	τοπικού	ενδιαφέροντος.	Όσο	
για	το	εκλογικό	σύστημα,	τάχθηκε	υπέρ	της	πολυσταυρίας	(τουλάχιστον	πέντε	σταυροί):

«Υποστηρίζουμε, επομένως, το δικαίωμα άμεσης εκλογής των μελών. Πρακτικά αυτό ση-
μαίνει δύο κάλπες, μία για την τριμελή γραμματεία και μία για το πανελλήνιο σωματείο. 
Έτσι αποφεύγονται οι πολλές μετακινήσεις του προσωπικού απλώς και μόνο για την άσκηση 
του εκλογικού δικαιώματος, ειδικά για την Ένωση Αξιωματικών, επειδή τα μέλη της είναι 
πολύ λίγα. Αν αυτό δεν μπορεί να ισχύσει για την Ένωση Κατωτέρων Αστυνομικών, μπορεί 
τουλάχιστον να προστεθεί μία παράγραφος, η οποία θα αναφέρει: «Ειδικά για την Ένωση 
Αξιωματικών, τα της εκλογής των μελών για το πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο σωματείο 
μπορούν να αποτελέσουν θέμα ρυθμίσεως των οικείων καταστατικών τους».

Θέλω να προτείνω, επίσης, στις έδρες, όπου θα εδρεύουν τα πανελλήνια σωματεία, να 
παραχωρείται χώρος για τη στέγαση των γραφείων των Ενώσεων, για λόγους ασφαλείας, αν 
είναι δυνατόν από την Υπηρεσία, για την πραγματοποίηση γενικών συνελεύσεων των μελών, 
πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ.». Ο	Ηλίας	Βλαχογιάννης	επισήμανε,	επίσης, «ότι υπήρξαν 
συνάδελφοι -όχι από την Ένωση Αξιωματικών- οι οποίοι τιμωρήθηκαν για τη δράση τους 
στο συνδικαλιστικό κίνημα και θα παρακαλούσαμε τα μέλη του Κοινοβουλίου να δουν με 
συμπάθεια το θέμα, ώστε να βρεθεί ένας τρόπος για να αποκατασταθούν», ενώ	απαντώντας	
σε	σχετικές	ερωτήσεις	για	την	-οργανική	ή	μη-	σύνδεση	με	την	ΑΔΕΔΥ,	είπε	ότι	οι	Αξιω-
ματικοί	έχουν	προσανατολισθεί	προς	την	κοινή	εκπροσώπηση	με	την	Ένωση	Δικαστικών	
Λειτουργών.
Να	σημειωθεί	ότι	στην	Επιτροπή	είχε	κληθεί	και	ο	πρόεδρος	της	Ένωσης	Κατωτέρων	

Αστυνομικών	Β.	Κιοσσές,	ο	οποίος	τελικά	συμφώνησε	«με τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου, 
τον τρόπο διάρθρωσης των προτεινόμενων συνδικαλιστικών Ενώσεων, καθώς και τη διαδι-
κασία μεταβάσεως από την άτυπη σημερινή μορφή στην, κατά το σχέδιο νόμου, ουσιαστική 
λειτουργία τους.

Για να γίνει, όμως, λειτουργικότερο και να μη δημιουργεί διαφορές στον ίδιο το ν. 1264, 
προτείνουμε:

- Ίση αντιμετώπιση με τους άλλους εργαζομένους, με την απάλειψη από τις προτεινόμενες 
εξαιρέσεις της παρ. 5 του άρθρου 16, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα λειτουργίας γρα-
φείου εντός της έδρας των πρωτοβάθμιων ενώσεων, δηλαδή στις Αστυνομικές Διευθύνσεις.
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- Επέκταση της συνδικαλιστικής άδειας και στον αντιπρόεδρο των πρωτοβάθμιων ενώ-
σεων, καθώς και στα μέλη των ομοσπονδιών και της συνομοσπονδίας, στον δε πρόεδρο, 
αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα της ομοσπονδίας και της συνομοσπονδίας οκτώ ημέρες 
άδεια το μήνα.

- Στην πρόβλεψη του αμετάθετου να συμπεριληφθούν όλα τα μέλη των διοικητικών συμ-
βουλίων, να τροποποιηθεί δε η φράση «από το νομό» σε «από την έδρα».

Απάλειψη από την παρ. 4 του άρθρου 30 α’ του σχεδίου νόμου του τελευταίου εδαφίου της 
περιπτώσεως α’, δηλαδή ότι οι αξιωματικοί δύνανται, αντί της Ένωσης Αξιωματικών, να 
γίνονται μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, που προβλέπεται να έχει μέλη της μέχρι 
και το βαθμό του ανθυπαστυνόμου, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος λόγω της σύστασης Ένωσης 
Αξιωματικών ανά περιφέρεια -και ιδίως στα νησιωτικά συγκροτήματα- η εξαίρεση να γίνει 
κανόνας και να αλλοιωθεί η έννοια της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων.

- Να γίνει ειδική πρόβλεψη για την αποκατάσταση των αστυνομικών, κ.κ. Κ. Συγγούνη, 
I. Κωτσή και Αν. Κελεσίδη, που αποτάχθηκαν για δηλώσεις που έκαναν στον Τύπο με την 
ιδιότητά τους ως συνδικαλιστών».
Να	σημειωθεί,	τέλος,	ότι	ιδιαίτερες	αντιρρήσεις	δεν	εκφράστηκαν	από	την	πλευρά	της	

ΠΟΑΣΥ134	και	έτσι	η	τελική συζήτηση	ορίστηκε,	εν	συνεχεία,	για	τις	22-9-94.	Την	ίδια	
ημέρα,	η	Ένωση	Αξιωματικών	απέστειλε	στον	Πρόεδρο	της	Βουλής	και	τα	πολιτικά	κόμ-
ματα,	το	τελικό	κείμενο	της	πρότασής	της:
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο	σχέδιο	νόμου	«Επέκταση	διατάξεων	του	ν.1264/1982	για	τον	εκδημοκρατισμό	του	

συνδικαλιστικού	 κινήματος	 και	 την	 κατοχύρωση	 των	 συνδικαλιστικών	 ελευθεριών	 των	
εργαζομένων	και	στο	αστυνομικό	προσωπικό	της	Ελληνικής	Αστυνομίας».	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1. Με την παρ. 4α του άρθρου μόνου του σχεδίου νόμου για τη νομοθετική ρύθμιση του 

συνδικαλιστικού δικαιώματος και στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, προβλέπεται η σύσταση, σε κάθε νομό, μίας Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
μέχρι και του βαθμού του Ανθυπαστυνόμου και, σε κάθε διοικητική περιφέρεια, μίας 
Ένωσης Αξιωματικών.

2. Επειδή:
 α. Ο αριθμός των υπηρετούντων Αξιωματικών σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση, αλλά 

και σε επίπεδο Αστυνομικής Επιθεώρησης, είναι μικρός και δεδομένου ότι η συμμετοχή 
αυτών στις επαγγελματικές οργανώσεις δεν μπορεί να είναι κατά νόμο υποχρεωτική.

134. Από το 5ο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο που έγινε στις 29-6-94, στη Γ.Α.Δ.Α., πρόεδρος της 
ΠΟΑΣΥ είχε αναδειχθεί ο Δήμος Γόγολος. Η ΠΟΑΣΥ ως τότε ακολουθούσε σκληρή γραμμή, τονίζο-
ντας ότι το οργανωτικό σχίσμα με ενώσεις χαμηλοβάθμων και αξιωματικών, υπαγορευόταν από μια 
συντεχνιακή άποψη, η οποία αντί να μειώνει, γιγάντωνε τις μεταξύ τους διαφορές. Τόνιζε δε ότι τα 
κλαδικά συμφέροντα είναι κοινά με τους αξιωματικούς. Ωστόσο, για να αποτραπεί η καταψήφιση του 
νομοσχέδιου από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία επέμενε στη λειτουργία ξεχωριστών Ενώσεων για τους 
αξιωματικούς, στη συνέχεια έπεσαν οι τόνοι και έγινε αποδεκτή η λειτουργία Ενώσεων Αξιωματικών 
σε επίπεδο Περιφερειών με δυνατότητα ίδρυσης και δεύτερης Ομοσπονδίας. Η ΠΟΑΣΥ παρά τις επι-
φυλάξεις της χαρακτήρισε θετικό το γεγονός της αναγνώρισης του δικαιώματτος των αστυνομικών να 
συνδικαλίζονται μετά από καθυστέρηση 19 και πλέον ετών κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και κάλεσε 
τους αστυνομικούς να αξιοποιήσουν το «όπλο» που απέκτησαν επωφελεία της αστυνομίας και της 
ελληνικής κοινωνίας.
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 β. Οι μετακινήσεις των Αξιωματικών από τις Διευθύνσεις των Νομών τους στις έδρες 
των Αστυνομικών Επιθεωρήσεων, για την άσκηση των συνδικαλιστικών τους δικαι-
ωμάτων και υποχρεώσεων, θα είναι προβληματικές έως αδύνατες, για λόγους υπη-
ρεσιακούς (οι περισσότεροι εξ αυτών είναι Διοικητές - Υποδιοικητές Αστυνομικών 
Υπηρεσιών), πραγματικούς (δυσχερής έως αδύνατη η μετακίνησή τους, λόγω από-
στασης, καιρικών συνθηκών, νησιωτικού χώρου, με συνέπεια την αδυναμία ύπαρξης 
απαρτίας προς λήψη αποφάσεων κ.λπ.) και οικονομικούς (κόστος μετακίνησης-δι-
αμονής από έδρα Διεύθυνσης σε έδρα Περιφέρειας και Αθήνα), λαμβανομένου δε 
υπόψη και του αντικειμενικά περιορισμένου αριθμού των Αξιωματικών, πιστεύουμε 
ότι με τη σύσταση μιας Ένωσης Αξιωματικών σε πανελλήνια βάση με περιφερειακές 
3μελείς Γραμματείες σε κάθε νομό και 7μελείς στην έδρα κάθε Γενικής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης (Αττική - Θεσσαλονίκη), της οποίας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
και των Γραμματειών αυτής θα εκλέγονται άμεσα, με ταυτόχρονη καθολική ψηφοφο-
ρία σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, θα υπάρξει αφενός ουσιαστική άσκηση του συνδικαλιστι-
κού δικαιώματος και για τους Αξιωματικούς, και αφετέρου θα διασφαλισθεί η ομαλή 
λειτουργία των Υπηρεσιών. Ακόμη, με την υιοθέτηση της προτεινόμενης ρύθμισης, θα 
υπάρξει ομόφωνη αποδοχή του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, δεδομένου ότι οι ρυθμίσεις 
αυτού βρίσκουν σύμφωνες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των κατωτέρων αστυνο-
μικών.

3. Κατόπιν των ανωτέρω προτείνονται οι ακόλουθες τροπολογίες:
Η παρ. 4 του άρθρου μόνου αντικαθίσταται, ως εξής:
«4α. Οι εν ενεργεία υπάλληλοι της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου επιτρέπεται 

να συστήσουν συνδικαλιστικές οργανώσεις, ως εξής:
 (1)  Σε κάθε νομό μία Ένωση κατώτερων αστυνομικών υπαλλήλων, ως πρωτοβάθμια 

συνδικαλιστική οργάνωση.
 (2)  Μία Ένωση Αξιωματικών σε πανελλήνιο επίπεδο με 3μελείς Γραμματείες σε κάθε 

έδρα Αστυνομικής Διεύθυνσης και 7μελείς Γραμματείες σε κάθε έδρα Γενικής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης.

 (3)  Οι Αξιωματικοί δύνανται, αντί της Ένωσης Αξιωματικών, να γίνονται μέλη της 
Ένωσης κατωτέρων αστυνομικών υπαλλήλων και οι Ανθυπαστυνόμοι, αντί της 
Ένωσης κατωτέρων αστυνομικών υπαλλήλων, στην Ένωση Αξιωματικών.

β. Οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι δύο:
 (1)  Η Ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων κατώτερων 

αστυνομικών υπαλλήλων και
 (2) Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.
γ. Η Τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση είναι η Συνομοσπονδία, την οποία απαρτί-

ζουν η Ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων κατώτερων 
Αστυνομικών υπαλλήλων και η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, συμμε-
τέχοντας σ’ αυτήν με ίσο αριθμό αντιπροσώπων». 

Το εδάφ. α’ της παρ. 8 του άρθρου μόνου αντικαθίσταται, ως εξής:
«Στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης των 

υπαλλήλων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, καθώς και στους Περιφερει-
ακούς Γραμματείς της Ένωσης Αξιωματικών, παρέχονται για την εκπλήρωση των συν-
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δικαλιστικών τους υποχρεώσεων, ειδικές άδειες απουσίας έως 4 ημέρες το μήνα κατ’ 
ανώτατο όριο».

Στην παρ. 9 του άρθρου μόνου να προστεθεί εδάφιο, ως εξής:
Ειδικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αξιωματικών και των περιφε-

ρειακών Γραμματειών εκλέγονται άμεσα, με καθολική ψηφοφορία από ενιαίο ψηφοδέλτιο. 
Στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 3, 10 και 11 του 
ν.1264/1982».

Άνανδρη δολοφονική επίθεση

Κι	ενώ	το	προεδρείο	συνεχίζει	τις	συναντήσεις	του	με	τους	πολιτικούς	Αρχηγούς,	του	
Συνασπισμού	 Νίκο	 Κωνσταντόπουλο,	 της	 Πολιτικής	Άνοιξης	Αντώνη	 Σαμαρά	 και	 του	
Κ.Κ.Ε.	Αλέκα	Παπαρήγα,	στις	19	Σεπτεμβρίου	1994	μια	ακόμα	άνανδρη	τρομοκρατική	
επίθεση	 εναντίον	 υπηρεσιακού	λεωφορείου	που	μετέφερε	αστυνομικούς	και	 πολιτικούς	
υπαλλήλους,	επανέφερε	στην	επικαιρότητα	το	μείζον	θέμα	της	τρομοκρατίας	και	την	ανά-
γκη	νομικής	και	κοινωνικής	θωράκισης	των	θεσμών.	Η	επίθεση	σημειώθηκε	κοντά	στο	
σταθμό	του	ΗΣΑΠ	στον	Περισσό	και	την	ευθύνη	ανέλαβε	ο	ΕΛΑ.
Η	ΕΝΑΕΑ	εξέφρασε	τη	βαθιά	λύπη	και	συμπαράστασή	της	στην	οικογένεια	του	θανό-

ντος	Αστυνομικού	Υποδ/ντή	Βέλλιου	Απόστολου	και	στους	11	τραυματίες	και	τις	οικογέ-
νειές	τους	και	παράλληλα	έκανε	έκκληση	στα	πολιτικά	κόμματα	και	στους	κοινωνικούς	
φορείς	να	καταδικάσουν	την	τρομοκρατία,	τονίζοντας	την	ανάγκη	δημιουργίας	αρραγούς	
κοινωνικού	μετώπου	για	την	αντιμετώπισή	της.

Κατά	τη	νεκρώσιμη	ακολουθία	(20-9-94),	ο	Ηλίας	Βλαχογιάννης	αποχαιρέτησε	τον	αδι-
κοχαμένο	Αξιωματικό.	λέγοντας	με	πόνο	ψυχής:	

Άνανδρα δολοφονικά χέρια, οπλισμένα με τυφλό μίσος για τη ζωή και την ομαλότητα, 
στο άνθος της νιότης σου και λίγα σκαλοπάτια πριν από το τέρμα της υπηρεσιακής σου 
ανέλιξης και ολοκλήρωσης, σου αφαίρεσαν το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στο 
φως.
Το ακόμα παιδικό και αθώο πρόσωπό σου, που μόνο χαμόγελο και καλοσύνη σκορπού-
σε, δεν θα ξαναχαμογελάσει πια.
Δειλοί υπάνθρωποι, ύπουλα και αναίτια, σε πήραν από κοντά μας.
Θα μας λείψεις, Απόστολε.
Θα λείψεις σε όλους μας. Στους συμμαθητές σου στη Σχολή Αξιωματικών, θα λείψεις 
στους χιλιάδες συναδέλφους, γνωστούς και φίλους σου.
Αλλά κυρίως θα λείψεις από τους δικούς σου. Από τη γυναίκα σου και τα τρία κοριτσά-
κια σου, που δικαιολογημένα θα αναρωτιούνται, γιατί έκαναν αυτό στον μπαμπά μας;
Γιατί; Γιατί μας στέρησαν το χαμόγελο; Γιατί μας στέρησαν την ελπίδα; Γιατί μας στέ-
ρησαν την πηγή της ζωής μας;
Θα λείψεις απ’ τους χαροκαμμένους γονείς σου, τους συγγενείς σου, τους φίλους σου.
Κοιμήσου ήσυχος. Και να είσαι βέβαιος ότι οι Ερινύες θα κατατρέχουν όλους αυτούς 
που, ενώ τώρα χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, με την όλη τους συμπεριφορά και Πολιτεία 
δείχνουν συμπάθεια μάλλον προς τους θύτες παρά προς τα θύματα.
Πορεύσου εν ειρήνη τον δρόμο της αιωνιότητας, φίλε Απόστολε.
Είθε το αίμα σου να είναι το τελευταίο αίμα αθώων!
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Η	Ένωση	συνέχισε	τον	αγώνα	της	συγκλονισμένη,	αλλά	και	πεισμωμένη	ταυτόχρονα,	
για	μια	σύγχρονη	και	επαγγελματική	Αστυνομία,	λαμβάνοντας	σειρά	πρωτοβουλιών,	από	
τις	οποίες	καταδεικνύονται	η	αποφασιστικότητα	και	η	όρεξη	για	δουλειά	του	Διοικητικού	
Συμβουλίου.	Ενδεικτικές	και	οι	ακόλουθες	ανακοινώσεις,	που	εκδίδονταν	με	αφορμή	κάθε	
ζήτημα	που	ερχόταν	στην	επικαιρότητα:

Στις	17	Οκτωβρίου	1994,	μετά	τις	Δημοτικές-Κοινοτικές	Εκλογές,	απεστάλη	ανακοίνω-
ση	στον	Τύπο,	σύμφωνα	με	την	οποία	η	Ένωση	συνεχάρη	«τους συναδέλφους Αξιωματι-
κούς, αλλά και το σύνολο των Ελλήνων αστυνομικών σε όλη τη χώρα, για την άψογη στάση 
και την αποφασιστική τους συμβολή στην ομαλή διεξαγωγή της όλης εκλογικής διαδικασίας, 
τόσο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου όσο και κατά την ημέρα διεξαγωγής των 
εκλογών». Κάλεσε	δε	την	Πολιτεία	να	εκτιμήσει	το	μέγεθος	της	προσφοράς	των	αστυνο-
μικών	και	την	υπερωριακή	τους	απασχόληση	κατά	την	όλη	εκλογική	διαδικασία	και	να	
προ	χωρήσει	αμέσως	στην	εξαγγελία	και	καταβολή	ανάλογης	αποζημίωσης.

Στις	26-10-1994,	εστάλη	έγγραφο	προς	τη	Διεύθυνση	Εκπαίδευσης	με	αίτημα	την	επί-
σκεψη	μελών	του	προεδρείου	στους	Δοκίμους	της	Σχολής	Αξιωματικών	(Λ.	Μεσογείων	
96)	με	σκοπό	την	ενημέρωσή	τους	για	τις	δραστηριότητες	της	Ένωσης.	Πράγματι,	με	το	
υπ’	αριθμ.	6013/2/6-α	από	1-11-1994	έγγραφο	της	ως	άνω	Διεύ	θυνσης	δόθηκε	εντολή	στην	
Αστυνομική	Ακαδημία,	ώστε	να	επιτραπεί	η	επίσκεψη,	η	οποία	πραγματοποιήθηκε	στις	
5-12-1994.

Στις	31-10-1994,	η	Ένωση,	ανταποκρινόμενη	σε	σχετικό	αίτημα	της	Διεύθυνσης	Εκπαί-
δευσης/Υ.Δ.Τ.,	υπέβαλε	τις	προτάσεις	της,	αναφορικά	με	την	υλοποίηση	των	διατάξεων	
του	Ν.2226/1994	«Εισαγωγή	σπουδαστών	στις	Σχολές	Αστυφυλάκων	και	Αξιωματικών	
της	Ελληνικής	Αστυνομίας	με	το	σύστημα	των	γενικών	εξετάσεων»,	οι	οποίες	είχαν,	ως	
εξής:

«1. Οι Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας να ενταχθούν 
σε όλες τις δέσμες (Α’- Δ’).

2. Η έδρα της Σχολής Αξιωματικών να παραμείνει αμετάβλητη στο χώρο όπου είναι και 
σήμερα (Λ. Μεσογείων 96).

3. Η διαμονή των Δοκίμων Υπαστυνόμων εντός των χώρων της Σχολής να είναι 
υποχρεω τική για τα δύο πρώτα έτη και προαιρετική για τα άλλα δύο.

4. Οι έξοδοι των Δοκίμων Αξιωματικών (των δύο πρώτων ετών) να είναι τις ημέρες 
Τρίτη από ώρες 14.00 έως 07.30 της Τετάρτης και Παρασκευή από ώρες 14.00 έως 
23.00 της Κυριακής.

5. Η σίτιση και εκπαίδευση των ανωτέρω Δοκίμων να γίνεται δαπάνη του Δημοσίου.
6. Η φοίτηση αυτών για τα δύο πρώτα έτη σπουδών να περιλαμβάνει, κυρίως, τα αυστη-

ρώς επαγγελματικά μαθήματα (Κανονισμοί, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, θέματα Εθνι-
κής Ασφά λειας, Αυτοάμυνα, Σκοποβολή, Οπλομηχανήματα, Αστυνομική Πρακτική, 
Δημόσιες Σχέσεις, Οργάνωση - Διοίκηση, Ανακριτική, Ιατροδικαστική κ.λπ.). Τα δυο 
τελευταία έτη να πε ριλαμβάνουν τα μαθήματα του Νομικού και Πολιτικού κύκλου 
(Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, Αστυνομικό Δίκαιο, Διπλωματική - Πολιτική 
Ιστορία, Διεθνές Δίκαιο, Δημόσια Οικονομία κ.λπ.), καθώς και διαλέξεις Πολιτικών, 
Δικαστικών, Στρατιωτικών και Αστυνο μικών προσωπικοτήτων.
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7. Βασική επιδίωξη πρέπει να είναι η θέσπιση μονίμων εδρών διδακτικού προσωπικού, 
κατά το πρότυπο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων ή η διδασκαλία των μαθημά-
των του Νομικού κύκλου στις οικείες Πανεπιστημιακές Σχολές, μαζί με τους λοιπούς 
φοιτητές.

8.	 Να	προγραμματίζονται	υποχρεωτικά	ετήσιες	εκπαιδευτικές	εκδρομές	στο	εσωτερι-
κό	και	εξωτερικό	με	επισκέψεις	σε	αστυνομικές	Ακαδημίες	-	Υπηρεσίες	κ.λπ.

9. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο να αποτελείται από καθηγητές, το Διοικητή της Σχολής 
και του Εκπαιδευτικού Τμήματος, τον εκπρόσωπο της Επαγγελματικής Ένωσης των 
Αξιωματικών και να αποφασίζει για όλα τα θέματα που ανακύπτουν, αναφορικά με 
την εκπαίδευση, βαθμολογία κ.λπ.

10. Να πραγματοποιούνται επισκέψεις των Δοκίμων σε ιστορικούς και πολιτιστικούς χώ-
ρους, να επιδιώκεται η συμμετοχή αυτών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και η φιλοξενία 
ξένων σπουδαστών. Επίσης, πρέπει να προβλεφθεί, για ευνόητους λόγους, η δυνατό-
τητα συνεκπαίδευσης και αλλοδαπών σπουδαστών από φίλιες και σύμμαχες χώρες.

11. Κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη η λειτουργία συχνών σεμιναρίων για ειδί κευση 
σε ειδικότερα θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος, όπως Ασφάλειας, Τροχαίας, 
Αλλοδα πών, Αγορανομίας, Εκπαίδευσης κ.λπ., τόσο στην έδρα των Κεντρικών Σχο-
λών όσο και στις έδρες των κατά τόπους Επιθεωρήσεων. Παράλληλα, οι εκπαιδευ-
όμενοι να λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση για όλες τις ημέρες εκπαίδευσης και να 
εξασφαλίζεται από την Υπηρεσία η δια μονή τους σε κατάλληλες εγκαταστάσεις, οι δε 
διδάσκοντες να αμείβονται ικανοποιητικά.

12. Τέλος, αναφορικά με τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, προτείνονται τα εξής:
 α. Η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας να εδρεύει στην Αθήνα.
 β.  Η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή αυτή να είναι εξάμηνη, με χρόνο έναρξης την 1η 

Οκτωβρίου και λήξης την 31 Μαρτίου εκάστου έτους.
 γ.  Στην ανωτέρω Σχολή να φοιτούν Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι 

να έχουν βαθμό Αστυνόμου Α’ και Αστυνομικού Υποδιευθυντού και αντιστοίχων 
βαθμών, Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού 
Σώματος, καθώς και Πολιτικοί Υπάλληλοι Υπουργείων και Υπηρεσιών του ευρύ-
τερου Δημοσίου Τομέα, Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., εξουσιοδοτημένοι για χειρισμό ειδικών 
θεμάτων Κρατικής Ασφάλειας.

 δ.  Η επιλογή των προς φοίτηση στην εν λόγω Σχολή σπουδαστών να γίνεται από τρι-
μελή επιτροπή, αποτελούμενη από ανώτατους Αξιωματικούς.

 ε.  Στην προαναφερόμενη Σχολή να εισέρχονται για φοίτηση κυρίως Αξιωματικοί που 
ασχολούνται με θέματα Κρατικής Ασφάλειας, ιδιαίτερα με κοινωνικά και πολιτιστι-
κά ζητήματα και κατόπιν προτάσεων των ιεραρχικά προϊσταμένων τους.

 στ. Οι εν λόγω Αξιωματικοί να κατέχουν τα υπό του Νόμου περί Ιεραρχίας και προα-
γωγών προβλεπόμενα ουσιαστικά προσόντα, η δε τελευταία κρίση τους να είναι κατ’ 
εκλογήν.

 ζ.  Η φοίτηση στη Σχολή να είναι υποχρεωτική και η αποφοίτηση να γίνεται ευδο-
κίμως, μετά από αξιολόγηση ατομικής διατριβής, που θα συντάσσεται από τους 
σπουδαστές, επί θεμάτων που θα τους ανατίθενται από αρμόδιο εκπαιδευτικό Συμ-
βούλιο.
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 η.  Ο αριθμός των προς φοίτηση σπουδαστών, καθ’ έκαστον έτος, να μην υπερβαίνει 
τους τριάντα (30) και το 70% να προέρχονται από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνο-
μίας».

Νομοσχέδιο σταθμός - μια νέα αρχή

Και	όλα	αυτά	με	το	βλέμμα	στραμμένο	στη	Βουλή,	όπου	εκκρεμούσε,	όπως	έχουμε	ήδη	
σημειώσει,	η	τελική	συζήτηση	του	σχεδίου	νόμου	για	το	συνδικαλισμό.	Προ	αυτής,	η	Ένω-
ση,	στο	πλαίσιο	και	των	εθιμοτυπικών	επισκέψεών	της	στους	πολιτικούς	ηγέτες,	συναντή-
θηκε	στις	7	Νοεμβρίου	1994	με	τον	πρόεδρο	της	Νέας	Δημοκρατίας	Μιλτιάδη	Έβερτ,	στον	
οποίο	εξέθεσε	τις	απόψεις	 της	για	τα	τρέχοντα	θεσμικά,	οικονομικά	και	επαγγελματικά	
θέματα.	Ιδιαίτερα,	όμως,	του	εξέφρασε	την	αντίθεσή	της	σε	επιμέρους	διατάξεις	του	σ.ν.	
για	το	συνδικαλισμό	και	του	υπέβαλε	υπόμνημα	με	τις	θέσεις	της.

Η	Ολομέλεια	της	Βουλής	ψήφισε,	τελικά,	στις	30	Νοεμβρίου	1994,	ύστερα	από	εφτά	
ολόκληρα	χρόνια,	το	νόμο	2265/94	(ΦΕΚ	209	από	5/12/1994)	για	την	επέκταση	του	συν-
δικαλιστικού	δικαιώματος	και	στο	αστυνομικό	προσωπικό.	Το	επίμαχο	άρθρο	διαμορφώ-
θηκε	μετά	από	πολύωρη	συζήτηση,	ως	εξής:

Άρθρο 1 
Στο Ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α`) μετά το άρθρο 30, προστίθεται άρθρο 30α, ως εξής: 

Άρθρο 30α 
1. Ο νόμος αυτός, όπως ισχύει σήμερα, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3, 

7 παρ.1 και 3, 11 παρ.1 εδάφ.2, 12, 14 παρ.3-10, 15, 16 παρ.5 και 7-9, 17, 18 παρ.1, 
19-22, 23 παρ.1 και 2, 24, 26, 27 και 30, εφαρμόζεται ανάλογα, με τις ειδικές ρυθ-
μίσεις που προβλέπονται στις επόμενες παραγράφους του άρθρου αυτού και στους εν 
ενεργεία αστυνομικούς υπαλλήλους κάθε βαθμού της Ελληνικής Αστυνομίας. 

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όπου στο νόμο αυτόν χρησι-
μοποιούνται οι όροι «εργοδότης», «επιχείρηση» ή «εκμετάλλευση» νοείται το Δημό-
σιο και όπου χρησιμοποιείται ο όρος «εργαζόμενοι» νοούνται οι υπάλληλοι της προη-
γούμενης παραγράφου. Ομοίως, όπου γίνεται λόγος για Εργατικό Κέντρο, η μνεία δεν 
αφορά τους υπαλλήλους της προηγούμενης παραγράφου. 

3. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, η άσκηση των 
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των αστυνομικών υπαλλήλων δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τα όρια που προσδιορίζονται από τις ιδιομορφίες, την αποστολή και ιδιαί-
τερα τον εθνικό, κοινωνικό και υπερκομματικό χαρακτήρα της Ελληνικής Αστυνομί-
ας. 

4. Οι εν ενεργεία αστυνομικοί υπάλληλοι επιτρέπεται να συστήσουν: 
 α.  Σε κάθε νομό μία Ένωση αστυνομικών υπαλλήλων μέχρι και το βαθμό του ανθυ-

παστυνόμου και σε κάθε διοικητική περιφέρεια μία Ένωση Αξιωματικών, ως πρω-
τοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μέλη των οργανώσεων αυτών μπορούν 
να είναι μόνο όσοι υπηρετούν στα όρια του νομού ή της διοικητικής περιφέρειας, 
αντίστοιχα. Οι Αξιωματικοί δύνανται, αντί της Ένωσης Αξιωματικών, να γίνονται 
μέλη της Ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων. Οι ανθυπαστυνόμοι δύνανται αντί της 
Ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων να γίνονται μέλη της Ένωσης Αξιωματικών. 
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 β.  Μία ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων αστυνομικών 
υπαλλήλων και μία ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσε-
ων Αξιωματικών, ως δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

 γ.  Μία τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (συνομοσπονδία), την οποία απαρ-
τίζουν οι δύο παραπάνω ομοσπονδίες και στην οποία εκπροσωπούνται με αριθ-
μό αντιπροσώπων, που καθορίζεται με το Καταστατικό της. Η διάταξη του τρίτου 
εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου δεν έχει εφαρμογή για την 
εκπροσώπηση των ανωτέρω ομοσπονδιών στην τριτοβάθμια οργάνωση. 

5. Κάθε αστυνομικός υπάλληλος δικαιούται να είναι μέλος μόνο της πρωτοβάθμιας συν-
δικαλιστικής οργάνωσης του νομού ή της διοικητικής περιφέρειας όπου υπηρετεί. Σε 
περίπτωση μετάθεσής του σε άλλο νομό ή σε άλλη περιφέρεια διαγράφεται υποχρε-
ωτικά από τη συνδικαλιστική οργάνωση, της οποίας ήταν μέλος και δικαιούται να 
εγγραφεί στη συνδικαλιστική οργάνωση του νομού ή της διοικητικής περιφέρειας στην 
οποία μετατίθεται. 

6. Οι εισφορές των μελών παρακρατούνται από τη διαχείριση χρηματικού της υπηρεσίας 
από την οποία πληρώνονται και αποδίδονται στις συνδικαλιστικές οργανώσεις του 
παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις καταστάσεις μελών που υποβάλλονται από αυτές. 

7. Από την παρούσα δύναμη κάθε υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να απουσιάζει, για συμ-
μετοχή σε συνελεύσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους, ποσοστό μεγαλύτερο 
του 1/3 των Αξιωματικών και του 1/4 των κατώτερων υπαλλήλων και με την προϋ-
πόθεση ότι το επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας, κατά την αιτιολογημένη κρίση 
του διοικητή της μονάδας. Αν τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε συνέλευση 
ξεπερνούν τα παραπάνω ποσοστά, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους με τρόπο που 
ορίζεται στο Καταστατικό της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης. 

8. Στον πρόεδρο και στο γενικό γραμματέα κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης των αστυ-
νομικών υπαλλήλων παρέχονται, για την εκπλήρωση των συνδικαλιστικών τους υπο-
χρεώσεων, ειδικές άδειες απουσίας έως τέσσερις (4) ημέρες το μήνα κατ` ανώτατο 
όριο. Στους αντιπροσώπους της ομοσπονδίας παρέχεται άδεια απουσίας καθόλη τη 
διάρκεια των συνεδρίων στα οποία μετέχουν, η οποία όμως δεν δύναται να υπερ-
βαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες κατ` έτος. Οι δικαιούμενοι άδειας υποχρεούνται να 
ενημερώνουν για αυτήν τουλάχιστον τον διοικητή της υπηρεσίας τους, πριν δύο (2) 
ημέρες. Τα παραπάνω πρόσωπα δεν μετατίθενται όσο διαρκεί η θητεία τους έξω από 
το νομό, στον οποίο υπηρετούν, εκτός αν το ζητήσουν τα ίδια ή κριθεί τούτο ανα-
γκαίο λόγω προαγωγής, άσκησης πειθαρχικής διώξεως για πειθαρχικό παράπτωμα, 
το οποίο προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις ανώτερη πειθαρχική ποινή ή θέσης 
τους σε κατάσταση διαθεσιμότητας για λόγους πειθαρχίας. 

9. Η εκλογή των οργάνων και αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων γίνε-
ται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι. Κάθε 
εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών ίσο με το 1/3 του αριθμού των εδρών του 
διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων. Σε περί-
πτωση κλάσματος, ο επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών στρογγυλοποιείται στον αμέ-
σως προηγούμενο ακέραιο. εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν 
τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των 
εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων. 

10. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των αστυνομικών υπαλλήλων, καθώς και τα μέλη 
τους, δεν επιτρέπεται ιδίως: 



204

Μανώλης	Κ.	Σταυρακάκης

 α.  Να συμμετέχουν σε απεργίες, καθώς και σε κάθε είδους εκδηλώσεις πολιτικών ή 
συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών προσώπων ή να ασκούν προπαγάνδα υπέρ 
ή κατά αυτών. Εξαιρούνται τα συνέδρια και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των συνδι-
καλιστικών φορέων. 

 β.  Να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών συνδικαλιστικών ορ-
γανώσεων, εκτός των Διεθνών Αστυνομικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, ή να 
εκπροσωπούν άλλους εργαζομένους. 

 γ. Να αναμειγνύονται με οποιονδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης των Υπηρεσιών. 
11. Οργανώσεις αστυνομικών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχουν ήδη 

συσταθεί, οφείλουν να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις ρυθμίσεις των πα-
ραπάνω διατάξεων και να ζητήσουν την έγκριση αυτών από τα αρμόδια δικαστήρια 
μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Οι οργανώσεις αυτές, 
καθώς και όσες ιδρυθούν βάσει του νόμου αυτού, οφείλουν να προκηρύξουν εκλογές 
για την ανάδειξη των οργάνων τους όχι νωρίτερα από τέσσερις (4) μήνες και όχι αρ-
γότερα από έξι (6) μήνες από την έγκριση του Καταστατικού τους. Μόνο οι ενώσεις 
αστυνομικών, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό-
ντος άρθρου, εκπροσωπούν τα συμφέροντα των αστυνομικών. 

12. Αστυνομικοί, που ως μέλη διοικητικού συμβουλίου αστυνομικών οργανώσεων τιμω-
ρήθηκαν πειθαρχικά για παραπτώματα που είχαν άμεση σχέση με τη συνδικαλιστική 
τους δράση, δικαιούνται, εφόσον είναι στην ενέργεια, να ζητήσουν την επανεξέταση των 
πειθαρχικών τους υποθέσεων, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Υπηρεσία τους εντός 
ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι 
αιτήσεις εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα, τα οποία επέβαλαν τις πειθαρχικές ποινές.

Το	νομοσχέδιο	ψηφίστηκε	κατά	πλειοψηφία	από	το	ΠΑΣΟΚ,	τη	Νέα	Δημοκρατία	και	
την	Πολιτική	Άνοιξη,	ενώ	τα	κόμματα	της	Αριστεράς	ήταν	αντίθετα,	όπως	ήταν	αναμε-
νόμενο.	Το	ΚΚΕ,	ειδικότερα,	μιλούσε	για	επικίνδυνες	για	τις	συνδικαλιστικές	ελευθερίες	
διατάξεις.	Επιπλέον	ότι	έθετε	τη	λειτουργία	των	σωματείων	σε	καλούπια,	με	αποτέλεσμα	
να	εκφράζονται	ήδη	βάσιμες	υπόνοιες	ότι	δε	θα	λειτουργήσει	εποικοδομητικά	το	σχήμα	με	
τα	ξεχωριστά	σωματεία	για	τους	Αξιωματικούς	και	το	κατώτερο	προσωπικό.	Την	ανησυχία	
αυτή	τροφοδότησε	και	η	πρωτοβουλία	του	υπουργού	να	προτείνει	και	να	πετύχει	προσθή-
κη	στη	σχετική	διάταξη	του	νομοσχεδίου,	που	απαγορεύει	ρητά	στους	συνδικαλιστές	να	
αναμειγνύονται	με	οποιοδήποτε	τρόπο	στα	θέματα	διοίκησης135.
Αρνητική	εξέλιξη	ήταν	επίσης	η	απόρριψη	εκ	μέρους	της	κυβέρνησης	της	τροπολογίας	

που	 είχε	 καταθέσει	 ο	 βουλευτής	 της	Νέας	Δημοκρατίας	 και	 πρώην	 πρόεδρος	 του	ΔΣΑ	
Νώντας	Ζαφειρόπουλος,	με	την	οποία	ζητούσε	την	αποκατάσταση	των	αποταχθέντων	στε-
λεχών	της	ΕΚΑ.	Ο	βουλευτής	ζητούσε	να	προστεθεί	στο	άρθρο	30α	του	ν.	1264/1982	η	
παράγραφος	12	η	οποία	να	έχει	ως	εξής:

135. Είναι χαρακτηριστικό ότι, την ώρα που η Βουλή συζητούσε το κρίσιμο θεσμικό πλαίσιο του 
συνδικαλισμού στα Σώματα Ασφαλείας, ο αστυνομικός διευθυντής Πιερίας προκλητικά αποφάσιζε να 
μεταθέσει εντός του νομού τον πρόεδρο του σωματείου Χρήστο Φωτόπουλο, τον γενικό γραμματέα 
Κωνσταντίνο Ντεκουμέ και τον αντιπρόεδρο Χρήστο Λέλλη. Οι συνδικαλιστές είχαν προσπαθήσει 
λίγο νωρίτερα να αποτρέψουν 15 μεταθέσεις συναδέλφων τους, γεγονός το οποίο δυσαρέστησε τον 
αστυνομικό διευθυντή. Ο τελευταίος μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν έτοιμος να τους καλέσει 
και σε απολογία, επειδή διαμαρτυρήθηκαν στην Ηγεσία για τις ενέργειές του... ΠΟΑΣΥ, Η Δικαίωση, 
σελ. 214
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«Ο πρώτος Πρόεδρος και Ταμίας της Ε.Κ.Α. κ.κ. Κων/νος Συγγούνης και Ιωάννης Κω-
τσής αντίστοιχα, οι οποίοι απετάχθησαν λόγω της συνδικαλιστικής δραστηριότητας, επανε-
ντάσσονται στο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ., αποκαθιστάμενοι αναδρομικά, από της αποτάξεώς τους 
ως προς τις πάσης φύσεως συνέπειες (αποδοχές, συνταξιοδότηση, χρόνος υπηρεσίας).

Η Αιτιολογική Έκθεση ανέφερε επίσης ότι είναι ορθό και σκόπιμο, αλλά και σύμφωνο με 
το πνεύμα του σχεδίου νόμου, να επανενταχθούν στο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ.

Τα εν λόγω πρόσωπα απετάχθησαν από το Σώμα, λόγω της συνδικαλιστικής δραστηρι-
ότητάς τους. Επομένως και ορθό είναι, αλλά και δίκαιο, να αποκατασταθούν αναδρομικά 
ως προς κάθε φύσεως συνέπεια, η οποία προκλήθηκε από την απόταξή τους, και ιδίως τον 
χρόνο υπηρεσίας, τις αποδοχές και την συνταξιοδότηση».
Αντιθέτως,	έγινε	αποδεκτή	η	πρόταση-τροπολογία	του	βουλευτή	του	ΠΑΣΟΚ	Λεωνίδα	

Τζαννή,	που	ζητούσε	να	δοθεί	η	δυνατότητα	επανεξέτασης,	από	τα	αρμόδια	πειθαρχικά	
συμβούλια	τυχόν	προσφυγών	αστυνομικών	που	θεωρούσαν	ότι	είχαν	διωχθεί	για	συνδικα-
λιστικούς	λόγους	κι	ενώ	αυτοί	ήταν	μέλη	διοικητικών	συμβουλίων.

Χαρακτηριστικό,	επίσης,	και	το	δημοσίευμα	της	εφημερίδας	«Επενδυτής»	(11/1994).	
«Ένα ακίνδυνο «όπλο» αποκτούν με καθυστέρηση πολλών ετών οι Έλληνες αστυνομικοί. 
Η ελληνική Βουλή αποδέχτηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης για το συνδικαλισμό του αστυνομικού προσωπικού, θέτοντας τέρμα σε μια εκκρεμό-
τητα που είχε διασύρει τη χώρα μας ακόμα και στο εξωτερικό.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, αν αναλογιστεί κανείς ότι χρειάστηκαν είκοσι 
χρόνια από τη Μεταπολίτευση και εφτά από τότε που ιδρύθηκαν τα πρώτα «εκτός νόμου» 
αστυνομικά σωματεία, για να συγκινηθούν οι πατέρες του έθνους και να... παραχωρήσουν 
στους Έλληνες αστυνομικούς έστω και περιορισμένα δικαιώματα συνδικαλιστικής δράσης.

Παλαιότερες προσπάθειες από το χώρο της Αριστεράς για νομοθετική κατοχύρωση του 
συνδικαλισμού δεν ευοδώθηκαν, αφού οι κρατούντες απέρριπταν οποιαδήποτε πρόταση 
για δημιουργία κλίματος δημοκρατίας στα Σώματα Ασφαλείας επικαλούμενοι τις επιφυ-
λάξεις του αστυνομικού κατεστημένου, που αντιδρούσε σε οποιαδήποτε μορφή συνδικα-
λιστικής έκφρασης της πλειοψηφίας των απλών αστυνομικών. Οι φοβέρες, όμως, δεν 
έπιασαν τόπο, σωματεία ιδρύθηκαν και λειτούργησαν σε πολλούς νομούς της χώρας, δη-
μιουργώντας ένα τετελεσμένο γεγονός. Σ’ αυτή τη φάση, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ 
εμφανίζονται στη Βουλή περίπου ως ευεργέτες των αστυνομικών και με μια πρωτοφανή 
στάση υποκρισίας υπερθεματίζουν για το νομοσχέδιο και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα 
της Αστυνομίας».
Η	εφημερίδα,	 επίσης,	 επικρίνει	 την	ατολμία	 του	 νομοθέτη,	σημειώνοντας	ότι «δεν 

κατοχυρώνεται η ενιαία συνδικαλιστική έκφραση, αφού παρέχεται η δυνατότητα στους 
Αξιωματικούς να ιδρύουν ξεχωριστά από το κατώτερο προσωπικό σωματεία, δεν τους επι-
τρέπεται η συμμετοχή στην ΑΔΕΔΥ, δεν παρέχονται πολλές διευκολύνσεις στους συνδικα-
λιστές, δεν διευκρινίζεται αν θα αποκατασταθούν και πώς οι διωχθέντες, δεν προβλέπεται 
η συμμετοχή τους σε διαπραγματεύσεις που αφορούν την επαγγελματική τους κατάσταση, 
δεν νομοθετείται ο συμβουλευτικός ρόλος σε θέματα διοίκησης των αστυνομικών μονά-
δων κ.λπ. .
Σε	κάθε	περίπτωση,	ο	Νόμος	2265/94	δεν	θα	ψηφιζόταν	αν	αφενός	δεν	επέμενε	ο	ίδιος	

ο	υπουργός	για	την	ρύθμιση	αυτής	της	εκκρεμότητας	και	αφετέρου	αν	δεν	συναινούσε	
ο	Αρχηγός	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	Μανώλης	Χουρδάκης.	Μέχρι	τότε	δεν	ψηφιζόταν	
κανένα	νομοσχέδιο,	καίτοι	οι	εκάστοτε	υπουργοί	διέκειντο	ευμενώς,	επειδή	οι	αστυνομι-



206

Μανώλης	Κ.	Σταυρακάκης

κές	ηγεσίες	ήταν	διαχρονικά	αντίθετες,	με	συνέπεια	οι	υπουργοί	να	μην	τολμούν	περαι-
τέρω	θετικά	βήματα.	Συνεπώς,	ο	ρόλος	του	Μανώλη	Χουρδάκη	ήταν	καταλυτικός.	Μά-
λιστα,	να	υπενθυμίσουμε	ότι	πριν	από	την	τελική	διαμόρφωση	του	σχεδίου	νόμου	είχαν	
κληθεί	σε	σύσκεψη	με	συμβούλους	του	υπουργού	(καθηγητές	Κορνηλάκη	και	Γιαλλου-
ρίδη)	και	άλλους	υπηρεσιακούς	παράγοντες	από	τη	Διεύθυνση	Μελετών,	Προσωπικού,	
Οικονομικών	κ.λπ.)	οι	αντιπροσωπείες	της	ΕΝΑΕΑ	και	της	ΠΟΑΣΥ.	Τους	Αξιωματικούς	
εκπροσώπησαν	οι	κ.	Βλαχογιάννης,	Βετούλης,	Οικονόμου	και	Καμαρινόπουλος	ενώ	την	
ΠΟΑΣΥ	εκπροσώπησε	ο	πρόεδρός	της	Δήμος	Γόγολος	και	ο	γενικός	γραμματέας	Δημή-
τρης	Κυριαζίδης.
Όσο	για	το	νομοσχέδιο-σταθμό	στα	αστυνομικά	χρονικά,	η	Ένωση	τοποθετήθηκε	δημό-

σια	με	ανακοίνωσή	της	στις	15-11-1994:
«Η ΕΝΩΣΗ κατ’ αρχήν εκφράζει την ικανοποίησή της για τη θεσμική κατοχύρωση της 
συνδικαλιστικής έκφρασης και στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.
Παράλληλα, εκφράζει τη λύπη της γιατί, οι υπεύθυνες, ρεαλιστικές λειτουργικές και πρα-
κτικά εφαρμόσιμες θέσεις και προτάσεις της Ένωσής μας -του μοναδικού Σωματείου που 
εκπροσωπεί τα επαγγελματικά συμφέροντα των Αξιωματικών- δεν ελήφθησαν υπόψη και 
έτσι χάθηκε η ευκαιρία, μια ιστορική νομοθετική ρύθμιση, να τύχει της καθολικής συναί-
νεσης και αποδοχής.
Το Δ.Σ. με σύνεση και υπευθυνότητα, όπως έκανε πάντα, θα πληροφορήσει-ενημερώσει 
τα μέλη της Ένωσης, τα οποία είναι και τα μόνα, κατά το Σύνταγμα και τους Νόμους του 
Κράτους, αρμόδια να αποφασίσουν για την περαιτέρω πορεία όλων μας».

Όλοι	 σε	 γενικές	 γραμμές	 καλωσόρισαν,	 πάντως,	 το	 γεγονός	 ότι,	 ύστερα	 από	 19	 και	
πλέον	χρόνια	κοινοβουλευτικής	δημοκρατίας,	αναγνωρίστηκε	το	αυτονόητο	δικαίωμα	των	
αστυνομικών	να	συνδικαλίζονται.	Το	πιστοποιούσαν	τα	θετικά	σχόλια	του	Τύπου	και	οι	
δηλώσεις	των	πολιτικών,	αν	και	η	απουσία	αυτοκριτικής	για	τη	στάση	που	τηρούσαν	τα	
προηγούμενα	χρόνια	ήταν	καταφανής.

Η	Πανελλήνια	Ένωση	Αξιωματικών,	 η	 οποία	 λειτουργούσε	 τότε	 ακόμη	 με	 βάση	 τις	
διατάξεις	του	Αστικού	Δικαίου	και	είχε	εναντιωθεί	από	την	αρχή	στη	μορφή	του	συνδικα-
λισμού	με	βάση	το	νόμο	1264/82,	έπρεπε	τώρα	να	τροποποιήσει	το	Καταστατικό	της	ή	να	
συνεχίσει	να	λειτουργεί,	αγνοώντας	ακόμα	και	την	προειδοποίηση	του	υπουργού,	ο	οποίος	
από	το	βήμα	της	Βουλής	είχε	πει	ότι	στη	δεύτερη	περίπτωση	η	Ένωση	Αξιωματικών	δε	θα	
εκπροσωπεί	τα	εργασιακά	συμφέροντα	των	Αξιωματικών136.
Παρά	τα	δημοσιεύματα	και	τις	διαφορετικές	προσεγγίσεις	ή	και	σκοπιμότητες	που	αυτά	

εξυπηρετούσαν,	η	αλήθεια	είναι	ότι	μια	νέα	πραγματικότητα	διαμορφωνόταν	πλέον	στο	
χώρο	των	Σωμάτων	Ασφαλείας.	
Τα	σωματεία	των	αστυνομικών	καλούνταν	να	προσαρμοστούν	στα	πλαίσια	ενός	νόμου,	

που	δεν	είχε	συγκεντρώσει	την	καθολική	αποδοχή	των	κομμάτων	της	Βουλής,	αλλά	ούτε	
και	των	ίδιων	των	αστυνομικών.	
Οι	Αξιωματικοί	της	Αττικής,	σε	κάθε	περίπτωση,	στις	9	Δεκεμβρίου	1994,	έσπευσαν	

αμέσως	να	συντάξουν	το	Καταστατικό	για	την	ίδρυση	νέου	σωματείου,	το	οποίο	εγκρίθη-
κε	τελικά,	δυνάμει	της	899/1995	αποφάσεως	του	Πολυμελούς	Πρωτοδικείου	Αθηνών	και	
καταχωρήθηκε	με	αύξοντα	αριθμό	20006/4816,	το	Μάιο	του	1995.

136. «Ριζοσπάστης», 23/11/1994.
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Σύμφωνα	με	το	εγκριθέν	Καταστατικό,	ως	ιδρυτές	της	Ένωσης	Αξιωματικών	Αστυνομί-
ας	Αττικής	εμφανίζονται	κατά	σειράν	υπογραφής	οι	εξής	36	Αξιωματικοί:
Βλαχογιάννης	 Ηλίας,	 Καμαρινόπουλος	 Γιώργος,	Ανδρικόπουλος	Δημήτριος,	 Γιαννό-

πουλος	Βασίλειος,	Βετούλης	Μιχαήλ,	Οικονόμου	Ελευθέριος,	Ζωγράφος	Νικόλαος,	Γού-
λας	Χρήστος,	Μηνόπετρας	Χαράλαμπος,	Κουρής	Στυλιανός,	Τριανταφυλλάκης	Ιωάννης,	
Στρατάκης	Νικόλαος,	 Γιαλαμάς	Αλέξανδρος,	Παραδεισάς	 Ιωακείμ,	Καλλίνης	Χρήστος,	
Φαρμάκης	Αθανάσιος,	Κολοκούρης	Χρήστος,	Αθανασίου	Απόστολος,	Μαχιάς	Βασίλειος,	
Μπούρμας	Γεώργιος,	Δημητρακόπουλος	Δημήτριος,	Μπιτζής	Αλέξιος,	Πάτσης	Κων/νος,	
Καραπανάγος	 Ιωάννης,	Κουρουκλίδης	Σταύρος,	Κούκιος	Τρύφων,	Θώδη	Κωνσταντίνα,	
Μπασούκου	Κωνσταντίνα,	Δημητρόπουλος	Ιωάννης,	Κοντονάσιος	Βασίλειος,	Κορδάτος	
Κων/νος,	Σωτηρόπουλος	Αριστείδης,	Χρονόπουλος	Φώτιος,	Δασκαλάκης	Μιχαήλ,	Καρα-
γιάννης	Βασίλειος	και	Πανόπουλος	Δημήτριος.

Το	Καταστατικό	προέβλεπε	ότι	οι	εκλογές	για	την	ανάδειξη	νέας	διοίκησης	πρέπει	να	
γίνουν	εντός	τεσσάρων	έως	έξι	μηνών	από	τη	δημοσίευση	της	εγκριτικής	απόφασης	του	
Δικαστηρίου,	ενώ	η	θητεία	των	νέων	οργάνων	θα	έληγε	το	Μάιο	του	1998.

Με	αφορμή	την	ψήφιση	του	νομοσχεδίου,	ο	Χρήστος	Λογαράς,	υπεύθυνος	του	Τμήμα-
τος	της	Κ.Ε.	του	ΚΚΕ	για	τα	Σώματα	Ασφαλείας,	επανήλθε	με	άρθρο	του,	σχολιάζοντας	
την	πολιτική	της	κυβέρνησης:

«Αυτό το γεγονός το βλέπουμε σαν αποτέλεσμα που σηματοδοτεί και υπογραμμίζει τους 
αγώνες που έκαναν μέχρι σήμερα οι αστυνομικοί και το συνδικαλιστικό κίνημα, που τους 
συμπαραστάθηκε, για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους. Η κυβέρνηση δεν είχε άλλη 
επιλογή, παρά να προχωρήσει και νομοθετικά στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των 
αστυνομικών. Με τη μόνη διαφορά ότι με τις ευλογίες των υπόλοιπων κομμάτων, της 
Νέας Δημοκρατίας και της Πολιτικής Άνοιξης, φαλκιδεύει αυτά τα δικαιώματα και γι’ αυτό 
το ΚΚΕ το καταψήφισε. Η κυβέρνηση, βέβαια, απέκλεισε, δυστυχώς, απ’ αυτές τις ρυθ-
μίσεις το Λιμενικό Σώμα, ενώ το προσωπικό του δικαιούται και αυτό να συνδικαλίζεται.
Οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας, και ιδιαίτερα στην ΕΛ.ΑΣ., γνωρίζουν ότι οι 
κατακτήσεις μετά από αγώνες δεν ολοκληρώνονται μονομιάς, γιατί οι κυβερνήσεις που 
υπερασπίζουν τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης δεν ήθελαν κι ούτε θέλουν να είναι οι 
αστυνομικοί ελεύθεροι πολίτες και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, και όχι μόνο. Συνε-
πώς, αυτό το βήμα προς τα μπρος που εξαναγκάστηκε να κάνει η κυβέρνηση, ως προς το 
συνδικαλισμό με αυτούς τους απαράδεκτους περιορισμούς, καλούνται να το συνεχίσουν. 
Και ο μόνος δρόμος προς τη διεύρυνση των δικαιωμάτων και την κατάργηση των αντιδρα-
στικών διατάξεων του νόμου είναι η μαζικοποίηση των παλιών, δηλαδή των υφιστάμενων 
σωματείων και των νέων, αυτών δηλαδή που θα δημιουργηθούν εκεί όπου δεν υπάρχουν 
ακόμα, καθώς και ο αγώνας για την υπεράσπιση των συμφερόντων αστυνομικών. Ταυτό-
χρονα, αυτοί οι αγώνες τους πρέπει να στηρίζονται στην υποστήριξη και την αλληλεγγύη 
του υπόλοιπου συνδικαλιστικού κινήματος, το οποίο καλείται σ’ αυτή τη φάση να την επι-
δείξει με αποφασιστικότητα.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, το ΚΚΕ κατέθεσε 
δύο τροπολογίες για την αποκατάσταση των διωχθέντων για συνδικαλιστικούς και πολι-
τικούς λόγους, καθώς και για τη νομοθετική κατοχύρωση του εκλογικού επιδόματος και 
στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας. Η κυβέρνηση διά του κ. Παπαθεμελή δεν τις 
αποδέχτηκε. 
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Είναι περιττό να τονίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το ΚΚΕ υπέβαλε συγκε-
κριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των επιμέρους διατάξεων, οι οποίες όμως αγνοήθη-
καν τόσο από το ΠΑΣΟΚ, όσο και από τα υπόλοιπα κόμματα. Αυτό φυσικά δε σημαίνει ότι 
εμείς δε θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τη βελτίωση του νομοθετήματος αυτού». 

Σε	κάθε	περίπτωση,	οι	συνδικαλιστές	Αξιωματικοί	συνέχισαν	απτόητοι	τον	παρεμ-
βατικό	 τους	 λόγο,	 γεγονός	 που	 αποτυπώθηκε	στις	 27-11-1994,	 στην	 εφημερίδα	 «Το	
Βήμα»	με	τη	δημοσίευση	μιας	επιστολής	του	Προέδρου	της	Ένωσης,	Ηλία	Βλαχογιάν-
νη,	που	μάλλον	ξάφνιασε	την	αστυνομική	οικογένεια,	αφού	τα	συνδικαλιστικά	πυρά	
στρέφονταν	εναντίον	ορισμένων	αποστράτων,	με	αφορμή	τις	οικονομικές	τους	διεκδι-
κήσεις:

«Κύριε Διευθυντά,
Είναι πράγματι συγκινητική η προσπάθεια ορισμένων υψηλόβαθμων αποστράτων Αξι-
ωματικών -και μάλιστα μερικών που διετέλεσαν επί μακρόν ηγήτορες των αντιστοίχων 
όπλων- να πείσουν την κοινή γνώμη (λες και υπάρχει οποιοσδήποτε εχέφρων Έλληνας 
που να συμφωνεί με τις σημερινές, απαράδεκτα χαμηλές, αποδοχές του ένστολου προσω-
πικού) περί της αναγκαιότητας θεσπίσεως νέου ενιαίου μισθολογίου των στρατιωτικών.
Αλλά και το ότι υπεύθυνοι για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση δεν είναι μόνο οι σημερι-
νοί και προηγούμενοι κυβερνήτες, αλλά και οι σημερινοί και προηγούμενοι ηγήτορες των 
Ενόπλων Δυνάμεων (και Σωμάτων Ασφαλείας εννοείται) - στο μέρος που τους αναλογεί- 
δεν πρέπει να αποσιωπάται...
Και επομένως υπάρχουν και δικές τους ευθύνες (ή τουλάχιστον των περισσοτέρων) για το 
σημερινό μισθολογικό κατάντημα των ένστολων στελεχών. Γιατί όταν ήταν στις «δόξες» 
τους και στα «μεγαλεία» τους, ξέχασαν αφενός τους παρακάτω απ’ αυτούς και αφε τέρου 
ότι οι «δόξες» δεν διαρκούν πολύ. Ότι κάποτε τα «γαλόνια» και τα «παράσημα» πάνε στο 
ράφι και μένει η επιταγή της σύνταξης με το μικρό αντίκρισμα, προς εξαργύρωση σε κά-
ποια τράπεζα. Αλλά, έστω και τώρα, δικαίως ενώνουν τη φωνή τους με τη φωνή χιλιάδων 
αποστράτων που πραγματικά «πένονται». Όπως και οι στην ενέργεια συνάδελφοί τους...
Με μισθούς και συντάξεις ντροπής, οι άνθρωποι που αφιέρωσαν και αφιερώνουν τη ζωή 
τους να φυλάνε «Θερμοπύλες». Οι άνθρωποι που «προμαχούν» για τη διαφύλαξη της 
εθνικής ακεραιότητας, της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης. Και η Πολιτεία κω-
φεύει... Και οι πολιτικοί το ίδιο. Όταν αντιπολιτεύονται, τάσσονται πάντα «υπέρμαχοι» 
των μισθολογικών -και όχι μόνο - διεκδικήσεων. Ενώ όταν κυβερνούν ανακαλύπτουν 
ότι τα ταμεία είναι άδεια, το κράτος υπερχρεωμένο, ευτυχώς που δεν μας θεώρησαν και 
υπεύθυνους γι’ αυτό, και άρα αδύναμο να ικανοποιήσει τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του 
σ’ αυτούς, που ούτε φωνή διαμαρτυρίας δεν διαθέτουν...
Αν όμως επρόκειτο για αιτήματα μερικών άλλων κοινωνικών ομάδων και συντεχνιών 
τότε... θα βλέπαμε... Φαίνεται ότι η συνετή και λογική δική μας φωνή ούτε πείθει ούτε 
συγκινεί... Ίσως οι κυβερνώντες προτιμούν τις γνωστές διεκδικητικές μεθόδους άλλων 
κοινωνικών ομάδων, που κατάφεραν να παίρνουν σύνταξη και εφάπαξ διπλάσιο και τρι-
πλάσιο του στρατηγού...
Οι δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει ο τόπος πιστεύουμε ότι θα αφυπνίσουν τους 
υπεύθυνους. Και δεν θα χρειασθεί να επανέλθουμε. Γιατί το αίτημά μας είναι και αίτημα 
του συνόλου του ελληνικού λαού. Που ευλόγως αναρωτιέται αν ο όλος θόρυβος περί αυτού 
βοηθά στην εξύψωση του ηθικού των ενόπλων στελεχών του.
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ΥΓ. Πιστεύουμε ότι οι απόστρατοι ηγήτορες του στρατεύματος χρησιμοποιούν τον όρο 
«στρατιωτικοί» στην ευρεία του έννοια, συμπεριλαμβάνουν δηλαδή και τα στελέχη (Αξι-
ωματικούς και κατωτέρους) των Σωμάτων Ασφαλείας, και δη της Ελληνικής Αστυνομίας, 
που απο τέλεσε το δόρυ του έθνους σε όλες του τις πολεμικές αναμετρήσεις. Που βρίσκεται 
πάντα σε εμπόλεμη κατάσταση. Και που έχει καθημερινά θύματα του καθήκοντος και σε 
ειρηνική περίοδο...».
Η	ΕΝΑΕΑ	παρενέβη	εκ	νέου	στις	12	Δεκεμβρίου	1994,	με	αφορμή	την	προγραμματι-

σθείσα	για	της	14-12-1994,	συγκέντρωση	διαμαρτυρίας	των	Ενώσεων	των	Αποστράτων	
Αξιωματικών	των	Ενόπλων	Δυνάμεων	και	Σωμάτων	Ασφαλείας,	εκφράζοντας	την	αμέρι-
στη	συμπαράστασή	της	στα	δίκαια	αιτήματά	τους	με	βασικότερο	όλων	τη	θέσπιση	ενιαίου,	
βελτιωμένου	μισθολογίου	για	το	εν	ενεργεία	και	αποστρατεία	προσωπικό	των	Ενόπλων	
Δυνάμεων	και	Σωμάτων	Ασφαλείας.	
Στη	σχετική	ανακοίνωση	επισημαίνει	ότι «τέτοιες κινητοποιήσεις είναι πρωτόγνωρες για 

τα Ελληνικά και Διεθνή δεδομένα και πριν αποτελέσουν την απαρχή ανεπιθύμητων κατα-
στάσεων και εξελίξεων ευελπιστεί ότι θα εκδηλωθούν άμεσα οι απαιτούμενες νομοθετικές 
ρυθμίσεις και παρεμβάσεις προς αποκατάσταση της ηρεμίας, που τόση ανάγκη έχει σήμερα 
ο τόπος. 

Τέλος, η Ένωσή μας θέλει να πιστεύει ότι οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσι-
ότητας, περί προθέσεων ασκήσεως και πάλι επιλεκτικής επιδοματικής πολιτικής μόνο για 
το εν ενεργεία προσωπικό του υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν ευσταθούν, γιατί ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο θα βρει αντίθετο το σύνολο του προσωπικού του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, 
αλλά και τους χιλιάδες αποστράτους των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας»,	
κατέληγε	η	ανακοίνωση.
Η	περίοδος	αυτή	ήταν	στ’	αλήθεια	πυκνή	σε	γεγονότα,	που	πρόσφεραν	στους	συνδικα-

λιστές	τη	δυνατότητα	παρουσίασης	των	υπαρκτών	προβλημάτων	των	συναδέλφων	τους.	
Με	δηλώσεις	του	στην	«Απογευματινή»	(12/12/94),	ο	Ηλίας	Βλαχογιάννης	περιέγρα-

φε,	επίσης	ανάγλυφα,	την	κατάσταση	των	Αξιωματικών:	«Είναι πράγματι συγκινητική η 
προσπάθεια ορισμένων υψηλόβαθμων απόστρατων αξιωματικών -και μάλιστα μερικών που 
διετέλεσαν επί μακρόν ηγήτορες των αντιστοίχων όπλων- να πείσουν την κοινή γνώμη» (λες 
και υπάρχει οποιοσδήποτε «εχέφρων” Έλληνας που να συμφωνεί με τις σημερινές απαρά-
δεκτα χαμηλές αποδοχές του ενστόλου προσωπικού)», δήλωνε	ο	Ηλίας	Βλαχογιάννης	για	
την	αναγκαιότητα	ενός	νέου	ενιαίου	μισθολογίου	των	στρατιωτικών.	Και	συμπλήρωνε	το	
σκεπτικό	του:	«Αλλά υπεύθυνοι για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση δεν είναι μόνο οι σημε-
ρινοί και προηγούμενοι κυβερνήτες, αλλά και οι σημερινοί και προηγούμενοι ηγήτορες των 
Ενόπλων Δυνάμεων (και Σωμάτων Ασφαλείας, εννοείται) -στο μέρος που τους αναλογεί- κι 
αυτό δεν πρέπει να αποσιωπάται... Και επομένως υπάρχουν και δικές τους ευθύνες (ή τουλά-
χιστον των περισσοτέρων), για το σημερινό μισθολογικό κατάντημα των ενστόλων στελεχών. 
Γιατί όταν ήταν στις «δόξες» τους και στα «μεγαλεία» τους, ξέχασαν αφενός τους παρακάτω 
απ’ αυτούς και αφετέρου ότι οι «δόξες» δεν διαρκούν πολύ».
Η	δε	εφημερίδα	παρουσίαζε	την	επικρατούσα	κατάσταση	ως	εξής:
«Δίνουν ακόμα και τη ζωή τους, αλλά παίρνουν ψίχουλα ή τίποτα. Αναφερόμαστε στους 
αστυνομικούς που υπηρετούν στην ομάδα “Ζ” της Άμεσης Δράσης, σε αυτούς που υπηρε-
τούν στην Ειδική Αντιτρομοκρατική Μονάδα, στη Δίωξη Ναρκωτικών, στην Ειδική Μονά-
δα Αντιμετώπισης Καταστροφών του Πυροσβεστικού Σώματος και στην Ομάδα Υποβρύχι-
ων Διασώσεων και Περιβαλλοντικής Προστασίας του Ιδίου Σώματος.
Αναλυτικότερα:
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- Οι άνδρες των ΕΚΑΜ, εισπράττουν τον μήνα περίπου 8.200 δρχ., που θεωρείται συμβο-
λικό επίδομα και αντιστοιχεί στο 1/5 του μισθού του υπαστυνόμου Α’.
- Οι άνδρες της ομάδας “Ζ” δεν παίρνουν δραχμή, όπως και οι τροχονόμοι, ειδικότερα 
αυτοί που εργάζονται στο κέντρο της Αθήνας και εκτός από τους κινδύνους που αντιμετω-
πίζουν καθημερινά εισπνέουν και καυσαέρια. Μήπως μέρος του ποσού αυτού θα έπρεπε 
να διατίθεται σε αναξιοπαθούντες αστυνομικούς;
- Το ποσό που εισπράττουν για τα έργα του Σαββατοκύριακου ή αργιών δεν ξεπερνάει τις 
18.500 δρχ. τον μήνα και συγκεκριμένα:
• Το διήμερο (Σάββατο - Κυριακή) ή αργία αντιστοιχεί σε 6.000 δρχ., αλλά... για τέσσερις 

μόνο αργίες τον μήνα. Με τις κρατήσεις το καθαρό υπερωριακό ποσό φθάνει τις 4.500 
δραχμές. Το ίδιο συμβαίνει τις αργίες Χριστουγέννων, Πάσχα, εθνικές εορτές και για 
άλλες αργίες.

Άσχετα τώρα αν ο αστυνομικός είναι μέτρα τάξεως το πρωί, γήπεδο ποδοσφαίρου το από-
γευμα και γήπεδο μπάσκετ το βράδυ!
Αυτά αφορούν την κανονική υπηρεσία Σαββάτου-Κυριακής.
Συμβαίνουν, όμως, και έκτακτα περιστατικά και διερωτάται κανείς:
Με τη διάθρωση της Αστυνομίας σήμερα και με το μισθό πείνας πόσο θα αντέξουν οι 
αστυνομικοί;».



ΜΕΡΟΣ Β΄ 
 

Από τη νομιμότητα στην καθημερινή επιβεβαίωση  
του συνδικαλιστικού ρόλου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Στο σταυροδρόμι...

Το	συνδικαλιστικό	κίνημα	των	αστυνομικών,	αρχές	του	νέου	έτους,	βρίσκεται	πλέον	σε	
ένα	κομβικό	σημείο,	στο	σταυροδρόμι	που	πρέπει	να	επιλέξει	κατεύθυνση.	Καλείται	να	
προσαρμοστεί	στα	νέα	δεδομένα,	όπως	τα	καθορίζει	πια	ο	νόμος	2265/1994,	ξεπερνώντας	
εσωτερικά	προβλήματα,	εσωστρέφειες	και	αντιπαραθέσεις.	
Τo	1995,	εξάλλου,	είναι	μια	χρονιά	«σημαδιακή»	για	το	πολιτικό	μας	σύστημα.	Από	

την	 μια,	 αποχωρεί	 ύστερα	 από	 60	 χρόνια	 από	 το	 στίβο	 της	 πολιτικής	 ο	Κωνσταντίνος	
Καραμανλής,	παραδίδοντας	τη	σκυτάλη	του	Προέδρου	της	Δημοκρατίας	στον	Κωστή	Στε-
φανόπουλο,	κι	από	την	άλλη,	ο	Ανδρέας	Παπανδρέου	με	κλονισμένη	την	υγεία	του	δίνει	
τις	τελευταίες	μάχες	για	τη	ζωή	του.	Η	χώρα	ταλανίζεται,	επίσης,	από	το	σκάνδαλο	γύρω	
από	την	πρωθυπουργική	κατοικία,	τη	γνωστή	«βίλα	της	Εκάλης»	και	το	«πόθεν	έσχες»	
της,	αλλά	και	από	την	αδιάφορη,	έως	εχθρική,	στάση	των	εταίρων	μας,	όσον	αφορά	στο	
Σκοπιανό	και	στις	ελληνοτουρκικές	σχέσεις.
Παρ’	όλα	αυτά,	κι	ενώ	όλα	μοιάζουν	δύσκολα,	το	συνδικαλιστικό	κίνημα	των	ενστόλων,	

οργανώνει	 και	 υλοποιεί	 στο	Παναθηναϊκό	 Στάδιο,	 θαρραλέα	 και	 σφριγηλά,	 την	 πρώτη	
ιστορική,	κοινή	με	τους	πυροσβέστες	συγκέντρωση	διαμαρτυρίας.

Το	προεδρείο	της	ΕΝΑΕΑ,	από	την	πλευρά	του,	με	το	ξεκίνημα	της	νέας	χρονιάς,	εκτός	
από	την	προσαρμογή	της	Ένωσης	στο	πνεύμα	και	το	γράμμα	της	πρώτης	στα	αστυνομικά	
χρονικά	νομοθετικής	ρύθμισης	του	συνδικαλίζεσθαι	των	αστυνομικών,	ως	κυρίαρχο	μέ-
λημά	του	είχε	και	τη	διεκδίκηση	καλύτερων	συνθηκών	εργασίας	και	αμοιβής	για	όλο	το	
αστυνομικό	προσωπικό.	
Με	προσεχτικά	συνδικαλιστικά	βήματα	προβαίνει	σε	σειρά	ενεργειών,	όπως	η	υποβολή	

αιτημάτων,	η	έκδοση	ανακοινώσεων	με	ουσιαστικό	περιεχόμενο,	χωρίς	οξύτητες	και	προ-
κλήσεις,	η	επικοινωνία	και	ο	διάλογος	με	τα	πολιτικά	κόμματα,	ενώ	επιλέγει,	ως	έσχατο	
μέσο,	τη	δυνατότητα	των	ανοικτών	συγκεντρώσεων	διαμαρτυρίας.

Βαδίζοντας,	πλέον	με	τα	νέα	δεδομένα	του	νόμου	2265/1994	και	έχοντας	κατοχυρωμένο	
τον	θεσμικό	του	ρόλο,	το	προεδρείο,	στις	9	Ιανουαρίου	1995	με	αφορμή	την	εξαγγελία	του	
Πρωθυπουργού	περί	κατάρτισης	νέου	μισθολογίου	στρατιωτικών,	ζήτησε	να	τοποθετηθεί	
στην	αρμόδια	Επιτροπή	της	Βουλής,	ενώ	στις	19	Ιανουαρίου,	με	αφορμή	δημοσιεύματα	
που	έφεραν	το	υπουργείο	Οικονομικών	να	προσανατολίζεται	στη	χορήγηση	εκτάκτου	επι-
δόματος	ειδικών	συνθηκών	μόνο	στους	στρατιωτικούς,	εξέδωσε	ανακοίνωση,	τονίζοντας	
ότι	«ένα τέτοιο ενδεχόμενο, πέραν του ότι θα συναντήσει την καθολική αντίδραση των εν 
ενεργεία και αποστρατεία αστυνομικών, θα κλονίσει ανεπίτρεπτα τις μέχρι σήμερα υφιστά-
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μενες αρμονικές σχέσεις των ενστόλων στελεχών της πατρίδας μας».	Επίσης,	ότι	«τάσσεται 
κατά της επιδοματικής πολιτικής και δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση, ότι σε καμιά περίπτω-
ση δεν είναι διατεθειμένο να αποδεχθεί “τετελεσμένα”». Απηύθυνε,	δε,	έκκληση	στην	κυ-
βέρνηση	και	τα	πολιτικά	κόμματα	της	χώρας, «να προβούν έγκαιρα στις αναγκαίες παρεμ-
βάσεις προς ματαίωση της επιχειρούμενης κατάφωρης αδικίας σε βάρος μας, αποτρέποντας 
έτσι τη δημιουργία απρόβλεπτων και πιθανώς ανεξέλεγκτων καταστάσεων».
	
Την	 ίδια	ημέρα,	το	προεδρείο	ενημέρωσε	τον	Αρχηγό	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	ότι	

το	Δ.Σ.	της	ΕΝΑΕΑ,	με	βάση	τον	ψηφισθέντα	νόμο	2265/94,	θα	λειτουργήσει	ως	δευτε-
ροβάθμια	οργάνωση	των	Αξιωματικών	και	προς	τούτο	ζητά	να	παραχωρηθεί	κατάλληλος	
χώρος	για	τη	στέγαση	των	γραφείων	της	στο	οίκημα	του	υπουργείου,	δεδομένου	ότι	στη	
ΓΑΔΑ	θα	στεγαστεί	η	πρωτοβάθμια	Ένωση	Αξιωματικών	Αττικής.	H	παραχώρηση	χώρων	
για	γραφεία	προβλεπόταν,	άλλωστε,	από	τον	ψηφισθέντα	νόμο137.
Όσο,	λοιπόν,	ωρίμαζαν	οι	συνθήκες	και	στο	χώρο	των	Αξιωματικών	και	δρομολογού-

νταν	οι	ενέργειες	και	οι	παρεμβάσεις	των	πρωτοπόρων	συνδικαλιστών	για	τη	δημιουργία	
της	Ομοσπονδίας	τους,	μετά	την	ίδρυση	και	λειτουργία	των	πρώτων	Περιφερειακών	πλέον	
Ενώσεων,	το	προεδρείο	δεν	καθόταν	με	σταυρωμένα	χέρια.	Ενδεικτικές	είναι	οι	ακόλουθες	
δράσεις,	έτσι	όπως	αυτές	καταγράφηκαν	από	την	τότε	διοίκηση	της	ΕΝΑΕΑ	και	οι	οποίες	
σε	πολλά	εξακολουθούν	και	σήμερα	να	διατηρούν	στο	ακέραιο	τη	σημασία	τους.
Στις	30	Ιανουαρίου	1995,	με	αφορμή	τις,	δημόσια,	διατυπωθείσες	απόψεις	του	υπουρ-

γού	Εργασίας	για	την	αναγκαιότητα	νομιμοποίησης	των	αλλοδαπών	που	παραμένουν	πα-
ράνομα	στη	χώρα	μας,	απεστάλη	ανακοίνωση	στον	Τύπο,	με	το	ακόλουθο	περιεχόμενο:

«1. Ένα τόσο σοβαρό και εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται 
επιφανειακά, χωρίς ενδελεχή μελέτη και χωρίς να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι 
και οι επιπτώσεις αυτού, τόσο στο κοινωνικό σύνολο όσο και στην ασφάλεια της χώ-
ρας.

2. Πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης απαιτείται, αφενός η εκτίμηση των αποτελε-
σμάτων-συνεπειών, που παρόμοια εγχειρήματα είχαν στις κοινωνίες άλλων ευρωπα-
ϊκών χωρών και αφετέρου η συναίνεση των ευρύτερων κοινωνικών δυνάμεων.

3. Ακόμη, η μη επαρκής φύλαξη των συνόρων της χώρας και η αδυναμία εξασφάλισης 
ελεγχόμενων μεταναστευτικών ροών είναι παράγοντες που πρέπει να συνεκτιμηθούν 
ψύχραιμα και νηφάλια, καθώς είναι βέβαιο ότι, τυχόν άκαιρη και βεβιασμένη νομι-
μοποίηση των χιλιάδων παράνομων αλλοδαπών εργαζομένων, θα δημιουργήσει νέα 
κύματα χιλιάδων λαθρομεταναστών προς τη χώρα μας με τη βάσιμη προσδοκία μελ-
λοντικής τους νομιμοποίησης, με όλες τις δυσμενείς επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται 
στα ήδη γνωστά προβλήματα ανεργίας, εγκληματικότητας και ασφάλειας που αντιμε-
τωπίζει ο τόπος μας.

4. Τέλος, η Ένωσή μας αναγνωρίζουσα τη σοβαρότητα του όλου θέματος δηλώνει ότι 
προτίθεται να συμμετάσχει σε κάθε είδους συζήτηση για την εξέταση, επί της ουσίας, 
όλων των πτυχών του ζητήματος».

137. Ανάλογα έγγραφα αιτήματα προς την Ηγεσία υποβλήθηκαν και τα επόμενα χρόνια, ώσπου τελικά 
δόθηκε οριστική λύση το 2000 από τον υπουργό Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, με την ανέγερση 
των γραφείων που στεγάζεται έως και σήμερα η ΠΟΑΞΙΑ, στη Λεωφόρο Μεσογείων 96, στους Αμπε-
λοκήπους.
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Στις	6	Φεβρουαρίου	1995,	επ’	ευκαιρία	της	ανάληψης	των	καθηκόντων	του	Δημάρχου	
Αθηναίων	Δημήτρη	Αβραμόπουλου	και	με	την	ιδιότητά	του	ως	Προέδρου	της	ΚΕΔΚΕ,	η	
Ένωση	ζήτησε,	στα	πλαίσια	των	εθιμοτυπικών	επισκέψεών	της	σε	θεσμικούς	παράγοντες	
και	της	επιθυμίας	της	για	αμοιβαία	συνεργασία,	προς	όφελος	του	κοινωνικού	συνόλου,	συ-
νάντηση	μαζί	του,	η	οποία	πραγματοποιήθηκε	την	11-2-1995.	Ο	Δήμαρχος	έδειξε	πράγμα-
τι	ειλικρινές	ενδιαφέρον	για	τα	προβλήματα	του	αστυνομικού	προσωπικού	και	υποσχέθηκε	
αμέριστη	συμπαράσταση	στο	έργο	του.
Στις	20	Φεβρουαρίου	1995,	με	αφορμή	δημοσιεύματα	του	Τύπου	περί	κατάρτισης,	από	

το	υπουργείο	Οικονομικών,	νομοσχεδίου	για	ίδρυση	Οικονομικής	Αστυνομίας,	απεστάλη	
ανακοίνωση	στον	Τύπο,	με	το	ακόλουθο	περιεχόμενο:

«1. Η Ένωση εκφράζει την έντονη αντίθεσή της για την πρόθεση ανάθεσης στην υπό 
ίδρυση Υπηρεσία και αρμοδιοτήτων που ανάγονται σε τομείς κύριας ευθύνης, εντός 
της Ελληνικής Επικράτειας, του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, και ειδικότερα της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, όπως ναρκωτικά, όπλα, τρομοκρατία κ.λπ.

2. Είναι υποχρεωμένη, εκ καθήκοντος, να επισημάνει προς όλους τους αρμοδίους και 
στον Ελληνικό λαό τις δυσμενείς επιπτώσεις που ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα έχει στη 
δημόσια τάξη και ασφάλεια, τόσο από την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και Υπη-
ρεσιών όσο και από τις διαμάχες, τριβές και συγχύσεις που αναπόφευκτα θα προκύ-
ψουν μεταξύ των υφισταμένων διωκτικών Αρχών και της νέας Υπηρεσίας.

3. Διερωτάται κατά πόσον η πανθομολογούμενη ύπαρξη τεράστιας έκτασης φοροδιαφυ-
γή είναι αντικείμενο που δεν αρκεί να απορροφήσει το σύνολο των δραστηριοτήτων 
της εξαγγελθείσας Υπηρεσίας και η Ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αναζητεί 
νέους τομείς δράσης (ναρκωτικά κ.λπ.), στους οποίους οι σημερινές διωκτικές Αρχές 
έχουν να επιδείξουν λαμπρές και απ’ όλους αποδεκτές επιτυχίες σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο.

4. Τέλος, καλεί την Ηγεσία του ΥΔΤ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε, αφενός 
η υπό ίδρυση Υπηρεσία να περιορισθεί ΜΟΝΟ στα της φοροδιαφυγής και φοροκλο-
πής και αφετέρου τα όποια υπάρχοντα και προφανώς διαθέσιμα κονδύλια, χορηγη-
θούν στο υπουργείο μας, για τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής της Ελληνικής 
Αστυνομίας, αλλά και των οικονομικών αποδοχών του προσωπικού».

Στις	27	Φεβρουαρίου	1995,	το	Γενικό	Λογιστήριο	του	Κράτους,	σε	απάντηση	κατατε-
θείσης	στη	Βουλή	των	Ελλήνων	Αναφοράς	του	Βουλευτή	της	Ν.Δ.	Αναστασίου	Σπηλιό-
πουλου,	κατόπιν	προηγηθέντος	εγγράφου	της	ΕΝΑΕΑ,	απέστειλε	στην	αρμόδια	Διεύθυνση	
Κοινοβουλευτικού	Ελέγχου	-	Τμήμα	Αναφορών	το	υπ’	αριθμ.	2008587/749/0022	έγγραφο,	
με	το	οποίο	επιβεβαιωνόταν	το	γεγονός	ότι	το	θέμα	του	μισθολογίου	των	στρατιωτικών	
εξεταζόταν	ήδη	από	εκπροσώπους	των	υπουργείων	Εθνικής	Άμυνας,	Εθνικής	Οικονομίας	
και	Οικονομικών.

Πολεμάμε και τραγουδάμε...

Να	ληφθεί	επίσης	υπόψη	ότι	ένα	από	τα	μέσα	που	χρησιμοποιήθηκε	από	το	συνδικαλι-
στικό	κίνημα	για	την	ενημέρωση	των	αστυνομικών,	αλλά	και	της	κοινωνίας	όσον	αφορά	
την	ύπαρξή	του,	αυτή	καθ’	αυτή,	πριν	και	μετά	τον	νόμο	Παπαθεμελή,	ήταν	και	η	διοργά-
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νωση	διαφόρων	χοροεσπερίδων	και	κοινωνικών	εκδηλώσεων,	αλλά	και	η	επιδίωξη	ενημε-
ρωτικών	επισκέψεων	στις	Αστυνομικές	Σχολές	με	στόχο	την	άμεση	επαφή	με	το	νέο	αίμα	
της	Αστυνομίας.	
Τα	έτη	1992,	1993,	1994,	η	ΕΝΑΕΑ	είχε	διοργανώσει	χοροεσπερίδες	στο	κέντρο	REX,	

στην	οδό	Πανεπιστημίου,	με	μεγάλη	επιτυχία.	Σε	κάθε	εκδήλωση	παρευρίσκοντο	άνω	των	
1.200	ατόμων.	Μάλιστα,	το	έτος	1993	είχε	παραστεί	και	ο	Θεόδωρος	Αναγνωστόπουλος,	
μετά	βέβαια	την	αποχώρησή	του	από	το	υπουργείο	Δημόσιας	Τάξης.
Στο	πλαίσιο	αυτό,	στις	28	Φεβρουαρίου	1995,	πραγματοποιήθηκε	στο	νυκτερινό	κέ-

ντρο	«ΤΟΥΝΕΛ»	επί	 της	Λ.	Συγγρού,	η	 ετήσια	 χοροεσπερίδα	 της	Ένωσης.	Την	 εκδή-
λωση	τίμησαν	με	την	παρουσία	τους	ο	υφυπουργός	Δημόσιας	Τάξης	Σ.	Βαλυράκης	μετά	
της	συζύγου	του,	ο	Γενικός	Γραμματέας	Ρογκάκος	Ευάγγελος,	ο	Αρχηγός	της	Ελληνικής	
Αστυνομίας,	Αντιστράτηγος	Μανώλης	Χουρδάκης	μετά	της	συζύγου	του	και	ο	Α΄	Υπαρ-
χηγός	Αθανάσιος	Βασιλόπουλος.	Μήνυμα	απέστειλε	ο	ίδιος	ο	υπουργός	Δημόσιας	Τάξης	
Στέλιος	Παπαθεμελής,	ενώ	στην	εκδήλωση	παρέστησαν	ο	πρόεδρος	της	ΚΕΔΚΕ	και	δή-
μαρχος	Αθηναίων	Δημήτρης	Αβραμόπουλος	μετά	της	συζύγου	του,	ο	πρόεδρος	της	Ένω-
σης	Δικαστών	και	Εισαγγελέων	Παναγιώτης	Κωστάκος	μετά	της	συζύγου	του,	εκπρόσω-
ποι	πολιτικών	κομμάτων	και	πλήθος	Αξιωματικών	μετά	των	συζύγων	τους,	οι	οποίοι	και	
διασκέδασαν	μέχρι	τέλους	του	προγράμματος,	όπως	ανέφερε	χαρακτηριστικά	το	σχετικό	
Δελτίο	Τύπου.
Άλλο	θέμα	που	απασχόλησε	το	Δ.Σ.	(2-3-1995),	ήταν	το	υποβληθέν	στην	Ένωση	αίτημα	

των	μετεκπαιδευομένων	Ανθυπαστυνόμων	(ΤΕΜΑ)	για	παρακολούθηση	των	μαθημάτων	
τους	με	πολιτική	περιβολή.	Με	έγγραφό	της	προς	τη	Διεύθυνση	Εκπαίδευσης	ζήτησε	την	
ικανοποίηση	του	συγκεκριμένου	αιτήματος,	το	οποίο	πράγματι	ύστερα	από	λίγο	διάστημα	
ικανοποιήθηκε	από	τον	Αρχηγό	της	Ελληνικής	Αστυνομίας.
Όμως,	εκείνο	που	κυριαρχούσε	εκείνες	τις	μέρες	ήταν	το	οικονομικό	ζήτημα.	Στις	13	

Μαρτίου	1995,	με	αφορμή	την	προαναφερόμενη	απάντηση	του	υπουργείου	Οικονομικών	
στο	πλαίσιο	Κοινοβουλευτικού	Ελέγχου,	απεστάλη	έγγραφο	σε	όλους	τους	συναρμόδιους	
υπουργούς,	και	όπως	προκύπτει	από	αυτό,	εκφράστηκε	ευθαρσώς	η	δυσφορία	των	Αξιω-
ματικών	επειδή,	καίτοι	είχαν	ζητήσει	να	συμμετάσχουν	με	εκπρόσωπό	τους	στις	εργασίες	
της	Επιτροπής	κατάρτισης	του	νέου	μισθολογίου,	τόσο	η	Ένωση,	ως	αντιπροσωπευτική	
συνδικαλιστική	οργάνωση,	όσο	και	το	υπουργείο	Δημόσιας	Τάξης,	στο	σύνολό	του,	«έμει-
ναν εκτός νυμφώνος, επειδή προφανώς δεν εκρίθησαν αντάξιοι συνομιλητές»	τους.	Χαρα-
κτηρίζοντας	μάλιστα	ανεξήγητη	την	πολιτική	αποκλεισμού	της	ευρύτερης	αστυνομικής	
οικογένειας	από	 την	αρμόδια	Επιτροπή	και	 τις	 σχετικές	συνομιλίες,	 η	Ένωση	 ζητούσε	
επίμονα	να	γίνει	συνάντηση	με	τον	υπουργό	Οικονομικών,	«ελπίζοντας και πιστεύοντας 
ότι επιτέλους θα βρείτε το χρόνο να δείτε και τους εκπροσώπους των Αξιωματικών της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Σε διαφορετική περίπτωση, παρακαλούμε όπως το αίτημά μας θε-
ωρηθεί ως μηδέποτε υποβληθέν και η Ένωσή μας θα αναζητήσει άλλους προσφορότερους 
τρόπους, πολιτικούς και νομικούς, διεκδίκησης των δικαιωμάτων της», τονιζόταν	στο	έγ-
γραφο	που	είχε	κοινοποιηθεί	στα	πολιτικά	κόμματα,	καθώς	και	στη	Διεύθυνση	Οικονομι-
κών	του	υπουργείου	Δημόσιας	Τάξης.	Η	τελευταία,	βέβαια,	στη	συνέχεια,	δικαιολογήθηκε	
από	την	πλευρά	της	ότι	έχει	υποβάλει	στην	ιεραρχία	Ενημερωτικό	Σημείωμα,	ζητώντας	
την	παρέμβασή	της, «προκειμένου να επιτευχθεί η συμμετοχή εκπροσώπων του υπουργείου 
μας κατά την ήδη διενεργούμενη εξέταση του μισθολογίου των στρατιωτικών, πλην όμως 
δεν υπάρχει μέχρι σήμερα καμία πληροφόρηση της Διεύθυνσής μας επί του αποτελέσματος 
της ανωτέρω παρέμβασης».
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Άξια	μνείας	είναι	και	η	δημόσια	τοποθέτηση	της	Ένωσης	στις	16	Μαρτίου	1995,	με	
αφορμή	την	επίθεση	των	τρομοκρατών	κατά	των	εγκαταστάσεων	του	τηλεοπτικού	σταθ-
μού	ΜΕGΑ.	Η	ανακοίνωση	που	εκδόθηκε,	τόνιζε	τα	εξής:

«1. Η νέα άνανδρη επίθεση των τρομοκρατών κατά των εγκαταστάσεων του τηλεοπτικού 
σταθμού «ΜΕGΑ” πλήττει ευθέως την ελεύθερη πληροφόρηση και το δημοκρατικό 
μας πολίτευμα και είναι καταδικαστέα και αποδοκιμαστέα από το σύνολο του ελληνι-
κού λαού.

2. Πέρα, όμως, από την ομόθυμη καταδίκη, θα πρέπει, επιτέλους, όλοι να αφυπνισθούν 
και να αντιληφθούν ότι απαιτείται η συστράτευση όλων των κοινωνικών δυνάμεων, 
για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την προστασία του 
πολιτεύματος και των δημοκρατικών μας θεσμών.

3. Η Ένωση εκφράζει τη συμπάθειά της στη δημοσιογραφική οικογένεια και πιστεύει ότι 
τέτοιες ενέργειες, όχι μόνο δεν την πτοούν, αλλά -αντίθετα- χαλυβδώνουν τη δεδομέ-
νη βούληση των λειτουργών του Τύπου, για πλουραλιστική και ελεύθερη ενημέρωση 
του Έλληνα πολίτη».

Τον	Μάρτιο,	κυριαρχούν	οι	αγροτικές	κινητοποιήσεις,	με	αποκορύφωμα	την	παραίτηση	
του	υπουργού	Δημόσιας	Τάξης	Στέλιου	Παπαθεμελή,	λόγω	της	ανοικτής	διαφωνίας	του	με	
τον	τρόπο	που	επιχειρήθηκε	να	αντιμετωπιστεί	η	κινητοποίηση	των	αγροτών	στο	θεσσαλι-
κό	κάμπο138.	Νέος	υπουργός	ανέλαβε	στις	4	Απριλίου	1995	ο	έως	τότε	υφυπουργός	Δημό-
σιας	Τάξης	Σήφης	Βαλυράκης	και	η	Ένωση	τοποθετείται	δημοσίως,	τονίζοντας	τα	κάτωθι:

«1. Ανεξαρτήτως των λόγων παραίτησης του τέως υπουργού, τίθεται ένα κρίσιμο ερώτη-
μα για το τι πρόκειται να επακολουθήσει, σχετικά με το σοβαρότατο θέμα των κινη-
τοποιήσεων των αγροτών, και για το λόγο αυτό συνιστούμε, προς κάθε κατεύθυνση, 
ψυχραιμία και νηφαλιότητα. 

2. Αν και νωρίς να αποτιμηθεί το έργο του απελθόντος υπουργού, πρέπει να ομολο-
γήσουμε -έστω και αν οι σχέσεις της Ένωσής μας μαζί του δεν ήσαν οι καλύτερες 
δυνατές, χωρίς δική μας υπαιτιότητα- ότι προχώρησε σε ορισμένες θεσμικές μεταβο-
λές, που ήταν πάγια αιτήματα του αστυνομικού προσωπικού (νομοθέτηση συνδικα-
λιστικής έκφρασης, καθιέρωση αξιοκρατικού συστήματος πρόσληψης αστυνομικού 
προσωπικού, μέσω Πανελληνίων εξετάσεων).

3. Ευχόμαστε στο νέο υπουργό καλή επιτυχία και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να 
προσφέρουμε τη συνεργασία μας, προς όφελος της αστυνομικής οικογένειας και του 
Ελληνικού λαού».

Ενωτικό πνεύμα

Σε	ό,τι	αφορά	τα	αστυνομικά	συνδικαλιστικά	δρώμενα,	πρώτη	στο	χορό	των	αλλαγών	
μπήκε	η	ΠΟΑΣΥ	με	το	6ο	της	συνέδριο,	που	έγινε	στις	16	Μαΐου	1995	στη	ΓΑΔΑ.	Το	
«παρών»	έδωσε	και	αντιπροσωπεία	του	Δ.Σ.	της	ΕΝΑΕΑ,	ο	πρόεδρος	της	οποίας,	Ηλίας	

138. Το επιχειρησιακό σχέδιο της Αστυνομίας περιλάμβανε αιφνιδιασμό-κάμψη του ηθικού των αγρο-
τών με το ξεφούσκωμα των ελαστικών των ακινητοποιημένων τους τρακτέρ κατά μήκος της εθνικής 
οδού Αθηνών-Λαμίας κ.λπ.
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Βλαχογιάννης,	χαιρετίζοντας	τις	εργασίες	του,	στάθηκε	ιδιαίτερα	στην	ανάγκη	επικράτη-
σης	ενωτικού	πνεύματος	μεταξύ	των	Ενώσεων	προς	το	συμφέρον	όλων	των	αστυνομικών.	
Μάλιστα,	προχώρησε	ένα	βήμα	παραπέρα,	δηλώνοντας	ότι	«πριν από τη λήψη οποιασδή-
ποτε απόφασης για τη μορφή των διαμαρτυριών που πρέπει να εκδηλωθούν απέναντι στην 
αδιαφορία της κυβέρνησης όσον αφορά την μη επίλυση παγίων αιτημάτων, κρίνεται σκόπιμο 
να προηγηθεί σχετική διαβούλευση των αντιστοίχων Προεδρείων. Ήδη έχει τεθεί πρόταση 
για κινητοποίηση στην Αθήνα τον Ιούνιο, με αιχμή τα οικονομικά αιτήματα, που πρέπει πρω-
τίστως να μας απασχολήσει»,	τόνισε	στους	συνέδρους.
Ο	Ηλίας	Βλαχογιάννης	προέβη	και	σε	δηλώσεις	στα	ΜΜΕ	που	κάλυπταν	το	συνέδριο	

και,	δείχνοντας	εμπράκτως	την	ενωτική	του	διάθεση,	αναφέρθηκε	και	στην	κινητοποίηση	
των	συνταξιούχων	αστυνομικών	που	ήταν	προγραμματισμένη	να	γίνει	και	έγινε	πράγματι	
την	επόμενη	ημέρα.	Ο	πρόεδρος	της	ΕΝΑΕΑ	εξέφρασε	τη	συμπαράστασή	του	στους	συ-
νταξιούχους	που	αγωνίζονταν	για	τη	βελτίωση	των	συντάξεών	τους,	είπε	δε	σε	ό,τι	αφορά	
την	Ένωσή	του,	ότι	«θα καθορίσει τη στάση της μόλις ολοκληρώσει τις συναντήσεις της με 
τους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Το μήνυμά μας προς την Πολιτεία», είπε	χαρακτη-
ριστικά, «είναι: Ώς εδώ! Έχουμε υποχρεώσεις, έχουμε όμως και δικαιώματα»139.
Οι	συνταξιούχοι	αστυνομικοί	είχαν	την	στήριξη	της	ΕΝΑΕΑ,	η	οποία	με	ανακοίνωσή	

της	σημείωνε	-μεταξύ	άλλων-	«ότι είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη εξασφάλισης μιας αξι-
οπρεπούς σύνταξης σ’ αυτούς που επί τριανταπέντε χρόνια, χωρίς ωράριο και δικαιώματα, 
πρόσφεραν, υπό αντίξοες συνθήκες, τις υπηρεσίες τους προς το κοινωνικό σύνολο. ΘΛΙΒΕ-
ΤΑΙ γιατί με τη μισθολογική-συνταξιοδοτική πολιτική των κρατούντων -και όχι μόνο- συ-
νταξιούχοι άνθρωποι αναγκάζονται να βγουν στο πεζοδρόμιο, κάτι πρωτόγνωρο και άκρως 
ανησυχητικό φαινόμενο για τον τόπο μας»,	ανέφερε	μεταξύ	άλλων,	απευθύνοντας	ύστατη	
έκκληση	στην	κυβέρνηση	για	την	ικανοποίηση	των	δίκαιων	αιτημάτων	όσο	είναι	ακόμη	
καιρός.	«Σε διαφορετική περίπτωση, είμαστε υποχρεωμένοι να υπακούσουμε στην αγανακτι-
σμένη φωνή των συναδέλφων μας και στη συνείδησή μας. Και η ευθύνη για τα μελλούμενα 
να συμβούν, δεν θα βαρύνει εμάς»,	τόνιζαν	οι	Αξιωματικοί.

Αξίζει	να	σημειωθεί,	επίσης,	ότι	στις	4	Μαΐου	1995,	με	αφορμή	την	κυβερνητική	από-
φαση	για	χορήγηση	μηνιαίου	«επιδόματος	ετοιμότητας»	μόνο	στο	εν	ενεργεία	και	απο-
στρατεία	στρατιωτικό	προσωπικό	του	υπουργείου	Εθνικής	Άμυνας,	εξέδωσε	νέα	σκληρή	
ανακοίνωση,	κατηγορώντας	το	υπουργείο	Οικονομικών	ότι	παραπέμπει	στις	καλένδες	το	
δικό	τους	αίτημα,	αφού	ακολουθεί	εκ	νέου	το	χωρισμό	των	ένστολων	στελεχών	της	χώρας	
μας	σε	«πατρικίους»	και	«πληβείους».	Κατήγγειλε,	μάλιστα,	την	κυβέρνηση	ότι	συνειδητά	
υποβαθμίζει	τα	Σ.Α.,	τον	δε	υπουργό	των	Οικονομικών	«για τη μέχρι σήμερα προσβλητική 
και περιφρονητική στάση έναντι των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του αστυ-
νομικού προσωπικού γενικότερα».	Επίσης,	τον	προειδοποίησε	ότι	«το 1995 δεν είναι 1982 
και ότι σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει η δέουσα απάντηση από την ευρύτερη αστυνομική 
οικογένεια, μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού Χάρτη της χώρας».
Την	ανακοίνωση,	με	την	οποία	επίσης	καλούσαν	τα	πολιτικά	κόμματα	να	πάρουν	άμεσα	

θέση,	υπέγραφε,	εκτός	από	τον	πρόεδρο	Ηλία	Βλαχογιάννη	και	τον	γενικό	γραμματέα	Μι-
χαήλ	Βετούλη,	και	ο	αντιπρόεδρος	Ελευθέριος	Οικονόμου.
Εξάλλου,	στις	5	Μαΐου	1995,	με	αφορμή	τη	συζήτηση	στην	αρμόδια	Επιτροπή	της	Βου-

λής	ενός	σχεδίου	νόμου	του	υπουργείου	Εσωτερικών	για	τη	Νομαρχιακή	Αυτοδιοίκηση,	

139. «Ριζοσπάστης», 17 Μαΐου 1995.
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υποβλήθηκε	αίτημα	για	ψήφιση	σχετικής	διάταξης	που	να	παγιώνει	τη	χορήγηση	του	εκλο-
γικού	επιδόματος	και	στο	αστυνομικό	προσωπικό,	όπως	αυτή	είχε	προωθηθεί	από	το	ΥΔΤ	
από	το	Σεπτέμβριο	του	1994140.

Όλα	αυτά	 τίθενται	με	κατηγορηματικό	 τρόπο	και	κατά	 τις	συναντήσεις	που	ακολου-
θούν,	κατ’	αρχήν,	στις	9	Μαΐου	1995	με	τον	Αρχηγό	της	Πολιτικής	Άνοιξης,	Αντώνη	Σα-
μαρά,	στις	17	Μαΐου	1995	με	τον	υπουργό	Δημόσιας	Τάξης	Σήφη	Βαλυράκη	και	στις	19	
Μαΐου	 1995	με	 τον	Γραμματέα	 της	Κ.Ε.	 τους	ΠΑΣΟΚ	Άκη	Τσοχατζόπουλο,	 οι	 οποίοι	
αναγνώρισαν	το	δίκαιο	των	αιτημάτων	και	υποσχέθηκαν	ότι,	στο	μέτρο	του	δυνατού,	θα	
κινηθούν	προς	την	κατεύθυνση	μιας	δίκαιης	λύσης	αυτών.	Η	Ένωση	τους	παρέδωσε	και	
σχετικό	Υπόμνημα,	ιεραρχώντας	τα	αιτήματα,	ως	εξής:
1.	Θέσπιση	νέου	βελτιωμένου	«ενιαίου	μισθολογίου»	για	τα	στελέχη	των	Ενόπλων	Δυ-

νάμεων	και	το	προσωπικό	της	Ελληνικής	Αστυνομίας.
2.	Χορήγηση	επιδόματος	«ετοιμότητας»	και	στο	αστυνομικό	προσωπικό	με	τους	όρους	

και	τις	προϋποθέσεις	που	χορηγήθηκε	στο	στρατιωτικό	προσωπικό	του	Υ.ΕΘ.Α.	
3.	Επαναφορά	της	καταργηθείσης	ρύθμισης	για	κατ’	εξαίρεση	εισαγωγή	τέκνων	αστυ-

νομικών,	σε	ποσοστό	12%,	στις	Αστυνομικές	Σχολές.
4.	Επέκταση	και	στο	αστυνομικό	προσωπικό	των	διατάξεων	του	Ν.Δ.	142/1974,	όπως	

αυτές	ισχύουν	για	τα	στελέχη	των	Ενόπλων	Δυνάμεων.
5.	Ίδρυση	ανεξάρτητου	Αρχηγείου	Ελληνικής	Αστυνομίας.
6.	Καθιέρωση	αξιοκρατικού	και	αντικειμενικού	συστήματος	προαγωγών	και	μεταθέσεων.
7.	Ρύθμιση	για	πάγια	χορήγηση	του	εκλογικού	επιδόματος	και	στο	αστυνομικό	προσωπικό.
8.	Επίλυση	προβλήματος	χρεών	ασφαλιστικού	ταμείου	(ΤΑΑΧ)	-χωρίς	ταυτόχρονα	να	

θιγούν	τα	ασφαλιστικά	δικαιώματα	των	μετόχων	των	εύρωστων	οικονομικά	Ταμείων-	δε-
δομένου	ότι,	όπως	τόνιζαν,	«η	Πολιτεία	άσκησε	κοινωνική	πολιτική	σε	βάρος	των	συμ-
φερόντων	των	μετόχων	και	είναι	υπεύθυνη	για	τη	σημερινή	οικονομική	του	δυσπραγία».
Μείζον	θέμα,	εξάλλου,	ήταν	και	η	ισχύς	του	Π.Δ.	467/1993,	με	το	οποίο	είχε	καθιερωθεί	

η	πάγια	δυνατότητα	της	Διοίκησης	να	ενεργεί,	οποτεδήποτε,	έκτακτες	κρίσεις	των	Αξιωμα-
τικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας.	Η	Ένωση	υποστήριζε	ότι	«οι έκτακτες κρίσεις αποτελούν 
παρέκκλιση εκ του ισχύοντος συστήματος κρίσεων και προαγωγών, προκαλούν υπηρεσιακή 
και προσωπική ανασφάλεια και συνιστούν μόνιμη απειλή και ανασταλτικό παράγοντα κάθε 
παραγωγικής δραστηριότητας. Γι’ αυτό, στόχος της ήταν η κατάργησή του».
Για	το	επίμαχο	θέμα	των	ημερών,	τη	μη	χορήγηση	δηλαδή	του	επιδόματος	«ετοιμότη-

τας»,	ο	Σήφης	Βαλυράκης,	καίτοι	ήταν	θετικός	για	την	ικανοποίηση	του	αιτήματος,	δεν	
δίστασε	να	δηλώσει	ότι	είναι	αντίθετος	σ’	οποιαδήποτε	σχετική	συγκέντρωση	και	πορεία	
των	αστυνομικών	στο	κέντρο	της	Αθήνας.	Περνούσε,	μάλιστα,	στην	«αντεπίθεση»,	δηλώ-
νοντας	ότι	ο	δικός	του	στόχος	είναι	η	άμεση	έναρξη	μιας	διαδικασίας	συνολικού	εκσυγ-
χρονισμού	του	Αστυνομικού	Σώματος,	σε	ό,τι	αφορά	τους	θεσμούς,	την	εκπαίδευση,	τον	
εξοπλισμό,	την	οργάνωση	και	γενικότερα	τη	λειτουργία	του,	με	αντικειμενικό	σκοπό	την	
ποιοτική	και	ποσοτική	αναβάθμιση	των	προσφερόμενων	υπηρεσιών	της	Αστυνομίας	στους	
πολίτες,	προς	όφελος	και	των	ιδίων	των	αστυνομικών.

140. Η πρόταση προέβλεπε: Η περ. γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.1516/1985 (άρθρο 123 
π.δ.92/1994) συμπληρώνεται ως εξής: “Στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, καθώς 
και στο αστυνομικό, πυροσβεστικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, για την 
έκτακτη απασχόληση τους σε εκλογικής φύσεως εργασίες κατά την εκλογική περίοδο”.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

«Το Σώμα αρχίζει να αισθάνεται τα μέλη του»...

Ο	μήνας	Μάιος	μάς	φέρνει,	όμως,	εκτός	από	τη	χαρά	της	άνοιξης,	και	τις	πρώτες	Γενικές	
Συνελεύσεις	των	νέων	Περιφερειακών	Ενώσεων,	όπου	το	προεδρείο	επιδιώκει	να	δηλώνει	
σταθερά	«παρών»,	ιδίως	στα	οργανωτικά	ζητήματα	που	ανέκυπταν.
Έτσι,	σύμφωνα	με	τα	διαθέσιμα	στοιχεία,	στις	20-5-1995,	αντιπροσωπεία	του	Δ.Σ.	μετέ-

βη	στην	Κομοτηνή,	παραβρέθηκε	στις	εργασίες	της	πρώτης	Γενικής	Συνέλευσης	της	νεο-
ϊδρυθείσας	Ένωσης	Αξιωματικών	Ελληνικής	Αστυνομίας	Περιφέρειας	Ανατολικής	Μακε-
δονίας	και	Θράκης,	ενώ	στις	22-5-1995	σε	αίθουσα	της	Γενικής	Αστυνομικής	Διεύθυνσης	
Θεσσαλονίκης	πραγματοποιήθηκε	η	πρώτη	έκτακτη	Γενική	Συνέλευση	της	Ένωσης	Αξιω-
ματικών	Ελληνικής	Αστυνομίας	Περιφέρειας	Κεντρικής	Μακεδονίας,	στην	οποία	η	ΕΝΑ-
ΕΑ	απέστειλε	σχετικό	χαιρετισμό.
Οι	Αξιωματικοί,	παράλληλα,	αναδεικνύουν	τοπικού	ενδιαφέροντος	ζητήματα,	αλλά	και	

γενικότερα,	όπως	π.χ.	η	επέκταση	των	διατάξεων	του	Ν.Δ.142/1974,	κατά	το	προηγούμενο	
των	Ενόπλων	Δυνάμεων,	ώστε	να	συμπεριληφθούν	στις	λεγόμενες	«μάχιμες	υπηρεσίες»	
και	εκείνες	που	εκ	παραδρομής	ή	για	άλλους	λόγους,	δεν	έχουν	συμπεριληφθεί	(π.χ.	Υπη-
ρεσίες	Αλλοδαπών	της	τ.	Αστυνομίας	Πόλεων	αναγνωρίζονται	ως	μάχιμες,	 ενώ	εκείνες	
της	τ.	Χωροφυλακής	θεωρούνται	«επιτελικές»).	Ώς	τότε,	Αξιωματικοί	που	εκτελούσαν	τα	
αυτά	ακριβώς	καθήκοντα,	είχαν	διαφορετική	αντιμετώπιση	από	την	Πολιτεία.
Επίσης,	 αναδεικνύονταν	 τα	 ζητήματα	 της	 περίθαλψης	 με	 επίκεντρο	 το	Νοσηλευτικό	

Ίδρυμα	Μ.Τ.Σ.	 (ΝΙΜΙΤΣ).	Οι	Αξιωματικοί	 απαιτούσαν	 επαρκή	 εκπροσώπηση	 του	ΥΔΤ	
στα	αρμόδια	όργανα	του	Νοσοκομείου,	κατά	προτεραιότητα	εξυπηρέτηση	αυτών	και	των	
μελών	των	οικογενειών	τους,	ενώ	αναδείκνυαν	και	τα	λειτουργικά	του	προβλήματα	(μη	
στελέχωση	του	ιδρύματος	αναλογικά	με	τον	αριθμό	των	μελών-μετόχων	που	εκπροσωπεί	
ο	κάθε	φορέας).	Ζητούσαν	αναλογική	εκπροσώπηση	στο	Δ.Σ.	όλων	των	φορέων-μετόχων,	
σύμφωνα	και	με	τη	συνταγματική	επιταγή	περί	ισότητος	όλων	των	Ελλήνων,	θεσμοθέτηση	
της	συμμετοχής	στο	Δ.Σ.	του	Ιδρύματος	εκπροσώπων	των	δευτεροβαθμίων	Ενώσεων,	Αξι-
ωματικών	και	Αστυνομικών.	Επίσης,	η	στελέχωση	του	ιδρύματος	με	ιατρικό,	διοικητικό,	
νοσηλευτικό	και	βοηθητικό	προσωπικό	να	γίνεται	αναλογικά	για	όλους	τους	φορείς	και	
μόνο	όταν	κάποιος	φορέας	δηλώνει	σχετική	αδυναμία,	να	υπάρχει	παρέκκλιση	από	αυτή	
τη	ρύθμιση.	
Το	κυριότερο	δε,	«να προβλεφθεί σαφής και εμφανής προτεραιότητα κατά πρώτο λόγο 

των μετόχων και κατά δεύτερο λόγο των ένστολων έναντι των τρίτων, τόσο στη νοσοκο-
μειακή περίθαλψη, όσο και στα εξωτερικά ιατρεία. Προς τούτο πρέπει, αφενός να υπάρχει 
συγκεκριμένη πτέρυγα για αποκλειστική χρήση των δικαιούχων και αφετέρου ενδεικτικές 
πινακίδες για τη σειρά προτεραιότητας στα εξωτερικά ιατρεία».
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Κατά	 το	χρονικό	αυτό	διάστημα,	 τόσο	ο	πρόεδρος	 της	Ένωσης	Ηλίας	Βλαχογιάννης	
όσο	και	ο	γραμματέας	Μιχαήλ	Βετούλης,	και	ιδίως	ο	πρόεδρος	της	Ένωσης	Αξιωματικών	
Αττικής	Γιώργος	Καμαρινόπουλος,	μέσω	τηλεοπτικών	και	ραδιοφωνικών	σταθμών,	αλλά	
και	μέσω	εφημερίδων	ενημέρωναν	τους	συναδέλφους	τους	όσο	και	την	κοινή	γνώμη	για	τα	
προβλήματα	που	απασχολούσαν	το	αστυνομικό	προσωπικό,	και	ιδιαίτερα	την	εκρηκτική	
κατάσταση	που	είχε	δημιουργηθεί	από	τη	μη	χορήγηση	σ’	αυτό	του	επιδόματος	«ετοιμό-
τητας».	Το	γεγονός	αυτό,	μάλιστα,	αποτέλεσε	και	αντικείμενο	παρέμβασης	του	προέδρου	
της	Νέας	Δημοκρατίας	Μιλτιάδη	Έβερτ,	ο	οποίος	προέβη	στην	ακόλουθη	δήλωση,	στις	25	
Μαΐου	1995:

«Η Κυβέρνηση εμπαίζει κατά τρόπο απαράδεκτο τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των Σωμάτων Ασφαλείας. Αθέτησε δημόσιες δεσμεύσεις της και δεν προώθησε το νέο 
Μισθολόγιο που είχε υποσχεθεί. Αντίθετα, ασκεί μια πολιτική επιλεκτικής χορηγήσεως 
επιδομάτων.
Η Νέα Δημοκρατία έφερε σήμερα στη Βουλή Πρόταση Νόμου για τη ρύθμιση του σημαντι-
κού αυτού θέματος. Δυστυχώς, η Κυβέρνηση την απέρριψε.
Ας αναλογισθεί, επιτέλους, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ότι είναι η μόνη Κυβέρνηση της 
χώρας που με την εξοργιστική τακτική της υπεχρέωσε τους αποστράτους των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας να καταφύγουν σε συγκεντρώσεις και πορείες 
διαμαρτυρίας».
Κορυφαία	συνδικαλιστική	στιγμή	των	Αξιωματικών	αποτελεί	στη	συνέχεια	η	πραγμα-

τοποίηση	της	Ε’	(έκτακτης)	Γενικής	Συνέλευσης	στις	4-6-1995,	με	σκοπό	την	ενημέρωση	
των	μελών	της	Ένωσης	και	τη	λήψη	αποφάσεων	επί	των	θεσμικών	και	οικονομικών	αιτη-
μάτων.
Ο	γενικός	γραμματέας	Μιχαήλ	Βετούλης,	συμπληρώνοντας	την	παρέμβαση	του	προέ-

δρου,	προέβη	σε	πλήρη	παρουσίαση	της	κατάστασης,	αλλά	και	σε	μια,	από	βάθους	ψυχής,	
κατάθεση	της	αγωνίας	του	για	τα	συνδικαλιστικά	και	όχι	μόνον,	δρώμενα:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
1. Θα ήθελα, κατ’ αρχήν, να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία στην Έκτα-

κτη Γενική μας Συνέλευση, η οποία πραγματοποιείται κάτω από το βάρος ορισμένων 
γεγονότων, τα οποία ασφαλώς και γνωρίζετε και τα οποία ήδη ανέφερε ο Πρόεδρος 
της Ένωσης.

2. Επιθυμώντας να ενώσω τη φωνή μου με τη δική σας φωνή και πιστεύοντας ταυτό-
χρονα ότι απηχώ τις ενδόμυχες σκέψεις και ανησυχίες σας, αφού τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουμε είναι κοινά για όλους μας, θα ήθελα να διατυπώσω ορισμένες 
χρήσιμες, κατά τη γνώμη μου, γενικές απόψεις για το Σώμα που υπηρετούμε.

3. Οι πάντες γνωρίζουν σήμερα ότι η επί σειρά ετών πολιτική, όλων σχεδόν, των Κυ-
βερνήσεων, αλλά και η στάση μερίδας του Τύπου και της κοινωνίας μας, έχουν οδη-
γήσει τους αστυνομικούς στην οικονομική εξαθλίωση, την κοινωνική και υπηρεσιακή 
ανυποληψία, την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό υποβιβασμό. Η επιχειρούμενη 
-διαχρονικά- χειραγώγηση και ασφυκτική κηδεμονία των Σωμάτων Ασφαλείας από 
τους εκάστοτε κρατούντες οδήγησε τη λειτουργία τους σε μια ιδιότυπη απομόνωση 
από την ευρύτερη κοινωνικο-πολιτική μας ζωή. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της αγκίστρω-
σης σε ξεπερασμένες αντιλήψεις και μιας «ιδεολογίας» που ήθελε τον αστυνομικό να 
λειτουργεί στο πλαίσιο μηχανισμών ενός κράτους ξένου προς τον πολίτη. Ταυτόχρονα, 
οι λειτουργοί του Αστυνομικού Θεσμού στη χώρα μας, εξαιτίας μιας κοντόφθαλμης 
νοοτροπίας, διάγουν στο θάλαμο των προκαταλήψεων και της παραπληροφόρησης, 
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καταδικασμένοι, κατά τα άλλα, σε ισόβια κοινωνική κάθειρξη.
4. Από την άλλη μεριά, εύκολα διαπιστώνει κανείς μια διάθεση αναζήτησης ασθενών ση-

μείων σε κάθε εκδήλωση της Αστυνομίας και ένα πνεύμα καταλογισμού ευθυνών, είτε 
αυτές υπάρχουν στην πραγματικότητα, είτε είναι δημιουργήματα αφελών φαντασιώσεων 
ή πονηρών προθέσεων και σκοπιμοτήτων. Για παράδειγμα, όταν κάποιος αστυνομικός 
τραυματίσει πολίτη, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, έστω και ελαφρά, ακόμη 
κι αν αυτός είναι κακοποιός, εκτυλίσσεται αυτόματα μια ενορχηστρωμένη εκστρατεία 
εναντίον του, αναρμόδιοι και μη σπεύδουν να κάνουν δηλώσεις, να καταδικάσουν, να 
διαδηλώσουν, να ζητήσουν την κεφαλή επί πίνακι, μπαίνει στο στόχαστρο και στο κλισι-
οσκόπιο της λοιδορίας, της καταφοράς και της συκοφαντίας, με αποτέλεσμα να ευτελί-
ζεται και να εκμαυλίζεται κάθε ίχνος αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης και κύρους του αστυνο-
μικού θεσμού. Αν το θύμα, όμως, είναι αστυνομικός, κανείς δεν συγκινείται. Καμία από 
τις οργανωμένες και συνήθως τόσο ευαίσθητες και τόσο θορυβώδεις στις αντιδράσεις 
τους, για την καταπάτηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και της νομιμότητας, κοινω-
νικές μειοψηφίες («ιντελιγκέντσια» της ψευτοκουλτούρας, κατά τον Τύπο), δεν προφέ-
ρουν έναν, έστω, λόγο συμπαράστασης και συμπάθειας, σε εκείνον που για λογαριασμό 
όλων μας και με τη ρητή ή ενδόμυχη κοινωνική συγκατάθεση, ασκεί το καθήκον του.

5. Έχει, όμως, κανείς γενικά από τους επικριτές μας κάνει νυκτερινή περιπολία; Έχει 
περάσει τον περισσότερο χρόνο της ζωής του ανάμεσα σε παράνομους, μεθυσμένους 
και αντικοινωνικά στοιχεία; Έχει νιώσει την οικογενειακή στέρηση; Έχει δουλέψει 
με κρύο, ζέστη, μέσα στο καυσαέριο; Έχει νιώσει την ανάσα του θανάτου, έχει κλάψει 
δικό του άνθρωπο-θύμα στυγνών κακοποιών ή άνανδρων δολοφόνων και την κοινω-
νική κατακραυγή, που μερικές φορές φθάνει τα όρια του κοινωνικού ρατσισμού; Θα 
μπορούσε κανείς να προσθέσει πολλά έχει...

Κατά τα άλλα, είναι οι ίδιοι που θα προσπαθούν -πάντα κατά τον Τύπο- να πείσουν την 
κοινωνία ότι:

 α.  Οι αστυνομικοί είναι διεστραμμένα όντα που συλλαμβάνουν και βασανίζουν πά-
ντοτε αθώους, οι οποίοι πετάνε πέτρες, βάζουν φωτιές ή βόμβες, κάνουν καταλή-
ψεις και καταστρέφουν ό,τι βρουν μπροστά τους.

 β.  Ότι οι έμποροι ναρκωτικών, καταπατητές, λαθρέμποροι, κλέφτες, πλαστογράφοι 
είναι αγνά παιδιά του λαού, που η κοινωνία τούς υποχρέωσε να αμαρτήσουν και, 
συνεπώς, κακώς συλλαμβάνονται, καταδικάζονται και φυλακίζονται.

Αλλά τι να πεί κανείς σ’ αυτή την παράξενη χώρα που μέχρι και οι εγκληματίες έχουν λόγο, 
για όλους και για όλα, περισσότερα δικαιώματα από τους διώκτες τους, ενώ στους 
τελευταίους αναγνωρίζονται μόνο υποχρεώσεις. Τα δικαιώματα γι’ αυτούς είναι μια 
άλλη ιστορία.

6. Βεβαίως, έχουμε και εμείς την εσωτερική μας παθογένεια και παθολογία, αλλά σε 
καμιά περίπτωση οι παρανομίες και τα αδικήματα του «ενός» δεν καταλογίζονται 
στο παθητικό του «συνόλου», όσο στην περίπτωση της Αστυνομίας. Ο οποιοσδήποτε 
εκτροχιασμός (μικρός ή μεγάλος) αστυνομικού οργάνου γίνεται αιτία για να καταμαρ-
τυρηθούν με στρεβλώσεις, αμβλώσεις και παραχαράξεις ευθύνες και ενοχές συνολι-
κά, περιληπτικά και συλλήβδην σε όλους τους αστυνομικούς.

7. Ταυτόχρονα, πάγια και δίκαια αιτήματα των αστυνομικών, της σάρκινης αυτής ασπί-
δας κατά του εγκλήματος και των εγκληματιών, όπως η θέσπιση νέου «ενιαίου μι-
σθολογίου» για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και το προσωπικό της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, η ίδρυση ανεξάρτητου Αρχηγείου, η καθιέρωση αξιοκρατικού και 



223

Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

αντικειμενικού συστήματος προαγωγών και μεταθέσεων, η χορήγηση του εκλογικού 
επιδόματος κ.λπ. αδυνατούν να βρουν τη λύση τους. Αποτέλεσμα της προκλητικής 
αυτής αδιαφορίας είναι να μειώνεται συνεχώς και να εξευτελίζεται η αξία τους ως 
ανθρώπων και ως δημοσίων οργάνων, να προκαλείται αναστάτωση στην προσωπική 
και κοινωνική τους ζωή, να αναστέλλεται κάθε είδους παραγωγική δραστηριότητα, να 
καταρρακώνεται το ηθικό τους και όλα αυτά σε βάρος, ασφαλώς, της έννομης τάξης 
και της ασφάλειας της χώρας.

8. Παρ’ όλα αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνο-
μίας βρίσκει τη δύναμη ακόμη, να αντιστέκεται και με όποιες δυνάμεις, εφόδια και 
μέσα διαθέτει σήμερα -για την ανεπάρκεια ή έλλειψη των οποίων η Αστυνομία φέρει 
τη λιγότερη ευθύνη- μοχθεί νυχθημερόν, κάτω από αντίξοες, τις περισσότερες φορές, 
συνθήκες για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την παγίωση του 
αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, με ικανοποιητικά, κατά γενική ομολογία, αποτε-
λέσματα.

9. Εν τω μεταξύ, δεν μπορούμε να αγνοούμε και τη σημερινή πραγματικότητα. Αρκετοί 
συνάδελφοί μας, μη μπορώντας να αντέξουν τις δυσβάστακτες οικονομικές απαιτή-
σεις της σύγχρονης ζωής, αναγκάζονται να κάνουν και δεύτερη εργασία, ως οικοδό-
μοι, οδηγοί ταξί, σερβιτόροι, κηπουροί, νυχτοφύλακες κ.λπ. Και αυτή είναι η «καλή» 
πλευρά του θέματος. Άλλοι, ευτυχώς ολίγοι, εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση και 
χρησιμοποιώντας, ως «άλλοθι» την οικονομική ανέχεια, επιδίδονται σε διάφορες πα-
ράνομες δραστηριότητες.

10. Ήρθε η ώρα, πάντως, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πρέπει να αποφα-
σίσουμε, επιτέλους χωρίς δικολαβικές ακροβασίες και στρεψόδικες υπεκφυγές, τι εί-
δους αστυνομικό θέλουμε. Θέλουμε έναν αστυνομικό κοινωνικά περιθωριοποιημένο, 
ταπεινωμένο και περιφρονημένο, ανίκανο να ανταποκριθεί στο καθήκον του, πειθή-
νιο όργανο της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας, αχθοφόρο των λαθών άλλων, ουραγό 
των κοινωνικών εξελίξεων και παρία της κοινωνικής μας ζωής, έρμαιο των ποταπών 
ορέξεων οποιουδήποτε παράγοντα και μεγαλοσχήμονα αυτού του τόπου, συνοδοι-
πόρο προστατών και παράνομων και ευεπίφορο σε όποιες παράνομες συναλλαγές, 
ακούσιο παραβάτη του όρκου του, εύκολη λεία και ανήμπορο να αντιδράσει στα τε-
κταινόμενα γύρω του; Όχι ασφαλώς. Το μοντέλο αυτό του αστυνομικού κανείς δεν το 
θέλει. Όλοι θέλουμε έναν αστυνομικό αξιοπρεπή, κοινωνικά καταξιωμένο, δημοκρα-
τικό και αφοσιωμένο στα καθήκοντά του.

11. Κατά συνέπεια, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη, η Πολιτεία να σκύψει με ειλικρι-
νή διάθεση και πραγματικό ενδιαφέρον πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι αστυνομικοί και να δώσει άμεσα λύσεις. Χωρίς να παραγνωρίζουμε την ανάγκη 
επίλυσης όλων των εγγενών προβλημάτων, πιστεύουμε ότι, πρώτα απ’ όλα, πρέπει 
να εξασφαλισθούν οι βασικές εκείνες προϋποθέσεις (επαγγελματικές, ψυχολογικές 
και υλικές) για μια αξιοπρεπή διαβίωση, απαλλαγμένη από το φόβο και την ανάγκη, 
στοιχεία τα οποία οδηγούν, πολλές φορές, στην «υλική» και «ψυχολογική» βία και 
ορισμένες φορές στην τελική υποταγή.

12. Τελειώνοντας, είναι ευκαιρία νομίζω να στείλουμε ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυν-
ση, να τους πούμε ειλικρινά και ξεκάθαρα ότι αυτός ο Οργανισμός, ο Οργανισμός του 
Αστυνομικού Σώματος, που επί ενάμιση και πλέον αιώνα ήταν ακίνητος και ασάλευ-
τος, αρχίζει να αισθάνεται τα μέλη του και να τα κινεί, αρχίζει να αντιλαμβάνεται τι 
γίνεται γύρω του και ότι έχει δικαιώματα και όχι μόνο υποχρεώσεις, ότι έχει ανάγκη 
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να αυτοπροστατευθεί από τις όποιες ανοίκειες και άδικες επιθέσεις και ότι οι νέες γε-
νιές των αστυνομικών είναι αποφασισμένες να μην επιτρέψουν πλέον σε κανέναν να 
συνεχίσει να ασελγεί πάνω στο Σώμα της Αστυνομίας και επάνω στα Σώματα 42.000 
σκληρά εργαζόμενων Ελλήνων πολιτών.

Από	τη	Γενική	Συνέλευση	εγκρίθηκε	ομόφωνα	Ψήφισμα,	το	οποίο	απεστάλη	σε	όλους	
τους	Αρχηγούς	των	πολιτικών	κομμάτων,	ενώ	μετά	από	λίγες	ημέρες	στις	8-6-1995	(ημέρα	
κατά	 την	 οποία	 είχε	 προγραμματιστεί	 συγκέντρωση	 διαμαρτυρίας	 από	 τους	 συνέδρους	
της	ΠΟΑΣΥ), με	αφορμή	τη	συνάντηση	του	Σήφη	Βαλυράκη	με	αντιπροσωπεία	της	ΠΟ-
ΑΣΥ	και	τις	σχετικές	εξαγγελίες	του,	η	ΕΝΑΕΑ	απάντησε	με	ανακοίνωσή	της	ότι	«θεωρεί	
ως μόνη ικανοποιητική, για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, λύση, την καταβολή 
και σ’ αυτό του επιδόματος «ετοιμότητας» που χορηγήθηκε στο στρατιωτικό προσωπικό του 
Υ.ΕΘ.Α., με τους ίδιους όρους και τις αυτές προϋποθέσεις».
Θετικά	είδε,	ωστόσο,	τη	δήλωση	του	Σήφη	Βαλυράκη	ότι	είναι	δεδομένη	η	ένταξη	του	

αστυνομικού	προσωπικού	στο	«ενιαίο	στρατιωτικό	μισθολόγιο»,	αλλά	παράλληλα	τόνισε	
ότι «η συνάρτηση του χρόνου υλοποίησης αυτού από τις δημοσιονομικές δυνατότητες δημι-
ουργεί σκεπτικισμό και προβληματισμό στην ευρύτερη αστυνομική οικογένεια, δεδομένης 
της πικρής της εμπειρίας από την πρόσφατη, αλλά και απώτερη μισθολογική της μεταχείριση 
από την Πολιτεία (μη καταβολή εκλογικών επιδομάτων, στεγαστικού επιδόματος, επιδόμα-
τος 18.000 δρχ.)»141.

Εξαιρετικής	σημασίας	για	την	ΕΝΑΕΑ	αποτελούσε,	όμως,	εκείνη	εδικά	την	περίοδο,	η	
συνάντηση	της	20ής	Ιουνίου	1995 με	τον	Πρόεδρο	της	Δημοκρατίας	Κωστή	Στεφανόπου-
λο.	Το	προεδρείο	της	Ένωσης	έγινε	δεκτό	σε	εθιμοτυπική-ενημερωτική	συνάντηση,	κατά	
την	οποία	είχε	την	ευκαιρία	να	συνομιλήσει	με	τον	ανώτατο	πολιτειακό	άρχοντα	της	χώρας	
και	να	θέσει	σε	ανώτατο	επίπεδο	την	αναγκαιότητα	λήψης	ουσιαστικών	αποφάσεων	για	
την	Ελληνική	Αστυνομία.
Ωστόσο,	ο	εμπαιγμός	της	Πολιτείας,	έτσι	όπως	εκπέμφθηκε	τις	αμέσως	επόμενες	ημέρες	

με	 την	 εξαγγελία	 της	 κυβερνητικής	 επιτροπής	 για	 χορήγηση	στους	 δημοσίους	 υπαλλή-
λους,	και	μάλιστα	αναδρομικά,	του	επιδόματος	των	18.000	δρχ.	-χωρίς	να	διευκρινίζεται	
αν	στους	δικαιούχους	συμπεριλαμβάνονταν	το	προσωπικό	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	και	οι	
στρατιωτικοί	στο	σύνολο	τους-	ήταν	αναμενόμενο	να	προκαλέσει	αντιδράσεις.
Η	ΕΝΑΕΑ,	στις	6	Ιουλίου1995,	με	την	δημόσια	τοποθέτησή	της,	δεν	χαρίζει	κάστανα.	

Με	μια	άκρως	ειρωνική	ανακοίνωση,	«έγραφε»:
«1. Η Ένωσή μας ΘΕΩΡΕΙ απαράδεκτη, αδιανόητη, νομικά αβάσιμη και ηθικά αστήρικτη 

οποιαδήποτε σκέψη αποκλεισμού και πάλι του αστυνομικού προσωπικού από τη χορήγηση 
του επιδόματος αυτού.

2. Σε διαφορετική περίπτωση, είναι υποχρεωμένη να:
α. ΕΚΦΡΑΣΕΙ τις «άπειρες ευχαριστίες της» προς την Πολιτεία και ιδιαίτερα στους οικο-

νομικούς υπουργούς, για τη νέα «γενναιοδωρία τους» προς την αστυνομική οικογένεια, που 

141. Η «Απογευματινή» (9-6-95) έγραψε ειδικότερα ότι η κυβέρνηση εγκατέλειψε τους αστυνομικούς, 
ενώ αποκαλύπτει και εσωτερικές αντιπαραθέσεις. Π.χ. ότι η συντονιστική επιτροπή κατηγορούσε το 
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ότι πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ και γι’ αυτό εγκατέλειψε τους αστυνομικούς. Σε 
μια ανακοίνωσή τους, οι συμμετέχοντες σ’ αυτήν το κατηγορούσαν ότι ανέτρεψε την απόφαση του 
συνεδρίου για κινητοποίηση στις 8 Ιουνίου, μετά τις υποσχέσεις του Σ. Βαλυράκη.
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έρχεται σε συνέχεια εκείνης του «στεγαστικού επιδόματος» των δύο «εκλογικών επιδομά-
των» και του προσφάτου «επιδόματος ετοιμότητας».

β. ΔΗΛΩΣΕΙ ότι δεν θα ξεχάσει να «ανταποδώσει» αυτή τη γενναιοδωρία με παναστυνο-
μική συγκέντρωση «ευγνωμοσύνης» στο κέντρο των Αθηνών, σε συνεργασία με την Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ) και τις άλλες αστυνομικές συνδικα-
λιστικές οργανώσεις, κάτι που θα γίνει, για πρώτη φορά, λίαν προσεχώς.

γ. ΖΗΤΗΣΕΙ, εκ των προτέρων, συγγνώμη απ’ τον εργοδότη μας ελληνικό λαό, για όποια 
ταλαιπωρία υποστεί κατά τη συνταγματική διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων μας, αλλά 
θέλει να πιστεύει ότι έχει, όχι μόνο την κατανόησή του, αλλά και την αμέριστη συμπαράστασή 
του. 

3. Τέλος, θλίβεται για τη συμπεριφορά της Πολιτείας έναντι των ένστολων πολιτών της 
χώρας μας, συμπεριφορά που υπαγορεύεται, όχι από τις αρχές του Κράτους Δικαίου, αλλά 
του Κράτους Δεσπότου, που άγεται μεν και φέρεται από οργανωμένες ομάδες και συντεχνίες, 
αλλά το «παίζει» σκληρό προς αυτούς που θεωρεί ότι, επειδή στερούνται συνταγματικά του 
δικαιώματος της απεργίας, δεν διαθέτουν άλλους νόμιμους τρόπους αποτελεσματικής άσκη-
σης πίεσης. Πολύ σύντομα, όμως, θα διαπιστώσει ότι διαθέτουμε και τη βούληση και τον τρό-
πο και τη δύναμη να προασπίσουμε αποτελεσματικά την αξιοπρέπειά μας, την υπερηφάνεια 
μας και τα επαγγελματικά μας συμφέροντα».
Ως	ήταν	αναμενόμενο,	την	επομένη,	οι	εφημερίδες	με	χαρακτηριστικούς	τίτλους	αναφέ-

ρονταν	στις	καταγγελίες	της	Ομοσπονδίας	των	Αξιωματικών:
«Ελεύθερος»:	Νέος Εμπαιγμός του ΠΑΣΟΚ στους αστυνομικούς
«Αδέσμευτος	Τύπος»:	Στο πόδι η ΕΛ.ΑΣ. για το επίδομα	
«Ελεύθερος	Τύπος»:	Παναστυνομική συγκέντρωση αν δεν δοθεί το επίδομα των δημοσί-

ων υπαλλήλων 
«Ριζοσπάστης»:	Παναστυνομική συγκέντρωση για το 18χίλιαρο
«Ελευθεροτυπία»:	Επίδομα ή διαδήλωση.

Οι θέσεις για την πάταξη της διαφθοράς 

Κορυφαίας	σημασίας	αποτελεί	και	η	δημοσιοποίηση,	στις	19	Ιουλίου	1995,	των	θέσεων	
της	Ένωσης	για	 την	πάταξη	της	διαφθοράς	στο	Σώμα.	Με	αφορμή	σχετικό	αίτημα	του	
Αρχηγού	της	Αξιωματικής	Αντιπολίτευσης	Μιλτιάδη	Έβερτ,	για	την	υποβολή	προτάσεων	
αναβάθμισης	του	αστυνομικού	λειτουργήματος	και	καταπολέμησης	των	παρανομούντων	
αστυνομικών,	απέστειλε	στα	πολιτικά	κόμματα	ένα	πλαίσιο	αρχών	με	τα	ακόλουθα	προ-
τεινόμενα	μέτρα:

1. Καθιέρωση, παράλληλα με το ισχύον σύστημα εισαγωγής μέσω των Πανελληνίων 
Εξετάσεων, αυστηρού προελέγχου των υποψηφίων αστυνομικών, ώστε να αποκλείο-
νται οι βαρυνόμενοι με κατηγορίες εγκληματικής συμπεριφοράς ή οι μειωμένης ηθι-
κής αντιστάσεως υποψήφιοι.

2. Καθιέρωση της διαφάνειας και αξιοκρατίας σ’ όλες τις φάσεις της υπηρεσιακής στα-
διοδρομίας και ανέλιξης, και κυρίως:

 α. Θέσπιση αντικειμενικού συστήματος τοποθετήσεων και μεταθέσεων του προσωπικού.
 β. Αξιοκρατικές προαγωγές μέσω ανεξαρτήτων (και όχι διοριζομένων) υπηρεσιακών 

Συμβουλίων.
 γ. Αλλαγή τρόπου επιλογής της Ηγεσίας και παράλληλα θέσπιση ελαχίστου χρονικού 

ορίου (θητείας) παραμονής των ανωτάτων και Διευθυντικών Στελεχών στις θέσεις τους.
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3. Σύσταση ανεξάρτητου Αρχηγείου.
4. Συντόμευση του χρόνου άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου και περαίωσης της σχετι-

κής διαδικασίας, με την ουσιαστική λειτουργία των σχετικών υφισταμένων Υπηρεσι-
ών και στελέχωσης αυτών με κατάλληλους Αξιωματικούς.

5. Αναμόρφωση του όλου πειθαρχικού δικαίου, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα 
παράστασης των κατηγορουμένων αστυνομικών μετά συνηγόρου. 

6. Πρόβλεψη συμμετοχής εκπροσώπων των Επαγγελματικών Ενώσεων στα υπηρεσιακά 
Συμβούλια.

7. Οικονομική αναβάθμιση του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας έτσι ώστε μέσω 
της οικονομικής αναβάθμισης να επιτευχθεί και η κοινωνική αναβάθμιση αυτών, 
αλλά και η ενίσχυση των δυνάμεων ηθικής αντίστασής τους, στους κάθε είδους «πει-
ρασμούς».

Οι	 θέσεις	 αυτές	 κέντρισαν	 το	 ενδιαφέρον	 της	 εφημερίδας	 «Επενδυτής»	 (26-7-1995),	
που	φιλοξένησε	σχετικό	άρθρο	του	γενικού	γραμματέα	Μιχαήλ	Βετούλη,	ο	οποίος	ζήτησε	
επιπλέον	και	την	παρέμβαση	μιας	Διακομματικής	Επιτροπής	για	τα	θέματα	της	Αστυνο-
μίας:

«Είναι αλήθεια»,	σύμφωνα	με	τον	γενικό	γραμματέα	της	Ομοσπονδίας,	«ότι τα τελευταία 
κρούσματα διαφθοράς αστυνομικών έχουν προκαλέσει δικαιολογημένη ανησυχία στην κοινή 
γνώμη και έχουν δημιουργήσει βάσιμα και εύλογα ερωτηματικά για το βαθμό διάβρωσης 
στην Ελληνική Αστυνομία.

Πιστεύουμε, όμως, και ευελπιστούμε ότι η εικόνα που παρουσιάσθηκε πρόσφατα μέσα από 
τα κανάλια των τηλεοπτικών σταθμών και τις στήλες των εφημερίδων δεν είναι η πραγματι-
κή. Και σίγουρα έγινε υπέρμετρη εκμετάλλευση των περιστατικών αυτών με την υπερβολική 
διόγκωσή τους, που έχει σαν αποτέλεσμα την παραμόρφωση της πραγματικότητας και τη 
μεγιστοποίηση των συνεπειών σε βάρος του Αστυνομικού Σώματος και της συντριπτικής 
πλειοψηφίας των αστυνομικών που έντιμα υπηρετούν τον πολίτη και προσφέρουν πολύτιμες 
υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο.

Χωρίς να θέλουμε να υποβαθμίσουμε, ούτε στο ελάχιστο, τα συγκεκριμένα περιστατικά, 
το μόνιμο παράπονό μας είναι η εύκολη διαπίστωση μιας διάθεσης αναζήτησης ασθενών 
σημείων σε κάθε εκδήλωση της Αστυνομίας και ένα πνεύμα καταλογισμού ευθυνών, είτε 
υπάρχουν στην πραγματικότητα, είτε είναι δημιουργήματα πονηρών υποθέσεων ή σκοπιμο-
τήτων, με αποτέλεσμα να ευτελίζεται κάθε ίχνος αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης και κύρους του 
αστυνομικού θεσμού. 

Βεβαίως, έχουμε και εμείς την εσωτερική μας παθογένεια και παθολογία, αλλά σε καμιά 
περίπτωση οι παρανομίες και τα αδικήματα του «ενός» ή των «ολίγων» δεν καταλογίζονται 
στο παθητικό του «συνόλου», όσο στην περίπτωση της Αστυνομίας. Ο κομματισμός, η ευνοι-
οκρατία και πολιτική «προστασία», εφ’ όρου υπηρεσιακής ζωής, σε συνδυασμό με αυτή καθε-
αυτή την προσωπικότητα των συγκεκριμένων αστυνομικών και τις ευκαιρίες που τους δίνει 
η ιδιότητά τους, αποτελούν τις κυριότερες αιτίες εμφάνισης του φαινομένου αυτού. Αστυνο-
μικοί στηριζόμενοι και εκμεταλλευόμενοι «γερές πλάτες» δρουν ανενόχλητοι και επιδίδονται 
σε διάφορες παράνομες δραστηριότητες, ντροπιάζοντας τους συναδέλφους τους και το Σώμα 
που υπηρετούν. Είναι αυτοί οι ίδιοι, οι οποίοι, πολλές φορές, αποδύονται σε έναν ύπουλο 
και βρόμικο πόλεμο λάσπης κατά των εντίμων συναδέλφων τους, καλύπτοντας μ’ αυτόν τον 
επαίσχυντο τρόπο τις δικές τους ασχήμιες και παρανομίες, ενώ διασπείροντας τεχνηέντως 
ότι «οι περισσότεροι τα πιάνουν» εδραιώνουν μια επικίνδυνη κατάσταση «γενικευμένης υπο-
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ψίας», από την οποία, όπως είναι ευνόητο, μόνο αυτοί ωφελούνται. Κάποιοι, όμως, από τους 
έντιμους αστυνομικούς, δεν είναι στόχος μόνο των επίορκων συναδέλφων τους, αλλά και 
ορισμένων παρανομούντων επαγγελματιών, επειδή αποτελούν εμπόδιο στις άνομες δραστη-
ριότητές τους. Οι ανωτέρω επαγγελματίες, υπολογίζοντας στην ευαισθησία της Υπηρεσίας, 
τους καθιστούν, κατά τον ένα ή τον άλλο συκοφαντικό τρόπο, ύποπτους σ’ αυτή, ότι «δή-
θεν» ενέχονται σε διάφορες παράνομες δραστηριότητες και, κάποιες φορές, διαθέτοντας και 
«γερό δόντι», καταφέρνουν να τους ταλαιπωρούν με μεταθέσεις, Ε.Δ.Ε., σπιλώνοντας έτσι, 
κατά τον χειρότερο τρόπο, την προσωπική και υπηρεσιακή τιμή και υπόληψή τους.

Πάντως, το όλο θέμα, λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητας που παρουσιάζει, θα μπορούσε 
να αντιμετωπισθεί στα πλαίσια Διακομματικής Επιτροπής, ενώ το νέο πειθαρχικό δίκαιο με 
τη συντόμευση του χρόνου άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου και περαίωσης της σχετικής 
διαδικασίας, που φαίνεται, μεταξύ των άλλων, να εγγυάται, ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει 
τροχοπέδη και θα αναστείλει, κατά το δυνατόν, την παραβατικότητα των αστυνομικών».

Η	δημόσια	αναγνώριση	της	Ένωσης	πιστοποιείται,	όμως,	πανηγυρικά	και	στο	Ελληνικό	
Κοινοβούλιο,	στις	2	Αυγούστου	1995,	όταν	κατόπιν	εγγράφου	προσκλήσεως	της	Διαρκούς	
Επιτροπής	Δημόσιας	Διοίκησης,	παρέστη	με	εκπροσώπους	της	στην	Αίθουσα	Γερουσίας	
κατά	τη	συζήτηση	του	Σχεδίου	Νόμου για	την	«Υπηρεσία	εναερίων	μέσων	της	ΕΛ.ΑΣ.	
κ.λπ».	Αυτή	τη	φορά	διετύπωσε	διεξοδικότερα	τις	θέσεις	της	για	το	πειθαρχικό	δίκαιο. 
Η	Ένωση	ζήτησε	να	απαλειφθεί	η	διάταξη	της	παρ.	4	του	άρθρου	7	του	σ.ν.	που	απέ-

κλειε	 την	παράσταση	ή	συμπαράσταση	πληρεξουσίου	δικηγόρου	σε	όλα	 τα	στάδια	 της	
πειθαρχικής	διαδικασίας	και	να	αντικατασταθεί	με	άλλη,	η	οποία	θα	επιτρέπει	την	παρά-
σταση	ή	συμπαράσταση	συνηγόρου	στο	στάδιο	εκδίκασης	των	πειθαρχικών	υποθέσεων	
μόνο	 ενώπιον	 των	 πειθαρχικών	 (ανακριτικών)	 συμβουλίων.	Χαρακτήρισε	 την	 πρότασή	
της	καινοτόμο,	«που	εκτός	του	ότι	θα	πείσει	για	την	ειλικρίνεια	των	προθέσεων	ουσιαστι-
κού	εκσυγχρονισμού	του	πειθαρχικού	μας	δικαίου,	θα	συμβάλει	αποφασιστικά	στην	ορθή	
απονομή	της	πειθαρχικής	δικαιοσύνης	και	θα	μειώσει	στο	ελάχιστο	τις	όποιες	αυθαιρεσίες	
της	Διοίκησης.	Άλλωστε,	τα	αρμόδια	διοικητικά	δικαστήρια	με	σχετικές	αποφάσεις	τους	
έχουν	κατά	καιρούς	ακυρώσει	αποφάσεις	της	Διοίκησης,	η	οποία	είχε	απορρίψει	αιτήματα	
κατηγορουμένων	αστυνομικών	για	παράσταση	συνηγόρου	στα	πλαίσια	της	εις	βάρος	τους	
πειθαρχικής	δίκης»142.
Στην	Επιτροπή	κλήθηκε	να	πάρει	θέση	και	για	τα	θέματα	φύλαξης,	ορθής	χρησιμοποίη-

σης,	αντικατάστασης	κ.λπ.	των	ναρκωτικών	ουσιών,	που	θα	διατίθενται	αποκλειστικά	για	
εκπαιδευτικούς	σκοπούς. «Κρίνεται σκόπιμο, λόγω της ιδιαιτερότητας και ευαισθησίας που 
παρουσιάζει το συγκεκριμένο θέμα, να ρυθμισθούν με προεδρικό διάταγμα»,	ήταν	μεταξύ	
άλλων	η	θέση	της. 
Όμως,	και	στις	23	Αυγούστου	1995, με	αφορμή	την	απόφαση	της	πλειοψηφίας	της	Βου-

λής	να	απορρίψει	τη	νομοθετική	ρύθμιση	για	πάγια	χορήγηση	του	εκλογικού	επιδόματος	
στο	προσωπικό	των	Σωμάτων	Ασφαλείας,	φάνηκε	και	πάλι	η	αντίφαση,	από	την	μια	τα	
ωραία	λόγια	σε	επίπεδο	συζητήσεων	και	από	την	άλλη	η	απαξίωση	σε	επίπεδο	έργων.	Ανα-
πόφευκτα	ακολούθησε	ανακοίνωση	καταγγελτική	διότι	«χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία, 
για την ελάχιστη αποκατάσταση αδικιών σε βάρος του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλεί-
ας, αλλά και γιατί πλέον έγινε φανερό ότι δεν είναι μόνο ο αρμόδιος επί των Οικονομικών 

142. Επισυνάπτονταν ενδεικτικά οι υπ’ αριθμ. 1986/1993, 135/1994, 440/1994 και 569/1994 αποφά-
σεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
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υπουργός υπεύθυνος για την πολιτική των διακρίσεων, έναντι της ευρύτερης αστυνομικής 
οικογένειας...». «Από την πλευρά μας και σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Αστυνομικών Υπαλλήλων, θα υπάρξει η δέουσα απάντηση, μετά την προσεχή συνάντηση με 
τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας»,	προειδοποιούσε	σχετική	ανακοίνωση.	
Η	 επιλογή	 της	ανοικτής	 εκδήλωσης	 διαμαρτυρίας	ήταν	πλέον	μονόδρομος,	 όταν	 τον	

επόμενο	μήνα	ακολούθησε	συνάντηση	 (5-9-1995),	 μεταξύ	 των	υπουργών	Οικονομικών	
και	Δημόσιας	Τάξης,	αλλά	χωρίς	και	πάλι	να	δοθούν	ουσιαστικές	απαντήσεις.	Για	το	καυτό	
θέμα	του	«στρατιωτικού	μισθολογίου»,	παρέπεμπαν	και	πάλι	στο	απώτερο	μέλλον.	

Συντονισμός ενεργειών

Αναπόφευκτα,	 όλες	 οι	 Ομοσπονδίες,	 ΕΝΑΕΑ,	 ΠΟΑΣΥ	 και	 ΠΟΕΥΠΣ	 (Ομοσπονδία	
των	πυροσβεστών)	συντονίζονταν	για	να	απαντήσουν	στις	προκλήσεις	της	κυβέρνησης	το	
μήνα	Οκτώβριο.
Λάδι	στη	φωτιά	είχαν	έρθει,	εξάλλου,	να	ρίξουν	οι	κυβερνώντες	ήδη	από	το	καλοκαίρι	

και	με	τις	τότε	επιχειρούμενες	διαρθρωτικές	αλλαγές	(Πολυδύναμα	Αστυνομικά	Τμήματα	
κ.λπ.)	σε	διάφορες	Υπηρεσίες	της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	για	τις	οποίες	η	Ένωση	είχε	ανα-
γκαστεί	να	εκφράσει	την	έντονη	δυσαρέσκειά	της,	με	το	επιχείρημα	ότι	οι	τόσο	σημαντι-
κές	αυτές	αλλαγές	για	την	εύρυθμη	λειτουργία	του	Αστυνομικού	Σώματος	προωθούνταν	
ερήμην	της.

«Χωρίς να είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε διορθωτική παρέμβαση ή θεσμική μεταβολή 
που στοχεύει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη προστασία του αγαθού της έννομης 
τάξης, δεν μπορούμε παράλληλα να μην εκφράσουμε τον προβληματισμό μας κατά πόσον οι 
μεταβολές αυτές κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι προϊόν ενδελεχούς μελέτης 
και διαλόγου με τους λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λπ.).

Ευχόμαστε ειλικρινά όπως οι επιχειρούμενες αλλαγές επιτύχουν το στόχο τους, επ’ ωφε-
λεία του κοινωνικού συνόλου, αν και διατηρούμε γι’ αυτό αρκετές επιφυλάξεις, με δεδομένη 
την εμπειρία των διορθωτικών μεταβολών του παρελθόντος που δεν είχαν προσδοκώμενα 
αποτελέσματα», διαβάζουμε	στο	σχετικό	έγγραφο.
Την	οργή	των	αστυνομικών	τροφοδοτούσαν,	επίσης,	οι	επικρίσεις	προς	την	Αστυνομία	

παραγόντων	από	το	χώρο	του	ποδοσφαίρου,	με	χαρακτηριστικές	αυτές	του	τότε	προέδρου	
της	ΑΕΚ	Μ.	Τροχανά,	στον	οποίο	απάντησε	η	Ένωση	με	αφορμή	και	τον	τραυματισμό	
ενός	άτυχου	νεαρού	φιλάθλου	κατά	τον	αγώνα	Άρη	-	ΑΕΚ.	Η	Ένωση	των	Αξιωματικών	
κατήγγειλε «τις εμπρηστικές, εμπαθείς και πέρα από κάθε δεοντολογία και πρακτική δηλώ-
σεις -που πιστεύουμε ότι αποτελούν αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας- του παράγοντα της 
ΠΑΕ ΑΕΚ κ. Τροχανά και όχι μόνο, ο οποίος επιφυλάσσοντας για τον εαυτό του το ρόλο 
του αδέκαστου «κριτή» και «τιμητή» των πάντων, επιτέθηκε συλλογικά κατά της Ελληνικής 
Αστυνομίας, διασύροντας το προσωπικό της και προκαλώντας την εύλογη ανησυχία της κοι-
νής γνώμης.

Θεωρώντας αυτονόητο ότι θα ερευνηθούν αρμοδίως τυχόν ευθύνες-παραλείψεις κρατι-
κών λειτουργών για τα προχθεσινά συμβάντα, υπενθυμίζουμε στους αρμοδίους παράγοντες 
και δη στους «αλεξιπτωτιστές» του χώρου ότι, αν πράγματι πιστεύουν αυτά που είπαν για 
την Ελληνική Αστυνομία, δεν έχουν παρά να ζητήσουν την εξαίρεσή της από τους αγώνες 
της ομάδας τους και την ανάθεση της αστυνόμευσης σε ικανούς και άξιους υπαλλήλους, τους 
οποίους να αμείψουν ανάλογα από τα υπερκέρδη των επιχειρήσεών τους.
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Ακόμη, καλούμε τις υπερκείμενες αθλητικές κ.λπ. Αρχές, να επέμβουν άμεσα και αποφασιστι-
κά και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα όσο είναι ακόμη καιρός, γιατί ο τόπος, ούτε άλλες «δι-
αχωριστικές» γραμμές αντέχει, ούτε πολυτέλειες «ποδοσφαιροποίησης» του δημόσιου βίου143.

Τέλος, δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι η εποχή της εκ προθέσεως άκριτης και εκ 
του ασφαλούς επίρριψης ευθυνών στην Αστυνομία για ό,τι «στραβό» συμβαίνει στους αθλη-
τικούς χώρους, δεν μπορεί να συνεχισθεί. Όσοι εκ των «παραγόντων» δεν μπορούν να ση-
κώσουν στους μικρούς ώμους τους το ιστορικό βάρος των σωματείων των οποίων ηγούνται, 
είναι καλύτερα, για το καλό όλων μας, να ασχοληθούν αποκλειστικά με τις επιτυχημένες 
επιχειρήσεις τους, αφήνοντας το χώρο του αθλήματος στους αγνούς παράγοντες και φιλά-
θλους που τον πονούν και τον τιμούν»,	σημειωνόταν	στην	πειστικότατη	ανακοίνωση	των	
Αξιωματικών.
Την	ατμόσφαιρα,	όμως,	είχε	φορτίσει	ακόμα	περισσότερο	και	η	ίδια	η	κυβέρνηση με	

αφορμή	την	εισαγωγή	προς	συζήτηση	στη	Βουλή,	του	σχεδίου	νόμου	του	υπουργείου	Οι-
κονομικών	για	την	ίδρυση	Σώματος	Δίωξης	Οικονομικού	Εγκλήματος.	
Η	Ένωση,	στις	18	Σεπτεμβρίου1995,	εξέφρασε	και	πάλι	την	έντονη	διαμαρτυρία	και	

δυσαρέσκειά	της,	αναλύοντας	τους	λόγους	της	εναντίωσής	της.	Τα	επιχειρήματά	της	δεν	
ελήφθησαν	καν	υπόψη.	Ο	επί	των	Οικονομικών	υπουργός	προχωρούσε	«ακάθεκτος»,	ερή-
μην	του	υπουργείου	Δημόσιας	Τάξης,	και	μάλιστα	αναθέτοντας	στο	νέο	Σώμα	κυρίαρχο	
και	 ηγεμονικό	 ρόλο.	Η	Ένωση	 ρωτούσε	«για τον πραγματικό ρόλο που το ΝΕΟ ΑΣΤΥ-
ΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑ	«προώρισται» να παίξει στην ελληνική πραγματικότητα, δεδομένου ότι η 
εμμονή ανάθεσης σ’ αυτό ΚΑΙ αρμοδιοτήτων που ανάγονται σε τομείς κύριας ευθύνης, εντός 
της Ελληνικής επικράτειας, του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και ειδικότερα της Ελληνικής 
Αστυνομίας (όπως ναρκωτικά, όπλα, τρομοκρατία, αρχαιοκαπηλία κ.λπ.), είναι δυσεξήγητη, 
δυσερμήνευτη και ακατανόητη».
Ακόμη,	έθετε	το	ερώτημα,	«κατά πόσον η πανθομολογούμενη ύπαρξη τεράστιας έκτασης 

φοροδιαφυγή και φοροκλοπή είναι αντικείμενο που δεν αρκεί να απορροφήσει το σύνολο 
των δραστηριοτήτων της νέας αυτής Υπηρεσίας και η Ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών 
αναζητεί νέους τομείς δράσης (ναρκωτικά κ.λπ.), στους οποίους οι σημερινές διωκτικές Αρ-
χές έχουν να επιδείξουν λαμπρές και απ’ όλους αποδεκτές επιτυχίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, 
παρά την οικονομική ανέχεια στην οποία έχει καταδικάσει το προσωπικό τους ο σημερινός 
υπουργός των Οικονομικών που, ενώ επικαλείται αδυναμία εξεύρεσης των αναγκαιούντων 
γι’ αυτό πόρων, προβαίνει ταυτόχρονα στην ίδρυση ιδίου «πραιτωριανού» Σώματος, το προ-
σωπικό του οποίου προφανώς δεν θα αμείβεται με μισθούς ανάλογους των αστυνομικών και 
λιμενικών υπαλλήλων.

Διαβλέποντας την μετά βεβαιότητος επερχόμενη αντιπαλότητα και παντελή έλλειψη συνερ-
γασίας μεταξύ της υπό ίδρυση Οικονομικής Αστυνομίας και των λειτουργούντων Αστυνομι-
κών Σωμάτων, καθώς και τις συνέπειες που ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα έχει για τη δημόσια 
τάξη και ασφάλεια, καλούμε	τους Οικονομικούς υπουργούς να επανεξετάσουν το όλο θέμα 
και να αναλογισθούν και τις προσωπικές τους πλέον ευθύνες που επωμίζονται»,	σημείωνε	
η	ΕΝΑΕΑ,	το	1995,	για	να	αντιληφθεί	κανείς	σήμερα	εν	έτει	2015,	πόσο	προφητικές	ήταν	
από	τότε	οι	επισημάνσεις	της144.

143. Η Ελληνική Δικαιοσύνη πράγματι ασχολήθηκε και τον Απρίλιο του 1996 το Δ’ Τριμελές Πλημμε-
λειοδικείο εξέδωσε καταδικαστική ποινή με αναστολή, ενώ το 1997 το Εφετείο στο οποίο προσέφυγε, 
τον αθώωσε. 
144. Με την επιβολή των γνωστών Μνημονίων κατ’ απαίτηση των δανειστών της χώρας, τέθηκε 
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Δι-α-δη-λώ-νου-με!

Η	«κλεψύδρα»	της	νηφάλιας	προσέγγισης	των	κυβερνητικών	διαθέσεων,	όμως,	άδειασε	
στις	5	Οκτωβρίου	1995,	όταν	οι	Ομοσπονδίες	των	αστυνομικών	και	των	πυροσβεστών	με	
κοινή	συνέντευξη	Τύπου	προανήγγειλαν	την	πραγματοποίηση,	στην	Αθήνα,	της	πρώτης	
τους	κοινής	συγκέντρωσης	διαμαρτυρίας.	Αφήνοντας	σαφείς	αιχμές	κατά	της	κυβέρνησης,	
έστειλαν	μηνύματα	στον	Πρωθυπουργό,	στον	υπουργό	Οικονομικών	Αλέκο	Παπαδόπουλο	
και	στο	Σήφη	Βαλυράκη,	αξιοποιώντας	και	το	γεγονός	της	κατασπατάλησης	δισεκατομμυ-
ρίων	δραχμών	για	τις	εκδηλώσεις	της	Πάτμου,	ένα	θέμα	που	ήταν	τότε	στην	επικαιρότητα.	
«Για τη φιέστα της Πάτμου είχαν δισεκατομμύρια, για μας δεν έχουν μερικά εκατομμύρια», 
ήταν	το	σλόγκαν,	που	διακινήθηκε	από	χείλη	σε	χείλη	εκείνες	τις	ημέρες.
Ωστόσο,	επισήμως,	κρατήθηκαν	χαμηλοί	τόνοι,	αφού	στόχος	ήταν	η	συνάντηση	με	τον	

υπουργό	Οικονομικών,	η	οποία	πραγματοποιήθηκε	τελικά	στις	6-10-1995, με	εκπροσώ-
πους	της	ΕΝΑΕΑ,	της	ΠΟΑΣΥ	και	της	ΠΕΥΠΣ.	Ήταν,	φυσικά,	η	πλέον	καθοριστική	για	
τις	επόμενες	ενέργειές	τους.	
Από	τη	συνάντηση	προέκυψαν	τα	ακόλουθα,	σύμφωνα	με	το	έγγραφο	που	εστάλη	στις	

Περιφερειακές	Ενώσεις	της	ΕΝΑΕΑ:
«1. Άρνηση ικανοποίησης αναδρομικής χορήγησης επιδόματος ετοιμότητας (18.000) 

δρχ. και εκλογών (δύο τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων).
2. Δέσμευση εντάξεώς μας σε ενιαίο μισθολόγιο προσωπικού Ε.Δ. και Σωμάτων Ασφα-

λείας, όταν αυτό ισχύσει.
3. Δέσμευση θεσμοθέτησης εκλογικού επιδόματος με όρους διάφορους με τις προτά-

σεις μας (ύψος χορηγούμενου ποσού θα καθορίζεται με κοινή απόφαση συναρμόδιων 
Υπουργών).

4. Δέσμευση χορήγησης επιδόματος ετοιμότητος από 1-1-1996 εφόσον αυτό συνεχίζεται 
να δίδεται στους Στρατιωτικούς.

5. Άρνηση χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
6. Δέσμευση για χρονική παρέκταση των διατάξεων του Ν.Δ. 142/1974, εφόσον δεν 

προκύπτει δαπάνη για προσεχή τρία χρόνια.
7. Τοποθετήθηκε θετικά στο ενδεχόμενο θεσμοθέτησης νέων κοινωνικών πόρων για τα 

ασφαλιστικά ταμεία.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, ως και τα Διοικητικά 

Συμβούλια ΠΟΑΣΥ και ΠΕΥΠΣ, θεωρούν ότι ΔΕΝ συντρέχουν προϋποθέσεις αναστολής 
προγραμματισθείσης για 12-10-1995 συγκέντρωσης και ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί κανο-
νικά.

Παρακαλούμε επιβεβαιώσατε με FΑΧ, μέχρι 9-10-1995, συμμετοχή Ενώσεών σας στη 
συγκέντρωση».
Πάντως,	το	τι	ακολούθησε,	δεν	περιγράφεται.	Μόλις	έγινε	γνωστό	ότι	ανακοινώθηκε	κι-

νητοποίηση	από	τους	ένστολους,	ακολούθησε	μπαράζ	δημοσιευμάτων145	για	τα	αιτήματά	
τους.	Μια	μέρα	πριν	από	την	κοινή	συνέντευξη	Τύπου,	σε	ερώτηση	του	υποφαινόμενου,	ο	

κυρίαρχα η αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του οργανωμένου 
οικονομικού εγκλήματος, της πολιτικής διαφθοράς, της φοροδιαφυγής κ.λπ.
145. «Ελεύθερος Τύπος»: Πυρά από αστυνομικούς και πυροσβέστες, «Απογευματινή»: Η ΕΛ.ΑΣ. 
πήρε...τους δρόμους (9-10-95).
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Σήφης	Βαλυράκης	είχε	ξεκαθαρίσει	ότι	«η κινητοποίηση αυτής της μορφής και αυτήν την 
ώρα, δεν προσιδιάζει με την πολιτική που ασκούμε αυτήν την περίοδο στα Σώματα Ασφαλεί-
ας», προσθέτοντας	στη	συνέχεια	ότι «είναι δικαίωμα του προσωπικού των Σ.Α. να κρίνουν 
εκείνοι τι θα κάνουν, αφήνοντας προφανώς να εννοηθεί ότι δεν θα υπάρξει παρενόχληση της 
συγκέντρωσης, όπως είχε γίνει πριν μερικά χρόνια όταν η Αστυνομία είχε θέσει σε επιφυλακή 
τους αστυνομικούς, συμπτωματικά την ώρα της συγκέντρωσης»146.
Υπήρχαν,	όμως,	και	διάφορα	προβοκατόρικα	δημοσιεύματα	που	έσπερναν	τη	σύγχυση	

στις	τάξεις	τους.	Για	το	λόγο	αυτό,	στις	10	Οκτωβρίου	1995, με	αφορμή	διάφορες	«φήμες»	
περί	μη	πραγματοποίησης	της	συγκέντρωσης	διαμαρτυρίας,	απεστάλη	από	κοινού	με	την	
ΠΟΑΣΥ	και	την	ΠΕΥΠΣ	ανακοίνωση	στον	Τύπο,	με	το	ακόλουθο	περιεχόμενο:

«1. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, γιατί η συνάντηση με τον υπουργό 
των Οικονομικών απέβη άκαρπη.

2. Δεν κλήθηκαν να παραστούν εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, γιατί δεν επιθυμούμε 
την με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο κομματικοποίηση της συγκέντρωσης. 
Παρακαλούμε πολύ τα πολιτικά κόμματα να σεβασθούν την επιθυμία μας αυτή.

3. Απευθύνουμε κάλεσμα στην ευρύτερη αστυνομική και πυροσβεστική οικογένεια, να 
δώσουν με τη μαζική, αλλά και ευπρεπή παρουσία τους ένα μήνυμα προς κάθε κα-
τεύθυνση: «ΟΧΙ ΠΙΑ ΣΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ, ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΠΟΛΙ-
ΤΕΙΑ».

4. Τέλος, θέλουμε να πιστεύουμε ότι στην άσκηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δι-
καιώματος του συνέρχεσθαι, όχι μόνο δεν θα παρεμβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο 
«εμπόδια» (γιατί σε διαφορετική περίπτωση οι υπηρεσιακοί παράγοντες θα αναλά-
βουν τις προσωπικές τους ευθύνες), αλλά τουναντίον θα διευκολυνθούν όσοι επιθυ-
μούν να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση».

Να	σημειωθεί,	επίσης,	ότι	μια	μέρα	πριν	από	τη	συγκέντρωση	διαμαρτυρίας,	πραγματο-
ποιήθηκε	κοινή	συνάντηση	αντιπροσωπείας	των	Δ.Σ.	της	ΕΝΑΕΑ	και	της	ΠΟΑΣΥ,	με	τον	
Σήφη	Βαλυράκη.	Κατά	τη	συνάντηση	αυτή,	όπως	ανακοίνωσαν	αμέσως	μετά,	«ο υπουργός 
επεσήμανε στα τεθέντα οικονομικά αιτήματα το μόνιμο και ειλικρινές ενδιαφέρον του για την 
οικονομική αναβάθμιση του αστυνομικού προσωπικού, πλην όμως, όπως ανέφερε χαρακτη-
ριστικά, τη διαχείριση του Ταμείου του Κράτους την έχει άλλος και ότι όλες οι προσπάθειές 
του «σκόνταφταν» στην αναγκαστικά ακολουθούμενη γενικότερη οικονομική πολιτική της 
Κυβέρνησης, με σκοπό την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας (σ.σ. οποία ομοιότητα με 
την τρέχουσα πολιτικοοικονομική κατάσταση...). Κατά την ως άνω συνάντηση, συζητήθηκαν 
και διάφορα θεσμικά και επαγγελματικά θέματα, ενώ ο κ. υπουργός δεν παρέλειψε για μία 
ακόμη φορά να αναφερθεί στον επιχειρούμενο συνολικό εκσυγχρονισμό του Αστυνομικού 
Σώματος (οργάνωση, εκπαίδευση, εξοπλισμός κ.λπ.), με αντικειμενικό σκοπό την ποιοτική 
και ποσοτική αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών της Αστυνομίας στους πολίτες, 
προς όφελος ημών των ιδίων, του Αστυνομικού Σώματος και του κοινωνικού συνόλου γενι-
κότερα».
Η	συνάντηση	απέβη,	λοιπόν,	άκαρπη	και	ουδείς	μπορούσε	πλέον	να	ανακόψει	τη	μαζική	

κάθοδο	των	ενστόλων	στο	Παναθηναϊκό	Στάδιο...	Ό,τι	και	να	δήλωνε	στους	δημοσιογρά-
φους	ο	υπουργός,	λειτουργούσε	εις	βάρος	της	κυβέρνησης.	Ο	Σήφης	Βαλυράκης,	απαντώ-

146. «Ριζοσπάστης» (4-10-95).
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ντας	σε	ερώτηση	δημοσιογράφου	για	τις	κινητοποιήσεις	των	αστυνομικών,	διένειμε	στη	
συνέχεια,	διά	του	Γραφείου	Τύπου,	την	ακόλουθη	δήλωση:

«Οι κινητοποιήσεις των Αστυνομικών και Πυροσβεστών στερούνται ουσιαστικής βάσης. 
Τα προβαλλόμενα αιτήματα των Αστυνομικών και των Πυροσβεστών βρίσκονται ήδη στο 
στάδιο της ικανοποίησής τους, κάτι που αναμφισβήτητα γνωρίζουν πολύ καλά οι επικε-
φαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί προσωπικά, τόσο 
από μένα στις επανειλημμένες συναντήσεις που είχαμε, όσο και από τον υπουργό των 
Οικονομικών.
Ήδη θεσμοθετείται, με την υπογραφή από τους συναρμόδιους υπουργούς τροπολογίας, το 
εκλογικό επίδομα, που θα χορηγείται στο Αστυνομικό Πυροσβεστικό και πολιτικό προ-
σωπικό του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, για την έκτακτη απασχόλησή του σε εκλογικής 
φύσεως διαδικασίες, κατά την εκλογική περίοδο.
Επίσης η Κυβέρνηση, διά των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τάξεως, έχει δε-
σμευθεί για το ενιαίο μισθολόγιο των στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας, όπως ισχύει 
ανέκαθεν.
Εξάλλου η Κυβέρνηση, διά των ιδίων Υπουργών, έχει δεσμευθεί ότι θα καταβληθεί και το 
επίδομα ετοιμότητας, που ήδη καταβάλλεται στις Ένοπλες Δυνάμεις και στο προσωπικό 
των Σωμάτων Ασφαλείας από 1-1-1996, εφόσον αυτό εξακολουθήσει να χορηγείται.
Άλλωστε, με πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, αφενός έχουν διαγραφεί τα χρέη του 
Τ.Α.Α.Χ. ύψους 2 δισεκατομμυρίων περίπου και αφετέρου έχει απαλειφθεί το πλαφόν για 
τη δαπάνη της αποζημιώσεως, για την εργασία πέραν του πενθημέρου, ώστε να εξακολου-
θήσει η απρόσκοπτη καταβολή της».

Κατά	την	 ιστορική	και	μεγαλειώδη	συγκέντρωση	διαμαρτυρίας	 του	προσωπικού	των	
Σωμάτων	Ασφαλείας,	εγκρίθηκε	ομόφωνα	Ψήφισμα,	το	οποίο	επιδόθηκε	πέραν	των	συνή-
θων	παραληπτών	-κυβέρνηση	και	κόμματα-	και	στην	Ηγεσία	της	Αστυνομίας.	Υπό	αυτό	το	
πρίσμα,	ιστορική	αξία	και	άξια	μνείας,	εν	προκειμένω,	είναι	η	τοποθέτηση	του	Αρχηγού	της	
Ελληνικής	Αστυνομίας	Μανώλη	Χουρδάκη	για	τη	συγκέντρωση	αυτή,	και	μάλιστα	πριν	
ακόμα	πραγματοποιηθεί	αυτή.	Όχι	μόνο	δεν	αντέδρασε	όταν	το	πληροφορήθηκε,	αλλά	είπε	
στους	συνομιλητές	του	ότι	«οι αστυνομικοί δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού και έχουν 
δικαιώματα».	Μάλιστα	δε,	συναίνεσε	στην	πραγματοποίησή	της,	εκφράζοντας	σε	αντιπρο-
σωπεία	της	ΕΝΑΕΑ	(κ.	Βλαχογιάννη,	Βετούλη,	Οικονόμου,	Καμαρινόπουλο)	τον	διακαή	
του	πόθο	να	συμμετάσχει	και	ο	ίδιος.	Έπειτα	από	συζήτηση	εκρίθη	ως	πολύ	προχωρημένη	
για	την	εποχή	εκείνη	μια	τέτοια	ενέργεια,	αλλά	η	επιθυμία	του	Μ.	Χουρδάκη	ήταν	γνήσια	
και	μη	αμφισβητήσιμη.	

Ιδού	τι	ανέφερε	το	Ψήφισμα	της	ιστορικής	συγκέντρωσης	διαμαρτυρίας	των	ενστόλων:
«Εμείς, οι συγκεντρωθέντες σήμερα, 12-10-1995, στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρ-
μαρο), μετά το συνεχή και συστηματικό εμπαιγμό του προσωπικού των Σωμάτων Ασφα-
λείας, εκ μέρους της Πολιτείας, για ικανοποίηση βασικών οικονομικών και θεσμικών 
αιτημάτων, εγκρίναμε ΟΜΟΦΩΝΑ το παρόν Ψήφισμα, προκειμένου επιδοθεί στον Πρό-
εδρο της Βουλής και στα πολιτικά κόμματα της χώρας και στο οποίο περιλαμβάνονται τα 
παρακάτω οικονομικά και θεσμικά αιτήματα, για τα οποία οι υπηρετούντες στα Σώματα 
Ασφαλείας απαιτούν, για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας προς τους λοιπούς δημοσίους 
λειτουργούς, άμεση ικανοποίηση.
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Α’	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ	ΑΙΤΗΜΑΤΑ:
1. Άμεση θέσπιση νέου ενιαίου μισθολογίου προσωπικού Σωμάτων Ασφαλείας και Ε.Δ., 

αφού προηγουμένως γίνει σχετική συζήτηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
2. Χορήγηση επιδόματος ετοιμότητας και στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χορηγήθηκε στο προσωπικό των Ε.Δ.
3. Χορήγηση των αναδρομικών του ειδικού επιδόματος των 18.000 δρχ.
4. Θεσμοθέτηση για πάγια χορήγηση του εκλογικού επιδόματος, όπου το ύψος του θα 

είναι ανάλογο των υπαλλήλων των άλλων Υπουργείων, ως και αναδρομική χορήγηση 
οφειλομένων από τις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις.

5. Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Β’	ΘΕΣΜΙΚΑ	ΑΙΤΗΜΑΤΑ:
1. Συμμετοχή εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων στα υπηρεσιακά συμ-

βούλια και ασφαλιστικά ταμεία.
2. Βελτίωση και πλήρη εφαρμογή Κανονισμού μεταθέσεων του Πυροσβεστικού Σώμα-

τος και επέκταση στην Ελληνική Αστυνομία.
3. Εφαρμογή εργατικής νομοθεσίας για την πέραν του πενθημέρου εργασία.
4. Ουσιαστικός εκσυγχρονισμός Πειθαρχικού Δικαίου και Κανονισμών εσωτερικής λει-

τουργίας.
5. Χρονική παρέκταση των διατάξεων του ν.δ. 142/1974 και διεύρυνση των αναφερομέ-

νων σ’ αυτό Υπηρεσιών.
6. Ενεργοποίηση και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.2168/1993».

Χαιρετισμό	απηύθυναν,	εκ	μέρους	του	Συλλόγου	Πολιτικού	Προσωπικού	ΥΔΤ,	ο	Από-
στολος	Λαγός,	ο	οποίος	 ευχήθηκε	 την	 εδραίωση	 του	συνδικαλισμού,	 τον	συνεχή	 εκδη-
μοκρατισμό	του	Σώματος	και	την	άμεση	επίλυση	των	δίκαιων	αιτημάτων	των	εργαζομέ-
νων	σε	αυτό.	Επίσης,	εκ	μέρους	της	Πανελλήνιας	Ομοσπονδίας	Πολιτικού	Προσωπικού	ο	
Νικόλαος	Δαδάκης,	απευθύνοντας	θερμό	αγωνιστικό	χαιρετισμό,	τόνισε	ότι	ενισχύει	και	
συμπαρίσταται	 στον	 αγώνα	 των	 ενστόλων	 με	 την	 παρουσία	 του,	 καθώς	 πολλά	 από	 τα	
προς	επίλυση	προβλήματα	είναι	και	δικά	τους	προβλήματα.	Επίσης,	ο	Αναστάσιος	Κόκας,	
πρόεδρος	της	Πανελλήνιας	Ένωσης	Υπαλλήλων	ΥΔΤ	Κλάδου	ΔΕ,	τόνισε	ότι	θα	βρίσκεται	
πάντα	στο	πλευρό	τους	σε	μελλοντικές	κινητοποιήσεις	μέχρι	να	επιτευχθεί	η	επίλυση	των	
αιτημάτων.	Στη	συγκέντρωση	μίλησαν	ακόμα	ο	πρόεδρος	της	ΓΣΕΕ	Χρήστος	Πρωτόπα-
πας	και	της	ΑΔΕΔΥ	Γιάννης	Κουτσούκος.
Να	σημειωθεί	ότι	οι	αστυνομικοί	από	διάφορες	περιοχές	οργάνωσαν	συγκεντρώσεις	σε	

τοπικό	 επίπεδο.	 Στην	Κρήτη,	 είχαν	 προγραμματίσει	 παγκρήτια	 συγκέντρωση	στο	Ηρά-
κλειο,	όπου	μάλιστα	χαιρέτισε	η	Γ.Γ.	του	ΚΚΕ	Αλέκα	Παπαρήγα,	η	οποία	πραγματοποιού-
σε	περιοδεία	στο	νησί.	Δήλωσε	δε	ότι	«οι εργαζόμενοι για μια ακόμα φορά θα ακούσουν ότι 
δεν υπάρχουν χρήματα γιατί υπάρχει η “μαύρη τρύπα” της οικονομίας, όμως, αυτή υπάρχει, 
γιατί ταΐζει τις τσέπες των λίγων ενώ πάντα θα υπάρχει η μαύρη τρύπα για το λαό».147	

147. «Ριζοσπάστης», 13-10-95.
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Ενδεικτικά	του	κλίματος	που	είχε	διαμορφωθεί	ήταν	και	τα	πρωτοσέλιδα	των	εφημερί-
δων	της	επομένης	ημέρας:
«Ελεύθερος	Τύπος»: ΠΟΡΕΙΑ ΧΑΣΤΟΥΚΙ που έγινε παγκόσμιο θέμα - Ξεσηκώθηκαν για 

πρώτη φορά τα Σ/Α/
«Απογευματινή»:«ΕΛ.ΑΣ. πεινάς»
«Ελευθεροτυπία»: Τους ζήλεψαν και οι συνήθεις διαδηλωτές
«Έθνος»: Τα γαλόνια της οργής

Είναι	 σαφές	 ότι	 από	 οργανωτικής	 άποψης	 η	 συγκέντρωση	 είχε	 πάρει	Άριστα.	 Έτσι,	
στις	13	Οκτωβρίου	1995,	η	Ένωση	αισθάνθηκε	την	υποχρέωση	να	ευχαριστήσει	δημόσια	
«αστυνομικούς και πυροσβέστες όλης της χώρας, που με τη συγκινητική, δυναμική, μαζική 
και ενθουσιώδη προσέλευσή τους στο Παναθηναϊκό Στάδιο, έδωσαν το βροντερό “παρών” 
τους και διαδήλωσαν δημόσια -και με ευπρέπεια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα- ότι 
είναι και αυτοί εργαζόμενοι, και μάλιστα σκληρά, και έχουν προβλήματα προς επίλυση.

Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους που λόγω υπηρεσιακής απασχόλησης ή απόστασης 
δεν μπόρεσαν να παραστούν στη συγκέντρωση, γνωρίζοντας ότι όλοι ήταν και θα είναι στο 
πλευρό μας.

Ευχαριστούμε τα πολιτικά κόμματα που σεβάστηκαν την επιθυμία μας και δεν έστειλαν εκ-
προσώπους, αν και μεμονωμένα, και παρά τη βούλησή μας, μερικοί παρέστησαν αυτόκλητοι.

Ευχαριστούμε, επίσης, τους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. και τους λειτουργούς του Τύπου, 
που με αντικειμενικό τρόπο δημοσιοποίησαν τα αιτήματά μας, ώστε να πληροφορηθεί ο ερ-
γοδότης μας ελληνικός λαός, για ποιο λόγο αναγκαστήκαμε να κατέβουμε στο πεζοδρόμιο.

Τέλος, οι συνάδελφοι ας είναι σίγουροι ότι, αν δεν υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά 
μας, θα υπάρξει ανάλογη συνέχεια»,	κατέληγε	η	ευχαριστήρια	επιστολή.

Όμως	 και	 προσωπικά	 ο	 πρόεδρος	Ηλίας	Βλαχογιάννης,	 με	 δισέλιδη	 συνέντευξή	 του	
στον	«Ελεύθερο	Τύπο»	(14/12/1995)	υπό	τον	τίτλο	«Είμαστε κι εμείς παιδιά του λαού»,	
αφού	ευχαρίστησε	τους	αστυνομικούς	για	την	ανταπόκρισή	τους,	απάντησε	σε	καίρια	ερω-
τήματα	του	δημοσιογράφου	Άρη	Σκιαδόπουλου,	που	σημείωνε	για	τον	διαδηλωτή	ένστο-
λο:	«Να που με μιας έγινε ένας από μας».

«Η μέγιστη δικαίωση του συνδικαλισμού, όπου ξαφνικά βλέπεις εκείνον που μόνιμα είναι 
απέναντί σου κραδαίνων γκλομπ να διεκδικεί τα αιτήματά του. Είναι η πρώτη φορά που σου 
ανοίγει διάπλατα τα παράθυρα της ψυχής να δεις ότι κι αυτός ένας από μας είναι. Μπορεί 
ένα φτωχόπαιδο σαν τον Ηλία Βλαχογιάννη (σαράντα τριών χρόνων σήμερα κι αστυνομικός 
διευθυντής) που άφησε πίσω του τη φαμίλια των ξωμάχων γονιών του για να πάει να σπου-
δάσει στη Θεσσαλονίκη. Τώρα είναι και πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., 
έχει μια οικογένεια με τρία παιδιά και ο μισθός του δεν ξεπερνά τις 250.000 μηνιαίως με 
είκοσι πέντε χρόνια υπηρεσίας. Πήρε τα πλακάτ μαζί με δώδεκα χιλιάδες συναδέλφους του 
και βγήκε στο δρόμο να διεκδικήσει τον άρτον, τον επιούσιον. Να που και το πεζοδρόμιο κα-
μιά φορά μπορεί να αποτελέσει πεδίον δόξης λαμπρόν για μια αλλιώτικη προσέγγιση. Έγινε 
η αρχή»,	προλόγιζε	τη	συνέντευξη	ο	δημοσιογράφος.
Μιλώντας	για	τις	δυσκολίες	της	κινητοποίησης,	ο	Ηλίας	Βλαχογιάννης,	σημείωνε:	
«Όλα αυτά μάς δημιούργησαν ένα τρομερό άγχος και τρομερή ευθύνη. Δεν είναι μικρό 

πράγμα σε μια περίοδο δύσκολη για τη χώρα να κατεβάσεις ένστολους στο δρόμο. Έχουμε 
πλήρη συναίσθηση των καταστάσεων. Ξέραμε ακόμα ότι μέσα στον αστυνομικό υπήρχαν 
καταβολές καταπίεσης εκατό και πλέον χρόνων. Και φόβου. Ξέραμε ότι ο αστυνομικός ήταν 
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μαθημένος ν’ ακούει τους άλλους να φωνάζουν για τα αιτήματά τους κι αυτός να σιωπά και 
να περιφρουρεί τη νομιμότητα. Όλα αυτά τα υπολογίσαμε. Αυτό, όμως, που δεν κατάλαβαν 
οι κρατούντες είναι ότι ο αστυνομικός είχε φτάσει σε τέτοια σημεία αγανάκτησης, που δεν 
έκανε πια πίσω. Προσπαθούσαμε να τους πείσουμε ότι η πείνα είναι κακός σύμβουλος, αλλά 
δυστυχώς δεν μας άκουσαν. Κι έφτασαν τα πράγματα μέχρι εδώ».
-	Τόσο	δύσκολα	είναι;
-	Υπάρχουν στρατηγοί των εκατόν είκοσι χιλιάδων σύνταξη. Είναι πραγματικά δραματική 

η κατάσταση. Ο συνταξιούχος αστυνομικός σήμερα έχει περιέλθει σε απόγνωση.
-	Αν	λάβουμε	τώρα	υπόψη	μας	ότι	το	σύνολο	της	κοινής	γνώμης	είχε	διαμορφωμένη	

άποψη	για	τους	αστυνομικούς,	πώς	φαντάζεστε	ότι	εξέλαβε	την	κινητοποίησή	σας;
- Πιστεύουμε ότι το σύνολο είναι κοντά μας. Είδαν ότι ο αστυνομικός δεν είναι μπαμπού-

λας, αλλά άνθρωπος με προβλήματα.
Τώρα, αν είναι υποχρεωμένος να δείχνει καμιά φορά το σκληρό πρόσωπο του κράτους, 

πίσω απ’ αυτή τη σκληρότητα, υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν κάνει ό,τι κάνει μ’ ευχαρίστη-
ση. Απλά είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει κάποιες εντολές.
-	Είναι,	όμως,	μερικοί	που	υπερβάλλουν	σε	ζήλο...
-	Υπάρχουν εξαιρέσεις. Εμείς προσπαθούμε κι αυτούς τους συναδέλφους να τους καταστή-

σουμε κοινωνούς ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα με άλλους εργαζόμενους. Αν τώρα χρειάζεται 
να ασκήσουμε το καθήκον μας, ας το ασκήσουμε με το λιγότερο δυνατό κόστος.
-	Ευκαιρία	να	σας	ζητήσω,	με	όλο	το	σεβασμό,	να	κάμετε	την	αυτοκριτική	σας…
- Θα ’λεγα σ’ όλους τους Έλληνες ότι εμείς οι αστυνομικοί στην πλειοψηφία μας είμαστε 

παιδιά φτωχών οικογενειών. Δεν είμαστε γόνοι υψηλόμισθων της Εκάλης ή της Κηφισιάς. 
Επομένως, αν κάποιοι είναι κοντά στα προβλήματα του λαού, είμαστε εμείς. Κι αυτός που 
είναι απέναντί μας ως διαδηλωτής ή ως απεργός μπορεί κάλλιστα να είναι αδελφός μας, κου-
νιάδος μας, συγγενής μας. Έτσι πρέπει να μας βλέπουν. Και να καταλάβουν ότι εκτελούμε κι 
εμείς κάποιες εντολές. Δυστυχώς, είναι ένα Σώμα που λειτουργεί με τους δικούς του κανόνες. 
Προσπαθούμε να εξανθρωπίσουμε όσο μπορούμε το σκληρό πρόσωπο της εξουσίας.
-	Εσείς	γιατί	γίνατε	αστυνομικός;
- Όταν μπήκα, ίσχυε το απευθείας σύστημα εισαγωγής στις Σχολές. Και το επίπεδο τότε 

ήταν πάνω από δεκαοκτώ. Είχε, όμως, το πλεονέκτημα ότι σε πλήρωναν αμέσως κι είχες 
και τη δυνατότητα να σπουδάσεις στο πανεπιστήμιο χωρίς να επιβαρύνεις το σπίτι σου. Αυτό 
ήταν σημαντικό για όσους είμαστε παιδιά φτωχών οικογενειών.

Εμένα η οικογένειά μου είναι αγροτική. Όταν έδωσα εξετάσεις και πήγα στη Θεσσαλονίκη, 
ήταν η πρώτη φορά που την έβλεπα κι ούτε ήξερα κανέναν. Πέρασα στη Σχολή Αξιωματικών 
και κατάφερα να σπουδάσω και στην Πάντειο Πολιτικές Επιστήμες. Πιστεύω ότι η ζύμωση 
με την κοινωνία μέσω του συνδικαλισμού θα επέλθει. Κακά τα ψέματα, τότε ήταν άλλες επο-
χές. Την Αστυνομία την αδικούσε η ίδια η πολιτική κατάσταση. Εμείς πάντα πιστεύουμε ότι 
ασκούμε λειτούργημα, δυστυχώς, όμως, η Πολιτεία μάς θέλει εκτελεστικά όργανα.
-	Ήρθατε	σε	συγκρούσεις	με	κατεστημένες	νοοτροπίες	εσείς	οι	νέοι	Αξιωματικοί;
-	Μας έβλεπαν αρκετοί με μισό μάτι. Μια νοοτροπία τόσων χρόνων δεν αλλάζει εύκολα. 

Σου λέει «πού το πάνε αυτοί». Σιγά-σιγά, όμως, τους πείσαμε με τη σοβαρότητα και τη συ-
νέπειά μας.
-	Υπάρχουν	αξιωματικοί	που	δεν	έχουν	συνδικαλιστεί;
- Υπάρχουν, γιατί ο συνδικαλισμός είναι κάτι νέο στην Αστυνομία. Είναι φυσικό να υπάρ-

χουν και οι αδιάφοροι κι εκείνοι που δεν έχουν ξεπεράσει ακόμα τους φόβους. Δυστυχώς, 
φοβούνται επειδή δεν υπάρχουν οι δομές εκείνες που θα σε προστατεύσουν από την αυθαιρε-
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σία της εξουσίας. Υπάρχει η δαμόκλεια σπάθη τού «θα σε στείλω στον Έβρο». Μόνο σε μας 
συμβαίνει αυτό.
-	Έχετε	νιώσει	ποτέ	ότι	σας	περιθωριοποιεί	το	σύνθημα	«μπάτσοι,	γουρούνια,	δολοφό-

νοι»;
- Θα ’λεγα ψέματα αν έλεγα όχι. Πιστεύω, όμως, ότι περιθωριοποιεί πρώτα αυτούς που το 

λένε, γιατί νιώθουν ένα κόμπλεξ οι ίδιοι απέναντι στην Πολιτεία. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν 
από τα «ροζ μπαλέτα» -που πιστεύουμε πως κάποιος δάκτυλος ενήργησε κι εκεί (σ.σ. εννο-
εί τα κυκλώματα διαφθοράς)- η Αστυνομία ήταν πρώτη στην εκτίμηση της κοινής γνώμης. 
Μετά κατρακυλήσαμε στην τέταρτη θέση.
-	Τελικά,	έχει	γίνει	κάθαρση	στο	Σώμα;
- Όταν ασκείς εξουσία κι οι πειρασμοί είναι πάρα πολλοί, θα έχεις φαινόμενα εκτροπής. 

Στόχος μας είναι να τα περιορίσουμε στο ελάχιστο. Να τα εξαλείψουμε θα ήταν κάτι το ιδεα-
τό. Λειτουργούν, πάντως, οι μηχανισμοί αυτοκάθαρσης.
-	Στο	παρελθόν	λειτουργούσε	καθ’	υπερβολήν	αυτό	που	λέμε	«φιλάδελφο»	μεταξύ	σας.	

Υφίσταται	ακόμη;
- Υφίσταται σήμερα μόνο στο βαθμό που θα χρειαστεί να βοηθήσουμε κάποιον συνάδελφό 

μας με έρανο, σε περίπτωση δυστυχήματος ή ατυχήματος. Πουθενά αλλού.
-	Σκέφτηκα	μήπως	αυτό	το	φιλάδελφο	το	επέβαλε	μια	κοινωνική	περιθωριοποίηση	των	

αστυνομικών…
- Είναι γεγονός ότι στο παρελθόν άλλοι κάνανε τα αμαρτήματα, αλλά οι αστυνομικοί πλή-

ρωναν τη νύφη. Η Αστυνομία είναι το μόνο Σώμα που έπεσε πάνω της το μένος τον λαού, 
από λάθος των ηγεσιών, της Πολιτείας. Την 21η Απριλίου περισσότερο την πληρώσαμε εμείς 
παρά αυτοί που την έκαμαν. Πάντως, είμαστε περήφανοι που 12.000 συνάδελφοι προχθές, 
διδάσκοντας συνδικαλιστική αγωγή, δεν κλείσαμε την κυκλοφορία ούτε καταλάβαμε τετρα-
γωνικό μέτρο οδοστρώματος. Νομίζω ότι ήταν ένα δίδαγμα προς όλες τις κοινωνικές ομάδες.
-	Είστε	βαθμοφόρος	συνδικαλιστής.	Σκεφτήκατε	ότι	αυτή	σας	η	δραστηριότητα	μπορεί	

να	επηρεάσει	την	εξέλιξή	σας	στο	Σώμα;
- Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο ζητήσαμε συμμετοχή εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια 

που διέπουν το καθεστώς κρίσεων, προαγωγών και μεταθέσεων, έτσι ώστε να υπάρχουν 
εχέγγυα αντικειμενικότητας, αλλά και η απαιτούμενη προστασία όσων μετέχουν στα κοινά 
από τυχόν αυθαιρεσίες.
-	Είναι	γεγονός	ότι	οσάκις	είχατε	αιτήματα	ανεκπλήρωτα	κατεβαίνατε	σε	λευκή	απεργία;
- Δεν διαπιστώναμε υπερβάλλοντα ζήλο, ναι. Αυτό είχε σχέση με την αποθάρρυνση των 

αστυνομικών εξαιτίας της κατακραυγής για ορισμένες ενέργειες, αλλά και με τις μειωμένες 
αποδοχές τους. Ίσως, όμως, και με τον ωχαδερφισμό που μπήκε στη ζωή μας.
-	Υποθέτω	ότι	η	ενασχόλησή	σας	με	το	συνδικαλισμό	ανοίγει	νέα	πεδία	επικοινωνίας	με	

τους	εργαζόμενους	και	θέτει	προϋποθέσεις	ποιοτικής	προσέγγισης.
- Κι εμείς το πιστεύουμε αυτό, γιατί η Αστυνομία δεν είναι πραιτωριανή. Ανήκει στην 

κοινωνία.

Συνδυάζοντας	και	τα	προλεχθέντα	από	τον	πρόεδρο	των	Αξιωματικών,	έχει	 ιδιαίτερη	
σημασία	να	κρατήσουμε	το	γεγονός	ότι	ο	«Ριζοσπάστης»	επανήλθε	στο	θέμα	της	συγκέ-
ντρωσης	και	στις	15/10/95	μιλούσε	και	πάλι	για	μεγάλη	επιτυχία	των	κοινών	κινητοποιή-
σεων	αστυνομικών	και	πυροσβεστών	σε	πολλές	πόλεις	της	επαρχίας,	με	αποκορύφωμα	την	
πραγματικά	εντυπωσιακή	συγκέντρωση	στην	Αθήνα.	Σημείωνε	δε	ότι	άνοιξε	μια	καινούρ-
για	σελίδα	στα	Σώματα	Ασφαλείας.
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«Ήταν η πρώτη φορά που “κατέβηκαν στο πεζοδρόμιο” διεκδικώντας ικανοποίηση χρό-
νιων οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων τους. 

Η Ηγεσία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σαστισμένη μπροστά στην αποφασιστικότητα 
όσων συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις και θορυβημένη από την επιτυχία τους, προτίμησε 
να σιωπήσει. Οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν. 
Μάλιστα, με κοινή ανακοίνωσή τους 18 σωματεία της επαρχίας, τα οποία συμμετείχαν στη 
συγκέντρωση με στολή, σε αντίθεση με τους αστυνομικούς της πρωτεύουσας, που ήταν στην 
πλειοψηφία τους με πολιτικά, προειδοποιούσαν ότι “ο αστυνομικός κόσμος δε θα επιτρέψει 
στο μέλλον αλχημείες εκτόνωσης των προβλημάτων του”. Ταυτόχρονα, όμως, άφηναν αιχ-
μές προς την μεριά της Ηγεσίας της ΠΟΑΣΥ, σημειώνοντας ότι “οφείλει να αρθεί στο ύψος 
των περιστάσεων, μακριά από μικροπολιτικές, μικροκομματικές και μικροϋπηρεσιακές δια-
θέσεις βολέματος, ως έπραξε μέχρι σήμερα».
Είναι	φανερό	ότι	η	κινητοποίηση	αυτή,	πριν	γίνει,	πέρασε	από	«σαράντα	κύματα».	Το	

υπουργείο	Δημόσιας	Τάξης	προσπάθησε	με	πολλούς	τρόπους	να	την	υπονομεύσει,	ενώ,	
κατά	τον	«Ριζοσπάστη»,	δεν	πρέπει	να	ήταν	άσχετα	και	τα	επεισόδια	με	τους	εργαζόμενους	
της	Ναυπηγοεπισκευαστικής	Ζώνης	Περάματος,	ανήμερα	με	τις	πετυχημένες	συγκεντρώ-
σεις	στην	επαρχία	και	μια	μέρα	πριν	από	τη	μεγάλη	συγκέντρωση	στην	Αθήνα. «Όμως, το 
βάρος των προβλημάτων τους, τα δίκαια αιτήματά τους και η ανάγκη που νιώθουν πλέον να 
τα διεκδικήσουν, αποδείχτηκαν πιο ισχυρά από τις όποιες μεθοδεύσεις»	έγραφε	η	εφημερίδα	
του	ΚΚΕ.
«Τέρμα	πια	στον	εμπαιγμό,	δεν	είμαστε	πολίτες	δεύτερης	κατηγορίας»,	ήταν	τα	συν-

θήματα	 που	 κυριάρχησαν	 στην	 πανελλαδική	 συγκέντρωση	 των	 ενστόλων.	 Οι	 Έλληνες	
αστυνομικοί	και	πυροσβέστες	είναι	σκληρά	εργαζόμενοι	και	η	Πολιτεία	οφείλει	να	τους	
αμείβει	σωστά,	τόνισαν	στις	ομιλίες	τους	οι	πρόεδροι	της	ΕΝΑΕΑ	Ηλίας	Βλαχογιάννης,	
της	ΠΟΑΣΥ	Δήμος	Γόγολος	και	της	ΠΕΥΠΣ	Ιωάννης	Λεόντειος,	οι	οποίοι	δεν	παρέλειψαν	
να	αναφερθούν	και	στα	επεισόδια	που	σημειώθηκαν	στον	Πειραιά.	Τόνισαν	από	μικροφώ-
νου,	συγκεκριμένα,	ότι	η	Πολιτεία	πρέπει	να	πάψει	να	επιφυλάσσει	στην	Αστυνομία	τον	
άχαρο	ρόλο	του	μπαμπούλα,	ενώ	ο	πρόεδρος	των	πυροσβεστών	Ιωάννης	Λεόντειος	ζήτησε	
δημόσια	συγγνώμη	για	τη	χρησιμοποίηση	των	πυροσβεστικών	αντλιών,	που	κατάβρεχαν,	
όπως	είπε,	ανθρώπους	που	ζητούσαν	ψωμί	και	δουλειά.	
Η	 εφημερίδα,	 επίσης,	φώτιζε	 με	 τον	 τρόπο	 της	 τα	 πραγματικά	αίτια	 που	 οδηγούσαν	

στους	δρόμους	αστυνομικούς	και	πυροσβέστες:	Όπως	έγραψε,	«το Δημόσιο τους οφείλει 
πάνω από 61 δισ. δραχμές, τα οποία βέβαια κανείς δεν έχει αυταπάτες ότι μπορεί ποτέ να 
καταλήξουν στις τσέπες εκείνων που τα δικαιούνται. Το αστρονομικό αυτό ποσό συγκεντρώ-
θηκε τα τελευταία 10 χρόνια εξαιτίας της έλλειψης σοβαρής μισθολογικής πολιτικής από 
την ίδια την Ηγεσία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Οι υπουργοί που παρήλασαν από την 
Κατεχάκη, εκτελώντας κυβερνητικές εντολές, προέβαιναν σχεδόν πάντα, όταν πλησίαζαν οι 
εκλογές σε εξαγγελίες για οικονομικές παροχές. Επιδόματα διπλασιάζονταν, άλλα επιδόματα 
χορηγούνταν αόριστα χωρίς προγραμματισμό, αλλά πάντα χωρίς να έχουν διατεθεί από τα 
οικονομικά επιτελεία οι απαιτούμενες πιστώσεις. Και για να ξεφεύγει η κυβέρνηση, έπαιζε 
πάντα σε δύο ταμπλό. Όταν έδινε παροχές στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων έμενε 
απέξω το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, με το επιχείρημα ότι ανήκει στην κατηγορία 
των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων. Όταν ερχόταν η σειρά των τελευταίων και πάλι απο-
κλειόταν το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, με το επιχείρημα ότι είναι στρατιωτικοί 
υπάλληλοι. Έτσι, ενώ το 1982, δόθηκε το στεγαστικό επίδομα στους στρατιωτικούς, δεν δό-
θηκε στους αστυνομικούς. Η καταβολή του αρχίζει με επτά χρόνια καθυστέρηση (1-6-1989 
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με ετήσια δαπάνη οκτώ δισ. δρχ.). Το ίδιο έγινε και το 1992, όταν χορηγήθηκε στους δημο-
σίους υπαλλήλους ως ειδική αποζημίωση πρόσθετης απασχόλησης το ποσό των 9.000 δρχ, 
το οποίο από το 1993 αυξήθηκε στο ποσό των 18.000. Το επίδομα δόθηκε το 1993 και στους 
στρατιωτικούς, αλλά οι αστυνομικοί αποκλείστηκαν για δεύτερη φορά, επειδή προφανώς 
τους θεωρούσαν εργαζόμενους β’ κατηγορίας».
Η	 εφημερίδα	 αναφέρθηκε	 επίσης	 και	 σε	 άλλα	 οικονομικά	 αιτήματα,	 σημειώνοντας	

για	το	εκλογικό	επίδομα	ειδικότερα,	ότι	αρχικά	ο	υπουργός	Οικονομικών	είχε	υπογράψει	
σχετική	τροπολογία,	αλλά	η	κυβέρνηση,	επικαλούμενη	μια	απόφαση	της	Ολομέλειας	του	
Συμβουλίου	της	Επικρατείας,	που	αναφερόταν	στην	αντισυνταγματικότητα	τυχόν	νόμου	
που	θα	κύρωνε	αναδρομικά	κάθε	κανονιστική	υπουργική	απόφαση,	που	θα	έχει	εκδοθεί	
χωρίς	νομοθετική	εξουσιοδότηση,	αρνήθηκε	τελικά	να	χορηγήσει	αναδρομικά	στο	προσω-
πικό	του	υπουργείου	Δημόσιας	Τάξης	τα	εκλογικά	επιδόματα	(συνολικά	3,2	δισ.	δρχ.)	για	
τις	εκλογές	του	1993	και	ευρωεκλογές	του	1994.

Η	κινητοποίηση,	σε	κάθε	περίπτωση,	αιφνιδίασε	τους	συντηρητικούς	αρθρογράφους148,	
οι	οποίοι	άσκησαν	κριτική	μη	αντιλαμβανόμενοι	 τις	 εξελίξεις	και	παραμένοντας	πιστοί	
στο	δόγμα	ότι	οι	ένστολοι	είναι	ιδιοκτησία	της	συντηρητικής	παράταξης	και	υπηρέτες	του	
κατεστημένου	και	της	ολιγαρχίας.	Όμως,	οι	ένστολοι	απέδειξαν	ότι	δεν	είναι	καθόλου	έτσι,	
αλλά	ότι	είναι	λαϊκοί	άνθρωποι	που	προέρχονται	από	την	κοινωνία	και	σκοπός	τους	είναι	
η	προστασία	των	αδυνάτων	και	του	Λαού.	

Στις	25	Οκτωβρίου	1995,	με	αφορμή	την	κινητοποίηση	της	12ης	Οκτωβρίου	και	ενό-
ψει	της	σύστασης	της	Ομοσπονδίας	των	Αξιωματικών,	απεστάλη	φαξ	στις	Περιφερειακές	
Ενώσεις	με	το	ακόλουθο	περιεχόμενο:

«Κύριοι συνάδελφοι,
Μετά την πρωτοφανή επιτυχία που σημείωσε η συγκέντρωση της 12ης Οκτωβρίου στο 
Παναθηναϊκό Στάδιο και την ευμενή απήχηση-κριτική που είχε από τα Ελληνικά και Διε-
θνή Μ.Μ.Ε., αλλά και την κοινή γνώμη, στο σύνολό της, πιστεύαμε ότι κύριο μέλημα όλων 
μας θα ήταν η αυτοκριτική και ο σχεδιασμός των επόμενων κινήσεών μας.
Δυστυχώς, όμως, μερικές φωνές, που θεωρούσαν ότι όλα τα θέματα του υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης βαίνουν καλώς και τα οικονομικά-θεσμικά προβλήματα έχουν λυθεί ή 
δρομολογηθεί προς επίλυση, διάλεξαν την κρίσιμη αυτή ημέρα για να επιχειρήσουν δια-
σπαστικές κινήσεις με πρόσχημα το δήθεν ενδιαφέρον τους για τον «υγιή συνδικαλισμό» 
και την αγωνία τους για το «καπέλωμα» που επιχειρείται από τους «συνδικαλιστές των 
Αθηνών!!!». Αυτή είναι όλη τους η αγωνία!!! Ούτε λέξη για τα προβλήματά μας... Ούτε 
λέξη συμπάθειας και συμπαράστασης για τους χιλιάδες ηρωικούς συναδέλφους, που απ’ 
τον ‘Εβρο και την Κρήτη έδωσαν το βροντερό τους παρών, για μια θέση στον ήλιο, για 
μια καλύτερη αντιμετώπιση, για ισοπολιτεία και ισονομία... Ας είναι... Όλοι κρινόμαστε...
Όσο για το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, αυτό είναι έτοιμο και ο Οργανωτικός Γραμ-

148. «Ελεύθερος Τύπος», 16/10/95: «Η Πολιτεία δεν μπορεί να μείνει χωρίς φρουρούς, κι αν οι 
αστυνομικοί αρνούνται να τη φρουρήσουν, τότε οποιαδήποτε κυβέρνηση θα δημιουργήσει ειδικές 
δυνάμεις (...) Αν οι αστυνομικοί αποφασίσουν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι “σειράς”, θα μείνουν 
χωρίς αντικείμενο εργασίας τελικώς. Οι κυβερνήσεις θα τους αντικαταστήσουν με φρουρούς πειθαρ-
χικούς και αποτελεσματικούς. Και θα τους δέρνουν και εκείνους τα ΜΑΤ στους δρόμους»...
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ματέας, Αστυνόμος Α’ Καμαρινόπουλος Γεώργιος, θα το θέσει στη διάθεσή σας. Επίσης, 
εντός των προθεσμιών που θέτει ο Νόμος, θα γίνουν όλες οι διαδικασίες για την εκλογή 
αιρετής διοίκησης στο Δευτεροβάθμιο Σωματείο των Αξιωματικών. 
Παράλληλα, δρομολογούμε νέο κύκλο επαφών με τους αρμόδιους υπουργούς και τις Ηγε-
σίες των πολιτικών κομμάτων της χώρας μας, ενώ ζητήσαμε και συνάντηση με τον κ. 
Πρόεδρο της Κυβερνήσεως. Κρίνουμε σκόπιμο να υπάρξουν και σε περιφερειακό επίπεδο 
τέτοιου είδους επαφές, όπου θα επιδοθεί το Ψήφισμα της 12-10-1995 και θα αναπτυχθούν 
τα θεσμικά και οικονομικά αιτήματα του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας.
Τέλος, αναφορικά με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Ένωσης (Γενικού Γραμματέα) στην 
Επιτροπή μελέτης του συστήματος μεταθέσεων του αστυνομικού προσωπικού, προς την 
κατεύθυνση θεσμοθέτησης αντικειμενικών κριτηρίων (μορίων), γνωρίζεται ότι το όποιο 
σχετικό σχέδιο Π.Δ. είδε το φως της δημοσιότητας, καταρτίσθηκε ερήμην μας, και πά-
ντως οι θέσεις μας σε βασικά θέματα μεταθέσεων ήσαν και είναι εκ διαμέτρου αντίθετες 
απ’ αυτές που αυθαίρετα αναφέρονται στο έγγραφο της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής 
Αστυνομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Με εκτίμηση και φιλικούς χαιρετισμούς».

Η ίδρυση της ΠΕΝΑΑ

Από	τα	επίσημα	ντοκουμέντα	προκύπτει	ότι	η	11η	Νοεμβρίου	1995	είναι	η	ημερομηνία	
«άτυπης»	ίδρυσης	της	ΠΕΝΑΑ,	σαν	συνέχεια	της	ιδρυθείσας	και	λειτουργούσας	από	το	
έτος	 1989,	ΕΝΑΕΑ,	με	 την	 υποστήριξη	 και	 πάλι	 του	 δικηγορικού	 γραφείου	 του	Φώτη	
Κουβέλη.
Ειδικότερα,	 στις	 11/11/1995,	 συναντήθηκαν	 στο	 ΥΔΤ	 εκπρόσωποι	 τόσο	 της	 παλιάς	

ΕΝΑΕΑ	όσο	και	των	Πρωτοβαθμίων	Ενώσεων	των	Αξιωματικών	Ελληνικής	Αστυνομίας	
Αττικής,	Κεντρικής	Μακεδονίας,	Ανατολικής	Μακεδονίας	και	Θράκης,	Ηπείρου,	Θεσσα-
λίας,	Νήσων	Βορείου	Αιγαίου	και	Δυτικής	Ελλάδας	και	αποφάσισαν	τη	σύσταση	Δευτε-
ροβάθμιας	Ένωσης	Αξιωματικών	 (Ομοσπονδίας),	με	 την	 επωνυμία	Πανελλήνια	Ένωση	
Αξιωματικών	Αστυνομίας	(Π.ΕΝ.Α.Α.),	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	του	Ν.	2265/1994.
Η	Ένωση	Αττικής	εκπροσωπήθηκε	από	τον	πρόεδρό	της	Γιώργο	Καμαρινόπουλο	και	

τον	γενικό	γραμματέα	Βασίλειο	Γιαννόπουλο,	η	Ένωση	Κεντρικής	Μακεδονίας	εκπροσω-
πήθηκε	από	τον	πρόεδρο	Ευστράτιο	Κυριακάκη,	η	Ένωση	Θεσσαλίας	από	τον	πρόεδρο	
Νικόλαο	Σαργιώτη	και	τον	γραμματέα	Νικόλαο	Χατζή,	η	Ένωση	Ηπείρου	από	τον	πρόε-
δρο	Δημήτρη	Καρρά	και	τον	γραμματέα	Ιωάννη	Χρηστίδη	και,	τέλος,	η	Ένωση	Μακεδονί-
ας-Θράκης	από	τον	πρόεδρο	Δήμο	Κοκμοτό	και	τον	γραμματέα	Βασίλη	Ναζλή.
Επίσης,	οι	Περιφερειακές	Ενώσεις	Αξιωματικών	Στερεάς	Ελλάδας,	Πελοποννήσου	και	

Κρήτης	γνωστοποίησαν	την	απόφασή	τους	για	προσχώρηση	στην	υπό	σύσταση	Ομοσπον-
δία,	αποδεχόμενες	το	συνταχθέν	Καταστατικό.	Η	Στερεά	Ελλάδα	υπέβαλε	συγκεκριμένα	
το	αίτημα	 εγγραφής	στις	 27-3-96	 (πρόεδρος	Δ.	Καλαμπαλίκης,	 γραμματέας	Σουσούνης	
Κων/νος),	η	Πελοπόννησος	στις	29-3-96	με	πρόεδρο	τον	Ηλία	Νικολόπουλο	και	γραμμα-
τέα	τον	Αρτέμιο	Πουρνάρα	ενώ	η	Κρήτη	υπέβαλε	το	αίτημα	στις	15-4-96,	με	πρόεδρο	τον	
Αντώνη	Δαριβιανάκη	και	γραμματέα	τον	Εμμανουήλ	Τριγώνη.
Είχαν	προηγηθεί	Συνελεύσεις,	στις	3-11-1995,	της	Ένωσης	Αξιωματικών	Περιφέρειας	

Δυτικής	Ελλάδας	στην	Πάτρα,	όπου	αποφασίστηκε	η	προσχώρηση	στην	Ομοσπονδία	και	η	
εκπροσώπησή	της	από	τον	πρόεδρο	Αριστείδη	Ανδρικόπουλο,	ενώ	στις	5-11-1995	έγιναν	οι	
αρχαιρεσίες	της	Ένωσης	Αξιωματικών	Αττικής,	που	αριθμούσε	ήδη	πλέον	των	1.000	μελών.
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Στην	Αττική	ψήφισαν	714	Αξιωματικοί	από	το	βαθμό	του	Ανθυπαστυνόμου	μέχρι	και	
του	Αστυνομικού	Διευθυντή.	Σ’	αυτή	 τη	φάση	δεν	 εκδηλώθηκε	επιθυμία	 εγγραφής	στο	
σωματείο	από	ανώτατους	Αξιωματικούς.
Πρώτος	σε	σταυρούς	ήρθε	ο	αστυνόμος	Α’	Γεώργιος	Καμαρινόπουλος,	ο	ιδρυτής	ουσια-

στικά	της	Ένωσης,	ο	οποίος	αναδείχτηκε	και	πρόεδρός	της.	Ακολούθησαν	οι	Β.	Γιαννόπου-
λος	(γενικός	γραμματέας),	Ν.	Μπλάνης,	Κωνσταντίνα	Θώδη,	Β.	Καραγιάννης,	Γ.	Τσεκού-
ρας,	Θ.	Τρυφέρης,	Γ.	Καραμάνης,	Γ.	Νικολόπουλος,	Γ.	Κανέλλος	(ταμίας),	Κ.	Σκλαβούνος,	
Ν.	Ζωγράφος	(Α’	αντιπρόεδρος)	και	ο	Ευστάθιος	Μητρόπουλος	(Β’	αντιπρόεδρος).

Στις	15	Νοεμβρίου	1995,	η	ΠΕΝΑΑ,	συνεχίζοντας	την	ιστορική	της	παρθενική	πορεία,	
ενημέρωσε	τις	δέκα	Περιφερειακές	Ενώσεις	της	(ήτοι	της	Αττικής,	Κεντρικής	Μακεδο-
νίας,	Ανατολικής	Μακεδονίας-Θράκης,	Ηπείρου,	Θεσσαλίας,	Στερεάς	Ελλάδος,	Δυτικής	
Ελλάδος,	Πελοποννήσου,	Κρήτης	και	Βορείου	Αιγαίου)	ότι	«οι εξελίξεις τρέχουν. Η ΠΟΑ-
ΣΥ, στα πλαίσια υλοποίησης των κοινών αιτημάτων του Ψηφίσματος της Πανελλήνιας συγκέ-
ντρωσης της 12-10-1995, αποφάσισε όπως την 28-11-1995 και ώρα 16.00’ πραγματοποιηθεί 
νέα κοινή συγκέντρωση στο Παναθηναϊκό Στάδιο και πορεία στη Βουλή, ενώ θεωρώντας 
δεδομένη τη συμμετοχή μας, εξουσιοδοτήθηκε το προεδρείο της να έρθει σε επαφή μαζί μας 
όσο και με την Π.Ε.Υ.Π.Σ. για το συντονισμό των ενεργειών μας».
Το	προεδρείο	της	ΠΕΝΑΑ	ζήτησε	τις	απόψεις	τους,	το	συντομότερο	δυνατόν,	και	όχι	

πέραν	της	19-11-1995,	επειδή	όπως	αναφέρεται	στο	σχετικό	της	έγγραφο,	«πιστεύουμε ότι 
η μη συμμετοχή μας στη συγκέντρωση θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις, τόσο επί του ηθικού 
των μελών μας όσο και επί της περαιτέρω ενότητος του χώρου».
Επίσης,	με	το	ίδιο	έγγραφο	και	προκειμένου	να	συζητηθεί	και	εγκριθεί	στο	Πρωτοδικείο	

Αθηνών	το	Καταστατικό	της	υπό	σύσταση	Ομοσπονδίας	Αξιωματικών,	ζητήθηκε	όπως,	
«μέχρι	5-12-1995	(το	αργότερο),	λάβει	από	τις	προαναφερόμενες	Ενώσεις	την	απόφαση	
Γενικής	Συνέλευσης	«Περί	προσχώρησης	στην	υπό	σύσταση	Ομοσπονδία	Αξιωματικών»	
ή	παρόμοια	απόφαση	αιρετού	Διοικητικού	Συμβουλίου.	Όσες	Ενώσεις	δεν	είχαν	ακόμα	
αιρετή	διοίκηση,	παρακαλούνταν	«όπως	πράξουν	τούτο	ευθύς	ως	καταστεί	δυνατόν».
Η	Ομοσπονδία,	στο	μεταξύ,	στο	πλαίσιο	 του	διαλόγου	με	 την	Ηγεσία,	απέστειλε	 τις	

θέσεις	της	με	αφορμή	το	καταρτισθέν	«Σχέδιο	Οργανισμού	Σχολής	Μετεκπαίδευσης	-	Επι-
μόρφωσης	Ελληνικής	Αστυνομίας»,	εκφράζοντας	κατ’	αρχήν,	θετική	άποψη	για	το	περιε-
χόμενο	των	διατάξεών	του.

«Επισημαίνουμε, όμως, για μία ακόμη φορά, την αναγκαιότητα εξασφάλισης αξιοπρεπών 
συνθηκών διαμονής των Αξιωματικών που υπηρετούν στην επαρχία και την αύξηση των 
ημερών καταβολής εκτός έδρας αποζημίωσης από (4) σε (15), προς αντιμετώπιση των αυξη-
μένων δαπανών τους. Ταυτόχρονα, επισημαίνεται η ανάγκη αναβάθμισης της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης, με διδακτικό προσωπικό Καθηγητές Πανεπιστημίου και αύξηση της ωριαίας 
αποζημίωσης αυτών, η οποία σήμερα κυμαίνεται σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα και με χρή-
ση σύγχρονων υλικοτεχνικών και εποπτικών μέσων»,	κατέληγε	το	σχετικό	έγγραφο.
Το	αμέσως	επόμενο	έγγραφό	της	εστάλη	στον	Τύπο,	στις	17	Νοεμβρίου	1995,	με	αφορ-

μή	τις	εξεγέρσεις	των	κρατουμένων	στον	Κορυδαλλό:
«1. Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.ΕΝ.Α.Α.), με αφορ-

μή τα τελευταία γεγονότα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κορυδαλλό, αισθάνεται την 
υποχρέωση να ευχαριστήσει δημόσια τους συναδέλφους Αστυνομικούς, που με αξι-
οθαύμαστο θάρρος, ψυχραιμία και καρτερικότητα τα αντιμετώπισαν και τα αντιμε-
τωπίζουν, επισημαίνοντας με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη μέχρι τώρα θετική στάση της 
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Πανεπιστημιακής Κοινότητας, αλλά και του συνόλου της Κοινής Γνώμης στη δύσκο-
λη αποστολή τους.

2. Με έντονο σκεπτικισμό επισημαίνουμε τους προβληματισμούς μας για τα γεγονότα, 
αυτά καθεαυτά, που επισυμβαίνουν στον Κορυδαλλό και ιδιαίτερα για τα βαθύτερα 
αίτια αυτών, τα οποία, ενώ φαίνεται ότι είναι σ’ όλους γνωστά, κατ’ ανεξήγητο τρόπο 
δεν εξαλείφονται.

3. Οι Αστυνομικοί, επιτελώντας για μία ακόμα φορά ευσυνείδητα το δύσκολο και επί-
πονο έργο τους, υπό τα αγωνιώδη βλέμματα της Κοινής Γνώμης, κατάκοποι, χωρίς 
ωράρια και με άμεσο κίνδυνο της ζωής τους, ελπίζουν και προσδοκούν ότι οι αρμό-
διοι θα δώσουν, επιτέλους, λύση και στα δικά τους άμεσα και πιεστικά προβλήματα, 
όσο είναι ακόμη καιρός».

Επιστρέφοντας	στο	κοινό	αγωνιστικό	μέτωπο,	να	καταγράψουμε	ότι	το	πρώτο,	κοινό	
Δελτίο	Τύπου	της	ΠΕΝΑΑ	με	την	ΠΟΑΣΥ,	με	ημερομηνία	24/11/1995,	φέρει	τις	υπογρα-
φές	των	προέδρων	τους	Ηλία	Βλαχογιάννη	και	Δήμου	Γόγολου	και	αφορούσε	την	κοινή	
αγωνιστική	τους	δράση:

«Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.ΕΝ.Α.Α.) και η ΠΑ-
ΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) ανακοινώνουν 
ότι την 16.00’ ώρα της 12-12-1995, ύστερα και από ομόφωνες αποφάσεις όλων των Πρω-
τοβαθμίων Ενώσεων, θα πραγματοποιήσουν κοινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στο Πανα-
θηναϊκό Στάδιο και στη συνέχεια πορεία προς τη Βουλή των Ελλήνων, για τη ΜΗ επίλυση 
βασικών οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων, που απασχολούν το προσωπικό της ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, όπως αυτά δημοσιοποιήθηκαν στην πρωτοφανή συγκέντρωση στις 
12-10-1995, επισημαίνοντας παράλληλα με λύπη ότι ουδείς αρμόδιος θεώρησε αναγκαίο να 
συζητήσει μαζί μας τρόπους ικανοποίησης των καθολικώς αναγνωριζομένων, ως δικαίων, 
αιτημάτων μας.

Τις προσεχείς ημέρες θα δοθεί κοινή συνέντευξη Τύπου για λεπτομερέστερη ενημέρωση 
της Κοινής Γνώμης».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Το νέο Καταστατικό

Το	Καταστατικό	ίδρυσης	της	Πανελλήνιας	Ένωσης	Αξιωματικών	Αστυνομίας	(ΠΕΝΑΑ)	
(που	μετονομάστηκε	σε	Πανελλήνια	Ομοσπονδία	Αξιωματικών	Αστυνομίας-Π.Ο.ΑΞΙ.Α.,	
στις	14	Φεβρουαρίου	2001),	κατατέθηκε	τελικά	στο	Πρωτοδικείο	Αθηνών	στις	4	Δεκεμ-
βρίου	1995	από	έξι	Ενώσεις:	Αττικής,	Δυτικής	Ελλάδος,	Ηπείρου,	Θεσσαλίας,	Ανατολικής	
Μακεδονίας-Θράκης	και	Κεντρικής	Μακεδονίας.
Εν	συνεχεία,	ορίστηκε	Προσωρινό	Διοικητικό	Συμβούλιο,	το	οποίο	συνήλθε	εκτάκτως	

στις	9	Δεκεμβρίου	1995,	όχι	όμως	για	να	αποφασίσει	την	κλιμάκωση	των	κινητοποιήσεων,	
αλλά	για	το	ακριβώς	αντίθετο.	Τα	νέα	δεδομένα	που	είχαν	στο	μεταξύ	διαμορφωθεί	λόγω	
της	ρευστής	πολιτικής	κατάστασης	εξαιτίας	της	κλονισμένης	υγείας	του	Πρωθυπουργού,	
αλλά	και	 των	αποτελεσμάτων	 της	συνάντησης	με	 τον	 υπουργό	Δημόσιας	Τάξης	 (6-12-
1995)	και	της	αναμενόμενης	συνάντησης	με	τον	υπουργό	Οικονομικών	(11-12-1995),	σε	
συνδυασμό	με	σχετικές	αποφάσεις	ορισμένων	Ενώσεων	Αξιωματικών	και	της	Πανελλή-
νιας	Ομοσπονδίας	Αστυνομικών	Υπαλλήλων	 (ΠΟΑΣΥ),	 το	 ανάγκασαν	 να	 προβεί	 στην	
αναστολή	της	προγραμματισθείσας	παναστυνομικής	κινητοποίησης	της	12ης	Δεκεμβρίου	
1995,	για	ευθετότερο	και	προσφορότερο	χρόνο,	με	την	προσδοκία	βέβαια	και	της	επιτυ-
χούς	έκβασης	των	συνομιλιών	με	το	οικονομικό	επιτελείο	της	κυβέρνησης.

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Κυβέρνηση αυτή τη φορά έλαβε το μήνυμα και με το ίδιο με 
μας αίσθημα ευθύνης θα χειρισθεί πλέον τα θέματα που απασχολούν το αστυνομικό προσω-
πικό, γιατί διαφορετικά οι κινητοποιήσεις, όχι μόνο θα επαναληφθούν, αλλά και θα κλιμα-
κωθούν, και η ευθύνη δεν θα βαρύνει εμάς», κατέληγε	η	ανακοίνωση	μετά	την	συνεδρίαση	
του	προσωρινού	Δ.Σ.
Ακολούθησε	νέα	κοινή	ανακοίνωση	στις	12/12/1995	με	αποδέκτες	τις	Περιφερειακές	

Ενώσεις	και	τις	Πρωτοβάθμιες	Οργανώσεις,	που	έφερε	τις	υπογραφές	μόνο	των	προέδρων,	
της	μεν	ΠΕΝΑΑ	Ηλία	Βλαχογιάννη,	της	δε	ΠΟΑΣΥ	Δήμου	Γόγολου.	Την	Ένωση	των	Αξι-
ωματικών,	ωστόσο,	εκπροσώπησε	ο	πρόεδρος	της	Ένωσης	Αξιωματικών	Αττικής	Γιώργος	
Καμαρινόπουλος:	

«Κατά τη χθεσινή συνάντηση των προεδρείων της Π.ΕΝ.Α.Α. και της ΠΟΑΣΥ με τον 
υπουργό των Οικονομικών κ. Αλέκο Παπαδόπουλο, αφού έγινε μια εκτενής και μακρά 
συζήτηση όλων των θεμάτων οικονομικού-θεσμικού περιεχομένου που ενδιαφέρουν το 
αστυνομικό προσωπικό, προέκυψαν τα ακόλουθα:
- Κατηγορηματική άρνηση για ικανοποίηση οποιουδήποτε αιτήματος αναδρομικής κατα-
βολής αποζημιώσεων (ιδιαίτερα του επιδόματος ετοιμότητας), για λόγους δημοσιονομι-
κούς.
- Δέσμευση του υπουργού για:
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α)  Χορήγηση και στο αστυνομικό προσωπικό από 1/1/1996 του επιδό ματος ετοιμότητας 
και καταβολή του οπωσδήποτε εντός του πρώτου τριμήνου 1996. Μετά από επιμονή 
μας, αυτό θα χορηγηθεί και στους συνταξιούχους συναδέλφους μας.

β)  Υπαγωγή και του αστυνομικού προσωπικού στο υπό κατάρτιση νέο μισθολόγιο, το οποίο 
όταν ολοκληρωθεί, θα τεθεί υπόψη μας, για να διατυπώσουμε τις παρατηρήσεις μας.

γ)  Χρονική παρέκταση (από 1979 έως 1984) και διεύρυνση των σ’ αυτό αναφερομένων 
Υπηρεσιών του Ν.Δ.142/74 (πέντε μάχιμα).

δ) Αναζήτηση από κοινού κοινωνικών πόρων για ενίσχυση ταμείων αστυ νομικού προσω-
πικού.
ε)  Έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου ή, αν χρειασθεί, νέας νομοθετικής ρύθμισης για εκλο-

γικό επίδομα, ώστε το ύψος του να είναι αντί στοιχο εκείνου που λαμβάνουν υπάλληλοι 
λοιπών Υπουργείων (Εσω τερικών-Δικαιοσύνης).

Θέτουμε υπόψη σας τα ανωτέρω και παρακαλούμε όπως, αφού ενημερω θούν οι συνάδελ-
φοί μας, έχουμε τις πρώτες απόψεις σας - παρατηρήσεις σας - εκτιμήσεις σας και προτά-
σεις σας».

Το δίσεκτο 1996

Οι	συνδικαλιστές	έχουν	άλλη	μια	χρονιά	μπροστά	τους,	και	μάλιστα	«δίσεκτη»,	με	ένα	
πολιτικό	τοπίο	ναρκοθετημένο	από	τις	πρώτες	κιόλας	μέρες.	Το	1996	χαρακτηρίζεται	από	
τη	μετάβαση	του	ΠΑΣΟΚ	στην	εκσυγχρονιστική	τροχιά	υπό	τον	Κώστα	Σημίτη.	Ο	Ανδρέ-
ας	Παπανδρέου,	ύστερα	από	δυο	μήνες	ουσιαστικής	αδυναμίας	διακυβέρνησης,	έδωσε	το	
«δακτυλίδι»	της	κυβερνητικής	εξουσίας	στον	Κώστα	Σημίτη	(18/1/1996),	ο	οποίος,	όμως,	
με	«το	καλημέρα»,	βρίσκεται	αντιμέτωπος	με	την	κρίση	των	Ιμίων	και	τον	τραγικό	θάνατο	
των	τριών	Ελλήνων	Αξιωματικών	της	Πολεμικής	Αεροπορίας,	καθώς	το	ελικόπτερο	με	το	
οποίο	πραγματοποιούσαν	αναγνωριστική	πτήση	πάνω	από	τη	βραχονησίδα	κατέπεσε.
Κι	αν	το	δίσεκτο	έτος	-όπως	ήταν	το	1996-	θεωρούνταν	για	τους	προληπτικούς	γρου-

σούζικο,	τότε	στο	ΠΑΣΟΚ	όσο	και	στη	Ν.Δ.	είχαν	κάθε	λόγο	να	φοβούνται	για	τα	χειρότε-
ρα.	Ακόμα	και	στο	κόμμα	της	Αξιωματικής	Αντιπολίτευσης	συνεχιζόταν	η	εσωκομματική	
κρίση,	όχι	μόνο	εξαιτίας	του	ελλείμματος	σε	επίπεδο	Ηγεσίας,	αλλά	και	επειδή	το	εκσυγ-
χρονιστικό	ΠΑΣΟΚ,	με	την	πολιτική	που	εφάρμοζε,	«λεηλατούσε»	κεντρικές,	νεοφιλελεύ-
θερες	θέσεις	της	Νέας	Δημοκρατίας	(Μάαστριχτ,	πρόγραμμα	σύγκλισης,	ιδιωτικοποιήσεις	
κ.ά.),	που	δεν	είχαν	καμία	σχέση	με	το	σοσιαλισμό	και	την	παλιά	ρητορική	του	Ανδρέα	
Παπανδρέου.	
Το	προεδρείο	της	ΠΕΝΑΑ,	σε	κάθε	περίπτωση,	πέρα	από	τα	συγχαρητήρια	προς	τον	

νέο	υπουργό	Δημόσιας	Τάξης	Κώστα	Γείτονα	και	τον	Πρόεδρο	της	Κυβέρνησης	Κώστα	
Σημίτη	επ’	ευκαιρία	της	ανάληψης	των	καθηκόντων	τους,	τοποθετήθηκε	δημοσίως	στις	
7-2-1996, για	τα	τραγικά	γεγονότα	των	Ιμίων:

«Η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.ΕΝ.Α.Α.), παρακολουθώντας με την 
επιβαλλόμενη ψυχραιμία τις τελευταίες εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα, αισθάνεται την υπο-
χρέωση να επισημάνει τα ακόλουθα:

1. Ο Ελληνικός λαός, πρέπει να αισθάνεται υπερήφανος για τις Ένοπλες Δυνάμεις και 
τα Σώματα Ασφαλείας της χώρας μας, και τα όποια αισθήματα πικρίας διακατέχουν 
όλους μας, σε σχέση με τα τελευταία γεγονότα, σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να 
δημιουργούν και την παραμικρή αμφιβολία για το αξιόμαχο αυτών και την αποτελε-
σματικότητά τους στην προάσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας και ασφάλειας.
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2. Ψύχραιμα και νηφάλια θα πρέπει να γίνει ανάλυση σε βάθος όλων των δεδομένων 
για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων που κυρίως θα στοχεύουν στη χάραξη 
μιας μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής, και όχι απλά στον καταλογισμό τυχόν 
ευθυνών.

3. Καθολική είναι πλέον η απαίτηση να σταματήσει η συνεχής υποβάθμιση των ένστο-
λων στελεχών της πατρίδος μας και με κοινή προσπάθεια να ενισχυθεί στο μεγα-
λύτερο δυνατό βαθμό η αμυντική θωράκιση της χώρας, με ιδιαίτερη σημασία στον 
παράγοντα «άνθρωπος», έτσι ώστε η Ελλάδα να παίξει το ρόλο που της ανήκει και 
αξίζει στη διεθνή σκηνή.

4. Τέλος, καλούμε τον Ελληνικό λαό να εξακολουθήσει να περιβάλλει με την ίδια στοργή 
και εμπιστοσύνη τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, την δε Κυβέρνηση 
και τα πολιτικά κόμματα να χαράξουν μια κοινή πολιτική στον ευαίσθητο τομέα της 
Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας».

Η	παρεμβατική	διάθεση	του	προεδρείου	αποτυπώνεται,	εξάλλου,	και	στις	24	Φεβρουα-
ρίου	1996, με	αφορμή	τα	γεγονότα	που	έλαβαν	χώρα	στον	καταυλισμό των	τσιγγάνων	στον	
Ασπρόπυργο	και	το	δημοσιογραφικό	θόρυβο	που	είχε	προκαλέσει	η	αστυνομική	επέμβαση	
για	τη	σύλληψη	καταζητουμένων	προσώπων.	Ως	απάντηση	στις	αιτιάσεις	του	Τύπου,	ανα-
κοινώθηκαν	τα	εξής:

«1. Πάγια θέση της Ένωσής μας είναι η αποφυγή ακροτήτων, εξεζητημένων ενεργειών 
και επίδειξης υπερβάλλοντος ζήλου από τους Αστυνομικούς κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, ιδιαίτερα μάλιστα όταν αυτά έχουν σχέση με ενέργειες που αφο-
ρούν αδύναμες και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

2. Ενώ αναμέναμε την αντικειμενική παρουσίαση των συμβάντων και καλόπιστη κρι-
τική των ενεργειών των αστυνομικών δυνάμεων, ενόψει και του αποτελέσματος των 
διεξαγόμενων αστυνομικών και δικαστικών ερευνών, με πικρία διαπιστώσαμε, για 
μία ακόμη φορά, να χρησιμοποιούνται αυτά από μερίδα του Τύπου και των Μ.Μ.Ε., 
ως αφορμή για ενορχηστρωμένη επίθεση, αδιακρίτως, κατά της ευρύτερης αστυνομι-
κής οικογένειας.

3. Έτσι, ενώ γίναμε μάρτυρες αποσιώπησης σοβαρών γεγονότων και εγκληματικών πρά-
ξεων που προηγήθηκαν της αστυνομικής επιχείρησης στον καταυλισμό του Ασπρο-
πύργου, διαπιστώσαμε την υποκριτική εκδήλωση οψίμου ενδιαφέροντος γι’ αυτή την 
αδύναμη και ευαίσθητη ομάδα συμπατριωτών μας, που μόλις το θέμα αυτό δεν θα 
«πουλάει» θα ξεχασθεί, ως συνήθως.

4. Επιφυλασσόμενοι να τοποθετηθούμε οριστικά με το πέρας των διεξαγόμενων ερευ-
νών -που θα αποδώσουν τις όποιες τυχόν ευθύνες εκεί όπου πραγματικά υπάρχουν- 
πιστεύουμε ότι οι συμπολίτες μας τσιγγάνοι θα εξακολουθήσουν να περιβάλουν με 
εμπιστοσύνη την Ελληνική Αστυνομία, γιατί γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλον το 
καθημερινό ενδιαφέρον της γι’ αυτούς, σε αντίθεση μ’ εκείνους που τώρα «ανακάλυ-
ψαν» την ύπαρξή τους και τις άθλιες συνθήκες διαβίωσής τους».

Και	όπως	θυμάται	σήμερα	για	τις	ανάγκες	αυτού	του	χρονικού	ο	Γιώργος	Καμαρινό-
πουλος,	«τα πρώτα χρόνια ίδρυσης του συνδικαλισμού, αλλά και μετά, μέχρι τις μέρες μας, 
οι δημοσιογράφοι του κατεστημένου διέκειντο εχθρικά προς τον συνδικαλισμό. Και ειδικά οι 
προβεβλημένοι δημοσιογράφοι. Οι απλοί ήταν πάντα κοντά μας και προέβαλαν τα αιτήματά 
μας, αλλά σε μεγάλο βαθμό τελούσαν υπό τον έλεγχο των αρχισυντακτών τους και γι’ αυτό 
δεν μπορούσαν να αναδειχθούν τα προβλήματα. Οι προβεβλημένοι δημοσιογράφοι, αφού δεν 
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μπορούσαν να προσεταιριστούν εκλεγμένους συνδικαλιστές και ειδικά Αξιωματικούς για να 
έχουν άμεση πληροφόρηση -όχι επίσημη, αλλά ανεπίσημη για να κάνουν εύκολη τη δουλειά 
τους-, αρχικά επειδή αυτό δεν έγινε, και δεν έγινε συνειδητά εκ μέρους μας, οι δημοσιογρά-
φοι οι προβεβλημένοι (έχοντες άριστες σχέσεις με την Ηγεσία, διότι τους «έδενε» η πρωτο-
γενής άμεση πληροφόρηση για τα διάφορα γεγονότα, αν και ήταν αυτό αρνητικό για την ίδια 
την αστυνομική έρευνα), σαν αντάλλαγμα έδιναν την μη προβολή των αιτημάτων μας και την 
επίθεσή τους εναντίον μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο παράπονο, διότι δεν είχαμε μαζί μας όλους 
τους δημοσιογράφους, όπως είχαν κάποιοι άλλοι κλάδοι εργαζομένων. Εμείς δεν ζητούσαμε 
προνομιακή μεταχείριση αλλά αντικειμενική παρουσίαση των αιτημάτων μας».
Αυτό	ίσχυε,	φυσικά,	και	για	τον	τρόπο	προβολής	των	οικονομικών	αιτημάτων,	που	πα-

ρουσιάζονταν	ανάλογα	με	τις	πολιτικές	σκοπιμότητες	που	εξυπηρετούσαν	οι	υπουργικές	
κάθε	φορά	αποφάσεις.
Εκείνες	τις	μέρες,	είχε	ψηφιστεί	στη	Βουλή	τροπολογία	με	την	οποία	παρεχωρείτο	ποσό	

6	δισεκατομμυρίων	δρχ.	για	να	πληρωθούν	οι	αστυνομικοί	τις	υπερωρίες	από	τις	εκλογικές	
αναμετρήσεις	του	1994.	Τότε,	στις	διαμαρτυρίες	των	συνδικαλιστικών	ενώσεων,	το	υπουρ-
γείο	Οικονομικών	είχε	απαντήσει	ότι	δεν	προβλέπεται	από	κανένα	νόμο	αποζημίωση	για	
τις	εκλογές.	«Ξαφνικά προχθές, πέρασαν από τη Βουλή τροπολογία που ορίζει ότι οι υπουρ-
γοί Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης θα αποφασίσουν πώς θα διανείμουν 6 δισεκατομμύρια 
για τις υπερωρίες που έκαναν οι αστυνομικοί το 1994. Σε κάθε αστυνομικό, πυροσβέστη και 
λιμενικό αντιστοιχεί ποσό περίπου 100.000 δραχμών και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το 
ποσό θα δοθεί τμηματικά μέσα στο 1995. Γάγγραινα είναι στην Αστυνομία και οι παράλογες 
μεταθέσεις και για τέτοια θέματα,, όπως και για το θέμα του ενιαίου μισθολογίου εκτιμάται 
ότι η νέα μορφή συνδικαλισμού θα μπορεί να ασκεί έντονες πιέσεις, στις οποίες θα έχει 
φυσικά και πρακτική βοήθεια από τους εν ενεργεία αστυνομικούς», σχολίαζε	ο	«Ελεύθερος	
Τύπος».

Το δικαίωμα της απεργίας

Άλλη	κορυφαία	παρεμβατική	δράση	αποτέλεσε	και	η	βαρυσήμαντη	-	ιστορική	απόφαση	
του	Δ.Σ.	για	το	δικαίωμα	της	απεργίας.	Λίγες	ημέρες	μετά,	στις	28-2-1996, και	με	αφορμή	
τις	εργασίες	της	αρμόδιας	Επιτροπής	Αναθεώρησης	του	Συντάγματος,	το	προεδρείο	της	
ΠΕΝΑΑ	απέστειλε	στους	βουλευτές	ένα έγγραφο	με	το	εξής,	υψηλού	συμβολισμού	αλλά	
και	ουσίας,	περιεχόμενο,	αφού	για	πρώτη	φορά	συνδικαλιστές	Αξιωματικοί	της	Αστυνομί-
ας	έθεταν	ευθέως	το	θέμα	της	απεργίας:

«1. Όπως είναι γνωστό, οι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα ασκήσεως προ-
σφυγής ουσίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα πειθαρχικά τους παραπτώ-
ματα κ.λπ., δυνάμενοι να επικαλεστούν με την προσφυγή τους και λόγους αναγόμενους στην 
αλήθεια ή αναλήθεια του πραγματικού της κάθε υπόθεσης, στην επιμέτρηση της ποινής κ.λπ.

Αντιθέτως, τα αστυνομικά όργανα, όπως και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, έχουν 
δικαίωμα ασκήσεως μόνον αιτήσεως ακυρώσεως, μέσω της οποίας παρέχεται σ’ αυτούς πε-
ριορισμένη δικαστική προστασία, η οποία, κατά κανόνα, οδηγεί σε αλλεπάλληλες αναπομπές 
της υποθέσεως στη Διοίκηση και σε αντίστοιχες, με τις νέες πράξεις, αιτήσεις ακυρώσεως, 
μέχρι την ενδεχόμενη ψυχολογική και οικονομική εξόντωση του επιζητούντος ουσιαστική 
δικαίωση.

Τα μειονεκτήματα αυτά της αιτήσεως συνιστούν παραβάσεις του άρθρου 6 της Ευρω-
παϊκής Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου, όπως έχει κριθεί από το Ευρωπαϊκό 
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Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στις υποθέσεις LΕ CΟΜΡΤΕ, VΑΝ LEUVEN 
ET DE ΜΕΥΕΚΕ κατά Βελγίου της 23-6-1981 και ΑLΒΕRΤ ΕΤ LΕ CΟΜΡΤΕ κατά Βελγίου 
της 10-2-1983.

Για τη θεραπεία των ως άνω μειονεκτημάτων και την αποτροπή των προσφυγών των με-
λών της Ενώσεώς μας στο ανωτέρω Διεθνές Δικαστήριο, είναι αναγκαία η, κατά την αναθε-
ώρηση του Συντάγματος, θέσπιση του ενδίκου μέσου της ουσιαστικής προσφυγής και για όλα 
τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικής ευθύνης των αστυνομικών υπαλλήλων, 
χωρίς μεταβολή της αρμοδιότητας των κατά τόπους διοικητικών δικαστηρίων.

Από τα άρθρα 8 του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά 
δικαιώματα (που κυρώθηκε με το ν. 1532/1985), 5 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη 
(που κυρώθηκε με τον ν.1426/1984), 9 παρ. 1 της 87 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας (που 
κυρώθηκε με το ν.δ.4204/1961 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παρ. 4 του Συντάγματος), συ-
νάγεται ότι, για τη συμμόρφωση της χώρας μας στις από τις διατάξεις αυτές ανακύπτουσες 
υποχρεώσεις της, είναι προφανώς αναγκαία η κατάργηση της πρώτης περιόδου του δευτέρου 
εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 23 του Συντάγματος, προκειμένου να ισχύσει τόσο για τους 
δικαστικούς λειτουργούς, όσο και για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, ό,τι ισχύει 
για τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους κ.λπ., να παρασχεθεί δηλαδή και στους πρώτους	
το δικαίωμα της απεργίας,	με τους περιορισμούς που δικαιολογούνται σε κάθε περίπτωση».

Ακολουθεί,	στις	29	Φεβρουαρίου	1996, έγγραφο	προς	τον	γενικό	γραμματέα	του	ΥΔΤ	
Σωκράτη	Κοσμίδη,	με	στόχο	την	υλοποίηση	των	κυβερνητικών	αποφάσεων	(επίδομα	ετοι-
μότητας, χορήγησή	 του	από	1-1-1996 και	 στο	αστυνομικό	 και	 πυροσβεστικό	 προσωπι-
κό,	χωρίς	όμως	αναδρομική	καταβολή	από	1-1-1995,	εκλογικό	επίδομα όπως	και στους	
υπαλλήλους	του	υπουργείου	Εσωτερικών	και	Δικαιοσύνης,	και	αναδρομική	χορήγηση	των	
οφειλομένων	από	τις	δύο	τελευταίες	εκλογικές	αναμετρήσεις),	ενώ	υπήρξε	και	διαμαρτυ-
ρία	για	τη	μείωση	στο	ήμισυ	της	ημερήσιας	αποζημίωσης	του	προσωπικού	που	αποσπάται	
για	εκτέλεση	υπηρεσίας	στα	Μεταβατικά	Αποσπάσματα	και	του	προσωπικού	που	υπηρετεί	
στις	Ειδικές	Αστυνομικές	Υπηρεσίες	Δίωξης	Εγκληματικότητας (δίωξη	λαθρομετανάστευ-
σης,	ζωοκλοπής	κ.λπ.).
Τον	επόμενο	μήνα,	από	τις	δράσεις	της	Ένωσης,	ξεχωρίσαμε	και	πάλι	τις	πρωτοβου-

λίες	οικονομικού	περιεχομένου.	Ειδικότερα,	στις	6-3-1996, απεστάλη	έγγραφο	προς	τον	
υπουργό	Οικονομικών	Αλέκο	Παπαδόπουλο,	με	το	οποίο	ζητήθηκε	η	καθιέρωση	ενός	πο-
σοστού	από	τα	εισπραττόμενα	τέλη	για	τη	διενέργεια	των	τεχνικών	παιγνίων	στα	δημόσια	
εν	 γένει	 κέντρα,	ως	 κοινωνικού	 πόρου	 υπέρ	 των	Ασφαλιστικών	Ταμείων	 (Ε.Τ.Ε.Χ.	 και	
Τ.Α.Υ.Α.Π.)	της	Ελληνικής	Αστυνομίας.	Κάτι	τέτοιο,	αφενός	θα	οδηγούσε	στην	εξυγίανση	
αυτών	και	αφετέρου	θα	αποτελούσε	σοβαρό	κίνητρο	για	το	αστυνομικό	προσωπικό	στην	
αποτελεσματικότερη	άσκηση	των	καθηκόντων	του.	Η	προτεινόμενη	τροπολογία	είχε	ως	
εξής:	«Από τα εισπραττόμενα τέλη του παρόντος άρθρου ποσοστό 20% περιέρχεται στους 
πόρους των Ασφαλιστικών Ταμείων της πρώην Χωροφυλακής Ε.Τ.Ε.Χ και πρώην Αστυνομί-
ας Πόλεων Τ.Α.Υ.Α.Π. Τα ανωτέρω έσοδα επιμερίζονται στα προαναφερόμενα ταμεία κατά 
ποσοστό 68% και 32% αντίστοιχα. Η διαδικασία είσπραξης των εσόδων, η διαχείριση αυτών 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Δημόσιας Τάξης».
Εν	συνεχεία,	στις	12	Μαρτίου	1996, με	αφορμή	τις	αγροτικές	κινητοποιήσεις	εκδόθηκε	

ανακοίνωση	συμπαράστασης	στα	αιτήματα	των	κτηνοτρόφων	και	αγροτών	της	χώρας	με	
την	ελπίδα	ότι	θα	υπάρξει	δίκαιη	επίλυσή	τους	μέσα	από	καλόπιστο	διάλογο	και	αλληλο-
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κατανόηση.	Ωστόσο,	τονιζόταν	ότι	«αν και ως εκπρόσωποι εργαζομένων και προερχόμενοι 
από την Ελληνική ύπαιθρο κατανοούμε περισσότερο παντός άλλου τα αισθήματα που διακα-
τέχουν τους κτηνοτρόφους μας, δεν αντιλαμβανόμαστε ούτε το μένος μερικών εξ αυτών κατά 
Αστυνομικών Οργάνων, πολύ δε περισσότερο τις βίαιες επιθέσεις εναντίον μας. Ευχόμενοι 
ταχεία επίλυση των προβλημάτων των κτηνοτρόφων μας συνιστούμε σε αυτούς ψυχραιμία 
και αυτοσυγκράτηση, να εκτιμήσουν ανάλογα την ήπια και μετριοπαθή στάση των Αστυνομι-
κών και να μην εκλάβουν αυτή ως αδυναμία».
Όμως,	από	το	στόχαστρό	της	δεν	γλιτώνει	ούτε	η	«ετυμηγορία» του	υπουργού	Μεταφο-

ρών	των	Η.Π.Α.	(26-3-1996)	ότι	τα	Ελληνικά	αεροδρόμια	δεν	πληρούν	τους	απαραίτητους	
όρους	ασφαλείας!	Η	Ομοσπονδία	εξέδωσε	αμέσως	ανακοίνωση	με…	πολλούς	αποδέκτες:

«Με έκπληξη και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε την «ετυμηγορία» του υπουργού Μετα-
φορών των Η.Π.Α., χώρας φίλης και συμμάχου, ότι τα Ελληνικά αεροδρόμια δεν πληρούν 
τους απαραίτητους όρους ασφαλείας.

Η έκπληξή μας κατέστη ακόμη οδυνηρότερη, όταν διαπιστώσαμε ότι -κατά τους ειδικούς 
των Η.Π.Α.- εκτός του αεροδρομίου Ελληνικού, μόνο δύο (!!!) ακόμα αεροδρόμια στον κό-
σμο (του Λάγος στη Νιγηρία και της Μπογκοτά στην Κολομβία) έχουν ελλιπή μέτρα ασφαλεί-
ας!!! Παραβλέποντας τις φήμες περί υπάρξεως πολιτικών σκοπιμοτήτων πίσω από την από-
φαση αυτή, θεωρούμε χρέος μας να επισημάνουμε, ότι από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας, 
τα λαμβανόμενα μέτρα Ασφαλείας στα αεροδρόμια της χώρας είναι επαρκή και τουλάχιστον 
ανάλογα αυτών που εκδηλώνονται στα αντίστοιχα αεροδρόμια των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που η ευαισθησία της, σε θέματα Ασφαλείας, δεν υπολείπεται εκείνης των Η.Π.Α.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι από πλευράς Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών θα υπάρ-
ξουν οι αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις και ενέργειες, ώστε να αποκατασταθεί η γενόμενη 
αδικία σε βάρος της χώρας μας, με την ανάκληση της απαράδεκτης απόφασης του Αμερικα-
νού υπουργού Μεταφορών».

Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Ένωσης	οδεύει,	όμως,	σιγά-σιγά	προς	την	ολοκλήρωση	
της	θητείας	του.	Έτσι,	κατά	τη	συνεδρίασή	του,	στις	29	Μαρτίου	1996,	αποφάσισε	τη	δι-
ενέργεια	αρχαιρεσιών	αφενός	για	εκλογή	αντιπροσώπων	στις	26-5-1996	και	αφετέρου	για	
την	εκλογή	νέου	Δ.Σ.,	στις	6-7-1996.	Ώς	τότε,	όμως,	τα	γεγονότα	τρέχουν	και...	προκαλούν.
Στις	30-3-1996, με	αφορμή	τα	μέτρα	ασφαλείας	κατά	τη	διάρκεια	της	επίσκεψης	της	

συζύγου	του	Προέδρου	των	Η.Π.Α.	Μπιλ	Κλίντον,	Χίλαρι,	και	τις	αντιδράσεις	που	προ-
κλήθηκαν	από	τη	συμπεριφορά	των	Αμερικανών	αστυνομικών, δεν	διστάζει	να	εκδώσει	
καυστική ανακοίνωση:

«1. Μόνη αρμόδια για τη λήψη μέτρων ασφαλείας εντός της Ελληνικής Επικράτειας 
κατά την επίσκεψη οποιουδήποτε επισήμου προσώπου είναι η Ελληνική Αστυνομία, η 
οποία, ενεργώντας σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους, είναι σε 
θέση -όπως άλλωστε το έχει μέχρι σήμερα αποδείξει- να παράσχει την απαιτούμενη 
ασφάλεια και προστασία.

2. Η οποιαδήποτε συνεργασία με ξένες αντίστοιχες Υπηρεσίες, που στοχεύει στην επίτευ-
ξη του ανωτέρω σκοπού, είναι ευπρόσδεκτη, στο μέτρο που αυτές συνεπικουρούν την 
Ελληνική Αστυνομία και σε καμία περίπτωση δεν την υποκαθιστούν στο έργο της.

3. Αν επομένως αληθεύουν οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητος, περί 
υπερβάσεως των ορίων της καλώς νοούμενης συνεργασίας εκ μέρους Αμερικανών 
συναδέλφων, υποκαθιστώντας τις Ελληνικές Αρχές με δημόσιες πράξεις και ενέργειες 
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που προσβάλλουν την κρατική εξουσία και θίγουν την εθνική μας αξιοπρέπεια, αυτές 
είναι καταδικαστέες και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επαναληφθούν.

4. Τέλος, η Ένωσή μας επιφυλάσσεται για την περαιτέρω τοποθέτησή της μετά το πέρας 
των σχετικών επί του θέματος ερευνών».

Τον	επόμενο	μήνα,	τον	Απρίλιο,	το	συνδικαλιστικό	κίνημα	των	αστυνομικών	στιγματί-
στηκε	από	καταγγελίες	γύρω	από	τα	όσα	είχαν	διαδραματιστεί	στο	7ο	συνέδριο	της	ΠΟΑ-
ΣΥ,	όπως	τουλάχιστον	αυτά	καταγράφηκαν	στον	«Ριζοσπάστη»,	στις	23	Απρίλη	1996	και	
στο	οποίο	συνέδριο	είχε	κληθεί	να	απευθύνει	επίσημο	χαιρετισμό	και	το	προεδρείο	της	
ΠΕΝΑΑ,	εκφράζοντας	τις	ευχές	του	για	καλή	επιτυχία	στις	εργασίες	των	συνέδρων,	αλλά	
και	καλή	δύναμη	για	εποικοδομητική	συνεργασία	με	το	νέο	προεδρείο.
Η	εφημερίδα	έγραψε	ότι	λίγο	έλειψε	να	μετατραπεί	σε	αρένα	η	αίθουσα	διαλέξεων	της	

Γενικής	Αστυνομικής	Διεύθυνσης	Αττικής,	στη	λεωφόρο	Αλεξάνδρας.	Ενώ	θα	περίμενε	
κανείς	να	δει	ένα	συγκροτημένο	Σώμα	με	κυρίαρχα	τα	στοιχεία	της	αυτογνωσίας	και	της	
συνδικαλιστικής	συνείδησης,	τώρα,	που	έχει	κατοχυρωθεί	ο	συνδικαλισμός,	άρχισαν	να	
βγαίνουν	στην	επιφάνεια	διάφορα	παρατράγουδα.	Μετά	την	αποχώρηση	των	επισήμων,	
τέθηκε	θέμα	νομιμοποίησης	ή	όχι	των	αντιπροσώπων	που	εκλέχτηκαν	στο	Νομό	Θεσσα-
λονίκης,	καθώς	από	το	Πρωτοδικείο	της	Θεσσαλονίκης	είχαν	αναγνωριστεί	δύο	σωματεία,	
και	μάλιστα	με	την	ίδια	επωνυμία!	
Στο	τιμόνι	της	ΠΟΑΣΥ	επανέκαμψε,	ωστόσο,	ο	Δημήτρης	Κυριαζίδης,	με	γενικό	γραμ-

ματέα	αυτή	τη	φορά	τον	Αθανάσιο	Μαγουλά,	προερχόμενο	από	το	σωματείο	της	Ένωσης	
Αστυνομικών	Υπαλλήλων	Αττικής.	
Η	ΠΕΝΑΑ	διαβίβασε	ασφαλώς	τις	ευχές	της	στο	νέο	προεδρείο	της	ΠΟΑΣΥ	και,	από	

την	πλευρά	της,	συνέχισε	με	σταθερά	και	προσεχτικά	βήματα	τις	πρωτοβουλίες	που	λάμ-
βανε	με	στόχο	την	ενότητα	του	χώρου.
Έτσι,	στις	26-4-1996	διαβιβάστηκαν	στο	Αρχηγείο	οι	θέσεις	της	για	τις	κρίσεις-προαγω-

γές	μέσω	του	εκπροσώπου	της,	Οργανωτικού	Γραμματέα,	Αστυνόμου	Α΄	Γιώργου	Καμα-
ρινόπουλου.	Στην	αρμόδια	Επιτροπή	υποβλήθηκαν	ειδικότερα	οι	παρακάτω	θέσεις-αρχές:

(α) Σε καμία περίπτωση να μην καταστεί με νέες διατάξεις δυσμενέστερη η θέση των Αξι-
ωματικών.

(β) Να εξασφαλισθούν η διαφάνεια και η αξιοκρατία.
(γ) Να εξασφαλισθεί η ομαλή εξέλιξη της επετηρίδας.
(δ)  Να μην ανατραπεί η επετηρίδα με διάφορες μεθοδεύσεις, δηλ. να μην προάγονται οι νε-

ότεροι και παραμένουν οι αρχαιότεροι ή οι νεότεροι να τοποθετούνται στην επετηρίδα 
σε καλύτερη θέση έναντι των αρχαιοτέρων τους.

Για να γίνουν πράξη τα ανωτέρω, ειδικότερα προτείνονται:
(α)  Αύξηση σε ποσοστό 30% των οργανικών θέσεων των ανωτάτων και ανωτέρων Αξιω-

ματικών, που πρακτικά μεταφράζεται σε αύξηση κατά (1) αντιστράτηγο, (3) υποστρα-
τήγους, (9) ταξιάρχους, (36) Αστυνομικούς Διευθυντές, (78) Αστυνομικούς Υποδ/ντές 
και 143 Αστυνόμους Α’.

(β)  Παραμονή εκτός οργανικών θέσεων των Αξιωματικών που αποστρατεύονται χωρίς να 
έχουν συμπληρώσει (30) έτη πραγματικής υπηρεσίας (συν 5 πλασματικά) ή αναγνώ-
ριση σε αυτούς πλασματικών ετών υπηρεσίας ώστε να συνταξιοδοτούνται με πλήρη 
σύνταξη (35/35).

(γ)  Δυνατότητα αποστρατείας με τον μεθεπόμενο μισθολογικό βαθμό των Αξιωματικών 
που έχουν συμπληρώσει 30ετή πραγματική υπηρεσία, ύστερα από αίτησή τους (δηλ. 
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Αστυνομικός Διευθυντής με τον βαθμό του Υποστρατήγου, Αστυνομικός Υποδ/ντής με 
τον βαθμό του Ταξιάρχου κ.λπ.).

Οι	υψηλές	απαιτήσεις	της	συνδικαλιστικής	δράσης	καταδεικνύονται,	όμως,	και	από	το	
έγγραφο	που	υποβλήθηκε	στις	29-4-1996, με	αφορμή	την	κατάθεση	και	συζήτηση	στην	
αρμόδια	Επιτροπή	 της	Βουλής,	 νομοσχεδίου	 του	υπουργείου	Δικαιοσύνης,	 με	 το	οποίο	
τροποποιούνταν	 διατάξεις	 του	Π.Κ.,	 του	Κ.Π.Δ.	 και	 άλλων	Ειδικών	Ποινικών	Νόμων.	
Προς	τον	Πρόεδρο	της	Βουλής,	εστάλη	το	ακόλουθο	έγγραφο:

1. Διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις για τη θέσπιση διάταξης που προβλέπει υποχρέω-
ση του προανακριτικού υπαλλήλου να ορίζει, αυτεπαγγέλτως, συνήγορο του κατηγο-
ρουμένου και του υπόπτου, σε περίπτωση διενέργειας προανάκρισης για παράνομες 
πράξεις σε βαθμό κακουργήματος, καθόσον τούτο είναι αδύνατον να εφαρμοστεί στη 
πράξη και θα δημιουργήσει αδιέξοδες καταστάσεις, δεδομένων των περιορισμένων 
χρονικών ορίων του αυτοφώρου και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο ανακριτικός 
υπάλληλος στην αναζήτηση και συγκέντρωση του προανακριτικού υλικού. Εξάλλου, 
με τη διάταξη αυτή δημιουργούμε δύο κατηγορίες πολιτών με τους «εντός και εκτός 
έδρας δικηγορικών συλλόγων», γεγονός που παραβιάζει την ισότητα των πολιτών 
έναντι του νόμου.

2. Τις ίδιες επιφυλάξεις διατηρούμε για τη μετατροπή της κακουργηματικού χαρακτήρα 
πράξης (αρπαγής τσαντών) σε πλημμέλημα, γιατί πιστεύουμε ότι τούτο θα συμβάλει 
στην έξαρση του φαινομένου, δεδομένης της συχνότητας εμφανίσεώς του στην ελλη-
νική κοινωνία.

3. Σκεπτικισμό και προβληματισμό εκφράζουμε και για τις διατάξεις με τις οποίες:
 α.  Τίθεται ρητή απαγόρευση στο δικαστή να αξιολογεί τις καταθέσεις προσώπων που 

δεν αποκαλύπτουν την πηγή των πληροφοριών τους και
 β.  Μετατρέπονται ορισμένες κακουργηματικές παραβάσεις του νόμου «περί ναρκωτι-

κών» σε πλημμελήματα, όταν ο δράστης αυτών είναι χρήστης, καθόσον ταυτόχρο-
να δεν καθορίζεται εκείνη η ποσότητα που εύλογα αυτός μπορεί να διακινεί.

4. Οι ανωτέρω κριτικές παρατηρήσεις μας, που γίνονται καλόπιστα και με την ιδιότητά 
μας ως προανακριτικών υπαλλήλων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, 
στοχεύουν τόσο στην ορθότερη απονομή της δικαιοσύνης όσο και στην προστασία της 
έννομης τάξης.

Σε	ό,τι	αφορά	τα	μισθολογικά,	το	Δ.Σ.	συνεδρίασε	εκτάκτως	στις	7-5-1996.	Με	δεδομέ-
νη	τη	δημόσια	εκφρασθείσα	δέσμευση	της	Πολιτείας	και	των	πολιτικών	κομμάτων	για	θέ-
σπιση	νέου	μισθολογίου	ενστόλων,	το	Δ.Σ.	εξέφρασε	την	έκπληξη	και	τον	προβληματισμό	
του	για	τις	διάφορες	φήμες	που	είδαν	πάλι	το	φως	της	δημοσιότητας	ότι	πρόκειται	να	απο-
κλειστούν	οι	αστυνομικοί	από	το	υπό	κατάρτιση	νέο	μισθολόγιο.	Μάλιστα,	το	προεδρείο	
εξουσιοδοτήθηκε	να	προβεί	στις	απαραίτητες	διαβουλεύσεις	με	τις	άλλες	Ενώσεις	για	τον	
προγραμματισμό	νέων	πανελληνίων	κινητοποιήσεων.	Για	το	 ίδιο	θέμα	εστάλη	επιστολή	
και	προς	τον	ίδιο	τον	Πρωθυπουργό	Κώστα	Σημίτη	με	το	αίτημα	της	άμεσης	συνάντησής	
τους,	ενώ	στη	επόμενη	συνεδρίασή	του	(18-5-96)	το	Δ.Σ.	αποφάσισε	κινητοποιήσεις,	αρ-
χικά	σε	τοπικό	επίπεδο,	εντός	του	μηνός	Ιουνίου.
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Η	ΠΟΑΣΥ,	από	την	πλευρά	της,	στις	23	Μαΐου1996,	με	έγγραφό	της	προς	την	ΠΕΝΑΑ,	
ανταπέδωσε	τις	ευχαριστίες	της	ως	νέο	προεδρείο	με	επικεφαλής	τον	Δημήτρη	Κυριαζίδη,	
ενώ	ταυτόχρονα	ενημέρωσε	και	για	τη	στάση	της	αφενός	στο	θέμα	του	μισθολογίου,	αφε-
τέρου	δε	για	τις	πιθανές	νέες	κοινές	τους	κινητοποιήσεις:

«Σας γνωρίζουμε ότι την 14-5-1996 πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τον κ. υπουργό Δη-
μόσιας Τάξης, ο οποίος για το όλο θέμα μας δήλωσε, τα εξής: «Το μισθολόγιο μέσα στον 
τρέχοντα μήνα θα κατατεθεί στη Βουλή και βεβαίως ό,τι θα ισχύσει για τους στρατιωτικούς, 
θα ισχύσει και για τους Αστυνομικούς, έχει δε σταλεί προς υπογραφή στον κ. υπουργό Εθνι-
κής Άμυνας». Σημείωσε, επίσης, ότι το σ.ν. ήδη έχει υπογραφεί από τον ίδιο τον υπουργό 
Εμπορίου, Ναυτιλίας και τον υπουργό Οικονομικών. Εάν δεν πραγματωθεί η δέσμευση του 
κ. υπουργού στο χρονικό διάστημα που οριοθέτησε, είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσου-
με σε όλες εκείνες τις ενέργειες (κινητοποιήσεις κ.λπ.), ώστε να υπάρξει ικανοποίηση του 
κοινού αιτήματος, όχι μόνο ως προς την κατάθεση, αλλά και ως προς το περιεχόμενο του 
μισθολογίου. Τέλος, πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη κοινής πάλης, όχι μόνο για το συγκε-
κριμένο ζήτημα, αλλά και για λοιπά άλλα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο μας, καθότι 
η ευκαιριακή και η μεμονωμένη αντιμετώπιση κάποιου ζητήματος εμπεριέχει τον κίνδυνο 
χαρακτηρισμού της λειτουργίας μας, ως συντεχνιακής. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς».

Στις	 29	Μαΐου	1996,	 διαβιβάζονται	στον	 ταξίαρχο	Γεώργιο	Τσουκάκη,	Πρόεδρο	 της	
Επιτροπής	 για	 την	 αναμόρφωση	 του	 ισχύοντος,	 ως	 τότε,	 καθεστώτος	 μεταθέσεων	 του	
αστυνομικού	προσωπικού,	οι	βασικές	αρχές	και	θέσεις	της	Π.ΕΝ.Α.Α.	
Στο	συνοδευτικό	κείμενο,	σημειώνεται,	μεταξύ	άλλων,	ότι	το	υπό	κατάρτιση	νομοθέτη-

μα	πρέπει	να	λάβει	τη	μορφή	Νόμου	και	όχι	Π.Δ.	Με	τις	συγκεκριμένες	διατάξεις	πρέπει	
να	ρυθμίζονται	οι	μεταθέσεις	του	αστυνομικού	προσωπικού	από	το	βαθμό	του	Αστυφύλα-
κα	μέχρι	και	το	βαθμό	του	Αστυνομικού	Διευθυντή.	Οι	σχετικές	μετακινήσεις	του	αστυνο-
μικού	προσωπικού	να	μην	γίνονται	σε	καμία	περίπτωση	από	μονοπρόσωπο	όργανο,	εκτός	
των	προσωρινών	μετακινήσεων.	Επίσης,	όλα	τα	συμβούλια	μεταθέσεων	να	είναι	5μελή	
και	να	συμμετέχουν	σ’	αυτά	υποχρεωτικά,	με	δικαίωμα	ψήφου,	εκπρόσωποι	αστυνομικών,	
οριζόμενοι	από	τα	Διοικητικά	Συμβούλια	των	αντιστοίχων	Επαγγελματικών	Ενώσεων.	Στα	
Συμβούλια	μεταθέσεων	 των	Ανθ/μων,	Αρχ/κων	 και	Αστυφυλάκων	 κρίνεται	 αναγκαία	 η	
συμμετοχή	και	της	ΠΕΝΑΑ	κατά	το	μέρος	που	οι	μεταθέσεις	θα	αφορούν	μέλη	της	Ανθυ-
παστυνόμους.
Οι	 μεταθέσεις	 αστυνομικών	στις	Υπηρεσίες	Ασφάλειας	 του	Προέδρου	Δημοκρατίας,	

Βουλής	των	Ελλήνων	και	Προέδρου	Κυβερνήσεως	να	υπάγονται	στη	διαδικασία	των	μο-
ρίων.	Τέλος,	σημείωναν	στο	έγγραφό	τους	ότι	«οι ανωτέρω αρχές και θέσεις τελούν υπό 
την τελική έγκριση των μελών μας, τα οποία παράλληλα ενδέχεται να προτείνουν βελτίωση 
(συμπλήρωση - τροποποίηση) των επιμέρους διατάξεων του συγκεκριμένου σχεδίου Π.Δ., το 
οποίο και θα τους γνωστοποιηθεί, μέσω των Περιφερειακών μας Ενώσεων».

Το 1ο Συνέδριο της ΠΕΝΑΑ

Το	1ο	συνέδριο	της	ΠΕΝΑΑ	και	οι	αρχαιρεσίες	για	την	ανάδειξη	της	πρώτης	αιρετής	
διοίκησης	πραγματοποιήθηκαν	στη	ΓΑΔΑ	στις	4-7-96	με	τη	συμμετοχή	49	αντιπροσώπων.	
Στις	αρχαιρεσίες	για	την	ανάδειξη	των	συνέδρων-εκλεκτόρων	της	νέας	Ηγεσίας	των	Αξιω-
ματικών	πήραν	μέρος	2.500	Αξιωματικοί	από	το	σύνολο	των	3.500	εγγεγραμμένων	μελών	
σε	όλη	την	Ελλάδα.	Κατά	το	διάστημα	των	προσυνεδριακών	διαδικασιών,	από	τις	οποίες	
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αναδείχτηκαν	οι	49	εκλέκτορες,	δεν	υπήρξαν	ιδιαίτερα	προβλήματα,	αν	και	στο	χώρο	της	
Αστυνομίας	ο	Τύπος	έβλεπε	δύο	βασικά	στρατόπεδα,	«πράσινων»	και	«γαλάζιων».	Βα-
σικό	ρόλο	στις	προτιμήσεις	των	Αξιωματικών	έπαιζαν	επίσης	οι	υπηρεσιακές	και	φιλικές	
σχέσεις,	η	προέλευση	των	Αξιωματικών	από	την	πρώην	Χωροφυλακή	και	την	Αστυνομία	
Πόλεων,	το	παρελθόν	των	υποψηφίων,	η	προοπτική	που	έδιναν	στον	αγώνα	τους	κ.ά.
Για	 το	 νέο	 15μελές	Δ.Σ.	 της	 Πανελλήνιας	 Ένωσης	 είχαν	 εκδηλώσει	 ενδιαφέρον	 21	

υποψήφιοι,	εκ	των	οποίων	τον	υψηλότερο	βαθμό	έφερε	ο	πρόεδρος	Ηλίας	Βλαχογιάννης	
(Αστυνομικός	Υποδιευθυντής).	Πρόκειται	για	Αξιωματικό	που	συγκέντρωνε	τις	προτιμή-
σεις	της	πλειοψηφίας	των	εκλεκτόρων	και	αναπόφευκτα	λειτουργούσε	ενωτικά	σε	μια	κρί-
σιμη	περίοδο	για	την	προοπτική	του	νέου	από	άποψη	οργάνωσης	συνδικαλιστικού	φορέα	
των	Αξιωματικών,	σχολίαζε	ο	Τύπος.
Το	νέο	Διοικητικό	Συμβούλιο	στελεχώθηκε,	ως	εξής:

Πρόεδρος:	Αστυνομικός	Υποδιευθυντής	Ηλίας	Βλαχογιάννης	
Α’	Αντιπρόεδρος:	Αστυνόμος	Α’	Ελευθέριος	Οικονόμου	
Β’	Αντιπρόεδρος:	Αστυνομικός	Υποδιευθυντής	Ευστράτιος	Κυριακάκης	
Γ’	Αντιπρόεδρος:	Αστυνομικός	Υποδιευθυντής	Γεώργιος	Κανέλλος	
Γενικός	Γραμματέας:	Αστυνόμος	Α’	Μιχαήλ	Βετούλης	
Ταμίας:	Αστυνόμος	Α’	Νικόλαος	Ζωγράφος	
Ειδικός	Γραμματέας:	Υπαστυνόμος	Α’	Θεόδωρος	Τυπογιώργος	
Οργανωτικός	Γραμματέας:	Αστυνόμος	Β’	Κων/νος	Αναγνώστου	
Υπεύθυνος	Διεθνών	Σχέσεων:	Αστυνόμος	Α’	Σπυρίδων	Ασημακόπουλος	
Υπεύθυνος	Πολιτιστικών	Εκδηλώσεων:	Αστυνόμος	Α’	Ευάγγελος	Δημητρουλάκος
Υπεύθυνος	Εκδόσεων:	Αστυνομικός	Υποδιευθυντής	Κων/νος	Καλαμπαλίκης	
Μέλη:	 οι	Αστυνόμος	Α’	Ανδρέας	 Σουλτάτος,	Αστυνόμος	 Β’	 Παναγιώτης	 Τσιμπίδης,	

Αστυνόμος	Β’	Γεώργιος	Νικολόπουλος	και	Υπαστυνόμος	Α’	Αριστείδης	Ανδρικόπουλος.
Οι	σύνεδροι,	όμως,	αποφάσισαν	επίσης	να	υπάρξει	σύγκληση	νέου,	έκτακτου	αυτή	τη	

φορά,	συνεδρίου	με	αντικείμενο	όλα	τα	εκκρεμή	ζητήματα	του	κλάδου.	Το	συνέδριο	ορί-
στηκε	για	το	φθινόπωρο,	στη	Θεσσαλονίκη.	Ενέκριναν	δε	και	την	πρόταση	για	συμμετοχή	
σε	κοινή	συγκέντρωση	διαμαρτυρίας	με	την	ΠΟΑΣΥ,	την	ΠΕΥΠΣ	και	την	ΠΕΠΛΣ	(Ομο-
σπονδία	των	λιμενικών)149,	στις	9-7-96	στην	Αθήνα.

149. Οι πρώτες ενέργειες της συνδικαλιστικής προσπάθειας στο Λιμενικό Σώμα άρχισαν ουσιαστικά 
το 1988 και είχαν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση του πρώτου σωματείου με την επωνυμία Πανελλήνια 
Ένωση Κατωτέρου Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Απόφαση 370/17-7-89 Πολυμελούς Πρωτοδι-
κείου Πειραιά). Αμφισβητήθηκε όμως έντονα, και ύστερα από μια σειρά δικαστικών διώξεων, που 
αφετηρία είχαν τον τότε Υπουργό κ. Παπά, ήρθε η ιστορικής σημασίας απόφαση του Δικαστηρίου 
(94/30-3-90), που τους δικαίωνε πανηγυρικά. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα το σωματείο ανάλωσε 
τις δυνάμεις του σε δικαστικούς αγώνες, με αποτέλεσμα η πρώτη Ένωση να διαλυθεί, με το σκεπτικό 
ότι στο Καταστατικό δεν αναφερόταν ρητά ότι απεμπολούσε το δικαίωμα της απεργίας. Έτσι, ιδρύθηκε 
στη συνέχεια η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ε.Π.Λ.Σ.) με την απόφαση 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά 326/18-11-1991. Οι πρώτες αρχαιρεσίες έγιναν αρχές Νοεμβρίου 
του 1995 και, παρά τις τρεις εξαμηνιαίες περιόδους που είχε στη διάθεσή της για την πραγματοποίηση 
εκλογών, για την ανάδειξη του πρώτου αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό δεν κατέστη δυνατό, 
λόγω μιας σειράς διώξεων μελών της Ένωσης και μελών των προσωρινών Δ.Σ., του κλίματος τρο-
μοκρατίας που υπήρξε, καθώς και των δικαστικών διώξεων. Τελικά με την 518/9-5-95 απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά διορίστηκε Προσωρινή Διοίκηση με σκοπό να πραγματοποιήσει 
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Ευρεία	δημοσιότητα	στη	συνέλευση	 των	Αξιωματικών	 έδωσε	ο	«Ριζοσπάστης»,	στις	
5-7-96,	ο	οποίος	σχολίαζε:	Λίγες μέρες πριν από την πανελλαδική συγκέντρωση του προσω-
πικού των Σωμάτων Ασφαλείας στην Αθήνα, οι Αξιωματικοί της Αστυνομίας σημείωσαν ένα 
ακόμα βήμα: Μέσα σε ενωτικό κλίμα εξέλεξαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο κα-
λείται να προωθήσει παραπέρα το συνδικαλιστικό κίνημα στην Αστυνομία. Οι περισσότεροι 
από τους ομιλητές στάθηκαν κυρίως στην ανάγκη ενίσχυσης της αυτόνομης λειτουργίας των 
συνδικαλιστικών τους οργάνων και υπογράμμισαν την αναγκαιότητα σταθερής συνεργασίας 
με τους πολιτικούς φορείς, αλλά με την ταυτόχρονη δέσμευση να μην υπηρετήσουν κομματι-
κές γραμμές.
Ο	αστυνόμος	Α’	Μ.	Βετούλης,	ένας	από	τους	πρώτους	συνδικαλιστές	στο	χώρο	των	Αξι-

ωματικών,	υποστήριξε	στην	τοποθέτησή	του	ότι	«ο οργανισμός του αστυνομικού Σώματος 
άρχισε να μην αντέχει πλέον την περιθωριοποίηση, την κοινωνική και υπηρεσιακή ανυπολη-
ψία και τον κοινωνικό υποβιβασμό. Έπρεπε να δοθεί, έστω και αργά, ένα τέλος στην επιχει-
ρούμενη -διαχρονικά- χειραγώγηση και ασφυκτική κηδεμονία των Σωμάτων Ασφαλείας από 
τους εκάστοτε κρατούντες, μια κατάσταση που είχε οδηγήσει τη λειτουργία τους σε μια ιδιότυ-
πη απομόνωση από την ευρύτερη κοινωνικοπολιτική μας ζωή και που ήταν αποτέλεσμα της 
αγκίστρωσης σε ξεπερασμένες αντιλήψεις και μιας «ιδεολογίας» που ήθελε τον αστυνομικό 
να λειτουργεί στο πλαίσιο μηχανισμών ενός κράτους ξένου προς τον πολίτη».
Πολλοί	σύνεδροι	αναφέρθηκαν	στα	θεσμικά	και	οικονομικά	προβλήματα,	καθώς	και	

στην	προγραμματισμένη	κοινή	κινητοποίησή	τους.	
Εξάλλου,	η	ΠΟΑΣΥ,	μετά	το	συνέδριο	των	Αξιωματικών,	με	επιστολή	της	προς	το	νέο	

Διοικητικό	Συμβούλιο,	σημείωνε	μεταξύ	άλλων:
«Συνάδελφοι,
Μακρύς και δύσκολος ο δρόμος της διεκδίκησης και της κατοχύρωσης του δικαίου στον 
ιδιαίτερα σκληρό εργασιακό μας χώρο. Σεις, ίσως περισσότερο από τον συνδικαλιστικό 
χώρο που εμείς εκφράζουμε, συναντήσατε, συναντάτε και θα συναντάτε εμπεδωμένες αντι-
λήψεις και βιώματα που πρέπει να «εκριζωθούν «, ώστε ο 21ος αιώνας ν’ ανατείλει υπό 
το φως της ενιαίας συνδικαλιστικής λειτουργίας και της συλλογικότητας στο χώρο της ερ-
γασίας μας, προκειμένου ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της κοινωνίας που υπηρετούμε, 
αλλά και των συναδέλφων που εκπροσωπούμε.
Με την ελπίδα για μια καλύτερη, συλλογική και δυναμική συνδικαλιστική έκφραση και 
πορεία, σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία επ’ ευκαιρία της εκλογής σας στο πρώτο θεσμοθετη-
μένο πλέον Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής σας».

Στις	9	Ιουλίου	1996,	όπως	είχε	εξαγγελθεί,	πραγματοποιείται	-και	μάλιστα	με	τεράστια	
επιτυχία-	η	δεύτερη	πανελλαδική	συγκέντρωση	των	ενστόλων,	με	ορμητήριο	και	πάλι	το	
Καλλιμάρμαρο	Στάδιο	της	Αθήνας.	Στη	συγκέντρωση	συμμετείχαν	χιλιάδες	αστυνομι-
κοί	(εν	ενεργεία	και	συνταξιούχοι)	απ’	όλη	την	Ελλάδα,	καθώς	και	λιμενικοί	και	πυρο-
σβέστες.	Επίσης,	παραβρέθηκαν	και	απηύθυναν	χαιρετισμό	εκπρόσωποι	των	πολιτικών	
κομμάτων	(πλην	του	ΠΑΣΟΚ),	καθώς	και	ο	πρόεδρος	της	ΑΔΕΔΥ	και	ο	αντιπρόεδρος	
της	ΓΣΕΕ.

σε 6 μήνες εκλογές, πράγμα το οποίο έγινε για πρώτη φορά στις αρχαιρεσίες του Νοεμβρίου του 1995. 
Η επισφράγιση ως θεσμού του συνδικαλιστικού κινήματος στο Λ.Σ. έρχεται με τη δημιουργία της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.) το 2002 (Αριθμ. 
Απόφ. 3854/2002 Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά). (Πηγή: poepls.gr)
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Στη	συνέχεια	ακολούθησε	πορεία	προς	τη	Βουλή	των	Ελλήνων,	όπου	το	Ψήφισμα	επι-
δόθηκε	στον	Πρόεδρό	της	Απόστολο	Κακλαμάνη,	καθώς	και	στα	πολιτικά	κόμματα.	Κατά	
τη	συγκέντρωση	επικράτησαν	ενθουσιασμός	και	υποδειγματική	τάξη.

Το	Ψήφισμα	κατέγραφε	την	ανακολουθία	λόγων	και	έργων	των	κυβερνώντων	και	εστί-
αζε	σε	σειρά	αιτημάτων	που	αφορούσαν	το	κοινό	«πεπρωμένο»	αστυνομικών,	πυροσβε-
στών	και	λιμενικών:

Α)	ΘΕΣΜΙΚΑ	ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1.	Επαναπροσδιορισμός	του	έργου	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	και	οριστική	απαλλαγή	

αυτής	από	την	εκτέλεση	έργων	ξένων	προς	την	αποστολή	της,	ώστε	απερίσπαστη	να	επι-
δοθεί	στην	καταπολέμηση	του	εγκλήματος	και	γενικότερα	στη	διασφάλιση	των	απαιτου-
μένων	συνθηκών	τάξης	και	ασφάλειας,	όροι	απαραίτητοι	για	την	ειρηνική	και	δημιουργική	
ενασχόληση	 του	Έλληνα	πολίτη.	Το	 ίδιο	 ισχύει	 και	 για	 το	Λιμενικό	και	Πυροσβεστικό	
Σώμα	όσον	αφορά	την	εκτέλεση	έργων	που	δεν	προσιδιάζουν	στην	κύρια	αποστολή	τους.
2.	Ίδρυση	ανεξάρτητου	Αρχηγείου	Ελληνικής	Αστυνομίας.
3.	Ίδρυση	Ενιαίου	Φορέα	Πυροπροστασίας.
4.	Θέσπιση	διατάξεων	νόμιμης	χρήσης	των	όπλων	από	αστυνομικά	όργανα,	ώστε	να	

διαλυθούν	οι	συγχύσεις	και	αμφιβολίες	και	να	αποτραπεί	κάθε	αρνητικό	στοιχείο	χρήσης	
ή	αχρησίας	των	όπλων	των	αστυνομικών.
5.	Συμμετοχή	εκπροσώπων	των	Συνδικαλιστικών	Οργανώσεων	στα	υπηρεσιακά	Συμ-

βούλια,	Ασφαλιστικά	Ταμεία,	Επιτροπές	κ.λπ.
6.	Θεσμοθέτηση	αντικειμενικού	συστήματος	Μεταθέσεων	-	Αποσπάσεων.
7.	Καθιέρωση	αξιοκρατικού	συστήματος	Αξιολόγησης	-	Κρίσεων	-	Προαγωγών:
-	Αύξηση	οργανικών	θέσεων	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας.
-	Δυνατότητα	αποστρατείας	με	το	μεθεπόμενο	μισθολογικό	βαθμό.
-	Σε	καμία	περίπτωση	η	θέση	των	Αξιωματικών	να	μην	καταστεί	δυσμενέστερη	με	νέες	

διατάξεις	(αύξηση	χρονικών	προς	προαγωγή	ορίων,	διατάραξη	της	σειράς	της	επετηρίδος-
ιεραρχίας,	με	την	παραμονή	αρχαιοτέρου,	σε	περίπτωση	προαγωγής	νεοτέρου	κ.λπ.).
-	Βαθμολογική	εξέλιξη	των	εκ	του	ΤΕΜΑ	προερχομένων	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	

Αστυνομίας	και	αντιστοίχων	του	Λιμενικού	και	Πυροσβεστικού	Σώματος,	μέχρι	το	βαθμό	
του	Αστυν.	Υποδ/ντή,	Αντιπυράρχου	και	Αντιπλοιάρχου.
Βαθμολογική	και	μισθολογική	εξέλιξη	των	Ανθυπαστυνόμων	-	Πυρονόμων	-	Ανθυπα-

σπιστών	Λ.Σ.	και	Αστυφυλάκων	-	Πυροσβεστών	-	Λιμενοφυλάκων,	μετά	τη	συμπλήρωση	
ορισμένων	ετών	πραγματικής	υπηρεσίας.
8.	Αναγνώριση	ετών	υπηρεσίας	της	60ης	και	61ης	Σειράς	Αστυφυλάκων	-	Πυροσβεστών	

(πρόσκληση	κατάταξης	1989	-	Εισαγωγή	1994).
9.	Ουσιαστικός	εκσυγχρονισμός	του	Πειθαρχικού	Δικαίου	και	Κανονισμών	Εσωτερικής	

λειτουργίας	(δυνατότητα	παράστασης	μετά	συνηγόρου,	λήψη	αντιγράφων	δικογραφίας	κ.λπ.).
10.	Θεσμοθέτηση	διατάξεων	 για	 καθ’	 υπέρβαση	 εισαγωγή	στις	Παραγωγικές	Σχολές	

των	Σωμάτων	Ασφαλείας	τέκνων	του	προσωπικού	τους,	με	τους	ίδιους	όρους	και	προϋπο-
θέσεις	που	ισχύουν	στις	Ένοπλες	Δυνάμεις	και	σε	μέρος	του	ευρύτερου	δημόσιου	τομέα.
11.	Έγκαιρος	και	ορθολογικός	σχεδιασμός	των	μέτρων	τάξης	και	ασφάλειας	και	επιφυ-

λακών,	ώστε	να	αποφεύγεται	η	κατασπατάληση	δυνάμεων	και	να	εξασφαλίζονται	η	αυ-
στηρή	τήρηση	του	προβλεπόμενου	ωραρίου	εργασίας	και	η	πιστή	εφαρμογή	των	σχετικών	
διατάξεων	για	5νθήμερη	εργασία	και	χορήγηση	εβδομαδιαίας	ανάπαυσης	(ΡΕΠΟ).
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12.	Εξασφάλιση	όρων	υγιεινής	και	ασφάλειας	για	το	προσωπικό	των	Σωμάτων	Ασφα-
λείας,	σύμφωνα	με	την	εσωτερική	και	κοινοτική	νομοθεσία.
13.	Πρόσληψη	προσωπικού	-	κάλυψη	υπαρχουσών	κενών	οργανικών	θέσεων.

Β)	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ	ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1.	Άμεση	 προώθηση	 προς	ψήφιση	 του	 νέου	 «ενιαίου	 μισθολογίου»	 του	 προσωπικού	

των	Σωμάτων	Ασφαλείας	και	Ενόπλων	Δυνάμεων,	με	ουσιαστικές	αυξήσεις,	ανάλογες	των	
προσφερομένων	υπηρεσιών	και	συνθηκών	 εργασίας	 (επικινδυνότητα,	 υπερωριακή	απα-
σχόληση,	ανθυγιεινή	εργασία,	μετακινήσεις	κ.λπ.).
2.	Νομοθετική	ρύθμιση	για	χορήγηση	εκλογικού	επιδόματος,	αντίστοιχου	του	χορηγου-

μένου	στους	υπαλλήλους	των	άλλων	Υπουργείων.
3.	Αναδρομική	καταβολή	των	οφειλόμενων	επιδομάτων:
α.	Εκλογικού	από	τις	δύο	τελευταίες	εκλογές	(1993	και	1994).
β.	Του	ειδικού	των	18.000	δρχ,	που	χορηγήθηκε	σε	όλους	τους	άλλους	δημοσίους	υπαλ-

λήλους.
γ.	 Ετοιμότητας	 από	 1-1-1995,	 όπως	 αυτό	 χορηγήθηκε	 στο	 προσωπικό	 των	Ενόπλων	

Δυνάμεων.
4.	Άμεση	καταβολή	των	δαπανών	για	μετακινήσεις	(μεταθέσεις	-	αποσπάσεις)	του	προ-

σωπικού	των	Σωμάτων	Ασφαλείας.

Γ)	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ	ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1.	Χρονική	παρέκταση	των	διατάξεων	του	Ν.Δ.	142/1974	 (5ετία)	και	διεύρυνση	των	

αναφερομένων	σ’	αυτή	Υπηρεσιών,	κατ’	αναλογία	του	1204/1981.
2.	Θεσμοθέτηση	κοινωνικών	πόρων	υπέρ	των	Ασφαλιστικών	Ταμείων.
3.	Αυτόματη	αναπροσαρμογή	των	συντάξεων	των	συνταξιούχων	συναδέλφων	μας,	έτσι	

ώστε	οι	αποδοχές	τους	να	ανέλθουν	σε	ποσοστό	80%	των	αποδοχών	των	εν	ενεργεία,	αντί	
του	ποσοστού	50%	περίπου	που	είναι	σήμερα

Όπως	ήταν	αναμενόμενο,	κι	αυτή	η	μαζική	κινητοποίηση	προσέλαβε	ευρεία	δημοσιότη-
τα.	Δεν	είναι	τυχαίο	ότι	η	εφημερίδα	«Απογευματινή»	φιλοξενούσε	ρεπορτάζ	πριν	ακόμα	
ξεκινήσει	η	συγκέντρωση.	Έγραφε:

«Με κάθε μεταφορικό μέσον άνδρες και γυναίκες των Σωμάτων Ασφαλείας καταφθάνουν, 
αδιαφορώντας για την αφόρητη ζέστη στην Αθήνα. Οι πυροσβέστες απειλούν με “θερμό 
χειμώνα”. Μέσα στη μεγάλη ζέστη και με κάθε μεταφορικό μέσο φθάνουν από όλη τη χώρα 
εκατοντάδες αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί για να πάρουν μέρος στις 7 το βράδυ 
στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Σύμφωνα με στοιχεία που δόθη-
καν από τους συνδικαλιστές, στην Αθήνα θα φθάσουν 42 πούλμαν και υπολογίζεται ότι στη 
συγκέντρωση θα πάρουν μέρος περισσότεροι από 3.500 άνδρες και γυναίκες των Σωμάτων 
Ασφαλείας».
Σημείωνε,	επίσης,	ότι	οι	πρόεδροι	των	Ενώσεων	είχαν	δώσει	κοινή	συνέντευξη,	καταγ-

γέλλοντας	την	καταστρατήγηση	του	ωραρίου	εργασίας	και	 τη	μη	χορήγηση	ημερήσιων	
αναπαύσεων,	την	οικονομική	τους	υποβάθμιση	κ.λπ.	Όσο	για	τη	συγκέντρωση,	την	επομέ-
νη,	10-7-1996,	η	«Απογευματινή»	έγραφε	υπό	τον	τίτλο	«Λευκή	απεργία»	από	τα	Σώματα	
Ασφαλείας:

«Σε “ΛΕΥΚΗ απεργία” είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν τώρα οι άνδρες και οι 
γυναίκες των Σωμάτων Ασφαλείας, μετά και το νέο εμπαιγμό από την κυβέρνηση, με την πε-
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ρικοπή του πενιχρού μισθού τους με το Ενιαίο Μισθολόγιο Ενόπλων Δυνάμεων - Σωμάτων 
Ασφαλείας.

Δύο ήταν τα κύρια συνθήματα των 7.000 και πλέον αστυνομικών, πυροσβεστών, λιμενο-
φυλάκων και αγροφυλάκων, χθες το βράδυ, που πολιόρκησαν για δύο ώρες τη Βουλή: “Σή-
μερα πορεία, αύριο απεργία” και απευθυνόμενοι στους κυβερνητικούς βουλευτές: “Βγείτε να 
δείτε τα χάλια μας” και “Μαύρισμα”!

Ο πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, που παρέλαβε το Ψήφισμα, δήλωσε 
στους συνδικαλιστές ότι θα μεταβιβάσει το αίτημά τους να συμμετάσχουν στη συζήτηση του 
νομοσχεδίου στην κοινοβουλευτική επιτροπή για να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Οι συνδικαλιστές αμέσως μετά ενημέρωσαν τους συγκεντρωμένους έξω από τη Βουλή, 
που έκαναν και καθιστική διαμαρτυρία, ότι δεν δέχονται νέες υποσχέσεις. Ζήτησαν δε, αν 
δεν τους συναντήσει ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Κ. Γείτονας, να υποβάλει αμέσως την πα-
ραίτησή του».
Κατά	τη	διάρκεια	της	συγκέντρωσης	απειλήθηκαν	επεισόδια	μεταξύ	αστυνομικών,	όταν	

συνάδελφοί	τους	μέσα	από	τη	Βουλή-της	φρουράς-	τους	ειρωνεύτηκαν.	Επίσης,	καταγγέλ-
θηκε	ότι	στην	Αττική	αστυνομικοί	απειλήθηκαν	από	ανωτέρους	τους	να	μην	πάρουν	μέρος	
στη	συγκέντρωση,	ενώ	για	τον	ίδιο	λόγο	σε	άλλους	υποσχέθηκαν	ευμενείς	μεταθέσεις	ή	
παραμονή	σε	υπηρεσίες	του	Λεκανοπεδίου!
Στη	συγκέντρωση	παρέστησαν	βουλευτές	και	εκπρόσωποι	όλων	των	κομμάτων,	εκτός	

του	ΠΑΣΟΚ,	ενώ	τα	συνθήματα	που	κυριάρχησαν	ήταν:
«Έλληνας στην καταγωγή, Αλβανός στην πληρωμή», «ΕΛ.ΑΣ. πεινάς», «Όχι άλλη αδικία 

και σκυλίσια εργασία», «Όχι άλλα “θα”, θέλουμε λεφτά», «Όχι άλλος μήνας με μισθό πεί-
νας»	κ.λπ.	Η	συγκέντρωση	έξω	από	τη	Βουλή	έκλεισε	με	προσκλητήριο	νεκρών	αστυνο-
μικών	και	τον	Εθνικό	Ύμνο.
Η	εφημερίδα	φιλοξένησε	κωδικοποιημένες	τις	επισημάνσεις	του	προέδρου	της	ΠΕΝΑΑ	

Ηλία	Βλαχογιάννη:
1. Η αύξηση του μισθού των αστυνομικών είναι μηδενική.
2.  Μειώνονται οι αποδοχές στο σύνολό τους, λόγω της φορολόγησης των επιδομάτων, τα 

οποία ενσωματώνονται στο βασικό μισθό. 
3. Η προσδοκία των αστυνομικών δεν ήταν για αύξηση 13% μέσα σε δύο χρόνια.
4.  Διευρύνεται η ψαλίδα μεταξύ ανώτατων και κατώτερων αστυνομικών εις βάρος των 

τελευταίων.
5.Η αύξηση των μισθών είναι πλασματική, αφού στο βασικό μισθό ενσωματώνεται η ΑΤΑ!
6.  Κόβονται από τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος 20.000 δρχ. το μήνα για αργί-

ες-Κυριακές, οι οποίες, όμως, χορηγούνται στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Ενδιαφέρον	έχει	και	η	αντιμετώπιση	των	εξελίξεων	αυτών	από	την	άλλη	αντικυβερνητι-

κή	εφημερίδα,	τον	«Ελεύθερο	Τύπο»,	που	αφιέρωνε	το	κύριο	άρθρο	του	(!):
Οι αυξήσεις-ψίχουλα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για τους άνδρες και 

τις γυναίκες της ΕΛ.ΑΣ. επιβεβαιώνουν πως οι αστυνομικοί είναι θύματα της κυβερνητικής 
πολιτικής.

Ενώ είναι φανερό πως το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η ΕΛ.ΑΣ. γίνεται κάθε μέρα δυσκο-
λότερο, η κυβέρνηση βρίσκει εκατοντάδες δισεκατομμύρια για κομματικούς αργόμισθους, 
δεν βρίσκει, όμως, χρήματα γι’ αυτούς που έχουν δύσκολη κοινωνική αποστολή.

Με την ενθάρρυνση της μαζικής λαθρομετανάστευσης η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει συμ-
βάλει στη δημιουργία κοινωνικής ζούγκλας. Η κατάρρευση των αξιών και η επικράτηση του 
κομπιναδορισμού, που συνδέονται με τη διακυβέρνηση της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, έχουν 
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οδηγήσει στην έκρηξη της εγκληματικότητας. Η κοινή γνώμη εκτιμά ιδιαίτερα το έργο των 
αστυνομικών στην ταραγμένη εποχή μας. Τους θεωρεί βασική άμυνα του πολίτη απέναντι σε 
ένα σωρό κινδύνους.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση «προσφέρει» στους άνδρες και τις γυναίκες της ΕΛ.ΑΣ. 
τη σκληρή κομματική καταπίεση και την άγρια λιτότητα.

Φτάνει πια η κοροϊδία, φτάνει πια ο κομματισμός. Οι υπερασπιστές της έννομης τάξης 
είναι άξιοι καλύτερης και ευπρεπέστερης μεταχείρισης!
Αντιθέτως,	η	εφημερίδα	«Δημοκρατικός	Λόγος»,	που	εξέφραζε	κυβερνητικές	θέσεις,	φι-

λοξενούσε	δηλώσεις	Αξιωματούχων	που	μιλούσαν	για	αυξήσεις	13-14%	για	τους	συνταξι-
ούχους	και	13-43%	για	τους	εν	ενεργεία,	από	το	1997.	Επικαλούμενη	κυβερνητικές	πηγές,	η	
εφημερίδα	παρέπεμπε	στο	νέο	νομοσχέδιο	που	είχε	παρουσιάσει	σε	ειδική	συνέντευξη	Τύ-
που	ο	υπουργός	Εθνικής	Άμυνας	Γεράσιμος	Αρσένης	μαζί	με	τον	υφυπουργό	Νίκο	Κουρή.
Ο	Γ.	Αρσένης	υποστήριξε	ότι	οι	αυξήσεις	γίνονται	τμηματικά	και	θα	ολοκληρωθούν	στο	

2ο	εξάμηνο	του	1998,	ενώ	το	νομοσχέδιο	αναμένεται	να	ψηφιστεί	στη	Βουλή	από	το	θερι-
νό	τμήμα	του	Ιουλίου.	Διευκρίνισε	επίσης	πως	«για τον Α/ΓΕΕΘΑ οι αυξήσεις σε σημερινές, 
πραγματικές τιμές, είναι της τάξης του 43%, δηλαδή οι αποδοχές αυξάνονται από 674.000 
δραχμές που είναι τώρα, σε 830.000 δραχμές την 1η Ιανουαρίου του 1997, σε 961.000 την 
1η Ιουλίου του 1998. Για έναν ταξίαρχο, που είναι η εξέλιξη η κανονική ενός Αξιωματικού, 
οι αυξήσεις είναι σημαντικές, κι από 538.000 στο σύνολο των αποδοχών που είναι τώρα, θα 
φτάσουν στις 675.000, δηλαδή μια αύξηση 26%. Μικρότερες κατά τι θα είναι οι αυξήσεις σε 
ποσοστά, για τους κατώτερους Αξιωματικούς, αλλά και πάλι σημαντικές. Έτσι, παραδείγμα-
τος χάριν, για έναν αντισυνταγματάρχη, το σύνολο των αποδοχών αυξάνεται από 433.000 σε 
507.000 όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Η μέθοδος των αυξήσεων αυτών, συμπαρα-
σύρει και τις συντάξεις, έτσι θα έχουμε σημαντικές αυξήσεις και στις συντάξεις των στρατιω-
τικών, αυξήσεις σε πραγματικές τιμές που κυμαίνονται από 13% με 14%».
Αναφερόμενος	 στη	 συνέχεια,	 στις	 «αρχές»	 του	 νομοσχεδίου,	 ο	 υφυπουργός	 Εθνικής	

Άμυνας,	Νίκος	Κουρής,	τόνισε	τα	εξής:
«Το σχέδιο αυτό στηρίζεται σε ορισμένες βασικές αρχές – η πρώτη είναι ότι καθορίζει 

μια σταθερή σχέση βασικών μισθών σε όλη την κλίμακα της ιεραρχίας με βάση το βασικό 
μισθό του ανθυπολοχαγού, που καθορίζεται σε 178.000. Έτσι, ο βασικός μισθός του ανθυ-
πολοχαγού, πολλαπλασιαζόμενος με ένα συντελεστή ας πούμε για τον Α/ΓΕΕΘΑ, το 1,95, 
καθορίζει το βασικό μισθό του Α/ΓΕΕΘΑ, που, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, δίνει έναν 
τελικό μισθό 647.000. Βασικός μισθός είναι 347.000 με τον συντελεστή αυτόν. Η δεύτερη 
αρχή είναι ότι καταργεί και ενσωματώνει 13 από τα 16 υφιστάμενα επιδόματα, κι αυτό βο-
ηθάει πάρα πολύ στον καταμερισμό της σύνταξης. Τρίτη αρχή είναι ότι διατηρεί τα επιδό-
ματα χρόνου υπηρεσίας και οικογενειακών βαρών, αναμορφώνει το επίδομα εξομάλυνσης 
μισθολογικών διαφορών και καθορίζει τα επιδόματα ειδικής απασχόλησης και επιτελικής 
ευθύνης. Με βάση τα παραπάνω, οι αποδοχές ενός συνταγματάρχη μετά την ολοκλήρωση, 
που θα γίνει την 1η Ιουλίου του 1998, είναι 575.000 δραχμές μικτά, έναντι 477.000 που εί-
ναι στο τέλος του 1996. Οι αντίστοιχες αποδοχές λοχαγού θα είναι 442.000 δραχμές έναντι 
382.000 δραχμών που είναι σήμερα, και του ανθυπασπιστή 388.000 δραχμές έναντι 338.000 
που είναι σήμερα. Τέλος, υπάρχει μία σημαντική αύξηση στις αποδοχές, που κατά μέσο όρο 
μπορούμε να πούμε ότι ανέρχεται σε 14,5% για τους μισθούς των Αξιωματικών και 13,8% 
για τις συντάξεις των στρατιωτικών». 
Να	σημειωθεί	ακόμα	ότι,	σε	αυτή	τη	χρονική	συγκυρία,	η	Νέα	Δημοκρατία	είχε	αναδεί-

ξει	το	θέμα	των	ενστόλων,	εξ	ου	και	η	νέα	συνάντηση	(16	Ιουλίου	1996),	του	προεδρείου	
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της	Ομοσπονδίας	με	τον	Πρόεδρό	της	Μιλτιάδη	Έβερτ.	Ο	Μ.	Έβερτ	επεσήμανε	στους	Αξι-
ωματικούς	την	υψηλή	εγκληματικότητα	στη	χώρα	μας,	χαρακτηρίζοντάς	την	«εισαγόμενο	
προϊόν»	και	τόνισε	την	ανάγκη	«η	κατάσταση	αυτή	να	τεθεί	κάτω	από	μια	αυστηρή	διαδι-
κασία».	Παράλληλα,	έδωσε	ιδιαίτερη	έμφαση	στις	χαμηλές	αμοιβές	των	αστυνομικών	και	
εξέφρασε	την	πεποίθηση	ότι	οι	μισθοί	πρέπει	να	είναι	αντίστοιχοι	προς	την	προσφορά	τους	
και	το	λειτούργημα	το	οποίο	εκπληρώνουν,	επισημαίνοντας	ταυτόχρονα	τον	απαράδεκτο	
εμπαιγμό	που	υφίσταται	όλος	ο	κλάδος	της	Αστυνομίας	από	την	Πολιτεία.

Το	ενδιαφέρον	των	συνδικαλιστών	απέσπασε	στη	συνέχεια	το	νομοσχέδιο	του	ΥΔΤ	για	
τις	κρίσεις-προαγωγές	στην	Αστυνομία.	Το	σ.ν.	δεν	ανταποκρίνεται,	όμως,	στις	προσδοκί-
ες	των	αστυνομικών,	αν	και	αποτελείται	από	51	άρθρα!	Πρόκειται	κυρίως	για	μια	ενοποί-
ηση	διάσπαρτων	διατάξεων	και	κανονιστικών	αποφάσεων,	χωρίς	τις	ριζικές	καινοτομίες	
που	ζητούσαν	τα	ίδια	τα	σωματεία.
Οι	κρίσεις	των	Αξιωματικών	δεν	ξεφεύγουν	από	τον	«κορσέ»	της	πολιτικής	Ηγεσίας	

του	 υπουργείου,	 αφού	 δεν	 έγινε	 καν	 σκέψη	 για	 συμμετοχή	 δικαστικού	 λειτουργού	 στα	
συμβούλια	κρίσεων,	όπως	ζητούσαν,	ενώ	η	αντικειμενικοποίηση	των	κριτηρίων	και	της	
αξιολόγησης	των	Αξιωματικών	αποτελούσε	και	πάλι	όνειρο	θερινής	νυκτός.	Βασικό	αρνη-
τικό	σημείο	ήταν,	επίσης,	η	μερική	υποχρέωση	των	βαθμολογούντων	να	αιτιολογούν	και	
να	ανακοινώνουν	τη	βαθμολογία	στους	ενδιαφερομένους.
Σύμφωνα	με	 το	άρθρο	18,	 τα	ουσιαστικά	προς	προαγωγή	προσόντα	διακρίνονται	σε	

επαγγελματικά,	ηθικά,	ψυχικά	και	σωματικά.	Τα	επαγγελματικά	προσόντα	προσδιορίζουν	
την	 ικανότητα	άσκησης	 των	καθηκόντων	και	 αναφέρονται:	 α)	στην	 επαγγελματική	κα-
τάρτιση,	β)	στο	ζήλο	και	το	ενδιαφέρον	για	την	υπηρεσία,	γ)	στη	δύναμη	επιβολής	στους	
υφισταμένους	και	 την	 ικανότητα	αξιολόγησης	και	αποδοτικής	χρησιμοποίησής	 τους,	δ)	
στην	επίβλεψη	και	τον	έλεγχο	για	την	εκτέλεση	των	διατασσομένων,	ε)	στην	ικανότητα	
οργάνωσης	διεύθυνσης	και	συντονισμού,	στ)	στην	προβλεπτικότητα,	μεθοδικότητα,	επι-
νοητικότητα	και	πρωτοτυπία,	ζ)	στην	εκπαιδευτική	ικανότητα,	η)	στο	πνεύμα	συνεργασίας	
και	το	αίσθημα	συναδελφικότητας	και	αλληλεγγύης,	θ)	στην	ικανότητα	εκφράσεως,	ι)	στο	
ενδιαφέρον	για	τις	ανάγκες	των	υφισταμένων,	την	ψυχική	επαφή	με	αυτούς	και	τη	μέριμνα	
για	την	ανύψωση	του	ηθικού	και	της	πειθαρχία	τους.
Τα	ηθικά	προσόντα	αναφέρονται	στην	ειλικρίνεια,	ευθύτητα	και	συνέπεια,	στην	αξιο-

πρέπεια	και	σεμνότητα,	στην	ευσυνειδησία,	στην	πειθαρχικότητα,	στην	εχεμύθεια,	στην	
αμεροληψία	και	δικαιοσύνη.	Τα	ψυχικά	προσόντα	στη	δύναμη	θελήσεως	και	στη	σταθερό-
τητα	στις	γνώμες	και	αποφάσεις,	στο	θάρρος,	την	αποφασιστικότητα	και	την	πρωτοβουλία,	
στη	συναίσθηση	και	την	ανάληψη	ευθυνών,	στην	ψυχραιμία	και	αυτοκυριαρχία,	στην	αυ-
τοπεποίθηση	και	την	κοινωνικότητα.	Και,	τέλος,	τα	σωματικά	προσόντα	αναφέρονται	στην	
υγεία,	την	αρτιμέλεια,	την	αντοχή	και	την	εν	γένει	σωματική	παράσταση.
Ως	σοβαρά	ελαττώματα	και	ελλείψεις	χαρακτηρίζονταν	η	έλλειψη	πίστης	προς	την	πα-

τρίδα,	τα	εθνικά	ιδεώδη	και	το	δημοκρατικό	πολίτευμα,	η	μη	ανωτέρα	αντίληψη	για	τις	
υποχρεώσεις	που	απορρέουν	από	το	αξίωμά	τους,	η	χρησιμοποίηση	πλαγίων	μέσων	για	
την	ικανοποίηση	ατομικών	αιτημάτων,	η	μη	αντοχή	σε	πιέσεις	και	η	άσκηση	των	καθηκό-
ντων	κατά	τρόπο	επηρεαζόμενο	από	την	πολιτική	κατάσταση,	η	αντίθετη	προς	τα	χρηστά	
ήθη	συμπεριφορά,	η	μέθη,	η	χαρτοπαιξία	και	η	δημιουργία	χρεών,	ο	αριβισμός,	η	μεμψι-
μοιρία,	η	κολακεία,	η	φιλοκατηγορία,	η	εριστικότητα	και	η	αυτοδιαφήμιση.
Επανερχόμενοι	από	τα	θεσμικά	στα	οικονομικά,	συναντάμε	ξανά	την	ανακολουθία	των	

κυβερνώντων.	Στις	31-7-1996,	με	αφορμή	την	εξαίρεση	από	την	αναδρομική	καταβολή	
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του	επιδόματος	των	18.000	δρχ.,	που	αποφασίσθηκε	να	χορηγηθεί	σε	όλους	τους	υπαλ-
λήλους	του	ευρύτερου	Δημόσιου	Τομέα,	απεστάλη	ανακοίνωση	στον	Τύπο,	εκφράζοντας	
την	έντονη	διαμαρτυρία	της	για	την	εξαίρεση	των	αστυνομικών.	Επίσης,	στις	27-8-	1996	
η	ΠΕΝΑΑ	διαμαρτυρήθηκε	με	ανοιχτή	επιστολή	προς	τα	πολιτικά	κόμματα	για	την	μη	κα-
τάθεση	του	νέου	μισθολογίου	και	τα	κάλεσε	να	δεσμευτούν	ότι	από	1-1-97	θα	εφαρμοστεί	
αυτό	οπωσδήποτε,	σύμφωνα	με	τις	προτάσεις	των	Ενώσεων.	Επίσης,	στις	3-9-96	αναγκά-
στηκε	να	καταγγείλει	την	κυβέρνηση	ότι	το	εκλογικό	επίδομα	που	θα	χορηγηθεί	είναι	κατά	
πολύ	κατώτερο	εκείνου	που	θα	χορηγηθεί	στους	άλλους	υπαλλήλους.

Νέες πολιτικές ανακατατάξεις

Το	 Σεπτέμβριο	 του	 1996,	 γίνονται	 εθνικές	 εκλογές	 (22-9-96)	 με	 νικητή	 το	ΠΑΣΟΚ	
(42%).	Ακολουθεί	παραίτηση	του	Μιλτιάδη	Έβερτ	από	την	προεδρία	της	Νέας	Δημοκρατί-
ας,	όπου	όμως	επανεκλέγεται	ως	μεταβατικός	πρόεδρος	(έως	3-10-96).	Τον	Κώστα	Γείτονα	
διαδέχεται	στο	υπουργείο	Δημόσιας	Τάξης	ο	δημοσιογράφος	Γιώργος	Ρωμαίος.

Η	Ένωση	Αξιωματικών,	θέλοντας	να	επιταχύνει	τις	εξελίξεις,	πιστή	στο	θεσμικό	της	
ρόλο,	στις	30-9-96	είχε	συνάντηση	μαζί	του,	καθιστώντας	σαφές	ότι	ο	ρόλος	τους	ως	συν-
δικαλιστών	τόσο	στην	εύρυθμη	λειτουργία	των	υπηρεσιών,	όσο	και	στην	προώθηση	των	
εκσυγχρονιστικών	τομών	που	προωθεί	το	υπουργείο,	είναι	καθοριστικός,	και	όχι	απλώς	
διακοσμητικός.	
Ο	πρόεδρος	της	Ένωσης,	Ηλίας	Βλαχογιάννης,	ζήτησε	από	τον	υπουργό	να	καμφθούν	οι	

αντιδράσεις	υπηρεσιακών	παραγόντων	και	να	ικανοποιηθεί,	επιτέλους,	το	αίτημά	τους	για	
παραχώρηση	γραφείων	εντός	του	υπουργείου.	Για	την	εύρυθμη	λειτουργία	της	Ένωσης	ο	
πρόεδρος	ζήτησε	επίσης	να	υπάρξει	διευκόλυνση	των	μελών	του	Δ.Σ.	της	επαρχίας,	όταν	
έρχονται	στην	Αθήνα	για	τις	συνεδριάσεις.	Ο	νόμος	περί	συνδικαλισμού	δεν	προέβλεπε	
συνδικαλιστική	άδεια	για	τα	μέλη,	με	αποτέλεσμα	να	ξοδεύουν	την	κανονική	τους	άδεια.
Η	Ένωση	έθεσε	στον	υπουργό	και	το	θέμα	της	συμφόρησης	της	επετηρίδας	στους	βαθ-

μούς	των	μεσαίων	στελεχών	(αστυνόμοι)	και	ζήτησε	να	υπάρξει	το	ταχύτερο	δυνατόν	αύ-
ξηση	των	οργανικών	βαθμών	κατά	30%,	από	το	βαθμό	του	Αστυνόμου	και	πάνω.	
Είναι	χαρακτηριστικό	ότι	ο	προηγούμενος	υπουργός	Δημόσιας	Τάξης,	Κ.	Γείτονας,	ήταν	

έτοιμος	να	αποδεχτεί	αυτό	το	αίτημα,	προωθώντας	Π.Δ.	για	την	αύξηση	των	οργανικών	
θέσεων	στους	βαθμούς	του	υποστράτηγου,	ταξίαρχου	και	αστυνομικού	διευθυντή,	κατά	2,	
3	και	15	θέσεις	αντίστοιχα.
Ενώ	μέχρι	πρότινος	ήταν	σχεδόν	βέβαιο	ότι	η	Αστυνομία	οδεύει	σε	κρίσεις	Αξιωματι-

κών,	το	σκηνικό	άλλαξε.	Σύμφωνα	με	δημοσιεύματα,	ο	νέος	υπουργός	φάνηκε	να	ταλα-
ντεύεται,	πιεζόμενος	προφανώς	από	ορισμένους	ανώτατους	Αξιωματικούς,	οι	οποίοι	-ωφε-
λιμιστικά	σκεπτόμενοι-	ήθελαν	να	διατηρήσουν	τη	θέση	τους	τουλάχιστον	μέχρι	τις	αρχές	
του	1997,	οπότε	εκτιμούσαν	ότι	θα	έχει	ψηφιστεί	το	νέο	νομοσχέδιο	για	το	μισθολόγιο	και	
θα	έχουν	μεγαλύτερα	οφέλη.
Το	τελευταίο	μέγα	θέμα	που	θίχτηκε	αφορούσε	στο	προσχέδιο	Προεδρικού	Διατάγματος	

για	 την	αλλαγή	 του	 τρόπου	κρίσεων	και	προαγωγών.	Οι	Αξιωματικοί	θεωρούσαν	πρω-
ταρχικής	σημασίας	ζήτημα	τη	συμμετοχή	τους	στα	υπηρεσιακά	συμβούλια,	αλλά	και	το	
να	αντικατασταθούν	οι	συμμετέχοντες	Αξιωματικοί	του	Στρατού	Ξηράς	από	ανώτατους	
δικαστικούς	και	να	κοινοποιείται	στους	κρινόμενους	Αξιωματικούς	η	βαθμολογία,	ώστε	να	
υπάρχει	έγκαιρα	η	δυνατότητα	βελτίωσής	της	ή	υποβολής	ενστάσεων.



259

Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

Ο	Γ.	Ρωμαίος	θεώρησε	λογικά	όλα	τα	αιτήματα	και	ζήτησε	συνεργασία	για	την	επίλυσή	
τους.	Σε	ό,τι	αφορά	τη	στέγαση	του	συνδικαλιστικού	φορέα	των	αστυνομικών,	ο	υπουργός	
έδωσε	εντολή	να	παραχωρηθούν	αμέσως	γραφεία	για	τις	ανάγκες	των	συνδικαλιστών.

Το	προεδρείο,	έχοντας	ενημέρωση	από	πρώτο	χέρι	για	την	πολιτική	της	κυβέρνησης	στον	
τομέα	της	δημόσιας	τάξης,	ετοιμάζεται	πλέον	πυρετωδώς	για	το	έκτακτο	συνέδριο	που	έχει	
προγραμματιστεί	να	γίνει	το	διήμερο	8-9	Νοεμβρίου	1996	στη	Θεσσαλονίκη.	Λίγες	ημέ-
ρες	πριν	(4-11-96)	έχει	καταθέσει	στο	CESP	και	επισήμως	το	αίτημά	του	ώστε	η	ΠΕΝΑΑ	
να	συνεχίσει	να	είναι	ενεργό	του	μέλος,	από	1-1-1997	(ως	συνέχεια	πλέον	της	ΕΝΑΕΑ).	
Στο	παρά	πέντε	του	συνεδρίου	(6-11-96),	καλείται	για	ακρόαση	στην	αρμόδια	επιτροπή	

της	Βουλής	για	το	μισθολόγιο	ο	Ηλίας	Βλαχογιάννης.	Δυστυχώς,	όμως,	οι	προτάσεις	του	
απορρίφθηκαν.	Αντίθετα,	πέρασε	«νύκτωρ»	τροπολογία	με	αντικείμενο	την	ίδρυση	ειδικού	
κλάδου	στο	ΜΤΣ	για	την	ενίσχυση	μερισματούχων	του	Στρατού	Ξηράς...

Το	 συνέδριο	 πραγματοποιείται	 με	 ιδιαίτερο	 ενδιαφέρον	 και	 οι	 σύνεδροι	 καταλήγουν	
στην	έκδοση	εμπλουτισμένου	Ψηφίσματος-υπομνήματος	με	τα	προβλήματα	που	απασχο-
λούν	τους	αστυνομικούς	και	τις	αστυνομικές	υπηρεσίες	όλης	της	χώρας.
Κατ’	αρχήν,	το	Έκτακτο	Συνέδριο	εξέφρασε	την	έντονη	ανησυχία	του	για	τα	αυξανόμε-

να	κρούσματα	βίας	και	εγκληματικότητας	στην	Ελληνική	Κοινωνία	και	για	τις	αυξημένες	
μεταναστευτικές	ροές	στη	χώρα	και	κάλεσε:
α.	Την	Πολιτεία	να	προχωρήσει	τάχιστα	στη	βελτίωση	της	υλικοτεχνικής	υποδομής	και	

τον	επαναπροσδιορισμό	του	έργου	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	και	οριστική	απαλλαγή	αυ-
τής	από	την	εκτέλεση	έργων	ξένων	προς	την	αποστολή	της,	ώστε	απερίσπαστη	να	επιδοθεί	
στην	καταπολέμηση	του	εγκλήματος	και	γενικότερα	στη	διασφάλιση	των	απαιτουμένων	
συνθηκών	τάξης	και	ασφάλειας,	όροι	απαραίτητοι	για	την	ειρηνική	και	δημιουργική	ενα-
σχόληση	του	Έλληνα	πολίτη.
β.	Τους	πολίτες	σε	γόνιμη	συνεργασία	με	την	Αστυνομία	για	την	αποτελεσματικότερη	

αντιμετώπισή	τους.
Παράλληλα,	ζήτησε	την	επίλυση	των	βασικών	και	χρονιζόντων	θεσμικών,	οικονομικών	

και	συνταξιοδοτικών	αιτημάτων,	για	τα	οποία,	ενώ	υπήρξαν	επανειλημμένα	δημόσιες	δε-
σμεύσεις	εκ	μέρους	της	Πολιτείας	για	ικανοποίησή	τους,	οι	δεσμεύσεις	αυτές	δεν	ικανο-
ποιήθηκαν	μέχρι	σήμερα.
Επαναλαμβάνοντας	το	περιεχόμενο	προηγούμενων	ψηφισμάτων,	οι	σύνεδροι	στάθηκαν	

ιδιαίτερα	σε	αιτήματα,	όπως:
1.	Καταπολέμηση	του	οργανωμένου	εγκλήματος	με	την	ενίσχυση	των	αρμοδίων	Υπηρε-

σιών	και	εντατικοποίηση	των	δραστηριοτήτων	τους.
2.	Αύξηση	των	ελέγχων	για	την	περιστολή	της	διακίνησης	ναρκωτικών	και	ιδιαίτερα	σε	

χώρους	που	συχνάζουν	νέοι,	όπως	σχολεία,	αθλητικοί	χώροι,	πάρκα,	πλατείες.
3.	Δραστηριοποίηση	 όλων	 των	Αστυνομικών	Υπηρεσιών	 και	 ιδιαίτερα	 των	 ειδικών	

Υπηρεσιών	Ανηλίκων,	με	την	ταυτόχρονη	ευαισθητοποίηση	αρμοδίων	Υπηρεσιών	άλλων	
Υπουργείων	και	άλλων	κοινωνικών	φορέων,	προκειμένου	να	παρέχεται	αποτελεσματική	
προστασία	στους	ανηλίκους	και	να	περιορισθεί	η	σε	βάρος	τους	εγκληματικότητα,	όπως	
παιδεραστία,	κακοποίηση,	εκμετάλλευση	κ.λπ.
4.	 Ενίσχυση	 σε	 προσωπικό	 και	 μέσα	 των	Υπηρεσιών	 παραμεθόριων	 περιοχών,	 στις	

οποίες	υπάρχει	έντονο	πρόβλημα	εισόδου	λαθρομεταναστών	σε	συνεργασία	με	συναρμό-
διες	κρατικές	Αρχές	(Ένοπλες	Δυνάμεις	-	Λιμενικό	Σώμα).
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5.	Θέσπιση	διατάξεων	νόμιμης	χρήσης	των	όπλων	από	αστυνομικά	όργανα,	ώστε	να	
διαλυθούν	οι	συγχύσεις	και	αμφιβολίες	και	να	αποτραπεί	κάθε	αρνητικό	στοιχείο	χρήσης	
ή	αχρησίας	των	όπλων	των	αστυνομικών	κ.λπ.
Να	σημειώσουμε	ότι,	σε	σχέση	με	το	προηγούμενο	Ψήφισμα,	προστέθηκε	μια	ακόμα	

παράγραφος	για	τα	ασφαλιστικά	ταμεία:	«Για την ασφάλιση του αστυνομικού προσωπικού, 
το Συνέδριο επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί μελλοντικά και μετά τη γνωστοποίηση του σχε-
τικού πορίσματος - αναλογιστικής μελέτης Επιτροπής, η οποία, σύμφωνα με δέσμευση του 
υπουργού Δημόσιας Τάξης, θα συσταθεί για την ενδελεχή μελέτη και εξέταση του επίμαχου 
αυτού θέματος».
Οι	σύνεδροι,	πάντως,	αποχώρησαν	από	τη	Θεσσαλονίκη	με	τη	σκέψη	στις	πραγματικές	

διαθέσεις	των	κυβερνώντων	όσον	αφορά	στη	βελτίωση	των	αποδοχών	τους,	αφού	τέλη	του	
μηνός	θα	παιζόταν	στην	Ολομέλεια	της	Βουλής	η	τελευταία	πράξη	του	«ενιαίου	μισθολο-
γίου».	Σε	μια	ύστατη	προσπάθεια	προώθησης	των	αιτημάτων	των	Αξιωματικών,	υποβλή-
θηκε	στον	Πρόεδρο	της	Βουλής,	στα	πολιτικά	κόμματα	και	στους	συναρμόδιους	υπουρ-
γούς,	η	ακόλουθη	τροπολογία	με	σκοπό	να	συμπεριληφθεί	στο	σχετικό	Σχέδιο	Νόμου:

«ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Οι μισθολογικές προαγωγές, στον αμέσως ανώτερο βαθμό, των Αξιωματικών Παραγω-
γικών Σχολών, για λόγους δικαιοσύνης και αξιοκρατίας, καθορίζονται ως ακολούθως:

α. Ανθυπαστυνόμοι, όταν συμπληρώνουν 29 έτη συνολική υπηρεσία, λαμβάνουν αποδο-
χές του Αστυνομικού Υποδιευθυντή.

β. Αξιωματικοί, όταν συμπληρώνουν 28 έτη συνολική υπηρεσία, λαμβάνουν αποδοχές 
Αστυνομικού Υποδιευθυντή και όταν συμπληρώνουν 30 έτη συνολική υπηρεσία και 
αποστρατεύονται ή αποχωρούν τη αιτήσει τους ή λόγω ορίου ηλικίας ή για λόγους 
υγείας και κατέχουν το βαθμό του Αστυνόμου Β’ ή Αστυνόμου Α’ λαμβάνουν αποδοχές 
Αστυνομικού Διευθυντή.

Για τις εν λόγω περιπτώσεις, ως χρόνος συνολικής υπηρεσίας υπολογίζεται η θητεία στο 
Στρατό και ο χρόνος φοίτησης στις Αστυνομικές Σχολές. 

γ. Υπαστυνόμοι Α’ όταν συμπληρώνουν 6ετή συνολική πραγματική υπηρεσία ως μόνιμοι 
Αξιωματικοί ή 3ετή τοιαύτη στον κατεχόμενο βαθμό.

δ. Αστυνόμοι Β’, όταν συμπληρώνουν 10ετή συνολική πραγματική υπηρεσία Αξιωματι-
κού ή 4ετή τοιαύτη στον κατεχόμενο βαθμό.

ε. Αστυνόμοι Α’, όταν συμπληρώνουν 14ετή συνολική πραγματική υπηρεσία Αξιωματι-
κού ή 3ετή τοιαύτη στον κατεχόμενο βαθμό.

στ. Αστυνομικοί Υποδιευθυντές, όταν συμπληρώνουν 18ετή πραγματική συνολική υπη-
ρεσία Αξιωματικού ή 2ετή τοιαύτη στον κατεχόμενο βαθμό. Ειδικότερα, όταν συ-
μπληρώνουν τριακονταετή πραγματική συνολική υπηρεσία προάγονται στο βαθμό του 
Ταξιάρχου, ύστερα από αίτηση αποστρατείας τους.

ζ. Αστυνομικοί Διευθυντές, όταν συμπληρώνουν 20ετή πραγματική συνολική υπηρεσία 
Αξιωματικού ή ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό ή 28ετή συνολική πραγματική 
υπηρεσία.

Η πρόταση συμπληρώθηκε στη συνέχεια, ως εξής:
η. Ταξίαρχοι όταν συμπληρώνουν ένα [1] έτος στον κατεχόμενο βαθμό ή 29 έτη συνολι-

κής πραγματικής υπηρεσίας.
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θ. Υποστράτηγοι όταν συμπληρώνουν ένα [1] έτος στον κατεχόμενο βαθμό ή 30 έτη 
συνολικής πραγματικής υπηρεσίας.

ι. Ταξίαρχοι και Αστυνομικοί Διευθυντές, όταν αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, προά-
γονται μισθολογικά στους βαθμούς Αντιστρατήγου και Υποστρατήγου αντίστοιχα ένα 
[1] μήνα προ της αποστρατείας τους.

Επίσης,	το	προεδρείο	της	Ομοσπονδίας,	συναισθανόμενο	πλήρως	την	οργή	και	αγανά-
κτηση	των	χιλιάδων	Αξιωματικών150,	τους	κάλεσε	να	είναι	σε	διαρκή	εγρήγορση,	ενώ	συ-
ναντήθηκε	ξανά	με	τον	Πρόεδρο	της	Νέας	Δημοκρατίας,	Μιλτιάδη	Έβερτ	όσο	και	με	τον	
βουλευτή	του	ΚΚΕ	Αντώνη	Σκυλλάκο,	επιζητώντας	και	τη	δική	τους	παρέμβαση.	

Στις	4	Δεκεμβρίου	1996,	ολοκληρώθηκε	τελικά	η	κατ’	άρθρον	συζήτηση	και	ψήφιση	
από	την	Εθνική	αντιπροσωπεία	του	νέου	Μισθολογίου	των	Ενόπλων	Δυνάμεων	και	Σω-
μάτων	Ασφαλείας.	Η	Ένωση	εξέφρασε	για	μία	ακόμη	φορά	τη	δυσφορία	και	απογοήτευσή	
της,	γιατί	καμία	από	τις	προτάσεις	της	δεν	έγινε	αποδεκτή	από	την	Κυβέρνηση,	με	αποτέ-
λεσμα	οι	χιλιάδες	ένστολοι	πολίτες	της	χώρας,	αντί	ουσιαστικής	αυξήσεως	των	πενιχρών	
αποδοχών	τους,	όπως	προσδοκούσαν,	να	προβληματίζονται	για	το	πόση	θα	είναι	η	πραγ-
ματική	μείωση	των	εισοδημάτων	τους.
Πριν	μας	αποχαιρετήσει...	αισίως	το	δίσεκτο,	λοιπόν,	1996,	οι	Ενώσεις	των	αστυνομι-

κών,	των	πυροσβεστών	και	των	λιμενικών	συναντήθηκαν	με	τον	υπουργό	Δημόσιας	Τάξης,	
θέτοντάς	του	τα	εκκρεμή	ζητήματα	που	τους	απασχολούσαν,	ενώ	εκ	μέρους	της	Πανελ-
λήνιας	Ένωσης	Αξιωματικών	ζητήθηκε	ειδικότερα	να	προωθηθεί	στη	Βουλή	τροπολογία,	
σύμφωνα	με	την	οποία	θα	απαλλάσσεται	από	το	φόρο	εισοδήματος	χρηματικό	ποσό	ύψους	
σαράντα	μέχρι	και	70.000	δραχμών,	ανάλογα	με	την	οικογενειακή	κατάσταση	του	φορο-
λογούμενου	Αξιωματικού.

Τέλος,	στις	17	Δεκεμβρίου	1996,	το	προεδρείο	της	ΕΝΑΕΑ	έγινε	δεκτό	από	τον	Πρόε-
δρο	της	Δημοκρατίας	Κωστή	Στεφανόπουλο	για	τις	καθιερωμένες	ευχές	ενόψει	των	εορ-
τών	των	Χριστουγέννων	και	του	Νέου	Έτους	και	επ’	ευκαιρία	τον	ενημέρωσε	για	τα	προ-
βλήματα	που	απασχολούν	την	Ελληνική	Αστυνομία	και	το	προσωπικό	της.
Συνοψίζοντας	την	έως	τότε	πορεία	του	συνδικαλιστικού	κινήματος,	ο	Γιώργος	Καμα-

ρινόπουλος,	απαντώντας	σε	ερωτήσεις	δημοσιογράφων,	δεν	δίστασε	πάντως	να	εξωτερι-
κεύσει	την	αγωνία	του	για	τα	συνδικαλιστικά	δρώμενα,	και	κυρίως	για	την	προοπτική	του	
χώρου.	Χαρακτηριστική	είναι	η	συνολική	του	τοποθέτηση,	όπως	είχε	κατατεθεί	και	στα	
εισερχόμενα	έγγραφα	της	Ένωσης:	

«Δύο χρόνια μετά τη νομοθετική κατοχύρωση του συνδικαλιστικού δικαιώματος των αστυ-
νομικών και ακόμη δεν έχει γίνει δυνατόν οι Συνδικαλιστικές Ενώσεις να εκπληρώσουν 
ικανοποιητικά την αποστολή τους η οποία συνίσταται στη συμβολή τους στην επίλυση των 
χρόνιων θεσμικών, οικονομικών, ασφαλιστικών κ.λπ. προβλημάτων των Αστυνομικών, 
τη βελτίωση της θέσης τους, την προστασία τους από τυχόν αυθαιρεσίες της διοικήσεως, 
τη βελτίωση της υπηρεσιακής λειτουργίας για αποτελεσματικότερη αστυνόμευση και την 

150. Να σημειωθεί ότι, με αφορμή όλα αυτά, είχαν εκδηλωθεί και ανοικτές διαφωνίες μεταξύ ορι-
σμένων συνδικαλιστών γύρω από τις προτάσεις για την αύξηση των οργανικών θέσεων ανωτάτων και 
ανωτέρων Αξιωματικών, τη θεσμοθέτηση της εθελούσιας εξόδου στο βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντού 
κ.λπ.
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αποτροπή της αρνητικής εικόνας της Αστυνομίας στην κοινωνία. Τα προβλήματα βέβαια 
είναι πολλά και έχουν επισημανθεί από μακρού χρόνου, ενώ κύριες αιτίες της μη ουσιαστι-
κής παρέμβασης των Συνδικαλιστικών Ενώσεων στα αστυνομικά δρώμενα είναι οι εξής:
-  Η εκ του Νόμου πηγάζουσα αδυναμία των Συνδικαλιστών να επιβάλουν λύσεις (δεν μετέ-

χουν στα υπηρεσιακά συμβούλια, δεν διευκολύνονται, από την υπηρεσία στη συνδικαλι-
στική τους δράση και δεν ζητείται η γνώμη τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

-  Η απροθυμία μερίδας Αστυνομικών να ενταχθούν στις Ενώσεις και να συμμετάσχουν 
στις διάφορες εκδηλώσεις (συγκεντρώσεις και πορείες, συνελεύσεις κ.λπ.). Η απροθυμία 
αυτή είναι προϊόν ενός απροσδιόριστου φόβου των Αστυνομικών για δυσμενή υπηρεσι-
ακή τους μεταχείριση ως και της νοοτροπίας τους, μετά από μεγάλο χρόνο εσωτερικής 
αυταρχικής διοίκησης και ανασφάλειας να επιδιώκουν την επίλυση των προβλημάτων 
τους με ατομικές ενέργειες, και όχι συλλογικά.

-  Η εσχάτως παρατηρηθείσα αντιπαράθεση μεταξύ εκλεγμένων άλλοτε για λόγους προ-
σωπικής προβολής και άλλοτε για να δώσουν το στίγμα της κομματικής τους προτίμη-
σης. 

-  Η μη ικανοποιητική συνεργασία μεταξύ πολιτικής και φυσικής Ηγεσίας του υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως και συνδικαλιστών χωρίς υπαιτιότητα των τελευταίων. Υπηρεσιακοί 
παράγοντες θεωρούν ότι οι συνδικαλιστές θα αφαιρέσουν εξουσία και προσπαθούν να 
τους κρατήσουν μακριά από τα τεκταινόμενα στο χώρο της Αστυνομίας. Τούτο φαίνεται 
από συγκεκριμένες ενέργειες και ιδία:

(α) Ηγετικοί παράγοντες της Αστυνομίας δεν παρίστανται σε συνελεύσεις των πρωτοβαθ-
μίων Σωματείων.
(β)  Οι επισκέψεις στην πολιτική και φυσική Ηγεσία είναι δύσκολες έως αδύνατες, π.χ. επί-

σκεψη του προέδρου της Ομοσπονδίας των Αξιωματικών στον κ. Γενικό Αστυνομικό 
Διευθυντή Αττικής, εθιμοτυπικού χαρακτήρα, που επρόκειτο να διαρκέσει 3-5 λεπτά, 
δεν πραγματοποιήθη διότι ο κ. Γενικός δεν είχε χρόνο.

(γ)  Δεν ζητείται η γνώμη των συνδικαλιστών στα προβλήματα, και τις ελάχιστες φορές που 
συμμετείχαν σε επιτροπές, η γνώμη τους, ουδόλως ελήφθη υπόψη.

Σημειώνεται εδώ ότι σε πρόσφατη συγκέντρωση Αξιωματικών της ΓΑΔΑ από τον κ. υπουρ-
γό Δημόσιας Τάξης προκειμένου να ενημερωθεί άμεσα για τα προβλήματα, δεν προσεκλή-
θη ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής καίτοι παρέστησαν αρκετοί ομοιόβαθ-
μοί του αλλά και κατώτεροί του.
(δ)  Δεν παραχωρούνται χώροι για τη στέγαση των Συνδικαλιστικών Ενώσεων σε αστυ-

νομικά καταστήματα καίτοι όλοι οι υπουργοί Δημόσιας Τάξης, μηδέ εξαιρουμένου του 
κ. Ρωμαίου, κατ’ αρχήν θετικά προσεγγίζουν το θέμα, ύστερα όμως υπαναχωρούν και 
τούτο διότι η Ηγεσία σε όλα τα επίπεδα είναι αντίθετη, άγνωστο γιατί.

(ε)  Δηλώσεις και ανακοινώσεις των συνδικαλιστών σε όλη τη χώρα ελέγχονται προκει-
μένου στοιχειοθετηθούν πειθαρχικές διώξεις σε βάρος και καλούνται πολλές φορές 
συνδικαλιστές να εξηγήσουν τι εννοούσαν με τις δηλώσεις τους καίτοι είναι ιδιαίτερα 
προσεχτικοί. Στο πλαίσιο αυτό, τέθηκαν πρόσφατα σε διαθεσιμότητα ο πρόεδρος και ο 
Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής.

(στ)  Ανώτατοι Αξιωματικοί προσεπάθησαν να επηρεάσουν αντιπροσώπους πρωτοβάθμι-
ων Σωματείων υπέρ συγκεκριμένου υποψηφίου κατά την ανάδειξη της Διοίκησης της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας τον Ιούνιο 1996.
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Θερμό μέτωπο και το ’97

Κατά	το	νέο	έτος,	το	1997,	στο	πολιτικό	σκηνικό	κυριαρχούν	οι	εξελίξεις	στη	Νέα	Δη-
μοκρατία	με	την	ανάδειξη	στην	Ηγεσία	του	κόμματος	του	Κώστα	Καραμανλή	(4ο	συνέ-
δριο,	Μάρτιος	 1997),	 αλλά	με	 την	 κυβέρνηση	 του	ΠΑΣΟΚ	να	κλέβει	 την	 παράσταση,	
αφού	εγγράφει	στο	ενεργητικό	της,	εν	μέσω	πανηγυρισμών,	την	απόφαση	του	Διεθνούς	
Ολυμπιακού	Κινήματος	για	την	ανάθεση	στην	Αθήνα	της	τέλεσης	των	Ολυμπιακών	Αγώ-
νων	του	2004.	Ωστόσο,	η	συνεχιζόμενη	δολοφονική	δράση	της	17Ν	και	η	εξάπλωση	του	
οργανωμένου	εγκλήματος,	με	θύματα	και	αστυνομικούς,	σκιάζουν	τις	εξελίξεις	και	διατη-
ρούν	θερμό	το	μέτωπο	σ’	ό,τι	αφορά	τα	αστυνομικά	πράγματα.
Σε	συνδικαλιστικό	επίπεδο,	η	Ένωση	προτάσσει	από	τις	πρώτες	κιόλας	μέρες	τα	μισθο-

λογικά	 ζητήματα,	 αποστέλλοντας	 (17-1-1997)	 επιστολή	στον	 υπουργό	Δημόσιας	Τάξης	
με	την	οποία	τον	καλεί	να	αποδεχτεί	συγκεκριμένη	πλέον	ρύθμιση	με	σκοπό	να	συμπερι-
ληφθεί	στο	υπό	ψήφιση	«Φορολογικό	Νομοσχέδιο»,	ως	μια	ελάχιστη	αποκατάσταση	των	
αδικιών	και	των	οικονομικών	ανισορροπιών,	που	δημιούργησε	στους	ενδιαφερόμενους,	το	
προσφάτως	ψηφισθέν	«ενιαίο	μισθολόγιο»:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
1.  Από 1-1-1997 από τις αποδοχές των αστυνομικών απαλλάσσεται από το φόρο εισοδή-

ματος χρηματικού ποσού, ως ακολούθως:
α. 70.000 δραχμές για εγγάμους με παιδιά.
β. 50.000 δραχμές για εγγάμους χωρίς παιδιά και
γ. 40.000 δραχμές για αγάμους.
2. Το ανωτέρω ποσό θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος αυτόματα, σύμφωνα με το ποσοστό 

του πληθυσμού.

Στις	 20	 Ιανουαρίου	 1997,	 συνεδρίασε	 το	Διοικητικό	 Συμβούλιο	 της	Π.ΕΝ.Α.Α.	 και,	
αφού	διαπίστωσε	ότι	δεν	υπήρχε	πρόοδος	στην	επίλυση	των	αιτημάτων,	αποφάσισε,	κατά	
πλειοψηφία,	την	εξουσιοδότηση	του	προεδρείου,	όπως,	«σε συνεργασία με τις άλλες Συνδι-
καλιστικές Ενώσεις, εξετάσει προσφορότερους τρόπους δράσης, μη αποκλειομένων και των 
κινητοποιήσεων στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα».	
Στη	συνέχεια,	επισκέφθηκε	τον	υπουργό	Δημόσιας	Τάξης,	στον	οποίο	και	εξέθεσε	τόσο	

τα	οικονομικά	όσο	και	τα	θεσμικά	αιτήματα,	ενώ	του	εξέφρασε	και	τη	δυσαρέσκειά	του,	
γιατί	οι	απόψεις	της	στο	μεγαλύτερο	ποσοστό	τους	δεν	ελήφθησαν	υπόψη	στα	υπό	κατάρ-
τιση	προεδρικά	διατάγματα	περί	Κρίσεων-Προαγωγών	και	περί	μοριοποίησης	των	μετα-
θέσεων.
Μια	σημαντική	κίνηση,	έρχεται,	ωστόσο,	να	προστεθεί	στο	ενεργητικό	του	Δ.Σ.,	στις	

24-1-97,	όταν	απαντά	στο	υποβληθέν	από	την	ΠΟΑΣΥ	καίριο	ζήτημα	της	σύστασης	Συνο-
μοσπονδίας.	Αν	και	θα	ανέμενε	κανείς	να	δοθεί	ώθηση	σ’	αυτήν	την	υπόθεση,	η	απάντηση	
που	κοινοποιήθηκε	την	ίδια	στιγμή	και	στις	Πρωτοβάθμιες	Ενώσεις	των	δυο	Ομοσπονδι-
ών,	μάλλον	ήταν	αποθαρρυντική:

«Συνάδελφοι,
Με ευχαρίστηση λάβαμε την από 22-1-1997 επιστολή σας, με την οποία μας πληροφορεί-
τε ότι αναλάβατε πρωτοβουλία για την αναγκαιότητα ενιαίας συνδικαλιστικής έκφρασης 
στον εργασιακό μας χώρο.
Όπως θα γνωρίζετε, κοινή επιθυμία όλων των μελών μας, είναι η ενιαία συνδικαλιστι-
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κή μας έκφραση, στα πλαίσια σύστασης Συνομοσπονδίας, όπως προβλέπεται από τον 
ν.2265/1994 και στη βάση των αρχών της ισοτιμίας και δικαιοσύνης.
Γι’ αυτό, όσο και αν κρίνουμε χρήσιμη και σκόπιμη την κοινή συνεδρίαση, προτιμότερο 
θα ήταν να προηγηθεί μια κοινή συνεδρίαση των Δευτεροβαθμίων Ενώσεων, τα οποία θα 
κατέληγαν σε μια κοινή πρόταση, την οποία στη συνέχεια θα ενέκριναν τα Πρωτοβάθμια 
Σωματεία και ένα κοινό Συνέδριο όλων μας, με συμμετοχή των αντιπροσώπων και των 
Προεδρείων των Ενώσεων».151
Ωστόσο,	οι	σχέσεις	των	δυο	Ομοσπονδιών,	αν	και	μοιάζουν	να	κινούνται	στην	κόψη	

του	ξυραφιού,	στις	29-1-1997,	εξομαλύνονται	και	πάλι,	με	αφορμή	την	«αιφνιδιαστική»	
παραγγελία	διενέργειας	προκαταρκτικής	εξέτασης	εκ	μέρους	της	Εισαγγελίας	Αθηνών	σε	
βάρος	του	προέδρου	της	ΠΟΑΣΥ	Δημήτρη	Κυριαζίδη.	Αυτή	τη	φορά	είχαν	ενοχλήσει	οι	
δηλώσεις	του	για	τις	αγροτικές	κινητοποιήσεις.
Η	ΠΕΝΑΑ	εξέφρασε	τη	λύπη	και	έκπληξή	της	τόσο	για	τη	«σπουδή»	της	Εισαγγελι-

κής	παραγγελίας	όσο	και	για	το	χρόνο	εκδήλωσής	της.	«Χωρίς να υιοθετούμε ότι υπάρχει 
σύνδεση μεταξύ προσφάτων δηλώσεων πολιτικών προσώπων και ενεργειών Εισαγγελικής 
Αρχής, αναρωτιόμαστε για τους συνειρμούς που θα δημιουργηθούν στην κοινή γνώμη και 
στην ευρύτερη αστυνομική οικογένεια από την ενέργεια αυτή. Τελειώνοντας, δηλώνουμε αλ-
ληλέγγυοι στον Πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ και εκφράζουμε την πίστη ότι οι δικαστικοί λειτουργοί, 
με τους οποίους μας συνδέουν πολλά και μαζί τους «ανδρωθήκαμε» συνδικαλιστικά, θα 
σταθούν και πάλι στο ύψος τους»,	τόνιζε	το	προεδρείο	των	Αξιωματικών.
Η	Ένωση,	πάντως,	λίγες	μέρες	μετά,	παίρνει	και	η	ίδια	θέση	για	τις	αγροτικές	κινητο-

ποιήσεις.	Στις	10-2-1997	«συγχαίρει τους συναδέλφους αστυνομικούς, που με τη συνετή και 
ψύχραιμη στάση τους, εργαζόμενοι νυχθημερόν και κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες 
και με δεδομένη την «ψυχολογική» τους φόρτιση, λόγω των γνωστών «ειδικών» συνθηκών, 
πέτυχαν το καλύτερο αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Επίσης, συγχαίρει και τα μέλη της Πανθεσσαλικής Επιτροπής, καθώς και το σύνολο των 
αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις για την υπεύθυνη στάση που τήρησαν και τις 
συνεχείς προσπάθειες που κατέβαλαν για αποφυγή συγκρούσεων με τις αστυνομικές δυνά-
μεις.

Θεωρεί, ωστόσο, άδικες, αστήρικτες, υπερβολικές και προσβλητικές τις μεμονωμένες φω-
νές που ακούστηκαν σε βάρος μερίδας αστυνομικών, αποδίδοντάς τους, άκριτα, πράξεις και 
ενέργειες (φθορές κ.λπ.), χωρίς αποδεικτικά στοιχεία και δίχως να έχει προηγηθεί σχετική 
έρευνα.

Παράλληλα, απευθύνει, για μία ακόμη φορά έκκληση στην Πολιτεία να επιδιώξει μέσω 
του διαλόγου με τους αγρότες την καλύτερη δυνατή επίλυση των προβλημάτων τους, προς 
όφελος της κοινωνικής γαλήνης και συνοχής της εθνικής μας οικονομίας, αλλά και των γενι-

151. Να ληφθεί υπόψη ότι στις 28/1/1997, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής (πρόεδρος 
Ιωάννης Μακρής και γραμματέας Παναγιώτης Σπηλιόπουλος) απευθύνεται με επιστολή της στην ΠΟ-
ΑΣΥ και στην ΠΕΝΑΑ επειδή όπως επισημαίνει «τον τελευταίο καιρό παρατηρείται το δυσάρεστο φαι-
νόμενο της παντελούς έλλειψης συνεργασίας των οικείων Ομοσπονδιών, γεγονός το οποίο αποβαίνει 
σε βάρος των εργαζομένων του κλάδου μας». Με ομόφωνη δε απόφαση του Δ.Σ., ανακοινώνει ότι θα 
αναλάβει πρωτοβουλία για τη σύσταση μιας άτυπης επιτροπής, απαρτιζόμενης από την Ένωση, την 
Ένωση Αξιωματικών Αττικής και τις δυο Ομοσπονδίες, με στόχο «την άμεση συνεργασία για την κοινή 
συνισταμένη σημαντικών, επίκαιρων ζητημάτων όσο και των πρωτοβουλιών που τους απασχολούν». 
Επίσης, στόχος ήταν η αναζήτηση βιώσιμης λύσης για τη θεσμοθέτηση οργάνου ενιαίας εκπροσώπη-
σης.
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κότερων συμφερόντων της χώρας μας.
Με την ευκαιρία, υπενθυμίζει και πάλι στην Κυβέρνηση τα πολλαπλά οικονομικά και 

θεσμικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ευρύτερη αστυνομική οικογένεια και την καλεί 
να δώσει έγκαιρα λύσεις, γιατί, σε διαφορετική περίπτωση, η αντίδραση του συνόλου του 
αστυνομικού προσωπικού, με όλους τους νόμιμους τρόπους που ο Καταστατικός Χάρτης της 
χώρας μας επιτρέπει, πρέπει να θεωρείται, αυτονόητη και δεδομένη»,	έγραφε	στην	ανακοί-
νωσή	της.
Την	ίδια	ημέρα	απέστειλε	επιστολή	στον	πρόεδρο	της	Βουλής	με	αφορμή	πρόταση	βου-

λευτών	της	Νέας	Δημοκρατίας	για	τη	διεξαγωγή	ειδικής	συζήτησης	στη	Βουλή,	με	σκοπό	
να	τιμηθούν	η	μνήμη	και	οι	οικογένειες	των	στελεχών	των	Σωμάτων	Ασφαλείας,	που	θυσι-
άστηκαν	κατά	την	εκτέλεση	του	καθήκοντος.	Η	Ένωση	συντάχθηκε	με	την	πρωτοβουλία	
αυτή	και	κάλεσε	τον	πρόεδρο	να	την	υιοθετήσει	και	να	ασκήσει	όλη	την	επιρροή	του,	ώστε	
αυτή	να	γίνει	δεκτή	από	το	Σώμα.

Μισθολογική και υπηρεσιακή θωράκιση

Στις	 13-2-1997	 το	Διοικητικό	 Συμβούλιο	 επισκέφθηκε	 εκτάκτως,	 κατόπιν	 αιτήματός	
του,	 τον	 υπουργό	Δημόσιας	 Τάξης,	 επαναφέροντας	 στο	 τραπέζι	 του	 διαλόγου	 όλες	 τις	
εκκρεμότητες	και,	κυρίως,	ζητώντας	την	άμβλυνση	των	οικονομικών	ανισορροπιών	και	
παρενεργειών	που	δημιουργούνταν	από	την	εφαρμογή	των	διατάξεων	του	Ν.	2448/1996	
«Ενιαίο	Μισθολόγιο».	Ο	υπουργός	αποδέχθηκε	το	δίκαιο	του	αιτήματος	και	δεσμεύθηκε	
ότι	εντός	των	αμέσως	προσεχών	ημερών	θα	υπάρξει	συνάντηση	και	συνεργασία	με	τον	
υφυπουργό	Οικονομικών,	Ν.	Χριστοδουλάκη,	με	στόχο	 την	αναπλήρωση	της	απώλειας	
του	εισοδήματος	που	είχαν	υποστεί.	Ως	λύση	είχε	προκριθεί	η	αύξηση	του	χορηγουμένου	
επιδόματος	εξομάλυνσης,	σε	ικανοποιητικό	για	το	προσωπικό	ύψος.	Επίσης,	ζητήθηκε	η	
άμεση	τροποποίηση	των	διατάξεων	περί	μισθολογικών	προαγωγών	προς	την	κατεύθυνση	
-εκτός	των	άλλων-	της	αποσυμφόρησης	της	επετηρίδας,	με	ιδιαίτερη	έμφαση	στη	χορήγη-
ση	μεθεπόμενου	του	αποστρατευτικού	βαθμού	στους	βαθμούς	του	Αστυνομικού	Υποδιευ-
θυντή	και	Αστυνομικού	Διευθυντή,	υπό	ορισμένες	προϋποθέσεις.
Άλλα	θέματα	ήταν:
-	 Η	χρονική	επέκταση	των	διατάξεων	του	Ν.Δ.	142/1974	και	η	διεύρυνση	των	αναφε-
ρομένων	σ’	αυτό	Υπηρεσιών,	όπως	ισχύει	για	τα	στελέχη	των	Ενόπλων	Δυνάμεων.

-	 Η	θεσμοθέτηση	κοινωνικών	πόρων	προς	ενίσχυση	των	Ασφαλιστικών	Ταμείων,	ιδι-
αίτερα	από	τα	έσοδα	εκτέλεσης	των	καταδικαστικών	αποφάσεων,	όπως	εξάλλου	είχε	
δεσμευθεί	ο	πρώην	υπουργός	Οικονομικών,	Αλέκος	Παπαδόπουλος,	μετά	την	πανελ-
λήνια	συγκέντρωση	της	12ης	Οκτωβρίου	1995.

-	 Η	συμμετοχή	εκπροσώπων	των	Αστυνομικών	Ενώσεων	στα	Υπηρεσιακά	Συμβούλια	
(Μεταθέσεων,	Ασφαλιστικά	Ταμεία	κ.λπ.).

-	 Η	παραχώρηση	κατάλληλου	χώρου,	εντός	του	οικήματος	του	υπουργείου	Δημόσιας	
Τάξης,	για	τη	στέγαση	των	Γραφείων	και	διάθεση	υπαλλήλου	για	τις	ανάγκες	λει-
τουργίας	της	Ένωσης.	

Παράλληλα,	έγινε	διεξοδική	συζήτηση	για	γενικότερα	θέματα	αστυνόμευσης	(Συνορια-
κή	Αστυνομία,	Πολυδύναμα	Αστυνομικά	Τμήματα,	διοικητική	μέριμνα	για	το	αστυνομικό	
προσωπικό	κατά	τις	έκτακτες	μετακινήσεις	του,	απαλλαγή	από	την	εκτέλεση	ξένων	προς	
την	αποστολή	της	Αστυνομίας	έργων	κ.λπ.).	Από	πλευράς	του	ο	υπουργός	διαβεβαίωσε	
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τους	συνδικαλιστές	ότι	προσεγγίζει	τα	προβλήματα	με	θετική	διάθεση	και	θα	εργασθεί	για	
την	επίλυσή	τους	κατά	τον	καλύτερο	δυνατό	τρόπο.
Με	ανακοίνωσή	της,	η	Ομοσπονδία	διαβεβαίωσε	τα	μέλη	της,	αλλά	και	την	ευρύτερη	

αστυνομική	οικογένεια,	ότι	«οι προσπάθειές της για την επίλυση των πολλαπλών προβλημά-
των είναι συνεχείς, συνεπείς και σταθερές και σε κάθε περίπτωση η βούλησή μας για διαρκείς 
αγώνες προς ικανοποιητική επίλυσή τους είναι αυτονόητη και δεδομένη».

Αυτός	ο	επαναλαμβανόμενος	συνδικαλιστικός	λόγος,	που	θα	μπορούσε	να	χαρακτηρι-
στεί	«ξύλινος»	από	τους	συνήθεις	επικριτές	των	συνδικαλιστών,	υπέκρυπτε,	ωστόσο,	την	
αγωνία	τους	για	την	πορεία	του	σκάφους	της	ΕΛ.ΑΣ.	Κατά	τραγικό	δε	τρόπο,	επιβεβαιώ-
θηκαν	οι	ανησυχίες	τους,	τον	ίδιο	μήνα.	
Το	πρωί	της	18ης	Φεβρουαρίου	1997,	μια	έκρηξη	σημειώνεται	σε	μία	από	τις	πιο	πολυ-

σύχναστες	περιοχές	του	Ηρακλείου	της	Κρήτης,	στα	Καμίνια,	όταν	η	γυναίκα	του	διοικητή	
του	Τμήματος	Ασφαλείας	της	περιοχής,	Κώστα	Σολδάτου,	προσπαθεί	να	θέσει	σε	λειτουρ-
γία	το	αυτοκίνητό	της,	που	ήταν	παγιδευμένο	με	εκρηκτικά.	Η	 ίδια	διατρέχει	θανάσιμο	
κίνδυνο	και	μεταφέρεται	βαρύτατα	τραυματισμένη	στο	νοσοκομείο.	Η	αστυνομική	οικο-
γένεια,	αλλά	και	η	ελληνική	κοινωνία,	συγκλονίζονται	από	την	αγριότητα	των	δραστών152..	
Η	ΠΕΝΑΑ	στις	19-2-97	αποστέλλει	στον	Αστυνόμο	Α’	Κ.	Σολδάτο	το	ακόλουθο	τηλε-

γράφημα:

Αγαπητέ συνάδελφε,
Οργή, θλίψη και αγανάκτηση διακατέχει την ψυχή και τις καρδιές όλων μας μετά την πρω-
τοφανή, ύπουλη και άνανδρη δολοφονική επίθεση σε βάρος της οκογενείας σου, που είχε 
σαν αποτέλεσμα το βαρύ τραυματισμό της συζύγου σου Γεωργίας, για την οποία ευχόμαστε 
ταχεία αποκατάσταση της υγείας της.
Βέβαιοι ότι τέτοιες ενέργειες δεν είναι ικανές να κάμψουν το φρόνημα ενός συναδέλφου 
σαν και εσένα, η Ομοσπονδία μας σε διαβεβαιώνει ότι θα τύχετε της αμέριστης συμπαρά-
στασής μας.

Τον	 μήνα	Απρίλιο,	 το	 προεδρείο	 υπενθύμισε	 εγγράφως	 στην	 Ηγεσία	 της	 Ελληνικής	
Αστυνομίας	ότι	από	τον	Οκτώβριο	του	1996	είχε	εγκαίρως	και	αρμοδίως	καταθέσει	τις	
απόψεις	και	τις	προτάσεις	του,	αναφορικά	με	τις	τοποθετήσεις,	μεταθέσεις	και	αποσπάσεις	
του	αστυνομικού	προσωπικού.	Παρά	το	γεγονός,	όμως,	ότι	από	τότε	και	σε	κάθε	ευκαιρία	
-και	ειδικότερα	κατά	τις	συναντήσεις	τους	τόσο	με	τον	Αρχηγό	όσο	και	με	τον	υπουργό	
Δημόσιας	Τάξης-	αναφέρονταν	στο	αίτημα	αυτό,	δεν	υπήρχε	πρόοδος,	καίτοι	το	υποστήρι-

152. «Το οργανωμένο έγκλημα μπορεί να μην έχει λάβει ακόμη τη μορφή της Κόζα Νόστρα, αλλά εί-
ναι παρόν. Περί αυτού ομιλούν τέσσερα κύρια γεγονότα που ρίχνουν πλέον τη σκιά τους στη δράση της 
μαφίας στην Ελλάδα. Το πρώτο γεγονός είναι παγίδευση με εκρηκτικά του αυτοκινήτου του διοικητή 
Ασφαλείας Ηρακλείου Κρήτης κ. Κ. Σολδάτου, καθώς επίσης και η ανατίναξη του διαμερίσματος του 
νομάρχη Ρεθύμνου, που κατέδειξαν ότι η μαφία στο νησί χρησιμοποιεί πλέον μεθόδους Δον Κορλεόνε. 
Το δεύτερο είναι η αποκάλυψη της ομάδας που εκτελούσε συμβόλαια θανάτου, κυρίως στον κόσμο της 
νύχτας. Το τρίτο είναι τα νέα στοιχεία για τη δράση της ρωσικής και της αλβανικής μαφίας που διεκδι-
κούν σημαντικό μερίδιο στον χώρο του παράνομου εμπορίου όπλων, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών 
και της πορνείας. Και το τέταρτον είναι οι αποκαλύψεις για εμπλοκή ανώτατων Αξιωματικών της 
ΕΛ.ΑΣ. σε υποθέσεις προστασίας σε νυκτερινά κέντρα, καταστήματα ηλεκτρονικών και σε κυκλώματα 
πορνείας». «Το Βήμα», 28/09/1997.
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ζε	σθεναρώς,	επειδή	πίστευε	ότι	έτσι	εξυπηρετούνται	κατά	τον	καλύτερο	δυνατό	τρόπο	τα	
συμφέροντα	του	αστυνομικού	προσωπικού.

«Κορυφαία πρόταση ήταν αυτή της υπαγωγής στη διαδικασία των αντικειμενικών κριτη-
ρίων (μορίων) των Αξιωματικών από το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ έως και το βαθμό του 
Αστυνομικού Υποδιευθυντή. Οι διατάξεις, όμως, του συνταχθέντος σχετικού Σχεδίου Π.Δ. 
καλύπτουν τελικά τους Αξιωματικούς μέχρι και το βαθμό του Αστυνόμου Β’, αφήνοντας 
εκτός συστήματος μορίων τους βαθμούς του Αστυνόμου Α’ και Αστυνομικού Υποδιευθυντή, 
προς μεγάλη έκπληξη, απαγοήτευση και πικρία του 1/4 και άνω των Αξιωματικών της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας»,	σημείωνε	το	προεδρείο,	ζητώντας	την	προσωπική	του	παρέμβαση,	
ώστε	να	υπαχθούν	στη	διαδικασία	των	αντικειμενικών	κριτηρίων	τουλάχιστον	οι	Αξιωμα-
τικοί	με	το	βαθμό	του	Αστυνόμου	Α’,	για	τους	κάτωθι	κυρίως	λόγους:
Οι	Αξιωματικοί	του	βαθμού	αυτού	αποτελούν,	κατ’	ουσίαν,	τον	κορμό	της	διοίκησης.
Λόγω	της	θέσης	και	της	φύσης	των	καθηκόντων	τους	αποτελούν,	όπως	είναι	γνωστό,	

το	στόχαστρο	πολλών	και	είναι	οι	πλέον	εκτεθειμένοι	στις	όποιες	ενδογενείς	και	κυρίως	
εξωγενείς	πιέσεις	και	παρεμβάσεις,	χωρίς	να	τυγχάνουν	της	αναγκαίας,	απαραίτητης	και	
οφειλόμενης	προσωπικής	και	υπηρεσιακής	προστασίας.
Η	μετά	βεβαιότητος	αναμενόμενη	«αποδυνάμωσή»	τους	θα	επιφέρει	αναπόφευκτα	μείω-

ση	του	κύρους	τους	ως	Αξιωματικών	και	ως	ατόμων,	με	δυσμενή	επακόλουθα	στην	αποτε-
λεσματική	άσκηση	των	καθηκόντων	τους	και	σε	βάρος	της	δημόσιας	τάξης	και	ασφάλειας.
Η	διαφορετική	τους	αντιμετώπιση	συνιστά	κραυγαλέα	και	ανεπίτρεπτη	άνιση	μεταχεί-

ριση	έναντι	 των	λοιπών	προστατευομένων	από	τις	διατάξεις	 του	εν	λόγω	σχεδίου	Π.Δ.	
Αξιωματικών.
Παρά	ταύτα,	στις	10-4-97	καταγγέλλει	δημοσίως	ότι,	καίτοι	είχε	καταθέσει	με	ρεαλισμό	

και	υπευθυνότητα	τις	προτάσεις	της,	«με λύπη πληροφορείται -καθότι δεν έγινε κοινωνός 
αυτού- ότι καμία απ’ αυτές δεν έγινε αποδεκτή στο τελικό κείμενο που υιοθετήθηκε και προ-
ωθήθηκε για υπογραφή στον κ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας153. Μάλιστα, το τελικό κείμενο 
του υπό έκδοση προεδρικού διατάγματος, ουδεμία σχέση έχει με το κείμενο που αρχικώς 
μας δόθηκε για να εκφέρουμε τις παρατηρήσεις-προτάσεις μας και κινείται αντίθετα προς τη 
βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως 
αυτή εκφράστηκε πανηγυρικά στο Έκτακτο Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη την 8-9/11/1996.

Αντίθετα, αντί του αρχικού σχεδίου που είχε ως άξονα το από διετίας ισχύον ήδη σύστημα 
στο Πυροσβεστικό Σώμα, προκρίθηκε ένα -αγνώστου πατρότητας- καθεστώς μεταθέσεων (;) 
που, μάλλον παγιώνει «υπάρχουσες» ή «προσφάτως δημιουργηθείσες» καταστάσεις, παρά 
ρυθμίζει δίκαια και αντικειμενικά το μείζον αυτό θέμα που απασχολεί το σύνολο του αστυ-
νομικού προσωπικού. Έτσι, αντί να θεσπισθεί ένα αδιάβλητο σύστημα μεταθέσεων, προϊόν 
κοινής βούλησης που θα αντέξει στο χρόνο, υιοθετείται ένα σύστημα που απ’ τη γέννησή του 
αμφισβητείται, και το κυριότερο, δεν καλύπτει το σύνολο των Αξιωματικών, αλλά μόνο Αξι-
ωματικούς μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Β’ -προφανώς για «ευνόητους» λόγους- με όλες 
τις δυσμενείς επιπτώσεις που τούτο συνεπάγεται, τόσο στην αποτελεσματική αστυνόμευση 
όσο και στην ασφάλεια δικαίου αυτών τούτων των διοικούντων και βαθμοφόρων».

Στις	16	Απριλίου	1997,	επισκέπτεται	το	υπουργείο	Δημόσιας	Τάξης	ο	Πρωθυπουργός	
Κώστας	Σημίτης	και	το	προεδρείο	βρίσκει	την	ευκαιρία	να	του	επιδώσει	σχετικό	υπόμνη-

153. Πρόκειται για το Π.Δ. 69/1977 Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις 
του αστυνομικού προσωπικού.
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μα,	με	την	ελπίδα,	όπως	ανέφερε,	ότι	θα	επιληφθεί	προσωπικά	για	την	ικανοποίηση	των	
εκκρεμών	αιτημάτων,	«θέτοντας αυτά με υψηλό αίσθημα ευθύνης και τη σοβαρότητα που 
απαιτούν οι καιροί, γιατί πιστεύουμε ότι η επίλυσή τους αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση 
για τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, τη ρήξη με δομές και νοοτροπίες του 
παρελθόντος και τη δημιουργία μιας Αστυνομίας με Ευρωπαϊκό πνεύμα, ικανής να αντα-
ποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις των καιρών και να διασφαλίσει τα ατομικά και 
κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών και γενικότερα τις απαιτούμενες συνθήκες τάξης και 
ασφάλειας, για την ανάπτυξη και πρόοδο της χώρας μας».
Η	ΠΕΝΑΑ	καλούσε	την	Πολιτεία	να	προχωρήσει	τάχιστα	στον	επαναπροσδιορισμό	του	

έργου	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	και	στην	οριστική	απαλλαγή	αυτής	από	την	εκτέλεση	έρ-
γων	ξένων	προς	την	αποστολή	της.	Ταυτόχρονα	ζητούσε	την	επίλυση	των	χρονιζόντων	θε-
σμικών,	οικονομικών	και	συνταξιοδοτικών-ασφαλιστικών	αιτημάτων,	για	τα	οποία,	«κατά 
καιρούς, υπήρξαν δεσμεύσεις και δόθηκαν υποσχέσεις για επίλυσή τους, χωρίς, δυστυχώς, 
μέχρι σήμερα να ικανοποιηθούν».

Ο	«Ριζοσπάστης»	(17-4-97)	αναφέρθηκε	στη	συνάντηση	του	Πρωθυπουργού	με	τους	
εκπροσώπους	των	Ενώσεων,	σημειώνοντας	όμως	ότι	τα	αιτήματα	που	υποβλήθηκαν	απει-
κονίζουν	την	πραγματική	διάσταση	των	προβλημάτων	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	και	απέ-
χουν	πολύ	από	την	ειδυλλιακή	εικόνα	που	επιχείρησε	να	εμφανίσει	ο	Πρωθυπουργός.	Δεν	
είναι,	ασφαλώς,	τυχαίο	πως	ο	Κ.	Σημίτης	«δεσμεύτηκε»	ότι	θα	εξετάσει	το	αίτημα	για	την	
καταβολή	των	οφειλομένων	επιδομάτων	για	τα	εκτός	έδρας	(οδοιπορικά)	των	αστυνομι-
κών,	τα	οποία	ανέρχονταν	στο	ποσό	των	8,5	δισ.	δραχμών,	όταν	ακόμα	δεν	είχαν	ρυθμιστεί	
οι	εκκρεμότητες	που	προέκυψαν	μετά	την	ψήφιση	του	«νέου»	μισθολογίου.

«Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει η Ηγεσία του υπουργείου ακόμα και τα θεσμικά 
ζητήματα (μοριοποίηση μεταθέσεων, κρίσεις Αξιωματικών κ.λπ.) έχει εξοργίσει την πλειοψη-
φία των αστυνομικών, οι οποίοι βλέπουν να διαψεύδονται οι προσδοκίες τους και να προ-
σανατολίζονται και πάλι σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Ήδη το σωματείο των αστυνομικών 
της Αττικής καταγγέλλει απαράδεκτες μεθοδεύσεις ενόψει της εφαρμογής του Προεδρικού 
Διατάγματος για το νέο σύστημα μεταθέσεων και προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
στην Αθήνα, στις 7 του Μάη»,	έγραφε	η	εφημερίδα154.

Συνεπής,	επίσης,	στις	εξωτερικές	της	σχέσεις	και	συνεργασίες,	η	ΠΕΝΑΑ	τον	ίδιο	μήνα	
ανακοίνωσε	ότι	κατά	το	διάστημα	από	22	έως	26-4-1997	συνεδρίασε	στη	Βαρσοβία	η	Εκτε-
λεστική	Επιτροπή	του	CESP,	στην	οποία	έλαβε	μέρος,	για	πρώτη	φορά,	αντιπροσωπεία	
της,	καθώς	και	αντιπροσωπείες	είκοσι	περίπου	ευρωπαϊκών	χωρών,	μεταξύ	των	οποίων	και	

154. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την καθιέρωση «κανόνων δεοντολογίας» για τις διαδηλώσεις, 
την εφαρμογή της Συμφωνίας Σένγκεν, την επέκταση του θεσμού των πολυδύναμων αστυνομικών 
τμημάτων και την εξοικονόμηση αστυνομικού προσωπικού με την ανάθεση στους δήμους ή σε άλλες 
υπηρεσίες των εξωαστυνομικών έργων (οικοδομικές άδειες, υγειονομικοί έλεγχοι, επίδοση δικογρά-
φων κ.λπ.). Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού, των οχημάτων και 
των κτιριακών εγκαταστάσεων, εξαγγέλλοντας την ίδρυση ανώνυμης εταιρίας, η οποία -όπως είπε- θα 
αξιοποιήσει τις δυνατότητες δανεισμού και χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Ενδεικτικά ανέφερε 
ότι το υπουργείο καταβάλλει 2,3 δισ. δρχ. για ενοίκια και 1,5 δισ. δρχ. για ανταλλακτικά αυτοκινήτων, 
χωρίς να λύνει τα κτιριακά προβλήματα ή να έχει στη διάθεσή του τον επιθυμητό αριθμό περιπολικών. 
Επίσης, ανακοίνωσε ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ίδρυση και λειτουργία συνοριακής 
Αστυνομίας.
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αντιπροσωπεία	 της	FYROM,	που	στην	προηγούμενη	συνεδρίαση	και	 εκμεταλλευόμενη	
την	Ελληνική	απουσία,	είχε	γίνει	δεκτή,	ως	παρατηρητής,	με	το	όνομα	«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».	
Η	Εκτελεστική	Επιτροπή	αποφάσισε	τελικά,	ύστερα	από	τις	έντονες	ελληνικές	παρεμβά-
σεις	και	παραστάσεις,	να	εντάξει	την	αντιπροσωπεία	των	Σκοπίων	με	το	όνομα	FYROM.	
Κατά	τη	συνεδρίαση	αναγνωρίστηκε	στην	Ελλάδα,	ομόφωνα	η	ιδιότητα	του	πλήρους	

μέλους,	σαν	συνέχεια	της	ΕΝ.Α.Ε.Α.,	και	μάλιστα,	παρά	την	ύπαρξη	και	άλλων	υποψη-
φιοτήτων,	ανατέθηκε	στην	ελληνική	αντιπροσωπεία	η	διεξαγωγή	του	επόμενου	Τακτικού	
Συνεδρίου,	για	το	δεύτερο	τρίμηνο	του	έτους	1999,	από	κοινού	με	την	Κύπρο,	λόγω	και	
της	συμπληρώσεως	25	ετών	από	την	τουρκική	εισβολή,	ώστε	να	τιμηθούν	κατ’	αυτόν	τον	
τρόπο	οι	νεκροί	και	αγνοούμενοι	Κύπριοι	αστυνομικοί.

«Εδώ και τώρα απεργία»

Το	συνδικαλιστικό	 κίνημα	 των	 αστυνομικών	 δεν	 αφήνει	 την	 ευκαιρία	 της	 εργατικής	
Πρωτομαγιάς	να	πάει	χαμένη.	Ανακοινώνει	ότι	στις	7	Μαΐου	1997	θα	πραγματοποιηθεί	
ένστολη	κινητοποίηση	στην	Αθήνα.	Πράγματι,	πάνω	από	2.000	ένστολοι	και	με	πολιτικά	
αστυνομικοί	ανταποκρίθηκαν	στο	προσκλητήριο	των	Ενώσεων	Αξιωματικών	Αττικής	και	
Αστυνομικών	Υπαλλήλων	Αττικής	και	διαδήλωσαν	την	αποφασιστικότητά	τους	να	συνε-
χίσουν	τον	αγώνα,	μέχρι	να	ικανοποιηθούν	όλα	τα	αιτήματά	τους.	
Η	συγκέντρωση	πραγματοποιήθηκε	σε	ενωτικό	κλίμα	και	με	αγωνιστικές	διαθέσεις	στο	

γήπεδο	του	Παναθηναϊκού,	δίπλα	στη	ΓΑΔΑ,	όπου	το	«παρών»	έδωσε	και	το	προεδρείο	
της	ΠΕΝΑΑ,	συμμετέχοντας	και	στην	πορεία	που	ακολούθησε	προς	το	υπουργείο	Δημό-
σιας	Τάξης.	Στη	συγκέντρωση	παραβρέθηκαν	εκπρόσωποι	σωματείων	από	την	επαρχία,	
καθώς	και	οι	αποταχθέντες	για	τη	συνδικαλιστική	τους	δράση	αστυνομικοί	της	ΕΚΑ	Κ.	
Συγγούνης	και	Ι.	Κωτσής,	πρόεδρος	και	γραμματέας	αντίστοιχα155.

Η	 αγανάκτηση	 των	 αστυνομικών	 εκφράστηκε	 με	 συνθήματα,	 όπως	 «Εδώ	 και	 τώρα	
απεργία»,	«Όχι	άλλα	θα,	θέλουμε	λεφτά»,	αλλά	και	με	προτάσεις	για	αποχή	από	τα	αστυ-
νομικά	μέτρα	τάξης	στα	γήπεδα,	ακόμα	και	κατά	τη	διάρκεια	του	Παγκόσμιου	Πρωταθλή-
ματος	Στίβου,	που	είχε	προγραμματιστεί	για	το	καλοκαίρι.
Ο	πρόεδρος	της	Ένωσης	Αστυνομικών	Υπαλλήλων	Αττικής,	ανθυπαστυνόμος	Ιωάννης	

Μακρής,	μιλώντας	στους	συγκεντρωμένους,	τόνισε	ότι	πρέπει	να	αναδειχτεί	ο	κοινωνι-
κός	 ρόλος	 της	Αστυνομίας	 και	 να	 γίνει	 αναπροσανατολισμός	 της	 δράσης	 της.	Είπε	 χα-
ρακτηριστικά	ότι	«η μισή δύναμη της Αστυνομίας του Λεκανοπεδίου απασχολείται σε μέ-
τρα τάξης (γήπεδα, φύλαξη στόχων κ.λπ.), ενώ όλοι γινόμαστε μάρτυρες της εξάπλωσης του 
εγκλήματος».	Η	συγκέντρωση	των	αστυνομικών,	όπως	είπε,	αποτελεί	μια	πρώτη	ένδειξη	
διαμαρτυρίας	για	την	ανακολουθία	λόγων	και	έργων	της	κυβέρνησης.	Ζήτησε	από	τους	
αστυνομικούς	να	συνεχίσουν	ενωμένοι	τον	αγώνα	για	να	σταματήσει	ο	εμπαιγμός,	όσον	
αφορά	τις	μεταθέσεις,	το	ωράριο	εργασίας,	την	καταβολή	των	επιδομάτων	εξομάλυνσης,	

155. Επίκαιρη ερώτηση για τα προβλήματα που οδηγούν τους αστυνομικούς σε κινητοποιήσεις κατέ-
θεσε (8-5-1997) στη Βουλή ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Γκατζής. Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης ερω-
τάται εάν προτίθεται να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των αστυνομικών, όπως είναι η εφαρμογή 
κώδικα μεταθέσεων προς την κατεύθυνση της άρσης των αδικιών, η άμεση κατάθεση και ψήφιση των 
μισθολογικών προαγωγών και του επιδόματος εξομάλυνσης, η καταβολή αποζημίωσης νυχτερινών, 
αργιών, υπερωριών σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, η τήρηση του ωραρίου εργασίας και η αυτό-
ματη αναπροσαρμογή των συντάξεων από 50% στο 80% των εν ενεργεία αποδοχών.
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τις	μισθολογικές	προαγωγές	και	τα	υπόλοιπα	αιτήματα,	τα	οποία	παραμένουν	άλυτα,	παρά	
τις	δεσμεύσεις	της	κυβέρνησης.	Απαίτησε	από	την	Ηγεσία	της	Αστυνομίας	να	αποκατα-
στήσει	τους	διωχθέντες	για	συνδικαλιστική	δράση	και	ανακοίνωσε	ότι	το	σωματείο	διεκ-
δικεί	επιχορήγηση	150.000	δραχμών	όσων	αστυνομικών	από	την	επαρχία	απασχοληθούν	
στο	Παγκόσμιο	Πρωτάθλημα	Στίβου.
Στη	συνέχεια	μίλησε	ο	γενικός	γραμματέας	της	ΠΟΑΣΥ	και	οργανωτικός	γραμματέας	

της	Ένωσης	Αττικής,	Θανάσης	Μαγουλάς,	ο	οποίος	αναφέρθηκε	σε	όλους	εκείνους	που	
ξεκίνησαν	πρώτοι	το	συνδικαλισμό.	«Μας βάλατε στο πέλαγος και μάθαμε να κολυμπάμε. 
Θα φτάσουμε στην άκρη. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, ότι στον «τάφο του Ινδού» θα γίνει ο 
τάφος της αυθαιρεσίας που γίνεται εις βάρος μας»,	είπε	καταχειροκροτούμενος	από	τους	
αστυνομικούς.	Ο	ίδιος,	για	να	τονίσει	ότι	πρέπει	να	μείνουν	ενωμένοι	και	ακομμάτιστοι,	
αναφέρθηκε	 στους	 νεκρούς	 συναδέλφους	 του,	 Βούλγαρη	 και	Παπασταμάτη,	 που	 είχαν	
πέσει	θύματα	ενός	κακοποιού	λίγα	μέτρα	μακρύτερα	από	τον	τόπο	της	συγκέντρωσης,	το-
νίζοντας	ότι	ο	κακοποιός	όταν	τραβούσε	το	πιστόλι	δεν	ρωτούσε	ούτε	τι	κόμμα	ψηφίζουν,	
ούτε	τι	προτιμήσεις	έχουν.
Να	σημειωθεί	ότι	αστυνομικοί	που	εκπροσωπούσαν	την	Ενωτική	Κίνηση	Αστυνομικών	

μοίραζαν	φυλλάδια,	καλώντας	τα	συνδικαλιστικά	όργανα	να	αξιοποιήσουν	την	αλληλεγ-
γύη	που	εκφράζεται	κατά	καιρούς	από	τους	άλλους	εργαζόμενους	και	να	κλιμακώσουν	τον	
αγώνα	τους,	αφού	έχει	αποδειχτεί	ότι	η	κυβέρνηση	αξιοποιεί	το	διάλογο	για	να	παραπέμπει	
στις	καλένδες	την	επίλυση	των	προβλημάτων.
Από	την	πλευρά	του,	ο	υπουργός	Δημόσιας	Τάξης	Γ.	Ρωμαίος,	είχε	καλέσει	-λίγο	πριν	

από	τη	συγκέντρωση-	το	προεδρείο	της	ΠΟΑΣΥ	για	να	το	ενημερώσει	ότι	θα	συζητούνταν	
την	 ίδια	 μέρα	στο	Υπουργικό	Συμβούλιο	 τα	 επίμαχα	 οικονομικά	 τους	 αιτήματα,	 ενώ	ο	
ίδιος,	όπως	τους	είπε,	θα	προσέλθει	στο	χώρο	όπου	θα	συνεδριάσουν	για	να	τους	ανακοι-
νώσει	τις	αποφάσεις	της	κυβέρνησης.
Από	την	πλευρά	της	ΠΟΑΣΥ	αξιολογήθηκαν	οι	επαφές	της	με	τον	υπουργό	Γιώργο	Ρω-

μαίο	στις	8	Μαΐου	1997,	κατά	την	ευρεία	σύσκεψη	των	Πρωτοβαθμίων	Οργανώσεών	της,	
στα	γραφεία	του	Δικηγορικού	Συλλόγου	Αθήνας.	
Επρόκειτο	για	μια	ιστορική	συνεδρίαση,	όπως	έγραψε	ο	«Ριζοσπάστης»	(9-5-1997),	κα-

θώς	τα	πρωτοβάθμια	σωματεία	με	ψήφους	44–6	εξουσιοδότησαν	την	Εκτελεστική	Γραμ-
ματεία	της	ΠΟΑΣΥ	να	κλιμακώσουν	τις	αγωνιστικές	τους	κινητοποιήσεις,	ακόμα	και	με	
απεργιακές	εκδηλώσεις,	παρά	τη	ρητή	απαγόρευση	του	Συντάγματος.	
Όπως	έγραψε	η	εφημερίδα,	«η συγκεκριμένη μορφή της απεργιακής εκδήλωσης, ανα-

μένεται να αξιολογηθεί σήμερα μετά τη χτεσινή δέσμευση του υπουργού Δημόσιας Τάξης 
ότι τα αιτήματα του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας θα συζητηθούν σήμερα το με-
σημέρι με τους υπουργούς Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Άμυνας, παρουσία και του 
Πρωθυπουργού Κ. Σημίτη. Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης θα ανακοινώσει στις 6.30 το 
απόγευμα την οριστική απάντηση της κυβέρνησης, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, 
κάτω από την πίεση των αστυνομικών, επισπεύδει τις διαδικασίες για την ικανοποίηση μέ-
ρους των οικονομικών τους αιτημάτων. Οι απεργιακές διαθέσεις των αστυνομικών και οι 
προτάσεις τους ιδιαίτερα για αποχή από τα μέτρα τάξης στα γήπεδα θορύβησαν έντονα την 
κυβέρνηση, η οποία διά του υπουργού Γ. Ρωμαίου έσπευσε να χαρακτηρίσει ακατανόητη 
την κινητοποίηση των αστυνομικών. Στη δήλωσή του ο υπουργός άφησε αιχμές κατά των 
συνδικαλιστών, αναφέροντας -μεταξύ άλλων- ότι «θέλει να πιστεύει πως η κινητοποίηση 
δε συνδέεται με τις διεργασίες για τις επικείμενες εκλογές στα συνδικαλιστικά όργανα των 
αστυνομικών».



271

Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

Η	ΠΟΑΣΥ	ανακοίνωσε,	επίσης,	ότι	είναι	αποφασισμένη	να	προβεί	σε	ανοικτή	πανελ-
λαδική	συγκέντρωση,	στις	13	Μαΐου,	στις	5.30	το	απόγευμα,	στο	Πεδίον	του	Άρεως,	σε	
συνεργασία	με	τις	λοιπές	Ομοσπονδίες.
Η	συζήτηση	για	την	κήρυξη	ή	όχι	απεργίας	έγινε	παρουσία	των	νομικών	συμβούλων	της	

ΠΟΑΣΥ	Αλ.	Μητρόπουλου	και	Δημήτρη	Βερβεσού,	οι	οποίοι	είπαν	ότι	με	μια	διασταλτική	
ερμηνεία	του	σχετικού	άρθρου	του	Συντάγματος	είναι	δυνατόν	να	προχωρήσουν	σε	αποχή	
κυρίως	από	διοικητικού	χαρακτήρα	εργασίες,	και	όχι	από	καθήκοντα	καθαρά	αστυνομικής	
φύσης.	Τόνισαν,	όμως,	ότι	η	όποια	μορφή	των	διεκδικητικών	αγώνων	επιλέγεται	από	τα	
συνδικαλιστικά	όργανα	και	δεν	καθορίζεται	από	οποιαδήποτε	νομοθετική	πράξη	–	άλλω-
στε	και	το	δικαίωμα	του	συνδικαλίζεσθαι	κατοχυρώθηκε	ύστερα	από	πολυετείς	αγώνες,	
διώξεις	και	θυσίες,	πολλών	αστυνομικών.
Ορισμένοι	συνδικαλιστές	πρότειναν	να	προκηρυχτεί	απεργία	με	μοναδικό	αίτημα	αυτό	

καθ’	αυτό	το	δικαίωμα	για	απεργία,	κατηγορώντας	το	προεδρείο	της	ΠΟΑΣΥ	ότι	προχωρεί	
βεβιασμένα	σε	σοβαρές	αποφάσεις,	ενώ	θα	μπορούσε	να	υπάρξει	καλύτερη	προετοιμασία	
και	συζήτηση	κατά	τη	διάρκεια	του	διήμερου	συνεδρίου	της	Ομοσπονδίας	που	ήταν	προ-
γραμματισμένο	και	έγινε	όντως	στις	15	και	16	Μαΐου,	στην	Αθήνα.
Παρούσα	στις	εξελίξεις	και	η	ΠΕΝΑΑ,	που	τοποθετήθηκε	δημοσίως,	ως	εξής:
Η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.ΕΝ.Α.Α.), ενόψει των τελευταίων 

εξελίξεων στο χώρο της Αστυνομίας, ΔΗΛΩΝΕΙ αλληλέγγυα στον αγώνα των λοιπών Αστυ-
νομικών Ενώσεων για την ικανοποίηση των αιτημάτων του αστυνομικού προσωπικού, όπως 
αυτά εκφράστηκαν με τις δύο μεγαλειώδεις Πανελλαδικές συγκεντρώσεις μας στο Πανα-
θηναϊκό Στάδιο και στην πρόσφατη συγκέντρωση-πορεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Αττικής και τα οποία εγκαίρως είχαν γνωστοποιηθεί, με ΥΠΟΜΝΗΜΑ μας, στους 
αρμόδιους υπουργούς, αλλά και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας. Δυστυχώς, για μία 
ακόμη φορά, οι προτάσεις μας δεν εισακούστηκαν από τους αρμοδίους, με αποτέλεσμα με την 
ακολουθούμενη παρελκυστική, αναβλητική και μικρόψυχη τακτική να οδηγούμαστε σήμερα 
σε αδιέξοδες και ενδεχομένως ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Η Ομοσπονδία μας θα καθορίσει 
την περαιτέρω στάση της, με υψηλό αίσθημα ευθύνης -όπως άλλωστε πάντοτε έκανε- μετά τη 
συνάντησή της με τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και ύστερα από προηγούμενη διαβούλευση 
με τα Πρωτοβάθμια Σωματεία μας. Σε κάθε περίπτωση, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τα 
μέλη μας ότι η βούλησή μας για διαρκή αγώνα προς επίλυση των δίκαιων αιτημάτων μας 
είναι δεδομένη, καθώς και η πρόθεσή μας να ασκήσουμε όλα τα δικαιώματα που απορρέ-
ουν από τον Καταστατικό Χάρτη της χώρας για την ικανοποίησή τους. Εναπόκειται πλέον 
στον Πρωθυπουργό, παρακάμπτοντας αντιρρήσεις «συναρμοδίων» Υπουργών, να εγκύψει 
στα προβλήματα που απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό και να δώσει ικανοποιητικές 
γι’ αυτό λύσεις. 

Η	στάση	της	κυβέρνησης	είναι	σαφές	ότι	προκαλεί	αναβρασμό	στην	Αστυνομία,	τον	
οποίο	παρουσιάζει	γλαφυρά	«Το	Βήμα»,	χωρίς	να	κρύψει	τις	«συμπάθειές»	του	προς	τον	
υπουργό,	που	σημειωτέον	είχε	διατελέσει	και	διευθυντής	του.	Στις	11/5/1999,	υπό	τον	τίτ-
λο	«Με	σημαίες	και	με	ταμπούρλα	–	Η	ΕΛ.ΑΣ.	στους	δρόμους»,	γράφει:

«Καλύτερους συμμάχους από τους αστυνομικούς δεν θα μπορούσε να βρει ο υπουργός 
Δημόσιας Τάξης κ. Γ. Ρωμαίος. Γι’ αυτό, όταν τον επεσκέφθησαν στο υπουργείο εκπρόσωποι 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, μετά την πορεία διαμαρτυρίας που πραγμα-
τοποίησε ο κλάδος τους την περασμένη Τετάρτη, ο κ. Ρωμαίος φρόντισε να τους... επιβραβεύ-
σει. “Χαίρομαι γιατί τα αιτήματά σας αποτελούν προγραμματικές εξαγγελίες του υπουργείου 
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Δημόσιας Τάξης”, τους είπε! Απόλυτα δικαιολογημένη η χαρά του υπουργού, αφού σπανίως 
(ως ποτέ) έχει υπάρξει τέτοια ταύτιση απόψεων μεταξύ συνδικαλιστών και υπουργείου. Βέ-
βαια, οι εκπρόσωποι των αστυνομικών από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι μπορεί να 
έμειναν ικανοποιημένοι από τις δεσμεύσεις του κ. Ρωμαίου, αλλά ακόμη τίποτε δεν έχει υλο-
ποιηθεί από αυτά που τους “καίνε”. Ποια είναι αυτά; Η επανεξέταση του ισχύοντος πλαισίου 
διάθεσης αστυνομικών δυνάμεων κατά τη διενέργεια αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων (γήπεδα, συναυλίες κ.ά.) και, γενικότερα, η απαλλαγή της Ελληνικής Αστυνομίας από την 
εκτέλεση ξένων έργων προς την αποστολή της, καθώς και αιτήματα που έχουν να κάνουν με 
το “πόθεν έσχες”, την ενοποίηση των Επικουρικών Ταμείων, το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο, την 
αναβάθμιση της εκπαίδευσης, το μισθολόγιο, τη συνταξιοδότηση και την ασφάλισή τους». 

Έτσι, προκειμένου να πιέσουν τα πράγματα και να βεβαιωθούν ότι θα ψηφιστούν οι σχε-
τικές τροπολογίες που τους αφορούν, η ΠΟΑΣΥ πρότεινε 48ωρη απεργία για σήμερα και 
αύριο, την οποία και υπερψήφισαν οι εκπρόσωποι των 44 από τις 51 πρωτοβάθμιες οργα-
νώσεις αστυνομικών υπαλλήλων, που συνεδρίασαν την Πέμπτη στα γραφεία του Δικηγορικού 
Συλλόγου Αθηνών. Αμέσως μετά συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο της ΠΟΑΣΥ, για να 
αποφασίσει τον χρόνο και τη μορφή που θα πάρει η απεργιακή τους κινητοποίηση. Και αυτό 
γιατί, όπως είναι γνωστό, το Σύνταγμα απαγορεύει την απεργία σε αστυνομικούς, δικαστι-
κούς και στρατιωτικούς, ενώ και ο νόμος που θεσπίζει τον συνδικαλισμό στην Αστυνομία δεν 
προβλέπει το δικαίωμα σε απεργία.

Αποφασίστηκε, λοιπόν, αρχικά αποχή των αστυνομικών δυνάμεων για σήμερα και αύριο 
από τα γήπεδα και τα δικαστήρια, καθώς και νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ερχό-
μενη Τετάρτη 14 Μαΐου στην πλατεία Κάνιγγος. Έτσι, με την αποχή ξεπεράστηκε ο «ύφαλος» 
της αντισυνταγματικής απεργίας, ενώ παράλληλα ικανοποιήθηκε το αίτημα των μελών της 
Ομοσπονδίας για πραγματοποίηση κινητοποιήσεων.

Πάντως, η πρωτοφανής στα ελληνικά αστυνομικά χρονικά απόφαση για απεργιακές κι-
νητοποιήσεις δεν εξέπληξε μόνο τους πολίτες και το υπουργείο Δημόσιας Τάξης αλλά -όπως 
φάνηκε- και τους ίδιους τους αστυνομικούς. Μέσα σε έντονο κλίμα, άλλωστε, ελήφθη την 
περασμένη Πέμπτη η απόφαση για απεργιακές κινητοποιήσεις. Πολλοί ήταν οι εκπρόσωποι 
των πρωτοβάθμιων οργανώσεων αστυνομικών υπαλλήλων από την επαρχία, οι οποίοι, αφού 
ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, ρωτούσαν τους συναδέλφους τους «πότε πρότεινε 48ωρη η 
Ομοσπονδία;» (!) και γιατί εκείνοι δεν ενημερώθηκαν.

Δεν ήταν λίγοι, όμως, και εκείνοι που εξέφραζαν τις επιφυλάξεις τους για το αν θα απο-
δεχθεί η κοινωνία αυτό τους το τόλμημα, ενώ άλλοι υποστήριζαν ότι «σύρονται σε κινητο-
ποιήσεις, για τις οποίες ο αστυνομικός είναι ακόμη ανώριμος». Εντούτοις, η άποψη ότι «το 
ποτήρι ξεχείλισε» υπερίσχυσε και έτσι, όταν έφθασε η ώρα της φανερής ψηφοφορίας, μόνο 
6 πρωτοβάθμιες οργανώσεις ψήφισαν κατά των κινητοποιήσεων, ενώ μία (της Ζακύνθου) 
ήταν απούσα.

Ενδεικτική του τεταμένου κλίματος που επικρατούσε στους κόλπους των αστυνομικών 
ήταν και η έντονη αντίδραση εκ μέρους ορισμένων εκπροσώπων των οργανώσεων, που ψή-
φισαν κατά της απεργίας, οι οποίοι «επετέθησαν» στο προεδρείο της ΠΟΑΣΥ, επιμένοντας 
ότι εκείνοι «απλώς διετύπωσαν τις επιφυλάξεις τους, κάνοντας κάποιες άλλες προτάσεις, 
αλλά δεν τάχθηκαν κατά των κινητοποιήσεων!».

Τα πράγματα, πάντως, έγιναν ακόμη πιο δύσκολα όταν, αντί του υπουργού Δημόσιας Τά-
ξης, ο οποίος είχε εκφράσει την επιθυμία να παραστεί στη συνεδρίαση της ΠΟΑΣΥ με τους 
εκπροσώπους των πρωτοβάθμιων οργανώσεων αστυνομικών υπαλλήλων από όλη τη χώρα, 
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εμφανίστηκε ο σύμβουλος του κ. Ρωμαίου κ. Β. Βαλασσόπουλος, για να τους ενημερώσει ότι 
το Υπουργικό Συμβούλιο δεν είχε ολοκληρωθεί και ο υπουργός δεν θα μπορούσε να παρευ-
ρεθεί στη συνεδρίαση.

Πολλοί αστυνομικοί αντέδρασαν έντονα, φωνάζοντας ότι «εμπαίζονται» και ότι δεν θα 
φύγουν αν δεν τους μιλήσει ο ίδιος ο υπουργός. Τα πνεύματα ηρέμησαν, πάντως, μόνο ύστερα 
από παρέμβαση του προεδρείου της Ομοσπονδίας, ενώ ο κ. Βαλασσόπουλος, αφού έκανε την 
ενημέρωση για την οποία είχε εξουσιοδοτηθεί, ετράπη σε... φυγή.

Ωστόσο, η απόφαση των αστυνομικών για απεργιακές κινητοποιήσεις μάλλον εξέπληξε 
τον κ. Ρωμαίο, ιδίως μάλιστα αν ληφθεί υπόψη ο διάλογος που είχε με τους εκπροσώπους 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, την περασμένη Τετάρτη, μετά την πορεία δι-
αμαρτυρίας που είχαν πραγματοποιήσει στο κέντρο της Αθήνας. Ακούστηκε ότι μόλις μπήκε 
αντιπροσωπεία της Ένωσης, με επικεφαλής τον πρόεδρό της κ. Ιωάννη Μακρή, στο γραφείο 
του για να του επιδώσει Ψήφισμα, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης δήλωσε με το γνωστό του 
χιούμορ: «Χαίρομαι που σας βλέπω πρώτη φορά με στολή. Βλέπετε, το επιβάλλουν οι ανά-
γκες της τηλεόρασης...»! Αμέσως μετά, όμως, τους τόνισε ότι «δεν περίμενε από αυτούς να 
κλείσουν τους δρόμους και να ταλαιπωρούν τον κόσμο, από τη στιγμή μάλιστα που τα βασικά 
τους αιτήματα έχουν υιοθετηθεί από το υπουργείο και, εντός των ημερών, θα ψηφισθεί η 
σχετική τροπολογία με το σχέδιο νόμου για το συνταξιοδοτικό καθεστώς των αστυνομικών». 

Τελικά, οι συνδικαλιστές της ΠΟΑΣΥ αποφάσισαν την αναστολή των κινητοποιήσεων 
έπειτα από μαραθώνια σύσκεψη, λαμβάνοντας υπόψη τους τις δεσμεύσεις του υπουργού. 

Διαφορετικά	εξελίσσονταν	τα	πράγματα,	όμως,	για	την	ΠΕΝΑΑ,	σύμφωνα	με	το	ίδιο	
ρεπορτάζ	του	«Βήματος».	

«Οι Αξιωματικοί που, όπως δήλωσε προς “Το Βήμα” ο πρόεδρος της Ένωσης Ηλίας 
Βλαχογιάννης, ούτως ή άλλως δεν είχαν αποφασίσει αν θα μετείχαν στη 48ωρη αποχή της 
ΠΟΑΣΥ, δεν έμειναν και τόσο ικανοποιημένοι από τη συζήτηση που είχαν με τον κ. Ρωμαίο. 
“Ο υπουργός μάς ζήτησε προθεσμία ώς την Τετάρτη το μεσημέρι, οπότε και θα συναντηθού-
με εκ νέου, για να μας ανακοινώσει τις τελικές του αποφάσεις. Προς το παρόν, πάντως, δεν 
συμφωνούμε πουθενά!”»,	επισημαίνει	ο	Η.	Βλαχογιάννης	και	προσθέτει:	

«Επιπλέον, έχουμε πληροφορίες ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας σκοπεύει να θέσει ζήτη-
μα διαχωρισμού του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, ενός ταμείου που το 67,7% των μετόχων 
προέρχονται από την Αστυνομία και μόνο το 30,3% από τον Στρατό! Αν επιβεβαιωθούν οι 
πληροφορίες μας, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αποτελέσει για εμάς «casus belli»!».	Όπως μας 
είπε ο κ. Βλαχογιάννης, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης θα έλθει σε επαφή με τον υφυπουργό 
Οικονομικών κ. Ν. Χριστοδουλάκη, προκειμένου να παραστεί και εκείνος στη συνάντηση 
της ερχόμενης Τετάρτης. Σε περίπτωση όπου δεν συμφωνήσουν, πάντως, είναι πολύ πιθανόν 
βγαίνοντας από το γραφείο του κ. Ρωμαίου να κατευθυνθούν απευθείας προς το Πεδίον του 
Άρεως, για να μετάσχουν στη συγκέντρωση της ΠΟΑΣΥ εφόσον τελικά πραγματοποιηθεί. Σε 
αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να διοργανώσουν δική τους πορεία διαμαρτυρίας».	

Στο	αφιέρωμά	του	για	τα	συνδικαλιστικά	δρώμενα,	το	«Βήμα»,	επίσης,	παρουσίαζε	τη	
συνδικαλιστική	πορεία	του	Ηλία	Βλαχογιάννη,	ο	οποίος	δήλωνε	ως	πρόεδρος	των	Αξιω-
ματικών:	«Να	βρούμε	τη	χαμένη	υπερηφάνειά	μας».	Σύμφωνα,	λοιπόν,	με	την	εφημερίδα:

«Εύκολο θύμα γιατί δεν είχε φωνή» θεωρούσε τον αστυνομικό ο πρόεδρος της Πανελλήνι-
ας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας (ΠΕΝΑΑ) κ. Ηλίας Βλαχογιάννης. Γι’ αυτό και ο συν-
δικαλισμός ήταν πάντοτε ανάγκη για εκείνον, αφού ήθελε να δώσει ξανά στον αστυνομικό τη 
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χαμένη του υπερηφάνεια, «τη χαρά να κοιτάζει στα μάτια τον πολίτη, απηλλαγμένος από τα 
αρνητικά χαρακτηριστικά που του «φόρτωναν» πάντοτε οι κυβερνώντες». Γεννημένος στον 
Άγιο Προκόπη Τρικάλων το 1952, έδωσε εξετάσεις και πέρασε στη Σχολή Ενωμοταρχών και 
ακολούθως στη Σχολή Αξιωματικών.

Παράλληλα, σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πάντειο και δημοσιογραφία-δημοσιολο-
γία. Η Αστυνομία ήταν μια καλή λύση, αφού αρχικά δεν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα 
για σπουδές. Όταν, όμως, αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών και άρχισε να βγάζει τα 
πρώτα χρήματα, του δόθηκε η ευκαιρία και να σπουδάσει. Δεν έχει μετανιώσει για την επι-
λογή του να γίνει αστυνομικός, για τον οποίο πιστεύει ότι «ανήκει στα φτωχότερα αλλά και 
τιμιότερα κοινωνικά στρώματα».

Ασχολήθηκε με τον συνδικαλισμό το 1989 για πρώτη φορά, οπότε εξελέγη αντιπρόεδρος 
της ΠΕΝΑΑ, ενώ από το 1991 εκλέγεται συνεχώς στη θέση του προέδρου. «Όταν αναμείχθη-
κα στα συνδικαλιστικά, δεν υπολόγισα ούτε καριέρα ούτε οικογένεια. Ήξερα ότι έπρεπε να 
φέρουμε εις πέρας δύσκολο έργο, να αλλάξουμε στην ουσία ένα στρατιωτικό καθεστώς. Και 
νομίζω ότι το κατορθώσαμε. Αποδείξαμε ότι φέραμε στο συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας 
μια άλλη πνοή, υπεύθυνη, ακομμάτιστη και ακηδεμόνευτη. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι ο κόσμος 
είναι μαζί μας. Είδατε με πόση ευκολία μπορούμε να κατεβάσουμε στον δρόμο χιλιάδες 
αστυνομικούς».

Πιστεύει, πάντως, ότι «το ποτήρι ξεχείλισε», αφού η Αστυνομία είναι σήμερα «ο μόνος 
κλάδος που εμπαίζεται», όπως λέει. «Περιμέναμε δέκα χρόνια το νέο μισθολόγιο και όταν 
εφαρμόστηκε πήραμε λιγότερα από πριν! Ούτε και τα θεσμικά μας αιτήματα προχώρησαν, 
όμως. Άλλες προτάσεις μάς έδωσε το υπουργείο να μελετήσουμε και άλλες υιοθετήθηκαν, 
αγνώστου πατρός».

Ο κ. Βλαχογιάννης, πάντως, δεν επιρρίπτει ευθύνες στον κ. Ρωμαίο. «Δεν κατηγορώ τον 
σημερινό υπουργό Δημόσιας Τάξης. Δεσμεύθηκε να υλοποιήσει πολλά σημαντικά αιτήμα-
τά μας, κάποιοι άλλοι, όμως, δεν το θέλουν, φαίνεται. Πάντα ο αστυνομικός βάλλεται από 
όλους και, κυρίως, από το επίσημο κράτος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε γραφείο για να 
στεγασθεί η Ομοσπονδία μας».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Κοινό μέτωπο με τους Αξιωματικούς του Π.Σ.

Τα	Προεδρεία	της	ΠΕΝΑΑ	και	της	Ένωσης	Αξιωματικών	Πυροσβεστικού	Σώματος	συ-
ναντήθηκαν	με	τον	υπουργό	Δημόσιας	Τάξης	στις	14-5-1997	και	του	εξέθεσαν,	για	μία	
ακόμη	φορά,	την	όλη	κατάσταση	με	τα	προβλήματα	που	απασχολούν	το	αστυνομικό	και	
πυροσβεστικό	προσωπικό.	Ο	υπουργός	δεσμεύθηκε	ότι:
α.	Εντός	των	προσεχών	ημερών	και	το	αργότερο	μέχρι	τη	διεξαγωγή	του	ετήσιου	Τα-

κτικού	Συνεδρίου	της	ΠΕΝΑΑ	την	12/6/1997,	θα	έχει	κινηθεί	η	σχετική	διαδικασία	για	
να	υπογραφεί	η	σχετική	τροπολογία	από	τον	υπουργό	Οικονομικών	για	την	επέκταση	της	
μάχιμης	5ετίας.
β.	Εντός	της	επόμενης	εβδομάδος	θα	υπάρξει	κοινή	συνάντηση	με	τον	Υφυπουργό	Ν.	

Χριστοδουλάκη	για	το	θέμα	της	εξεύρεσης-θεσμοθέτησης	πόρων	για	ενίσχυση	των	Ασφα-
λιστικών	Ταμείων.
γ.	Έχουν	ληφθεί	όλα	τα	αναγκαία	μέτρα	για	τη	διοικητική	μέριμνα	του	προσωπικού	που	

θα	διατεθεί	για	τη	λήψη	μέτρων	κατά	τη	διεξαγωγή	του	Παγκοσμίου	Πρωταθλήματος	και	
εξετάζεται	το	θέμα	της	ανάλογης	αποζημίωσης	αυτών.
δ.	Προωθείται	από	το	υπουργείο	η	αύξηση	των	οργανικών	θέσεων	Πυράρχων	και	Αντι-

πυράρχων	του	Πυροσβεστικού	Σώματος.
ε.	Υποσχέθηκε	ότι	άμεσα	θα	λυθεί	το	θέμα	της	παραχώρησης	κατάλληλου	χώρου	στο	

Υ.Δ.Τ.	για	τη	στέγαση	των	Γραφείων	της	Ομοσπονδίας.
στ.	Θα	εξετάσει	ευνοϊκά	το	θέμα	στελέχωσης	με	κατάλληλους	Αξιωματικούς	των	νεοϊ-

δρυθεισών	Αστυνομικών	Σχολών	στη	Θράκη.
ζ.	Θα	εξετάσει	το	θέμα	της	νομικής	δυνατότητας	επανάκρισης	των,	για	συνδικαλιστι-

κούς	λόγους,	αποταχθέντων	συναδέλφων.
«Σε περίπτωση μη υλοποίησης των ανωτέρω, το επικείμενο Πανελλήνιο Συνέδριο θα απο-

φασίσει για τη μορφή, το είδος και τον τρόπο αντίδρασής μας, η οποία θα πρέπει να θεωρεί-
ται αυτονόητη και δεδομένη»,	κατέληγε	η	κοινή	ανακοίνωση	των	δύο	Ομοσπονδιών.
Στον	απόηχο,	όμως,	των	τελευταίων	κινητοποιήσεων,	και	ενώ	δεν	έχει	ακόμη	κατατεθεί	

στη	Βουλή	η	επίμαχη	τροπολογία	για	τις	μισθολογικές	προαγωγές	και	το	επίδομα	εξομά-
λυνσης,	στις	15	Μαΐου	πραγματοποιήθηκε	και	η	τακτική	Γενική	Συνέλευση	της	Ένωσης	
Αξιωματικών	Αττικής,	όπου	συζητήθηκαν	όλα	τα	αιτήματα	(ίδρυση	ανεξάρτητου	Αρχη-
γείου	της	ΕΛ.ΑΣ.,	εξυγίανση-αναθεώρηση	του	ασφαλιστικού	συστήματος	με	πρώτο	στόχο	
τη	θεσμοθέτηση	ανταποδοτικών	πόρων	για	την	ενίσχυση	των	ταμείων	και	τον	έγκαιρο	και	
ορθολογικό	σχεδιασμό	των	μέτρων	τάξης,	ασφάλειας	και	επιφυλακών,	ώστε	να	εξασφαλί-
ζεται	η	τήρηση	του	προβλεπόμενου	ωραρίου	εργασίας,	άμεση	ρύθμιση	θεμάτων	μισθολο-
γικών	προαγωγών,	καθιέρωση	«επιδόματος	θέσης»	και	καταβολή	πραγματικής	αποζημί-
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ωσης	υπερωριών	εργασίας,	νυχτερινού	και	αργιών	σύμφωνα	με	την	εργατική	νομοθεσία,	
χορήγηση	επιδόματος	επικίνδυνης	και	ανθυγιεινής	εργασίας	κ.λπ.).
Χαιρετισμό	εκ	μέρους	του	υπουργού	απηύθυνε	ο	γ.γ.	του	υπουργείου	Δημόσιας	Τάξης,	

Γ.	Παπαδογιαννάκης,	ο	οποίος	είχε	και	ένα	μικροεπεισόδιο	με	τον	εκπρόσωπο	του	ΚΚΕ,	
Γιάννη	Νάκη.
	Όπως	έγραψε	ο	«Ριζοσπάστης»	(16-5-97),	«αμήχανος μπροστά στη δικαιολογημένη αγα-

νάκτηση που προκαλεί η άρνηση της κυβέρνησης να επιλύσει τα προβλήματα των αστυνομι-
κών, νόμισε ότι καταφεύγοντας στον αντικομμουνισμό θα μειώσει την απήχηση των θέσεων 
του ΚΚΕ.

Έτσι, “απαντώντας” στη θέση του ΚΚΕ ότι οι αστυνομικοί πρέπει ν’ απολαμβάνουν πλήρη 
συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες, “αναρωτήθηκε” σε “ποια χώρα του ανατολικού 
συνασπισμού υπήρχε συνδικαλισμός!”. Εκεί τον οδήγησε η έλλειψη επιχειρημάτων και η 
αδυναμία του να πείσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά απαίτησε (!) από το προεδρείο να μη δοθεί 
απάντηση από τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ στο “ερώτημά” του, “γιατί ήταν ρητορικό”! Έγινε 
φανερό ότι πίσω από αυτό το κρούσμα βρίσκεται η επιδίωξη να διαμορφωθεί στους Αξιω-
ματικούς της ΕΛ.ΑΣ. κλίμα εχθρικό προς το ΚΚΕ. Από πού αντλεί, όμως, αυτός ο κύριος 
τέτοιο δικαίωμα; Μήπως θεωρεί το υπουργείο Δ.Τ. και τους εργαζόμενους τσιφλίκι του; Αν 
νομίζει ότι βρέθηκε στον κατάλληλο χώρο για να πιάσει τόπο ο αντικομμουνισμός του, είναι 
γελασμένος. Γιατί οι Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. έχουν γνώση και κριτήριο, και κυρίως έχουν 
πείρα από τον τρόπο της αντιμετώπισης των προβλημάτων τους.

Μήπως, όμως, ζήλεψε ο εν λόγω κύριος τη δόξα παλαιότερων προκατόχων του σε εποχές 
που καταδίκασε ο ελληνικός λαός;»,	έγραφε	ο	Ριζοσπάστης.

Οι λίστες

Κι	ενώ	υπάρχει	αυτή	η	κινητικότητα	σε	συνδικαλιστικό	επίπεδο,	έρχεται	να	σκάσει	σαν	
βόμβα	η	είδηση	ότι	κάποιοι	έχουν	φακελώσει	το	«φρόνημα»	των	Αξιωματικών	της	αστυ-
νομικής	επετηρίδας.	Αναπόφευκτα,	η	ΠΕΝΑΑ	πήρε	δημοσίως	θέση	στις	19	Μαΐου	1997	
με	ανακοίνωσή	της:

Με αφορμή τα σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου, αλλά και την έντονη φημολογία των 
τελευταίων ημερών ότι κυκλοφορούν ανώνυμες λίστες Αξιωματικών με χαρακτηρισμούς για 
τα πολιτικά τους φρονήματα και όχι μόνο, η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας 
απαιτεί να ριχθεί άπλετο φως στην όλη υπόθεση και μέσω της υπηρεσιακής και δικαστικής 
οδού να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση αυτής και οι υπεύθυνοι να παραπεμφθούν αρμοδίως 
για τα περαιτέρω.

Δυστυχώς, η έλλειψη εσωτερικής διαφάνειας και δημοκρατίας, σ’ ό,τι αφορά το καθεστώς 
Κρίσεων-Προαγωγών και τοποθετήσεων του προσωπικού, σε συνδυασμό με τη μη συμμε-
τοχή αιρετών εκπροσώπων μας στα αρμόδια Συμβούλια, αφήνει περιθώρια σε αυτόκλητους 
«προστάτες» και «καλοθελητές», να προσπαθούν να παίξουν το σκοτεινό ρόλο τους, αφή-
νοντας ανεξίτηλες σκιές στις αποφάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων και υπηρεσιακών 
Συμβουλίων, κάτι το οποίο ούτε την αξιοκρατία προάγει στο χώρο μας, ούτε το δημόσιο βίο 
γενικότερα.

Ο	Τύπος	αναφέρεται	πράγματι	σε	μια	περίεργη	υπόθεση	φακελώματος	Αξιωματικών,	
ενώ	με	απόφαση	 του	υπουργού	Γ.	Ρωμαίου	 δόθηκε	 εντολή	στον	Αττικάρχη	 Ι.	Γεωργα-
κόπουλο	να	διενεργήσει	ΕΔΕ	για	να	διαπιστωθεί	αν	και	από	ποιους	Αξιωματικούς	έχουν	
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καταρτιστεί	τέτοιες	λίστες.	Ανεπηρέαστα	πάντως	από	όλα	αυτά,	στις	4-6-1997,	πραγμα-
τοποιήθηκε,	με	πρωτοβουλία	 των	Αξιωματικών,	κοινή	συνάντηση	 των	Προεδρείων	 της	
Π.ΕΝ.Α.Α.,	του	Συνδέσμου	Αποστράτων	Αξιωματικών	Χωροφυλακής	-	Ελληνικής	Αστυ-
νομίας,	της	Π.ΟΑΣ.Υ.,	της	Πανελλήνιας	Ένωσης	Αποστράτων	Αξιωματικών	Αστυνομίας	
Πόλεων	και	της	Π.Ο.Σ.Α.Σ.Α.,	με	θέμα	συζήτησης	τα	Ασφαλιστικά	Ταμεία.	
Κατά	τη	συνάντηση	έγινε	ενημέρωση	από	τον	Γ’	Αντιπρόεδρο	της	Ένωσης,	Γεώργιο	

Κανέλλο,	«επί	των	βασικών	αξόνων	«μελέτης	προσέγγισης»,	του	μείζονος	αυτού	θέματος,	
που	εκπονήθηκε	από	αρμόδιους	υπηρεσιακούς	παράγοντες.	Από	την	ανταλλαγή	απόψεων	
διαπιστώθηκε,	για	μία	ακόμη	φορά	η	ιδιαιτερότητα,	η	ευαισθησία	και	η	πολυπλοκότητα	
του	 ζητήματος	αυτού	και	αναγνωρίσθηκε	από	όλες	 τις	 πλευρές	η	ανάγκη	προσεκτικής,	
υπεύθυνης	και	σοβαρής	προσέγγισης	και	αντιμετώπισής	του,	βασιζόμενης	στις	αρχές	της	
καλής	 πίστης	 και	 της	 αμοιβαίας	 εμπιστοσύνης.	 Τέλος,	 καταλήξαμε	 όπως	 η	 συνάντηση	
αυτή	επαναληφθεί	στο	άμεσο	προσεχές	μέλλον»,	έγραφαν	στην	κοινή	τους	ανακοίνωση	
οι	Ομοσπονδίες.

Την	ίδια	ημέρα,	το	προεδρείο	της	Ένωσης	συναντήθηκε	εκτάκτως	με	τον	Αρχηγό	της	
Ελληνικής	Αστυνομίας,	και,	με	αφορμή	διάφορα	δημοσιεύματα	περί	παρακολουθήσεως	
των	φρονημάτων	των	Αξιωματικών,	κάλεσε	την	Ηγεσία	να	τοποθετηθεί	ΔΗΜΟΣΙΑ	επί	
του	θέματος.

Στις	12	και	13/6/1997	διεξήχθη	στο	Ξενοδοχείο	«ΑΡΜΟΝΙΑ»,	στη	Βουλιαγμένη,	 το	
Ετήσιο	Συνέδριο	της	ΠΕΝΑΑ	με	τη	συμμετοχή	των	αιρετών	Αντιπροσώπων	και	των	Προ-
έδρων	και	των	Γενικών	Γραμματέων	των	12	Πρωτοβαθμίων	Ενώσεων	της	χώρας.
Στο	συνέδριο	κλήθηκαν	να	συμμετάσχουν	η	πολιτική	και	φυσική	Ηγεσία	του	υπουρ-

γείου	Δημόσιας	Τάξης,	 εκπρόσωποι	κομμάτων,	ο	δήμαρχος	Αθηναίων,	οι	πρόεδροι	 των	
Δικαστικών	Ενώσεων,	του	Δικηγορικού	Συλλόγου	Αθηνών	κ.λπ.	Επίσης,	της	FΥRΟΜ	και	
της	Κύπρου.
Το	συνέδριο	πραγματοποιήθηκε	σε	μια	περίοδο	κατά	την	οποία	η	πολύπαθη	Αστυνομία	

συγκλονιζόταν	από	το	σκάνδαλο	και	τις	παρενέργειες	των	δημοσιευμάτων	για	τις	λεγόμε-
νες	«λίστες	της	ντροπής»,	γεγονός	που	ενέπνευσε	και	το	προεδρείο	της	Ένωσης	να	επιλέξει	
ως	κεντρικό	σύνθημα	του	συνεδρίου	τις	έννοιες	και	το	εσώτερο	περιεχόμενο	των	λέξεων	
«Διαφάνεια	-	Αξιοκρατία	-	Δικαιοσύνη».

Καλωσορίζοντας	τους	συνέδρους,	αλλά	και	τους	επίσημους	προσκεκλημένους,	ο	πρό-
εδρος	της	ΠΕΝΑΑ,	Αστυνομικός	Διευθυντής	Ηλίας	Βλαχογιάννης,	τόνισε	ότι	«η μεγάλη 
δημοσιότητα για τα τεκταινόμενα στο χώρο μας, η συνεχής επικαιρότητα των αστυνομικών 
μας πραγμάτων, ως και το ενδιαφέρον με το οποίο προσεγγίζουν τα συνδικαλιστικά μας ζη-
τήματα τόσο τα μέσα ενημέρω σης, όσο και οι λοιποί κοινωνικοί φορείς, δείχνει κάτι πολύ 
σημαντικό: ότι η κοινή γνώμη ενδιαφέρεται για τα προβλήματά μας, ενδιαφέρεται για τη 
δημόσια τάξη, ενδιαφέρεται για την ηρεμία του τόπου και τη δημόσια ασφάλεια.

Η έννομη τάξη αποτελεί πλέον λαϊκή προτεραιότητα. Αποτελεί κοινωνική απαίτηση. Απο-
τελεί επιταγή προς τους αρμοδίους.

Τα σχετικά πρόσφατα γεγονότα που συνέβησαν στα βορειοανατολικά προάστια της Αττι-
κής (σ.σ. κρούσματα αυτοδικίας κ.λπ.), μετά τη γνωστή δράση της Αλβανικής ληστοσυμμο-
ρίας, έφεραν στην επιφάνεια τα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με την αστυνό μευση των 
πολιτών. Και όσο ο πολίτης δεν αισθάνεται ασφαλής στο σπίτι του, στη δουλειά του, στην 
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πόλη του, όσο ο πολίτης θα βλέπει τον αστυνο μικό ως αγαθό ουσιώδες, εν ανεπαρκεία, τόσο 
θα μεγαλώνει η δίκαιη απαίτησή του προς την Πολιτεία για έννομη προστασία και ασφάλεια.

Τα τελευταία μέτρα-βήματα προς νέες μορφές αστυνόμευσης, με τη συνένωση γειτονικών 
αστυνομικών τμημάτων σε ένα κεντρικό-πολυδύναμο Αστυνομικό Τμήμα, φαίνεται ότι δεν 
απέδωσαν τα αναμενόμενα, αν και σαν ιδέα είχε πολλά θετικά στοιχεία. Αιτία για τούτο 
αποτέλεσε η πρόχειρη και χωρίς προηγούμενη μελέτη εφαρμογή του μέτρου, η μη εξοικονό-
μηση αστυνομικού προσωπικού (απαλλάσσοντάς το από την εκτέλεση έργων ξένων προς την 
αποστολή του), η ανεξήγητη σπουδή για την εφαρμογή του μέτρου χωρίς καν προηγούμενο 
διάλογο με τους συναρμοδίους κοινωνικούς φορείς κ.λπ. Έτσι, τα μεν πολυδιαφημιζόμενα 
πολυδύναμα αστυνομικά τμήματα έγιναν με την πάροδο του χρόνου πολυαδύναμα, η δε ιδέα 
σαν θεσμός φαίνε ται ότι εγκαταλείφθηκε. Και το ζητούμενο παραμένει: Πώς θα βελτιωθεί το 
επίπεδο αστυ νόμευσης των πολιτών, με δεδομένη τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας 
και τους περιορισμούς στις επιπλέον προσλήψεις προσωπικού;

Τούτο, κατά τη γνώμη μου, θα επιτευχθεί αφενός με την παροχή κινήτρων στους αστυνο-
μικούς (υπερωριακή αποζημίωση κ.λπ.) και αφετέρου με την απαλλαγή της Αστυνομίας από 
έργα ξένα προς την αποστολή της, με παράλ ληλη ανάθεση αρμοδιοτήτων της στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και ενίσχυσή της σε μέσα και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Οι χιλιάδες θάνατοι και σοβαροί τραυματισμοί από τα τροχαία ατυχήματα δεν πρέπει να 
μας αφήνουν να κοιμόμαστε σε ησυχία. Έχουμε κι εμείς τις ευθύνες μας, παράλληλα με τις 
ευθύνες άλλων φορέων. Πρέπει να είμαστε άτεγκτοι και σκληροί στην εφαρμογή των νόμων, 
στις πάμπολλες περιπτώσεις εγκληματικών τροχαίων παραβάσεων.

Είναι τραγικό να σκοτώνονται σε μία διετία τόσοι συμπατριώτες μας, όσοι περίπου σκο-
τώθηκαν κατά τους απελευθερωτικούς αγώνες του 1912-13, όταν στο κάτω-κάτω απελευ-
θερώθηκε η μισή Ελλάδα! Και οι εκατοντάδες θά νατοι νέων ανθρώπων από τα ναρκωτικά 
πρέπει να ευαισθητοποιήσουν όλη την κοινωνία μας και να πάρουμε θέση. Σήμερα το θύμα 
είναι το παιδί του γείτονα, αύριο το δικό μας. Όλα είναι παιδιά μας. Και το μήνυμά μας πρέ-
πει να είναι ένα: ΟΧΙ επιείκεια στους εμπόρους του θανάτου.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλει 
ο νυν υπουργός Δημόσιας Τάξης, τόσο στο τομέα υλικοτεχνικής ενίσχυσης της Ελληνικής 
Αστυνομίας, όσο και απαλλαγής της από έργα ξένα προς την αποστολή της.

Τις ενστάσεις μας για την επικείμενη νομιμοποίηση των αλλοδαπών τις έχουμε εκφράσει 
και γραπτώς και προφορικώς. Δυστυχώς, δεν εισακουσθήκαμε και ήδη προχωρούμε στο 
θέμα αυτό με την Αστυνομία στη γω νία. Αν είναι δυνατόν, άλλες, πλην των αστυνομικών, 
Αρχές να κατα γράψουν αλλοδαπούς και να τους εφοδιάσουν με γραπτό τίτλο, ο οποίος θα 
επέχει θέση οιονεί δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, τη στιγμή που για τον Έλληνα πολίτη 
κάτι τέτοιο αποτελεί καθήκον των αστυνομι κών Αρχών. Κι όλα αυτά χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη ούτε ο παράγων ασ φάλεια της χώρας, ούτε οι ευθύνες μας έναντι της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με την κατάργηση των εσωτερικών ελέγχων και την ευθύνη του πρώτου κράτους 
εισδοχής.

Η ίδρυση ειδικού Σώματος επιτήρησης των εκτεταμένων χερσαίων (αλλά και θαλασσίων) 
συνόρων της χώρας, εν όψει και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η πατρίδα μας, με την 
προσχώρησή της στη συμφω νία Σένγκεν, μας βρίσκει σύμφωνους. Προβληματισμός υπάρχει 
για το φορέα υπαγωγής του νέου Σώματος. Ίσως η υπαγωγή του στο ΥΠ.ΕΘ.Α. θα ήταν μια 
προσφορότερη λύση, από εκείνη της υπαγωγής του στο Υ.Δ.Τ. Σε κάθε περίπτωση, εκφράζου-
με την ανησυχία μας για την δράση των Αλβανικών ληστοσυμμοριών εγγύς των συνόρων μας 
και προς τούτο απαιτείται η ενίσχυση τόσο των μεταβατικών αστυνομικών αποσπασμάτων, 
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όσο και των Ενόπλων Δυνάμεων, που θα πρέπει να ενισχυθούν και να αναλάβουν τις εκ του 
νόμου αρμοδιότητές τους.

Τα μεμονωμένα κρούσματα διαφθοράς στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας είναι 
ένα επικίνδυνο φαινόμενο και πρέπει να αντιμετωπισθεί με τόλμη και αποφασιστικότητα. 
Και τούτο θα επιτευχθεί αφενός με την ταχεία διενέργεια των διοικητικών εξετάσεων και τη 
λειτουργία, πράγματι, ανεξαρτήτων ανακριτικών Συμβουλίων και αφετέρου με τη δημιουργία 
θεσμών που δεν θα επιτρέπουν παρεμβάσεις τρίτων ή εξωυπηρεσιακών παραγόντων, στο 
έργο της διοίκησης ή στο καθ’ ύλην αντικείμενο της υπηρεσίας.

Η θρυλούμενη δημιουργία αδιαφθόρων ΡΑΜΠΟ, αμερικανικής προελεύσεως, δεν νομί-
ζουμε ότι αποτελεί πανάκεια και ως διά μαγείας θα λύσει το πρόβλημα. Εξάλλου, το πρόσφα-
το παράδειγμα με τους ΡΑΜΠΟ της εφορίας και τις σχετικές περί τούτου δηλώσεις αρμοδίων 
οικονομι κών παραγόντων (27-5-97), μάλλον προς το αντίθετο μας προτρέπουν.

Το πρόβλημα δεν είναι ποιοι φύλακες θα φυλάξουν τους φύλακες, αλλά πώς θα καταστή-
σουμε τους ήδη υπάρχοντες φύλακες, αρίστους και σπουδαίους. Γιατί το “δις εξαμαρτείν ουκ 
ανδρός σοφού”. Οι πρόσφατες λίστες φακελώματος που είδαν το φως της δημοσιότητος, απο-
τελούν όνειδος και ντροπή για τους Έλληνες Αξιωματικούς και εναπόκειται πλέον στους αρ-
μοδίους και στην Ελληνική Δικαιοσύνη να αποκαταστήσουν την τιμή και την αξιοπρέπεια του 
Σώματος, με τη σε βάθος έρευνα του όλου θέματος και παραδειγμα τική τιμωρία των ενόχων».
Συνεχίζοντας	την	εισήγησή	του,	ο	πρόεδρος	αναφέρθηκε	στα	πεπραγμένα	κατά	το	διαρ-

ρεύσαν	εξάμηνο,	από	το	έκτακτο	συνέδριο	της	Θεσσαλονίκης	(8/9-11-96)	και	κάλεσε	τους	
συνέδρους	να	συνεχίσουν	τον	αγώνα,	ενωτικά	και	χωρίς	λαϊκισμούς.	
Οι	προσπάθειες	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	ΠΕΝΑΑ	επικεντρώθηκαν,	όπως	είπε,	

στη	συνέχεια	στην	υλοποίηση	του	ψηφίσμα	τος	που	εγκρίθηκε	ομόφωνα	από	τους	συνέ-
δρους.	Στο	πλαίσιο	αυτό,	έγιναν	συναντήσεις	με	τον	Πρωθυπουργό	της	χώρας,	τον	Αρχηγό	
της	Αξιωματικής	Αντιπολίτευσης,	τον	υπουργό	Δημόσιας	Τάξης,	εκπροσώπους	των	άλλων	
κομμάτων	ως	και	με	τον	Αρχηγό	της	Ελληνικής	Αστυνομίας.

«Πολλά από τα προβλήματα που απασχολούν το αστυνομικό προ σωπικό αποτελούν προ-
τεραιότητα του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, πλην όμως, είτε δεν φαίνεται ορατή στο άμεσο 
μέλλον η επίλυσή τους, είτε αυτά επιλύονται κατά τρόπο μη αποδεκτό και χωρίς να λαμβάνε-
ται υπόψη η δική μας άποψη και βούληση.

Έτσι είδαμε όλοι μας στη Θεσ/κη τα αρχικά σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων για τις κρί-
σεις-προαγωγές του προσωπικού και τις μεταθέσεις που μας είχαν τεθεί υπόψη, ως και τις 
προτάσεις του Δ.Σ., οι οποίες και έγιναν σχεδόν ομόφωνα αποδεκτές από τους συνέδρους.

Παρ’ όλα αυτά, το Υ.Δ.Τ. προχώρησε στις δικές του ρυθμίσεις, που για μεν το Π.Δ. περί 
Κρίσεων-Προαγωγών απέχουν πολύ από τις δικές μας, στο δε Π.Δ. περί μεταθέσεων προ-
σωπικού, κινούνται σε εντελώς διαφορετι κή κατεύθυνση και, το κυριότερο, αφήνουν εκτός 
αντικειμενικού συστήμα τος τους Αξιωματικούς από το βαθμό του Αστυνόμου Β’ και πάνω.

Και όλα αυτά παρά τις επανειλημμένες παραστάσεις μας προς τη φυσική και κυρίως την 
πολιτική Ηγεσία του Υ.Δ.Τ. Τώρα γίνονται αντιληπτές και οι παρενέργειες των νέων Π.Δ. και 
οι άδικες ρυθμίσεις τους και αναζητούνται τρόποι διεξόδου... Για μας, μόνο μια διέξοδος 
υπάρχει: η υιοθέτηση των ρεαλιστικών και υπευθύνων προτάσεών μας, προϊόν ενδε λεχούς 
μελέτης του όλου θέματος και συναπόφασης όλων μας.

Κάθε άλλη λύση θα είναι μη αποδεκτή από εμάς και θα συνεχίσει να αμφισβητείται.
Ακόμη εκκρεμεί η συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων μας στα Συμβούλια Μεταθέσεων 

Προσωπικού κ.λπ., ενώ έγινε ένα θετικό βήμα με την κίνηση για συμμετοχή μας στα Διοικη-
τικά Συμβούλια των Ταμείων.
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Η ρύθμιση της μάχιμης 5ετίας και η εξεύρεση πόρων για την ενίσχυση των ασφαλιστικών 
ταμείων του προσωπικού θα αποτελέσει ένα θετικό βήμα, το οποίο και ανάλογα θα εκτι-
μηθεί. Εξυπακούεται ότι οποιαδήποτε προσπάθεια απεμπλοκής από τα συμφωνηθέντα θα 
αντιμετωπισθεί με απο φασιστικότητα από τους Αξιωματικούς της Αστυνομίας και θα υπάρξει 
άμε ση απάντηση.

Στο οξύτατο θέμα της ενιαίας ασφάλισης του προσωπικού, πιστεύ ουμε ότι θα βρεθεί ικα-
νοποιητική λύση, προϊόν διαλόγου, συναίνεσης και συναπόφασης, όλων μας. Βέβαια δεν 
μπορούμε να πούμε το ίδιο και για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, που συνεχώς δημιουργεί 
προβλήματα στους εκ της Αστυνομίας μετόχους και μερισματούχους. Και θα πρέπει οι υπεύ-
θυνοι αυτού να καταλάβουν ότι εμείς τετελεσμένα και προαποφασισμέ να δεν δεχόμαστε, σε 
καμία περίπτωση. Και προειδοποιούμε ότι καμία λύση δεν πρόκειται να προχωρήσει εάν δεν 
γίνει αποδεκτή από μας και δεν είναι προϊόν συναπόφασης όλων μας. Αυτό θα πρέπει να 
γίνει κατανοητό από όλους τους ενδιαφερομένους, αλλά και από την Ηγεσία του υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας.

Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί τα μέλη μας, και ιδιαίτερα τους ασκούντες 
καθήκοντα διοικητού ή προϊσταμένου, είναι η αδυ ναμία λήψης ή χορήγησης της ημερησίας 
αναπαύσεως, τόσο στους ίδιους όσο και στο λοιπό προσωπικό. Παρ’ όλες τις δυσκολίες που 
υπάρχουν ή αναφύ ονται, κάνω έκκληση στο σημείο αυτό και ζητώ τη βοήθεια όλων, ώστε 
ένα δικαίωμα που κατακτήθηκε με αγώνες να μην αδρανήσει με δική μας υπαιτιότητα και 
τελικώς περιέλθει σε αχρησία.

Θα ήταν επίσης παράλειψη να μην επισημάνω τις απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν 
στην τριτοβάθμια αστυνομική εκπαίδευση αλλά και στις άλλες βαθμίδες. Η Σχολή Αξιωματι-
κών, κάθε άλλο παρά ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα θυμίζει. Σχεδόν λίγα έχουν αλλάξει από 
τότε που προ 25ετίας φοιτούσαμε και εμείς στις ίδιες σχολές. Οι προτάσεις μας για θέσπιση 
εδρών καθηγητών πλήρους απασχόλησης, σύνδεση με Νομική Σχολή κ.λπ., αν υιοθετηθούν, 
σίγουρα θα αναβαθμίσουν το περιεχόμενο σπουδών.

Οι συνθήκες διαμονής και αμοιβής των μετεκπαιδευομένων συναδέλφων μας είναι επιει-
κώς απαράδεκτες.

Οικογενειάρχες άνθρωποι εξαναγκάζονται να συρρέουν απ’ όλη την επι κράτεια στην Αθή-
να, για να φοιτήσουν στις επιμορφωτικές σχολές του Σώματος, χωρίς να λαμβάνεται πρόνοια 
για τη διατροφή και διαμονή τους. Μόνο τον τελευταίο χρόνο έγιναν κάποια βήματα, αλλά 
πολύ απέχουν από το να θεωρούνται ικανοποιητικά για μας.

Τελειώνοντας, επαναλαμβάνω και πάλι το πλαίσιο των αιτημάτων μας όπως αυτό επιβε-
βαιώθηκε στο έκτακτο συνέδριό μας στη Θεσ/κη (και επιδόθηκε στον Πρωθυπουργό και Αρ-
χηγούς των κομμάτων) και δηλώνω ότι θα συνεχίσουμε με πίστη τον αγώνα, μέχρι το τέλος».

Στο	συνέδριο	χαιρετισμό	απηύθυνε	ο	Γιώργος	Ρωμαίος,	ο	οποίος	μιλώντας	για	το	φλέ-
γον	θέμα	των	«λιστών»	μετακύλισε	τις	ευθύνες	στην	ιεραρχία	της	Αστυνομίας	και	άφησε	
ανοιχτό	το	ενδεχόμενο	να	προχωρήσει	ακόμα	και	σε	αλλαγές	προσώπων,	αν	αποδειχτούν	
οι	καταγγελίες	για	το	φακέλωμα.	«Ήδη	έχει	ενημερωθεί	για	το	θέμα	και	ο	προϊστάμενος	
της	Εισαγγελίας	Πρωτοδικών	Αναστ.	Κανελλόπουλος,	ο	οποίος	δεν	αποκλείεται	να	διατά-
ξει	και	ποινική	διερεύνηση	της	υπόθεσης»,	είχε	πει	ο	υπουργός.
Ο	Γ.	Ρωμαίος	επέμενε,	πάντως,	ότι	το	φακέλωμα	αποτελούσε	παράδοση	στην	Αστυνο-

μία,	αποδίδοντας	τη	δημοσιοποίησή	τους	σε	βεντέτες	ανωτάτων	Αξιωματικών	και	προει-
δοποίησε	ότι	«είναι	καλό,	όσοι	εμπλέκονται	στην	υπόθεση	αυτή	να	προσέξουν	καλά	διότι,	
αν	ξετυλιχτεί	όλο	το	κουβάρι,	μόνο	η	πολιτική	Ηγεσία	και	η	κυβέρνηση	δεν	θα	χάσουν	απ’	
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αυτή	την	ιστορία».	Αναγνώρισε,	όμως,	ότι	το	σύστημα	προαγωγών	των	Αξιωματικών	πρέ-
πει	να	βελτιωθεί	και	ανέφερε	ότι	πρέπει	να	αντιμετωπιστεί	το	φαινόμενο	να	βαθμολογού-
νται	όλοι	οι	Αξιωματικοί	με	δεκάρια,	ακόμα	κι	αυτοί	για	τους	οποίους	υπάρχουν	σοβαρές	
καταγγελίες	για	διαφθορά	χαρακτήρα,	και	ζήτησε	από	τους	συνδικαλιστές	να	υποβάλουν	
προτάσεις	για	διαδικασία	αντικειμενικής	αξιολόγησης,	και	όχι	για	τυπική	βαθμολόγηση	
των	Αξιωματικών,	όπως	συμβαίνει	σήμερα.
Ο	πρόεδρος	 της	Ένωσης	Ηλίας	Βλαχογιάννης,	απαντώντας	στον	υπουργό,	σημείωσε	

ότι	προτάσεις	είχαν	υποβληθεί,	αλλά	η	επιτροπή	που	προχώρησε	τον	Μάρτιο	στην	αλλαγή	
του	σχετικού	Προεδρικού	Διατάγματος	δεν	τις	έλαβε	καν	υπόψη	της.	Σε	ό,τι	αφορά	τις	
«λίστες	της	ντροπής»,	πρόσθεσε	ότι	«δεν	πρόκειται	για	βεντέτα.	Εδώ	υπάρχουν	άνθρωποι	
που	έχουν	φακελώσει	συναδέλφους	μας.	Και	δεν	πρέπει	να	εξισώνουμε	τα	θύματα	με	τους	
θύτες».
Όμως,	και	ο	γενικός	γραμματέας,	Μιχαήλ	Βετούλης,	ήταν	καταπέλτης,	μιλώντας	για	το	

μείζον	αυτό	ζήτημα,	με	το	γλαφυρό	ύφος	που	διέκρινε	πάντα	τις	ομιλίες	του:
«Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι, θα είμαι ρεαλιστής και αρκετά προσεχτικός, παρανοϊκά λο-

γικός, όσο μου το επιτρέπουν οι ανθρώπινες αδυναμίες δίκαιος, χωρίς όμως εκπτώσεις όσον 
αφορά την καταδίκη αυτής της μεσαιωνικού-σκοταδιστικού τύπου τακτικής και λογικής. Δεν 
θα κάνω επίσης το σφάλμα να μπω στη λογική των «ονομάτων» που κυκλοφορούν δημόσια. 
Δεν διακατέχομαι από εμπάθεια εναντίον ουδενός. Δεν επιζητώ τον αφανισμό, την καταστρο-
φή και την τιμωρία κανενός αθώου. Εκείνο που πρωτίστως με ενδιαφέρει και πρέπει να ενδι-
αφέρει όλους μας είναι η αναχαίτιση και το ξερίζωμα από το μυαλό κάποιων -όποιοι και αν 
είναι αυτοί- τέτοιων νοσηρών, αναχρονιστικών και καταδικασμένων από την κοινωνία μας 
μεθόδων και αντιλήψεων. Και ξέρετε γιατί. Γιατί δεν πιστεύω ότι κάποια ιδεολογία, τακτική 
ή πρακτική «σκοτώνεται», «σκοτώνοντας μόνο τους εμπνευστές της». Πάντα βρίσκονται επί-
δοξοι και άξιοι συνεχιστές»,	είπε	μεταξύ	άλλων	ο	Μ.	Βετούλης,	εστιάζοντας	στη	συνέχεια	
και	στο	ρόλο	των	ΜΜΕ.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι κάθε φορά την περίοδο των ετήσιων κρίσεων των Αξιωματικών 
πολλά λέγονται και πολλά ακούγονται στο προσκήνιο, αλλά ακόμη περισσότερα φαίνεται 
ότι γίνονται στο παρασκήνιο. Με όχημα κυρίως τον Τύπο -που σημειωτέον είναι από τις 
φορές που δεν μπορεί κανείς να του αποδώσει ευθύνες- αναπτύσσεται μια «ειδικού τύπου» 
παραφιλολογία, αισχίστου είδους, και ξεσπά ένας λυσσαλέος και εξοντωτικός πόλεμος λα-
σπολογίας, που έχει σχέση με την τιμή και υπόληψη, την υπηρεσιακή επάρκεια ή μη, την 
πολιτική ιδεολογία, την οικογενειακή ζωή και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φαντασθεί κανείς 
των Αξιωματικών. Είναι τέτοια η μικροψυχία και η κατάντια, ώστε γεγονότα και διάλογοι 
που έχουν διαμειφθεί προ αμνημονεύτων ετών, σε στιγμές χαράς, συγκίνησης, ψυχαγωγίας, 
σε φιλικό τόνο, υπό τύπον εκμυστηρεύσεως κ.λπ., γίνονται πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, 
με αντικειμενικό σκοπό και στόχο τη σκανδαλώδη προώθηση και ευνοϊκή αντιμετώπιση και 
μεταχείριση κάποιων και το θάψιμο κάποιων άλλων. Ο Τύπος, όμως, κύριοι Σύνεδροι, γρά-
φει και χτίζει πάνω σε υλικό που κάποιος του πλασσάρει, κάποιος του χορηγεί. Και αυτός ο 
κάποιος είμαστε εγώ, εσείς, όλοι εμείς που αποτελούμε αυτή την παράξενη αστυνομική οι-
κογένεια. Στις κρίσεις, κάποιοι -όντας εν τω μεταξύ οικογενειάρχες με παιδιά της παντρειάς 
και στο λυκόφως του υπηρεσιακού τους βίου- μαθαίνουν, για πρώτη φορά, και προς έκπληξή 
τους ότι χρόνια και χρόνια τούς έλειπε η στοιχειώδης σοβαρότητα, ότι ήσαν υπηρεσιακά ανε-
παρκείς και ανίκανοι, ότι ήσαν αγενείς και σκληροί με τους συναδέλφους και τους πολίτες, 
ότι τα πιάναν, ότι ήσαν αναγκαστικά ενταγμένοι σε κάποιο κόμμα, ότι ανήκουν σε κύκλους, 
ομάδες, σε λόμπι, ότι έχουν πάτρωνες, προστάτες, ότι... ότι... ότι... Κάποιοι άλλοι πάλι, δεν 
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πιστεύουν στα μάτια τους και στα αυτιά τους. Μαθαίνουν, και αυτοί για πρώτη φορά, ότι 
έχουν τόσες αρετές και προτερήματα, διαμάντια ηθικής και συμπεριφοράς -μόνο που οι ίδιοι 
από απροσεξία και μετριοφροσύνη δεν το είχαν καταλάβει τόσα χρόνια- ώστε ακόμη και η 
αναρρίχηση και «κατάληψη» ανώτατων θέσεων στην ιεραρχική πυραμίδα να αποτελεί ελάχι-
στο δείγμα προσφοράς της Πολιτείας απέναντι, στις «κολοσσιαίες» αυτές προσωπικότητες...

Με λίγα λόγια, κύριοι συνάδελφοι, 22 περίπου χρόνια τώρα στο Σώμα δεν θυμάμαι τίποτε 
άλλο, παρά, δοθείσης αλλά και μη δοθείσης ευκαιρίας, ο ένας να καταφέρεται εναντίον του 
άλλου, ο ένας να σκάβει το λάκκο του άλλου και ο ένας να εκφωνεί τον επικήδειο του άλλου, 
μπροστά στο δέλεαρ της υπηρεσιακής ανέλιξης και της ανθρώπινης ματαιοδοξίας. Το γνω-
ρίζω, κύριοι συνάδελφοι, είναι πικρές αλήθειες αυτές, αλλά κάποτε πρέπει να ακουστούν, 
μήπως και σταματήσει ή περιορισθεί ο αυτοδιασυρμός μας».
Και	αφού	άσκησε	σφοδρή	κριτική	στους	όποιους	εμπνευστές,	σχεδιαστές	και	άμεσους	

εκτελεστές	του	«αστυνομικού	αυτού	άγους»,	τόνισε	ότι	«είναι η ώρα, λοιπόν, οι ομάδες, 
τα κυκλώματα, οι προστάτες, τα παράκεντρα εξουσίας, οι παρασυναγωγές και κάθε είδους 
νοσηρές παραφυάδες και αποφύσεις να τεθούν στο περιθώριο της αστυνομικής ιστορίας. 
Γιατί, κυρίες και κύριοι Σύνεδροι,

- Ποιος μπορεί να ανεχθεί να διασύρεται κατ’ αυτόν τον επαίσχυντο και άδικο τρόπο δη-
μόσια;

- Ποιος μπορεί να ανεχθεί την ύπαρξη ανάμεσά μας ατόμων που σπιλώνουν και υπονο-
μεύουν το προσωπικό, υπηρεσιακό και οικογενειακό μας παρόν και μέλλον;

- Ποιος μπορεί να ανεχθεί έναν «διατεταγμένο υπηρεσιακό θάνατο», στηριζόμενο σε δυο-
τρεις λέξεις ή φράσεις στις οποίες περισσεύει το μίσος, η κακία, η μισαλλοδοξία και το κομ-
ματικό πάθος;

- Ποιος μπορεί να ανεχθεί τη συνέχιση αυτού του «αστυνομικού άγους;».
Στο	θέμα	αναφέρθηκε	και	ο	Γιάννης	Νάκης,	ο	υπεύθυνος	του	τμήματος	της	Κ.Ε.	του	

ΚΚΕ	για	 τα	Σώματα	Ασφαλείας,	 τονίζοντας	ότι	«επιβάλλεται να προχωρήσει ο εκδημο-
κρατισμός του συστήματος κρίσεων και προαγωγών, ώστε να αλλάξει η κατάσταση, που 
αναπαράγει σήμερα τέτοια φαινόμενα».	Το	ΚΚΕ	ήταν	υπέρ	της	συμμετοχής	εκλεγμένων	
εκπροσώπων	του	προσωπικού	σε	όλα	τα	υπηρεσιακά	συμβούλια,	για	να	υπάρχει	διαφάνεια	
στις	υπηρεσιακές	μεταβολές	και	στις	διαδικασίες	που	επηρεάζουν	την	υπηρεσιακή	ανέλιξη	
των	στελεχών	της	Αστυνομίας.
Χαιρετισμούς	απηύθυναν,	επίσης,	εκπρόσωποι	των	άλλων	κομμάτων,	ο	δήμαρχος	της	

Αθήνας	και	συνδικαλιστές	από	το	Λιμενικό	και	το	Πυροσβεστικό	Σώμα156.

ΤΟ	ΨΗΦΙΣΜΑ	ΤΟΥ	3ου	ΤΑΚΤΙΚΟΥ	ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ	ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η	ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ	ΕΝΩΣΗ	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	επαναβεβαιώνει,	για	μία	
ακόμη	φορά,	το	περιεχόμενο	του	από	9-11-1996	ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ,	με	τα	προβλήματα	
που	απασχολούν	την	Ελληνική	Αστυνομία	και	το	προσωπικό	της,	όπως	αυτά	διατυπώ-
θηκαν	κατά	το	Έκτακτο	Συνέδριο	της	Ομοσπονδίας	μας	την	8/9-11-1996	στη	Θεσσαλο-
νίκη	και	του	υπ’	αριθμ.	201	από	16-4-1997	εγγράφου,	το	οποίο	επιδόθηκε	στον	Πρωθυ-
πουργό,	κατά	την	επίσκεψή	του	στο	υπουργείο	Δημόσιας	Τάξης	και,	εκ	νέου,	ΚΑΛΕΙ:
α.	Την	Πολιτεία	να	προχωρήσει	στην	άμεση	προώθηση	προς	επίλυση	των	ως	άνω	οικο-
νομικών,	θεσμικών	και	επαγγελματικών	προβλημάτων.

156. «Ριζοσπάστης», 13 Ιούνη 1997.
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β.	Τους	Πολίτες	σε	μια	κοινή	προσπάθεια	για	τον	επαναπροσδιορισμό	του	ρόλου	και	του	
έργου	της	Αστυνομίας,	με	σκοπό	την	αποτελεσματικότερη	αντιμετώπιση	της	εγκλημα-
τικότητας	και	ειδικότερα	των	σύγχρονων	μορφών	της	(ναρκωτικά,	ξέπλυμα	χρήματος,	
παιδεραστία	κ.λπ.).
γ.	Όλους	τους	αρμόδιους	φορείς	και	τους	πολίτες	στην	ανάληψη	μιας	κοινής	εκστρατεί-
ας	αντιμετώπισης	των	τροχαίων	ατυχημάτων.
Τέλος,	ΚΑΛΕΙ	την	Κυβέρνηση,	τα	πολιτικά	κόμματα,	τις	Δικαστικές	Αρχές	και	ιδιαίτε-
ρα	την	πολιτική	και	φυσική	Ηγεσία	του	υπουργείου	Δημόσιας	Τάξης	να	προχωρήσουν	
στην	άμεση	και	σε	βάθος	διερεύνηση	του	όλου	θέματος,	που	έχει	δημιουργηθεί	από	την	
ύπαρξη	και	δημοσίευση	της	«λίστας	της	ντροπής»,	αποκάλυψη	και	παραπομπή	αρμο-
δίως	των	ενόχων	και	ενδεχομένων	εντολέων	και	χρηστών	αυτής	και	αποκατάσταση	της	
τιμής	και	αξιοπρέπειας	των	θιγομένων	συναδέλφων	μας,	αναζήτηση	τρόπων,	ώστε	να	
μην	 επανεμφανισθούν	 τέτοια	φαινόμενα	στο	μέλλον,	 καταδικάζοντας	 ταυτόχρονα	 τη	
δημοσίευση	προϊόντων	εγκληματικών	πράξεων	προς	απόδειξη	τελέσεως	άλλων	αξιό-
ποινων	πράξεων.

Βουλιαγμένη,	13	Ιουνίου	1997

Την	επόμενη	ημέρα,	ο	«Ριζοσπάστης»	(14	Ιουνίου	1997)	επανήλθε	στο	θέμα	των	λιστών	
με	τίτλο	«Διογκώνεται	το	σκάνδαλο	με	τα	φακελώματα»,	καθώς	το	ρεπορτάζ	ήταν	αφιε-
ρωμένο	στις	εργασίες	του	Συνεδρίου	και	στις	έρευνες	που	διενεργούνταν	από	τον	Αττικάρ-
χη	Ιωάννη	Γεωργακόπουλο157.

Το δικαίωμα των δοκίμων 

Επανερχόμενοι	στα	αμιγώς	συνδικαλιστικά,	αξίζει	να	μνημονεύσουμε	και	την	επιστολή	
της	20-6-97	με	παραλήπτη	τη	Διεύθυνση	Μελετών	και	αντικείμενο	την	εφαρμογή	του	Π.Δ.	

157. Ο υποστράτηγος εξέτασε δεκάδες αστυνομικούς, όλων σχεδόν των βαθμών, και με βάση το απο-
δεικτικό υλικό που είχε συγκεντρώσει, εστίασε την έρευνά του στον αστυνομικό υποδιευθυντή Ανδρέα 
Σουλτάτο, ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα τον Ιούλιο του 1997 με απόφαση του γενικού γραμματέα 
του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, μετά την ολοκλήρωση της ΕΔΕ. Ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτη-
γος Α. Βασιλόπουλος, συμφώνησε με την πρόταση του Αττικάρχη να παραπεμφθούν στο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο ο Α. Σουλτάτος με το ερώτημα της απόταξης, ως ο «εγκέφαλος» του φακελώματος και ο 
αρχιφύλακας Μανόλης Μπορμπαντωνάκης, με το ερώτημα της αργίας με απόλυση, επειδή εφέρετο να 
έχει δακτυλογραφήσει τις λίστες με μια γραφομηχανή της Βουλής. Το σκεπτικό τον ήθελε να επεδίωκε 
να βλάψει ή να ωφελήσει Αξιωματικούς, ανάλογα με την περίπτωση. Πώς όμως θα γινόταν αυτό, 
δεν διευκρινιζόταν από το πόρισμα. Απεναντίας, παρέχεται η εντύπωση ότι η όποια «βλάβη» των 
Αξιωματικών και η «αμαύρωση του κύρους της Αστυνομίας» δημιουργήθηκων λόγω της διαρροής 
των καταλόγων με τους χαρακτηρισμούς σε μια απογευματινή εφημερίδα. Η διαρροή αυτή δεν έχει 
αποκαλυφθεί από ποιον έγινε, αν και από το πόρισμα αφήνεται εμμέσως να εννοηθεί ότι προκλήθηκε 
από τον ίδιο τον εγκαλούμενο Αξιωματικό! Η υπόθεση αυτή είναι αμφίβολο τελικά αν διαλευκανθεί 
πλήρως, σημείωνε ο Τύπος, καθώς ο Α. Σουλτάτος υποστήριζε από την αρχή ότι έχει πέσει θύμα σκευ-
ωρίας με στόχο τη συνδικαλιστική και υπηρεσιακή του εξόντωση. Ο ίδιος φέρεται να έχει καταθέσει 
ότι βρέθηκε στο στόχαστρο ανόμων συμφερόντων επειδή η συνδικαλιστική του πορεία είχε μεγάλη 
απήχηση μέσα στο Σώμα. Κατάφερε μαζί με άλλους συνδικαλιστές να πείσει τον υπουργό Δημόσιας 
Τάξης να υιοθετήσει θετικά για τους Αξιωματικούς μέτρα και, το κυριότερο, να προωθήσει ρύθμιση 
για το «πόθεν έσχες». Από τη δικαστική δε διερεύνηση της υπόθεσης τα επόμενα χρόνια, τόσο ο ίδιος 
όσο και άλλοι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν πλήρως.
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69/1997,	με	βάση	το	οποίο	είχε	δοθεί	η	ερμηνεία	ότι	οι	Δόκιμοι	Υπαστυνόμοι	δεν	μπορούν	
να	εγγραφούν	ως	μέλη	των	Αστυνομικών	Ενώσεων	και,	ως	εκ	τούτου,	δεν	έχουν	εφαρμογή	
γι’	αυτούς	οι	σχετικές	διατάξεις	του	ν.	2265/1994	«Περί	συνδικαλισμού»,	με	το	αιτιολογι-
κό	ότι	αυτοί	δεν	κατέχουν	βαθμό	στην	Αστυνομική	Ιεραρχία,	τελούντες	σε	ιδιότυπη	υπη-
ρεσιακή	κατάσταση	εν	ενεργεία	αστυνομικών.
Επ’	αυτού,	η	Ομοσπονδία	επισήμανε	τα	ακόλουθα:
α.  Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, όπως ορθώς αναφέρετε στο προαναφερόμενο έγγραφό σας, 

δεν κατέχουν πράγματι βαθμό στην Αστυνομική Ιεραρχία και, κατά συνέπεια, δεν θα 
μπορούσαν «εξ ορισμού» να περιλαμβάνονται μεταξύ των αναφερομένων στις σχετικές 
διατάξεις του ν.2265/1994 βαθμούς. Επομένως, μόνο ειδική μνεία και ρητή εξαίρεση 
αυτών θα μπορούσε να γίνει με τις ως άνω διατάξεις, πράγμα το οποίο και δεν έγινε, 
αλλά ούτε και από την Εισηγητική Έκθεση του ανωτέρω νόμου προκύπτει κάτι σχετικό. 
Άλλωστε, στις δημοκρατίες, ό,τι ρητά δεν απαγορεύεται, επιτρέπεται.

β.  Όπως είναι γνωστό εξάλλου, οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι συμμετέχουν ενεργά μέχρι σήμερα 
στις Αστυνομικές Ενώσεις, ως μέλη, υποψήφιοι καταστατικών οργάνων και αντιπρό-
σωποι στην Ομοσπονδία μας, όχι μόνο την τελευταία 3ετία, από την ισχύ δηλαδή του ως 
άνω νόμου, αλλά από την αρχή της ίδρυσης και λειτουργίας (1989) της Ένωσης Αξιω-
ματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΝ.Α.Ε.Α.), χωρίς ουδέποτε και από οποιονδήποτε να 
προβληθεί κανένα σχετικό κώλυμα ή να δοθεί περί αυτού διαφορετική ερμηνεία.

γ.  Ειδικότερα, όμως, μας προκαλεί κατάπληξη η επισήμανση που περιέχεται στο τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 3 του εγγράφου σας ότι: «δεν συνάδει ούτε προς το σκοπό της εκπαί-
δευσης ούτε και στην ιδιότητα του δόκιμου Αξιωματικού η ενασχόλησή του με τα θέματα 
συνδικαλισμού των αστυνομικών».

Και ευλόγως διερωτώμεθα αν η συνδικαλιστική δραστηριότητα αποτελεί ανασταλτικό 
παράγοντα και επίμεμπτη ενασχόληση για τους αυριανούς ηγήτορες του Σώματος που θα 
κληθούν, υπό αντίξοες συνθήκες, να εφαρμόσουν τη νομιμότητα και να προστατεύσουν την 
τιμή και αξιοπρέπεια των Ελλήνων πολιτών και τις πολιτικές τους ελευθερίες. Και όλα αυτά 
όταν η συλλογική έκφραση και δράση αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο του δημοκρατικού μας πο-
λιτεύματος, κατοχυρωμένου Συνταγματικά και κοινωνικά καθολικά αναγνωρισμένου. Είναι 
δε απορίας άξιο, δυσερμήνευτο και μη λογικά κατανοητό ότι η ίδια η Πολιτεία επιτρέπει τη 
συνδικαλιστική έκφραση στους αστυνομικούς των προηγουμένων βαθμών, αλλά, κατά τη 
λογική της Διεύθυνσής σας, αυτή δεν «συνάδει» με την είσοδό τους στην Παραγωγική Σχολή 
και τους σκοπούς της εκπαίδευσης και, ως εκ τούτου, πρέπει να ανασταλεί, ωσάν οι σκοποί 
αυτής αντιστρατεύονται, κατά την άποψή σας, το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του 
συνέρχεσθαι και συνδικαλίζεσθαι.

Με βάση τα ανωτέρω, θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Διεύθυνσή σας, με πνεύμα καλής θέ-
λησης και υπό το πρίσμα των προεκτεθέντων, θα επανεξετάσει τη θέση της, ώστε αυτή να 
«συνάδει» και με το κοινό περί δικαίου αίσθημα της ευρύτερης αστυνομικής οικογένειας και 
όχι μόνο, επιφυλασσόμενοι ταυτόχρονα παντός νομίμου δικαιώματος μας, προς προστασία 
των δικαιωμάτων-συμφερόντων των μελών μας. 

Μια	άλλη	σημαντική	πρωτοβουλία	των	συνδικαλιστών	ήταν	και	η	άσκηση	πίεσης	μέσω	
της	δικαστικής	διεκδίκησης	ορισμένων	αιτημάτων.	Στις	23-6-1997	εκδικάστηκε	π.χ.	στο	
Α’	Τμήμα	του	Σ.τ.Ε.,	κατ’	αναίρεση	του	Δημοσίου,	αγωγή	αστυνομικών	κατ’	αυτού,	για	τη	
μη	χορήγηση	και	στο	προσωπικό	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	του	στεγαστικού	επιδόματος,	
που	είχε	χορηγηθεί,	από	το	έτος	1982,	στα	στελέχη	των	Ενόπλων	Δυνάμεων.	Η	υπόθεση	
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αφορούσε	αγωγή	(κατατεθείσα	το	έτος	1990)	900	αστυνομικών,	η	οποία	πήρε	σειρά	έπειτα	
από	συνεχείς	αναβολές,	τόσο	για	θέματα	ουσίας	όσο	και	για	καθαρά	τυπικούς-διαδικαστι-
κούς	λόγους.

Στις	4-7-97	υπήρξε	συνάντηση	με	τον	πρόεδρο	της	Νέας	Δημοκρατίας	Κώστα	Καρα-
μανλή,	ο	οποίος	ενημερώθηκε	για	την	κατάσταση	στο	Σώμα,	ιδίως	με	αφορμή	τα	δημοσι-
εύματα	για	τις	«λίστες»,	ενώ	στις	17-7-1997	το	προεδρείο	συναντήθηκε	με	τον	υπουργό	
Δημόσιας	Τάξης,	στον	οποίο	και	έθεσε	υπόψη	εκ	νέου	τα	προβλήματα	που	απασχολούν	
την	Ελληνική	Αστυνομία	και	το	προσωπικό	της,	όπως	αυτά	εκφράστηκαν	στο	Συνέδριο	
της	Ένωσης	την	12/13-6-1997.	Ειδικότερα	τέθηκαν	τα	θέματα:
α.	Της	χρονικής	παρέκτασης	των	διατάξεων	του	ν.δ.	142/1974	και	της	διεύρυνσης	των	

αναφερομένων	σ’	αυτό	Υπηρεσιών.
β.	Της	θέσπισης	διατάξεων	για	χορήγηση	μεθεπόμενου	μισθολογικού	βαθμού	και	στους	

Αξιωματικούς	Παραγωγικής	Σχολής	των	Ενόπλων	Δυνάμεων	και	Σωμάτων	Ασφαλείας.
γ.	Της	εφαρμογής	των	σχετικών	διατάξεων	του	ν.	2168/1993	για	την	εισαγωγή	τέκνων	

αστυνομικών	στις	Παραγωγικές	Σχολές	του	Αστυνομικού	Σώματος.
δ.	Της	συμμετοχής	των	Δοκίμων	Υπαστυνόμων	στις	Ενώσεις	των	Αστυνομικών.
ε.	Της	θέσπισης	κοινωνικών	πόρων	υπέρ	των	Ασφαλιστικών	Ταμείων.
στ.	Της	λειτουργίας	Τμήματος	Μετεκπαίδευσης	Αστυνόμων	Β’	στη	Θεσσαλονίκη	και	

αναβάθμισης	του	όλου	εκπαιδευτικού	συστήματος.
ζ.	Της	στελέχωσης	των	Αστυνομικών	Σχολών	Θράκης	-	Κομοτηνής.
η.	Του	δικαιώματος	νοσηλείας	του	εν	ενεργεία	και	αποστρατεία	αστυνομικού	προσωπι-

κού	και	των	μελών	των	οικογενειών	τους	στα	Στρατιωτικά	Νοσοκομεία.
θ.	Της	επιπλέον	αποζημίωσης	των	αστυνομικών	για	την	υπεραπασχόλησή	τους	κατά	τη	

διεξαγωγή	του	Παγκοσμίου	Πρωταθλήματος	Στίβου.
ι.	Της	εξαγγελίας	ίδρυσης	Δικαστικής	Αστυνομίας.
Ο	υπουργός	υποσχέθηκε	ότι	το	θέμα	της	5ετίας	θα	λυθεί	εντός	των	προσεχών	ημερών	με	

το	συνταξιοδοτικό	νομοσχέδιο	των	δημοσίων	υπαλλήλων,	όπως	και	το	θέμα	της	θέσπισης	
κοινωνικών	πόρων	υπέρ	των	Ασφαλιστικών	Ταμείων	από	την	εκτέλεση	των	καταδικαστι-
κών	αποφάσεων.
Για	τα	θέματα	των	μισθολογικών	προαγωγών	και	νοσηλείας	του	αστυνομικού	προσω-

πικού	στα	Στρατιωτικά	Νοσοκομεία	θα	κάνει	σχετική	παρέμβαση	στον	υπουργό	Εθνικής	
Άμυνας.
Για	τα	θέματα	σχετικά	με	την	εκπαίδευση	του	προσωπικού,	στελέχωσης	των	Αστυνομι-

κών	Σχολών,	συμμετοχής	Δοκίμων	Υπαστυνόμων	στις	Αστυνομικές	Ενώσεις	ήταν	θετικός	
και	θα	υπάρξει	σχετική	συνεργασία.
Ειδικότερα	για	το	θέμα	της	επιπλέον	αποζημίωσης	των	αστυνομικών	για	την	υπεραπα-

σχόληση	προ	και	κατά	τη	διάρκεια	διεξαγωγής	του	Παγκοσμίου	Πρωταθλήματος	Στίβου,	
μας	 γνωστοποίησε	ότι	 έχει	 εξευρεθεί	 κάποιο	ποσό	και	 καταβάλλονται	 προσπάθειες	 για	
εξασφάλιση	και	άλλων	σχετικών	κονδυλίων,	ώστε	να	υπάρξει	μία	 ικανοποιητική	για	το	
προσωπικό	αποζημίωση.
Τέλος,	όσον	αφορά	την	εξαγγελία	ίδρυσης	Δικαστικής	Αστυνομίας,	ο	υπουργός	είπε	ότι	

υπάρχει	πολιτική	συμφωνία	ίδρυσης,	χωρίς	όμως	να	έχουν	ληφθεί	αποφάσεις,	ως	προς	τις	
αρμοδιότητες,	τη	στελέχωση,	την	υπαγωγή,	τη	μορφή	αυτής	κ.λπ.
Επί	του	μείζονος	αυτού	θέματος,	η	Ομοσπονδία	γνωστοποίησε,	όπως	έπραξε	και	κατά	

το	παρελθόν,	τις	επιφυλάξεις	και	ενστάσεις	της	και	ειδικότερα	ότι:
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α.	Εξακολουθεί	να	πιστεύει	ακράδαντα	ότι	το	υφιστάμενο	δικονομικό	σύστημα	στη	χώρα	
μας	είναι	από	τα	πιο	επιτυχημένα	στον	κόσμο,	και	τούτο	όχι	μόνο	κατά	τη	δική	μας	άποψη	
αλλά	και	εκείνης	πολλών	συναδέλφων	μας	από	ευρωπαϊκές	και	άλλες	προηγμένες	χώρες.
β.	Η	ίδρυση	Δικαστικής	Αστυνομίας,	που	σε	λίγες	χώρες	μόνο	υφίσταται	ως	αυτόνομη	

υπηρεσία,	με	όχι	ικανοποιητικά	αποτελέσματα	λειτουργίας,	είχε	απασχολήσει	και	κατά	το	
παρελθόν	την	Πολιτεία,	επί	υπουργίας,	ως	υπουργού	Δικαιοσύνης,	του	αειμνήστου	Αθα-
νασίου	Κανελλόπουλου,	αλλά	μετά	τις	σχετικές	συζητήσεις	και	επεξηγήσεις	το	σχετικό	
σχέδιο	νόμου	δεν	προχώρησε,	γιατί	 έγινε	αντιληπτό	ότι	μόνο	ως	τροχοπέδη	και	σημείο	
τριβών	και	αντιπαραθέσεων	θα	λειτουργούσε.
γ.	Εάν,	παρ’	όλα	αυτά,	επικρατήσουν	παρόμοιες	σκέψεις,	τότε	θα	πρέπει	να	ομιλούμε	

για	ίδρυση	ιδίου	Σώματος,	με	ίδια	στολή,	διοίκηση	και	υπαγωγή,	που	δεν	θα	έχει	καμία	
σχέση	με	την	Ελληνική	Αστυνομία.	Εξυπακούεται	ότι	το	νέο	Σώμα	πρώτα	απ’	όλα	θα	πρέ-
πει	να	αναλάβει	το	έργο	που	καταχρηστικά	και	προσωρινά	εκτελείται	σήμερα	από	το	προ-
σωπικό	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	 (εξωτερική	φρούρηση	φυλακών	και	σωφρονιστικών	
καταστημάτων,	μεταγωγές	κρατουμένων,	τήρηση	τάξης	κατά	τις	δικαστικές	συνεδριάσεις,	
επιδόσεις	δικογράφων,	εκτέλεση	καταδικαστικών	αποφάσεων)	και	στη	συνέχεια	θα	εκτε-
λεί	και	προανακριτικά-ανακριτικά	καθήκοντα,	σύμφωνα	με	τις	εντολές	των	προϊσταμένων	
Εισαγγελικών	λειτουργών.
Κατόπιν	αυτού,	η	Π.ΕΝ.Α.Α.	κάλεσε	τους	αρμοδίους	να	δώσουν	σχετικές	διευκρινίσεις	

και	επιφυλάχθηκε	να	καθορίσει	 την	περαιτέρω	στάση	της	μετά	την	εκτίμηση	των	νέων	
δεδομένων.

Πρόταση για ραδιόφωνο

Το	προεδρείο,	στις	21-7-1997,	κάλεσε	εγγράφως	την	ΠΟΑΣΥ	να	συζητήσουν	από	κοι-
νού	τον	τρόπο	προβολής	των	συνδικαλιστικών	διεκδικήσεων,	εξετάζοντας	ακόμα	και	το	
ενδεχόμενο	λειτουργίας	ραδιοφωνικού	σταθμού,	ένα	θέμα	που	επανήλθε	ξανά	στις	μέρες	
μας	(Μάιος	2015)	με	πρόταση	του	αναπληρωτή	υπουργού	Προστασίας	του	Πολίτη	Γιάννη	
Πανούση,	αν	και	η	λειτουργία	αστυνομικού	σταθμού	ή	το	στήσιμο	κάποιας	εκπομπής	είχε	
συζητηθεί	και	υπηρεσιακά	επί	των	ημερών	(2010)	του	υφυπουργού	Προστασίας	του	Πολί-
τη	Σπύρου	Βούγια.	Να	πώς	τεκμηρίωναν	την	πρότασή	τους	οι	Αξιωματικοί:

Κύριε Πρόεδρε,
Στα πλαίσια της καλύτερης και αποτελεσματικότερης προβολής των θέσεων-απόψεων του 
προσωπικού των -Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα, 
που οι Ομοσπονδίες μας εκπροσωπούν, ελήφθη, κατ’ αρχήν, απόφαση από το Δ.Σ. της 
Ένωσής μας για εξέταση ενδεχόμενου ίδρυσης και λειτουργίας ανεξάρτητου Ραδιοφωνι-
κού Σταθμού. Επειδή πιστεύουμε ότι και δική σας επιθυμία θα είναι η κοινή σύμπραξη και 
συνεργασία μας για τον ανωτέρω σκοπό, παρακαλούμε όπως έχουμε μία συνάντηση μαζί 
σας, σε πρόσφορο χρόνο, για περαιτέρω ενέργειες και μελέτη του όλου θέματος.

Ωστόσο,	τον	επόμενο	μήνα,	τον	Αύγουστο,	εκδηλώθηκε	νέα	αντιπαράθεση	με	την	ΠΟ-
ΑΣΥ,	αυτή	τη	φορά	για	τα	θέματα	μισθολογικών	προαγωγών,	με	αποτέλεσμα	να	μη	δοθεί	
καμία	συνέχεια	στη	σημαντική	αυτή	πρωτοβουλία.	
Πάντως,	η	ΠΕΝΑΑ,	συνεπής	με	το	διεκδικητικό	της	στόχο,	απέστειλε	έγγραφο	προς	το	

υπουργείο	στις	11/9/97,	αναδεικνύοντας	και	ένα	άλλο	αίτημα,	αυτό	της	συμμετοχής	συνη-



287

Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

γόρου	στα	πειθαρχικά	συμβούλια.	Οι	Αξιωματικοί	ζητούσαν	την	ψήφιση	διάταξης,	με	την	
οποία,	«σε όλα τα στάδια της πειθαρχικής διαδικασίας γενικά του αστυνομικού προσωπικού 
να παρέχεται η δυνατότητα να παρίσταται ή συμπαρίσταται τούτο μετά πληρεξουσίου δικηγό-
ρου. Τούτο, άλλωστε, εναρμονίζεται και προς το περιεχόμενο της επισυναπτόμενης υπ’ αριθμ. 
1049/1997 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ΔΕΑ), σύμφωνα με την οποία η 
ισχύουσα διάταξη του άρθρου 7 του ν.2334/1995, που απαγορεύει τούτο ρητώς, είναι αντισυ-
νταγματική, ως αντίθετη στη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος».

Επίσης	ζητούσαν	να	υιοθετηθεί	διάταξη	με	την	οποία	«θα	καθορίζεται	ειδικό	τέλος,	υπέρ	
του	Δημοσίου,	ποσοστό	του	οποίου	(50%)	να	περιέρχεται,	ως	κοινωνικός	πόρος,	στα	Ασφα-
λιστικά	Ταμεία	του	προσωπικού	του	υπουργείου	Δημόσιας	Τάξης,	για	την	οικονομική	τους	
ενίσχυση,	κατά	τη	χορήγηση-ανανέωση	των	αδειών	λειτουργίας	των	ιδιωτικών	επιχειρήσε-
ων	παροχής	υπηρεσιών	ασφαλείας	και	εργασίας	του	προσωπικού	αυτών,	κατ’	εφαρμογήν	
των	σχετικών	διατάξεων	του	προσφάτως	εκδοθέντος	και	δημοσιευθέντος	ν.	2518/1997».
Το	θέμα	αυτό	τέθηκε	και	κατά	τη	συνάντηση	που	έγινε	με	τον	υπουργό	στις	23-9-1997,	

όπου	συζητήθηκαν	και	ευρύτερα	θέματα,	όπως	της	αστυνόμευσης	και	της	εγκληματικότη-
τας,	ενώ	παράλληλα	εκφράστηκαν	η	ανησυχία	και	η	έντονη	δυσαρέσκεια	των	Αξιωματικών	
για	τη	σημαντική	καθυστέρηση	που	παρατηρείται	στην	υλοποίηση	των	συμφωνηθέντων.
Ιδιαίτερη,	όμως,	σημασία,	έδωσαν	στο	μείζον	ζήτημα	των	ασφαλιστικών	ταμείων,	ση-

μειώνοντας	ότι,	σύμφωνα	με	την	ισχύουσα	για	τα	Ασφαλιστικά	Ταμεία	νομοθεσία,	έχουν	
θεσμοθετηθεί,	κατά	καιρούς,	υπέρ	αυτών	και	για	την	οικονομική	τους	ενίσχυση	διάφοροι	
κοινωνικοί	πόροι,	καθόσον	κανένας	φορέας	ασφάλισης	του	αστυνομικού	προσωπικού	δεν	
επιχορηγείται	από	το	Κράτος.
Επειδή	από	τη	θέσπιση	των	ανωτέρω	πόρων	έχει	παρέλθει	μεγάλο	χρονικό	διάστημα,	

χωρίς	οι	πόροι	αυτοί	να	έχουν	τύχει	αναπροσαρμογής	και	τα	αποδιδόμενα	ποσά	στα	Ταμεία	
είναι	από	ελάχιστα	έως	μηδαμινά,	κρίνεται	σκόπιμο	και	αναγκαίο,	αφενός	μεν	να	αναπρο-
σαρμοσθούν	οι	ήδη	υπάρχοντες	και	αφετέρου	να	θεσμοθετηθούν	νέοι	κοινωνικοί	πόροι.
Ειδικότερα,	για	το	επίμαχο	αυτό	ζήτημα	προτάθηκαν	τα	ακόλουθα:
Διάθεση	ποσοστού	2,5%	εκ	των	αντιτίμων	των	εισιτηρίων	ποδοσφαιρικών	αγώνων:
α.	Σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	του	άρθρου	1	παρ.	1	του	ν.	4500/1966,	από	το	αντίτιμο	

κάθε	εισιτηρίου	όλων	των	ποδοσφαιρικών	αγώνων	που	διεξάγονται	ανά	την	Επικράτεια,	
ποσοστό	(2,5%)	περιέρχεται	στους	πόρους	των	Ασφαλιστικών	Ταμείων	της	πρώην	Χωρο-
φυλακής	(Ε.Τ.Ε.Χ.)	και	πρώην	Αστυνομίας	Πόλεων	(Τ.Α.Υ.Α.Π.),	με	βάση	την	αστυνο-
μευόμενη	περιοχή	των	ανωτέρω	Σωμάτων.
β.	Το	ανωτέρω	ποσοστό,	που	καθιερώθηκε	ως	ανταποδοτικός	πόρος	υπέρ	των	προανα-

φερομένων	Ασφαλιστικών	Ταμείων	λόγω	απασχόλησης	του	αστυνομικού	προσωπικού	για	
την	τήρηση	της	τάξης	στους	ποδοσφαιρικούς	αγώνες,	είναι	πάρα	πολύ	χαμηλό	σήμερα,	σε	
σχέση	με	την	απασχολούμενη	δύναμη	και	το	φόρτο	εργασίας	που	συνεπάγεται	η	απασχό-
ληση	αυτή,	ενώ	παράλληλα	δεν	καλύπτει	τους	αγώνες	καλαθοσφαίρισης	και	πετοσφαίρι-
σης,	στους	οποίους	απασχολείται,	επίσης,	ικανός	αριθμός	των	ανωτέρω	δυνάμεων.	Επιση-
μαίνεται	το	γεγονός	ότι	η	Ελληνική	Αστυνομία	σήμερα	διαθέτει	ανελλιπώς	στους	χώρους	
που	διεξάγονται	οι	προαναφερόμενοι	αγώνες	πολύ	μεγαλύτερο	αριθμό	αστυνομικών	δυνά-
μεων,	σε	σύγκριση	με	το	παρελθόν,	καθόσον	τα	προβλήματα	τάξης	και	ασφάλειας	στους	
ανωτέρω	χώρους	έχουν	ιδιαίτερα	οξυνθεί.	Επιπλέον,	τονίζεται	ιδιαίτερα	ότι	τα	ανωτέρω	
αθλήματα	έχουν	προσλάβει	καθαρά	επαγγελματικό	χαρακτήρα	και	αποτελούν	κερδοσκο-
πική	δραστηριότητα	Ανωνύμων	Εταιρειών.
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Ύστερα	από	τα	ανωτέρω	προτείνεται:
Να	αυξηθεί	το	αποδιδόμενο	ποσοστό,	επί	του	αντιτίμου	των	εισιτηρίων	των	ποδοσφαι-

ρικών	αγώνων,	στα	Ασφαλιστικά	Ταμεία	της	πρώην	Χωροφυλακής	(Ε.Τ.Ε.Χ.)	και	πρώην	
Αστυνομίας	Πόλεων	(Τ.Α.Υ.Α.Π.)	από	2,5%	σε	10%.
Να	επεκταθεί	το	ίδιο	ποσοστό	και	επί	του	αντιτίμου	των	εισιτηρίων	όλων	των	αγώνων	

καλαθοσφαίρισης	και	πετοσφαίρισης,	καθώς	επίσης	και	επί	όλων	των	εκδηλώσεων	καλλι-
τεχνικών	και	μη	(συναυλίες	-	παραστάσεις	θεατρικές	και	μη	κ.λπ.),	κατά	τις	οποίες	λαμβά-
νονται	μέτρα	τροχαίας,	τάξης	και	ασφάλειας	από	την	Ελληνική	Αστυνομία.
Να	θεσμοθετηθεί	πόρος	υπέρ	των	προαναφερομένων	Ασφαλιστικών	Ταμείων	της	Ελ-

ληνικής	Αστυνομίας,	σε	ποσοστό	10%	επί	των	εσόδων	των	Π.Α.Ε.,	Τ.Α.Α.Κ.,	Τ.Α.Α.Π.	
και	των	Ενώσεών	τους	ΕΠΑΚ	και	ΕΣΑΚ,	από	τις	εισπράξεις	λόγω	αναμετάδοσης	ή	και	
διανομής	ειδησεογραφίας	(ρεπορτάζ)	από	την	τηλεόραση	οποιουδήποτε	αγώνα	αρμοδιό-
τητάς	τους.
Θεσμοθέτηση	πόρου	επί	καταδικαστικών	αποφάσεων	ποινικών	δικαστηρίων.
α.	Με	τις	διατάξεις	του	άρθρου	4	του	ν.663/1977,	όπως	τροποποιήθηκαν	με	τις	διατάξεις	

του	άρθρου	24	του	ν.2145/1993,	προβλέπεται	προσαύξηση,	σε	ποσοστό	92%,	των	επιβαλ-
λομένων	σε	χρήμα	ποινών	από	τα	ποινικά	δικαστήρια,	καθώς	και	των	ποσών	που	προκύ-
πτουν	από	την	μετατροπή	των	στερητικών	της	ελευθερίας	ποινών.	Σημαντικό	μέρος	των	
εισπραττομένων	ποσών	αποδίδεται	σε	διαφόρους	φορείς,	το	προσωπικό	των	οποίων	συμ-
μετέχει	στην	ποινική	διαδικασία	ή	συμβάλλει	στην	εκτέλεση	των	καταδικαστικών	αποφά-
σεων.	Στους	φορείς	αυτούς,	κατά	παράδοξο	και	ακατανόητο	τρόπο,	δεν	περιλαμβάνεται	η	
Ελληνική	Αστυνομία,	η	οποία	από	τη	φύση	της	αποστολής	της	συμβάλλει	ουσιαστικά	και	
αποφασιστικά	στην	πραγμάτωση	της	ποινικής	καταστολής,	αφού	το	προσωπικό	της	συμ-
μετέχει	σε	όλες	σχεδόν	τις	φάσεις	της	ποινικής	διαδικασίας,	ειδικότερα	δε,	με	τη	σύλληψη,	
κράτηση,	τη	διενέργεια	προανακριτικών	πράξεων,	την	προσαγωγή	των	ποινικών	παραβα-
τών	στη	Δικαιοσύνη,	τη	μεταγωγή	και	φύλαξη	των	δραστών,	τη	λήψη	μέτρων	τάξης	στις	
δικαστικές	συνεδριάσεις,	την	επίδοση	δικογράφων,	την	αναζήτηση	των	φυγόποινων	και	
φυγόδικων	εγκληματιών	και	εντέλει	την	εκτέλεση	όλων	των	ποινικών	αποφάσεων.
β.	Για	την	άρση	της	δυσμενούς	σε	βάρος	των	αστυνομικών	αντιμετώπισης,	σε	σχέση	με	

τους	υπαλλήλους	των	άλλων	φορέων	που	συγκριτικά	συμμετέχουν	ολιγότερο	στην	ποινική	
διαδικασία	και	στην	εκτέλεση	των	ποινικών	αποφάσεων,	επιβάλλεται	όπως	θεσπισθεί	και	
υπέρ	των	Ταμείων	του	αστυνομικού	προσωπικού	πόρος,	ο	οποίος	θα	προέρχεται	από	ποσο-
στό	25%	επί	των	επιβαλλομένων	σε	χρήμα	ποινών,	καθώς	και	των	ποσών	που	προκύπτουν	
από	τη	μετατροπή	των	στερητικών	της	ελευθερίας	ποινών,	και	θα	αποτελούν	έσοδα	των	
Ασφαλιστικών	Ταμείων	Ε.Τ.Ε.Χ.	και	Τ.Α.Υ.Α.Π.
Θεσμοθέτηση	πόρου	επί	των	επιβαλλομένων	προστίμων	των	παραβάσεων	του	Κ.Ο.Κ.
α.	Με	 την	 ισχύουσα	νομοθεσία	 (άρθρο	26	παρ.	 1	 του	 ν.	 1080/1980,	 όπως	αντικατα-

στάθηκε	με	το	άρθρο	55	του	ν.	1416/1984),	το	σύνολο	των	προστίμων	που	επιβάλλονται	
για	παραβάσεις	του	Κώδικα	Οδικής	Κυκλοφορίας	(Κ.Ο.Κ.)	περιέρχονται	ως	έσοδο	στους	
οικείους	Οργανισμούς	Τοπικής	Αυτοδιοίκησης.
β.	Η	Ελληνική	Αστυνομία	απασχολεί	για	τη	βεβαίωση	των	εν	λόγω	παραβάσεων	περισ-

σότερους	από	5.000	αστυνομικούς	σε	ετήσια	βάση	και	δαπανά	σημαντικά	κονδύλια	του	
προϋπολογισμού	της	για	τη	σχετική	υλικοτεχνική	υποδομή,	χωρίς	να	περιέρχεται	σ’αυτή	
κανένα	ποσοστό	από	τα	ως	άνω	έσοδα.
γ.	Κατόπιν	αυτού,	προτείνεται	η	θέσπιση	κοινωνικού	πόρου,	υπέρ	των	φορέων	ασφάλι-

σης	του	αστυνομικού	προσωπικού	(Ε.Τ.Ε.Χ.	-	Τ.Α.Υ.Α.Π.)	ενός	ποσού	που	θα	προκύπτει	
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από	την	προσαύξηση	σε	ποσοστό	10%	επί	επιβαλλομένων	προστίμων	των	παραβάσεων	
του	Κ.Ο.Κ.
Θεσμοθέτηση	πόρου	επί	των	εκδιδομένων	αεροπορικών	εισιτηρίων	με	την	επικόλληση	

αστυνομικού	ενσήμου	(100)	δραχμών,	ως	ανταποδοτικού	τέλους,	για	τις	παρεχόμενες	υπη-
ρεσίες	της	Αστυνομίας,	προς	ενίσχυση	της	ασφάλειας	των	αεροδρομίων.
Θεσμοθέτηση	πόρου	από	τα	έσοδα	που	προέρχονται	από	τα	πιστοποιητικά	των	Ιατρικών	

Εξετάσεων	των	οδηγών	μοτοποδηλάτου.
α.	Σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	του	άρθρου	96	του	ν.	2094/1992	«Κύρωση	του	Κώδικα	

Οδικής	Κυκλοφορίας»,	οι	Αστυνομικές	Αρχές	της	χώρας	είναι	αρμόδιες	για	τη	χορήγηση	
άδειας	οδήγησης	μοτοποδηλάτου.
β.	Σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	του	άρθρου	10	του	π.δ.255/1984,	προϋπόθεση	για	την	ενέρ-

γεια	κάθε	ιατρικής,	πρωτοβάθμιας	ή	δευτεροβάθμιας	εξέτασης	είναι	ο	υποψήφιος	να	κα-
ταβάλει	σε	ειδικό	λογαριασμό	στην	Εθνική	Τράπεζα	της	Ελλάδος	ποσό	24.000	δραχμών.
γ.	Με	την	43406/11898/17-1-1979	απόφαση	του	υπουργού	Μεταφορών	και	Επικοινω-

νιών,	η	οποία	εκδόθηκε	κατ’	εξουσιοδότηση	του	ν.δ.	638/1970	«Περί	ιατρικής	εξετάσεως	
των	οδηγών	αυτοκινήτων,	δίτροχων	-	τρίτροχων	μετά	κινητήρα	και	μοτοποδηλάτων»,	κα-
θορίζεται	ο	τρόπος	διαχείρισης	των	εισπραττομένων	ποσών.
δ.	Μέρος	των	ως	άνω	εισπραττομένων	ποσών	αποδίδεται	σε	διάφορους	φορείς	ή	φυσικά	

πρόσωπα	(γιατρούς	-	εξεταστές	κ.λπ.),	οι	οποίοι	εμπλέκονται	στη	διαδικασία	έκδοσης	των	
αδειών.	Στους	φορείς	αυτούς	δεν	περιλαμβάνεται	η	Ελληνική	Αστυνομία,	αν	και	είναι	επι-
φορτισμένη	με	την	έκδοση	των	αδειών	ικανότητας	οδηγού	μοτοποδηλάτου.
ε.	Από	τα	τηρούμενα	δε	στο	Αρχείο	της	Διεύθυνσης	Τροχαίας/Υ.Δ.Τ.	στοιχεία	προκύπτει	

ότι	από	τις	Υπηρεσίες	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	της	χώρας	εξετάζονται	σε	ετήσια	βάση,	
για	την	απόκτηση	άδειας	ικανότητας	οδηγού,	περίπου	55.000	υποψήφιοι,	τα	δε	έσοδα	του	
λογαριασμού	του	ν.δ.	638/1970,	για	το	έτος	1996,	ανήλθαν	περίπου	στο	«1.300.000.000»,	
μόνο	από	ιατρικές	εξετάσεις	των	υποψηφίων	οδηγών	μοτοποδηλάτου.
στ.	Η	εξέταση	(θεωρητική	και	πρακτική)	των	υποψηφίων	οδηγών	γίνεται	από	Αξιωμα-

τικούς	και	υπαξιωματικούς,	συνεπικουρούμενοι	από	αστυνομικούς	υπαλλήλους	των	αρ-
μοδίων	Αστυνομικών	Υπηρεσιών,	πολλές	φορές	πέραν	του	κανονικού	ωραρίου	εργασίας,	
η	δε	υλικοτεχνική	υποστήριξη	των	εξετάσεων	(έντυπα	άδειες	γραφικά	κ.λπ.)	βαρύνει	τον	
προϋπολογισμό	της	Ελληνικής	Αστυνομίας.
ζ.	 Κατόπιν	 των	 ανωτέρω,	 προτείνεται	 να	 θεσμοθετηθεί	 πόρος	 υπέρ	 των	Ασφαλιστι-

κών	Ταμείων	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	Ε.Τ.Ε.Χ.	και	Τ.Α.Υ.ΑΠ.,	σε	ποσοστό	20%	επί	
των	ετησίων	εσόδων	του	προαναφερόμενου	ειδικού	λογαριασμού,	που	συστήθηκε	με	το	
ν.δ.638/1970.
η.	Προτείνεται	δε	οι	παραπάνω	πόροι	να	θεσμοθετηθούν	υπέρ	των	φορέων	επικουρικής	

ασφάλισης	(Ε.Τ.Ε.Χ.	-	Τ.Α.Υ.Α.Π.),	και	όχι	των	φορέων	Πρόνοιας,	διότι:
Υπάρχουν	ήδη	θεσμοθετημένοι	πόροι	υπέρ	των	φορέων	Πρόνοιας	(ένσημα	-	πρόστιμα	

αλλοδαπών	-	προμήθειες	κ.λπ.),	οι	οποίοι	αποδίδουν	σημαντικά	έσοδα	στα	ανωτέρω	Ταμεία.
Ο	μόνος	κοινωνικός	πόρος	υπέρ	Ε.Τ.Ε.Χ.	και	Τ.Α.Υ.Α.Π.	είναι	το	ποσοστό	του	2,5%	

από	 τα	 εισιτήρια	 των	 ποδοσφαιρικών	 αγώνων,	 που	 ανέρχεται	 σε	 «50.000.000»	 και	
«15.000.000»	περίπου	ετησίως,	αντίστοιχα.
Τα	ανωτέρω	Ταμεία,	 επειδή	 χορηγούν	μέρισμα	στους	συνταξιούχους,	στο	μέλλον	θα	

αντιμετωπίσουν	σοβαρά	ταμειακά	προβλήματα,	αν	δεν	εξασφαλισθούν	σημαντικοί	πόροι.
Ακολούθησε	νέο	έγγραφο	(2-10-97),	αυτή	τη	φορά	για	τη	συμμετοχή	εκπροσώπων	των	

Συνδικαλιστικών	Ενώσεων	στα	Δ.Σ.	των	Ασφαλιστικών	Ταμείων,	δεδομένου	ότι	στις	προ-
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ωθούμενες	ρυθμίσεις	για	την	αντιμετώπιση	εν	μέρει	του	ασφαλιστικού	προβλήματος	των	
αστυνομικών,	έγινε	γνωστό	ότι	περιλαμβάνεται	διάταξη	που	προβλέπει	τη	συμμετοχή	στα	
Δ.Σ.	και	εκπροσώπων	των	δευτεροβαθμίων	Συνδικαλιστικών	Ενώσεων	του	Αστυνομικού	
Προσωπικού,	οι	οποίοι	θα	εκλέγονται	ειδικά	προς	τούτο.	Η	ΠΕΝΑΑ	έκρινε	αναγκαίο	να	
επισημανθούν	τα	ακόλουθα:
α.	Η	διαδικασία	ανάδειξης	των	εκπροσώπων	στα	Δ.Σ.	των	Ασφαλιστικών	Ταμείων	με	

ειδική	προς	τούτο	εκλογή	είναι	αντίθετη	προς	τις	καταστατικές	μας	διαδικασίες	και	δεν	
μπορεί	σε	καμία	περίπτωση	οι	εκπρόσωποι	στα	Δ.Σ.	των	Ταμείων	να	λειτουργούν	αυτόνο-
μα,	ειδικά	για	ένα	τόσο	σοβαρό	ζήτημα	του	προσωπικού	(Ασφαλιστικό),	για	το	οποίο	τις	
θέσεις	της	Π.ΕΝ.Α.Α.	είναι	προφανές	ότι	εκφράζει	μόνο	το	Διοικητικό	Συμβούλιο.	
β.	Θα	υπάρξει	σημαντική	οικονομική	επιβάρυνση	για	κάλυψη	των	εξόδων	μετακίνησης	

των	εκπροσώπων	που	πιθανότατα	θα	υπηρετούν	και	εκτός	Λεκανοπεδίου	Αττικής,	λόγω	
της	υποχρέωσής	τους	για	συμμετοχή	στις	συνεδριάσεις	των	Δ.Σ.	των	Ταμείων,	οι	οποίες	
πραγματοποιούνται	κατά	τακτά	και	σύντομα	χρονικά	διαστήματα.
γ.	Επίσης,	είναι	προφανές	ότι,	εφόσον	τελικά	προωθηθεί	-για	ανεξήγητους	σε	μας	λό-

γους-	η	ρύθμιση,	ως	έχει,	θα	πρέπει	στη	συνέχεια	να	ακολουθήσει	αλλαγή	του	Καταστα-
τικού,	για	την	οποία	απαιτείται	αυξημένη	πλειοψηφία	και	είναι	αβέβαιο	κατά	πόσον	αυτή	
θα	υπάρξει,	με	αποτέλεσμα	να	καταστεί	προβληματική	η	συμμετοχή	εκπροσώπου	στα	Δ.Σ.	
των	Ταμείων.
Κατόπιν	 των	 ανωτέρω	 και	 με	 βάση	 τις	 δεσμεύσεις	 σας,	 κατά	 τις	 συναντήσεις	 με	 τα	

μέλη	του	Δ.Σ.	της	Π.ΕΝ.Α.Α.,	για	συμμετοχή	εκπροσώπων	των	Ενώσεων	στα	Δ.Σ.	των	
Ταμείων	και	αντιμετώπιση	του	Ασφαλιστικού	προβλήματος,	με	όσο	το	δυνατόν	μεγαλύ-
τερη	συναίνεση,	παρακαλούμε,	όπως	προβλεφθεί	τελικά	η	συμμετοχή	εκπροσώπων	των	
Συνδικαλιστικών	Ενώσεων	στα	Δ.Σ.	των	Ταμείων,	οι	οποίοι	θα	αναδεικνύονται	σύμφωνα	
με	το	Καταστατικό	αυτών».
Οι	συνδικαλιστές	ζήτησαν	από	τον	υπουργό	ένα	λογικό	χρονοδιάγραμμα,	που	πρέπει,	

όμως,	και	να	τηρηθεί.	«Σε διαφορετική περίπτωση, η Ομοσπονδία μας δεν είναι διατεθειμέ-
νη να συνεχίσει καλόπιστα ένα ατέρμονα διάλογο-εμπαιγμό και θα αναζητήσει προσφορότε-
ρους, πλέον του διαλόγου, τρόπους, για ικανοποίηση των καθ’ όλα δικαίων αιτημάτων μας»,	
ανέφεραν	στον	υπουργό	οι	συνδικαλιστές	Αξιωματικοί.	

Στο Υπουργικό Συμβούλιο η Αστυνομία

Στις	11	Οκτωβρίου	1997,	με	αφορμή	τη	συνεδρίαση	του	Υπουργικού	Συμβουλίου,	για	
πρώτη	φορά	σε	τέτοια	έκταση,	με	αντικείμενο	τα	θέματα	αρμοδιότητας	του	υπουργείου	
Δημόσιας	Τάξης	και	τις	σχετικές	εξαγγελίες	για	την	υλικοτεχνική	ενίσχυση	της	Αστυνομι-
κής	κ.λπ.,	το	προεδρείο	της	ΠΕΝΑΑ	εξέδωσε	ανακοίνωση,	σημειώνοντας	ότι	οι	εξαγγελίες	
αυτές	«αποτελούν ένα θετικό βήμα (ελπίζουμε βέβαια, ότι θα υλοποιηθούν...), που δείχνει 
ότι οι αρμόδιοι αφουγκράσθηκαν τα μηνύματα του λαού, που θεωρεί τα προβλήματα δημό-
σιας ασφάλειας και τάξης ως τοιαύτα πρώτης προτεραιότητας, και επιτέλους αποφάσισαν να 
σκύψουν με ενδιαφέρον για την καλύτερη επίλυσή τους.

Με λύπη, όμως, διαπιστώσαμε ότι απουσίαζε οποιαδήποτε μνεία-αναφορά στο αστυνομι-
κό προσωπικό και τα προβλήματά του. Ένα προσωπικό που καθημερινά χλευάζεται και λοι-
δορείται, εργάζεται υπό αντίξοες συνθήκες και αμείβεται τριτοκοσμικά, με το υποτιθέμενο... 
νέο “ενιαίο μισθολόγιο...”.
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Δυστυχώς, αν δεν γίνει αντιληπτό ότι, πέρα και πάνω απ’ όλα, είναι ο παράγοντας άνθρω-
πος, καμία υλικοτεχνική υποδομή και θωράκιση -όσο απαραίτητη κι αν είναι- δεν μπορεί να 
αποδώσει. Κι αυτό καλόν είναι να μην το ξεχνάει κανείς...».
Η	Ομοσπονδία	ανακοίνωσε,	επίσης,	ότι	κατά	την	προσεχή	συνεδρίασή	του	το	Διοικη-

τικό	Συμβούλιο	θα	τοποθετηθεί	συνολικά	για	τα	γενικότερα	προβλήματα	αστυνόμευσης	
της	χώρας,	αλλά	και	του	αστυνομικού	προσωπικού,	και	με	υπευθυνότητα,	όπως	πάντα,	θα	
γνωστοποιήσει	τις	αποφάσεις	της	στον	ελληνικό	λαό.	Επισήμανε	δε	ότι	«οι εξαγγελίες περί 
ιδρύσεως Σώματος “αδιαφθόρων”, η αντίθεσή μας γι’ αυτό και οι διαχρονικές θέσεις μας 
είναι ήδη γνωστές: Δεν είναι ο θεσμικός εκσυγχρονισμός της Αστυνομίας ο ανασταλτικός 
για την πάταξη της διαφθοράς παράγοντας, αλλά η αδιαφάνεια, ο παραγοντισμός, η ύπαρξη 
ανωνύμων διαβολέων και αφανών κέντρων εξουσίας, με τεράστια πολιτική στήριξη και με 
ολέθρια, όπως είναι φυσικό, για το Σώμα δράση. Καιρός για διαφάνεια, για ουσιαστικό 
θεσμικό εκσυγχρονισμό, για αξιοκρατία. Η Δημοκρατία γεννήθηκε και ανδρώθηκε στο φως. 
Δεν το φοβήθηκε ποτέ».

Ακολουθεί	μια	ακόμα	μεγαλειώδης	και	άκρως	επιτυχημένη	συγκέντρωση	διαμαρτυρίας,	
αυτή	τη	φορά	στην	πλατεία	Κάνιγγος,	στις	16-10-97,	με	διοργανωτές	την	Ένωση	Αστυνο-
μικών	Υπαλλήλων	Αττικής	και	την	Ένωση	Αξιωματικών	Αττικής.	Οι	ομιλητές	κατήγγει-
λαν	την	ανακολουθία	λόγων	και	έργων	της	κυβέρνησης	και	δήλωσαν	αποφασισμένοι	να	
κλιμακώσουν	τις	κινητοποιήσεις	τους.	Τα	παρατεταμένα	σφυρίγματα	με	τις	υπηρεσιακές	
σφυρίχτρες	των	εκατοντάδων	παρευρισκομένων,	αλλά	και	τα	συνθήματα	των	αστυνομι-
κών	κατά	τη	διάρκεια	της	πορείας	που	ακολούθησε	ως	τη	Βουλή,	αποδείκνυαν	την	αποφα-
σιστικότητά	τους.	«Είμαστε και μεις λαός, όχι άλλος εμπαιγμός», «Λαός και Αστυνομία, η 
δύναμη είναι μία», «Σήμερα πορεία, αύριο απεργία»,	ήταν	μερικά	από	τα	χαρακτηριστικά	
συνθήματά	τους.
Οι	ομιλητές	αναφέρθηκαν	στον	όγκο	της	συγκέντρωσης	-περίπου	2.000	άτομα-	και	κά-

λεσαν	τους	συναδέλφους	τους	να	πυκνώσουν	τις	τάξεις	των	σωματείων	τους	και	να	δίνουν	
δυναμικό	«παρών»	στις	συγκεντρώσεις	με	ακόμα	μεγαλύτερο	πάθος	και	συμμετοχή.

Στις	17-10-1997	συνήλθε,	εκτάκτως,	στην	αίθουσα	συσκέψεων	του	υπουργείου	το	Διοι-
κητικό	Συμβούλιο	και	συζήτησε	λεπτομερώς	τα	ακόλουθα	θέματα:
-	 Κατάσταση	 εγκληματικότητας	 (δράση	 εμπόρων	 ναρκωτικών	 -	 ληστοσυμμοριών,	
τροχαία	ατυχήματα	κ.λπ.).

-	 Προβλήματα	-	θεσμικά	και	οικονομικά	-	που	απασχολούν	το	αστυνομικό	προσωπι-
κό	 (Ένορκες	Διοικητικές	Εξετάσεις,	 Ίδρυση	Σώματος	 «Αδιάφθορων»-	Δικαστικής	
Αστυνομίας,	Συνοριακής	Αστυνομίας,	μάχιμη	5ετία,	μεθεπόμενος	αποστρατευτικός	
βαθμός	-	μισθολογικές	προαγωγές	Αξιωματικών,	ενίσχυση	Ταμείων	κ.λπ.).

-	 Παρενέργειες	από	την	εφαρμογή	του	«ενιαίου	μισθολογίου».
-	 Μετά	από	διεξοδική	συζήτηση	ομόφωνα	διαπίστωσε	ότι:
α.	Η	παρουσία	της	Αστυνομίας	έξω	από	τα	Σχολεία	και	χώρους	που	συχνάζουν	οι	νέοι	

απέδωσε	σημαντικά	αποτελέσματα	στον	αγώνα	κατά	των	ναρκωτικών	και	πρέπει	να	συνε-
χισθεί	και	ενισχυθεί.
β.	Η	σημαντική	μείωση	των	τροχαίων	ατυχημάτων	από	τη	συστηματική	εφαρμογή	του	

μέτρου	ελέγχου	της	οδικής	συμπεριφοράς	των	οδηγών-διενέργειας	αλκοτέστ	δικαίωσε	τις	
θέσεις	της	Ομοσπονδίας	μας,	όπως	αυτές	εκφράστηκαν	στο	πρόσφατο	Συνέδριό	μας.



292

Μανώλης	Κ.	Σταυρακάκης

γ.	Παρατηρείται	σημαντική	καθυστέρηση,	αναβλητικότητα	και	κωλυσιεργία	εκ	μέρους	
της	Κυβέρνησης	 για	 το	 θεσμικό	 εκσυγχρονισμό	 της	Ελληνικής	Αστυνομίας	 και	 επανα-
προσδιορισμό	του	ρόλου	της.
δ.	Οι	Κυβερνητικές	ανακοινώσεις	για	υλικοτεχνική	ενίσχυση	της	Αστυνομίας	την	προ-

σεχή	τριετία	είναι	θετικό	γεγονός,	το	οποίο	ελπίζουμε	να	υλοποιηθεί	για	το	καλό	του	ελ-
ληνικού	λαού.
ε.	Οι	 εξαγγελίες	 του	υπουργού	Δημόσιας	Τάξης,	 περί	 ίδρυσης	Δικαστικής	Αστυνομί-

ας,	Σώματος	«Αδιάφθορων»,	διενέργειας	ΕΔΕ	από	Εισαγγελείς	κ.λπ.	δεν	μας	βρίσκουν	
σύμφωνους	και	κινούνται	αντίθετα	προς	τη	βούληση	των	Αξιωματικών	του	Σώματος,	που	
φαίνεται	πλέον	να	θεωρούνται	στο	σύνολό	τους,	ως	μειωμένης	ηθικής	αντιστάσεως	και	κα-
ταρτίσεως,	παράλληλα	με	την	παγιωμένη	αντίληψη	μερικών,	περί	πολιτών	β’	κατηγορίας.	
Επ’	αυτού	οι	θέσεις	μας	είναι	γνωστές	και	διαχρονικές:
(1)	 Αποκατάσταση	ιεραρχικής	τάξης,	καταπολέμηση	νεποτισμού	και	παραγοντισμού,	

διαφάνεια,	αξιοκρατία,	δικαιοσύνη.
(2)	 Ενεργοποίηση-εφαρμογή	ισχυουσών	διατάξεων,	περί	συστάσεως	Υπηρεσίας	Διοι-

κητικών	Εξετάσεων,	με	έμπειρο,	νομομαθές	και	καταρτισμένο	προσωπικό,	που	θα	
ασχολείται	αποκλειστικά	και	μόνο	με	τη	διενέργεια	των	Ενόρκων	Διοικητικών	Εξε-
τάσεων,	παράλληλα	με	τη	θεσμοθέτηση	παρουσίας	συνηγόρου	κατ’	αυτές.

(3)	 Καθιέρωση	ουσιαστικού	αξιοκρατικού	συστήματος	Κρίσεων	-	Προαγωγών	-	Μετα-
θέσεων	και	συμμετοχή	εκπροσώπων	των	Συνδικαλιστικών	Ενώσεων	στα	Υπηρεσι-
ακά	Συμβούλια.

στ.	Δεν	υλοποιήθηκαν,	μέχρι	σήμερα,	οι	επανειλημμένες	δεσμεύσεις	για	ικανοποίηση	
χρονιζόντων	οικονομικών,	ασφαλιστικών	κ.λπ.	αιτημάτων,	τα	οποία	από	όλους	έχουν	ανα-
γνωρισθεί	ως	δίκαια.
ζ.	Η	εφαρμογή	του	«ενιαίου	μισθολογίου»,	όχι	μόνο	δεν	απέφερε	κάποιες	αυξήσεις	στο	

εισόδημα	του	προσωπικού,	αλλά	η	μεγάλη	πλειοψηφία	των	στελεχών	των	Ενόπλων	Δυνά-
μεων	και	Σωμάτων	Ασφαλείας	είδαν	τις	καθαρές	αποδοχές	τους	να	μειώνονται.
-	Κατόπιν	των	ανωτέρω,	το	Δ.Σ.	αποφάσισε	ομόφωνα	την	πραγματοποίηση,	εντός	του	

μηνός	Νοεμβρίου,	πανελλήνιας	συγκέντρωσης	Αξιωματικών	στην	Αθήνα.

Χαρακτηριστικό	του	κλίματος	που	είχε	ήδη	διαμορφωθεί	είναι	το	δημοσίευμα	της	εφη-
μερίδας	«Επενδυτής»	(25-26	Οκτωβρίου	1997),	με	τίτλο	«Μπαράζ	κινητοποιήσεων	στην	
Αστυνομία.	Οδομαχίες	Ρωμαίου	-	Συνδικαλιστών».

«Έπειτα από μια περίοδο αμοιβαίων φιλοφρονήσεων και γόνιμων συζητήσεων στο όνομα 
της επίλυσης των προβλημάτων της Αστυνομίας, οι σχέσεις πολιτικής Ηγεσίας και συνδι-
καλιστών το τελευταίο διάστημα έχουν τραυματιστεί ανεπανόρθωτα. Η συντριπτική πλει-
ονότητα των ενώσεων των αστυνομικών αποφάσισε δυναμικές κινητοποιήσεις σε όλη τη 
χώρα: Σαρανταοκτάωρη σιωπηρή διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, 
ταυτόχρονη εκδήλωση ανάλογων αντιδράσεων στις έδρες των νομών της χώρας, πανελλαδι-
κές συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πότε ακριβώς θα εκδηλωθεί το μπαράζ των 
κινητοποιήσεων παραμένει άγνωστο, καθώς οι διοργανωτές διατηρούν το πλεονέκτημα του 
αιφνιδιασμού.

Οι αστυνομικοί κατέστρωσαν σχέδια δράσης και πιέζουν την κυβέρνηση να ικανοποιήσει 
τα αιτήματά τους (θεσμικά και οικονομικά) μέσα σε συγκεκριμένο πλέον χρονοδιάγραμμα. 
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Ταυτόχρονα, αποφάσισαν να διευρύνουν το “οπλοστάσιό” τους, θέτοντας για πρώτη φορά 
ζήτημα αλλαγής του νόμου περί συνδικαλισμού.

• Ζητούν την de facto αναγνώριση του συνδικαλιστικού τους δικαιώματος από τη διοίκη-
ση της Αστυνομίας, καθώς παρατηρούνται κρούσματα απόρριψης της συνδικαλιστικής 
ιδιότητας ορισμένων εκλεγμένων αντιπροσώπων.

•	 Ζητούν (σ.σ. αφορά αιτήματα της ΠΟΑΣΥ) να τροποποιηθεί το άρθρο 30α του Ν. 
1264/82, για να διασφαλισθούν πλήρως τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώμα-
τα του αστυνομικού προσωπικού, με την κατάργηση των διατάξεων που απαγορεύ-
ουν στους συνδικαλιστές να ασκούν κριτική σε πράξεις της διοίκησης. Στην πράξη δεν 
εφαρμόζεται σήμερα αυτή η διάταξη, αλλά είναι σαφές ότι, αν αλλάξει άποψη ο υπουρ-
γός, όλοι οι συνδικαλιστές θα παραπέμπονται στα πειθαρχικά συμβούλια.

Το “πείραμα” του αστυνομικού συνδικαλισμού, που για πολλούς πριν από μερικά χρόνια 
ήταν ακόμα ένα άπιαστο όνειρο, σήμερα παραπέμπει στη γνωστή ρήση που θέλει μεν την εγ-
χείρηση να έχει πετύχει, αλλά τον ασθενή να έχει πεθάνει... Γιατί στην προκειμένη περίπτωση 
οι συνδικαλιστές κατάφεραν μεν να “ενηλικιωθούν”, χωρίς, όμως, να έχει ζωντανέψει το 
πολύπαθο Σώμα της Αστυνομίας. Οι συνδικαλιστές κατηγορούν την Ηγεσία για ατολμία, και 
η Ηγεσία τους συνδικαλιστές για μαξιμαλιστικούς στόχους με μικροπολιτικά -και όχι μόνον- 
κίνητρα.

Ο υπουργός Δημοσίας Τάξεως, Γ. Ρωμαίος, καυχιέται, βέβαια, ότι είναι ο μοναδικός μέχρι 
σήμερα υπουργός που άνοιξε διάπλατα τις πόρτες του γραφείου του στους συνδικαλιστές, 
άκουσε τα αιτήματά τους, συμφώνησε με τα περισσότερα και πέτυχε σε ένα βαθμό να εξασφα-
λίσει έναν δίαυλο επικοινωνίας και σταθερής συνεργασίας μαζί τους. Μάλιστα, ορισμένες 
φορές οι σχέσεις ήταν τόσο καλές, που οδήγησαν και σε αρνητικά σχόλια – εις βάρος κυρίως 
εκείνων που φάνηκε ότι “ερωτοτροπούσαν” με την... “εργοδοσία”. Όμως, το τεντωμένο 
σχοινί πάνω στο οποίο ακροβατούσαν οι δύο πλευρές, δεν άντεξε για πολύ. Ο υπουργός 
Δημόσιας Τάξης είχε καταστήσει σαφές από καιρό στους συνομιλητές του ότι δεν θα ανεχθεί 
εξω-αστυνομικές συμμαχίες και πολύ περισσότερο δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να προκαλέ-
σει κρίση στην Αστυνομία υποκινούμενος από προσωπικά ή κομματικά κίνητρα. Με έκπληξη 
είδε, λοιπόν, στις αρχές του μηνός δεκάδες εκπροσώπους επαρχιακών σωματείων, που είχαν 
σύσκεψη στο υπουργείο του, να υποβάλλουν αιτήματα επί παντός επιστητού, ωσάν να είχαν 
απέναντί τους το μάγο με το χρυσό ραβδάκι. Ο υπουργός έφτασε στο σημείο να εκφράσει την 
αγανάκτησή του, λέγοντας χαρακτηριστικά: “Αν έχουν βάση αυτά που λέτε, τότε θα τρελα-
θούμε εμείς εδώ μέσα”.

Η “έκρηξη” ήρθε, όμως, λίγες μέρες αργότερα, όταν είχε αρχίσει ο χορός των κινητοποι-
ήσεων. Αφορμή, το γιουχάισμα που δέχτηκε από θερμόαιμες “μονάδες” έξω από τη Βουλή 
ο πρόεδρος Απόστολος Κακλαμάνης. Από το βήμα της Βουλής, ο κ. Ρωμαίος δήλωσε ευθαρ-
σώς μία μέρα αργότερα ότι διακόπτει το διάλογο με τους συνδικαλιστές, εάν δεν αποδοκιμά-
σουν τα έκτροπα. 

Ο ιδιόμορφος χώρος των Σωμάτων Ασφαλείας είναι φυσικό, κατά τον υπουργό, να μην 
επιδέχεται κραδασμών, όσο κι αν είναι δίκαια τα αιτήματα του κλάδου. Η Ηγεσία του υπουρ-
γείου θεωρεί ότι η συνδικαλιστική δραστηριότητα πρέπει να έχει όρια και να ασκείται με σύ-
νεση. Γι’ αυτό υποστηρίζει ότι οι συνδικαλιστικές υπερβολές και οι ανώφελες κινητοποιήσεις 
δεν βλάπτουν την Ηγεσία, αλλά το ίδιο το πολύπαθο Σώμα της Αστυνομίας.

Οι συνδικαλιστές γνωρίζουν από την πλευρά τους πόσο ενοχλεί η φωνή που απέκτησαν – 
σχετικά πρόσφατα. Κατανοούν, επίσης, ότι ένα καταπιεσμένο Σώμα, αδικημένο και εξαπατη-
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μένο πολλές φορές από “πράσινους” και “βένετους” υπουργούς, αναμένει από αυτούς να μη 
βαδίσουν στην πεπατημένη. Οποιαδήποτε παρασπονδία είναι μοιραίο να αποβεί εις βάρος 
τους. Το ευτύχημα είναι ότι μέχρι στιγμής ουδείς έχει τολμήσει να τους κατηγορήσει ευθέως 
ότι εισάγουν στην Αστυνομία κομματικό συνδικαλισμό».

Στις	 5-11-97,	 κατόπιν	 προσκλήσεως	 της	 Βουλγαρικής	 Ομοσπονδίας	 Αστυνομικών,	
αντιπροσωπεία	 (αποτελούμενη	 από	 τον	 Πρόεδρο,	Αστυν.	Δ/ντή	 Ηλία	 Βλαχογιάννη,	Α’	
Αντιπρόεδρο,	Ελευθέριο	Οικονόμου	και	το	Γενικό	Γραμματέα,	Μιχαήλ	Βετούλη)	επισκέ-
φθηκε	τη	γείτονα	χώρα	για	να	παραστεί	στις	εργασίες	του	Δεύτερου	Συνεδρίου	τους,	αλλά	
και	ενόψει	εισαγωγής	προς	ψήφιση	στο	εθνικό	τους	Κοινοβούλιο	του	Νέου	Νόμου	«Περί	
συνδικαλιστικών	ελευθεριών	και	δικαιωμάτων	των	αστυνομικών».	Εκτός	της	Ελληνικής	
αντιπροσωπείας,	η	οποία	κλήθηκε	αφενός	λόγω	των	αρίστων	διμερών	σχέσεων	των	δύο	
αντιπροσωπειών	και	αφετέρου	για	να	τιμηθεί	η	χώρα	μας	ως	κοιτίδα	της	Δημοκρατίας,	
κλήθηκαν	και	παρέστησαν	το	προεδρείο	της	Ουγγρικής	Ομοσπονδίας	Αστυνομικών	γιατί	
ήσαν	οι	πρώτοι	που	ξεκίνησαν	τις	δημοκρατικές	μεταρρυθμίσεις	από	τις	χώρες	της	Ανατο-
λικής	Ευρώπης	-	και	ο	Πρόεδρος	του	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Αστυνομικών	Σωματείων	
CESP.
Κατά	 την	 παραμονή	 της	 στη	 Σόφια,	 η	 αντιπροσωπεία	 επισκέφθηκε	 εθιμοτυπικά	 την	

Προεδρία	της	Δημοκρατίας,	όπου	για	λογαριασμό	του	Προέδρου,	Πέτερ	Στογιάνοφ,	έγι-
νε	δεκτή	από	το	Στρατηγό	-	Διευθυντή	αρμόδιο	για	θέματα	ασφαλείας,	Τσβετάν	Τοτομί-
ροφ,	και	το	υπουργείο	Εσωτερικών,	όπου	έγινε	δεκτή	από	τον	Α’	Γενικό	Γραμματέα	του	
υπουργείου,	Στρατηγό	Μποζιντάρ	Ποπόφ,	ενώ	στα	πλαίσια	συνδικαλιστικών-κοινωνικών	
εκδηλώσεων	συνάντησε	την	Αντιπρόεδρο	της	Βουλής,	Πέτια	Σόποβα,	τον	υπουργό	Εσω-
τερικών,	Μπογκομίλ	Μπένεφ,	και	το	Γενικό	Διευθυντή	της	Αστυνομίας	της	Βουλγαρίας,	
Σλάφτσο	Μποσιλκόφ.
Στους	 ανωτέρω,	 πέραν	 της	 γενικότερης	 ανταλλαγής	 απόψεων	 για	 θέματα	 αμοιβαίου	

αστυνομικού	ενδιαφέροντος,	τονίστηκε	η	σπουδαιότητα	που	αποδίδει	το	Ευρωπαϊκό	Συμ-
βούλιο	Αστυνομικών	Σωματείων	για	την	υλοποίηση	των	ψηφισμάτων	του	Συμβουλίου	της	
Ευρώπης	και	του	Ευρωπαϊκού	Κοινωνικού	Χάρτη,	για	τις	συνδικαλιστικές	ελευθερίες	των	
αστυνομικών	αλλά	και	η	ευχή	ο	νέος	Συνδικαλιστικός	Νόμος	να	είναι	προϊόν	κοινής	βού-
λησης	 (Κυβέρνησης	και	Βουλγαρικής	Ομοσπονδίας	Αστυνομικών).	Τα	ανωτέρω	επανέ-
λαβε	ο	Πρόεδρος	της	ΠΕΝΑΑ	και	σε	δηλώσεις	του	στη	Βουλγαρική	κρατική	τηλεόραση.
Επίσης,	 την	 8-11-1997	 πραγματοποιήθηκε,	 με	 πρωτοβουλία	 της	 Βουλγαρικής	 Ομο-

σπονδίας	Αστυνομικών,	 και	 για	 πρώτη	 φορά	 μετά	 το	 1944	 λειτουργία-εορτασμός	 των	
Παμμεγίστων	Ταξιαρχών	στον	Καθεδρικό	Ναό	Αλεξάντερ	Νιέφσκι.	Επισημαίνεται	ότι	οι	
Ταξιάρχες	μέχρι	το	1944	ήταν	προστάτες	της	Βουλγαρικής	Αστυνομίας,	ενώ	έκτοτε	δεν	
εορτάζονταν	ως	προστάτες	της.
Τέλος,	στα	πλαίσια	των	διμερών	επαφών	πραγματοποιήθηκε	την	9-11-1997	κοινή	συ-

νεδρίαση	των	δύο	αντιπροσωπειών	και	αποφασίσθηκε	η	συνέχισή	τους	σε	τακτά	χρονικά	
διαστήματα.	Μετά	το	τέλος	των	συζητήσεων	δόθηκε	Συνέντευξη	Τύπου	από	την	αντιπρο-
σωπεία	μας	στα	Βουλγαρικά	Μ.Μ.Ε.

Ένα	άλλο	καυτό	θέμα	εσωτερικής	επικαιρότητας	που	απασχόλησε	έντονα	τους	Αξιω-
ματικούς	ήταν	η	υπόθεση	«χουντογλέντι».	Στις	10	Νοεμβρίου,	η	«Ελευθεροτυπία»	κυκλο-
φόρησε	με	αποκαλυπτικό	δημοσίευμα,	εμφανίζοντας	ομάδα	αστυνομικών	να	προβαίνει	σε	
ασχήμιες	εντός	στρατοπέδου	της	Θεσσαλονίκης,	και	μάλιστα	εν	ώρα	εκπαίδευσης.
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Την	επομένη,	η	ΠΕΝΑΑ	με	ανακοίνωσή	της	σημείωνε	ότι	οι	χθεσινές	αποκαλύψεις	της	
συγκεκριμένης	εφημερίδας	για	«γλέντι»	αστυνομικών,	υπό	τους	ήχους	φιλοδικτατορικών	
ασμάτων,	προκάλεσαν	έκπληξη	στην	κοινή	γνώμη	και	στην	ευρύτερη	αστυνομική	οικογέ-
νεια,	γι’	αυτό	«η διαταχθείσα έρευνα πρέπει να προχωρήσει τάχιστα και σε βάθος, ώστε να 
διαλευκανθεί πλήρως η όλη υπόθεση.

Θέλουμε, όμως, να επιστήσουμε την προσοχή των αρμοδίων της έρευνας, ότι αυτή θα 
πρέπει να είναι αντικειμενική, να περιορισθεί στους πραγματικά υπευθύνους και να μη χρη-
σιμοποιηθεί σαν άλλοθι για κυνήγι «μαγισσών», καθόσον από τις χθεσινές αποκαλύψεις 
προκύπτουν πολλά «κενά» και «ερωτηματικά», δεδομένου ότι η υπόθεση ήταν, όπως φαίνε-
ται, γνωστή τουλάχιστον από διμήνου. 

Και βέβαια δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε σε καμία περίπτωση τους διατυπωθέντες αό-
ριστους ισχυρισμούς, ότι εντός των κύκλων του Αστυνομικού Σώματος δρουν παρακρατι-
κές οργανώσεις, και μάλιστα ότι σκοπίμως δεν «εξετέλεσαν αποτελεσματικά» τα καθήκοντά 
τους, κατά τη λήψη μέτρων στην πρόσφατη συνάντηση-εκδήλωση Ελλήνων και Τούρκων 
επιχειρηματιών στη Θεσσαλονίκη. Απομένει, λοιπόν, στους καταγγείλαντες να καταθέσουν 
τάχιστα αρμοδίως, αλλά και στη Βουλή των Ελλήνων, όποια σχετικά στοιχεία διαθέτουν, 
ώστε να μη παραμείνει και η παραμικρή σκιά και υποψία, για τη δημοκρατική προσήλωση 
των Ελλήνων Αστυνομικών.

Η ΠΕΝΑΑ διαβεβαιώνει την ελληνική κοινωνία ότι ο δημοκρατικός προσανατολισμός του 
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας είναι τόσο στέρεα δομημένος και δεδομένος, ώστε 
να μην κινδυνεύει από τις όποιες γραφικές γιορτές και φωνές του χθες, που έχουν καταδικα-
σθεί από τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού».

Στις	19-11-1997	ακολούθησε	νέα	συνεδρίαση	του	Δ.Σ.	με	τη	συμμετοχή	και	των	Προ-
έδρων	-	Γενικών	Γραμματέων	των	Πρωτοβαθμίων	Ενώσεων	και	συζήτησε	διεξοδικά	το	
σύνολο	των	προβλημάτων	που	απασχολούν	την	Ελληνική	Αστυνομία	και	το	προσωπικό	
της.	Διαπίστωσε	δε	ότι	δεν	προχωρούν	με	ικανοποιητικό	ρυθμό	τα	προς	επίλυση	οικονο-
μικά	και	θεσμικά	αιτήματα	(μάχιμη	5ετία,	οικονομικές	διαβαθμίσεις	Αξιωματικών,	Ενό-
πλων	Δυνάμεων,	Σωμάτων	Ασφαλείας	-	μεθεπόμενος	αποστρατευτικός	βαθμός,	ενίσχυση	
Ταμείων	-	ασφάλιση	αστυνομικού	προσωπικού,	τρόπος	διενέργειας	Ενόρκων	Διοικητικών	
Εξετάσεων,	 ίδρυση	Σώματος	«αδιαφθόρων»	κ.λπ.),	αλλά	και	ότι	καθυστερεί	σημαντικά	
ο	 θεσμικός	 εκσυγχρονισμός	 της	Ελληνικής	Αστυνομίας	 και	 ο	 επαναπροσδιορισμός	 του	
ρόλου	της,	με	την	παράλληλη	αποδέσμευσή	της	από	την	εκτέλεση	έργων	ξένων	προς	την	
αποστολή	της,	με	χαρακτηριστικότερο	παράδειγμα	τη	φρούρηση	των	Σωφρονιστικών	Κα-
ταστημάτων	της	χώρας.	Προς	τούτο,	αποφάσισε	ομόφωνα	όπως	προβεί	σε	μια	σειρά	κλι-
μακούμενων	αντιδράσεων,	ώστε	να	ενημερωθεί	ο	ελληνικός	λαός,	αλλά	και	ο	πολιτικός	
κόσμος,	ως	ακολούθως:
Την	2-12-1997	και	ώρα	11	θα	υπάρξει	μία	ένστολη	σιωπηρή	διαμαρτυρία	των	Δ.Σ.	των	

Πρωτοβαθμίων	Ενώσεων	και	των	αντιπροσώπων	στην	Π.ΕΝ.Α.Α.,	μπροστά	από	τις	Γενι-
κές	Γραμματείες	της	Περιφέρειας,	όπου	και	θα	επιδώσουν	και	σχετικό	Υπόμνημα	στον	Πε-
ριφερειάρχη.	Την	ίδια	ώρα	στην	Αθήνα,	μπροστά	από	τη	Βουλή	των	Ελλήνων,	τα	Δ.Σ.	της	
Ομοσπονδίας	και	της	Ένωσης	Αξιωματικών	Αστυνομίας	Αττικής,	με	τους	αντιπροσώπους,	
θα	προβεί	σε	ωριαία	σιωπηρή	διαμαρτυρία	και	στη	συνέχεια	θα	επισκεφθούν	τον	Πρόεδρο	
της	Βουλής	και	τα	πολιτικά	κόμματα	για	την	επίδοση	σχετικού	Υπομνήματος,	ενώ	το	αυτό	
θα	πράξουν	μπροστά	από	το	υπουργείο	Μακεδονίας-Θράκης,	το	Δ.Σ.	και	οι	αντιπρόσωποι	
της	Ένωσης	Αξιωματικών	Κεντρικής	Μακεδονίας.
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Το	Β’	15νθήμερο	του	Ιανουαρίου	έτους	1998,	και	εφόσον	δεν	υπάρξει	μέχρι	τότε	ικανο-
ποιητική	εξέλιξη	των	αιτημάτων,	θα	πραγματοποιηθεί	Πανελλαδική	Συγκέντρωση	Αξιω-
ματικών	στην	Αθήνα.
Όσον	αφορά	τις	εξαγγελίες	του	υπουργού	Δημόσιας	Τάξης,	περί	ιδρύσεως	Δικαστικής	

Αστυνομίας,	διενέργειας	Ε.Δ.Ε.	από	Εισαγγελείς,	σύσταση	Υπηρεσίας	«Εσωτερικών	Υπο-
θέσεων	–	Αδιάφθορων»	κ.λπ., «δεν μας βρίσκουν σύμφωνους, κινούνται αντίθετα προς τη 
βούληση των Αξιωματικών του Σώματος και προσβάλλουν την τιμή, υπόληψη και αξιοπρέ-
πειά μας. Κανείς δεν δικαιούται να θεωρεί ένα ένδοξο Σώμα, ως ύποπτο διαφθοράς, που 
χρειάζεται τους «αδιάφθορους» (ποιος και με τι κριτήρια θα τους επιλέγει άραγε;) για να 
το «εξαγνίσει» και «θεραπεύσει». Γι’ αυτό αποφασίσθηκε ομόφωνα όπως κανείς αιρετός 
εκπρόσωπος του προσωπικού δεχθεί να στελεχώσει τη νέα Υπηρεσία, ενώ παράλληλα καλού-
νται τα μέλη μας να μη δεχθούν «οικεία βουλήσει» να υπηρετήσουν σ’ αυτήν.

Ακόμη συμφωνήθηκε να εισηγηθούν την ενεργοποίηση του π.δ. 287/1993, που προβλέπει 
τη σύσταση και λειτουργία Υποδιευθύνσεων Διοικητικών Εξετάσεων στα Επιτελεία των Γενι-
κών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης -οι οποίες και πρέπει να επεκτα-
θούν σε όλες τις μεγάλες Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας- για τη διενέργεια των Ε.Δ.Ε. 
από έμπειρους και καταρτισμένους Αξιωματικούς, αποκλειστικού έργου».

Στις	 23-11-97,	 με	 αφορμή	 τα	συνεχιζόμενα	 δημοσιεύματα	 του	Τύπου,	 αναφορικά	με	
απόφαση	του	αρμοδίου	Ανακριτικού	Συμβουλίου,	για	τις	«λίστες	της	ντροπής»,	η	ΠΕΝΑΑ	
δηλώνει	τα	ακόλουθα:

Η συμμετοχή κάποιων εκ των συναδέλφων μας, ως μελών-δικαστών των Ανακριτικών 
Συμβουλίων αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή γι’ αυτούς. Εναπόκειται στους ιδίους επομένως να 
αποδεικνύουν κάθε φορά, εμπράκτως, ότι τιμούν το «αξίωμά » τους, τα «γαλόνια» τους και 
την «αξιοπρέπειά» τους. Και πάνω απ’ όλα ότι σέβονται τους συναδέλφους τους, οι οποίοι 
«προσβλέπουν» σ’ αυτούς για την απόδοση δικαιοσύνης, σύμφωνα με τους υφισταμένους 
νόμους και εσωτερικούς κανονισμούς του Σώματος.

Και όλοι κρίνονται.... Και οι κρίνοντες, εν προκειμένω. Και φοβούμαστε -υπό την αίρεση 
ότι τα σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου απηχούν την πραγματικότητα- ότι για μερικούς εξ 
αυτών η κρίση θα είναι «βαριά» και «σκληρή».

Και το «πελώριο» ερώτημα που απασχολεί το σύνολο της αστυνομικής, αλλά και της κοι-
νής γνώμης γενικότερα, είναι: Τελικά, κανείς δεν υπαγόρευσε, κανείς δεν συνέταξε και κα-
νείς δεν χρησιμοποίησε τις περιβόητες «λίστες της ντροπής»; Το υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
δηλώνει, επίσημα, αδυναμία, να ανακαλύψει τον ή τους ενόχους στο εσωτερικό του; Και 
πώς περιμένει να το εμπιστευθεί ο Ελληνικός λαός, ότι διά των Υπηρεσιών του είναι σε θέση 
να προστατεύσει τη ζωή, την τιμή και την περιουσία του, να ανακαλύψει τους εγκληματίες, 
τους μεγαλέμπορους ναρκωτικών και γενικά να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την αυξημένη 
εγκληματικότητα;

Μέσα	στον	ορυμαγδό	της	αρνητικής	δημοσιότητας	που	είχε	κυριεύσει	την	αστυνομική	
επικαιρότητα,	στις	24-11-97	η	ΠΕΝΑΑ	δημοσιοποίησε	ένα	μακροσκελές	Υπόμνημα	των	
σοβαρότερων	 προβλημάτων	 που	 απασχολούσαν	 την	Αστυνομία	 και	 το	 προσωπικό	 της,	
όπως	αυτά	εγκρίθηκαν	από	τα	τακτικά	και	έκτακτα	συνέδριά	της:

α. Επαναπροσδιορισμός του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας και οριστική απαλλαγή αυ-
τής από την εκτέλεση έργων ξένων προς την αποστολή της, ώστε απερίσπαστη να επιδοθεί 
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στην καταπολέμηση του εγκλήματος και γενικότερα στη διασφάλιση των απαιτουμένων συν-
θηκών τάξης και ασφάλειας, όροι απαραίτητοι για την ειρηνική και δημιουργική ενασχόληση 
του Έλληνα πολίτη.

β. Επίλυση των κατωτέρω χρονιζόντων θεσμικών, οικονομικών και συνταξιοδοτικών-
ασφαλιστικών αιτημάτων, για τα οποία, κατά καιρούς, υπήρξαν δεσμεύσεις και δόθηκαν 
υποσχέσεις για επίλυσή τους, χωρίς, δυστυχώς, μέχρι σήμερα να ικανοποιηθούν.

Α’ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
α. Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των Αστυνομικών Υπηρεσιών, στα πρότυπα των 

χωρών της Ε.Ε., προκειμένου να διασφαλισθεί ο απαιτούμενος τεχνολογικός εξοπλισμός, για 
την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής μας, στα πλαίσια εφαρμογής της Συνθήκης Σένγκεν 
και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα.

β. Ενίσχυση σε προσωπικό και μέσα των Υπηρεσιών παραμεθόριων περιοχών, οι οποίες 
αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα εισόδου λαθρομε ταναστών, σε συνεργασία με συναρμόδιες 
κρατικές Αρχές (Ένοπλες Δυνά μεις - Λιμενικό Σώμα).

Ορθολογικότερος σχεδιασμός των εν γένει λαμβανομένων μέτρων τάξης και ασφάλειας 
και ειδικότερα:

α. Επανεξέταση του ισχύοντος πλαισίου διάθεσης αστυνομικών δυνάμεων, κατά τη διενέρ-
γεια αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων (γήπεδα, συναυλίες κ.λπ.), σύμφωνα και με 
τα εφαρμοζόμενα κριτήρια και πρακτικές που ακολουθούνται από τις λοιπές χώρες της Ε.Ε.

β. Επανακαθορισμός των διατιθέμενων αστυνομικών για την προστασία επισήμων και 
λοιπών προσώπων, ώστε, σε συνδυασμό με την απαλλαγή της Ελληνικής Αστυνομίας από την 
εκτέλεση ξένων προς την αποστολή της έργων, να εξοικονομηθεί αστυνομική δύναμη και δι-
ατεθεί για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, αλλά και να εξασφαλισθούν παράλληλα 
ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για το αστυνομικό προσωπικό (τήρηση του προβλεπόμενου 
ωραρίου εργασίας - εφαρμογή διατάξεων για 5νθήμερη εργασία - χορήγηση εβδομαδιαίας 
ανάπαυσης - ΡΕΠΟ).

Θεσμοθέτηση ουσιαστικού αξιοκρατικού συστήματος Αξιολόγησης - Κρίσεων - Προαγω-
γών, καθώς και αντικειμενικού συστήματος Μεταθέσεων - Αποσπάσεων, σύμφωνα και με 
τις προτάσεις μας, οι οποίες ήδη είναι γνωστές στο υπουργείο μας, προκειμένου εξαλειφθούν 
φαινόμενα πελατειακών σχέσεων, με όλες τις προφανείς δυσμενείς συνέπειες, τόσο στην υπη-
ρεσιακή κατάσταση και ανέλιξη του αστυνομικού προσωπικού όσο και στην αποτελεσματική 
εκπλήρωση της αποστολής του, έναντι της κοινωνίας μας.

Συμμετοχή εκπροσώπων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων στα υπηρεσιακά Συμβούλια, 
Ασφαλιστικά Ταμεία, Επιτροπές κ.λπ.

Ίδρυση ανεξάρτητου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
Θέσπιση διατάξεων νόμιμης χρήσης των όπλων από αστυνομικά όργανα, ώστε να διαλυ-

θούν οι συγχύσεις και αμφιβολίες και να αποτραπεί κάθε αρνητικό στοιχείο χρήσης ή αχρη-
σίας των όπλων των αστυνομικών.

Ουσιαστικός εκσυγχρονισμός του Πειθαρχικού Δικαίου και Κανονισμών Εσωτερικής λει-
τουργίας (δυνατότητα παράστασης μετά συνηγόρου, λήψη αντιγράφων δικογραφίας κ.λπ.).

Θεσμοθέτηση διατάξεων για καθ’ υπέρβαση εισαγωγή στις Παραγωγικές Σχολές της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας τέκνων του προσωπικού τους, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
που ισχύουν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Εξασφάλιση όρων υγιεινής και ασφάλειας για το αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα με την 
εσωτερική και κοινοτική νομοθεσία.
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Ίδρυση Νοσοκομείου για την περίθαλψη και νοσηλεία του εν ενεργεία και συντάξει αστυ-
νομικού προσωπικού και μέχρι τότε δυνατότητα νοσηλείας αυτού και στα Στρατιωτικά Νοσο-
κομεία Ναυτικού και Αεροπορίας. Επίσης, δυνατότητα προμήθειας φαρμάκων από τα Στρα-
τιωτικά Φαρμακεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ενεργοποίηση του π.δ. 287/1993, που προβλέπει τη σύσταση και λειτουργία Υποδιευθύν-
σεων Διοικητικών Εξετάσεων στα Επιτελεία των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττι-
κής και Θεσσαλονίκης -οι οποίες και πρέπει να επεκταθούν σε όλες τις μεγάλες Αστυνομικές 
Διευθύνσεις της χώρας- για τη διενέργεια των Ε.Δ.Ε. από έμπειρους και καταρτισμένους Αξι-
ωματικούς, αποκλειστικού έργου, και όχι από Εισαγγελικούς λειτουργούς, ενέργεια η οποία 
προσβάλλει ευθέως την τιμή, υπόληψη και αξιοπρέπειά μας.

Αντιμετώπιση της διαφθοράς επίορκων αστυνομικών, μέσω του υφιστάμενου νομικού πλαι-
σίου και κυρίως με τη διαφάνεια, τον ουσιαστικό θεσμικό εκσυγχρονισμό και την αξιοκρατία.

Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Αναπροσαρμογή βασικού μισθού Ανθυπολοχαγού στις 200.000 δρχ., σύμφωνα με τις προ-

τάσεις μας.
Οικονομικές διαβαθμίσεις Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων - Σωμάτων Ασφαλείας - 

Μεθεπόμενος αποστρατευτικός βαθμός.
Επίδομα θέσης Διοικητών Αστυνομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένων Γ ραφείων.
Νομοθετική ρύθμιση για χορήγηση εκλογικού επιδόματος, αντίστοιχου του χορηγουμένου 

στους υπαλλήλους των άλλων Υπουργείων.
Καταβολή οφειλόμενων δαπανών για μετακινήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις του αστυ-

νομικού προσωπικού.

Γ΄ ΣΥΝΤΑΞΙΟΛΟΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Ενοποίηση Τ.Α.Α.Χ. - Τ.Α.Ο.Χ.

Ασφάλιση του συνόλου του αστυνομικού προσωπικού στο Τ.Π.Δ.Υ., με δυνατότητα ανα-
γνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας στο Αστυνομικό Σώμα των προερχομένων από την πρώ-
ην Χωροφυλακή και καταβολή από τους ίδιους μέρους των εισφορών αναδρομικής ασφά-
λισης, σε ποσοστό 4% επί των αποδοχών του προηγουμένου μισθολογίου, και μέρος της 
σχετικής δαπάνης από το 1984 μέχρι σήμερα να αναληφθεί από την Πολιτεία, η οποία και 
διαχρονικά ευθύνεται για τη μη επίλυση του προβλήματος μέχρι τώρα.

Νέο επεισόδιο με την ΠΟΑΣΥ

Στις	28-11-97	σημειώνεται,	όμως,	ένα	ακόμα	επεισόδιο	έντασης	με	την	ΠΟΑΣΥ.	Με	
επιστολή	προς	τον	Δημήτρη	Κυριαζίδη,	που	κοινοποιήθηκε	στις	Περιφερειακές	Ενώσεις	
των	Αξιωματικών	με	την	παράκληση	όπως	Φ/Α	δοθούν	στις	τοπικές	Ενώσεις	Αστυνομι-
κών	Υπαλλήλων	και	στους	αντιπροσώπους	στην	ΠΟΑΣΥ,	τονίζονταν	τα	ακόλουθα:

Κύριε Πρόεδρε,
Με έκπληξη λάβαμε την από 25-11-1997 «ανοικτή» επιστολή σας, προς τρίτους, αλλά 
και σε μας. Και εκπλαγήκαμε ευχάριστα, γιατί, επιτέλους, «θυμηθήκατε» την ύπαρξη της 
Ομοσπονδίας μας και αναγνωρίζετε την ανάγκη ειλικρινούς συνεργασίας μαζί μας, για 
τον κοινό σκοπό: την επίλυση των πολλαπλών οικονομικών, θεσμικών και ασφαλιστικών 
προβλημάτων που απασχολούν την ευρύτερη αστυνομική οικογένεια.
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Βέβαια, στην επιστολή σας δεν αναγράφεται -προφανώς εκ παραδρομής- ότι αυτή η συ-
νεργασία υπήρξε στο παρελθόν και καρπός αυτής ήταν οι δύο Πανελλήνιες συγκεντρώσεις 
στο Παναθηναϊκό Στάδιο την 12-10-1995 και την 9-7-1996, όπου τέθηκαν οι βάσεις των 
σημερινών διεκδικητικών μας πλαισίων.
Δυστυχώς, στη συνέχεια η συνεργασία διεκόπη μονομερώς -και όχι με δική μας υπαιτιό-
τητα, όπως αναφέρετε-, αν και από την πλευρά μας έγιναν κατ’ επανάληψη προτάσεις για 
συνεργασία σε μείζονα θέματα που μας απασχολούν (ασφαλιστικό, διαβαθμίσεις, ίδρυση 
ραδιοφωνικού σταθμού κ.λπ.). Ακόμα προτάθηκε η σύσταση μιας προσωρινής Συντονιστι-
κής Επιτροπής των δύο Ομοσπονδιών (κάτι παρόμοιο πρότεινε και η Ένωση Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Αττικής), που -δυστυχώς- δεν έγινε αποδεκτό από εσάς.
Όσον αφορά τις προτάσεις σας για σύσταση μιας Δευτεροβάθμιας Ομοσπονδίας, σας είναι 
γνωστές οι θέσεις των δύο Συνεδρίων μας. Ακόμη, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι προσωπικά 
εσείς συμβάλατε στη διαμόρφωση του ισχύοντος συνδικαλιστικού Νόμου, κάτι το οποίο 
εμείς δεν είχαμε πράξει, κατά την ψήφιση αυτού στη Βουλή των Ελλήνων το 1994. Και 
αυτός ο Νόμος που εσείς είχατε αποδεχθεί, προβλέπει τη σύσταση Συνομοσπονδίας, στην 
οποία συμφωνούμε και σας καλούμε και πάλι να συζητήσουμε, για να βρούμε τους κοινά 
αποδεκτούς όρους και προϋποθέσεις.
Δεν προτιθέμεθα βεβαίως, σε καμία περίπτωση, να μπούμε στη λογική των αριθμών, γιατί 
ούτε οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, ούτε είναι το ασφαλέστερο και άριστο κριτήριο 
και οδηγός. Εξάλλου, ο τόπος μας υπέφερε και υποφέρει απ’ αυτούς που θεωρούν την 
αριθμητική τους υπεροχή το ασφαλέστερο κριτήριο ισχύος.
Επιπλέον, θέλουμε να σας πληροφορήσουμε ότι με ιδιαίτερη τιμή και χαρά το Δ. Σ. της 
Π.ΕΝ.Α.Α. δέχθηκε την πρόσκληση της Πανθεσσαλικής Επιτροπής Αστυνομικών Σωμα-
τείων και αποφάσισε να εκπροσωπηθεί στη Συγκέντρωση της 27-11-1997, στα Τρίκαλα, 
από Επιτροπή, με επικεφαλής τον Πρόεδρό μας. Περιττό, φυσικά, να αναφερθεί ότι τούτο 
δεν έγινε, γιατί όπως πληροφορηθήκαμε ασκήθηκε ΒΕΤΟ (!!!) γι’ αυτό. Φυσικά, ελπίζουμε 
τούτο να σας είναι γνωστό.
Προσβλέποντας σε μία ειλικρινή συνεργασία για το «κοινή συμφέρον», σας καλούμε και 
πάλι να αποδεχθείτε πρότασή μας για κοινή συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων 
μας, ώστε να αναζητήσουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις, χωρίς δογματισμούς και προ-
καταλήψεις».

Ένστολη σιωπηρή διαμαρτυρία

Στις	2-12-1997	και	ώρες	11.00-12.00,	υπήρξε	ένστολη	σιωπηρή	διαμαρτυρία	των	Δ.Σ.	
των	Πρωτοβαθμίων	Ενώσεων	και	των	αντιπροσώπων	στην	Π.ΕΝ.Α.Α.,	μπροστά	από	τις	
Γενικές	Γραμματείες	της	Περιφέρειας,	για	τη	μη	επίλυση	χρονιζόντων	θεσμικών,	οικονο-
μικών	και	ασφαλιστικών	αιτημάτων,	όπου	και	επέδωσαν	και	σχετικό	Υπόμνημα	στον	Πε-
ριφερειάρχη.	Την	ίδια	ώρα	στην	Αθήνα,	μπροστά	από	τη	Βουλή	των	Ελλήνων	τα	Δ.Σ.	της	
Ομοσπονδίας	και	της	Ένωσης	Αξιωματικών	Αστυνομίας	Αττικής,	με	τους	αντιπροσώπους,	
έκαναν	ωριαία	σιωπηρή	διαμαρτυρία	και	στη	συνέχεια	επισκέφθηκαν	τον	Πρόεδρο	της	
Βουλής	και	τα	πολιτικά	κόμματα	για	την	επίδοση	σχετικού	Υπομνήματος,	ενώ	το	ίδιο	έγινε	
μπροστά	από	το	υπουργείο	Μακεδονίας-Θράκης,	από	το	Δ.Σ.	και	τους	αντιπροσώπους	της	
Ένωσης	Αξιωματικών	Κεντρικής	Μακεδονίας-Θράκης.
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Στις	10	Δεκεμβρίου	1997,	η	ΠΟΑΣΥ	πραγματοποίησε	μια	πρωτότυπη	διαμαρτυρία	μέσα	
στο	στίβο	του	ΟΑΚΑ,	λίγο	πριν	από	την	έναρξη	του	ποδοσφαιρικού	αγώνα	Ολυμπιακού-
Ρόζενμποργκ,	παρά	τις	εισαγγελικές	απαγορεύσεις.	Όπως	ήταν	αναμενόμενο,	προκλήθηκε	
σάλος	και	η	Ηγεσία	διέταξε	τη	διενέργεια	ΕΔΕ	και	την	πειθαρχική	δίωξη	των	υπαιτίων.	
Η	ΠΟΑΣΥ	την	επομένη	ημέρα	στράφηκε	με	ανακοίνωσή	της	κατά	της	Ηγεσίας,	αλλά	

και	κατά	του	προέδρου	της	ΠΕΝΑΑ:
«Είμαστε υποχρεωμένοι να καταγγείλουμε την αήθη, ύποπτη και ύπουλη συνάμα συμπε-

ριφορά του Διευθυντή Κρατικής Ασφάλειας Βλαχογιάννη Ηλία, ο οποίος με την επίπλαστη 
ιδιότητα του «συνδικαλιστή», προσπάθησε δημόσια χθες (10-12-97) σε μια κορυφαία εκδή-
λωση της Ομοσπονδίας (διαμαρτυρία κατά της βίας στο εσωτερικό του Ολυμπιακού Σταδί-
ου κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα), με όλες τις Διοικήσεις των Πρωτοβάθμιων 
Οργανώσεων της χώρας, να μεταφέρει τον υπηρεσιακό του ρόλο και στα συνδικαλιστικά 
πράγματα των Αστυνομικών.

Επειδή ο ρόλος του από τις ενέργειές του κρίνεται πλέον ύποπτος, οφείλουμε να προειδο-
ποιήσουμε αυτόν, αλλά και να πληροφορήσουμε ταυτόχρονα και τους συναδέλφους, ότι δεν 
θα ανεχθούμε εφεξής αυτού του είδους τις δόλιες συμπεριφορές που στοχεύουν στο να πλή-
ξουν το συνδικαλιστικό κίνημα των Αστυνομικών, ώστε να καταστήσουν αυτό ποδηγετημένο 
και κατευθυνόμενο»

Ακολούθησε	στις	12-11-97	η	απάντηση	της	ΠΕΝΑΑ:	
Με αφορμή τη χθεσινή «εμετική» από κάθε άποψη επίθεση της ηγετικής ομάδας της ΠΟ-
ΑΣΥ κατά του Προέδρου μας Ηλία Βλαχογιάννη, η Ομοσπονδία μας ανακοινώνει τα ακό-
λουθα:
Θλίβεται βαθύτατα για τον κατήφορο που έχουν πάρει αυτοί που υπογράφουν την κατά-
πτυστη και ιταμή ανακοίνωση.
Λυπάται, γιατί το προεδρείο της ΠΟΑΣΥ δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι η διαφορετική άπο-
ψη και φωνή είναι το υγιέστερο κύτταρο του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.
Η Ομοσπονδία μας επαναλαμβάνει, για μία ακόμη φορά, τις γνωστές, υπεύθυνες και ξεκά-
θαρες θέσεις της, όσον αφορά την παρουσία της Αστυνομίας στα γήπεδα:
α. Λελογισμένη διάθεση αστυνομικών δυνάμεων εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.
β. Ενίσχυση της ασφάλειας των γηπέδων με παράλληλες εναλλακτικές μορφές αστυνόμευσης.
γ. Κάλυψη σημαντικού μέρους των σχετικών δαπανών από τις Π.Α.Ε.
Ειδικότερα, ως προς τη συγκεκριμένη μορφή διαμαρτυρίας της ΠΟΑΣΥ στο Ο.Α.Κ.Α., 
κατά τη διεξαγωγή του διεθνούς ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων ΟΛΥΜΠΙΑ-
ΚΟΥ - ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ, τονίζουμε:
Η Ένωσή μας έγκαιρα είχε εκφράσει την αντίθεσή της -και ο Πρόεδρός μας σε ραδιοφω-
νική εκπομπή απλά ερωτηθείς την επανέλαβε- και διαχωρίσει τη θέση της, αφενός μεν 
λόγω της διαφορετικής προσέγγισης του θέματος της αστυνομικής παρουσίας στα γήπεδα, 
σε σχέση με τις αντίστοιχες θέσεις της ΠΟΑΣΥ, και αφετέρου για τον προφανή κίνδυνο 
διασυρμού της χώρας μας διεθνώς και επιβολής ενδεχόμενων κυρώσεων σε βάρος της 
ελληνικής ομάδας.
Οι βαρύτατες προσωπικές ευθύνες γι’ αυτούς που κατάφεραν, με τις ανεδαφικές, ακραίες 
και απαράδεκτες θέσεις και ενέργειές τους, να μετατρέψουν την ολόθερμη λαϊκή στήριξη 
στους μέχρι τώρα αγώνες μας σε «γιουχαΐσματα», σαν τα προχθεσινά του Ολυμπιακού 
Σταδίου, δεν μπορούν να αποσεισθούν και μετακυλισθούν σε άλλους, με λεκτικά σχήματα 
και εκφράσεις που θυμίζουν «παρωχημένες» λογικές και πρακτικές.
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Ο Πρόεδρός μας και οι υπογράφοντες την παρούσα ανακοίνωση προϋπήρξαν στο συνδι-
καλιστικό κίνημα των οψίμων συνδικαλιστών (με τις «Οβιδιακές» τους μεταμορφώσεις) 
της ηγετικής ομάδας της ΠΟΑΣΥ και πρωτοστατούν του συνδικαλιστικού κινήματος των 
αστυνομικών επί 10ετία, τιμώμενοι, κατ’ επανάληψη, με την ψήφο των συναδέλφων και 
περιβαλλόμενοι με την εμπιστοσύνη τους, χωρίς «ξένες πλάτες και ετικέττες» (και «ο νοών 
νοείτω»).
Το λόγο πλέον έχει το ευρύτερο συνδικαλιστικό κίνημα των Αστυνομικών, για μια σειρά 
θέσεων και ενεργειών του Προέδρου της ΠΟΑΣΥ, που έρχονται σε αντίθεση με το σύνολο 
των Αστυνομικών και της κοινωνίας μας γενικότερα.
Σε κάθε περίπτωση, οι συνάδελφοι-αστυνομικοί γνωρίζουν τους διαχρονικούς αγώνες μας 
για την επίλυση των χρονιζόντων οικονομικών, θεσμικών και ασφαλιστικών αιτημάτων-
προβλημάτων μας και είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν να χαράξει διαχωρι-
στικές-διχαστικές γραμμές μεταξύ μας, προς εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων του.

Την	 24-11-1997,	 με	 αφορμή	 νέα	 επεισόδια	 στα	 γήπεδα,	 απεστάλη	 ανακοίνωση	στον	
Τύπο,	με	το	εξής	περιεχόμενο:

Τα χθεσινά απαράδεκτα επεισόδια στα γήπεδα (ΟΑΚΑ, ΝΙΚΑΙΑ, ΒΟΛΟΣ) και η προκλη-
τική συμπεριφορά ορισμένων «παραγόντων» του ποδοσφαίρου μας, που από φωτεινά πα-
ραδείγματα του «ευ αγωνίζεσθαι» έχουν μετατραπεί σε θιασώτες του δόγματος «ο σκοπός 
αγιάζει τα μέσα», μόνο θλίψη, αγανάκτηση και οργή προκάλεσαν στη φίλαθλο κοινή γνώ-
μη, αλλά και στο λαό μας γενικότερα.
Είναι καιρός πλέον όλοι οι αρμόδιοι του ποδοσφαίρου μας να αναλογισθούν τον κατήφο-
ρο που αυτό έχει πάρει και αντί να προσπαθούν κάθε φορά να μεταθέσουν σε άλλους τις 
βαρύτατες προσωπικές τους ευθύνες, να αναζητήσουν τις λύσεις εκείνες που θα ξαναφέ-
ρουν τους φιλάθλους στα γήπεδα.
Η αναζήτηση εκάστοτε εξιλαστήριων θυμάτων, κυρίως προς την πλευρά της Αστυνομί-
ας, πρέπει να σταματήσει. Οι αστυνομικοί δεν είναι πλέον διατεθειμένοι να αποδέχονται 
τέτοιες νοοτροπίες και πρακτικές. Είναι καιρός η Πολιτεία να αναζητήσει εναλλακτικές 
μορφές αστυνόμευσης των αθλητικών εκδηλώσεων, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες, για 
να μην στερείται ο πολίτης του αστυνομικού που πληρώνει απ’ το υστέρημά του, όταν οι 
πολυεθνικές που εισέβαλαν στο χώρο του αθλητισμού ξοδεύουν δισεκατομμύρια για πολυ-
δάπανες μεταγραφές αθλητών.

Λίγες	μέρες	μετά,	στις	15-12-97,	η	ΠΟΑΣΥ,	επικαλούμενη	και	δηλώσεις	του	προέδρου	
Ηλία	Βλαχογιάννη	σε	ραδιοφωνικό	σταθμό,	επανήλθε:

Οι κοασμοί, συνάδελφοι, οι ιαχές για την τιμή των όπλων, ως απ’ όλους τους συναδέλφους 
διαπιστώνεται πλέον, δεν οδηγούν πουθενά.
Οφείλουμε στην πράξη ν’ αποδείξουμε ότι έχουμε την θέληση, αλλά πλέον και τη δυνατό-
τητα να διεκδικήσουμε και να υπερασπίσουμε τα δίκαιά μας.
Να πραγματοποιήσουμε τη ρήξη, εάν θέλετε, που επιβάλλεται, ώστε και ο οργανισμός 
που υπηρετούμε, αλλά και εμείς που εργαζόμαστε σ’ αυτόν, να τύχουμε της θέσης που μας 
πρέπει.
Η Ομοσπονδία, συνάδελφοι, αδυνατεί να απαντήσει στους συναδέλφους εκείνους που 
«προχθές» μεταφέρονταν βαριά τραυματισμένοι, όπως επίσης αδυνατεί ν’ απαντήσει πλέ-
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ον και για εκείνα που δημόσια υπήρξαν δεσμεύσεις για υλοποίηση και δεν έγιναν.
Εάν επιθυμείτε ή αν θέλετε να θεωρείτε την Ένωσή σας, ως τον ΣΕΒ της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε περί αυτού τους συναδέλφους και αφήστε την 
Ομοσπονδία, ν’ αγωνισθεί με τον δικό της τρόπο για τη διασφάλιση των Συμφερόντων 
των συναδέλφων.
Στο σημείο αυτό οφείλετε, τουλάχιστον να δεχθείτε, ότι λόγοι όποιας αλληλεγγύης ή στοι-
χειώδους δεοντολογίας επιβάλλουν τη σιωπή, όταν συνάδελφοι διαδηλώνουν για το κοινό 
καλό, άσχετα, εάν περί αυτού διαφωνείτε ή όχι.
Γνωρίζουμε ότι η διαμαρτυρία μας αυτή «ενόχλησε».
Άρα πέτυχε.
Σεις απόντες.
Τελειώνοντας, συνάδελφοι, δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να επανέλθουμε για το ίδιο ζήτημα.
Οι συνάδελφοι κρίνουν όλους.
Εμείς, από την πλευρά μας, είμαστε υποχρεωμένοι να κλιμακώσουμε τους αγώνες μας για 
τη λύση των προβλημάτων μας, σεις καταγγέλλετε τους αγώνες μας.
Έχετε πολλή δουλειά να κάνετε.
Επ’ ευκαιρία καλούμε όλους τους συναδέλφους στην κοινή ένστολη διαμαρτυρία των ερ-
γαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας που θα πραγματοποιηθεί την 17-12-97 και ώρα 18.30 
έξω από το Κοινοβούλιο κατά τον χρόνο συζήτησης του προϋπολογισμού.

Πάντως,	ο	Δήμος	Γόγολος,	μέλος	της	Ε.Γ.	της	ΠΟΑΣΥ,	καταδίκασε	αυτή	την	ανακοίνω-
ση	και	τάχθηκε	υπέρ	του	Ηλία	Βλαχογιάννη.	

Με αφορμή την απρόκλητη, αδικαιολόγητη, απαράδεχτη και αντισυνδικαλιστική ατό κάθε 
πλευρά επίθεση του Προέδρου της ΠΟΑΣΥ, κ. Κυριαζίδη κατά του Προέδρου της ΠΕΝΑΑ 
Βλαχογιάννη, θέλω να εκφράσω τη λύπη μου γιατί, εκμεταλλευόμενος τη θέση του, επιχει-
ρεί να προκαλέσει ‘’τεχνητή’’ αντιπαράθεση με την Π.ΕΝ.Α.Α., για εξυπηρέτηση προσω-
πικών φιλοδοξιών, τη στιγμή που τα οικονομικά, θεσμικά και ασφαλιστικά μας αιτήματα 
ευρίσκονται σε κρίσιμη καμπή και για την επίλυσή τους απαιτείται συστράτευση, από κοι-
νού προσπάθεια και αγώνας.
Οι προσωπικές του ευθύνες για τις κατά καιρούς ανεδαφικές θέσεις και τοποθετήσεις του 
για καίρια θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους χωρίς προηγουμένως να συνεδρι-
άσει η αρμόδια προς τούτο Εκτελεστική Γραμματεία, παραμένουν και του καταλογίζο-
νται και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μετατεθούν σε άλλους, όπως το πρόσφατο 
‘’φιάσκο’’ του Ολυμπιακού Σταδίου, για το οποίο έγκαιρα είχα εκφράσει τη διαφωνία και 
αντίθεσή μου, αντιπροτείνοντας αγώνα αποχής από το πρωτάθλημα, όπως και ο ίδιος 
υποστήριζε πρόσφατα και παλαιότερα, χωρίς ποτέ να το τολμήσει.
Τέλος, με νεώτερη δήλωσή μου θα τοποθετηθώ για το όλο έργο και τα πεπραγμένα του.

Ενωτικός αγώνας

Ανακοινώσεις	καταδίκης	εκδόθηκαν	και	από	Ενώσεις	Αξιωματικών,	που	αναφέρονταν	
σε	απόπειρα	πόλωσης	και	διάσπασης	του	κοινού	μετώπου.
Η	κόντρα	αυτή,	πάντως,	δεν	πήρε	διαστάσεις.	Στις	18	Δεκέμβρη	1997,	ο	«Ριζοσπάστης»	

παρουσιάζει	μια	ενωτική	διάθεση	για	νέες	κινητοποιήσεις	όλων	των	ενστόλων,	ως	απάντη-
ση	στον	εμπαιγμό	της	κυβέρνησης.	
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Όπως	έγραφε	η	εφημερίδα:	Περισσότεροι από 3.000 ένστολοι αστυνομικοί, πυροσβέστες 
και λιμενικοί, από όλα σχεδόν τα μέρη της χώρας, αψήφησαν το τσουχτερό κρύο και διαδή-
λωσαν χτες το βράδυ έξω από τη Βουλή την αγανάκτησή τους για τον εμπαιγμό που υφίστα-
νται από την κυβέρνηση. Όμως, η αγανάκτησή τους αυξήθηκε κατακόρυφα, όταν εκπρόσω-
πος της κυβέρνησης τούς ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να πάρουν δραχμή αύξηση το 1998 
εκτός από 1.500 περίπου ανώτερους και ανώτατους Αξιωματικούς και από τα τρία Σώματα, 
που θα πάρουν αυξήσεις από 30.000 έως 210.000 δραχμές!

Τα παραπάνω τους διαμήνυσε ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, Σ. Κοσμίδης, 
στη συνάντηση που είχε στη Βουλή με αντιπροσωπεία των αστυνομικών- πυροσβεστών και 
λιμενικών, όσο διαρκούσε η κινητοποίηση. Προηγουμένως, οι πρόεδροι των τριών Ενώσεων 
(ΠΟΑΣΥ) Δ. Κυριαζίδης, (ΠΕΥΠΣ) Κ. Καρράς και (ΠΕΠΛΣ) Γ. Παναγόπουλος, επέδωσαν 
το Ψήφισμα της συγκέντρωσης στον πρόεδρο της Βουλής και στη συνέχεια συναντήθηκαν με 
τους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων.

Πρώτα είδαν τον Αρχηγό της Ν.Δ. Κώστα. Καραμανλή, ο οποίος παραδέχτηκε ότι ο χώρος 
είναι αδικημένος από παλιά. «Γνωρίζουμε, είπε, τα προβλήματά σας, είναι σφιχτά τα πράγ-
ματα. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να λέει ευχολόγια ή να τα λύσει όλα με μιας».

Στη συνέχεια συναντήθηκαν με τη Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Αλ. Παπαρήγα, στην οποία ο 
πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Δ. Κυριαζίδης επισήμανε το θετικό αντίκτυπο της πρωινής τους συνά-
ντησης. «Να συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις, να διαμορφωθεί συνείδηση στον κλάδο σας, τι 
πρέπει να κάνετε, πώς θα διεκδικήσετε τις λύσεις των προβλημάτων σας. Ένας αγώνας δεν 
μπορεί να έχει άμεσα αποτελέσματα. Αν, όμως, δείξετε αποφασιστικότητα, είναι βέβαιο ότι 
θα κερδίσετε», τους είπε η Αλ. Παπαρήγα.

Οι πρόεδροι του ΣΥΝ Ν. Κωνσταντόπουλος και του ΔΗΚΚΙ Δ. Τσοβόλας τούς διαβεβαίω-
σαν ότι θα θέσουν τα προβλήματά τους στη Βουλή.

Η συμμετοχή στη χτεσινή συγκέντρωση θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη, αν δεν υπήρχαν τα 
γνωστά προβλήματα της κακοκαιρίας, που εμπόδισαν εκατοντάδες αστυνομικούς να φτά-
σουν στην Αθήνα από περιοχές της βόρειας και νησιωτικής Ελλάδας. Οι συνδικαλιστές κα-
τήγγειλαν επίσης ότι από την πλευρά της διοίκησης επιχειρήθηκε να αποτραπεί η μαζική 
συμμετοχή στη συγκέντρωση. 

Στη Θεσσαλονίκη κλήθηκαν σε υπηρεσία αστυνομικοί που ήταν εκτός υπηρεσίας, ενώ 
στον Πειραιά περίπου 600 λιμενικοί τέθηκαν σε επιφυλακή, λόγω εγκαινίων ενός πλοίου...

Αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί πιασμένοι χέρι-χέρι έφτασαν λίγο πριν τις 7 έξω 
από την είσοδο της Βουλής στη λεωφόρο Βασ. Σοφίας. Η κυκλοφορία διακόπηκε, ενώ κρα-
τήθηκε ανοιχτός ένας μικρός διάδρομος για να περνούν πεζοί, βουλευτές και μέλη της κυ-
βέρνησης. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Α. Τσοχατζόπουλος, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών 
Κ. Παπούλιας, οι βουλευτές Γ. Σουλαδάκης, Γ. Γιακουμάτος, Α. Φούσας και πολλοί άλλοι, 
έκπληκτοι, πέρασαν μέσα από τα πλακάτ, τα πανό και από το συνεχή σφυρίγματα και τα συν-
θήματα των διαδηλωτών.

«Βγείτε να δείτε, πού μας οδηγείτε», «Δεν υποχωρούμε αν δε δικαιωθούμε», «Λαός κι 
Αστυνομία η δύναμη είναι μία», «Ετούτη η πορεία είναι η αρχή, έρχεται εξέγερση συνταρα-
κτική», «Ο προϋπολογισμός είναι της κοροϊδίας, με ψίχουλα δε φτιάχνονται Σώματα Ασφα-
λείας», «Σας φυλάμε νύχτα, σας φυλάμε μέρα, δώστε τώρα λύση δεν πάει παραπέρα», «Η 
υπερωρία είναι εργασία, πρέπει να πληρώνεται στα Σώματα Ασφαλείας», και πολλά άλλα 
συνθήματα έδιναν το στίγμα του αγωνιστικού πλαισίου των συγκεντρωμένων. Χαρακτηριστι-
κό και το πανό από τον ακριτικό Έβρο: «Προερχόμαστε από το λαό, θέλουμε να υπηρετούμε 
το λαό».
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Την	18-12-1997	και	με	αφορμή	τα	προτεινόμενα	από	το	υπουργείο	μέτρα	για	την	αντι-
μετώπιση	της	«βίας	στα	γήπεδα»,	απεστάλη	έγγραφο	στο	γενικό	γραμματέα
του	υπουργείου	με	το	εξής	περιεχόμενο:

«Κύριε Γενικέ,
Κατόπιν του από 16-12-1997 αποσταλέντος στην Ομοσπονδία μας Σημειώματός σας, 
μετά του επισυναπτόμενου σ’ αυτό εγγράφου, στο οποίο αναφέρονται τα προτεινόμενα 
από το υπουργείο μας Άμεσα και Μεσοπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση της «βίας 
στα γήπεδα», σας γνωρίζουμε ότι συμφωνούμε με τις απόψεις αυτές, με τις ακόλουθες 
επισημάνσεις:
Διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις για το θεσμό του «Υπεύθυνου Ασφαλείας». Πιστεύουμε 
ότι θα αποτελεί μόνιμο σημείο τριβών και εντάσεων σε περίπτωση που το πρόσωπο που 
θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη θέση δεν έχει ειδικές γνώσεις και σχετική εμπειρία. Για το 
λόγο αυτό, προτείνουμε να περιληφθεί σχετική διάταξη, ώστε στη θέση αυτή να προσλαμ-
βάνονται απόστρατοι Αξιωματικοί της Αστυνομίας.
Να απαγορευθεί η μεταφορά οπαδών για τους εκτός έδρας αγώνες.
Όσο για την οικονομική πρόταση, νομίζουμε ότι η θέση μας για αύξηση σε 12% του πο-
σοστού επί της τιμής των εισιτηρίων, υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού 
και η επέκτασή του και στις άλλες αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις (μπάσκετ, συναυλίες 
κ.λπ.) είναι ρεαλιστική, υπεύθυνη και υλοποιήσιμη. Η σκέψη για κάλυψη του Προϋπολο-
γισμού του υπουργείου μας από την ΕΠΑΕ, με ποσό ισόποσο αυτού που δαπανάται από 
τον Προϋπολογισμό του για ημεραργίες, υπερωρίες κ.λπ., δεν μας βρίσκει σύμφωνους, 
γιατί κινείται αντίθετα με τις προτάσεις μας που είναι η ενίσχυση των αστυνομικών, μέσω 
των Ασφαλιστικών τους Ταμείων. Γι’ αυτό προτείνουμε το αντίστοιχο ποσό να κατατίθεται 
υπέρ των Ταμείων του προσωπικού.
Τέλος, θα πρέπει να εξετασθούν και άλλες προτάσεις για την καταπολέμηση της βίας στα 
γήπεδα, όπως:
α. Η απόκτηση εκπαιδευμένων σκύλων για ανίχνευση φωτοβολίδων και εκρηκτικών, κατά 
τον έλεγχο των φιλάθλων στις θύρες εισόδου.
β. Η τροποποίηση των υφιστάμενων διατάξεων, ώστε οι εκπρόσωποι της Αστυνομίας να 
έχουν αποφασιστικό λόγο στις αρμόδιες Επιτροπές (καταλληλότητας γηπέδων κ.λπ.)

Ο	«Επενδυτής»	στις	20	-21	Δεκεμβρίου	1997	κυκλοφορεί	με	τίτλο:	Γ.	ΡΩΜΑΙΟΣ:	«Δι-
ακομματική	συζήτηση	για	τα	προβλήματα	της	ΕΛ.ΑΣ.».	Γράφει	μεταξύ	άλλων:

Τον έντονο προβληματισμό του για τη συμπεριφορά ορισμένων συνδικαλιστών εξέφρασε 
στον «Ε» ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιώργος Ρωμαίος, δηλώνοντας ότι επειδή το θέμα δεν 
μπορεί να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά από τα υπόλοιπα προβλήματα της Αστυνομίας, θα επι-
διώξει να συζητηθεί σε διακομματικό επίπεδο.	«Μας απασχολεί, είπε ο τρόπος λειτουργίας 
ορισμένων συνδικαλιστών. Δεν είμαστε κατά του συνδικαλισμού. Η αποστολή του είναι διτ-
τή. Διεκδίκηση και στήριξη των αιτημάτων του προσωπικού και, δεύτερον, συμβολή του στην 
κοινή προσπάθεια για την αναβάθμιση της Αστυνομίας και για την ανάδειξη της κοινωνικής 
της αποστολής. Στο διάστημα που βρίσκομαι εδώ, οι πόρτες του γραφείου μου είναι ανοι-
κτές, συνεργάζομαι μαζί τους, έχουμε προωθήσει πολλά αιτήματα και χαίρομαι διότι έχουν 
υιοθετήσει αρκετές δικές μας πρωτοβουλίες. Διαπιστώνω, όμως,, ότι είτε από βιασύνη για 
να επιλυθούν εκκρεμή θέματα είτε για λόγους εσωτερικού συνδικαλιστικού ανταγωνισμού, 
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γίνονται κινήσεις και εκδηλώσεις οι οποίες ούτε τα στενά συμφέροντα των αστυνομικών υπη-
ρετούν ούτε την πολιτική Ηγεσία βοηθούν στην προσπάθεια που κάνει για την αναβάθμιση 
του κύρους και της αξιοπιστίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Αυτά τα προβλήματα θα πρέπει 
να συζητηθούν και να αντιμετωπιστούν από κοινού. Υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που 
ορίζει τις συνδικαλιστικές δραστηριότητες. Το αν είναι σωστό και επαρκές αυτό, μπορούμε 
να το συζητήσουμε με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα πολιτικά κόμματα. Πιστεύω, 
όμως, ότι σε καμιά περίπτωση δεν αντιμετωπίζονται οι συμπεριφορές με νομοθετικά μέτρα.
Η	εφημερίδα	αναφέρεται,	όμως,	και	στη	συγκέντρωση:
«Είναι σαφές ότι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων έχει προκαλέσει ταραχή στο υπουρ-

γείο Δημοσίας Τάξεως. «Μετά την ψυχρολουσία του Ολυμπιακού Σταδίου, όπου 150 ένστο-
λοι διαδηλωτές “έσπασαν” τα μέτρα περιφρούρησης και διαδήλωσαν στο στίβο κατά της 
βίας, την Τετάρτη ήρθαν τα χειρότερα για την κυβέρνηση: περισσότεροι από 3.000 αστυ-
νομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες “πολιόρκησαν” το Κοινοβούλιο, αναγκάζοντας υπουρ-
γούς και βουλευτές να φτάνουν πεζοί μέχρι την είσοδο, υπό τα συνθήματα και τα πανό των 
διαδηλωτών. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεκόπη επί τρεις ώρες, γεγονός που εξόργισε 
ιδιαίτερα την Ηγεσία του υπουργείου, καθώς οι διοργανωτές είχαν διαβεβαιώσει τον γενικό 
αστυνομικό διευθυντή Αττικής, υποστράτηγο Ι. Γεωργακόπουλο, ότι αυτό δεν θα συνέβαινε. 
Ο υπουργός Δημοσίας Τάξεως, Γ. Ρωμαίος, από το Λονδίνο, όπου βρίσκεται από το βράδυ 
της Τετάρτης, ζήτησε λεπτομερή αναφορά για τη συμπεριφορά των διαδηλωτών, καθώς ο 
ίδιος ο Πρωθυπουργός Κ. Σημίτης αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το Κοινοβούλιο από 
την είσοδο της λεωφόρου Αμαλίας. Λάβρος κατά των διαδηλωτών φαίνεται να είναι και ο 
υπουργός Δικαιοσύνης Ευάγγελος Γιαννόπουλος, ο οποίος μαζί με άλλα στελέχη της κυβέρ-
νηση έζησε από κοντά τον παλμό των εξοργισμένων διαδηλωτών.

Όλα αυτά προβληματίζουν πολλούς κυβερνητικούς παράγοντες για την πορεία του συν-
δικαλισμού στα Σώματα Ασφαλείας. Πολλοί μάλιστα θέτουν το ερώτημα “πού το πάνε αυ-
τοί οι ένστολοι συνδικαλιστές”, οι άνθρωποι δηλαδή τους οποίους εμπιστεύτηκαν πριν από 
μερικά χρόνια ότι θα μπορούσαν να πάρουν στα χέρια τους τα σκήπτρα της εξυγίανσης της 
Αστυνομίας και της προσέγγισής της με τον πολίτη. Πολλοί λένε ότι τα δέκα -σχεδόν- χρόνια 
λειτουργίας των σωματείων της Αστυνομίας είναι αρκετά για την εξαγωγή πλέον ασφαλών 
συμπερασμάτων. Άλλοι υποστηρίζουν ακριβώς το αντίθετο. Ότι, δηλαδή, πρόκειται για μια 
μεταβατική περίοδο, από τη μακρόχρονη παρανομία στη νομιμότητα των δύο τελευταίων 
χρόνων, που βγάζει στην επιφάνεια τις αδυναμίες του θεσμού, και κυρίως των ανθρώπων 
που κρατούν τη σημαία του συνδικαλισμού στα χέρια τους.

Μερίδα αστυνομικών όλων των βαθμίδων, αλλά κυρίως η Ηγεσία και πολλοί ανώτατοι 
Αξιωματικοί αναπτύσσουν έντονο προβληματισμό για την πορεία του συνδικαλισμού, για τη 
διαγωγή των συνδικαλιστών και κυρίως για τις επιπτώσεις του στην εύρυθμη λειτουργία της 
ΕΛ.ΑΣ.», έγραψε	ο	Επενδυτής	πηγαίνοντας	το	ρεπορτάζ	ένα	βήμα	παραπέρα:

“Δίπλα στα κυκλώματα της διαφθοράς, στα κυκλώματα των Αξιωματικών που μάχονται 
για την καρέκλα τους, έχουν ήδη δημιουργηθεί νέα κυκλώματα, αυτή τη φορά με πρωτα-
γωνιστές τους ίδιους τους συνδικαλιστές”, λένε κάποιοι αστυνομικοί που ξέρουν από μέσα 
την κατάσταση! Τα αμαρτήματα που τους καταλογίζουν είναι πολλά. Δεν είναι μόνο οι ανα-
κοινώσεις των σωματείων, οι εμφανίσεις στα τηλεοπτικά παράθυρα των σούπερ σταρ της 
Αστυνομίας ή οι συγκεντρώσεις ανά την Ελλάδα, που προκαλούν τον εκνευρισμό κυρίως της 
Ηγεσίας της Αστυνομίας. Τα προβλήματα που αναφύονται τα τελευταία χρόνια είναι βαθύτε-
ρα και αυτά απασχολούν κυρίως τη σιωπηρή πλειοψηφία του Σώματος.
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“Ο συνδικαλιστικός παραγοντισμός στην Αστυνομία αρχίζει, όπως μας είπαν κάποιοι 
αστυνομικοί, να επηρεάζει ακόμα και τις κρίσεις των Αξιωματικών. Παίζει ήδη καθορι-
στικό ρόλο στο σύστημα των μεταθέσεων-αποσπάσεων και επιχειρεί να διαμορφώσει ακό-
μα και την επόμενη Ηγεσία της Αστυνομίας. Πλειάδα συνδικαλιστών καταλαμβάνει θέσεις 
γραφείων, άλλοι βολεύονται σε γραφεία βουλευτών, υπουργών, στο Μέγαρο της Βουλής και 
αντλώντας εξουσία από το περιβάλλον εργασίας τους, πουλάνε εκδουλεύσεις, επηρεάζουν 
πολιτικούς και επιστρατεύουν ψηφοφόρους υπέρ του ενός ή του άλλου κόμματος, ανάλογα με 
το ποιόν του πολιτικού προστάτη τους. Η συμμετοχή συνδικαλιστών σε καίριες διευθυντικές 
θέσεις προκαλεί προβλήματα ηθικής τάξεως και είναι ασυμβίβαστη με τη συνδικαλιστική 
ιδιότητα. “Πώς είναι δυνατόν να συμπεριφερθεί σωστά ένας Αξιωματικός όταν έχει διττή 
ιδιότητα;”, διερωτώνται οι αστυνομικοί, που αγωνιούν για την πορεία του συνδικαλιστικού 
σκάφους».
Όπως	έγραψε	η	ίδια	εφημερίδα,	«η Ηγεσία έχει σχηματίσει φάκελο για τα στραβοπατή-

ματα ορισμένων συνδικαλιστών. Παρακολουθεί τις κινήσεις τους και με την πρώτη ευκαιρία 
δεν διστάζει να βάζει τη σφραγίδα της. Όπως το έκανε αυτή την εβδομάδα, στέλνοντας στο 
πειθαρχικό συμβούλιο για διερεύνηση τους πρωτεργάτες της εκδήλωσης διαμαρτυρίας για τη 
βία στα γήπεδα, που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο πριν από μερικές μέρες, παρά την απαγο-
ρευτική εγκύκλιο του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. αντιστράτηγου Α. Βασιλόπουλου.

Είναι αλήθεια ότι ένα σοβαρό ποσοστό αστυνομικών δεν συμμετέχει στις συνδικαλιστικές 
δραστηριότητες, είτε λόγω αδιαφορίας είτε επειδή βλέπει ότι ορισμένοι συνδικαλιστές έχουν 
“καβαλήσει το καλάμι”, διεκδικώντας τον τίτλο του ένστολου εργατοπατέρα.

Αλήθεια είναι επίσης ότι τα διοικητικά συμβούλια στην πλειονότητά τους κάνουν έναν 
τιτάνιο αγώνα για να αναδείξουν τα χρόνια προβλήματα του προσωπικού και των ίδιων των 
αστυνομικών υπηρεσιών. Στην προσπάθειά τους αυτή συναντούν πολλές δυσκολίες, λόγω 
υποκειμενικών και αντικειμενικών αιτίων.

Πρέπει να υπάρξει οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων, του χρόνου άσκησης των συνδικαλι-
στικών καθηκόντων και των θέσεων τις οποίες ενδεχομένως να μην μπορούν να καταλαμ-
βάνουν οι συνδικαλιστές; Θα δεχτεί η διοίκηση το γνωμοδοτικό-συμβουλευτικό τους ρόλο, 
ώστε να υποχρεώνεται να απαντά εμπεριστατωμένα σε περίπτωση απόρριψης των προτάσε-
ων των σωματείων; Ή θα περιοριστεί ακόμα περισσότερο το επιτρεπόμενο όριο της κριτικής 
προς τη διοίκηση;

Ο νόμος 2265/95, με τον οποίο λειτουργούν τα σημερινά σωματεία, είναι αρκετά αυστη-
ρός. Έχει, όμως, ήδη αποτύχει στην εφαρμογή του, διότι ο βίος και η πολιτεία ορισμένων 
αστέρων του αστυνομικού συνδικαλισμού είναι απογοητευτικός. Απομακρύνει αντί να συ-
σπειρώνει τους αστυνομικούς στα σωματεία τους. Τείνει να διαμορφώσει νέους εργατοπα-
τέρες. “Ο κίνδυνος δυσφήμισης της υπόθεσης του συνδικαλισμού με πιθανό ενδεχόμενο την 
κατάργησή του στην πράξη, όχι διά νόμου, αλλά κάτω από το βάρος των ανομημάτων των 
ίδιων των συντελεστών της παράστασης, είναι κάτι παραπάνω από ορατός”, μας είπε ένας 
αστυνομικός. 

Το υπουργείο, σ’ αυτή τη φάση τουλάχιστον, θα επιχειρήσει, όπως όλα δείχνουν, να απα-
ντήσει με πειθαρχικές διώξεις των συνδικαλιστών που σηκώνουν κεφάλι. Οι ίδιοι το γνω-
ρίζουν πολύ καλά και αφήνουν να εννοηθεί ότι το επιζητούν κιόλας. Είναι αλήθεια ότι κάθε 
αγώνας έχει και τους ήρωές του. Αληθινούς ή ψεύτικους, θα το δείξει ο χρόνος»,	κατέληγε	
το	ρεπορτάζ	του	«Επενδυτή».

Πριν,	όμως,	μας	αφήσει	το	1997,	μια	ακόμα	«έκπληξη»	ανέμενε	το	προεδρείο	της	ΠΕ-
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ΝΑΑ.	Στις	23-12-1997	και	με	αφορμή	 την	απόφαση	 της	Ολομέλειας	 των	Εισαγγελέων	
Πρωτοδικών	Αθηνών	να	υπαχθεί	 το	σύνολο	των	βαθμοφόρων	της	Αστυνομίας	υπό	την	
εποπτεία	της	Εισαγγελίας,	απεστάλη	ανακοίνωση	στον	Τύπο,	με	το	ακόλουθο	περιεχόμενο:

Η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας εκφράζει τον προβληματισμό της για το 
σκεπτικό της απόφασης της Ολομέλειας Εισαγγελέων Πρωτοδικών Αθηνών να «υπαγάγει” 
το σύνολο των βαθμοφόρων της Αστυνομίας υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας.

Χωρίς να λησμονούμε ότι οι βαθμοφόροι της Ελληνικής Αστυνομίας είναι και γενικοί προ-
ανακριτικοί υπάλληλοι και ότι μ ‘αυτή τους την ιδιότητα ενεργούν προανακριτικές πράξεις, 
είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας, δυσκολευόμαστε να αποδεχθούμε την απόφαση της Ολομέλειας των 
Εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Αθηνών ότι «ο Εισαγγελέας είναι αρμόδιος να διευθύνει, να 
εποπτεύει και να ελέγχει (!) τις αστυνομικές Αρχές, αναφορικά με την πρόληψη και τη δίωξη 
εγκλημάτων...!!!

Η άσκηση ιεραρχικού ελέγχου επί των αστυνομικών για τον τρόπο εκτέλεσης του αστυνο-
μικού τους καθήκοντος, ως προς την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, ανήκει 
στους φύσει προϊσταμένους τους και κατ’ επέκταση στη φυσική και πολιτική Ηγεσία του 
υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Τούτο, εξάλλου, επιτάσσει και ο Καταστατικός χάρτης της χώ-
ρας, που προβλέπει σαφέστατα την τριμερή διάκριση των εξουσιών.

Ασφαλέστερη εγγύηση για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών απο-
τελεί η αγαστή συνεργασία εισαγγελικών λειτουργών και Αξιωματικών της Αστυνομίας, στα 
πλαίσια του Συντάγματος, των Νόμων του Κράτους και των διεθνών υποχρεώσεων της χώ-
ρας, και όχι η μερική ή ολική κατάργηση της ανεξαρτησίας μιας των λειτουργιών του πολι-
τεύματος, όπως εν προκειμένω της εκτελεστικής.

Τέλος, η αναφορά σε δίωξη τυχόν πειθαρχικών παραπτωμάτων αστυνομικών, που δια-
φωνούν σε εισαγγελικές παραγγελίες, είναι άκαιρη και ατυχής, δεδομένου ότι οι αστυνομικοί 
γνωρίζουν καλώς τις εκ των νόμων απορρέουσες υποχρεώσεις τους, τόσο έναντι των εισαγ-
γελικών Αρχών, όσο και προς τον Ελληνικό λαό, τον οποίο πιστά υπηρετούν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

Συμπληρώθηκαν κιόλας 10 χρόνια

Το	1998	προβλέπεται	θερμό,	γεγονός	που	αποτυπώνεται	από	τις	πρώτες	κιόλας	μέρες	
του	νέου	έτους	με	δυο	κατά	σειράν	δημοσιεύματα	της	«Βραδυνής»	για	την	Αστυνομία.	
Προκαταβολικά,	να	σημειώσουμε	ότι	το	1988	σήμανε	το	τέλος	μιας	εποχής,	αφού	ο	Κων-
σταντίνος	Καραμανλής	πέρασε	στην	Ιστορία,	έχοντας	κυριαρχήσει	στην	πολιτική	ζωή	επί	
σχεδόν	60	έτη.	Τραγικά	σημαδεύτηκε	επίσης	η	χρονιά	λόγω	της	κακοποιού	δράσης	του	
Ρουμάνου	δραπέτη	Σορίν	Ματέι	και	της	αναποτελεσματικότητας	της	Αστυνομίας	σε	σειρά	
αστυνομικών	συμβάντων.	
Η	χρονιά	που	πέρασε	ήταν	χρονιά	εξελίξεων	για	το	συνδικαλισμό	στην	Αστυνομία,	ενώ	

το	ίδιο	ίσχυε	και	για	το	νέο	έτος.	Οι	κινητοποιήσεις	των	ένστολων	φρουρών	του	νόμου	
ήταν	συνεχείς	και	προς	το	τέλος	του	χρόνου	πήραν	μορφή	χιονοστιβάδας.	Συγκεντρώσεις	
στην	Αθήνα,	στη	Θεσσαλονίκη,	στα	Τρίκαλα,	σιωπηρές	διαμαρτυρίες	έξω	από	τη	Βουλή,	
περιλάμβανε	 ο	 οδικός	 τους	 χάρτης,	 με	στόχο	 τη	 δυναμική	 διεκδίκηση	πολλών	 χρόνιων	
θεσμικών	και	οικονομικών	αιτημάτων.
Η	ίση	οικονομική	αντιμετώπιση	με	τους	υπόλοιπους	δημοσίους	υπαλλήλους,	οι	αξιο-

κρατικές	μεταθέσεις	και	αποσπάσεις,	η	χορήγηση	των	ρεπό,	η	αμοιβή	για	τις	εορτές	και	
αργίες,	η	συνεχής	εκπαίδευση	και	μετεκπαίδευση	και	η	αποδέσμευση	από	δραστηριότη-
τες	ξένες	προς	το	Σώμα,	όπως	φρούρηση	γηπέδων,	επισήμων	προσώπων	και	φυλακών,	
επίδοση	δικογράφων,	είναι	μερικά	από	τα	αιτήματά	τους.	«Η αλήθεια είναι ότι πολλά από 
αυτά είναι δίκαια. Το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και ο ίδιος ο υπουργός Γ. Ρωμαίος, που 
βρέθηκαν κάποια στιγμή υπόλογοι στους συνδικαλιστές, έχουν δρομολογήσει την επίλυση 
μερικών αιτημάτων, μπροστά στο αδιέξοδο που δημιουργήθηκε. Όμως, πόσο ικανοποι-
ημένοι μπορεί να νιώθουν οι αστυνομικοί από τις εξελίξεις μέσα στο 1997;»,	 έγραφε	η	
«Βραδυνή»158.

«Η υπευθυνότητα, η σοβαρότητα και το μέτρο ήταν πάντα τα χαρακτηριστικά της συνδι-
καλιστικής μας δράσης», είχε δηλώσει στη «Β» ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιω-
ματικών Αστυνομίας, Ηλίας Βλαχογιάννης, απαντώντας σε σχετικές δηλώσεις του υπουργού: 
«Οι αγώνες μας γίνονται πάντα για μια καλύτερη Αστυνομία και για τη βελτίωση της θέσης 
του Έλληνα αστυνομικού. Όσο κι αν έγιναν θετικά βήματα επί υπουργίας Ρωμαίου, απο-
μένουν πάρα πολλά για να πούμε ότι οι συνδικαλιστές δεν έχουν λόγο να βγαίνουν στους 
δρόμους. Εμείς και προτάσεις έχουμε κάνει και ανοιχτοί στο διάλογο είμαστε. Δυστυχώς, 
όμως, τις προτάσεις μας δεν τις έλαβε υπ’ όψιν του το υπουργείο». Ο υπουργός είχε μιλήσει 
και περί ανωρίμων συνδικαλιστών και ο πρόεδρος Ηλίας Βλαχογιάννης τού απάντησε: «Δεν 

158. «H Βραδυνή», 3 και 4 Ιανουαρίου 1998.
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δεχόμαστε ότι είμαστε ανώριμοι. Το αντίθετο, μάλιστα. Είμαστε ρεαλιστές και σοβαροί στις 
δημόσιες τοποθετήσεις μας. Έχουμε επισημάνει ξεκάθαρα τα αιτήματά μας και μέσα από 
το διάλογο πιστεύουμε να λυθούν τα περισσότερα μέσα στον Ιανουάριο». Για τα πολυδύνα-
μα Αστυνομικά Τμήματα, ο πρόεδρος των Αξιωματικών είπε: «Χαιρόμαστε που ο υπουργός 
αναγνωρίζει ότι ο θεσμός δεν “περπάτησε”. Είχαμε επισημάνει εγκαίρως ότι λειτούργησε 
βιαστικά, χωρίς τις απαραίτητες μελέτες, χωρίς να ληφθούν οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, 
χωρίς διάλογο και, το κυριότερο, χωρίς τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών».
Ο	Γ.	Ρωμαίος	ήταν	της	άποψης	ότι	«οι περισσότεροι συνδικαλιστές σκέφτονται πώς θα 

διατηρήσουν τις “καρέκλες” τους και γι’ αυτό προχωρούν συνεχώς σε κινητοποιήσεις».
«Δεν το δεχόμαστε. Ποτέ δεν συνδέσαμε τη συνδικαλιστική μας δράση με τις καρέκλες και 

ούτε θα το κάνουμε στο μέλλον. Τον “εργατοπατερισμό” σε καμία περίπτωση δεν τον υιοθε-
τούμε. Γι’ αυτό και τα μέλη της Ένωσής μας πρώτα δίνουν το καλό παράδειγμα στη δουλειά 
τους και μετά στο συνδικαλισμό»,	συνέχισε	ο	Ηλίας	Βλαχογιάννης.	Μάλιστα	σχολίασε	και	
τις	δηλώσεις	του	υπουργού,	σύμφωνα	με	τις	οποίες	«λίστες υπήρχαν πάντα. Αυτό είναι λά-
θος. Αλλά ακόμη και αν υπήρχαν, κυκλοφορούσαν σε “σκοτεινά γραφεία”, τα οποία εμείς 
δεν τα γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξή τους. Όποιος γνωρίζει, 
ας τα δημοσιοποιήσει. Είναι απαράδεκτο να φακελώνονται Αξιωματικοί της Αστυνομίας», 
ανταπάντησε	ο	Ηλίας	Βλαχογιάννης.
Ο	πρόεδρος	των	Αξιωματικών	της	ΕΛ.ΑΣ.,	διαψεύδοντας	επίσης	τον	υπουργό	που	ισχυ-

ρίστηκε	ότι	πρώτο	το	υπουργείο	δρομολόγησε	την	αποδέσμευση	των	αστυνομικών	από	τα	
γήπεδα,	είπε	χαρακτηριστικά:	«Εμείς εδώ και δέκα χρόνια ζητάμε να αποδεσμευθούμε από 
τα γήπεδα. Δεν το θυμηθήκαμε χθες, ούτε το υπουργείο ήταν αυτό που κίνησε τις διαδικασίες. 
Πάντως, χαιρόμαστε που κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση». 
Μιλώντας	στην	ίδια	εφημερίδα,	ο	πρόεδρος	της	ΠΟΑΣΥ,	Δημήτρης	Κυριαζίδης,	χαρα-

κτήρισε	«δημιουργική»	για	το	συνδικαλιστικό	κίνημα	τη	χρονιά	που	πέρασε,	αλλά	τόνισε	
ότι	επιβάλλεται	να	γίνουν	μεγάλα	άλματα	«ώστε	να	καλυφθούν	τα	κενά	μισού	αιώνα».	
Όσο	για	τις	λίστες,	τόνισε	μεταξύ	άλλων:	«Οφείλουμε να αναλάβουμε και τις δικές μας ευ-
θύνες. Λίστες ντροπής υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν». «Φωτογράφισε»	δε	ως	υπεύ-
θυνη	την	πολιτική	Ηγεσία,	λέγοντας	ότι «είναι αυτονόητο πως επιθυμεί να προωθεί “δικούς 
της” ανθρώπους στην Ηγεσία και στις ευαίσθητες διευθύνσεις. Εκείνο που προέχει είναι να 
υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες ώστε ο ικανός και παραγωγικός αστυνομικός να αμείβεται. 
Είμαστε όλοι υπεύθυνοι γι’ αυτό. Πολιτική, φυσική Ηγεσία και συνδικαλιστές».
Η	τοποθέτηση	αυτή	αποτέλεσε	αντικείμενο	επιστολής	προς	την	ΠΟΑΣΥ	στις	5-1-1998,	

με	την	οποία	την	καλούσαν	«οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο ή πληροφόρηση κατέχετε ή έχε-
τε, περί του μείζονος για όλους μας αυτού θέματος -καθόσον εμείς στερούμεθα τέτοιων στοι-
χείων- τεθεί υπόψη αρμοδίως, δεδομένου ότι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, βρίσκεται ήδη σε 
εξέλιξη η δικαστική διερεύνηση του όλου θέματος, κατόπιν εγκλήσεων που έχουν υποβληθεί 
από τα έχοντα έννομο συμφέρον μέλη μας».
Το	φλέγον	θέμα,	ωστόσο,	εκείνες	τις	μέρες	ήταν	οι	οικονομικές	διαβαθμίσεις.	Γι’	αυτό,	

στις	 19-1-1998,	 η	ΠΕΝΑΑ	 εξέφρασε	 δημοσίως	 την	 έντονη	 δυσφορία	 και	 δυσαρέσκειά	
της,	«για την αντισυναδελφική συμπεριφορά μερίδας της φυσικής και πολιτικής Ηγεσίας του 
υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία καθυστερεί αδικαιολόγητα την προώθηση σχετικής 
απόφασης-τροπολογίας Τριμελούς Διυπουργικής Επιτροπής υπηρεσιακών παραγόντων των 
Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, που ελήφθη ομό-
φωνα και προβλέπει τις οικονομικές διαβαθμίσεις των Αξιωματικών και τον επόμενο του 
αποστρατευτικού βαθμό».
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Αφού	χαρακτήρισε	την	τροπολογία	πρωταρχικής	σημασίας	για	το	σύνολο	των	μελών	
της,	προειδοποίησε	δημόσια	τους	αρμοδίους	ότι	«η αντίδρασή μας θα είναι δεδομένη και 
άμεση, σε περίπτωση που δεν υιοθετηθεί η ομόφωνη πρόταση της εν λόγω Επιτροπής».	Κά-
λεσε	δε	τους	συναρμόδιους	υπουργούς	εντός	του	προσεχούς	διημέρου	να	αφουγκραστούν	
τα	μηνύματα	των	Αξιωματικών	και	να	προσπαθήσουν	για	την	επίλυση	των	πολλών	προ-
βλημάτων	τους,	όχι	με	διαιρετικό	πνεύμα	(όπως	με	την	πρόσφατη	επιλεκτική	επιδοματική	
πολιτική	των	Ανωτάτων),	αλλά	με	συναίνεση	και	διάλογο.
Η	Ένωση	ανακοίνωσε,	επίσης,	ότι	εκτός	από	αυτό,	θα	αναμένει	τη	θετική	ανταπόκριση	

και	της	Διεύθυνσης	Μελετών	του	υπουργείου	Δημόσιας	Τάξης	αναφορικά	με	ένα	άλλο	αί-
τημα,	αυτό	της	τροποποίησης	των	διατάξεων	του	π.δ.	69/1997	για	τις	τοποθετήσεις,	μετα-
θέσεις,	αποσπάσεις	κ.λπ.,	προβάλλοντας	την	ανάγκη	υπαγωγής	στις	διατάξεις	αυτού,	των	
Αστυνόμων	Α’	και	Αστυνομικών	Υποδιευθυντών.	Καλούσε,	επιπλέον,	την	Ηγεσία	να	απο-
δεχθεί	τις	διατάξεις	περί	συνυπηρέτησης,	όπως	αυτές	ίσχυαν	στον	ευρύτερο	δημόσιο	τομέα.

Διαφοροποιήσεις

Όσο	για	τα	συνδικαλιστικά	δρώμενα,	εξέφρασε	την	αλληλεγγύη	της	στην	ΠΟΑΣΥ,	που	
τις	ίδιες	εκείνες	μέρες	είχε	συγκαλέσει	Γενικό	Συμβούλιο	(20	Ιανουαρίου	1998)	με	αντι-
κείμενο	τη	συμπαράσταση	στους	διωχθέντες	συνδικαλιστές	της	για	την	πρωτοβουλία	τους	
να	διαμαρτυρηθούν	για	τα	αστυνομικά	μέτρα	στα	γήπεδα,	μέσα	στο	ΟΑΚΑ.
Με	αφορμή	τη	διενεργούμενη	Ε.Δ.Ε.,	η	ΠΕΝΑΑ	ανακοίνωσε	ότι	«τα συνδικαλιστικά 

θέματα δεν λύνονται με διώξεις ή απειλές διώξεων κατά των αιρετών εκπροσώπων του 
προσωπικού, αλλά με καλόπιστο διάλογο και ειλικρινή διάθεση για επίλυση των πολλαπλών 
θεσμικών, οικονομικών και ασφαλιστικών μας προβλημάτων. Χωρίς να υιοθετούμε τον «ερ-
γατοπατερισμό» και την «συνδικαλιστική ασυλία», πιστεύουμε ότι το νεαρό συνδικαλιστικό 
μας κίνημα χρειάζεται στήριξη και ενίσχυση, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στον κορυ-
φαίο και συνάμα εξισορροπητικό του ρόλο και οι όποιες τυχόν «συνδικαλιστικές υπερβολές» 
πρέπει να αντιμετωπίζονται με την επιβαλλόμενη επιείκεια, καλή πίστη και προαίρεση και να 
μην αποτελούν «άλλοθι» για λήψη μέτρων κατ’ αυτών».
Πάντως,	 οι	Αξιωματικοί	 δεν	 εκπροσωπήθηκαν	 στο	 Γενικό	 Συμβούλιο,	 συνεχίζοντας	

στην	ίδια	τακτική	της	απρόσκοπτης	συνεργασίας	με	τους	άλλους	φορείς,	αν	και	ο	πρόεδρος	
της	Ένωσης	Αξιωματικών	Αττικής	Γιώργος	Καμαρινόπουλος	 τάχθηκε	 αναφανδόν	 υπέρ	
της	κοινής	συνδικαλιστικής	δράσης,	με	διακριτούς,	βεβαίως,	τους	ρόλους	τους.
Τις	απόψεις	του	τις	είχε	υποβάλει	εγγράφως	στις	22	Ιανουαρίου	1998	με	την	επιστο-

λή	παραίτησης	από	μέλος	της	συντακτικής	επιτροπής	της	εφημερίδας	της	Ομοσπονδίας	
«Βήμα	της	ΠΕΝΑΑ».	Την	επιστολή	την	έστειλε	στον	Ηλία	Βλαχογιάννη,	επικαλούμενος	
δύο	λόγους.	Αφενός	ότι	δεν	δημοσιεύτηκε	η	ομιλία	στο	συνέδριο	του	αντιπροσώπου	της	
Ένωσης	Αθανάσιου	Βασιλάρα,	αφετέρου	δε	ούτε	και	η	δική	του	πρόταση	για	την	αναγκαι-
ότητα	ίδρυσης	Συνομοσπονδίας	από	την	ΠΕΝΑΑ	και	την	ΠΟΑΣΥ.
Ο	Γιώργος	Καμαρινόπουλος,	αφού	αναφέρθηκε	στο	ιστορικό	ίδρυσης	του	συνδικαλιστι-

κού	κινήματος	των	αστυνομικών,	υποστήριξε	ότι	ο	νόμος	2265/94	παρουσιάζει	ορισμένες	
στρεβλώσεις,	η	σημαντικότερη	των	οποίων	είναι	το	ότι	οι	μεν	Αξιωματικοί	μπορούν	να	
εγγράφονται	και	στις	Ενώσεις	Αστυνομικών	Υπαλλήλων,	οι	δε	Ανθυπαστυνόμοι	είτε	στις	
Ενώσεις	αυτές,	είτε	στα	σωματεία	των	Αξιωματικών	κατ’	ελευθέραν	βούληση.	«Ελάχιστοι 
Αξιωματικοί συνέχισαν να παραμένουν στις Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων, η συντρι-
πτική πλειοψηφία και αυτών των ολίγων που υπήρχαν στο παρελθόν εγγεγραμμένοι στις 
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Ενώσεις αυτές μετά την ισχύ του νόμου 2265/94 ενεγράφησαν στις Ενώσεις του φυσικού 
τους χώρου, δηλαδή των Αξιωματικών. Για τους Ανθυπαστυνόμους υπάρχει μια συγκεχυμένη 
κατάσταση, στην Αττική μισοί έχουν γραφεί στην Ένωση Αξιωματικών και μισοί στην Ένω-
ση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής. Στην επαρχία, σε άλλες Περιφέρειες συνολικά έχουν 
εγγραφεί στις Ενώσεις Αξιωματικών, σε άλλες Περιφέρειες συνολικά στις Ενώσεις Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων. Σε κάθε περίπτωση, όμως, εφαρμοζομένου του νομού αυτού ιδρύθηκαν 
οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Αξιωματικών και Αστυνομικών Υπαλλήλων και τα Πρωτοβάθμια 
Σωματεία ίδρυσαν τις Ομοσπονδίες, την ΠΕΝΑΑ και την ΠΟΑΣΥ. Ο νόμος 2265 προβλέπει 
και Τριτοβάθμιο Όργανο, δηλαδή Συνομοσπονδία η οποία θα γίνει κατόπιν συμφωνίας, ως 
προς τη Διοίκησή της και εν γένει για το Καταστατικό της.

Η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών έχει καλέσει την ΠΟΑΣΥ να ιδρύσουν τη Συνομο-
σπονδία για να υπάρχει ενιαία έκφραση του Αστυνομικού Συνδικαλιστικού Κινήματος. Δυ-
στυχώς, μέχρι σήμερα η ΠΟΑΣΥ δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημά μας, αλλά το μόνο που 
έχει κάνει είναι να καλέσει τους Αξιωματικούς να καταργήσουν τις Ενώσεις τους και να 
εγγραφούν όπως παρέχει τη δυνατότητα ο νόμος στις Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων. 
Τούτο, όμως, δεν μπορεί να γίνει δεκτό από τους Αξιωματικούς για τους εξής λόγους: α) 
όταν ιδρύσαμε το Συνδικαλιστικό Κίνημα των Αξιωματικών, δεν ζητήσαμε τη γνώμη κανε-
νός, διακυβεύσαμε καριέρες, μετατεθήκαμε, ταλαιπωρηθήκαμε, αντιμετωπίσαμε μέγιστους 
όσους κινδύνους και όμως προχωρήσαμε, β) η άποψη της ΠΟΑΣΥ περί εγγραφής των Αξιω-
ματικών στις Ενώσεις Αστυνομικών είναι υστερόβουλη, διότι πιστεύουν ότι εντασσόμενοι ή 
εγγραφόμενοι οι Αξιωματικοί στις Ενώσεις αυτές επειδή είναι μειοψηφία στο χώρο, δεν θα 
έχουν πιθανότητα εκλογής και άρα θα μπορούν Αστυφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι να λένε 
ότι εκφράζουν τους Αξιωματικούς ενώ στην ουσία δεν θα ενδιαφέρονται για τα προβλήματα 
αυτών. Τούτο θα έχει ως συνέπεια οι Αξιωματικοί να πιέζονται εκ των άνω και εκ των κάτω, 
με προφανή τα αποτελέσματα για τη θέση τους στο Σώμα.

Πέραν όμως αυτού, υπάρχει και ο κίνδυνος να λειτουργήσει και η Ιεραρχία και να φτά-
σουμε κάποτε να είναι εκλεγμένοι μόνον Αξιωματικοί, να διοικούν όλα τα Σωματεία και να 
ενδιαφέρονται αυτοί μόνον για τα προβλήματά τους, και όχι για τα προβλήματα συνολικά του 
Σώματος ή των χαμηλοβάθμων αστυνομικών.

Τούτο δεν απέχει πολύ της πραγματικότητας, λαμβανομένου υπόψη ότι σε όλα τα Πρωτο-
βάθμια Σωματεία των αστυνομικών πρόεδρος είναι Ανθυπαστυνόμος και στην ΠΟΑΣΥ και 
σε μας. Δηλαδή εδώ φαίνεται ότι λειτουργεί το κριτήριο του Βαθμού.

Η πραγματικότητα αυτή δεν είναι ορθή και πρέπει να αλλάξει. Στο Σώμα άλλη δουλειά 
κάνει ο Αξιωματικός, άλλες αποδοχές έχει, άλλες ευθύνες, το ίδιο συμβαίνει με τους Ανθυπα-
στυνόμους, Αρχιφύλακες, άλλες ευθύνες, άλλες αποδοχές, άλλη εργασία. Το ίδιο και με τους 
Αστυφύλακες - Αρχιφύλακες μη παραγωγικής Σχολής, οι οποίοι άλλη δουλειά κάνουν, άλλες 
αποδοχές έχουν και άλλες ευθύνες.

Ακόμη, η άποψη της ΠΟΑΣΥ περί εντάξεως των Αξιωματικών στα Σωματεία των Κατω-
τέρων είναι αντισυνδικαλιστική δεοντολογικά για τον εξής λόγο: Συνδικαλισμός σημαίνει 
συμμετοχή, σημαίνει δραστηριοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων ανθρώπων για να εκ-
φράζονται όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις και μέσα από την έκφραση των πολλών 
απόψεων να υπάρχει σύνθεση και να υπάρχει η ενιαία θέση, η οποία προκύπτει μέσα από 
έναν εξαντλητικό διάλογο, μέσα από τη συμμετοχή πάρα πολλών ανθρώπων. Σε αντίθετη 
περίπτωση, δεν θα είχαμε τόσα πολλά Σωματεία ούτε τόσους πολλούς εκλεγμένους. Θα ζη-
τούσαμε ένα Σωματείο Αστυνομικών σε όλη την Ελλάδα με ένα 11μελές Δ.Σ., θα έθεταν 
υποψηφιότητα ελάχιστοι και όποιος έπαιρνε τις περισσότερες ψήφους θα το διοικούσε.
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Με αυτόν τον τρόπο τι συμμετοχή θα είχαμε, τι αντιπροσώπευση, τι θα γινόταν; Θα είχαμε 
11 ανθρώπους οι οποίοι θα εκλέγοντο μέσα από κάποιες διαδικασίες αλλά αυτοί τι θα αντι-
προσώπευαν, πέραν του εαυτού τους; Δεν είναι σωστό, λοιπόν, να καταργηθούν τα σωματεία 
των Αξιωματικών και σ’ αυτό θα φέρω το εξής παράδειγμα. Οι δικαστικοί λειτουργοί έχουν 
δικά τους σωματεία, οι δικαστικοί υπάλληλοι έχουν άλλα σωματεία, διότι είναι άλλη η δου-
λειά, άλλες οι αποδοχές και άλλες οι ευθύνες.

Στη ΔΕΗ που έχουν ένα αξιοπρόσεκτο Συνδικαλιστικό Κίνημα, έχουν Ενώσεις Τεχνικών, 
έχουν Ενώσεις Διοικητικών, έχουν Ενώσεις Πτυχιούχων και όλοι αυτοί απαρτίζουν την ΓΕ-
ΝΟΠ. Στην Ολυμπιακή έχουν Ενώσεις Ιπταμένων Φροντιστών, Ενώσεις Πιλότων, Ένωση 
Διοικητικού Προσωπικού, Ένωση Προσωπικού Εδάφους κ.ο.κ., και όλοι αυτοί αποτελούν 
την Ομοσπονδία των εργαζομένων στην Ολυμπιακή. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά 
παραδείγματα.

Από αυτά συνάγεται το συμπέρασμα ότι αυτό που φαίνεται σαν πολυδιάσπαση των διάφο-
ρων επαγγελματικών ομάδων ή χώρων δεν είναι στην ουσία πολυδιάσπαση, είναι η πεμπτου-
σία του Συνδικαλισμού. Το Συνδικαλιστικό Κίνημα στη φιλοσοφία του είναι, δηλαδή, συμμε-
τοχή όσο το δυνατόν πιο πολλών ατόμων για να μπορεί να διαμορφώνεται η άποψη η οποία 
εκπροσωπεί το σύνολο, και όχι η άποψη που πιστεύω εγώ ή κάποιος άλλος, πράγμα το οποίο 
θα συνέβαινε εάν υπήρχε ένας περιορισμένος αριθμός συνδικαλιζόμενων αστυνομικών.

Είναι, λοιπόν, ανάγκη σήμερα να έλθουν σε συνεννόηση οι δύο Ομοσπονδίες ΠΕΝΑΑ και 
ΠΟΑΣΥ για να ιδρύσουν τη Συνομοσπονδία. Οι Αξιωματικοί επιδιώκουμε την ίδρυση της 
Συνομοσπονδίας, οι διοικούντες την ΠΟΑΣΥ προσπαθούν με κάθε μέσο να την αποφύγουν 
και ρίχνουν πυροτεχνήματα για να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι οι Αξιωματικοί δεν θέ-
λουν την κοινή έκφραση.

Πρέπει να προχωρήσουμε στη Συνομοσπονδία, της οποίας η Διοίκηση δεν είναι πρόβλη-
μα, μπορούμε να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε να βρούμε τη χρυσή τομή, να την ιδρύσουμε 
για να μπορέσουμε να εκφράσουμε όλους τους Αστυνομικούς συνολικά όλων των Βαθμών, 
Αξιωματικούς, Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, Αστυφύλακες, επειδή τα προβλήματα είναι 
κοινά και επειδή είναι η επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας των αστυνομικών. Κάθε 
μέρα συναντάω Αστυνομικούς οι οποίοι μου λένε “γιατί είμαστε χωρισμένοι, γιατί δεν είμα-
στε ενωμένοι, γιατί δεν πάμε μαζί, μήπως τα προβλήματα δεν είναι κοινά;”. Εκφράζουν εν 
γένει προβληματισμούς, πρέπει, λοιπόν, να ανταποκριθούμε.

Καλώ, λοιπόν, την ΠΟΑΣΥ να συνεννοηθεί μαζί μας, δηλαδή, με τις Ενώσεις των Αξιωμα-
τικών ούτως ώστε να μπορέσουμε να ιδρύσουμε το Τριτοβάθμιο όργανο για να αποκτήσουμε, 
επιτέλους, την πολυπόθητη ενότητα του χώρου».

 
Και	όσο	δεν	προχωρούσε	αυτό	το	εγχείρημα,	η	συνεργασία	των	συνδικαλιστών	αναζη-

τούσε	άλλες	διεξόδους.	Έτσι,	στις	23-1-1998	τα	Προεδρεία	της	ΠΕΝΑΑ	και	της	Πανελ-
λήνιας	Ένωσης	Αξιωματικών	Πυροσβεστικού	Σώματος	συναντήθηκαν	με	τον	υφυπουργό	
Οικονομικών,	Νικόλαο	Χριστοδουλάκη,	εκφράζοντας	τη	διαμαρτυρία	τους	για	το	γεγονός	
ότι	δεν	υλοποιούνταν	οι	κυβερνητικές	δεσμεύσεις	όσον	αφορά	στις	οικονομικές	διαβαθμί-
σεις	των	Αξιωματικών	–	επόμενος	του	αποστρατευτικού	βαθμός.	
Από	τη	συνάντηση	αυτή,	όμως,	«βγήκε	καπνός»	αφού	στις	27-1-1998	το	προεδρείο	της	

Ένωσης	ενημέρωσε	τηλετυπικώς	όλες	τις	Υπηρεσίες	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	ότι:
Η	επέκταση	του	ν.δ.	142/1974	και	η	διεύρυνση	των	«μάχιμων	υπηρεσιών»	έχει	συμπερι-

ληφθεί	στο	κατατεθέν	στη	Βουλή	συνταξιοδοτικό	νομοσχέδιο	των	Δημοσίων	Υπαλλήλων	
(άρθρο	 7).	Αν	 και	 καταβλήθηκε	 προσπάθεια	 για	 περαιτέρω	 διεύρυνση	Υπηρεσιών	 (εκ-
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παιδευτικό	προσωπικό	Κεντρικών	Σχολών,	Τουριστική	Αστυνομία	κ.λπ.),	τούτο,	σ’	αυτή	
τη	φάση,	δεν	κατέστη	δυνατό,	αφενός	λόγω	αναντιστοιχίας	με	τα	ισχύοντα	στις	Ένοπλες	
Δυνάμεις	και	αφετέρου	λόγω	άρνησης	του	υπουργείου	Οικονομικών.	Έτσι,	συμπεριελή-
φθησαν	επιπλέον	των	ήδη	γνωστών	οι	εξής	Υπηρεσίες:	Αλλοδαπών,	Εγκληματολογικών	
Υπηρεσιών,	Μεταγωγών	 και	Φρούρησης	Φυλακών	 και	 Σωφρονιστικών	Καταστημάτων	
και	το	εκπαιδευτικό	προσωπικό	των	Αστυνομικών	Σχολών	Ρόδου	και	Κρήτης.
Άλλο	αίτημα	που	απασχολούσε	ήταν	η	ασφάλιση	όλου	του	προσωπικού	και	στο	Ταμείο	

Πρόνοιας	Δημοσίων	Υπαλλήλων.	Καθώς	αυτό	προσέκρουε	στην	άρνηση	της	Διοίκησης	
του	Ταμείου,	ήταν	θέμα	πολιτικής	βούλησης.	Η	θεσμοθέτηση	πόρων	υπέρ	των	Ασφαλι-
στικών	Ταμείων	από	καταδικαστικές	αποφάσεις	καθυστερούσε	επίσης	επειδή	οι	συνδικα-
λιστές	θεωρούσαν	πενιχρή	την	υπηρεσιακή	εισήγηση	για	ποσοστό	5%	υπέρ	των	Ταμείων	
Αρωγής.	Έτσι,	με	παράστασή	της	στον	υπουργό,	η	ΠΕΝΑΑ	τάχθηκε	υπέρ	της	αύξησης	του	
ποσοστού	τουλάχιστον	σε	8%	και	με	δικαιούχους	φορείς	τα	Ταμεία	Επικουρικής	Ασφάλι-
σης.	Όσον	αφορά	την	κυβερνητική	πρόταση	(Τροπολογία	-	άρθρο	18),	καταγγέλθηκε	η	
επιδοματική	πολιτική	και	αντιπροτάθηκε	α)	η	αύξηση	του	βασικού	μισθού	του	Ανθυπολο-
χαγού	στις	200.000	δρχ.	το	μήνα	και	β)	η	αναλογική	αύξηση	των	συντελεστών	όλων	των	
βαθμών.

Στις	30	Ιανουαρίου	1998,	με	αφορμή	πληροφορίες	αλλά	και	δημοσιεύματα	του	Τύπου	
που	ανέφεραν	ότι	προωθήθηκε	«επειγόντως»	και	«εν	κρυπτώ»	Προεδρικό	Διάταγμα,	για	
την	αλλαγή	 του	 καθεστώτος	 κρίσεων	 και	 προαγωγών,	ώστε	 να	 προβλέπεται	 δυνατότη-
τα	«εκτάκτων	κρίσεων»	και	κατάργησης	της	ποσόστωσης	στους	Ανώτατους	βαθμούς,	η	
ΠΕΝΑΑ	εξέφρασε	τον	προβληματισμό	της	σε	κοινή	σύσκεψη,	λίγες	μέρες	αργότερα	(12-
2-1998),	του	Δ.Σ.	και	του	προεδρείου	της	Πανελλήνιας	Ένωσης	Αξιωματικών	Πυροσβε-
στικού	Σώματος.	Μάλιστα	συναντήθηκαν	και	με	τον	υπουργό	Δημόσιας	Τάξης.	Οι	μόνες	
υπουργικές	δεσμεύσεις	αφορούσαν	το	αίτημα	να	προσλαμβάνονται	σε	ποσοστό	12%	τέ-
κνα	των	αστυνομικών	στις	Αστυνομικές	Σχολές,	τη	διεύρυνση	των	«μαχίμων»	υπηρεσιών,	
καθώς	και	τη	δυνατότητα	παραμονής	στο	Σώμα	και	αυτών	που	συμπληρώνουν	35ετία	και	
καταλαμβάνονται	από	το	όριο	ηλικίας,	κατά	το	τελευταίο	έτος	κρίσης	τους.
Ο	υπουργός	είπε	επίσης	ότι	το	θέμα	των	κρίσεων	και	της	ομαλής	εξέλιξης	της	επετηρί-

δας	τον	απασχολεί	ιδιαίτερα	και	σε	συνάρτηση	με	τον	αριθμό	των	εισροών-εκροών	εκ	του	
Σώματος.	
Τέλος,	γνωστοποίησε	την	οριστική	πρόταση	του	υπουργείου	Οικονομικών,	όσον	αφορά	

τη	 διορθωτική	 παρέμβαση	 στο	 «ενιαίο	 μισθολόγιο»,	 με	 τη	 μορφή	 χορήγησης	 επιδομά-
των159.
Στις	11-3-1998,	το	προεδρείο	της	Ομοσπονδίας	επιτυγχάνει	να	συναντηθεί	με	τον	Αρχη-

γό	της	Αξιωματικής	Αντιπολίτευσης,	Κώστα	Καραμανλή,	επί	παρουσία	και	του	Τομεάρχη	
Προκόπη	Παυλόπουλου	και	του	Προέδρου	της	ΟΚΕ	Δημοσίας	Τάξεως	Χρήστου	Μαρκο-
γιαννάκη.
Από	πλευράς	της	Νέας	Δημοκρατίας,	ανακοινώθηκε	η	πρόθεση	του	κόμματος	να	διορ-

γανώσει	σχετική	Ημερίδα	για	τα	θέματα	του	υπουργείου	και	ζητήθηκε	η	συμμετοχή	της	

159. Σε συνέχεια αυτών των συναντήσεων ακολούθησε σύσκεψη (3-3-1998), με τον υφυπουργό Εθνι-
κής Άμυνας, κ. Δημήτριο Αποστολάκη, ο οποίος δήλωσε ότι με την ολοκλήρωση του ενιαίου μισθο-
λογίου θα συσταθεί Επιτροπή για να μελετήσει επί νέας πλέον βάσεως αυτό, με προοπτική βελτίωσής 
του από 1-1-1999, ενώ ολοκληρώθηκε η έρευνα για την ενοποίηση των ταμείων Τ.Α.Α.Χ. - Τ.Α.Ο.Χ.
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ΠΕΝΑΑ.	Δημοσιοποιήθηκαν	 δε	 οι	 τέσσερις	 προτάσεις-άξονες	 της	Ν.Δ.	 για	 τα	Σώματα	
Ασφαλείας	(ίδρυση	Αρχηγείου,	αξιοκρατία-αποκατάσταση	αδικηθέντων,	διαρκής	εκπαί-
δευση	προσωπικού,	διαμόρφωση	νέας	πολιτικής	επί	των	μισθών).
Η	πίεση	που	δεχόταν	το	υπουργείο	ήταν	καταφανής.	Δεν	εξηγείται	διαφορετικά	και	η	

αιφνιδιαστική	απόφαση	(16-3-1998)	για	μετάθεση	του	Ηλία	Βλαχογιάννη	σε	άλλη	Υπη-
ρεσία,	από	 τη	ΓΑΔΑ	στην	Τροχαία	Αττικής.	Η	Ομοσπονδία	κατήγγειλε	ότι	ο	πρόεδρός	
της	«μέχρι	τώρα	δεν	έκανε	χρήση	ούτε	των	στοιχειωδών	συνδικαλιστικών	του	δικαιωμά-
των,	εργαζόμενος	κανονικά	και	επιτελώντας	ευσυνείδητα	τα	υπηρεσιακά	του	καθήκοντα,	
όπως	και	τα	άλλα	μέλη	του	προεδρείου.	Είμαστε,	ίσως,	το	μοναδικό	προεδρείο	δευτερο-
βάθμιας	οργάνωσης	που	εργάζεται	κανονικά	στην	υπηρεσία	του.	Θέλουμε	να	πιστεύουμε	
ότι	τέτοιες	ενέργειες,	δεν	μπορεί	να	τυγχάνουν	της	εγκρίσεως	της	Πολιτικής	Ηγεσίας	του	
υπουργείου,	γι’	αυτό	και	αναμένουμε	τη	θέση	της».	Το	θέμα	απασχόλησε	στη	συνέχεια	
και	το	έκτακτο	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Ομοσπονδίας	(19-3-1998),	όπου	αποφασίστη-
κε	η	διεθνοποίησή	του	με	προσφυγή	στο	CESP.	Η	απόπειρα	μετάθεσης	δεν	λειτούργησε	
πάντως	αποπροσανατολιστικά,	αφού	οι	συνδικαλιστές	υπενθύμισαν	στην	Ηγεσία	όλες	τις	
εκκρεμότητες,	αναδεικνύοντας	επιπλέον	ανοικτά	μέτωπα	όπως	η	αποδέσμευση	από	την	
εκτέλεση	έργων	ξένων	προς	την	αποστολής	τους,	η	αναδιάρθρωση	των	Υπηρεσιών,	η	νέα	
οργανική	κατανομή	του	προσωπικού,	το	νέο	πλαίσιο	νομιμοποίησης	των	αλλοδαπών,	η	
ίδρυση	Συνοριακής	Αστυνομίας,	η	αντιμετώπιση	της	εγκληματικότητας,	έπειτα	από	προ-
σεκτική	εξέταση	και	μελέτη	των	πραγματικών	δεδομένων	και	όχι	αποσπασματικά,	ευκαι-
ριακά	και	χάριν	εντυπώσεων.
Μια	«ανυπόγραφη»	βέβαια	ανακοίνωση	του	Γραφείου	Τύπου	του	Υ.Δ.Τ.	για	το	θέμα	της	

μετάθεσης	του	προέδρου	Ηλία	Βλαχογιάννη	δεν	προέβαλε	κανένα	πειστικό	επιχείρημα	και	
ούτε	έπεισε	ότι	αυτή	έγινε	για	καθαρά	«υπηρεσιακούς	λόγους».	Αντίθετα,	προσπάθησε	να	
παρουσιάσει	το	θέμα,	ως	προσωπικό,	ενώ	ούτε	ήταν	ούτε	ετέθη	ως	τέτοιο.	Το	Γραφείο	Τύ-
που	άφηνε	και	αιχμές	για	την	παρουσία	των	συνδικαλιστών	στα	τηλεοπτικά	«παράθυρα»	
των	Μ.Μ.Ε.,	 παραβλέποντας	 το	 γεγονός	 ότι	 ορισμένες	φορές	 αναγκάζονταν	 εκείνοι	 να	
απολογούνται	για	τις	βαριές	ευθύνες	της	Ηγεσίας	του	υπουργείου,	όσον	αφορά	την	τραγι-
κή	κατάσταση	της	Αστυνομίας.	

«Όσο για την «προτροπή-υπαινιγμό» ότι οι συνδικαλιστές οφείλουν πρώτοι να συστρατευ-
θούν με τους συναδέλφους τους στην «κοινή προσπάθεια», θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι 
εμείς είμαστε πάντα «στρατευμένοι», τόσα χρόνια για μια καλύτερη Αστυνομία, πιο δίκαιη 
και αποτελεσματική, αλλά και πιο ανθρώπινη για το προσωπικό της. Το οποίο προσωπικό 
μάς τίμησε, κατ’ επανάληψη, με την ψήφο του για να το εκπροσωπούμε. Και παλέψαμε για 
την κατοχύρωση του συνδικαλιστικού δικαιώματος, το οποίο, παράλληλα με τα στενά υπηρε-
σιακά μας καθήκοντα, ασκούμε»,	κατέληγε	η	ανακοίνωση	της	Ομοσπονδίας.
Το	θέμα	 της	μετάθεσης	 του	προέδρου	 τέθηκε,	 όπως	ήταν	αναμενόμενο,	 και	 κατά	 τη	

συνεδρίαση	της	Εκτελεστικής	Επιτροπής	του	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Αστυνομικών	Συν-
δικάτων	στα	Σκόπια	 (25-27/3/1998).	 Σε	 διεθνές	 επίπεδο,	 η	ΠΕΝΑΑ	συμμετείχε	 επίσης	
στη	συγκέντρωση	διαμαρτυρίας	και	την	πορεία	που	έκαναν	οι	Πορτογάλοι	αστυνομικοί	
στο	Εθνικό	τους	Κοινοβούλιο	στη	Λισσαβώνα,	στα	πλαίσια	προάσπισης	των	συνδικαλι-
στικών	τους	ελευθεριών,	αλλά	και	αργότερα	στο	συνέδριο	της	Βουλγαρικής	Ομοσπονδίας	
Αστυνομικών,	όπου	-πέραν	της	γενικότερης	ανταλλαγής	απόψεων	για	θέματα	αμοιβαίου	
αστυνομικού	 ενδιαφέροντος-	αναδείχθηκε	η	σπουδαιότητα	που	αποδίδει	 το	CESP	στην	
υλοποίηση	των	ψηφισμάτων	του	Συμβουλίου	της	Ευρώπης	και	του	Ευρωπαϊκού	Κοινωνι-
κού	Χάρτη,	για	τις	συνδικαλιστικές	ελευθερίες	των	αστυνομικών.	
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Από	τις	λοιπές	δράσεις	του	προεδρείου	σταχυολογούμε	την	αποστολή	εγγράφου	(1-4-
1998)	στον	Αρχηγό	Ελληνικής	Αστυνομίας	αναφορικά	με	τη	σειρά	προβαδίσματος	των	
Αξιωματικών	του	Σώματος	κατά	τις	Τελετές	και	Εορτές,	ενώ	άξιο	μνείας	είναι	και	το	από	
6-4-1998	έγγραφο	προς	το	υπουργείο	Εσωτερικών,	Δημόσιας	Διοίκησης	και	Αποκέντρω-
σης	με	στόχο	τη	συμπερίληψη	σε	σχετικό	σ.ν.	της	διάταξης	για	τη	χορήγηση	εκλογικού	
επιδόματος.

Στις	7-4-98	ανακοινώνεται,	επιτέλους,	ότι	ψηφίστηκε	η	μάχιμη	5ετία	(νόμος	2592/98),	
ένα	αίτημα	καθοριστικό	και	το	οποίο	αρκετά	χρόνια	αργότερα,	λόγω	των	Μνημονίων	και	
του	«ασφαλιστικού»,	απέκτησε	ιδιαίτερη	σημασία.	Επίσης	θεσμοθετήθηκε	η	καθ’	υπέρ-
βαση	εισαγωγή	τέκνων	στις	αστυνομικές	Σχολές.	Ενδιαφέρον	παρουσιάζει	και	το	από	14-
4-1998	 έγγραφο	 προς	 το	Αρχηγείο,	 με	 αφορμή	 περιστατικό,	 στο	 οποίο,	 μεταξύ	 άλλων,	
ενεπλάκη	και	γιος	γνωστού	πολιτικού	προσώπου.	Για	το	θέμα,	εκδόθηκε	ανακοίνωση	και	
ιδίως	για	την	επακολουθήσασα	σύλληψη	και	παραπομπή	εν	στολή,	με	τη	διαδικασία	του	
αυτοφώρου	στο	αρμόδιο	δικαστήριο	ενός	εκ	των	επιληφθέντων	σ’	αυτό,	αστυνομικών.	
Η	ΠΕΝΑΑ	πρότεινε	«στα πλαίσια θωράκισης του αστυνομικού προσωπικού, προς όφελος 

της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, την άμεση προώθηση νομοθετικής ρύθμισης, ώστε η ως 
άνω διαδικασία να ακολουθείται κατά την εν υπηρεσία αστυνομικών μόνο σε περίπτωση 
διάπραξης εκ μέρους τους εγκλημάτων σε βαθμό κακουργήματος, όπως τούτο ισχύει σήμερα 
για τα αιρετά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (άρθρο 57 
παρ. 1 του ν. 2218/1994)».

Στις	14-4-1998,	η	ΕΝΑΕΑ	πληροφορείται	τον	απροσδόκητο	θάνατο	του	πρώην	Προέ-
δρου	της	Ένωσης	Δικαστών	και	Εισαγγελέων,	Αρεοπαγίτη,	Παναγιώτη	Κωστάκου,	ο	οποί-
ος	-ως	γνωστόν-	είχε	σταθεί	από	την	πρώτη	στιγμή	στο	πλευρό	των	πρωτοπόρων	συνδικα-
λιστών	της	Αστυνομίας.	Την	ίδια	ημέρα	απεστάλη	προς	την	οικογένειά	του	συλλυπητήριο	
τηλεγράφημα:

«Για τον απροσδόκητο θάνατο του προσφιλούς σας προσώπου, του εξέχοντος δικαστικού 
λειτουργού, του ακούραστου αγωνιστή της Δικαιοσύνης, αλλά και του ένθερμου υποστηρικτή 
και συμπαραστάτη, από τα πρώτα μας συνδικαλιστικά βήματα, των αγώνων και οραματι-
σμών μας, σας παρακαλούμε να δεχθείτε τα θερμά συλλυπητήρια των μελών μας».

Ο Δεκάλογος

Το	διεκδικητικό	πλαίσιο	των	Αξιωματικών	έρχεται	να	εμπλουτίσει	η	γενική	συνέλευση	
και	το	Ψήφισμα	της	Ένωσης	Αξιωματικών	Αττικής,	 το	οποίο	μάλιστα	τυγχάνει	ευρείας	
δημοσιότητας.	Η	εφημερίδα	«Επενδυτής»	(23-4-98)	παρουσιάζει	το	δεκάλογο	των	Αξιω-
ματικών	για	μια	αποτελεσματικότερη	πολιτική	στον	τομέα	της	δημόσιας	τάξης:
Ο	δεκάλογος	συνοψίζεται	στους	εξής	άξονες:

1. Δημιουργία ανεξάρτητου (διακομματικού ή μη κυβερνη τικού χαρακτήρα) Ινστιτούτου 
Αστυνομικών Μελετών και Αντιεγκληματικής Πολιτικής, που θα παράγει στρατηγική 
για την αναβάθμιση του αστυνομικού θεσμού και κοινωνική συναίνεση στην αστυνό-
μευση και την καταπολέμηση του εγκλήματος.

2. Αναθεώρηση του θεωρητικού και πρακτικού πε ριεχομένου των εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων των αστυνομι κών Σχολών. Αναβάθμιση της Σχολής Εθνικής Ασφαλείας, 
αφε νός με την πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού και αφετέρου με τη θέ-
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σπιση ηθικών (ως ιεραρχική εξέλιξη) και υλι κών (ως εκπαιδευτικό επίδομα) κινή-
τρων, ώστε να φοιτούν οι ι κανότεροι και να έχει νόημα η ύπαρξή της.

3. Εφαρμογή του μοντέλου της αστυνόμευσης με πεζές και εποχούμενες περιπολίες στη 
γειτονιά, αντί των ακίνητων αντιπαραγωγικών φρουρών, ώστε να επιτευχθεί η απο-
δέσμευση των αστυνομικών δυνάμεων από τη φρούρηση παντός είδους στόχων.

4. Ορθολογική οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών με την αποκέντρωση, τη μη-
χανοργάνωση και την εφαρμογή ενός σύγχρονου μάνατζμεντ, ώστε να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, να απλουστευθούν 
οι διαδικασίες και να αντικατασταθούν ο υδροκεφαλισμός, ο γρα φειοκρατικός νομι-
κισμός, ο φορμαλισμός και η τυπολατρία.

Προς	τούτο	επιβάλλεται	η	αναθεώρηση	του	όλου	οργανογράμματος	από	μηδενική	βάση	
σε	ένα	πάγιο	πλαίσιο	κλα	σικής,	δοκιμασμένης	και	αποκεντρωμένης	μορφής,	με	την	ίδρυση	
Αρχηγείου,	με	την	ενίσχυση	των	αρμοδιοτήτων	και	του	ρόλου	των	Γενικών	Επιθεωρήσεων	
και	την	επανίδρυση	των	Τμημάτων	Ασφαλείας	και	των	Υποδιευθύνσεων.

5. Αποδέσμευση της Αστυνομίας από την εξωτερική φρούρη ση των φυλακών και την 
επίδοση των πάσης φύσεως δικογρά φων.

6. Αποποινικοποίηση των παραβάσεων του ΓΟΚ και αντικατά σταση των προβλεπόμε-
νων ποινών με μέτρα ή κυρώσεις διοικητι κής φύσης, ώστε να ανατεθεί η εφαρμογή 
τους στους οικείους ΟΤΑ.

7. Αποσαφήνιση των διατάξεων που αφορούν τις περιπτώσεις νόμιμης χρήσης των 
όπλων.

8. Δυνατότητα παράστασης μετά συνηγόρου στις πειθαρχι κές υποθέσεις και λήψης αντι-
γράφων της δικογραφίας. Συμ μετοχή εκπροσώπων των συνδικαλιστικών φορέων στα 
συλλογικά όργανα (συμβούλια κρίσεων, προαγωγών, μεταθέσεων και πειθαρ χικών 
κυρώσεων).

9. Αναθεώρηση νομικού πλαισίου για τις μισθολογικές προα γωγές των Αξιωματικών με 
την αποδέσμευση από τις βαθμολογι κές προαγωγές. Σύνδεση με τα έτη πραγματικής 
υπηρεσίας του Αξιωματικού και θέσπιση μισθολογικής προαγωγής ταξίαρχου.

10. Αναθεώρηση του μισθολογίου από μηδενική βάση, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση 
των αποδοχών του συνόλου των α στυνομικών. Αναπροσαρμογή της αμοιβής για ερ-
γασία πέραν του πενθήμερου στις 12.000 δρχ. Και θεσμοθέτηση κοινωνικών πόρων 
υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων».

Πρόκειται,	όπως	αντιλαμβάνεται	ο	καθένας,	 για	ουσιαστική	παρέμβαση,	αν	λάβει	
κανείς	υπόψη	του	ότι	η	συγκεκριμένη	εφημερίδα	παρουσίαζε	αντικειμενικά	και	χωρίς	
σκοπιμότητες	 τα	 συνδικαλιστικά	 δρώμενα,	 εν	 αντιθέσει	 με	 άλλα	 έντυπα	 της	 εποχής	
εκείνης.

Το	μήνα	Μάιο,	 το	 προεδρείο	 αναγκάζεται	 να	 ασχοληθεί	 εκ	 νέου	με	 τις	 αστυνομικές	
εγκαταστάσεις	της	Μεσογείων,	ένα	θέμα	που	απασχολούσε	από	το	1991.	Στις	4-5-1998,	
με	αφορμή	την	Ανακοίνωση	του	Δημοτικού	Συμβουλίου	του	Δήμου	Αθηναίων,	για	αλλα-
γή	χρήσης	των	χώρων	εγκαταστάσεων	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	επί	της	Λ.	Μεσογείων,	
απεστάλη	έγγραφο	προς	το	Δήμαρχο	Αθηναίων,	με	το	οποίο	τονίστηκε	ότι	«η προτεινόμενη 
τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, στο Γουδί, με αλλαγή χρήσης από χώρους 
εγκαταστάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας (Σχολής Αξιωματικών κ.λπ.), σε χώρους για ανέ-
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γερση κτιρίων διοίκησης (Υπουργεία), η Ομοσπονδία μας επιθυμεί διά της παρούσης να σας 
καταστήσει ενήμερο για την όλη υπόθεση.

Επειδή πιστεύουμε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη, λόγω έλλειψης ενημέρωσης από πλευράς 
Ελληνικής Αστυνομίας, παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε το όλο θέμα, γιατί σε διαφορετική 
περίπτωση η αστυνομική οικογένεια είναι υποχρεωμένη να αντιδράσει».

Δημόσια	 τοποθέτηση	 υπήρξε,	 όμως,	 εκ	 μέρους	 της	 Ομοσπονδίας	 (4-5-1998)	 και	 με	
αφορμή	την	εκλογή	του	νέου	Αρχιεπισκόπου	Αθηνών	και	Πάσης	Ελλάδος,	κ.κ.	Χριστο-
δούλου,	λίγες	μόλις	ημέρες	μετά	την	ενθρόνισή	του	(28-4-1998).	Σύσσωμο	το	προεδρείο	
τον	 επισκέφθηκε	στην	Αρχιεπισκοπή	όπου	 είχε	μια	πολύωρη	ανταλλαγή	απόψεων	μαζί	
του,	του	επέδωσε	τιμητική	πλακέτα,	ενώ	προέβη	και	στη	δημοσιοποίηση	της	συγχαρητή-
ριας	επιστολής	που	τη	συνόδευε:

«Θείου Πνεύματος Χάριτι, υπό Αγίας Συνόδου μαρτυρηθέντος και αρετών τω άρματι 
ανελθών εν τω Αρχιεπισκοπικώ Θρόνω εκ μέσης ψυχής και καρδίας, υποβάλλομεν Υμετέρα 
Μακαριότητα Θερμοτέρας ευχών ίνα Δωρεοδότης ΙΗΣΟΥΣ κρατύνη και καταξιοί Υμάς, ίνα 
τη εκπληρώσει των αγίων του εντολών ευωδούσθαι και εν ακμή δυνάμεων και υγείας το Ορ-
θόδοξον των Ελλήνων Έθνος οδηγείτε προς την ανάστασιν πάσης Θεοφιλούς προσδοκίας».

Το	 προεδρείο,	 συνεχίζοντας	 τη	 δράση	 του	 ενόψει	 και	 του	 πανελλαδικού	 συνεδρίου	
(28/29-5-1998),	ζητά	και	πετυχαίνει	νέα	συνάντηση	(5-5-1998)	με	τον	Γιώργο	Ρωμαίο,	ο	
οποίος	δεσμεύτηκε	ότι	θα	συναντηθεί	με	την	Ηγεσία	του	ΥΕΘΑ,	Άκη	Τσοχατζόπουλο	και	
Δημήτρη	Αποστολάκη,	για	το	θέμα	των	οικονομικών	διαβαθμίσεων,	ενώ	για	το	Ασφαλι-
στικό	είπε	ότι	θα	ακολουθήσει	κοινή	συνάντηση	με	τον	υφυπουργό	Κοινωνικών	Υπηρεσι-
ών,	Νίκο	Φαρμάκη,	και	υπηρεσιακούς	παράγοντες.	
Για	το	θέμα	της	μελετώμενης	αλλαγής	όρων	χρήσης	γης	στο	χώρο	της	Σχολής	Αξιω-

ματικών	Αστυνομίας	ο	υπουργός	Δημόσιας	Τάξης	δήλωσε	ότι	θα	κάνει	ένσταση	κατά	της	
σχετικής	απόφασης	του	Δήμου	Αθηναίων.	Ανακοινώθηκε,	επίσης,	ότι	το	υπουργείο	βρί-
σκεται	σε	επαφή	με	το	υπουργείο	Δικαιοσύνης,	για	το	θέμα	της	ενίσχυσης	των	Ταμείων	του	
προσωπικού	με	κοινωνικούς	πόρους	από	την	εκτέλεση	των	καταδικαστικών	αποφάσεων,	
αλλά	η	σχετική	τροπολογία	δεν	έχει	ακόμη	υπογραφεί.

Ο	συνδικαλιστικός	αγώνας	κεντρίζει	εκ	νέου	το	ενδιαφέρον	της	εφημερίδας	«Επενδυ-
τής»	 (16-5-98),	 που	 σημειώνει	 στο	 ρεπορτάζ	 της	 για	 τα	 τεκταινόμενα	 στο	 μεγαλύτερο	
σωματείο	των	Αξιωματικών,	την	Ένωση	Αττικής:	

«Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το αποτέλεσμα των επικείμενων εκλογών της Ένω-
σης Αξιωματικών Αττικής, καθώς οι εκλογικές αναμετρήσεις στις τάξεις της Αστυνομίας μετά 
τη νομιμοποίηση του συνδικαλισμού έχουν τη δική τους ιδιαιτερότητα και σε κάθε περίπτωση 
δεν αφήνουν αδιάφορο ούτε το υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Τα ποσοστά της Αξιωματικής 
αντιπολίτευσης στο χώρο των Σωμάτων Ασφαλείας είναι ιδιαίτερα υψηλά, παρά το γεγονός 
ότι τα τελευταία χρόνια, επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, έχουν γίνει τουλάχιστον 10.000 προ-
σλήψεις αστυνομικών και θα ανέμενε κανείς να έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου οι 
συσχετισμοί της εκλογικής δύναμης των δύο μεγαλύτερων κομμάτων». 
Τη	συνδικαλιστική	 ταυτότητα	απέκτησαν	ήδη	1.950	Αξιωματικοί,	 από	 το	βαθμό	 του	

υποστράτηγου	μέχρι	και	του	ανθυπαστυνόμου.	Ο	πρώτος	υποστράτηγος	που	πέρασε	το	
κατώφλι	 των	 γραφείων	 της	 συνδικαλιστικής	Ένωσης	 είναι	 ο	 ίδιος	 ο	 προσωπάρχης	 της	
Αστυνομίας,	υποστράτηγος	Γ.	Τσουκάκης,	ενώ	ακολούθησαν	οι	ταξίαρχοι	Γ.	Γιάννες,	Α.	
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Θεοφιλόπουλος,	Π.	Δουκιατζάκης,	Γ.	Σπηλιόπουλος,	Μ.	Πουλακάκης,	Σ.	Ρούμπος	και	άλ-
λοι.	Από	τους	υπόλοιπους	βαθμούς	στις	τάξεις	του	σωματείου	έχει	ενταχθεί	το	1/3	των	
αστυνομικών	 διευθυντών,	 το	 1/2	 των	 αστυνομικών	 υποδιευθυντών,	 αστυνόμων	Α’	 και	
αστυνόμων	Β’	και	ένας	μεγάλος	αριθμός	υπαστυνόμων.	
Οι	αρχαιρεσίες	θα	διεξαχθούν	στις	24-25	Μαΐου	στην	Αθήνα	και	παρουσιάζουν	έντονο	

ενδιαφέρον,	διότι	ενώ	ο	νομοθέτης	θέλει	ενιαίο	ψηφοδέλτιο	(προβλέπεται	η	σταυροδότη-
ση	μέχρι	τεσσάρων	υποψηφίων)	για	την	εκλογή	των	13	μελών	του	Δ.Σ.,	έχουν	υποβάλει	
υποψηφιότητες	35	Αξιωματικοί.	Πληροφορίες	αναφέρουν	ότι	παρατηρείται	τριχοτόμηση	
των	υποψηφίων	σε	αντίστοιχα	μπλόκα,	ανάλογα	με	τις	πολιτικές,	προελευσιακές	(Α.Π.	ή	
Χωροφυλακή)	και	άλλες	αναφορές	τους.	
Ο	απερχόμενος	πρόεδρος	του	σωματείου	Γ.	Καμαρινόπουλος	ήταν	εκ	νέου	υποψήφιος,	

συνεπικουρούμενος	από	πολλά	μέλη	του	απερχόμενου	διοικητικού	συμβουλίου	και,	όπως	
ήταν	αναμενόμενο,	προκαλούσε	διάφορα	σχόλια160.
Το	νέο	Διοικητικό	Συμβούλιο	διαμορφώθηκε	τελικά	ως	ακολούθως:
Πρόεδρος:	Α/Α΄	Γεώργιος	Καμαρινόπουλος
Α’	Αντιπρόεδρος:	Α/Υ	Κων/νος	Στεφανής
Β’	Αντιπρόεδρος:	Α/Α΄	Σπυρίδων	Γεωργίου
Γεν.	Γραμματέας:	Α/Α΄	Κυριαζής	Σκλαβούνος
Ταμίας:	Υ/Α΄	Γεώργιος	Κανέλλος
Μέλη:	Α/Β΄	Παναγιώτης	Ανδρικόπουλος,	Α/Υ	Αθανάσιος	Βασιλάρας,	Υ/Α΄	Αθανάσιος	

Κατερινόπουλος,	Α/Β’	Κων/νος	Κύρου,	Ανθυπαστυνόμος	Ευστάθιος	Μητρόπουλος,	Α/Α’	
Γεώργιος	Νικολόπουλος,	Α/Α΄	Δημήτριος	Πατσούρης	και	Α/Α΄	Στυλιανός	Φώτης.

Λίγο	πριν	το	4ο	τακτικό	συνέδριο	της	Ομοσπονδίας,	ξεσπούν	όμως	άγρια	επεισόδια	στο	
Ο.Α.Κ.Α.	(10-5-1998),	με	αποτέλεσμα	για	άλλη	μια	φορά	να	στοχοποιείται	η	Αστυνομία.	
Η	ΠΕΝΑΑ	καταγγέλλει	τους	ανεγκέφαλους	«χούλιγκανς»,	καθώς	έχει	σοβαρότατα	τραυ-
ματιστεί	και	ένας	Υπαστυνόμος,	ενώ	βάλλει	και	κατά	των	παραγόντων	του	ποδοσφαίρου,	
που,	παρά	την	αντίθετη	εισήγηση	της	Αστυνομίας	και	κόντρα	στην	κοινή	λογική,	επέμεναν	
στη	διεξαγωγή	του	αγώνα. «Επειδή η κατάσταση έχει φθάσει πια στο απροχώρητο, κάνουμε 
έκκληση σε όλους να αναλογισθούν τις προσωπικές ευθύνες τους, πριν βάλουν την τελική 
υπογραφή τους στη ληξιαρχική πράξη θανάτου, τόσο του ποδοσφαίρου όσο και του μπάσκετ 
στη χώρα μας, αλλά και πριν θρηνήσουμε θύματα μεταξύ οπαδών των ομάδων».
Να	σημειωθεί	ότι	τα	προβλήματα	των	αστυνομικών	του	Λεκανοπεδίου	αποτελούν	συ-

χνό	αντικείμενο	συνεργασίας	της	Ομοσπονδίας	τόσο	με	την	Ένωση	Αστυνομικών	Υπαλ-
λήλων	Αττικής	όσο	και	με	την	Ένωση	Αξιωματικών	Ελληνικής	Αστυνομίας	Αττικής.	Στο	
πλαίσιο	αυτό,	πραγματοποιήθηκε	(20-5-1998)	στην	αίθουσα	συσκέψεων	του	ΥΔΤ	κοινή	
συνεδρίαση	όπου	συζητήθηκαν	-μεταξύ	άλλων-	τα	αναμενόμενα	μέτρα	τάξης	για	το	επι-
κείμενο	«ΜΟΥΝΤΟ-ΜΠΑΣΚΕΤ»,	το	εκλογικό	επίδομα,	την	τήρηση	του	ωραρίου	εργασί-
ας,	η	διάθεση	αστυνομικών	για	τη	λήψη	μέτρων	τάξης	κ.λπ.	Οι	συνδικαλιστές	«εξέφρασαν 
τη βούλησή τους για συμπόρευση προς επίλυση των κοινών προβλημάτων, εξέφρασαν τη 

160. Π.χ. η εφημερίδα «Παρόν» ανακάλυπτε «αγεφύρωτο χάσμα μιας υφέρπουσας από καιρό δι-
άστασης μεταξύ του προέδρου της Ομοσπονδίας Ηλία Βλαχογιάννη και του προέδρου της Ένωσης 
Αξιωματικών Αττικής Γιώργου Καμαρινόπουλου, τον οποίο θεωρούσε Αξιωματικό χαμηλών τόνων 
και κάθε διαφορετική του φωνή κατεπνίγετο πάντοτε από την τρόικα, Βλαχογιάννη, Βετούλη και Κα-
νέλλο, όπως έγραφε.
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λύπη τους για την απουσία της ΠΟΑΣΥ, ελπίζοντας σε μελλοντική συμμετοχή της, συμφώνη-
σαν δε να διεκδικήσουν από κοινού, με όλους τους νόμιμους τρόπους, την ικανοποίηση των 
δίκαιων αιτημάτων τους».
Μάλιστα	προς	επίρρωση	όλων	αυτών,	διοργανώθηκε	στις	24-5-1998	κοινή	συγκέντρω-

ση	έξω	από	το	ΟΑΚΑ	ενάντια	στη	βία	των	γηπέδων	και	την	αναγκαιότητα	εξορθολογισμού	
των	μέτρων	που	λαμβάνονταν	στις	αθλητικές	εκδηλώσεις,	την	κάλυψη	των	εξόδων	αστυ-
νόμευσης	από	τις	ΠΑΕ	και	τα	ΤΑΚ,	τη	διάθεση	ποσοστού	12%	από	τις	εισπράξεις	των	
εισιτηρίων	και	 τις	συμβάσεις	 των	ραδιοτηλεοπτικών	δικαιωμάτων	και	 του	ΠΡΟΠΟ	για	
την	ενίσχυση	των	Ταμείων	κ.λπ.161.	Λίγες	μέρες	μετά	ξεσπούν	επεισόδια	και	με	κοινωνικές	
ομάδες	(υπάλληλοι	Ιονικής	Τράπεζας,	αδιόριστοι	εκπαιδευτικοί	κ.λπ.),	που	προκαλούν	την	
παρέμβαση	της	Ένωσης	Αξιωματικών	Αττικής	και	του	γραμματέα	της	Κυριαζή	Σκλαβού-
νου,	ο	οποίος	καυτηριάζει	την	αντιπαλότητα	με	την	Ελληνική	Αστυνομία,	τονίζοντας	ότι	
δεν	είναι	εκείνη	υπαίτια,	ούτε	αναζητεί	εκείνη	τέτοιου	είδους	λύσεις.	Ζητά	δε	από	την	Πο-
λιτεία	να	λάβει	μέτρα	αποκατάστασης	του	κύρους	του	θεσμού	και	αποτελεσματικότερης	
παρέμβασής	του	για	να	μπορεί	να	αντιμετωπίσει	τα	προβλήματα	της	κοινωνίας.

Ημέρα του Έλληνα Αστυνομικού

Το	4ο	τακτικό	συνέδριο	της	Ομοσπονδίας	πραγματοποιήθηκε	στις	28-29	Μαΐου	1998	
στη	Βουλιαγμένη,	σε	μια	χρονική	στιγμή	που	το	ενδιαφέρον	της	κοινής	γνώμης	και	του	Τύ-
που	για	τα	συμβαίνοντα	στον	χώρο	της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	αλλά	και	για	την	εν	γένει	
κατάσταση	που	επικρατούσε	στον	τομέα	της	δημόσιας	τάξης	και	ασφάλειας	ήταν	έντονο,	
διαρκές	και	δικαιολογημένο.	Τις	εργασίες	τίμησαν,	μεταξύ	άλλων	επισήμων,	ο	Πρόεδρος	
και	ο	Γεν.	Γραμματέας	του	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Αστυνομικών	Σωματείων,	καθώς	και	
τα	προεδρεία	των	αστυνομικών	Συνδέσμων	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,	ΚΥΠΡΟΥ	και	FYROM.
Βαρυσήμαντη	υπήρξε	η	ομιλία	του	Προέδρου,	Αστυνομικού	Δ/ντού	Ηλία	Βλαχογιάννη,	

καθώς	ο	ίδιος	τοποθετήθηκε	χωρίς	ταμπού	για	όλα	τα	καυτά	θέματα	που	απασχολούσαν	
την	κοινωνία.

«Εμείς, τα ζωντανά μέλη αυτού του Οργανισμού για πολλά χρόνια, οικογενειάρχες αλλά 
και ένστολοι πολίτες συνάμα, νιώθουμε καθημερινά αυτή τη δυσφορία και αγωνία των 
απλών πολιτών... Και αισθανόμαστε βαρύ το χρέος μας να βοηθήσουμε και συλλογικά και 
ατομικά ο καθένας μας, έτσι ώστε να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση και ο πολίτης να 
αισθάνεται απόλυτα ασφαλής στον τόπο του, για να επιδοθεί ανεπηρέαστος στο ειρηνικό και 
δημιουργικό του έργο.

Προς τούτο, πάντα υπεύθυνα, με θάρρος, ρεαλισμό και παρρησία, υποβάλαμε συγκεκρι-
μένες και υλοποιήσιμες προτάσεις για τα γενικότερα προβλήματα αστυνόμευσης και ενημε-
ρώσαμε σχετικά τους αρμοδίους πολιτειακούς και πολιτικούς παράγοντες της χώρας, αλλά 
και την κοινή γνώμη. Δεν ξέρουμε κατά πόσο συνεισφέρομε και εμείς με τις μικρές μας 
δυνάμεις στη νέα θεώρηση του προβλήματος της αστυνόμευσης απ’ τους αρμόδιους αλλά και 
τους απλούς πολίτες.... Πάντως αποτελεί μια ενθαρρυντική πραγματικότητα ότι η Πολιτεία 

161. Ο γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, Αθανάσιος Μαγουλάς, επανήλθε 
με επιστολή του προς την ΠΕΝΝΑ και την Ένωση Αξιωματικών Αττικής στις 18/6/1998, αναδεικνύο-
ντας την αναγκαιότητα της συνεργασίας και της δημιουργίας ενός ευέλικτου σχήματος από μέλη των 
Δ.Σ. για να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των καιρών, όπως σημείωνε.
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έστω και στο παρά πέντε ασχολήθηκε με το πρόβλημα και εξήγγειλε μια σειρά μέτρων υλι-
κοτεχνικής ενίσχυσης της Αστυνομίας για την προσεχή τριετία. Αρκεί αυτές οι εξαγγελίες να 
υλοποιηθούν και να μην παραμείνουν απλές υποσχέσεις».
Στη	συνέχεια	αναφέρθηκε	στα	θεσμικά	αιτήματα	και	τα	προβλήματα	που	απασχολούν	

την	Αστυνομία,	αλλά	και	στα	ειδικότερα	θέματα	όπως	το	Ασφαλιστικό:	«Δεκατρία ολόκλη-
ρα χρόνια από της ενοποιήσεως Χωρ/κής-Αστυνομίας Πόλεων, δεν κατέστη εφικτό να βρεθεί 
και να υλοποιηθεί μια κοινά αποδεκτή λύση, όταν η ΠΕΝΑΑ έχει καταλήξει σε ομόφωνες 
προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος, που όμως δεν έχουν εισέτι γίνει αποδεκτές», 
είπε.	Όσο	για	το	νέο	ενιαίο	στρατιωτικό	μισθολόγιο,	τόνισε	ότι «αποδείχθηκε πολύ κατώ-
τερο του αναμενόμενου, δημιούργησε δυσλειτουργίες και οικονομικές ανισορροπίες μεταξύ 
του προσωπικού και δικαιολογημένη πικρία».
Εξειδικεύοντας	τα	προβλήματα	στον	τομέα	αστυνομικής	δράσης,	στάθηκε	στη	μάστιγα	

των	τροχαίων	ατυχημάτων	(πάνω	από	2.000	νεκροί	ετησίως	και	περίπου	35.000	τραυμα-
τίες,	εκ	των	οποίων	οι	1.000	πεθαίνουν	συνεπεία	του	τραυματισμού	τους)	και	τόνισε	ότι	
«από	πλευράς	μας	πρέπει	να	γίνουμε	πιο	αυστηροί	στην	εφαρμογή	των	Νόμων,	ειδικά	στις	
παραβάσεις	εκείνες	που	αποδεδειγμένα	έχουν	τη	μεγαλύτερη	συμμετοχή	στην	πρόκληση	
τροχαίων	ατυχημάτων,	παράλληλα	με	την	«εντολή»	ότι	καμία	παράβαση,	έστω	και	η	πιο	
μικρή,	δεν	πρέπει	να	μένει	ατιμώρητη.
Αναδεικνύοντας	τις	επιπτώσεις	και	της	μάστιγας	των	ναρκωτικών	είπε	ότι	«η ελληνική 

κοινωνία πρέπει να αφυπνισθεί από τον «μακάριο» ύπνο της και να παλέψει για τη σωτηρία 
των παιδιών της. Εμείς τείνουμε το χέρι και τους καλούμε σε διαρκή συνεργασία. Μόνος 
του κανένας φορέας δεν μπορεί να λύσει το μεγάλο αυτό κοινωνικό πρόβλημα. Ο καθένας 
απ’ την πλευρά του και όλοι μαζί, κοινωνία, κράτος και φορείς, να προσπαθήσουμε για το 
καλύτερο δυνατό. Να απαιτήσουμε αυστηρότερες ποινές για τους εμπόρους του θανάτου και 
πιο ανθρώπινη αντιμετώπιση για τους χρήστες. Και παράλληλα,, απαιτείται ενίσχυση της 
αστυνόμευσης, ιδιαίτερα στους χώρους όπου συχνάζουν οι νέοι (σχολεία, φροντιστήρια, κα-
φετέριες κ.λπ.), όπως έγινε προ μηνών και είχε θαυμάσια και εντυπωσιακά αποτελέσματα».
Άλλα	θέματα	ήταν	η	μη	νόμιμη	μετανάστευση,	που	«όσο και να βλέπει κανείς την αν-

θρώπινη διάσταση του θέματος, όσο και να συμμερίζεται και συμπάσχει με το δράμα αυτών 
των ανθρώπων, δεν μπορεί να υιοθετήσει τη λαθρομετανάστευση σαν ένα αποδεκτό τρόπο 
επίλυσης των προβλημάτων τους», είπε,	επαναφέροντας	το	θέμα	της	Συνοριακής	Αστυνο-
μίας	και	της	ενίσχυσης	των	ελέγχων	στα	ανατολικά	θαλάσσια	σύνορα	της	χώρας. «Παράλ-
ληλα με τη λήξη της προθεσμίας νομιμοποίησης, επιβάλλεται η διενέργεια αυστηρών αστυ-
νομικών ελέγχων στους χώρους εργασίας-παραμονής αλλοδαπών και η επιβολή αυστηρών 
ποινών στους εργοδότες, που απασχολούν παράνομα αλλοδαπούς, αλλά και εφαρμογής του 
διοικητικού μέτρου της απέλασης για τους παράνομους αλλοδαπούς».
Όσο	για	τη	βία	στα	γήπεδα,	τόνισε	ότι	αυτή	η	κατάσταση	δεν	μπορεί	να	συνεχισθεί	και	

κάλεσε	όλες	τις	Ενώσεις	για	κοινή	δράση	και	στον	τομέα	αυτόν.
Στη	 συνέχεια	 αναφέρθηκε	 στις	 κεντρικές	 αγωνιστικές	 συγκεντρώσεις	 και	 τις	 παρεμ-

βάσεις	σε	πολιτικό	επίπεδο,	αισιοδοξώντας	ότι	το	προσεχές	διάστημα	θα	ικανοποιηθούν	
ζητήματα	όπως	μια	νέα	πολιτική	μισθών	για	το	προσωπικό	των	Ε.Δ.	και	Σ.Α.	με	προοπτική	
εφαρμογή	της	από	1/1/99.	«Είναι μια στοιχειώδης υποχρέωση της κυβέρνησης προς αυτούς 
που προμαχούν για τη διατήρηση της εθνικής άμυνας και δημόσιας τάξης της χώρας. Πα-
ράλληλα, εκκρεμεί το θέμα των οικονομικών διαβαθμίσεων-χορήγησης του επόμενου του 
αποστρατευτικού βαθμού. Είναι ένα θέμα που απ’ όλους αναγνωρίζεται ως δίκαιο, αλλά 
παρά ταύτα «σκοντάφτει» στο υπουργείο Ενικής Άμυνας. Επειδή το θέμα αυτό είναι μείζονος 
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σπουδαιότητος για μας, θα εισηγηθώ στο συνέδριο μια σειρά άμεσων κινητοποιήσεων για 
την ικανοποίησή του», είπε.
Όσο	για	τις	σχέσεις	με	την	Ηγεσία	του	Υ.Δ.Τ.,	πρόσθεσε	ότι	είναι	γενικά	καλές	και	θα	

μπορούσαν	 να	ήταν	καλύτερες	αν	 δεν	 υπήρχαν	οι	 διάφοροι	 καλοθελητές	και	 διαδρομι-
στές...

«Από πλευράς μας, είμαστε πάντα ανοικτοί στο διάλογο και επιθυμούμε ειλικρινά μέσω 
αυτού να αναζητηθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις, χωρίς δογματισμούς, αγκυλώσεις ή υστε-
ροβουλίες.... Και επειδή εφέτος συμπληρώνουμε δέκα χρόνια ενεργού συμμετοχής μας στα 
κοινά, ο καθένας μπορεί να συγκρίνει τη διαχρονική πορεία μας και να βγάλει ανεπηρέαστος 
τα συμπεράσματά του.

Η χρονική παρέκταση των διατάξεων του Ν.Δ. 142/74 και η διεύρυνση των σ’ αυτό αναφε-
ρομένων υπηρεσιών, όπως και η ενεργοποίηση των διατάξεων του Ν. 2168/93, πιστώνεται 
στα θετικά πεπραγμένα της Ηγεσίας και έχει εκτιμηθεί ανάλογα απ’ το προσωπικό. Καθυστε-
ρεί, όμως, αδικαιολόγητα η θέσπιση κοινωνικών πόρων υπέρ των ταμείων του προσωπικού, 
κάτι που είχαμε συμφωνήσει από το 1995, με το υπουργείο των Οικονομικών. Πιστεύουμε 
ότι το καθολικώς αναγνωρισμένο αυτό αίτημα ως δίκαιο θα βρει σύντομα την επίλυσή του, 
γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα αναζητήσουμε νόμιμους τρόπους αντίδρασης».
Καλές	 χαρακτήρισε,	 τέλος,	 και	 τις	 σχέσεις	 της	ΠΕΝΝΑ	με	 την	ΠΟΑΣΥ	 και	 τις	 άλ-

λες	αστυνομικές	ενώσεις,	 τονίζοντας	την	ανάγκη	για	περαιτέρω	σύσφιξή	τους,	είτε	στα	
πλαίσια	της	Συνομοσπονδίας	είτε	ακόμα	και	με	τη	σύσταση	ενός	άτυπου	Συντονιστικού	
Συμβουλίου.	
Από	 τις	 προτάσεις	 που	 κατατέθηκαν,	 ξεχωρίζουμε	 την	 ίδρυση	Λέσχης	 Προσωπικού	

Αστυνομίας	στο	Λεκανοπέδιο	Αττικής	και	σ’	όλες	τις	πρωτεύουσες	των	Νομών,	την	ίδρυ-
ση	στο	Υ.Δ.Τ.	γραφείου	εξυπηρέτησης	των	συνταξιούχων	αστυνομικών,	την	 ίδρυση	και	
λειτουργία	Ενώσεως	Αποστράτων	των	Σωμάτων	Ασφαλείας,	κατά	το	πρότυπο	των	Ενό-
πλων	Δυνάμεων,	διάφορα	αιτήματα	για	το	Μ.Τ.Σ.	και	άλλα.
Κλείνοντας	την	ομιλία	του	ο	πρόεδρος	Ηλίας	Βλαχογιάννης	απηύθυνε	μια	σημαντική	

πρόταση	προς	τον	υπουργό	Δημόσιας	Τάξης	και	τους	εκπροσώπους	των	πολιτικών	κομμά-
των:	«Είναι, νομίζω, καιρός να τιμηθεί και ο Έλληνας Αστυνομικός για την προσφορά του 
στον τόπο και την πατρίδα μας. Είναι καιρός να τιμηθούν οι χιλιάδες νεκροί υπέρ πατρίδος 
και υπέρ του καθήκοντος αστυνομικοί, από συστάσεως ελληνικού κράτους. Προτείνω να 
καθιερωθεί η 20ή Οκτωβρίου (ημέρα του προστάτου της) ως ημέρα του Έλληνα Αστυνομι-
κού. Νομίζω ότι είναι μια ελάχιστη ένδειξη τιμής στους χιλιάδες ανώνυμους και επώνυμους 
του καθήκοντος. Σ’ αυτούς που μπήκαν πρώτοι στη Θεσ/νίκη, πήγαν πρώτοι στη Σμύρνη και 
έφυγαν τελευταίοι, όπως και στην Κορυτσά, στο Αργυρόκαστρο, στους Αγίους Σαράντα. Σ’ 
αυτούς που τελούν σε καθημερινή εμπόλεμη κατάσταση και αποτελούν το πιο μάχιμο κομμάτι 
του λαού μας».
Η	σημαντική	αυτή	πρόταση	έτυχε	τελικά	καθολικής	αποδοχής	και	άρχισε	να	υλοποιείται	

το	2002	με	την	καθιέρωση	Ημέρας	της	Αστυνομίας.

Η ενοποίηση δεν «περπάτησε»

Εξίσου	σημαντική	υπήρξε	και	η	ομιλία	του	γενικού	γραμματέα,	Αστυνόμου	Α’	Μιχαήλ	
Βετούλη:

«Κύριοι Σύνεδροι, με αθεράπευτη εμμονή στην ουσία πάντα των πραγμάτων, με την επι-
βαλλόμενη προσοχή, υπευθυνότητα και σοβαρότητα, με διεισδυτικό, ελπίζω, ανατομικό 
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βλέμμα, αλλά και ρεαλιστική προσέγγιση των θεμάτων θα επιχειρήσω, αποφεύγοντας ταυ-
τόχρονα το χρησμιακό ή πυθιακό λόγο, να σκιαγραφήσω μέρος της πραγματικότητας, την 
οποία πιστεύω ότι στη συνδικαλιστική μου πορεία ανέλυα και περιέγραφα κατά τρόπο 
νηφάλιο, διαυγή και αποφασιστικό, και κυρίως χωρίς ουδέποτε να αποκρύψω τη σκληρή, 
αιχμηρή και ακανθώδη όψη της», είπε προλογικά.
Στη	συνέχεια	 αναφέρθηκε	 στη	 συνδικαλιστική	 χρονιά	 που	 πέρασε	 και	 στα	 γεγονότα	
αστυνομικού	ενδιαφέροντος	που	τη	σημάδεψαν,	με	επικυρίαρχο	αυτό	της	έξαρσης	της	
εγκληματικότητας. «Ειδικότερα, η Αστυνομία, παρά τις φιλότιμες και υπεράνθρωπες, 
πολλές φορές, προσπάθειες των συναδέλφων μας, αλλά και το φόρο αίματος που πλήρω-
σε στον αγώνα κατά του εγκλήματος, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο 
έργο της, παρουσιάζοντας, σε ορισμένες περιπτώσεις, προφανείς αρρυθμίες και αδυναμίες 
και σε άλλες σοβαρότατα δυσλειτουργικά προβλήματα. Απότοκος της κατάστασης αυτής 
ήταν η δημιουργία του γνωστού γενικευμένου κλίματος ανασφάλειας των πολιτών και η 
εμφάνιση, μεμονωμένων έστω, περιστατικών αυτοάμυνας, αυτοοργάνωσης, αυτοδικίας, 
αλλά και φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας, στοιχεία άγνωστα ασφαλώς και ξένα 
προς τη φύση, την ιδιοσυγκρασία και την ιστορική παράδοση του Έλληνα και γενικώς 
αδιανόητα και ασυμβίβαστα για ένα σύγχρονο κράτος δικαίου. Πάντως, αν για κάτι πρέ-
πει να κατηγορηθούμε εμείς οι Έλληνες είναι μόνο για ξενομανία και ξενολατρεία και όχι 
για ρατσιστικές αντιλήψεις και πρακτικές. Παράλληλα, τα εσπευσμένα και «εξ ανάγκης» 
λαμβανόμενα κάτω από τέτοιες ή παρόμοιες συνθήκες και περιστάσεις μέτρα, έχει παρα-
τηρηθεί διαχρονικά ότι έχουν παροδικό και πρόσκαιρο χαρακτήρα, ενώ μακροπρόθεσμα 
έχουν αποδειχθεί ατελέσφορα. Είναι όμως, αρκούντως αποτελεσματικά στο να απορρο-
φούν τους κοινωνικούς κραδασμούς και να καταλαγιάζουν τη δικαιολογημένη οργή των 
πολιτών»,	τόνισε.
Ωστόσο,	παρατήρησε	ότι	αυτή	τη	φορά	«υπήρξαν και αυθόρμητες εκδηλώσεις συμπαρά-
στασης πολιτών προς την Αστυνομία, αλλά κυρίως διεφάνη ότι ο κόσμος αρχίζει να αντι-
λαμβάνεται πλέον το «τις πταίει», τις ειδικές συνθήκες της δουλειάς μας και να κατανοεί 
τα όποια προβλήματά μας, κάτι που έπρεπε να είχε γίνει χρόνια τώρα από τους αρμοδίους, 
οι οποίοι, συνειδητά ή ασυνείδητα, είναι οι πρώτοι και κύριοι υπεύθυνοι και υπόλογοι για 
την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο χώρο μας».
Τόλμησε	δε	στη	συνέχεια	να	παραθέσει	υπό	τη	μορφή	ερωτημάτων	καίρια	ζητήματα	«με 
αντικειμενικό σκοπό και στόχο την κάλυψη, το ταχύτερον, του χαμένου εδάφους, την αφύ-
πνιση μακαρίων συνειδήσεων, την άμεση κινητοποίηση των υπευθύνων, την ενημέρωση 
της κοινής γνώμης, αλλά κυρίως το τέλος της αστυνομικής αυτής Οδύσσειας.
- Είναι ή όχι αλήθεια ότι το έγκλημα καλπάζει την τελευταία τουλάχιστον 10ετία, εμφανί-
ζοντας σαφή επαγγελματική εξέλιξη και ποιοτική μετεξέλιξη, και η Πολιτεία παρακολουθεί 
απλώς και από μακριά τα τεκταινόμενα, σφυρίζοντας αδιάφορα και χωρίς να λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα αναχαίτισης και αποτελεσματικής αντιμετώπισής του;
- Είναι ή όχι αλήθεια ότι η επί σειρά ετών πολιτική όλων σχεδόν των Κυβερνήσεων, αλλά 
και η στάση μερίδας του Τύπου και της κοινωνίας μας έχουν οδηγήσει τους αστυνομικούς 
στην κοινωνική και υπηρεσιακή ανυποληψία, την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό 
υποβιβασμό και εξοστρακισμό;
- Είναι ή όχι αλήθεια ότι, ενώ από τη μια μεριά μάς θέλουν ευγενείς, επαρκείς, αδιά-
φθορους, ευσυνείδητους, αξιοπρεπείς, φρουρούς της νομιμότητας, δημοκρατικούς, να μην 
αυθαιρετούμε, να μη μεροληπτούμε, να μην αδικούμε, να μην κομματιζόμαστε, να μη γινό-
μαστε απλά ενεργούμενα και πραιτωριανοί, άψογους, τέλειους, από την άλλη μας ανταμεί-
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βουν με μισθούς πείνας, με εργασία χωρίς ωράριο, με εξευτελιστικές συνθήκες δουλειάς, 
με αδιαφορία, με απάθεια, με κυνισμό, με αναλγησία;
- Είναι ή όχι αλήθεια ότι μας ζητούν τα πάντα, ενώ μας προσφέρουν ελάχιστα, δίνουμε 
ακόμη και τη ζωή μας, ενώ μας συμπεριφέρονται με περιφρόνηση και εμπαιγμό, μας κα-
ταλογίζουν ευθύνες που δεν μας ανήκουν, μας χρησιμοποιούν ως εξιλαστήριο θύμα, μας 
αναγνωρίζουν μόνο υποχρεώσεις και σχεδόν καθόλου δικαιώματα;
- Είναι ή όχι αλήθεια ότι μετά την ψήφιση του «ενιαίου μισθολογίου», το οποίο προσφυώς 
απεκλήθη «ενιαίο πεινολόγιο», αρκετοί αστυνομικοί είδαν τις αποδοχές τους ουσιαστικά 
να μειώνονται, εξανεμίζοντας τις προσδοκίες ετών για μία αξιοπρεπή διαβίωση; Ίδρωσε ή 
ιδρώνει το αυτί κανενός όταν οι αστυνομικοί απ’ άκρου εις άκρον της Ελλάδος διαδηλώ-
νουν τα τελευταία χρόνια ένστολοι και μαζικά στους δρόμους για τα πανθομολογούμενα 
δίκαια αιτήματά τους; Σε άλλο πολιτισμένο Κράτος κάτι τέτοιο θα προκαλούσε κοινωνικό 
και πολιτικό σεισμό. Στα μέρη μας ο «σεισμογράφος», μόνιμα καθηλωμένος, έχει περιπέ-
σει σε αχρησία.
- Είναι ή όχι αλήθεια ότι η καταλυτική ιεραρχική οικονομική ισοπέδωση, στο όνομα λα-
ϊκίστικων αντιλήψεων και νοοτροπιών, έχει δημιουργήσει πάμπολλα προβλήματα στις 
σχέσεις μεταξύ του προσωπικού; Απ’ όλες τις μεριές έχει αναγνωρισθεί επισήμως ότι το 
«ενιαίο μισθολόγιο» είναι και άδικο και ισοπεδωτικό. Έχουν δοθεί δε επανειλημμένες 
υποσχέσεις ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του θα τεθεί επί νέας βάσεως. Οψόμε-
θα. Κοντός ψαλμός αλληλούια. Όσον αφορά το μείζον για μας θέμα των μισθολογικών 
προαγωγών των Αξιωματικών και ο επόμενος του αποστρατευτικού βαθμός, αυτά έχουν 
δραματικά και ακατανόητα σκαλώσει μεταξύ των καλών προθέσεων των συναρμόδιων 
Υπουργείων. Αλλά μήπως και η «μάχιμη 5ετία» και το γνωστό 12% δεν κατάντησαν τελικά 
Σισύφειο έργο;
- Είναι ή όχι αλήθεια ότι οι Αξιωματικοί έχουν περιέλθει στη χειρότερη και δεινότερη 
κατάσταση που ήσαν ποτέ; Ο Αξιωματικός νιώθει σήμερα ότι τελεί «υπό διωγμόν» και 
στο σημείο αυτό κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου, ότι αν αυτό συνεχισθεί, θα οδηγήσει 
με φαρμακευτική ακρίβεια σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις και άκρως ανεπιθύμητα αποτε-
λέσματα. Πιστεύει πράγματι κανείς ότι με παντοιοτρόπως υποβαθμισμένη τη θέση και με 
μειωμένο το κύρος των Αξιωματικών μπορεί να υπάρξει φερέγγυα και αποτελεσματική 
Αστυνομία; Πλανώνται πλάνην οικτράν όσοι πιστεύουν ότι οι Αξιωματικοί θα μείνουν με 
σταυρωμένα τα χέρια.
- Είναι ή όχι αλήθεια ότι οι αστυνομικοί έρχονται αντιμέτωποι με το σύγχρονο εγκλημα-
τία σχεδόν απογυμνωμένοι, λόγω έλλειψης κατάλληλης και επαρκούς εκπαίδευσης, ενώ 
ταυτόχρονα λόγω του υφισταμένου «ομιχλώδους» νομικού πλαισίου, περί τη χρήση των 
όπλων, είτε αποφεύγουν να κάνουν χρήση αυτών, είτε ολιγωρούν, είτε εμφανίζουν προ-
φανή αδυναμία έγκαιρης και αποτελεσματικής αντίδρασης, είτε ενεργούν υπό το κράτος 
φόβου, σύγχυσης ή ταραχής, με τραγικά αποτελέσματα και οδυνηρές συνέπειες για τη σω-
ματική ακεραιότητα και για τη ζωή, τόσο των ιδίων όσο και των λοιπών πολιτών;
Στο σημείο αυτό, και με τη βεβαιότητα ότι διερμηνεύω τα συναισθήματα του συνόλου 
του αστυνομικού προσωπικού, θα ήθελα να εκφράσω το μόνιμο παράπονό μας που επι-
κεντρώνεται στο γεγονός ότι, κάθε φορά που το θύμα είναι πολίτης, εκδηλώνεται, κάτω 
από την πίεση μιας μικρής, αλλά κραυγαλέας κοινωνικής μειοψηφίας «ψευτο-κουλτου-
ριάρηδων» και «ψευτο-διανοούμενων», «δήθεν δημοκρατών», μια ενορχηστρωμένη σε 
βάρος του «δράστη - αστυνομικού» εκστρατεία παραπληροφόρησης και διαστρέβλωσης 
των πραγματικών γεγονότων και δημιουργείται εναντίον του, άκριτα και σκόπιμα, ένα 
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αφόρητα δυσμενές και από κάθε άποψη αρνητικό κλίμα, το οποίο, εκτός από την υπηρε-
σιακή, κοινωνική, οικογενειακή και προσωπική εξόντωση, τον οδηγεί νομοτελειακά στην 
πλήρη αδρανοποίηση και αποθάρρυνσή του στην περαιτέρω εκτέλεση των καθηκόντων 
του, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην εκτέλεση των καθηκόντων 
και για τους άλλους αστυνομικούς. Και αυτό σε βάρος ασφαλώς της δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας. Μέσα δε σε ένα τέτοιο παρόμοιο φορτισμένο και έντεχνα διαμορφωμένο κλίμα 
η αξία ενός «μπάτσου», όταν συμβαίνει να είναι αυτός το θύμα, είναι ελάχιστη ως ανύπαρ-
κτη στο «χρηματιστήριο της ζωής».
- Είναι ή όχι αλήθεια ότι οι αστυνομικοί κάνοντας χρήση του όπλου τους, αμυνόμενοι νο-
μίμως, βρέθηκαν κατηγορούμενοι, σύρθηκαν ανυπεράσπιστοι στα δικαστήρια, διαπομπεύ-
θηκαν κοινωνικά, εξοντώθηκαν ηθικά και αφανίστηκαν οικονομικά, αντιμετωπίζοντας 
ταυτόχρονα την μήνιν μερίδας του Τύπου και της κοινωνίας μας; Επομένως, καθίσταται 
επιτακτική και άμεση η ανάγκη θέσπισης νέων διατάξεων, για τη χρήση των όπλων, ώστε 
οι αναχρονιστικές, παρωχημένες, προβληματικές και επικίνδυνες διατάξεις του κατοχικού 
Ν. 29/1943 να εκσυγχρονισθούν, προσαρμοσθούν και εναρμονισθούν με τις σημερινές 
αντικειμενικές κοινωνικές συνθήκες και αντιλήψεις, με τα νέα νομικά και συνταγματικά 
δεδομένα, σε συνδυασμό βεβαίως και με τα ισχύοντα στα λοιπά κράτη-μέλη της Ε.Ε., αλλά 
κυρίως με απόλυτο σεβασμό στην αξία και τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου.
- Είναι επιβεβλημένο, πάντως, να επισημανθεί με έμφαση ότι ο οποιοσδήποτε τυχόν νέος 
νόμος, όχι μόνο δεν θα είναι αποτελεσματικός, αλλά μπορεί να αποδειχθεί προβληματι-
κός και επικίνδυνος, αν δεν συνοδευθεί παράλληλα με κατάλληλη και άριστη εκπαίδευση 
των αστυνομικών στη χρήση των όπλων, ώστε να είναι σε θέση, κάτω από συγκεκριμένες 
συνθήκες και περιστάσεις, να ενεργούν με σιγουριά, νηφαλιότητα, σύνεση και ψυχραιμία, 
αλλά και αποφασιστικότητα. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να εντατικοποιηθεί η εκ-
παίδευση (θεωρητική - πρακτική) του προσωπικού και να δρομολογηθούν άμεσα οι διαδι-
κασίες εκείνες εξασφάλισης της σχετικής υποδομής (κατασκευή σκοπευτηρίων, αναγκαίες 
πιστώσεις για την προμήθεια φυσιγγίων κ.λπ.).
- Είναι ή όχι αλήθεια ότι το πείραμα με τα Πολυδύναμα Αστυνομικά Τμήματα ουσιαστικά 
απέτυχε; Και εδώ προχειρότητα. Έλλειψη προγραμματισμού. Αδικαιολόγητη βιασύνη.
- Είναι ή όχι αλήθεια ότι οι ετήσιες Κρίσεις και Προαγωγές των Αξιωματικών γίνονται, 
όχι με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια, αλλά με γνώμονα την υπαρκτή ή εικαζόμε-
νη κομματική προσήλωση ή το μέτρο της ανταποδοτικής αφοσίωσης και ευγνωμοσύνης; 
Το αποτέλεσμα: Εξαρτήσεις, θύρες συναλλαγής, υστεροβουλίες, απόλυτη αυτοεγκατάλει-
ψη. Ανέλιξη στην Ιεραρχία, ναι. Αλλά με κριτήρια αμιγώς αξιοκρατικά, τη γνώση και την 
προσφορά έργου. 
- Είναι ή όχι αλήθεια ότι η μη ύπαρξη ανεξάρτητου ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ έχει μεταβάλει τον εκά-
στοτε Αρχηγό του Σώματος σε Αρχηγό ΑΝΕΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, αφού δεν αποτελεί, κατ’ 
ουσίαν, ούτε Αρχή, ούτε καμιά πρωτογενή εξουσία διαθέτει, για την άσκηση των ηγετικών 
του καθηκόντων;
Κάθε Σώμα, Κύριοι Συνάδελφοι, πρέπει να έχει τη δική του φυσική κεφαλή, που θα συ-
ντονίζει, ελέγχει και κατευθύνει τη δράση του. Ακέφαλο Σώμα δεν είναι παρά ένα νεκρό 
Σώμα. Σώμα με ξένη κεφαλή δεν είναι παρά ένα μυθολογικό τέρας. Κατά συνέπεια, η 
Ελληνική Αστυνομία σαν ένα τεράστιο Σώμα πρέπει να έχει τη δική της φυσική κεφαλή, 
δηλαδή ανεξάρτητο επιτελείο, όπως αυτό συμβαίνει με όλα τα άλλα Σώματα των Ενόπλων 
Δυνάμεων, ακόμη και του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο και έχει πολύ μικρότερη 
δύναμη απ’ αυτή της Αστυνομίας.
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Σύμφωνα δε με θεμελιώδη οργανωτική αρχή, η κορυφή της ιεραρχίας πρέπει να είναι 
ομοιογενής με τη βάση της. Όταν η πολιτική Ηγεσία υποκαθιστά ή ταυτίζεται με τη φυσική 
Ηγεσία, παραβιάζεται η αρχή αυτή, με όλα τα εντεύθεν δυσμενή επακόλουθα. Η συνύπαρ-
ξη, εν τω μεταξύ, της πολιτικής και φυσικής Ηγεσίας, στα πλαίσια ενός κοινού επιτελείου, 
του οποίου άμεσα προΐσταται η πολιτική Ηγεσία παραβιάζει την αρχή της ενότητας της 
Διοίκησης. Γιατί, στην περίπτωση αυτή, δημιουργούνται δύο διαφορετικά κέντρα εξουσί-
ας, δύο ιεραρχίες, η υπηρεσιακή και η πολιτική, η οποία εκ των πραγμάτων δρα σε βάρος 
της πρώτης, η οποία, κατά περίπτωση, αποδυναμώνεται, παραγκωνίζεται, απενεργοποι-
είται ή περιθωριοποιείται. Έτσι, πρέπει κάθε φορά ο Αρχηγός να αρκείται στα ψιχία της 
εξουσίας, τα οποία του μεταβιβάζει ο εκάστοτε υπουργός, ο οποίος είναι υπεραστυνόμος, 
ενώ ταυτόχρονα αποτελεί το εξιλαστήριο θύμα ή τον αποδιοπομπαίο τράγο, όταν πολιτικές 
σκοπιμότητες το επιβάλλουν. Δηλαδή, ο Αρχηγός μοιάζει με σώγαμπρο που δεν έχει άλλο 
δικαίωμα από το να περιποιείται ή να πληρώνει τη νύφη, σύμφωνα πάντα με τις επιθυμίες 
και τις επιταγές της πεθεράς. 
Περαιτέρω, η απευθείας υπαγωγή όλων των Υπηρεσιών του υπουργείου μας και η συγκέ-
ντρωση όλων των αρμοδιοτήτων στα χέρια της πολιτικής Ηγεσίας το καθιστά μια υδρο-
κέφαλη Υπηρεσία, η οποία λόγω του συγκεντρωτικού συστήματος καθίσταται δυσκίνητη, 
άκαμπτη, γραφειοκρατική και αναποτελεσματική. Όταν δε το μέγεθος μιας Υπηρεσίας υπε-
ρακοντίζει τα φυσιολογικά της όρια, τότε καθίσταται ανέφικτος ο συντονισμός των δρα-
στηριοτήτων της και ο έλεγχος του ανθρώπινου δυναμικού της, παράγοντες που αποτελούν 
την sine qua non (απαραίτητη προϋπόθεση) για την επιτυχία της αποστολής της».
Στη	συνέχεια	ο	Μιχαήλ	Βετούλης	έθιξε	και	το	καυτό	θέμα	των	σχέσεων	του	προσωπι-
κού	με	βάση	την	προέλευσή	του:
«Δεκατέσσερα χρόνια μετά την κατά νόμον κατάργηση των Σωμάτων και κατά κόσμον 
ενοποίησή τους, αποστασιοποιημένοι, όσο γίνεται, από τα γεγονότα και το κλίμα της επο-
χής, με ψύχραιμο και σταθερό, κατά το δυνατόν, βλέμμα, με καλοπροαίρετη πάντα κριτική 
διάθεση, με εμπειρία συνεργασίας, με απόλυτη ειλικρίνεια και με ενωτικό κυρίως πνεύμα, 
θα προσπαθήσω να χαράξω συνοπτικά τη διαδρομή του νέου αυτού αστυνομικού σκάφους.
- Έτος 1984. Κατάργηση των Αστυνομικών Σωμάτων. Ίδρυση νέου Αστυνομικού Σώ-
ματος, της Ελληνικής Αστυνομίας. Διακαής πόθος κάποιων; Ώριμο αίτημα των καιρών; 
Καλύτερη και οικονομικότερη αστυνόμευση; Επίσημη χειραγώγηση και κηδεμόνευση του 
Σώματος; Απόλυτος κυβερνητικός έλεγχος της Ελληνικής Αστυνομίας; Αποτυχημένη προ-
σπάθεια; Διαλέγει κανείς και παίρνει.
- Όλα έγιναν εσπευσμένα και εν μια νυκτί. Χωρίς πρόγραμμα και προγραμματισμό. Με 
ένοχη προχειρότητα. Με άσκηση έμμεσης ψυχολογικής τρομοκρατίας και υπό τη δαμό-
κλειο σπάθη του περιβόητου 20ήμερου ένταξης. Με πλήρη αδιαφορία προς τις όποιες συ-
νέπειες, επιπτώσεις και παρενέργειες του φιλόδοξου εγχειρήματος, ανεβήκαμε στο τρένο 
εν κινήσει και προχωρήσαμε εν κενώ, χωρίς κανείς να ενδιαφερθεί να μας προσγειώσει 
ομαλά στο νέο αστυνομικό πεδίο.
- Κάποιοι πίστεψαν ότι οι διαφορετικές νοοτροπίες, φιλοσοφίες και αντιλήψεις, οι διαφο-
ρετικές υπηρεσιακές αφετηρίες και προοπτικές, οι διαφορετικοί ιστορικοί, υπηρεσιακοί 
και συναισθηματικοί δεσμοί ετών θα ενοποιούντο το ίδιο απλά και εύκολα όπως τα κτίρια, 
τα γραφεία, οι καρέκλες και όλα τα άλλα άψυχα αντικείμενα.
- Τα αρνητικά αποτελέσματα της διάλυσης των Σωμάτων δεν άργησαν να φανούν. Τα πρώ-
τα χρόνια, και παρά το φόβο της υπηρεσιακής εξόντωσης, παρουσιάσθηκαν εντονότατα 
φαινόμενα καχυποψίας, δυσπιστίας, αλληλοϋπονόμευσης, έλλειψης συναδελφικής αλλη-
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λεγγύης και εμπιστοσύνης, τα οποία μοιραία οδήγησαν σε υπηρεσιακή αδράνεια, αδιαφο-
ρία, επαγγελματική ανασφάλεια, αλλά και σε εξαναγκαστικές παραιτήσεις. 
- Αργότερα επικράτησε μια φαινομενική «εκεχειρία» και ηρεμία, και παρά το γεγονός ότι 
ετηρούντο, εξαρχής, κατά κάποιο τρόπο, ορισμένα προσχήματα (εναλλαγή Αρχηγών, απο-
φυγή προκλητικών μεταθέσεων, αποστρατειών κ.λπ.) δεν έλειψαν, δοθείσης ευκαιρίας, οι 
τριβές, οι προστριβές και οι αντιπαραθέσεις. Ήταν κοινό μυστικό και όλοι γνωρίζαμε ότι 
ο αστυνομικός χώρος έμοιαζε, κάποιες φορές, με ανενεργό ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί 
στην παραμικρή αφορμή, στο παραμικρό ερέθισμα. Ουσιαστικά λειτουργούσε ένα Σώμα 
με δυο καρδιές και δυο ψυχές.
- Τα τελευταία χρόνια, αν και η όλη ατμόσφαιρα έχει καλυτερεύσει, εντούτοις όμως εξα-
κολουθούν, δυστυχώς, οι διαστάσεις, οι αντιθέσεις, οι έριδες, οι συσπειρώσεις και αντι-
συσπειρώσεις, οι υπονομεύσεις, τα πισώπλατα μαχαιρώματα, οι διαμάχες, οι διαβρωτικές 
ενέργειες και κινήσεις. Σημεία αιχμής η κατά καιρούς φημολογούμενη και με πολλά σενά-
ρια εμφανιζόμενη ενοποίηση των Ασφαλιστικών Ταμείων, η εξόφθαλμη ευνοϊκή μεταχεί-
ριση και τοποθέτηση Αξιωματικών της πρώην Χωροφυλακής σε νευραλγικές θέσεις του 
Σώματος (ακόμη και σ’ αυτή του Αρχηγού) και ο καθ’ όλα ανεπίτρεπτος και προσβλητικός 
παραγκωνισμός των Αξιωματικών της πρώην Αστυνομίας Πόλεων (μέχρι πρότινος μόνο 
σε μία Διεύθυνση του υπουργείου μας προΐστατο Αξιωματικός της Αστυνομίας Πόλεων), 
καθώς και οι αδικαιολόγητες, άδικες, και προκλητικές πολλές φορές αποστρατείες των 
Αξιωματικών της Αστυνομίας Πόλεων, με αποκορύφωμα τις αποστρατείες του προηγού-
μενου έτους. Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι μας στους 42 Αστυνομικούς Διευθυντές 
οι 28 που αποστρατεύθηκαν προήρχοντο από την Αστυνομία Πόλεων. Άραγε όλοι οι απο-
στρατευθέντες δεν διέθεταν τα απαιτούμενα προς προαγωγή προσόντα; Ήταν όλοι ανί-
κανοι και ανεπαρκείς; Τόσο πολύ υπολείποντο σε ικανότητες εκείνων των συναδέλφων 
τους της Χωροφυλακής; Όχι βέβαια. Είναι γνωστό, άλλωστε, τοις πάσι ότι αποστρατεύ-
θηκαν κοινώς αποδεκτοί Αξιωματικοί, οι οποίοι αναντίλεκτα άξιζαν άλλης υπηρεσιακής 
μεταχείρισης και συμπεριφοράς. Επομένως, άλλες αξιολογήσεις και ιεραρχήσεις έγιναν. 
Άλλα κριτήρια και άλλες λογικές και πρακτικές επικράτησαν και επιβλήθηκαν. Και κυρί-
ως πάντα βάραινε στις όποιες γενικά αποφάσεις το αμετακίνητο και σταθερό γεγονός της 
αριθμητικής υπεροχής των προερχομένων από τη Χωροφυλακή συναδέλφων. Ενστάσεις 
προβάλλονται ακόμη και για τα κριτήρια διάθεσής τους σε υπηρεσία, που σχετίζονται με 
την ιδιαιτερότητα, τη βαρύτητα και τις ειδικές ή ειδικότερες συνθήκες εκτέλεσης αυτής.
Κύριοι Συνάδελφοι, το Σώμα για να λειτουργήσει χρειάζεται εσωτερική γαλήνη και ηρεμία, 
η οποία σίγουρα δεν εξασφαλίζεται με τέτοιου είδους μεθοδευμένες ενέργειες. Οφείλουμε 
όλοι μας να μην επιτρέψουμε μελλοντικά αυτού του είδους τις ανομίες και παρεκκλίσεις. 
Όσοι και όποιοι επιχειρήσουν εφεξής να υιοθετήσουν αυτές τις λογικές και πρακτικές τους 
προειδοποιούμε ότι θα μας βρουν αποφασιστικά αντιμέτωπους, με όλα τα παρεχόμενα 
νόμιμα μέσα. 
Γενικά πάντως και απολογιστικά, η αίσθηση, τόσο εντός όσο και εκτός Αστυνομίας, είναι 
ότι η ενοποίηση των Σωμάτων δεν «περπάτησε», ενώ ταυτόχρονα είναι βέβαιο ότι, σε 
αρκετές περιπτώσεις, λειτούργησε ετεροβαρώς και σε βάρος των συμφερόντων και δικαι-
ωμάτων των προερχομένων από την Αστυνομία Πόλεων.
Ενόψει της πραγματικότητας αυτής, το αστυνομικό παρόν παραμένει σε παρατεινόμενη 
εκκρεμότητα, σφηνωμένο μέχρι ασφυξίας, αρκετές φορές, ανάμεσα στις Συμπληγάδες του 
παρελθόντος, υποθηκεύοντας έτσι το μέλλον μας. Είναι ανάγκη, λοιπόν, να απαλλαγούμε 
από δεσμεύσεις, διλημματικές καταστάσεις και καταπιεσμένα συναισθήματα. Αυτό δεν ση-
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μαίνει καθόλου ότι πρέπει να απαρνηθεί ο καθένας μας την προέλευσή του, την καταγωγή 
του, την ιστορία του, να ξεχάσει ετσιθελικά το παρελθόν του. Κάτι τέτοιο είναι αυτονόητο 
ότι είναι πέρα και πάνω από τις θελήσεις μας. Είναι τουλάχιστον ανεδαφικό και αντίθετο 
σε κάθε έννοια λογικής. Άλλωστε, η μνήμη είναι το θεμέλιο της ταυτότητας του προσώπου 
και ο ιός της λήθης είναι πάντοτε θανατηφόρος. Αντίθετα, οφείλουμε να το αξιολογήσουμε 
από μια νέα προοπτική, να σταματήσουμε να το βλέπουμε σαν στατική αυθεντία και πρό-
τυπο και να το αξιοποιήσουμε ως μαρτυρία μεταβαλλόμενη και εν δυνάμει. Έτσι θα κριθεί 
το μέλλον του παρελθόντος.
Κατά συνέπεια, η σύμπνοια, η συμπόρευση, η συστράτευση, η αλληλοϋποστήριξη, η κοινή 
προσπάθεια, ο κοινός κώδικας επικοινωνίας, ο κοινός αγώνας, ο κοινός σκοπός και κυ-
ρίως και προεχόντως η αποφυγή, εφεξής, των όποιων εκατέρωθεν προκλήσεων πρέπει να 
είναι μόνιμη, σταθερή και αταλάντευτη επιδίωξη και στόχος, για το καλό όλων μας, απο-
τρέποντας έτσι ταυτόχρονα και την «εκμετάλλευση» της όλης κατάστασης από θερμές και, 
όχι απαραίτητα, ανυστερόβουλες φωνές, οι οποίες, κατά καιρούς, εμφανίζονται υπεραμυ-
νόμενες των δικαίων των δύο Σωμάτων. Εξάλλου, τον Έλληνα πολίτη δεν τον ενδιαφέρει 
η προέλευση του καθενός μας. Τον ενδιαφέρει τελικά η κοινωνική ηρεμία και γαλήνη και 
πρωτίστως η ασφάλειά του, η οποία διαπιστώνει ότι μέρα με τη μέρα εμφανίζει φθίνουσα 
και ανησυχητική πορεία».
Απευθυνόμενος,	τέλος,	στους	συνέδρους,	κλείνοντας	την	ομιλία	του	είπε: «Κύριοι Σύ-
νεδροι, Κύριοι Συνάδελφοι, τελειώνοντας επιθυμώ να τονίσω ότι δεν τρέφω αυταπάτες 
για ορισμένα πράγματα. Ουδέποτε έτρεφα. Σε καμία περίπτωση όμως, καμία φωνή, καμία 
ενέργεια, καμία υστερόβουλη τακτική και λογική δεν είναι σε θέση να με απαλλάξει από 
το όνειρο της αισιοδοξίας και από την ελπίδα να δούμε σύντομα να ξεπηδά από τα βάθη 
της γης το «αρτεσιανό αστυνομικό ύδωρ», το οποίο με την καθαρότητα και τη φρεσκάδα 
του θα καταστήσει ουσιαστική την παρουσία μας στη σύγχρονη πραγματικότητα. Σας ευ-
χαριστώ πολύ!».

Το μήνυμα του προέδρου του CESP

Η	τρίτη	κατά	σειράν,	 ιστορικής	 εμβέλειας	ομιλία,	στο	4ο	συνέδριο,	ήταν	εκείνη	 του	
Μichel	Albin,	Προέδρου	του	CESP,	ο	οποίος	συνοδευόταν	από	τον	Roger	Bouiler,	Γενικό	
Γραμματέα	του	CESΡ.	Αντιπροσωπεύοντας	200.000	αστυνομικούς	σε	ολόκληρη	την	Ευ-
ρώπη,	απηύθυνε	στους	συνέδρους	της	ΠΕΝΑΑ	και	σε	όλους	τους	Έλληνες	Αστυνομικούς	
ένα	θερμό	αδελφικό	χαιρετισμό.	

«Για όλους τους αστυνομικούς-μέλη του CESΡ, αγωνιζόμαστε προκειμένου να υπερασπι-
σθούμε ένα ιδανικό που, δυστυχώς, δεν έχει γίνει κατανοητό από όλους. Πρόκειται για την 
προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο για το οποίο εργαζόμαστε. Είμαστε επαγγελμα-
τίες, υπεύθυνοι για τη δημόσια ασφάλεια και αποστολή μας είναι η καταπολέμηση όλων των 
μορφών της εγκληματικότητας, καθώς και η διασφάλιση της δημόσιας τάξης για όλους τους 
πολίτες.

Και επειδή ακριβώς επιθυμούμε να είμαστε σωστοί επαγγελματίες, να εκπαιδευόμαστε 
σωστά και να μας αντιμετωπίζουν με τον καλύτερο τρόπο, πιστεύουμε ότι ο αστυνομικός 
συνδικαλισμός ανεξάρτητος από κάθε πολιτική δύναμη ή ομάδα είναι ο μόνος τρόπος για να 
μπορέσουμε να υπερασπισθούμε τα αιτήματα των αστυνομικών αλλά και των πολιτών, γιατί 
μόνο έτσι εξασφαλίζεται η διαφάνεια του αστυνομικού θεσμού.
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Οι αστυνομικοί κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους θα πρέπει να έχουν τη λαϊκή 
υποστήριξη. Θα πρέπει, λοιπόν, να αποφευχθεί η αντιμετώπισή τους ως πρόσωπα που ενερ-
γούν με σκοπό μόνο την καταστολή. Θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως η πραγματική αληθινή 
εγγύηση των Ατομικών Ελευθεριών των πολιτών. Χάρη στη λαϊκή υποστήριξη θα μπορέσει 
ο αστυνομικός να εκπληρώσει την αποστολή του με τον καλύτερο τρόπο, απολαμβάνοντας 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, όπως και όλοι οι υπόλοιποι πολίτες.

Πιστεύουμε ότι ο Αστυνομικός είναι ένας πολίτης που έχει βέβαια περισσότερες υποχρεώ-
σεις από τους υπόλοιπους, αλλά δικαιούται να έχει σε κάθε περίπτωση τα ίδια δικαιώματα.

Την προαναφερόμενη άποψη για την Αστυνομία, που υποστηρίζει και εγκρίνει το Συμβού-
λιο της Ευρώπης, έχουν υιοθετήσει και οι υπεύθυνοι της ΠΕΝΑΑ, τους οποίους θα ήθελα να 
συγχαρώ δημοσίως, γιατί είναι πραγματικά δύσκολη η κατανόηση και η διάδοση ενός τέτοιου 
μηνύματος. Είναι το μόνο που πραγματώνεται με το πέρασμα του χρόνου.

Χωρίς να θέλω να κάνω μία ιστορική αναδρομή της πορείας του ελληνικού συνδικαλι-
στικού κινήματος, την οποία γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, θα ήθελα να θυμηθώ τους 
σκληρούς κοινούς αγώνες που κάναμε με τους συναδέλφους μας Έλληνες Αξιωματικούς και 
υπαξιωματικούς προκειμένου να πετύχουμε την αναγνώριση του συνδικαλιστικού δικαιώμα-
τος στην Ελληνική Αστυνομία, σε μία χώρα άμεσα και στενά συνδεδεμένη με τις δημοκρατι-
κές αξίες.

Σήμερα ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε, θα πρέπει όμως να επαγρυπνούμε έτσι ώστε ό,τι μας 
προσφέρεται με το ένα χέρι, να μην μας αφαιρείται από το άλλο.

Η άποψή μας για τον ρόλο της Αστυνομίας, για την οποία ήδη αναφέρθηκα, αφορά όλα τα 
κράτη, αφού η εγκληματικότητα δεν γνωρίζει σύνορα. Εμείς, λοιπόν, οι αστυνομικοί, ενωμέ-
νοι στους κόλπους του CESP, επιθυμούμε να αγωνιστούμε ενάντια σε κάθε τι που εμποδίζει 
την πραγμάτωση της αποστολής μας, αφού εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια των διαπραγμα-
τεύσεων, ακόμα κι αν χρειαστεί για την επίτευξη του στόχου μας να έρθουμε αντιμέτωποι με 
όσους θεωρούν την ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ τους.

Αγαπητοί φίλοι, με την ιδιότητα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Αστυνο-
μικών Συνδικάτων, αλλά και με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Συνδικαλιστικής 
Οργάνωσης των Αξιωματικών της Γαλλικής Αστυνομίας, σας διαβεβαιώνω ότι μπορείτε να 
υπολογίζετε στην αμέριστη υποστήριξη και συμπαράσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των 
Αστυνομικών Συνδικάτων στον αγώνα σας για την αναγνώριση των δικαιωμάτων σας.

Επιθυμούμε να διασφαλίσουμε την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ των Αστυνομικών ολόκληρης της Ευ-
ρώπης τόσο στην καθημερινή και προσωπική τους ζωή όσο και στην επαγγελματική.

Εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες μου για την πρόσκλησή σας, σας εύχομαι να καρπο-
φορήσουν οι εργασίες του Συνεδρίου σας και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

ΖΗΤΩ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ!
ΖΗΤΩ Η ΠΕΝΑΑ!
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!».

Παραθέτουμε	και	το	εκδοθέν	Ψήφισμα:	

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ:
1. ΑΝΗΣΥΧΕΙ για την αυξανόμενη εγκληματικότητα στη χώρα μας και ΚΑΛΕI:
α. Την Πολιτεία:
Να προβεί στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας, 

στην αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών και στη νέα οργανική κατανομή του προσωπικού, κα-
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θώς και στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας και της υλικοτεχνικής της 
υποδομής.

Να προχωρήσει τάχιστα στην αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από την εκτέλεση 
έργων ξένων προς την αποστολή της (φρούρηση Σωφρονιστικών Καταστημάτων, επιδόσεις 
δικογράφων κ.λπ.).

Να λάβει άμεσα και δραστικά μέτρα ελέγχου των παράνομων μεταναστευτικών ροών, για 
την αποτελεσματική φρούρηση των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων της χώρας μας, ώστε 
να υπάρξει αποτελεσματική καταπολέμηση του εγκλήματος και προστασία του Έλληνα πολίτη.

β. Τους συναδέλφους να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με τον ίδιο ζήλο 
και ενδιαφέρον προς τον Ελληνικό λαό, ο οποίος μας περιβάλλει με την αγάπη και την εμπι-
στοσύνη του.

γ. Τους πολίτες σε γόνιμη συνεργασία μαζί μας, ώστε από κοινού να αντιμετωπίσουμε 
καλύτερα τα αυξημένα κρούσματα βίας.

δ. Τη Δικαιοσύνη να προχωρήσει τάχιστα τις σχετικές διαδικασίες προς εκδίκαση-διαλεύ-
κανση της όλης υπόθεσης για τις περιβόητες «λίστες της ντροπής», έτσι ώστε να μην υπάρ-
χουν σκιές, οι ένοχοι να τιμωρηθούν παραδειγματικά, οι αθώοι να αποδοθούν λευκοί στην 
κοινωνία και τα θύματα να αποκατασταθούν ηθικά και υπηρεσιακά.

2. Παράλληλα ΚΑΛΕI την Πολιτεία να προβεί, επιτέλους, στην επίλυση των γνωστών 
και χρονιζόντων θεσμικών, οικονομικών και συνταξιοδοτικών-ασφαλιστικών αιτημάτων, 
για τα οποία κατά καιρούς δόθηκαν υποσχέσεις και υπήρξαν δεσμεύσεις για την επίλυσή 
τους, χωρίς, δυστυχώς, μέχρι σήμερα να ικανοποιηθούν, δεδομένου ότι η υποβάθμιση των 
στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, ούτε γίνεται ασφαλώς αποδεκτή και 
ούτε μπορεί να συνεχισθεί άλλο.

- Προς τούτο απευθύνει δημόσια πρόσκληση προς τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελεί-
ων, Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
να τοποθετηθούν δημόσια, αν α) Αισθάνονται ικανοποιημένοι με το σημερινό επίπεδο αμοι-
βών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, β) Είναι υπέρ των 
οικονομικών διαβαθμίσεων των Αξιωματικών-επόμενος του αποστρατευτικού βαθμός και 
σε θετική περίπτωση, τι προτίθενται να πράξουν από πλευράς τους για την υλοποίησή τους;

3. Εκφράζει τη λύπη της για τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν τελευταία σε Αθήνα 
και Πειραιά, μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών που είχαν σαν αποτέλεσμα τον βαρύτατο 
τραυματισμό δύο συναδέλφων μας και απευθύνει ΕΚΚΛΗΣΗ για ψυχραιμία και νηφαλιό-
τητα, ευχόμενη όπως τα προβλήματα των εργαζομένων βρουν γρήγορα τη λύση τους και σε 
κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντιληφθούν ότι και οι αστυνομικοί είναι εργαζόμενοι, αντι-
μετωπίζουν και αυτοί παρόμοια προβλήματα και, ως εκ τούτου, είναι πάντα αλληλέγγυοι στο 
εργατικό κίνημα.

Τέλος, το Συνέδριο των Αξιωματικών εξέφρασε την αντίθεσή του στην πρόσληψη προσω-
πικού, έξω από τις διαδικασίες των Γενικών Εξετάσεων, θεωρώντας ότι θα δημιουργηθούν 
και πάλι αστυνομικοί δύο ταχυτήτων και ότι τα προβλήματα που σήμερα ταλανίζουν το Σώμα 
θα διαιωνισθούν.

Πέραν αυτών που αναγράφονται στο Ψήφισμα, το Συνέδριο υιοθέτησε, ομόφωνα, και τις 
κατωτέρω προτάσεις, που υποβλήθηκαν από Ενώσεις και Συνέδρους:

α. Ενεργοποίηση του ν. 2448/1996, κατά το προηγούμενο της υπ’ αριθμ. Φ.952.1/19/453212 
από 24-3-1997 Απόφασης του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, έτσι ώστε το ύψος του χορηγου-
μένου εφάπαξ για τους εκ της Χωροφυλακής προερχομένους συναδέλφους προσεγγίσει εκεί-
νο των συναδέλφων της πρώην Αστυνομίας Πόλεων.
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β. Προώθηση ρύθμισης, έτσι ώστε οι Αξιωματικοί Παραγωγικής Σχολής που καταλαμ-
βάνονται από το όριο ηλικίας ή συμπληρώνουν 35ετία μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους 
των Κρίσεων, κρίνονται εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 36/1998, οι 
οποίες όμως, όπως είναι γνωστό, ίσχυσαν μόνο για τις κρίσεις έτους 1998.

γ. Προώθηση ρύθμισης, για καταβολή σε όσους από το προσωπικό επιθυμούν μέρους του 
εφάπαξ βοηθήματος, μετά την εκ μέρους τους στοιχειοθέτηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Απειλεί το σαράκι της διαφθοράς

Τα	συνεχιζόμενα	κρούσματα	διαφθοράς	στους	κόλπους	του	Αστυνομικού	Σώματος	ανα-
γκάζουν,	στη	συνέχεια,	το	προεδρείο	να	εκδώσει	(4-6-1998)	ξεχωριστή	ανακοίνωση,	κα-
ταδικάζοντάς	τα	απερίφραστα	και	ζητώντας	την	παραδειγματική	τιμωρία	των	ενόχων,	ενώ	
διατυπώνει	εκ	νέου	τις	επιφυλάξεις	για	την	Υπηρεσία	Εσωτερικών	Υποθέσεων.

«Η μεγάλη πλειοψηφία των εντίμων συναδέλφων μας, που με κίνδυνο της ζωής τους 
επιτελούν ευσυνείδητα το καθήκον τους, δεν είχε και δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με 
τους ολίγους επίορκους και επιλήσμονες του χρέους τους», σημειώνει. «Η ενεργοποίηση 
του π.δ. 287/1993 για τη σύσταση Υπηρεσιών Εσωτερικών Λειτουργιών στις έδρες των Γε-
νικών Αστυνομικών Διευθύνσεων και Αστυνομικών Διευθύνσεων της χώρας, η διαφάνεια, 
η αξιοκρατία και δικαιοσύνη στις τοποθετήσεις, Κρίσεις και Προαγωγές του προσωπικού, 
η πάταξη του παραγοντισμού και του νεποτισμού, η αποκατάσταση του ιεραρχικού ελέγχου 
και του Διευθυντικού δικαιώματος, η Ίδρυση Ανεξάρτητου Αρχηγείου κ.λπ. είναι μερικές από 
τις, κατ’ επανάληψη, διατυπωθείσες προτάσεις μας που πρέπει άμεσα και χωρίς χρονοτριβή 
να υλοποιηθούν. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και απαιτούνται βαθιές τομές και γενναίες 
αποφάσεις.

Όσο για τις επιφυλάξεις μας για την ίδρυση του Σώματος των «Αδιάφθορων», κρίνουμε 
σκόπιμο να επισημάνουμε και πάλι τα ακόλουθα:

α. Ουδέποτε μας ετέθησαν υπόψη τα κριτήρια, το όργανο και η διαδικασία επιλογής των 
50 εντιμότερων μεταξύ των 40.000 αστυνομικών που θα στελεχώσουν το Σώμα αυτό.

β. Δεν γνωρίζουμε ούτε το εύρος των αρμοδιοτήτων της συγκεκριμένης Υπηρεσίας, ούτε 
την ακολουθητέα μεθοδολογία και πρακτική προς επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

γ. Αγνοούμε το καθεστώς διοικητικής υπαγωγής και ελέγχου των «Αδιάφθορων».
Τέλος, δεν κατανοούμε, γιατί μέχρι τώρα δεν κατέστη εφικτή η υλοποίηση σειράς συγκε-

κριμένων προτάσεών μας (ίδρυση Αρχηγείου, αξιοκρατικές κρίσεις-τοποθετήσεις κ.λπ.), που 
θα συμβάλλουν και θα συντελέσουν αποφασιστικά στη μείωση των κρουσμάτων διαφθοράς 
και οι οποίες δεν έχουν οικονομικό κόστος, αλλά απαιτείται πολιτική και μόνο βούληση». 
Το	θέμα	της	διαφθοράς	πυροδότησε	έναν	δημόσιο	διάλογο	με	την	πολιτική	Ηγεσία	με	

αφορμή	τις	δηλώσεις	του	υπουργού	στη	Βουλή	(4-6-1998)	ο	οποίος	είχε	πει	ότι	«μέχρι σή-
μερα υπήρχε μια αλληλεγγύη των Αξιωματικών προς τους αστυνομικούς που σε συνδυασμό 
με το φόβο των πολιτών να καταγγείλουν διάφορες περιπτώσεις, οδήγησε στα κρούσματα 
διαφθοράς στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ.».	Και	μάλιστα	συνέχισε: «Το φαινόμενο αυτό δεν 
έχει αντιμετωπισθεί από τους ίδιους, που όφειλαν να το αντιμετωπίσουν». Η	ΠΕΝΑΑ,	με	
την	 επιφύλαξη	μελέτης	 των	 επίσημων	Πρακτικών	 της	Βουλής,	κάλεσε	 τον	υπουργό	να	
δηλώσει	δημόσια «αν θεωρεί και την Αστυνομική Ηγεσία υπεύθυνη για τη διαφθορά στην 
Αστυνομία και αν αυτή απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του. Τη δε φυσική Ηγεσία να πάρει 
δημόσια θέση, αν συμφωνεί με τις διαπιστώσεις του κ. υπουργού».
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Στο	περιθώριο	αυτής	της	αντιπαράθεσης	πρέπει	να	ληφθεί	υπόψη	και	η	υποβόσκουσα	
καχυποψία162	για	τη	διείσδυση	φασιστικών	αντιλήψεων	στους	κόλπους	της	Αστυνομίας.	
Δεν	είναι	τυχαίο	ότι	η	εφημερίδα	«Αθηναϊκή»	φιλοξένησε	(20/6/98)	δήλωση	του	προέδρου	
της	Ένωσης	Αξιωματικών	Αττικής	Γιώργου	Καμαρινόπουλου,	ο	οποίος	αποκήρυξε	μετά	
βδελυγμίας	την	ύπαρξη	διασυνδέσεων	μεταξύ	Αστυνομίας	και	νεοναζιστών.	Σύμφωνα	με	
την	εφημερίδα,	αναγνώρισε,	ωστόσο,	τα	φιλικά	αισθήματα	που	τρέφουν	οι	χρυσαυγίτες	
προς	 τα	Σώματα	Ασφαλείας:	«Τέτοιες ομάδες δεν έχουν σχέση με την Αστυνομία, όπως 
παρουσιάζεται. Μπορεί οι άνθρωποι αυτοί, ας πούμε η Χρυσή Αυγή και τα λοιπά, όταν βλέ-
πουν αστυνομικούς, να φαίνεται ότι διάκεινται ευμενώς προς αυτούς, αλλά κατηγορηματικά 
δηλώνω ότι δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς, ούτε θέλουμε να έχουμε. Εγώ πιστεύω ότι 
αποκλείεται να είναι αναμεμειγμένοι σε τέτοιες ομάδες έστω και μεμονωμένοι αστυνομικοί».
Το	κυρίαρχο,	ωστόσο,	στοιχείο	της	καθημερινής	συνδικαλιστικής	δράσης	ήταν	η	επί-

λυση	των	διαλαμβανομένων	στο	Ψήφισμα	του	συνεδρίου	θεμάτων.	Έτσι,	το	διήμερο	24	
και	25	Ιουνίου	1998,	υπήρξε	εποικοδομητική	συνάντηση	με	τον	υπουργό	Δημόσιας	Τάξης,	
ο	οποίος	έδωσε	εξηγήσεις	για	όλα	τα	εκκρεμή	ζητήματα.	Από	την	πλευρά	της,	η	Ένωση	
τόνισε	στον	υπουργό	ότι	σε	περίπτωση	«ναυαγίου»	των	συνομιλιών	τους,	από	το	μήνα	
Σεπτέμβριο	θα	υπάρξει	σειρά	κινητοποιήσεων.
Μέσα	σε	όλα	αυτά,	στις	29-6-1998	έσκασε	και	η	είδηση-βόμβα,	ότι	υπήρξε	έρευνα	δύο	

Εισαγγελικών	Λειτουργών	στο	υπουργείο	Δημόσιας	Τάξης!	«Ανεξάρτητα των όποιων επι-
φυλάξεων για την τήρηση των τύπων και των κανόνων δεοντολογίας, η ΠΕΝΑΑ εκφράζει 
τη βούληση των μελών της για ταχεία και σε βάθος έρευνα της όλης υπόθεσης, απόδοση 
ευθυνών στους τυχόν ενόχους, πλήρη δημοσιότητα και διαφάνεια όλων των ενεργειών, έτσι 
ώστε να μην παραμένουν «σκιές» κατ’ ουδενός και η αλήθεια να λάμψει. Η Ομοσπονδία μας 
τονίζει με έμφαση ότι το θέμα της «κάθαρσης» στο δημόσιο βίο πρέπει να αποτελεί το πρώτο 
μέλημα όλων μας. «Φως, περισσότερο φως». Παντού και προς κάθε κατεύθυνση», ήταν	
η	θέση	 της,	 πυροδοτώντας	αλυσιδωτές	αντιδράσεις.	Μάλιστα	ακολούθησε	και	 δημόσια	
παρέμβαση	(2-7-98)	του	ίδιου	του	Αρχηγού	της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	Αθανάσιου	Βασι-
λόπουλου!	Ιδού	η	δήλωσή	του:

«Αρκετές φορές στις ομολογουμένως λιγοστές δηλώσεις μου από την ημέρα που ανέλα-
βα την Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας έχω αναφερθεί στο ιδιαίτερα σοβαρό θέμα της 
συμπεριφοράς του Αστυνομικού προσωπικού. Όπως έχω τονίσει και σε σχετικές διαταγές, 
παρατηρείται αύξηση της αντιπειθαρχικής συμπεριφοράς και της διάπραξης παραπτωμά-
των, που μαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα. Τα περιστατικά αυτά αμαυρώνουν την εικόνα της 
Αστυνομίας και έχουν ανησυχήσει έντονα τον απλό πολίτη.

Τα συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα διαφθοράς οδήγησαν την πολιτική Ηγεσία του υπουρ-
γείου Δημοσίας Τάξεως, σε συνεργασία με τη φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, στη 
λήψη ουσιαστικών μέτρων για τον εντοπισμό των επίορκων αστυνομικών και την άμεση 

162. Η χρονική συγκυρία δεν ήταν τυχαία διότι από τον Νοέμβριο του 1997 είχαν δει το φως της 
δημοσιότητας τα γεγονότα της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, το γνωστό «χουντογλέντι», όπως καθιερώ-
θηκε να λέγεται η σύναξη των αστυνομικών των ΕΚΑΜ, τον Απρίλιο του 1993, στο περιθώριο της 
ασκήσεώς τους στο συγκεκριμένο στρατόπεδο. Συγκεκριμένες συμπεριφορές ήρθαν να συγκλονίσουν 
την αστυνομική κοινότητα Η αποκάλυψη ενός βίντεο που ενεφάνιζε τους αστυνομικούς να διασκεδά-
ζουν με χουντικά άσματα και να συμπεριφέρονται απαξιωτικά σε έναν αλλοδαπό, προκάλεσε σοκ στην 
ελληνική κοινωνία. Έγινε δε πρώτο θέμα στις ειδήσεις με αφορμή το πρωτοσέλιδο της «Ελευθεροτυ-
πίας» «ΙΔΟΥ Ο ΚΡΙΚΟΣ, Σταγονίδια, ακροδεξιοί και ανοχή». Η Υπηρεσία διέταξε ΕΔΕ, ενώ το θέμα 
απασχόλησε και την ποινική δικαιοσύνη.
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παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη. Τα συγκεκριμένα αυτά μέτρα τα γνωρίζουν πολύ καλά οι 
συνδικαλιστές της Ελληνικής Αστυνομίας. Όπως γνωρίζω και εγώ ότι:

Για λόγους δικούς τους, είχαν αντιδράσει στην ίδρυση ειδικής υπηρεσίας Εσωτερικών 
Υποθέσεων στην Ελληνική Αστυνομία.

Για λόγους δικούς τους, δεν ήθελαν προϊστάμενο της Υπηρεσίας αυτής Εισαγγελικό Λει-
τουργό.

Για λόγους δικούς τους, ουδέποτε έχουν προτείνει κάποιο συγκεκριμένο μέτρο ή έστω την 
όποια σκέψη τους για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, που σιγοτρώει τα σωθικά της Ελλη-
νικής Αστυνομίας.

Και με περίσσιο θράσος, ζήτησαν χθες με ανακοίνωσή τους την παραίτηση της πολιτικής 
Ηγεσίας του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και της φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τουλάχιστον, στην ανακοίνωσή τους αυτή, οι συνδικαλιστές της Ελληνικής Αστυνομίας, 
παραδέχονται τη σκανδαλολογία, λασπολογία και τα αλληλοκαρφώματα των φατριών, όπου 
μέρος συμμετοχής έχουν και οι ίδιοι.

Σε διαταγή μου της 23ης Οκτωβρίου 1996 είχα τονίσει μεταξύ άλλων: Οι Διοικούντες, 
οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών και γενικά οι Αξιωματικοί δεν είναι άμοιροι ευθυνών, για 
τη συμπεριφορά του Αστυνομικού προσωπικού. Έχουν υποχρέωση να εμπνέουν με το παρά-
δειγμά τους, να καθοδηγούν με τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες τους το προσωπικό και να 
λαμβάνουν αυστηρά πειθαρχικά μέτρα σε βάρος των παρανομούντων και ιδιαίτερα εκείνων 
που τα παραπτώματα αφορούν διαφθορά και ανεντιμότητα.

Και ερωτώ δύο χρόνια περίπου μετά:
Ποιος Διοικητής ή ποιος συνδικαλιστής κατήγγειλε περίπτωση διαφθοράς αστυνομικού;
Με λόγια μόνο και δημόσιες εμφανίσεις στα τηλεοπτικά παράθυρα, δεν λύνεται το πολύ 

σοβαρό πρόβλημα της διαφθοράς στην Ελληνική Αστυνομία.
Περιμένω έστω και τώρα να δείξουν με έργα ότι ενδιαφέρονται πραγματικά να αποκατα-

σταθεί το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας». 

Ως	ήταν	αναμενόμενο,	η	απάντηση	της	ΠΕΝΑΑ	ήταν	ακαριαία:	«Σεβόμενοι τον Ελληνι-
κό Λαό, που άναυδος παρακολουθεί τα του χώρου μας, αλλά και τη διεξαγόμενη εισαγγελική 
έρευνα για τα συμβαίνοντα στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης, την οποία καλωσορίσαμε και 
στηρίζουμε, δεν θα απαντήσουμε τώρα στην οργίλη και «εν θερμώ» σημερινή ανακοίνωση 
του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Απλά υπενθυμίζουμε στον κ. Αρχηγό τις κατ’ επανάληψη διατυπωθείσες και σ’ όλους γνω-
στές θέσεις μας, για την πάταξη της διαφθοράς, του «παραγοντισμού», του νεποτισμού», της 
«παρεοκρατίας», της «ευνοιοκρατίας» και της «ημετεροκρατίας» στην Ελληνική Αστυνομία.

Θα πούμε μόνο ότι όλοι «κρινόμαστε» και ότι ο θεσμός του «ανευθύνου άρχοντος» καταρ-
γήθηκε προ πολλού στη χώρα μας».
Η	παρέμβαση	αυτή	ενόχλησε	τα	ηγετικά	κλιμάκια	του	Αρχηγείου,	που	δρομολόγησαν	

την	πειθαρχική	δίωξη	του	προέδρου	και	 του	γενικού	γραμματέα	της	Ομοσπονδίας,	κ.κ.	
Βλαχογιάννη	 και	Βετούλη,	 ενώ	 θέση	 πήρε	 και	 ο	Αστυνομικός	Υποδιευθυντής	Ανδρέας	
Σουλτάτος,	δηλώνοντας:

«Όταν ο Εισαγγελικός βρόχος περισφίγγει το λαιμό των αρχόντων της Κατεχάκη εξ επαγ-
γέλματος καταχραστών της εξουσίας των πλαστογράφων, όπως αποδεικνύουν τα έγγραφα 
και το κατεσχημένο πελατολόγιό τους, τότε ο πανικός γι’ αυτούς γίνεται κακός σύμβουλος 
που τους οδηγεί α) σε απρέπειες και ασχημοσύνες σε βάρος των ευαγγελικών λειτου ργών και 
β) σε γκαιμπελίστικες μεθόδους και. πρακτικές κατασυκοφάντησης και παραπληροφόρησης 
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με επιλεγμένους, ευτυχώς ελάχιστους, αναγκαίους συνεργούς. 
Τα ληστρικά “ευρήματα” του χαλκείου τους περί δήθεν «λιστών» τόσο το έτος 1995 όσο 

και του έτους 1997, δεν με αγγίζουν και δε με αφορούν.
Εκτός και αν ο σημερινός Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., που διατηρεί τη σοβαρότητά του, ως Πρό-

εδρος του Ανωτέρω Συμβουλίου κρίσεων το 1995 έκανε κρίσεις με “λίστες”!
Η καλύτερη υπηρεσία που έχουν να προσφέρουν στη δύσμοιρη Αστυνομία αυτοί που επί 

δίχρονο σε βάρος της ασχημονούν, είναι να την α παλλάξουν άμεσα από τη βλαβερή παρου-
σία τους. Τα όνειρα και οι προσδοκίες τους περί δικών μου δικών θα γίνουν εντός ολίγου 
για τους ί διους, εφιάλτες των αναμενομένων δικών τους ποινικών διώξεων, κατά πάσα δε 
πιθανότητα, κακουργηματικών». 
Στην	όλη	υπόθεση	ενεπλάκη	και	η	Υπηρεσία,	καθώς	στις	7-7-98	η	Διεύθυνση	Προσω-

πικού	Τμήμα	1ο	Αξιωματικών,	απευθύνθηκε	στην	Διεύθυνση	Κρατικής	Ασφαλείας	ΥΔΤ	
με	το	υπ’	αριθμ.	πρωτ:	6013/22/435-α’	έγγραφό	της	με	θέμα:	Αιτιάσεις	και	χαρακτηρισμοί	
σε	βάρος	της	Ηγεσίας	του	Σώματος	εκ	μέρους	μελών	του	Δ.Σ.	της	Πανελλήνιας	Ένωσης	
Αξιωματικών	Αστυνομίας!	Ειδικότερα,	το	έγγραφο	ανέφερε	τα	εξής:

1. Σας διαβιβάζουμε σε φ/α την παραπάνω σχετική, στην οποία οι συντάκτες αυτής Αστυν. 
Δ/ντής ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Ηλίας και Αστυνόμος Α’ ΒΕΤΟΥΛΗΣ Μιχαήλ, Πρόεδρος και Γεν. 
Γραμματέας, αντίστοιχα, του Δ.Σ. της ΠΕΝΑΑ, σχολιάζοντας προηγούμενη ανακοίνωση του 
υπογράφοντος προς τα ΜΜΕ, αναφέρονται μεταξύ άλλων στην ύπαρξη στο χώρο της Αστυ-
νομίας «παραγοντισμού», «νεποτισμού», «παρεοκρατίας», «ευνοιοκρατίας» και «ημετερο-
κρατίας» και αποδίδουν στον υπογράφοντα το χαρακτηρισμό του «ανεύθυνου άρχοντος» και 
παρακαλούμε να καλέσετε, κατά λόγο αρμοδιότητας τους προαναφερόμενους Αξιωματικούς 
να παράσχουν ξεχωριστά ο καθένας με έγγραφη αναφορά του, που να μας υποβληθεί εντός 
3ημέρου από τη λήψη της παρούσης, λεπτομερείς εξηγήσεις για τις παραπάνω έννοιες και 
χαρακτηρισμούς, που διατυπώνουν στην κοινή ανακοίνωσή τους, εξειδικεύοντας για το σκο-
πό αυτό πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που κατά την άποψή τους δικαιολογούν το 
περιεχόμενο των παραπάνω εννοιών και χαρακτηρισμών, ώστε να εξετασθεί στη συνέχεια, 
με βάση τις εξηγήσεις τους, αν συντρέχει περίπτωση ανεπίτρεπτης άσκησης συνδικαλιστικού 
δικαιώματος εκ μέρους τους κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 30 α του Ν. 1264/1982, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2265/1994 λόγω υπέρβασης των ορίων που προσδι-
ορίζονται από τις ιδιομορφίες, την αποστολή και ιδιαίτερα τον εθνικό, κοινωνικό και υπερ-
κομματικό χαρακτήρα της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Στους παραπάνω Αξιωματικούς να γνωρίσετε, ότι σε περίπτωση μη εξειδίκευσης με 
επαρκή στοιχεία των παραπάνω εννοιών και χαρακτηρισμών ή σε περίπτωση μη υποβολής 
σχετικής για το θέμα αυτό λεπτομερούς αναφοράς, το περιεχόμενο της ανακοίνωσής τους, ως 
προς τα επίμαχα σημεία που παρατέθηκαν θα θεωρηθεί ότι είναι βαρύτατα προσβλητικό για 
την Ηγεσία του Σώματος και θα αντιμετωπισθεί ως πειθαρχικό παράπτωμα κατά τις κείμενες 
διατάξεις.
Το	προεδρείο	εξέφρασε	δημοσίως	την	έκπληξή	του	για	την	απόφαση	του	Αρχηγού	να	

θεωρήσει	το	περιεχόμενο	της	ανακοίνωσης	βαρύτατα	προσβλητικό	για	τον	ίδιο. «Μη κατα-
νοώντας την αντίδραση του κ. Αρχηγού για πάγιες και διαχρονικές απόψεις της Ένωσής μας, 
αλλά και την προσπάθειά του να φιμώσει τις ενοχλητικές συνδικαλιστικές φωνές:

α. Ξαναδίνουμε στη δημοσιότητα την επίμαχη Ανακοίνωση για να πληροφορηθεί λεπτομε-
ρώς ο Ελληνικός λαός για τα «παραπτώματά» μας.

β. Στο προσεχές Δ.Σ. θα εξετασθεί η όλη κατάσταση και θα αποφασισθούν οι περαιτέρω 
κινήσεις μας.
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γ. Καλούμε την Πολιτική Ηγεσία να πάρει ξεκάθαρη θέση επί του θέματος.
δ. Με Συνέντευξη Τύπου, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωσή 

μας, θα ενημερώσουμε λεπτομερέστερα τον Ελληνικό λαό για την εν γένει κατάσταση που 
επικρατεί σήμερα στην Ελληνική Αστυνομία.

Τέλος, είναι απορίας άξιον ότι βρισκόμαστε τώρα εγκαλούμενοι «για αντιπειθαρχική συ-
μπεριφορά» εμείς, που υπερασπιζόμενοι την αποκατάσταση του ιεραρχικού ελέγχου και του 
διευθυντικού δικαιώματος, τολμήσαμε (!!!) να ζητήσουμε απ’ όλους τους υπεύθυνους να ανα-
λάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν», κατέληγε	η	ανακοίνωση	της	Ένωσης.
Η	απόφαση	του	Αρχηγού	προκάλεσε	κύμα	συμπαράστασης	από	Ενώσεις,	εν	ενεργεία	

και	αποστράτων	αστυνομικών.	Στις	15-7-98,	η	ΠΟΑΣΥ	σημείωνε	-μεταξύ	άλλων-	ότι	«η 
ασκηθείσα εκ μέρους του κ. Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. πειθαρχική δίωξη κατά του Προέδρου και 
του Γενικού Γραμματέα της Π.ΕΝ.Α.Α. για συνδικαλιστική δράση υποχρεώνει την Ομοσπον-
δία να ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ αυτή την διαδικασία, η οποία ως μόνο στόχο έχει τη συνδικαλιστική 
φίμωση.

Κατ’ επανάληψη συνδικαλιστές Αστυνομικοί έχουν διωχθεί με πειθαρχικά μέτρα για τη 
συνδικαλιστική τους δράση και μόνο.

Δυστυχώς, κάθε συνδικαλιστική δραστηριότητα η οποία «ενοχλεί» δύναται να εκληφθεί 
παντοιοτρόπως μέσα από τον κουτσουρεμένο Νόμο για τον συνδικαλισμό στην ΕΛ.ΑΣ.

ΚΑΛΟΥΜΕ την Ηγεσία, πολιτική και φυσική, να σταθεί στο ύψος της, ανακαλώντας τις 
πειθαρχικές διώξεις και με την ίδια ευαισθησία να αναζητήσει τη ρίζα του κακού αλλού.

Δηλώνουμε απερίφραστα τη συμπαράστασή μας στους δοκιμαζόμενους συναδέλφους, γε-
νόμενοι συνοδοιπόροι σε οποιαδήποτε μορφής διαμαρτυρία, εφόσον δεν υπάρξει αναστολή 
των διώξεων».
Η	ΠΕΝΑΑ	ανταπαντά	με	ευχαριστίες	για	τη	συμπαράσταση	της	ΠΟΑΣΥ	και	σημειώ-

νει	ότι «τα τρέχοντα προβλήματα επιβάλλουν μια στενότερη συνεργασία μας για το κοινό 
συμφέρον του Έλληνα Αστυνομικού. Είμαστε πάντα πρόθυμοι προς τούτο και αναμένουμε 
συνάντηση μαζί σας σε χρόνο που εσείς θα καθορίσετε».
Η	κόντρα	με	την	Ηγεσία,	ωστόσο,	δεν	πήρε	άλλες	διαστάσεις,	αφού	στις	16-7-1998	ακο-

λούθησε	συνάντηση	του	προεδρείου	της	ΠΕΝΑΑ	με	τον	ίδιο	τον	Αρχηγό.	Ανακοινώθηκε	
δε	ότι	κατά	τη	συζήτηση	διαπιστώθηκε,	για	μία	ακόμη	φορά,	η	κοινή	βούληση	για	την	
αντιμετώπιση	των	προβλημάτων	που	απασχολούν	το	συνδικαλιστικό	κίνημα	και	ιδιαίτερα	
των	φαινομένων	διαφθοράς,	μεμονωμένων	αστυνομικών,	που	αμαυρώνουν	την	εικόνα	του	
Αστυνομικού	Σώματος.

«Καθήκον όλων μας, την κρίσιμη τούτη ώρα για την Ελληνική Αστυνομία, είναι να προστα-
τεύσουμε τους χιλιάδες έντιμους συναδέλφους μας από τη λασπολογία και σκανδαλολογία, 
να εξυψώσουμε το ηθικό τους και προς αυτή την κατεύθυνση από κοινού θα συνεργασθούμε, 
προκειμένου να μην επιτρέψουμε να γίνει η Ελληνική Αστυνομία «το αποκαθαρτήριο των 
αμαρτιών» όλου του Δημόσιου τομέα, προς όφελος του Ελληνικού λαού και του δημοκρατι-
κού μας πολιτεύματος».

Σ’	αυτήν	τη	χρονική	στιγμή,	η	Ένωση	Αστυνομικών	Υπαλλήλων	Αττικής	έρχεται	επίσης	
να	εκδηλώσει	εμπράκτως	τη	στήριξή	της	προς	το	προεδρείο	της	ΠΕΝΑΑ.	Η	εφημερίδα	του	
σωματείου	«Σύγχρονη	Αστυνομία,	(τεύχος	17)	φιλοξενεί	συνέντευξη	του	Ηλία	Βλαχογιάν-
νη,	με	τίτλο:	
ΗΛΙΑΣ	ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ	«Από	το	Σεπτέμβριο	μπαίνουμε	σε	μια	πιο	δυναμική	φάση».
Προλογίζοντας	τη	συνέντευξη,	η	«Σ.Α.»	σημειώνει:	«Ο αστυνομικός διευθυντής κ. Ηλί-
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ας Βλαχογιάννης υπηρετεί στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας του υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως. Με το συνδικαλιστικό κίνημα των αστυνομικών υπαλλήλων έχει παλιούς δεσμούς. 
Σήμερα είναι ένας από τους πρωτεργάτες στο χώρο των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυ-
νομίας. Η γνώμη του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, σε μια περίοδο μάλιστα κατά την οποία η 
συλλογική δράση των αστυνομικών είναι πάντα αξιοπρόσεχτη και προκαλεί πολλές φορές το 
θαυμασμό της κοινωνίας». 
Ο	πρόεδρος	απάντησε	σε	ερωτήματα	αναφορικά	με	τα	παράπονα	των	αστυνομικών	για	

τη	μη	χορήγηση	των	ρεπό	και	τη	μη	τήρηση	του	ωραρίου	εργασίας:
«Η θέση μας είναι γνωστή και ξεκάθαρη. Το ωράριο εργασίας αποτελεί μια κατάκτηση του 

προσωπικού και όλοι πρέπει να τη διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Το ίδιο ισχύει και για 
τις ημερήσιες αναπαύσεις. Μάλιστα συστήσαμε στα μέλη μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί 
στους τομείς αυτούς κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Στενοχωρούμαστε και ενο-
χλούμαστε ιδιαίτερα, όταν κάποιοι διοικούντες γίνονται «βασιλικότεροι του βασιλέως» και 
με μη πειστικές αιτιολογίες καταστρατηγούν τις δύο αυτές κατακτήσεις. Η χορήγηση ρεπό δεν 
είναι δικαίωμα του διοικούντος αλλά του διοικούμενου»,	απάντησε.
Επίσης,	ρωτήθηκε	για	τα	οικονομικά	αιτήματα,	αλλά	και	για	τις	«κόντρες»	με	την	πολι-

τική	και	φυσική	Ηγεσία.	Είναι	τούτο	προς	το	συμφέρον	του	συνδικαλιστικού	κινήματος;	
«Τις περισσότερες φορές η καλύτερη μέθοδος επίλυσης των αιτημάτων είναι η συναίνε-

ση και ο διάλογος. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις διαφορετικής προσέγγισης των προ-
βλημάτων εκ μέρους μας. Δεδομένου ότι οι προτάσεις των συνεδρίων της ΠΕΝΑΑ και των 
διοικητικών μας συμβουλίων επί κρισίμων θεμάτων είναι κατά κανόνα ομόφωνες, εμείς 
πειθόμενοι «τοις κείνων ρήμασι» θα προασπίσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο τα συμφέροντα 
των μελών μας, έστω κι αν γινόμαστε ενοχλητικοί και αντιπαθείς…», απάντησε. Όσο	για	
την	πορεία	του	συνδικαλιστικού	κινήματος	τόνισε	ότι «μετά από δεκαετή ενασχόληση με τα 
κοινά και χωρίς ίχνος υπερβολής θα έλεγα ότι όλοι θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι και 
για το σφρίγος και για το δυναμισμό και για τη μαζικότητα και για τα επιτεύγματα του συν-
δικαλιστικού μας κινήματος. Τη στιγμή που το γενικότερο συνδικαλιστικό κίνημα διέρχεται 
κρίση, οι Έλληνες αστυνομικοί απέδειξαν και την αγωνιστικότητά τους και την ωριμότητά 
τους και την υπευθυνότητά τους. Χωρίς ακρότητες και φανατισμούς, έφεραν το κάτι άλλο 
στην ελληνική πραγματικότητα. Αρκεί αυτή η ωριμότητα να μην εκλαμβάνεται από τους αρ-
μοδίους ως αδυναμία…».	Όσο	για	τις	σχέσεις	με	την	ΠΟΑΣΥ,	επανέλαβε	ότι	«είναι αρκετά 
καλές. Αλλά από το καλό υπάρχει πάντα το καλύτερο, και από το καλύτερο, το άριστο, το 
ιδανικό. Βούληση και επιθυμία μας είναι η κοινή συμπόρευση για το καλό όλου του αστυνο-
μικού προσωπικού». Προανήγγειλε,	μάλιστα	ότι	«από τον Σεπτέμβριο μπαίνουμε σε μια πιο 
δυναμική φάση για την επίλυση των πολλών προβλημάτων μας (μισθολογικές προαγωγές, 
ασφαλιστικό, θεσμικά κ.λπ.)».
Προς	επίρρωση	όλων	αυτών,	το	Δ.Σ.	της	Ομοσπονδίας	ανακοίνωσε	(7-9-1998)	ότι	θα	

πραγματοποιηθεί	ένστολη	συγκέντρωση	διαμαρτυρίας	και	πορεία	προς	τα	υπουργεία	Εθνι-
κής	Άμυνας	και	Δημόσιας	Τάξης,	στις	24-10-1998.

Αγώνας υπό το βάρος της Νιόβης

Στις	25	Σεπτεμβρίου	1998,	μεσολαβούν	τα	τραγικά	γεγονότα	της	οδού	Νιόβης,	όπου	
οι	ειδικές	δυνάμεις	απέτυχαν	να	φέρουν	αναίμακτα	εις	πέρας	επικίνδυνη	αποστολή	απε-
γκλωβισμού	ομήρου	και	εξουδετέρωσης	επικίνδυνου	δραπέτη.	Δεν	είναι	μόνο	η	τραγική	
απώλεια	του	θύματος,	μιας	νεαρής	κοπέλας,	αλλά	και	η	πανελλήνια	ζωντανή	μετάδοση	
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σειράς	θανάσιμων	λαθών,	και	μάλιστα	σε	κορυφαία	επίπεδα.	Μια	παραδοχή,	σκληρή	και	
αδυσώπητη	όσο	και	ο	θάνατος	ενός	αθώου	ανθρώπου	με	ευθύνη	της	Αστυνομίας,	αποκα-
λύπτεται	κατά	τον	πλέον	δραματικό	τρόπο,	και	που	οδηγεί	τελικά	σε	μια	ακόμα	κρίση	του	
αστυνομικού	συστήματος163.	

Τα	ηνία	αναλαμβάνει	με	απόφαση	του	ΚΥΣΕΑ	ο	μέχρι	τότε	Αττικάρχης	Ιωάννης	Γε-
ωργακόπουλος,	ο	οποίος	διετέλεσε	Αρχηγός	ώς	τις	2.8.2001.	Το	προεδρείο	διαβιβάζει	τις	
καθιερωμένες	ευχές	στον	νέο	Αρχηγό	και	δραστηριοποιείται	για	την	επιτυχία	της	συγκέ-
ντρωσης	που	έχει	ήδη	εξαγγελθεί	για	τον	Οκτώβριο,	παρά	τις	μεμονωμένες	φωνές	ορισμέ-
νων	συνδικαλιστών	περί	αναβολής	της.

«Μας προκαλεί αγανάκτηση η προσπάθεια δημιουργίας ηθικού διλήμματος στους συνα-
δέλφους περί της δήθεν ύπαρξης αρνητικού κλίματος, τη στιγμή που άλλωστε η συγκέντρωση 
-πέραν των άλλων- στοχεύει και στην ανατροπή της όποιας αρνητικής εικόνας και των ανα-
χρονιστικών δομών που μέχρι σήμερα ανθίστανται σθεναρά»,	απαντούσε	η	Ένωση	Αξιω-
ματικών	Στερεάς	Ελλάδος	(Δήμος	Καλαμπαλίκης),	ενώ	η	Ένωση	Αξιωματικών	Δυτικής	
Μακεδονίας	(Αρ.	Ανδρεανίδης)	εξέφραζε	την	έκπληξή	της	γιατί	είχε	ζητηθεί	η	συμμετοχή	
στη	συγκέντρωση	με	πολιτική	περιβολή,	με	την	αιτιολογία	ότι	ο	καιρός	θα	ήταν	άστατος	
και	απρόβλεπτος.

«Γνωρίζετε ότι όσες φορές είχαμε γενική συνέλευση και όσες φορές συζητήθηκε το θέμα 
πραγματοποίησης συγκέντρωσης και πορείας με όλους τους συναδέλφους εκπροσώπους των 
Περιφερειακών Ενώσεων ομόφωνη ήταν η απόφαση, όταν θα πραγματοποιηθεί τέτοια πο-
ρεία, να είναι ένστολη.

Ουδέποτε διανοηθήκαμε ότι θα κάνουμε πορεία με πολιτική περιβολή δίκην απεργών κα-
θηγητών ή τραπεζικών, γιατί η στολή είναι το καθημερινό ένδυμά μας και εξαιτίας αυτού του 
γεγονότος έχει γίνει ένα με τον εαυτό μας, αφού είναι η ίδια μας η υπόσταση.

Είναι γεγονός ότι το κλίμα που υπάρχει την εποχή αυτή για την Αστυνομία είναι αρ-
νητικό. Αιτία τα θλιβερά γεγονότα της οδού Νιόβης, ο θάνατος μιας αθώας κοπέλας, οι 
καθημερινές τηλεοπτικές εκπομπές για τη διαφθορά, τις ερωτικές κατακτήσεις ανώτατων 
Αξ/κών κ.λπ.

163. Η πιο «ανώδυνη» εξέλιξη ήταν η αλλαγή σκυτάλης στην Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., συνοδευόμενη 
με κραυγές των ΜΜΕ του τύπου «πέφτουν κεφάλια στην ΕΛ.ΑΣ.». Να επισημάνουμε, ωστόσο, στο 
σημείο αυτό ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80 και του ’90 μέχρι και το τραγικό συμβάν 
της οδού Νιόβης, κυρίαρχη ήταν η αντίληψη, ιδίως στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, ότι η Αστυνομία ήταν 
ούτε λίγο ούτε πολύ «περιττή» υπηρεσία και η μόνη χρησιμότητά της εξαντλείτο στην προστασία των 
υπουργείων και των κυβερνητικών υπηρεσιών για να μην εισβάλλουν διαδηλωτές και αναρχικοί. Πα-
ραβλέπονταν βέβαια η ποιοτική μεταβολή και η ποσοτική αύξηση της εγκληματικότητας που συνίστα-
το σε δολοφονίες μαφιόζικου τύπου, ένοπλες ληστείες, απαγωγές και εκβιασμούς. Ακόμα και ο όρος 
«οργανωμένο έγκλημα» ανακαλύφθηκε με μεγάλη καθυστέρηση στην οδό Κατεχάκη... Οι ανωτέρω 
αντιλήψεις είχαν ως συνέπεια την παραμέληση της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στα 
προαναφερόμενα γεγονότα, στη Νιόβης και στη λεωφορειοπειρατία της Βορείου Ελλάδας, που συντά-
ραξαν το πανελλήνιο. Προ αυτής της κατάστασης ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, με εισήγηση του 
υπουργού Γιώργου Ρωμαίου, απέσπασε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την ενίσχυση 
του προϋπολογισμού της Αστυνομίας τα έτη 1999-2000-2001 με επιπλέον 100.000.000.000 δραχμές. 
Τα χρήματα αυτά πράγματι διετέθησαν τα επόμενα χρόνια και αποτέλεσαν τη βάση για την αντιμετώ-
πιση χρόνιων οικονομικών αιτημάτων του προσωπικού και τον εκσυγχρονισμό του Σώματος ώστε να 
φτάσουμε στο αποτέλεσμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
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Δεν είναι ντροπή ύστερα από αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε μετά την εξαγγελία της 
συγκέντρωσης από την ΠΕΝΑΑ να αναβληθεί και να μετατεθεί σε άλλο χρόνο, πάντοτε όμως 
ένστολοι.

Είμαστε βέβαιοι ότι αντιλαμβάνεστε την αναγκαιότητα αυτής της αναβολής και γι’ αυτόν 
το λόγο άλλωστε μας ζητάτε να προσέλθουμε με πολιτική περιβολή.

Ας μην βρίσκουμε, λοιπόν, προφάσεις και δικαιολογίες στις καιρικές συνθήκες, που δεν 
πείθουν ούτε μικρά παιδιά;

Πώς θα πείσουμε τα μέλη μας να ξεκινήσουν από τη μία άκρη της Ελλάδας για να συμ-
μετάσχουν σε μία συγκέντρωση με πολιτικά, σε μία συγκέντρωση-παρωδία; Για τους λόγους 
αυτούς είμαστε υποχρεωμένοι να μην συμμετάσχουμε στην εξαγγελθείσα συγκέντρωση της 
24-10-1998, και όπως πληροφορούμαστε από την Ένωση Αττικής, δεν είμαστε και οι μόνοι.

Είμαστε πρόθυμοι να συμμετάσχουμε οποιαδήποτε χρονική στιγμή σε συγκέντρωση και 
πορεία, με την προϋπόθεση, όμως, ότι αυτή θα είναι ένστολη».
Τα	γεγονότα	της	Νιόβης	είχαν	κι	άλλες	παρενέργειες.	Στις	15-10-1998	και	με	αφορμή	

επικριτικές	δηλώσεις	του	Αρχηγού	για	τους	άνδρες	των	ΕΚΑΜ,	απεστάλη	ανακοίνωση	
στον	Τύπο,	με	το	ακόλουθο	περιεχόμενο:

«Οι χθεσινές δηλώσεις του τέως Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας προκάλεσαν τη δι-
καιολογημένη δυσφορία και αγανάκτηση του αστυνομικού προσωπικού.

Οι άνδρες των ΕΚΑΜ έχουν αποδείξει ότι και εκπαίδευση διαθέτουν και εντιμότητα και 
γενναιότητα. Διερωτώμεθα, όμως, γιατί τόσο όψιμα ανακάλυψε ο τέως Αρχηγός -αν και 
κατείχε επί μία και πλέον πενταετία τις θέσεις του Αρχηγού και Υπαρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας- το ποιόν των ανδρών των ΕΚΑΜ, αλλά και τη χρησιμότητα ύπαρξης της ειδικής 
αυτής υπηρεσίας, που σημειωτέον υπάγεται απευθείας στον εκάστοτε Αρχηγό της Αστυνομί-
ας, ο οποίος και δίνει κάθε φορά την εντολή δράσης και επέμβασής της!!!

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ίδιον των ηγητόρων είναι η ανάληψη των ευθυνών του υψη-
λού αξιώματός τους και όχι η απόσειση ή μετακύλιση αυτών σε κατώτερα κλιμάκια. Αντίθε-
τα, οι υφιστάμενοι πιστεύουν και αναμένουν από τους Ηγέτες τους να δείχνουν πυγμή προς 
«κάθε κατεύθυνση”, προκειμένου υπερασπισθούν το προσωπικό, βελτιώσουν την αστυνό-
μευση και προστατεύσουν αποτελεσματικότερα τη ζωή, την τιμή και την περιουσία του Ελ-
ληνικού λαού».

Η	συγκέντρωση	πραγματοποιήθηκε	τελικά	σε	βαρύ	κλίμα,	ημέρα	Σάββατο,	στο	προαύ-
λιο	των	Σχολών	της	Αστυνομίας,	στη	λεωφόρο	Μεσογείων	με	τη	συμμετοχή	και	της	Ένω-
σης	Αξιωματικών	Πυροσβεστικού	Σώματος.	Τα	οικονομικά	αιτήματα,	για	τα	οποία	είχε	
κυρίως	προγραμματιστεί,	πέρασαν	σε	δεύτερη	μοίρα,	αφού	κυριάρχησε	το	αίτημα	της	ανα-
συγκρότησης	της	Αστυνομίας,	η	πάταξη	της	διαφθοράς	και	η	ανάγκη	να	κερδηθεί	από	την	
κοινωνία	ο	σεβασμός	της	Αστυνομίας	ως	θεσμού.
Ο	πρόεδρος	της	ΠΕΝΑΑ	Ηλίας	Βλαχογιάννης	ζήτησε	να	σταματήσει	το	πετροβολητό	

κατά	της	Αστυνομίας,	γιατί,	όπως	είπε,	«τα	προβλήματά	της	είναι	χρόνια».	Ο	ίδιος	κάλεσε	
τα	πολιτικά	κόμματα	«να προχωρήσουν σε μια διακομματική συνεννόηση για την αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων. Υπάρχουν -είπε- διαχρονικές ευθύνες, δεν είναι θέμα ενός υπουργού 
ή μιας κυβέρνησης η επίλυση των προβλημάτων» και	εξέφρασε	τη	λύπη	του	επειδή	τα	προ-
βλήματα	της	Αστυνομίας	αποτελούν	πεδίο	κομματικών	αντιπαραθέσεων.
Χαιρετισμούς	απηύθυναν	εκπρόσωποι	περιφερειακών	ενώσεων	της	Αστυνομίας	και	της	

Πυροσβεστικής.	Τους	συγκεντρωμένους	χαιρέτισε	ο	Γιάννης	Νάκης,	μέλος	της	Κ.Ε.	του	
ΚΚΕ	και	υπεύθυνος	του	Τμήματος	για	τα	Σώματα	Ασφαλείας.	Αναφέρθηκε	στις	προσπά-
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θειες	των	συνδικαλιστών	για	την	επίλυση	των	σοβαρών	προβλημάτων	του	χώρου	τους,	
ώστε	να	βελτιωθεί	η	Αστυνομία	και	να	είναι	σε	θέση	να	αντιμετωπίζει	αποτελεσματικά	
την	εγκληματικότητα.	«Απαιτείται»,	συνέχισε,	«ριζική	αναδιάρθρωση	των	υπηρεσιών	και	
αλλαγή	του	προσανατολισμού	δράσης	της	Αστυνομίας.	Σήμερα	δεν	έχει	όλα	τα	εφόδια	για	
την	αντιμετώπιση	του	οργανωμένου	εγκλήματος,	γιατί	προσανατολίζεται	μόνο	στην	αστυ-
νόμευση	του	λαϊκού	κινήματος».	Χαιρέτισε,	επίσης,	και	ο	βουλευτής	της	Νέας	Δημοκρατί-
ας	Προκόπης	Παυλόπουλος,	ο	οποίος	εξέφρασε	την	αλληλεγγύη	του	και	τη	συμπαράστασή	
του	στον	αγώνα	των	Αξιωματικών.
Οι	συγκεντρωμένοι	πορεύτηκαν	μέχρι	το	υπουργείο	Δημόσιας	Τάξης,	όπου	αντιπροσω-

πεία	τους	επέδωσε	το	Ψήφισμα	στον	υπουργό	Δημόσιας	Τάξης	Γ.	Ρωμαίο.	Το	ίδιο	Ψήφισμα	
είχε	αποδέκτη	και	τον	υπουργό	Εθνικής	Αμύνης,	από	τον	οποίο	εξαρτάτο	η	ικανοποίηση	
του	αιτήματος,	αναφορικά	με	τις	οικονομικές	διαβαθμίσεις	και	την	καταβολή	σύνταξης	με	
βάση	τον	επόμενο	του	αποστρατευτικού	βαθμό.
Ενδεικτικά	τα	συνθήματα	των	συγκεντρωθέντων:
-		ΤΑ	ΣΤΕΛΕΧΗ	ΤΩΝ	ΕΝΟΠΛΩΝ	ΔΥΝΑΜΕΩΝ	ΚΑΙ	ΣΩΜΑΤΩΝ	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΔΕΝ	
ΕΠΑΙΤΟΥΝ,	ΑΠΑΙΤΟΥΝ	

-	ΙΣΟΝΟΜΙΑ	-	ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ	-	ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
-	ΟX1	ΣΤΗ	ΔΙΑΦΘΟΡΑ	-	ΟΧΙ	ΣΤΗ	ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ	ΕΥΘΥΝΗ
-	Ο	ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ	ΤΟΝ	ΛΙΘΟΝ	ΠΡΩΤΟΣ	ΒΑΛΛΕΤΩ
-	ΟΛΟΙ	ΜΑΖΙ,	ΓΙΑ	ΜΙΑ	ΚΑΛΥΤΕΡΗ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
-	ΓΙΑ	ΤΑ	ΠΑΙΔΙΑ	ΜΑΣ,	ΤΟ	ΛΑΟ	ΜΑΣ,	ΤΗΝ	ΠΑΤΡΙΔΑ	ΜΑΣ
-	ΝΑΙ	 ΣΤΗΝ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ	 ΤΩΝ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	 ΤΟΥ	 ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ,	 ΟΧΙ	
ΣΤΙΣ	«ΠΡΩΤΟΚΑΘΕΔΡΙΕΣ»	ΚΑΙ	ΤΟ	«ΑΛΑΘΗΤΟ»

Κεντρικός	ομιλητής	ήταν	ο	Γενικός	Γραμματέας	Μιχαήλ	Βετούλης,	ο	οποίος	είπε	απε-
ρίφραστα	στο	σύντομο	χαιρετισμό	του	ότι	«η σημερινή μέρα δεν είναι μέρα διεκδίκησης και 
αγωνιστικής αντιπαράθεσης. Είναι μέρα κυρίως ειλικρινούς αυτοκριτικής και ενδοσκόπη-
σης. Είναι μέρα εσωτερικού ελέγχου, περισυλλογής και περίσκεψης. Είναι μέρα αναγνώρι-
σης, και όχι επιμερισμού ή καταλογισμού, ευθυνών και λαθών. Αυτό εκκινεί, επιβάλλεται και 
επιτάσσεται από μία πιεστική εσωτερική ανάγκη, που η διέξοδός της οδηγεί στην κατανόηση 
και στήριξη ολόκληρης της Ελληνικής κοινωνίας. Όλων των συμπολιτών μας.

Όσο γι’ αυτούς που αποφάσισαν να είναι σήμερα οι «μικροί» απόντες από τη μεγάλη αυτή 
συγκέντρωση, οι οποίοι και έγιναν υπαίτιοι να μην παρευρεθούν σ’ αυτή και άλλοι συνά-
δελφοί μας και οι οποίοι, μαζί με την αποχή, αποφάσισαν, όπως φαίνεται, να σχηματίσουν 
και «συνδικαλιστική παρακυβέρνηση», με «παρααρχηγό», εξαγγέλλοντας και μελλοντικές 
συνδικαλιστικές ενέργειες, τους πληροφορούμε ότι έχουν κοιμηθεί με ανοιχτά παράθυρα αν 
πιστεύουν ότι θα τους επιτρέψουμε την όποια υπονόμευση, την όποια διάβρωση, την όποια 
διάσπαση του συνδικαλιστικού μας κινήματος.

Δεν σεβάστηκαν, εκτός των άλλων, τα εκατοντάδες χιλιόμετρα που κάνατε, όσοι ήρθατε 
από την επαρχία, για να βρεθείτε κοντά μας. Δεν σεβάστηκαν την αγωνία σας και την αγωνία 
μας για τα προβλήματα, την πορεία και το μέλλον του Σώματος που υπηρετούμε. Δεν αντιλή-
φθηκαν και δεν αποκωδικοποίησαν σωστά τα τελευταία γεγονότα. Επέμειναν στην απόφασή 
τους, παρά την πρόσδοση τελικά διαφορετικού από τον αρχικό χαρακτήρα στη σημερινή 
συγκέντρωση.

Περιμέναμε περισσότερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Περισσότερη ευαισθησία. Τους 
προειδοποιούμε, πάντως, ότι το νεαρό της συνδικαλιστικής τους ηλικίας, αν αυτό ήταν η 
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αιτία, όπως ευελπιστούμε, της άστοχης απόφασής τους, δεν θα αποτελεί συγχωροχάρτι και 
εισιτήριο άφεσης μελλοντικών αμαρτιών.

Η συγκέντρωση αυτή, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, δεν πραγματοποιείται μόνο υπό το 
βάρος των πρόσφατων γνωστών γεγονότων της οδού Νιόβης, αλλά και υπό το βάρος των 
συνεχόμενων και ολοένα αυξανόμενων κρουσμάτων βαριάς μορφής διαφθοράς, κατ’ όνο-
μα μόνο αστυνομικών, η σκιά των οποίων περιορίζει δραστικά και δραματικά και σε όλους 
τους τομείς τον αστυνομικό ορίζοντα.

Επικινδυνότητα αποστολής, σύγχυση αρμοδιοτήτων και πολυφωνική Βαβέλ, έλλειψη 
θεσμοθετημένου ειδικού οργάνου αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων, δυσεξήγητη ευπι-
στία, διστακτικότητα παρευρισκόμενων Αρχών, δημοκρατικές υπερευαισθησίες υπέρ του 
στυγερού κακοποιού-σφαγέα, ανεπίτρεπτη και καταλυτική δημοσιότητα, απετέλεσαν τους 
κεντρικούς άξονες και το εκρηκτικό μίγμα της τραγικής και θλιβερής για όλους μας αυτής 
υπόθεσης.

Τα αποτελέσματα γνωστά. Η αμφισβητηθείσα χειροβομβίδα, μαζί με τα πρόσωπα, έπλη-
ξε βαρύτατα θεσμούς και συνειδήσεις. 

Ναι, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, γίνανε λάθη. Τα είδαμε όλοι μας. Ομολογήθηκαν, 
άλλωστε, επανειλημμένως, από τον απελθόντα και καθυστερημένα λαλίστατο Αρχηγό. 
Τώρα πληρώνουμε όλοι μας ακριβά το τίμημά τους, χωρίς να γνωρίζουμε για πόσο καιρό 
θα μας ακολουθεί το αστυνομικό αυτό άγος.

Είναι ανάγκη, όμως, να ακουσθεί και να το μάθει ο κόσμος όλος. Και κυρίως οι συγ-
γενείς της άτυχης και γενναίας Αμαλίας. Δεν είμαστε απόντες από το δυσβάσταχτο πένθος 
τους. Ζήσαμε και εμείς το δικό μας βουβό πένθος. Κλάψαμε και πονέσαμε και εμείς για τον 
ολοκληρωτικά άδικο χαμό της, και όπως τα πράγματα εξελίχθηκαν, είναι σαν να χάσαμε 
και εμείς τη δική μας κόρη, τη δική μας αδελφή, το δικό μας άνθρωπο.

Επιτέλους, πώς να το βροντοφωνάξουμε με απλά και κατανοητά λόγια; Είμαστε και 
εμείς κανονικοί άνθρωποι, με αισθήματα και συναισθήματα, οικογενειάρχες με παιδιά, 
έχουμε θρηνήσει και εμείς τα θύματά μας, έχουμε και εμείς τα ίδια προβλήματα, τους ίδιους 
φόβους και τις ίδιες ανησυχίες και αγωνίες με τους άλλους συμπολίτες μας για την πορεία 
και το μέλλον αυτού του τόπου. Πιστεύουμε και εμείς στους δημοκρατικούς θεσμούς που 
προστατεύουν και υπερασπίζονται τις ατομικές ελευθερίες και τα κοινωνικά δικαιώματα.

Από την άλλη μεριά, ναρκωτικά, ληστείες, δωροληψίες εκβιασμοί, βιασμοί, προστασίες, 
παιδεραστίες και όχι μόνο, συνθέτουν μια αφόρητη και αποκρουστική όζουσα αστυνομική 
κατάσταση. Το εγκληματικό πάνθεον της Ελληνικής Αστυνομίας πλουτίζεται με ολοένα και 
πιο βαριά εγκλήματα με ολοένα και πιο εκλεκτούς δράστες. Αρκετοί εγγυητές της έννομης 
τάξης έχουν μετατραπεί σε όργανα ή και παράγοντες του εγκλήματος, ευάλωτοι στις Σειρή-
νες του υποκόσμου. Αρκετοί φύλακες του νόμου, όλων σχεδόν των βαθμών, πρωταγωνι-
στές στην ανομία και την παρανομία. 

Το αποτέλεσμα; Έλλειψη εμπιστοσύνης. Ανασφάλεια του πολίτη. Μείωση του κύρους και 
του γοήτρου του Σώματος. Αφορμή για κάθε είδους δικαιολογημένες επιθέσεις σε βάρος 
μας. Προβάλλει, επομένως, επιτακτική η ανάγκη για άμεση και πλήρη κάθαρση. Για απαλ-
λαγή από το νοσηρό κομμάτι, ό,τι και όποιο κι αν είναι αυτό, του Αστυνομικού Οργανισμού 
που κατατρώει τα σωθικά και τις σάρκες του και που τον εμφανίζει ως τον μέγα ασθενή του 
καιρού μας. Να καθαρίσει η κόπρος του Αυγείου, εδώ και τώρα.

Προς την κατεύθυνση αυτή καλούμε, πρώτα απ’ όλα, όλους τους συναδέλφους σε γενικό 
προσκλητήριο και συναγερμό, αλλά και τους πολίτες να βοηθήσουν, όσο μπορούν, στην 
αποκάθαρση του Σώματος. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πνιγούμε μέσα στις αναθυμι-
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άσεις των ανομημάτων μας. Όλα τ’ άλλα συνιστούν παραισθησιογόνες διαφυγές από τη 
νοσηρή υπηρεσιακή μας πραγματικότητα. Είναι η εποχή όπου χρειάζονται έργα, υπόλοιπο 
σιωπής και όχι κατάχρηση συνδικαλιστικής φωνής.

Δεν έχασαν την ευκαιρία, πάντως, και οι μονίμως καραδοκούντες, οι επί παντός επιστητού 
ομιλούντες, οι άσπονδοι φίλοι μας, οι αυτόκλητοι θεραπευτές και σωφρονιστές του κοινωνι-
κού μας συστήματος, οι πνευματικά επιμειξίες ετερόκλητων και ανερμάτιστων θεωριών, οι 
αυτοαποκαλούμενοι σωτήρες της δημοκρατικής μας λειτουργίας, οι συνειδητά ή υποσυνείδη-
τα εκδικούμενοι τη στολή, οι κήνσορες και οι εργολάβοι της ηθικής, να δημιουργήσουν μια 
αντικοινωνική αστυνομική ψυχολογία και υστερία. Να μας ρίξουν, για μία ακόμη φορά, στον 
κοινωνικό Καιάδα. Είναι αλήθεια, όμως, ότι αυτή τη φορά τούς δώσαμε και εμείς ισχυρά 
όπλα να μας πολεμήσουν. Είναι αυτό που λέει απλά ο λαός “ό,τι πράξεις, θα εισπράξεις”.

Αλλά ποιος άλλος χώρος, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, δέχεται συχνά-πυκνά τόσο λυσ-
σαλέα πυρά; Ποιος άλλος χώρος θεωρείται και είναι άμωμος και αμόλυντος; Σε ποιον άλλο 
χώρο δεν υπάρχουν επίορκοι και παρανομούντες; Το τεκμήριο της εντιμότητας δεν ανήκει 
σε κανέναν ή ανήκει σε όλους και σε κάθε περίπτωση είναι μαχητό. Και ενώ η παρανομία, 
κατά γενική ομολογία ειδικών και μη, διατρέχει πλέον απ’ άκρου εις άκρον ολόκληρη σχεδόν 
την κοινωνία μας, ο μόνιμος, μοναδικός και αναντικατάστατος κατηγορούμενος παραμένει 
διαχρονικά η Αστυνομία και οι Αστυνομικοί. Ο αμφίστομος Τενέδιος πέλεκυς της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και του κοινωνικού ελέγχου πέφτει μόνιμα και μονότονα στη χαρακιά του κοι-
νωνικού κορμού που ακούει στο όνομα Αστυνομία.

Φτάνει πια! Εμείς, αναγνωρίζοντας και αναλαμβάνοντας πλήρως και σε όλη τους την 
έκταση τις ευθύνες που μας αναλογούν, δεν θα δεχτούμε ταυτόχρονα, σε καμία περίπτωση, 
να γίνουμε το αποκαθαρτήριο των αμαρτιών της κοινωνίας μας και κυρίως αυτών του ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα.

Όσο για τους ιθύνοντες και τους αρμόδιους: Πότε άκουσαν και τη δική μας φωνή; Τα δικά 
μας παράπονα; Πότε έλαβαν υπόψη τις επισημάνσεις, τις θέσεις και τις προτάσεις μας; Πότε 
έσκυψαν με πραγματικό ενδιαφέρον και ειλικρίνεια στα προβλήματά μας;

Νιώθουμε και είμαστε νομικά, ηθικά και υλικά απογυμνωμένοι και ευάλωτοι, υποβαθ-
μισμένοι και απροστάτευτοι. Νιώθουμε και είμαστε υποβαθμισμένοι ως άνθρωποι, ως οι-
κογενειάρχες, ως δημόσιοι λειτουργοί. Είναι ολοφάνερο ότι η Πολιτεία μάς αντιμετωπίζει 
με αδιαφορία, με εμπαιγμό, με κυνισμό, με αναλγησία. Κακά τα ψέματα, Κυρίες και Κύριοι 
συνάδελφοι, η κοινωνία μας έχει τον αστυνομικό που θέλει η εκάστοτε Κυβέρνηση. Έτσι, 
καταντήσαμε διαχρονικά άνευροι και αδύναμοι, με αμυντικά μόνο αντανακλαστικά.

Ένας τέτοιος αστυνομικός, ταπεινωμένος, περιφρονημένος και αποδυναμωμένος, οργι-
σμένος και αγανακτισμένος, αχθοφόρος των λαθών άλλων και με ανεπαρκή μέσα στη διάθε-
σή του, πώς είναι δυνατόν να επιτελέσει ευόρκως το καθήκον του, να εκτελέσει στο ακέραιο 
την αποστολή του, να προστατεύσει αποτελεσματικά τον πολίτη. Είναι αδιανόητο και παρά-
λογο να αναγκάζονται οι αστυνομικοί να κατεβαίνουν κάθε τόσο στο πεζοδρόμιο και να μην 
ιδρώνει το αυτί κανενός. Βλέπετε, κάποιοι σ’ αυτό τον τόπο ταξιδεύουν μονίμως στην πρώτη 
θέση και κάποιοι άλλοι, οι πολλοί, ταξιδεύουν μονίμως στο βαγόνι των αποσκευών.

Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ό,τι έχουμε διατρανώσει, πολλές φορές, το διατρανώνουμε και 
σήμερα:

 Όχι στην κοινωνική περιθωριοποίηση, στον κοινωνικό και υπηρεσιακό υποβιβασμό.
 Όχι στην υποκρισία, το συνεχιζόμενο εμπαιγμό, την αδικία.
 Όχι στην κομματική ταυτότητα, την εξάρτηση και την κομματική αιχμαλωσία.
 Όχι στην προώθηση κομματικών συμφερόντων και κομματικών οφελών.
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 Όχι στην καταλυτική ιεραρχική οικονομική ισοπέδωση, στο όνομα λαϊκίστικων αντιλήψε-
ων και νοοτροπιών.
 Όχι στην απομάκρυνση, περιθωριοποίηση και αδρανοποίηση ικανών και άξιων Αξιωμα-
τικών.
 Όχι στις αντιπαραθέσεις, τις αλληλοϋπονομεύσεις και τα πισώπλατα μαχαιρώματα.
 Όχι στους δουλόφρονες, οσφυοκάμπτες και επαγγελματίες συκοφάντες.
 Όχι στα αλλότρια καθήκοντα.
 Όχι στην υπολανθάνουσα εκδικητικότητα κάποιων.
 Όχι στην ψευτοπροοδευτική αχυροκουλτούρα. Στους αυθαίρετους καταπατητές της ύπαρ-
ξής μας, της συνείδησής μας, του Είναι μας.
 Όχι σε άλλα αθώα θύματα, πολίτες και αστυνομικούς. Ναι στην αξιοκρατία, τη διαφάνεια 
και τη δικαιοσύνη, σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Σώματος.
Ναι στις ισχυρές και αξιόπιστες Ηγεσίες.
Η συγκέντρωση αυτή, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να γίνει αφορμή για μια 

ανάταση, μια αφύπνιση, για να αντιδράσουμε με ομοψυχία και ενότητα και να σώσουμε 
το αστυνομικό σκάφος που κλυδωνίζεται επικίνδυνα τον τελευταίο καιρό και δοκιμάζεται 
σκληρά από τα κάθε είδους υπερυψωμένα και απειλητικά κύματα και υφάλους που το πε-
ριζώνουν. Χρειάζεται γι’ αυτό να συνδυάσουμε τολμηρή πτήση με ασφαλή προσγείωση. Και 
κυρίως να αποτρέψουμε την οριστική είσοδό του στην περιοχή των παγετώνων. Δεν έχουμε 
την πολυτέλεια να πειραματιστούμε ή να δοκιμάσουμε. Τα περιθώρια και οι κόκκοι της Κλε-
ψύδρας έχουν τελειώσει. Μας καλούν η τραυματισμένη και δεινοπαθούσα Αστυνομία, η βοή 
της διαφθοράς. Χρειάζονται, προς κάθε κατεύθυνση, βαθιές τομές και λύσεις. Γενναία και 
ριζικά μέτρα. Πρέπει να βρούμε άμεσους τρόπους ενίσχυσης του ανοσοποιητικού μας συστή-
ματος. Ζητάμε γι’ αυτό τη συμπαράσταση και τη βοήθεια ολόκληρου του ελληνικού λαού, για 
να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε, όσο το δυνατόν ανώδυνα, τη βαριά κρίση που μαστίζει και 
ταλανίζει το χώρο μας, το Δήλιο, όπως εξελίσσεται, αστυνομικό πρόβλημα.

Τελειώνοντας, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πιστεύω ότι μ’ αυτή την κραυγή 
αγωνίας θα αρθούμε όλοι μας στο ύψος των περιστάσεων που απαιτούν οι καιροί και ότι θα 
μπορέσουμε, επιτέλους, να διαταράξουμε και να ξυπνήσουμε το απέραντο κοιμητήριο των 
συνειδήσεων των υπευθύνων αυτού του τόπου.

Εμπρός, λοιπόν, για την αναστήλωση της Αστυνομίας μας.
Εμπρός για την ανόρθωση του κύρους και του γοήτρου του Σώματος.
Εμπρός για την Αστυνομία που θέλει και χρειάζεται σήμερα ο πολίτης.
Σας ευχαριστώ πολύ!».

Το	 ομόφωνα	 εγκριθέν	ΨΗΦΙΣΜΑ,	 διαβιβάστηκε	 στα	 πολιτικά	 κόμματα	 και	 είχε	 ως	
εξής:

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ:
Παρακολουθώντας με ιδιαίτερη ανησυχία τα συμβαίνοντα στο χώρο της Αστυνομίας.
Αγωνιώντας για την πορεία και το μέλλον του Αστυνομικού Σώματος.
Αποσκοπώντας στην αναστροφή του δεδομένου αρνητικού κλίματος και στην εμπέδωση 

του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών ΚΑΛΕΙ:
- Την ΠΟΛΙΤΕΙΑ να προχωρήσει τάχιστα:
α. Στην ίδρυση ανεξάρτητου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
β. Στον επαναπροσδιορισμό του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας και οριστική απαλλαγή 

της από την εκτέλεση έργων ξένων προς την αποστολή της. 
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γ. Στη θέσπιση διατάξεων νόμιμης χρήσης των όπλων από αστυνομικά όργανα, ώστε να 
διαλυθούν οι συγχύσεις και αμφιβολίες και να αποτραπεί κάθε αρνητικό στοιχείο χρήσης ή 
αχρησίας των όπλων των αστυνομικών.

δ. Στην επανεξέταση του «ενιαίου μισθολογίου» των Ενόπλων Δυνάμεων - Σωμάτων 
Ασφαλείας από μηδενική βάση, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
των ένστολων και τις δυσκολίες του λειτουργήματός τους.

- Την πολιτική και φυσική Ηγεσία του Υ.Δ.Τ. στην άμεση εκδήλωση των απαραίτητων 
ενεργειών για:

α. Τη θεσμοθέτηση ουσιαστικού αξιοκρατικού συστήματος Αξιολόγησης - Κρίσεων - Προ-
αγωγών, καθώς και αντικειμενικού συστήματος Μεταθέσεων - Αποσπάσεων.

β. Την άμεση επίλυση του θέματος των οικονομικών διαβαθμίσεων - επόμενος
του αποστρατευτικού βαθμός, στη βάση ομόφωνων προτάσεων της εξαμερούς Διυπουργι-

κής Επιτροπής και υπηρεσιακών παραγόντων.
γ. Τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των Αστυνομικών Υπηρεσιών.
δ. Την ενίσχυση σε προσωπικό και μέσα των Υπηρεσιών παραμεθόριων περιοχών.
ε. Την εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών εργασίας για το αστυνομικό προσωπικό και 

ειδικότερα την τήρηση του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας, την εφαρμογή των διατάξεων 
για την πενθήμερη εργασία και τη χορήγηση εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ΡΕΠΟ).

Τα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ να πάρουν ξεκάθαρη θέση στα μεγάλα, χρονίζοντα και άλυτα 
μέχρι σήμερα θεσμικά και οικονομικά αιτήματά μας.

- Τους ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ σε γενικό προσκλητήριο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, 
πάταξης της διαφθοράς και διάσωσης του γοήτρου και του κύρους του Αστυνομικού Σώμα-
τος, καθώς και της τιμής και της υπόληψής μας, ως ανθρώπων, ως οικογενειαρχών και ως 
δημοσίων λειτουργών.

- Τους ΠΟΛΙΤΕΣ σε γόνιμη και ουσιαστική συνεργασία με την Αστυνομία, ώστε από κοι-
νού, με τη στήριξη και συμπαράστασή τους, να ξεπεράσουμε τα δυσκολότερα, ίσως, προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει το Σώμα από ιδρύσεώς του.

Τα	δραματικά	γεγονότα	της	οδού	Νιόβης	είχαν	όμως	εν	συνεχεία,	ως	επακόλουθο	και	
την	παραίτηση	του	ίδιου	του	Γιώργου	Ρωμαίου	(30-10-98),	τον	οποίο	διαδέχθηκε	ο	Φίλιπ-
πος	Πετσάλνικος.
Στο	μεταξύ,	 το	βαρύ	κλίμα	στο	υπουργείο	λόγω	των	συνεχιζόμενων	ερευνών	για	 τις	

λίστες	της	ντροπής	και	τις	υποθέσεις	διαφθοράς	που	διερευνούσε	ο	εισαγγελέας	Γιώργος	
Γεράκης,	δεν	άφηναν	πολλά	περιθώρια	για	μια	ανέφελη	παραμονή	στην	«ηλεκτρική	καρέ-
κλα»	της	Κατεχάκη.	Ο	νέος	υπουργός,	στην	πρώτη	του	κιόλας	συνάντηση	με	τους	δημοσι-
ογράφους,	είχε	τη	φαεινή	ιδέα,	λες	και	ήταν	αυτό	το	κυρίαρχο	ζήτημα,	να	ανακοινώσει	ότι	
βάζει	τέλος	στο	σβήσιμο	των	κλήσεων	της	Τροχαίας.	Είτε	ο	τρόπος	με	τον	οποίο	θέλησε	
να	εφαρμόσει	το	μέτρο	αυτό	είτε	επειδή	έθιγε	και	«κεκτημένες»	συνήθειες	των	ίδιων	των	
δημοσιογράφων,	είχαν	ως	αποτέλεσμα	να	αντιδράσουν	οι	διαπιστευμένοι	στο	αστυνομι-
κό	ρεπορτάζ	δημοσιογράφοι	και	να	προκληθεί	ένα	αρνητικό	κλίμα	για	τον	υπουργό.	Στις	
επόμενες	περίπου	εκατό	ημέρες	που	έμεινε	στο	υπουργείο	(ώς	τις	19	Φεβρουαρίου	1999),	
όταν	αναγκάστηκε	να	εγκαταλείψει	κι	αυτός	το	πόστο	του	λόγω	της	γνωστής	υπόθεσης	
Οτσαλάν,	ελάχιστα	πράγματα	έγιναν	για	το	αστυνομικό	προσωπικό.	Παρά	τις	προσπάθειες	
της	ΠΕΝΑΑ	να	διατηρεί	«ζεστό»	το	διεκδικητικό	κλίμα,	ακόμα	και	με	τη	διοργάνωση	χο-
ροεσπερίδων	σε	κοσμικά	κέντρα	(«Φαντασία»	κ.λπ.),	ο	συνδικαλιστικός	αγώνας	δεν	ήταν	
στρωμένος	με	ροδοπέταλα...
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Η	αλλαγή	Ηγεσίας	βρήκε	το	προεδρείο	στην	Κύπρο,	στο	πλαίσιο	της	προετοιμασίας	του	
Πανευρωπαϊκού	Συνεδρίου	του	CESP	που	είχε	προγραμματιστεί	να	γίνει	στην	Αθήνα	το	
Μάρτιο	του	1999.	Συγκεκριμένα,	αντιπροσωπεία	της	Ομοσπονδίας	-αποτελούμενη	από	τον	
Πρόεδρο	Αστυν.	Δ/ντή	Βλαχογιάννη	Ηλία,	Α’	Αντιπρόεδρο	Οικονόμου	Ελευθέριο	και	το	Γε-
νικό	Γραμματέα	Βετούλη	Μιχαήλ-	βρέθηκαν	στην	Κύπρο	από	27	έως	31	Οκτωβρίου	1998,	
όπου	συζητήθηκαν,	από	κοινού	με	το	προεδρείο	του	Συνδέσμου	Κυπρίων	Αστυνομικών,	θέ-
ματα	που	αφορούσαν	στην	καλύτερη	διοργάνωση	του	εν	λόγω	Συνεδρίου	που	ήταν	αφιερω-
μένο	στη	συμπλήρωση	25	ετών	από	την	τουρκική	εισβολή	και	την	κατοχή	της	Βόρειας	Κύ-
πρου,	ώστε	να	τιμηθούν	με	αυτό	τον	τρόπο	οι	νεκροί	και	αγνοούμενοι	Κύπριοι	αστυνομικοί.
Η	αντιπροσωπεία	επισκέφθηκε	εθιμοτυπικά	τον	Αρχιεπίσκοπο	Κύπρου	Χρυσόστομο,	

τον	υπουργό	Δικαιοσύνης	και	Δημόσιας	Τάξης	Νικόλαο	Κοσιή,	 τον	Αρχηγό	Αστυνομί-
ας	Κύπρου	Ανδρέα	Αγγελίδη,	τον	Αρχηγό	της	Πυροσβεστικής	Υπηρεσίας	Γεώργιο	Καρύ-
δη,	το	Αρχηγείο	της	Κυπριακής	Αστυνομίας,	Αστυνομικά	Τμήματα	και	Πυροσβεστικούς	
Σταθμούς.	Επίσης,	η	Αντιπροσωπεία	επισκέφθηκε	τόπους	θυσίας	Ελλήνων	ηρώων	(φυλα-
κισμένα	μνήματα,	τάφους	Ισαάκ	Σολωμού,	νεκροταφείο	πεσόντων	κατά	την	εισβολή	του	
1974),	τα	οδοφράγματα	του	Λήδρα	Παλλάς,	της	Δερύνειας	κ.λπ.,	ενώ	αποφασίσθηκε	όπως	
οι	διμερείς	επαφές	συνεχισθούν	σε	τακτά	χρονικά	διαστήματα.
Στο	διάστημα	που	ακολούθησε,	το	προεδρείο	προέβη	σε	παραστάσεις	διαμαρτυρίας	για	

διάφορα	θέματα	(«απαγορευτικές»	για	την	εργασία	των	συνταξιούχων	διατάξεις,	επιβαλ-
λόμενη	 χορήγηση	 ειδικού	 επιδόματος	 σε	 χειριστές	 -	 χειρίστριες	Η/Υ,	 αναγκαία	 συγχώ-
νευση	του	ΤΑΑΧ	-	ΤΑΟΧ,	ασφάλιση	του	αστυνομικού	προσωπικού	στο	Τ.Π.Δ.Υ.	κ.λπ.).	
Συνεχίζοντας	τις	επαφές	του,	το	προεδρείο	επίσης	συναντήθηκε	(1-12-1998)	διαδοχικά	με	
τον	Πρόεδρο	του	Αρείου	Πάγου,	Στέφανο	Ματθία,	και	τον	Εισαγγελέα	του	Αρείου	Πά-
γου,	Παναγιώτη	Δημόπουλο,	με	τους	οποίους	συζήτησε	θέματα	που	έχουν	σχέση	με	την	
Ελληνική	Αστυνομία,	την	αντεγκληματική	πολιτική	και	την	καλύτερη	συνεργασία	μεταξύ	
Δικαστικών	και	Αστυνομικών	Αρχών.
Τις	επόμενες	ημέρες	ακολούθησε	συνάντηση	(8-12-1998)	και	με	τον	Φίλιππο	Πετσάλ-

νικο,	ο	οποίος	ζήτησε	πίστωση	χρόνου,	προκειμένου	να	μελετήσει	τα	θέματα	και	σε	νέα	
συνάντηση	να	ανακοινώσει	τις	αποφάσεις	του.
Λίγο	πριν	εκπνεύσει	το	1998,	όπως	προκύπτει	από	το	αρχείο	της	Ομοσπονδίας,	υπήρξε	

πύκνωση	της	συνδικαλιστικής	δράσης	του	προεδρείου.	Έτσι,	στις	16-12-1998	απεστάλη	
έγγραφο	στο	υπουργείο	Εργασίας	και	Κοινωνικών	Ασφαλίσεων,	αναφορικά	με	 την	αύ-
ξηση	 του	 εφάπαξ	 χρηματικού	 βοηθήματος	 στους	 ασφαλισμένους	 μετόχους	 του	ΤΑΑΧ,	
από	1-1-1999.	Επίσης,	στις	16-12-1998	απεστάλη	έγγραφο	στον	υφυπουργό	Οικονομικών,	
Νικ.	Χριστοδουλάκη,	αναφορικά	με	την	επέκταση	χορήγησης	του	στεγαστικού	επιδόματος	
σε	όλο	το	αστυνομικό	προσωπικό.	Την	21-12-1998	διαβιβάσθηκε	έγγραφο	στις	Διευθύν-
σεις	Αστυνομικού	Προσωπικού	και	Μελετών,	για	την	ικανοποίηση	αιτήματος	βαθμολο-
γικής	προαγωγής	Αστυνόμων	Α’	Παραγωγικής	Σχολής,	οι	οποίοι	συμπλήρωναν	35ετία	ή	
καταλαμβάνονταν	από	το	όριο	ηλικίας.
Την	22-12-1998,	με	αφορμή	τη	θέσπιση	διάταξης	ενοποίησης	του	ΤΑΑΧ	-	ΤΑΟΧ,	ανα-

κοινώθηκε	ότι	η	διάταξη	αυτή	κινείται	προς	τη	σωστή	κατεύθυνση,	αλλά	δεν	μπορεί	να	
θεωρηθεί	ικανοποιητική	για	το	αστυνομικό	προσωπικό,	διότι:
α.	Δεν	προβλέπεται	ταυτόχρονη	αύξηση	του	χορηγούμενου	εφάπαξ	βοηθήματος.
β.	Δεν	υιοθετήθηκε	η	πρόταση	για	ένταξη	του	συνόλου	του	αστυνομικού	προσωπικού	

και	στο	Τ.Π.Α.Υ.,	με	όρους	και	προϋποθέσεις	που	θα	καθόριζαν	τα	συναρμόδια	υπουργεία	
και	το	εν	λόγω	Ταμείο.
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Στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Το	νέος	έτος,	το	1999,	βρίσκει	την	Ελλάδα	«όμηρο»	της	περιπλάνησης	του	ηγέτη	των	
Κούρδων	Οτσαλάν,	ενώ	αυτός	ζητά	άσυλο	από	χώρα	σε	χώρα.	Καθοριστικές	οι	εξελίξεις	
επίσης	στα	Βαλκάνια	με	τον	βομβαρδισμό	της	Γιουγκοσλαβίας,	ενώ	στα	εσωτερικά,	το	
καλοκαίρι	της	ίδιας	χρονιάς	θα	μείνει	αξέχαστο	για	τα	5,9	φονικά	Ρίχτερ	της	Πάρνηθας.

Η	ΠΕΝΑΑ	ξεκινά	αισιόδοξα	τη	συνδικαλιστική	της	πορεία,	με	την	εθιμοτυπική	επίσκε-
ψη	(13-1-1999)	στον	Πρόεδρο	της	Ελληνικής	Δημοκρατίας	κ.	Κωστή	Στεφανόπουλο,	τον	
οποίο	ενημέρωσε	για	τα	γενικότερα	προβλήματα	αστυνόμευσης	της	χώρας,	αλλά	και	για	
εκείνα	που	απασχολούν	τον	αστυνομικό.	Ακολούθησαν	συναντήσεις	με	τον	πρόεδρο	του	
ΔΗΚΚΙ	Δημήτρη	Τσοβόλα	και	τον	υπουργό	Δημόσιας	Τάξης	Φ.	Πετσάλνικο,	ενώ	για	τη	
δρομολόγηση	συγκεκριμένων	αιτημάτων	αποφασίστηκε	να	υπάρξει	στενότερη	συνεργα-
σία	με	τον	Γενικό	Γραμματέα	του	ΥΔΤ.

Την	ίδια	περίοδο,	το	προεδρείο	συμμετείχε	στην	ημερίδα	που	είχε	διοργανώσει	το	ΚΚΕ	
(9	Φλεβάρη	 1999)	 με	 θέμα	 «Μέτρα	 για	 εκδημοκρατισμό	 και	 αναπροσανατολισμό	 των	
Σ.Α.».	Το	«παρών»	 έδωσαν	ο	πρόεδρος	 της	ΠΕΝΑΑ	Ηλίας	Βλαχογιάννης,	 ο	 πρόεδρος	
των	Αξιωματικών	Αττικής	Γιώργος	Καμαρινόπουλος	και	πολλοί	άλλοι	πρόεδροι	συνδι-
καλιστικών	ενώσεων.	Παίρνοντας	το	λόγο	ο	Γ.	Καμαρινόπουλος,	μεταξύ	άλλων,	τόνισε:	
«Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην εισήγηση τόσο του Δημήτρη Γόντικα, όσο και του 
Γιάννη Νάκη, έχει κατανοήσει ακριβώς το τι συμβαίνει με την Αστυνομία και με την εγκλη-
ματικότητα. Τι δουλειά κάνει η Αστυνομία; Τρία πράγματα: τηρεί την τάξη, διώκει το κοινό 
έγκλημα και από την άλλη μεριά βοηθά τις Ένοπλες Δυνάμεις για την εξασφάλιση της εθνικής 
άμυνας. Στην τήρηση της τάξεως και στη βοήθεια που προσφέρουμε στις Ένοπλες Δυνάμεις, 
φαίνεται ότι τα καταφέρνουμε, εκεί δεν υπάρχουν προβλήματα.

Και γιατί τα καταφέρνουμε; Διαδηλώνουν 100 άνθρωποι στην Αθήνα, 200 αστυνομικοί. 
Διαδηλώνουν 500, 1.000 αστυνομικοί. Δηλαδή διαθέτουμε τις απαραίτητες δυνάμεις.

Για τη δίωξη του εγκλήματος; Σε όποια πλατεία να πάτε στην Αθήνα, πουλιούνται περίπου 
ελεύθερα ναρκωτικά. Διαθέτουμε τους αστυνομικούς; Τι συνέπεια έχει αυτό; Ότι δεν μπορού-
με να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που έχουμε ταχθεί, στο φτωχό και στον μέσο Έλληνα πολίτη.

Ποιον κλέβουν; Κλέβουν τους πλούσιους; Πάει κανένας στην Εκάλη; Στις λαϊκές γειτονιές 
γίνονται οι κλοπές. Και σήμερα, όπως ζούμε με τις οικονομικές συνθήκες που υπάρχουν στη 
χώρα, ο καθένας μπορεί να έχει κάποια χρυσαφικά αξίας 200 - 300 - 500 χιλιάδων, το μισθό 
του να τον έχει στην άκρη. Αυτούς τους ανθρώπους κλέβουν. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα.

Άρα, λοιπόν, πρέπει να υπάρξει αναπροσανατολισμός, κι όπως ανέφεραν οι κύριοι, πρέπει 
να διατεθούν οι απαραίτητες δυνάμεις και σ’ αυτόν τον τομέα, για να μην υπάρχει πρόβλημα 
με την Αστυνομία». 
Ο	ίδιος	μίλησε	και	για	το	μείζον	θέμα	της	αξιολόγηση	στην	Αστυνομία:	«Θέλουν να 

επιβάλουν στους αστυνομικούς, απόδοση έργου. Δηλαδή, πόσους έγραψες σήμερα; Τόσους. 
Πόσες κλοπές, εξιχνίασες έχεις σήμερα; Τόσες. Τι έκανες εκεί; Τόσο. Η εντατικοποίηση της 
αστυνόμευσης θα έχει σαν συνέπεια να φτάσουμε σ’ ένα αστυνομικό κράτος, αυτό που είχαμε 
τη δεκαετία του ’60. Τότε διώκαμε το φρόνημα βέβαια, σήμερα θα διώκουμε όλους τους αν-
θρώπους, τους μέσους Έλληνες. Αυτό είναι βέβαιο».
Η	ΠΕΝΑΑ	κλήθηκε	το	Μάρτιο	του	1999	να	τοποθετηθεί	και	επί	του	Σχεδίου	Οργανο-

γράμματος	 του	Αρχηγείου	Ελληνικής	Αστυνομίας,	 προτείνοντας	 τη	 δημιουργία	 θέσεως	
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Αντιστράτηγου	-	Γενικού	Επιθεωρητή	Αστυνομίας,	ο	οποίος	θα	υπάγεται	απευθείας	στον	
Αρχηγό	Ελληνικής	Αστυνομίας	και	θα	έχει	ως	αρμοδιότητα	τον	έλεγχο,	συντονισμό	και	
επιθεώρηση	όλων	των	Υπηρεσιών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας.	Επίσης,	να	υπάρχει	και	δεύ-
τερος	Υπαρχηγός,	ο	οποίος	θα	φέρει	το	βαθμό	του	Αντιστράτηγου	και	θα	προΐσταται	του	
Κλάδου	Διοικητικής	Υποστήριξης	και	Προσωπικού,	ενώ	ο	άλλος	Υπαρχηγός	των	λοιπών	
Κλάδων.

«Θεωρούμε αδόκιμη και μη λειτουργική τη σύσταση Υποδιευθύνσεων στο Υ.Δ.Τ., καθόσον 
θα δημιουργήσει γραφειοκρατικά προβλήματα, αλλά και ιεραρχικά, στην αλληλογραφία τους 
με τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας, ενώ δεν θα αποσυμφορήσει τον Κλαδάρχη, που 
είναι και ο επιδιωκόμενος σκοπός. 

Προτείνεται η σύσταση ενιαίου Κλάδου Εθνικής Ασφάλειας (κατά το πρότυπο της τέως 
ΥΠ.Ε.Α.), στον οποίο θα υπάγονται η Διεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας και η Διεύθυνση Αλ-
λοδαπών. Προτείνεται η σύσταση Συμβουλίου Διαχείρισης Κρίσεων (ΣΥΔΙΚ), το οποίο θα 
αποτελείται από τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας, το Γενικό Επιθεωρητή, τους Υπαρχη-
γούς και Εισηγητή τον αρμόδιο Κλαδάρχη.

Επισημαίνεται δε ότι η σύσταση των Περιφερειακών Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων 
δεν θα πρέπει να λειτουργήσει συγκεντρωτικά -κατά το πρότυπο των Γ.Α.Δ. Αττικής και Θεσ-
σαλονίκης- και αποβεί σε βάρος της εύρυθμης λειτουργίας των Αστυνομικών Διευθύνσεων.

Τέλος, διατηρούμε ουσιαστικές επιφυλάξεις για την επιμέρους διάρθρωση ορισμένων Δι-
ευθύνσεων και την ονομασία-τιτλοφόρηση των Τμημάτων τους (π.χ. Διευθύνσεις Κρατικής 
Ασφάλειας, Οικονομικών, Προσωπικού κ.λπ.)»,	κατέληγε	το	έγγραφο.

Τα	γεγονότα	Οτσαλάν	αναγκάζουν	στη	συνέχεια	τον	Πρωθυπουργό	Κώστα	Σημίτη	να	
προβεί	 σε	 ανασχηματισμό	 της	 κυβέρνησής	 του.	 Έτσι	 στις	 19	 Φεβρουαρίου	 1999	 νέος	
υπουργός	Δημόσιας	Τάξης	αναλαμβάνει	ο	Μιχάλης	Χρυσοχοΐδης,	η	έλευση	του	οποίου	
αναπτέρωσε	 τις	 ελπίδες	 των	 αστυνομικών	 λόγω	 του	 νεαρού	 της	 ηλικίας	 του,	 αλλά	 και	
λόγω	 της	 επιτυχημένης	 του	 θητείας	 στο	 υπουργείο	Εμπορίου.	Η	 υπουργία	 του	Μιχάλη	
Χρυσοχοΐδη	και	η	μακρά	θητεία	του	στο	υπουργείο	(έως	τις	4-7-2003	την	πρώτη	φορά,	
διότι	επανήλθε,	όπως	θα	δούμε	στη	συνέχεια)	έμελλε	να	γράψουν	ιστορία,	ξεπλένοντας	
αμαρτίες	πολλών	άλλων	συναδέλφων	του	τα	προηγούμενα	χρόνια164.	
Το	προεδρείο	επιδιώκει	και	συναντάται	μαζί	του	στις	9-3-1999,	οπότε	και	του	εκθέτει	

διεξοδικά	όλα	τα	γνωστά	τρέχοντα	θέματα.	Επ’	αυτών	περιληπτικά	ο	υπουργός	είπε:
1.	Για	τις	οικονομικές	διαβαθμίσεις	-	επόμενος	του	αποστρατευτικού	βαθμός,	ότι	θα	είχε	

την	ίδια	ημέρα	ο	Γενικός	Γραμματέας/ΥΔΤ	σχετική	συνάντηση	με	αρμόδιους	παράγοντες	
του	υπουργείου	Εθνικής	Άμυνας,	προκειμένου	να	ξεκαθαρίσει	επιτέλους,	το	πολυσυζητη-
μένο	και	«στοιχειωμένο»	αυτό	ζήτημα.
2.	Για	τις	Κρίσεις	-	Προαγωγές,	ότι	αυτές	θα	γίνουν	με	αξιοκρατικά	κριτήρια	και	κυρίως	

απαλλαγμένες	από	το	«σαράκι»	και	τη	«γάγγραινα»	του	κομματισμού.

164. Η «Νέα Αστυνομία» (τεύχος 1ο) φιλοξενεί συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη στον διευθυντή 
σύνταξης του περιοδικού Σπύρο Κουντούρη, ο οποίος, προλογίζοντάς την, σημειώνει ότι ο υπουργός 
«έχει κληθεί να εφαρμόσει άλλη μια στρατηγική (η προηγούμενη ήταν στο υπουργείο Εμπορίου για τη 
μείωση του πληθωρισμού), μαζί με στρατηγούς αυτή τη φορά για την εισαγωγή της Ελληνικής Αστυ-
νομίας στη νέα χιλιετία και την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας στον ελληνικό λαό». Στο ερώ-
τημα ποια η σχέση σας με τους συνδικαλιστές, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δηλώνει πολύ απλά: «τίποτα 
περισσότερο, αλλά και τίποτα λιγότερο από την ειλικρινή συνεργασία και τον καλόπιστο διάλογο. Η 
επικοινωνία μας, που ασφαλώς θα βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη θα είναι διαρκής».
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3.	Για	την	Υπηρεσία	Εσωτερικών	Υποθέσεων,	ότι	δεν	μπορεί	στο	χρόνο	αυτό	να	ανα-
τραπεί	η	φιλοσοφία	της	υπό	ίδρυση	αυτής	Υπηρεσίας,	αλλά	ότι	αντιμετωπίζει	θετικά	διορ-
θωτικές	παρεμβάσεις	σε	επιμέρους	διατάξεις	του	σχετικού	νομοσχεδίου,	λόγος	άλλωστε	
για	τον	οποίο	και	θα	ορισθεί,	το	συντομότερο	δυνατόν,	συνάντηση	μαζί	του.
4.	Για	τη	σύσταση	του	Αρχηγείου,	ότι	δεν	θα	πρέπει	να	υπάρξει	βιασύνη,	ώστε	το	ορι-

στικό	οργανωτικό	του	σχήμα	να	εξασφαλίζει	τη	λειτουργικότητα	και	αποτελεσματικότητα	
αυτού,	σε	σχέση	και	με	τις	αρμοδιότητες	του	Επιτελείου	του	Υ.Δ.Τ.,	ενώ	η	αναδιάρθρωση	
των	Υπηρεσιών	και	η	ανακατανομή	της	οργανικής	δύναμης	του	Σώματος	πρέπει	να	αντα-
ποκρίνονται	στις	πραγματικές	ανάγκες	αστυνόμευσης	των	περιοχών	τους.
5.	Για	την	ανεύρεση	δικαιότερου	και	αντικειμενικότερου,	κατά	το	δυνατόν,	συστήματος	

αξιολόγησης	των	Αξιωματικών,	επιφυλάχθηκε,	προς	το	παρόν,	να	πάρει	οριστική	θέση,	
δηλώνοντας	ότι	πρέπει	να	εξετασθούν	και	ληφθούν	υπόψη	και	άλλοι	παράγοντες	και	πα-
ράμετροι,	πέραν	αυτών	που	ήδη	έχουν	σχετικά	γνωστοποιηθεί.
6.	Για	τις	ανισότητες	και	ανισορροπίες	του	ενιαίου	μισθολογίου,	ότι	αναγνωρίζει	πλή-

ρως	το	δίκαιο	του	αιτήματος	και	ότι	θα	εκδηλώσει	τις	αναγκαίες	εκείνες	ενέργειες	για	την,	
κατά	το	δυνατόν,	άρση	τους.
7.	Για	τη	θέσπιση	ποσοστού	υπέρ	των	Ασφαλιστικών	Ταμείων,	ότι	θα	εκδηλώσει	την	

αναγκαία	παρέμβαση	προς	το	υπουργείο	Δικαιοσύνης.
8.	 Για	 την	 προώθηση	 της	 διάταξης	μη	σύλληψης	 κατά	 τα	ανωτέρω	και	 παραπομπής	

αστυνομικών	στο	αυτόφωρο,	ότι	η	συγκεκριμένη	διάταξη	ελέγχεται	ως	αντισυνταγματική	
(Σχετική	Γνωμοδότηση	ΚΕΝΕ),	αλλά	παρά	ταύτα	θα	επιχειρηθεί	από	το	υπουργείο	μας	
η	προώθησή	της,	με	την	κάλυψη,	τουλάχιστον,	των	εγκλημάτων	της	εξύβρισης,	απειλής	
και	των	σωματικών	βλαβών,	αδικήματα	τα	οποία,	κατά	κανόνα,	και	διαπράττονται	στις	
περιπτώσεις	αυτές.
9.	Τέλος,	για	το	επικείμενο	4ο	πανευρωπαϊκό	συνέδριο	του	CESP,	ότι,	πέραν	της	προσω-

πικής	του	παρουσίας	σ’	αυτό,	θα	παρασχεθεί	εκ	μέρους	του	υπουργείου	κάθε	δυνατή	βοή-
θεια-διευκόλυνση,	με	σκοπό	τη	διασφάλιση	της	επιτυχούς	διεξαγωγής	των	εργασιών	του.

Πανευρωπαϊκή συνεργασία

Να	σημειωθεί	ότι,	στο	πλαίσιο	 του	συνεδρίου	αυτού	 (17-3-1999),	 τα	Προεδρεία	 του	
Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Αστυνομικών	Συνδικάτων,	της	Ομοσπονδίας	και	της	αντίστοι-
χης	της	Κύπρου,	έγιναν	δεκτά,	σε	εθιμοτυπική	επίσκεψη,	από	τον	Πρόεδρο	της	Ελληνικής	
Δημοκρατίας.	Το	συνέδριο	έληξε	με	επιτυχία,	καθώς	παρέστησαν	αντιπροσωπείες	από	18	
Ευρωπαϊκές	Χώρες,	ενώ	το	τίμησαν	με	την	παρουσία	τους	οι:	υπουργοί	Δημόσιας	Τάξης	
Ελλάδας	και	Κύπρου,	Χρυσοχοΐδης	και	Κοσιής,	ο	Γενικός	Γραμματέας/Υ.Δ.Τ.,	Δ.	Ευστα-
θιάδης,	οι	Αρχηγοί	των	Αστυνομιών	Ελλάδας	και	Κύπρου,	κ.	Γεωργακόπουλος	και	Αγγε-
λίδης,	ο	Αρχηγός	του	Πυροσβεστικού	Σώματος	της	Κύπρου,	κ.	Καρύδης	και	ο	Υπαρχηγός	
της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	Γ.	Παπαδημητρόπουλος.	Τα	πολιτικά	κόμματα	εκπροσωπήθη-
καν	από	τους:	Ν.	Ζαφειρόπουλο	(Νέα	Δημοκρατία),	Λ.	Βάσση	(ΚΚΕ),	κα	Αλφιέρη	(Συνα-
σπισμό)	και	Ι.	Δημαρά	(ΔΗΚΚΙ).
Το	ομόφωνα	εγκριθέν	Ψήφισμα	του	Συνεδρίου	είχε	ως	ακολούθως:
Το	 IV	 Συνέδριο	 του	 Ευρωπαϊκού	 Συμβουλίου	 των	Αστυνομικών	 Συνδικάτων	 έλαβε	

χώρα	στην	Αθήνα	στις	17,	18	και	19	Μαρτίου	1999,	μία	χρονολογία	σημαντική,	καθώς	ση-
ματοδοτεί	τόσο	το	τέλος	του	20ού	αιώνα	όσο	και	την	αυγή	της	3ης	χιλιετηρίδας.	Παρ’	όλη	
την	πρόοδο	που	σημείωσε	ο	Αστυνομικός	Συνδικαλισμός	στους	κόλπους	 της	Ευρώπης,	
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είναι	ακόμη	νέος.	Ξεκίνησε	την	επομένη	των	πολιτικοϊστορικών	ταραχών,	θα	ήταν	όμως	
πολύ	 επώδυνο	 αλλά	 και	 ανώφελο	 να	 τα	 επαναφέρουμε	 στη	 μνήμη	 μας.	 Σήμερα,	 έχου-
με	πια	στραφεί	αποφασιστικά	προς	τις	δημοκρατικές	και	κοινωνικές	αξίες	και	το	σύνολο	
των	Συνδικάτων	-	Μελών	του	CESP	καλεί	όλους	τους	Ευρωπαίους	να	έχουν	αλληλεγγύη	
έναντι	της	καταπολέμησης	όλων	των	μορφών	της	εγκληματικότητας	αλλά	και	έναντι	της	
εναρμόνισης	των	καταστατικών	τους	προς	το	συμφέρον	των	πολιτών	της	Ηπείρου.
Ήδη	από	την	έναρξη	των	εργασιών	του,	το	Συνέδριο	διαπίστωσε	ότι	υπάρχει	βούληση	

για	αλληλεγγύη,	 εγκρίνοντας	 την	 ένταξη	 της	Συνδικαλιστικής	Οργάνωσης	 των	Βέλγων	
Αστυνομικών,	της	Συνδικαλιστικής	Οργάνωσης	των	Αστυνομικών	της	FΥRΟΜ	και	της	
Πορτογαλίας.	Αυτές	οι	τρεις	οργανώσεις	ήρθαν	να	ενισχύσουν	τον	CESP,	ο	οποίος	αντι-
προσώπευε	πια	17	Συνδικαλιστικές	Οργανώσεις.
Κατά	τη	διάρκεια	των	συζητήσεων,	το	CESP	ασχολήθηκε	με	την	ανάπτυξη	μιας	στενής	

και	αποτελεσματικής	συνεργασίας,	μεταξύ	των	διαφόρων	Ευρωπαϊκών	Αστυνομιών.	Αυτή	
η	συλλογική	προσπάθεια	πρέπει	να	επικεντρωθεί	κυρίως	στα	εγκληματογενή	φαινόμενα,	
και	ιδιαίτερα	στο	οργανωμένο	έγκλημα,	το	οποίο	δεν	γνωρίζει	περιορισμούς	και	σύνορα.	
Εξάλλου	οι	ανθρώπινες	βιαιότητες	που	χρήζουν	της	εμπλοκής	των	πιο	κοντινών	αστυνο-
μικών	δυνάμεων	αποτελούν	μία	από	τις	πιο	βασικές	ανησυχίες.	Όμως,	αυτή	η	απαραίτητη	
συνεργασία	μεταξύ	όλων	των	Ευρωπαϊκών	Αστυνομικών	Δυνάμεων	δεν	πρέπει	να	περιο-
ρίζεται	στο	επαγγελματικό	αστυνομικό	επίπεδο,	πρέπει	να	αναδεικνύει	μια	αποτελεσματι-
κή	συνδικαλιστική	συνεργασία,	όπως	τονίστηκε.
Πράγματι,	οι	αστυνομικοί	παραμένουν	ακόμα	μακριά	από	την	αναγνώριση	όλων	των	

συνδικαλιστικών	τους	δικαιωμάτων.	Αυτός	ο	περιορισμός,	στον	οποίο	υποβάλλονται	οι	
αστυνομικοί,	 έχει	 ως	 δικαιολογία	 την	 ιδιαιτερότητα	 του	 αστυνομικού	 επαγγέλματος,	 η	
οποία	δεν	επιτρέπει	την	άσκηση	του	συνδικαλιστικού	δικαιώματος.	Βεβαίως	αυτό	το	επι-
χείρημα	είναι	εσφαλμένο.	Είναι	το	αποτέλεσμα	του	ξεπερασμένου	πλέον	σκοταδισμού.	Το	
δικαίωμα	των	αστυνομικών	να	συνδικαλίζονται,	με	απώτερο	σκοπό	την	υπεράσπιση	των	
δικαιωμάτων	και	συμφερόντων	τους	και	την	καλυτέρευση	της	Δημόσιας	Υπηρεσίας	που	
αντιπροσωπεύουν,	δεν	μπορεί	να	υφίσταται	αποκλεισμούς	σε	μία	χώρα	που	ισχυρίζεται	ότι	
είναι	δημοκρατική.	Γενικά	οι	Συνδικαλιστικές	Οργανώσεις,	και	ιδιαίτερα	των	αστυνομι-
κών,	είναι	οι	εγγυητές	του	σεβασμού	των	Αρχών	που	θεμελιώνουν	ένα	Κράτος	Δικαίου.	Γι’	
αυτό	το	λόγο,	κάθε	εμπόδιο	στη	συνδικαλιστική	δραστηριότητα,	κάθε	άρνηση	αυτού	του	
αναφαίρετου	σήμερα	δικαιώματος,	είναι	η	άμεση	απόδειξη	μιας	βούλησης	που	αντιτίθεται	
στη	Δημοκρατία.	Το	CESP	προτείνει,	συνεπώς,	να	αναπτυχθεί	η	συνδικαλιστική	αστυνομι-
κή	συνεργασία,	η	αρχή	της	οποίας	αναφέρεται	στον	Ευρωπαϊκό	Χάρτη	του	Αστυνομικού,	
που	εμπεριέχεται	στο	άρθρο	5	του	Ευρωπαϊκού	Κοινωνικού	Χάρτη,	όπως	υιοθετήθηκε	και	
επικυρώθηκε	από	6	Κράτη-Μέλη	του	Συμβουλίου	της	Ευρώπης,	και	ένα	μέρος	του	οποίου	
έγινε	αποδεκτό	από	άλλες	16	Ευρωπαϊκές	Χώρες.	Τα	Αστυνομικά	Συνδικάτα-Μέλη	του	
CESP	μάχονται	για	να	τεθεί	σε	ισχύ	ο	προαναφερόμενος	Ευρωπαϊκός	Κοινωνικός	Χάρτης.	
Το	CESP	πρέπει	να	αφιερωθεί	στην	προστασία	των	δικαιωμάτων	του	Ευρωπαϊκού	Κοινω-
νικού	Χάρτη,	καθώς	και	στην	προστασία	των	δικαιωμάτων	των	αστυνομικών,	έτσι	ώστε:
Να	γίνει	εναρμόνιση	των	κανονισμών	λειτουργίας	τους,	του	τρόπου	επιλογής	και	της	

εκπαίδευσής	τους.
Να	επιτραπεί	η	είσοδος	των	γυναικών	σε	όλους	τους	τομείς	της	επαγγελματικής	δρα-

στηριότητας.
Να	διευρυνθούν	τα	κοινωνικά	προνόμια	για	το	σύνολο	των	αστυνομικών	των	Ευρω-

παϊκών	Κρατών,	οι	οικονομικές	παροχές,	καθώς	και	κάθε	άλλη	οικονομική	διευκόλυνση.
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Να	δοθεί	η	δυνατότητα	σε	όλους	τους	αστυνομικούς	να	καλυτερεύσουν	τις	συνθήκες	
εργασίας	τους.
Και	να	επιτραπεί	στους	αστυνομικούς	να	συναθροίζονται	και	να	ιδρύουν	Συνδικαλιστι-

κές	Οργανώσεις	σε	όλες	τις	Ευρωπαϊκές	Χώρες.
Τέλος,	το	4°	Συνέδριο	του	CESP	υπενθυμίζει:
-	Την	ανησυχία	του	έναντι	της	αυξανόμενης	απειλής	που	συνδέεται	με	την	αύξηση	του	

Οργανωμένου	Εγκλήματος,	σε	όλες	 τις	μορφές	 του	και	λυπάται	 για	 την	απουσία	εναρ-
μόνισης	των	νομικών	και	νομοθετικών	διατάξεων,	που	θα	επέτρεπαν	να	αγωνιστούμε	με	
αποτελεσματικότητα	ενάντια	σ’	αυτή	την	απειλή.
-	Την	άμεση	αναγκαιότητα	για	δημιουργία	οργάνων,	αρμόδιων	για	την	πληροφόρηση	

και	τις	έρευνες,	ικανών	ν’	αγωνιστούν	ενάντια	στο	διασυνοριακό	οργανωμένο	έγκλημα,	με	
τη	δημιουργία	δομών	και	αστυνομικών	υπηρεσιών	εξειδικευμένων	σ’	αυτές	τις	μορφές	της	
εγκληματικότητας.	Θεωρείται	επίσης	αναγκαία	η	σύσταση	δικαστηρίων	με	αρμοδιότητες	
διευρυμένες	σε	όλη	την	Ευρώπη.
-	Την	απαίτηση	για	την	άμεση	πρακτική	εφαρμογή	των	μέτρων	που	περιέχονται	στις	

συμφωνίες	Σένγκεν,	τη	Σύμβαση	για	τη	Europol	κ.λπ.,	καθώς	και	την	επέκτασή	τους	στο	
σύνολο	των	Ευρωπαϊκών	Χωρών.
-	Την	ανησυχία	 του	 έναντι	στην	 εμμονή	ορισμένων	κυβερνήσεων	 να	περιορίζουν	 τα	

συνδικαλιστικά	δικαιώματα	των	αστυνομικών,	κυρίως	σε	χώρες	όπως	είναι	η	Δημοκρατία	
της	Τσεχίας	και	η	Ουγγαρία.
Το	CESP	εξέφρασε,	τέλος,	την	υποστήριξή	του	στις	8	οικογένειες	των	Κυπρίων	Αστυνο-

μικών	που	εξαφανίστηκαν	κατά	τη	διάρκεια	της	Τουρκικής	Εισβολής	το	1974.

Εσωτερικές Υποθέσεις

Με	αφορμή	την	συζήτηση	(1-4-1999)	στην	Ολομέλεια	της	Βουλής	του	Σχεδίου	Νόμου:	
«Υπηρεσία	Εσωτερικών	Υποθέσεων	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	και	άλλες	διατάξεις»	η	
ΠΕΝΑΑ	ζήτησε	από	τον	υπουργό	να	προωθηθεί	η	διάταξη	για	τη	μη	σύλληψη	αστυνομι-
κών	και	παραπομπής	αυτών,	μαζί	με	τους	κακοποιούς,	με	τη	διαδικασία	του	αυτοφώρου	
στα	αρμόδια	δικαστήρια,	αν	και	αυτό	το	αίτημα	δεν	«περπάτησε»	τότε.	
Εκτός,	όμως,	από	το	συνέδριο	του	CESP,	το	προεδρείο	είχε	μπροστά	του	και	το	δικό	

του	συνέδριο.	Το	 ενδιαφέρον	 είχε	 επικεντρωθεί	στις	 αρχαιρεσίες	 που	πραγματοποιήθη-
καν	στην	Αθήνα	στις	9-10	Μαΐου	1999	για	την	ανάδειξη	των	αντιπροσώπων.	Συνολικά	
ψήφισαν	1.240	μέλη	της	Ένωσης	Αξιωματικών	Αττικής	και	αναδείχθηκαν	25	εκ	των	44	
υποψηφίων	αντιπροσώπων.	
Πρώτος	στις	προτιμήσεις	των	ψηφοφόρων	με	491	σταυρούς,	ήρθε	ο	γενικός	γραμματέας	

της	ΠΕΝΑΑ	Μιχαήλ	Βετούλης,	ο	οποίος	μετά	την	αναμενόμενη	οικειοθελή	αποχώρηση	
από	την	προεδρία	του	Ηλία	Βλαχογιάννη,	σύμφωνα	με	δημοσιεύματα	εφημερίδων,	είχε	
πολλές	πιθανότητες	να	αναλάβει	τα	ηνία	της	Ομοσπονδίας.	Οι	υπόλοιποι	αντιπρόσωποι	
κατά	σειράν	 εκλογής	ήταν	οι:	Γ.	Καμαρινόπουλος	 (482),	Ν.	Ζωγράφος	 (374),	Ευ.	Μη-
τρόπουλος	(332),	Σ.	Γεωργίου	(330),	Δ.	Χούντας	(317),	Θ.	Τρυφερής	(312),	Γ.	Καραβίτης	
(310),	Γ.	Κανέλλος	 (309),	Στ.	Φώτης	 (307),	Σ.	Σκλαβούνος	 (307),	Α.	Βασιλάρας	 (301),	
Π.	Δημητρόπουλος	(285),	I.	Κατσιαμάκας	(272),	Ευ.	Δημητρουλάκος	(272),	Ν.	Μπλάνης	
(259),	Γ.	Τσεκούρας	(254)	Γ.	Νικολόπουλος	(246),	Α.	Παπαμαργαρίτης	(245),	Α.	Κατερι-
νόπουλος	(244),	Κ.	Δεληδάκης	(238),	Ν.	Πέτρου	(229),	Γ.	Σουλόπουλος	(227),	Χρ.	Δημαρ-
τίκας	(220)	και	Π.	Χριστοφυλλάκης	(216).
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Ο	γενικός	γραμματέας	της	ΠΕΝΑΑ,	Μιχαήλ	Βετούλης,	ήταν	αισιόδοξος	για	το	αποτέ-
λεσμα	πολύ	πριν	ανοίξει	η	κάλπη.	«Προσδοκούμε σε μια καλή εκπροσώπηση του εκλογι-
κού σώματος. Έγιναν αρκετά πράγματα που αφορούν τόσο τους Αξιωματικούς όσο και το 
αστυνομικό προσωπικό γενικότερα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η συσσώρευση αρκετών 
προβλημάτων επί ενάμιση αιώνα δεν είναι δυνατόν ως διά μαγείας να επιλυθούν. Παρουσιά-
ζεται δυστοκία όσον αφορά τη συμμετοχή των συναδέλφων, για την οποία πιστεύω, όμως, ότι 
φταίμε κι εμείς οι ίδιοι. Εκείνο που προσδοκούμε από δω και πέρα, είναι σε μια αντιστροφή 
γενικότερα του συνδικαλιστικού κινήματος πέρα από οποιεσδήποτε διαχωριστικές γραμμές 
και διάφορα υπηρεσιακά διλήμματα. Να κατορθώσουμε να ξεπεράσουμε τα όποια εμπόδια 
προς όφελος όλων μας. Οι συνάδελφοι επιθυμούν να έχουν εμπιστοσύνη στους εκπροσώπους 
τους και να κλείνουν τα αυτιά τους σε διάφορες Κασσάνδρες και παράτονες Σειρήνες»,	είχε	
δηλώσει	σε	δημοσιογράφους.

«Το κλίμα είναι ενωτικό και προσδοκούμε σε ένα ενιαίο πολυσυλλεκτικό και αντιπροσω-
πευτικό δευτεροβάθμιο όργανο το οποίο θα αποτελέσει τη γέφυρα επικοινωνίας και διεκδί-
κησης των δικαιωμάτων των αστυνομικών»,	είχε	πει	και	ο	Νίκος	Ζωγράφος,	μέλος	Δ.Σ.	της	
ΠΕΝΑΑ,	ενώ	η	διετής	δόκιμος	ανθυπαστυνόμος	Ιωάννα	Βασιλοπούλου,	που	ήταν	και	η	
μοναδική	υποψήφια	εκπρόσωπος	του	γυναικείου	φύλου,	δήλωνε	επίσης	ότι	αντιμετωπίζει	
με	αισιοδοξία	τη	συμμετοχή	της	στις	συνδικαλιστικές	ενώσεις.	«Είναι ένας καινούργιος 
για μένα χώρος», δήλωσε,	συμπληρώνοντας	με	έμφαση: «Οι νέοι θέλουν ένα νέο συνδικα-
λισμό, με πείρα και νέους ανθρώπους. Πιστεύω ότι θα εκλεγούν αντιπρόσωποι από όλες τις 
βαθμίδες. Οι νέοι διαθέτουν ορμή και ιδέες, οι μεγαλύτεροι διαθέτουν πείρα και γνώση. Εί-
ναι ένας συνδυασμός που έχει αυτό που χρειαζόμαστε. Τα προβλήματα είναι πολλά. Πιστεύ-
ουμε στην έννοια του αγώνα. Τα νέα παιδιά έχουν σκοπό να αγωνιστούν για την Αστυνομία 
ώστε το λειτούργημα του αστυνομικού να πάρει τη θέση που του αρμόζει στην κοινωνία»165.

Ενόψει	του	συνεδρίου,	σε	συνεδρίαση	του	Δ.Σ,	στις	13-5-1999,	προσήλθε	ο	υπουργός	
Δ.Τ.	και	παρουσία	και	των	προέδρων	και	των	γραμματέων	των	Περιφερειακών	Ενώσεων	
παραδέχτηκε	ότι	παραμένει	η	 εκκρεμότητα	με	 τις	οικονομικές	διαβαθμίσεις	 -	 επόμενος	
του	αποστρατευτικού	βαθμός,	λόγω	των	έντονων	αντιρρήσεων	του	ΥΠ.ΕΘ.Α.	και	ότι	θα	
επιδιώξει	μία	εκ	νέου	συνάντηση	με	τον	υπουργό	Εθνικής	Άμυνας.
Όσο	για	την	εκκρεμούσα	στο	Γενικό	Λογιστήριο	του	Κράτους	ρύθμιση	(Αστυνόμων	Α’	

-	Αστυνομικών	Υποδ/ντών	Παραγωγικής	Σχολής),	οι	οποίοι	καταλαμβάνονταν	από	το	όριο	
ηλικίας	ή	συμπλήρωναν	35ετία,	είπε	ότι	είχε	μιλήσει	με	τον	Γενικό	Γραμματέα	του	υπουρ-
γείου	Οικονομικών	Κουτσούκο	Ιωάννη	και	ότι	αναμένεται	σύντομα	η	απάντησή	του.
Για	το	εκλογικό	επίδομα	ότι	καταβάλλεται	προσπάθεια	το	ύψος	αυτού	να	είναι	ικανο-

ποιητικό	και	σε	κάθε	περίπτωση	δεν	θα	είναι	κατώτερο	του	χορηγηθέντος	την	τελευταία	
φορά.
Για	την	ίδρυση	Αρχηγείου	Ελληνικής	Αστυνομίας,	ότι	είναι	σχεδόν	έτοιμο	το	σχετικό	

Π.Δ.	και	ότι	τούτο	θα	αποσταλεί	στο	Σ.τ.Ε.	το	αμέσως	προσεχές	χρονικό	διάστημα.
Για	τη	θέσπιση	ποσοστού	υπέρ	των	Ασφαλιστικών	Ταμείων	(5%	των	καταδικαστικών	

αποφάσεων),	ότι	θα	έχει	σύντομα	συνάντηση	με	τον	υπουργό	Δικαιοσύνης,	από	τον	οποίο	
και	προβάλλονται	κάποιες	σχετικές	αντιρρήσεις.
Για	την	απόσυρση	της	ρύθμισης	από	το	«αθλητικό	νομοσχέδιο»	για	τη	θέσπιση,	υπέρ	

των	Ασφαλιστικών	Ταμείων	ποσοστού	επί	των	εσόδων	των	Αθλητικών	Σωματείων,	των	

165. «Επενδυτής», 15/5/1999.



350

Μανώλης	Κ.	Σταυρακάκης

Τμημάτων	 Αμειβομένων	 Αθλητών	 (Τ.Α.Α.)	 και	 των	 Αθλητικών	 Ανωνύμων	 Εταιρειών	
(Α.Α.Ε.),	που	προέρχονται	από	τα	τηλεοπτικά	τους	δικαιώματα,	για	τη	μετάδοση	ποδο-
σφαιρικών	κ.λπ.	αγώνων,	ότι	διαπιστώθηκε	κάποιο	νομικό	πρόβλημα	από	την	Κ.Ε.Ν.Ε.	
και	ότι	επ’	αυτού	το	υπουργείο	θα	επανέλθει,	ενώ	για	το	γενικότερο	θέμα	της	διάθεσης	
αστυνομικών	δυνάμεων	στα	γήπεδα	ότι	προβληματίζεται	έντονα	για	το	κατά	πόσο	μπορεί	
να	συνεχισθεί	η	ίδια	κατάσταση.
Για	τον	επικείμενο	καθορισμό	του	τρόπου	υπολογισμού	του	εφάπαξ	βοηθήματος	του	

Ταμείου	Αρωγής	Αστυνομικών	 (Τ.Α.ΑΣ.),	 είπε	 ότι	 το	 θέμα	 αυτό	 θα	 αντιμετωπισθεί	 σε	
συνεργασία	με	το	Γενικό	Γραμματέα	του	Υ.Δ.	Τ.	και	τις	Ομοσπονδίες.
Σε	ό,τι	αφορά	τη	φημολογούμενη	πώληση	του	Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.	σε	ιδιώτες,	ζητήθηκε	η	συν-

δρομή	του,	ώστε	να	προστατευθούν	αποτελεσματικά	τα	συμφέροντα	των	εκ	της	Αστυνομί-
ας	προερχομένων	μετόχων,	πράγμα	το	οποίο	και	υποσχέθηκε	ότι	θα	πράξει.
Επιπλέον,	αποφασίστηκε	ομόφωνα	το	Ετήσιο	5ο	Τακτικό	Συνέδριο	της	Ομοσπονδίας	

και	η	εκλογή	του	νέου	Δ.Σ.	να	πραγματοποιηθούν	τελικά	στις	17	και	18	 Ιουνίου	1999,	
αντίστοιχα,	στην	Αθήνα.
Τέλος,	έγινε	ομόφωνα	αποδεκτή	η	πρόταση	του	προέδρου	της	Π.ΕΝ.Α.Α.	να	τιμηθούν	

για	τη	συνεισφορά	τους	στην	κατοχύρωση-θεσμοθέτηση	της	συνδικαλιστικής	έκφρασης	
στο	χώρο	της	Αστυνομίας	οι	διατελέσαντες	υπουργοί	Δημόσιας	Τάξης	Αναγνωστόπουλος	
Θεόδωρος,	Παπαθεμελής	Στυλιανός	και	Ρωμαίος	Γεώργιος.
Το	συνέδριο	πραγματοποιήθηκε	σε	πανηγυρικό	κλίμα.	Στην	έναρξή	του	ήταν	παρόντες	

ο	γενικός	γραμματέας	του	υπουργείου	Δ.	Ευσταθιάδης,	οι	Υπαρχηγοί	της	Αστυνομίας	Γ.	
Πλάκας	και	Γ.	Παπαδημητρόπουλος,	ο	εκπρόσωπος	της	Ν.Δ.	Π.	Παυλόπουλος,	οι	πρώην	
υπουργοί	Δημόσιας	Τάξης	Θ.	Αναγνωστόπουλος,	Στ.	Παπαθεμελής	και	Γ.	Ρωμαίος.
Λίγο	πριν	τους	απονεμηθούν	οι	τιμητικές	πλακέτες	από	τον	απερχόμενο	πρόεδρο	Ηλία	

Βλαχογιάννη,	το	λόγο	είχε	πάρει	ο	γενικός	γραμματέας	Μιχαήλ	Βετούλης,	ο	οποίος	κατα-
κεραύνωσε	τους	εκπροσώπους	των	κυβερνητικών	κομμάτων,	κατηγορώντας	τους	για	τα	
χάλια	της	Αστυνομίας,	για	τον	κομματισμό	και	τις	πελατειακές	σχέσεις,	για	τις	υποσχέσεις	
των	εκάστοτε	υπουργών	που	στη	συνέχεια	δε	γίνονταν	πράξη	κ.λπ.	Αντιθέτως,	ο	πρόεδρος	
της	Ένωσης	Αστυνομικών	Υπαλλήλων	Αττικής,	Δήμος	Γόγολος,	επισήμανε	στο	σύντομο	
χαιρετισμό	του	πως	είναι	ενθαρρυντικό	το	γεγονός	ότι	τα	κόμματα	στην	προεκλογική	τους	
εκστρατεία	ασχολήθηκαν	και	με	τα	προβλήματα	της	Αστυνομίας,	εξέφρασε	όμως	το	φόβο	
ότι	όλα	αυτά	θα	ξεχαστούν	σύντομα,	αν	το	συνδικαλιστικό	κίνημα	των	αστυνομικών	δεν	
δείξει	το	δρόμο	που	πρέπει	να	βαδίσει	η	σύγχρονη	Αστυνομία,	προτείνοντας	θεσμικές	αλ-
λαγές	και	συνεργασίες	με	την	κοινωνία.
Αίσθηση	προκάλεσε	ο	χαιρετισμός	που	απηύθυνε	στο	5ο	συνέδριο	ο	ευρωβουλευτής	

του	ΚΚΕ	Στρατής	Κόρακας,	 γεγονός	που	πιστοποιήθηκε	και	από	το	χειροκρότημα	που	
απέσπασε,	 όταν	 υποστήριξε	 ότι	 οι	 αστυνομικοί	 πρέπει	 να	 διεκδικήσουν	 ένα	 ξεχωριστό	
μισθολόγιο,	εγκαταλείποντας	τη	λογική	που	τους	θέλει	δεμένους	στο	άρμα	των	Ενόπλων	
Δυνάμεων166.
Να	σημειωθεί	ότι	οι	σύνεδροι	μίλησαν	και	για	την	εφαρμογή	του	συνδικαλιστικού	νό-

μου.	Ενώ	με	τις	διατάξεις	της	παρ.	8	του	άρθρου	1	του	ν.2265/1994	«Περί	συνδικαλισμού»	
είχε	καθιερωθεί	το	αμετάθετο	του	προέδρου	και	του	γενικού	γραμματέα,	καθώς	και	των	
αντιπροσώπων,	ανεξαρτήτως	βαθμού	και	για	όσο	χρόνο	διαρκεί	η	θητεία	τους,	εκτός	ορι-
σμένων	εξαιρέσεων,	με	τον	εκδοθέντα	ν.	2713/1999	«Υπηρεσία	Εσωτερικών	Υποθέσεων	

166. «Ριζοσπάστης», 18/6/1999.
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της	Ελληνικής	Αστυνομίας	και	άλλες	διατάξεις»,	συμπεριελήφθη	εν	αγνοία	τους	και	όλως	
αιφνιδιαστικά	διάταξη	(άρθρο	12	παρ.	4),	σύμφωνα	με	την	οποία	το	ως	άνω	δικαίωμα	πε-
ριοριζόταν	μέχρι	το	βαθμό	του	Αστυνομικού	Υποδιευθυντή167.

167. Ανάλογο πρόβλημα είχε ανακύψει και με τις συνδικαλιστικές άδειες. Σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2265/1994 «Περί Συνδικαλισμού», στον πρόεδρο και στο γενικό γραμ-
ματέα κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης των αστυνομικών υπαλλήλων παρέχονται, για την εκπλήρω-
ση των συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων, ειδικές άδειες απουσίας έως τέσσερις (4) ημέρες το μήνα 
κατ’ ανώτατο όριο. Στους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας παρέχεται άδεια απουσίας καθ’ όλη τη 
διάρκεια των συνεδρίων στα οποία μετέχουν, η οποία όμως δεν δύναται να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) 
ημέρες κατ’ έτος. Η Ομοσπονδία ζητούσε για ορισμένα από τα μέλη του Δ.Σ. να παρέχεται περισσότε-
ρος χρόνος ώστε να μπορούν να αντεπεξέρχονται στα αυξημένα καταστατικά καθήκοντά τους πανελ-
ληνίως (15 εργάσιμες ημέρες το μήνα, για Πρόεδρο, Α’ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Οργανωτικό 
Γραμματέα και Ταμία. Επιπλέον, για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. να απαλλάσσονται των υπηρεσιακών τους 
καθηκόντων τέσσερις ημέρες το μήνα, ενώ η απαλλαγή των Αντιπροσώπων να μην περιορίζεται μόνο 
στις τέσσερις ημέρες κατ’ έτος, αλλά να ισχύει για όλες τις ημέρες συμμετοχής τους στα διενεργούμενα 
Ετήσια Συνέδρια, Τακτικά και Έκτακτα).
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Στις 27 Μαΐου 1992 οι Κώστας Μπαλάσης και Μι-
χαήλ Βετούλης ενημερώνουν το μέλος του ΠΓ του 
ΚΚΕ Μάκη Μαΐλη και τον επικεφαλής του Τμήμα-
τος για τα Σώματα Ασφαλείας Χρήστο Λογαρά  για 
το σχέδιο νόμου του υπουργείου Δημόσιας Τάξης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ	ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

Ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Αξιωματικών 
στο βήμα της μεγαλειώδους ένστολης συγκέντρω-
σης διαμαρτυρίας στο Παναθηναϊκό Στάδιο, τον 
Οκτώβριο του 1995

Επίδοση του Ψηφίσματος στον πρόεδρο της Βουλής 
κ. Απόστολο Κακλαμάνη

Ο Κώστας Μπαλάσης με τους Κώστα Συγγούνη και 
Γιάννη Κωτσή στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων, διεκδικώντας τη δικαίωσή τους
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Συνάντηση με τον πρόεδρο της Νέας 
Δημοκρατίας κ. Μιλτιάδη Έβερτ

Στιγμιότυπα από τις κινητοποιήσεις έξω από τη 
Βουλή με αιχμή τα οικονομικά αιτήματα και τις θε-
σμικές αλλαγές στη λειτουργία της Ελληνικής Αστυ-
νομίας

4-7-97 Συνάντηση με τον πρόεδρο της Νέας Δημο-
κρατίας Κώστα Καραμανλή, ο οποίος ενημερώθηκε 
για την κατάσταση στο Σώμα, ιδίως με αφορμή τα 
δημοσιεύματα για τις «λίστες»

7 Μαΐου 1997. Ένστολη κινητοποίηση στην Αθήνα 
των Ενώσεων Αξιωματικών Αττικής και Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Αττικής

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κώστα 
Καραμανλή στις 10 Μαρτίου 1998

24-10-1998
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο προαύλιο των Σχο-
λών της Αστυνομίας, στη λεωφόρο Μεσογείων με κύ-
ριο αίτημα την ανασυγκρότηση της Αστυνομίας, την 
πάταξη της διαφθοράς και την κοινωνική αναγνώρι-
ση της Αστυνομίας, ως θεσμού
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5ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας και εκλογή του νέου Δ.Σ. στις 17 και 18 Ιουνίου 1999

2ο έκτακτο συνέδριο στη ΓΑΔΑ το οποίο τίμησε 
με την παρουσία του ο Αρχιεπίσκοπος Χριστό-
δουλος

Συνέντευξη τύπου με πυροσβέστες στις 5/10/95

Το έγγραφο προς την ΠΟΑΣΥ για την ίδρυση 
ραδιοφωνικού σταθμού.



Προεδρία Μιχαήλ Βετούλη 
(1999-2002)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
	Αστυνόμος	Α΄	Βετούλης	Μιχαήλ

Α΄	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αστυνόμος	Α΄	Καμαρινόπουλος	Γεώργιος

Β’	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αστυνομικός	Υποδ/ντής	Κατσάρας	Αθανάσιος

Γ’	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αστυνόμος	Β΄	Ανδρικόπουλος	Αριστείδης

ΓΕΝΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αστυνόμος	Α΄	Ζωγράφος	Νικόλαος

ΕΙΔΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αστυνόμος	Α΄	Τσεκούρας	Γεώργιος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Υπαστυνόμος	Α΄	Καλαμπαλίκης	Δημοσθένης

ΤΑΜΙΑΣ
Υπαστυνόμος	Α΄	Κανέλλος	Γεώργιος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΙΕΘΝΩΝ	ΣΧΕΣΕΩΝ
Αστυνομικός	Υποδ/ντής	Βασιλάρας	Αθανάσιος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ	ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Υπαστυνόμος	Α΄	Χούντας	Δημήτριος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Αστυνόμος	Α΄	Τρυφέρης	Θεόδωρος

ΜΕΛΗ
Αστυνόμος	Α΄	Νικολόπουλος	Γεώργιος	
Αστυνόμος	Α΄	Λιθοξόπουλος	Γεώργιος
Αστυνόμος	Β΄	Δαριβιανάκης	Αντώνης	και
Υπαστυνόμος	Α΄	Χρηστίδης	Ιωάννης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

Αλλαγή σκυτάλης

Στις	αρχαιρεσίες	για	την	ανάδειξη	του	νέου	Δ.Σ.	της	Ομοσπονδίας,	της	Εξελεγκτικής	
Επιτροπής,	καθώς	και	των	εκπροσώπων	του	στα	Ασφαλιστικά	Ταμεία,	που	πραγματοποι-
ήθηκαν	στο	5ο	πανελλαδικό	συνέδριο	 της	ΠΕΝΑΑ	(18/6/1999),	συμμετείχαν	και	οι	 46	
Αντιπρόσωποι-Εκλέκτορες	που	εκπροσωπούσαν	τους	3.500	περίπου	εγγεγραμμένους	Αξι-
ωματικούς.	Όπως	προκύπτει	από	τα	τηρούμενα	πρακτικά,	τα	νεοεκλεγέντα	μέλη	του	νέου	
Δ.Σ.	συγκροτήθηκαν	αυθημερόν	σε	Σώμα,	προβαίνοντας	στην	ανανέωση	του	προεδρείου:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:	Αστυνόμος	Α΄	Βετούλης	Μιχαήλ
Α΄	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:	Αστυνόμος	Α΄	Καμαρινόπουλος	Γεώργιος
Β’	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:	Αστυνομικός	Υποδ/ντής	Κατσάρας	Αθανάσιος
Γ’	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:	Αστυνόμος	Β΄	Ανδρικόπουλος	Αριστείδης
ΓΕΝΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:	Αστυνόμος	Α΄	Ζωγράφος	Νικόλαος
ΕΙΔΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:	Αστυνόμος	Α΄	Τσεκούρας	Γεώργιος
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:	Υπαστυνόμος	Α΄	Καλαμπαλίκης	Δημοσθένης	
ΤΑΜΙΑΣ:	Υπαστυνόμος	Α΄	Κανέλλος	Γεώργιος
ΥΠΕΥΘ.	ΔΙΕΘΝΩΝ	ΣΧΕΣΕΩΝ:Αστυνομικός	Υποδ/ντής	Βασιλάρας	Αθανάσιος	
ΥΠΕΥΘ.	ΠΟΛΙΤ.	ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:	Υπαστυνόμος	Α΄	Χούντας	Δημήτριος
ΥΠΕΥΘ.	ΕΚΔΟΣΕΩΝ:	Αστυνόμος	Α΄	Τρυφέρης	Θεόδωρος
ΜΕΛΗ:	Αστυνόμος	Α΄	Νικολόπουλος	Γεώργιος,	Αστυνόμος	Α΄	Λιθοξόπουλος	Γεώρ-
γιος,	Αστυνόμος	Β΄	Δαριβιανάκης	Αντώνης	και	Υπαστυνόμος	Α΄	Χρηστίδης	Ιωάννης.

Για	τα	Ασφαλιστικά	Ταμεία	εκλέκτηκαν	οι	ακόλουθοι:
-	 Για	 το	Τ.Α.ΑΣ.-Ε.Τ.Ε.Χ.	ο	Αστυν.	Υποδ/ντής	Μπλάνης	Νικόλαος	 (τακτικό	μέλος)	
και	ο	Υπαστ.	Α’	Κατσιαμάκας	Ιωάννης	(αναπληρωματικό	μέλος).

-	 Για	το	Τ.Α.Υ.Α.Π.-Ε.Τ.Υ.Α.Π./ΚΥΥΑΠ	ο	Αστυν.	Α’	Φώτης	Στυλιανός	(τακτικό	μέ-
λος)	και	ο	Αστυν.	Α’	Δημαρτίκας	Χρήστος	(αναπληρωματικό	μέλος).

Ο	απελθών	πρόεδρος,	Ηλίας	Βλαχογιάννης	και	οι	επίσης	απελθόντες,	Α’	αντιπρόεδρος	
Ελευθέριος	Οικονόμου	και	ο	Γ’	αντιπρόεδρος	Γεώργιος	Κανέλλος,	ανακηρύχθηκαν	ομό-
φωνα,	επίτιμα	μέλη.

Το	Ψήφισμα	που	εκδόθηκε,	δε	διέφερε	στα	βασικά	του	σημεία	από	εκείνο	του	4ου	συνε-
δρίου,	αλλά	έδωσε,	ωστόσο,	έμφαση	στην	ίδρυση	Αρχηγείου,	στη	χρήση	των	υπηρεσιακών	
όπλων,	στην	επανεξέταση	του	«ενιαίου	μισθολογίου»	και	στις	γνωστές	θεσμικές	αλλαγές	
για	τις	κρίσεις,	τις	μεταθέσεις,	τις	οικονομικές	διαβαθμίσεις	κ.λπ.	Συμπληρωματικά,	υπήρ-
ξε	προς	τους	Αξιωματικούς	γενικό	προσκλητήριο	«αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, 
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πάταξης της διαφθοράς και διάσωσης του γοήτρου και του κύρους του Αστυνομικού Σώμα-
τος, καθώς και της τιμής και της υπόληψής μας, ως ανθρώπων, ως οικογενειαρχών και ως 
δημοσίων λειτουργών».
Εξάλλου,	την	1-7-1999	συνήλθε	στην	αίθουσα	συσκέψεων	του	ΥΔΤ,	σε	πρώτη	συνε-

δρίαση	το	νεοεκλεγέν	Διοικητικό	Συμβούλιο	και	συζήτησε,	επί	μακρόν	και	σε	ιδιαίτερα	
καλό	κλίμα,	με	τον	Αρχηγό	και	τους	Υπαρχηγούς	όλα	τα	πάγια	και	χρονίζοντα	αιτήματα	
(θεσμικά	-	οικονομικά	-	ασφαλιστικά),	ενώ	απασχόλησε	και	η	δημόσια	τότε	καταγγελία	σε	
τηλεοπτική	εκπομπή	του	πρώην	υπουργού	Δημόσιας	Τάξης,	Νικ.	Γκελεστάθη,	περί	ύπαρ-
ξης	ομάδας-διευθυντηρίου	οκτώ	Αξιωματικών	υπηρετούντων	στο	υπουργείο.
Επιπλέον,	την	ίδια	ημέρα	το	νέο	προεδρείο	επισκέφθηκε	εθιμοτυπικά	τον	υπουργό	Δη-

μόσιας	Τάξης,	ενώ	αποφασίστηκε	η	σύγκληση	έκτακτου	συνεδρίου	εντός	του	Σεπτεμβρίου	
με	σκοπό	την	επαναοριοθέτηση	και	επανιεράρχηση	των	στόχων	και	προτεραιοτήτων	της	
Ομοσπονδίας,	και	κυρίως	της	αλλαγής	του	τρόπου	διεκδίκησης	των	αιτημάτων,	ο	οποίος,	
όπως	τονίστηκε,	«ενόψει του συνεχιζόμενου εμπαιγμού και της μη επίλυσης μέχρι σήμερα 
των προβλημάτων μετά βεβαιότητος αναμένεται να λάβει μαζικότερη και δυναμικότερη μορ-
φή». Αποφασίσθηκε,	μάλιστα,	ομόφωνα,	όπως	το	προεδρείο	συμμετάσχει	στην	πανελλα-
δική	συγκέντρωση	διαμαρτυρίας	της	ΠΟΕΥΠΣ	στις	6-7-1999.
Άλλα	ζητήματα	που	τέθηκαν	στο	περιθώριο	αυτών	των	συναντήσεων	είχαν	να	κάνουν	

με	τη	μη	ολοκλήρωση	της	διαδικασίας	στέγασης	των	γραφείων	της	Ομοσπονδίας,	με	τη	μη	
ενημέρωσή	της	για	ορισμένες	υπουργικές	πρωτοβουλίες	(π.χ.	η	πρόσληψη	αστυνομικών	
ειδικών	καθηκόντων,	ειδικών	φρουρών),	αλλά	και	για	το	γεγονός	ότι	υπάρχουν	παράπονα	
από	αστυνομικούς	που	διαμαρτύρονται	ότι	δεν	ενημερώνονται	για	τα	αποστελλόμενα	από	
την	Ομοσπονδία	στις	Υπηρεσίες	έγγραφα.
Όσον	αφορά	 την	πρόσληψη	 των	 ειδικών	φρουρών,	 τονίστηκε	 ειδικότερα	η	αντίθεσή	

της	«σε	ένα	τέτοιο	ενδεχόμενο,	γιατί,	εκτός	του	ότι	τούτο	αποτελεί	παρέκκλιση	και	ευθεία	
παραβίαση	του,	μετά	από	10ετίες,	θεσπισθέντος	αξιοκρατικού	και	αδιάβλητου	συστήμα-
τος	των	Γενικών	Εξετάσεων,	διασπά	ταυτόχρονα	το	ενιαίο	του	αστυνομικού	προσωπικού,	
δημιουργώντας	αστυνομικούς	«δύο	κατηγοριών-ταχυτήτων».

Το	προεδρείο	της	Ομοσπονδίας	συναντήθηκε,	για	πρώτη	φορά,	υπό	τη	νέα	του	σύνθεση,	
με	τον	υπουργό	Δημόσιας	Τάξης,	Μιχάλη	Χρυσοχοΐδη,	στις	12-7-1999,	ο	οποίος	είπε:
1.	 Για	την	 ίδρυση	του	Αρχηγείου,	ότι	 το	σχετικό	Σχέδιο	Νόμου	θα	ψηφιστεί	ώς	το	

φθινόπωρο.
2.	 Για	τις	οικονομικές	διαβαθμίσεις	-	επόμενος	του	αποστρατευτικού	βαθμός,	ότι	θα	

ξεκινήσει	άμεσα	ένας	νέος	κύκλος	συζητήσεων	με	το	υπουργείο	Εθνικής	Άμυνας	
και	ότι	γενικά	τα	οικονομικά	θέματα	του	αστυνομικού	προσωπικού	πρέπει	να	επα-
νεξετασθούν,	το	συντομότερο	δυνατόν,	στη	βάση,	όμως,	της	κατάργησης	της	υφι-
στάμενης	σήμερα	 ιεραρχικής	 οικονομικής	 ισοπέδωσης,	 η	 οποία	 έχει	 προκαλέσει	
πάμπολλα	προβλήματα	στις	σχέσεις	μεταξύ	του	προσωπικού.	Πάγια	θέση	των	συν-
δικαλιστών	ήταν	η	αύξηση	του	βασικού	μισθού	του	Ανθυπολοχαγού	στις	230.000	
δρχ.	τουλάχιστον,	με	παράλληλη	αναπροσαρμογή	των	σχετικών	συντελεστών	χω-
ρίς	τη	χορήγηση	διαφόρων	επιδομάτων.

3.	 Για	την	πρόσληψη	στην	Αστυνομία	ειδικών	φρουρών,	ότι	θα	γίνει	με	αντικειμενικά	
κριτήρια.	

4.	 Για	 τις	Κρίσεις-προαγωγές,	 ότι	 πρέπει	 να	 αναζητηθεί	 ένα	 αντικειμενικότερο	 και	
δικαιότερο	σύστημα.
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5.	 Για	το	σύστημα	Μεταθέσεων,	ότι	η	εφαρμογή	του	έχει	εμφανίσει	αρκετά	προβλή-
ματα	δυσλειτουργίας	των	Υπηρεσιών.

6.	 Για	την	αναδιάρθρωση	των	Υπηρεσιών	και	την	ανακατανομή	της	οργανικής	δύνα-
μης,	ότι	δεν	μπορεί	ο	«Καποδίστριας»	να	εφαρμοσθεί	εύκολα.

7.	 Για	τη	χρήση	των	όπλων	από	τους	αστυνομικούς,	τάχθηκε	υπέρ	της	θέσπισης	ενός	
νέου	νομικού	πλαισίου.

8.	 Για	την	προώθηση	διάταξης	για	τη	μη	σύλληψη	αστυνομικών	και	παραπομπής	αυ-
τών	με	την	αυτόφωρη	διαδικασία,	ότι	σε	μελλοντικό	νομοθέτημα	θα	επιχειρηθεί	εκ	
νέου	η	προώθηση	σχετικής	διάταξης.

9.	 Για	την	αποπεράτωση	των	εργασιών	διαρρύθμισης	του	χώρου	για	τη	στέγαση	των	
Γραφείων	της	Π.ΕΝ.Α.Α.,	ότι	έχει	δοθεί	εντολή	για	τη	λήξη,	το	συντομότερο	δυνα-
τόν,	της	εκκρεμότητας	αυτής.

10.	 Για	το	ύψος	του	συντελεστή	απόδοσης	(92%)	του	εφάπαξ	βοηθήματος	του	Τ.Α.ΑΣ.,	
ότι	 αναμένεται	 η	 ολοκλήρωση	 της	 τυπικής	 διαδικασίας	 υπογραφής	 της	σχετικής	
Υπουργικής	Απόφασης.

11.	 Για	 τη	βαθμολογική	 εξέλιξη	 των	Αστυνόμων	Α’	και	Αστυν.	Υποδ/ντών,	που	συ-
μπληρώνουν	35ετία	ή	καταλαμβάνονται	από	το	όριο	ηλικίας,	ότι	θα	επιδιωχθεί	το	
ζήτημα	αυτό	να	ρυθμισθεί	με	διάταξη	τυπικού	νόμου.

12.	 Για	τη	θέσπιση	ποσοστού	υπέρ	των	Ασφαλιστικών	Ταμείων	(5%	καταδικαστικών	
αποφάσεων),	ότι	θα	μεσολαβήσει,	ώστε,	στη	συγκροτηθείσα	από	τον	υπουργό	Δι-
καιοσύνης	 γνωστή	Ομάδα	Εργασίας,	 να	συμμετάσχει	 και	 εκπρόσωπος	 της	Ομο-
σπονδίας.

13.	 Για	την	απόσυρση	της	ρύθμισης	από	το	γνωστό	«αθλητικό	νομοσχέδιο»	θέσπισης,	
υπέρ	των	Ασφαλιστικών	Ταμείων	ποσοστού	(10%)	επί	των	εσόδων	των	Αθλητικών	
Σωματείων,	των	Τ.Α.Α.	και	των	Α.Α.Ε.,	που	προέρχονται	από	τα	τηλεοπτικά	τους	
δικαιώματα,	για	τη	μετάδοση	ποδοσφαιρικών	και	λοιπών	αγώνων,	ότι	θα	επιδιωχθεί	
εκ	νέου	η	προώθηση	νέας	αναδιατυπωμένης	σχετικής	διάταξης.

14.	 Για	τα	μέτρα	τάξης	στα	γήπεδα,	ότι	πρέπει	να	γίνεται	λελογισμένη	χρήση	αστυνο-
μικών	δυνάμεων.

15.	 Για	τη	χορήγηση	σε	όλο	το	αστυνομικό	προσωπικό	αδιακρίτως	του	στεγαστικού	
επιδόματος,	ότι	λόγω	της	μεγάλης	οικονομικής	επιβάρυνσης,	το	θέμα	αυτό	άπτεται	
της	γενικότερης	κυβερνητικής	πολιτικής.

Επίσης,	όσον	αφορά	το	θέμα	της	αντιμετώπισης	της	εγκληματικότητας,	«η Ομοσπονδία 
πρότεινε τη σύναψη Διμερών Συμβάσεων Εποχικής Απασχόλησης, με τις οποίες θα καθορί-
ζεται ο αναγκαίος κάθε φορά αριθμός των οικονομικών μεταναστών, ο χρόνος απασχόλησης 
αυτών και ο συγκεκριμένος τομέας εργασίας, και κυρίως οι προϋποθέσεις (εγκληματολογι-
κές, υγειονομικές κ.λπ.) κάτω από τις οποίες θα γίνονται δεκτοί στο ελληνικό έδαφος, τη 
σταδιακή συστηματική απέλαση των παρανόμως διαβιούντων στη χώρα μας και την όσο το 
δυνατόν αποτελεσματικότερη φρούρηση των συνόρων μας».
Τέλος,	 ζητήθηκε	η	 διαμεσολάβησή	 του,	ώστε	 το	Προεδρείο	 της	ΠΕΝΑΑ	να	 έχει,	 το	

συντομότερο	δυνατόν,	συνάντηση	με	τον	Πρωθυπουργό	Κώστα	Σημίτη.

Τον	Ιούλιο,	η	Ελλάδα	παρακολουθεί	με	κομμένη	την	ανάσα	την	έξαρση	της	εγκλημα-
τικότητας	και	ειδικότερα	ένα	πρωτόγνωρο	επεισόδιο	λεωφορειοπειρατίας.	Στις	16-7-99,	
μετά	την	απόλυτα	επιτυχημένη	αστυνομική	επιχείρηση,	την	εξουδετέρωση	του	απαγωγέα	
και	την	απελευθέρωση	των	ομήρων	η	Ένωση	συνεχάρη	«τους συναδέλφους μας αστυνομι-
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κούς, τους ειδικούς επιστήμονες, τους πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες και όσους, 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο, συμμετείχαν σ’ αυτή την πολύ δύσκολη επιχείρηση, τα Μ.Μ.Ε. για 
την εν γένει στάση τους, αλλά και τους ομήρους που επέδειξαν αξιοθαύμαστο θάρρος, ψυ-
χραιμία και νηφαλιότητα, παράγοντες οι οποίοι από κοινού συνέτειναν στην ευτυχή για όλους 
μας κατάληξη».	Επισήμανε	επίσης	ότι	«η συγκεκριμένη επιχείρηση έστειλε ένα σαφέστατο 
αποτρεπτικό μήνυμα στους επίδοξους μιμητές τέτοιου είδους εγκληματιών, ενώ ταυτόχρονα 
αποτελεί και απάντηση στους όποιους ανέξοδους μόνιμα καραδοκούντες επικριτές μας». 
Εξάλλου,	στις	19-7-99	μετά	τις	δηλώσεις	του	Πρωθυπουργού	ότι	η	Αστυνομία	θα	ενι-

σχυθεί	με	προσωπικό	και	μέσα,	με	σκοπό	την	κατοχύρωση	της	ασφάλειας	των	πολιτών,	
εξέδωσε	 νέα	 ανακοίνωση,	 επισημαίνοντας	 ότι	 από	 τις	 δηλώσεις	 του	 κ.	Πρωθυπουργού	
απουσίαζε	 «ο ανθρώπινος παράγοντας, ο άνθρωπος-αστυνομικός, ο οποίος καλείται να 
αντιμετωπίσει, κάτω από τις γνωστές συνθήκες εργασίας του, τη σύγχρονη σκληρή εγκλη-
ματική πραγματικότητα. Τόνισε δε την ανάγκη συμπλήρωσης της απόφασης για ενίσχυση σε 
προσωπικό και μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας και με την απόφαση για νομική και υλική 
θωράκιση των αστυνομικών, γιατί ο οποιοσδήποτε σύγχρονος εξοπλισμός στα χέρια ενός 
αστυνομικού αποδυναμωμένου και πολλαπλώς υποβαθμισμένου είναι βέβαιο ότι δεν θα έχει 
τα προσδοκώμενα και επιδιωκόμενα αποτελέσματα».

Αξίζει	να	ξεχωρίσουμε	επίσης	δύο	πρωτοβουλίες	που	λαμβάνουν	μέρος	μεσούντος	του	
θέρους.	Στις	28-7-99	ενημερώνονται	οι	Αξιωματικοί	για	τις	ενέργειες	της	Ομοσπονδίας	
αναφορικά	με	τη	χορήγηση	του	στεγαστικού	επιδόματος	και	τη	δικαστική	διεκδίκησή	του.
Η	δεύτερη	πρωτοβουλία	αφορούσε	τις	μισθολογικές	προαγωγές	Αξιωματικών	Παραγω-

γικής	Σχολής	-	Αξιωματικών	ΤΕΜΑ	-	Ανθυπαστυνόμων	και	την	πρότασή	της:
α.	Αύξηση	του	βασικού	μισθού	του	Ανθυπολοχαγού	στις	230.000	δρχ	με	ταυτόχρονη	

αναπροσαρμογή	των	σχετικών	συντελεστών,	ως	ακολούθως:

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΑΡΧΗΓΟΣ 542.800 2,36

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 478.400 2,08

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 450.800 1,96

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 418.600 1,82

ΑΣΤΥΝ.	Δ/ΝΤΗΣ 386.400 1,68

ΑΣΤΥΝ.	ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ 356.500 1,55

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ	Α’ 324.300 1,41

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ	Β’ 292.100 1,27

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ	Α’ 262.200 1,14
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ	Β’ 230.000 1,00

ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 225.400 0,98

ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ 220.800 0,96

ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ 213.900 0,93
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ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ 207.000 0,90

ΔΟΚΙΜΟΣ	ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ 126.500 0,55

Επισημαίνεται	ότι,	οι	προτεινόμενες	αυξήσεις	καλύπτουν,	τόσο	τους	νέους	χαμηλόβαθ-
μους	αστυνομικούς,	οι	οποίοι	μοχθούν	καθημερινά	στο	πεζοδρόμιο	και	οι	οποίοι	με	τις	
σημερινές	αποδοχές	πένονται	κυριολεκτικά,	με	αρνητικότατη	παράλληλα	επίδραση	στο	
ηθικό	 και	 την	 απόδοσή	 τους,	 όσο	 και	 τους	 οικογενειάρχες	 και	 τους	 έχοντες	 πολλά	 έτη	
πραγματικής	υπηρεσίας,	αλλά	και	όσους	πρόκειται	να	συνταξιοδοτηθούν	στο	άμεσο	μέλ-
λον.
β.	Αύξηση	των	αποδοχών	των	Αξιωματικών-Ανθυπαστυνόμων,	για	αποκατάσταση	της	

οικονομικής	ιεραρχίας	και	ταυτόχρονη	επίλυση	των	προβλημάτων	συμφόρησης	της	επε-
τηρίδας	και	των	Κρίσεων-Προαγωγών.	Αυτό	μπορεί	να	γίνει	με	αναγνώριση	του	συνόλου	
των	ετών	πραγματικής	υπηρεσίας	των	Αξιωματικών-Ανθυπαστυνόμων	στο	Σώμα,	για	χο-
ρήγηση	μισθολογικής	προαγωγής	επομένου	και	λοιπών	βαθμών	και	ειδικότερα:

Οι Αξιωματικοί Παραγωγικής Σχολής της Ελληνικής Αστυνομίας προάγονται μισθολογι-
κά στους ακόλουθους βαθμούς, εφόσον συμπληρώνουν ορισμένο χρόνο πραγματικής υπηρε-
σίας και κρίνονται ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια, ως κατωτέρω:

(1) Υπαστυν. Β΄: Στο βαθμό του Υ/Α’, μετά τη συμπλήρωση 7 ετών πραγματικής υπηρε-
σίας στο Σώμα και στο βαθμό του Α/Β’, μετά την συμπλήρωση 11 ετών πραγματικής 
υπηρεσίας.

(2) Υπαστυν. Α’: Στο βαθμό του Α/Β΄ μετά τη συμπλήρωση 11 ετών πραγματικής υπηρε-
σίας στο Σώμα και στο βαθμό του Α/Α’, μετά τη συμπλήρωση 16 ετών πραγματικής 
υπηρεσίας.

(3) Αστυν. Β’: Στο βαθμό του Α/Α’, μετά τη συμπλήρωση 16 ετών πραγματικής υπηρεσίας 
στο Σώμα και στο βαθμό του Α/Υ, μετά τη συμπλήρωση 20 ετών πραγματικής υπηρε-
σίας στο Σώμα.

(4) Αστυν. Α’: Στο βαθμό του Α/Υ, μετά τη συμπλήρωση 20 ετών πραγματικής υπηρεσίας 
στο Σώμα και στο βαθμό του Αστυν. Δ/ντή, μετά τη συμπλήρωση 22 ετών πραγματι-
κής υπηρεσίας στο Σώμα.

(5) Αστυν. Α’: Στο βαθμό του Ταξίαρχου, μετά τη συμπλήρωση 34 ετών πραγματικής 
υπηρεσίας στο Σώμα.

(6) Αστυν. Υποδ/ντής: Στο βαθμό του Ταξίαρχου, μετά τη συμπλήρωση 20 ετών πραγμα-
τικής υπηρεσίας, ως Αξιωματικού, ή 26 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα.

(7) Αστυν. Α/ντής: Στο βαθμό του Υποστρατήγου, μετά τη συμπλήρωση 23 ετών πραγμα-
τικής υπηρεσίας, ως Αξιωματικού, ή 29 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα.

(8) Ταξίαρχος: Στο βαθμό του Αντιστράτηγου, μετά τη συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής 
υπηρεσίας, ως Αξιωματικού, ή 31 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα.

γ. Αξιωματικοί εκ του ΤΕΜΑ προερχόμενοι προάγονται μισθολογικά στο βαθμό του Α/Α’, 
μετά τη συμπλήρωση 23 ετών πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα και στο βαθμό του Α/Υ, μετά 
τη συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας.

δ. Οι Ανθυπαστυνόμοι προάγονται μισθολογικά στο βαθμό του Α/Α’, μετά τη συμπλήρωση 
24 ετών πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα και στο βαθμό του Α/Υ, μετά τη συμπλήρωση 26 
ετών πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα.

Η σύνταξη των Υποστρατήγων-Αντιστρατήγων και του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, 
που καταλαμβάνουν τους βαθμούς και τη θέση αυτή εν ενεργεία, υπολογίζεται όπως και σή-
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μερα, με τη διαφοροποίηση ότι, ο βασικός τους μισθός προσαυξάνεται, κατά 10%, 15% και 
20%, αντίστοιχα.
Η	Ομοσπονδία	ζητούσε	τις	προτάσεις	των	σωματείων	της	για	να	υποβάλει	την	τελική	

πρόταση.	
Να	σημειώσουμε,	επίσης,	ότι	το	θέμα	με	τις	μισθολογικές	αυξήσεις	ή	μη,	είχε	έντονο	

παρασκήνιο,	καθώς	με	αφορμή	τις	δηλώσεις	του	Πρωθυπουργού,	σχετικά	με	την	κατανομή	
των	κονδυλίων	του	Γ’	Κοινοτικού	Πλαισίου	Στήριξης	(2000-2006),	υπήρξαν	δημοσιεύμα-
τα,	σύμφωνα	με	τα	οποία	εκτός	από	το	Οικονομικό	Επιτελείο	της	Κυβέρνησης	διαφωνούσε	
και	το	ΥΔΤ.	Ενόψει	της	προγραμματισθείσας	σχετικής	σύσκεψης	συναρμοδίων	υπουργών	
την	1-9-1999	για	την	εξειδίκευση	του	εξοπλιστικού	προγράμματος	για	την	Αστυνομία,	η	
ΠΕΝΑΑ	πήρε	δημοσίως	θέση,	επισημαίνοντας	την	ανακολουθία	των	κυβερνώντων,	ενό-
ψει	μάλιστα	και	της	διεξαγωγής	των	Ολυμπιακών	Αγώνων	του	2004	στη	χώρα	μας.

Θετικές εξελίξεις και ρυθμίσεις

Τελικά,	στις	31-8-99,	ανακοινώθηκε	ότι	ο	Μιχάλης	Χρυσοχοΐδης	συναντήθηκε	με	τον	
υφυπουργό	Οικονομικών,	Νίκο	Χριστοδουλάκη	και	αποφασίσθηκε:

α. Η άμεση καταβολή της αποζημίωσης για τα οφειλόμενα εκτός έδρας ποσά. β. Η αύξηση 
της πέραν του 5νθημέρου αποζημίωσης στις 9.000 δρχ. για όλο το αστυνομικό προσωπικό. 
Επίσης, ανακοίνωσε ότι για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 
που αφορούν στην τροποποίηση-αναβάθμιση του μισθολογικού καθεστώτος (ενιαίου μισθο-
λογίου) των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλεί-
ας, έχουν πραγματοποιηθεί ήδη συναντήσεις, τόσο του ιδίου, όσο και του υπουργού Εθνικής 
Άμυνας με τον υφυπουργό Οικονομικών, οι οποίες και θα συνεχισθούν προσεχώς, για λήψη 
οριστικής επί του μείζονος αυτού θέματος, απόφασης.
Η	κινητικότητα	αυτή,	γύρω	από	τα	οικονομικά	ζητήματα,	ώθησε	τις	συνδικαλιστικές	

Οργανώσεις	σε	ένα	κοινό	πλαίσιο	συνεργασίας,	γεγονός	που	αποτυπώθηκε	στις	10-9-99	
και	σε	μια	απαντητική	επιστολή	της	ΠΕΝΑΑ	προς	την	ΠΟΑΣΥ,	δείγμα	του	κλίματος	που	
εξακολουθούσε	εκατέρωθεν	να	δηλητηριάζει	την	κοινή	πορεία,	αλλά	και	τον	διακαή	πόθο	
της	ΠΟΑΞΙΑ	για	τη	γεφύρωση	του	χάσματος:

«Αξιότιμοι Συνάδελφοι,
Με ικανοποίηση λάβαμε το υπ’ αριθμ. 99/384 από 1-9-1999 έγγραφό σας, με το οποίο 
μας καλείτε την ερχόμενη Τετάρτη (15-9-1999), μαζί με άλλες Συνδικαλιστικές Ενώσεις, 
σε κοινή συνάντηση, προκειμένου να διαμορφώσουμε από κοινού πλαίσιο δράσης, ενόψει 
των σε εξέλιξη ευρισκόμενων οικονομικών μας θεμάτων.
Αν και μέχρι σήμερα έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο, χωρίς «αποχρώντα λόγο» και με σί-
γουρα «διαφυγόντα κέρδη», αυτή η ενέργεια υπογραμμίζει και υποδηλώνει, με τον πιο 
κραυγαλέο τρόπο, ότι, επιτέλους, έχουμε όλοι μας αντιληφθεί ότι, πέρα από τις όποιες 
διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις για επιμέρους υπηρεσιακά θέματα, μόνο με ενότητα, 
σύμπνοια, κατανόηση, αλληλοσεβασμό και αμοιβαία εμπιστοσύνη θα μπορέσουμε να επι-
τύχουμε τους επιδιωκόμενους σκοπούς και στόχους μας.
Ήρθε η ώρα, όλες οι πλευρές, να παραμερίσουμε τα όποια εμπόδια, διλήμματα και εσωτε-
ρικές αντιφάσεις, να λησμονήσουμε και παρακάμψουμε τις όποιες μικροπαρεξηγήσεις, μι-
κροπείσματα και μικροεγωϊσμούς και όλοι μαζί, χωρίς δογματισμούς και προκαταλήψεις, 
ενωμένοι να συνπροσδιορίσουμε και συνδιαμορφώσουμε το μελλοντικό «συνδικαλιστικό 
μας γίγνεσθαι». Άλλωστε, από το «διαίρει και βασίλευε», το μόνο σίγουρο είναι ότι κανείς 
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τελικά δεν βγαίνει κερδισμένος και ωφελημένος, ούτε και αυτοί ασφαλώς οι εμπνευστές 
του δόγματος.
Χωρίς ίχνος πρόθεσης «υποβάθμισης» της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας σας, είναι 
αυτονόητο και λογικό να επισημάνουμε ότι, πριν από οποιαδήποτε σχετική ενέργεια, πρέ-
πει να προηγείται αλληλοενημέρωση, ώστε από κοινού να καθορίζουμε το χρόνο, τον 
τόπο και τα προς συζήτηση θέματα, αλλά ταυτόχρονα να αφαιρούμε και το δικαίωμα από 
ελάχιστους κακοπροαίρετους, οι οποίοι πάντα καραδοκούν και παραμονεύουν, να κάνουν 
λόγο για «ηγεμονικές» τάσεις, για «συμπαρασύροντες» και «συμπαρασυρόμενους», για 
«καθοδηγητές» και «καθοδηγούμενους», για «αιφνιδιαστές» και «αιφνιδιαζόμενους».
Αντιπαρερχόμενοι πλήρως την «τυπική» αυτή «αταξία», η οποία, κάτω από την πίεση της 
συγκεκριμένης χρονικής συγκυρίας, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί, και η οποία όμως, για 
τους προαναφερόμενους και μόνο λόγους, δεν πρέπει να επαναληφθεί στο μέλλον και προ-
σηλωμένοι πάντα στην ουσία των πραγμάτων, αποδεχόμαστε, κατ’ αρχήν, την πρόσκλησή 
σας για κοινή συνάντηση, ευελπιστώντας ταυτόχρονα ότι το γεγονός αυτό θα αποτελέσει 
και την αφετηρία και απαρχή μιας στενής, ειλικρινούς και διαρκούς μελλοντικής συνεργα-
σίας, προς όφελος όλων μας.
Λόγω όμως του ισχυρότατου-φονικού σεισμού, που έπληξε την Πρωτεύουσα της χώρας 
μας, με τα γνωστά καταστροφικά του αποτελέσματα (νεκρούς, τραυματίες, εκτεταμένες 
υλικές ζημιές), και προς αποφυγή, μετά βεβαιότητας, αναμενόμενων δυσμενών σε βά-
ρος μας σχολίων, για αδυναμία σύλληψης της διαμορφούμενης κάθε φορά «πραγματικό-
τητας», αλλά και με δεδομένο ταυτόχρονα ότι κυρίως οι συνάδελφοί μας Πυροσβέστες 
βρίσκονται αυτές τις ημέρες «επί ποδός» νυχθημερόν, προβάλλει πλέον επιβεβλημένη η 
αναβολή, προς το παρόν, της συνάντησης αυτής και η πραγματοποίησή της σε ευθετότερο 
χρόνο, τον οποίο και από κοινού, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, θα αποφασίσουμε.
Τέλος, με μοναδικό σκοπό την επιτυχή έκβαση της συνάντησης αυτής, όποτε αυτή κι αν 
γίνει, παρακαλούμε όπως ορίσετε εκπρόσωπό σας, προκειμένου ενημερωθούμε ειδικότερα 
για τα προς συζήτηση θέματα και για άλλες λεπτομέρειες που τυχόν απαιτηθούν».
Είναι	σαφές	λοιπόν	το	ενδιαφέρον	της	ΠΕΝΑΑ	για	τη	γεφύρωση	του	χάσματος,	όμως	ο	

καταστροφικός	σεισμός	(7-9-1999)	που	είχε	στο	μεταξύ	σημειωθεί	στην	Πάρνηθα,	πάγωσε	
το	χρονόμετρο.
Η	ΠΕΝΑΑ	εξέφρασε	τα	θερμά	συλλυπητήρια	των	Αξιωματικών	στις	οικογένειες	των	

θυμάτων,	ενώ	εκδήλωσε	τη	συμπαράστασή	της	και	στους	άνδρες	της	ΕΜΑΚ,	συγχαίρο-
ντάς	τους	για	την	αυταπάρνηση	που	επέδειξαν	στο	έργο	διάσωσης	και	την	παροχή	βοήθει-
ας	προς	τους	πληγέντες.
Το	προεδρείο	της	Ομοσπονδίας,	ως	είχε,	επίσης,	υποχρέωση,	στις	13	και	15-9-1999	πε-

ριόδευσε	στις	πληγείσες	από	τον	φονικό	σεισμό	περιοχές	της	Β.Α.	Αττικής	(Μενίδι	-	Άνω	
Λιόσια),	στις	οποίες	είχαν	διατεθεί	αστυνομικές	δυνάμεις,	για	την	προστασία	κυρίως	της	
περιουσίας	των	σεισμοπαθών.	Κατά	την	περιοδεία	αυτή,	σύμφωνα	και	με	τις	μαρτυρίες	
των	εν	υπηρεσία	αστυνομικών,	διαπιστώθηκαν	τα	ακόλουθα:

α. Έλλειψη επαρκούς διοικητικής μέριμνας για το αστυνομικό προσωπικό.
β. Η διάθεση σε υπηρεσία Δοκίμων Αστυφυλάκων - Αστυνομικών Σχολών απ’ όλη την 

Επικράτεια, χωρίς τον εφοδιασμό τους με τα στοιχειώδη μέσα προστασίας (περίστροφο, 
γκλόμπς, χειροπέδες κ.λπ.), με αποτέλεσμα να αισθάνονται, λόγω και της δεδομένης απει-
ρίας τους, αρκετά «ευάλωτοι”, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι ως άνω Δόκι-
μοι τόνισαν ιδιαιτέρως τις αυξημένες τρέχουσες οικονομικές τους δαπάνες και ζήτησαν να 
ενημερωθούν αν το υπουργείο προτίθεται να τους ενισχύσει με κάποιο έκτακτο οικονομικό 
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βοήθημα, η καταβολή του οποίου πρέπει να εξετασθεί σοβαρά. Όπως, επίσης, πρέπει να εξε-
τασθεί σοβαρά και η περίπτωση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης των λοιπών αστυνομικών, 
οι οποίοι διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας στις περιοχές αυτές και οι οποίοι, ως γνωστόν, 
προέρχονται από μία παρατεταμένη υπηρεσιακή καταπόνηση, που προηγήθηκε του σεισμού 
και είχε ως στόχο την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των λαθρομεταναστών.

γ. Η αδυναμία παραμονής των αστυνομικών εντός των υπηρεσιακών οχημάτων - λεωφο-
ρείων, λόγω έλλειψης στοιχειωδών ανέσεων, επισημαίνοντας ταυτόχρονα και την εν γένει 
παλαιότητα αυτών, η οποία τα καθιστά ταυτόχρονα ακατάλληλα, ίσως και επικίνδυνα, για τη 
μεταφορά του προσωπικού.

δ. Η μη παροχή επαρκών διευκολύνσεων σε συναδέλφους που τα σπίτια τους έχουν υπο-
στεί σοβαρές ζημιές από το σεισμό.

ε. Οι προϊστάμενες Υπηρεσίες συνεχίζουν να ζητούν από τις υφιστάμενες Υπηρεσίες τη δι-
άθεση σε υπηρεσία αστυνομικού προσωπικού, πέραν αυτού που στην πραγματικότητα διαθέ-
τουν, διαιωνίζοντας έτσι την επί χρόνια εφαρμοζόμενη «στρεβλή» και «ακατανόητη» τακτι-
κή, η οποία φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση και αντιπαράθεση τους Διοικούντες-Αξιωματικούς 
με το προσωπικό τους, κύρια αιτία άλλωστε για την οποία δεν είναι δυνατή, τις περισσότερες 
φορές, και η χορήγηση σ’ αυτό των δικαιούμενων ΡΕΠΟ.

στ. Έντονη δυσαρμονία-δυσαναλογία, μεταξύ οργανικής, υπάρχουσας και παρούσας δύ-
ναμης των Αστυνομικών Υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την αδυναμία ανταπόκρισης αυτών σε 
στοιχειώδεις, πολλές φορές, υπηρεσιακές ανάγκες.

Για όλα αυτά ενημερώθηκε από το προεδρείο η Ηγεσία, τονίζοντας ότι επισκέφθηκε και το 
κτήριο της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Ν. Ιωνίας, το οποίο, αν και είχε χαρακτηρισθεί επί-
σημα «με κίτρινο στην αρχή και στη συνέχεια με πράσινο σταυρό!!!», ως «κατάλληλο προς 
χρήση», εντούτοις όμως, διαπιστώνει κανείς διά γυμνού οφθαλμού σοβαρή βλάβη σε μία 
τουλάχιστον από τις κολώνες στήριξης αυτού (δοκάρι), η οποία και πρέπει τάχιστα να επα-
νεξετασθεί, προς αποφυγή τυχόν δυσάρεστων μελλοντικών καταστάσεων. Σοβαρές βλάβες, 
επίσης, έχει υποστεί και το κτήριο του Αστυνομικού Τμήματος Αχαρνών (Μενίδι), ενώ και 
το Α.Τ. Ασπροπύργου έχει χαρακτηρισθεί επικίνδυνο (κόκκινο) και ακατάλληλο προς χρήση.

Εξάλλου, σε αρκετά κτήρια (δημόσια - μισθωμένα), στα οποία στεγάζονται Αστυνομικές 
Υπηρεσίες του Λεκανοπεδίου Αττικής έχουν παρουσιασθεί εκτεταμένες υλικές ζημιές (π.χ. 
Κτιριακό Συγκρότημα στην Αμυγδαλέζα - Σχολή Αστυφυλάκων, Τυπογραφείο κ.λπ., Α.Τ. 
Ασπροπύργου, Α.Τ. Ανθούπολης, Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, Ίδρυμα Παιδικών Εξοχών κ.λπ.), οι 
οποίες και πρέπει, το συντομότερο, να αποκατασταθούν. Προτείνεται δε η αποκατάσταση 
αυτή των ζημιών να επιδιωχθεί, εφόσον τούτο είναι δυνατόν, μέσω του «Προγράμματος 
Αποκατάστασης των Σεισμοπλήκτων» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.168. 

Σταθμίζοντας	τις	απρόσμενες	αυτές	εξελίξεις,	στις	22-9-1999	συνεδρίασε	το	Δ.Σ.	της	
Ομοσπονδίας	και,	μεταξύ	άλλων,	αποφασίσθηκε	όπως	το	Έκτακτο	Συνέδριο	πραγματο-
ποιηθεί	τελικά	στις	19,	20	και	21	Οκτωβρίου	1999,	στην	Αθήνα.	Επίσης,	αποφασίσθηκε	
όπως	τόσο	η	Ομοσπονδία	όσο	και	οι	Πρωτοβάθμιες	Ενώσεις	ενισχύσουν	οικονομικά,	στα	
πλαίσια	των	δυνατοτήτων	τους,	τους	πληγέντες	από	το	σεισμό	συναδέλφους.	Το	Δ.Σ.	ανα-
γκάστηκε	επίσης	να	απαντήσει	εκ	νέου	στην	ΠΟΑΣΥ,	η	οποία	μονομερώς	είχε	αποφασίσει,	
στο	μεταξύ,	να	γίνει	κοινή	συνάντηση	των	Ομοσπονδιών	στις	30	Σεπτεμβρίου:

168. Η Ομοσπονδία υπέβαλε αίτημα προς το CESP να μην πληρωθεί η συνδρομή 4.500 γερμανικών 
μάρκων λόγω του καταστροφικού σεισμού καθόσον τέσσερις οικογένειες αστυνομικών είχαν θύματα.



364

Μανώλης	Κ.	Σταυρακάκης

Κύριοι Συνάδελφοι,
Μετά το υπ’ αριθμ. 99/415 από 13-9-1999 έγγραφό σας, με το οποίο την αναβληθείσα 
Κοινή συνάντηση της 15-9-1999 ορίσατε εκ νέου κυριαρχικά και αυθαίρετα για την 30-9-
1999, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1.  Από τη διατύπωση του περιεχομένου του υπ’ αριθμ. 642 από 10-9-1999 εγγράφου μας 

προκύπτει με περισσή σαφήνεια και καθαρότητα η σταθερή και ισχυρή πρόθεση και 
βούλησή μας από τη μια μεριά, για έναρξη μεταξύ μας διαλόγου, στη βάση της ισο-
τιμίας, με απαρχή την πραγματοποίηση της συνάντησης αυτής και από την άλλη δεν 
καταλείπεται σε κανέναν κανένα περιθώριο και αμφιβολία ότι η ως άνω συνάντηση θα 
μπορούσε ποτέ να γίνει με όρους και προϋποθέσεις «υποτέλειας» και «υποταγής», αλλά 
και επιβολής «ηγεμονικών» λύσεων.

2.  Φαίνεται όμως ότι ούτε το γράμμα ούτε το πνεύμα του εν λόγω εγγράφου μας έγινε κα-
τανοητό στις πραγματικές του διαστάσεις, αφού προχωρήσατε μονομερώς στον ορισμό 
νέας ημερομηνίας για την επίμαχη συνάντηση, αγνοώντας προκλητικά και υποτιμώντας 
ουσιαστικά την παρουσία άλλων Συνδικαλιστικών Ενώσεων, πράξη η οποία, εκτός των 
άλλων, παραβιάζει κάθε έννοια στοιχειώδους δεοντολογίας και σεβασμού προς το συ-
νάδελφο και η οποία φυσικά δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να γίνει αποδεκτή.

3.  Παρά ταύτα όμως, εμείς, εμμένοντας πεισματικά στην ουσία των πραγμάτων, χωρίς να 
έχουμε ανάγκη «επίδειξης ισχύος», αλλά και υπακούοντας πρωτίστως στη φωνή των 
χιλιάδων συναδέλφων μας για σύμπνοια και ενότητα του συνδικαλιστικού μας χώρου, 
θα αντιπαρέλθουμε την καθόλα άτοπη αυτή ενέργειά σας και θα συμμετάσχουμε τελι-
κά στη συνάντηση της 30-9-1999, ενόψει ειδικά και της αυτονόητης «κρισιμότητας» 
της τρέχουσας περιόδου, για την προώθηση των αιτημάτων μας, επισημαίνοντας όμως 
με έμφαση και για τελευταία φορά ότι δεν είμαστε επ’ ουδενί διατεθειμένοι να ακο-
λουθούμε λογικές και πρακτικές «καπελώματος» και κενές περιεχομένου αντιλήψεις 
«προβαδίσματος», φαινόμενα τα οποία πρέπει να τεθούν οριστικά στο περιθώριο, αν 
πραγματικά επιθυμούμε την εκπλήρωση των προσδοκιών των συναδέλφων μας και την 
πρόοδο του Σώματος που υπηρετούμε, ώστε να μην κατηγορηθούμε στο τέλος ότι «χρη-
σιμοποιούμε» τις συνδικαλιστικές μας θέσεις και ιδιότητες, για «προσωπική προβολή» 
και προς «ίδιον όφελος» γενικότερα.

Κουτσή αναδιάρθρωση

Στις	28-9-99	η	ΠΕΝΑΑ	καταθέτει	τις	προτάσεις	της	για	το	Σχέδιο	Νόμου	«Αναδιάρθρω-
ση	Υπηρεσιών	υπουργείου	Δημόσιας	Τάξης,	σύσταση	Αρχηγείου	Ελληνικής	Αστυνομίας	
και	άλλες	διατάξεις»:
α.	Πάγιο	και	διαχρονικό	αίτημα	του	συνδικαλιστικού	κινήματος	του	αστυνομικού	προ-

σωπικού,	αλλά	και	 των	πολιτών,	αποτελεί	η	 ίδρυση	Αρχηγείου	Ελληνικής	Αστυνομίας,	
με	πλήρη	οργανωτική,	λειτουργική	και	υπηρεσιακή	αυτοτέλεια,	προκειμένου	να	ανταπο-
κριθεί	στις	 απαιτήσεις	 του	λαού,	 για	 εμπέδωση	 της	 δημόσιας	 τάξης	και	ασφάλειας	και	
να	αποκοπεί	ο	ομφάλιος	λώρος	με	την	κομματική	πολιτική	που	καθήλωσε	διαχρονικά	το	
Σώμα.	Αυτοτέλεια	όμως	που	θα	συνοδεύεται	από	παράλληλη	θεσμοθέτηση	μηχανισμών	
αξιοκρατικής	και	διαφανούς	λήψης	αποφάσεων	σε	όλα	τα	επίπεδα,	μέσα	από	Συλλογικά	
Όργανα,	επί	παρουσία	και	των	εκπροσώπων	των	Συνδικαλιστικών	Ενώσεων.
β.	Το	Αρχηγείο	πρέπει	να	δρα	στο	χώρο	του	αυτόνομα	και	να	υπόκειται	μόνο	στις	κατευ-

θυντήριες	εντολές,	την	εποπτεία	και	τον	έλεγχο	της	πολιτικής	εξουσίας,	να	μην	παράγει	το	



365

Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

ίδιο	πολιτική,	μέσα	από	την	οποιαδήποτε	σχέση	με	την	πολιτική	εξουσία,	αλλά	να	υλοποιεί	
την	πολιτική	της	Κυβέρνησης.
γ.	Με	την	ίδρυση	του	Αρχηγείου	επιδιώκεται,	επίσης,	η	επίλυση	της	οργανωτικής	δυ-

σλειτουργίας	που	προκύπτει	από	το	διπλό	ρόλο	του	Επιτελείου	του	Υ.Δ.Τ.,	ως	επιτελεί-
ου	του	υπουργού,	δηλαδή	οργάνου	άσκησης	πολιτικής,	και	ως	επιτελείου	της	Ελληνικής	
Αστυνομίας,	δηλαδή	επιχειρησιακού	επιτελικού	οργάνου,	ενώ	τα	προβλήματα	σχέσεων	με	
τα	άλλα	Σώματα	του	υπουργείου	Δημόσιας	Τάξης,	η	έλλειψη	συντονισμού	και	το	«καπέ-
λωμα»	από	την	Ελληνική	Αστυνομία,	αλλά	και	η	επιβάρυνσή	της	είναι	γνωστά.
Οι	στόχοι	αυτοί	δεν	επιτυγχάνονται	με	το	συγκεκριμένο	Σχέδιο	Νόμου,	δεδομένου	ότι:
α.	Το	Αρχηγείο	 δεν	 ιδρύεται	ως	αυτοτελής	οργανισμός	και	η	Αστυνομία	δεν	αποκτά	

τη	δικαιούμενη	επιχειρησιακή	αυτονομία,	αφού	ο	πολιτικός	προϊστάμενος,	ο	υπουργός,	
εξακολουθεί	και	ασκεί	πολιτική	μέσα	από	την	Αστυνομία	και	δεν	περιορίζεται	στην	κατεύ-
θυνση,	εποπτεία	και	έλεγχο	της	δράσης	της	(άρθρο	3	σ.ν.).
Θεωρείται,	λοιπόν,	ορθολογικότερη	η	σύσταση	ενιαίου	Κλάδου	Διοικητικής	Υποστήρι-

ξης	με	5	Διευθύνσεις	(Προσωπικού	-	Εκπαίδευσης	-	Οργάνωσης	-	Οικονομικών	και	Τεχνι-
κών),	ώστε	να	συντονίζονται	και	ελέγχονται	στον	απόλυτο	βαθμό	από	έναν	Προϊστάμενο	
Κλάδου.	Με	την	ύπαρξη	μόνο	δύο	Κλάδων	(Κ.Α.Α.Τ.	και	Κ.Δ.Υ.)	το	οργανωτικό	σχήμα	
αποκτά	ευελιξία,	συνοχή,	γίνεται	μικρότερο	και	περιορίζεται	το	κόστος	λειτουργίας	του.
Έτσι,	μπορεί	να	λυθεί	ευκολότερα	το	σημαντικό	πρόβλημα	της	κάθετης	συγκεντρωτικής	

δομής	του	Αρχηγείου	και	να	αποδεσμευτούν	οι	Υποστράτηγοι	-	Κλαδάρχες,	προς	όφελος	
της	μάχιμης	αστυνόμευσης.	Επικεφαλής	των	Κλάδων	μπορούν	να	τεθούν	οι	δύο	Αντιστρά-
τηγοι	του	Σώματος,	ώστε	να	μειωθούν	άμεσα	τα	επίπεδα	διοίκησης	και	κυρίως	λήψης	απο-
φάσεων,	και	ιδίως	αυτοί	που	αποφασίζουν	να	έχουν	και	τον	άμεσο	έλεγχο	της	υλοποίησης	
των	αποφάσεών	τους.	Το	ενδεχόμενο	επιχείρημα	ότι	το	έργο	του	ελέγχου	δεν	μπορεί	να	δι-
εκπεραιωθεί,	λόγω	όγκου,	από	τον	Αρχηγό	του	Σώματος	και	τους	δύο	Αντιστρατήγους	εί-
ναι	ορθό,	όμως	το	σημερινό	σχήμα	δεν	το	επιλύει,	αφού	δεν	δημιουργεί	ελεγκτικά	όργανα	
στο	ανώτατο	επίπεδο.	Επιβάλλεται,	λοιπόν,	να	αντιμετωπιστεί	ρηξικέλευθα	με	τη	σύσταση	
πέμπτης	θέσης	Αντιστρατήγου,	με	διακριτά	καθήκοντα	Γενικού	Επιθεωρητή	των	εκτελε-
στικών	Υπηρεσιών.	Συνακόλουθα	τα	κλιμάκια	διοίκησης,	διατηρούμενου	του	Υπαρχηγού,	
ως	βοηθού	του	Αρχηγού,	διαμορφώνονται	ως	εξής:	Αρχηγός	-	Υπαρχηγός,	Προϊστάμενος	
Κ.Α.Α.Τ.	-	Προϊστάμενος	Κ.Δ.Υ.	-	Γενικός	Επιθεωρητής	-	Διεύθυνση.
Τονίζεται	στο	σημείο	αυτό	ότι	η	Διεύθυνση	Τροχαίας,	όχι	μόνο	δεν	πρέπει	να	καταργη-

θεί,	αλλά,	ενόψει	του	γνωστού	και	θλιβερού	φαινομένου	των	τροχαίων	ατυχημάτων	στη	
χώρα	μας,	πρέπει	να	αναβαθμισθεί	και	διευρυνθεί	ο	εν	γένει	ρόλος	της,	σε	ό,τι	έχει	σχέση	
με	τον	περιορισμό	της	επί	χρόνια	συνεχιζόμενης	αυτής	μάστιγας,	που,	ως	γνωστόν,	έχει	
στοιχίσει	τη	ζωή	χιλιάδων	συμπολιτών	μας,	με	όλες	τις	εντεύθεν	οικογενειακές,	κοινωνι-
κές,	οικονομικές	και	άλλες	παρενέργειες	και	τριτενέργειες.
Η	Διεύθυνση	Εγκληματολογικών	Ερευνών	(Δ.Ε.Ε.)	πρέπει	να	αναβαθμισθεί	-κατά	τα	

Ευρωπαϊκά	πρότυπα-	σε	«Εθνική	Εγκληματολογική	Υπηρεσία»,	ώστε	-την	εποχή	της	υψη-
λής	επιστημονικής	εξειδικεύσεως	και	των	πανάκριβων	επιστημονικών	Εργαστηρίων-	να	
έχει	 προοπτική	 ισότιμης	 παρουσίας	 στον	 Ευρωπαϊκό	 χώρο,	 μέσω	 των	 χρηματοδοτήσε-
ων	από	τα	κοινοτικά	προγράμματα	σε	ερευνητικό,	παραγωγικό	και	εκπαιδευτικό	επίπεδο.	
Απαραίτητος	 για	 τη	 χρηματοδότηση	 αυτή	 όρος	 είναι	 η	 υπαγωγή	 της	Υπηρεσίας	 αυτής	
απευθείας	στο	υπουργείο	Δημόσιας	Τάξης,	ενώ	επιβάλλεται	να	ενσωματωθεί	στην	ίδια	και	
το	τμήμα	της	ΙΝΤΕRPOL	της	Δ.Δ.Α.Σ.,	όπως	ορίζει	το	π.δ.	342/1977	και	ο	Διεθνής	Οργα-
νισμός	Εγκληματολογικής	Αστυνομίας	(Δ.Ο.Ε.Α.).	Τέλος,	επισημαίνεται	ότι,	θα	πρέπει,	το	
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συντομότερο,	να	επανεξετασθεί	η	περίπτωση	των	Πολυδύναμων	Αστυνομικών	Τμημάτων,	
η	οποία	πρέπει,	όπως	απ’	όλες	σχεδόν	τις	πλευρές	έχει	τούτο	επισημανθεί,	να	τεθεί	επί	νέας	
βάσεως,	ενώ	καθολική	είναι	η	διαπίστωση	ότι	η	επανασύσταση	των	Τμημάτων	Ασφαλείας	
κρίνεται	πλέον	αναγκαία	και	επιβεβλημένη	παρά	ποτέ,	μετά	και	την	παρατηρούμενη	αύ-
ξηση	της	εγκληματικότητας.	

Ευχάριστα	νέα	ανακοινώνει,	όμως,	η	ΠΕΝΑΑ	στα	μέλη	της,	στις	30-9-1999.	Ο	Μιχάλης	
Χρυσοχοΐδης	πληροφορεί	τον	Πρόεδρο	της	Ομοσπονδίας	ότι,	εκτός	από	την	αύξηση	του	
βασικού	μισθού	του	Ανθυπολοχαγού	σε	δύο	δόσεις	(από	188.500	σε	200.000	δρχ.	από	1-1-
2000	και	σε	203.000	δρχ.	από	1-7-2000),	περαιτέρω	αποφασίσθηκε:

α.  Η αύξηση των οργανικών θέσεων των Αξιωματικών, ο αριθμός των οποίων θα αποτε-
λέσει άμεσα αντικείμενο ιδιαίτερης συζήτησης με την Ένωσή μας.

β.  Η χορήγηση επιδόματος διοικήσεως, κυμαινόμενο από 10.000 - 50.000 και επιπλέον
γ. Εξετάζεται θετικά η αύξηση του επιδόματος αυξημένης ευθύνης.

Συντονιστικό επιτέλους;

Παρά	τις	ενστάσεις	των	Αξιωματικών,	η	κοινή	συνάντηση	των	συνδικαλιστών	λαμβά-
νει,	 τελικά,	 χώρα	στις	30-9-1999.	Παρόντες	οι	Βετούλης	Μιχαήλ	 (ΠΕΝΑΑ),	Δημήτρης	
Κυριαζίδης	(ΠΟΑΣΥ),	Κώστας	Καρράς	(ΠΟΕΥΠΣ),	Γιώργος	Παναγόπουλος	(ΠΟΕΠΛΣ)	
και	Νίκος	Διαμαντής	(ΕΑΠΣ)169.	Η	συνάντηση	έγινε	σε	ξενοδοχείο	παρουσία	εκπροσώπων	
πολιτικών	κομμάτων	και	της	ΓΣΕΕ	και	αποφασίστηκε	ομόφωνα	η	δημιουργία	Συντονιστι-
κού	οργάνου	που	θα	καθορίσει	το	κοινό	πλαίσιο	δράσης,	αναζητώντας	πρωτότυπες	μορφές	
κινητοποιήσεων	αλλά	και	την	υποβολή	συγκεκριμένων	προτάσεων	προς	την	Ηγεσία.
Μια	πρώτη	γεύση	της	νέας	δυναμικής,	που	έχει	ήδη	αρχίσει	να	διαμορφώνεται	στο	συν-

δικαλιστικό	στερέωμα,	πήρε	ο	Μιχάλης	Χρυσοχοΐδης,	αλλά	και	η	κυβέρνηση	συνολικά,	με	
την	ένστολη	διαμαρτυρία	έξω	από	το	ΜΤΣ	και	το	ΥΕΘΑ	το	Σεπτέμβριο	του	1999,	αν	και	η	
τακτική	που	ακολουθήθηκε	στη	συνέχεια,	ήταν	μια	τακτική	ήπιων	τόνων,	που	αποσκοπού-
σε	στην	επίτευξη	αποτελεσμάτων	μέσα	από	το	διάλογο	και	τη	συνεργασία.
Οι	διαδηλωτές	εξέφρασαν	την	αντίθεσή	τους	στην	απόφαση	του	διοικητικού	συμβουλίου	

του	Ταμείου	να	εισαγάγει	διακρίσεις	εις	βάρος	των	μερισματούχων	αστυνομικών	και	απαί-
τησαν	από	τους	αρμόδιους	υπουργούς	και	τη	διοίκηση	του	Ταμείου	να	επιτρέψουν	στους	
συνδικαλιστές	να	συμμετέχουν	με	δικαίωμα	λόγου	και	ψήφου	στις	συνεδριάσεις	του	Δ.Σ.	
του.	Ζήτησαν,	επίσης,	να	αποτελέσει	το	όλο	ζήτημα	αντικείμενο	διυπουργικής	συνάντησης.
Λίγο	αργότερα,	έρχεται	με	τον	πιο	επίσημο	τρόπο	και	η	 ιστορική	απόφαση	των	προ-

έδρων	 όλων	 των	Ομοσπονδιών	 των	Σωμάτων	Ασφαλείας	 να	 δημιουργήσουν	 ένα	 κοινό	
μέτωπο	αγώνα	με	τελικό	στόχο	την	ίδρυση	Συνομοσπονδίας	για	την	ενιαία	αντιμετώπιση	
των	κοινών	 ζητημάτων	 της	ασφάλειας	στη	 χώρα	μας.	Η	απόφαση	 ελήφθη	σε	σύσκεψη	
του	άτυπου	συντονιστικού	οργάνου,	στις	6	Οκτωβρίου	1999	στην	Αθήνα,	κατά	την	οποία	
ανακοινώθηκε	ότι	το	ραντεβού	για	μια	κοινή	συγκέντρωση	διαμαρτυρίας	αστυνομικών,	
πυροσβεστών	και	λιμενικών	μπορεί	να	καθοριστεί	για	τις	2	Νοεμβρίου	του	ίδιου	έτους.

169. Η Ένωση Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος ιδρύθηκε το 1996 «από μια ομάδα Αξι-
ωματικών που είδαν την ιστορική αναγκαιότητα να γεννηθεί κάτι καινούργιο, ζωντανό και φρέσκο 
που να μπορέσει να προωθήσει τα ζητήματα του Πυροσβεστικού Σώματος», όπως αναφέρεται στο 
ιστορικό της Ένωσης στον ιστότοπό της.
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Την	ίδια	ώρα,	αίσθηση	προκαλεί	ένα	δημοσίευμα	της	εφημερίδας	«Σύγχρονη	Αστυνο-
μία»	(τεύχος	29,	Σεπτέμβριος	1999)	με	τίτλο	«Όχι	στο	συνδικαλισμό	με	κομματικό	μαν-
δύα».	
Το	δημοσίευμα	επιχειρεί	να	διασκεδάσει	τις	δυσμενείς	εντυπώσεις	από	τις	φημολογού-

μενες	κομματικές	υποψηφιότητες	προβεβλημένων	συνδικαλιστών	της	Αστυνομίας,	όπως	
ήταν	ο	Ηλίας	Βλαχογιάννης	και	ο	Δημήτρης	Κυριαζίδης.	«Σκανδαλίζουν και υπονομεύουν 
το συνδικαλισμό στα Σώματα Ασφαλείας οι κομματικές υποψηφιότητες εν ενεργεία αστυνο-
μικών, σύμφωνα με την άποψη πολλών αστυνομικών, που πληροφορήθηκαν από τις εφημε-
ρίδες και τα ραδιόφωνα, ότι δυο γνωστά στελέχη της Αστυνομίας πρόκειται να πολιτευτούν 
στις βουλευτικές εκλογές. Το αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη, να εκθέτει τον 
εαυτό του στην κρίση των ψηφοφόρων, ασφαλώς δεν απεμπολείται, εξαιτίας της ιδιότητας 
του συνδικαλιστή-αστυνομικού. Είναι όμως ένα ζήτημα, αν και πότε πρέπει ένας συνδικαλι-
στής-αστυνομικός να βάζει την ταμπέλα του υποψήφιου βουλευτή, όταν όλοι καταγγέλλουν 
τον κομματισμό και ζητούν να πάψουν τα κόμματα να χρησιμοποιούν την Αστυνομία για τα 
δικά τους μικροπολιτικά παιγνίδια. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται από πολλούς συνδι-
καλιστές, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι πρέπει να χρησιμοποιείται, χωρίς να προκαλεί τους 
συναδέλφους, που γνωρίζουν πόσο έχουμε ταλαιπωρηθεί από τις κομματικές παρεμβάσεις. 
Κυκλοφορούν αρκετό καιρό διάφορες φήμες, που έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στις 
τάξεις της Αστυνομίας και των Σωμάτων Ασφαλείας γενικότερα.

Οι αστυνομικοί παραμένουν στις θέσεις τους κανονικά, και καθώς δεν έχουν διαψεύσει 
τις σχετικές φήμες, προκαλούν με τη στάση τους το κοινό αίσθημα και, πολύ περισσότερο, 
δίνουν ερείσματα στην Πολιτεία να κατηγορήσει τους συνδικαλιστές, ότι εξυπηρετούν μικρο-
πολιτικά συμφέροντα. Πρόκειται ασφαλώς για μείζον ζήτημα συνδικαλιστικής δεοντολογίας, 
σε μια περίοδο κατά την οποία όχι μόνο γίνονται από όλες τις πλευρές εκτεταμένες προσπά-
θειες για τον αποκομματισμό των Σωμάτων Ασφαλείας και το κόψιμο του ομφάλιου λώρου 
που τα συνέδεε με τα κόμματα, αλλά επιδιώκεται και η ενωτική έκφραση των συνδικαλιστών 
με τη δημιουργία ενός τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου. Μας κάνει επίσης εντύπωση 
το γεγονός ότι αυτές οι φήμες έγιναν πιο έντονες τώρα που γίνεται μια προσπάθεια να δι-
εκδικήσουμε αγωνιστικά τα αιτήματά μας. Είναι σαν να λέμε στον κόσμο ότι κατεβαίνουμε 
στο δρόμο επειδή μας το υπαγορεύει το τάδε κόμμα. Το θέμα ενδέχεται να απασχολήσει τα 
συνδικαλιστικά όργανα προσεχώς, ανάλογα με τη στάση που θα κρατήσουν οι φερόμενοι 
ως υποψήφιοι βουλευτές συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος»,	ανέφεραν	αστυνομικοί	στην	
εφημερίδα.
Το	θέμα	δεν	επηρεάζει,	πάντως,	την	κοινή	πορεία	των	συνδικαλιστών,	οι	οποίοι	με	κοι-

νή	ανακοίνωση	(ΠΟΑΣΥ	και	ΠΕΝΑΑ)	αναφέρονται	στα	διαδραματιζόμενα	στο	ΜΤΣ	και	
επαναβεβαιώνουν	τη	βούλησή	τους	για	κοινούς	αγώνες.

Επανιεράρχηση στόχων

Το	Β’	έκτακτο	συνέδριο	της	ΠΕΝΑΑ	πραγματοποιήθηκε	(19-21	Οκτωβρίου	1999)	στη	
ΓΑΔΑ.	Την	έναρξη	των	εργασιών	κήρυξε	ο	Αρχιεπίσκοπος	κ.	Χριστόδουλος.	Θέμα,	η	επα-
νιεράρχηση	και	 επαναοριοθέτηση	 των	σκοπών	και	 στόχων	 της	Ομοσπονδίας,	 αλλά	και	
η	αναζήτηση	τρόπων	αντίδρασης	σε	περίπτωση	μη	 ικανοποίησης	αιτημάτων,	όπως	ήδη	
αναφέραμε.	Άκρως	διαφωτιστικός	και	πάλι	ο	φλογερός	λόγος	του	προέδρου	Αστυνόμου	
Α’	Μιχαήλ	Βετούλη:
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Κύριοι Συνάδελφοι,
Κύριοι Σύνεδροι,
Τρεις μήνες περίπου προτού γυρίσει η ρόδα του χρόνου και ο αιώνας και αλλάξει μαζί 
του και η χιλιετία, επέλεξε η Ομοσπονδία μας να πραγματοποιήσει το Έκτακτο αυτό Συνέ-
δριο, προσβλέποντας σε μια νέα αρχή, σε ένα νέο ξεκίνημα. Το 3ήμερο που ακολουθεί θα 
μας δοθεί η ευκαιρία να επαναϊεραρχήσουμε και επαναοριοθετήσουμε τους σκοπούς και 
στόχους της Ένωσής μας, αλλά και να αναζητήσουμε τρόπους αντίδρασης, σε περίπτωση 
μη ικανοποιητικής πορείας των σε εξέλιξη ευρισκομένων και γνωστών σε όλους οικο-
νομικών και άλλων αιτημάτων μας. Θα μας δοθεί η ευκαιρία να ξαναρίξουμε μια ματιά 
στα προβλήματα που απασχολούν την Ελληνική Αστυνομία και το προσωπικό της. Να τα 
εξετάσουμε και πάλι και να τα αξιολογήσουμε, υπό το φως των νέων δεδομένων. Να χρη-
σιμοποιήσουμε το παρελθόν, όχι ως αναπαυτήριο, αλλά ως εφαλτήριο για νέες εκτινάξεις 
και να το αξιοποιήσουμε ως μαρτυρία μεταβαλλόμενη και εν δυνάμει να αναζητήσουμε 
τρόπους «κεφαλαιοποίησης» των όποιων κερδών μας.
Να αναθεωρήσουμε, ίσως, σε ορισμένα θέματα τις απόψεις μας. Να ανατρέψουμε, αν 
χρειασθεί, τη βάση του συλλογισμού μας και να μετατοπίσουμε, όπου επιβάλλεται, το κέ-
ντρο βάρους των αποφάσεών μας. Δεν μας ταιριάζουν στατικές ερμηνείες και λιμνάζουσες 
καταστάσεις. Είναι επιβεβλημένο να προσαρμοστούμε στις νέες αστυνομικές απαιτήσεις, 
να αντιμετωπίσουμε τις νέες ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί, να δώσουμε ένα νέο περιε-
χόμενο στην εν γένει παρουσία και δράση μας. Προσωπικά πιστεύω ότι οι καιροί μάς υπα-
γορεύουν την υπερπήδηση κάποιων από τις μέχρι σήμερα ακολουθούμενες τακτικές και 
πρακτικές, με την ανάληψη πρωτοβουλίας σύγχρονης δυναμικής και προοπτικής. Και αυτό, 
γιατί ο χώρος της Αστυνομίας χρειάζεται ηθική και υπηρεσιακή αναγέννηση. Έχει ανάγκη 
ριζικών, καινοτόμων και γενναίων λύσεων για να μπορέσει να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις 
νέες προκλήσεις και τα δεδομένα που διαμορφώνονται τόσο στην εσωτερική έννομη τάξη, 
όσο και στον περιβάλλοντα χώρο μας, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τ’ άλλα, 
σε μια κοινωνία όπου αξίες, αρχές, ιδανικά και θεσμοί έχουν ξεθωριάσει, ηθικές αντιστά-
σεις έχουν κλονισθεί επικίνδυνα και ο πνευματικός κόσμος της χώρας μας βρίσκεται σε 
έναν ανεξήγητο και παρατεταμένο εφησυχασμό, η Πολιτεία θέλει τον Έλληνα Αστυνομικό:
Να παλεύει καθημερινά για την προστασία του πολίτη από την αυξανόμενη αριθμητικά και 
μεταλλασσόμενη ποιοτικά εγκληματικότητα, χωρίς να διαθέτει την απαραίτητη νομική, 
ηθική, κοινωνική και οικονομική «θωράκιση» και «πανοπλία». Να είναι «φύλακας άγγε-
λος», πιστός Σταχανοβίτης του καθήκοντος, με ατέλειωτες υποχρεώσεις και «τριτοκοσμι-
κά» δικαιώματα, «υπεράνθρωπο» ηθικής, ΤΙΜΙΟ, ΑΔΕΚΑΣΤΟ ΚΑΙ ΑΣΠΙΛΟ μπροστά σε 
χίλιους μύριους πειρασμούς και χιλιάδες αμαρτωλά χέρια που του δείχνουν από τη μια το 
Κέρας της Αμάλθειας και από την άλλη τον παράδεισο της γης της παρανομίας. Να προ-
σφέρει τις υπηρεσίες του με φιλότιμο, ευσυνειδησία και αυτοθυσία, όταν το Κράτος τον 
διατηρεί «απογυμνωμένο» ψυχολογικά, τον ωθεί σε «ψυχική» επαγγελματική αποξένωση, 
του αποστερεί την ελπίδα θετικής προοπτικής, του καλλιεργεί «δημοσιο-υπαλληλική νοο-
τροπία» και τον αποθαρρύνει από κάθε διάθεση πρωτοβουλίας και δράσης. Να εργάζεται 
κάτω από τις γνωστές αντίξοες και δύσκολες συνθήκες και «ανθρωποβόρα» ωράρια σε 
αρκετά κτίρια «υπανάπτυκτων» χωρών, στερούμενος την οικογένειά του, χωρίς να υπολο-
γίζουν οι υπεύθυνοι ότι από την ψυχολογία του καταπιεσμένου εύκολα μπορεί να περάσει 
κανείς στην ψυχολογία του καταπιεστή. Να εργάζεται αργίες, καθημερινές, νύχτα και ημέ-
ρα, χειμώνα - καλοκαίρι, να δίνει πρώτος το παρών στις θεομηνίες και τα δυστυχήματα, 
να μην υπολογίζει κίνδυνο, να θυσιάζει και τη ζωή του για να εξασφαλίσει την εσωτερική 
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ασφάλεια και την κοινωνική γαλήνη, όρους θεμελιώδεις για την οικονομική ανάπτυξη 
κάθε χώρας.
Κι όλα αυτά όταν η ΙΔΙΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ:
Τον εμπαίζει απροκάλυπτα με «πενιχρούς μισθούς» ή «μισθούς ντροπής», όπως έχουν 
αποκληθεί, αποφεύγοντας και υπεκφεύγοντας τη δίκαιη, ρεαλιστική και σοβαρή αντιμετώ-
πιση των «φλεγόντων» οικονομικών του θεμάτων.
Απαιτεί να επιδεικνύει μόνιμα υψηλή αίσθηση του καθήκοντος και χαμηλού βαρομετρικού 
νοημοσύνη.
Τον αποκαλεί «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» αλλά τον πληρώνει σαν «ΚΛΗΤΗΡΑ». Τον ονομάζει «ΑΞΙ-
ΩΜΑΤΙΚΟ», αλλά τον αντιμετωπίζει σαν «ΠΑΡΑΚΑΤΙΑΝΟ», τον καλοπιάνει με τη φράση 
«δεν ασκείς επάγγελμα, αλλά λειτούργημα». Του ζητάει να είναι ένα «ΚΟΡΟΪΔΟ» χωρίς 
αντανακλαστικά, να γεμίζει το στομάχι του με «ΕΥΓΕ», «ΜΠΡΑΒΟ» και «ΘΑ».
Δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί κάποιος να παίζει καθημερινά το κεφάλι 
του για τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία του πολίτη και να μην μπορεί ταυτόχρονα 
να συντηρήσει τον εαυτό του και την οικογένειά του.
Παζαρεύει ασήμαντες αυξήσεις σε «μισθούς πείνας», αν και η ικανοποίηση των αιτημά-
των των Αστυνομικών, ούτε «τεράστιο» κόστος θα είχε, ούτε «πρόκληση» θα ήταν, αφού 
οι πάντες ομολογούν και αναγνωρίζουν την απαράδεκτη οικονομική μας κατάσταση και 
την άμεση ανάγκη βελτίωσής της.
Κύριοι Συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι έχουμε χορτάσει διαχρονικά από χαμόγελα οδο-
ντόπαστας, αμφιρρέποντα λικνίσματα της γλώσσας και αερολογικές υποσχέσεις. Έχουμε, 
κατά καιρούς, κατακλυσθεί από κύματα ρητορικής πολιτικής έκρηξης και προκλητικές 
κενολογίες.
Έχει όμως και η υπομονή τα όριά της. Κι η πίκρα, η οργή κι η αγανάκτηση γίνονται κάποτε 
«πολύ κακοί σύμβουλοι», ιδίως:
Όταν οι Κυβερνώντες δείχνουν «επιλεκτική ευαισθησία», αδυνατούν να απαλλαγούν από 
το «σύνδρομο του Ταρτούφου» ή αρνούνται να «αποκωδικοποιήσουν» τα πολλαπλά ηχη-
ρά μηνύματα.
Όταν οι αρμόδιοι κλειδοκράτορες του «κρατικού κορβανά» ισχυρίζονται ότι δεν μπορούν 
να δώσουν περισσότερα στους ένστολους πολίτες της χώρας, γιατί θα πέσει έξω ο προϋ-
πολογισμός. Πώς γίνεται και το οικονομικό όχημα ξεχνάει κάθε φορά να σταματήσει στην 
αστυνομική στάση;
Πού ήταν όμως αυτοί οι θεματοφύλακες του δημόσιου θησαυροφυλακίου, που αρνούνται 
πεισματικά πραγματικές αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στο προσωπι-
κό των Σωμάτων Ασφαλείας;
Όταν με νόμους διαγράφονταν ή χαρίζονταν χρέη δισεκατομμυρίων Οργανισμών και Συ-
νεταιρισμών;
Όταν «κομματικά στελέχη» εισπράττουν εκατομμύρια μηνιαίως από «χρυσοφόρες» καρέ-
κλες των ΔΕΚΟ;
Όταν διορισμένοι «Πρόεδροι και Διευθύνοντες σύμβουλοι» ανταμείβονται με «παχυλότα-
τες» αποδοχές, χωρίς να «απειλούν» τη δημοσιονομική πολιτική της χώρας;
Όταν ένας «μπαρουτοκαπνισμένος» Στρατηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας μόλις στα 50 του καταφέρνει να πάρει καθαρό μισθό περίπου 500.000 δρχ., 
ποσό μικρότερο από τον οδηγό του Διοικητή μιας Κρατικής Τράπεζας;
Το ανούσιο δε και πολυπαιγμένο σήριαλ, «περί διαφωνιών» των συναρμοδίων Υπουργών, 
πρέπει κάποτε να σταματήσει. Όπως και η δικαιολογία των αναγκών που προέκυψαν από 
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τον πρόσφατο φονικό σεισμό, αλλά και κάθε άλλη δικαιολογία που μόνιμα και μονότονα 
πάντα βρίσκεται και προβάλλεται, όταν πρόκειται να ικανοποιηθούν αιτήματά μας.
Ειδικά αυτό της ύπαρξης φαινομένων διαφθοράς στις τάξεις του Αστυνομικού Σώματος. 
Βεβαίως, έχουμε και μεις την εσωτερική μας παθογένεια και παθολογία. Το εγκληματικό 
πάνθεον της Ελληνικής Αστυνομίας έχει εμπλουτισθεί με όλων των ειδών τα εγκλήματα. 
Αρκετοί εγγυητές της έννομης τάξης έχουν μετατραπεί σε όργανα ή παράγοντες του εγκλή-
ματος, ευάλωτοι στις Σειρήνες του υποκόσμου. Αρκετοί φύλακες του νόμου πρωταγωνι-
στές στην ανομία και την παρανομία. Αυτό όμως, το νοσηρό κομμάτι του Αστυνομικού 
Οργανισμού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, ως πρόσχημα, ως άλλοθι και να λειτουργεί, 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο, σε βάρος της πλειοψηφίας των αστυνομικών που ευσυνείδητα 
εκτελούν τα καθήκοντά τους.
Θα πρέπει κάποτε να αντιληφθούν οι ιθύνοντες ότι οποιοδήποτε οργανωτικό ή διαρθρω-
τικό μέτρο και οποιαδήποτε υλικοτεχνική ενίσχυση της Αστυνομίας, με ξεχασμένο τον αν-
θρώπινο παράγοντα, είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι δεν θα έχει τα αναμενόμενα 
και επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
Όσον αφορά εμάς τους Αξιωματικούς, στο περσινό Συνέδριο είχα, μεταξύ των άλλων, 
επισημάνει σε όλους τους τόνους και τα ηχοχρώματα και δίχως λεκτικές εκπτώσεις τη 
δεινή μας θέση.
Αξιωματικός, Κύριοι συνάδελφοι, σημαίνει αξία και αξίωμα, σημαίνει ισχύ και αρμοδι-
ότητες, σημαίνει διοίκηση και κύρος, σημαίνει υπηρεσιακή και κοινωνική αναγνώριση. 
Σημαίνει τελικά μία οντότητα εξοπλισμένη και ενισχυμένη νομικά, επαγγελματικά και οι-
κονομικά, για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στο δύσκολο και ιδιαίτερο ρόλο της.
Αναγνωρίζει κανείς στον εαυτό του σήμερα καμία από αυτές τις ιδιότητες; Νιώθει κανείς 
υπηρεσιακά ασφαλής, ευχαριστημένος από τη δουλειά του; Έχει κάποιον ισχυρό λόγο, 
κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο, να αφοσιωθεί μόνο στα καθήκοντά του;
Κάθε άλλο. Νιώθουμε ότι βρισκόμαστε υπό συνεχή ασφυκτικό υπηρεσιακό κλοιό. Αισθα-
νόμαστε περιφρονημένοι και προσβεβλημένοι. Διαθέτουμε γαλόνια χωρίς αξία. Αστέρια 
χωρίς φως. Κλάρες χωρίς περιεχόμενο. Ο ρόλος μας τείνει να περιορισθεί σ’ αυτόν του 
«βοηθού εκπληρώσεως» ή του απλού «προστηθέντος» για να χρησιμοποιήσω μια γνωστή 
νομική ορολογία. Πέρα από τις αναμφισβήτητες δικές μας, προσωπικές ευθύνες, η κύρια 
και βασική ευθύνη ανήκει στην Πολιτεία. Παρασυρμένη από τη λογική της αριθμητικής δύ-
ναμης και μετρώντας απλώς κεφάλια, κουκιά και ψήφους ικανοποίησε, σε κάποιο βαθμό, 
αιτήματα άλλων συναδέλφων μας, και ορθώς, αγνοώντας όμως κατά τρόπο προκλητικό 
και βάναυσο τη θέση και την προσφορά μας. Στριμώχτηκαν οι Αξιωματικοί στη γωνία και 
επικράτησαν κοντόφθαλμες και κοντόθωρες λογικές και πρακτικές, οι οποίες μας έχουν 
οδηγήσει σε μια ιεραρχική καταλυτική οικονομική ισοπέδωση, με όλες τις συνακόλουθες 
προσωπικές, υπηρεσιακές και λοιπές παρενέργειες και τριτενέργειες.
Φαίνεται πως κάποιοι έχουν παρεξηγήσει τη σύνεση, τη σοβαρότητα και την υπευθυνό-
τητα με την οποία αντιμετωπίζουμε γενικά τα πράγματα και αυτή μας τη συμπεριφορά 
την εκλαμβάνουν ως αδυναμία. Είναι αφελέστεροι των Αβδηριτών όσοι πιστεύουν ότι οι 
Αξιωματικοί θα συνεχίσουν να μένουν απαθείς και αδρανείς.
Δεν είμαστε διατεθειμένοι πλέον να ανεχθούμε την όποια υποβάθμιση, τον όποιο υποβιβα-
σμό, την όποια ενέργεια ή παράλειψη σε βάρος της ύπαρξής μας, του είναι μας. Επιτέλους, 
κύριοι αρμόδιοι, αξίζουμε καλύτερη μεταχείριση!
Όσον αφορά τις σχέσεις μας με τους άλλους συναδέλφους μας, είναι γεγονός ότι, μέχρι 
πρότινος, δεν βρίσκονταν στο καλύτερο δυνατό σημείο. Μικροπαρεξηγήσεις, μικροπεί-



371

Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

σματα και μικροεγωισμοί είχαν διαμορφώσει ένα αδρανές ουσιαστικά κλίμα και τοπίο. 
Η διαφορετική αντίληψη και αντιμετώπιση κάποιων από τα υπηρεσιακά μας θέματα είχε 
μικρύνει το νήμα της επικοινωνίας και είχε παραμορφωτικά μεγεθύνει τις αποστάσεις. Η 
ελευθερία όμως της άποψης, η ανεκτικότητα του άλλου, του διαφορετικού είναι το μέτρο 
της δημοκρατίας. Έτσι κι αλλιώς, οι απόψεις δεν ενοχοποιούνται, ενώ ο δογματισμός 
παράλληλα κάνει πολύ καλό ζευγάρι με την αμάθεια, αρκετές δε φορές και με τη βλακεία.
Κάποιοι, βεβαίως, ομιλούν για εύθραυστο συνδικαλιστικό κέλυφος και ονειρεύονται συν-
δικαλιστική κρίση, την οποία εμφανίζουν ως συμπαγή βεβαιότητα. Κάποιοι άλλοι ανα-
καλύπτουν συνδικαλιστικούς συλλαβόγριφους, ενώ άλλοι ομιλούν για μεταξύ μας φα-
γωμάρες, για διχασμό, για διάσπαση ή πολυδιάσπαση και ότι υπάρχει φυλλορρόημα στο 
συνδικαλιστικό κίνημα. Άλλοι με τόνους ενθουσιώδεις και επικολυρικούς διακηρύσσουν, 
με υποκριτική επένδυση, το πρώιμο τέλος του συνδικαλισμού, ενώ οι Ζηλωτές της γκρίζας 
συνδικαλιστικής ζώνης προσπαθούν να υπονομεύσουν γενικότερα την προσπάθεια, κάνο-
ντας λόγο για μεταξύ μας ψυχικό Ατλαντικό. Κάποιοι άλλοι δε οραματίζονται, ίσως, την 
παράδοση και το ξεθεμελίωμα της συνδικαλιστικής Καρχηδόνας.
Και αυτό γιατί η έλλειψη επικοινωνίας είχε πράγματι δημιουργήσει την εντύπωση ότι μας 
χωρίζουν πολλά και ότι είναι αδύνατη η συνεννόηση και, πολύ περισσότερο, η σύμπλευση. 
Προσωπικά πιστεύω ότι δεν προσπαθήσαμε προς αυτή την κατεύθυνση όσο έπρεπε. Δεν 
αφήσαμε στο βαθμό που έπρεπε ο ένας να αφουγκραστεί και να κατανοήσει τα προβλή-
ματα, τους προβληματισμούς και τις αγωνίες του άλλου. Σίγουρα είναι περισσότερα αυτά 
που μας ενώνουν. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μας και πολύ περισσότερο οι 
Αξιωματικοί δεν είναι «εργοδότες», όπως συνηθίζεται να λέγεται, των άλλων συναδέλφων 
τους. Εργοδότης όλων μας είναι ο ελληνικός λαός, ο οποίος περιμένει από εμάς να κάνου-
με σωστά και αποτελεσματικά τη δουλειά μας, εμπεδώνοντας το αίσθημα ασφάλειας στην 
ελληνική κοινωνία, το οποίο είναι αλήθεια ότι έχει μειωθεί σημαντικά.
Από την άλλη μεριά, εγώ τουλάχιστον, δεν θέλω να πιστέψω ότι κάποιοι, σε μια προσπά-
θεια σμίκρυνσης της ιεραρχικής απόστασης και αποδυνάμωσης του κύρους των Αξιωμα-
τικών «υπονομεύουν», μέσω του συνδικαλισμού, το έργο τους.
Είναι ανάγκη να επισημανθεί εδώ με έμφαση ότι η καταξίωση στα μάτια και στη συνεί-
δηση των άλλων δεν είναι θέμα θέσεων και αξιωμάτων, αλλά αυτός καθαυτός ο τρόπος 
με τον οποίο ο καθένας μας ασκεί τα καθήκοντά του, απ’ όποιο μετερίζι κι αν βρίσκεται.
Ελπίζουμε πάντως, μετά την πρόσφατη γνωστή μεταξύ μας προσέγγιση και τη σύσταση 
του Συντονιστικού Οργάνου των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του προσωπικού των 
Σωμάτων Ασφαλείας, οι «ψυχρές συνδικαλιστικές μέρες» να αποτελέσουν μια κακή αφη-
γηματική ιστορία για τους επιγόνους της συνδικαλιστικής μας οικογένειας. Τα ξίφη της 
όποιας διαφωνίας να γίνουν αλέτρια συνδικαλιστικής δημιουργίας. Και τούτο γιατί δεν 
μας χωρίζει απολύτως ΤΙΠΟΤΑ. Αντίθετα, μας ενώνουν πολλά και καθοριστικά. Ένας ενι-
αίος αιμοδοτικός αυλός διατρέχει όλο τον άξονα της υπηρεσιακής μας ζωής και ύπαρξης. 
Είμαστε μέλη και όργανα ενός ενιαίου και αδιαίρετου συνόλου και οργανισμού. Το καθένα 
στη θέση του, με τον δικό του ρόλο και τον δικό του τρόπο λειτουργίας. Όποιο μέλος κι αν 
πληγεί ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο κακοποιηθεί, πάσχει και συμπάσχει ολόκληρος ο οργανι-
σμός. Είμαστε παιδιά της ίδιας μάνας, της Αστυνομίας. Ζούμε, αναπνέουμε και κινούμεθα 
στον ίδιο χώρο. Αντιμετωπίζουμε και μοιραζόμαστε, πολλές φορές, τους ίδιους κινδύνους. 
Δεχόμαστε τις ίδιες κακοπροαίρετες επιθέσεις, τα ίδια «Πάρθια» και «ιοβόλα» βέλη, τις 
ίδιες λοιδορίες. Έχουμε τους ίδιους προβληματισμούς και τις ίδιες αγωνίες για το μέλλον 
του Αστυνομικού Σώματος. Είμαστε βέβαιοι ότι όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να κάνου-
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με πράξη τα οράματα, τις προσδοκίες και τους στόχους μιας πραγματικά νέας, σύγχρονης, 
δημιουργικής, αποτελεσματικής και αναγεννημένης Αστυνομίας. Στο σημείο αυτό όμως, 
πρέπει οπωσδήποτε να επισημάνουμε ότι, σε ένα οργανωμένο και πειθαρχημένο σύνολο, 
όπως πρέπει να είναι η Αστυνομία, είναι αυτονόητο ότι ο καθένας μας πρέπει να κάνει τη 
δουλειά του από τη θέση στην οποία βρίσκεται και το αξίωμα το οποίο κάθε φορά κατέχει. 
Ποιος συνετός, υπεύθυνος και εχέφρων νους μπορεί να διαφωνήσει σ’ αυτό; Σήμερα, σε 
αρκετές περιπτώσεις υπάρχει σύγχυση ως προς τους ρόλους, τις θέσεις και τα αξιώματα. 
Αποπειρώνται κάποιοι, ευτυχώς λίγοι, να ασκήσουν διοίκηση, χωρίς να το δικαιούνται και 
υποχωρούν, ανήμποροι να αντιδράσουν, οι πραγματικοί-φυσικοί διοικούντες.
Ο ιεραρχικός όμως εξισωτισμός κατατρώγει τα σπλάγχνα του Σώματος, δημιουργεί ρήγμα 
στις σχέσεις μας και υπονομεύει ευθέως την εύρυθμη λειτουργία του. Είμαι σίγουρος ότι 
κανείς δεν το θέλει αυτό. Δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να μας διαφεύγει ότι οι χορ-
δές του αστυνομικού Σώματος είναι λεπτές και ευαίσθητες και ότι χρειάζονται σοβαρά, 
υπεύθυνα, ικανά και επιδέξια χέρια, ώστε να αποφεύγονται τα «φάλτσα» και οι όποιες 
«παραφωνίες».
Οι συνδικαλιστικές εξουσίες δεν πρέπει να ασκούνται χύδην, αλλά μέσα σε κάποια λογικά 
και ανεκτά όρια. Και αυτό, γιατί η Αστυνομία δεν είναι ένα οποιοδήποτε «εργοστάσιο», 
που μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει οποτεδήποτε. Να αφήσει τα μηχανήματα να χαλάσουν 
και να σκουριάσουν ή τα προϊόντα να μουχλιάσουν και να σαπίσουν. Το αγαθό, το προϊόν 
που «παράγει» η Αστυνομία, αυτό δηλαδή της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, δεν είναι 
ένα οποιοδήποτε αγαθό και σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι είναι και αδιαπραγμάτευτο 
και αναντικατάστατο. Και για να παραχθεί, είναι προφανές ότι χρειάζεται καλή οργάνω-
ση, έλλογος βαθμός πειθαρχίας και ορισμένη τάξη.
Εν τω μεταξύ, επειδή το κανάλι επικοινωνίας Διοίκησης - Συνδικαλιστών δεν έχει ακόμα 
διαμορφωθεί και οριοθετηθεί, είναι αλήθεια ότι παρατηρούνται κάποιες υπερβολές και 
από τις δύο πλευρές. Γι’ αυτό απαιτείται αμφιμερώς επίδειξη πνεύματος συνεργασίας, κα-
τανόησης και επιείκειας. Και να μην ξεχνούν οι όποιοι Προϊστάμενοι ότι η δική μας φωνή 
είναι και δική τους. Τα δικά μας προβλήματα είναι και δικά τους. Και ότι τελικά η προ-
ώθηση των αιτημάτων και η επίλυση των προβλημάτων μας δεν μπορεί να επιτυγχάνεται 
πάντοτε με χριστιανική συμπεριφορά.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει σήμερα ότι ο αστυνο-
μικός συνδικαλισμός έχει επιτύχει μια ουσιαστική παρέμβαση στην αστυνομική και όχι 
μόνο πραγματικότητα, παρά τα όποια λάθη μας, τις όποιες ελλείψεις, παραλείψεις και τα 
«διαφυγόντα κέρδη».
Είναι σαφές ότι ο αστυνομικός συνδικαλισμός άγγιξε τα κράσπεδα της εξουσίας και αφαί-
ρεσε μέρος της από κάποιους που ασκούσαν «επί των κεφαλών των άλλων» απόλυτο 
έλεγχο, ενώ έγινε η ελπίδα και η ακτίδα φωτός για την απεμπλοκή, για την απομάκρυνση 
από το «βουβό» παρελθόν μας. Δεν αντέχαμε παραπέρα στις προσταγές της λογικής του 
ναρκωμένου κοπαδιού. Είναι γεγονός όμως ότι η μετατόπιση του απολιθωμένου, του απο-
στεωμένου εκκρεμούς ήταν σχεδόν βίαιη, γι’ αυτό και βιώνουμε μία τραυματική, κάποιες 
φορές, πραγματικότητα. Οι όποιες άστοχες, υπερβολικές, παρεκκλίνουσες γενικά ενέργει-
ες οφείλονται σε ένα καθυστερημένο μεταβολισμό της οριακής και καθοριστικής αλλαγής 
που έγινε το 1988 και που αντανακλούσε βαθύτερες ανακατατάξεις.
Παράλληλα όμως, ας μην υποτιμά πλέον κανείς την ύπαρξη και την ισχύ του συνδικαλι-
σμού. Ας μην επιχειρήσουν κάποιοι άλλοι άκριτα και επιχαίροντες να σκάψουν την κοίτη 
της ακριβούς ροής του συνδικαλιστικού ποταμού. Τα πράγματα, όπως γνωρίζετε, ακολου-
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θούν τους δικούς τους κανόνες, τη δική τους λογική, η οποία δύσκολα ανέχεται τα δεσμά 
της πρόβλεψης και πολύ περισσότερο του προκαθορισμού. Δεν γνωρίζω αν κάποιοι τρί-
τοι επιθυμούν και απεργάζονται σχέδια υπονόμευσης και ναρκοθέτησης του αστυνομικού 
συνδικαλισμού ή φαλκίδευσης των όποιων συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων. Να είναι 
βέβαιοι ότι δεν θα επιτρέψουμε, σε καμία περίπτωση, επιστροφή στα γεροντικά ή γεροντί-
στικα κακέκτυπα ιδεών και αντιλήψεων του παρελθόντος.
Κύριοι Συνάδελφοι, το ότι η Αστυνομία διαθέτει δύναμη είναι αυτονόητο. Το ότι δεν πρέ-
πει να χρησιμοποιούμε τη δύναμη αυτή αυθαίρετα και καταχρηστικά πρέπει να είναι δύο 
φορές αυτονόητο. Το ότι όμως δεν χρησιμοποιούμε αυτή μας τη δύναμη όταν μας θίγουν, 
μας περιφρονούν και μας προσβάλλουν, ε, αυτό μού είναι εντελώς ακατανόητο.
Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να απαντήσουμε, αν χρειασθεί, όπως πρέπει σε όσους προκλητικά 
εξακολουθούν να αλλοιώνουν την προσωπικότητά μας και να νοθεύουν την πραγματική 
μας ταυτότητα.
Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όποιος δεν πλησιάζει την κυψέλη δεν είναι άξιος, ούτε της 
κηρήθρας, ούτε του περιεχομένου της.

Η	Συνέλευση	των	Αντιπροσώπων	του	2ου	Εκτάκτου	Συνεδρίου	της	Π.ΕΝ.Α.Α.,	ύστερα	
από	τριήμερη	αναλυτική	και	διεξοδική	συζήτηση,	εξέδωσε	Ψήφισμα	για	την	επανιεράρχη-
ση	όλων	των	χρονιζόντων	προβλημάτων,	θέτοντας	σε	άμεση	προτεραιότητα:	
α.	 Τη	δημιουργία	θεσμών	αξιοκρατικής	και	διαφανούς	λήψης	των	αποφάσεων	σε	όλα	

τα	επίπεδα,	μέσα	από	Συλλογικά	Όργανα,	επί	παρουσία	και	των	εκπροσώπων	των	
Συνδικαλιστικών	Ενώσεων	(Συμβούλια	αξιολόγησης	-	κρίσεων	-	προαγωγών	-με-
ταθέσεων	-	πειθαρχικά).

β.	 Τη	βελτίωση	των	οικονομικών	αποδοχών	μέσα	στα	πλαίσια	του	«Ενιαίου	μισθο-
λογίου»,	με	την	αύξηση	του	βασικού	μισθού	του	Ανθυπολοχαγού	τουλάχιστον	στις	
230.000	δρχ.	με	ταυτόχρονη	αναπροσαρμογή	των	σχετικών	συντελεστών,	σε	συν-
δυασμό	με	την	προώθηση	των	μισθολογικών	προαγωγών	των	Αξιωματικών	-επόμε-
νος	του	αποστρατευτικού	βαθμός.

γ.	 Την	αποτροπή	σε	κάθε	περίπτωση	προώθησης	της	καθ’	όλα	άδικης,	καταχρηστικής	
και	αυθαίρετης	λύσης	διαχωρισμού	του	Μ.Τ.Σ.	σε	δύο	«Λογαριασμούς»,	ενέργειας	
η	οποία,	μετά	βεβαιότητας,	θα	θέσει	σε	δοκιμασία	τις	σχέσεις	με	τις	Ένοπλες	Δυνά-
μεις.

δ.	 Την	ένταξη	όλου	του	προσωπικού	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	στον	Κλάδο	Υγείας,	
έπειτα	από	σχετική	οικονομικοτεχνική	μελέτη	και	αφού	ληφθούν	υπόψη	οι	προτά-
σεις	του	Κλάδου,	ώστε	να	μη	θιγούν	σε	καμία	περίπτωση	κεκτημένα	δικαιώματα	
των	ήδη	ασφαλισμένων.

ε.	 Την	αναζήτηση	τρόπων	αντιμετώπισης	της	μάστιγας	των	τροχαίων	δυστυχημάτων.
στ.	 Τη	στελέχωση	των	Οικονομικών	υπηρεσιών	και	των	Ασφαλιστικών	Ταμείων,	αλλά	

και	όποιας	άλλης	Υπηρεσίας	κρίνεται	αναγκαίο,	με	προσωπικό	ειδικών	γνώσεων.
ζ.	 Τη	λειτουργία	Γραφείων	Διοικητικών	Εξετάσεων,	Γραφείου	Τύπου	και	Παραπόνων	

σε	κάθε	Αστυνομική	Διεύθυνση.
η.	 Την	 ανάγκη	 δημιουργίας	Αστυνομικού	 Πανεπιστημίου	 για	 την	 αναβάθμιση	 και	

αναθεώρηση	του	ουσιαστικού	περιεχομένου	της	εκπαίδευσης	και	μετεκπαίδευσης.
θ.	 Την	τήρηση,	επιτέλους,	των	σχετικών	διατάξεων	για	την	πενθήμερη	εργασία	και	τη	

χορήγηση	σε	όλο	το	αστυνομικό	προσωπικό	αδιακρίτως	της	εβδομαδιαίας	ανάπαυ-
σης	(ρεπό).
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ι.	 Τη	συμμετοχή	και	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	-όπου	αυτό	κρίνεται	επιβεβλημένο-	
σε	όλες	τις	διαδικασίες	προγραμματισμού	σχεδίασης	των	μέτρων	διεξαγωγής	των	
Ολυμπιακών	αγώνων	2004.

κ.	 Την	επανεξέταση	των	κριτηρίων	επιλογής	του	προσωπικού	της	Υπηρεσίας	Εσωτε-
ρικών	Υποθέσεων.

Η	συνέλευση	επίσης	επεσήμανε	για	μία	ακόμα	φορά	την	άμεση	ανάγκη:
α.	 Επαναπροσδιορισμού	του	έργου	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	και	απαλλαγής	της	από	

την	εκτέλεση	ξένων	προς	την	αποστολή	της	έργων.
β.	 Αναδιάρθρωσης	 και	 βελτίωσης	 της	 υλικοτεχνικής	 υποδομής	 των	 αστυνομικών	

Υπηρεσιών	και	ανακατανομής	της	οργανικής	δύναμης	του	Σώματος.
γ.	 Ορθολογικότερου	σχεδιασμού	των	εν	γένει	λαμβανομένων	μέτρων	τάξης	και	ασφά-

λειας	και	της	εξασφάλισης	ανθρώπινων	συνθηκών	εργασίας	για	το	αστυνομικό	προ-
σωπικό.

δ.	 Νομικής,	υλικής	και	ηθικής	θωράκισης	του	αστυνομικού	προσωπικού	για	την	απο-
τελεσματική	αντιμετώπιση	της	σύγχρονης	εγκληματικότητας	και	την	εμπέδωση	του	
αισθήματος	ασφάλειας	των	συμπολιτών	μας.

ε.	 Θέσπισης	διατάξεων	νόμιμης	χρήσης	των	όπλων	από	αστυνομικά	όργανα,	ώστε	να	
διαλυθούν	οι	συγχύσεις	και	αμφιβολίες	και	να	αποτραπεί	κάθε	αρνητικό	στοιχείο	
χρήσης	ή	αχρησίας	των	όπλων	των	αστυνομικών.

ΤΟΝΙΣΕ	την	έλλειψη	επαρκούς	αστυνόμευσης	αρκετών	περιοχών	της	χώρας	μας,	ιδίως	
των	παραμεθόριων,	επισημαίνοντας	την	ανάγκη	ενίσχυσης	αυτών,	με	σκοπό	την	αντιμε-
τώπιση	 της	 λαθρομετανάστευσης	 και	 των	συναφών	μ’	 αυτή	μορφών	 εγκληματικότητας	
(ναρκωτικών	κ.λπ.).
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕ,	 για	 μία	 ακόμη	 φορά,	 τα	 όποια	 φαινόμενα	 διαφθοράς	 στο	 χώρο	 της	

Αστυνομίας,	 ζητώντας	 την	 άμεση	 και	 παραδειγματική	 τιμωρία	 των	 επίορκων-ενόχων	
αστυνομικών,	οι	οποίοι	με	τις	απαξιωτικές	πράξεις	τους	αμαυρώνουν	την	εικόνα	της	και	
πλήττουν	βάναυσα	το	κύρος	και	το	γόητρο	του	Σώματος.
ΖΗΤΗΣΕ	την	όσο	το	δυνατόν	ταχύτερη	προώθηση,	εκ	μέρους	των	Εισαγγελικών	και	

Δικαστικών	Αρχών,	των	διαδικασιών	απονομής	της	δικαιοσύνης,	ώστε	να	μην	αιωρούνται	
επί	μακρόν	σοβαρές	κατηγορίες	κατά	αστυνομικών,	μέχρι	και	των	Ηγετικών	κλιμακίων,	
οι	οποίες	είναι	προφανές	ότι	δημιουργούν	ζοφερή	εικόνα	και	διαταράσσουν	την	εύρυθμη	
λειτουργία	του	Σώματος,	κλονίζοντας	ταυτόχρονα	σοβαρά	την	εμπιστοσύνη	των	πολιτών	
στην	Αστυνομία.	
ΧΑΙΡΕΤΙΣΕ	την	πρόσφατη	προσέγγιση	της	Ομοσπονδία	με	την	Π.Ο.ΑΣ.Υ.,	αλλά	και	τη	

σύσταση	του	Συντονιστικού	Οργάνου	των	Συνδικαλιστικών	Οργανώσεων	των	Σωμάτων	
Ασφαλείας	(Αστυνομικών	-	Λιμενικών	-	Πυροσβεστών),	εξέλιξη	η	οποία	είναι	σαφές	ότι	
δίνει	μια	νέα	δυναμική	και	προοπτική	στη	συνδικαλιστική	μας	παρουσία	και	δράση	και	η	
οποία	σίγουρα	σηματοδοτεί	μια	νέα	περίοδο	στο	συνδικαλιστικό	κίνημα	του	προσωπικού	
των	Σωμάτων	αυτών,	ευελπιστώντας	όπως	το	εν	λόγω	Όργανο	αποτελέσει	εφαλτήριο	σύ-
στασης	της	προβλεπόμενης	από	το	νόμο	Συνομοσπονδίας,	στη	βάση	της	ισοτιμίας	και	με	
κοινά	αποδεκτούς	όρους	και	προϋποθέσεις.
ΤΟΝΙΣΕ	τη	δυσαρέσκειά	της	για	τον	άδικο,	υπερβολικό,	περιφρονητικό	και	προσβλητι-

κό	αρκετές	φορές	τρόπο	με	τον	οποίο	ορισμένα	Μ.Μ.Ε.	και	λειτουργοί	του	Τύπου	αντιμε-
τωπίζουν	την	Αστυνομία	και	τους	αστυνομικούς	συντάκτες,	ζητώντας	την	παρέμβαση	της	
Ε.Σ.Η.Ε.Α.,	του	Ραδιοτηλεοπτικού	Συμβουλίου	και	του	Δικηγορικού	Συλλόγου	Αθηνών.
ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΕ	στους	Έλληνες	πολίτες,	κάνοντας	έκκληση	για	γόνιμη	μεταξύ	μας	
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συνεργασία	για	την	αποτελεσματικότερη	αντιμετώπιση	των	προβλημάτων	αστυνόμευσης.
ΑΝΕΘΕΣΕ	στο	Δ.Σ.	 της	Ένωσής	 μας	 την	 αναζήτηση,	 από	 κοινού	 με	 το	 νομικό	 μας	

σύμβουλο,	τρόπων	αντιμετώπισης	οποιουδήποτε	υφιστάμενου	εκκρεμούς	ή	άλλου	μελλο-
ντικού	ζητήματος	το	οποίο	χρήζει	της	παρέμβασής	του.
Τέλος,	ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ	 τη	 συμμετοχή	 της	Ομοσπονδίας	 στις	 κινητοποιήσεις	 της	 2-11-

1999,	που	πρότεινε	πρόσφατα	(6-10-1999)	το	Συντονιστικό	Όργανο	των	Σωμάτων	Ασφα-
λείας	λόγω	μερικής	μόνο	ικανοποίησης	των	οικονομικών	αιτημάτων.	

Η	Συνέλευση	των	Αντιπροσώπων

Τους ενώνουν τα προβλήματα 

Οι	 ένστολοι	 αστυνομικοί,	 λιμενικοί	 και	 πυροσβέστες	 κατήλθαν	 σε	 κοινό	 αγωνιστικό	
μέτωπο	κυρίως	με	τα	εξής	αιτήματα:
-	Αύξηση	του	βασικού	μισθού	του	Ανθυπολοχαγού	τουλάχιστον	στις	230.000	δρχ.	με	

παράλληλη	αναπροσαρμογή	των	συντελεστών	από	1-1-2000.
-	Σύνδεση	της	εργασίας	με	την	αμοιβή	και	καθιέρωση	αποζημίωσης	για	εργασία	τη	νύ-

κτα,	τις	αργίες	και	τις	υπερωρίες	με	ωρομίσθιο.
-	Αναγνώριση	της	εργασίας	ως	επικίνδυνης	και	ανθυγιεινής.
-	Προώθηση	των	μισθολογικών	προαγωγών	των	Αξιωματικών	-	επόμενος	του	αποστρα-

τευτικού	βαθμός.
-	Προσμέτρηση	της	στρατιωτικής	θητείας	ως	πραγματικής	υπηρεσίας.
Αναμφισβήτητα,	 η	 κοινή	 κάθοδος	 έξω	 από	 τη	 Βουλή	 των	 Ελλήνων	 ήταν	 εντυπωσι-

ακή.	Από	το	πρωί	της	2ας	Νοεμβρίου	1999,	 τα	μέλη	των	διοικητικών	συμβουλίων	των	
Ομοσπονδιών	και	αντιπροσωπείες	όλων	των	πρωτοβαθμίων	ενώσεων	πραγματοποίησαν	
24ωρη	διαμαρτυρία,	ενώ	με	το	Ψήφισμα	που	κατατέθηκε	στα	πολιτικά	κόμματα,	καταγ-
γέλθηκε	η	παραπλανητική	πολιτική	της	κυβέρνησης	όσον	αφορά	τις	δήθεν	γενναίες	αυξή-
σεις	προς	τους	ένστολους,	όπως	υποστήριζαν	ορισμένα	ΜΜΕ.	Οι	συνδικαλιστές	διένειμαν	
στους	διερχόμενους	πολίτες	φυλλάδιο	με	τα	αιτήματά	τους,	το	οποίο	απευθυνόταν	στους	
πολίτες	με	το	χαρακτηριστικό	τίτλο	«Θέλουμε, όμως μπορούμε;».

Έλληνα πολίτη, 
Εμείς οι αστυνομικοί υπάλληλοι, που η Πολιτεία μάς έχει αναθέσει να σου διαφυλάττουμε 
τα πολυτιμότερα αγαθά (τη ζωή και την περιουσία σου) και να παρέχουμε την τάξη και την 
ασφάλεια στην ελληνική κοινωνία, να είσαι βέβαιος ότι έχουμε όλη τη θέληση για να σου 
εξασφαλίσουμε όλα αυτά. Αρκετές φορές, μάλιστα, το κάνουμε και με κίνδυνο της ζωής 
μας. Όμως μπορούμε; Έχουμε τις δυνατότητες και τα απαραίτητα εφόδια; Μπορούμε να 
σου διασφαλίσουμε όλα αυτά, όταν ο χώρος μας στερείται θεσμών, όταν δεν υπάρχουν 
κίνητρα αποδοτικότητας, όταν η εκπαίδευση είναι ελλιπής, όταν το πειθαρχικό δίκαιο δεν 
παρέχει τα εχέγγυα για την πάταξη της διαφθοράς και την αποπομπή των επίορκων, όταν 
τα αυτοκίνητα και οι τηλεπικοινωνίες είναι παμπάλαια, όταν η δομή των υπηρεσιών και 
η κατανομή του προσωπικού είναι αναχρονιστική, όταν κατά τις αποσπάσεις μας δεν κα-
λύπτονται τα έξοδα για όλες τις ημέρες, όταν εργαζόμαστε ασταμάτητα χωρίς ρεπό, όταν 
εργαζόμαστε νύχτα χωρίς αμοιβή, όταν, όταν, όταν..,	τονιζόταν	μεταξύ	άλλων170.

170. ΠΟΑΣΥ, Η Δικαίωση, σελ. 255.
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Οι μισθολογικές κατακτήσεις

Μετά	 το	 πέρας	 της	 24ωρης	 διαμαρτυρίας,	 θορυβημένη	η	 κυβέρνηση	και	 για	 να	μην	
έχει	 άλλου	 τύπου	 παρενοχλήσεις,	 ενόψει	 και	 της	 επίσημης	 επίσκεψης	 στην	Αθήνα	 του	
Αμερικανού	Προέδρου	Μπιλ	Κλίντον,	ανακοίνωσε	εσπευσμένα	την	απόφαση	του	Υπουρ-
γικού	Συμβουλίου,	που	συνεδρίασε	την	επομένη	ημέρα,	ότι	θα	υπάρξει	αναπροσαρμογή	
των	συντελεστών	 του	μισθολογίου,	αύξηση	 επιδόματος	 επιτελικής	 ευθύνης,	 καθιέρωση	
επιδόματος	διοίκησης	και	καθιέρωση	αποζημίωσης	για	τη	νυχτερινή	εργασία	με	βάση	το	
ωρομίσθιο.
Οι	πρωτοβουλίες	των	συνδικαλιστών	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	στόχευαν	στην	κλιμά-

κωση	των	πιέσεών	τους,	δεδομένου	ότι	η	χώρα	είχε	μπει	ήδη	σε	προεκλογική	τροχιά	(οι	
βουλευτικές	εκλογές	έγιναν	τελικά	στις	9	Απριλίου	2000)	και	τα	πολιτικά	κόμματα	πλειο-
δοτούσαν	σε	εξαγγελίες	και	υποσχέσεις.	
Οι	νέες	ρυθμίσεις	συμπεριελήφθησαν	σε	Νομοσχέδιο	του	υπουργείου	Οικονομικών,	το	

οποίο	ψηφίσθηκε	στο	σύνολό	του	στις	16-11-1999.	
Έτσι,	από	1-1-2000	ο	βασικός	μισθός	του	Ανθυπολοχαγού	και	αντίστοιχων	αυξάνεται	

από	188.500	στις	200.000	και	από	1-7-2000	στις	203.000	δρχ.	Οι	δε	συντελεστές	προσδιο-
ρισμού	των	βασικών	μισθών	αντικαθίστανται	από	1-7-2000	ως	ακολούθως:
ΑΡΧΗΓΟΣ:	Παραμένει	στο	2,30
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ	και	αντίστοιχοι:	Παραμένει	στο	1,95
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ:	Από	1,80	σε	1,83	
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ:	Από	1,63	σε1,68
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ:	Από	1,40	σε	1,44
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ:	Από	1,23	σε	1,28
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ:	Από	1,15	σε	1,19
ΛΟΧΑΓΟΣ:	Από	1,10	σε	1,13
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ:	Από	1,05	σε	1,08	
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ:	1	(Βάση	υπολογισμού	μισθών)
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ:	Από	0,93	σε	0,96
ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ:	Από	0,90	σε	0,93
ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ:	Από	0,86	σε	0,89
ΛΟΧΙΑΣ:	Από	0,73	σε	0,76
Το	επίδομα	υψηλής	και	αυξημένης	ευθύνης	διαμορφώθηκε	ως	ακολούθως:
Από	1-1-2000	οι	10.000	δρχ.	σε	16.000	δρχ.	και	από	1-7-2000	σε	20.000	δρχ.,	για	τους	

Αντισυνταγματάρχες	και	Ταγματάρχες	ή	αντίστοιχους,	με	εξαίρεση	τους	μισθολογικά	προ-
αγόμενους	στους	βαθμούς	αυτούς.
Από	1-1-2000	οι	5.000	δρχ.	σε	11.000	δρχ.	και	από	1-7-2000	σε	15.000	δρχ.,	για	τους	

κατώτερους	Αξιωματικούς	 (Λοχαγούς,	Υπολοχαγούς	και	Ανθυπολοχαγούς	και	αντίστοι-
χους),	με	εξαίρεση	τις	μισθολογικές	προαγωγές	στους	βαθμούς	αυτούς.
Από	1-1-2000	οι	4.000	σε	9.000	δρχ.	και	από	1-7-2000	σε	12.000	δρχ.,	για	τους	Ανθυπα-

σπιστές,	Υπαξιωματικούς	και	Μόνιμους	Στρατιώτες.
Καθιερώνεται	επίδομα	Ευθύνης	Διοίκησης	-	Διεύθυνσης,	που	ορίζεται	ως	εξής:
α.	Για	 τους	Ανώτατους	Αξιωματικούς,	 με	 εξαίρεση	 τους	 προαγόμενους	μισθολογικά,	

σε	είκοσι	πέντε	χιλιάδες	(25.000)	δραχμές	από	1-1-2000	και	σε	πενήντα	χιλιάδες	(50.000)	
δραχμές	από	1-7-2000.
β.	Για	τον	Συνταγματάρχη	ή	αντίστοιχο,	με	εξαίρεση	τους	προαγόμενους	μισθολογικά	
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στο	βαθμό,	σε	είκοσι	χιλιάδες	 (20.000)	δραχμές	από	1-1-2000	και	σε	σαράντα	χιλιάδες	
(40.000)	δραχμές	από	1-7-2000.
γ.	Για	τον	Αντισυνταγματάρχη	και	Ταγματάρχη	ή	αντίστοιχους,	με	εξαίρεση	τους	προ-

αγόμενους	μισθολογικά	στους	βαθμούς	αυτούς,	σε	δεκαπέντε	χιλιάδες	δραχμές	από	1-1-
2000	και	σε	τριάντα	χιλιάδες	(30.000)	δραχμές	από	1-7-2000.
δ.	Για	κατώτερους	Αξιωματικούς	(Λοχαγούς,	Υπολοχαγούς	και	Ανθυπολοχαγούς	ή	αντί-

στοιχους)	με	εξαίρεση	τους	μισθολογικά	προαγόμενους	στους	βαθμούς	αυτούς,	σε	δέκα	
χιλιάδες	(10.000)	δραχμές	από	1-1-2000	και	σε	είκοσι	χιλιάδες	(20.000)	δραχμές	από	1-7-
2000.
ε.	 Για	Ανθυπασπιστές,	Υπαξιωματικούς	 και	Μονίμους	 Στρατιώτες	 σε	 πέντε	 χιλιάδες	

(5.000)	δραχμές	από	1-1-2000	και	σε	δέκα	χιλιάδες	(10.000)	δραχμές	από	1-7-2000.
Καθιερώνεται,	επίσης,	Επίδομα	Αυξημένης	Επιχειρησιακής	Ετοιμότητας	Μονάδων	για	

τους	Αξιωματικούς	και	Υπαξιωματικούς	εν	γένει	που	ορίζεται	σε	δέκα	χιλιάδες	(10.000)	
δραχμές	από	1-1-2000	και	σε	είκοσι	χιλιάδες	δραχμές	από	1-7-2000.	Οι	όροι	και	οι	προϋπο-
θέσεις	καταβολής	των	ανωτέρω	επιδομάτων,	καθώς	και	ο	αριθμός	των	δικαιούχων	αυτών,	
θα	καθορισθούν	με	κοινή	απόφαση	του	καθ’	ύλη	αρμόδιου	υπουργού	και	του	υπουργού	
Οικονομικών.	Να	σημειωθεί	ότι	η	ΠΕΝΑΑ	με	αφορμή	κάποιες	εκδηλωθείσες	«ανησυχί-
ες»	και	διατυπωθείσες	«αμφιβολίες»	μελών	της	περί	της	«τύχης»	των	προταθέντων	απ’	
την	Ομοσπονδία	Μισθολογικών	Προαγωγών	των	Αξιωματικών,	πληροφόρησε	τα	μέλη	της	
ότι	«ο κ. υπουργός, σε διαδοχικές συναντήσεις που είχε με το Δ.Σ. και το προεδρείο αυτής 
και συγκεκριμένα την 3-11-1999, 4-11-1999, 11-11-1999 και 16-11-1999, δεσμεύτηκε, κατ’ 
επανάληψη, ότι αυτές θα αποτελέσουν περιεχόμενο Σχεδίου Νόμου του υπουργείου Οικονο-
μικών επί διαφόρων οικονομικών θεμάτων (νομοσχέδιο «σκούπα»), το οποίο θα προωθηθεί 
προς ψήφιση εντός του τρέχοντος έτους.

Αναφορικά με τη διάταξη που αφορά στη μισθολογική προαγωγή των Αστυνομικών Υπο-
διευθυντών στο βαθμό του Ταξίαρχου, λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας, δόθηκε εντολή από τον 
κ. υπουργό να συνταχθεί ξεχωριστή σχετική Τροπολογία, η οποία και θα αποτελέσει περιε-
χόμενο του Σχεδίου Νόμου «Ίδρυση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας κ.λπ.”, η κατάθεση 
του οποίου στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση πρόκειται να γίνει, κατά δήλωσή του, τις 
αμέσως προσεχείς ημέρες.

Τέλος, για την επιστροφή του φόρου εισοδήματος, που παρακρατήθηκε το έτος 1999, η 
οποία θα γίνει σε δύο δόσεις (η πρώτη θα καταβληθεί με τη μισθοδοσία του μηνός Δεκεμ-
βρίου και η δεύτερη με το δώρο των Χριστουγέννων), σας γνωρίζουμε ότι αυτή αποτελεί 
συνδυασμό κυρίως της οικογενειακής κατάστασης του προσωπικού και δευτερευόντως του 
βαθμού και του χρόνου υπηρεσίας, ενώ το σχετικό χρηματικό ποσό κυμαίνεται, αναλόγως, 
ως ακολούθως:

α. Για τους άγαμους από 30.000 - 50.000 δρχ. περίπου, 
β. Για τους έγγαμους 50.000 δρχ. περίπου,
γ. Για τους έγγαμους με ένα (1) παιδί από 50.000 - 55.000 δρχ. περίπου,
δ. Για τους έγγαμους με δύο (2) παιδιά 70.000 δρχ. περίπου,
ε. Για τους έγγαμους με τρία (3) παιδιά 95.000 δρχ. περίπου,
στ. Για τους έγγαμους με τέσσερα (4) παιδιά 110.000 δρχ. περίπου,
ζ. Για τους έγγαμους με πέντε (5) παιδιά 170.000 δρχ. περίπου, 
η. Για τους έγγαμους με έξι (6) παιδιά 250.000 δρχ. περίπου».
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«Η ισχύς εν τη ενώσει»

Είναι	σαφές	ότι	οι	επιτυχίες	αυτές	ενοχλούσαν	όσους	δεν	είχαν	αποδεχθεί	οριστικά	και	
αμετάκλητα	το	συνδικαλισμό	στην	Αστυνομία,	σε	μια	περίοδο	μάλιστα	κατά	την	οποία	το	
προεδρείο	στόχευε	στην	περαιτέρω	ενεργοποίηση	και	αναζωογόνηση	της	συνδικαλιστικής	
δράσης	και	σε	περιφερειακό	επίπεδο.	Σε	αυτούς	έρχεται	να	απαντήσει,	μέσω	της	«Σύγ-
χρονης	Αστυνομίας»	 (τεύχος	31,	Νοέμβριος	1999),	ο	πρόεδρος	της	Π.ΕΝ.Α.Α.	Μιχαήλ	
Βετούλης,	με	ένα	άρθρο	του	υπό	τον	τίτλο	«Η	ισχύς	εν	τη	ενώσει»:

«Το τελευταίο διάστημα γίνεται αρκετή συζήτηση για την πορεία του συνδικαλιστικού μας 
κινήματος, για τις σχέσεις μας με τους άλλους συναδέλφους, για το ρόλο των συνδικαλιστών 
και για τις σχέσεις τους με τη διοίκηση. Σε ένα οργανωμένο σύνολο, όπως πρέπει να είναι η 
Αστυνομία, είναι αυτονόητο ότι ο καθένας μας πρέπει να κάνει τη δουλειά του από τη θέση 
στην οποία βρίσκεται και το αξίωμα το οποίο κάθε φορά κατέχει. Σήμερα, σε αρκετές περι-
πτώσεις υπάρχει σύγχυση ως προς τους ρόλους, τις θέσεις και τα αξιώματα. Αποπειρώνται 
κάποιοι, ευτυχώς λίγοι, να ασκήσουν διοίκηση, χωρίς να το δικαιούνται και υποχωρούν ανή-
μποροι να αντιδράσουν οι πραγματικοί-φυσικοί διοικούντες.

Ο ιεραρχικός, όμως, εξισωτισμός κατατρώγει τα σπλάχνα του Σώματος, δημιουργεί ρήγμα 
στις σχέσεις μας και υπονομεύει ευθέως την εύρυθμη λειτουργία του. Είμαι σίγουρος ότι κα-
νείς δεν το θέλει αυτό. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι οι χορδές του αστυνομικού Σώματος 
είναι λεπτές και ευαίσθητες και ότι χρειάζονται σοβαρά, υπεύθυνα, ικανά και επιδέξια χέρια, 
ώστε να αποφεύγονται τα «φάλτσα» και οι όποιες «παραφωνίες».

Οι συνδικαλιστικές εξουσίες δεν πρέπει να ασκούνται χύδην, αλλά μέσα σε κάποια λογικά 
και ανεκτά όρια. Και αυτό, γιατί η Αστυνομία δεν είναι ένα οποιοδήποτε «εργοστάσιο», που 
μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει οποτεδήποτε. Το αγαθό, το προϊόν που «παράγει» η Αστυνο-
μία, αυτό δηλαδή της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, δεν είναι ένα οποιοδήποτε αγαθό και 
σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι είναι και αδιαπραγμάτευτο και αναντικατάστατο. Και για 
να παραχθεί, είναι προφανές ότι χρειάζεται καλή οργάνωση, έλλογος βαθμός πειθαρχίας και 
ορισμένη τάξη».

Στη	συνέχεια	επανέλαβε	τις	θέσεις	που	είχε	αναπτύξει	στο	τελευταίο	συνέδριο,	επιση-
μαίνοντας	ότι «η καταξίωση στα μάτια και στη συνείδηση των άλλων δεν είναι θέμα θέσεων 
και αξιωμάτων, αλλά αυτός καθ’ εαυτός ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας μας ασκεί τα κα-
θήκοντά του, απ’ όποιο μετερίζι κι αν βρίσκεται». 
Και	αφού	αναφέρθηκε	στην	αναγκαιότητα	 ενός	κοινού	κώδικα	 επικοινωνίας,	 τόνισε:	

«Εμείς, στο όνομα της ενότητας, είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τα όποια ενδεχόμενα λάθη και 
παραλείψεις μας. Να ανατρέψουμε τη βάση του συλλογισμού μας και να μετατοπίσουμε το 
κέντρο βάρους των αποφάσεών μας. Δεν είμαστε δογματικοί με πνευματικές αγκυλώσεις. Δεν 
έχουμε απολιθωμένες και αποστεωμένες ιδέες και ούτε εμφορούμεθα από στείρο αρνητισμό. 
Είμαστε ανοικτοί σε κάθε διάλογο, αρκεί να πεισθούμε από τη δύναμη των επιχειρημάτων 
των άλλων και την ειλικρίνεια των προθέσεών τους.

Πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες αστυνομικές απαιτήσεις, να αντιμετωπίσουμε τις 
νέες ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί, να δώσουμε ένα νέο περιεχόμενο στην εν γένει δράση 
μας. Είμαστε βέβαιοι ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πράξη τα οράματα, τις προσδοκίες 
και τους στόχους των συναδέλφων μας, για μια πραγματικά νέα, αναγεννημένη Αστυνομία.

Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρώ ότι κινείται και η απόφασή μας για την ίδρυση του 
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άτυπου συντονιστικού οργάνου το οποίο μπορεί να αποτελέσει περαιτέρω και το εφαλτήριο 
για τη σύσταση της προβλεπόμενης από το νόμο συνομοσπονδίας με κοινά αποδεκτούς όρους 
και προϋποθέσεις.

Ας ακολουθήσουμε τελικά τη ρήση του μεγάλου Μακρυγιάννη: «Ας δουλέψουμε όλοι μαζί 
και να μην λέγει κάθε φορά ούτε ο δυνατός, «εγώ», ούτε ο αδύνατος «...όταν...». Ας αγωνι-
στούμε όλοι για να μπορούμε να λέμε «εμείς»».
Η	αγωνία	του	προεδρείου	της	ΠΕΝΑΑ	αποτυπώνεται,	όμως,	και	σε	ένα	άλλο	έγγραφο,	

αυτή	τη	φορά	προς	το	νομικό	της	σύμβουλο	Αλέξανδρο	Λυκουρέζο,	με	ημερομηνία	25	
Νοεμβρίου	1999:

Κύριε Σύμβουλε, Λυκουρέζο,

Με αφορμή τις γνωστές και χρονίζουσες πλέον τηλεοπτικές εκπομπές, στις οποίες παρου-
σιάζονται μονότονα και επανειλημμένα φαινόμενα διαφθοράς αστυνομικών, σας γνωρί-
ζουμε τα ακόλουθα:
ΕΧΟΥΜΕ, κατ’ επανάληψη, καταδικάσει και αποδοκιμάσει απερίφραστα τα όποια φαι-
νόμενα διαφθοράς στο χώρο της Αστυνομίας, ζητώντας την άμεση και παραδειγματική 
τιμωρία των επίορκων-ενόχων αστυνομικών, οι οποίοι με τις απαξιωτικές πράξεις τους 
αμαυρώνουν την εικόνα της και πλήττουν βάναυσα το κύρος και το γόητρο του Σώματος.
ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ, όμως, ανεξάρτητα από την αλήθεια ή αναλήθεια των γεγονότων και από 
τις προθέσεις των συντελεστών τους, την αντίθεσή μας σε τέτοιου είδους εκπομπές -οι 
οποίες αναμφισβήτητα «πουλάνε»- δεδομένου ότι:
α.  Υποκαθιστούν, κατ’ ουσίαν, «δημοσιογραφική αδεία και ασυλία», τα θεσμοθετημένα 

δικαιοδοτικά όργανα και τους λειτουργούς της Πολιτείας (Εισαγγελικές - Δικαστικές - 
Αστυνομικές Αρχές - Υπηρεσιακά Πειθαρχικά Συμβούλια).

β.  Δραματοποιούν τα γεγονότα, παρεμβαίνουν επιλεκτικά και αποσπασματικά στα δρώμε-
να, διογκώνοντας και μεγενθύνοντας, στο όνομα της «τηλεθέασης» και των αμείλικτων 
αριθμών της, την πραγματικότητα, οδηγώντας έτσι αρκετές φορές το τηλεοπτικό κοινό 
σε εσφαλμένες εντυπώσεις, αξιολογήσεις, εκτιμήσεις και συμπεράσματα.

γ.  Διασύρουν και διαπομπεύουν «προκαταβολικά” πρόσωπα, «δημιουργούν» και «προ-
κατασκευάζουν» ενόχους και ρίχνουν στην κοινωνική πυρά ενδεχομένως αθώους συνα-
δέλφους μας, στους οποίους ταυτόχρονα προκαλούν πάμπολλα αυτονόητα προσωπικά, 
οικογενειακά, κοινωνικά και υπηρεσιακά προβλήματα.

δ. Εμφανίζουν στα όμματα των πολιτών την Αστυνομία ως ένα απέραντο «διαφθοροποι-
είο».
ε.  Συμβάλλουν τα μέγιστα σε μια γενικευμένη αρνητική εικόνα των πολιτών προς τους 

Αστυνομικούς και το Αστυνομικό Σώμα.

Η	Ομοσπονδία	τον	κάλεσε,	εν	κατακλείδι,	να	προσφύγει	ως	Νομικός	Σύμβουλός	της	
ενώπιον	του	Ραδιοτηλεοπτικού	Συμβουλίου,	της	Ε.Σ.Η.Ε.Α.	και	του	Δικηγορικού	Συλλό-
γου	Αθηνών,	 αναζητώντας	 τρόπους	 νομικής	 άμυνας	 των	 αστυνομικών,	 επισημαίνοντας	
ταυτόχρονα	ότι	«αυτό	αποτελεί	απόφαση	του	συνεδρίου	που	πρέπει	να	υλοποιηθεί».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

Βουλευτικά αξιώματα

Το	επόμενο	 έτος,	 το	2000,	 το	συνδικαλιστικό	κίνημα	συνεχίζει	 τις	 διεκδικητικές	 του	
παρεμβάσεις,	λαμβάνοντας	υπόψη	το	ρευστό	πολιτικό	τοπίο	και	τις	επερχόμενες	βουλευ-
τικές	 εκλογές.	Η	 ενασχόληση	με	 την	πολιτική	 δεν	αφήνει	 αδιάφορα	κάποια	συνδικαλι-
στικά	και	μη	στελέχη,	γεγονός	που	προσελκύει	και	πάλι	το	ενδιαφέρον	της	«Σύγχρονης	
Αστυνομίας»	(τεύχος	33,	Ιανουάριος	2000),	η	οποία	δημοσιεύει	αυτή	τη	φορά	τη	γνωμο-
δότηση	που	έστειλε	στη	Διεύθυνση	Αστυνομικού	Προσωπικού	του	υπουργείου	Δημόσιας	
Τάξης	ο	αντεισαγγελέας	του	Αρείου	Πάγου	Αθανάσιος	Ανδρεουλάκος,	ως	απάντησή	του	
στο	 ερώτημα	 κατά	 πόσον	 οι	 υπαξιωματικοί	 και	 οι	 αστυφύλακες	 μπορούν	 να	 ανακηρυ-
χθούν	 υποψήφιοι	 ή	 να	 εκλεγούν	βουλευτές	 ή	 ευρωβουλευτές	 αν	 δεν	 παραιτηθούν	πριν	
από	την	ανακήρυξή	τους	ως	υποψηφίων.	Ο	εισαγγελικός	λειτουργός	αποφάνθηκε	ότι	δεν	
υπάρχει	συνταγματικό	κώλυμα.	Κατόπιν	τούτου,	είναι	σαφές	ότι	ανοίγει	ο	δρόμος	για	την	
αναθεώρηση	όλων	των	αντισυνταγματικών	διατάξεων	των	αστυνομικών	κανονισμών	που	
απαγορεύουν	στο	αστυνομικό	προσωπικό	να	εκδηλώνει	τα	πολιτικά	του	φρονήματα	ή	να	
έχει	οποιαδήποτε	σχέση	με	κομματικές	οργανώσεις,	σημείωνε	η	εφημερίδα	της	ΕΑΣΥΑ.	
Ιδού	η	γνωμοδότηση:

«Επί του ζητήματος αυτού, η γνώμη μου είναι η εξής: Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του Ν. 1180/81, «περί εκλογής αντιπροσώπων εις την συνέλευση των ευρωπαϊκών 
κοινοτήτων», εκλόγιμοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι οι έχοντες το δικαίωμα του 
εκλέγεσθαι κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ.1 του Συντάγματος και του άρθρου 29 του 
Π.Δ. 650/74, ενώ κατά τη διάταξη της παρ. 2 του ως άνω άρθρου 2 του Ν. 1180/81 οι διατά-
ξεις για τα κωλύματα της εκλογιμότητας των βουλευτών των παρ. 1 και 4 του άρθρου 56 του 
Συντάγματος και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 30 του Π.Δ. 650/74, ως τούτο τροποποιείται 
με το άρθρο 9 του Ν. 879/78, έχουν εφαρμογή και για την εκλογή των αντιπροσώπων στο 
ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

Κατά το άρθρο 71 του προϊσχύσαντος Συντάγματος του 1952 οι «στρατιωτικοί εν ενερ-
γεία» που είχαν κωλύματα εκλογιμότητας και δεν μπορούσαν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι, 
ούτε να εκλεγούν βουλευτές, θεωρούνταν οι μονίμως υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις 
και τα Σώματα Ασφαλείας κάθε βαθμού. Μετά όμως την διάταξη του άρθρου 56 παρ. 1 
του ισχύοντος Συντάγματος κατά την οποία «... οι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων 
και των Σωμάτων Ασφαλείας... δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν 
βουλευτές, αν δεν παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους, ως υποψηφίων», περιορίζεται 
το κώλυμα της εκλογιμότητας των βουλευτών και επομένως κατά το άρθρο 2 παρ. 2 του 
Ν.1180/91 και των ευρωβουλευτών μόνο στους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των Σωμάτων Ασφαλείας.



381

Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

Κατ’ ακολουθία οι υπαξιωματικοί και οι αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας δεν έχουν 
κώλυμα εκλογιμότητας κατά το άρθρο 56 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος και, ως εκ τούτου, 
μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι και να εκλεγούν βουλευτές ή ευρωβουλευτές, έστω κι αν 
δεν έχουν παραιτηθεί πριν την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων.

Βάσει των ανωτέρω, η ανακήρυξη του εν ενεργεία αρχιφύλακα και του εν ενεργεία αστυ-
φύλακα της Ελληνικής Αστυνομίας, που αναφέρονται στο ως άνω σχετικό έγγραφό σας, ως 
υποψηφίων Ευρωβουλευτών, χωρίς να έχουν υποβάλει προηγουμένως την παραίτησή τους, δεν 
αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 56 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος και του άρθρου 2 
παρ. 2 του Ν. 1180/81, αφού οι ανωτέρω δεν είναι Αξιωματικοί. 

Να σημειωθεί ότι οι στρατιωτικοί γενικά, στους οποίους περιλαμβάνονται όχι μόνο οι Αξι-
ωματικοί, αλλά και οι υπαξιωματικοί και οι αστυφύλακες των Σωμάτων Ασφαλείας, έχουν 
απόλυτο κώλυμα εκλογιμότητας στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 56 του ισχύοντος Συ-
ντάγματος, για την οποία, όμως, δεν πρόκειται στην προκειμένη περίπτωση».

Το	προεδρείο	της	ΠΕΝΑΑ	στις	3-2-2000,	με	αφορμή	επίσης	τις	νέες	προκλητικές	δηλώσεις	
του	Προέδρου	της	Ε.Π.Α.Ε.,	Βίκτωρα	Μητρόπουλου,	επανέλαβε	τις	πάγιες	θέσεις	του,	το-
νίζοντας	ότι	η	Αστυνομία	έδωσε	για	ολόκληρες	δεκαετίες	και	θα	εξακολουθήσει	να	δίνει,	με	
ανάλογο	πάντα	κόστος,	τους	δικούς	της	αγώνες	για	την	προαγωγή	του	αθλητικού	πνεύματος,	
την	εξασφάλιση	της	τάξης	στους	αθλητικούς	χώρους	και	τη	διασφάλιση	των	έννομων	αγαθών	
αθλουμένων,	φιλάθλων	και	παραγόντων,	με	πλήρη	ανιδιοτέλεια.

«Είναι τουλάχιστον ανεύθυνη η προσπάθεια μετακύλισης ευθυνών κάθε φορά στην Αστυ-
νομία από εκείνους που είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνοι ή από όψιμους γενικά θιασώτες της 
αθλητικής ευταξίας. Γι’ αυτό μόνο θλίψη, οργή και αγανάκτηση προκάλεσαν στην ευρύτερη 
αστυνομική οικογένεια, αλλά και στη φίλαθλο κοινή γνώμη της χώρας μας, οι δηλώσεις αυτές 
του «λαλίστατου» και «πολυπράγμονα» Προέδρου της Ε.Π.Α.Ε.

Όσον αφορά την εξαγγελία του Προέδρου της Ε.Π.Α.Ε., «δίκην εργοδότη», για παροχή υλι-
κής αμοιβής, εν είδει «επαιτείας», στους αστυνομικούς που διατίθενται στα γήπεδα, του κάνου-
με γνωστό ότι η εκπλήρωση υποχρέωσης των Π.Α.Ε. δεν αποτελεί μεγαλοψυχία, ιδιαίτερα αν 
λάβει κανείς υπόψη του, πόσων υπηρεσιών της Αστυνομίας στερείται ο Έλληνας πολίτης για να 
εξασφαλισθεί η τάξη στα γήπεδα, ενώ ταυτόχρονα στα ταμεία των ΠΑΕ εισρέει, ως γνωστόν, 
«πακτωλός» χρημάτων.

Είναι καιρός πλέον όλοι οι αρμόδιοι του ποδοσφαίρου μας, οι οποίοι από φωτεινά παραδείγ-
ματα του «ευ αγωνίζεσθαι» έχουν μετατραπεί σε θιασώτες του δόγματος «ο σκοπός αγιάζει τα 
μέσα», ενώ κατά καιρούς με τις πράξεις ή παραλείψεις τους γίνονται ηθικοί αυτουργοί της έξαρ-
σης της βίας στους αθλητικούς χώρους, να αναλογισθούν τον κατήφορο που αυτοί έχουν πάρει 
και, αντί να προσπαθούν κάθε φορά να μεταθέσουν σε άλλους τις βαρύτατες προσωπικές τους 
ευθύνες, να αναζητήσουν τις λύσεις εκείνες που θα ξαναφέρουν τους φιλάθλους στα γήπεδα.

Η αναζήτηση, επίσης, κάθε φορά εξιλαστήριων θυμάτων, κυρίως προς την πλευρά της Αστυ-
νομίας, πρέπει κάποτε να σταματήσει. Οι αστυνομικοί δεν είναι πλέον διατεθειμένοι ν’ ανέχο-
νται και να αποδέχονται τέτοιου είδους νοοτροπίες, λογικές και πρακτικές. Είναι καιρός και 
η Πολιτεία να αναζητήσει εναλλακτικές μορφές αστυνόμευσης των αθλητικών εκδηλώσεων, 
όπως γίνεται και σε άλλες χώρες, για να μην στερείται ο πολίτης τον αστυνομικό που πληρώνει 
από το υστέρημά του όταν οι πολυεθνικές που εισέβαλαν στο χώρο του αθλητισμού ξοδεύουν 
δισεκατομμύρια για πολυδάπανες μεταγραφές αθλητών»171.

171. Η θέση της ΠΟΑΞΙΑ για το φλέγον θέμα της αποζημίωσης του προσωπικού οριστικοποιήθηκε 
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Ενόψει	 των	 βουλευτικών	 εκλογών	 προβάλλεται	 και	 το	 αίτημα	 χορήγησης	 εκλογικής	
αποζημίωσης	ύψους	200.000	δρχ.,	αλλά	και	το	θέμα	των	μισθολογικών	προαγωγών,	το	
οποίο	απασχόλησε	 ιδιαίτερα	τη	συνεδρίαση	του	Δ.Σ.	της	ΠΕΝΑΑ,	στις	9	Φεβρουαρίου	
2000.	Το	«μαρκάρισμα»	είναι	στενό,	γεγονός	που	αποδεικνύεται	και	από	την	ενημέρωση	
που	παρείχε	στα	μέλη	της	στις	10	Φεβρουαρίου	2000	με	αφορμή	την	ψήφιση	του	νομοσχε-
δίου	«Ίδρυση	Αρχηγείου	ΕΛ.ΑΣ.»	στις	διατάξεις	του	οποίου,	μεταξύ	των	άλλων,	υπήρχε	
μόνο	η	διάταξη	(άρθρο	19	παρ.	1),	για	την	αύξηση	των	οργανικών	θέσεων	των	Αξιωματι-
κών	Γενικών	Καθηκόντων,	ήτοι	μία	θέση	Αντιστρατήγου,	τέσσερις	θέσεις	Υποστρατήγων,	
δέκα	θέσεις	Ταξιάρχων,	είκοσι	θέσεις	Αστυνομικών	Διευθυντών	και	τριάντα	θέσεις	Αστυ-
νομικών	Υποδιευθυντών.
Τελικά,	στις	18-2-2000	η	Ομοσπονδία	απέστειλε	κατεπείγον	έγγραφο	προς	τον	Πρωθυ-

πουργό	Κώστα	Σημίτη	με	αντικείμενο	τις	μισθολογικές	προαγωγές,	τονίζοντας	ότι,	καίτοι	
η	σχετική	τροπολογία	φέρει	ήδη	τις	υπογραφές	των	αρμοδίων	υπουργών,	έχει	κάπου	«πα-
ραπέσει»,	με	αποτέλεσμα	να	πυροδοτούνται	αντιδράσεις	και	να	προσανατολίζονται	όλοι	
σε	εξαγγελία	κινητοποιήσεων	διαρκείας.

Καταγγέλλουμε τον υπουργό

Στις	21/2/2000	από	κοινού	με	την	ΕΑΠΣ,	η	ΠΕΝΑΑ	κατήγγειλε	τον	υπουργό	Οικονο-
μικών	Ν.	Χριστοδουλάκη,	ανακοινώνοντας	κινητοποίηση	για	τις	28-2-2000	έξω	από	τη	
Βουλή.	Αναβάλλεται,	όμως,	δυο	ημέρες	πριν,	λόγω	συνάντησης	των	προεδρείων	με	τον	
υπουργό	και	τις	διαβουλεύσεις	του	για	την	επίμαχη	τροπολογία.
Λόγω	κωλυσιεργιών	της	κυβέρνησης,	ανακοινώνουν,	ωστόσο,	εκ	νέου	την	κινητοποί-

ησή	τους,	αυτή	τη	φορά	για	τις	8-3-2000.	Τελικά,	στις	6-3-2000	παραλαμβάνουν	από	τον	
υπουργό	το	τελικό	κείμενο	της	επίμαχης	τροπολογίας,	ενώ	τους	ενημέρωσε	επιπλέον	ότι	
υπεγράφη	και	η	τροπολογία	για	το	επίδομα	ευθύνης	διοίκησης.
Η	 κινητοποίηση,	 παρά	 ταύτα,	 έγινε	 στις	 8	Μαρτίου	 και	 ήταν	 ένστολη.	 Συμμετείχαν	

αντιπροσωπείες	των	Δ.Σ.	των	πρωτοβαθμίων	Ενώσεων	της	Π.ΕΝ.Α.Α.	και	της	Ε.Α.Π.Σ.,	

αργότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οιοσδήποτε διοργανώνει αθλητικούς αγώνες σε Εθνικό επίπεδο 
(ερασιτεχνικούς ή επαγγελματικούς) από τους οποίους έχει έσοδα που προέρχονται από τηλεοπτικά 
δικαιώματα για τη μετάδοση των αγώνων, έχει υποχρέωση να αποδίδει στο Υπουργείο ποσοστό 10%, 
και όχι μόνο όσοι διοργανώνουν Διεθνείς, Ευρωπαϊκούς, Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς Αγώνες, 
όπως αναφέρθηκε σε προσχέδιο νόμου. Επίσης, υποχρέωση να καταθέτουν το ποσοστό αυτό στην 
Εθνική Τράπεζα να έχουν όσοι καταβάλλουν τα χρήματα στα Σωματεία και όχι τα Σωματεία μετά 
την είσπραξη των χρημάτων, για να αποκλεισθούν περιπτώσεις που Σωματεία λόγω οικονομικών 
δυσχερειών θα παραλείπουν την απόδοση των χρημάτων. Ζητούσε ακόμη να προβλεφθεί ειδική, σύ-
ντομη και αποτελεσματική διαδικασία για την είσπραξη των χρημάτων τα οποία δεν αποδόθηκαν 
εμπρόθεσμα για οποιαδήποτε αιτία, και όχι να αρκεσθούν στις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Δικαιούχοι της 
αποζημίωσης θα πρέπει να είναι οι αστυνομικοί που άμεσα εμπλέκονται σε δραστηριότητες αστυνομι-
κής φύσεως, που είναι αναγκαίες για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Για λόγους όμως 
ισότητος και αποφυγής παραπόνων θα πρέπει το σύνολο των αστυνομικών να διατίθενται σε υπηρεσία 
κατά την εκτέλεση αθλητικών γεγονότων, ανεξάρτητα από την υπηρεσία που υπηρετεί, ίσες κατά μέσο 
όρο ώρες ετησίως για να υπάρξει έτσι πρόσβαση στις επιπλέον αποδοχές που θα προκύψουν όλων 
των αστυνομικών. Ακόμη θα πρέπει να ρυθμισθεί το «δέον γενέσθαι» για τους αστυνομικούς που απο-
κλειστικό καθήκον τους είναι η εκτέλεση υπηρεσίας σε αθλητικές εκδηλώσεις (π.χ. αστυνομικοί που 
υπηρετούν στο Α.Τ. Ο.Α.Κ.Α.) και για τους αστυνομικούς που στον τόπο που υπηρετούν δεν λαμβάνουν 
χώρα τέτοιες εκδηλώσεις (π.χ. υπηρετούντες σε μικρά νησιά).
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οι	οποίες	με	κοινή	ανακοίνωσή	τους	εξέφρασαν	«την έντονη δυσαρέσκεια και πικρία	των 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, για την παρελκυστική και ανα-
βλητική τακτική της Κυβέρνησης, η οποία οδήγησε τελικά στη μη ψήφιση από την παρούσα 
Βουλή της επίμαχης τροπολογίας, παρά το γεγονός ότι, κατ’ απόλυτο τρόπο, αναγνωρίσθηκε 
και δημόσια εκφράσθηκε το δίκαιο του αιτήματός μας, τόσο από την Κυβέρνηση, όσο και 
συνολικά από την Αντιπολίτευση».
Η	πίεση	ήταν	τέτοια	που	«κατά την παρουσία τους στη Βουλή των Ελλήνων, ο υπουργός 

παρά τω Πρωθυπουργώ, Κώστας Γείτονας, ενεργώντας κατ’ εντολή του, ανακοίνωσε με τον 
πλέον κατηγορηματικό τρόπο «δήλωση - δέσμευση» του Πρωθυπουργού της χώρας, ότι η 
τροπολογία αυτή θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αμέσως μετά τις εκλογές, 
δέσμευση την οποία θα ανακοινώσει επίσημα σήμερα και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κ. 
Δημήτρης Ρέππας».	Διευκρίνισαν,	μάλιστα,	ότι	«σε παρόμοια δέσμευση προέβησαν τόσο 
η Αξιωματική Αντιπολίτευση -η οποία μάλιστα κατέθεσε την τροπολογία αυτή προκειμένου 
να ψηφιστεί πριν τις εκλογές- όσο και τα άλλα Κόμματα της Αντιπολίτευσης που δήλωσαν 
αλληλέγγυα στον αγώνα μας».

Το	προεδρείο	της	ΠΕΝΑΑ	είχε	να	αντιμετωπίσει	εκείνη	την	περίοδο	και	την	τακτική	
της	ΠΟΑΣΥ,	σε	σχέση	με	ορισμένες	πρωτοβουλίες	και	ανακοινώσεις	της.	Στις	21-3-2000	
το	 προεδρείο	 σημείωνε,	 μεταξύ	 άλλων:	«Με αφορμή την εν γένει στάση και δράση της 
συνδικαλιστικής Ηγεσίας της ΠΟΑΣΥ, αλλά και κάποιων απόψεων που διατυπώθηκαν και 
είδαν το φως της δημοσιότητας κατά το πρόσφατο Συνέδριο της Ένωσης αυτής (αναφέρεται 
στο 11ο συνέδριο που έγινε στη Βουλιαγμένη), για ζητήματα που άπτονται άμεσα των στόχων 
και της γενικότερης λειτουργίας της Ομοσπονδίας μας (μισθολογικές προαγωγές Αξιωματι-
κών - Ανθυπαστυνόμων, επιδίωξη ενιαίας συνδικαλιστικής έκφρασης κ.λπ.), σας γνωρίζουμε 
ότι ΕΜΕΙΣ, ενεργώντας με απόλυτη ψυχραιμία, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σεβόμενοι 
ταυτόχρονα, για αυτονόητους λόγους, την τρέχουσα προεκλογική περίοδο, επιφυλασσόμεθα 
να απαντήσουμε επ’ αυτών αμέσως μετά τις Εθνικές Εκλογές και πάντοτε στα πλαίσια της 
σοβαρότητας, της υπευθυνότητας και της συνέπειας που μας διέπει απέναντι στους συναδέλ-
φους και το Σώμα που υπηρετούμε, κάτι που, κατά γενική ομολογία, αποτελεί το διακριτικό 
γνώρισμα των πράξεων και ενεργειών της Ένωσής μας».

Στις	29-3-2000,	λίγες	ημέρες	πριν	ανοίξουν	οι	κάλπες	της	9ης	Απριλίου	2000,	τις	οποί-
ες	τις	κέρδισε	και	πάλι	το	ΠΑΣΟΚ	με	πρόεδρο	τον	Κ.	Σημίτη	(43,79%	και	158	έδρες),	
ανακοινώθηκε	ότι	το	εκλογικό	επίδομα	καθορίστηκε	στις	160.000	δρχ.	Στο	υπουργείο	πα-
ρέμεινε	ο	Μιχάλης	Χρυσοχοΐδης,	ο	οποίος	υλοποιώντας	την	εξαρχής	δέσμευσή	του	για	
την	εξεύρεση	συνδικαλιστικής	στέγης	στις	Ομοσπονδίες,	υπέγραψε	την	απόφαση	για	την	
κατασκευή	των	γραφείων	που	λειτουργούν	έως	και	σήμερα	εντός	των	αστυνομικών	εγκα-
ταστάσεων	στην	οδό	Μεσογείων	96,	στους	Αμπελόκηπους.
Ο	αγώνας	συνεχίζεται,	λοιπόν,	με	την	ΠΕΝΑΑ	να	αποστέλλει	(24-4-2000)	στον	υπουρ-

γό	νέο	έγγραφο,	αυτή	τη	φορά	για	τη	χορήγηση	των	ρεπό.	Του	επισημαίνει	δε	ότι	«για 
να είναι σε θέση οι Διοικητές-Αξιωματικοί να χορηγούν τις Η.Α., χωρίς οποιαδήποτε σε 
βάρος τους συνέπεια (ήδη, όπως πληροφορούμεθα, έχουν τιμωρηθεί Διοικητές γιατί έδωσαν 
τα ΡΕΠΟ, αλλά δεν κάλυψαν ζητούμενες υπηρεσιακές ανάγκες), πρέπει να παύσουν, επιτέ-
λους, οι Προϊστάμενες Υπηρεσίες να συνεχίζουν να ζητούν από τις Υφιστάμενες Υπηρεσίες 
τη διάθεση σε υπηρεσία αστυνομικού προσωπικού, πέραν αυτού που στην πραγματικότητα 
διαθέτουν, διαιωνίζοντας έτσι την επί χρόνια εφαρμοζόμενη «στρεβλή» και «ακατανόητη» 
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τακτική, η οποία τους φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση και αντιπαράθεση με το προσωπικό τους, 
κύρια αιτία άλλωστε για την οποία δεν είναι δυνατή και η χορήγηση σ’ αυτό των δικαιουμέ-
νων ΡΕΠΟ».

Είναι	Μάιος	του	2000	πλέον	και	μια	παλιά	εκκρεμότητα	έρχεται	και	πάλι	να	διεγείρει	
τα	πάθη!
Στις	10-5-2000,	με	αφορμή	την	εισαγγελική	πρόταση	προς	το	αρμόδιο	Δικαστικό	Συμ-

βούλιο,	για	παραπομπή	σε	δίκη	ανώτατων-απόστρατων πλέον	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	
Αστυνομίας,	σχετικά	με	τις	περίφημες	«λίστες	της	ντροπής»	(Κρίσεις 1997),	αλλά	και	την	
άσκηση	ποινικής	δίωξης	για	«παράβαση	καθήκοντος» σε	βάρος	του	ίδιου	του	Αρχηγού,	η	
ΠΕΝΑΑ	ανακοίνωσε	ότι	κατά	τη	συνάντησή	της	με	τον	Εισαγγελέα	του	Αρείου	Πάγου,	
ζήτησε	την	όσο	το	δυνατόν	ταχύτερη	έρευνα,	προώθηση	και	περαίωση	των	διαδικασιών	
απονομής	της	δικαιοσύνης,	ώστε	να	μην	αιωρούνται	επί	μακρόν	σοβαρές	κατηγορίες,	μέ-
χρι	και	των	ηγετικών	κλιμακίων.
Παράλληλα,	επεσήμανε	ότι	η	άσκηση	γενικά	ποινικών	διώξεων	σε	βάρος	εν	ενεργεία	

Αξιωματικών	την	παραμονή	ή	κατά	τη	διάρκεια	των	«Ετησίων	Κρίσεων»,	για	υποθέσεις	
που	ανάγονται	στο	απώτερο	παρελθόν,	δημιουργεί	μοιραίως	εύλογα	ερωτήματα	και	ανα-
πόφευκτα	επηρεάζει,	 κατ’	αυτές,	 δυσμενώς	 την	αξιολόγηση	 των	διωκομένων,	οι	οποίοι	
αιφνιδιαζόμενοι	στερούνται,	όπως	είναι	φυσικό,	τη	λήψη	εκ	μέρους	τους	στοιχειωδών	μέ-
τρων	άμυνας172.
Τα	 μείζονα	 αυτά	 ζητήματα	 απασχόλησαν	 το	Δ.Σ.	 στις	 11-5-2000,	 παρουσία	 και	 των	

Προέδρων	και	Γενικών	Γραμματέων	των	Πρωτοβαθμίων	Ενώσεων	όλης	της	χώρας.
Οι	«εξελίξεις»	και	τα	«τεκταινόμενα»	στο	χώρο	της	Αστυνομίας	δεν	μπορούσαν	να	αφή-

σουν	αδιάφορο	το	Σώμα	των	Αξιωματικών.	Η	ΠΕΝΑΑ,	αναλογιζόμενη	το	βάρος	της	ευ-
θύνης	της,	ανακοίνωσε	μετά	τη	συνεδρίαση	ότι	«προβάλλει επιτακτική η ανάγκη ταχύτατης 
περαίωσης των εκκρεμουσών υποθέσεων σε βάρος του σημερινού Αρχηγού, με σκοπό την 
περιφρούρηση του κύρους και του γοήτρου, τόσο του ιδίου όσο και του Αστυνομικού Σώμα-
τος. Μέχρι τότε, η Ένωσή μας θα εξακολουθήσει αδιατάρακτα τη συνεργασία της μαζί του, 
λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη, όχι μόνο το ισχύον «τεκμήριο της αθωότητας», αλλά και 
το γεγονός ότι οι «Εισαγγελικές έρευνες», για τη διαφθορά στην Αστυνομία, δεν έχουν πείσει 
αρκούντως μέχρι σήμερα τους αστυνομικούς για την επάρκεια των στοιχείων τους. Η άποψη 
δε αυτή ενισχύεται ακόμη περισσότερο και από τη χθεσινή απαλλαγή, με σχετικό Βούλευμα, 

172. Σύμφωνα με δημοσιεύματα εφημερίδων (οι ετήσιες κρίσεις, που είχαν αναβληθεί λόγω εκλογών, 
έγιναν το Μάιο του 2000) παρά τις διαβεβαιώσεις για αξιοκρατικές και αμερόληπτες κρίσεις, η δια-
μόρφωση της αστυνομικής επετηρίδας αποτέλεσε προϊόν έντονων παρασκηνιακών διαβουλεύσεων. Η 
Ηγεσία της Αστυνομίας δεν ανανεώθηκε, όπως περίμεναν αρκετοί. Η ΠΕΝΑΑ αντέδρασε έντονα σε 
δημοσίευμα του «Βήματος», που εμφάνιζε τον υπουργό Δημόσιας Τάξης να χαρακτηρίζει διεφθαρμένο 
το 90% των μεσαίων Αξιωματικών. Κάλεσε, μάλιστα, τη διεύθυνση της εφημερίδας να αποκαταστήσει 
το κύρος των Αξιωματικών μετά τη δημόσια δήλωση του Μ. Χρυσοχοΐδη ότι «τα μεσαία στελέχη είναι 
λαμπρά, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Αστυνομίας και ότι θα πορευτεί μαζί τους για την ανασυγκρό-
τησή της». 
«Η έλλειψη ενός δημοκρατικού θεσμικού πλαισίου, σε συνδυασμό με τις πελατειακές σχέσεις και τις 
παρασκηνιακές κόντρες για την κατάληψη καίριων θέσεων, είχε αποτέλεσμα να οδηγηθεί εκτός Σώ-
ματος ο Β’ Υπαρχηγός Γ. Παπαδημητρόπουλος. Στην παραίτησή του επικαλέστηκε λόγους ευθιξίας με 
αφορμή το προαναφερόμενο πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας “το Βήμα”, έγραψε ειδικότερα 
ο «Ριζοσπάστης» (9/5/2000).



385

Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

όλων όσοι είχαν εμπλακεί κατά την «πολύκροτη έρευνα» στο υπουργείο μας το μήνα Ιούνιο 
του 1998, η οποία στοίχισε πολύ ακριβά και εξακολουθεί να στοιχίζει στο γόητρο της Αστυ-
νομίας.

Το προσωπικό, εν τω μεταξύ, του Σώματος προβληματίζεται έντονα από την ευκολία με 
την οποία οι Εισαγγελικές Αρχές ασκούν σε βάρος του διώξεις για το αδίκημα ειδικά της 
«παράβασης καθήκοντος», ποινικοποιώντας διοικητικές, κατ’ ουσίαν, πράξεις, αλλά και με 
την καταχρηστική λογική της Υπηρεσίας μας να θέτει τους συναδέλφους, με το παραμικρό, 
σε διαθεσιμότητα».

Οι	συνδικαλιστές	προσπαθούσαν	να	βάλουν	τα	πράγματα	στη	θέση	τους,	ενώ	όλα	αυτά	
είχαν	φυσικά	πυροδοτήσει	το	ενδιαφέρον	του	Τύπου	που	με	ουκ	ολίγα	δημοσιεύματα	συ-
ντηρούσε	μια	νοσηρή	κατάσταση.	Αναπάντητο	δεν	έμεινε,	μάλιστα,	ούτε	το	δημοσίευμα	
του	«Βήματος»,	ενόψει	των	Κρίσεων	των	Αξιωματικών,	σύμφωνα	με	το	οποίο	το	90%	των	
«μεσαίων	στελεχών»	ήταν	διεφθαρμένοι	Αξιωματικοί...	«Θεωρούμε ως θετικό και εν μέρει 
αποκαταστατικό το άρθρο του Εκδότη-Διευθυντή της εφημερίδας αυτής, κ. Σταύρου Ψυχάρη, 
στο Φύλλο της περασμένης Κυριακής (7-5-2000), με το οποίο αμβλύνονται, κατά κάποιον 
τρόπο, οι δυσμενέστατες εντυπώσεις που προκάλεσε η ανεύθυνη γραφίδα του συγκεκριμένου 
δημοσιογράφου-συντάκτη, αναμένουμε όμως, το συντομότερο, πλήρη αποκατάσταση του κύ-
ρους και της αξιοπρέπειας των συναδέλφων μας, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώ-
ματος για την προστασία των μελών μας, ενώ αναμένουμε επίσης για το θέμα αυτό και τη 
θέση της φυσικής μας Ηγεσίας. Επιτέλους, θα πρέπει να αντιληφθούν κάποιοι «ότι η Αστυ-
νομία και οι Αστυνομικοί δεν είναι έρμαιο των διαθέσεων και ορέξεων του καθενός»»173,	
σχολίαζε	το	προεδρείο.

Στις	12-6-2000,	η	Ομοσπονδία	προχώρησε	στην	ανακεφαλαίωση	του	διεκδικητικού	της	
πλαισίου	όσον	αφορά	τα	οικονομικά	θέματα,	καθώς	υπήρχαν	εξελίξεις:

Με τις διατάξεις του Ν. 2768/99 έγιναν διορθωτικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση των 
χορηγούμενων αποδοχών και ειδικότερα:

α. Αναπροσαρμόσθηκε ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων 
σε 200.000 δρχ. από 1-1-2000 και σε 203.000 δρχ. από 1-7-2000.

β. Αναπροσαρμόσθηκαν οι συντελεστές προσδιορισμού των βασικών μισθών από 1-7-
2000.

γ. Αναπροσαρμόσθηκε το επίδομα αυξημένης ευθύνης για τους Αστυφύλακες μέχρι και 
τους Αστυνομικούς Διευθυντές σε δύο δόσεις 1-1-2000 και 1-7-2000. δ. θεσπίσθηκε 
Επίδομα Ευθύνης Διοίκησης-Διεύθυνσης. Δικαιούχοι θα είναι όλοι οι Αξιωματικοί 
από το βαθμό του Αστυνόμου Α’ και άνω και από τους κατώτερους όσοι ασκούν Διοί-
κηση επιπέδου Αστυνομικού Σταθμού και άνω.

Το επίδομα αυτό ορίστηκε ως εξής:
(i) Για τους ανωτάτους Αξιωματικούς από 1-1-2000 σε 25.000 δρχ. και από 1-7-2000 σε 

50.000 δρχ.
(ii) Για τους Αστυν. Δ/ντές από 1-1-2000 σε 20.000 δρχ. και από 1-7-2000 σε 40.000 δρχ.
(iii) Για τους Αστυν. Υποδ/ντές και Αστυν. Α’ από 1-1-2000 σε 15.000 δρχ. και από 1-7-

2000 σε 30.000 δρχ.

173. Τον Τύπο απασχολούσε έντονα το θέμα των «παράνομων ελληνοποιήσεων».
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(iv)  Για τους κατώτερους Αξιωματικούς (Αστυν. Β’, Υπαστ. Α’ και Υπαστ. Β’) από 1-1-
2000 σε 10.000 δρχ. και από 1-7-2000 σε 20.000 δρχ.

(v) Για τους Ανθυπαστυνόμους και Αρχιφύλακες από 1-1-2000 σε 5.000 δρχ. και από 
1-7-2000 σε 10.000 δρχ.

ε. Θεσπίσθηκε Επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας. Δικαιούχοι είναι όσοι 
από το Αστυνομικό Προσωπικό εκτελούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νυκτε-
ρινή υπηρεσία.

Επίσης, αναπροσαρμόσθηκε η αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου από 7.000 
δρχ. σε 9.000 δρχ. από 1-1-2000.
Με τις διατάξεις του Ν. 2800/2000, προβλέπεται για πρώτη φορά η καταβολή αποζημί-
ωσης στους Αστυνομικούς που θα διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας στους αθλητικούς 
χώρους.
Για την ενίσχυση του θεσμού των πεζών περιπολιών με τις διατάξεις του Ν. 2800/2000 
επιτρέπεται να διατίθεται το Αστυνομικό Προσωπικό εφ’ όσον επιθυμεί για εκτέλεση υπη-
ρεσίας πεζής περιπολίας επί ένα οκτάωρο μια φορά την εβδομάδα πέραν του προβλεπο-
μένου ωραρίου εργασίας με την καταβολή αποζημίωσης. Η αποζημίωση ήταν 10.800 δρχ.

Ένα	άλλο	θέμα	που	απασχόλησε	το	προεδρείο	ήταν	οι	συνθήκες	κράτησης	των	αλλο-
δαπών.	Στις	13-6-2000,	το	προεδρείο	συναντήθηκε	με	τον	Εισαγγελέα	του	Αρείου	Πάγου,	
Παναγιώτη	Δημόπουλο,	με	αφορμή	τη	μη	σύννομη	-σύμφωνα	και	με	το	περιεχόμενο	της	
εκδοθείσας	υπ’	αριθμ.	6	από	7-3-2000	Γνωμοδότησης	του	Αντεισαγγελέα	του	Α.Π.-	κρά-
τηση	στα	αστυνομικά	κρατητήρια,	υπό	απέλαση,	δυνάμει	δικαστικής	απόφασης.,	αλλο-
δαπών	(σε	αρκετές	περιπτώσεις	η	κράτηση	διαρκούσε	και	πέραν	του	2μήνου,	λόγω	της	
χρονοβόρας	διαδικασίας	της	απέλασης),	αλλά	και	άλλων	υποδίκων	και	καταδίκων,	που	
προορίζονταν	για	τα	Σωφρονιστικά	Καταστήματα.
Ο	Εισαγγελέας	αναγνώρισε	το	πρόβλημα	στις	πραγματικές	του	διαστάσεις,	χαρακτή-

ρισε	ανεπιθύμητη	την	όλη	κατάσταση,	 ενώ	ταυτόχρονα	τόνισε	ότι	πρέπει	 να	 τηρηθεί	η	
νομιμότητα	και	ότι	το	υπουργείο	Δικαιοσύνης	πρέπει	να	επιλύσει,	το	ταχύτερο	δυνατόν,	το	
πρόβλημα	αυτό,	με	την	κατασκευή	ειδικών	χώρων	κράτησης.

Στις	16-6-2000,	συνεδρίασε	το	Δ.Σ.	υπό	τη	σκιά	μιας	ακόμα	τρομοκρατικής	ενέργειας	
της	17Ν	με	θύμα	τον	Βρετανό	στρατιωτικό	ακόλουθο	Στίβεν	Σόντερ,	χωρίς	να	υποψιάζεται	
τότε	κανείς	ότι	θα	ήταν	και	η	τελευταία	της.	Δεν	παρέλειψε,	ωστόσο,	το	Δ.Σ.	να	καταδι-
κάσει	την	άνανδρη	δολοφονική	επίθεση,	εκφράζοντας	τα	θερμά	συλλυπητήρια	όλων	προς	
την	οικογένεια	του	άτυχου	θύματος.	«Η τρομοκρατική αυτή ενέργεια, μέσα στις γνωστές συ-
γκυρίες που συντελέστηκε, μοιραία προκαλεί ερωτήματα και προβληματίζει έντονα για τους 
επιδιωκόμενους στόχους της, ενώ σίγουρα πλήττει ευθέως τα εθνικά μας συμφέροντα -ενόψει 
ιδιαίτερα της διοργάνωσης της Ολυμπιάδας του 2004- και αμαυρώνει την εικόνα της χώρας 
μας στη διεθνή κοινότητα», σημειώνει	 στην	 ανακοίνωσή	 της,	 ενώ	 εκφράζει	 παράλληλα	
«την αντίθεσή της στην προφανώς άδικη σύγκριση και ταύτιση της χώρας μας, για το μείζον 
αυτό ζήτημα, με άλλες χώρες της Ασίας και της Αφρικής, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση 
και η καταπολέμηση του φαινομένου της τρομοκρατίας, ναι μεν είναι ευθύνη και αποτελεί 
πρώτιστο καθήκον των διωκτικών Αρχών, αλλά πρέπει να γίνει συνείδηση ότι απαιτεί και τη 
συστράτευση ολόκληρης της κοινωνίας μας». 
Το	προεδρείο	παίρνει	θέση	και	για	το	επίμαχο	ζήτημα	των	«ταυτοτήτων»,	τονίζοντας	ότι	

«στις «υπηρεσιακές» ταυτότητες, ούτε στο παρελθόν, ούτε και μέχρι σήμερα αναγράφεται το 
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θρήσκευμα, χωρίς ποτέ να είχε προκύψει κανένα απολύτως πρόβλημα. Όσον αφορά δε τις 
διατυπωθείσες αμφιβολίες και ανησυχίες αστυνομικών για το περιεχόμενο των νέων ταυτο-
τήτων μας και ειδικότερα αυτού της λωρίδας οπτικής μηχανικής ανάγνωσης, με πρόσφατο 
έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου μας διευκρινίσθηκε, μεταξύ των άλλων, ότι 
όλα τα στοιχεία της συγκεκριμένης λωρίδας θα είναι εμφανή και αναγνώσιμα και ότι ο εκτυ-
πούμενος σ’ αυτή αριθμός αποτελεί βασικό στοιχείο ασφάλειας του εγγράφου-ταυτότητας και 
δεν έχει σχέση με οποιεσδήποτε θρησκευτικές δοξασίες. Με δεδομένο, εν τω μεταξύ, ότι και 
η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος με εκδοθείσα Εγκύκλιό της αναγνωρίζει το δικαίωμα 
στην Πολιτεία να αποφασίσει για το ποια στοιχεία θα συμπεριλαμβάνονται στα Δελτία Ταυτό-
τητας των Ελλήνων πολιτών, αλλά και τις σε εξέλιξη ευρισκόμενες σχετικές κινητοποιήσεις, 
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ -σεβόμενοι ταυτόχρονα πλήρως τις ιδιαίτερες ευαισθησίες γύρω από το θέμα 
αυτό του καθενός- το ταχύτερο δυνατόν, εκτόνωση, με ειρηνικό τρόπο, της όλης κατάστασης 
και προς την κατεύθυνση αυτή η Ομοσπονδία μας είναι διαθέσιμη να συμβάλει με όλες της 
τις δυνάμεις». 

Την	ίδια	ώρα,	εξέφρασε	και	την	έντονη	δυσαρέσκειά	της	για	τη	μη	ολοκλήρωση	της	
διαδικασίας	των	υπογραφών	εκ	μέρους	των	συναρμοδίων	Υπουργών	του	Σχεδίου	Νόμου	
του	υπουργείου	στο	οποίο	και	είχε	ενσωματωθεί	η	διάταξη	της	γνωστής	Τροπολογίας	για	
τις	«Μισθολογικές	προαγωγές	των	Αξιωματικών	 -	Ανθυπαστυνόμων»	–	όπως	είχε	συμ-
φωνηθεί	 προεκλογικά,	 κατά	 τις	 διαπραγματεύσεις	 μεταξύ	 της	Π.ΕΝ.Α.Α.,	 της	Ένωσης	
Αξιωματικών	 Πυροσβεστικού	 Σώματος,	 και	 στελεχών	 των	 Ενόπλων	Δυνάμεων	 με	 τον	
υφυπουργό	Οικονομικών	Νικ.	Χριστοδουλάκη	και	τον	υπουργό	Δημόσιας	Τάξης.	Παρά	
την	προεκλογική	Πρωθυπουργική	δέσμευση	για	προώθηση	αυτής	«ΑΜΕΣΩΣ	ΜΕΤΑ	ΤΙΣ	
ΕΚΛΟΓΕΣ»,	αλλά	και	την	πρόσφατη	δέσμευση	του	υπουργού	Δημόσιας	Τάξης,	για	κατά-
θεση	και	ψήφισή	της	στο	1ο	θερινό	Τμήμα	της	Βουλής,	οι	εργασίες	του	είχαν	ήδη	αρχίσει	
από	13-6-2000,	χωρίς	να	υπάρξει	πρόοδος.
Τέλος,	αποφασίστηκε	όπως	τα	εγκαίνια	των	νέων	Γραφείων	της	Ομοσπονδίας,	επί	της	

Λ.	Μεσογείων	96,	πραγματοποιηθούν	στις	5-7-2000.
Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	η	όλη	πορεία	για	εξεύρεση	χώρων	για	τη	λειτουργία	των	γρα-

φείων	της	ΠΟΑΞΙΑ	ήταν	ιδιαίτερα	περιπετειώδης	και	καθόλου	εύκολη.	Για	αυτονόητους	
λόγους,	η	Διοίκηση	δεν	επιθυμούσε	τη	λειτουργία	γραφείων	συνδικαλιστικής	Οργάνωσης	
στο	χώρο	υπηρεσιακών	εγκαταστάσεων,	με	αποτέλεσμα	να	μην	ενδίδει	και	να	παραπέμπει	
διαρκώς	στο	αόριστο	μέλλον	την	ικανοποίηση	του	σχετικού	αιτήματος.	Ύστερα,	όμως,	από	
πολύμηνες	συνεχείς,	έντονες	πιέσεις	και	παραστάσεις	προς	τη	φυσική	και	πολιτική	Ηγεσία,	
παραχωρήθηκε	τελικά	το	κτίριο	των	παλαιών	μαγειρείων	των	Σχολών	στην	οδό	Μεσόγει-
ων,	όπου	λειτουργούν	μέχρι	σήμερα	-έπειτα	από	κατάλληλες	μετασκευές-	τα	γραφεία	της	
ΠΟΑΞΙΑ.	Αντίστοιχες	πιέσεις	ασκήθηκαν	και	για	τη	στέγαση	των	γραφείων	της	Ένωσης	
Αξιωματικών	Αττικής	στο	κτίριο	της	ΓΑΔΑ	–	και	πρέπει	να	αναγνωριστεί	ο	καθοριστικός	
ρόλος	του	τότε	Γ.Γ.	Δημήτρη	Ευσταθιάδη	και	στις	δύο	περιπτώσεις.	
Η	σύσσωμη	παρουσία	της	πολιτικής	(Μ.	Χρυσοχοΐδης,	Δ.	Ευσταθιάδης)	και	φυσικής	

Ηγεσίας	(Αρχηγός	Ι.	Γεωργακόπουλος)	στα	εγκαίνια	των	γραφείων	ήρε	τα	υπολείμματα	
καχυποψίας	και	σηματοδότησε	μια	περίοδο	στενότερης	δημιουργικής	συνεργασίας	μεταξύ	
Διοίκησης	και	εργαζομένων,	από	την	οποία	απέρρευσαν	πολλές	θεσμικές	αλλαγές,	εκσυγ-
χρονισμός	του	Σώματος	και	πολλαπλά	οφέλη	για	τους	αστυνομικούς	και	την	κοινωνία.	
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Νέες κόντρες με την ΠΟΑΣΥ

Ωστόσο,	τα	οξυμένα	προβλήματα	στις	Υπηρεσίες	και	η	αγωνία	για	την	επίλυσή	τους	
αντανακλούν,	όπως	συνάγεται	από	τις	εξελίξεις,	και	στη	λειτουργία	των	ίδιων	των	συνδι-
καλιστικών	οργανώσεων.	Έτσι,	δεν	αποτελεί	πλέον	έκπληξη	η	συνεχιζόμενη	σύγκρουση	
μεταξύ	ΠΟΑΣΥ	και	ΠΕΝΑΑ	με	αφορμή	την	πατρότητα	διαφόρων	προτάσεων-αιτημάτων	
και	το	βαθμό	εκπροσώπησης	των	αστυνομικών.
Στις	28-6-2000,	η	δεύτερη	κοινοποιεί	σε	όλες	τις	αστυνομικές	υπηρεσίες	την	ακόλουθη	

οξύτατη	 και	 μακροσκελή	ανακοίνωση,	 προσπαθώντας	 να	 βάλει	 τα	 πράγματα	στη	 θέση	
τους,	ιδίως	για	τις	μισθολογικές	προαγωγές:

Κύριοι Συνάδελφοι,
Με αφορμή το «Οξφόρδειας έμπνευσης» και «ακαδημαϊκού βεληνεκούς» υπ’ αριθμ. 
00/264 από 22-6-2000 έγγραφο της ΠΟΑΣΥ, έμπλεο «σύγχυσης» και «ταραχής», αλλά 
και την εν γένει άκρως «αλαζονική», «αλλοπρόσαλλη», «αμφίσημη» και εν πολλοίς «συ-
μπλεγματική» εν γένει στάση και δράση της Εκτελεστικής της Γραμματείας, η Π.ΕΝ.Α.Α., 
σεβόμενη την ιστορία της και την ιδιότητα των μελών της και μη επιθυμούσα ταυτόχρονα 
να συμβάλει στην ενίσχυση «εκφυλιστικών φαινομένων» στο Σώμα -σιωπούσα αρκετό 
καιρό τώρα, μη απαντώντας στις διάφορες και ποικίλες διαδοχικές προκλήσεις της, χάριν 
της ενότητας του συνδικαλιστικού μας χώρου- ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ, δυστυχώς, να 
γνωστοποιήσει πλέον αναλυτικά σε όλους τους συναδέλφους μας, όλων των βαθμών αδι-
ακρίτως, τα ακόλουθα:
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι άμεσα ανταποκρίθηκε στην Κοινή συνάντηση των Συνδικαλιστικών 
Οργανώσεων των Σωμάτων Ασφαλείας στις 30-9-1999, ώστε με ενότητα, σύμπνοια, 
κατανόηση, αλληλοσεβασμό, αμοιβαία εμπιστοσύνη και στη βάση της ισοτιμίας να μπο-
ρέσουμε, χωρίς δογματισμούς και προκαταλήψεις, να επιτύχουμε τους επιδιωκόμενους 
σκοπούς και στόχους μας και γενικότερα με στενή, ειλικρινή και διαρκή συνεργασία να 
συν-προσδιορίσουμε και συν-διαμορφώσουμε το μελλοντικό «συνδικαλιστικό μας γίγνε-
σθαι». ΤΟΝΙΖΕΙ ότι καρπός της συνάντησης αυτής ήταν:
α.  Η σύσταση Συντονιστικού Οργάνου των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας 

(Π.ΕΝ.Α.Α., Ε.Α.Π.Σ. - ΠΟΑΣΥ - Π.Ε.Υ.Π.Σ. - Π.Ε.Π.Λ.Σ.) και η επακολουθήσασα 
24ωρη ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας αυτών την 2/3-11-1999 έξω από τη Βουλή 
των Ελλήνων, στην οποία η συμμετοχή μας, πρέπει να πληροφορηθούν όλοι, ήταν κα-
θοριστικής και αποφασιστικής σημασίας για την αλλαγή νοοτροπίας και αντιμετώπισης 
με νέο πνεύμα από τη Διοίκηση ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΧΡΟΝΙΖΟΝΤΟΣ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.

β.  Οι κοινές (Π.ΕΝ.Α.Α. - ΠΟΑΣΥ) γνωστές αποτρεπτικές ενέργειες (συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας την 13-10-1999 έξω από το Μ.Τ.Σ. - συνάντηση αυθημερόν με ΥΦ.ΕΘ.Α.) 
μη διαχωρισμού του Μ.Τ.Σ. σε δύο Λογαριασμούς.

γ.  Το ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ των ως άνω Ομοσπονδιών, βασικό περιεχόμενο του οποίου 
ήταν και οι «Μισθολογικές Προαγωγές των Αξιωματικών - Ανθυπαστυνόμων», όπως 
αυτές είχαν ακριβώς προταθεί από την Π.ΕΝ.Α.Α. και την Ένωση Αξιωματικών Πυ-
ροσβεστικού Σώματος και τις οποίες είναι αυτονόητο ότι είχε αποδεχθεί πλήρως και η 
ΠΟΑΣΥ (αλλά και οι άλλες Ομοσπονδίες, Πυροσβεστών - Λιμενικών), υπολογίζοντας, 
εν τω μεταξύ, όπως απεδείχθη εκ των υστέρων, ότι η πρόταση αυτή, ως «υπερφίαλη», 
«ανεύθυνη» και «εξωπραγματική» -κατά μεταγενέστερους χαρακτηρισμούς της- δεν θα 
είχε καμία περαιτέρω τύχη.
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Τα πράγματα, όμως, παρά τις ενδόμυχες επιθυμίες και τις προσδοκίες ορισμένων, ακολού-
θησαν άλλη τροπή και αντιλαμβανόμενοι οψιγενώς ότι η υπόθεση των «Μισθολογικών 
προαγωγών» «προχωράει», ΜΗ ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥΣ και 
ενεργώντας κατά τρόπο εντελώς ΑΝΕΝΤΙΜΟ, ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟ και ΑΝΤΙΔΕΟΝΤΟ-
ΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΕΒΑΛΑΝ και συνεχώς ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ μέχρι και σήμερα κάθε είδους εμπό-
δια στην περαιτέρω προώθησή της, ΣΑΜΠΟΤΑΡΟΝΤΑΣ ευθέως την όλη προσπάθεια. 
Επισημαίνεται ότι, η σχετική πρόταση της συγκεκριμένης Οργάνωσης, την οποία επικα-
λείται κάθε τόσο και επιδεικνύει, με «περισσή» υπερηφάνεια, δεξιά-αριστερά, στηρίζεται 
εξ ολοκλήρου στο πρότυπο και τη λογική της πρότασης της Ομοσπονδίας μας, την οποία 
αρχικά είχε «στολίσει» με τους χαρακτηρισμούς που αναφέρονται στην προηγούμενη πα-
ράγραφο. Και στο σημείο αυτό, διερωτάται κανείς: « Έτσι η Ομοσπονδία αυτή προασπί-
ζεται και προάγει τα συμφέροντα των Αξιωματικών - μελών της που την εμπιστεύθηκαν;»
Τις «Οβιδιακές της μεταμορφώσεις», γύρω από το θέμα αυτό, και την απέραντη υποκρισία 
της αντιλαμβάνεται κανείς αβίαστα, αν λάβει υπόψη του το περιεχόμενο του υπ’ αριθμ. 
00/060 από 18-2-2000 εγγράφου της, με το οποίο γνωστοποιούσε, προς πάσα κατεύθυν-
ση, ότι: «...Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΑΜΕΡΙΣΤΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ 
Π.ΕΝ.Α.Α. ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ 
ΚΑΘΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙ-
ΚΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΧΟΣ». Στην περίπτωση αυτή από Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών 
Υπαλλήλων μεταλλάχθηκε, με ευθύνη κάποιων, σε Πανελλήνια Ομοσπονδία ΑΣύστολης 
Υποκρισίας. Για την αχαρακτήριστη αυτή στάση της την ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ δημόσια και 
την παραδίδουμε στην κρίση όλων των συναδέλφων.
Ενόψει της ανωτέρω συμπεριφοράς της Ε.Γ. της Ομοσπονδίας αυτής, ήταν επόμενο το 
μέχρι ενός χρονικού σημείου ήπιο και ενωτικό κλίμα να διαταραχθεί, υπαιτιότητά της, να 
«τορπιλισθεί» και να «ναρκοθετηθεί», παρά το γεγονός ότι η Ένωσή μας, ενεργώντας με 
νηφαλιότητα, ψυχραιμία και υψηλό αίσθημα ευθύνης, ΑΠΕΦΕΥΓΕ, συνειδητά, χάριν της 
διατήρησης της ενότητας και του σεβασμού της σε όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους, 
ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, αφού 
ήταν βέβαιο ότι η δημιουργία ενός δυσμενούς μεταξύ μας κλίματος σίγουρα θα λειτουρ-
γούσε ανασχετικά στις εκατέρωθεν επιδιώξεις και διεκδικήσεις μας και ακόμη πιο σίγουρα 
κάποιοι θα το εκμεταλλευόντουσαν σε βάρος γενικά των δικαιωμάτων και συμφερόντων 
μας. Η υπομονή, όμως, έχει και τα όριά της. Και η προάσπιση και η προστασία του κύρους 
και του γοήτρου της Ομοσπονδίας και των συναδέλφων μας, στις όποιες ανοίκειες και 
απαράδεκτες από κάθε άποψη επιθέσεις, αποτελεί για μας πρώτιστο μέλημα και καθή-
κον, έχοντας άλλωστε προειδοποιήσει προς τούτο εγκαίρως την Οργάνωση αυτή με το υπ’ 
αριθμ. 754/21-3-2000 έγγραφό μας. Όσον αφορά δε, αυτό καθ’ εαυτό το περιεχόμενο του 
επίμαχου εγγράφου της ΠΟΑΣΥ, με το οποίο γίνεται μια «απρόσφορη απόπειρα» παρά-
δοσης «κάκιστης ποιότητας» μαθημάτων συνδικαλιστικού-εργατικού δικαίου, έχουμε να 
επισημάνουμε-παρατηρήσουμε τα εξής:
α.  Κατ’ αρχήν, το περιεχόμενο του ως άνω εγγράφου αποτελεί, παρά τους κατά καιρούς 

«λεονταρισμούς» της εν λόγω Οργάνωσης, απόδειξη εμφανούς αδυναμίας και τρανή 
απόδειξη της δεινής θέσης στην οποία αυτή έχει περιέλθει από την πανθομολογούμενη 
σοβαρή, συνετή και υπεύθυνη εν γένει στάση και δράση της Ομοσπονδίας μας, η οποία 
μέρα με τη μέρα κερδίζει συνεχώς όλο και περισσότερο έδαφος και καταξιώνεται στην 
ευρύτερη αστυνομική, και όχι μόνο, οικογένεια.

β.  Όπως είναι γνωστό «ΤΟΙΣ ΠΑΣΙ», ο αστυνομικός συνδικαλισμός, λόγω της φύσης της 
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αποστολής, των ιδιομορφιών, του εθνικού, κοινωνικού και υπερκομματικού χαρακτή-
ρα της Ελληνικής Αστυνομίας, διέπεται από ΙΔΙΟΝ ΔΙΚΑΙΟ (ν. 2265/1994) και για τα 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ που οι διατάξεις του νόμου αυτού ρυθμίζουν δεν έχουν ισχύ οι προ-
βλεπόμενες για τους άλλους εργαζόμενους του ευρύτερου εργασιακού χώρου διατάξεις. 
Κατά συνέπεια, οι διατάξεις του νόμου που μνημονεύεται στο εν λόγω έγγραφο, αλλά 
και το περιεχόμενο των αναφερομένων στο ίδιο έγγραφο αποφάσεων του Σ.τ.Ε., δεν 
έχουν ασφαλώς εφαρμογή στην περίπτωση λειτουργίας των Αστυνομικών Ενώσεων.

γ.  Οι διατάξεις, εν τω μεταξύ, του ως άνω νόμου προστέθηκαν σ’ αυτές του ν. 1264/1982, 
για λόγους ενότητας του νομικού πλαισίου που διέπει τη συνδικαλιστική δράση των ερ-
γαζομένων της χώρας μας. Πιο συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της παρ. 4 εδάφ. α’ και 
β’ του άρθρου 1 του ν. 2265/1994, προβλέπονται ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ Πρωτοβάθμιες Ενώ-
σεις και Ομοσπονδίες για τους Αξιωματικούς και Αστυνομικούς Υπαλλήλους, ενώ στις 
Ενώσεις των τελευταίων έχουν δυνατότητα εγγραφής και οι Αξιωματικοί. Η δυνατότητα 
όμως αυτή σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει ή αναιρεί το αυθύπαρκτο, την αυτονο-
μία και την αυτοτέλεια των κατ’ ιδίαν Ενώσεων, των οποίων ο αριθμός είναι απόλυτα 
καθορισμένος. Περαιτέρω δε, δεν τίθεται ζήτημα ιεραρχικής τάξης ή προβαδίσματος, 
αλλά οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ Ενώσεις αντιμετωπίζονται από το νόμο ισότιμα και ισόκυρα. 
Η αυτόνομη λειτουργία των Αστυνομικών Ενώσεων υπαγορεύθηκε από την ιδιαιτερό-
τητα των καθηκόντων και των προβλημάτων των Αξιωματικών, σε σχέση με αυτά του 
λοιπού προσωπικού, ενώ παράλληλα ήταν σε γνώση «εξ ορισμού» του νομοθέτη ότι ο 
αριθμός των Αξιωματικών στο Σώμα είναι συγκεκριμένος και ότι ο αριθμός αυτός τελεί 
σε μία συγκεκριμένη αναλογία με το λοιπό προσωπικό, όπως τούτο συμβαίνει εξάλλου 
παγκοσμίως.

δ.  Συνεπώς, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΖΗΤΗΜΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, 
ΠΑΗΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.ΕΝ.Α.Α.). Πέραν των άλλων, αν οι ισχυρισμοί της 
Ομοσπονδίας αυτής είχαν βασιμότητα, τότε η σύσταση της προβλεπόμενης στον ανω-
τέρω νόμο Συνομοσπονδίας πώς θα γινόταν; Με μία ΜΟΝΟ Ομοσπονδία; Εκτός αν 
επιμένει ακόμη και στον αστείο ισχυρισμό της ότι η Π.ΕΝ.Α.Α. επειδή τιτλοφορείται 
ως «Πανελλήνια Ένωση» δεν συνιστά «Ομοσπονδία», αφού είναι κάτι παραπάνω από 
αυταπόδεικτο ότι μια Συνδικαλιστική Οργάνωση που προέρχεται από τη σύμπτυξη - 
Ένωση περισσοτέρων της μιας Οργανώσεων (Πρωτοβαθμίων), συνιστά εξ αυτού και 
μόνο του λόγου Ομοσπονδία, όποια κι αν είναι η ονομασία της.

ε.  Όσον αφορά δε την επίκληση από την Ένωση αυτή των διατάξεων του ν. 1876/1990, 
που αφορούν στις «Συλλογικές διαπραγματεύσεις», γνωρίζεται ότι οι διατάξεις αυ-
τές εφαρμόζονται μόνο στον ιδιωτικό τομέα, αλλά ακόμη και οι διατάξεις του νέου ν. 
2738/1999, που αναφέρονται στο ίδιο αντικείμενο και αφορά στους δημοσίους υπαλλή-
λους, δεν καταλαμβάνουν τους υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία.

στ.  Επιπρόσθετα, στην Ομοσπονδία μας είναι εγγεγραμμένοι 3.000 Αξιωματικοί και πε-
ρίπου 400 Αξιωματικοί είναι εγγεγραμμένοι στην ΠΟΑΣΥ, ενώ περίπου 200, που δι-
ατείνονται κάποιοι ότι ανήκουν επιπλέον στη δύναμη της τελευταίας, πρόκειται για 
διπλο-εγγεγραμμένους, οι οποίοι, αν και υπέβαλαν στην Ένωση αυτή, από αρκετού 
καιρού, αίτηση διαγραφής, εντούτοις όμως, η διαγραφή αυτή δεν έχει γίνει ακόμη. 
Επομένως, ο «παρα-φουσκωμένος» αριθμός των 1.451 Αξιωματικών που αναφέρθηκε 
στο τελευταίο Συνέδριό της (15/17-3-2000) και δημοσιεύτηκε ακολούθως στον Τύπο 
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αποτελεί «ασύστολο ψεύδος». Όπως «ψευδεπίγραφος» είναι και ο ανάλογα με τις κάθε 
φορά διαθέσεις των εκπροσώπων της αναφερόμενος δημόσια συνολικός αριθμός των 
μελών της (πότε 30.000, πότε 34.000, πότε 37.000, πότε 40.000), ενώ σύμφωνα με το 
πρόσφατο από 18-5-2000 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της μεγαλύτερης Πρωτοβάθμιας Ένωσής 
της, των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής (Ε.Α.Υ.Α.), ο αριθμός αυτός προκύπτει ότι 
ανέρχεται στις 27.000. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η εν λόγω Πρωτοβάθμια Ένωση 
έχει στις τάξεις της τα μισά μέλη (12.000 περίπου) της ΠΟΑΣΥ και σε κορυφαία και 
μείζονα ζητήματα που απασχόλησαν τον τελευταίο καιρό το Σώμα, είναι γνωστό σε 
όλους, ΟΤΙ ΠΗΡΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΠ’ ΑΥΤΗ ΤΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΗΣ, εγκαλώντας επίσης δημόσια και τον Πρόεδρο αυτής, για τον 
τρόπο λειτουργίας της Εκτελεστικής της Γραμματείας. Ουσιαστικά δηλαδή, αμφισβη-
τήθηκε από τη μεγαλύτερη Πρωτοβάθμια Ένωσή της ευθέως και ανοικτά «ο κυρίαρ-
χος» ρόλος της και, επομένως, έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι η «σύγχυση» 
και η «ταραχή» μάλλον έχουν μετατραπεί σε «πανικό» και εναγώνια αναζήτηση «αλ-
λότριου ζωτικού χώρου».

ζ.  Με τα δεδομένα αυτά, μόνο ο «εγκεφαλικός στροβιλισμός» κάποιων μπορεί να οδηγήσει 
στο σπάνιο, «λογικής σύλληψης» συμπέρασμα: Π.ΕΝ.Α.Α.: 3.000 Αξιωματικοί - μέλη, 
ΠΟΑΣΥ: 400 Αξιωματικοί - μέλη = ΠΟΑΣΥ Αντιπροσωπευτικότερη Οργάνωση !!! Ω! 
του θαύματος!!!

η.  ΕΜΕΙΣ, ενόψει της ακολουθούμενης αυτής τακτικής της Ε.Γ. της Οργάνωσης αυτής, η 
οποία «καπηλευόμενη» ένα μικρό αριθμό, εγγεγραμμένων από το απώτερο παρελθόν 
(την εποχή της συστάσεως των Σωματείων), συναδέλφων μας Αξιωματικών εμφανίζεται 
συχνά-πυκνά, σε μία ακραία εκδήλωση της υπερφίαλης-αλαζονικής της συμπεριφοράς, 
ως εκπροσωπούσα το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού - σεβόμενοι ταυτόχρονα 
την ελεύθερη βούληση του οποιουδήποτε συναδέλφου μας να επιλέγει το Σωματείο που 
επιθυμεί, ΑΝΑΓΚΑΖΟΜΑΣΤΕ πλέον να ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ την τροποποίηση του ισχύοντος 
νομικού πλαισίου και την προώθηση διάταξης, σύμφωνα με την οποία όλοι οι Αξιωμα-
τικοί θα έχουν δικαίωμα εγγραφής ΜΟΝΟ στις Ενώσεις των Αξιωματικών. Άλλωστε, οι 
παλαιότεροι εξ ημών γνωρίζουν ότι η θέσπιση της διάταξης με την οποία προβλέπεται 
δικαίωμα εγγραφής των Αξιωματικών και στα Σωματεία των χαμηλόβαθμων Αστυνο-
μικών, δεν υπαγορεύτηκε και τόσο από δημοκρατικές υπερ-ευαισθησίες. Γιατί, άραγε, 
δεν έγινε το ίδιο και αντιστρόφως; Γιατί, δηλαδή, δεν θεσπίσθηκε ταυτόχρονο δικαίωμα 
εγγραφής των χαμηλόβαθμων Αστυνομικών και στα Σωματεία των Αξιωματικών;

θ.  Εμείς, επίσης, δεν θα επικαλεσθούμε το «ποιοτικό», σε αντιδιαστολή με το επικαλούμε-
νο από την ΠΟΑΣΥ «ποσοτικό» κριτήριο, γιατί ούτε ανάγκη έχουμε «επίδειξης ισχύος», 
ούτε και «συνεχούς επιβεβαίωσης» -ίδιον ανασφαλών ανθρώπων- αλλά κυρίως γιατί 
δεν ταιριάζει με την ψυχοσύνθεσή μας και γιατί αισθανόμαστε ότι είμαστε μέλη και 
όργανα ενός ενιαίου και αδιαίρετου συνόλου και οργανισμού. Το καθένα στη θέση του 
όμως, με τον κατά νόμο ανατιθέμενο στον καθένα ρόλο και τρόπο λειτουργίας του. 
Εξάλλου, της υπενθυμίζουμε να λάβει σοβαρώς υπόψη της τη γενική αλήθεια και το 
αξίωμα ότι: «Όσο συχνότερα κανείς αισθάνεται την ανάγκη να επικαλείται την ισχύ 
του, τόσο περισσότερο αποδεικνύει την αδυναμία του».

ι.  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ οπωσδήποτε θερμά τη συγκεκριμένη Ένωση για την Πανελλήνια 
«αδάπανη» διαφήμιση που μας έκανε, παραδεχόμενη και επίσημα ότι η Ηγεσία του 
υπουργείου μας ΥΙΟΘΕΤΕΙ τις ΘΕΣΕΙΣ και ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ μιας, κατά τ’ άλλα «ασήμα-
ντης, αντιπροσωπευτικότητας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης», και τη ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥ-
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ΜΕ ταυτόχρονα, αντί να «εγκαλεί» προς τούτο την Ηγεσία να επιχειρήσει, εσπευσμένως, 
μια γερή ενδοσκόπηση και να κάνει, επειγόντως, την αυτοκριτική της, όσον αφορά τη 
δύναμη, την ορθότητα και την ποιότητα των δικών της θέσεων και προτάσεων, ζητήματα 
που έτσι και αλλιώς πρέπει λογικά να απασχολήσουν πλέον τα μέλη της.

ια.  Η λίαν αλαζονική-εγωκεντρική συμπεριφορά της Ε.Γ. της Ένωσης αυτής και οι κυρι-
αρχούσες σ’ αυτή ισοπεδωτικές αντιλήψεις και τάσεις οδηγούν στη ΜΙΚΡΟΤΗΤΑ της 
επισήμανσής της στο ίδιο προαναφερόμενο έγγραφο ότι το υπουργείο μας ΠΡΟΤΑΣ-
ΣΕΙ στις Αναφορές και στις Κοινοποιήσεις του την Π.ΕΝ.Α.Α.

ιβ.  Όσον αφορά την «εισαγγελικού τύπου εντολή» για γνωστοποίηση σ’ αυτή από το 
υπουργείο μας των τιθεμένων μονομερώς από την Ένωσή μας ζητημάτων, αυτό είναι 
αυτονόητο ότι μπορεί να γίνει μόνο ΑΜΟΙΒΑΙΩΣ, να κοινοποιούνται δηλαδή σε μας 
και οι δικές της προτάσεις, αν και αυτά θα μπορούσαν κάλλιστα να αντιμετωπισθούν 
συνολικά και συλλογικά, στα πλαίσια της από ετών προτεινόμενης από την Ομοσπον-
δία μας και προβλεπόμενης από το νόμο Συνομοσπονδίας, στη διαμόρφωση των ρυθ-
μίσεων του οποίου η ΠΟΑΣΥ -σε αντίθεση με εμάς- συνέβαλε και τη φιλοσοφία των 
οποίων είχε πλήρως αποδεχθεί. Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό, για πολλοστή φορά, 
ότι η έννοια της μετά μανίας επιδιωκόμενης από την ΠΟΑΣΥ, «ενιαίας συνδικαλιστι-
κής έκφρασης» στο χώρο μας περιορίζεται για μας αυτονόητα στα πλαίσια και μόνο της 
αυτόνομης και ανεξάρτητης λειτουργίας των Ενώσεών μας και της σύστασης της κατά 
τα ανωτέρω ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΩΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ 
ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

ιγ.  Τέλος, η Ε.Γ. της Ένωσης αυτής, αντί να «απειλεί» τη Διοίκηση με μελλοντική «προ-
σβολή» των πράξεών της, θα ήταν καλύτερα να φροντίσει άμεσα να θεραπευθεί από 
την ασθένεια της «αλαζονίτιδας» από την οποία φαίνεται ότι έχει από αρκετού καιρού, 
καθ’ ολοκληρίαν, «προσβληθεί».

Ενόψει των ανωτέρω, η Π.ΕΝ.Α.Α.:
α.  Θα συνεχίσει αταλάντευτα το έργο της, πάντοτε στα πλαίσια της σοβαρότητας, υπευ-

θυνότητας και της συνέπειας που τη διέπει απέναντι στους συναδέλφους και το Σώμα 
που υπηρετούμε, κάτι που, κατά γενική ομολογία, αποτελεί το διακριτικό γνώρισμα των 
πράξεων και ενεργειών της. 

β.  Δηλώνει ότι η «περίοδος ανοχής» απέναντι στις παντοειδείς «προκλήσεις» της συγκε-
κριμένης Οργάνωσης πέρασε ΑΝΕΠΙΣΤΡΕΠΤΙ. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι ανα-
μένουμε και το αποτέλεσμα της διαταχθείσας ΕΡΕΥΝΑΣ για την «αυθαίρετη», «δίκην 
καταληψία», παραβίαση των νέων Γραφείων της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Αττικής (Αστυνομική Ακαδημία), από μέλη της Εκτελεστικής της Γραμματείας.

γ.  Θα κλείσει το δρόμο στους θιασώτες του «ιεραρχικού εξισωτισμού», ο οποίος κατατρώ-
γει τα σπλάχνα του Σώματος, δημιουργεί ρήγμα στις σχέσεις μας και υπονομεύει ευθέως 
την εύρυθμη λειτουργία του.

δ.  Δεν θα επιτρέψει την, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, οικειοποίηση από «τρίτους» των διαχρο-
νικών «αγώνων» και «κόπων της», όπως τούτο γίνεται κατά τρόπο απαράδεκτο και 
προκλητικό, σε κάθε ευκαιρία, αλλά και επισημότερα στη σελ. 17 του 5ου τεύχους μηνός 
Μαρτίου 2000 του Περιοδικού της ΠΟΑΣΥ «Νέα Αστυνομία», στην οποία ούτε λίγο 
ούτε πολύ οτιδήποτε έχει γίνει μέχρι σήμερα στην Αστυνομία, εμφανίζεται ως αποκλει-
στικό της έργο (Αιδώς Αργείοι!!!), ενώ είναι γνωστό σε όλους ότι πολλά από τα αναφε-
ρόμενα στο εν λόγω τεύχος θέματα-αιτήματα ήταν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ της Π.ΕΝ.Α.Α. ή 
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ΚΑΙ της Π.ΕΝ.Α.Α. Επιτέλους, θα πρέπει να πάψουν ορισμένοι να διεκδικούν «εσαεί» 
και «μονομερώς» την πατρότητα όλων των εχόντων θετική εξέλιξη ή επιτυχή έκβαση 
θεμάτων μας.

ε.  Ελπίζει στην «αφίππευση της καλάμου» το ταχύτερο δυνατόν, όποιων νομίζουν πεπλανη-
μένα ότι η Αστυνομία είναι «τσιφλίκι» τους και οι οποίοι απογοητευμένοι, ενδεχομένως, 
από τη μη ευόδωση πολιτικών στόχων και επιδιώξεων και έχοντας άποψη «επί παντός 
του επιστητού» (ακόμη και για εξωτερικής πολιτικής θέματα!!!), δεν αντιλαμβάνονται 
τον κατήφορο που έχουν πάρει, οδηγώντας ουσιαστικά το Σώμα και τους ανύποπτους 
συναδέλφους σε επικίνδυνες ατραπούς και ενδεχομένως σε ανεξέλεγκτες στο μέλλον 
καταστάσεις, ενώ σφόδρα ελλοχεύει και ο κίνδυνος τέτοιες ενέργειες και συμπεριφορές 
να οδηγήσουν μελλοντικά και στη συρρίκνωση των συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων.

στ. ΚΑΛΕΙ:
Όλους τους συναδέλφους να σταθμίσουν με αντικειμενικότητα και αμεροληψία τα «τεκται-
νόμενα» και να μην επιτρέψουν σε κανέναν να χαράξει ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΔΙΧΑΣΤΙΚΕΣ 
μεταξύ μας γραμμές, χάριν «προσωπικής προβολής» και προς εξυπηρέτηση προσωπικών 
του συμφερόντων. Άλλωστε, από το «ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ» πολλά έχει υποφέρει και 
υποστεί ο χώρος μας.
Τους συναδέλφους μας Αξιωματικούς-μέλη της ΠΟΑΣΥ να αξιολογήσουν τα νέα δεδομένα 
και να επανεξετάσουν: «ΠΟΙΟΣ ΤΕΛΙΚΑ ΓΝΗΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΑ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ».
Τα μέλη μας να μας ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ οποιαδήποτε ακραία, υπερβολική ή αντι-
συναδελφική σε βάρος τους ενέργεια εκπροσώπων της συγκεκριμένης Οργάνωσης.
Την Ηγεσία του υπουργείου μας:
Να μην επιτρέψει την εμπέδωση στο Σώμα «εκφυλιστικών συμπτωμάτων» και την «εδραί-
ωση ισοπεδωτικών λογικών και πρακτικών», φαινόμενα τα οποία θα αποβούν μοιραία 
εις βάρος της συνοχής και της ομαλής λειτουργίας αυτού και, κατ’ επέκταση, εις βάρος της 
δημόσιας τάξης και ασφάλειας και φυσικά του κοινωνικού συνόλου. 
Να ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ τη διαδικασία κατάθεσης και ψήφισης του νομοσχεδίου, στο οποίο και 
έχει ενσωματωθεί η διάταξη για τις «Μισθολογικές προαγωγές των Αξιωματικών - Ανθυ-
παστυνόμων».
Να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ στην προώθηση νομοθετικής ρύθμισης, ώστε οι Αξιωματικοί να 
έχουν δικαίωμα εγγραφής ΜΟΝΟ στις Ενώσεις των Αξιωματικών, κατ’ αντιστοιχία των 
χαμηλόβαθμων που έχουν δικαίωμα εγγραφής μόνο στις Ενώσεις των Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων».
Δεν	ήταν	δε	τυχαίο	το	γεγονός	ότι	τη	συγκεκριμένη	επιστολή	την	υπέγραψαν	και	τα	15	

μέλη	του	Δ.Σ.	της	ΠΕΝΑΑ.

Την	1-7-2000	επανέρχεται,	όμως,	το	ίδιο	θέμα,	διανθισμένο	με	πρόσθετα	στοιχεία:

Κύριοι Συνάδελφοι,
Με αφορμή το «όψιμο» ενδιαφέρον και την άκρως «καιροσκοπική» πρόσφατη πρόσκληση 
της Π.Ο.ΑΣ.Υ,, με την οποία καλούνται, μεταξύ των άλλων, και οι συνάδελφοι Αξιωμα-
τικοί του ΤΕΜΑ την 4-7-2000 να παρευρίσκονται σε Κεντρικό Ξενοδοχείο των Αθηνών, 
η Π.ΕΝ.Α.Α. προς αποφυγή της, καθοιονδήποτε τρόπο, «εκμετάλλευσης» της κατηγορίας 
αυτής των συναδέλφων μας -πρακτική την οποία η εν λόγω Ένωση έχει γενικά αναγάγει σε 
επιστήμη- γνωστοποιεί ότι η εφικτή αυτή τη στιγμή και συμπεφωνημένη ήδη διάταξη που 
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τους αφορά και η οποία είναι ενσωματωμένη στη ρύθμιση για τις «Μισθολογικές προαγω-
γές των Αξιωματικών - Ανθυπαστυνόμων », έχει ως ακολούθως:
«Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων που προέρχονται από μονίμους Υπαξιωματικούς 
και οι Αξιωματικοί του ν.δ. 649/1971 της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχοι κατά 
βαθμό του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, προάγονται μισθολογικά και παρέ-
χεται σ’ αυτούς ο βασικός μισθός του εν λόγω βαθμού, προσαυξανόμενος με τα πάσης 
φύσεως επιδόματα και λοιπές παροχές, πλην των ειδικά αναφερομένων στην παράγραφο 
7, με τη συμπλήρωση συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα, ως εξής:
α. Ταγματάρχη, με τη συμπλήρωση είκοσι τριών (23) ετών.
β. Αντισυνταγματάρχη, με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών.
γ.  Συνταγματάρχη, οι Λοχαγοί που συμπληρώνουν τριάντα ένα (31) έτη πραγματικής συ-

νολικής υπηρεσίας ή αποστρατεύονται λόγω ορίου ηλικίας, ένα μήνα πριν την αποστρα-
τεία τους, και οι Ταγματάρχες που συμπληρώνουν είκοσι εννιά (29) έτη πραγματικής 
συνολικής υπηρεσίας

δ.  Συνταγματάρχη, οι Αξιωματικοί βαθμού Υπολοχαγού και άνω που αποστρατεύονται 
λόγω ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, ένα μήνα πριν την αποστρατεία τους.

Η	ΠΕΝΑΑ,	για	να	ενισχύσει	τις	θέσεις	της,	στις	4-7-2000,	εκδίδει	στη	συνέχεια	κοινή	
ανακοίνωση	με	την	ΕΑΠΣ,	τονίζοντας	τα	εξής:

Με αφορμή τα τελευταία διαδοχικά δημοσιεύματα του Τύπου, αναφορικά με τα οικονο-
μικά ζητήματα (Μισθολογικές προαγωγές - αποζημίωση για νυχτερινή απασχόληση) του 
χαμηλόβαθμου προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας (αστυνομικών-πυροσβεστών-λι-
μενικών) και ειδικότερα το περιεχόμενο της Ανοικτής Επιστολής των Ομοσπονδιών του 
προσωπικού αυτού προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, με την οποία διαμαρτύρονται για 
την άνιση, σε σχέση με τους Αξιωματικούς, οικονομική τους μεταχείριση και τον «απο-
κλεισμό» τους από τις διατάξεις της προωθούμενης ρύθμισης για τις «Μισθολογικές προα-
γωγές των Αξιωματικών-Ανθυπαστυνόμων της ΕΛ.ΑΣ. και των αντιστοίχων των Ενόπλων 
Δυνάμεων, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος», επιχειρώντας ταυτόχρονα την, 
μέσω της επιστολής αυτής, δημιουργία ενός γενικευμένου προς αυτούς κλίματος «συμπα-
θείας», διαστρεβλώνοντας όμως, αλλοιώνοντας και παραποιώντας την αλήθεια, «βάλλο-
ντας» παράλληλα κατά τρόπο αήθη και εμπαθή εναντίον των Αξιωματικών, εμφανίζοντας 
τους τελευταίους, πέραν των άλλων, να αμείβονται με «αστρονομικά ποσά» και να ζουν 
«πλουσιοπάροχα», η Π.ΕΝ.Α.Α. και η Ε.Α.Π.Σ., με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι 
στους συναδέλφους και τον ελληνικό λαό και προς αποκατάσταση της πλήρους αλήθειας, 
ανακοινώνουν τα ακόλουθα:
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΝ, κατ’ αρχήν, αυτό που αμέτρητες φορές και σε κάθε ευκαιρία μέχρι 
σήμερα έχουν διατυμπανίσει ότι, οι συνολικές οικονομικές αποδοχές του συνόλου του 
προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, σε συνάρτηση με το είδος των παρεχομένων απ’ 
αυτό υπηρεσιών και του αυξημένου ωραρίου εργασίας είναι χαμηλές, γεγονός το οποίο 
έχει ασφαλώς αρνητικές συνέπειες στο ηθικό του προσωπικού αυτού και συνακόλουθα 
στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και της εν γένει αποστολής του Σώματος.
ΤΟΝΙΖΟΥΝ ότι, πέραν της ανωτέρω γενικής διαπίστωσης, το ισχύον «ενιαίο μισθολόγιο» 
(έτος 1996), όχι μόνο δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες ετών του ως άνω προσωπικού, 
αλλά είχε και ως αποτέλεσμα την «οικονομική ιεραρχική ισοπέδωση», η οποία έχει δημι-
ουργήσει πάμπολλα προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ του προσωπικού.
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ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ότι τα «μεσαία» ιδίως στελέχη -Αξιωματικοί των Σωμάτων έχουν εξι-
σωθεί, στην κυριολεξία, οικονομικά με τους υφισταμένους τους, με συνέπεια να αναιρείται 
η ιεραρχία και να ελλείπει η προσδοκία βελτίωσης της οικονομικής τους θέσης από τις 
βαθμολογικές και μόνο προαγωγές. Το γεγονός αυτό, άκρως αρνητικό στην παραγωγικό-
τητα και αποδοτικότητα των Αξιωματικών, οφείλεται στο ότι, αμέσως μετά την ψήφιση 
του «ενιαίου μισθολογίου» χορηγήθηκαν «Μισθολογικές προαγωγές» (έτος 1997) στους 
χαμηλόβαθμους αστυνομικούς, ενώ κάτι ανάλογο δεν έγινε για τους Αξιωματικούς, τουλά-
χιστον μέχρι το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή. Τονίζεται ότι οι αυξήσεις των χαμηλό-
βαθμων ήταν αντίστοιχες ή και μεγαλύτερες, σε κάποιες περιπτώσεις, απ’ αυτές που έγιναν 
για τους Αξιωματικούς μέχρι το βαθμό του Αστυν. Δ/ντή.
ΤΟΝΙΖΟΥΝ, ΕΙΔΙΚΑ για τις «Μισθολογικές προαγωγές των Αξιωματικών- Ανθυπαστυ-
νόμων», ότι:
α.  Την 2/3-11-1999 όλες οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας (Π.ΕΝ.Α.Α-Ε.Α.Π.Σ-

ΠΟΑΣΥ-Π.Ε.Υ.Π.Σ.-Π.Ε.Π.Λ.Σ.) πραγματοποίησαν, ως γνωστόν, 24ωρη Ένστολη Συ-
γκέντρωση Διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή των Ελλήνων, με αιτήματα αμιγώς οι-
κονομικού χαρακτήρα. Βασικό περιεχόμενο του εκδοθέντος τότε Κοινού Ψηφίσματος 
ήταν και οι ως άνω «Μισθολογικές προαγωγές», όπως αυτές είχαν προταθεί από την 
Π.ΕΝ.Α.Α. και την Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος και τις οποίες είναι 
αυτονόητο ότι είχαν πλήρως υιοθετήσει και αποδεχθεί και οι λοιπές Ομοσπονδίες, οι 
οποίες σήμερα διαμαρτύρονται «πομπωδώς» και απειλούν με κινητοποιήσεις διαρκεί-
ας.

β.  Προεκλογικά, και πιο συγκεκριμένα την 1-3-2000 και 2-3-2000, μετά από πολύωρες 
διαπραγματεύσεις με τον υφυπουργό Οικονομικών, κ. Νικ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ και υπη-
ρεσιακούς παράγοντες του Γ.Λ.Κ., η Ομοσπονδία μας, η Ένωση Αξιωματικών Πυρο-
σβεστικού Σώματος και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καταλήξαμε σε ένα ενιαίο 
κείμενο Τροπολογίας, που αφορά στις εν λόγω Μισθολογικές προαγωγές, του οποίου η 
τελική μορφή μας ανακοινώθηκε την 6-3-2000 στο Γ.Λ.Κ., επί παρουσία και του υπουρ-
γού Δημόσιας Τάξης.

γ.  Την 8-3-2000 η Ομοσπονδία μας μαζί με την Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού 
Σώματος πραγματοποίησαν ΕΝΣΤΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ έξω από τη 
Βουλή των Ελλήνων, με αίτημα την ΑΜΕΣΗ ψήφιση της ως άνω Τροπολογίας. Κατά τη 
συγκέντρωση αυτή, ο τότε υπουργός παρά τω Πρωθυπουργό), κ. Κων/νος ΓΕΙΤΟΝΑΣ, 
ενεργώντας κατ’ εντολή του, μας ανακοίνωσε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο «δή-
λωση-δέσμευση» του Πρωθυπουργού της χώρας ότι η επίμαχη Τροπολογία θα κατετί-
θετο μεν στη Βουλή των Ελλήνων την ίδια ημέρα -πράγμα το οποίο και έγινε- αλλά θα 
ψηφιζόταν όμως «ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ».

δ.  Τονίζεται ότι σε παρόμοια δέσμευση προέβησαν τόσο η Αξιωματική Αντιπολίτευση -η 
οποία μάλιστα είχε καταθέσει την Τροπολογία αυτή στη Βουλή την προηγούμενη της 
ως άνω συγκέντρωσης ημέρα (7-3-2000), προκειμένου αυτή να ψηφιζόταν πριν τις 
Εκλογές- όσο και τα άλλα Κόμματα της Αντιπολίτευσης, που δήλωσαν αλληλέγγυα στον 
αγώνα μας. Εν τω μεταξύ, ήδη για το ίδιο θέμα έχει κατατεθεί πρόσφατα (23-6-2000) 
στη Βουλή από τον Τομεάρχη Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Ν.Δ., κ. Θεόδωρο 
Αναγνωστόπουλο, Ερώτηση προς τον υπουργό Δημόσιας Τάξης, για την τύχη και για το 
χρόνο ψήφισης της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης.

ε.  Έκτοτε, η Ε.Γ. της ΠΟΑΣΥ κατά κύριο λόγο, αλλά και η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και η Π.Ε.Π.Λ.Σ. 
-παρά το γεγονός ότι εγγράφως και προς πάσα κατεύθυνση τόνιζαν ότι ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ και 
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ την Πρόταση της Π.ΕΝ.Α.Α. και της Ε.Α.Π.Σ-, μη τηρώντας τη συμ-
φωνία και το λόγο τους και ενεργώντας κατά τρόπο εντελώς ανέντιμο, αντισυναδελφικό 
και αντιδεοντολογικό, ΠΡΟΕΒΑΛΑΝ και συνεχώς ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ μέχρι και σήμερα 
κάθε είδους εμπόδια στην περαιτέρω προώθησή της, ΣΑΜΠΟΤΑΡΟΝΤΑΣ ευθέως την 
όλη προσπάθεια.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ότι οι εν λόγω «Μισθολογικές προαγωγές» θεσπίζονται σε συνέχεια και 
αντιστάθμισμα αυτών των χαμηλόβαθμων (Αστυφυλάκων- Αρχιφυλάκων και των αντι-
στοίχων των άλλων Σωμάτων) που θεσπίστηκαν, όπως προαναφέρθηκε, το έτος 1997, και 
σύμφωνα με τις οποίες μετά από ορισμένα χρόνια υπηρεσίας,
ΟΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Α’, δηλαδή πέντε (5) 
βαθμούς παραπάνω, ενώ με την υφιστάμενη σήμερα κατάσταση ένας
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, με βαθμό Αστυν. Α’, ΙΔΙΕΣ Ή ΚΑΙ ΧΑ-
ΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠ’ ΑΥΤΕΣ ΕΝΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΥ και σε κάποιες περιπτώσεις 
ακόμη και απ’ αυτές ενός αστυφύλακα με τα αντίστοιχα χρόνια υπηρεσίας.
ΤΟΝΙΖΟΥΝ, ειδικότερα ότι:
ένας Αστυφύλακας λαμβάνει τελικά αποδοχές Αστυνόμου Α’, ένας Αρχιφύλακας που βαθ-
μολογικά εξελίσσεται μέχρι το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου μισθολογικά λαμβάνει τελικά 
αποδοχές Αστυν. Υποδιευθυντή και ένας εξ Ανθυπαστυνόμων προερχόμενος Αξιωματικός 
(εκ του Τ.Ε.Μ.Α) Αστυν. Διευθυντή, ΕΝΩ ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΚΑΤΑ ΒΑΣΗ, ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΝ, όσον αφορά στους δημοσιευθέντες στον Τύπο από τις Ομοσπονδίες 
των χαμηλόβαθμων Πίνακες αποδοχών, ότι σ’ αυτούς περιλαμβάνονται παραπλανητι-
κά στοιχεία. δεδομένου ότι στους δύο πρώτους Πίνακες που δείχνουν τις αποδοχές των 
Αστυφυλάκων και των Ανθυπαστυνόμων περιλαμβάνονται μόνο ο Βασικός Μισθός και το 
Χρονοεπίδομα και παραλείπονται τα επιδόματα, που είναι σχεδόν κοινά για όλους τους 
βαθμούς, ενώ στον τρίτο Πίνακα, που δείχνει τις αποδοχές των Αξιωματικών, περιλαμβά-
νονται οι συνολικές αποδοχές τους, άγνωστο με ποιους υπολογισμούς. Τα αναφερόμενα 
δε στοιχεία στον Πίνακα των Αξιωματικών είναι εξωπραγματικά, καθόσον δεν υπάρχουν 
ούτε Υπαστυνόμοι Β’ με τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας (Π.Υ.), ούτε Αστυνόμοι Β’ με 
έντεκα (11) έτη Π.Υ., ούτε Αστυνομικοί Διευθυντές με είκοσι τρία (23) έτη Π.Υ.
ΤΟΝΙΖΟΥΝ ότι, αναπόφευκτα, ανακύπτουν τα ακόλουθα εύλογα ερωτήματα, αφού κατά 
τις Ομοσπονδίες αυτές οι προωθούμενες για τους Αξιωματικούς ρυθμίσεις είναι προκλη-
τικές:
α.  Για ποιο λόγο καλούνται οι Ανθυπαστυνόμοι και οι εξ Ανθυπαστυνόμων προερχόμενοι 

Αξιωματικοί (εκ του ΤΕΜΑ) σε κοινό μέτωπο;
β. Αφού αποκλείονται οι Αξιωματικοί από το επίδομα νυκτερινής απασχόλησης:
- Για ποιο λόγο δεν το συμπεριλαμβάνουν στις αποδοχές των Αστυφυλάκων στους πίνακες 
που παραθέτουν;
-  Για ποιο λόγο δεν διευκρινίζουν αν αυτό θα το παίρνουν οι Ανθυπαστυνόμοι που εκτε-

λούν ίδια καθήκοντα με τους Υπαστυνόμους Β’ και Α’ και
-  Για ποιο λόγο δεν ανακοινώνουν στους Αξιωματικούς του ΤΕΜΑ ότι αυτοί αποκλείονται 

από τη λήψη του επιδόματος αυτού;
γ. Ποιες τελικά είναι οι προτάσεις τους για τους Αξιωματικούς του ΤΕΜΑ;
Τα αληθή και αδιάψευστα αυτά στοιχεία συνιστούν, λοιπόν, κατά τις Ομοσπονδίες αυτές, 
«ταξική διαφορά» και μαρτυρούν «απληστία» των Αξιωματικών, οι οποίοι ζουν τελικά σε 
ένα «οικονομικό παράδεισο προκλητικά εννοούμενων», που απ’ ό,τι φαίνεται μόνο αυτές 
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έχουν ανακαλύψει, θέτοντας ταυτόχρονα, κατά τρόπο προκλητικό και απαράδεκτο εκβια-
στικά διλήμματα «περί ναρκοθέτησης και πλήρους ρήξης των σχέσεων Αξιωματικών-λοι-
πού προσωπικού» και «περί πλήρους ανατροπής του μισθολογίου;».
ΤΟΝΙΖΟΥΝ ότι η επίκληση του «οικονομικού χάσματος» μεταξύ των Ανώτατων-Ανώτε-
ρων Αξιωματικών και του λοιπού προσωπικού θα μπορούσε με αρκετή δόση φαντασίας να 
αφορά στις αποδοχές ενός νεοδιοριζόμενου Αστυφύλακα και ενός Ανώτατου Αξιωματικού 
με υπερ-τριακονταετή υπηρεσία, τον οποίο, σημειωτέον, δεν καταλαμβάνουν οι εν λόγω 
Μισθολογικές Προαγωγές και οι αυξημένες ευθύνες και τα ιδιαίτερα καθήκοντα των οποί-
ων καθιστούν ανεδαφική όποια τέτοια προσέγγιση και σύγκριση. Πάντως, θα πρέπει να 
τονίσουμε ότι από τις αποδοχές των Ανωτάτων Αξιωματικών, στους οποίους εξελίσσεται 
το 20% περίπου του συνόλου των Αξιωματικών και ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει τους 
60 για την ΕΛ.ΑΣ. και τους 15 για το Πυροσβεστικό Σώμα, ένα πολύ μεγάλο μέρος των 
αποδοχών αυτών, και συγκεκριμένα τα επιδόματα που διαμορφώνουν την όποια διαφορά, 
δεν λαμβάνονται κατά τη συνταξιοδότησή τους, αφού η σύνταξή τους υπολογίζεται μόνο 
επί του Βασικού Μισθού και του Χρονοεπιδόματος.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ότι, ενώ οι Ομοσπονδίες του χαμηλόβαθμου προσωπικού χαρακτη-
ρίζουν από τη μια πλευρά την πρόταση των δικών μας Ομοσπονδιών ως «υπερβολική» 
και «ανεδαφική», από την άλλη με μια πρόχειρη ματιά διαπιστώνει κανείς ότι η δική τους 
πρόταση στηρίζεται εξ ολοκλήρου στο πρότυπο και τη λογική της δικής μας. Όσον αφορά 
δε τις διατυπούμενες από κάποιους ανησυχίες ότι οι επίμαχες «Μισθολογικές προαγωγές» 
θα διαταράξουν την ομαλή λειτουργία των Ασφαλιστικών μας Ταμείων, το γνωρίζουν και 
οι ίδιοι ότι στην ίδια αυτή ρύθμιση προβλέπεται ασφαλιστική δικλείδα (έκδοση Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης). Και εν πάση περιπτώσει μ’ αυτές τις Μισθολογικές προαγωγές θα 
διαταραχθεί η λειτουργία των Ταμείων, ενώ με τις δικές τους όχι;
ΤΟΝΙΖΟΥΝ ότι συνιστά τουλάχιστον «ύβρη» η επισήμανση των συγκεκριμένων Ομοσπον-
διών στην επίμαχη επιστολή προς τον κ. Πρωθυπουργό ότι οι Αξιωματικοί τούς καθοδη-
γούν και τους κατευθύνουν από απόσταση χωρίς κινδύνους, υποτιμώντας έτσι συνειδητά 
τον ουσιώδη και κεντρικό-νευραλγικό ρόλο τους για την εν γένει λειτουργία των Σωμά-
των και μεγίστη «ασέβεια» η αναφορά τους στην επιστολή αυτή ότι όλα τα θύματα του 
καθήκοντος προέρχονται αποκλειστικά από τους χαμηλόβαθμους, αποσιωπώντας κατά 
τον πλέον αήθη τρόπο τα Θύματα-Αξιωματικούς. Στα θύματα του καθημερινού πολέμου 
κατά του εγκλήματος και των φυσικών καταστροφών και κινδύνων, μπροστά στα οποία 
υποκλινόμαστε και θρηνούμε, πρέπει ΤΙΜΗ και ΔΟΞΑ και ΑΙΩΝΙΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ. Η 
εκμετάλλευση, όμως, των συναδέλφων μας αυτών για ικανοποίηση ευτελών οικονομικών 
επιδιώξεων αποτελεί ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ, η δε εμπαθής παράλειψη αναφοράς των νεκρών συνα-
δέλφων μας Αξιωματικών ΜΕΓΑ ΑΝΟΣΙΟΥΡΓΗΜΑ.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΝ, εν όψει των ανωτέρω, ότι:
α.  Οι «Μισθολογικές προαγωγές των Αξιωματικών-Ανθυπαστυνόμων» δεν συνιστούν νέο 

μισθολόγιο ή αύξηση μισθού, αλλά μ’ αυτές αίρονται οικονομικές ανισότητες και αδι-
κίες, επέρχεται μία ισόρροπη οικονομική ιεράρχηση και αποκαθίσταται η μισθολογική 
τάξη στα Σώματα, όπως τούτο έχει άλλωστε τονισθεί και στη Βουλή από τον υπουργό 
Δημόσιας Τάξης, οι οποίες και αποτελούν συνέχεια και αντιστάθμισμα, όπως προα-
ναφέρθηκε, των «Μισθολογικών προαγωγών», που χορηγήθηκαν το έτος 1997 στους 
χαμηλόβαθμους.

β.  Το περιεχόμενό τους καλύπτει τους Ανθυπαστυνόμους και αντίστοιχους, τους Αξιωμα-
τικούς του Τ.Ε.Μ.Α και τους Αξιωματικούς Παραγωγικής Σχολής ουσιαστικά μέχρι το 
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βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, δεδομένου ότι οι αυξήσεις των Ανώτατων Αξιω-
ματικών (Ταξιαρχών και πάνω), με τις ρυθμίσεις αυτές κυμαίνονται στις 15.000 δρχ. 
περίπου και από τον πολύ μικρό, εξ ορισμού, όπως προαναφέρθηκε, αριθμό τους (60 
περίπου) καταλαμβάνουν μόνο το 1/3 αυτών.

γ.  Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει τελικά περίπου 30.000 Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυ-
νάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, και όχι μόνο 3.000 Αξιωματικούς, όπως σκόπιμα δι-
οχετεύεται δημόσια, αφού μόνο για την Αστυνομία και την Πυροσβεστική καταλαμβάνει 
περίπου 5.000 Αξιωματικούς και περίπου 7.000 Ανθυπαστυνόμους και Πυρονόμους = 
12.000 συνολικά..

Διευκρινίζεται στο σημείο αυτό ότι η Π.ΕΝ.Α.Α. δεν έχει ως μέλη της ΜΟΝΟ Ανώτατους 
και Ανώτερους Αξιωματικούς, αλλά και την συντριπτική πλειοψηφία των κατώτερων Αξι-
ωματικών, καθώς και Ανθυπαστυνόμους.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΝ, όσον αφορά στην αποζημίωση για τη νυκτερινή απασχόληση, ότι η 
αποζημίωση αυτή είναι λογικό και δίκαιο να χορηγείται σε ΟΠΟΙΟΝ, ΟΠΟΤΕ, ΓΙΑ ΟΣΟ 
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ απασχολείται και εργάζεται νυκτερινό ωράριο, ανε-
ξαρτήτως φυσικά βαθμού, καθόσον είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε άλλη λύση οδηγεί 
στην αναίρεση του δικαιολογητικού λόγου θέσπισής της.
ΔΗΛΩΝΟΥΝ και ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ότι δεν θα επιτρέψουν σε οποιουσδήποτε επίδοξους 
«σωτήρες» του Συνδικαλιστικού μας Κινήματος να χαράξουν ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΔΙΧΑΣ-
ΤΙΚΕΣ μεταξύ μας γραμμές, με τη λογική της «ισοπέδωσης» και του «ιεραρχικού εξισω-
τισμού».
Τέλος, ΚΑΛΟΥΝ:
α. Την Κυβέρνηση:
- Σε συνέχεια των μισθολογικών προαγωγών που χορηγήθηκαν στους χαμηλόβαθμους 
το 1997, να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ στην ψήφιση της ρύθμισης για τις «Μισθολογικές προ-
αγωγές των Αξιωματικών-Ανθυπαστυνόμων», ώστε να υλοποιηθεί η προεκλογική Πρω-
θυπουργική δέσμευση, αλλά και η πρόσφατη κατηγορηματική δέσμευση του υπουργού 
Δημόσιας Τάξης ότι η ως άνω ρύθμιση θα ψηφισθεί οριστικά εντός του τρέχοντος μηνός 
Ιουλίου.
Να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ στην προώθηση νομοθετικής ρύθμισης, ώστε οι Αξιωματικοί 
να έχουν δικαίωμα εγγραφής ΜΟΝΟ στις Ενώσεις των Αξιωματικών, κατ’ αντιστοιχία 
των χαμηλόβαθμων, που έχουν δικαίωμα εγγραφής μόνο στις Ενώσεις των Αστυνομικών 
Υπαλλήλων.
β.  Την Ηγεσία του υπουργείου μας να μην επιτρέψει την εμπέδωση στα Σώματα «εκφυλι-

στικών συμπτωμάτων» και την επιβολή και εδραίωση «ισοπεδωτικών αντιλήψεων, λο-
γικών και πρακτικών», φαινόμενα τα οποία θα αποβούν μοιραία εις βάρος της συνοχής 
και της ομαλής λειτουργίας αυτών και κατ’ επέκταση εις βάρος της δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας, και φυσικά του κοινωνικού συνόλου.

- Όσον αφορά δε το «συγκινητικό» ενδιαφέρον της ΠΟΑΣΥ για την αύξηση των οργα-
νικών θέσεων των εν λόγω συναδέλφων μας, την προτρέπουμε, για να μην εκτίθεται σε 
μόνιμη βάση, να παρακολουθεί ανελλιπώς τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας μας, γιατί 
αν είχε συμβεί αυτό, θα γνώριζε ότι η Ένωσή μας από αρκετό καιρό έχει θέσει το ζήτη-
μα αυτό κατά τον πλέον επίσημο τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, με την παράγραφο 16 του 
υπ’ αριθμ. 664 από 28- 9-1999 εγγράφου μας, με το οποίο διατυπώναμε τις απόψεις και 
προτάσεις μας επί των ρυθμίσεων του Σχεδίου τότε Νόμου «Για την ίδρυση του Αρχηγεί-
ου...» τις οποίες σημειωτέον παρουσιάσαμε και ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής 
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Επιτροπής της Βουλής, είχαμε ζητήσει οι οργανικές θέσεις αυτών να διαμορφωθούν, ως 
ακολούθως:
- Αστυνόμοι Α’ ............................. 35
- Αστυνόμοι Β’ ............................. 85
- Υπαστυνόμοι Α’ και Β’ ............. 380
Τέλος, τονίζεται ότι δεν θέλουμε να πιστέψουμε αυτό που λέγεται ότι το οψιγενές «υπερ-
βολικό» και «στοργικό» ενδιαφέρον του Προέδρου κυρίως της εν λόγω Ένωσης, για τους 
συγκεκριμένους συναδέλφους μας, εξηγείται επειδή και ο ίδιος έχει σχετικά πρόσφατα 
ενταχθεί στην κατηγορία αυτή, και μάλιστα «όχι δια κανονικής φοιτήσεως, αλλά δι’ αλλη-
λογραφίας».

Εξάλλου	στις	12-7-2000,	με	νέα	ανακοίνωσή	της	η	ΠΕΝΑΑ	απαντά	εκ	νέου	στην	ΠΟ-
ΑΣΥ,	καλώντας	τα	μέλη	της	να	διαφυλάξουν	την	ενότητα	του	χώρου:

Κύριοι Συνάδελφοι,
Με αφορμή τα υπ’ αριθμ. 00/277 από 3-7-2000 και 00/284 από 7-7-2000 έγγραφα της 
ΠΟΑΣΥ, στο περιεχόμενο των οποίων περισσεύουν οι «πομφόλυγες» και η «αμετροέπεια», 
ενώ απουσιάζουν παντελώς οι απαντήσεις για την «ταμπακέρα», είμαστε υποχρεωμένοι 
να επισημάνουμε - παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

1. Δυστυχώς, «η ιστορία και η Πολιτεία» της Ε.Γ. της ΠΟΑΣΥ είναι πράγματι γνωστή 
σε όλους, το πάνθεον της οποίας εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα συνδικαλιστικά αρα-
βουργήματα, ενώ η αυτοδιαφήμιση, «περί καλού καπετάνιου», αποτελεί έκφανση της, 
ως γνωστόν, παροιμιώδους μετριοφροσύνης της.

2. Η νευρική κρίση της Ε.Γ. της Ένωσης αυτής φαίνεται να παίρνει ανησυχητικές δια-
στάσεις, αλλιώς δεν εξηγείται ότι θεωρούν εαυτούς ως τους μόνους «γνήσιους- αυ-
θεντικούς» εκφραστές του συνδικαλιστικού μας χώρου. Κυριότερο δε σύμπτωμα της 
κρίσης αυτής αποτελεί το γεγονός ότι χαρακτηρίζει ως «παρασυνδικαλιστικές και 
υποπαρασυνδικαλιστικές συντεχνίες» τις κατά νόμον λειτουργούσες Ενώσεις των 
Αξιωματικών -τον οποίο νόμο η Ένωση αυτή στήριξε και υποστήριξε μετά πάθους 
στη Βουλή- οι οποίες ουδέποτε διανοήθηκαν, στα πλαίσια της συνδικαλιστικής αλ-
ληλεγγύης, να σταθούν αναιτιολόγητα εμπόδιο στις διεκδικήσεις των λοιπών συνα-
δέλφων τους, αλλά αντιθέτως σε κάθε ευκαιρία και στο μέτρο του δυνατού πάντα 
προσπαθούσαν και προσπαθούν για τη γενικότερη προστασία των δικαιωμάτων μας 
και την προώθηση των συνολικών μας συμφερόντων. 

3. Η ανάγκη επιστροφής και οι αναφορές της Ε.Γ. της εν λόγω Ένωσης στο «ένδοξο πα-
ρελθόν» δεν είναι ικανές από μόνες τους να καλύψουν και απενοχοποιήσουν το «άδο-
ξο παρόν», ούτε φυσικά και να δικαιολογήσουν τις όποιες βολές και επικρίσεις της, 
επί δικαίων και αδίκων, ενώ η μονοπώληση των δαφνών του συνδικαλιστικού μας 
παρελθόντος συνιστά ιεροσυλία έναντι όσων άλλων συναδέλφων τα δύσκολα εκείνα 
χρόνια διώχθηκαν, τιμωρήθηκαν και υπέστησαν παντοειδείς ταλαιπωρίες.

4. Εν τω μεταξύ, δεν είναι τόσο οι χαρακτηρισθείσες ως ανακοινώσεις «καρμπόν» των 
Πρωτοβαθμίων Ενώσεών μας και οι εξ αυτού του λόγου ευτελείς αναφορές σε «πα-
παγαλάκια» και «εξαπτέρυγα», που σφόδρα έχουν θορυβήσει την Ε.Γ. της εν λόγω 
Ένωσης, αλλά η μέσω αυτών εκφρασθείσα κατά τον πλέον επίσημο τρόπο ΑΡΡΑΓΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙ-
ΚΩΝ, οι οποίοι ομόθυμα διατράνωσαν την οριστική και αμετάκλητη βούλησή τους 
να μην επιτρέψουν πλέον σε κάποιους «θερμοκέφαλους» να ασχημονούν εσαεί σε 
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βάρος των συναδέλφων μας, του συνδικαλιστικού μας κύρους και του Σώματος που 
υπηρετούμε.

5. Εμείς χρησιμοποιούμε, σε συνδικαλιστικό επίπεδο, και είμαστε υπερήφανοι ασφαλώς 
γι’ αυτό την ιδιότητα και το βαθμό που μας απένειμε η Πολιτεία, όχι για κανέναν άλλο 
λόγο, αλλά για να δηλώσουμε προς πάσα κατεύθυνση την πραγματική μας ταυτότητα, 
στην έννοια της οποίας, ειδικά για το χώρο μας και για αυτονόητους λόγους, συνυ-
πάρχουν, συνδέονται και συμπλέκονται αναπόφευκτα -εκτός αν θέλουμε να εθελοτυ-
φλούμε- η υπηρεσιακή με τη συνδικαλιστική μας ιδιότητα. Αυτή την πραγματικότητα 
και την «ειδοποιό διαφορά» μας με τους άλλους εργαζόμενους του ευρύτερου εργασι-
ακού χώρου κάποιοι σκόπιμα την αγνοούν, ενώ, απ’ ό,τι φαίνεται, μόνο μέσα σε ένα 
ισοπεδωτικό, «συνδικαλιστική αδεία», υπηρεσιακό-συνδικαλιστικό κλίμα αισθάνο-
νται οι ίδιοι περισσότερο σημαντικοί ή ολιγότεροι ασήμαντοι.

6. Η Ομοσπονδία μας είναι σε όλους γνωστό ότι ουδέποτε στάθηκε εμπόδιο σε διεκδι-
κήσεις άλλων συναδέλφων μας και για τη χορήγηση «Μισθολογικών προαγωγών», το 
έτος 1997, στο χαμηλόβαθμο προσωπικό συνηγόρησε ανεπιφύλακτα, αν και οι αυξή-
σεις αυτές ήταν αντίστοιχες ή και μεγαλύτερες, σε κάποιες περιπτώσεις, απ’ αυτές που 
έγιναν για τους Αξιωματικούς μέχρι το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή. Δεν μας 
έχουν όμως ακόμη εξηγήσει οι Κύριοι της Ε.Γ. της ΠΟΑΣΥ, γιατί για το πασίγνωστο 
πλέον ζήτημα των «Μισθολογικών προαγωγών των Αξιωματικών και Ανθυπαστυ-
νόμων», ενώ αρχικά είχαν συμφωνήσει, προσυπογράψει και πλήρως αποδεχθεί και 
υιοθετήσει το περιεχόμενό τους, εκ των υστέρων, προέβαλαν και συνεχώς προβάλ-
λουν κάθε είδους εμπόδια για τη μη ευδοκίμησή τους; Όσον αφορά δε την αποζημί-
ωση για τη νυχτερινή απασχόληση, δεν είναι λογικό και δίκαιο αυτή να χορηγείται σε 
ΟΠΟΙΟΝ, ΟΠΟΤΕ και ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΟ εργάζεται νυχτερινό ωράριο, χωρίς την 
ύπαρξη οποιουδήποτε πλαφόν;

7. Η Π.ΕΝ.Α.Α., ως η κατά νόμον αντιπροσωπευτική των Αξιωματικών Συνδικαλιστι-
κή Οργάνωση, αλλά και αντικειμενικά η αντιπροσωπευτικότερη Ένωση αυτών, με 
βάση το συντριπτικό αριθμό των Αξιωματικών-μελών της, είναι αυτονόητο ότι ούτε 
αποδέχεται, ούτε αναγνωρίζει, αλλά ούτε και επιτρέπει σε κανέναν άλλο συνδικαλι-
στικό φορέα να εμφανίζεται και να χρησιμοποιεί προκλητικά, καταχρηστικά και άνευ 
δικαιώματος ψευδεπίγραφους τίτλους και να ομιλεί εξ ονόματος του συνόλου των 
Αξιωματικών. Προς αυτή δε την κατεύθυνση νόμιμα ΑΞΙΩΝΟΥΜΕ όπως ανάλογη 
είναι και η στάση της Διοίκησης. Άλλωστε το πώς η Ε.Γ. της ανωτέρω Ένωσης εννοεί 
την ύπαρξη και λειτουργία των λίγων συναδέλφων μας Αξιωματικών στις τάξεις της, 
το αποδεικνύει περίτρανα η σπανιότητα συμμετοχής αυτών στα Καταστατικά της Όρ-
γανα.

8. Από πότε, Κύριοι της Ε.Γ. της ΠΟΑΣΥ, η αυτονόητη και επιβαλλόμενη άμυνα στον 
«εκφυλιστικό» και «επικίνδυνο» κατήφορό σας συνιστά «φασιστική νοοτροπία, εκ-
βιασμό και απειλή;». Όσο για τους λοιπούς συμπεριλαμβανομένους στα προαναφε-
ρόμενα έγγραφά σας ανοίκειους χαρακτηρισμούς και υβριστικές εκφράσεις, ως υπο-
προϊόντα υποπολιτισμικής αντίληψης και νοοτροπίας, δεν αξίζουν καν μνείας, πόσο 
μάλλον περαιτέρω σχολιασμού.

9. Αναφορικά δε με τα «διαμειφθέντα» μεταξύ της Ε.Γ. της ΠΟΑΣΥ και του συναδέλ-
φου μας και μέλους του Δ.Σ. της Π.ΕΝ.Α.Α. Υπεύθυνου Διεθνών Σχέσεων αυτής, κ. 
Αθανασίου Βασιλάρα, κατά το μέρος που οι γνωστές αιτιάσεις τον αφορούν ατομικά 
έχει ήδη ο ίδιος απαντήσει και δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε περαιτέρω. Εκείνο, 
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όμως, που εμείς οφείλουμε να επισημάνουμε είναι ότι ο κ. Βασιλάρας είναι από τα 
ιδρυτικά και εκλεκτά μέλη του συνδικαλισμού των Αξιωματικών, με ευθύτητα λό-
γου και ζωντανή παρουσία στα συνδικαλιστικά δρώμενα, με προσφορά έργου και 
με μεγάλες ευαισθησίες και ανησυχίες γύρω από τα προβλήματα που απασχολούν 
το αστυνομικό προσωπικό και την Ελληνική Αστυνομία και επομένως οι ως άνω 
άμεσες, συγκεκαλυμμένες ή μη εις βάρος του αιτιάσεις, όχι μόνο προφανέστατα τον 
αδικούν, αλλά προκαλούν οργή και αγανάκτηση. Η Ομοσπονδία μας δηλώνει ότι στη-
ρίζει και υποστηρίζει ανεπιφύλακτα το συνάδελφό μας, Αστυνομικό Υποδιευθυντή, 
και δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να σπιλώσει την υπηρεσιακή και συνδικαλιστική του 
ιδιότητα, επισημαίνοντας ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά τις διατυπωθείσες απειλές, περί 
προσφυγής στη Δικαιοσύνη, ότι τούτο δεν αποτελεί βεβαίως δικαίωμα και προνόμιο 
κάποιων, αλλά ΟΛΩΝ μας.

10. Δεν συνιστά τουλάχιστον «θρασύτητα» να φιλοδοξούν οι Κύριοι της Ε.Γ. της ΠΟΑΣΥ 
να επιβάλλουν το δίκαιο, όταν οι ίδιοι μονίμως και κατά σύστημα το παραβιάζουν; 
Και επειδή εμείς σεβόμαστε και εκτιμάμε την παρουσία και το έργο όλων των συνα-
δέλφων μας, αδιακρίτως, ας μας απαντήσουν επιτέλους, απλά και ξεκάθαρα, χωρίς 
μικρότητες, δογματισμούς και προκαταλήψεις:

 α.  Είναι λογικό και δίκαιο οι αποδοχές των Αξιωματικών να είναι ίδιες ή και χαμη-
λότερες απ’ αυτές των χαμηλόβαθμων Αστυνομικών;

 β.  Είναι λογικό και δίκαιο ένας Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος να αμείβεται το 
ίδιο με τους υφισταμένους του;

 γ.  Είναι λογικό και δίκαιο οι συνάδελφοί μας Αστυφύλακες, με συγκεκριμένα χρόνια 
υπηρεσίας, να αμείβονται κατά πέντε (5) βαθμούς παραπάνω, ενώ οι Αξιωματικοί, 
κατά βάση, με το βαθμό που κατέχουν;

 δ.  Είναι λογικό και δίκαιο το χαμηλόβαθμο προσωπικό που θα εργάζεται νυκτερινό 
ωράριο να τυγχάνει της επικείμενης σχετικής αποζημίωσης, ενώ οι Αξιωματικοί 
όχι;

 ε.  Είναι ανεκτό σε ένα καλά οργανωμένο και πειθαρχημένο σύνολο, όπως πρέπει να 
είναι η Αστυνομία, να εξισώνονται και ισοπεδώνονται τα πάντα, στο όνομα μιας 
«δήθεν» συνδικαλιστικής ή ανεξέλεγκτης συνδικαλιστικής δράσης;

 στ.  Δεν πρέπει να υπάρχει μεταξύ μας ειλικρινής συνεργασία και να επικρατούν αλλη-
λοκατανόηση, αλληλοσεβασμός και αμοιβαία εμπιστοσύνη; 

 ζ.  Γιατί δεν γίνεται αποδεκτή η από ετών πρόταση της Π.ΕΝ.Α.Α., για σύσταση της 
κατά νόμο προβλεπόμενης ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, ώστε να αντιμετωπίζονται συλ-
λογικά και συνολικά, όπου τούτο απαιτείται, διάφορα προβλήματα-ζητήματά μας;

11. Η Π.ΕΝ.Α.Α. ΚΑΛΕΙ, για μία ακόμη φορά, όλους τους συναδέλφους:
 -  Να μην επιτρέψουν σε επίδοξους «προστάτες» και «Σωτήρες» του Συνδικαλιστικού 

μας χώρου να χαράξουν ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΔΙΧΑΣΤΙΚΕΣ μεταξύ μας γραμμές, με 
τη λογική της «ισοπέδωσης» και του «ιεραρχικού εξισωτισμού».

 -  Να εξετάσουν με νηφαλιότητα, ψυχραιμία, αντικειμενικότητα και αμεροληψία τα 
«τεκταινόμενα» και αποστασιοποιούμενοι να κλείσουν τα αυτιά τους σε καιροσκό-
πους «ψιθυριστές» και επαγγελματίες «παραπληροφοριοδότες».

12. Τέλος, η Ομοσπονδία μας ΔΗΛΩΝΕΙ ότι, χάριν της ηρεμίας και ησυχίας των συνα-
δέλφων μας και του Σώματος, δεν επιθυμεί να δώσει, προς το παρόν, άλλη συνέχεια 
στην καθόλου ευχάριστη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί -καταφανώς χωρίς υπαι-
τιότητά της- εκτός εάν αναγκασθεί εκ των πραγμάτων.
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Αποτέλεσμα	της	κορύφωσης	της	ενδοσυνδικαλιστικής	σύγκρουσης	ήταν	η	μη	συμμε-
τοχή	των	Αξιωματικών	στην	κοινή	συνέντευξη	Τύπου	των	εκπροσώπων	της	ΠΟΑΣΥ,	της	
ΠΟΕΥΠΣ	και	ΠΕΠΛΣ,	όταν	προσανατολίζονταν	να	διοργανώσουν	ένστολη	κινητοποίηση	
στην	Αθήνα,	στις	24	Ιουλίου	2000.	
Έτσι,	στις	14-7-2000	η	ΠΕΝΑΑ	απευθύνθηκε	μόνη	της	στον	ΥΔΤ	με	αφορμή	το	σχέδιο	

νόμου	 για	 τους	 ειδικούς	φρουρούς	που	προωθήθηκε στη	Βουλή,	 για	 τη	 διεύρυνση	 των	
καθηκόντων	τους	(πέραν	αυτών	της	αποκλειστικής	φύλαξης ευπαθών	στόχων	θα	εκτελούν	
επιπλέον υπηρεσίες	περιπολιών,	 ενώ	δύναται να	διατίθενται	 για	 τη	στελέχωση	Ειδικών	
Αστυνομικών	Υπηρεσιών	ή	τη	συγκρότηση	ειδικών	μονάδων	και	μεταβατικών	αποσπα-
σμάτων,	 προς	 αντιμετώπιση	 ιδιαίτερων	 μορφών	 εγκληματικότητας	 και	 αναζήτησης	 δι-
ωκομένων	ή	 εξαφανισθέντων	προσώπων).	Τόνιζε	 δε	ότι	«η διάταξη αυτή προφανέστατα 
διαρρηγνύει το ισχύον σύστημα «Εισαγωγής σπουδαστών στη Σχολή Αστυφυλάκων, με το 
σύστημα των Γενικών Εξετάσεων»,	μεταβάλλει μία ειδική κατηγορία	προσωπικού της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας σε «οιονεί»	αστυνομικούς, της οποίας κατηγορίας ο τρόπος πρόσληψης 
και εκπαίδευσης είναι, ως γνωστόν, τελείως διάφορος αυτού των αστυνομικών, ενώ ταυτό-
χρονα είναι σαφές ότι εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τους ίδιους τους Ειδικούς Φρουρούς, 
όσο φυσικά και για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, λόγω μη κατάλληλης εκπαίδευσής τους, 
για τα υπό ανάθεση καθήκοντα. Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε όπως η ανωτέρω διάταξη 
αποσυρθεί από τις διατάξεις του εν λόγω Σχεδίου Νόμου».
Λίγες	ημέρες	αργότερα,	στις	17-7-2000,	απευθύνθηκε	εκ	νέου	στον	υπουργό,	εκφράζο-

ντας	τη	δυσαρέσκειά	της	διότι	στις	διατάξεις	του	προωθούμενου	ήδη	στη	Βουλή	προς	ψή-
φιση	Σχεδίου	Νόμου	με	τίτλο	«Ρύθμιση	θεμάτων	προσωπικού	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	
και	άλλες	διατάξεις»	δεν	συμπεριλαμβανόταν	η	επίμαχη	διάταξη	για	τις	«Μισθολογικές	
Προαγωγές	των	Αξιωματικών	-	Ανθυπαστυνόμων».	Το	προεδρείο	τον	κάλεσε	να	παραστεί	
στην	έκτακτη	συνεδρίαση	(20-7-2000)	του	Δ.Σ.,	 ενώ	απάντησε	εκ	νέου	σε	ανακοίνωση	
της	ΠΟΑΣΥ,	την	οποία	κατηγόρησε	ότι «συνεχίζει απροκάλυπτα την καθ’ υποτροπήν παρα-
πληροφόρηση και τον πόλεμο λάσπης κατά των Αξιωματικών, αλλά και τη συστηματική και 
ασύστολη ψευδολογία, επιδιώκοντας να καταστήσει υπόλογη την Ομοσπονδία μας έναντι του 
συνόλου των συναδέλφων, για δήθεν πράξεις και ενέργειές της που μόνο στην καλπάζουσα 
νοσηρότατη φαντασία της υπάρχουν και να εμφανίσει τους Αξιωματικούς αντιπάλους και 
εχθρούς των άλλων συναδέλφων τους.

Ειδικότερα, η Ε.Γ. της Ένωσης αυτής επιχειρεί προκαταβολικά να χρεώσει στους Αξιωμα-
τικούς τυχόν αποτυχία ψήφισης των μισθολογικών προαγωγών, εξαιτίας των εμβόλιμων και 
σπασμωδικών ενεργειών της, παραπλανώντας συνειδητά τους συναδέλφους και ισχυριζόμε-
νη ψευδέστατα ότι η Π.ΕΝ.Α.Α. στρέφεται σε βάρος των συμφερόντων του χαμηλόβαθμου 
προσωπικού». Διευκρίνισε	δε	ότι	συνηγορεί	ανεπιφύλακτα	υπέρ	της	επέκτασης	της	προτα-
θείσας	από	την	ΠΕΝΑΑ	τροπολογίας	και	στο	χαμηλόβαθμο	προσωπικό,	όπως	έπραξε	και	
για	τις	μισθολογικές	προαγωγές	αυτού	το	1997.

«Μοναδικός «σαμποτέρ» των μισθολογικών προαγωγών είναι η Ε.Γ. της ΠΟΑΣΥ, η οποία, 
πέραν των άλλων, εκβιαστικά περιέφερε την απειλή της καθόδου σε ένστολη διαμαρτυρία την 
ημέρα της αποκαταστάσεως της Δημοκρατίας και το εκβιαστικό δίλημμα ότι: «Αν δεν περά-
σει η δική τους πρόταση, να μην περάσει ούτε αυτή των Αξιωματικών”,	ήταν	η	απάντηση	
της	ΠΕΝΑΑ.
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Μισθολογικές προαγωγές και άλλες επιτυχίες

Η	επίμαχη	ρύθμιση	κατατέθηκε	στη	Βουλή	στις	26-7-2000	με	περιεχόμενο	«όπως ακρι-
βώς αυτό είχε προταθεί από την Π.ΕΝ.Α.Α. και είχε κατατεθεί, ως γνωστόν, προεκλογικά στη 
Βουλή, δικαιώνοντας έτσι πλήρως τη σταθερή, αμετακίνητη και αταλάντευτη θέση και στάση 
μας στο μείζον για τους Αξιωματικούς αυτό ζήτημα»,	όπως	ανακοινώθηκε	από	το	προεδρείο,	
χωρίς	τυμπανοκρουσίες	και	πανηγυρισμούς.	
Την	 επομένη,	 27-7-2000,	 η	 τροπολογία	 ψηφίστηκε	 και	 το	 προεδρείο,	 απευθυνόμενο	

στους	Αξιωματικούς,	ανακοίνωσε	τα	εξής:
«Κύριοι Συνάδελφοι,
Με στρατηγική βάθους, ευέλικτες τακτικές κινήσεις, επίπονες, επίμονες και συντονισμένες 
προσπάθειες, με την αγαστή συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ένωσης Αξιω-
ματικών Πυροσβεστικού Σώματος και ύστερα από τα «γνωστά» εγγενή εμπόδια και τις 
παντοειδείς δυσκολίες ψηφίσθηκε σήμερα η Τροπολογία που αφορά στις «Μισθολογικές 
Προαγωγές των Αξιωματικών και Ανθυπαστυνόμων της ΕΑ.ΑΣ. και των αντιστοίχων των 
Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος».
Η μεγάλη αυτή επιτυχία της Π.ΕΝ.Α.Α., προϊόν ολίγων ουσιαστικά μηνών, έρχεται να 
ολοκληρώσει τον κύκλο των επιτυχιών της καρποφόρας αυτής χρονιάς, ύστερα από την 
προηγηθείσα αύξηση των οργανικών θέσεων των Αξιωματικών, την καθιέρωση του επι-
δόματος Ευθύνης - Διοίκησης - Διεύθυνσης και τη στέγαση των νέων Γραφείων της Ομο-
σπονδίας μας σε σύγχρονες υπηρεσιακές κτιριακές εγκαταστάσεις.
Ακόμη και οι πέτρες γνωρίζουν πλέον ότι η «σύλληψη» της ιδέας της σημαντικότατης 
αυτής ρύθμισης ανήκει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στην Ομοσπονδία μας, η οποία 
κατόρθωσε, εντός ελάχιστου χρονικού διαστήματος, να πείσει το Υ.Δ.Τ. και τις Ένοπλες 
Δυνάμεις για το δίκαιο του αιτήματος, να τη φέρει αυτόνομη προεκλογικά στη Βουλή, 
να δεσμευθεί η Κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας -αλλά και το σύνολο 
της Αντιπολίτευσης- για μετεκλογική ψήφισή της. Την «πατρότητα” δε της ρύθμισης αυ-
τής δεν είμαστε επ’ ουδενί διατεθειμένοι να τη χαρίσουμε σε κανέναν και οποιαδήποτε 
από οποιονδήποτε απόπειρα σφετερισμού της τη θεωρούμε άκρως ανήθικη και ανέντιμη. 
Πάνω στο «μοντέλο» της ως άνω ρύθμισης στηρίχθηκε εξ ολοκλήρου η επέκτασή της μετε-
κλογικά και στο χαμηλόβαθμο προσωπικό, αν και η ΠΟΑΣΥ μέχρι την τελευταία στιγμή με 
δημόσιες ανακοινώσεις της τη χαρακτήριζε «υπερφίαλη», «ανεύθυνη» και «εξωπραγμα-
τική», ενώ αρκετοί άλλοι συνάδελφοι είναι αλήθεια την είχαν θεωρήσει «όνειρο άπιαστο 
και απατηλό».
Παρόλο, λοιπόν, που οι γνωστοί επαγγελματίες «καρπωτές αλλότριων αγαθών» δεν συμ-
μετείχαν ούτε στο όργωμα, ούτε στη σπορά, αλλά στο στάδιο μόνο της συγκομιδής των 
ώριμων φρούτων, ΕΜΕΙΣ αισθανόμαστε απόλυτα δικαιωμένοι και ευχαριστημένοι, γιατί 
ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ για μια ουσιαστική οικονομική αναβάθμιση ΟΛΟΥ του προσω-
πικού των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.
Είναι σαφές ότι η ρύθμιση αυτή, πέραν αυτής καθεαυτής της οικονομικής της αξίας, έχει 
και άλλες αυτονόητες θετικές προεκτάσεις και παρενέργειες, ενώ παράλληλα εγκαινιάζει 
και την αλλαγή πλεύσης και τη νέα φιλοσοφία με την οποία επενδύουμε πλέον το διεκδι-
κητικό μας πλαίσιο.
Είναι ανάγκη να τονίσουμε στο σημείο αυτό ιδιαιτέρως με έμφαση και να αναγνωρίσουμε 
τον καίριο, καθοριστικό και αποφασιστικό ρόλο του υπουργού Δημόσιας Τάξης, κ. Μι-
χάλη Χρυσοχοΐδη -αλλά και των λοιπών συναρμόδιων υπουργών- ο οποίος είναι γνωστό 



404

Μανώλης	Κ.	Σταυρακάκης

σε όλους ότι έκανε το δικό του επίπονο και διαρκή αγώνα και έδωσε μέχρι την τελευταία 
στιγμή τις δικές του σκληρές και διαδοχικές μάχες, προς πάσα κατεύθυνση, υπερβάλλοντας 
εαυτόν, για να έχουμε το σημερινό αποτέλεσμα. Επίσης, πρέπει να επισημάνουμε και τη 
σημαντική για το θέμα αυτό συμβολή του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου μας και της 
φυσικής Ηγεσίας του Σώματος.
Το ερώτημα «ποιος διεκδικεί και προασπίζει τα δικαιώματα των συναδέλφων μας Αξιω-
ματικών και φυσικά των συναδέλφων μας του ΤΕΜΑ» απαντάται ευθέως από το ποιος, 
πότε, τι πρότεινε και τι απ’ αυτά υιοθετήθηκε. Και είναι γνωστό σε όλους ότι όλα όσα 
η Π.ΕΝ.Α.Α. υπεύθυνα, έγκαιρα, συνολικά και σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις 
και την Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος πρότεινε, εξ ολοκλήρου υιοθε-
τήθηκαν. Όψιμες, προσχηματικές, καιροσκοπικές και προ τετελεσμένων καταστάσεων 
«προτάσεις - πυροτεχνήματα» άλλων είναι βέβαιο ότι ούτε παγιδεύουν ούτε διχάζουν τους 
συναδέλφους μας.
Όσον αφορά δε το μονότονο αίτημα για «ενιαία συνδικαλιστική έκφραση», ας μας εξηγή-
σει επιτέλους η Ε.Γ. της ΠΟΑΣΥ δημόσια το λόγο για τον οποίο δεν συμφωνεί στη σύσταση 
της προβλεπόμενης από το νόμο Συνομοσπονδίας, μέσω της οποίας θα προέλθει και η 
«ενιαία συνδικαλιστική φωνή».
Τέλος, η Ομοσπονδία μας ΔΗΛΩΝΕΙ ότι θα συνεχίσει σταθερά και αταλάντευτα το σκληρό 
αγώνα της για την προώθηση των δίκαιων αιτημάτων, αλλά και την προάσπιση των δικαι-
ωμάτων και συμφερόντων μας, με γνώμονα πάντα την προστασία του κύρους του Αξιώμα-
τος και του ρόλου μας, στα πλαίσια της ιεραρχικής δομής του Σώματος. ΚΑΛΕΙ όλους τους 
συναδέλφους να εντείνουν ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση 
της σύγχρονης σκληρής εγκληματικής πραγματικότητας, με αντικειμενικό σκοπό και στόχο 
την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των Ελλήνων πολιτών.

Ο πρόεδρος 
Μιχαήλ Βετούλης

Ο Γενικός Γραμματέας 
Νίκος Ζωγράφος

Αξίζει	να	σημειωθεί,	όπως	συμπληρώνει	σήμερα	ο	Μ.	Βετούλης,	ότι	«αυτού του μεγέ-
θους πρόταση μισθολογικής αναβάθμισης των Αξιωματικών, έγινε για πρώτη φορά, χαρα-
κτηρίσθηκε από τους ίδιους τους συναδέλφους μαξιμαλιστική και εξωπραγματική, ενώ -όπως 
ήταν αυτονόητο- αντιμετωπίστηκε, όλως αρνητικά, και από το Υ.Δ.Τ. και από το Υ.ΕΘ.Α. και 
από το ΥΠ.ΟΙΚ., δεδομένου ότι -πέραν του μεγάλου κόστους- εισήγαγε πρωτογενές δίκαιο 
για τους Αξιωματικούς, εντελώς αντίθετο με τη μέχρι τότε υπηρεσιακή λογική των ιεραρχι-
κών προτάσεων (που, δυστυχώς, κατέληγαν σε μηδενικές ή ισχνές αυξήσεις).

Προς την κατεύθυνση αυτή σχεδιάστηκε και ακολουθήθηκε συγκεκριμένη στρατηγική 
ασκήσεως αλλεπάλληλων πιέσεων προς τα συναρμόδια υπουργεία και πρωτίστως προς το 
ΥΕΘΑ, το οποίο εκινείτο σε αντίθετη λογική, υπό το φόβο της ανατροπής της υπηρεσιακής 
ιεραρχίας και τάξης. Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής πραγματοποιήθηκε αρχικά συμβολι-
κός “αποκλεισμός” της κύριας εισόδου του Πενταγώνου, η οποία οδήγησε σε συνάντηση του 
Προεδρείου της Ομοσπονδίας μας (Βετούλης, Καμαρινόπουλος, Ζωγράφος, Κανέλλος και 
ως υπηρεσιακός παράγοντας και άτυπος “σύμβουλος” ο Π. Χριστοφυλάκης, που υπηρετούσε 
στη Δ/νση Οικονομικών), με τον τότε ΥΠΕΘΑ Γιάννο Παπαντωνίου και στη συνέχεια με τους 
υπηρεσιακούς παράγοντες όλων των Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.
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Στη συγκεκριμένη σύσκεψη και ενόψει της σθεναρής άρνησης των στελεχών των Ε.Δ. να 
αποδεχθούν τη φιλοσοφία της προτάσεως της ΠΟΑΞΙΑ, το Προεδρείο αποχώρησε εμφαντικά 
από τη σύσκεψη και χρειάστηκε η άμεση παρέμβαση του ΥΕΘΑ, ώστε να επιστρέψει και πάλι 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Έτσι, η πρόταση της ΠΟΑΞΙΑ, ενισχυμένη πλέον και από τις προσυπογραφές των Ε.Δ., 
αποτέλεσε τον πολιορκητικό κριό για να παρακαμφθούν και οι εναπομείνασες ενστάσεις σε 
αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες (Κλάδος Οικονομικοτεχνικών κ.λπ.) του υπουργείου 
μας και τη βάση διαπραγμάτευσης στο υπουργείο Οικονομικών. Χρειάστηκε, όμως, η κο-
ρύφωση των πιέσεων προς την Κυβέρνηση, με αποστολή επιστολής προς τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλο και τον Πρωθυπουργό Κ. Σημίτη με την οποία ενημε-
ρώναμε για το ενδεχόμενο συμβολικής παράδοσης των ξιφών, ενώπιον του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, ώστε τελικά να δοθεί το πράσινο φως για τη συνάντησή μας με τον υπουργό 
Οικονομικών Νίκο Χριστοδουλάκη.

Η μάχη της ίδιας διαπραγματευτικής ομάδας (Βετούλης, Καμαρινόπουλος, Ζωγράφος, 
Κανέλος -στην οποία προστέθηκε και ο Άρης Ανδρικόπουλος από την Πάτρα-, καθώς και 
ο Π. Χριστοφυλάκης, ως υπηρεσιακός παράγοντας) στο υπουργείο Οικονομικών δεν ήταν 
καθόλου εύκολη και οι διαπραγματεύσεις κράτησαν από το μεσημέρι -που έγινε η αρχική 
συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλακη- ώς τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες.

Όταν οριστικοποιήθηκε -αργά το βράδυ- το σχέδιο της πρότασης και άρχισαν να διαρρέ-
ουν προς τα έξω οι πρώτες πληροφορίες για την αποδοχή της από τον Ν. Χριστοδουλάκη, 
εμφανίστηκε το Προεδρείο της ΠΟΑΣΥ και ζήτησε να συμπεριληφθούν στην τελική ρύθμιση 
και αντίστοιχες διατάξεις που θα καλύπτουν και το χαμηλόβαθμο προσωπικό, οι οποίες -με 
την συναίνεση της ΠΟΑΞΙΑ- ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο. Υπενθυμίζεται ότι καθόλη 
τη διάρκεια των σκληρών αγώνων της ΠΟΑΞΙΑ για θεσμοθέτηση των μισθολογικών προα-
γωγών, η θέση της ΠΟΑΣΥ ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη, δεδομένου ότι είχε άλλες προτεραι-
ότητες αναφορικά με τα συμφέροντα του χαμηλόβαθμου προσωπικού και δεν πίστευε στην 
αποδοχή της μαξιμαλιστικής αυτής πρότασης.

Για λόγους δικαιοσύνης πρέπει να τονιστεί η καθοριστική συμβολή ειδικά του υπουργού 
Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στην αποδοχή των μισθολογικών προαγωγών, ο οποίος 
-παρά τις αντίθετες υπηρεσιακές εισηγήσεις, κυρίως του Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και 
την αντίθετη φιλοσοφία του Πενταγώνου και του ΥΠΟΙΚ- υιοθέτησε την πρόταση της ΠΟΑ-
ΞΙΑ και στην πορεία την προασπίστηκε σθεναρά και ενώπιον του Πρωθυπουργού Κ. Σημίτη. 
Για τους ίδιους λόγους δικαιοσύνης, δεν θα πρέπει να παραληφθεί και η θετική συμβολή και 
ο γεφυροποιός ρόλος του τότε Γ.Γ. του ΥΔΤ Δημήτρη Ευσταθιάδη».

Το στεγαστικό επίδομα

Άλλη	μια	ευχάριστη	είδηση	έρχεται	να	ανακοινώσει	το	προεδρείο	και	στις	29-7-2000.	
Το	Υπουργικό	Συμβούλιο	έχει	εγκρίνει	ένα	ποσό	7	δισ.	δρχ.,	για	καταβολή	του	στεγαστι-
κού	επιδόματος!	Οι	συναρμόδιοι	υπουργοί	έχουν	υπογράψει	τη	σχετική	απόφαση,	σύμφω-
να	με	την	οποία:
α.	Ποσά	που	οφείλονται	προς	τα	μέλη	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	(Ελληνικής	Αστυνομίας	

και	Πυροσβεστικού	Σώματος)	και	του	Λιμενικού	Σώματος,	βάσει	εκδοθεισών	δικαστικών	
αποφάσεων,	ως	 διαφορά	 από	 τη	 χορήγηση	 σ’	 αυτούς	 του	 στεγαστικού	 επιδόματος	 του	
άρθρου	10	του	ν.	1284/1982,	εξοφλούνται	σε	επτά	(7)	άτοκες	εξαμηνιαίες	δόσεις,	λήξεως	
2-1-2001,	2-7-2001,	2-1-2002,	2-7-2002,	2-1-2003,	2-7-2003	και	2-1-2004.
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β.	Τα	ίδια	χρηματικά	ποσά	και	με	τον	ίδιο	τρόπο	εξόφλησης	καταβάλλονται	και	σε	όσους	
εκ	 των	ανωτέρω	έχουν	ασκήσει	 εμπρόθεσμες	αγωγές,	ανεξάρτητα	από	 το	διαδικαστικό	
στάδιο	στο	οποίο	ευρίσκονται	και	θα	αφορούν	το	χρονικό	διάστημα	από	1-1-1988	μέχρι	
31-10-1989,	ανάλογα	με	το	χρόνο	εξόδου	ή	μη	των	δικαιούχων	από	την	υπηρεσία,	καθώς	
και	την	οικογενειακή	τους	κατάσταση.
γ.	Οι	εν	λόγω	απαιτήσεις	των	μελών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	του	Πυροσβεστικού	

και	του	Λιμενικού	Σώματος,	που	αφορούν	στο	χρονικό	διάστημα	από	1-1-1988	μέχρι	31-
10-1989,	θα	εξοφληθούν	με	μετρητά	ως	εξής:
1η	δόση	στις	2-1-2001,	οι	απαιτήσεις	από	1-1-1988	μέχρι	31-3-1988.
2η	δόση	στις	2-7-2001,	οι	απαιτήσεις	από	1-4-1988	μέχρι	30-6-1988.
3η	δόση	στις	2-1-2002,	οι	απαιτήσεις	από	1-7-1988	μέχρι	30-9-1988.
4η	δόση	στις	2-7-2002,	οι	απαιτήσεις	από	1-10-1988	μέχρι	31-12-1988.
5η	δόση	στις	2-1-2003,	οι	απαιτήσεις	από	1-1-1989	μέχρι	31-3-1989.
6η	δόση	στις	2-7-2003,	οι	απαιτήσεις	από	1-4-1989	μέχρι	30-6-1989.
7η	δόση	στις	2-1-2004,	οι	απαιτήσεις	από	1-7-1989	μέχρι	31-10-1989.

Στο	δίμηνο,	περίπου,	που	ακολούθησε,	η	Ομοσπονδία	ανέπτυξε	νέες	πρωτοβουλίες,	ζη-
τώντας	την	εφάπαξ	χορήγηση	του	«οφειλόμενου»	στεγαστικού	επιδόματος,	σε	όλο	αδια-
κρίτως	το	προσωπικό,	ενώ	υπέδειξε	και	τον	τρόπο	σύννομης	διεκδικήσεως	του	οικογενει-
ακού	επιδόματος,	μετά	τις	εκδοθείσες	αποφάσεις	του	Συμβουλίου	της	Επικρατείας	και	του	
Αρείου	Πάγου,	με	τις	οποίες	αποφαίνονται	ότι	το	επίδομα	αυτό	πρέπει	να	χορηγηθεί	και	
στους	δύο	συζύγους.	
Τονίζεται	εδώ	ότι	η	διεκδίκηση	του	στεγαστικού	επιδόματος	αποτέλεσε	τακτικό	στόχο	

της	ΠΟΑΞΙΑ,	στα	πλαίσια	του	οποίου	εντάχθηκε	και	η	προσφυγή	στο	ΣτΕ,	η	απόφαση	
του	 οποίου	 δικαίωσε	 τους	 αγώνες	 των	Αξιωματικών,	 και	 μάλιστα	 με	 3ετή	 αναδρομική	
καταβολή.	Τις	 πληροφορίες	 ότι	 απειλήθηκε	 την	ημέρα	 της	 δίκης	αποκλεισμός	 του	ΣτΕ	
από	την	ΠΟΑΞΙΑ,	διαψεύδει	ο	τότε	Γ.Γ.	της	ΠΟΑΞΙΑ,	Νίκος	Ζωγράφος,	στον	οποίο	είχαν	
ανατεθεί	η	ανάδειξη	του	θέματος,	ο	συντονισμός	του	κινήσεων	της	Ομοσπονδίας,	οι	επα-
φές	με	το	ΣτΕ	και	η	τεκμηριωμένη	ενημέρωση	δικαστών.	Μας	παρέπεμψε,	μάλιστα,	στις	
τότε	δημόσιες	δηλώσεις	του	στα	Μ.Μ.Ε.:	«Οι Αξιωματικοί της Αστυνομίας έχουν απόλυτη 
εμπιστοσύνη στους Έλληνες Δικαστές και είναι βέβαιοι ότι θα τους δικαιώσουν με την ανα-
δρομική χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος -που καταβάλλεται στους στρατιωτικούς από 
το 1992- και στους ίδιους άμεσα».
Να	επισημάνουμε,	 επίσης,	 ότι	 το	προεδρείο	 των	Αξιωματικών	 είχε	 ζητήσει,	 την	 ίδια	

περίοδο,	 τη	 δημιουργία	 εκτός	από	 τη	Γ.Α.Δ.Α.	 και	Γ.Α.Δ.Θ.,	Ειδικών	Υπηρεσιών	Διοι-
κητικών	Εξετάσεων	σε	κάθε	Α.Δ.	με	σκοπό	την	ομοιόμορφη	και	ορθότερη	απονομή	της	
πειθαρχικής	δικαιοσύνης,	να	καθιερωθεί	ως	αργία	η	Ημέρα	εορτής	του	προστάτη	της	Ελ-
ληνικής	Αστυνομίας	Αγίου	Αρτεμίου	 (20ή	Οκτωβρίου),	αλλά	και	να	υπάρξει	πρόβλεψη	
ασφαλιστικών	δικλείδων,	σε	περίπτωση	άρνησης	ή	απροθυμίας	κατάθεσης	υπό	των	Αθλη-
τικών	Σωματείων	του	10%	των	τηλεοπτικών	δικαιωμάτων	υπέρ	του	υπουργείου	Δημοσίας	
Τάξης.

Ημερίδα: «Αστυνομία και ανθρώπινα δικαιώματα»

Στις	7	Νοέμβρη	2000	η	ΠΕΝΑΑ	διοργάνωσε	στο	ξενοδοχείο	«Χίλτον»,	σε	συνεργασία	
με	 το	Ευρωπαϊκό	Συμβούλιο	Αστυνομικών	Συνδικάτων,	Ημερίδα	 με	 θέμα	 «Αστυνομία	
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και	ανθρώπινα	δικαιώματα».	Ήταν	αφιερωμένη	στα	πεντηκοστά	γενέθλια	της	Ευρωπαϊκής	
Σύμβασης	για	τα	ανθρώπινα	δικαιώματα	και	έτυχε	μεγάλης	προβολής.
Την	Ημερίδα	άνοιξε	ο	πρόεδρος	της	ΠΕΝΑΑ	Μιχαήλ	Βετούλης,	ο	οποίος	αναφέρθηκε	

στην	κύρια	αποστολή	 της	ΕΛ.ΑΣ.,	 που	περιλαμβάνει	ασφαλώς	και	 την	προστασία	 των	
ατομικών	ελευθεριών	και	των	ανθρωπίνων	δικαιωμάτων.	Ο	ομιλητής	τόνισε	ότι:

- Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα σύμφυτο αγαθό που γεννιέται με τη ζωή. Είναι ρι-
ζωμένα σε πανανθρώπινες πεποιθήσεις για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη και 
η ανάγκη των ανθρώπων να τα απολαμβάνει είναι παγκόσμια και καθολική.

- Τα ανθρώπινα δικαιώματα, παρά τη νομική τους κατοχύρωση και από διεθνή όργανα και 
διεθνείς συμβάσεις, εξακολουθούν να παραβιάζονται και η προστασία τους καθημερινά τίθε-
ται υπό αμφισβήτηση. Οι ελευθερίες των πολιτών καθημερινά δοκιμάζονται και ο σεβασμός 
ή η παραβίαση τους εξαρτάται από τους πρακτικούς χειρισμούς των δημοσίων οργάνων, και 
ιδιαίτερα των αστυνομικών. 

- Η σχέση μεταξύ της δημόσιας τάξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι στενή και 
αλληλένδετη. Συχνά όμως, τα όρια μεταξύ της αναγκαιότητας, της δημόσιας τάξης και της 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συγχέονται, με αποτέλεσμα η ευαισθησία των 
πολιτών να εκδηλώνεται συνήθως σε κάθε περίπτωση προσβολής των ατομικών δικαιω-
μάτων και ελευθεριών τους, ενώ οι αστυνομικοί να ευαισθητοποιούνται περισσότερο όταν 
απειλείται η δημόσια τάξη.

- Είναι ανάγκη να βρεθεί το σχοινί της ισορροπίας, ώστε και η εξουσία να ασκείται κατά 
τρόπο θετικό και η καλή εικόνα προς το κοινό να διατηρείται. Η επιβολή του νόμου να μην 
είναι αυτοσκοπός, αλλά το μέσον εξασφάλισης της δικαιοσύνης προς όλους αδιακρίτως.

- Οι αστυνομικοί δεν είναι ο νόμος, αλλά οι υπηρέτες των νόμων και επίσης του μεγάλου 
Σώματος του διεθνούς νόμου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

- Η νομιμότητα είναι υπέρτερη αξία της αποτελεσματικότητας. Όχι αποτελεσματικότητα 
έναντι οιουδήποτε τιμήματος.

- Ο αστυνομικός πρέπει να είναι μέτοχος και συμμέτοχος στο κοινωνικό γίγνεσθαι, για να 
γίνει αποδεκτός από την ανοικτή κοινωνία. Πρέπει να κερδίσει την έγκριση και το σεβασμό, 
αλλά πρέπει να διατηρήσει το νόμο και τη τάξη. Το δίπολο στο οποίο είναι αναγκασμένος να 
κινείται είναι: Προστάτης του κοινού και όργανο του νόμου.

- Το αστυνομικό προσωπικό είναι πολίτες - φορείς όλης της δέσμης των ατομικών δι-
καιωμάτων και υπό όρους των δικαιωμάτων μαζικής δράσης. Είναι όμως και η μήτρα από 
την οποία εκπορεύονται απειλές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι αστυνομικοί μπορούν να 
προστατεύσουν τα δικαιώματα των πολιτών, όταν έχουν αφομοιώσει τη σημασία τους και 
όλα αυτά έχουν εισχωρήσει στην καθημερινή πρακτική των αστυνομικών.

- Οι διωκτικές Αρχές έχουν ανάγκη όλων των πρόσφορων μέσων που διαθέτει η σύγχρονη 
ερευνητική. Η χρήση ορισμένων από αυτά είναι συνταγματικώς θεμιτή, με την προϋπόθεση 
να υπάρξει συναφής νομοθεσία που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις εγγυήσεις που απορρέ-
ουν από το Σύνταγμα και έχουν εξειδικεύσει τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου.

- Η Αστυνομία αποτελεί το Θεματοφύλακα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
- Ο αστυνομικός δεν παύει να είναι πολίτης και φορέας δικαιωμάτων. Μόνο ένας ασφα-

λής αστυνομικός εξασφαλίζει και την ασφάλεια του πολίτη.
- Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των αστυνομικών εγγυάται ευθέως τις ελευθερίες των 

πολιτών.
- Ένας καταπιεσμένος αστυνομικός είναι επικίνδυνος αστυνομικός.
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- Είναι ανάγκη η Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αστυνομίας και Αστυνόμευσης, στις αρ-
μοδιότητες του οποίου θα εμπίπτει και ο έλεγχος του τρόπου λειτουργίας της Αστυνομίας, 
συνεισφέροντας έτσι στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

- Δεν πρέπει να θεωρούμε πως τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι άρθρα Διεθνών Συμβάσε-
ων, αλλά ότι είναι πάνω απ’ όλα στάση ζωής και μόνο αν αυτή η στάση επικρατήσει σε όλες τις 
εκφάνσεις της ζωής μας, θα μπορούμε με σιγουριά να μιλάμε για ειρήνη και για ποιότητα ζωής.

- Ούτε ανθρώπινα δικαιώματα νοούνται χωρίς δημόσια τάξη, ούτε η τελευταία χωρίς κα-
τοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα είχε νόημα, ενώ σε μια δημοκρατική κοινωνία 
δεν πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τάξης και ελευθερίας, αλλά αλληλοκάλυψη. Και 
η δημόσια τάξη να αγκαλιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και η απόλαυση αυτών, χάριν 
των οποίων λειτουργεί η δημόσια τάξη, να μη διαταράσσει την ομαλή κοινωνική συμβίωση.

Χαιρετισμό	απηύθυναν	ο	υπουργός	Δημόσιας	Τάξης	Μ.	Χρυσοχοΐδης,		ο	Αρχηγός	της	
ΕΛ.ΑΣ.	Γιάννης	Γεωργακόπουλος,	ο	οποίος	τόνισε	πως	είναι	υψίστης	σημασίας	ο	σεβα-
σμός	και	η	κατοχύρωση	των	ανθρωπίνων	δικαιωμάτων	όπως	αυτά	καθορίζονται	από	τις	
διεθνείς	συμβάσεις.	Αναφέρθηκε,	ωστόσο,	στην	υποκρισία	πολλών	χωρών	-που	παραβιά-
ζουν	κατάφωρα	τα	δικαιώματα	των	πολιτών	τους-	αλλά	και	στην	προσπάθεια	αυτών	των	
κρατών	να	κρύψουν	την	υποκρισία	τους...
Βασικοί	ομιλητές	ήταν	οι	συνταγματολόγοι	Ευάγγελος	Βενιζέλος	και	Προκόπης	Παυλό-

πουλος,	ενώ	τα	νερά	ήρθε	τα	ταράξει	ο	εκπρόσωπος	του	Συνηγόρου	του	Πολίτη,	Γιώργος	
Καμίνης,	ο	οποίος	αναφέρθηκε	στη	συμπεριφορά	της	Αστυνομίας	προς	τους	μετανάστες	
της	χώρας	μας.	Υπενθύμισε	πως	η	βίαιη	απομάκρυνσή	τους	από	τη	χώρα	είναι	παράνομη	
(κάτι	που	όλοι	μέχρι	τότε	είχαν	αποσιωπήσει),	κατήγγειλε	ότι	η	απουσία	σαφούς	πολιτικής	
και	επεξεργασμένης	νομοθεσίας	στο	ζήτημα	δημιουργεί	ένα	τεράστιο	κενό	νομιμότητας,	
«το οποίο, δυστυχώς, καλείται συχνά να αναπληρώσει η πρακτική της ΕΛ.ΑΣ.» και	 επέ-
μεινε	αρκετά	στις	συνθήκες	κράτησης	των	αλλοδαπών	στα	αστυνομικά	κρατητήρια:	«Τις 
απάνθρωπες συνθήκες αυτής της κράτησης είχα το θλιβερό προνόμιο να διαπιστώσω αυτο-
προσώπως, διενεργώντας αυτοψία σε κεντρικό αστυνομικό τμήμα της Αθήνας. Στο πόρισμα 
που αμέσως συνέταξα και απηύθυνα στις κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου, τόνισα ότι οι 
άθλιες συνθήκες, υπό τις οποίες διαβιούσαν οι κρατούμενοι, δεν προσέβαλλαν μόνο τους 
ίδιους, αλλά διακύβευαν και την υγεία του προσωπικού που υπηρετούσε στο αστυνομικό τμή-
μα. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, πιστεύω ότι η αθλιότητα αυτή προσέβαλλε την αξιοπρέπεια 
και των ίδιων των δεσμοφυλάκων τους»,	είπε.
Η	δεύτερη,	επί	του	θέματος,	ομιλία	ήρθε	από	την	Αλίκη	Μαραγκοπούλου,	πρόεδρο	της	

Εθνικής	Επιτροπής	των	Δικαιωμάτων	του	Ανθρώπου,	η	οποία	τόνισε	ότι	«δεν πρέπει να 
ξεχνάμε πως η Αστυνομία είναι το σιδερένιο χέρι που υπηρετεί τις εντολές της πολιτικής 
εξουσίας».	Υπογράμμισε,	επίσης,	ότι	η	χρήση	βίας	και	όπλου	απ’	την	πλευρά	της	Αστυνο-
μίας	γίνεται	με	πολύ	μεγάλη	συχνότητα	και,	τέλος,	ότι	τα	ανθρώπινα	δικαιώματα	δεν	είναι	
απλώς	άρθρα	διεθνών	συμβάσεων. 

Οδεύοντας	προς	το	τέλος	του	2000,	ξεχωρίσαμε	ακόμα	μερικές	πρωτοβουλίες	του	προε-
δρείου,	το	οποίο	βάζει	πιο	επιτακτικά	πλέον	στην	ατζέντα	του	και	τα	ασφαλιστικά	ζητήμα-
τα.	Π.χ.	ζητήθηκε	η	μη	προώθηση	διατάξεων	σχετικών	με	την	παρέκταση	των	προς	προα-
γωγή	χρονικών	ορίων	των	Αξιωματικών,	ενώ	στη	συνάντηση	με	τον	υπουργό	Εργασίας	και	
Κοινωνικών	Ασφαλίσεων,	Τάσο	Γιαννίτση,	απέσπασε	τη	διαβεβαίωση	ότι	δεν	πρόκειται	
να	θιγούν	ώριμα	συνταξιοδοτικά	δικαιώματα.
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Απεργία;

Στις	21	Νοεμβρίου	2000,	υπέβαλε	βελτιωτική-αποκαταστατική	πρόταση	επί	των	«Μι-
σθολογικών	Προαγωγών»,	ενώ	στις	24	Νοεμβρίου	2000	υπέβαλε	προς	την	κοινοβουλευ-
τική	Επιτροπή	Αναθεώρησης	του	Συντάγματος	«πρόταση άρσεως των απαγορεύσεων των 
συνταγματικών διατάξεων, σχετικών με τη δυνατότητα ασκήσεως από το προσωπικό των 
Σωμάτων Ασφαλείας, προσφυγής ουσίας ενώπιον του ΣτΕ. και του δικαιώματος της απεργί-
ας, με τους αναγκαίους ασφαλώς, λόγω της ιδιότητάς μας, περιορισμούς».	Παραθέτουμε	το	
έγγραφο,	το	οποίο	κοινοποιήθηκε	και	προς	τα	πολιτικά	κόμματα:
Α. Προσφυγή ουσίας ενώπιον του ΣτΕ.

Οι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα ασκήσεως προσφυγής ουσίας ενώπιον 
του Συμβουλίου Επικρατείας για τα πειθαρχικά τους παραπτώματα κ.λπ. Έτσι, τους πα-
ρέχεται η νομική δυνατότητα να επικαλεσθούν με την προσφυγή τους, όχι μόνον λόγους 
αναγόμενους στη νομιμότητα της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης, αλλά και λόγους 
ουσίας, αναφερόμενους στην αλήθεια ή αναλήθεια του πραγματικού της κάθε υπόθεσης, 
στην επιμέτρηση της ποινής κ.λπ. Το δικαστήριο προβαίνει σε νομικό και ουσιαστικό έλεγ-
χο και εξασφαλίζεται πλήρης και αποτελεσματική δικαστική προστασία, σύμφωνα με τη 
συνταγματική επιταγή και τις αρχές του Κράτους Δικαίου.
Αντιθέτως, οι αστυνομικοί, όπως και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, έχουν δικαίωμα 
ασκήσεως μόνο αιτήσεων ακυρώσεως. μέσω της οποίας παρέχεται σ’ αυτούς περιορισμέ-
νη δικαστική προστασία. Το δικαστήριο περιορίζεται σε τυπικό μόνο έλεγχο νομιμότητας. 
Δεν προβαίνει σε ουσιαστική έρευνα της υπόθεσης και η παρεχόμενη δικαστική προστασία 
συνίσταται στην ακύρωση της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης, ενώ δεν μπορεί να 
τροποποιήσει την προσβαλλόμενη πράξη ή να επιδικάσει αποζημίωση στον προσφεύγοντα, 
σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση ακυρώσεως. Συρρικνώνεται έτσι το συνταγματικό 
δικαίωμα δικαστικής προστασίας και καθίσταται δυσμενής η θέση του θιγόμενου υπαλ-
λήλου, ιδίως όταν ακολουθούν αλλεπάλληλες αναπομπές της υπόθεσης στη Διοίκηση και 
αντίστοιχες με τις νέες πράξεις αιτήσεις ακυρώσεως. Η ανακύπτουσα νομική κατάσταση 
αντίκειται στη θεμελιώδη και συνταγματικά αναγνωριζόμενη αρχή του κοινωνικού κρά-
τους δικαίου, αλλά και σε διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας μας, που προκύπτουν από διεθνή 
κείμενα που έχει υπογράψει και κυρώσει, όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου. Στο άρθρο 6 της εν λόγω συμβάσεως έκρινε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ότι αντίκειται η σχετική ρύθμιση για το προσωπικό των 
Ενόπλων Δυνάμεων στις υποθέσεις Le Compte, Van Leuven et de Meyere κατά Βελγίου 
της 23/6/1981 και Albert Le Compte κατά Βελγίου της 10/2/1983.
Για την αποκατάσταση πλήρους και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας προτείνεται 
η, κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος, θέσπιση του ενδίκου μέσου της ουσιαστικής 
προσφυγής για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικής ευθύνης των 
αστυνομικών υπαλλήλων.

Β. Δικαίωμα απεργίας.
Από τα άρθρα 8 του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά κα μορφωτικά 
δικαιώματα (που κυρώθηκε με το ν. 1426/1984), 9 & 1 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 
(που κυρώθηκε με το ν.δ. 4204/1961, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 & 4 του Συντάγμα-
τος), συνάγεται ότι, για τη συμμόρφωση της χώρας μας στις από τις διατάξεις αυτές ανα-
κύπτουσες υποχρεώσεις της, θα έπρεπε, αν και δεν συγκαταλέγεται στις υπό αναθεώρηση 
διατάξεις, να καταργηθεί -σύμφωνα με πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας- η πρώτη πε-
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ρίοδος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Συντάγματος, προκει-
μένου να ισχύσει και για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, ό,τι ισχύει για τους 
πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους, να τους παρασχεθεί δηλαδή το δικαίωμα της απεργίας 
με τους περιορισμούς ασφαλώς που δικαιολογούνται από τη φύση της ειδικής κυριαρχικής 
σχέσης, στην οποία βρίσκονται.

Την	3η	Δεκεμβρίου	2000,	με	αφορμή	την	εξαγγελθείσα	συγκέντρωση	διαμαρτυρίας	της	
Ένωσης	Αστυνομικών	Υπαλλήλων	Αττικής	(5-12-2000),	στη	ΓΑΔΑ,	το	προεδρείο	δήλω-
σε	ότι	«στηρίζει τον αγώνα της και συμπαρίσταται στις διεκδικήσεις της για βελτίωση της 
θέσης, των συνθηκών εργασίας και των εν γένει εργασιακών σχέσεων του αστυνομικού προ-
σωπικού και κυρίως σ’ αυτές που αφορούν στην τήρηση του ωραρίου και στη χορήγηση των 
Ημερησίων Αναπαύσεων -σε όλο φυσικά το αστυνομικό προσωπικό αδιακρίτως- με την απα-
ραίτητη, όμως, επισήμανση ότι για την παρατηρούμενη, και σε όποιο μέτρο, κατάσταση την 
ευθύνη δεν φέρουν, κατά βάση, οι Προϊστάμενοι-Διοικητές των Υπηρεσιών, αφού είναι και 
αυτοί όμηροι και θύματα της συνεχιζόμενης και μη κατανοητής, πολλές φορές, λογικής και 
πρακτικής κατασπατάλησης Αστυνομικών Δυνάμεων, ιδία σε κάθε είδους Μέτρα Τάξης, με 
αποτέλεσμα οι Αξιωματικοί Διοικούντες να γίνονται οι βασικοί αποδέκτες των παραπόνων 
και των όποιων πιέσεων και να μην μπορούν, εξ αντικειμένου, να ανταποκριθούν στο αίτημα 
του χαμηλόβαθμου προσωπικού για μη καταστρατήγηση των ως άνω δικαιωμάτων τους.
Στις	4-12-2000,	το	προεδρείο	της	Π.ΕΝ.Α.Α.	συναντήθηκε	εκ	νέου	με	τον	Τάσο	Γιαν-

νίτση	επί	παρουσία	και	του	υφυπουργού	Νικολάου	Φαρμάκη	ενόψει	των	συζητήσεων	για	
την	αναμόρφωση-μεταρρύθμιση	του	Ασφαλιστικού	και	Συνταξιοδοτικού	συστήματος174.
Κατά	τη	συνάντηση	αυτή,	ο	υπουργός	γνωστοποίησε	ότι:
α.	Η	μελέτη	γύρω	από	το	Ασφαλιστικό	θα	παραδοθεί	από	το	Βρετανικό	Οίκο	περί	τα	

τέλη	Ιανουαρίου	2001	και	μέχρι	τότε	οτιδήποτε	σχετικό	λέγεται,	γράφεται	ή	ακούγεται	δεν	
έχει	αντικειμενική	βάση	και	υπόσταση	και	δεν	απηχεί	τις	θέσεις	του	υπουργείου	Εργασίας	
και	Κοινωνικών	Ασφαλίσεων,	και	φυσικά	της	Κυβέρνησης.
β.	Μετά	την	παράδοση	της	μελέτης	αυτής	από	τον	εν	λόγω	Οίκο	η	Κυβέρνηση	θα	μορ-

φοποιήσει	τη	δική	της	θέση	και	αμέσως	μετά	θα	αρχίσει	ο	κοινωνικός	διάλογος	με	όλους	
τους	ενδιαφερομένους,	χωρίς	γενικά	να	υπάρξει	κανένας	αιφνιδιασμός.
Ο	υπουργός	επανέλαβε	ρητά	και	κατηγορηματικά	ότι	σίγουρα	δεν	πρόκειται	να	θιγεί	το	

174. Με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα η «Απογευματινή» ανέφερε στις 29-11-2000: «Ομαδική φυγή από 
την ΕΛ.ΑΣ. λόγω αύξησης των ορίων ηλικίας. Στα ασφαλιστικά ταμεία έχουν υποβληθεί 8.000 αιτή-
σεις για πρόωρη συνταξιοδότηση. Αυξάνεται, τουλάχιστον κατά τρία χρόνια, το όριο ηλικίας συνταξι-
οδότησης των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να παρατηρείται κύμα φυγής από το Σώμα, ενώ με φωτο-
γραφική διάταξη του υπουργείου Δημόσιας Τάξης παρατείνεται η παραμονή στην υπηρεσία σαράντα 
ανώτερων Αξιωματικών, οι οποίοι θα αποστρατεύονταν λόγω ορίου ηλικίας. Ο υπουργός Δημόσιας 
Τάξης, σε συνάντηση που είχε την περασμένη εβδομάδα με το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, όταν ρωτήθηκε αν προβλέπεται η αύξηση του ορίου ηλικίας, ισχυ-
ρίσθηκε ότι “αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα”! Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση προτίθεται 
να αυξήσει το όριο ηλικίας των αστυνομικών τουλάχιστον μέχρι και το 58ο έτος, αν όχι μέχρι το 60ό 
έτος της ηλικίας τους. Αξιωματικοί είπαν στην “Α” ότι ο στόχος της κυβέρνησης που διαφαίνεται είναι 
να αυξηθεί το όριο ηλικίας μέχρι και το 60ό έτος και αυτοί να παραμένουν μισθοδοτούμενοι, άσχετα 
αν θα προάγονται. Με το υφιστάμενο καθεστώς Ταξίαρχος είναι δυνατόν να αποστρατευθεί σε ηλικία 
47 χρονών – κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να φρακάρει και η επετηρίδα. Ζητούν μάλιστα διευκρι-
νίσεις από τον υπουργό Εργασίας».
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σχετικό	ισχύον	καθεστώς	όσων	έχουν	ήδη	θεμελιώσει	ή	πρόκειται	μέχρι	τη	θεσμοθέτηση	
των	νέων	διατάξεων	να	θεμελιώσουν	συνταξιοδοτικό	δικαίωμα,	αλλά	και	όσων	θα	εντα-
χθούν	στη	ζώνη	των	«ώριμων	συνταξιοδοτικών	δικαιωμάτων»,	το	χρονικό	πλαίσιο-ορίζο-
ντα	των	οποίων,	όμως,	δεν	προσδιόρισε.	«Με τα δεδομένα αυτά και εφόσον εκ μέρους του 
υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν υπήρξε ρητή δέσμευση εξαίρεσης γε-
νικά του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 
από τις μελετώμενες σχετικές αλλαγές-ρυθμίσεις, η ανησυχία και η αβεβαιότητα εξακολου-
θούν ασφαλώς να παραμένουν στο ακέραιο. Για το λόγο αυτό, καλούνται όλοι οι συνάδελ-
φοι, ανεξαρτήτως βαθμού, σε επαγρύπνηση, εγρήγορση και ετοιμότητα, ώστε αν χρειασθεί 
τελικά να αγωνισθούν αποφασιστικά για την προάσπιση και διαφύλαξη των ασφαλιστικών, 
συνταξιοδοτικών και εν γένει εργασιακών δικαιωμάτων και συμφερόντων τους», ανέφερε	η	
Ομοσπονδία	σε	σχετική	της	ανακοίνωση.

Η κατοχύρωση δικαιωμάτων

Το	6ο	ετήσιο	τακτικό	συνέδριο	της	Ομοσπονδίας	πραγματοποιήθηκε	στη	ΓΑΔΑ	από	8	
έως	και	9	Δεκεμβρίου	2000.	Κεντρικό	σύνθημα,	«Η	κατοχύρωση	των	δικαιωμάτων	των	
αστυνομικών	εγγυάται	 τις	 ελευθερίες	 των	πολιτών».	Στο	συνέδριο	 επιβεβαιώθηκε	κατά	
τον	πλέον	επίσημο	και	πανηγυρικό	τρόπο	η	επιτυχημένη	και	καρποφόρα	συνδικαλιστική	
χρονιά	που	πέρασε.	
Επισημάνθηκαν	τα	θεσμικά,	οικονομικά,	ασφαλιστικά	και	συνταξιοδοτικά	προβλήματα	

που	εξακολουθούν	να	απασχολούν	την	Ελληνική	Αστυνομία	και	το	προσωπικό	της,	ενώ	
δεν	κατέστη	δυνατή	η	τροποποίηση	του	Καταστατικού,	λόγω	μη	ύπαρξης	αυξημένης,	όπως	
απαιτείται	στις	περιπτώσεις	αυτές,	πλειοψηφίας.

Τις	δραστηριότητες	του	Δ.Σ.	της	ΠΕΝΑΑ	τις	παρουσίασε	ο	Γενικός	Γραμματέας,	Αστυ-
νομικός	Υποδιευθυντής	Νίκος	Ζωγράφος,	ο	οποίος	ανέφερε	μεταξύ	άλλων:

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα σε δυο τακτικά Συνέδρια (το εκλογικό 
της 18-6-1999 και το σημερινό), ανάμεσα σε ένα έκτακτο 3ήμερο όμοιο (19/21-10-1999) 
και μια Ημερίδα με θέμα «Αστυνομία και Ανθρώπινα Δικαιώματα» (7-11-2000), ανάμεσα 
σε συναντήσεις με Αρχηγούς Κομμάτων, Υπουργούς, Υπηρεσιακούς και λοιπούς Θεσμικούς 
Παράγοντες και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας (2/3-11-1999 και 8-3-2000), ανάμεσα σε συνερ-
γασίες με άλλους συνδικαλιστικούς αστυνομικούς και μη φορείς και σε ενημερωτικές και 
αποκαταστατικές παρεμβάσεις στα Μ.Μ.Ε., ανάμεσα σε εισηγήσεις στις δύο συσκέψεις της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Αστυνομικών Συνδικάτων στη 
Σόφια και στο Βερολίνο αντίστοιχα και σε εισηγήσεις σε Ημερίδες άλλων φορέων, σχετικές 
με την εγκληματικότητα, ανάμεσα σε αλλεπάλληλες τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του 
Δ.Σ. και στην καθημερινή δραστηριότητα της παρακολουθήσεως και μελέτης των υπηρεσι-
ακών και μη δραστηριοτήτων, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο βρήκε το χρόνο να συντάξει 
και να προωθήσει έγκαιρα τετρακόσια δέκα (410) έγγραφα-παρεμβάσεις προς κάθε αρμόδιο, 
με τη μορφή Ανακοινώσεων, Δελτίων Τύπου, Προτάσεων-Εισηγήσεων επί παντός (σχεδόν) 
αφορώντος τα συμφέροντα των συναδέλφων μας, θέματος. Τετρακόσια δέκα (410) έγγραφα 
-και δεκάδες άλλα προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο-, ένα σχεδόν κάθε ημέρα αν εξαιρέσουμε 
τις διακοπές, τα οποία είμαι υποχρεωμένος από το Καταστατικό με τη μορφή «πεπραγμέ-
νων», προς τη Γενική Συνέλευση να γνωστοποιήσω. Επειδή δεν επιθυμώ να σας βάλω σε 
τέτοια δοκιμασία -αφού αυτό θα απαιτούσε ατελείωτες ώρες- αλλά προεχόντως επειδή το 
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σύνολο των εγγράφων αυτών σας έχει ήδη γνωστοποιηθεί, μέσω των Πρωτοβαθμίων Ενώ-
σεών μας και της υπηρεσιακής οδού (και φυσικά εξακολουθεί να βρίσκεται στη διάθεσή σας, 
ανά πάσα στιγμή), θα περιορισθώ σε τμήμα του πρόσφατου συνοπτικού-απολογιστικού των 
δραστηριοτήτων μας εγγράφου, στο οποίο και συμπυκνώνονται οι σημαντικότερες ενέργειες 
της παρελθούσης Συνδικαλιστικής Χρονιάς. 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 1999 - 2000
Αγαπητέ Συνάδελφε,
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, με συγκεκριμένη στρατηγική και τακτική, άοκνες, επίμονες, 

επίπονες και συντονισμένες προσπάθειες, αλλά και με τη δική σου βοήθεια και συμπαρά-
σταση, κατόρθωσε να επιτύχει ΟΛΟΥΣ τους στόχους και τις προτεραιότητες που έθεσε μέσα 
στη συνδικαλιστική χρονιά που πέρασε. Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες της Π.ΕΝ.Α.Α. 
είχαν σαν αποτέλεσμα:

Τη βελτίωση των οικονομικών μας αποδοχών, μέσα στα πλαίσια του «ενιαίου μισθολογί-
ου», ήτοι:

α.  Τη θεσμοθέτηση των «Μισθολογικών Προαγωγών Αξιωματικών και Ανθυπαστυνόμων» 
-κυρίαρχη άλλωστε επιδίωξη και στόχος όλων μας-, οι οποίες, ως γνωστόν, αποτέλεσαν 
τη βάση και το πρότυπο επέκτασής τους και στους Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες και 
με τις οποίες εξασφαλίζεται ολόκληρος ο μεθεπόμενος μισθολογικός βαθμός για τους 
αυτεπάγγελτα αποστρατευόμενους συναδέλφους. Για τη «θεραπεία», ωστόσο, κάποιων 
αδυναμιών επιμέρους ζητημάτων της αναμφισβήτητα σημαντικότατης αυτής ρύθμισης, 
η Π.ΕΝ.Α.Α. επεξεργάζεται ήδη σχετική τροποποιητική-βελτιωτική πρόταση (υποβλή-
θηκε ήδη).

β. Την αύξηση του βασικού μισθού από 188.500 σε 200.000 από 1-1-2000 και από 1-7-
2000

γ. Την αναπροσαρμογή των συντελεστών του Βασικού Μισθού από 1-7-2000.
δ. Τη χορήγηση «εκλογικού επιδόματος», ύψους 160.000 δρχ.
ε.  Την καθιέρωση επιδόματος Ευθύνης Διοίκησης - Διεύθυνσης, ύψους 10 έως 50.000 δρχ. 

για όλους τους Ανώτατους και Ανώτερους Αξιωματικούς, καθώς και για τους ασκούντες 
Διοίκηση κατώτερους Αξιωματικούς, Ανθυπαστυνόμους και Αρχιφύλακες.

στ. Την αναπροσαρμογή της πέραν του 5νθημέρου αποζημίωσης από 7.000 στις 9.000 δρχ.
ζ. Την αύξηση του επιδόματος υψηλής ή αυξημένης ευθύνης κατά 10.000 δρχ. περίπου.
η.  Την καθιέρωση «αποζημίωσης για νυχτερινή απασχόληση”, η οποία, ως γνωστόν, 

δεν έχει ακόμη χορηγηθεί στους δικαιούχους. Όπως γνωρίζεις, θέση της Π.ΕΝ.Α.Α., 
σε αντίθεση με άλλες Ενώσεις, είναι η αποζημίωση αυτή να χορηγείται σε ΟΠΟΙΟΝ, 
ΟΠΟΤΕ και για ΟΣΟ ΧΡΟΝΟ εργάζεται νυχτερινό ωράριο.

Ο αγώνας μας είχε ως αποτέλεσμα επίσης:
- Την αύξηση των οργανικών θέσεων των Αξιωματικών, κατά 65 συνολικά, ήτοι: 1 Αντι-

στρατήγου, 4 Υποστρατήγων, 10 Ταξιαρχών, 20 Διευθυντών και 30 Υποδιευθυντών, η οποία 
θα εκτονώσει σημαντικά το «πρόβλημα της επετηρίδας” και θα δώσει προοπτική και δυνα-
τότητα εξέλιξης στους Αξιωματικούς.

- Την αναπροσαρμογή του συντελεστή απόδοσης (92%), για τον προσδιορισμό του εφάπαξ 
βοηθήματος του Τ.Α.ΑΣ., που ικανοποιεί το σύνολο σχεδόν των συναδέλφων, αφού αυξάνει 
το εφάπαξ από 2 - 3.000.000 δρχ. Ήδη η Π.ΕΝ.Α.Α. έχει εκδηλώσει ενέργειες ώστε ο εν λόγω 
συντελεστής απόδοσης να ανέλθει για το έτος 2000 στο ύψος του 98%.

- Τη θεσμοθέτηση ποσοστού 10% επί των εσόδων των Αθλητικών Σωματείων, που προ-
έρχονται από τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα, για τη μετάδοση ποδοσφαιρικών και λοιπών 
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αγώνων, ποσοστό το οποίο και θα χορηγείται ως αποζημίωση στο αστυνομικό προσωπικό 
για την πρόσθετη απασχόλησή του, προς λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας στους αθλητι-
κούς χώρους.

- Την αναδρομική καταβολή του “στεγαστικού επιδόματος”, που αφορά στο χρονικό δι-
άστημα από 1-1-1998 μέχρι 31-10-1999, σε όσους από τους συναδέλφους είχαν προσφύγει 
εμπρόθεσμα στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια. Ως γνωστόν, θέση της Ομοσπονδίας μας 
είναι το ως άνω επίδομα να χορηγηθεί σε ΟΛΟ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΔΙΑ-
ΚΡΙΤΩΣ.

- Την πληρωμή της οφειλόμενης από 2ετίας και πλέον “εκτός έδρας αποζημίωσης”, λόγος 
για τον οποίο και με απόφαση των συναρμοδίων υπουργών εκταμιεύτηκαν πρόσφατα 4,5 
δισ. δρχ.

- Την επέκταση της «εκπαιδευτικής αποζημίωσης” και για τους σπουδαστές της Σ.ΕΘ.Α., 
που υπηρετούν στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, ύψους 60.000 δρχ. περίπου μηνιαίως.

- Την εξεύρεση, επιτέλους, “επίσημης στέγης” για τα Γραφεία της Π.ΕΝ.Α.Α., σε κτήριο 
της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Σε όλα αυτά να προστεθούν και μια σειρά από δημιουργικές παρεμβάσεις μας σε διάφορα 
ΘΕΣΜΙΚΑ θέματα (Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ. κ.λπ.)».
Στη	συνέχεια	αναφέρθηκε	στις	δραστηριότητες	του	τελευταίου	διμήνου,	που	ήδη	σας	

έχουμε	παραθέσει,	και	κατέληξε	λέγοντας:
«Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι,
Με τις επιτυχίες αυτές δεν επιλύθηκαν ασφαλώς όλα τα προβλήματά μας. Μια ματιά στα 

μέχρι τώρα εκκρεμούντα τρισέλιδα και τετρασέλιδα «ψηφίσματα» των συνεδρίων μας υπο-
δηλώνει ότι μόλις κάναμε το πρώτο στέρεο βήμα στο «φεγγάρι» των διεκδικήσεων. Το πόσο 
επιτυχημένα θα είναι τα υπόλοιπα, εξαρτάται κυρίως από μας. Και αυτονόητα από την εκά-
στοτε Πολιτική Ηγεσία του υπουργείου μας, η οποία είναι ανάγκη να κατανοεί τα εσώτερα 
προβλήματα των Αστυνομικών και πρωτίστως ότι: «Οι Αστυνομικοί είναι φορείς ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων», έχουν «μερίδιο στα κοινωνικά αγαθά» και μόνο όταν οι ίδιοι νιώθουν 
«ασφαλείς», μπορούν να παράσχουν την απαιτούμενη «ασφάλεια στον πολίτη».

Υπ’ αυτή την έννοια, ως Ομοσπονδία οφείλουμε να εξάρουμε για μια ακόμα φορά τη μέχρι 
τώρα θετική συμβολή του σημερινού υπουργού Τάξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στην επίλυση 
ή δρομολόγηση επιλύσεως σημαντικών προβλημάτων του κλάδου μας και να τονίσουμε ότι 
ελπίζουμε στη συνέχιση της αγαστής αυτής συνεργασίας, προς το σκοπό βελτιώσεως όχι μόνο 
των συνθηκών εργασίας και της κοινωνικοοικονομικής θέσεως των μελών μας, αλλά και 
της αποτελεσματικότητας του Αστυνομικού Σώματος, μέσω βελτιωμένων προς το κοινωνικό 
σύνολο υπηρεσιών».

Το Ψήφισμα του 6ου συνεδρίου

Το	συνέδριο	εξέδωσε	το	ακόλουθο	Ψήφισμα:
Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Παρακολουθώντας με ιδιαί-

τερη ανησυχία και αγωνία την εισβολή -τα τελευταία χρόνια- του Οργανωμένου Εγκλήματος 
στη Χώρα μας, την αθρόα είσοδο λαθρομεταναστών, τους ανησυχητικούς ρυθμούς εξάπλω-
σης της μάστιγας των ναρκωτικών, το συνεχιζόμενο φόρο αίματος στην άσφαλτο, τις εκρή-
ξεις βίας στα γήπεδα και τα θλιβερά έκτροπα και τις αθλιότητες που τις συνοδεύουν, αλλά 
και τα αυξανόμενα κρούσματα διαφθοράς στο χώρο της Αστυνομίας και αποσκοπώντας στην 
αντιμετώπιση της σύγχρονης, σκληρής εγκληματικής πραγματικότητας και στην εμπέδωση 
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του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, στην καταπολέμηση της διαφθοράς στο Σώμα, αλλά 
και στη βελτίωση της εν γένει θέσης των εν ενεργεία και συντάξει συναδέλφων μας ΚΑΛΕΙ:

Α) Την ΠΟΛΙΤΕΙΑ να προχωρήσει τάχιστα:
Στον επαναπροσδιορισμό του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας, προς την κατεύθυνση της 

πρόληψης και την οριστική απαλλαγή της από την εκτέλεση έργων ξένων προς την αποστολή 
της, ώστε με την αποδέσμευση μεγάλου αριθμού αστυνομικών να ενισχυθεί η αστυνόμευση.

Στον ανασχεδιασμό -προς την κατεύθυνση της προλήψεως- των μέτρων αντιμετώπισης 
της μάστιγας των ναρκωτικών και των τροχαίων δυστυχημάτων.

Στη θέσπιση σύγχρονων και ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας στα γή-
πεδα με τη χρήση εναλλακτικών μορφών αστυνόμευσης (κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, 
ηλεκτρομαγνητικές θύρες στις εισόδους, χρήση σκύλων, ανάληψη της ευθύνης τομέων εσω-
τερικής ασφαλείας από τις Π.Α.Ε. κ.λπ.) και παράλληλη δραστική, σε πρώτη φάση, μείωση 
των διατιθέμενων αστυνομικών δυνάμεων και απώτερο στόχο την ενδεχόμενη πλήρη απε-
μπλοκή της Αστυνομίας από το ανθρωποβόρο και εις βάρος της γενικότερης αστυνόμευσης 
αυτό έργο.

Στη χάραξη ορθολογικής μεταναστευτικής πολιτικής, με σκοπό την καταπολέμηση της 
λαθρομετανάστευσης, την αποτελεσματική προστασία των έννομων αγαθών των Ελλήνων 
πολιτών, καθώς και την επωφελή για τη χώρα μας αξιοποίηση των νόμιμων αλλοδαπών.

Στη θέσπιση διατάξεων νόμιμης χρήσης των όπλων από τα αστυνομικά όργανα.
Στην προώθηση και ψήφιση της Βελτιωτικής - Αποκαταστατικής Πρότασης της Ομοσπονδίας 

μας, «επί των Μισθολογικών Προαγωγών των Αξιωματικών και Ανθυπαστυνόμων προκειμέ-
νου να αρθούν οι ανισότητες και αδικίες που προέκυψαν από την πρόσφατη θεσμοθέτησή τους.

Στη μη μεταβολή του ισχύοντος για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και το προσωπικό των 
Σωμάτων Ασφαλείας Ασφαλιστικού - Συνταξιοδοτικού καθεστώτος και επαναφορά των 35/35.

Στη μη χρονική παρέκταση των προς προαγωγή χρονικών ορίων των Αξιωματικών.
Στη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος εφάπαξ και σε όλο το αστυνομικό προσωπικό 

αδιακρίτως.
Στην επέκταση του επιδόματος Διοίκησης και στους κατώτερους Αξιωματικούς.
Στο χαρακτηρισμό του επαγγέλματος των Αστυνομικών ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού.
Στην προώθηση διάταξης, ώστε οι Αξιωματικοί να έχουν δικαίωμα εγγραφής μόνο στις 

Ενώσεις των Αξιωματικών, κατ’ αντιστοιχία των χαμηλόβαθμων που έχουν δικαίωμα εγγρα-
φής μόνο στις Ενώσεις των Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Στη θέσπιση διατάξεων για καθ’ υπέρβαση εισαγωγή τέκνων αστυνομικών στις Αστυνομι-
κές Σχολές, σε ποσοστό 12%.

Στην εξασφάλιση όρων υγιεινής και ασφάλειας για το αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα 
με την Εσωτερική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Στην προσαρμογή των Συντάξεων στο ύψος του 80% των αποδοχών των εν ενεργεία, 
αντί του ποσοστού 50% περίπου που είναι σήμερα και όπως τούτο ισχύει για τους λοιπούς 
δημοσίους υπαλλήλους.

Β) Την ΠΟΛΙΤΙΚΗ και ΦΥΣΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ του Υ.Δ.Τ. στην άμεση εκδήλωση των απαραί-
τητων ενεργειών για:

Την ενίσχυση σε προσωπικό και μέσα των αρμοδίων Υπηρεσιών, για την καταπολέμηση 
του Οργανωμένου Εγκλήματος.

Την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών και την ανακατανομή της οργανικής δύναμης του Σώ-
ματος, καθώς και τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής αυτού, με σκοπό την αποτελεσμα-
τικότερη αντιμετώπιση των εν γένει προβλημάτων αστυνόμευσης.
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Τον έγκαιρο και ορθολογικότερο σχεδιασμό των εν γένει λαμβανόμενων μέτρων τάξης 
και ασφάλειας και επιφυλακών, ώστε να αποφεύγεται η κατασπατάληση των Αστυνομικών 
Δυνάμεων.

Τη δημιουργία θεσμών αξιοκρατικής και διαφανούς λήψης των αποφάσεων σε όλα τα 
επίπεδα, μέσα από Συλλογικά Όργανα, επί παρουσία και των εκπροσώπων των Συνδικαλι-
στικών Ενώσεων (Συμβούλια Κρίσεων-Προαγωγών-Μεταθέσεων- Πειθαρχικά).

Τη θεσμοθέτηση ρεαλιστικού συστήματος Αξιολόγησης και αξιοκρατικού συστήματος Κρί-
σεων και Προαγωγών των Αξιωματικών, με πλήρη κοινοποίηση της έκθεσης Αξιολόγησης 
και δικαίωμα πρόσβασης των ενδιαφερομένων στα ατομικά στοιχεία των Υπηρεσιακών τους 
φακέλων.

Την καθιέρωση δικαιώματος προσφυγής κατά της βαθμολογίας ενώπιον του αρμοδί-
ου Συμβουλίου Κρίσεων και την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 28 παρ. 4 του π.δ. 
24/1997, αφού έρχεται σε αντίθεση με την πάγια νομολογία για τα παρωχημένα (πέραν της 
10ετίας) στοιχεία.

Τη θέσπιση διατάξεων αντικειμενικότερου συστήματος Μεταθέσεων - Αποσπάσεων.
Τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό και εκδημοκρατισμό του Πειθαρχικού Δικαίου και των 

Κανονισμών Εσωτερικής Λειτουργίας. Την άμεση προώθηση του σχεδίου π.δ. για την διαδι-
κασία παράστασης συνηγόρου, τη χορήγηση στον εγκαλούμενο αντιγράφων της πειθαρχικής 
δικογραφίας και την παρέκταση της προθεσμίας προς απολογία.

Τη θέσπιση διατάξεων υποχρεωτικής αποστρατείας των ταξιαρχών και υποστρατήγων με 
τη συμπλήρωση 35ετίας.

Τη θέσπιση διατάξεων υποχρεωτικής αποστρατείας των 2/5 από το βαθμό του Αστυνομι-
κού Διευθυντή και άνω.

Την κατάργηση της κρίσης για τις μισθολογικές προαγωγές.
Την ενσωμάτωση του Εκλογικού επιδόματος στις μηνιαίες αποδοχές, κατ’ αντιστοιχία των 

ισχυόντων για τους υπαλλήλους του υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο-
κέντρωσης.

Την εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών εργασίας για το αστυνομικό προσωπικό και ειδι-
κότερα την τήρηση του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας, την εφαρμογή των διατάξεων για 
την πενθήμερη εργασία και τη χορήγηση εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό).

Την αύξηση της αποζημίωσης για την πέραν του πενθημέρου εργασία στις 12.000 δρχ.
Τη χορήγηση της νυχτερινής αποζημίωσης σε όποιον, όποτε και για όσο χρόνο εργάζεται 

νυχτερινό ωράριο, χωρίς την ύπαρξη οποιουδήποτε πλαφόν.
Τη χορήγηση αποζημίωσης για όλες τις ημέρες εκτός έδρας κατά τις αποσπάσεις-προσωρι-

νές μετακινήσεις, με προκαταβολή του συνόλου της δικαιούμενης αποζημίωσης.
Τη θέσπιση ποσοστού 10% των εσόδων από τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβά-

σεις του Κ.Ο.Κ., υπέρ των Ασφαλιστικών μας Ταμείων.
Τη θέσπιση διατάξεων αμοιβής αργιών, υπερωριών κ.λπ.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ, για μία ακόμη φορά, τα όποια φαινόμενα διαφθοράς στο χώρο της Αστυ-

νομίας, ζητώντας την άμεση και παραδειγματική τιμωρία των επίορκων-ενόχων αστυνομι-
κών, οι οποίοι με τις απαξιωτικές πράξεις τους αμαυρώνουν τη συνολική εικόνα της Αστυνο-
μίας, πλήττουν βάναυσα το κύρος και το γόητρο του Σώματος, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν 
ανασταλτικά στην προσπάθεια που κάνει η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων μας να οι-
κοδομήσει μία αξιόπιστη και στέρεη σχέση με τους πολίτες.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ τα όποια φαινόμενα αλαζονείας και αυθαιρεσίας ορισμένων Αξιωματι-
κών έναντι των υφισταμένων τους.
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ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ:
Την ανάγκη δημιουργίας Αστυνομικού Πανεπιστημίου, για την αναθεώρηση και αναβάθ-

μιση του ουσιαστικού περιεχομένου της Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης, με διατήρηση 
φυσικά του ισχύοντος νομικού πλαισίου των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Την ανάγκη ίδρυσης Αστυνομικού Νοσοκομείου, για την περίθαλψη και νοσηλεία του εν 
ενεργεία και συντάξει αστυνομικού προσωπικού και των οικογενειών τους.

Παράλληλα ΚΑΛΕI:
Τα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, να συμβάλουν στην επίλυση των μεγάλων και χρονιζόντων 

θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων μας.
Την ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, σε γόνιμη και ουσιαστική συνεργασία με την Αστυνομία, 

ώστε από κοινού με τη στήριξη και συμπαράστασή της, να αντιμετωπίσουμε τα οξυμένα προ-
βλήματα ασφάλειας.

Τους ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ, σε γενικό προσκλητήριο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, 
πάταξης των όποιων φαινομένων διαφθοράς στο χώρο της Αστυνομίας και διάσωσης του 
γοήτρου και του κύρους του Αστυνομικού Σώματος, καθώς και της τιμής και της υπόληψής 
μας, ως ανθρώπων, ως οικογενειαρχών και ως δημοσίων λειτουργών.

6. Τέλος, ΤΟΝΙΖΕΙ την αναγκαιότητα του ανοίγματος στην κοινωνία, με στόχο την κοι-
νωνική συναίνεση μέσω του κοινωνικού διαλόγου, για την οικοδόμηση ενός κλίματος αμοι-
βαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ Πολιτών και Αστυνομίας, προς όφελος όλων.

 Η Συνέλευση των αντιπροσώπων

Είναι	φανερό	ότι	το	προεδρείο	εμμένει	αταλάντευτα	στις	θέσεις	του,	οι	οποίες	συνάντη-
σαν	την	ομόφωνη	αποδοχή	των	συνέδρων.	Τέθηκαν	δε	οι	στόχοι	και	οι	προτεραιότητες	για	
τη	νέα	συνδικαλιστική	χρονιά,	όπως	αυτά	αναφέρονται	αναλυτικά	στο	εγκριθέν	Ψήφισμα,	
αποδίδοντας	πρωταρχική	σημασία	στον	παράγοντα	«άνθρωπο»	και	στην	ανάγκη	ανοίγ-
ματος	στην	κοινωνία,	με	σκοπό	την	οικοδόμηση	ενός	κλίματος	αμοιβαίας	εμπιστοσύνης	
και	συνεργασίας	μεταξύ	Πολιτών	και	Αστυνομίας.	Να	σημειωθεί	επίσης	ότι	οι	σύνεδροι	
αποφάσισαν	να	προτείνουν	στον	καθηγητή	συνταγματικού	δικαίου	Ανδρέα	Δημητρόπουλο	
να	αναλάβει	νομικός	σύμβουλος	της	Ομοσπονδίας	επί	θεμάτων	συνταγματικού	και	διοι-
κητικού	δικαίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

Τραγωδιών συνέχεια

Το	2001	θα	μείνει	στα	αστυνομικά	χρονικά	παγκοσμίως	για	τις	τρομοκρατικές	επιθέσεις	
της	Αλ	Κάιντα	στους	Δίδυμους	Πύργους	της	Νέας	Υόρκης	και	σε	άλλους	αμερικανικούς	
στόχους.	Η	11η	Σεπτεμβρίου	θα	μείνει	ανεξίτηλα	χαραγμένη	στη	μνήμη	των	ανθρώπων	για	
την	κτηνωδία	και	τη	φρίκη	που	μπορούσε	να	προκαλέσει	ο	φανατισμός	των	τρομοκρατών.	
Τα	 γεγονότα	 αυτά	 άλλαξαν	 τον	 ρου	 της	 αστυνομικής	 αντίληψης	 για	 την	 αντιμετώπιση	
πιθανών	κινδύνων,	αλλά	έως	ότου	συνειδητοποιηθεί	αυτή	η	αλλαγή,	τίποτε	στη	χώρα	μας	
δεν	έδειχνε	τα	μελλούμενα,	παρά	τη	δική	μας	εσωτερική	αστάθεια	και	αβεβαιότητα	ελέω	
17Ν	και	αδίστακτων	κακοποιών	του	κοινού	ποινικού	δικαίου.
Το	συνδικαλιστικό	κίνημα	συνεχίζει	να	προβάλλει	θεσμικά	και	οικονομικά	ζητήματα,	

προωθεί	προτάσεις	για	τη	βελτίωση	των	μισθολογικών	προαγωγών	με	αιχμή	την	αποκα-
τάσταση	αδικιών	εις	βάρος	Αξιωματικών	παραγωγικής	Σχολής,	ΤΕΜΑ	και	Ανθυπαστυ-
νόμων,	για	τους	αστυνομικούς	σε	κατάσταση	υπηρεσίας	γραφείου,	για	τη	χορήγηση	των	
εξαμηνιαίων	 δόσεων	 των	στεγαστικών	 δανείων,	 για	 τα	αιτήματα	 των	Αξιωματικών	 της	
Διεύθυνσης	Εγκληματολογικών	Ερευνών	και	της	ΔΑΕΒ	κ.λπ.	Όλα	αυτά	τέθηκαν	στη	συ-
νεδρίαση	του	Δ.Σ.	την	23η	Ιανουαρίου	2001,	ενώ	άξια	μνείας	είναι	και	η	πρωτοβουλία	για	
την	τροποποίηση	του	π.δ.	24/1997,	ώστε	στις	επόμενες	κρίσεις	οι	108	Αστυνομικοί	Διευ-
θυντές	να	έχουν	δυνατότητα	προαγωγής	στον	επόμενο	βαθμό.	Το	Δ.Σ.	αποφάσισε	επίσης	
να	ζητήσει	συνάντηση	με	την	πρόεδρο	της	Ολυμπιακής	Επιτροπής	Γιάννα	Αγγελοπούλου-
Δασκαλάκη	λόγω	της	καίριας	αποστολής	και	του	καθοριστικού	ρόλου	που	είχε	να	διαδρα-
ματίσει	η	Ελληνική	Αστυνομία	το	2004.
Ένα	θέμα	που	απασχόλησε	 επίσης	ήταν	η	καθιέρωση	 ετήσιου	μνημοσύνου	υπέρ	πε-

σόντων	αστυνομικών,	όπως	είχε	προταθεί	από	την	ΠΟΑΣΥ	από	το	1997,	αλλά	η	Ηγεσία	
μόλις	το	2001	το	αποδέχθηκε,	καθώς	ως	τότε	ήταν	της	άποψης	ότι	δεν	είχαν	ωριμάσει	οι	
συνθήκες...
Η	ΠΕΝΑΑ	συμφώνησε	στην	πρόταση	για	την	καθιέρωση	του	ετήσιου	Μνημόσυνου,	

το	πρώτο	Ψυχοσάββατο	κάθε	χρόνου,	ενισχύοντας	και	την	πρόταση	της	Υποδιεύθυνσης	
Θρησκευτικού	για	την	εκτύπωση	Διπτύχων	Πεσόντων	Αστυνομικών	ώστε	να	μνημονεύο-
νται	τα	ονόματά	τους	στον	Ιερό	Ναό	Παμμεγίστων	Ταξιαρχών	κατά	το	ετήσιο	τελούμενο	
μνημόσυνο.	Επίσης,	συμφώνησε	να	θεσπιστεί	η	τέλεση	μνημοσύνων	στις	έδρες	των	Αστυ-
νομικών	Διευθύνσεων	και	να	προβάλλεται	η	προσφορά	των	αστυνομικών.	

Στις	14	Φεβρουαρίου	2001,	πραγματοποιείται	η	καταστατική	συνέλευση	της	Ομοσπονδί-
ας,	σε	ειδική	συνεδρίαση	στο	Αμφιθέατρο	του	Αστυνομικού	Μεγάρου	Αθηνών	(Γ.Α.Δ.Α.),	
η	οποία	και	προέβη	στην	τροποποίηση	επιμέρους	διατάξεων	του	Καταστατικού	με	σκοπό	
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την	καλύτερη	και	αποτελεσματικότερη	εξυπηρέτηση	των	στόχων	και	επιδιώξεών	της.
Επισημαίνεται	ότι	στην	ως	άνω	συνεδρίαση	συμμετείχαν	όλες	οι	Πρωτοβάθμιες	Ενώ-

σεις	και	παρέστησαν	όλοι	οι	Αντιπρόσωποί	τους	στην	Π.ΕΝ.Α.Α,	ενώ	οι	σχετικές	αποφά-
σεις	ελήφθησαν,	είτε	ομόφωνα,	είτε	με	συντριπτική	πλειοψηφία.
Οι	βασικές	τροποποιήσεις-αλλαγές	του	Καταστατικού	έχουν	σχέση	με:
-	Τη	μετονομασία	της	«Πανελλήνιας	Ένωσης	Αξιωματικών	Αστυνομίας	σε	«Πανελλή-

νια	Ομοσπονδία	Αξιωματικών	Αστυνομίας»	(Π.Ο.ΑΞΙ.Α),	ώστε	να	αρθούν	οι	συγχύσεις	
και	αμφισβητήσεις	ως	προς	τη	νομική	αυτής	υπόσταση,	ως	Δευτεροβαθμίου	δηλαδή	Ορ-
γάνου	(Ομοσπονδίας).
-	Τη	μετονομασία	της	«Πανελλήνιας	Συνέλευσης	των	Αντιπροσώπων»	σε	«Πανελλήνιο	

Συνέδριο	Αντιπροσώπων».
-	Το	ασυμβίβαστο	της	 ιδιότητας	του	Προέδρου	ή	Γενικού	Γραμματέα	Πρωτοβάθμιας	

Ένωσης	μ’	αυτή	του	Προέδρου	ή	Γενικού	Γραμματέα	ή	οποιουδήποτε	άλλου	μέλους	του	
Δ.Σ.	της	Ομοσπονδίας.	Στην	περίπτωση	αυτή,	οι	εκλεγόμενοι	θα	επιλέγουν	υποχρεωτικά	
μία	από	τις	δύο	ιδιότητες,	ενώ	θα	δύνανται,	όταν	επιλέγουν	θέση	στο	Δ.Σ.	της	Ομοσπον-
δίας,	ταυτόχρονα	να	παραμένουν	και	στο	Δ.Σ.	της	Πρωτοβάθμιας	Ένωσης,	σε	άλλη	όμως	
θέση,	πλην	αυτής	του	Προέδρου	ή	Γενικού	Γραμματέα.
-	Τη	δυνατότητα	συμμετοχής	-με	δικαίωμα	λόγου-	ενός	εκπροσώπου	των	Πρωτοβαθμίων	

Ενώσεων,	οι	οποίες	δεν	θα	εκπροσωπούνται	στο	Δ.Σ.	της	Ομοσπονδίας	με	αντιπρόσωπο.
-	Τα	μέλη	του	Δ.Σ.	της	Ομοσπονδίας	που	δικαιούνται	να	κάνουν	δηλώσεις	και	ανακοι-

νώσεις	στον	Τύπο.
-	Την	αύξηση	της	μηνιαίας	συνδρομής	των	Σωματείων-μελών	(1/2	των	εισφορών	των	

μελών	της	Ένωσης	Αξιωματικών	Αττικής	και	1/4	των	λοιπών	Ενώσεων),	ώστε	η	Ομοσπον-
δία	να	είναι	σε	θέση	να	ανταποκρίνεται	στις	αυξημένες	οικονομικές	της	ανάγκες.
-	Την	επαναδιατύπωση	του	άρθρου	38	του	Καταστατικού,	που	αναφέρεται	στην	τροπο-

ποίησή	του,	ώστε	να	μην	καταλείπονται	πλέον	αμφιβολίες	ως	προς	τις	προβλεπόμενες	και	
απαιτούμενες	απαρτίες	και	πλειοψηφίες.
-	Τη	σύγκληση	του	«Πανελλήνιου	Συνεδρίου»	το	Φθινόπωρο	εκάστου	έτους	και	όχι	το	

δεύτερο	τρίμηνο	αυτού,	όπως	ισχύει	σήμερα.
-	Τις	αρμοδιότητες	του	Ταμία	και	τη	διαχείριση	των	οικονομικών	της	Ομοσπονδίας.
Τονίστηκε,	μάλιστα,	ότι	«η καθολική συμμετοχή των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων και των 

Αντιπροσώπων αποδεικνύει ότι η Ομοσπονδία μας και η Διοίκησή της -ισχυρότερη παρά 
ποτέ- συνεχίζουν σταθερά και αταλάντευτα το σκληρό τους αγώνα για την προώθηση και 
επίλυση και άλλων δίκαιων αιτημάτων και προβλημάτων που απασχολούν την Ελληνική 
Αστυνομία και το προσωπικό της».

Η	μοίρα	παίζει	άσχημα	παιγνίδια,	«φυσικά»,	ιδίως	δε	όταν	αναφερόμαστε	στο	λειτούρ-
γημα	του	αστυνομικού	χωρίς	να	λαμβάνονται	υπόψη	οι	αστάθμητοι	παράγοντες.	Έτσι,	στις	
16	Φεβρουαρίου	2001,	μια	«απλή»	μεταγωγή	ενός	επικίνδυνου	ληστή,	του	Κώστα	Πάσσα-
ρη,	από	τις	φυλακές	Κορυδαλλού	στο	Γενικό	Κρατικό	Νοσοκομείο	Αθηνών,	μετατρέπεται	
σε	σφαγή,	ανακαθορίζοντας	και	πάλι	τους	στόχους	των	συνδικαλιστών.	Ο	κακοποιός	έχει	
οργανώσει	την	απόδρασή	του	συνεπικουρούμενος	από	άλλους	κακοποιούς,	οι	οποίοι	εν	
μέσω	καταιγιστικών	πυρών	αφαιρούν	τη	ζωή	των	δύο	συνοδών	αστυνομικών,	του	Αθανά-
σιου	Δρακόπουλου	και	του	Διονύση	Αλεβιζόπουλου.	Η	αστυνομική	οικογένεια	για	άλλη	
μια	φορά	βυθίζεται	στο	πένθος...
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Η στρατηγική μας

Τις	επόμενες	μέρες,	το	Δ.Σ.	ασχολήθηκε	με	τις	απαράδεκτες	συνθήκες	εργασίας	και	τις	
οικονομικού	χαρακτήρα	εκκρεμότητες,	πιέζοντας	δε	κυρίως	για	τα	διαδραματιζόμενα	στο	
ΜΤΣ	και	την	ανασύνθεση	του	Διοικητικού	του	Συμβουλίου,	ώστε	να	υπάρχει	συνδικαλι-
στική	εκπροσώπηση	σε	αυτό.
Μια	σημαντική	μέρα,	επίσης,	μπορεί	να	θεωρηθεί	η	16η	Μαρτίου	2001,	αφού	τότε	τέθη-

κε	επί	τάπητος	η	παράμετρος	της	στρατηγικής	της	Ομοσπονδίας	όσον	αφορά	τις	συνεργα-
σίες	της	με	τις	άλλες	Ομοσπονδίες.	Το	καυτό	αυτό	θέμα	έγινε	αντικείμενο	προβληματισμού	
κατά	τη	συνεδρίαση	του	Γενικού	Συμβουλίου	του	ανώτατου	συνδικαλιστικού	οργάνου	των	
δημοσίων	υπαλλήλων,	της	ΑΔΕΔΥ.	Στη	συνεδρίαση	είχαν	κληθεί	και	τοποθετήθηκαν	οι	
πρόεδροι	όλων	των	Ομοσπονδιών	των	ενστόλων,	της	ΠΟΑΣΥ	Δημήτρης	Κυριαζίδης,	της	
Πανελλήνιας	Ένωσης	Προσωπικού	Λιμενικού	Σώματος	Γιώργος	Παναγόπουλος,	της	Πα-
νελλήνιας	Ομοσπονδίας	Υπαλλήλων	Πυροσβεστικού	Σώματος	Αχιλλέας	Τζουβάρας	και	
της	Πανελλήνιας	Ένωσης	Αξιωματικών	ΕΛ.ΑΣ.	Μιχαήλ	Βετούλης.
Ο	γενικός	γραμματέας	της	ΑΔΕΔΥ,	Τάσος	Δεληγιάννης,	έδωσε	πρώτα	το	λόγο	στον	Δη-

μήτρη	Κυριαζίδη:	«Περιμέναμε δέκα χρόνια αυτήν τη στιγμή. Οι προηγούμενες συναντήσεις 
μας είχαν γίνει τότε, που ήμασταν υπό διωγμό και περνούσαμε δύσκολες μέρες επειδή ζη-
τούσαμε να επεκταθεί το δικαίωμα του συνδικαλισμού και στα Σώματα Ασφαλείας. Ύστερα, 
λοιπόν, από δέκα χρόνια βρισκόμαστε πάλι μαζί, έχοντας διανύσει μια διαδρομή πέντε χρό-
νων θεσμικής λειτουργίας. Δεν έχουμε, όμως, ακόμα πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα. Η 
ΠΟΑΣΥ έχει 51 πρωτοβάθμιες οργανώσεις, αριθμεί 35.000 μέλη ανεξαρτήτως βαθμού και 
παρότι ο νόμος επιτρέπει τη λειτουργία και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό στην περιφέρεια 
και σε πανελλαδικό επίπεδο, υπάρχει απόφαση του συνεδρίου για ένταξή μας στην ΑΔΕΔΥ. 
Έχουμε κατοχυρώσει τη θέληση των συναδέλφων.

Λειτουργούμε ικανοποιητικά, δεδομένου ότι λειτουργούμε με μια οργάνωση σε κάθε νομό, 
ένα σχήμα που επιτρέπει τη λειτουργία με τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση, με μαζικότητα και 
ενότητα. Πράγματα απαραίτητα για ένα συνδικάτο.

Θα ήθελα να σας ενημερώσω, όμως, ότι υπάρχει και ένα άλλο συνδικαλιστικό κομμάτι, 
μια Ομοσπονδία που λειτουργεί από ένα επίπεδο και πάνω, θα ’λεγα ότι είναι η άλλη μορφή 
της διοίκησης, η άλλη πλευρά του ιδίου νομίσματος. Φαίνεται, όμως, ότι υπάρχει μια πρό-
οδος, διότι υπάρχουν σήμερα εδώ συνάδελφοι που εκπροσωπούν αυτήν την Ομοσπονδία. 
Διότι παλαιότερα η συμμετοχή μας είχε ενοχοποιηθεί, με την έννοια ότι μας έλεγαν ότι «εμείς 
δεν μπορούμε να ενταχθούμε στους καραγωγείς». Τους απαντούσαμε ότι η ΑΔΕΔΥ δεν είναι 
καραγωγείς, είναι το υπόλοιπο δημόσιο κομμάτι, το μεγαλύτερο, και πρέπει να ενταχθούμε κι 
εμείς σ’ αυτό. Γι’ αυτό πιστεύω ότι σήμερα πρέπει να ξεκαθαρίσουν αν επιθυμούν πραγματικά 
την ένταξη στην ΑΔΕΔΥ, για να μην έχουμε στο μέλλον τα ίδια προβλήματα. 

Εμείς προχωράμε με την απόφαση του συνεδρίου μας και θα αγωνιστούμε για την επίτευξη 
των στόχων μας. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια που πήραμε από σας τα τελευταία χρόνια και 
υποσχόμαστε ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και στο μέλλον».
Η	παρέμβαση	του	προέδρου	Δ.	Κυριαζίδη	προκάλεσε	αίσθηση	διότι	είχε	ενώπιόν	του	

τον	πρόεδρο	των	Αξιωματικών,	τον	Μιχαήλ	Βετούλη,	και	τον	καλούσε	να	ξεκαθαρίσει	αν	
πραγματικά	επιθυμεί	την	ένταξη	στην	ΑΔΕΔΥ	του	φορέα	που	εκπροσωπεί.
Ο	Μιχάλης	Βετούλης,	λοιπόν,	σήκωσε	το	γάντι,	επισημαίνοντας	στη	συνέχεια	ότι	συμ-

μετέχει	ως	παρατηρητής	και	δεν	πρόκειται	να	ακολουθήσει	τον	ολισθηρό	δρόμο.	«Δεν πρό-
κειται, είπε, για ένα άλλο κομμάτι της Αστυνομίας. Η Αστυνομία είναι ένα αδιαίρετο τμήμα, 
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εκπροσωπώ αμιγώς τους Αξιωματικούς και ένα μέρος των Ανθυπαστυνόμων. Η σημερινή 
συνάντηση άργησε να έρθει, κι αυτό με αποκλειστική ευθύνη δική μας. Όχι δική σας. Θεω-
ρούμε ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε και να μην είμαστε αποκομμένοι από το κοινωνικό 
γίγνεσθαι, και κυρίως από το ευρύτερο δημοσιοϋπαλληλικό γίγνεσθαι, διότι θεωρούμε ότι 
είμαστε ένα συγγενικό κομμάτι, το πλέον συγγενικό της δημόσιας διοίκησης. Εδώ παρενθε-
τικά να σας αναφέρω το εξής: Η Ελληνική Αστυνομία δεν είναι ούτε μια στρατιωτική υπη-
ρεσία, ούτε μια πολιτική δημόσια υπηρεσία. Είναι μια sui generis κατάσταση, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται, όμως προσεγγίζοντας σχεδόν απολύτως τις δημόσιες υπηρεσίες. Είμαι βέβαιος 
ότι η επαφή αυτή και η συνεργασία μας θα αποδώσουν πάρα πολύ. Θα μπει και σε μας ένα 
τέρμα στην όποια αποξένωση. Θέλουμε να συμμετέχουμε και θα συμμετέχουμε στα ευρύτερα 
συνδικαλιστικά δρώμενα. 

Και επειδή σήμερα μιλάμε για δυο θέματα που είναι και επίκαιρα, το Ασφαλιστικό και 
τη δημόσια διοίκηση, το όποιο κανάλι συνεργασίας και επαφών θα το καθορίσει η ίδια η 
πραγματικότητα, διότι όπως γνωρίζετε, τουλάχιστον νομικά, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να 
υπάρξει οποιαδήποτε οργανική σύνδεση. Στην πορεία, λοιπόν και προϊόντος του χρόνου, θα 
δούμε τι γίνεται». 
Από	την	πλευρά	της	ΠΟΕΥΠΣ	μίλησε	ο	Αχιλλέας	Τζουβάρας,	ο	οποίος	διευκρίνισε	ότι	

οι	πυροσβέστες	είναι	μέλη	της	ΑΔΕΔΥ	από	το	1996.	«Λόγω των ιδιομορφιών του χώρου μας 
συνεργαζόμαστε με τα Σώματα Ασφαλείας, αν και διαφωνούμε με αυτόν τον χαρακτηρισμό», 
πρόσθεσε. «Θα ’θελα, όμως, να επισημάνω το θέμα της ενότητας στους δικούς μας χώρους. 
Το μεγαλύτερο όπλο της εξουσίας είναι το διαίρει και βασίλευε. Αυτό έχει εισχωρήσει βαθιά 
πριν αναγνωριστεί ο συνδικαλισμός στα Σώματα Ασφαλείας. Στην Πυροσβεστική υπάρχει 
ένα σωματείο Αξιωματικών που αποδυναμώνει και διασπά το συνδικαλιστικό κίνημα. Έχουν 
γίνει πολλές προσπάθειες από την πλευρά μας να συνεννοηθούμε επιτέλους, βλέπω ότι δεν 
έχουν έρθει ούτε εδώ σήμερα. Κι εγώ Αξιωματικός είμαι και εκπροσωπώ μια Ομοσπονδία 
που εκφράζει από τον Αρχηγό μέχρι τον τελευταίο πυροσβέστη. Το άλλο σωματείο δεν δέχε-
ται «κατώτερους» βαθμοφόρους. Έχουν κληθεί, λοιπόν, από την Ομοσπονδία μας και χαίρο-
μαι που μου δίνεται η ευκαιρία να το επισημάνω και σήμερα από αυτό το βήμα». 
Ο	πρόεδρος	της	Ομοσπονδίας	των	Λιμενικών,	Γιώργος	Παναγόπουλος,	χαρακτήρισε	με	

τη	σειρά	του	ιστορική	τη	στιγμή	που	του	δόθηκε	η	δυνατότητα	να	μιλήσει	στο	γενικό	συμ-
βούλιο	της	ΑΔΕΔΥ.	«Και τούτο γιατί η ένταξή μας στην ανώτατη δημοσιοϋπαλληλική συνο-
μοσπονδία αποτελεί την κορύφωση μιας πορείας που ξεκίνησε πριν από δεκατρία περίπου 
χρόνια, όταν γεννιόταν ο λιμενικός συνδικαλισμός και η ΠΕΠΛΣ, και που διαρκεί μέχρι τις 
μέρες μας. Στη διάρκεια της πορείας αυτής αναπτύχθηκαν σκληροί αγώνες, πολλά μέλη μας 
υπέστησαν διώξεις, υπήρξαν περίοδοι προόδου, αλλά και οπισθοδρόμησης εξαιτίας διώξε-
ων, όμως, το τελικό «ταμείο» δεν μπορεί να θεωρηθεί απλώς θετικό, αλλά χωρίς αμφιβολία 
χαρακτηρίζεται σαν «συνδικαλιστική άνοιξη». Η μεγάλη πλειοψηφία των μελών του Σώμα-
τος, από τους ανώτατους Αξιωματικούς μέχρι τους λιμενοφύλακες, είναι μέλη μας, ακόμα 
μεγαλύτερο είναι το κύρος της Ομοσπονδίας μας, η οποία με αγώνες, με τις δημιουργικές 
της προτάσεις και τις γενικότερες παρεμβάσεις της στα δρώμενα του Λιμενικού Σώματος, 
αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς για κάθε λιμενικό.

«Πιστεύουμε», συνέχισε	ο	ίδιος, «ότι το δημοσιοϋπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα ολο-
κληρώνεται σήμερα με την ένταξή μας, καθώς και με την ένταξη των αστυνομικών, με τους 
οποίους μας συνδέουν αναπόσπαστοι δεσμοί κοινών αγώνων και κοινής συνδικαλιστικής 
δράσης. Αλλά και εμείς ολοκληρωνόμαστε σαν λιμενικό συνδικαλιστικό κίνημα, εντασσόμε-
νοι στη σκέπη της ΑΔΕΔΥ και αντλούμε κύρος από το κύρος της».
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Στη	συνέχεια	ο	Γιώργος	Παναγόπουλος	αναφέρθηκε	στα	προβλήματα	του	Λιμενικού	
Σώματος,	το	οποίο,	όπως	είπε,	πρέπει	να	μετεξελιχθεί	σε	ένα	σύγχρονο	Σώμα,	ώστε	να	κα-
λύψει	τις	σύγχρονες	ανάγκες	(αστυνόμευση	θαλασσών,	προστασία	περιβάλλοντος,	ασφά-
λεια	ναυσιπλοΐας,	δίωξη	εγκλήματος	κ.λπ.).	Στο	σημείο	αυτό	επισήμανε	ότι	η	Αστυνομία	
και	το	Λιμενικό	είναι	δυο	Σώματα	ξεκομμένα	μεταξύ	τους,	από	οργανωτικής	και	επιχειρη-
σιακής	πλευράς,	ενώ	θα	έπρεπε	να	συνεργάζονται	σε	ημερήσια	βάση.
Πράγματι,	το	ενιαίο	δόγμα	ασφαλείας	δεν	απασχολούσε	καν	σε	επίπεδο	υπηρεσιακών	

Ηγεσιών.	Η	αδήριτη	αυτή	ανάγκη	τέθηκε	με	τη	διοργάνωση	των	Ολυμπιακών	Αγώνων,	αλλά	
στη	συνέχεια	και	πάλι	ατόνησε.	Ακόμα	και	το	εγχείρημα	της	υπαγωγής	του	Λ.Σ.	στο	υπουρ-
γείο	Προστασίας	του	Πολίτη,	επί	υπουργίας	Χρήστου	Παπουτσή,	δεν	είχε	αίσια	κατάληξη.	

Εκείνη	την	περίοδο,	όπως	σημειώσαμε	ήδη,	κυριαρχούσε	η	διεκδίκηση	συγκεκριμένων	
αιτημάτων,	που	τέθηκαν	εκ	νέου	επί	τάπητος	στις	20	Μαρτίου	2001	κατά	τη	συνάντηση	με	
τον	Μιχάλη	Χρυσοχοΐδη,	ο	οποίος	έδωσε	πλέον	συγκεκριμένες	απαντήσεις	για	τα	εκκρεμή	
ζητήματα,	ήτοι:
α.	Για	τη	«Βελτιωτική	-	αποκαταστατική	πρόταση	επί	των	μισθολογικών	προαγωγών»,	

ότι	έχει	ήδη	αναγνωρίσει	το	δίκαιο	του	αιτήματος	και	ότι	η	σχετική	τροπολογία	θα	συμπε-
ριληφθεί	σε	υπό	διαμόρφωση	νομοσχέδιο	του	υπουργείου	για	«θέματα	εκπαίδευσης»,	το	
οποίο	θα	προωθηθεί	αμέσως	μετά	το	Πάσχα	στη	Βουλή.
β.	Για	την	κατάργηση	της	«κρίσης»	των	αρμοδίων	Συμβουλίων	όσον	αφορά	τη	χορήγη-

ση	«μισθολογικής	προαγωγής»,	ότι	οι	σχετικές	διατάξεις	θα	τροποποιηθούν	και	η	«μισθο-
λογική	προαγωγή»	δεν	θα	χορηγείται	εφεξής	μόνο	σε	ορισμένες	και	ρητά	αναφερόμενες	
στις	 υπό	 τροποποίηση	 διατάξεις	 περιπτώσεις,	 που	 θα	 αφορούν	 στη	 διάπραξη	 σοβαρών	
πειθαρχικών	παραπτωμάτων.
γ.	Για	την	καταβολή	της	«νυχτερινής	αποζημίωσης»,	ότι	αυτή	θα	επεκταθεί	και	σε	όσους	

(Αξιωματικούς	και	μη)	δεν	καλύπτουν	οι	μέχρι	σήμερα	εκδοθείσες	σχετικές	διαταγές,	υπό	
την	αυτονόητη	προϋπόθεση	βεβαίως	ότι	η	νυχτερινή	απασχόληση	θα	είναι	«πραγματική»	
και	όχι	«εικονική».
δ.	Για	την	υπογραφείσα	από	τον	ίδιο	«Τροπολογία»,	που	αφορά	στην	ανασύνθεση	του	

Δ.Σ.	 του	Μ.Τ.Σ.,	 ότι	 υπάρχει,	 καταρχήν,	 αποδοχή	 από	 τον	Υ.ΕΘ.Α.	 και	 ότι	 το	 σχετικό	
Σχέδιο	Νόμου	του	υπουργείου	Εθνικής	Άμυνας,	με	τίτλο:	«Ρύθμιση	θεμάτων	Μετοχικών	
Ταμείων	υπουργείου	Εθνικής	Άμυνας	και	άλλες	διατάξεις»,	που	είχε	κατατεθεί	στη	Βουλή	
θα	προωθηθεί	τελικά	προς	ψήφιση	μετά	το	Πάσχα.
ε.	Για	το	«Ωράριο	εργασίας	-	Ημερήσια	ανάπαυση»,	ότι	συγκροτήθηκε	ήδη	Επιτροπή	

υπό	την	προεδρία	του	Προϊσταμένου	Επιτελείου	Φωτίου	Βλάχου,	στην	οποία	συμμετέχουν	
και	ο	πρόεδρος	και	ο	Α’	αντιπρόεδρος	της	Π.ΕΝ.Α.Α.	και	η	οποία	θα	υποβάλει,	εντός	σύ-
ντομης	τακτής	προθεσμίας,	τις	προτάσεις	της.
στ.	 Για	 το	Ασφαλιστικό,	 ότι	 πρόθεση	 της	Κυβέρνησης	 είναι	 το	 ένστολο	 προσωπικό	

-λόγω	του	ειδικού	καθεστώτος	λειτουργίας	του-	να	εξαιρεθεί	από	τις	μελετώμενες	σχετι-
κές	ρυθμίσεις.	
ζ.	Για	τη	συμμετοχή	συνδικαλιστών	στα	Υπηρεσιακά	Συμβούλια	 (Μεταθέσεων-	Πει-

θαρχικά-	Κρίσεων),	ότι	εξακολουθεί	να	διατηρεί	επιφυλάξεις.	
η.	Όσον	αφορά	στην	εφαρμογή	της	γνωστής	«Εγκυκλίου	του	Γ.Ε.Σ.»	και	για	τους	Αξι-

ωματικούς	της	ΕΛ.ΑΣ.	(χορήγηση	ολόκληρου	του	επιδόματος	απασχόλησης	και	ενός	επι-
πλέον	μισθολογικού	βαθμού)	και	το	«στεγαστικό	επίδομα»,	ο	υπουργός	επιφυλάχθηκε	να	
απαντήσει	εντός	2ημέρου.
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θ.	Με	την	υπ’	αριθμ.	6002/23/125	από	20-3-2001	απόφαση	του	υπουργού	Δημόσιας	Τάξης,	
συγκροτήθηκε	Ομάδα	Εργασίας,	στην	οποία,	μεταξύ	των	άλλων,	συμμετέχει	ο	πρόεδρος	
και	ο	Α’	αντιπρόεδρος	της	Π.ΕΝ.Α.Α.,	με	σκοπό	τη	μελέτη	και	την	υποβολή	προτάσεων	για	
τα	θέματα	της	αποκατάστασης	των	αστυνομικών	υπαλλήλων,	οι	οποίοι	κατά	την	εκτέλεση	
υπηρεσίας	καθίστανται	θύματα	από	βίαιο	συμβάν	ή	από	δράστες	οργανωμένου	εγκλήματος.
Η	πρόταση	της	Ομοσπονδίας	για	το	μείζον	αυτό	ζήτημα	είχε	ως	ακολούθως:
«Οι διατάξεις του ν. 1897/1990 (Α’-120) εφαρμόζονται και για τους αστυνομικούς που 

τραυματίζονται θανάσιμα ή καθίστανται πλήρως ανίκανοι για την άσκηση των καθηκόντων 
τους, εξαιτίας της ενεργού συμμετοχής τους στην καταδίωξη ή σύλληψη δραστών εγκλημα-
τικής πράξεως και συμπλοκής με συμμορίες ή ένοπλους δράστες εγκληματικών πράξεων, οι 
οποίοι δρουν, είτε ομαδικώς, είτε μεμονωμένως και ακόμη εξαιτίας εγκληματικής πράξης σε 
βάρος του ιδίου ή μέλους της συζυγικής ή πατριαρχικής οικογενείας του ιδίου ή της συζύγου 
του, ως απόρροια της υπηρεσιακής του δράσης και της εκτέλεσης των καθηκόντων του στη 
δίωξη του εγκλήματος.

Επισημαίνεται με έμφαση η ανάγκη:
-Αναδρομικής ισχύος των ως άνω διατάξεων, με σκοπό να καλυφθεί και η περίπτωση 

τραυματισμού της συζύγου του Αστυνομικού Υποδιευθυντή Κων/νου Σολδάτου.
-Εναρμόνισης της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 1977/1991 με τις διατάξεις των 

άρθρων 5 και 6 του ν. 2838/2000 - «Μισθολογικές προαγωγές”. Επέκτασης των ανωτέρω 
διατάξεων και στους ιδιώτες προαναφερόμενων εγκληματικών πράξεων».

Για	όλα	αυτά,	ακολούθησαν	διαδοχικές	συναντήσεις	με	τα	προεδρεία	της	ΠΕΝΑΑ	και	
της	ΠΟΑΣΥ	στις	3	Απριλίου,	οπότε	ο	υπουργός	ανακοίνωσε	με	Δελτίο	Τύπου	του	ΥΔΤ	ότι	
αποφασίστηκαν	τα	ακόλουθα:
1.	Η	 επέκταση	 των	διατάξεων	περί	απονομής	και	 παροχής	βοήθειας	σε	 θύματα	 τρο-

μοκρατίας	 (Ν.	 1897/1990)	 και	 για	 τους	 αστυνομικούς	 που	 τραυματίζονται	 θανάσιμα	 ή	
καθίστανται	πλήρως	ανίκανοι	εξαιτίας	της	συμμετοχής	τους	στη	καταδίωξη	ή	σύλληψη	
δραστών	εγκληματικών	πράξεων	που	δρουν	ομαδικά	ή	μεμονωμένα.	Οι	διατάξεις	αυτές	
επεκτείνονται	και	στα	μέλη	της	συζυγικής	ή	πατρικής	οικογένειας	του	ιδίου	ή	της	συζύγου	
και	ιδιωτών.
2.	Η	έκδοση	Υπουργικής	απόφασης	που	θα	προβλέπει	την:
α.	αμοιβή	όλων	των	ημερών	εκτός	έδρας	και	όλων	των	διανυκτερεύσεων	για	αποσπά-

σεις,	προσωρινές	μετακινήσεις,	εκπαιδεύσεις	-	μετεκπαιδεύσεις	-	σεμινάρια.	Σε	περίπτωση	
που	η	υπηρεσία	καλύπτει	την	διανυκτέρευση	σε	ξενοδοχείο,	τότε	στην	αμοιβή	δεν	θα	συ-
μπεριλαμβάνονται	τα	έξοδα	διανυκτέρευσης.
β.	προκαταβολή	του	50%	της	συνολικής	δαπάνης	και	με	εγκύκλιο	θα	προβλέπεται	το	

δικαίωμα	άρνησης	παραλαβής	του	Φ.Π.	σε	περίπτωση	μη	χορήγησης	της	προβλεπόμενης	
προκαταβολής.
Η	έκδοση	Π.Δ.,	 εντός	 του	μηνός	Μαΐου,	με	 το	οποίο	θα	 τροποποιούνται	οι	σχετικές	

διατάξεις	του	Π.Δ.	141/1991,	ώστε	να	μην	υποχρεούνται	οι	αστυνομικοί	στη	λήψη	μέτρων	
τάξης,	τροχαίας	και	ασφαλείας	στα	ερασιτεχνικά	γήπεδα	επιπέδου	Ε.Π.Σ.	Νομού.
Η	προώθηση,	εντός	του	μηνός	Απριλίου,	βελτιωτικής	-	αποκαταστατικής	πρότασης	-	

τροπολογίας	επί	των	«μισθολογικών	προαγωγών».
Η	προώθηση	νομοθετικής	ρύθμισης	στο	ίδιο	σχέδιο	Νόμου,	με	την	οποία	θα	προβλέπε-

ται	η	στέρηση	των	μισθολογικών	προαγωγών	για	συγκεκριμένα	σοβαρά	παραπτώματα	ή	
σε	περίπτωση	υποτροπής	για	ορισμένα	άλλα	περιοριστικά	καθοριζόμενα.
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Η	προώθηση	τροπολογίας,	σε	σχέδιο	Νόμου	του	ΥΔΤ	που	θα	ψηφισθεί	τον	μήνα	Μάιο,	
για	τη	σύσταση	ειδικού	λογαριασμού,	σε	εφαρμογή	της	ισχύουσας	Νομοθετικής	ρύθμισης	
για	την	αμοιβή	των	αστυνομικών	λόγω	λήψης	μέτρων	σε	επαγγελματικούς	αγώνες.
Η	νομοθετική	ρύθμιση	στο	ίδιο	νομοσχέδιο	του	θέματος	των	μισθολογικών	προαγωγών	

των	Ανθυπαστυνόμων	(αποστρατεία	λόγω	35ετίας).
Η	προώθηση	διατάξεων	τροποποίησης	του	Πειθαρχικού	Δικαίου,	σύμφωνα	με	τις	υπο-

βληθείσες	προτάσεις	μέχρι	30-6-2001.
Η	άμεση	χορήγηση	της	1ης	δόσης	του	στεγαστικού	επιδόματος	στους	αναφερόμενους	

στην	εκδοθείσα	Κοινή	Υπουργική	Απόφαση	τον	Αύγουστο	του	2.000	δικαιούχους.
Η	τροποποίηση	του	Π.Δ.	28/86	που	αφορά	τον	χρόνο	εργασίας,	μέχρι	το	τέλος	του	μη-

νός	Μαΐου,	ως	ακολούθως:
α.	Ο	χρόνος	εργασίας	του	αστυνομικού	προσωπικού	των	μαχίμων	υπηρεσιών	είναι	τρι-

άντα	έξι	(36)	ώρες	στις	έξι	(6)	ημέρες.
β.	Η	οποιαδήποτε	υπέρβαση	του	ανωτάτου	εβδομαδιαίου	ωραρίου	των	τριάντα	έξι	(36)	

ωρών,	για	έκτακτες	ανάγκες,	που	θα	εκτιμούνται	από	την	Ηγεσία	του	Σώματος,	αμείβεται	
υπερωριακά.
γ.	Η	ημερήσια	ανάπαυση	χορηγείται	υποχρεωτικά	την	ίδια	εβδομάδα	που	δημιουργείται	

το	δικαίωμα.
Σε	περίπτωση	αδυναμίας	χορηγούνται	συμψηφιστικά	και	οι	δύο	ημερήσιες	αναπαύσεις	

την	επόμενη	εβδομάδα.	Σε	αντίθετη	περίπτωση,	μετά	το	πέρας	του	15νθημέρου	ο	δικαιού-
χος	αναφέρει	στην	υπηρεσία	ότι	θα	κάνει	χρήση	των	οφειλομένων	ημερησίων	αναπαύσεων	
σε	τακτές	ημερομηνίες	που	αυτός	επιθυμεί.
δ.	Στους	Αστυνομικούς	Σταθμούς	ρυθμίζονται	ο	τρόπος	λειτουργίας	και	η	εφαρμογή	του	

ωραρίου	χωρίς	να	παραβιάζονται	οι	προαναφερθείσες	διατάξεις.
ε.	Η	ανακοίνωση	της	υπηρεσίας	της	επόμενης	ημέρας	γίνεται	υποχρεωτικά	μέχρι	την	

14.00’	ώρα	της	προηγουμένης.
στ.	Προωθείται	νομοθετική	ρύθμιση	για	την	καταβολή	αποζημίωσης	σε	περίπτωση	πα-

ραβίασης	των	διατάξεων	του	ανωτέρω	Π.Δ.
ζ.	Οι	τρόποι	διεξαγωγής	της	υπηρεσίας	και	η	κατανομή	του	ωραρίου	θα	καθορισθούν	

συγκεκριμένα	σε	σχετική	εγκύκλιο.
η.	Όλες	οι	ανωτέρω	ρυθμίσεις	σχετικά	με	το	χρόνο	εργασίας	θα	τύχουν	άμεσης	εφαρ-

μογής	με	την	έκδοση	σχετικής	εγκυκλίου	από	τον	κ.	Αρχηγό,	ενόψει	τροποποίησης	του	
σχετικού	Π.Δ.

Η πρόταση για το χρόνο εργασίας

Η	ΠΕΝΑΑ	παρουσίασε	και	την	πρότασή	της	προς	την	Ομάδα	Εργασίας	για	το	ωράριο	
εργασίας.	Τα	βασικά	της	σημεία	ήταν:
α.	Διαχωρισμός	σταθερών	μάχιμων	υπηρεσιών	που	καλύπτουν	όλο	το	24ωρο	και	εφαρ-

μογή	απαρέγκλιτα	του	συστήματος:	8	ώρες	εργασία	-	24	ανάπαυση	-	αδιάθετο	-	ρεπό.	Τα	
άτομα	κάθε	αλλαγής	είναι	τα	ίδια	μέχρι	την	ολοκλήρωσή	της	για	να	εξασφαλίζονται	στα-
θερές	συνθήκες	εργασίας.
β.	Οι	μη	σταθερές	μάχιμες	ημερήσιες	ή	νυκτερινές	εργασίες	καλύπτονται	με	συνεχές	

ωράριο	μέχρι	6	ώρες	την	ημέρα	και	μέχρι	τριάντα	έξι	(36)	ώρες	την	εβδομάδα	των	έξι	(6)	
ημερών.	Τακτικά	δεν	μπορεί	να	επιβληθεί	υποχρέωση	παροχής	μάχιμης	ή	μη	εργασίας	μη	
συνεχούς	(σπαστού)	ωραρίου	για	κανένα	λόγο	και	για	κανένα	βαθμό.
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-	Αν	λόγοι	πραγματικής	ανάγκης	που	πιστοποιούνται	με	διαταγή	Υπηρεσίας	επιπέδου	
Διεύθυνσης	και	άνω	ή	προβλέπονται	συγκεκριμένα	και	περιοριστικά	σε	σχετική	διάταξη	
(ιδιαίτερα	σε	ό,τι	αφορά	στις	υποχρεώσεις	των	Διοικητών	των	Υπηρεσιών	και	των	Προϊ-
σταμένων	των	Τμημάτων	και	Διευθύνσεων	Επιτελικών	Υπηρεσιών),	καθιστούν	αναγκαία	
την	 πέραν	 του	 συνεχούς	ωραρίου	 (μάχιμου	 ή	 γραφείου)	 απασχόληση	 του	 προσωπικού,	
τούτο	αποζημιώνεται,	για	την	απασχόλησή	του	αυτή,	όπως	κατωτέρω	ορίζεται.
γ.	Οι	Διοικητές	των	μάχιμων	Υπηρεσιών	απασχολούνται	τακτικά,	σύμφωνα	με	το	ωρά-

ριο	εργασίας	των	Γραφείων,	δικαιούμενοι	πάγιας	υπερωριακής	αποζημίωσης,	ως	ορίζεται	
κατωτέρω,	θεωρουμένης	ως	υπερωριακής	και	κάθε	άλλης,	πέραν	της	τακτικής,	απασχόλη-
σης.
δ.	Ο	υπολογισμός	των	ωρών	εργασίας	γίνεται	ξεχωριστά	για	κάθε	ημερολογιακό	μήνα	

με	βάση	τις	εργάσιμες	ημέρες	(εβδομάδες	5	ή	6	ημερών)	και	την	εξαγωγή	του	Μ.Ο.
-	Σύμφωνα	με	αυτές	τις	ώρες	εργασίας	θα	υπολογίζεται	η	υπέρβαση	των	ωρών	υποχρε-

ωτικής	εργασίας	για	την	οποία	θα	καταβάλλεται	ωριαία	αποζημίωση	ίση	με	το	1/50	των	
μηνιαίων	ακαθάριστων	αποδοχών.
-	Ως	υπερωριακή	θεωρείται	η	εργασία	η	πέραν	του	διαταχθέντος	ως	ανωτέρω	ωραρίου	

των	έξι	(6)	ή	οκτώ	(8)	ωρών	ημερησίως,	ανεξάρτητα	από	την	κάλυψη	ή	μη	των	τριάντα	έξι	
(36)	ωρών	της	εξαήμερης	εβδομαδιαίως	μάχιμης	εργασίας.
Παγίως	υπερωριακή	θεωρείται	επίσης	η	πέραν	των	εξήμισυ	ωρών	ημερησίως	ή	των	τρι-

άντα	δυόμισι	ωρών	της	5νθήμερης	εβδομαδιαίως	εργασίας	γραμματειακής	εξυπηρέτησης	
και	επιτελικής	γενικά	εργασίας.
ε.	Το	ρεπό	χορηγείται	εντός	της	εβδομάδας	ή	το	αργότερο	εντός	15νθημέρου	από	την	

ημέρα	που	γεννάται	το	σχετικό	δικαίωμα.	Για	τη	σταθερή	εργασία	των	αλλαγών	μπορεί	να	
χορηγείται	και	την	προηγούμενη	αυτής	εβδομάδα.	Σε	αντίθετη	περίπτωση,	μετά	το	πέρας	
του	15νθημέρου,	ο	δικαιούχος	αναφέρει	στην	Υπηρεσία	ότι	θα	κάνει	χρήση	των	οφειλομέ-
νων	ημερησίων	αναπαύσεων	σε	τακτές	ημερομηνίες	που	αυτός	επιθυμεί.
Υποχρεωτικά,	ωστόσο,	χορηγείται	καθημερινά	στο	προσωπικό	ρεπό	και	σε	αριθμό	που	

αντιστοιχεί	στο	1/7	τουλάχιστον	των	συνήθως	διατιθέμενων	σε	μάχιμη	υπηρεσία.
Δεν	υπολογίζονται	δηλαδή	οι	παρέχοντες	εργασία	γραμματειακής	εξυπηρέτησης,	προ-

κειμένου	σ’	αυτούς	ευχερέστερα	να	χορηγείται	οποτεδήποτε,	εντός	της	εβδομάδας,	έστω	
και	καθ’	υπέρβαση	του	1/7,	προς	εξυπηρέτηση	των	ιδίων	και	της	Υπηρεσίας.	Για	την	ανά-
κληση	αυτών,	έχουν	ανάλογη	εφαρμογή	οι	διατάξεις	του	Π.Δ.	27/86	«Άδειες	Προσωπικού».
Όλες	οι	Υπηρεσίες	επιπέδου	Τμήματος	και	άνω	καταρτίζουν	υποχρεωτικά	και	ανακοι-

νώνουν	εβδομαδιαία	κατάσταση	χορήγησης	Η/Α	όλων	των	προϊσταμένων	των	υφισταμέ-
νων	Υπηρεσιών	τους	και	μεριμνούν	για	την	τήρησή	της.	Έτσι	εξασφαλίζεται	η	χορήγηση	
ρεπό	και	στους	Αξιωματικούς	-	Διοικούντες	και	μη	όλων	των	βαθμών.
στ.	Το	ωράριο	εργασίας	καλύπτει	όλους	 τους	αστυνομικούς,	σε	οποιαδήποτε	Υπηρε-

σία	και	αν	υπηρετούν.	Αν	ο	αριθμός	των	αστυνομικών	κάποιας	Υπηρεσίας	(Αστυνομικών	
Σταθμών)	είναι	ανεπαρκής	για	την	κάλυψη	του	24ώρου,	αυτή	λειτουργεί	μόνο	κατά	τις	
ώρες	για	τις	οποίες	επαρκεί	το	προσωπικό	και	επιλέγονται	από	τον	Διοικητή	Αξιωματικό.
ζ.	Για	διαταγές	που	επιβάλλουν	υποχρεώσεις	υπέρτερες	των	δυνατοτήτων	των	Υπηρε-

σιών,	αντίκεινται	στις	διατάξεις	του	παρόντος	ή	αντιστρατεύονται	με	έμμεσο	τρόπο	αυτές,	
ευθύνεται	ο	 εκδότης	 τους	και	κατοχυρώνεται	 δικαίωμα	αποζημίωσης	από	 τον	θιγόμενο	
αστυνομικό.
η.	Ο	πίνακας	διάταξης	υπηρεσίας	ανακοινώνεται	μέχρι	την	14.00’	ώρα	της	προηγούμε-

νης	το	αργότερο,	ενώ	για	τις	σταθερές	υπηρεσίες	8-24	ανακοινώνεται	για	όλη	τη	διάρκεια	
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του	κύκλου	τους.	Αν	έκτακτες	υπηρεσιακές	ανάγκες,	που	ανακύπτουν	μετά	την	14.00’	ώρα	
και	δεν	μπορούν	να	αντιμετωπισθούν	από	τις	Υ.Μ.Ε.Τ.	ή	τις	Διμοιρίες	Υποστήριξης	και	
τις	Ο.Π.Κ.Ε.	Νομών,	επιβάλλουν	την	αλλαγή	της	υπηρεσίας,	η	ενημέρωση	των	ενδιαφε-
ρομένων	γίνεται	με	μέριμνα	του	Αξιωματικού	Υπηρεσίας.	Σε	κάθε	περίπτωση,	η	σχετική	
Διαταγή	κοινοποιείται	και	στις	κατά	τόπους	Συνδικαλιστικές	Ενώσεις.	
Αστυνομικά	μέτρα	για	εκδηλώσεις	γνωστές	διατάσσονται	από	Υπηρεσίες	επιπέδου	Δι-

εύθυνσης	τουλάχιστον	δύο	(2)	ημέρες	ενωρίτερα	και	δεν	δικαιολογούν	την	ανατροπή	της	
διαταχθείσας	υπηρεσίας	με	το	πρόσχημα	της	έκτακτης	ανάγκης.
Σε	κάθε	περίπτωση	έκτακτης	ή	υπερωριακής	απασχόλησης	γίνεται	εγγραφή	στο	Βιβλίο	

Υπηρεσίας	και	με	βάση	το	μηνιαίο	υπολογισμό	τους	παρέχεται	αποζημίωση	ως	ανωτέρω	
(εδάφ.	γ’).
Η	αποζημίωση	 λόγω	υπερωριακής	 απασχόλησης	 δεν	συμψηφίζεται	 ούτε	 αναιρεί	 την	

παροχή	άλλων	επιδομάτων».

Μέσα	σε	αυτήν	την	πυρετώδη	περίοδο	προετοιμασίας	διαφόρων	τροπολογιών,	ξέσπασε	
όμως,	ξανά,	ένα	νέο	επεισόδιο	με	την	ΠΟΑΣΥ.	«Μετά από μία ολιγόμηνη περίοδο «συν-
δικαλιστικής ύφεσης», ελπίζαμε ότι η μακρά προβληματική περίοδος των σχέσεων μεταξύ 
των δύο Ομοσπονδιών ακολουθούσε βελτιωτική πορεία, προς όφελος όλων μας», αναφέρει	
η	ΠΕΝΑΑ	στις	6	Απριλίου	2001.	Και	εξηγεί: «Διαψευσθήκαμε όμως παταγωδώς, αφού η 
καθ’ έξη και κατ’ επάγγελμα συκοφαντική κατά της Π.ΕΝ.Α.Α. συμπεριφορά των μελών της 
Ε.Γ. της ΠΟΑΣΥ συνεχίζεται δριμύτερη. Φαίνεται ότι τα πρώτα μαθήματα -προ της ψήφισης 
των «Μισθολογικών Προαγωγών»- δεν έπιασαν τόπο, λόγω του άγονου του εδάφους, και 
κάποιοι χρειάζονται συμπληρωματικά «σεμινάρια».

Κύριοι Συνάδελφοι,
Η γενικότερη αναγνώριση του έργου μας και η εξ αυτού διεύρυνση του κύρους της 

Π.ΕΝ.Α.Α. αποτελεί φαίνεται μόνιμο εφιάλτη των αυτοαποκαλούμενων «γνήσιων συνδικα-
λιστών», η δε προφανής επιδίωξή τους για υπηρεσιακή και συνδικαλιστική επικράτηση στον 
αστυνομικό χώρο -παρόντων ημών- καταντά χίμαιρα και ανεκπλήρωτη ρομαντική επιθυμία.

Κύριοι Συνάδελφοι,
Για μία ακόμη φορά η «συμπλεγματική» συμπεριφορά της ως άνω Ε.Γ. κατά των Αξιω-

ματικών αναδύθηκε στην επιφάνεια. Θα πρέπει ορισμένοι άμεσα -και για το καλό τους- να 
αντιληφθούν, μια κι έξω, ότι δεν παίζουν «εν ου παικτοίς», ότι η Π.ΕΝ.Α.Α, ούτε εκλιπαρεί, 
ούτε συμβιβάζεται, ούτε διαπραγματεύεται με υποτελείς και αποικιακούς όρους με κανέναν 
και για κανένα λόγο και ότι, για οτιδήποτε αφορά στη λειτουργία του Σώματος, ο λόγος των 
Αξιωματικών θα είναι και ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ και ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ. Άλλωστε, «ουκ εν τω πολλώ 
το ευ».

Για την αποκατάσταση δε της πλήρους αλήθειας, σας γνωρίζουμε ότι για όλα τα θέματα 
(Βελτιωτική πρόταση επί των «μισθολογικών προαγωγών, κατάργηση της «κρίσης» για τη 
χορήγηση των μισθολογικών προαγωγών, Μ.Τ.Σ., αποζημίωση για όλες τις ημέρες εκτός 
έδρας και προκαταβολή του συνόλου αυτής, στεγαστικό επίδομα, εκσυγχρονισμό και εκδη-
μοκρατισμό του Πειθαρχικού Δικαίου, Γήπεδα -αμοιβή για πρόσθετη εργασία σε αθλητικές 
εκδηλώσεις, κ.λπ.) η Π.ΕΝ.Α.Α., όπως όλοι γνωρίζετε, έχει κατ’ επανάληψη κάνει εγκαίρως 
παρεμβάσεις (αλλεπάλληλες συναντήσεις με πολιτική και φυσική Ηγεσία - έγγραφες προτά-
σεις, επίδοση Ψηφισμάτων κ.λπ.) και, επομένως, όλες οι περί του αντιθέτου σχετικές αιτιά-
σεις είναι εντελώς αβάσιμες και συνιστούν κακογραμμένα «παραμύθια» του Άντερσεν.

Κατά τ’ άλλα, κύριοι συνάδελφοι, διερωτώμεθα:



426

Μανώλης	Κ.	Σταυρακάκης

Συνιστά «λάθρα είσοδο» η συμμετοχή μας στις πρόσφατα συγκροτηθείσες, με Απόφαση 
του ιδίου του υπουργού Δημόσιας Τάξης, Επιτροπές;»

Ειδικότερα δε:
- Όσον αφορά στην Επιτροπή για την «Αποκατάσταση των Αστυνομικών Υπαλλήλων, οι 

οποίοι κατά την εκτέλεση υπηρεσίας καθίστανται θύματα από βίαιο συμβάν ή από δράστες 
οργανωμένου εγκλήματος» σας γνωρίζουμε ότι η Π ρ ό τ α σ η της Ομοσπονδίας μας κατατέ-
θηκε αρμοδίως την 30-3-2001, πριν από τη λήξη δηλαδή της τακτής ορισθείσας προθεσμίας 
(2-4-2001). Εξάλλου, πού είναι η τελική για το μείζον αυτό θέμα θέση της ΠΟΑΣΥ, όταν η 
ίδια στο υπ’ αριθμ. 01/19 από 3-4-2001 έγγραφό της ρητά αναφέρει ότι αυτή θα διαμορφωθεί 
στο επικείμενο Συνέδριό της;

- Όσον αφορά στην Επιτροπή για το «Ωράριο εργασίας - Ημερήσια ανάπαυση», σας γνω-
ρίζουμε ότι η σχετική Πρόταση κατατέθηκε την 4-4-2001, αντί της ως άνω τακτής προθεσμί-
ας, ύστερα από σχετικό αίτημά μας προς τον κ. υπουργό, το οποίο και έγινε αμέσως αποδε-
κτό, λόγω της σύγκλησης για το συγκεκριμένο θέμα του Δ.Σ. της Π.ΕΝ.Α.Α. την 3-4-2001.

Εκεί, όμως, που η εν λόγω Ε.Γ. απώλεσε και το τελευταίο «φύλλο συκής» είναι στο ζήτημα 
της «Βελτιωτικής - αποκαταστατικής Πρότασής μας επί των «μισθολογικών προαγωγών». 
Την πρόταση αυτή η Π.ΕΝ.Α.Α. έχει, ως γνωστόν, καταθέσει στον υπουργό Δημόσιας Τάξης 
προ διμήνου (21-11-2000), ενώ η ΠΟΑΣΥ μόλις προ 2ημέρου και αφού εμείς έχουμε ήδη 
δρομολογήσει με επιτυχία την προώθησή της προς ψήφιση, κάτι που έχει ανακοινωθεί από 
τις 21-3-2001, πλειοδοτώντας εν τω μεταξύ εκ του ασφαλούς, επεκτείνοντας το εύρος των 
σχετικών διατάξεων για να φανούν «γαλαντόμοι», να παραπλανήσουν τους συναδέλφους και 
να καρπωθούν ανέντιμα αλλότριους κόπους και αγώνες.

Υπενθυμίζουμε εδώ ότι και στις αρχικές μισθολογικές προαγωγές η Ομοσπονδία των Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων παρενέβη την τελευταία στιγμή των διαπραγματεύσεων στο υπουργείο 
Οικονομικών, σαμποτάροντας ευθέως και κατά σύστημα την όλη προσπάθεια. Παρά ταύτα, 
εμείς τονίζουμε ότι δεν σταθήκαμε ποτέ εμπόδιο και ούτε θα σταθούμε φυσικά σε οποιαδή-
ποτε «επί τα βελτίω» εξέλιξη των μισθολογικών προαγωγών, ενώ ορισμένα αιτήματα-προ-
τάσεις συναδέλφων που δεν καλύπτονται από την εν λόγω πρότασή μας, θα καταβληθεί εκ 
μέρους μας, μέχρι και την τελευταία στιγμή της τελικής της διαμόρφωσης, προσπάθεια για 
την ικανοποίηση-προώθησή τους.

Όσον αφορά δε στον έμμεσο υπαινιγμό της ανωτέρω Ε.Γ., ότι επωφεληθήκαμε των απο-
τελεσμάτων της απειληθείσας και ανασταλείσας από την ΠΟΑΣΥ κινητοποίησης, θυμίζουμε 
ότι, πέραν των απειλούμενων και «μηδέποτε» πραγματοποιούμενων κινητοποιήσεων, υπάρ-
χει και η δύναμη της πειθούς και των επιχειρημάτων.

Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να αντιληφθεί η ως άνω Ε.Γ. ότι η απέλπιδα προσπάθεια για 
«έξοδό της από την παρατεταμένη αφάνεια» δεν επιτυγχάνεται, ούτε με εικονικές-υποκριτι-
κές παραιτήσεις του Προέδρου της, ούτε με επανειλημμένες «κινητοποιήσεις μαϊμού», ούτε 
και με τεχνητές πολώσεις και επιθέσεις κατά των Αξιωματικών. Ελπίζουμε πάντως, η Θεία 
Φώτιση του Αγίου Πάσχα να ασκήσει ευεργετική επίδραση στην εν λόγω Ε.Γ., για να μην 
χρειασθεί να επανέλθουμε.

Τέλος, προς αποφυγή τυχόν παραπλάνησης συναδέλφων από τους παντελώς αστήρικτους 
ισχυρισμούς της ανωτέρω Ε.Γ., ακολουθούν αυτούσια τα κείμενα με τις κατατεθείσες έγκαι-
ρα προτάσεις της Ομοσπονδίας μας, που αφορούν στα κρίσιμα τουλάχιστον ζητήματα των 
μισθολογικών προαγωγών, του ωραρίου εργασίας, των Η.Α. και της αποκατάστασης των 
αστυνομικών - θυμάτων βίαιων συμβάντων».
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Διαδήλωση και για το Ασφαλιστικό

Σε	κάθε	περίπτωση,	παρά	την	πρόοδο	που	φαίνεται	ότι	συντελείται	σε	ορισμένα	ζητή-
ματα,	η	κυβέρνηση	ψήφισε	στη	Βουλή	το	σχέδιο	νόμου	για	το	ΜΤΣ,	χωρίς	την	τροπολογία	
για	την	ανασύνθεση	του	Δ.Σ.,	γεγονός	που	καταγγέλθηκε	από	την	Ομοσπονδία	και	ζητήθη-
κε	εκ	νέου	συνάντηση	με	την	Ηγεσία	του	ΥΕΘΑ.	Επίσης,	το	Ασφαλιστικό	ήταν	στον	αέρα,	
ιδίως	μετά	τις	κυβερνητικές	προτάσεις	για	τις	αλλαγές	στο	Ασφαλιστικό	-	Συνταξιοδοτικό	
σύστημα	της	χώρας.	Ενόψει	δε	της	εξαγγελθείσας	πανελλαδικής	απεργιακής	κινητοποίη-
σης	της	Α.Δ.Ε.Δ.Υ.	και	της	Γ.Σ.Ε.Ε.,	στις	26-4-2001,	η	Π.ΕΝ.Α.Α.	εξέφρασε	την	αντίθεσή	
της	στις	προωθούμενες	ρυθμίσεις	και	τη	συμπαράστασή	της	στους	απεργούς.	
Οι	αρνητικές	αυτές	εξελίξεις	απασχόλησαν	το	Δ.Σ.	κατά	τη	συνεδρίασή	του	στις	15-

5-2001,	 οπότε	 και	 αποφασίστηκε	 συμμετοχή	 στη	 νέα	 πανεργατική	 κινητοποίηση	 της	
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.	και	Γ.Σ.Ε.Ε.,	στις	15/5,	αλλά	και	στη	διαδήλωση	που	προγραμμάτισε	για	τις	
22/5	έξω	από	τη	ΓΑΔΑ	η	Ένωση	Αστυνομικών	Υπαλλήλων	Αττικής	υπό	την	προεδρία	του	
Παναγιώτη	Σπηλιόπουλου.
Η	συγκέντρωση	στη	ΓΑΔΑ	είχε	μεγάλη	επιτυχία,	καθώς	το	«παρών»	έδωσαν	οι	βου-

λευτές	της	Νέας	Δημοκρατίας	Χρήστος	Μαρκογιαννάκης,	Πάνος	Παναγιωτόπουλος	και	
Κατερίνα	Παπακώστα	καθώς	και	ο	βουλευτής	του	ΚΚΕ	Νίκος	Γκατζής.	Τα	αιτήματα	των	
συγκεντρωθέντων	αφορούσαν	τις	μισθολογικές	προαγωγές,	το	ωράριο	εργασίας,	τα	ελλιπή	
μέσα	για	την	αντιμετώπιση	της	εγκληματικότητας	κ.λπ.

Ακολούθησαν	οι	 εκλογές	στην	Ένωση	Αξιωματικών	Αττικής	 (27&	28	Μαΐου	2001),	
όπου	με	αξιοπρόσεχτη	συμμετοχή	οι	κάλπες	ανέδειξαν	νέο	Διοικητικό	Συμβούλιο:
Πρόεδρος:	Α/Β΄Αθανάσιος	Κατερινόπουλος
Α’	Αντιπρόεδρος:	Υ/Α	Γεώργιος	Κανέλλος
Β’	Αντιπρόεδρος:	Ανθυπαστυνόμος	Ευστάθιος	Μητρόπουλος
Γενικός	Γραμματέας:	Υ/Α΄	Ιωάννης	Κατσιαμάκας
Ταμίας:	Υ/Α΄Αθανάσιος	Παπαμαργαρίτης
Μέλη:	Α/Β	Δημήτριος	Χούντας,	Α/Α	Δημήτριος	Γεωργατζής,	Υ/Α	Γεώργιος	Σουλόπου-

λος,	Α/Υ	Σπυρίδων	Γεωργίου,	Α/Υ	Στυλιανός	Φώτης,	Α/Υ	Δημήτριος	Πατσούρης,	Υ/Β	
Κων/νος	Δεληδάκης	και	Α/Α	Χρήστος	Δημαρτίκας.

Στις	12	Ιουνίου	2001	ανακοινώνεται,	επιτέλους,	από	την	Ομοσπονδία	ότι	η	Επιτροπή	
που	είχε	συσταθεί	στο	Αρχηγείο	με	τη	συμμετοχή	συνδικαλιστών	για	την	αξιολόγηση	των	
προτάσεων	με	στόχο	τη	βελτίωση	της	ισχύουσας	νομοθεσίας	για	τις	μισθολογικές	προα-
γωγές,	ολοκλήρωσε	το	έργο	της,	υιοθετώντας	ομόφωνα	το	από	κοινού	προταθέν,	τελικώς,	
κείμενο	της	ΠΕΝΑΑ	και	της	ΠΟΑΣΥ.	Ακολούθησε	ανάλογη	ανακοίνωση	για	την	ολοκλή-
ρωση	και	 του	έργου	της	Επιτροπής	που	ασχολήθηκε	με	το	χρόνο	εργασίας.	Το	σχετικό	
σχέδιο	 π.δ.	 υπεγράφη	από	 τον	Μ.	Χρυσοχοΐδη	 στις	 5	 Ιουλίου	 2001.	Ακολούθησε,	 στις	
10-7-2001,	νέα	συνάντηση	του	προεδρείου	της	Ομοσπονδίας	με	τον	υπουργό	Δημόσιας	
Τάξης,	για	την	πορεία	των	εκκρεμών	ζητημάτων.	Ειδικότερα,	ο	υπουργός	ανακοίνωσε:

α. Για τη βελτιωτική-αποκαταστατική πρόταση επί των μισθολογικών προαγωγών ότι 
θεωρεί αυτονόητη τη συμμετοχή εκπροσώπων των δύο αστυνομικών Ομοσπονδιών 
στην υπό συγκρότηση Διυπουργική Επιτροπή, η οποία θα επεξεργασθεί περαιτέρω το 
γνωστό πλέον Σχέδιο Τροπολογίας και ότι προς την κατεύθυνση αυτή θα κάνει σχετι-
κή παρέμβαση στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
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β. Για την καταβολή της νυχτερινής αποζημίωσης, ότι προωθείται ήδη σχετική Απόφα-
ση, σύμφωνα με την οποία η καταβολή της αποζημίωσης θα γίνεται μεν σε ΟΠΟΙΟΝ 
και ΟΠΟΤΕ παρέχει νυχτερινή υπηρεσία, πλην όμως η αποζημίωση αυτή θα καλύπτει 
μηνιαίος ανώτατο όριο 40 ωρών για κάθε δικαιούχο, ήτοι 25.000 δρχ. 

γ. Για τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, ότι η στέγαση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπια-
κών Αγώνων (Δ.Α.Ο.Α.) δεν πρόκειται τελικά να γίνει στις εγκαταστάσεις της Σχολής 
στο Μαρούσι και επομένως η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας θα εξακολουθήσει αδιατά-
ρακτα τη λειτουργία της στον ίδιο χώρο.

δ. Για την κατάργηση της κρίσης των αρμοδίων Συμβουλίων για χορήγηση “μισθολογι-
κής προαγωγής”, ότι αναμένει εντός της εβδομάδας την τελική εισήγηση της αρμόδι-
ας Διεύθυνσης του Αρχηγείου μας.

ε. Για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και διανυκτέρευσης, κατά τις αποσπά-
σεις - προσωρινές μετακινήσεις - εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις του αστυνομικού 
προσωπικού, ότι η καταρτισθείσα σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση (υπουργού Δη-
μόσιας Τάξης - υφυπουργού Οικονομικών) θα ισχύσει από 1-1-2002.

στ. Για την αποκατάσταση των αστυνομικών υπαλλήλων, οι οποίοι κατά την εκτέλεση 
υπηρεσίας καθίστανται θύματα από βίαιο συμβάν ή από δράστες οργανωμένου εγκλή-
ματος, ότι, ναι μεν το υπουργείο Οικονομικών απάντησε ότι δεν συμφωνεί με την 
προώθηση σχετικής ρύθμισης, πλην όμως το υπουργείο μας θα επανέλθει άμεσα, εμ-
μένοντας στο αίτημά του για θέσπιση σχετικών διατάξεων.

ζ. Για την εξακολούθηση -μετά την εκπνοή της σχετικής κατά νόμον προθεσμίας (30-6-
2001)- φρούρησης των Φυλακών-Σωφρονιστικών Καταστημάτων από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ότι από το υπουργείο Δικαιοσύνης προωθείται 
ήδη διάταξη παράτασης της προθεσμίας αυτής μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους.

η. Για τον εκσυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού Αστυνομικού Συστή-
ματος, ότι το σχετικό Προσχέδιο Νόμου, το οποίο συντάχθηκε από Ειδική προς τούτο 
Επιτροπή, θα μας δοθεί το αμέσως προσεχές διάστημα, προκειμένου να εκφράσουμε 
σχετικά τις απόψεις και προτάσεις μας.

Οι	εξελίξεις,	όμως,	αυτές	και	το	στενό	«μαρκάρισμα»	των	Αξιωματικών	στον	ΥΔΤ	προ-
καλούν	 νέες	 ανοικτές	 αντιπαραθέσεις	με	 την	ΠΟΑΣΥ,	 την	 οποία	η	ΠΕΝΑΑ	κατηγορεί	
ανοικτά	πλέον	ότι	διακατέχεται	από	«σύνδρομο	ΠΕΝΑΑ»	από	το	οποίο	πρέπει	να	απαλλα-
γεί,	αποδεχόμενη	οριστικά	το	σημαντικό	ρόλο	που	επιτελεί	στην	επίλυση	σημαντικότατων	
αιτημάτων	του	αστυνομικού	προσωπικού,	αδιακρίτως	βαθμού	και	θέσεως.	

Η	αστυνομική	πραγματικότητα,	πέρα	από	τις	καλές	προθέσεις,	είναι	αδυσώπητη,	όπως	
έχουμε	ήδη	αναφέρει.	Έτσι,	δεν	εκπλήττει	καθόλου	όσους	έχουν	αίσθηση	των	πραγμα-
τικών	 επιχειρησιακών	δυνατοτήτων	κάποιων	αστυνομικών	υπηρεσιών	η	 νέα	κρίση	που	
ξεσπά	στο	Σώμα,	με	αφορμή	την	αποτυχημένη	επιχείρηση	σύλληψης	του	δραπέτη	Κώστα	
Πάσσαρη175	στον	Νέο	Κόσμο.	Το	φιάσκο,	όπως	χαρακτηρίστηκε	από	τα	ΜΜΕ,	αναγκάζει	

175. Σύμφωνα με την «Καθημερινή» (2/8/2001), ήταν η τρίτη φορά που κατάφερνε να ξεφύγει από 
τα χέρια των αστυνομικών. Το Φεβρουάριο του 2000 ενεπλάκη μαζί με δύο Ρουμάνους συνεργούς του 
σε ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς στην πλατεία Βάθη, κατά την οποία τραυματίσθηκαν 
δύο αστυνομικοί και σκοτώθηκε ένας Ρουμάνος. Ήταν τότε που ο Πάσσαρης προειδοποιούσε ότι θα 
σκότωνε αστυνομικούς για να εκδικηθεί το θάνατο του συνεργού του... Ένα χρόνο αργότερα, τον Φε-
βρουάριο, έκανε πράξη τις απειλές του και κατάφερε να αποδράσει από το Γενικό Κρατικό, αφήνοντας 
πίσω τους δύο νεκρούς αστυνομικούς και έναν τραυματία. Αυτή τη φορά, ξέφυγε από την ενέδρα που 
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κυριολεκτικά,	την	1η	Αυγούστου	2001,	τον	έως	τότε	Αρχηγό	Ιωάννη	Γεωργακόπουλο	να	
παραιτηθεί	για	λόγους	ευθιξίας.	Ο	Μιχάλης	Χρυσοχοΐδης	έκανε	αποδεκτή	την	παραίτηση	
και	κατά	τη	συνεδρίαση	του	ΚΥΣΕΑ	πρότεινε	για	τη	θέση	του	νέου	Αρχηγού	τον	έως	τότε	
Προϊστάμενο	του	Κλάδου	Ασφάλειας	και	Τάξης	του	Αρχηγείου,	Φώτη	Νασιάκο.

Όσο	για	τα	οργανωτικά	της	Ομοσπονδίας,	στις	6	Σεπτεμβρίου	2001	ενημερώνονται	όλες	
οι	Ενώσεις	και	οι	Αστυνομικές	Υπηρεσίες	ότι	με	την	υπ’	αριθμ.	6216/2001	απόφαση	του	
Μονομελούς	Πρωτοδικείου	Αθηνών,	εγκρίθηκαν	οι	νέες	διατάξεις	του	Καταστατικού	της	
Ομοσπονδίας,	όπως	αυτές	αποφασίσθηκαν	κατά	την	Πανελλήνια	-	Καταστατική	Συνέλευ-
ση	των	Αντιπροσώπων	της,	στις	14-2-2001.	Επισημαίνεται	δε	ότι	«μεταξύ των τροποποιη-
θέντων διατάξεων είναι και αυτή της μετονομασίας της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών 
Αστυνομίας (Π.ΕΝ.Α.Α.) σε Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.Α-
ΞΙ.Α), επωνυμία την οποία φυσικά και θα φέρει εφεξής η Ομοσπονδία μας».
Το	προεδρείο	 ανακοίνωσε	 ακόμα	 ότι	 το	 προσεχές	 διάστημα	 θα	 κυκλοφορήσει	 το	 1ο	

τεύχος	του	περιοδικού	της	ΠΟΑΞΙΑ,	με	τίτλο	«Ενωπίω»	και	με	την	ελπίδα	ότι	αυτό	«θα	
τύχει	ευμενούς	υποδοχής	και	ανταπόκρισης»	εκ	μέρους	της	οικογένειας	των	Αξιωματικών,	
πιστεύοντας	ταυτόχρονα	ότι	«η	συμβολή	του	στην	προώθηση	και	επίλυση	αιτημάτων	και	
προβλημάτων	θα	είναι	ουσιαστική	και	καθοριστική»176.
Στο	χαιρετιστήριο	μήνυμά	του	για	την	έκδοση	του	εντύπου	αυτού,	ο	Μιχαήλ	Βετούλης	

επισημαίνει,	μεταξύ	άλλων,	ότι	«το «Ενωπίω» είναι η συνέχεια της Εφημερίδας μας «Η 
πένα της Π.ΕΝ.Α.Α.», η οποία για αρκετά χρόνια αποτέλεσε τη μοναδική, κατ’ ουσίαν, πηγή 
ενημέρωσης και πληροφόρησης των συναδέλφων μας και η οποία έπαιξε καίριο και καθορι-
στικό ρόλο στην εν γένει συνδικαλιστική μας δράση και πορεία.

Το «Ενωπίω» είναι μια νέα, φιλόδοξη έκδοση στο χώρο της Δημόσιας Τάξης και Ασφά-
λειας. Το «ΕΝΩΠΙΩ», όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του, θα θέτει ανυποχώρητα -αλλά πά-
ντοτε με την αίσθηση των αναλογιών και του μέτρου- «ενώπιον» των αρμοδίων Φορέων και 
Αρχών τα αιτήματα, τα προβλήματα και τα ζητήματά μας και «ενώπιον» των ευθυνών τους 
όλους τους αρμόδιους και ιθύνοντες.

Το «Ενωπίω» θα παρακολουθεί με την απαιτούμενη σοβαρότητα τα κρίσιμα και πολύπλο-
κα προβλήματα της αστυνόμευσης, θα αναζητά με ρεαλιστικό τρόπο να προσεγγίσει τα δρώ-
μενα στο χώρο της Αστυνομίας και θα ενδιαφέρεται για την ανάδειξη, προβολή και αγωνιστι-
κή διεκδίκηση των αιτημάτων των συναδέλφων και για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων 
και συμφερόντων του αστυνομικού προσωπικού.

του έστησαν, εκθέτοντας ανεπανάληπτα την Ελληνική Αστυνομία και κυρίως την Ηγεσία της, διότι 
πριν από μερικούς μήνες θεωρούσε προσωπικό στοίχημα τη σύλληψη του κακοποιού. Το στοίχημα 
αυτό ανανεώθηκε διά στόματος του τότε Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος δήλωσε ότι «οι προσπάθειες 
συνεχίζονται και θα καταλήξουν σε σύλληψη». Λίγο αργότερα υπέβαλε την παραίτησή του και οι προ-
σπάθειες αυτές θα συνεχισθούν εν τη απουσία του, έγραφε η «Καθημερινή».
176. Το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε τέλη Σεπτεμβρίου, καλύπτοντας την επικαιρότητα των μηνών 
Μαΐου έως και Ιουλίου 2001. Πρώτο θέμα οι μισθολογικές προαγωγές, το Ασφαλιστικό (πρωτοσέλιδη 
φωτογραφία από την ιστορική πορεία της ΑΔΕΔΥ, 17-5-2001, στην οποία συμμετείχε και το προεδρείο 
των Αξιωματικών), το Ψήφισμα του 6ου συνεδρίου και το θέμα της ημερίδας «Ανθρώπινα δικαιώματα 
και Αστυνομία». Το οπισθόφυλλο κοσμούσαν τα σήματα της ΠΟΑΞΙΑ και του CESP με τη ρήση του 
Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ «Η γενιά μας θα πρέπει να απολογηθεί, όχι τόσο για τις κακές πράξεις των 
μοχθηρών, όσο για την αποτρόπαια σιωπή των καλών ανθρώπων».
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(...) Το «Ενωπίω» φιλοδοξεί τελικά να είναι το Βήμα της πλουραλιστικής, έγκυρης και 
υπεύθυνης ενημέρωσης. Να είναι το εργαλείο που θα συνοδεύει τις συνεχείς προσπάθειές μας 
για το κτίσιμο της Αστυνομίας του Μέλλοντος».

11 Σεπτεμβρίου 2001

Η	παγκόσμια	κοινή	γνώμη	παρακολουθεί	με	κομμένη	την	ανάσα	σε	ζωντανή	τηλεοπτική	
αναμετάδοση	τις	από	αέρος	επιθέσεις	των	τρομοκρατών	της	Αλ	Κάιντα	σε	επιλεγμένους	
στόχους	εντός	της	επικράτειας	των	Ηνωμένων	Πολιτειών	της	Αμερικής.	«Δίδυμοι	Πύρ-
γοι»,	Πεντάγωνο	και	άλλες	εγκαταστάσεις	υψίστης	ασφαλείας	έχουν	βληθεί	από	πιλότους-
καμικάζι	κοινών	επιβατηγών	αεροπλάνων.	
Η	καταδίκη	της	τρομοκρατίας	απερίφραστη	από	όλους.	Έχουμε	πόλεμο...

Λίγες	ημέρες	αργότερα,	η	κραυγή	αγωνίας	των	αστυνομικών	της	Ευρώπης	καταγράφηκε	
με	τον	πιο	επίσημο	τρόπο,	στην	πόλη	Alicante	της	Ισπανίας,	εκεί	όπου	συνεδρίασε	το	CESP,	
στις	19-20	Οκτωβρίου	2001177.	Οι	Ευρωπαίοι	αστυνομικοί	τάχθηκαν	υπέρ	ενός	ενιαίου	και	
ολοκληρωμένου	αστυνομικού	συστήματος	που	οφείλει	να	λαμβάνει	πλέον	αποφασιστικά	
μέτρα,	λαμβάνοντας	υπόψη	του	τα	νέα	δεδομένα	με	αφετηρία	τα	γεγονότα	της	11ης	Σεπτεμ-
βρίου.	Το	Ψήφισμα	που	εκδόθηκε	από	τους	συνδικαλιστές,	θεωρήθηκε	πιο	προχωρημένο	
ακόμα	και	από	τα	συμπεράσματα	των	συνόδων	των	αρμόδιων	υπουργών	της	Ευρωπαϊκής	
Κοινότητας,	καθώς	η	κατάσταση	περιγράφεται	με	ιδιαίτερη	οξύτητα,	χωρίς	ωραιοποιήσεις	
και	σκοπιμότητες.	Εκ	μέρους	της	Ομοσπονδίας	των	Ελλήνων	Αξιωματικών,	συμμετείχαν	
ο	πρόεδρος	Μιχαήλ	Βετούλης,	ο	υπεύθυνος	Διεθνών	Σχέσεων	Αθανάσιος	Βασιλάρας	και	
ο	γενικός	γραμματέας	Νίκος	Ζωγράφος,	οι	οποίοι	πρέπει	να	επισημανθεί,	επίσης,	ότι	εί-
χαν	προβεί	και	σε	ξεχωριστή	παρέμβαση	με	απειλή	αποχώρησης,	αν	το	προεδρείο	συνέχι-
ζε	να	κάνει	χρήση	της	ονομασίας	«Μακεδονία»,	αναφερόμενο	στο	κράτος	των	Σκοπίων.

Το	Ανακοινωθέν	του	CESP	είχε	ως	ακολούθως:
Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Αστυνομικών Συνδικάτων καταδικάζουν ομό-

φωνα τις «πολεμικές πράξεις» που έπληξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και γενικότερα 
κάθε τρομοκρατική επίθεση που διαπράττεται σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι βαθύτατα θλιμμένες σκέψεις μας βρίσκονται στα χιλιάδες θύματα, ανάμεσα στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται και μέλη των Υπηρεσιών Ασφαλείας, Πυροσβέστες και Αστυνομικοί της 
Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον.

Αυτοί οι άνδρες και αυτές οι γυναίκες, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή τους, εκπλήρω-
σαν με εξαιρετικό κουράγιο και αυταπάρνηση την αποστολή τους, παρέχοντας βοήθεια στα 
θύματα των επιθέσεων αυτών.

Τα γεγονότα αυτά αποτελούν αναμφισβήτητα το πιο μεγάλο βήμα που έγινε ποτέ στο φρι-
κιαστικό σκηνικό της τρομοκρατίας.

Με αφορμή την ανθρώπινη αυτή καταστροφή, προτρέπουμε τις Δημοκρατίες να ενωθούν 
για να αντιμετωπίσουν την απειλή που θέτει σε κίνδυνο τη διεθνή ασφάλεια και να συνεισφέ-
ρουν κατ’ αυτόν τον τρόπο στη διαφύλαξη της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο.

177. Για άλλη μια φορά, βέβαια, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας έθεσαν το θέμα της ονομασίας των 
Σκοπίων και απείλησαν με αποχώρηση από τη συνεδρίαση, εφόσον συνεχιζόταν η χρήση της ονομα-
σίας «Μακεδονία».



431

Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αστυνομικών Συνδικά-
των απαιτεί ήδη από το 1988, οπότε ιδρύθηκε, και πολύ περισσότερο σήμερα:

• την εκδήλωση πραγματικής πολιτικής βούλησης στο Διεθνές πεδίο για τη δημιουργία 
ενός αληθινού Χώρου Ασφάλειας και Δημοκρατίας,

• τη συνεργασία όλων των Υπηρεσιών που αγωνίζονται για την καταπολέμηση της τρο-
μοκρατίας, σε όλες τις μορφές της,

• τη συγκέντρωση, την τήρηση και την ανάλυση πληροφοριών, έτσι ώστε κάθε ύποπτος 
να γνωρίζει ότι, εκτός από τη θέληση, υπάρχουν και τα κατάλληλα μέσα για να συλλη-
φθεί, να δικασθεί, να καταδικασθεί και να τιμωρηθεί,

• την καταπολέμηση των κυκλωμάτων νομιμοποίησης παράνομων κερδών -ξέπλυμα 
βρόμικου χρήματος- και την εξάλειψη των ιερών, πραγματικά για τα κεφάλαια των 
τρομοκρατικών οργανώσεων και το οργανωμένο έγκλημα, φορολογικών παραδείσων.

• τη δημιουργία Διεθνών Δικαστικών Μηχανισμών αναγκαίων για την αποτελεσματική 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά και αντίστοιχα των πιο ειδεχθών μορφών του 
οργανωμένου εγκλήματος (λαθρομετανάστευση, πορνεία, εμπόριο ναρκωτικών κ.λπ.).

Έφτασε ίσως η στιγμή να προτείνουμε στους πολιτικούς σε Ευρωπαϊκό, αλλά και Διεθνές 
επίπεδο, να αναγνωρίσουν ότι οι τρομοκρατικές πράξεις είναι πράξεις που παραβιάζουν το 
Διεθνές Ανθρώπινο Δίκαιο και επιτρέπουν έτσι την παραπομπή των δραστών και των υποκι-
νητών ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου.

Η	ΠΟΑΞΙΑ,	επίσης,	από	την	πρώτη	στιγμή	απέστειλε	τηλεγράφημα	στον	Πρέσβη	της	
Αμερικανικής	Πρεσβείας	στην	Αθήνα:

Κύριε Πρέσβη,
Μετά το πρωτοφανές πολλαπλό τρομοκρατικό χτύπημα εναντίον της χώρας σας, η Ομο-

σπονδία μας αισθάνεται την ανάγκη να:
ΕΚΦΡΑΣΕΙ τα θερμά και ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συγγενείς 

των χιλιάδων αθώων θυμάτων της αποτρόπαιης αυτής αιματηρής ενέργειας, μεταξύ των 
οποίων είναι και αρκετοί Έλληνες συμπατριώτες μας και εκατοντάδες ηρωικοί συνάδελφοί 
μας αστυνομικοί και πυροσβέστες, που έπεσαν κατά την εκτέλεση του ιερού τους καθήκοντος.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τέτοιου είδους ενέργειες, απ’ οπου-
δήποτε κι αν προέρχονται, τονίζοντας ταυτόχρονα την αυτονόητη υποχρέωση της συμβολής 
όλων μας, για την αντιμετώπιση της μάστιγας της τρομοκρατίας.

Δυσλειτουργίες στο Αρχηγείο

Στις	27/9/2001	η	ΠΟΑΞΙΑ	απευθύνθηκε	στην	Ηγεσία	-Υπουργό	και	Αρχηγό-	και	έθεσε	
επί	τάπητος	τα	οξυμένα	λειτουργικά	ζητήματα	με	αφορμή	την	ίδρυση	του	Αρχηγείου	και	
ορισμένες	υπηρεσιακές	κατευθύνσεις.	Η	Ομοσπονδία	πριν	από	την	ίδρυση	του	Αρχηγεί-
ου	είχε	επισημάνει	 εμφαντικά	την	αναγκαιότητα	θέσπισης	ασφαλιστικών	δικλείδων	και	
κυρίως	τη	θεσμοθέτηση	μηχανισμών	αξιοκρατικής	και	διαφανούς	λήψης	αποφάσεων	σε	
όλα	 τα	 επίπεδα,	μέσα	από	Συλλογικά	Όργανα,	 επί	παρουσία	και	 των	 εκπροσώπων	 των	
Συνδικαλιστικών	Ενώσεων,	με	σκοπό	 την	αποφυγή	καταχρηστικών	 ενεργειών	ή	φαινο-
μένων	αυθαίρετης	και	αλαζονικής	συμπεριφοράς	εκ	μέρους	της	Διοίκησης.	Η	πρόβλεψη	
αυτή	επαληθεύτηκε	σχετικά	σύντομα,	καθώς	«η Ομοσπονδία γινόταν αποδέκτης πολλών 
και εντονότατων παραπόνων, κυρίως Αξιωματικών- Διοικητών Αστυνομικών Τμημάτων, για 
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«ασφυκτική», σχεδόν «καταπιεστική», σε βάρος τους συμπεριφορά εκ μέρους των Προϊστα-
μένων τους, στο όνομα της επίτευξης διαφόρων «στόχων», για την αξιοπιστία των οποίων, 
ως ασφαλούς και αντικειμενικού τρόπου αξιολόγησης του έργου και της αποδοτικότητας 
ενός Αξιωματικού, είχαν εξ υπαρχής εκφρασθεί γενικότερα έντονες επιφυλάξεις».
Η	Ομοσπονδία,	 προς	 αποφυγή	 πάσης	φύσεως	 παρεξηγήσεων,	 τόνισε	 εξαρχής	«ότι η 

αφύπνιση εφησυχασμένων συνειδήσεων στο Σώμα ήταν πράγματι αναγκαία και επιβεβλημέ-
νη, ενώ η Ομοσπονδία μας έχει, κατ’ επανάληψη, στηλιτεύσει φαινόμενα αδιαφορίας, ερα-
σιτεχνισμού, ωχαδελφισμού και κακώς νοούμενης «δημοσιο ϋπαλληλικής νοοτροπίας” στο 
χώρο μας. Το πέρασμα όμως στο άλλο άκρο, με την υπηρεσιακή «δαμόκλειο σπάθη» να 
επικρέμαται ανά πάσα στιγμή και σε κάθε βήμα επί των κεφαλών των Διοικητών των Υπη-
ρεσιών, έχει προκαλέσει αναπόφευκτα και δικαιολογημένα την αντίδρασή τους, τη στιγμή 
μάλιστα που όλοι γνωρίζουμε ότι το «υπηρεσιακώς αιτούμενο» τελεί, σχεδόν πάντα, σε προ-
φανή δυσαναλογία με το «υπηρεσιακό διαθέσιμο», δεδομένου ότι τα μέσα και το προσωπικό 
που έχουν στη διάθεσή τους δεν αρκούν για να αντεπεξέλθουν στις πολύπλευρες υπηρεσιακές 
ανάγκες και στις επιβαλλόμενες -οίκοθεν ή μη- «υπερβολικές» υποχρεώσεις των ιεραρχι-
κά Προϊσταμένων τους Υπηρεσιών», τόνιζε	η	ΠΟΑΞΙΑ	στο	έγγραφό	της,	παραθέτοντας	
απτά	στοιχεία	κατακόρυφης	αύξησης	της	«γραφειοκρατικής	διαδικασίας»	 (υπηρεσιακές	
αναφορές	σε	ημερήσια,	εβδομαδιαία,	15νθήμερη	και	μηνιαία	βάση,	επιβολή,	με	πάγιες	ή	
επαναλαμβανόμενες	Διαταγές	μερικών	-κυρίως	Περιφερειακών-	Αστυνομικών	Διευθύνσε-
ων,	στους	Αξιωματικούς	-	Διοικητές	Υπηρεσιών	επιπέδου	Τμήματος,	διπλής	καθημερινής	
αναφοράς	(πρωί	-	απόγευμα	και	σε	καθορισμένη	ώρα)	κ.λπ.
Να	 σημειωθεί	 επίσης	 ότι	 ποικίλες	 παρεμβάσεις	 της	 Ομοσπονδίας	 προκαλούν	 και	 οι	

κυβερνητικές	αποφάσεις	για	την	επέκταση	των	αρμοδιοτήτων	των	συνοριακών	φυλάκων	
από	την	περιοχή	των	συνόρων	στην	ενδοχώρα,	όσο	και	των	τελωνειακών,	με	το	σχέδιο	
νόμου	για	τον	Τελωνειακό	Κώδικα.	Η	ΠΟΑΞΙΑ,	ειδικά	για	τους	τελευταίους,	σημείωνε	
(25/10/2001)	ότι	αποκτούν	υπερεξουσίες	και	«υπεραρμοδιότητες σε βάρος της Ελληνικής 
Αστυνομίας, καθώς αποκτούν κατά τρόπο αόριστο παναστυνομικές αρμοδιότητες επί παντός 
ζητήματος αφορώντος την έννομη τάξη».	Μια	εξέλιξη	που	έρχεται	σε	αντίθεση	με	το	νέο	
δόγμα	ασφαλείας	της	χώρας	ενόψει	των	Ολυμπιακών	Αγώνων	του	2004	και	η	οποία	μόνο	
σύγχυση	αρμοδιοτήτων	θα	προκαλέσει.

Σύγχρονες διεθνείς απειλές

Το	προεδρείο	της	Ομοσπονδίας	στη	συνέχεια	έχει	να	προετοιμάσει	το	επικείμενο	συ-
νέδριό	 της,	 μια	 ημερίδα	με	 αντικείμενο	 τις	 «Σύγχρονες	 διεθνείς	 απειλές»,	 αλλά	 και	 να	
προωθήσει	προς	την	Ηγεσία,	την	κυβέρνηση	και	τα	πολιτικά	κόμματα,	το	βαρυσήμαντο	
Ψήφισμα	της	Εκτελεστικής	Επιτροπής	του	CESP,	όπως	αυτό	τελικώς	διαμορφώθηκε	μετά	
τη	σύνοδο	της	Ισπανίας	(19-21	Οκτωβρίου	2001).
Το	 παραθέτουμε	 αυτούσιο,	 καθώς	 αποτελεί	 παρακαταθήκη-πυξίδα	 συνδικαλιστικής	

δράσης:
«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αστυνομικών Συνδικάτων, βαθιά προσηλωμένο στις 

αρχές της Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην Παγκόσμια Διακήρυξη για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και στο υπ’ αριθμ. 690 από 1979 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου που αφορά στη Διακήρυξη για την Αστυνομία, δηλώνει ότι οι Πολιτικοί έχουν συνει-
δητοποιήσει, από τα τελευταία γεγονότα που διαδραματίστηκαν σε παγκόσμια κλίμακα, ότι 
το βάθρο της Δημοκρατίας και οι ελευθερίες μας απειλούνται από την τρομοκρατία, παρά 
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το γεγονός ότι πολλά Ευρωπαϊκά Κράτη εδώ και αρκετά χρόνια αγωνίζονται ενάντια στη 
μάστιγα αυτή.

Εδώ και πολλά χρόνια οι αστυνομικοί της Ευρώπης υποφέρουν από την τρομοκρατία και 
την πολεμούν. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αστυνομικών Συνδικάτων αδιαλείπτως και κα-
τηγορηματικά την καταδικάζει και τα μέλη του απαιτούν από τις Κυβερνήσεις των Ευρωπαϊ-
κών Χωρών να προβούν στη λήψη μέτρων ουσιαστικών και αποτελεσματικών, να υπερνική-
σουν κάθε πρόβλημα που παρεμποδίζει τις έρευνες και να καταπολεμήσουν την απειλή αυτή.

Για τις Συνδικαλιστικές μας Οργανώσεις προκαλεί έντονη ανησυχία το γεγονός ότι στο 
κατώφλι του νέου αιώνα, ενώ καταργήθηκαν τα σύνορα για τους πολίτες, για τα εμπορεύ-
ματα, για τα κεφάλαια και κατά παράξενο και ανεξήγητο τρόπο για την εγκληματικότητα, 
αντιθέτως συνεχίζουν να υφίστανται για τους αστυνομικούς στην εκτέλεση του έργου τους, 
και πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια διεξαγωγής εγκληματολογικών ερευνών, γεγονός που μας 
αποκαλύπτει την παρερμηνευμένη έννοια της εξουσίας και της ανεξαρτησίας των Εθνών, 
καθώς και την ανάγκη δημιουργίας και ανάπτυξης ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Δικαιοσύνης 
και Αστυνομίας. 

Για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού αυτού χώρου απαιτούνται τρία βασικά στοιχεία:
• Ευρωπαϊκός Ποινικός Κώδικας για ένα συγκεκριμένο αριθμό διεθνικών εγκλημάτων 

όπως: η τρομοκρατία, η διακίνηση των ναρκωτικών, η λαθρομετανάστευση, η κιβδη-
λεία κ.ά.

• Ευρωπαϊκό Ποινικό Δικαστήριο με αυτόνομη δικαστική εξουσία.
• Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Σώμα.
Οι Συμφωνίες που μέχρι σήμερα έχουν επιτευχθεί και έχουν τεθεί σε ισχύ είναι θετικές, 

πλην όμως, κρίνονται ως ανεπαρκείς για την υπεράσπιση της ευρωπαϊκής δημοκρατικής κοι-
νωνίας. Δε γνωρίζαμε τον τρόπο παροχής των απαιτούμενων εγγυήσεων για την υπεράσπιση 
αυτού του χώρου ελευθερίας.

Η Ευρωπαϊκή Αστυνομία του 21ου αιώνα θα γίνει πραγματικότητα μόνο με την πλήρη 
αναγνώριση των ατομικών δικαιωμάτων των αστυνομικών που είναι επιφορτισμένοι με τη 
διαφύλαξη και εφαρμογή των νόμων. Είναι αδιανόητο, κατά συνέπεια, να υφίστανται Υπερε-
θνικές Αστυνομικές Οργανώσεις, χωρίς χαρακτήρα και φύση απόλυτα πολιτική.

Τα πρώτο βήμα στο οποίο πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προβεί κάθε Κράτος-Μέλος είναι 
η δημιουργία ενός Ενιαίου και Ολοκληρωμένου Αστυνομικού Συστήματος, με μια Αστυνομία 
κοντά στον πολίτη, μια Αστυνομία αποτελεσματική και εξειδικευμένη, μια Αστυνομία ευέλι-
κτη και ικανή να απαντήσει στο οργανωμένο και διεθνικό έγκλημα.

Θεωρείται αναγκαία η ίδρυση ενός ισορροπημένου αστυνομικού μοντέλου, όπου τα διά-
φορα Σώματα που θα το απαρτίζουν, δε θα έχουν αρμοδιότητες τοπικές, αλλά νόμιμες και 
απόλυτα καθορισμένες, ενώ κρίνεται εξίσου απαραίτητη η δημιουργία συντονιστικών εκτε-
λεστικών οργάνων.

Οφείλουμε να ζητήσουμε από τα Κράτη να προβούν στην εναρμόνιση των ποινικών δι-
αδικασιών και στην υπογραφή των αναγκαίων Συμβάσεων και Συμφωνιών, Διμερών και 
Πολυμερών, που θα επιτρέπουν τις αστυνομικές διαδικασίες σε τρίτη χώρα.

Τα Ευρωπαϊκά Κράτη θα πρέπει αναμφισβήτητα να διαθέσουν στις αστυνομίες τον ανα-
γκαίο οικονομικοτεχνικό εξοπλισμό που θα τις καταστήσει αποτελεσματικές στην καταπολέ-
μηση και εξάλειψη όλων των ποικιλώνυμων και ανησυχητικών μορφών του οργανωμένου 
εγκλήματος.

Για τους λόγους αυτούς, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αστυνομικών Συνδικάτων απαιτεί 
τη λήψη των ακόλουθων μέτρων:
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• Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πλάνο για όλους τους Αστυνομικούς των χωρών-μελών και 
ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας.

• Πλάνο Πρόληψης και Εσωτερικής Ασφάλειας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

• Πλάνο Διαχείρισης για την επίβλεψη και τη συστηματική οργάνωση της πορείας των 
εγκληματολογικών ερευνών.

• Θέσπιση αστυνομικών θεσμών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων μορφών εγκλημα-
τικότητας. Για παράδειγμα, η Γιουροπόλ θα πρέπει να μετατραπεί άμεσα σε Οργανισμό 
Επεξεργασίας και Ανάλυσης των Δεδομένων των Εγκληματολογικών Ερευνών.

• Η υλοποίηση του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Μοντέλου που θα οδηγήσει 
στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 
αποτελεί για μας μια μεγάλη πρόκληση, στην οποία και θα πρέπει να ανταποκριθούμε.

Επίσης:
1.  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αστυνομικών Συνδικάτων, έχοντας συνειδητοποιήσει τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώ-
πης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, προέβη στη σύνταξη Σύνθεσης, στην οποία 
καταγράφονται τα προβλήματα που εμποδίζουν την ελεύθερη συνδικαλιστική δραστηρι-
οποίηση και συνέταξε πλάνο με τις διεκδικήσεις τους, το οποίο και πρόκειται να παρου-
σιάσει ενώπιον των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Αρχών των ενδιαφερομένων Κρατών.

2.  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αστυνομικών Συνδικάτων παρουσίασε μια συλλογική 
διαμαρτυρία κατά της Κυβέρνησης της Πορτογαλίας, η οποία έγινε αποδεκτή και μελε-
τήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου 
της Ευρώπης (άρθρα 5 και 6 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη). Περιμένει, κατά 
συνέπεια, από την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Πορτογαλίας να προβούν στην 
άμεση αναγνώριση της συνδικαλιστικής ελευθερίας του αστυνομικού προσωπικού της 
Δημόσιας Ασφάλειας.

3.  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αστυνομικών Συνδικάτων ευελπιστεί στην εξεύρεση θε-
τικής λύσης στο πρόβλημα των επί 27 έτη αγνοούμενων από την Τουρκική Εισβολή 
Κυπρίων Αστυνομικών και ζητεί την εφαρμογή των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών 
και του Συμβουλίου Ασφαλείας.

4.  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αστυνομικών Συνδικάτων ζητεί την αναγνώριση του 
επαγγέλματος του αστυνομικού ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του, λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες μορφές τρομοκρατίας, όπως ο βιο-
λογικός ή χημικός πόλεμος. Επίσης, ζητεί την καταβολή αποζημίωσης των υπερωριών 
και των νυχτερινών για όλους τους αστυνομικούς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

5.  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αστυνομικών Συνδικάτων ζητεί από τις Κυβερνήσεις 
των Κρατών-Μελών, που δεν έχουν ακόμα υπογράψει ή επικυρώσει τον αναθεωρημένο 
Κοινωνικό Ευρωπαϊκό Χάρτη και το πρόσθετο πρωτόκολλο, να προβούν στην υπογρα-
φή ή επικύρωσή του.

6.  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αστυνομικών Συνδικάτων εκφράζει ομόφωνα την υπο-
στήριξή του στη FYROM και στον αγώνα τους για την εξασφάλιση της Εθνικής Κυριαρ-
χίας τους και της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Στηρίζει ιδιαίτερα τους συναδέλφους 
αστυνομικούς της FYROM οι οποίοι εκτελούν το έργο τους κάτω από δυσχερείς συνθή-
κες, με σκοπό τη διασφάλιση και εξασφάλιση της εσωτερικής ασφάλειας».
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Οι δεσμεύσεις του νέου Αρχηγού

Ακολούθως,	συνεδρίασε	στις	6	Νοεμβρίου	2001	το	διευρυμένο	Δ.Σ.	της	Ομοσπονδίας	
με	τη	συμμετοχή	των	προέδρων	και	των	γραμματέων	των	Πρωτοβαθμίων	Ενώσεων,	πα-
ρουσία	της	νέας	φυσικής	Ηγεσίας	του	Σώματος.	Ο	νέος	Αρχηγός	ανακοίνωσε	τα	εξής:

α. Για την αναδιάρθρωση των Αστυνομικών Υπηρεσιών, ότι, αν και για ορισμένες Υπηρε-
σίες έχει ήδη αυτή ολοκληρωθεί (Γ.Α.Δ.Α. - Υπηρεσίες Τροχαίας) και για άλλες (Γ.Α.Δ. Θεσ/
νίκης, Α.Δ. Λάρισας, Μαγνησίας, Κοζάνης) έχει καταρτισθεί και προωθείται σχετικό σχέδιο 
π.δ., εντούτοις όμως, η πράγματι βραδυπορούσα διαδικασία -οφειλόμενη και σε διάφορες 
ενστάσεις των Ο.ΤΑ.- πρέπει να λάβει ταχύτερους ρυθμούς και προς αυτή την κατεύθυνση θα 
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια.

β. Για την ανακατανομή των Οργανικών θέσεων του αστυνομικού προσωπικού, ότι το 
ζήτημα αυτό συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την αναδιάρθρωση, αλλά θα εξετασθεί η δυνα-
τότητα προώθησης της σχετικής διαδικασίας, μέχρι επιπέδου Αστυνομικής Διεύθυνσης, σε 
πρώτο στάδιο, με βάση τις αντικειμενικές υπηρεσιακές ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε 
περιοχής.

γ. Για την κατασπατάληση Αστυνομικών Δυνάμεων σε μέτρα τάξης, ότι είναι ανάγκη να λη-
φθούν αποφάσεις, ώστε η διαχρονική αυτή πραγματικότητα να αντιμετωπισθεί, με σκοπό να 
ενισχυθούν τα αποψιλωμένα σήμερα Αστυνομικά Τμήματα και να δοθεί η δυνατότητα στους 
Διοικητές να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. 

δ. Για το υφιστάμενο πλαφόν (20%) των Πεζών Περιπολιών, ότι η ορατή αστυνόμευση 
έχει σίγουρα θετική συνεισφορά στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και -ως εκ τούτου- 
το μέτρο αυτό θα συνεχίσει να υφίσταται, αλλά παράλληλα θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις, 
ώστε το ποσοστό αυτό να καθορίζεται ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και ανάγκες, υπό την 
εποπτεία του Αρχηγείου και σε συνεργασία με τους οικείους Αστυνομικούς Διευθυντές.

ε. Για το μείζον ζήτημα των γνωστών «στόχων», οι οποίοι αποτελούν και την κυριότερη 
αιτία «καταπίεσης» από τους Προϊσταμένους τους και των συνακόλουθων «παραπόνων» 
των Διοικητών των Αστυνομικών Τμημάτων, ότι αυτοί άμεσα θα τεθούν επί νέας ορθολογι-
κής βάσεως. Επιπλέον, ότι αποτελεί υποχρέωση των Αξιωματικών η ακριβής περιγραφή της 
πραγματικότητας, οι δε στόχοι πρέπει να αποτελούν πρόκληση προς επίτευξη ή και υπέρβασή 
τους και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούνται «βραχνάς», ούτε το μοναδικό κριτή-
ριο αξιολόγησης των Αξιωματικών.

στ. Για τη «μη υποχρεωτική» πλέον λήψη μέτρων τάξης στους αγώνες των Ερασιτεχνικών 
Κατηγοριών, ότι θα εκδοθεί διευκρινιστική Εγκύκλιος εφαρμογής της νέας σχετικής διάταξης 
(άρθρ. 3 π.δ. 309/2001).

ζ. Για την κατάργηση της «κρίσης» για τη χορήγηση μισθολογικής προαγωγής, ότι το θέμα 
ήδη επανεξετάζεται. Από την πλευρά μας, επαναλήφθηκε για μία ακόμη φορά η πάγια θέση 
μας για την πλήρη κατάργηση των σχετικών διατάξεων και προς την κατεύθυνση αυτή θα 
καταβάλουμε, μέχρι τέλους, κάθε προσπάθεια.

η. Για την προαγωγή των Υ/Α’ στο βαθμό του Α/Β’, για πλήρωση κενών Οργανικών θέσε-
ων, ότι το ζήτημα αυτό το αντιμετωπίζει, κατ’ αρχήν, θετικά και ότι έχει ήδη ανατεθεί στην 
αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Α.Ε.Α. η εμπεριστατωμένη μελέτη αυτού και η διατύπωση 
σχετικής Πρότασης.

θ. Για την έκδοση πολλών -και κάποιες φορές- αλληλοσυγκρουόμενων Διαταγών Προϊ-
σταμένων Υπηρεσιών, ότι το όλο θέμα θα επανεξετασθεί, ώστε αυτές να είναι συμβατές και 
με τη ζώσα πραγματικότητα.
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ι. Για τη συμμετοχή μας στα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια, ότι και το θέμα αυτό το αντι-
μετωπίζει θετικά, αναμένοντας από την πλευρά μας εκ νέου πιο εξειδικευμένες προτάσεις, 
κατά Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

ια. Για την κατάργηση, υπό προϋποθέσεις, των Ε.Δ.Ε. για τροχαία με υλικές ζημιές, ότι, 
παρά το γεγονός της απόρριψης από την Υπηρεσία, στο πρόσφατο παρελθόν, σχετικού αιτή-
ματος, θα δοθεί εκ νέου εντολή επανεξέτασής του.

ιβ. Για τη λειτουργία Υποδιεύθυνσης Ε.Δ.Ε. στη Γ.Α.Δ.Α., ότι καταβάλλεται προσπάθεια η 
Υπηρεσία αυτή να λειτουργήσει εντός του τρέχοντος έτους, οπωσδήποτε όμως τους πρώτους 
μήνες του επόμενου έτους 2002.

ιγ. Για την αύξηση της «γραφειοκρατικής διαδικασίας», με την υποβολή προς τις Προϊστά-
μενες Υπηρεσίες πληθώρας περιοδικών αναφορών, ότι αυτές θα περιορισθούν στις απολύ-
τως αναγκαίες, ενώ άμεσα θα επέλθει αλλαγή και στις ώρες αναφοράς.

ιδ. Για την επέκταση των αντικειμενικών κριτηρίων (Μοριοποίηση) μέχρι το βαθμό του 
Αστυνομικού Υποδιευθυντή, ότι διατηρεί γενικά ορισμένες επιφυλάξεις, επισημαίνοντας πα-
ράλληλα ότι η εφαρμογή του ισχύοντος συστήματος Μεταθέσεων έχει παρουσιάσει κάποια 
προβλήματα και ότι για την αντιμετώπισή τους απαιτούνται διορθωτικές παρεμβάσεις.

ιε. Για την έντονη και απολύτως δικαιολογημένη ανησυχία των συναδέλφων, αναφορικά 
με την αντιμετώπιση περιστατικών φακέλων με ύποπτο περιεχόμενο (άνθρακας), ότι πριν την 
έκδοση της Διαταγής, με την οποία δίδονται σχετικές οδηγίες, προηγήθηκε ευρεία Σύσκεψη 
με τη συμμετοχή και Ειδικών Επιστημόνων.

ιστ. Για τα μείζονα για μας θέματα της Βελτιωτικής - αποκαταστατικής πρότασης «επί 
των μισθολογικών προαγωγών», τη χορήγηση νυχτερινής αποζημίωσης σε όποιον, όποτε 
και για όσο χρόνο εκτελεί νυχτερινή υπηρεσία, χωρίς την ύπαρξη οποιουδήποτε πλαφόν, την 
εκτός έδρας αποζημίωση για όλες τις μετακινήσεις του προσωπικού, την αποζημίωση των 
θυμάτων-αστυνομικών από βίαιο συμβάν ή δράστες οργανωμένου εγκλήματος, την καθιέ-
ρωση υπερωριακής αποζημίωσης, το χαρακτηρισμό του επαγγέλματος του αστυνομικού ως 
«επικινδύνου» και «ανθυγιεινού», την αποζημίωση για πρόσθετη απασχόληση στις αθλητικές 
εκδηλώσεις, ότι από κοινού και σε άμεση συνεργασία θα επιδιώξουμε την, όσο το δυνατόν, 
ταχύτερη θεσμοθέτησή τους.
Ο	Αρχηγός	επεσήμανε	με	έμφαση	ότι	στόχος	του	Αρχηγείου	είναι	η	χάραξη	μιας	Σύγ-

χρονης	Αντεγκληματικής	Πολιτικής	για	την	αντιμετώπιση	των	νέων	μορφών	εγκληματι-
κότητας	και	την	εμπέδωση	του	αισθήματος	ασφάλειας	των	πολιτών,	αλλά	και	η	ανάδειξη	
του	ρόλου	της	Αστυνομίας	και	του	ρόλου	των	Αστυνομικών,	καθώς	και	η	βελτίωση	των	εν	
γένει	συνθηκών	εργασίας	τους.	Προς	την	κατεύθυνση	δε	αυτή,	το	Αρχηγείο	θα	περιορισθεί	
σε	ρόλο	Στρατηγικού	σχεδιασμού,	οι	Γενικές	Αστυνομικές	Διευθύνσεις	σε	ρόλο	Τακτικού	
σχεδιασμού,	οι	δε	Αστυνομικές	Διευθύνσεις	με	τις	Υφιστάμενες	Υπηρεσίες	τους	σε	ρόλο	
Υλοποίησης	των	αποφάσεων	των	Προϊστάμενων	Υπηρεσιών.

Η οργάνωση της Αστυνομίας

Ενόψει	 του	 7ου	 συνεδρίου,	 στις	 26	Νοεμβρίου	 2001	 το	 προεδρείο	 επισκέφθηκε	 τον	
πρόεδρο	της	Νέας	Δημοκρατίας	Κώστα	Καραμανλή	επί	παρουσία	των	βουλευτών	Βύρω-
να	Πολύδωρα,	Χρήστου	Μαρκογιαννάκη	και	Γεωργίου	Γαρουφαλιά,	 τους	οποίους	ενη-
μέρωσε	για	τα	προβλήματα	που	απασχολούν	το	αστυνομικό	προσωπικό.	Ο	Αρχηγός	της	
Αξιωματικής	αντιπολίτευσης	αναγνώρισε	το	δίκαιο	των	αιτημάτων,	επεσήμανε	το	διαρκές	
ενδιαφέρον	του	αλλά	και	τη	δεδομένη	ηθική	στήριξη	και	συμπαράσταση	του	κόμματός	του	
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προς	το	αστυνομικό	προσωπικό.

Η	Ημερίδα	για	τις	«Σύγχρονες	διεθνείς	απειλές»	πραγματοποιήθηκε	στις	27	Νοεμβρίου	
2001,	ενώ	το	7ο	συνέδριο	άνοιξε	τις	πύλες	του	στους	συνέδρους	στο	ξενοδοχείο	«Κάρα-
βελ»,	στις	28	Νοεμβρίου.	
Κεντρικοί	ομιλητές	στην	Ημερίδα	ήταν	ο	πρόεδρος	της	ΠΕΝΑΑ	Μιχαήλ	Βετούλης,	ο	

υπουργός	Δημόσιας	Τάξης,	Μιχάλης	Χρυσοχοΐδης,	η	βουλευτής	της	Ν.Δ.	Ντόρα	Μπακο-
γιάννη,	η	βουλευτής	του	ΚΚΕ	Λιάνα	Κανέλη,	ο	βουλευτής	του	ΣΥΝ	Φώτης	Κουβέλης,	
οι	Καθηγητές	Πανεπιστημίου	 Ιωάννης	Πανούσης,	 Στυλιανός	Περράκης	 και	Ανδρέας	 Γ.	
Δημητρόπουλος,	καθώς	και	η	Δρ	Διεθνολόγος	Μαίρη	Μπόση.
Τις	εργασίες	τίμησαν,	επίσης,	η	φυσική	Ηγεσία,	οι	πρόεδροι	της	ΓΣΕΕ	και	της	ΟΤΟΕ,	

το	 προεδρείο	 του	 Συνδέσμου	Αστυνομίας	Κύπρου,	 πρόεδροι	 συνδικαλιστικών	φορέων,	
καθώς	και	ο	καθηγητής	Εργατικού	Δικαίου	Αλέξης	Μητρόπουλος.	
Όπως	γίνεται	αντιληπτό,	τα	γεγονότα	της	11ης	Σεπτεμβρίου	δεν	μπορούσαν	να	αφήσουν	

ασυγκίνητο	το	Σώμα	των	Αξιωματικών,	και	ειδικότερα	το	προεδρείο	της	ΠΕΝΑΑ.
Ο	πρόεδρος	Μιχαήλ	Βετούλης,	αναπτύσσοντας	διεξοδικά	τις	θέσεις	του	για	την	11η	Σε-

πτεμβρίου	2001,	είπε	ότι	πρόκειται	για	«μια ημερομηνία-σταθμό στην πορεία του κόσμου. 
Το συγκλονιστικό και χωρίς προηγούμενο αποτρόπαιο χτύπημα στους δίδυμους πύργους της 
Ν. Υόρκης άλλαξε με τρόπο δραματικό τα ζητήματα ασφάλειας, σε εθνικό και παγκόσμιο 
επίπεδο, σηματοδοτώντας, πέραν των άλλων, την εμφάνιση ενός νέου είδους τρομοκρατίας. 
Η τρομοκρατία δεν έχει πια, ούτε σύνορα, ούτε πατρίδα. Μπορεί να χτυπήσει οπουδήποτε, 
οποτεδήποτε. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το ποιος θα είναι ο επόμενος στόχος. 
Ο αντίπαλος δεν είναι ορατός, οι πράξεις του δεν είναι προβλέψιμες, ούτε συμβατικές, και 
κυρίως ο στόχος πλέον είναι η καρδιά της καθημερινής ζωής. Τα απρόσωπα και μαζικού 
χαρακτήρα αυτά χτυπήματα προκάλεσαν αγωνία, φόβο και μια γενικευμένη αβεβαιότητα, 
κλονίζοντας την εμπιστοσύνη μας για το μέλλον. Το εγκληματικό αυτό τρομοκρατικό χτύπημα 
έχει αλλάξει τα δεδομένα σε υπερεθνική κλίμακα, μεταβάλλοντας άρδην λογικές, πρακτικές 
και αντιλήψεις, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα νέο, τεταμένο και ρευστό τοπίο. Μια νέα 
πραγματικότητα, επηρεάζοντας ασφαλώς σε μεγάλο βαθμό τον ψυχισμό μας. Είναι διάχυτη η 
αίσθηση ότι έχουμε εισέλθει σε μια θερμή και επικίνδυνη περίοδο. Αυτό που μέχρι τη μοιραία 
ημέρα ήταν απίθανο, τώρα είναι πιθανό. Το αδιανόητο μπορεί τελικά να πραγματοποιηθεί. 
Ζούμε την εποχή των λεγόμενων «ασύμμετρων απειλών». Όπως δε ειπώθηκε, έχουμε στρα-
τούς χωρίς εχθρούς και κινδύνους χωρίς στρατούς. Σίγουρα, τίποτα δεν είναι όπως χθες. 
Η κοινωνία μας είναι πλέον μια κοινωνία διακινδύνευσης. Ουσιαστικά, άλλαξε εντελώς το 
σκηνικό στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα», τόνισε	μεταξύ	άλλων,	αναδεικνύοντας	τις	σύγχρο-
νες	απειλές	και	τη	νέα	διάσταση	της	διεθνούς	τρομοκρατίας:	«Η ανατροπή της θεωρίας 
του συμβατικού πολέμου είναι πλέον γεγονός. Η συλλογική ευθύνη των απλών πολιτών και η 
συλλογική τιμωρία είναι το κίνητρο της νέας τρομοκρατίας. Η μετεξέλιξη αυτή, που συντελεί-
ται με διαφοροποίηση των αιτίων, των επιδιώξεων και της δράσης της, αποτελεί εν δυνάμει 
αποσταθεροποιητικό παράγοντα για τη ζωή στον πλανήτη».
Και	αφού	αναφέρθηκε	στα	εφιαλτικά	σενάρια	και	τις	απειλές	της	νέας	τρομοκρατίας	

(χρήση	πυρηνικών,	βιολογικών	και	χημικών	όπλων)	τόνισε	ότι	«η τρομοκρατία βεβαίως, 
ως μια ειδικής μορφής τυραννία, ως μια ιδιαίτερη μορφή συνειδητής βίας και ως ένα έγκλη-
μα που πλήττει ευθέως την καρδιά της δημοκρατίας, είναι καταδικαστέα από οπουδήποτε και 
αν προέρχεται και η παγκόσμια σήμερα αυτή απειλή απαιτεί και παγκόσμια απάντηση. Ειδι-
κότερα, η νέα τρομοκρατία πρέπει να αντιμετωπισθεί ως απειλή για την ειρήνη, για τη ζωή, 
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για το μέλλον του σύγχρονου κόσμου, χωρίς όμως αναίρεση, νόθευση ή ακρωτηριασμό των 
δημοκρατικών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών του πολίτη. Να μη χρειασθεί, 
δηλαδή, να μπει στο αποθετήριο των αξιών μέρος των δημοκρατικών μας ελευθεριών. Στο 
επίκεντρο πρέπει να είναι ο άνθρωπος και τα δικαιώματά του.

Οφείλουμε να προασπίσουμε με κάθε τρόπο τα κεκτημένα των δημοκρατιών μας και κα-
νένα μέτρο δεν πρέπει να έχει ως τίμημα τους δημοκρατικούς θεσμούς. Οφείλουμε να υπε-
ρασπισθούμε τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
χωρίς πανικό, φόβο και υπερβολή, χωρίς κινδυνολογία και τρομολαγνεία, έχοντας πάντα 
κατά νου ότι, η ανθρώπινη αξία, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή ή θρησκεία είναι απόλυτη και 
ο σεβασμός της αποτελεί δείκτη του πολιτισμού μας.

Θα πρέπει, πάντως, να επισημανθεί ότι το μέγα πρόβλημα της δημοκρατίας, ενός ευνομού-
μενου Κράτους, είναι ότι στρέφεται κατά μιας δυνάμεως που επιβουλεύεται την ίδια τη δη-
μοκρατία και τους θεσμούς της, τα ατομικά δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των 
πολιτών και πρέπει ταυτόχρονα η ίδια να ενεργεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παραβιάζει 
αυτούς τους θεσμούς. Με άλλα λόγια, το πρόβλημα της δημοκρατίας, η οποία υπονομεύεται 
από την ανασφάλεια, είναι η άμυνα κατά των εχθρών της, χωρίς την υιοθέτηση των μεθόδων 
τους, ενώ διαρκές αιτούμενο είναι η εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας.

Από κάθε πλευρά, πάντως, έχει τονισθεί ότι, για να αντιμετωπισθεί η μάστιγα της τρομοκρα-
τίας απαιτείται βεβαίως και η εξάλειψη της φτώχειας, της πείνας, της εξαθλίωσης, της καταπίε-
σης, της εκμετάλλευσης, της περιθωριοποίησης, της υστέρησης, της ανεργίας, του δημοκρατικού 
ελλείμματος, των κοινωνικών αποκλεισμών, των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων 
και των αντιθέσεων. Η ανθρωπότητα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για τη δημιουργία μιας 
διεθνούς κοινότητας, με ισχυρότερους δεσμούς, με περισσότερη δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και 
ευημερία. Απαιτείται, ουσιαστικά, ένας πόλεμος της ανάπτυξης εναντίον της υπανάπτυξης».
Οι	επισημάνσεις	αυτές,	αποκτούσαν,	βεβαίως,	τρομερή	σημασία,	δεδομένου	ότι	οι	Ολυ-

μπιακοί	Αγώνες	του	2004	στην	Αθήνα	θα	πραγματοποιούνταν	για	πρώτη	φορά	μέσα	σε	ένα	
εντελώς	νέο	διεθνές	περιβάλλον	και	η	χώρα	μας,	όπως	επισημάνθηκε	από	τότε	από	τον	Μι-
χαήλ	Βετούλη,	ήταν	«υποχρεωμένη να διαμορφώσει μια νέα σφαιρική πολιτική ασφάλειας. 
Το δύσκολο, έτσι και αλλιώς, έργο της ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων γίνεται σίγουρα 
δυσκολότερο και πολυπλοκότερο. Το νέο πλέον “περιβάλλον ασφάλειας” επιβάλλει αναγκα-
στικά αναπροσαρμογή της στρατηγικής, επανεξέταση και συμπλήρωση σχεδίων, ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών και επανακαθορισμό των δράσεων. Χρειάζεται σύγχρονη ολοκληρωμένη πο-
λιτική ασφάλειας, με παράλληλη εξασφάλιση των δημοκρατικών ελευθεριών.

Επιβάλλει, επίσης, και την αντιμετώπιση της εγχώριας τρομοκρατίας, η μη διαλεύκανση 
της οποίας, επί δυόμισι περίπου δεκαετίες, παρά τις καταβαλλόμενες προσπάθειες από τις 
αρμόδιες Αρχές Ασφαλείας, έχει, ως γνωστόν, δώσει αφορμή για κάθε είδους φήμες και σε-
νάρια, έχει προκαλέσει διαχρονικά ατέλειωτες συζητήσεις, εύλογα ερωτήματα, έντονους προ-
βληματισμούς, αλλά και έχει γίνει αιτία για κάθε είδους επικρίσεις, αιτιάσεις και επιθέσεις 
εναντίον της χώρας μας. Θα πρέπει τελικά να καταβληθεί απ’ όλους μας κάθε προσπάθεια, 
ώστε η Ολυμπιάδα να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία και να αποτελέσει μια παγκόσμια εκδή-
λωση ειρήνης», τόνισε.

Κεντρικό	 σύνθημα	 του	 7ου	 συνεδρίου	 ήταν:	 «Η	 κατοχύρωση	 των	 δικαιωμάτων	 των	
αστυνομικών	εγγυάται	ευθέως	τις	ελευθερίες	των	πολιτών».
Ο	γενικός	γραμματέας,	Νίκος	Ζωγράφος,	παρουσίασε	στους	συνέδρους	τον	Διοικητικό	

Απολογισμό:
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«Σας κοιτάμε κατάματα»,	είπε	προς	τους	συνέδρους,	«με ήρεμη τη συνείδηση ότι πράξαμε 
κι αυτή τη χρονιά ό,τι ήταν δυνατόν, για την προώθηση των αιτημάτων των συναδέλφων 
και την επίλυση των χρονιζόντων οικονομικών και θεσμικών προβλημάτων του Σώματος. 
Δεν σταθήκαμε ούτε στιγμή στις σημαντικές επιτυχίες της προηγούμενης χρονιάς. Τριακόσια 
(300) περίπου έγγραφα-παρεμβάσεις, προς όλες τις κατευθύνσεις έστειλε η Ομοσπονδία μας 
από το Συνέδριο της 8/9 -12-2000 μέχρι σήμερα».
Ο	Νίκος	 Ζωγράφος	 αναφέρθηκε	 διεξοδικά	 στις	 συνδικαλιστικές	 δραστηριότητες	 και	

στα	αποτελέσματά	τους	(μισθολογικές	προαγωγές,	μισθολογική	αποκατάσταση	όσων	κρί-
θηκαν	δυσμενώς,	αντιμετώπιση	περιπτώσεων	απώλειας	ή	φθοράς	μέσων,	κατά	την	εκτέ-
λεση	Ειδικής	υπηρεσίας,	χορήγηση	των	εξαμηνιαίων	δόσεων	του	στεγαστικού	επιδόματος,	
χορήγηση	επιδόματος	ειδικής	απασχόλησης	για	τους	αστυνομικούς	που	τίθενται	σε	υπηρε-
σία	Γραφείου,	συνεπεία	παθήματος	κατά	τη	διάρκεια	ενεργού	υπηρεσίας	και	στο	ύψος	που	
χορηγείται	στους	στρατιωτικούς	των	Ε.Δ.,	αυξημένο	δηλαδή	κατά	20.000	δρχ.	το	μήνα,	
υπόμνημα	θεσμικών	και	οικονομικών	αιτημάτων	μέρους	του	προσωπικού	Ειδικών	Καθη-
κόντων	της	Δ.Ε.Ε.,	πρόταση	για	τροποποίηση	του	π.δ.	24/1997,	σχετική	με	τη	δυνατότητα	
κρίσης	προς	προαγωγή	στον	επόμενο	βαθμό	και	των	Αστυνομικών	Διευθυντών	που	δεν	
συμπλήρωναν	στις	κρίσεις	του	περασμένου	Μαρτίου	ένα	(1)	έτος	στο	βαθμό	τους,	έγγρα-
φο-διαμαρτυρία	προς	τον	υπουργό	Δημόσιας	Τάξης,	για	την	εκ	μέρους	των	υπηρεσιακών	
παραγόντων	αυθαίρετη	και	καταχρηστική	ερμηνεία	διατάξεων	του	ν.	2838/2000,	η	οποία	
είχε	 σαν	 αποτέλεσμα	 τη	 χορήγηση	 των	 2/3	 και	 όχι	 ολόκληρου	 του	 επιδόματος	 ειδικής	
απασχόλησης	και	 τον	περιορισμό,	κατά	ένα	μισθολογικό	βαθμό,	 των	Αξιωματικών	από	
το	βαθμό	του	Α/Υ	και	άνω,	κατά	την	αποστρατεία	τους,	υπαγωγή	στις	διατάξεις	του	ν.	
1897/1990	«περί	απονομής	συντάξεως	και	παροχής	βοήθειας	σε	θύματα	τρομοκρατίας...»	
των	αστυνομικών	ή	μελών	της	οικογενείας	τους	-	θυμάτων	από	βίαιο	συμβάν	με	δράστες	
οργανωμένου	εγκλήματος	κ.λπ.).	
Ακολούθως,	αναφέρθηκε	σε	άλλες	δράσεις	που	έχουμε	ήδη	παρουσιάσει,	ενώ	ανέλυσε	

και	τα	αιτήματα	που	είχαν	ήδη	υιοθετηθεί	από	τον	υπουργό,	όπως	η	αμοιβή	για	όλες	τις	
εκτός	έδρας	μετακινήσεις	και	τις	διανυκτερεύσεις,	η	μη	λήψη	μέτρων	στα	ερασιτεχνικά	
γήπεδα,	η	προώθηση	της	«βελτιωτικής-αποκαταστατικής	πρότασης»,	η	τροποποίηση	του	
π.δ.	28/86	για	το	ωράριο	εργασίας,	η	σύσταση	Ειδικού	Λογαριασμού,	σε	εφαρμογή	της	
ισχύουσας	νομοθεσίας	για	την	αμοιβή	των	αστυνομικών,	λόγω	λήψης	μέτρων	σε	αθλητι-
κές	εκδηλώσεις,	η	εφαρμογή	της	Εγκυκλίου	του	Γ.Ε.Σ.	για	τους	Α/Υ	και	άνω	κ.λπ.
Ο	γραμματέας	της	ΠΟΑΞΙΑ	τόνισε	επίσης	ότι	«με τις πρωτοβουλίες και τις δραστηρι-

ότητες αυτές δεν επιλύθηκαν ασφαλώς όλα τα προβλήματά μας. Μια ματιά στα μέχρι τώρα 
εκκρεμούντα τρισέλιδα και τετρασέλιδα «Ψηφίσματα « των Συνεδρίων μας μαρτυρεί ότι 
έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, ενώ η πολιτική και φυσική Ηγεσία του υπουργείου μας 
είναι ανάγκη να κατανοεί τα εσώτερα προβλήματά μας και πρωτίστως ότι: «Οι Αστυνομικοί 
είναι και αυτοί φορείς δικαιωμάτων», έχουν «μερίδιο στα κοινωνικά αγαθά» και μόνο όταν 
οι ίδιοι νιώθουν «ασφαλείς», μπορούν να παράσχουν την απαιτούμενη «ασφάλεια στον πο-
λίτη”. Είναι αλήθεια δε ότι υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας της Ομοσπονδίας μας 
με την πολιτική και φυσική Ηγεσία του Σώματος. Τα προβλήματα είναι κοινά και η σύνθεση 
απόψεων αναγκαία. Κατορθώσαμε κοινή γλώσσα -χάριν του κοινού συμφέροντος και μόνο-, 
μοιρασθήκαμε προβληματισμούς, υιοθετήσαμε πολλές φορές κοινή οπτική και κάποιες φορές 
επιδιώξαμε και κοινούς στόχους – όπως στην περίπτωση της βασικής διάταξης περί μισθο-
λογικών προαγωγών, όπου η συμβολή του σημερινού υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλη 
Χρυσοχοΐδη ήταν, όπως όλοι γνωρίζετε, καθοριστική.
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Υπ’ αυτή την έννοια, οφείλουμε, ως Ομοσπονδία, να αναγνωρίσουμε τη μέχρι τώρα θετική 
συμβολή του στην επίλυση ή τη δρομολόγηση επίλυσης σημαντικών προβλημάτων του Κλάδου 
μας και να τονίσουμε ότι προσδοκούμε στη συνέχιση της αγαστής αυτής συνεργασίας, προς το 
σκοπό βελτίωσης, όχι μόνο των συνθηκών εργασίας και της κοινωνικοοικονομικής θέσεως 
των αστυνομικών, αλλά και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των Ελλήνων Πολιτών.

Παρά ταύτα, η ανάγκη επίλυσης των προβλημάτων -τα οποία από αιώνος κουβαλάει το 
Σώμα- είναι επιτακτική, ενόψει μάλιστα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και του νέου 
διεθνούς περιβάλλοντος ασφαλείας. Απαιτείται η συνέχιση του καθημερινού και επίπονου 
αγώνα, με επιχειρήματα και πειθώ, με τακτική και στρατηγική, με αντιδράσεις στο σωστό 
χρόνο μα προπαντός απαιτείται ανάλωση. Ανάλωση προσωπική για το κοινό συμφέρον. 
Όποιος θεωρεί ότι τα όσα κατακτήθηκαν, μας χαρίστηκαν, πλανάται σκοπίμως. Και όποιος 
θεωρεί ότι οι ηγετικές θέσεις της Ομοσπονδίας είναι λιγότερο επικίνδυνες από ηλεκτρικές 
καρέκλες, αυταπατάται.

Κύριοι συνάδελφοι,
Για να βελτιωθεί όμως σημαντικά και κυρίως για να εδραιωθεί η κοινωνικοοικονομική 

μας θέση -όπως προαναφέρθηκε- είναι απαραίτητη η συναίνεση και η αποδοχή της Κοινω-
νίας. Εδώ υπάρχει ένα σημαντικό έλλειμμα και είναι ανάγκη να πείσουμε. Και θα πείσουμε 
τότε μόνο, όταν βελτιώσουμε σημαντικά (ποσοτικά και κυρίως ποιοτικά) τις υπηρεσίες μας 
προς το κοινωνικό σύνολο. Σε βαθμό που να μπορούμε να τους πούμε: Σας κοιτάμε κατά-
ματα!!!»178.

Στο	Ψήφισμα	του	7ου	συνεδρίου	μπήκαν	επιτακτικά	τα	ζητήματα	της	οργάνωσης	της	
Αστυνομίας	στο	νέο	παγκόσμιο	πλέον	περιβάλλον	ασφάλειας,	όπως	αυτό	διαμορφώθηκε	
μετά	το	πρωτοφανές	τρομοκρατικό	χτύπημα	στις	Η.Π.Α.	Οι	σύνεδροι	κάλεσαν	την	Πο-
λιτεία	να	προχωρήσει	τάχιστα	στην	προώθηση	και	επίλυση	των	εκκρεμών	θεσμικών	και	
οικονομικών	αιτημάτων,	τα	περισσότερα	από	τα	οποία	είχαν	καταγραφεί	και	στο	προη-
γούμενο	συνέδριο	(επαναπροσδιορισμός	του	έργου	της	Αστυνομίας,	χάραξη	ορθολογικής	
μεταναστευτικής	πολιτικής,	αντιμετώπιση	 της	βίας	στα	γήπεδα,	με	κλειστά	κυκλώματα	
τηλεόρασης,	ηλεκτρομαγνητικές	 θύρες	στις	 εισόδους,	 χρήση	σκύλων,	ανάληψη	 της	 ευ-
θύνης	τομέων	εσωτερικής	ασφαλείας	από	τις	Π.Α.Ε.	κ.λπ.),	εξαίρεση	όλου	του	αστυνομι-
κού	προσωπικού	από	τις	διατάξεις	του	ν.	2084/92	(Ασφαλιστικό),	μετάταξη	των	Ειδικών	
Φρουρών	και	Συνοριακών	Φυλάκων	στην	κατηγορία	του	αστυνομικού	προσωπικού,	ύστε-
ρα	από	ετήσια	σχετική	εκπαίδευση	και	ασφάλισή	τους	εφεξής	στα	Ταμεία	της	Ελληνικής	
Αστυνομίας,	εξασφάλιση	όρων	υγιεινής	και	ασφάλειας,	προσαρμογή	των	συντάξεων	στο	
ύψος	του	80%	των	αποδοχών	των	εν	ενεργεία,	όπως	τούτο	 ισχύει	για	τους	λοιπούς	δη-
μοσίους	υπαλλήλους,	χαρακτηρισμός	του	επαγγέλματος	ως	«επικίνδυνου»	και	«ανθυγιει-
νού»	και	καθιέρωση	καταβολής	υπερωριακής	αποζημίωσης,	σύμφωνα	και	με	το	πρόσφατο	
Ψήφισμα	του	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Αστυνομικών	Συνδικάτων,	προώθηση	διάταξης,	
ώστε	οι	Αξιωματικοί	να	έχουν	δικαίωμα	εγγραφής	μόνο	στις	Ενώσεις	των	Αξιωματικών,	

178. Να σημειωθεί ότι η συνεχιζόμενη κρίση στις σχέσεις με την ΠΟΑΣΥ στέρησε τη δυνατότητα 
των Αξιωματικών να συμμετάσχουν στην ένστολη κινητοποίηση των Ομοσπονδιών έξω από τη Βου-
λή στις 9 Νοεμβρίου 2001. Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της ολονυχτίας έξω από το Κοινοβούλιο οι 
τρεις πρόεδροι Κυριαζίδης (ΠΟΑΣΥ), Παναγόπουλος (ΠΕΠΛΣ) και Τζουβάρας (ΠΟΕΥΠΣ), δεμένοι 
μεταξύ τους με τις χειροπέδες, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη κοροϊδία αναφορικά με 
τα οικονομικά αιτήματά τους.
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κατ’	αντιστοιχία	των	χαμηλόβαθμων	που	έχουν	δικαίωμα	εγγραφής	μόνο	στις	Ενώσεις	των	
Αστυνομικών	Υπαλλήλων	κ.λπ.
Τα	οικονομικά	αιτήματα	παρέμειναν	ατόφια,	αν	και	δόθηκε	έμφαση	«στην	προώθηση	προς	

ψήφιση	της	προταθείσας	από	όλες	τις	Ομοσπονδίες	των	Σ.Α.	και	υιοθετηθείσας	ήδη	από	Δι-
υπουργική	Επιτροπή	(Ε.Δ.	-	Σ.Α.)	της	βελτιωτικής	-	αποκαταστατικής	πρότασης	επί	των	μι-
σθολογικών	προαγωγών,	προς	άρση	των	υφισταμένων	ανισοτήτων	στο	Σώμα»,	στην	αύξηση	
του	βασικού	μισθού	του	Ανθυπολοχαγού	στις	230.000	δρχ.	κατ’	ελάχιστο,	καθώς	και	σε	άλλα.
Όσο	για	τα	θεσμικά,	επίσης,	υπήρξε	επαναβεβαίωσή	τους,	ενώ	εκφράστηκε	η	καταδίκη	

φαινομένων	 διαφθοράς,	 αλαζονείας	 και	 αυθαιρεσίας	 ορισμένων	Προϊσταμένων	Υπηρε-
σιών,	 έναντι	 των	υφισταμένων	τους.	Καταγγέλθηκε,	 τέλος,	η	μονομερής	και	αυθαίρετη	
προσπάθεια	 της	Διοίκησης	 του	Μ.Τ.Σ.	και	 του	ΕΠ.Υ.ΕΘ.Α.,	 για	 τη	δημιουργία	 ξεχωρι-
στών	λογαριασμών	για	τους	μετοχομερισματούχους	του	Στρατού	Ξηράς	και	της	Ελληνι-
κής	Αστυνομίας	(στην	ουσία	διαχωρισμό	του	Μ.Τ.Σ.)	και	την	υφαρπαγή	των	κοινωνικών	
πόρων	αποκλειστικά	υπέρ	των	μετοχομερισματούχων	του	Στρατού.
Οι	σύνεδροι	εν	κατακλείδι	απαίτησαν:
-	τη	δημιουργία	Αστυνομικού	Πανεπιστημίου,	για	την	αναθεώρηση	και	αναβάθμιση	του	

ουσιαστικού	περιεχομένου	της	Εκπαίδευσης	και	Μετεκπαίδευσης.
-	την	ίδρυση	Αστυνομικού	Νοσοκομείου,	για	την	περίθαλψη	και	νοσηλεία	του	εν	ενερ-

γεία	και	συντάξει	αστυνομικού	προσωπικού	και	των	οικογενειών	τους	και	κάλεσαν	«τα 
πολιτικά κόμματα να συμβάλουν στην επίλυση των μεγάλων και χρονιζόντων θεσμικών και 
οικονομικών αιτημάτων μας»,	αλλά	και	τους	συναδέλφους	τους	«σε γενικό προσκλητήριο 
αντιμετώπισης της εγκληματικότητας και πάταξης των όποιων φαινομένων διαφθοράς στο 
χώρο της Αστυνομίας».
Τέλος,	τόνισαν	«την αναγκαιότητα του ανοίγματος στην κοινωνία, με στόχο την κοινωνι-

κή συναίνεση, μέσω του κοινωνικού διαλόγου, για την οικοδόμηση ενός κλίματος αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ Πολιτών και Αστυνομίας, προς όφελος όλων μας».

2002, χρονιά καταλύτης

Η	επόμενη	χρονιά,	το	2002,	αναμφίβολα,	για	την	Ελληνική	Αστυνομία	είναι	ταυτισμένη	
με	την	εξάρθρωση	της	17Ν.
Έπειτα	από	27	χρόνια	εγκληματικής	δράσης,	το	καλοκαίρι	του	2002,	η	ΕΛ.ΑΣ.	συλ-

λαμβάνει	τον	έναν	μετά	τον	άλλο	τους	εκτελεστές	της	«οργάνωσης-φάντασμα»,	μηδέ	του	
αρχηγού	τους	εξαιρουμένου.	Όσο	για	το	πολιτικό	σκηνικό,	αυτό	παραμένει	δικομματικό,	
αδιατάρακτα.
Η	Ομοσπονδία	από	τις	πρώτες	μέρες	του	νέου	έτους	αναλαμβάνει	πρωτοβουλίες	για	την	

ικανοποίηση	οικονομικών	αιτημάτων.	Απευθύνεται	στον	ίδιο	τον	πρωθυπουργό	της	χώρας	
Κώστα	Σημίτη,	ενώ	επιχειρεί	να	πείσει	και	τον	υφυπουργό	Οικονομικών	Γιώργο	Φλωρίδη	
για	τις	γνωστές	εκκρεμότητες.	Πρώτιστο	μέλημα,	επίσης,	η	λειτουργία	της	συσταθείσας	
Διεύθυνσης	Ασφαλείας	Ολυμπιακών	Αγώνων	και	η	αντιμετώπιση	των	όσων	νέων	προκλή-
σεων	καλούνται	να	χειριστούν	Αξιωματικοί	και	χαμηλόβαθμο	προσωπικό.

Ζωτικής	σημασίας	πρωτοβουλία	συνιστά	ακόμα	η	χρόνια	διεκδίκηση	της	ΠΟΑΞΙΑ	για	
τη	συμμετοχή	των	στελεχών	της	στα	υπηρεσιακά	συμβούλια.	Έτσι,	στις	25	 Ιανουαρίου	
2002	διατύπωσε	τις	προτάσεις	της	προς	τον	Προϊστάμενο	του	Επιτελείου	Ιωάννη	Πανη-
γυράκη,	ενημερώνοντας	ταυτόχρονα	και	 τις	Πρωτοβάθμιες	Ενώσεις	επί	συγκεκριμένων	
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θέσεών	της:
Α.	ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ	ΚΡΙΣΕΩΝ	-	ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Προτείνεται	η	συμμετοχή	εκπροσώπου	με	δικαίωμα	ψήφου,	στο	Ανώτατο,	Ανώτερο	και	

Κατώτερο	Συμβούλιο.	Στο	Ανώτατο	και	Ανώτερο	Συμβούλιο	ο	εκπρόσωπος	να	είναι	υπο-
χρεωτικά	ανώτερος	Αξιωματικός,	ενώ	στο	Κατώτερο	Συμβούλιο	ανώτερος	ή	κατώτερος	
Αξιωματικός.
Β.	ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ	ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
-	Προτείνεται	η	συμμετοχή	εκπροσώπου	με	δικαίωμα	ψήφου,	στο	Συμβούλιο	Μεταθέ-

σεων	των	Αστυνομικών	Διευθυντών,	με	ανασύνθεση	αυτού,	ως	εξής:	Αρχηγός	-	1	Αντι-
στράτηγος,	κατόπιν	κληρώσεως	-	εκπρόσωπος	ανώτερος	Αξιωματικός.
-	Προκειμένου	περί	μεταθέσεων	Αστυνόμων	Α’	και	Αστυνομικών	Υποδιευθυντών,	προ-

τείνεται	η	ανασύνθεση	του	Συμβουλίου,	ως	εξής:	Υπαρχηγός	-	1	Αντιστράτηγος,	κατόπιν	
κληρώσεως	-	εκπρόσωπος	ανώτερος	Αξιωματικός.	
-	Προκειμένου	περί	μεταθέσεων	Υπαστυνόμων	Β’	έως	και	Αστυνόμων	Β’,	προτείνεται	η	

ανασύνθεση	του	Συμβουλίου,	ως	εξής:	Υπαρχηγός	-	1	Αντιστράτηγος,	κατόπιν	κληρώσεως	
-	εκπρόσωπος	ανώτερος	ή	κατώτερος	Αξιωματικός.
Γ.	ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Συμμετοχή	εκπροσώπου	με	δικαίωμα	ψήφου,	σε	όλα	τα	Πειθαρχικά	Συμβούλια	(Πρω-

τοβάθμια	-	Δευτεροβάθμια,	πλην	Συμβουλίου	Κρίσεων	Αντιστρατήγων).	Αν	ο	εγκαλούμε-
νος	είναι	ανώτερος	ή	ανώτατος	Αξιωματικός,	ο	εκπρόσωπος	να	είναι	τουλάχιστον	ανώτε-
ρος	Αξιωματικός.	Αν	ο	εγκαλούμενος	είναι	κατώτερος	Αξιωματικός	ο	εκπρόσωπος	να	είναι	
κατώτερος	ή	ανώτερος	Αξιωματικός.
Δ.	ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ	ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ
Σε	όλα	τα	Συμβούλια	Ανθυπαστυνόμων,	ο	εκπρόσωπος	προτείνεται	να	προέρχεται,	είτε	

από	την	Π.Ο.ΑΞΙ.Α.,	είτε	από	την	ΠΟΑΣΥ,	ανάλογα	με	το	πού	ο	κρινόμενος,	εγκαλού-
μενος	κ.λπ.	 είναι	 εγγεγραμμένος	και	 να	φέρει	 το	βαθμό	Ανθυπαστυνόμου	ή	κατώτερου	
Αξιωματικού,	με	δικαίωμα	ψήφου.
Οι	εκπρόσωποι	στα	προαναφερόμενα	Συμβούλια	προτείνεται	να	εκλέγονται	από	το	Πα-

νελλήνιο	Συνέδριο	των	Αντιπροσώπων.

Βαλτώνουν τα οικονομικά

Να	 σημειωθεί	 ότι	 το	 συνδικαλιστικό	 κίνημα	 διέρχεται	 συνολικά	 μια	 φάση	 έντονου	
προβληματισμού	και	 ανησυχίας.	Παρά	 τα	 θετικά	αποτελέσματα,	 η	 κυβέρνηση	αναβάλ-
λει	διαρκώς	την	 ικανοποίηση	των	οικονομικών	αιτημάτων.	Στο	πλαίσιο	αυτό,	η	Ένωση	
Αξιωματικών	Κεντρικής	Μακεδονίας	στις	5	Μαρτίου	2002	εξαγγέλλει	προειδοποιητική	
συγκέντρωση	διαμαρτυρίας	έξω	από	το	υπουργείο	Μακεδονίας-Θράκης,	ενώ	σε	κεντρικό	
επίπεδο	η	ΠΟΑΞΙΑ	απευθύνεται	εκ	νέου	στον	Πρωθυπουργό	Κώστα	Σημίτη,	τονίζοντας	
ότι	 το	 θέμα	 των	 μισθολογικών	 προαγωγών	 είναι	 ακόμα	 ανοικτό	 καίτοι	 οι	 συναρμόδιοι	
υπουργοί	έχουν	συνυπογράψει	τη	συγκεκριμένη	ρύθμιση.	Έπειτα	δε	από	κοινή	συνεδρίαση	
των	προεδρείων	της	ΠΟΑΞΙΑ	και	της	ΕΑΠΣ	εξαγγέλλονται	κοινές	ένστολες	συγκεντρώ-
σεις	διαμαρτυρίας	έξω	από	τη	Βουλή,	ενώ	προς	την	ίδια	κατεύθυνση	κινούνται	και	οι	άλλες	
Ομοσπονδίες,	διοργανώνοντας	παράσταση	διαμαρτυρίας	έξω	από	το	Μέγαρο	Μαξίμου.
ΠΟΑΞΙΑ	και	ΕΑΠΣ	εξέδωσαν	κοινό	Ψήφισμα	διαμαρτυρίας,	τονίζοντας	μεταξύ	άλλων:	

«Εμείς, οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.Α-
ΞΙ.Α.) και των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών της, καθώς και της Ένωσης Αξιωματικών Πυ-
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ροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.), που πραγματοποιήσαμε Έκτακτο Πανελλήνιο Συμβούλιο 
την 14-3-2002 στην Αθήνα, εγκρίναμε ΟΜΟΦΩΝΑ το παρόν Ψήφισμα, με το οποίο διαμαρ-
τυρόμαστε πρωτίστως για τη συνεχιζόμενη παρελκυστική και αναβλητική στάση και τακτική 
της Κυβέρνησης (…).

Διαμαρτυρόμαστε ειδικότερα για την άρνηση της Πολιτείας να προχωρήσει στο χαρα-
κτηρισμό του επαγγέλματος ως «επικίνδυνου» και «ανθυγιεινού», για την καθυστέρηση της 
αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών, της βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής και της ανακα-
τανομής της οργανικής δύναμης των Σωμάτων, ενώ τίθενται και ζητήματα δυσκολιών στην 
επίτευξη των κοινών Εθνικών στόχων, της άρτιας δηλαδή και άψογης από κάθε πλευρά 
διοργάνωσης της Προεδρίας της Ε.Ε. το πρώτο 6μηνο του 2003 και κυρίως της διεξαγωγής 
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004». 
Την	ίδια	ώρα	ενημερώθηκαν	οι	Πρωτοβάθμιες	Ενώσεις	ότι	το	Ψήφισμα	αυτό	πρέπει	να	

επιδοθεί	στους	κατά	τόπους	Γενικούς	Γραμματείς	των	Περιφερειών	κατά	τις	αποφασισθεί-
σες	και	προγραμματισθείσες	συγκεντρώσεις	διαμαρτυρίας	των	Ενώσεων	την	21η	Μαρτίου	
2002	και	κεντρικά	στην	Αθήνα	στις	28	Μαρτίου.	
Η	τελευταία	εκδήλωση,	βέβαια,	αναβλήθηκε	την	τελευταία	στιγμή	λόγω	απεργίας	των	

δημοσιογράφων	και	προσδιορίστηκε	για	την	1η	Απριλίου	2002.	Αποτέλεσμα	αυτών	των	
ενεργειών	ήταν	να	υπάρξει	συνάντηση	με	τον	υπουργό	Επικρατείας	Στέφανο	Μανίκα,	αλλά	
και	να	δοθεί	τελικά,	μετά	την	κινητοποίηση,	στους	Αξιωματικούς	ένα	νέο	σχέδιο	τροπολο-
γίας	για	τη	«Βελτιωτική	-	Αποκαταστατική	πρόταση	επί	των	μισθολογικών	προαγωγών»,	
το	οποίο	όμως	έθετε	εκτός	πεδίου	ρύθμισης	τα	στελέχη	των	Ενόπλων	Δυνάμεων	και	του	
Λιμενικού	Σώματος.	Ήταν	μια	ρύθμιση	«παρωδία”	του	αρχικώς	συμφωνηθέντος	κειμένου	
της	Διυπουργικής	Επιτροπής,	δεδομένου	ότι	όπως	ανακοινώθηκε	από	τους	συνδικαλιστές:
•	 Δεν	είχε	τη	βασική	διάταξη,	ώστε	αρχαιότερος,	σε	κάθε	περίπτωση,	να	λαμβάνει	τις	
ανώτερες	αποδοχές	νεωτέρου	του.

•	 Δεν	διασφάλιζε	τον	μεθεπόμενο	αποστρατευτικό	βαθμό	για	τους	Αξιωματικούς	από	
το	βαθμό	του	Αντισυνταγματάρχη	και	άνω,	που	εξέρχονταν	καθ’	οιονδήποτε	τρόπο	
από	τα	Σώματα.

•	 Οι	εκ	του	ΤΕΜΑ	προερχόμενοι	Αξιωματικοί,	συνταξιοδοτούμενοι	δεν	θα	λάμβαναν	
αποδοχές	Ταξίαρχου.

•	 Αφαιρούσε	ενδιάμεσα	μισθολογικά	κλιμάκια,	από	το	Λοχία	(Αστυφύλακα),	Αρχιλο-
χία	(Αρχιφύλακα),	Ανθυπασπιστή	(Ανθυπαστυνόμο)	μέχρι	και	το	βαθμό	του	Συνταγ-
ματάρχη	(Αστυνομικό	Διευθυντή).

Η	Π.Ο.ΑΞΙ.Α.	και	η	Ε.Α.Π.Σ.	κατέστησαν	σαφές	ότι	δεν	θα	δεχθούν	διαχωρισμό	στις	
αποδοχές	των	υπηρετούντων	στις	Ε.Δ.	και	τα	Σ.Α.,	με	το	σκεπτικό	ότι	μια	τέτοια	εξέλιξη	
μετά	βεβαιότητας	θα	οδηγούσε	σε	διατάραξη	των	μεταξύ	τους	σχέσεων,	γεγονός	άκρως	
αρνητικό	για	τη	Δημόσια	Τάξη	και	Ασφάλεια	και	την	Εθνική	Άμυνα	της	χώρας.

«Διατρανώνουμε την αυτονόητη βούλησή μας για συνέχιση του αγώνα, μέχρι την ψήφιση 
της αρχικώς συμφωνηθείσης Τροπολογίας, καλώντας προς τούτο ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους 
σε συνεχείς, επαναλαμβανόμενες και χωρίς χρονικά όρια κινητοποιήσεις»,	 αναφερόταν	
στην	κοινή	ανακοίνωση	των	ΠΟΑΞΙΑ	και	ΕΑΠΣ,	που	έφερε	τις	υπογραφές	των	προέδρων	
Μιχαήλ	Βετούλη	και	Νίκου	Διαμαντή.
Οι	πιέσεις	ήταν	ασφυκτικές	προς	την	κυβέρνηση,	με	αποτέλεσμα	νυχτερινές	ώρες	της	

3ης	Απριλίου	 να	 υπάρξει	 συνάντηση	με	 τον	 υπουργό	Δημόσιας	Τάξης	 και	 εν	 συνεχεία	
διαβούλευση	απευθείας	στο	Γενικό	Λογιστήριο	του	Κράτους,	όπου	τελικά	διαμορφώθηκε	
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νέα	πρόταση,	βάσει	των	προτάσεων	των	Ομοσπονδιών.	Στη	συνέχεια	όμως	παρατηρήθηκε	
νέα	 εμπλοκή,	 καθώς	αυτή	 τη	φορά	στο	οικονομικό	 επιτελείο	 είχε	συμφωνηθεί	 να	 γίνει	
αποδεκτό	το	κείμενο	που	αποδέχθηκαν	οι	χαμηλόβαθμοι	(μέχρι	Αντισυνταγματάρχη)	με	
προσθήκη	την	απαίτηση	των	Ε.Δ.	για	προσαύξηση	κατά	1/3	επιπλέον	στους	Ανώτατους,	
στα	χρόνια	όμως	που	προβλέπει	ο	ν.	2838/2000.
Αυτό	στην	πράξη,	όπως	ανακοινώθηκε	από	την	ΠΟΑΞΙΑ,	σημαίνει:
1.	Ότι	 αυτόματα	 τίθενται	 εκτός	 πεδίου	 εφαρμογής	 οι	 περισσότεροι	Αξιωματικοί	 της	

ΕΛ.ΑΣ.	οι	οποίοι	μέχρι	σήμερα	ΔΕΝ	πήραν	καμία	μισθολογική	προαγωγή	και	για	τη	θε-
ραπεία	της	δυσμεταχειρίσεως	των	οποίων	ξεκίνησαν	οι	διατάξεις,	ώστε	«αρχαιότερος,	σε	
κάθε	περίπτωση,	να	λαμβάνει	τις	ανώτερες	αποδοχές	νεωτέρου	του
2.	Δημιουργούνται	μια	σειρά	ανισότητες	μεταξύ	ομοιοβάθμων	του	ιδίου	Σώματος,	της	

ΕΛ.ΑΣ	και	των	Ε.Δ.	και	εξομοίωση	Α/Δ	και	Ταξιάρχων	με	αστυφύλακες/αρχιφύλακες,	π.χ.	
Α/Δ	της	ΕΛ.ΑΣ	με	26	χρόνια	θα	αμείβεται	με	αποδοχές	Α/Δ,	τη	στιγμή	που	ο	αντίστοιχός	
του	στις	Ε.Δ.	θα	αμείβεται	με	δύο	βαθμούς	παραπάνω	(Υποστράτηγο)	και	τη	στιγμή	που	
ο	αστυφύλακας	/	αρχιφύλακας	της	ΕΛ.ΑΣ.,	αμείβεται	με	Α/Δ.	Ταξίαρχος	της	ΕΛ.ΑΣ	με	
28-30	χρόνια	θα	αμείβεται	με	Ταξιάρχου,	τη	στιγμή	που	ο	αντίστοιχός	του	στις	Ε.Δ.	θα	
αμείβεται	με	Αντιστρατήγου,	αμοιβή	που	δικαιούνται	και	οι	Υπαστυνόμοι	Β	-	Υπαστυνό-
μοι	Α’	-	Αστυνόμοι	Β’	μετά	31-34	χρόνια	υπηρεσίας.
Επίσης	δημιουργείται	ευθεία	ρήξη	με	τους	χαμηλόβαθμους,	αλλά	και	με	τις	Ένοπλες	

Δυνάμεις.
Οι	ραγδαίες	αυτές	αρνητικές	εξελίξεις,	οδήγησαν	στη	σύγκληση	του	Διοικητικού	Συμ-

βουλίου,	το	οποίο	αποφάσισε	τη	διενέργεια	εκτάκτου	συνεδρίου	Αξιωματικών	Αστυνομίας	
και	Πυροσβεστικής,	στις	17	Απριλίου	2002.	
Να	 σημειωθεί	 ότι	 στο	 μεσοδιάστημα	 η	ΠΟΑΣΥ	 είχε	 ενημερώσει	 τα	 μέλη	 της	 ότι	 η	

κυβέρνηση	είχε	καταθέσει	στη	Βουλή	το	τελικό	κείμενο	της	επίμαχης	ρύθμισης,	προκα-
λώντας	νέες	αντιδράσεις	από	την	πλευρά	της	ΠΟΑΞΙΑ.	Το	συνέδριο	τελικώς	δεν	πραγμα-
τοποιήθηκε,	αφού	μια	ημέρα	πριν	από	την	έναρξή	του	ο	Μιχάλης	Χρυσοχοΐδης	υπέγραψε	
την	επίμαχη	τροπολογία,	ικανοποιώντας	σε	μεγάλο	βαθμό	τα	αιτήματα	των	Αξιωματικών.
Στη	συνέχεια,	ωστόσο,	παρατηρείται	νέα	εμπλοκή,	που	αναγκάζει	τους	Αξιωματικούς	

να	απευθυνθούν	και	πάλι	στον	Πρωθυπουργό:
«Όταν το κόστος της συνολικής Τροπολογίας ανέρχεται περίπου μόνο σε 2 δισεκ. δρχ. για 

τα Σ.Α. και 10.000.000.000 δρχ. για τις Ε.Δ. δεν κατανοούμε την εμμονή του υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας στη μη συνυπογραφή «Ειδικής» διάταξης για τους Αξιωματικούς των Σ.Α., 
κόστους μόνο 600.000.000 δρχ., τη στιγμή που δεν υπάρχει αντίρρηση από το υπουργείο Οι-
κονομίας και Οικονομικών. Η συγκεκριμένη “Ειδική” διάταξη δεν δημιουργεί ευμενέστερο 
καθεστώς για τα Σ.Α., αλλά αίρει την προαναφερθείσα αδικία σε βάρος μεγάλου αριθμού 
Αξιωματικών τους, οι οποίοι λόγω του διαφορετικού από τις Ε.Δ. καθεστώτος υπηρεσια-
κής ανέλιξης (παραμένουν με χαμηλές αμοιβές πολλά χρόνια στους κατώτερους βαθμούς 
και ελάχιστα στους ανώτερους/ ανώτατους) δεν καλύφθηκαν ούτε από τον αρχικό νόμο 
(2838/2000), λόγος άλλωστε που αποτέλεσε και τη νομιμοποιητική βάση για την προώθηση 
της συγκεκριμένης διάταξης», τόνιζαν	-μεταξύ	άλλων-	προς	τον	Πρωθυπουργό,	καλώντας	
τον	να	παρέμβει	προσωπικά «προς άρση του επικίνδυνου αυτού αδιεξόδου».
Οι	Αξιωματικοί	επαναφέρουν	την	πρότασή	τους	προς	τις	Πρωτοβάθμιες	Ενώσεις	για	

έκτακτο	συνέδριο,	αυτή	τη	φορά	για	τις	24	Απριλίου,	ημέρα	κατά	την	οποία	συζητείτο	
στην	Ολομέλεια	της	Βουλής	νομοσχέδιο,	όπου	μπορούσε	να	ενταχθεί	και	η	επίμαχη	τρο-
πολογία.
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Τελικά,	ο	αγώνας	όλων	των	Ομοσπονδιών	και	Ενώσεων	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	είχε	
θετικό	αποτέλεσμα.	Όπως	ανακοίνωσε	η	ΠΟΑΞΙΑ,	«η σθεναρή και αμετακίνητη -μέχρι την 
τελευταία στιγμή - στάση της οδήγησε τελικά και στη συνολική αντικατάσταση της αρχικής 
διάταξης, που αφορούσε στους Αξιωματικούς. Έτσι ψηφίστηκε στις 24-4-2002 μια νέα, βελ-
τιωμένη τροπολογία, αίροντας σε μεγάλο βαθμό ανισότητες και αδικίες του ν. 2838/2000.

Με την ίδια διάταξη επετεύχθη και ο σημαντικότατος στόχος της αποστρατείας των Αξιω-
ματικών Παραγωγικής Σχολής με το μισθολογικό βαθμό του Αντιστράτηγου.

Στα ανωτέρω πρέπει να προστεθεί και η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας ως χρόνου πραγ-
ματικής υπηρεσίας και για τους Αξιωματικούς και Ανθυπαστυνόμους, γεγονός που μειώνει ακό-
μα περισσότερο το χρόνο χορήγησης της μισθολογικής προαγωγής για όσους έχουν υπηρετήσει.

Όμως -παρά τις ασφυκτικές μας πιέσεις- δεν κατέστη τελικά δυνατή η περαιτέρω μείωση 
των ετών στους κατώτερους Αξιωματικούς, δεδομένου ότι, κάτι τέτοιο δημιουργούσε απαγο-
ρευτικό κόστος για την προώθηση της Τροπολογίας, λόγω του μεγάλου αριθμού αντίστοιχων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε αντιστάθμισμα αυτού, η Ομοσπονδία μας -κατά τις τε-
λικές διαπραγματεύσεις- ζήτησε και έγινε αποδεκτή από τον υπουργό Δημόσιας Τάξης πρόταση 
για επέκταση σε όλους τους κατώτερους Αξιωματικούς, από 1-1-2003, του «επιδόματος Διοί-
κησης» με την έκδοση σχετικής Απόφασης, δέσμευση την οποία επανέλαβε και στο Συνέδριο.

Επισημαίνεται ότι, για την επιτυχή έκβαση του όλου θέματος, καίριος και καθοριστικός 
ήταν ο ρόλος του υπουργού Δημόσιας Τάξης, κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, ενώ σημαντική 
ήταν και η συμβολή της φυσικής μας Ηγεσίας στο σύνολό της, χωρίς να παραγνωρισθεί και 
η συνεισφορά αρμοδίων Υπηρεσιακών Παραγόντων. Η ισχύς της νέας ρύθμισης είναι η 1-7-
2002», κατέληγε	το	ενημερωτικό	σημείωμα	της	Ομοσπονδίας,	για	μια	ευεργετική	διάταξη	
που	είχε	περάσει	από	σαράντα	κύματα.

Πεπραγμένα 3ετίας 1999-2002

Στις	15	Μαΐου	2002,	ενόψει	και	του	επικείμενου	εκλογικού	συνεδρίου	της,	η	ΠΟΑΞΙΑ	
αναγκάζεται	να	αποστείλει	σε	όλες	τις	Υπηρεσίες	μακροσκελή	επιστολή,	υπογεγραμμένη	
από	τον	πρόεδρο	Μ.	Βετούλη	και	τον	γενικό	γραμματέα	Ν.	Ζωγράφο,	με	αποκλειστικό	
αντικείμενο	τα	πεπραγμένα	-τριετίας-	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	ως	απάντηση	σε	κα-
κόβουλες	κρίσεις	και	δημοσιεύματα:

«Κύριοι συνάδελφοι,
Επειδή -λόγω της προεκλογικής συνδικαλιστικής περιόδου- επιχειρείται από κάποιους η 
σκόπιμη υποβάθμιση του πραγματικού έργου του παρόντος Δ.Σ. και η συνειδητή υπο-
τίμηση του καθοριστικού ρόλου συγκεκριμένων προσώπων, θεωρούμε καθήκον μας να 
σας ενημερώσουμε-υπενθυμίσουμε, για μία ακόμα φορά, για τη δραστηριότητα που αυτό 
επέδειξε, τους στόχους που επέτυχε, τα προβλήματα που επέλυσε και τα θέματα που δρο-
μολόγησε κατά τη διάρκεια της 3ετούς θητείας του. Θητείας με αξιόλογες επιτυχίες, οι 
οποίες, όχι μόνο αναβάθμισαν οικονομικά το προσωπικό και βελτίωσαν το θεσμικό του 
πλαίσιο και τις συνθήκες εργασίας, αλλά διεύρυναν τα συνδικαλιστικά του δικαιώματα 
και κατέστησαν σεβαστές τις θέσεις των Αξιωματικών - Ανθυπαστυνόμων εντός και εκτός 
του Σώματος, αυξάνοντας το κύρος αυτών. Ειδικότερα, η Ομοσπονδία μας, σε άμεση και 
αγαστή συνεργασία με τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της, επέτυχε:
• Τη θεσμοθέτηση των «Μισθολογικών Προαγωγών Αξιωματικών και Ανθυπαστυνό-

μων», από την 1-7-2000, με τις οποίες εξασφαλίσθηκαν τα 2/3 του μεθεπόμενου μισθο-
λογικού βαθμού για την πλειοψηφία των συναδέλφων.
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• Τη θεσμοθέτηση, από 1-7-2002, νέας «βελτιωτικής - αποκαταστατικής πρότασης» με 
την οποία αίρονται αδικίες και ανισότητες του ν. 2838/2000 και επιτεύχθηκε ο σημα-
ντικότατος στόχος της αποστρατείας των Αξ/κών με το μισθολογικό βαθμό Αντιστρατή-
γου, ενώ αναγνωρίσθηκε, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, η στρατιωτική θητεία και 
για τους Αξ/κούς - Ανθ/μους.

• Την αύξηση των οργανικών θέσεων των Αξιωματικών, κατά 65 συνολικά, ήτοι: 1 Αντι-
στρατήγου, 4 Υποστρατήγων, 10 Ταξιαρχών, 20 Διευθυντών και 30 Υποδιευθυντών, 
με την οποία εκτονώθηκε σημαντικά το «πρόβλημα της επετηρίδας» και με την οποία 
δόθηκε προοπτική και δυνατότητα εξέλιξης στους Αξιωματικούς.

• Την καθιέρωση επιδόματος Ευθύνης Διοίκησης - Διεύθυνσης, ύψους 10 - 50.000 δρχ. 
για όλους τους Ανώτατους και Ανώτερους Αξιωματικούς, καθώς και για τους ασκού-
ντες Διοίκηση κατώτερους Αξιωματικούς.

• Την επέκταση του ως άνω επιδόματος από 1-1-2003 σε όλους τους κατώτερους Αξ/
κούς, σύμφωνα με δέσμευση του Υ.Δ.Τ., στο πρόσφατο (24-4-2002) Έκτακτο Συνέδριό 
μας.

• Την προώθηση Π.Δ. για προαγωγή των Υ/Α’ σε Α/Β’, προς πλήρωση των κενών Ορ-
γανικών Θέσεων. Εντός των ημερών αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπο-
γραφής του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η εντός συντόμου χρόνου εφαρμογή 
των διατάξεων αυτού.

• Την προώθηση ρύθμισης για κατάργηση της «κρίσης» προς χορήγηση της μισθολογικής 
προαγωγής και τη δικαίωση των -βάσει αυτής- δυσμενώς κριθέντων.

• Την αποτροπή παρέκτασης των προς προαγωγή χρονικών ορίων των Αξ/κών.
• Τη χορήγηση της νυχτερινής αποζημίωσης σε όποιον, όποτε και για όσο χρόνο εργάζε-

ται νυχτερινό ωράριο. Αναμένεται η υπογραφή Απόφασης από τον υφυπουργό Οικονο-
μικών, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι συνάδελφοι που έχουν εξαιρεθεί από τις 
γνωστές Εγκυκλίους.

• Τη θεσμοθέτηση νέου ωραρίου εργασίας του προσωπικού και των Αξ/κών - Διοικητών 
ιδιαίτερα. 

• Την υιοθέτηση -ως πανευρωπαϊκής διεκδίκησης- από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αστυ-
νομικών Συνδικάτων (CESP) πρότασής μας για χαρακτηρισμό του αστυνομικού επαγ-
γέλματος ως “επικίνδυνου” και “ανθυγιεινού”, καθώς και την υποχρέωση της Πολι-
τείας για υπερωριακή και νυχτερινή αποζημίωση.

• Τη χορήγηση ολοκλήρου και όχι των 2/3 του “επιδόματος ειδικής απασχόλησης”.
• Τη χορήγηση αποζημίωσης από 1-7-2002, για όλες τις ημέρες εκτός έδρας κατά τις 

αποσπάσεις - προσωρινές μετακινήσεις.
• Την αποζημίωση όλων των εκτός έδρας ημερών των σπουδαστών του Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.
• Την επέκταση της “εκπαιδευτικής αποζημίωσης” και για τους σπουδαστές της Σ.ΕΘ.Α., 

που υπηρετούν στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, ύψους 60.000 δρχ περίπου μηνιαίως.
• Την αναπροσαρμογή της πέραν του 5νθημέρου αποζημίωσης από 7.000 στις 9.000 δρχ.
• Την αύξηση του επιδόματος υψηλής ή αυξημένης ευθύνης κατά 10.000 δρχ. περίπου.
• Τη χορήγηση “εκλογικού επιδόματος” ύψους 160.000 δρχ, κατά τις εκλογές του 2000.
• Την αναπροσαρμογή του συντελεστή απόδοσης (92%), για τον προσδιορισμό του εφά-

παξ βοηθήματος του Τ.Α.ΑΣ., που ικανοποιεί το σύνολο σχεδόν των συναδέλφων, αφού 
αυξάνει το εφάπαξ κατά 2 - 3.000.000 δρχ. Ήδη, η Π.Ο.ΑΞΙ. Α. έχει εκδηλώσει ενέρ-
γειες, ώστε ο εν λόγω συντελεστής απόδοσης να ανέλθει στο 98%.

• Τη θεσμοθέτηση ποσοστού 10% επί των εσόδων των Αθλητικών Σωματείων, που προ-
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έρχονται από τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα, για τη μετάδοση ποδοσφαιρικών και 
λοιπών αγώνων, ποσοστό το οποίο και θα χορηγείται ως αποζημίωση στο αστυνομικό 
προσωπικό για την πρόσθετη απασχόλησή του, προς λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας 
στους αθλητικούς χώρους. Ήδη, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας προωθείται 
διάταξη για τη σύσταση Ειδικού Λογαριασμού, για την κατά τα ανωτέρω αμοιβή των 
Αστυνομικών.

• Την αναδρομική καταβολή του στεγαστικού επιδόματος, που αφορά στο χρονικό διά-
στημα από 1-1-1998 μέχρι 31-10-1999, σε όσους από τους συναδέλφους είχαν προ-
σφύγει εμπρόθεσμα στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια. Ως γνωστόν, διεκδίκηση της 
Ομοσπονδίας μας είναι το ως άνω επίδομα να χορηγηθεί σε ΟΛΟ το αστυνομικό προ-
σωπικό αδιακρίτως.

• Τη στρατηγική προσέγγιση και συμμετοχή μας ως παρατηρητών στα συνέδρια της ΑΔΕ-
ΔΥ και την ιστορική συμμετοχή μας στην κοινή πορεία της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ για το Ασφα-
λιστικό, την 17-5-2001.

• Τη μέχρι σήμερα αποτροπή -με ενέργειες μας- της καθόλα άδικης, καταχρηστικής και 
αυθαίρετης λύσης διαχωρισμού του ΜΤΣ, σε δύο Λογαριασμούς.

• Την αποτροπή αναστολής λειτουργίας της Σχολής Εθνικής Ασφαλείας.
• Την ενεργοποίηση των διατάξεων λειτουργίας της Υποδ/νσης Διοικητικών Εξετάσεων 

στη Γ.Α.Δ.Α.
• Την απόκτηση “επίσημης στέγης” για τα Γραφεία της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. σε κτίριο της Αστυ-

νομικής Ακαδημίας.
• Την κυκλοφορία του ενημερωτικού μας Περιοδικού, με τίτλο “Ε ν ω π ί ω”, το οποίο 

έγινε δεκτό με ευμενέστατα σχόλια από τους συναδέλφους και τρίτους.
• Την πραγματοποίηση δύο σημαντικών Ημερίδων, με θέμα «Αστυνομία και ανθρώπινα 

Δικαιώματα και Σύγχρονες Διεθνείς Απειλές», με ομιλητές προσωπικότητες του πολιτι-
κού και επιστημονικού χώρου.

Κύριοι συνάδελφοι,
Παρά τις προαναφερθείσες σημαντικές επιτυχίες, πολλά και κρίσιμα θέματα παραμένουν 
ανοιχτά (Ασφαλιστικό κ.λπ.), περισσότερα δε ακόμη πρέπει να διεκδικηθούν. Γι’ αυτό 
-προς το σκοπό προάσπισης των συμφερόντων μας, αλλά και διαφύλαξης των κεκτημέ-
νων- είμαστε βέβαιοι ότι οι Αξιωματικοί και οι Ανθυπαστυνόμοι δεν θα παραπλανηθούν 
και θα ασκήσουν το επικείμενο εκλογικό τους δικαίωμα -κατά συνείδηση και αξιοκρατι-
κά- εκλέγοντας, ως Αντιπροσώπους τους στην Ομοσπονδία, εκείνους που -με τη διαχρονι-
κή τους στάση- αποδεδειγμένα προσέφεραν στο Σώμα και στον Αστυνομικό συνδικαλισμό 
ουσιαστικές υπηρεσίες».
Το	8ο	κατά	σειράν	συνέδριο	ορίστηκε	για	τις	3	και	4	Ιουλίου	2002	(ξενοδοχείο	«ROYAL	

OLYMPIC»),	αλλά	η	κυβέρνηση	δεν	άφησε	τους	συνδικαλιστές	«σε	χλωρό	κλαρί».	Αρχές	
Ιουνίου	διέρρευσε	το	σχέδιό	της	για	το	Ασφαλιστικό,	περιλαμβάνοντας,	παρά	τις	δεσμεύ-
σεις	της,	διατάξεις	για	το	σύνολο	σχεδόν	των	αστυνομικών.	Η	αντίδραση	ήταν	άμεση.	Απέ-
στειλαν	νέα	επιστολή	προς	τον	Πρωθυπουργό,	εξηγώντας	την	κατάσταση.	«Με τις προω-
θούμενες διατάξεις, όχι μόνο ακυρώνονται οι αποκαταστατικές βελτιώσεις των ν. 2838/2000 
και 3016/2002, αλλά καταργούνται πλήρως και οι τελευταίες τρεις (3) βαθμολογικές και 
μισθολογικές προαγωγές των Αξ/κών των Σ.Α. (στις οποίες παραμένουν συνολικά 3- 4 έτη) 
και καθίσταται ακόμη δυσμενέστερη η θέση τους σε σχέση με τους λοιπούς συνταξιοδοτούμε-
νους Δημοσίους Υπαλλήλους, αφού ο μισθός τους είναι σε μεγάλο βαθμό επιδοματικός, ενώ 
αποστρατεύονται ακουσίως πριν τη συμπλήρωση πλήρων συντάξιμων ετών».	Τον	καλούν	
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να	συμβάλλει	στην	εξαίρεση	των	ένστολων	από	τις	διατάξεις	του	Ασφαλιστικού,	σε	κάθε	
όμως	περίπτωση	που	η	Κυβέρνηση	αποφασίσει	τελικά	την	προώθηση	των	σχετικών	διατά-
ξεων,	τονίζουν	ότι	«επιβάλλεται η άμεση (από το 2002) διεύρυνση της βάσης υπολογισμού 
της σύνταξης με ενσωμάτωση σ’ αυτή τουλάχιστον του επιδόματος εξομάλυνσης, η άμεση 
επέκταση των διατάξεων του ν.δ. 142/74 κ.λπ., από το 1984 ώς το 1994 και η άμεση επέκτα-
ση των διατάξεων άρθ.42 παρ.3 π.δ. 166 /2000 «3ετία Κονδύλη και στους Αξιωματικούς, 
κατ’ αντιστοιχία των ισχυόντων για τους Ανθυπασπιστές και Υπαξ/κούς των Ε.Δ. και Σ.Α.»

Τελικά,	ύστερα	από	αλλεπάλληλες	συναντήσεις	του	προεδρείου	της	Ομοσπονδίας	(Βε-
τούλης,	Καμαρινόπουλος,	Ζωγράφος,	Κανέλλος)	με	τον	υπουργό	Δημόσιας	Τάξης,	Μιχά-
λη	Χρυσοχοΐδη,	τον	υφυπουργό	Εργασίας	και	Κοινωνικών	Ασφαλίσεων	Ροβέρτο	Σπυρό-
πουλο	και	τον	υφυπουργό	Οικονομικών	Γεώργιο	Φλωρίδη,	στις	18-6-2002	επιτεύχθηκε	η	
επίλυση	ενός	ακόμα	πολύ	σημαντικού	αιτήματος	των	Αξιωματικών,	με	την	επέκταση	και	
σ’	αυτούς	της	«3ετίας	Κονδύλη»	(π.δ.	166/2000	άρθρ.42	παρ.3).

«Με τη ρύθμιση αυτή, η οποία θα συμπεριληφθεί άμεσα σε υπό εξέλιξη ευρισκόμενο νο-
μοσχέδιο συνταξιοδοτικού περιεχομένου του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το 
οποίο θα προωθηθεί στη Βουλή προς ψήφιση εντός του επομένου μηνός, περιορίζονται σε 
ικανοποιητικό βαθμό οι όποιες αρνητικές συνέπειες του «Ασφαλιστικού», αφού προστίθενται 
3/35 στον υπολογισμό του χρόνου συνταξιοδότησης»,	ανέφερε	μεταξύ	άλλων	το	έγγραφο	
που	εστάλη	στις	Πρωτοβάθμιες	Ενώσεις.

Το	8ο	εκλογοαπολογιστικό	συνέδριο	έγινε	με	τη	συμμετοχή	61	αντιπροσώπων,	οι	οποίοι	
ενέκριναν	τον	Διοικητικό	Απολογισμό,	όπως	αυτός	παρουσιάστηκε	από	τον	απερχόμενο	
γραμματέα	Αστυνομικό	Διευθυντή	Νίκο	Ζωγράφο,	υπό	το	βάρος	των	ραγδαίων	εξελίξεων	
στο	μέτωπο	της	τρομοκρατίας.	Στις	29	Ιουνίου	είχε	αρχίσει	η	αντίστροφη	μέτρηση	για	την	
17Ν	με	την	έκρηξη	βόμβας	στον	Πειραιά,	στα	χέρια	του	μεταφορέα	της,	Σάββα	Ξηρού.	
Ήταν	η	αρχή	του	τέλους	μιας	δολοφονικής	μηχανής	που	είχε	αφήσει	πίσω	της	δεκάδες	
νεκρούς	και	τραυματίες,	ανάμεσά	τους	και	πολλούς	αστυνομικούς.
Με	την	ομιλία	του,	ο	Νίκος	Ζωγράφος,	εκ	μέρους	του	απερχόμενου	Δ.Σ.	της	Ομοσπον-

δίας,	παρουσίασε	τη	δραστηριότητα	που	επέδειξε,	τους	στόχους	που	επέτυχε,	τα	προβλή-
ματα	που	επέλυσε	και	τα	θέματα	που	δρομολόγησε	κατά	τη	διάρκεια	της	3ετούς	θητείας	
του.	«Θητείας με αξιόλογες επιτυχίες, οι οποίες, όχι μόνο αναβάθμισαν οικονομικά το προ-
σωπικό και βελτίωσαν το θεσμικό του πλαίσιο και τις συνθήκες εργασίας, αλλά διεύρυναν», 
όπως	είπε, «και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και κατέστησαν σεβαστές τις θέσεις των Αξι-
ωματικών - Ανθυπαστυνόμων εντός και εκτός του Σώματος, αυξάνοντας το κύρος αυτών».
Ειδικότερα,	παρουσίασε	τις	προαναφερόμενες	-πάνω	από	25-	επιτυχίες,	που	είχαν	οικο-

νομικό	θετικό	αντίκτυπο	και	εξήρε	την	άμεση	και	αγαστή	συνεργασία	της	Ομοσπονδίας	με	
τις	Πρωτοβάθμιες	Ενώσεις	της.

«Κύριοι συνάδελφοι,
Χίλιες περίπου ημέρες θητείας, 1.000 περίπου έγγραφα - παρεμβάσεις / προτάσεις / συν-

θέσεις / δημιουργικές συγκρούσεις και σημαντικές -όπως προαναφέρθηκε- επιλύσεις προ-
βλημάτων, έγιναν από την Ομοσπονδία μας. Το σημαντικότερο όλων, ότι κατέστη πλέον 
κοινή συνείδηση ότι και «οι Αστυνομικοί είναι φορείς δικαιωμάτων», έχουν «μερίδιο στα 
κοινωνικά αγαθά» και μόνο όταν οι ίδιοι νιώθουν «ασφαλείς», μπορούν να παράσχουν την 
απαιτούμενη ασφάλεια στον Πολίτη. Για άλλη μια φορά, αναφέρθηκε και στη θετική στάση 
της πολιτικής και φυσικής Ηγεσίας, ενώ δεν θα πρέπει, όπως είπε, να παραγνωρισθεί και η 
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συμβολή των κομμάτων, του Τύπου και των Μ.Μ.Ε.
«Προσδοκούμε», είπε	κλείνοντας	τον	απολογισμό	του, «στη συνέχιση της δημιουργικής 

αυτής συνεργασίας, με στόχο όχι μόνο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της κοινωνι-
κο-οικονομικής θέσεως των αστυνομικών, αλλά και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαι-
σίου, των δομών, των λειτουργιών και κυρίως των νοοτροπιών του Σώματος, το άνοιγμα 
σε καινούργιες ιδέες, μεθόδους και τεχνογνωσίες και την προσαρμογή του στις υψηλότερες 
επαγγελματικές απαιτήσεις των καιρών, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά μας ως 
αντεγκληματικού μηχανισμού και να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας των Πολιτών».

Το	 νεοεκλεγέν	Διοικητικό	Συμβούλιο	 συγκροτήθηκε	σε	Σώμα	στις	 18	 Ιουνίου	 2002,	
και	αφού	τηρήθηκαν	οι	προβλεπόμενες	από	το	Καταστατικό	διαδικασίες,	εξελέγησαν	οι	
συμμετέχοντες	στις	αρχαιρεσίες	Αξιωματικοί,	ως	ακολούθως:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:	Α/Υ	Καμαρινόπουλος	Γεώργιος	
Α’	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:	Α/Α’	Ανδρικόπουλος	Αριστείδης
Β΄	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:	Α/Α’	Πουρσανίδης	Ιωάννης
Γ΄	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:	Υ/Α’	Χρηστίδης	Ιωάννης	
ΓΕΝΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:	Α/Α’	Νικολόπουλος	Γεώργιος	
ΕΙΔΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:	Υ/Α’	Σουλόπουλος	Γεώργιος	
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:	Α/Α’	Ανδρικόπουλος	Αριστείδης
ΤΑΜΙΑΣ:	Α/Α’	Καραμαλάκης	Μιχαήλ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΙΕΘΝΩΝ	ΣΧΕΣΕΩΝ:	Υ/Α’	Γιαννούλης	Ματθαίος	
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΩΝ	ΣΧΕΣΕΩΝ	ΚΑΙ	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ	ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:	Υ/Α’	

Γιαννούλης	Ματθαίος	
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΕΚΔΟΣΕΩΝ:	Υ/Α’	Σουλόπουλος	Γεώργιος
ΛΟΙΠΑ	ΜΕΛΗ:
Α/Υ	 Βετούλης	 Μιχαήλ,	Υ/Α’	 Γκαϊντατζής	 Κωνσταντίνος,	Α/Δ	 Ζωγράφος	 Νικόλαος,	

Α/Β’	Καλαμπαλίκης	Δημοσθένης,	Υ/Α’	Κανέλλος	Γεώργιος,	Α/Α’	Λιθοξόπουλος	Γεώργιος	
και	Α/Β’	Χούντας	Δημήτριος179.

179. Μετά την παραίτηση του Μιχαήλ Βετούλη, τη θέση του κατέλαβε ο Γεώργιος Φωτεινόπουλος 
(πρακτικό Δ.Σ. 66/29-10-2002).
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ	ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

Στις 7 Νοέμβρη 2000 η ΠΕΝΑΑ διοργάνωσε στο ξενοδο-
χείο Χίλτον, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Αστυνομικών Συνδικάτων, Hμερίδα με θέμα Αστυνομία 
και ανθρώπινα δικαιώματα. Ομιλητής ο συνταγματολό-
γος Ευάγγελος Βενιζέλος.

Στιγμιότυπα από 
πανελλαδικές 
κινητοποιήσεις 
στη Βουλή και 
στη ΓΑΔΑ το 
Δεκέμβριο του 
2000.
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Ιστορική συμμετοχή της ΠΟΑΞΙΑ 
στην κοινή πορεία της ΓΣΕΕ-
ΑΔΕΔΥ για το ασφαλιστικό, στις 
17-5-2001.

Ημερίδα με αντικείμενο τις «Σύγ-
χρονες διεθνείς απειλές», πραγ-
ματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 
2001 στο ξενοδοχείο Κάραβελ.

To δημοσίευμα της Σύγχρονης Αστυνομίας 
για το δικαίωμα στην απεργία

Η συνεργασία της Ομοσπονδίας με το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο Αστυνομικών Συνδικάτων 
(CESP) έχει παγιωθεί πλέον. Ο Στάθης Μητρό-
πουλος είναι ο πρώτος εκπρόσωπος της ΠΟΑ-
ΞΙΑ που εκλέχθηκε στη θέση του αναπληρωτή 
γενικού γραμματέα του CESP, τιμώντας την 
Ομοσπονδία και τους Έλληνες αστυνομικούς.
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Το 8ο κατά σειράν, συνέδριο, πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Ιουλίου 2002 
(ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC)

Εγκαίνια των νέων Γραφείων της Ομοσπονδίας, επί της Λ. Μεσογείων 96, στις 5-7-2000.



ΜΕΡΟΣ Γ΄ 
 

Η ΠΟΑΞΙΑ συμπλέει με την ΠΟΑΣΥ





Προεδρία Γιώργου Καμαρινόπουλου 
(2002- 2007)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
	Α/Υ	Καμαρινόπουλος	Γεώργιος

Α’	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
	Α/Α’	Ανδρικόπουλος	Αριστείδης

Α/Β΄Γκαϊντατζής	Κων/νος

Β΄	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
	Α/Α’	Πουρσανίδης	Ιωάννης

Α/Υ	Κοκμοτός	Δήμος

Γ΄	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υ/Α’	Χρηστίδης	Ιωάννης
Α/Υ	Αναγνώστου	Κων/νος

ΓΕΝΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
	Α/Α’	Νικολόπουλος	Γεώργιος
Α/Α΄Καλαμπαλίκης	Δημοσθένης

ΕΙΔΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
	Υ/Α’	Σουλόπουλος	Γεώργιος

Α/Υ	Τσολάκος	Ιωάννης

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
	Α/Α’	Ανδρικόπουλος	Αριστείδης
Α/Β΄Παπαμαργαρίτης	Αθανάσιος

ΤΑΜΙΑΣ	
Α/Α’	Καραμαλάκης	Μιχαήλ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΙΕΘΝΩΝ	ΣΧΕΣΕΩΝ
	Υ/Α’	Γιαννούλης	Ματθαίος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΗΜ.	ΣΧΕΣΕΩΝ	ΚΑΙ	ΠΟΛΙΤΙΣΤ.	ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
	Υ/Α’	Γιαννούλης	Ματθαίος,	Α/Υ	Τσολάκος	Ιωάννης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΕΚΔΟΣΕΩΝ
	Υ/Α’	Σουλόπουλος	Γεώργιος

Α/Β΄Παπαμαργαρίτης	Αθανάσιος



ΜΕΛΗ
Α/Υ	Βετούλης	Μιχαήλ,	Υ/Α’	Γκαϊντατζής	Κωνσταντίνος,	Α/Δ	Ζωγράφος	
Νικόλαος,	Α/Β’	Καλαμπαλίκης	Δημοσθένης,	Υ/Α’	Κανέλλος	Γεώργιος,	

Α/Α’	Λιθοξόπουλος	Γεώργιος	και	Α/Β’	Χούντας	Δημήτριος,	Α/Α’	Ανδρικόπουλος	
Αριστείδης,	Α/Β΄	Γιαννούλης	Ματθαίος,	Α/Α΄Δαριβιανάκης	Αντώνιος,	Α/

Β΄Θεοχάρης	Χαράλμπος,	Α/Β΄Μαστρογιάννης	Βασίλειος,	Α/Α΄Πουρσανίδης	
Ιωάννης	και	Α/Υ	Τσιμπίδης	Παναγιώτης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

Νέος βηματισμός

Το	νέο	προεδρείο	αναλαμβάνει	 τη	σκυτάλη	με	αισιοδοξία	και	αυτοπεποίθηση	για	 το	
μέλλον.	Από	τα	πρώτα	εξερχόμενα	έγγραφά	του	ξεχωρίζουμε	αυτό	προς	τον	Πρωθυπουργό	
της	χώρας,	στις	8/8/2002,	αναφορικά	με	τη	διεύρυνση	της	βάσης	υπολογισμού	της	σύντα-
ξης	με	ενσωμάτωση	σ’	αυτήν	τουλάχιστον	του	επιδόματος	ειδικής	απασχόλησης.	Οι	Αξιω-
ματικοί	ανέδειξαν	το	δυσμενέστατο	συνταξιοδοτικό	καθεστώς	των	ενστόλων	έναντι	άλλων	
δημοσίων	υπαλλήλων,	υποστηρίζοντας	ότι	συνταξιοδοτούνταν	με	το	45-48%	των	εν	ενερ-
γεία	αποδοχών	αντί	του	ισχύοντος	68-70%	των	δημοσίων	υπαλλήλων,	ενώ	επιπλέον	απο-
στρατεύονταν	ακουσίως,	πολλές	δε	φορές	πριν	από	τη	συμπλήρωση	των	συντάξιμων	ετών.	
Όμως	και	το	νέο	πνεύμα	στις	σχέσεις	με	την	ΠΟΑΣΥ,	που	έρχεται	να	εκφράσει	και	να	

υπηρετήσει	 με	 διορατικότητα	και	 σύνεση	από	 την	 πρώτη	στιγμή	ο	Γιώργος	Καμαρινό-
πουλος,	διαφαίνεται	και	από	το	έγγραφο	προς	τον	υπουργό	Δημόσιας	Τάξης	της	7/9/2002,	
σύμφωνα	με	το	οποίο	η	ΠΟΑΞΙΑ	τον	καλούσε	να	δεχθεί	και	τις	προτάσεις	της	ΠΟΑΣΥ	
όσον	αφορά	κάποια	σημαντικά	συνταξιοδοτικά	θέματα	(διεύρυνση	αστυνομικών	υπηρε-
σιών	των	οποίων	η	υπηρεσία	να	λογίζεται	διπλάσια	για	τα	έτη	1974-1984),	καθώς	και	την	
αναγνώριση	της	3ετίας	του	Κονδύλη	και	στους	Αξιωματικούς.
Προς	επιβεβαίωση	της	νέας	τακτικής	της	ΠΟΑΞΙΑ	και	της	ανταπόκρισης	που	είχε	αυτή	

στην	«άλλη	πλευρά»,	να	ληφθεί	υπόψη	ότι	στις	11	Σεπτεμβρίου	2002,	όπως	έγραψε	το	τότε	
περιοδικό	της	ΠΟΑΣΥ,	η	«Νέα	Αστυνομία»	(τεύχος	21ο),	αντιπροσωπείες	της	Πανελλή-
νιας	Ομοσπονδίας	Αξιωματικών	Ελληνικής	Αστυνομίας	και	 της	Ενώσεως	Αξιωματικών	
Αττικής,	αποτελούμενες	από	τους	κ.	Γιώργο	Καμαρινόπουλο	και	Γιώργο	Νικολόπουλο,	
πρόεδρο	και	γενικό	γραμματέα	της	πρώτης,	και	τον	πρόεδρο	της	δεύτερης	Αθανάσιο	Κατε-
ρινόπουλο,	κλήθηκαν	και	παραβρέθηκαν	στις	εργασίες	του	Γενικού	Συμβουλίου	της	ΠΟΑ-
ΣΥ,	που	έλαβε	χώρα	στο	ξενοδοχείο	«Εσπέρια»,	στην	Αθήνα.	Ο	πρόεδρος	της	ΠΟΑΣΥ	Δη-
μήτρης	Κυριαζίδης,	καλωσορίζοντάς	τους,	τόνισε	ότι	πρέπει	να	αναζητηθεί	μια	φόρμουλα	
για	κοινή	έκφραση	των	δυο	Ομοσπονδιών. «Δεν είμαστε υπέρ μιας Συνομοσπονδίας, πρέπει 
όμως να λειτουργήσουμε χωρίς προβλήματα, πρέπει να υπάρχει σύγκλιση και όχι αντιπαλό-
τητα για τα κοινά προβλήματα των αστυνομικών», τόνισε.
Χαιρετίζοντας	τις	εργασίες	του	Γενικού	Συμβουλίου	ο	Γ.	Καμαρινόπουλος	αναφέρθηκε	

στην	αναγκαιότητα	της	ανάδειξης	των	κοινών	προβλημάτων,	ενώ	σε	ό,τι	αφορά	την	κοινή	
εκπροσώπηση	και	το	πρόβλημα	που	έχει	δημιουργηθεί	από	το	νόμο	περί	συνδικαλισμού,	
είπε	ότι	δεν	θα	είχε	καμία	αντίρρηση	αν	δεν	προέβλεπε	καν	Ενώσεις	Αξιωματικών.	Θα	επι-
διώξουμε	να	λειτουργήσουμε,	όμως,	χωρίς	αντιπαλότητα,	θα	ενημερώνουμε	την	ΠΟΑΣΥ	
για	τις	πρωτοβουλίες	μας	και	τα	αιτήματά	μας	διότι	επιδίωξή	μας	είναι	να	προσφέρουμε	
στην	υπηρεσία	και	στο	προσωπικό.	Από	την	πλευρά	της	τοπικής	Ένωσης,	ο	Αθ.	Κατερι-
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νόπουλος	αναφέρθηκε	στα	κοινά	προβλήματα	και	τόνισε:	«Η ισχύς είναι εν τη ενώσει. Το 
αλάθητο του Πάπα δεν νομίζω ότι το διεκδικεί κανείς μας. Με διάλογο και καλή διάθεση θα 
πάμε μπροστά, όπως θέλουν άλλωστε και οι συνάδελφοί μας».
Το	λόγο	πήρε	και	ο	νομικός	σύμβουλος	της	ΠΟΑΣΥ	Αλέξης	Μητρόπουλος,	ο	οποίος	

απαντώντας	 στον	 προβληματισμό	 που	 εκφράστηκε	 από	 ορισμένους	 προέδρους	Πρωτο-
βάθμιων	Ενώσεων,	διευκρίνισε	ότι	«ο νόμος ευνοεί και ενθαρρύνει τη συνένωση, ενώ απα-
γορεύει να συνυπάρξουμε στην τριτοβάθμια Ομοσπονδία, στην ΑΔΕΔΥ».

Δημόσια παρέμβαση για την τρομοκρατία

Με	αφορμή	τις	συνεχιζόμενες	εξελίξεις	στο	θέμα	της	τρομοκρατίας,	η	ΠΟΑΞΙΑ	εξέδω-
σε	μια	σημαντική	ανακοίνωση,	η	οποία	δεν	πέρασε	απαρατήρητη.	Σχολιάστηκε	δε	ευμε-
νώς	σε	ανώτατο	επίπεδο	τόσο	στο	υπουργείο	Δημόσιας	Τάξης	όσο	και	στην	αστυνομική	
ιεραρχία:	Την	παραθέτουμε	αυτούσια:

1. Η Ελληνική Αστυνομία, με αιχμή του δόρατος την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, πέτυ-
χε να εξαρθρώσει την τρομοκρατική οργάνωση «Ε.Ο. 17Ν” και συνεχίζει με αμείωτη 
ένταση τις προσπάθειές της για την πλήρη εξάρθρωση του φαινομένου της τρομοκρα-
τίας που ταλάνισε τη χώρα τα τελευταία 27 έτη.

2. Οι Έλληνες Αστυνομικοί, με απόλυτο σεβασμό στην τήρηση των διατάξεων του Συ-
ντάγματος, των Νόμων και των Διεθνών κανόνων, των σχετικών με την προστασία 
των ατομικών δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων προσώπων, με υπομονή, επιμονή, 
μεθοδικότητα, αποφασιστικότητα και επαγγελματισμό πέτυχαν να αξιοποιήσουν σε 
απόλυτο βαθμό όλα τα στοιχεία, με αποτέλεσμα δεκαεπτά (17) μέλη της ανωτέρω 
οργάνωσης να συλληφθούν και να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

 -  Η προσήλωση αυτή στην τήρηση των Νόμων αντιμετωπίσθηκε ευμενώς από τα 
Μ.Μ.Ε. και τους πολίτες και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μία δίκαιη δίκη, ενώ 
παράλληλα αποκατέστησε την τρωθείσα για τους γνωστούς λόγους του παρελθό-
ντος, εμπιστοσύνη της κοινωνίας στην Αστυνομία.

3. Για να επιτευχθεί το παραπάνω αποτέλεσμα, πολλοί Αστυνομικοί εργάσθηκαν συνέ-
χεια, ολόκληρα 24ωρα, εγκατέλειψαν τις οικογένειές τους, υπερβαίνοντας τα συνήθη 
όρια σωματικής και ψυχικής αντοχής του μέσου ανθρώπου και τούτο το έπραξαν συ-
ναισθανόμενοι την ευθύνη και το χρέος που είχε για το συγκεκριμένο θέμα η Ελληνική 
Αστυνομία απέναντι στην πατρίδα μας, τη διεθνή κοινότητα, τα αθώα θύματα ιδιώτες 
και τις οικογένειές τους και τα θύματα αστυνομικούς.

4. Θέλουμε να καταστήσουμε γνωστό στους Έλληνες πολίτες ότι γενικά οι Αστυνομικοί, 
οσάκις παρίσταται ανάγκη, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, μη φειδόμενοι κόπων 
και προσωπικών θυσιών, προκειμένου να εμπεδώσουν το αίσθημα ασφαλείας και να 
προστατεύσουν την κοινωνία από το έγκλημα, παρά τη συνειδητή προσπάθεια ορισμέ-
νων, από τη Μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα, να υποβαθμίσουν το έργο μας, να μας 
«λοιδορήσουν» και εντέλει να μας καταστήσουν ανενεργούς. 

5. Διαβεβαιώνουμε τον Ελληνικό λαό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Αστυνομικών 
διαθέτουν ικανότητες, μόρφωση, επαγγελματισμό και θέληση για εκπλήρωση της 
αποστολής τους, για τούτο οι πολίτες με εμπιστοσύνη θα πρέπει να απευθύνονται στις 
Αστυνομικές Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και να είναι 
σίγουροι ότι τα νόμιμα αιτήματά τους θα ικανοποιηθούν.
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6. Προειδοποιούμε ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται για σπίλωση συναδέλφων 
μας, που είχαν ενεργό ρόλο στην όλη υπόθεση, με απώτερο σκοπό την ακύρωση του 
έργου τους, δεν θα τελεσφορήσουν γιατί ακράδαντα πιστεύουμε ότι ο Ελληνικός Λαός 
δεν παραπλανάται πλέον.

7. Καλούμε την Πολιτεία να επιλύσει τα προβλήματα των Αστυνομικών όπως αυτά τίθε-
νται από τις Συνδικαλιστικές τους Οργανώσεις, να βελτιώσει την εκπαίδευσή τους και 
να ενισχύσει την υλικοτεχνική υποδομή των Υπηρεσιών, προκειμένου από καλύτερη 
θέση να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας, 
πράγμα απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Κράτους και της Κοινωνίας.

8. Τέλος, καλούμε την πολιτική και φυσική Ηγεσία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης να 
πράξει το καθήκον της απέναντι στους πρωταγωνιστές αυτής της επιτυχίας Αστυνο-
μικούς, επιβραβεύοντάς τους υλικά και ηθικά (χορηγώντας τους υλική αμοιβή και 
προάγοντάς τους βαθμολογικά), διότι έτσι θα καταδειχθεί το μέγεθος της επιτυχίας 
και θα αυξηθεί το ενδιαφέρον των λοιπών Αστυνομικών στην καθημερινή υπηρεσι-
ακή τους δράση, γεγονός που θα έχει καταλυτικά αποτελέσματα στη μάχη κατά της 
εγκληματικότητας.

Οι προτεραιότητες

Εξάλλου,	το	νεοεκλεγέν	Δ.Σ.	συνεδρίασε	με	τη	συμμετοχή	των	εκπροσώπων	των	Πρω-
τοβαθμίων	Ενώσεων	στις	24	Σεπτεμβρίου	2002	με	βασικά	θέματα,	πέραν	της	τρεχούσης	
καταστάσεως,	το	φλέγον	ζήτημα	των	μεταθέσεων-αποσπάσεων,	που	απασχόλησε	και	τους	
επόμενους	μήνες	με	την	υποβολή	συγκεκριμένων	προτάσεων.	Επίσης,	τέθηκε	ζήτημα	πε-
ραιτέρω	αύξησης	των	οργανικών	θέσεων	με	στόχο	τη	διαμόρφωση	σταθερής	επετηρίδας	
και	κάλυψης	των	αναγκών	ενόψει	της	διοργάνωσης	των	Ολυμπιακών	Αγώνων,	αλλά	και	
διασφάλισης	των	αστυνομικών	στην	καθημερινή	τους	μάχη	με	το	έγκλημα.	
Έτσι,	δοθείσης	της	ευκαιρίας,	κατά	την	επίσκεψη	του	Πρωθυπουργού	Κώστα	Σημίτη	

στο	ΥΔΤ,	η	Ομοσπονδία	 τού	επέδωσε	επιστολή,	 εξαίροντας	 την	προσφορά	του	Έλληνα	
αστυνομικού	στην	ελληνική	κοινωνία,	αλλά	επισημαίνοντας	ταυτόχρονα	και	την	επείγου-
σα	εθνική	και	κοινωνική	ανάγκη	της	ενασχόλησής	του	με	τα	προβλήματα	της	Αστυνομίας:

«Στην προσπάθεια αυτή το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικό και πολι-
τικό) δεν εφείσθη μόχθου καθημερινού, αργιών ή εξαιρέσιμων ημερών εργασίας επί 24ώρου 
βάσεως, θάρρους, θυσιών και αυταπάρνησης. Ευρισκόμενο σε μια διαρκή εγρήγορση και με 
αναπτερωμένο το ηθικό και αυξημένο πλέον κύρος, αναβαθμίζει ως ιδιαίτερη διοικητική και 
κοινωνική μονάδα την παρουσία και προσφορά στην ελληνική κοινωνία, ώστε να εμπεδώσει 
το μείζον αγαθό της κοινωνικής ασφάλειας και γαλήνης, που αποτελεί την εδραία βάση κάθε 
κοινωνικής, πολιτιστικής, αλλά και πολιτικής προόδου.

Ουδείς, όμως, μοχλός της διοικητικής μηχανής, όσο συνειδητοποιημένος και αποτελεσμα-
τικός κι αν είναι, εν σχέσει πάντοτε με τις αναλογίες της ελληνικής συγκυρίας, δεν υπονοεί 
να συνεχίσει να αποδίδει και να πολλαπλασιάζει την προσφορά του χωρίς την ανάλογη προ-
σφορά θέσεων, μεθόδων και ευκαιριών εκ μέρους της Πολιτείας. Κανένας μηχανισμός δεν 
μπορεί να λειτουργεί ως τεντωμένο τόξο διαρκώς, αν δεν συντηρείται με τα καλύτερα υλικά.

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Είναι καιρός να εγκύψετε επί των κυριοτέρων αιτημάτων μας, που δεν είναι ασφαλώς αιτή-

ματα συντεχνιακού χαρακτήρα, αλλά άπτονται της αποτελεσματικής λειτουργίας της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του εκσυγχρονισμού της και αδήριτης ανάγκης προσαρμογής της στις νέες συνθήκες.



460

Μανώλης	Κ.	Σταυρακάκης

Επιζητούμε, επιτέλους, την προσωπική σας ενεργοποίηση και τη διαβίβαση συγκεκριμέ-
νων εντολών προς τους αρμοδίους υπουργούς, προκειμένου να επισπεύσουν την άμεση ικα-
νοποίηση των χρονιζόντων αιτημάτων μας.

Η κατάκτηση και η διατήρηση υψηλού επιπέδου αστυνόμευσης, ασφάλειας και διαφάνει-
ας, που αποτελούν τα σύγχρονα αιτήματα όλης της ευρωπαϊκής κοινωνίας, απαιτούν την 
ικανοποίησή τους. Και εμείς διαρκώς αποδεικνύουμε ότι είμαστε ικανοί να τα προσφέρουμε, 
εάν εξοπλισθούμε με όσα το ευρωπαϊκό δίκαιο παρόμοιων υπηρεσιών θεωρεί αυτονόητα.

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Γνωρίζοντας ότι η ασφάλεια του Πολίτη και της Κοινωνίας αποτελεί άμεση προτεραιότητά 

σας, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα δείξετε το ανάλογο ενδιαφέρον και τη δέουσα αποφασιστικό-
τητα για το μέλλον του Έλληνα Αστυνομικού».
Να	σημειωθεί	 ότι	 το	προεδρείο	 επισκέφθηκε,	 επίσης,	 τον	διευθυντή	 της	ΔΑΟΑ	υπο-

στράτηγο	Βασίλειο	Κωνσταντινίδη	και	ενημερώθηκε	αναλυτικά	για	τη	λειτουργία	της	και	
το	σημαντικό	έργο	που	καλείτο	να	φέρει	εις	πέρας.

Στις	12-11-2002	ψηφίσθηκε	στην	Βουλή	το	Σχέδιο	Νόμου	για	την	«Τροποποίηση	της	
Συνταξιοδοτικής	Νομοθεσίας	 του	Δημοσίου	 και	 άλλες	Διατάξεις»,	 που	 περιείχε	 και	 τις	
ακόλουθες	διατάξεις:
1.	Με	το	άρθρο	6	παρ.	1	επεκτείνονται	οι	διατάξεις	του	άρθρου	3	Ν.Δ.	142/74	(πλα-

σματική	5ετία)	και	σε	όσους	αστυνομικούς	υπηρετούσαν	σε	Υποδιευθύνσεις,	Τμήματα	και	
Σταθμούς	Τουριστικής	Αστυνομίας,	Αγορανομίας,	Ελέγχων	Διαβατηρίων,	Διαβιβάσεων	-	
Κέντρων	Ρ/Τ,	Γραφείων	Εγκληματολογιών	Ερευνών,	καθώς	και	στις	Αστυνομικές	Σχολές	
(εκπαιδευτικό	προσωπικό).
2.	Με	 το	άρθρο	6	 παρ.	 8	 αναγνωρίζεται	 η	 γνωστή	3ετία	Κονδύλη	 (προσαύξηση	 της	

σύνταξης	κατά	3/35)	και	στους	Αξιωματικούς,	υπό	την	προϋπόθεση	ότι	αποστρατεύονται	
αυτεπάγγελτα	λόγω	προαγωγής	νεωτέρου	τους	και	εφόσον	καταβάλλουν	το	σύνολο	των	
ασφαλιστικών	εισφορών	(4.400	ευρώ	περίπου).
3.	Με	το	άρθρο	14	παρ.	2,	για	τον	υπολογισμό	της	σύνταξης	των	Αξιωματικών	από	το	

βαθμό	του	Ταξιάρχου	και	άνω	υπολογίζεται	και	το	επίδομα	επιτελικής	ευθύνης,	το	οποίο	
ανέρχεται	για	τον	Ταξίαρχο	στα	205	ευρώ,	για	τον	Υποστράτηγο	στα	323	ευρώ,	για	τον	
Αντιστράτηγο	στα	440	ευρώ	και	για	τον	Αρχηγό	στα	586	ευρώ,	αντί	του	επιδόματος	των	
176	ευρώ	που	προβλεπόταν	με	την	παρ.	13	του	άρθρου	1	του	Ν.	3029/2002.	Για	τον	Αστυ-
νομικό	Διευθυντή	και	κάτω	παραμένει	το	επίδομα	των	176	ευρώ.
Το	ανωτέρω	επίδομα	θα	καταβληθεί	τμηματικά	από	1-1-2003	και	θα	ολοκληρωθεί	την	

1-1-2007,	δηλαδή	1/5	κάθε	έτος.
Το	επίδομα	αυτό	αφορά	και	τους	ήδη	συνταξιούχους,	και	το	κρίσιμο	είναι	ότι	ο	βαθ-

μός	στον	οποίο	υπολογίζεται,	είναι	ο	τελικός	βαθμός	που	απονέμεται	στους	Αξιωματικούς	
μετά	την	αποστρατεία	τους,	δηλαδή	λαμβάνεται	υπόψη	ο	«μίνι»	βαθμός.	
Το	προεδρείο	της	Ομοσπονδίας	αντέδρασε	στις	διατάξεις	αυτές,	με	μακροσκελή	ανα-

κοίνωση	 προς	 τις	Πρωτοβάθμιες,	 ασκώντας	 μάλιστα	 κριτική	 στην	 κυβέρνηση	 για	 τους	
χειρισμούς	της,	δεδομένου	ότι	είχε	λάβει	ισχυρές	δεσμεύσεις	κατά	τις	συναντήσεις	του	με	
τον	υφυπουργό	Οικονομικών	Γιώργο	Φλωρίδη.	Επειδή	η	παραπάνω	ρύθμιση	δεν	ικανο-
ποιούσε	τους	Αξιωματικούς,	η	Ομοσπονδία	άρχισε	έναν	μαραθώνιο	διαβουλεύσεων	για	να	
λυθεί	το	ζήτημα	ευνοϊκά.	Το	δεύτερο	10ήμερο	του	Σεπτεμβρίου	ζητήθηκε	συνάντηση	με	
τον	Γιώργο	Φλωρίδη,	ο	οποίος	δεν	τους	δέχτηκε	και	τους	παρέπεμψε	στον	Διευθυντή	του	
γραφείου	του,	ο	οποίος	με	τη	σειρά	του	επέδειξε	εχθρική	προς	το	αίτημά	τους	διάθεση.	Την	
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23η	Σεπτεμβρίου	2002	συναντήθηκαν	με	τον	υπουργό	Δημόσιας	Τάξης,	τον	ενημέρωσαν	
και	εγγράφως,	αλλά	απάντησε	ότι	δεν	το	γνωρίζει	καν	ως	θέμα.	Είπε,	όμως,	ότι	θα	το	με-
λετούσε	και	θα	τους	απαντούσε.	Απευθύνθηκαν	επίσης	σε	όλα	τα	κόμματα	της	Βουλής,	τα	
οποία	κατά	τη	συζήτηση	του	σχεδίου	νόμου	υποστήριξαν	την	πρότασή	τους	και	το	δίκαιο	
του	αιτήματος	τους,	πλην	όμως	ο	υφυπουργός	Οικονομικών	με	επιμονή	δεν	δέχθηκε	καμία	
τροποποίηση	για	την	επίμαχη	διάταξη.
Η	Ομοσπονδία	ασκούσε	κριτική,	τονίζοντας	ότι	«η διάταξη που ψηφίσθηκε σχετικά με 

την 3ετία Κονδύλη, εισάγει νέα δεδομένα και ήθη στις κρίσεις-προαγωγές των Αξιωματικών, 
αυξάνοντας τις πελατειακές σχέσεις και την αναξιοπρέπεια, αφού πλέον το «μέσον» δεν θα 
μπαίνει μόνο για την τυχόν προαγωγή μας, αλλά και την αποστρατεία μας. Ρωτάμε: “Σε ποιο 
έσχατο σημείο θέλουν να μας φτάσουν;”. 

Το υπουργείο Οικονομικών για την επίμαχη διάταξη έδειξε εχθρότητα προς τους Αξιω-
ματικούς της Αστυνομίας και ο υπουργός μας κ. Χρυσοχοΐδης απέφυγε να δει το πρόβλημα, 
για δικούς του λόγους, τους οποίους μάλιστα απέφυγε να μας εξηγήσει. Το θέμα της 3ετίας 
Κονδύλη παραμένει ανοικτό.

Κατaβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιλυθεί οριστικά τώρα, πράγμα που δεν 
έγινε. Καλούμε τον υπουργό Δημόσιας Τάξης από σήμερα να προωθήσει στο υπουργείο Οι-
κονομικών διάταξη η οποία να προβλέπει τη ρύθμιση του θέματος της 3ετίας Κονδύλη με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύει για το λοιπό προσωπικό και να αναλάβει 
πρωτοβουλία, ώστε να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν έχει ιδιαί-
τερο οικονομικό κόστος και αφορά κυρίως στους νέους Αξιωματικούς, για τους οποίους όλοι 
έχουμε υποχρέωση να δημιουργήσουμε προοπτικές ώστε απερίσπαστοι να αφοσιωθούν στα 
καθήκοντά τους», ανέφερε	το	αποκαλυπτικό	έγγραφο	της	Ομοσπονδίας.

Εκπροσώπηση στο CESP

Κατά	το	χρονικό	διάστημα	14-16/11/2002,	το	Ευρωπαϊκό	Συμβούλιο	Αστυνομικών	Συν-
δικάτων	πραγματοποίησε	στο	Στρασβούργο	το	5°	Εκλογικό-Απολογιστικό	του	Συνέδριο	
με	θέμα	«Η	Ευρωπαϊκή	Πολιτική	για	την	Ελευθερία,	Ασφάλεια	και	Δικαιοσύνη».	Αντι-
προσωπεία	της	ΠΟΑΞΙΑ	συμμετείχε	σε	αυτό,	συμβάλλοντας	στην	τροποποίηση	ορισμέ-
νων	άρθρων	 του	Καταστατικού	 του,	 αλλά	πετυχαίνοντας	και	 την	αντιπροσώπευσή	 της.	
Για	πρώτη	φορά	στην	ιστορία	του	CESP,	η	Ομοσπονδία	εξέλεξε	στο	7μελές	Εκτελεστικό	
Γραφείο	του	ως	μέλος	τον	Α’	Αντιπρόεδρο	και	Οργανωτικό	Γραμματέα	της,	Αστυνόμο	Α’	
Αριστείδη	Ανδρικόπουλο,	ο	οποίος	κατέλαβε	τη	θέση	του	Α’	Αναπληρωτή	Γεν.	Γραμματέα	
του	CESP,	με	ψήφους	15	υπέρ,	1	κατά	και	1	αποχή.

«Το συνδικαλιστικό αυτό κεκτημένο αποτελεί σπουδαία και τιμητική διάκριση για την 
Ομοσπονδία μας και κάνει ομολογουμένως περήφανους όλους τους συνδικαλιστές και τα 
μέλη της. Αποτελεί δικαίωση της Ομοσπονδίας μας για τους συνδικαλιστικούς της αγώνες 
στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αστυνομικών Συνδικάτων και μας δίνει τη δυνα-
τότητα και μοναδική ευκαιρία να βρισκόμαστε μέσα στο κέντρο λήψης των αποφάσεων του 
CESP, στο Εκτελεστικό Γραφείο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τη βελτίωση των αρμοδιοτή-
των μας στον κοινό συνδικαλιστικό Ευρωπαϊκό Αγώνα, με στόχο μια Ευρωπαϊκή Αστυνομία 
υψηλά καταρτισμένη, αναγνωρισμένη και σεβαστή στις υπηρεσίες όλων των πολιτών της 
Ευρώπης»,	σχολίαζε	η	Ομοσπονδία.	Στο	τελικό	Ψήφισμα	του	Συνεδρίου	του	CESP,	μεταξύ	
άλλων,	σημειώνονταν	και	τα	εξής:
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α.		Ο	σεβασμός	όλων	 των	Αστυνομικών	κατά	 την	άσκηση	των	καθηκόντων	 τους	στη	
Διακήρυξη	των	Ανθρωπίνων	Δικαιωμάτων,	στην	Ευρωπαϊκή	Σύμβαση	των	Ανθρω-
πίνων	Δικαιωμάτων	και	κυρίως	στον	Ευρωπαϊκό	Αστυνομικό	Δεοντολογικό	Κώδικα	
(Πρόταση	10-2001	από	19.9.2001),	που	υιοθετήθηκε	από	το	Συμβούλιο	Υπουργών	
του	Συμβουλίου	της	Ευρώπης.

β.		Η	προσήλωση	στη	διαδικασία	δημιουργίας	κοινού	εδάφους	δικαιοσύνης,	ελευθερίας	
και	ασφάλειας	στην	Ευρωπαϊκή	Ένωση,	διαδικασία	στην	οποία	οι	Ευρωπαίοι	Αστυ-
νομικοί	 θα	πρέπει	 να	 είναι	 επαγγελματίες	 της	ασφάλειας	και	προστάτες	όλων	 των	
ελευθεριών	των	πολιτών.

γ.		Η	σταθερή	και	κατηγορηματική	καταδίκη	της	τρομοκρατίας	οποιασδήποτε	μορφής.	
Το	CESP	συνεχάρη	 την	Ελληνική	Αστυνομία	στην	προσπάθειά	 της	 για	 την	πλήρη	
εξάρθρωση	της	τρομοκρατικής	Οργάνωσης	«17	Νοέμβρη».

δ.		Η	απαίτηση	για	έγκριση	μιας	δίκαιης	λύσης	στο	πρόβλημα	των	Κυπρίων	Αστυνομι-
κών	συναδέλφων	μας,	που	χάθηκαν	κατά	τη	διάρκεια	της	Τουρκικής	εισβολής	στην	
Κύπρο,	πρόβλημα	που	παραμένει	άλυτο	για	29	χρόνια.

ε.		Τέλος,	το	CESP	απαιτεί	την	εφαρμογή	των	αποφάσεων	του	Συμβουλίου	Ασφαλείας	
των	Ηνωμένων	Εθνών	και	χαιρετίζει	τις	νέες	προσπάθειες	και	πρωτοβουλίες,	που	θα	
βοηθήσουν	την	ένταξη	της	Κύπρου	στην	Ευρωπαϊκή	Ένωση,	γεγονός	που	θα	βοηθή-
σει	στην	επίλυση	των	διαφόρων	προβλημάτων	της	Κυπριακής	Αστυνομίας.

Όλα	αυτά	προφανώς	και	δεν	προήλθαν	ως	μάννα	εξ	ουρανού.	Ήταν	αποτέλεσμα	σκληρής	
δουλειάς,	εντόνων	διαβουλεύσεων	και	σοβαρών	διαπραγματεύσεων	μεταξύ	των	αντιπρο-
σωπειών	των	Αστυνομιών	χωρών-μελών	του	CESP.	Το	τελευταίο	δίμηνο,	αντιπροσωπείες	
του	προεδρείου	της	ΠΟΑΞΙΑ	είχαν	επισκεφθεί	διαδοχικά	την	Κύπρο,	Βουλγαρία,	Σκόπια,	
Μάλτα	και	Ισπανία,	όπου	έγιναν	συζητήσεις	και	ανταλλαγή	απόψεων,	για	το	μέλλον	του	
Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Αστυνομικών	Συνδικάτων.	Ο	στόχος	είχε	επιτευχθεί	και	η	ΠΟ-
ΑΞΙΑ	είχε	αρχίσει	να	διαδραματίζει	ενεργό	και	σημαντικό	ρόλο	στα	συνδικαλιστικά	δρώ-
μενα	των	Αστυνομιών	της	Ευρώπης.	«Στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων και τιμούμε 
την εμπιστοσύνη που μας δείξατε, για να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας. Πυκνώστε 
τις τάξεις της Ομοσπονδίας μας. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Πολλά προβλήματά μας 
περιμένουν λύση. Θα αγωνισθούμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πάθος για την επίλυσή 
τους»,	ήταν	το	μήνυμά	της	μετά	το	συνέδριο.

Τέρμα οι εσωτερικές διαμάχες

Στο	εσωτερικό	μέτωπο	των	κοινών	αγώνων	των	ενστόλων,	ξεχωρίζουμε	τη	συνάντηση	
(22	Νοεμβρίου	2002)	των	προεδρείων	όλων	των	Ομοσπονδιών	αυτή	τη	φορά,	συμπερι-
λαμβανομένης	και	της	ΠΟΑΞΙΑ,	με	αντιπροσωπεία	του	ΚΚΕ,	και	συγκεκριμένα	με	τον	
κοινοβουλευτικό	εκπρόσωπο	του	Κόμματος,	Αντώνη	Σκυλλάκο	και	τον	Γιάννη	Νάκη,	μέ-
λος	της	Κ.Ε.	Κατά	τη	συνάντηση	τέθηκε	με	έμφαση	το	αίτημα	να	χορηγηθεί	και	στα	ένστο-
λα	στελέχη	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	το	ίδιο,	σε	ύψος,	επίδομα	της	ειδικής	απασχόλησης	
με	αυτό	των	Ενόπλων	Δυνάμεων	(διαφορά	ύψους	59,69	ευρώ).	Ζήτησαν	επίσης	τη	στήριξη	
του	ΚΚΕ	για	τη	θετική	έκβαση	του	αγώνα	τους,	ενημερώνοντας	την	αντιπροσωπεία	ότι	τα	
προεδρεία	των	Ομοσπονδιών	θα	αποτελούν	στο	εξής	ένα	άτυπο	συλλογικό	όργανο,	ώστε	
ν’	αντιμετωπίσουν	από	κοινού	τα	προβλήματά	τους.	
Στη	συνάντηση	πήραν	μέρος	οι	Γ.	Καμαρινόπουλος	και	Γ.	Νικολόπουλος,	πρόεδρος	και	

γραμματέας,	αντίστοιχα,	 της	ΠΟΑΞΙΑ,	Δ.	Κυριαζίδης,	Κ.	Αντωνίου	και	Κ.	Βουδούρης,	
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πρόεδρος,	αντιπρόεδρος	και	γραμματέας,	αντίστοιχα,	της	ΠΟΑΣΥ,	οι		Γ.	Πήλιουρας	και	Μ.	
Χάλαρης,	πρόεδρος	και	μέλος	Δ.Σ.,	αντίστοιχα,	της	Πανελλήνιας	Ομοσπονδίας	Ενώσεων	
Υπαλλήλων	Πυροσβεστικού	Σώματος,	οι		Ν.	Διαμαντής,	Β.	Δασκαλόπουλος	και	Γ.	Στα-
μούλης,	πρόεδρος,	αντιπρόεδρος	και	γραμματέας,	αντίστοιχα,	της	Ένωσης	Αξιωματικών	
Π.Σ.	και	οι	Α.	Μαυρόπουλος	και	Γ.	Δριβάκος,	πρόεδρος	και	ταμίας,	αντίστοιχα,	της	Πανελ-
λήνιας	Ομοσπονδίας	Ενώσεων	Προσωπικού	Λιμενικού	Σώματος.
Με	 τη	συνάντηση	αυτή	πιστοποιήθηκε	κατά	 τον	καλύτερο	 τρόπο	ο	 τερματισμός	 της	

χρόνιας	 διαμάχης	 της	ΠΟΑΞΙΑ	με	 την	ΠΟΑΣΥ.	Η	 νέα	 πολιτική	 που	 είχε	 εγκαινιαστεί	
επί	Γιώργου	Καμαρινόπουλου,	όπως	αποδείχθηκε,	είχε	στέρεες	βάσεις	και	συνεχίζεται	ως	
τις	μέρες	μας,	 εγγράφοντας	κάθε	τι	θετικό	και	 ελπιδοφόρο	με	τους	κοινούς	αγώνες	και	
τις	κοινές	συνέργειες	σε	όλα	τα	κρίσιμα	ζητήματα	που	απασχόλησαν	και	απασχολούν	το	
αστυνομικό	Σώμα.

Σημείο	έντονης	αντιπαράθεσης	της	ΠΟΑΞΙΑ	με	την	πολιτική	Ηγεσία	αυτή	την	περίο-
δο	αποτέλεσε,	πάντως,	και	η	παρελκυστική	τακτική	που	ακολούθησε	αναφορικά	με	την	
αναγνώριση	της	συμβολής	των	υπηρετούντων	στη	ΔΑΕΕΒ.	Στις	29/11/2002,	το	προεδρείο	
ενημέρωσε	τις	Πρωτοβάθμιες	Ενώσεις	για	την	τακτική	της	Ηγεσίας,	καταγγέλλοντας	ότι	
αρνείται	το	διάλογο,	ενώ	απέστειλε	επιστολή	και	στον	 ίδιο	τον	υπουργό,	σημειώνοντας	
ότι	«μετά από 27 χρόνια αιματηρής δράσης της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν, που είχε ως 
συνέπεια τον διασυρμό της χώρας μας στο εξωτερικό και αναστάτωση της κοινωνικοοικονο-
μικοπολιτικής ζωής στο εσωτερικό, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, με αιχμή του δόρατος τη 
ΔΑΕΕΒ, ευτύχησε, εκπληρώνοντας το καθήκον της, να θέσει τέρμα στην εγκληματική δράση 
της οργάνωσης αυτής, εξαρθρώνοντάς την στο σύνολό της και οδηγώντας τους υπαίτιους-
μέλη της ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Για να υπάρξει, όμως, το ανωτέρω αποτέλεσμα, κύριε υπουργέ, πλήθος αστυνομικών ερ-
γάσθηκαν συνέχεια, ολόκληρα 24ωρα, εγκατέλειψαν τις οικογένειές τους, υπερβαίνοντας τα 
συνήθη όρια σωματικής και ψυχικής αντοχής του μέσου ανθρώπου, και τούτο το έπραξαν 
συναισθανόμενοι την ευθύνη και το χρέος που είχε για το συγκεκριμένο θέμα η Ελληνική 
Αστυνομία απέναντι στην πατρίδα μας, τη διεθνή κοινότητα, τα αθώα θύματα ιδιώτες και τις 
οικογένειές τους και τα θύματα αστυνομικούς.

Παρά ταύτα, όμως, κύριε υπουργέ, οι πρωταγωνιστές αστυνομικοί δεν έχουν ακόμη ακού-
σει ούτε μία επιβράβευση για τις προσπάθειές τους, δεν έχουν αισθανθεί “ούτε ένα χτύπημα 
στην πλάτη”, τουναντίον με πρωτοβουλία σας βραβεύθηκαν Βρετανοί Αστυνομικοί, οι οποί-
οι καμία συμμετοχή δεν είχαν (διερωτώμεθα, άλλωστε, πώς θα μπορούσαν να έχουν) στην 
όλη υπόθεση, για λόγους που μόνο εσείς γνωρίζετε. 

Κύριε Υπουργέ,
Οι Έλληνες Αστυνομικοί που συμμετείχαν άμεσα ή έμμεσα στην εξάρθρωση της τρομοκρα-

τικής οργάνωσης 17Ν και συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις προσπάθειές τους για την πλήρη 
εξάρθρωση του φαινομένου της τρομοκρατίας που ταλάνισε τη χώρα τα τελευταία 27 έτη, ανα-
μένουν από την πολιτική Ηγεσία του Υ.Δ.Τ. και τη φυσική Ηγεσία της Αστυνομίας, αναγνώριση 
του έργου τους και επιβράβευση ηθική και υλική για να καταδειχθεί έτσι το μέγεθος της επιτυχί-
ας και να αυξηθεί το ενδιαφέρον των λοιπών Αστυνομικών στην καθημερινή υπηρεσιακή τους 
δράση, γεγονός που θα έχει καταλυτικά αποτελέσματα στη μάχη κατά της εγκληματικότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω, κύριε Υπουργέ, προτείνουμε τα εξής:
α. Βαθμολογική προαγωγή όλων των υπηρετούντων στη Δ.Α.Ε.Ε.Β. Αστυνομικών (όλων 

των βαθμών).
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β. Υλική αμοιβή τουλάχιστον 15.000 ευρώ για όλους τους αστυνομικούς της Δ.Α.Ε.Ε.Β.
γ. Την ανώτατη προβλεπόμενη ηθική αμοιβή για όλους τους αστυνομικούς της Δ.Α.Ε.Ε.Β.
δ. Βαθμολογική - Υλική και Ηθική αμοιβή αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογιών 

Ερευνών που θα κριθεί (ανάλογα με την προσφορά ενός εκάστου) ότι συμμετείχαν στην όλη 
υπόθεση.

ε. Υλική και Ηθική Αμοιβή αστυνομικών λοιπών υπηρεσιών (π.χ. Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Αττικής) που συμμετείχαν στη διαδικασία ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής ενός εκάστου.

Η τρομοκρατία, πέραν των άλλων, κόστισε ανυπολόγιστα ποσά και στην Πολιτεία και σε 
επιχειρήσεις και σε μεμονωμένους πολίτες, για τούτο δεν θα πρέπει να υπάρξει «μίζερη» 
αντιμετώπιση στο θέμα των υλικών αμοιβών των αστυνομικών που συμμετείχαν στην εξάρ-
θρωσή της.

Ευελπιστώντας ότι αναγνωρίζετε το έργο που επιτελέστηκε και επιτελείται, είμαστε βέ-
βαιοι ότι θα ανταποκριθείτε στις προσδοκίες των συναδέλφων, για τούτο παρακαλούμε να 
δώσετε τις οδηγίες-εντολές που πρέπει, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες και σε σύντομο 
χρόνο να υπάρξουν αποτελέσματα», κατέληγε	η	επιστολή	με	παραλήπτες	τον	Μ.	Χρυσοχο-
ΐδη	και	τον	Αρχηγό	Φώτη	Νασιάκο.

Κοινή συνεδρίαση για το επικίνδυνο 

Ήταν	σαφές	ότι	η	κυβερνητική	αδιαλλαξία	μπορούσε	να	καμφθεί	μόνο	με	το	αρραγές	
μέτωπο	 των	 ενστόλων,	 γεγονός	που	 επισημοποιήθηκε	και	στις	 5-12-2002	με	 την	κοινή	
συνεδρίαση	των	προεδρείων	των	δευτεροβάθμιων	συνδικαλιστικών	οργανώσεων	Αστυνο-
μικών,	Λιμενικών	και	Πυροσβεστών.	Για	πρώτη	φορά	εκδόθηκε	κοινό	Δελτίο	Τύπου	που	
έφερε	τις	υπογραφές	όλων	των	προέδρων,	ήτοι	των	Γιώργου	Καμαρινόπουλου	(ΠΟΑΞΙΑ),	
Δημήτρη	 Κυριαζίδη	 (ΠΟΑΣΥ),	 Τάσου	Μαυρόπουλου	 (ΠΟΕΠΛΣ),	 Γιώργου	 Πήλιουρα	
(ΠΟΕΥΠΣ)	και	Νίκου	Διαμαντή	(ΕΑΠΣ).	Ο	στόχος	ήταν	ένας	και	μοναδικός:	να	καθο-
ρίσουν	την	περαιτέρω	στάση	και	πορεία	τους	σε	ό,τι	αφορά	τη	διεκδίκηση	ενός	κοινού	
εξειδικευμένου	οικονομικού	πλαισίου	για	το	έτος	2003,	δηλαδή:
1.	Τη	χορήγηση	και	στα	ένστολα	στελέχη	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	του	ίδιου	σε	ύψος	

επιδόματος	Ειδικής	Απασχόλησης	με	αυτό	των	Ενόπλων	Δυνάμεων,	ήτοι:
Στους	Αξιωματικούς,	Ανθυπαστυνόμους	και	αντίστοιχους	του	Π.Σ	και	Λ.Σ.	249,45	ευρώ	

(85.000	δρχ.)	αντί	του	μέχρι	τότε	χορηγούμενου	190,76	ευρώ	(65.000	δρχ.).
Στα	λοιπά	στελέχη	190,76	(65.000	δρχ.)	αντί	των	132,06	ευρώ	(45.000	δρχ.).
2.	Η	Ειδική	αποζημίωση	που	χορηγείται	στα	ένστολα	στελέχη	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	

να	αναπροσαρμοσθεί	στα	εβδομήντα	 (70)	ευρώ	για	κάθε	ημέρα	πέραν	του	πενθημέρου	
απασχόληση.
3.	Να	υλοποιηθεί	έμπρακτα	η	αδιαμφισβήτητη	αποδοχή	απ’	όλη	την	Κοινωνία	ότι	το	

επάγγελμα	των	ένστολων	στελεχών	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	είναι	επικίνδυνο,	με	τη	θε-
σμοθέτηση	του	χαρακτηρισμού	του	ως	τέτοιου	(επικίνδυνο)	και	τη	χορήγηση	αντίστοιχου	
επιδόματος,	ήτοι:
α)	Όσοι	εκτελούν	μάχιμη	υπηρεσία	και	όσοι	εκτελούν	υπηρεσία	γραφείου	λόγω	βλάβης	

της	υγείας	τους	που	προήλθε	συνεπεία	ή	ένεκα	της	υπηρεσίας	τους,	λαμβάνουν	μηνιαίως	
το	ποσό	των	180	ευρώ	και
β)	Όσοι	εκτελούν	περιστασιακά	μάχιμη	υπηρεσία	και	όσοι	εκτελούν	υπηρεσία	γραφείου	

λόγω	βλάβης	της	υγείας	τους	για	οποιονδήποτε	λόγο	πλην	της	ανωτέρω	αναφερομένης,	
λαμβάνουν	μηνιαίως	το	ποσό	των	120	ευρώ.
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4.	Χορήγηση	των	ίδιων	κινήτρων	και	στο	ένστολο	προσωπικό	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	
μ’	αυτά	που	χορηγούνται	στους	λοιπούς	υπαλλήλους	της	χώρας,	οι	οποίοι	υπηρετούν	σε	
προβληματικές	και	παραμεθόριες	περιοχές.
Τα	προεδρεία	αποφάσισαν	να	αναλώσουν	τον	μήνα	Νοέμβριο	στην	ενημέρωση	των	συ-

ναδέλφων	τους,	αλλά	και	στη	συζήτηση-ενημέρωση	των	πολιτικών	κομμάτων	όσο	και	των	
Ηγεσιών	των	Σωμάτων	Ασφαλείας.	Στο	τέλος,	κατέληξαν	κοινά	και	ομόφωνα	στις	εξής	
διαπιστώσεις,	συμπεράσματα	και	αποφάσεις:

«Οι δύο πραγματοποιηθείσες συναντήσεις με τα πολιτικά κόμματα, ΚΚΕ και Συνασπισμό, 
υπήρξαν θετικές, με την έννοια ότι υιοθέτησαν και στηρίζουν δημόσια το δίκαιο των αιτη-
μάτων.

Συνάντηση - συζήτηση με την Αξιωματική αντιπολίτευση (Νέα Δημοκρατία) δεν κατέστη 
εφικτή, ελπίζουμε δε αντιλαμβανόμενη την οικονομική δυσχερή θέση των εργαζομένων στα 
Σώματα Ασφαλείας να συνδράμει αυτούς για τη χορήγηση των αυτονόητων και ήδη χορηγού-
μενων σε άλλους κλάδους εργαζομένων (Στρατιωτικούς, Δημοσίους Υπαλλήλους).

Ομοίως δεν κατέστη δυνατή η συνάντηση-συζήτηση με την Κυβέρνηση, η οποία καθόρισε 
τελικά τη συνάντηση-συζήτηση των αιτημάτων για τις 11-02-2002, στο υπουργείο Οικονομι-
κών με τους κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ Μιχάλη (υπουργό Δημόσιας Τάξης) και κ. ΦΛΩΡΙΔΗ Γεώρ-
γιο (υφυπουργό Οικονομικών), ύστερα από πρωτοβουλία του πρώτου». 
Ανακοίνωσαν,	επίσης,	ότι	εάν	αποβεί	άκαρπη	η	συνάντηση,	θα	ακολουθήσουν	συγκε-

ντρώσεις	διαμαρτυρίας,	η	πρώτη	στις	17-12-2002	και	η	δεύτερη,	πανελλαδικού	χαρακτή-
ρα,	κατά	τη	Σύνοδο	των	Αρχηγών	των	κρατών	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης,	τον	Φεβρουάριο	
2003.

Το εναρκτήριο λάκτισμα 

«Η ομόθυμη, σθεναρή στάση και απαίτηση όλων των εργαζομένων στα Σώματα Ασφα-
λείας (Αστυνομικών, Λιμενικών και Πυροσβεστών) δεν επιτρέπει στις δευτεροβάθμιες συν-
δικαλιστικές οργανώσεις να επιστρέψουν πίσω με άδεια χέρια, άλλωστε τα αιτούμενα είναι 
οφειλόμενα προς αυτούς»,	κατέληγε	η	ανακοίνωση	των	πέντε	προέδρων.	Προς	έκπληξη	
όλων,	 η	συνάντηση,	 που	 έγινε	 τελικά	με	 εντολή	Πρωθυπουργού	και	 απόντος	 του	ΥΔΤ,	
δεν	είχε	τα	αναμενόμενα	αποτελέσματα.	«Όνος ελάκτισε αίξ, υπουργός «ελάκτισε» πέντε»,	
τιτλοφόρησαν	το	δεύτερο	Δελτίο	Τύπου	τους	οι	πέντε	πρόεδροι,	ανακοινώνοντας	τα	κακά	
μαντάτα	στους	συναδέλφους	τους,	αλλά	και	στην	κοινή	γνώμη.
Οι	πρόεδροι	αναφέρθηκαν	στις	δηλώσεις	του	Πρωθυπουργού	και	άλλων	κυβερνητικών	

στελεχών	για	την	αξία	των	Σωμάτων	Ασφαλείας,	αναγνωρίζοντας	ότι	η	Πολιτεία	οφείλει	
να	ενισχύσει	και	το	εισόδημά	τους.	Μάλιστα,	ο	υπουργός	Εμπορικής	Ναυτιλίας	(πολιτικός	
προϊστάμενος	 του	Λιμενικού	 Σώματος)	 κατά	 τη	 συνάντηση-συζήτηση	 με	 τα	 προεδρεία	
των	Ομοσπονδιών	Αστυνομικών,	Πυροσβεστών	και	Λιμενικών	αναγνώρισε	το	δίκαιο	των	
αιτημάτων	και	τόνισε	ότι	«τα αιτήματα που τίθενται σε άλλους κλάδους εργαζομένων έχουν 
ικανοποιηθεί προ πολλών ετών».	
Αντιθέτως,	ο	υφυπουργός	Οικονομικών	απάντησε	προς	τους	εκπροσώπους	60.000	ερ-

γαζομένων	ότι	«η Κυβέρνηση δεν έχει μια δραχμή για σας»,	οι	δε	προϊστάμενοι	σύμβουλοι	
αποφάνθηκαν	αδιάντροπα	και	εν	πολλοίς	εχθρικά	άτι	το	έργο	των	Αστυνομικών,	των	Λι-
μενικών	και	των	Πυροσβεστών	δεν	είναι	επικίνδυνο!	Μετά	το	ναυάγιο	της	συνάντησης,	
συνεδρίασαν	εκτάκτως	τα	προεδρεία	και	των	πέντε	Ομοσπονδιών,	και	αφού	αναγνώρισαν	
ότι	η	στιγμή	είναι	ιστορική,	κατέληξαν	στο	συμπέρασμα	ότι	ως	εκπρόσωποι	των	Αστυνο-
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μικών,	Πυροσβεστών	και	Λιμενικών	οφείλουν	να	αρθούν	στο	ύψος	των	περιστάσεων.	Για	
το	λόγο	αυτό	κάλεσαν:

«α. Το αστυνομικό, πυροσβεστικό και λιμενικό προσωπικό σε «ΛΕΥΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ» από 
την επομένη κιόλας ημέρα (12-12-2002) και επ’ αόριστον... «Ο νοών νοείτω».

β. Τα Διοικητικά τους Συμβούλια και τα Δ.Σ. των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων και τους 
αντιπροσώπους των Ομοσπονδιών σε ένστολη συγκέντρωση-διαμαρτυρία από την 18:00’ της 
17-12-2002 έως και την 12:00’ της 18-12-2002, έξω από τη Βουλή των Ελλήνων.

Τούτο αποτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα των κινητοποιήσεων-διαμαρτυριών σε ανταπόδο-
ση τον σημερινού λακτίσματος των 60.000 εργαζομένων ένστολων στα Σώματα Ασφαλείας 
και

γ. Σε διαρκή ετοιμότητα, αγωνιστικότητα και μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις-δι-
αμαρτυρίες που θα ακολουθήσουν, όπως κατά τον χρόνο της Συνόδου των Αρχηγών των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Χαλκιδική, κατά τον χρόνο της Συνόδου των υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης στη Ρόδο και όπου αλλού ήθελε αποφασισθεί 
και μέχρι υπάρξει δικαίωση.

Λίγος σεβασμός προς τους εργαζομένους Αστυνομικούς, Πυροσβέστες και Λιμενικούς, Κύ-
ριοι Κυβερνώντες»,	ήταν	εν	κατακλείδι	το	μήνυμά	τους.

Να	σημειωθεί	ότι	η	ΠΟΑΞΙΑ	εξέδωσε	και	ξεχωριστή	ανακοίνωση,	μιλώντας	για	ανάλ-
γητη	συμπεριφορά	της	Πολιτείας.	«Είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε τα δικαιώ-
ματά μας. Όπως έχει τονιστεί στα Συνέδριά μας, «η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των 
Αστυνομικών εγγυάται τις ελευθερίες των πολιτών». Για το λόγο αυτό και με σκοπό μία απο-
τελεσματική και σύγχρονη Αστυνομία, όπως όλοι οραματιζόμαστε, καλέσαμε τον αστυνομι-
κό, πυροσβεστικό και λιμενικό προσωπικό σε «λευκή απεργία» (να δοθεί προσοχή στα εισα-
γωγικά)180, επισημαίνοντας, μη εθελοτυφλούντες, ότι κάτι τέτοιο είναι ήδη πραγματικότητα, 
με την έννοια ότι το προσωπικό στερούμενο τη θαλπωρή της Πολιτείας - Κυβέρνησης, λαμ-
βάνοντας ελάχιστες αποδοχές και καταπιεσμένο, τελεί σε πλήρη απογοήτευση και σύγχυση, 
γεγονός που το εμποδίζει να αναπτύξει πρωτοβουλίες και να δώσει τον καλύτερο εαυτό του 
κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, περιοριζόμενο σε τυπική διεκπεραίωση των καθηκόντων».

Το	9°	Πανελλήνιο	Τακτικό	Συνέδριο	της	ΠΟΑΞΙΑ	έλαβε	χώρα	στο	χρονικό	διάστημα	
από	9	έως	12	Δεκεμβρίου	2002	στο	ξενοδοχείο	«Porto	Rio»	της	Πάτρας,	ενώ	στις	εγκατα-
στάσεις	της	Διεθνούς	Ολυμπιακής	Ακαδημίας	στην	Αρχαία	Ολυμπία	και	με	τη	συμμετοχή	
Αστυνομικών	Συνδικαλιστικών	Οργανώσεων	από	16	ευρωπαϊκές	χώρες	πραγματοποιήθη-
κε	ημερίδα	με	θέμα	«Ολυμπιακός	εθελοντισμός	και	Ολυμπιακή	εκεχειρία».
Η	επιλογή	της	Αρχαίας	Ολυμπίας,	ως	ένας	από	τους	τόπους	διεξαγωγής	του	Συνεδρίου,	

έγινε	για	λόγους	προβολής	της	ιστορικής	μας	κληρονομιάς,	ενώ	η	Πάτρα	επιλέχθηκε	για	
το	γεγονός	ότι	αποτελούσε	Ολυμπιακή	Πόλη	με	πληρέστατες	Αθλητικές	Εγκαταστάσεις.
Ως	 θέμα	 του	 Συνεδρίου	 καθορίσθηκε	 «Η	ΑΣΦΑΛΕΙΑ	ΤΩΝ	ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ	ΑΓΩ-

ΝΩΝ,	ΤΟ	ΜΕΓΑΛΟ	ΣΤΟΙΧΗΜΑ	ΤΩΝ	ΕΛΛΗΝΩΝ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ».
Ήταν	ένα	Συνέδριο	ιδιαιτέρως	σημαντικό,	αφού	συζητήθηκαν	τα	θέματα	ασφάλειας	των	

Ολυμπιακών	Αγώνων	του	2004,	ενώ	παράλληλα	καταγράφηκαν	οι	θέσεις	των	Ευρωπαίων	

180. Η θέση της ΠΟΑΞΙΑ ήταν διαφοροποιημένη, γεγονός που αναφέρθηκε και στις δηλώσεις προς 
τα ΜΜΕ του προέδρου Γιώργου Καμαρινόπουλου. Η διαφοροποίηση συνίστατο στο ότι το ίδιο το Σύ-
νταγμα απαγόρευε κάθε μορφής απεργιακή κινητοποίηση των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας.
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Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

Αστυνομικών	σε	καίρια	θέματα	αστυνομικού	ενδιαφέροντος,	καταπολέμησης	της	βίας	και	
της	εγκληματικότητας	κ.ά.

Το Ψήφισμα του 9ου συνεδρίου

Παρακολουθώντας	 με	 την	 επιβαλλόμενη	 προσοχή	 και	 ευαισθησία	 το	 νέο	 παγκόσμιο	
«περιβάλλον	ασφάλειας»,	το	9ο	συνέδριο	ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ	τον	καταλυτικό	ρόλο	της	Ελ-
ληνικής	Αστυνομίας	στην	πάταξη	του	οργανωμένου	εγκλήματος	με	την	εξάρθρωση	της	
τρομοκρατικής	οργάνωσης	«17Ν»,	αλλά	και	τις	επιδόσεις	της	σε	όλους	τους	τομείς	πρό-
ληψης	και	καταπολέμησης	της	εγκληματικότητας	που	έχουν	προκαλέσει	ευμενή	σχόλια	
για	τη	χώρα	μας	διεθνώς	και	αποτελούν	την	καλύτερη	εγγύηση	για	την	ομαλή	και	ασφαλή	
διεξαγωγή	των	Ολυμπιακών	Αγώνων	του	2004.
Το	Συνέδριο	ΚΑΛΕΙ:
1.	Την	ΠΟΛΙΤΕΙΑ	-	την	ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ	-	την	ΠΟΛΙΤΙΚΗ	και	ΦΥΣΙΚΗ	ΗΓΕΣΙΑ	του	

Υ.Δ.Τ.	να	αναλάβουν	τις	ευθύνες	τους	προχωρώντας	τάχιστα	στην	προώθηση	και	επίλυση	
των	ακόλουθων	θεσμικών	και	οικονομικών	αιτημάτων:
α.	Επαναπροσδιορισμός	του	έργου	της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	προς	την	κατεύθυνση	

της	πρόληψης	και	την	οριστική	απαλλαγή	της	από	την	εκτέλεση	ξένων	προς	την	αποστολή	
της	έργων	(επιδόσεις	δικογράφων,	αποδέσμευση	από	τη	φρούρηση	Φυλακών	κ.λπ.),	ώστε	
με	την	αποδέσμευση	μεγάλου	αριθμού	αστυνομικών	να	ενισχυθεί	η	προληπτική	αστυνό-
μευση.
β.	Ανασχεδιασμός	-προς	την	κατεύθυνση	της	πρόληψης-	των	μέτρων	αντιμετώπισης	της	

μάστιγας	των	ναρκωτικών	και	των	τροχαίων	δυστυχημάτων.
γ.	Χάραξη	ορθολογικής	μεταναστευτικής	πολιτικής,	με	σκοπό	την	καταπολέμηση	της	

λαθρομετανάστευσης,	την	αποτελεσματική	προστασία	των	έννομων	αγαθών	των	Ελλήνων	
πολιτών,	καθώς	και	την	επωφελή	για	τη	χώρα	μας	αξιοποίηση	των	νόμιμων	αλλοδαπών	
και	ενεργοποίηση	των	διατάξεων	για	τη	δημιουργία	Κέντρων	Υποδοχής	και	Φιλοξενίας	
λαθρομεταναστών.
δ.	 Εξαίρεση	 όλου	 του	 αστυνομικού	 προσωπικού	 από	 τις	 διατάξεις	 του	 Ν.	 2084/92,	

(Ασφαλιστικό),	λόγω	της	ιδιαιτερότητας	του	Σώματος.
ε.	Μετάταξη	των	Ειδικών	και	Συνοριακών	Φυλάκων	στην	κατηγορία	του	αστυνομικού	

προσωπικού,	ύστερα	από	ετήσια	σχετική	εκπαίδευση	και	ασφάλισή	τους	εφεξής	στα	Τα-
μεία	της	Ελληνικής	Αστυνομίας.
στ.	Εξασφάλιση	όρων	υγιεινής	και	ασφάλειας	για	το	αστυνομικό	προσωπικό,	σύμφωνα	

με	την	Εσωτερική	και	Κοινοτική	Νομοθεσία.	
ζ.	Άμεση	αναδιάρθρωση	 των	Υπηρεσιών	και	 εσωτερική	αναδιάταξη	αυτών,	ώστε	 να	

προσαρμοστούν	στο	σύγχρονο	εγκληματολογικό	χάρτη	και	να	αντιμετωπισθούν	καλύτερα	
οι	σύγχρονες	ανάγκες	αστυνομεύσεως.	Επισημαίνεται	η	αναγκαιότητα	της	άμεσης	ίδρυσης	
Τμημάτων	Ασφαλείας	στις	Διευθύνσεις	της	Γενικής	Αστυνομικής	Διεύθυνσης	Αττικής.
η.	Ανακατανομή	της	οργανικής	δύναμης	του	Σώματος,	με	βάση	τα	νέα	πληθυσμιακά	και	

εγκληματολογικά	δεδομένα,	ώστε	να	αξιοποιηθεί	παραγωγικότερα	το	υπάρχον	δυναμικό,	
επ’	ωφελεία	του	κοινωνικού	συνόλου.
θ.	Άμεση	κατάργηση	των	Αστυνομικών	Σταθμών	και	δημιουργία	αυτοδύναμων	Οργα-

νικών	Μονάδων.
ι.	Έγκαιρος	και	ορθολογικότερος	σχεδιασμός	των	εν	γένει	λαμβανομένων	μέτρων	τάξης	

και	ασφάλειας,	ώστε	να	αποφεύγεται	η	κατασπατάληση	Αστυνομικών	Δυνάμεων.
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ια.	Βελτίωση	Υλικοτεχνικής	υποδομής	των	Αστυνομικών	Υπηρεσιών.
ιβ.	Έγκαιρη	πρόσληψη	 του	απαραίτητου	 επιστημονικο-τεχνικού	προσωπικού	και	 πα-

ράλληλη	αξιοποίηση	των	εν	ενεργεία	πτυχιούχων	Αξιωματικών	ώστε	να	ενισχυθούν	κα-
τάλληλα	οι	Ειδικές	Υπηρεσίες,	ενόψει	των	Ο.Α.	του	2004.	Άμεση	αντιμετώπιση	και	επίλυ-
ση	των	προβλημάτων	του	υπάρχοντος	επιστημονικού	προσωπικού	(π.χ.	χημικοί).
ιγ.	Δημιουργία	θεσμών	αξιοκρατικής	και	διαφανούς	λήψης	των	αποφάσεων	στα	Συμ-

βούλια	Κρίσεων	-	Προαγωγών	-	Μεταθέσεων	και	Πειθαρχικά	με	συμμετοχή	εκπροσώπων	
μας.
ιδ.	Αύξηση	των	οργανικών	θέσεων	των	Αξιωματικών,	κατά	ένα	(1)	Αντιστράτηγο.	έξι	

(6)	Υποστρατήγους,	είκοσι	(20)	Ταξιάρχους,	σαράντα	(40)	Αστυνομικούς	Διευθυντές,	εξή-
ντα	(60)	Αστυνομικούς	Υποδιευθυντές,	εκατόν	είκοσι	τρεις	(123)	Αστυνόμους	Α’	με	σκο-
πό	την	ομαλή	λειτουργία	του	Σώματος	λόγω	αύξησης	της	οργανικής	δύναμης	αυτού,	της	
αναδιάρθρωσης	των	Υπηρεσιών	και	ενόψει	των	Ολυμπιακών	Αγώνων	του	2004.	Επίσης,	
οι	Οργανικές	 θέσεις	 των	Αξιωματικών	 του	Τ.Ε.Μ.Α.	 να	 διαμορφωθούν	ως	ακολούθως:	
Αστυνομικοί	Υποδιευθυντές	10,	Αστυνόμοι	Α’	50,	Αστυνόμοι	Β’	150	και	Υπαστυνόμοι	Α’	
και	Β’	450.
ιε.	Θεσμοθέτηση	ρεαλιστικού	συστήματος	Αξιολόγησης	και	αξιοκρατικού	συστήματος	

Κρίσεων	και	Προαγωγών	των	Αξιωματικών,	με	πλήρη	κοινοποίηση	της	έκθεσης	Αξιολό-
γησης	και	δικαίωμα	πρόσβασης	των	ενδιαφερομένων	στα	ατομικά	στοιχεία	των	Υπηρεσι-
ακών	τους	φακέλων.
ιστ.	Βαθμολογική	 εξέλιξη	 των	 καταλαμβανόμενων	 από	 35ετία	 ή	 όριο	 ηλικίας	Αξιω-

ματικών	Παραγωγικής	Σχολής	τουλάχιστον	στο	βαθμό	του	Αστυνομικού	Διευθυντή	στην	
ενεργεία.
ιζ.	Βαθμολογική	εξέλιξη	των	Ανθυπαστυνόμων	κατά	τα	ισχύοντα	στις	Ένοπλες	Δυνά-

μεις.	
ιη.	Θέσπιση	διατάξεων	συστήματος	Μεταθέσεων	-	Αποσπάσεων,	με	αντικειμενικά	κρι-

τήρια	μέχρι	το	βαθμό	του	Υποστρατήγου.
ιθ.	Αντικειμενικοποίηση	του	συστήματος	των	Μεταθέσεων-Αποσπάσεων	εντός	των	ορί-

ων	της	αυτής	περιοχής	μετάθεσης	και	αντικατάσταση	του	μονοπρόσωπου	αποφασιστικού	
οργάνου	από	5μελές	Συμβούλιο	Μεταθέσεων,	με	Πρόεδρο	το	Γενικό	Αστυνομικό	Διευθυ-
ντή,	μέλη	τους	δύο	(2)	αρχαιότερους	Διευθυντές	και	εκπροσώπους	των	δύο	Ομοσπονδιών.
κ.	Ουσιαστικός	εκσυγχρονισμός	και	εκδημοκρατισμός	του	Πειθαρχικού	Δικαίου	και	των	

Κανονισμών	Εσωτερικής	Λειτουργίας.
κα.	Εξασφάλιση	ανθρώπινων	συνθηκών	εργασίας	για	το	αστυνομικό	προσωπικό	και	ει-

δικότερα	την	τήρηση	του	προβλεπόμενου	ωραρίου	εργασίας,	την	εφαρμογή	των	διατάξεων	
για	την	5νθήμερη	εργασία	και	τη	χορήγηση	εβδομαδιαίας	ανάπαυσης	(ρεπό)	σε	όλους	τους	
δικαιούχους,	ανεξάρτητα	από	βαθμό.
κβ.	Προσαρμογή	των	Αποδόσεων	των	Επικουρικών	Ταμείων	στο	ύψος	του	80%	των	

αποδοχών	των	εν	ενεργεία,	αντί	του	ποσοστού	50%	περίπου	που	είναι	σήμερα	και	όπως	
τούτο	ισχύει	για	τους	λοιπούς	δημοσίους	υπαλλήλους.
κγ.	Χαρακτηρισμός	του	επαγγέλματος	του	Αστυνομικού	ως	επικίνδυνου	και	καθιέρωση	

καταβολής	υπερωριακής	αποζημίωσης,	σύμφωνα	και	με	το	πρόσφατο	Ψήφισμα	του	Ευρω-
παϊκού	Συμβουλίου	Αστυνομικών	Συνδικάτων.
κδ.	Θέσπιση	διατάξεων	για	καθ’	υπέρβαση	εισαγωγή	τέκνων	αστυνομικών	(εν	ενεργεία	

και	εν	συντάξει)	στις	Αστυνομικές	Σχολές,	σε	ποσοστό	12%.
κε.	Θέσπιση	σύγχρονων	διατάξεων	νόμιμης	χρήσης	των	όπλων	από	τα	αστυνομικά	όργανα.
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κστ.	Αναλογική	και	ισότιμη	συμμετοχή	εκπροσώπων	της	Αστυνομίας	και	των	οικείων	
Συνδικαλιστικών	Φορέων	στο	Δ.Σ.	του	Μ.Τ.Σ.
κζ.	Αύξηση	του	ποσοστού	απόδοσης	του	Τ.Α.Α.Σ.	από	92%	σε	98%.
κη.	Συμπλήρωση	-	τροποποίηση	των	διατάξεων	του	Ν.	2265/94	για	τη	διασφάλιση	λει-

τουργίας	των	Ενώσεων	σύμφωνα	με	τις	προτάσεις	της	Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
κθ.	Προώθηση	διάταξης,	ώστε	οι	Αξιωματικοί	να	έχουν	δικαίωμα	εγγραφής	μόνο	στις	

Ενώσεις	των	Αξιωματικών,	κατ’	αντιστοιχία	των	αστυνομικών	μέχρι	το	βαθμό	του	Αρχι-
φύλακα	που	έχουν	δικαίωμα	εγγραφής	μόνο	στις	Ενώσεις	των	Αστυνομικών	Υπαλλήλων.
λ.	Αύξηση	του	βασικού	μισθού	του	Ανθυπολοχαγού	στις	250.000	δρχ.	κατ’	ελάχιστο.
λα.	Αποζημίωση	των	θυμάτων	-βίαιου	συμβάντος	ή	οργανωμένου	εγκλήματος-	αστυ-

νομικών.	
λβ.	Επέκταση	της	ισχύος	των	διατάξεων	ν.δ.	142/74	σε	μόνιμη	βάση	για	όλο	το	αστυ-

νομικό	προσωπικό.
λγ.	Επέκταση	της	«3ετίας	Κονδύλη»	και	στους	Αξιωματικούς	Παραγωγικής	Σχολής	και	

Τ.Ε.Μ.Α.	χωρίς	την	καταβολή	ασφαλιστικών	εισφορών	όπως	ισχύει	για	όλο	το	αστυνομικό	
προσωπικό.
λδ.	Θέσπιση	ποσοστού	10%	των	εσόδων	από	τα	πρόστιμα	που	επιβάλλονται	για	παρα-

βάσεις	του	Κ.Ο.Κ.,	υπέρ	των	Ασφαλιστικών	μας	Ταμείων	και	15%	της	αξίας	παραβόλου	
από	τα	εκδιδόμενα	από	το	υπουργείο	Δημόσιας	Τάξης	διαβατήρια.
λε.	Καθιέρωση	πόρου,	υπέρ	 των	Ασφαλιστικών	μας	Ταμείων,	από	 την	 εκτέλεση	των	

«καταδικαστικών	αποφάσεων».
λστ.	Καταληκτική	μισθολογική	προαγωγή	στο	βαθμό	του	Ταξιάρχου	για	τους	Αξιωμα-

τικούς	Τ.Ε.Μ.Α.
λζ.	Αύξηση	της	αποζημίωσης	της	εργασίας	πέραν	του	5νθημέρου	από	26,41	ευρώ	σε	70	

ευρώ	και	ετήσια	τιμαριθμική	αναπροσαρμογή	της.
λη.	Θεσμοθέτηση	ειδικού	επιδόματος	υπερωριακής	απασχόλησης	Αξιωματικών.
λθ.	Θεσμοθέτηση	επιδόματος	προβληματικών	και	παραμεθορίων	περιοχών,	μετά	των	

συνοδευόντων	αυτό	ευεργετημάτων	(εγκατάστασης	-	στέγασης),	όπως	ισχύει	για	τους	λοι-
πούς	δημοσίους	υπαλλήλους.
μ.	Θεσμοθέτηση	 επιστημονικού	 επιδόματος	 για	 τους	Αξιωματικούς,	 με	 τη	 χορήγηση	

μίας	μισθολογικής	προαγωγής,	με	βάση	τον	κατεχόμενο	μισθολογικό	βαθμό	στους	Αξιω-
ματικούς	Γενικών	Καθηκόντων	που	είναι	πτυχιούχοι	Α.Ε.Ι.
μα.	Κατάργηση	-υπό	προϋποθέσεις-	των	Ε.Δ.Ε.	για	τροχαία	με	υλικές	ζημίες	και	ίδρυση	

Ειδικών	Υπηρεσιών	διενέργειας	Ε.Δ.Ε.,	στην	έδρα	των	Γ.Α.	Διευθύνσεων	και	Α.Δ.,	όπου	
τούτο	επιβάλλεται	για	γεωγραφικούς	λόγους.
μβ.	Άμεση	κωδικοποίηση	της	ισχύουσας	για	το	Σώμα	Νομοθεσίας.
μγ.	Εξασφάλιση	ανθρώπινων	συνθηκών	διαμονής	(εκμίσθωση	ξενοδοχείου,	κατασκευή	

κτηρίων	κ.λπ.),	κάλυψη	στο	ακέραιο	της	δαπάνης	για	τις	μετακινήσεις	του	αστυνομικού	
προσωπικού	προς	κάλυψη	των	αναγκών	της	ασφάλειας	των	Ολυμπιακών	Αγώνων	του	2004.
μδ.	Κατάργηση	της	«κρίσης»	για	τη	χορήγηση	της	μισθολογικής	προαγωγής.
με.	Χορήγηση	της	νυχτερινής	αποζημίωσης	σε	όποιον,	όποτε	και	για	όσο	χρόνο	εργάζε-

ται	νυχτερινό	ωράριο,	χωρίς	την	ύπαρξη	οποιουδήποτε	πλαφόν.
μστ.	Προκαταβολή	 του	 συνόλου	 της	 δικαιούμενης	 αποζημίωσης	 για	 τις	 μέρες	 εκτός	

έδρας	κατά	τις	αποσπάσεις	-	προσωρινές	μετακινήσεις.
μζ.	Επέκταση	του	επιδόματος	Διοίκησης	σε	όλους	τους	Αξιωματικούς	και	τιμαριθμο-

ποίησή	του.
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μη.	Χορήγηση	του	στεγαστικού	Επιδόματος	εφάπαξ	και	σε	όλο	το	προσωπικό	αδιακρίτως.
μθ.	Δικαίωμα	λήψης	προκαταβολής	από	το	εφάπαξ	μετά	τη	συμπλήρωση	25ετούς	Υπη-

ρεσίας.
ν.	Χορήγηση	αποζημίωσης	για	την	πρόσθετη	απασχόληση	του	προσωπικού	στα	γήπεδα.
να.	Ενσωμάτωση	του	εκλογικού	επιδόματος	στις	μηνιαίες	αποδοχές,	κατ’	αντιστοιχία	

των	ισχυόντων	για	τους	υπαλλήλους	του	Υπ.	Εσωτερικών,	Δημόσιας	Διοίκησης	και	Απο-
κέντρωσης.
ΚΑΤΑΔIΚΑΖΕI,	 για	 μία	 ακόμη	φορά,	 τα	 όποια	φαινόμενα	 διαφθοράς	στο	 χώρο	 της	

Δημόσιας	Διοίκησης	συνολικά	και	της	Κοινωνίας,	ζητώντας	την	άμεση	και
παραδειγματική	τιμωρία	των	αποδεδειγμένα	επίορκων-ενόχων.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ:
α.	τα	όποια	φαινόμενα	αλαζονείας	και	αυθαιρεσίας	ορισμένων	Προϊσταμένων	Υπηρεσι-

ών,	έναντι	των	υφισταμένων	τους.
β.	τη	μονομερή	και	αυθαίρετη	προσπάθεια	της	Διοίκησης	του	Μ.Τ.Σ.	και	του	ΕΠ.Υ.ΕΘ.Α.,	

για	τη	δημιουργία	ξεχωριστών	λογαριασμών	για	τους	μετοχο-	μερισματούχους	του	Στρα-
τού	Ξηράς	και	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(στην	ουσία	διαχωρισμό	του	Μ.Τ.Σ.)	και	την	
υφαρπαγή	 των	 κοινωνικών	 πόρων	 αποκλειστικά	 υπέρ	 των	 μετοχο-μερισματούχων	 του	
Στρατού.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ:
α.	Την	ανάγκη	δημιουργίας	Αστυνομικού	Πανεπιστημίου,	για	την	αναθεώρηση	και	ανα-

βάθμιση	του	ουσιαστικού	περιεχομένου	της	Εκπαίδευσης	και	Μετεκπαίδευσης.
β.	Την	ανάγκη	 ίδρυσης	Αστυνομικού	Νοσοκομείου,	για	την	περίθαλψη	και	νοσηλεία	

του	εν	ενεργεία	και	συντάξει	αστυνομικού	προσωπικού	και	των	οικογενειών	τους.
Τέλος,	Κ	Α	Λ	Ε	I:
α.	Τα	ΠΟΛΙΤΙΚΑ	ΚΟΜΜΑΤΑ	να	συμβάλουν	στην	επίλυση	των	μεγάλων	και	χρονιζό-

ντων	θεσμικών	και	οικονομικών	αιτημάτων	μας.
β.	Τους	ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ,	σε	γενικό	προσκλητήριο	αντιμετώπισης	της	εγκληματικό-

τητας	και	αγωνιστικής	δράσης	προκειμένου	τα	ανωτέρω	να	υλοποιηθούν,	ενώ	παράλληλα	
τονίζει	την	αναγκαιότητα	του	ανοίγματος	στην	κοινωνία,	με	στόχο	την	κοινωνική	συναίνε-
ση	μέσω	του	κοινωνικού	διαλόγου,	για	την	οικοδόμηση	ενός	κλίματος	αμοιβαίας	εμπιστο-
σύνης	και	συνεργασίας	μεταξύ	Πολιτών	και	Αστυνομίας,	προς	όφελος	όλων	μας».

Στη Βουλή το θέμα της «λευκής απεργίας»

Να	σημειωθεί	ότι	το	θέμα	της	«λευκής	απεργίας»	και	τα	αιτήματα	των	ενστόλων	συζη-
τήθηκαν	στη	Βουλή	με	αφορμή	την	επίκαιρη	ερώτηση	που	κατατέθηκε	από	τον	βουλευτή	
του	ΚΚΕ	Αντώνη	Σκυλλάκο,	αναγκάζοντας	την	κυβέρνηση	να	τοποθετηθεί	στις	13	Δεκεμ-
βρίου	2002	διά	του	υφυπουργού	Δημόσιας	Τάξης	Ευάγγελου	Μαλέσιου.
Ο	 υφυπουργός	 ισχυρίστηκε	 ότι	 δεν	 υπάρχει	 καμία	 άνιση	 μεταχείριση	 εις	 βάρος	 των	

ενστόλων,	ενώ	για	την	καθιέρωση	ειδικού	μισθολογίου	είπε	ότι	ο	σχετικός	«προβληματι-
σμός»	δεν	έχει	ολοκληρωθεί	ακόμα.	Για	το	θέμα	του	επικίνδυνου	και	ανθυγιεινού	επιδόμα-
τος,	τόνισε	ότι	για	τους	Πυροσβέστες	η	Επιτροπή,	που	είχε	συσταθεί,	προτείνει	να	υπάρξει	
νομοθετική	ρύθμιση	για	την	κατοχύρωσή	του	«με έναν τρόπο καταβολής κλιμακούμενο και 
ανάλογα με την εργασία και το βαθμολογικό κλιμάκιο που έχει ο καθένας». Όμως,	για	τους	
υπόλοιπους	κλάδους	 είπε	ότι	«δεν έχει υπάρξει κάποια ολοκληρωμένη επεξεργασία»	 για	
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το	ανθυγιεινό	επίδομα,	ενώ	ως	κατακλείδα	ισχυρίστηκε	ότι	οι	εργαζόμενοι	στα	Σώματα	
Ασφαλείας	τα	τελευταία	χρόνια	πήραν	αυξήσεις	μεγαλύτερες	από	αυτές	που	προέβλεπε	η	
εισοδηματική	πολιτική...
Στις	16	Δεκεμβρίου	2002	τα	προεδρεία	των	Ομοσπονδιών	επανεξετάζουν	τη	στάση	τους	

για	τη	«λευκή	απεργία»	καθόσον	το	γεγονός	αυτό	είχε	προκαλέσει	μεγάλο	αναβρασμό	και	
αναταραχή	στο	εσωτερικό	του	οργανισμού	τους,	όπως	ανακοίνωσαν.	Και	για	να	μην	λει-
τουργήσει	ανασταλτικά	αυτό	το	μέσο	πίεσης,	προέβησαν	στο	πάγωμα	της	συνέχισης	της	
«λευκής	απεργίας»,	δίνοντας	έμφαση,	όμως,	στην	επιτυχία	μιας	κινητοποίησης	έξω	από	
τη	Βουλή.	Ελπίζοντας,	βεβαίως,	ότι	το	δικό	τους	βήμα	καλής	θέλησης	θα	έβρισκε	θετική	
ανταπόκριση	εκ	μέρους	των	κυβερνώντων.
Στις	17	Δεκέμβρη	2002	εκδηλώθηκαν	οι	προγραμματισμένες	αντιδράσεις	των	ενστόλων	

με	διάφορους	τρόπους.	Αστυνομικοί,	με	πρωτοβουλία	της	Ένωσης	Αστυνομικών	Υπαλ-
λήλων	Αττικής,	απέκλεισαν	στις	εφτά	η	ώρα	το	πρωί,	συμβολικά,	για	μία	ώρα	την	είσοδο	
της	Διεύθυνσης	Τροχαίας	στην	οδό	Δηληγιάννη	και	δεν	επέτρεπαν	σε	κανέναν	την	είσο-
δο	ή	 την	 έξοδο.	Την	 ίδια	κινητοποίηση	πραγματοποίησαν	στις	10	 το	πρωί	στην	 είσοδο	
του	Αστυνομικού	Μεγάρου	στη	λεωφόρο	Αλεξάνδρας.	Αίτημά	τους	ήταν	η	εφαρμογή	του	
ωραρίου	στις	αστυνομικές	υπηρεσίες	της	ΓΑΔΑ.	Επίσης,	στις	έξι	το	απόγευμα,	τα	προε-
δρεία	των	Πρωτοβάθμιων	Ενώσεων	των	Ομοσπονδιών	των	Πυροσβεστών,	Αστυνομικών	
και	Λιμενικών,	από	όλη	τη	χώρα,	πραγματοποίησαν	συγκέντρωση	διαμαρτυρίας	έξω	από	
τη	Βουλή,	όπου	παρέμειναν	μέχρι	αργά	το	βράδυ.	Ταυτόχρονα,	άλλες	ομάδες	διαδηλωτών	
«κατέλαβαν»	για	αρκετές	ώρες	τις	εισόδους	του	Γενικού	Λογιστηρίου	του	Κράτους,	στην	
οδό	Πανεπιστημίου.	
Ισχυρά	ήταν	τα	μέτρα	ασφαλείας,	ειδικά	στο	Κοινοβούλιο,	όπου	απέναντι	στους	συ-

γκεντρωμένους	είχε	παραταχθεί	από	νωρίς	μεγάλη	δύναμη	της	Υποδιεύθυνσης	Μέτρων	
Τάξης.	Η	 διάταξη	 της	 δύναμης	ήταν	 τέτοια,	 που	 δεν	 επέτρεπε	στους	συγκεντρωμένους	
να	 πλησιάσουν	 την	 είσοδο	 της	Βουλής,	 ενώ	 απαγορευόταν	 ακόμα	 και	 η	 διέλευση	 των	
περαστικών	από	το	πεζοδρόμιο.	Έπειτα	από	παρέμβαση	των	συνδικαλιστών,	επιτράπηκε	
στους	συγκεντρωμένους	να	σταθούν	στις	δύο	πλευρές	της	εισόδου	με	αναρτημένα	τα	πανό	
τους.	Μάλιστα,	στη	διάρκεια	της	συγκέντρωσης,	διέσχισε	την	είσοδο	της	Βουλής	ο	Πρω-
θυπουργός,	ο	οποίος	αποδοκιμάστηκε	από	την	πλειοψηφία	των	συγκεντρωμένων181.	«Ο 
Φλωρίδης δήλωσε με πολλή σοφία, δεν υπάρχει κίνδυνος στα Σώματα Ασφαλείας», «Πρέπει 
να θαφτούμε για να δικαιωθούμε», «Βγείτε να δείτε πού μας οδηγείτε»,	ήταν	τα	πιο	ηχηρά	
συνθήματα	που	ακούγονταν	από	τους	οργισμένους	διαδηλωτές.
Τα	προεδρεία	συναντήθηκαν	με	τους	προέδρους	της	Νέας	Δημοκρατίας	Κώστα	Καρα-

μανλή	και	του	Συνασπισμού	Νίκο	Κωνσταντόπουλο,	τη	γ.γ.	του	ΚΚΕ	Αλέκα	Παπαρήγα,	
καθώς	και	με	τον	πρόεδρο	της	Βουλής,	Απόστολο	Κακλαμάνη,	ο	οποίος	συντάχθηκε	προς	
την	κοινή	προσπάθεια	των	ενστόλων.
Στις	18	Δεκεμβρίου	το	μεσημέρι,	κι	ενώ	ήταν	για	δεύτερη	ημέρα	σε	εξέλιξη	η	κινητοποί-

ηση,	τα	προεδρεία	κλήθηκαν	τελικά	από	τον	υπουργό	Δημόσιας	Τάξης,	Μ.	Χρυσοχοΐδη,	
ο	οποίος	δεσμεύτηκε	ότι	θα	επιλύσει	το	θέμα	του	χαρακτηρισμού	του	επαγγέλματος	ως	
επικίνδυνου.	

181. «Ριζοσπάστης», 18 Δεκεμβρίου 2002.
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Η πρόταση Χρυσοχοΐδη

Η	λύση	που	προτάθηκε	από	τον	Υπουργό	ήταν	η	εξής:
Α. Η Κυβέρνηση αποδέχεται το αίτημα σε ό,τι αφορά τη θεσμοθέτηση του επικινδύνου 

και του ανθυγιεινού, ως και τη χορήγηση σχετικού επιδόματος.
 Η θεσμοθέτηση θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2003, η δε χορήγηση του 

σχετικού επιδόματος θα προέλθει ύστερα από συμφωνία αμφοτέρων των πλευρών.
Β. Η αύξηση της πενθήμερης αποζημίωσης από 1-1-2003, το ύψος της οποίας θα ανα-

κοινωθεί μέχρι 20-1-2003.
Γ. Η αύξηση της ωριαίας αποζημίωσης της νυχτερινής εργασίας από 625 δρχ. σε 800 

δρχ.
Σε	ό,τι	αφορά,	τέλος,	τα	υπόλοιπα	αιτήματα,	δήλωσε	ότι	η	Κυβέρνηση	δεν	μπορεί	να	

τα	αποδεχθεί.
Κατόπιν	της	εξέλιξης	αυτής,	το	αποτέλεσμα	της	συνάντησης	ανακοινώθηκε	στους	εκ-

προσώπους	των	Αστυνομικών,	Πυροσβεστών	και	Λιμενικών	που	διαμαρτύρονταν	ήδη	έξω	
από	το	Γενικό	Λογιστήριο,	παράλληλα	δε	αποφασίστηκε	η	αναστολή	των	κινητοποιήσεων	
μέχρι	21-1-2003,	προκειμένου	να	βεβαιωθεί	η	υλοποίηση	των	δεσμεύσεων,	αλλά	και	να	
κατατεθεί	η	άποψη	των	Πρωτοβαθμίων	Οργανώσεων,	ώστε	να	καθοριστεί	η	περαιτέρω	
πορεία	από	τα	Διοικητικά	Συμβούλια	των	Ομοσπονδιών.
Ύστερα	από	αυτή	την	εξέλιξη	ανεστάλησαν	οι	κινητοποιήσεις.	Πάντως,	πολλοί	συνδι-

καλιστές	εκτιμούσαν	ως	πενιχρές	τις	οικονομικές	δεσμεύσεις	της	κυβέρνησης.	Μάλιστα,	
προτάθηκε	να	υπάρξει	κοινή	συνεδρίαση	των	Ομοσπονδιών	στις	21	Ιανουαρίου	2003	για	
να	εκτιμήσουν	τις	κυβερνητικές	δεσμεύσεις.

Η	Ελλάδα	και	η	παγκόσμια	κοινότητα,	βεβαίως,	συνεχίζουν	να	ζουν	υπό	την	απειλή	της	
διεθνούς	τρομοκρατίας.	Τα	σύννεφα	του	πολέμου	πυκνώνουν	αυτή	τη	φορά	πάνω	από	το	
Ιράκ,	ενώ	στις	φυλακές	Κορυδαλλού	θα	ξεκινήσει	η	πολύκροτη	δίκη	της	17Ν.
Στο	συνδικαλιστικό	μέτωπο,	επίσης,	τα	πράγματα	δεν	δείχνουν	να	εξελίσσονται	πιο...	

ειρηνικά.	Στις	16	Ιανουαρίου	2003,	οι	πέντε	πρόεδροι,	έχοντας	γίνει	αποδέκτες	πληθώρας	
τηλεφωνημάτων	για	το	αν	υπάρχει	πρόοδος	στην	επίλυση	των	αιτημάτων,	απαντούν	ότι	η	
δέσμευση	της	κυβέρνησης	για	τον	καθορισμό	του	ύψους	της	αποζημίωσης	πέραν	του	5νθη-
μέρου	έχει	χρονικό	ορίζοντα	την	20ή	Ιανουαρίου	2003.	«Στις	22	θα	συνεδριάσουμε	από	
κοινού	και	θα	πράξουμε	ανάλογα»,	είναι	η	απάντησή	τους.	Μάλιστα,	η	ΠΟΑΞΙΑ	σε	δική	
της	ανακοίνωση	την	ίδια	ημέρα	στηλίτευσε	την	τακτική	του	υπουργού	Δημόσιας	Τάξης,	
αφενός	διότι	δέχθηκε	να	ψηφιστούν	στη	Βουλή	διατάξεις	που	στερούσαν	τη	μισθολογική	
προαγωγή	από	αστυνομικούς	λόγω	πειθαρχικών	ποινών,	αλλά	και	διότι	«διακατέχεται από 
μια νεοφιλελεύθερη αντίληψη και υιοθετεί αρτηριοσκληρωτικές απόψεις του μακρινού πα-
ρελθόντος που οδηγούν τον αστυνομικό στην αγκαλιά “προστατών” και “πατρόνων” για να 
εξασφαλίσει το αυτονόητο, δηλαδή την ομαλή υπηρεσιακή του διαδρομή».	Καλούσε	δε	τους	
Αξιωματικούς	να	αντιληφθούν	και	να	κατανοήσουν	με	τι	απόψεις	παλεύει	η	Ομοσπονδία.	
«Εκτιμήστε την κατάσταση και βγάλτε τα συμπεράσματά σας, μην πείθεσθε σε λόγια και υπο-
σχέσεις και αγωνισθείτε ο καθένας από τη σκοπιά του, αλλά και μέσω της Ομοσπονδίας για 
να επιλύσουμε τα προβλήματα που φρενάρουν τη λειτουργία του Σώματος και αποπροσανα-
τολίζουν και μας απαξιώνουν»,	κατέληγε	το	κάλεσμά	της	για	νέους	αγώνες.
Αναπόφευκτα,	στις	22	Ιανουαρίου	2003,	μετά	τη	σύσκεψή	τους,	οι	πέντε	πρόεδροι	απο-

φάνθηκαν	ομαδικά:	«Ώδινεν όρος και έτεκε μυν»!	Με	μια	σκληρή	ανακοίνωση	σημείωναν	
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ότι	«η Κυβέρνηση, κατά την άποψή της, ευτέλισε και εκδικήθηκε σήμερα τους αστυνομικούς, 
πυροσβέστες και λιμενικούς, εκθέτοντας ταυτόχρονα και τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, ο 
οποίος εκ μέρους αυτής δεσμεύθηκε κατά τον χρόνο των πρόσφατων κινητοποιήσεών τους 
ότι θα ικανοποιήσει σε ικανό βαθμό τα δίκαια αιτήματά τους, ανακοινώνοντας ότι ο αστυ-
νομικός, ο πυροσβέστης και ο λιμενικός για την εργασία του, Σάββατο ή Κυριακή, θα απο-
ζημιώνεται επί πλέον για το τρέχον έτος με το ποσό των δύο (2) ευρώ και για τη νυχτερινή 
εργασία με το ποσό του μισού (0,5) ευρώ.

Ως γίνεται αντιληπτό, δημιουργείται πλέον θέμα ηθικής τάξης για τους εργαζόμενους στα 
Σώματα Ασφαλείας, μη ανεχόμενοι πλέον την απαξίωσή τους».
Δεδομένης	της	«ψυχρολουσίας»,	οι	Ομοσπονδίες	οδηγούνται	αναγκαστικά	στην	ενεργο-

ποίηση	των	προηγουμένων	ομόφωνων	αποφάσεών	τους,	ανακοινώνοντας	α)	την	επανάλη-
ψη	της	ΛΕΥΚΗΣ	ΑΠΕΡΓΙΑΣ	σε	ό,τι	αφορά	τα	δευτερεύοντα	καθήκοντα.	Τούτο,	άλλωστε,	
αποτελεί	φυσική	αντίδραση	κάθε	εργαζομένου,	όταν	εμπαίζεται	και	β)	την	επανάληψη	των	
κινητοποιήσεων,	με	ξεκίνημα	την	24-1-2003	στο	Ναύπλιο,	όπου	θα	εκδηλωθεί	ΕΝΣΤΟ-
ΛΗ	ΑΥΤΟΝΟΜΗ	διαμαρτυρία	κατά	τη	Σύνοδο	των	υπουργών	Εργασίας	της	Ευρωπαϊκής	
Ένωσης	έως	ότου	η	Κυβέρνηση	υλοποιήσει	τις	δεσμεύσεις	της.

Όλοι στο Ναύπλιο

Η	πρώτη	αγωνιστική	έξοδος	του	2003	αρχίζει,	επομένως,	με	τη	δυναμική	ένστολη	δια-
δήλωση	στο	Ναύπλιο,	όπου	το	σύνθημα	των	ενστόλων	«Φτάνει	πια	ο	εμπαιγμός»	διαπερνά	
όλη	την	πόλη.	Οι	φωνές	των	αστυνομικών,	των	πυροσβεστών	και	των	λιμενικών	φτάνουν	
ώς	την	αίθουσα	συνεδριάσεων	των	υπουργών,	καθώς	οι	διαδηλωτές	κατάφεραν	να	σπά-
σουν	τον	αστυνομικό	κλοιό,	αψηφώντας	τις	εντολές	των	ανωτάτων	Αξιωματικών	για	συλ-
λήψεις	ή	ακόμα	και	την	ωμή	απειλή	για	χρήση	δακρυγόνων.	
Το	περιοδικό	της	ΠΟΑΣΥ,	η	«Νέα	Αστυνομία»	 (τεύχος	23,	 Ιανουάριος-Φεβρουάριος	

2003)	με	εκτενές	ρεπορτάζ	κάλυψε	το	γεγονός	και	φώτισε	το	«παρασκήνιο»	των	εξελίξε-
ων.	Ιδού	τι	έγραψε:

«Διαδήλωση αστυνομικών στο Ναύπλιο; Σαν ανέκδοτο (!) το εξέλαβαν κάποιοι υψηλά 
ιστάμενοι στην αρχή, όταν το άκουσαν. Δεν κατάλαβαν, όμως, καλά. Διότι, στο Ναύπλιο δεν 
θα πήγαιναν μόνο οι αστυνομικοί. Και πυροσβέστες και λιμενικοί θα διαδήλωναν μαζί τους. 
Αποφασισμένοι μάλιστα να κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε κάθε παρόμοια Σύνοδο 
υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως ότου υπάρξει ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Το Ναύπλιο ήταν η αρχή. Η αρχή μιας πιο δυναμικής, ποιοτικά καλύτερης, εκδήλωσης 
διαμαρτυρίας.

Η απόφαση των πέντε Ομοσπονδιών ήταν ομόφωνη. “Όλοι Ναύπλιο”. Να μη λείψει κανέ-
να μέλος διοικητικού συμβουλίου, να είναι παρόντες όλοι οι αντιπρόσωποι των σωματείων. 
Από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και από τα νησιά του Αιγαίου μέχρι τα Επτάνησα. Ραντεβού 
το αργότερο στις 9.30 το πρωί της 24ης Ιανουαρίου στον κόμβο της Στέρνας. Κι από κει, όλοι 
μαζί στο Ναύπλιο, στην ιστορική πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, στην πανέμορφη πόλη 
της Πελοποννήσου μας. 

Τα λεωφορεία το ένα μετά το άλλο άρχισαν να καταφθάνουν στο προκαθορισμένο σημείο 
και οι συνάδελφοι με απερίγραπτο ενθουσιασμό ξεκινούσαν για το “σημείο μηδέν”. Οι καιρι-
κές συνθήκες, αντίξοες. Το εγχείρημα της καθόδου στο Ναύπλιο, πρωτόγνωρο. Η μέχρι τότε 
σιωπή της κυβέρνησης, ύποπτη. Η αγωνία για την έκβαση του αγώνα μας, έκδηλη. Μήπως, 
όμως, όλα αυτά δεν ήταν τελικά στοιχεία, που δυνάμωναν το δίκιο μας και έθεταν προ των 
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ευθυνών τους, όλους εκείνους που είχαν συνεργήσει στον εμπαιγμό χιλιάδων οικογενειών;
Το Ναύπλιο μάς υποδέχτηκε με ανοικτές τις αγκάλες, σε πείσμα όλων εκείνων που δεν 

ήθελαν να ακουστεί η φωνή μας εκεί. Ας το έχει βάρος η συνείδησή τους και ας μην λη-
σμονούν ποτέ ότι ο ένστολος συνδικαλισμός είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο πλέον. Παρά τις 
τρικλοποδιές και την αθέτηση συμφωνιών για το δρομολόγιο που θα ακολουθούσαμε, η συ-
γκέντρωση έγινε. Η διαδήλωση έφτασε στον προορισμό της και η φωνή μας έφτασε μέχρι 
εκεί που έπρεπε να φτάσει. Όχι μόνο μέχρι τα αυτιά των Ευρωπαίων υπουργών, ή μέχρι το 
Μέγαρο Μαξίμου. Βγήκε από τα σύνορα, έφτασε μέχρι τη μακρινή Αυστραλία και έγινε πρώ-
το θέμα σε τηλεοπτικές εκπομπές και συζητήσεις. 

“Βγείτε να δείτε πού μας οδηγείτε”, ηχούσε βροντερά το σύνθημα των διαδηλωτών επί 
δύο ώρες έξω από το ξενοδοχείο που φιλοξενούσε την άτυπη Σύνοδο των υπουργών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πανσπερμία των στολών και η αποφασιστικότητα των συναδέλφων 
δεν άφηνε κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Τα καπρίτσια παραμερίστηκαν και ο υπουργός 
Εργασίας παρέλαβε το Ψήφισμα. “Ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται” ίσως να σκέφθηκε 
κάποια στιγμή ο υπουργός Εργασίας κ. Δημήτρης Ρέππας και συναντήθηκε τελικά με την 
αντιπροσωπεία μας, δίνοντας τέρμα στην… ταλαιπωρία των συναδέλφων του. Διότι είναι 
απολύτως βέβαιο ότι ουδείς εκ των υπολοίπων, όσο άκουγε τα συνθήματα κάτω από τα πα-
ράθυρα του ξενοδοχείου, ενδιαφέρθηκε για το αν αυτά προέρχονταν από συναδέλφους που 
συγκεντρώθηκαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας στο Ναύπλιο, όχι για να κάνουν διακοπές, 
αλλά με τις όποιες αντοχές διέθετε ο καθένας, για να παλέψουν όλοι μαζί ενωμένοι για το 
δίκαιο των αιτημάτων ενός ολόκληρου κλάδου.

Συνάδελφοι που δεν πτοήθηκαν ούτε από τη βροχή, ούτε από τις απειλές για χρήση… 
χημικών. Οι συνάδελφοι επέδειξαν σύνεση και σωφροσύνη και αποφεύχθηκε μια γκάφα ολ-
κής. Αποφεύχθηκαν τα επεισόδια-τροφή στα κοράκια των καναλιών, που καραδοκούσαν για 
αίμα, αλλά και εκείνων που νόμιζαν, ότι θα τα αξιοποιούσαν και θα ξεμπέρδευαν εύκολα με 
τους αστυνομικούς διαδηλωτές»,	έγραψε	τότε	η	«Νέα	Αστυνομία»182.	
Το	δισέλιδο	Ψήφισμα,	παρά	τις	αρχικές	αιτιάσεις	των	επικεφαλής	των	μέτρων	τάξης,	

παραλήφθηκε	τελικά	από	τον	Έλληνα	υπουργό	Εργασίας	Δημήτρη	Ρέππα,	ο	οποίος	δε-
σμεύτηκε	να	το	προωθήσει	στη	Γραμματεία	του	Υπουργικού	Συμβουλίου.	Οι	συγκεντρω-
μένοι	ήταν	αποφασισμένοι	να	συνεχίσουν	δυναμικά	να	δίνουν	το	δικό	τους	«παρών»	σε	
κάθε	 επόμενη	 συνεδρίαση	 ευρωπαϊκών	 οργάνων	 επί	 ελληνικού	 εδάφους,	 μέχρι	 τελικής	
δικαίωσης...	Προς	 τούτο,	 στις	 29	 Ιανουαρίου	 2003,	 εκδόθηκε	 εκ	 νέου	 ανακοίνωση	 για	
«λευκή	απεργία»	με	πλήρη	επίγνωση	του	εγχειρήματος	αυτού.	«Συνεχίζουν να αδιαφορούν 
για μας, η απάντησή μας πρέπει να είναι ανάλογη: “Αδιαφορία” με ό,τι αυτό σημαίνει. Συνε-
χίζουμε τον αγώνα όλοι μαζί»,	κατέληγε	η	ανακοίνωση	των	πέντε	προέδρων.

Αγωνιστική έξοδος στην Ευρώπη

Οι	Ομοσπονδίες	ζήτησαν	στη	συνέχεια	και	την	παρέμβαση	του	προέδρου	του	Ευρω-
παϊκού	Κοινοβουλίου,	Πάτρικ	Κοξ,	ενώ	έστειλαν	σχετικές	επιστολές	και	στην	Επίτροπο	
της	Ελλάδας	Άννα	Διαμαντοπούλου,	στους	πρέσβεις	των	κρατών-μελών	της	Ευρωπαϊκής	
Ένωσης,	στον	Πρωθυπουργό	Κώστα	Σημίτη,	στους	υπουργούς	Δημόσιας	Τάξης	Μιχάλη	
Χρυσοχοΐδη,	Εμπορικής	Ναυτιλίας	Γιώργο	Ανωμερίτη,	Εθνικής	Οικονομίας	και	Οικονο-
μικών	Νίκο	Χριστοδουλάκη	και	στους	Αρχηγούς	των	πολιτικών	κομμάτων,	Κώστα	Κα-

182. ΠΟΑΣΥ, Η Δικαίωση, σελ. 298.
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ραμανλή	(ΝΔ),	Νίκο	Κωνσταντόπουλο	(Συνασπισμός)	και	την	Αλέκα	Παπαρήγα	(ΚΚΕ),	
διατυπώνοντας	το	αίτημα	να	στηρίξουν	το	δίκαιο	αγώνα	τους.	
Στην	επιστολή	τους,	ειδικότερα,	προς	τον	πρόεδρο	του	ευρωκοινοβουλίου	Πάτρικ	Κοξ	

εξηγούσαν,	μεταξύ	άλλων,	ότι	«ο Έλληνας αστυνομικός, πυροσβέστης και λιμενικός, χωρίς 
να έχουν γι’ αυτόν εφαρμογή τα αυτονόητα, προσφέρει τις υπηρεσίες του κάτω από δύσκολες 
και απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες. Δεν ισχύει γι’ αυτόν η πενθήμερη εργασία. Εργάζεται 
υποχρεωτικά έξι (6) ημέρες την εβδομάδα, Κυριακές, αργίες, Σάββατα, εξαιρέσιμες, χωρίς 
αμοιβή για την εργασία του αυτή. Εργάζεται τη νύχτα, χωρίς να υπάρχει γι’ αυτή την εργασία 
του αντίστοιχη αμοιβή. Δίνει ακόμη και τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και 
όμως, ακόμη το επάγγελμά του δεν έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο καίτοι είχαμε τόσα θύματα, 
τόσους νεκρούς και τραυματίες, αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς».	
Και	παρακάτω:
«Επειδή ο στόχος και ο σκοπός μας, καθώς και η ίδια η αποστολή μας, δεν είναι να βρι-

σκόμαστε στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι, σε συνεχείς κινητοποιήσεις, αλλά στους δρόμους 
για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος, προασπίζοντας τα υπέρτατα αγαθά του 
πολίτη (ζωή, τιμή, περιουσία κ.λπ.),

- Επειδή η υπάρχουσα αναταραχή, αγανάκτηση και αναβρασμός στους κόλπους των ερ-
γαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας ουδόλως και κανέναν ωφελεί, αλλά απεναντίας μόνο 
αρνητικά επενεργεί,

- Επειδή τα προαναφερόμενα αιτήματα που συμπεριλαμβάνονται και στο επισυναπτόμενο 
Ψήφισμα και δίκαια είναι, και η επίλυσή τους έχει γίνει αποδεκτή προ πολλού από όλη την 
Ελληνική Κοινωνία,

Ζητούμε την άμεση υλοποίηση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης, με την ικανοποίηση των 
τιθεμένων ελαχίστων από μέρους μας αιτημάτων.

Παρακαλούμε προς αυτή την κατεύθυνση όπως έχουμε τη δική σας συμβολή και στήριξη», 
κατέληγε	η	κοινή	επιστολή	των	πέντε	προέδρων	των	Ομοσπονδιών	των	Σωμάτων	Ασφα-
λείας.
Από	 την	 πλευρά	 της,	 η	ΠΟΑΞΙΑ	συγκάλεσε	 έκτακτο	Διοικητικό	Συμβούλιο	 στις	 30	

Ιανουαρίου	και,	εκτιμώντας	τη	διαμορφωθείσα	κατάσταση,	αποφάσισε	να	συνεδριάσει	εκ	
νέου	το	Δ.Σ.	στις	6-2-2003,	να	προχωρήσει	σε	έκτακτο	συνέδριο	στις	18-2-2003,	να	προβεί	
σε	ένστολη	διαμαρτυρία	έξω	από	το	ΥΔΤ	στις	27-2-2003	και	να	διοργανώσει	το	Μάρτιο	
δύο	ημερίδες,	η	πρώτη	για	τη	χρήση	των	όπλων	και	την	αλλαγή	της	ισχύουσας	νομοθεσίας,	
και	η	δεύτερη	με	θέμα	την	αναμόρφωση	του	εκπαιδευτικού	συστήματος.
Ακολούθως,	στις	7	Φεβρουαρίου	2003,	οι	πρόεδροι	των	Ομοσπονδιών	αποφάσισαν	την	

κλιμάκωση	του	αγώνα,	εξαγγέλλοντας	περιφερειακές	συγκεντρώσεις,	ήτοι	στις	21-2-2003	
στη	Θεσσαλονίκη	την	παραμονή	της	συνόδου	των	υπουργών	Άμυνας,	στις	28-3-2003	στη	
Βέροια	κατά	τη	σύνοδο	των	υπουργών	Εσωτερικών,	στις	4-4-2003	στα	Χανιά	στη	σύνοδο	
των	υπουργών	Οικονομικών	και	 στις	 16-4-2003	στην	Αθήνα	κατά	 την	 τελετή	 διεύρυν-
σης	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης.	Για	όλα	αυτά,	οι	Ομοσπονδίες	ενημέρωσαν	εγγράφως	τον	
υπουργό	Δημόσιας	Τάξης	στις	11	Φεβρουαρίου,	 ζητώντας	 τη	διαμεσολάβησή	του	ώστε	
να	καμφθεί	η	αδιαλλαξία	του	οικονομικού	επιτελείου	και	να	υλοποιηθούν	οι	δεσμεύσεις	
που	είχαν	δοθεί	από	τον	ίδιο	τον	Πρωθυπουργό.	Τελικά	στις	14	Φεβρουαρίου,	γνωστοποι-
ήθηκε	στους	προέδρους	ότι	υπεγράφησαν	οι	κοινές	υπουργικές	αποφάσεις	σε	ό,τι	αφορά	
τουλάχιστον	την	αύξηση	της	αποζημίωσης	για	την	πενθήμερη	εργασία	(αναπροσαρμογή	
από	1-7-2003	στις	14.000	δρχ.)	και	την	αύξηση	της	ωριαίας	αποζημίωσης	για	τα	νυχτερινά	
(από	1-7-2003	σε	1.000	δρχ.).	Ο	υπουργός	Δημόσιας	Τάξης	δεσμεύτηκε	επιπλέον	ότι	θα	
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συγκροτηθεί	Επιτροπή	η	οποία	εντός	εξαμήνου	θα	παρουσιάσει	τη	ρύθμιση	για	την	επικιν-
δυνότητα	της	εργασίας.	Κατόπιν	αυτών,	αποφασίστηκε	η	επανεκτίμηση	της	κατάστασης,	
λαμβάνοντας	υπόψη	και	τις	αποφάσεις	των	Γενικών	Συμβουλίων	των	Ομοσπονδιών,	αλλά	
σε	κάθε	περίπτωση,	συστήνοντας	στις	Ενώσεις	επαγρύπνηση	και	αποφασιστικότητα.

Θεσμικές κατακτήσεις

Το	προεδρείο	της	ΠΟΑΞΙΑ,	πέρα	από	το	οικονομικό	μέτωπο,	έχει	πάρει	ζεστά	και	τις	
επιβαλλόμενες	θεσμικές	αλλαγές.	Στις	21	Απριλίου	2003,	με	μακροσκελή	επιστολή	προς	
τον	Αρχηγό	Φώτη	Νασιάκο,	θέτει	το	αίτημα	της	αναμόρφωσης	του	π.δ.	24/	97	για	τις	κρί-
σεις:	«Χρειάζεται η ουσιαστική συμμετοχή μας στο Αύριο, στη σχεδίαση του μέλλοντός μας. 
Απαιτείται και η αναμόρφωση του Π.Δ. 24/97 «Κρίσεις - Προαγωγές - Αξιολόγηση» Αξιω-
ματικών - Ανθυπαστυνόμων για να οδηγηθούμε πραγματικά σε μία εύρυθμη, δημοκρατική, 
διάφανη και αψεγάδιαστη από κάθε πλευρά εσωτερική λειτουργία.

Πρέπει να υλοποιήσουμε ένα σύστημα Κρίσεων - Προαγωγών απαλλαγμένο από λοιδορίες 
για αδιαφάνεια και αναξιοκρατία εκ μέρους των θιγομένων, πρέπει να θεσμοθετήσουμε ένα 
σύστημα Κρίσεων - Προαγωγών υγιές και όχι τραυματισμένο, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, 
από ψιθύρους και δημοσιεύματα για αυθαιρεσίες και εξωθεσμικές παρεμβάσεις (πολιτικές, 
κομματικές ή επιχειρηματικές) υπέρ των ευνοουμένων.

Η αναμόρφωση ή άλλως τροποποίηση του ισχύοντος συστήματος Κρίσεων - Προαγωγών 
πρέπει απαραίτητα εκ των ων ουκ άνευ να περιλαμβάνει και τη ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. 
Είναι αίτημα διαχρονικό, είναι αίτημα όλων των Πανελληνίων Συνεδρίων μας. Σας διαβε-
βαιώνουμε ότι υπάρχει η ψυχική και αστυνομική συνοχή να γίνει αυτή η υπέρβαση, να λυθεί 
αυτό το ζήτημα. Δεν θα λείψουν βέβαια οι φωνές της Κασσάνδρας ότι η υλοποίηση αυτού του 
εγχειρήματος θα διαλύσει την Ιεραρχία, θα παραχωρήσει εξουσίες στους συνδικαλιστές και 
ότι αυτοί θα γίνουν νομείς της Κρατικής Εξουσίας.

Είμαστε βέβαιοι γι’ αυτό, αλλά δεν ανησυχούμε. Δεν ανησυχούμε για τις ξεπερασμένες 
αντιλήψεις και νοοτροπίες που εκπροσωπούν το χθες και δεν βλέπουν το σήμερα, το αύριο 
της εξελικτικής πορείας μας προς το καλύτερο, το σύγχρονο, το αξιοκρατικό, το διάφανο.

Εμείς, κύριε Αρχηγέ, απαντάμε:
Δεν επιδιώκουμε την αφαίρεση της εξουσίας νομοθετημένων οργάνων της Πολιτείας. Δεν 

επιδιώκουμε νομή εξουσίας. Αντίθετα, επιδιώκουμε μια άλλη αντίληψη εξουσίας.
Μιας εξουσίας που κάθε Αξιωματικός αποκλειστικά με ποιοτικά και αξιοκρατικά κριτήρια 

θα μπορεί να ελπίζει για ένα καλύτερο αύριο, για ένα καλύτερο μέλλον, και κυρίως να αξιο-
ποιείται υπέρ όλων των άλλων.

Σίγουροι ότι θέλετε τους Αξιωματικούς συμμετέχοντες και όχι παρατηρητές μιας σύγχρο-
νης, δημοκρατικής και αποτελεσματικής Αστυνομίας, ανοίγουμε σήμερα αυτό το τεράστιο κε-
φάλαιο, που αποτελεί κομβικό σημείο για το μέλλον μας, και αναμένουμε αυτό που δεν περιμέ-
ναμε στο παρελθόν, τη συγγραφή δηλαδή από κοινού αυτού του εγχειρήματος-νομοθετήματος.

Βέβαιοι ότι η σχετική Διαταγή και για τη συγκρότηση της αρμόδιας Επιτροπής -και με τη 
δική μας συμμετοχή- που θα μελετήσει το φλέγον αυτό ζήτημα δεν θα αργήσει να εκδοθεί, σας 
ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρότασής μας και τη θετική συμβολή 
σας στη ρύθμιση του εν λόγω θέματος».
Μείζονος	σημασίας	θεσμική	κατάκτηση	συνιστά	και	η	δημοσιοποίηση	(ΦΕΚ	Α’	22-4-

2003)	του	π.δ.	100/15-4-2003	Π.Δ.	περί	τοποθετήσεων	-	μεταθέσεων	-	αποσπάσεων	και	
λοιπών	μετακινήσεων	αστυνομικού	προσωπικού:
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«Το νέο αυτό Π.Δ. επιλύει σε μεγάλο βαθμό πολλά προβλήματα που ταλάνιζαν το αστυνο-
μικό προσωπικό και δημιουργεί νέα δεδομένα επ’ ωφελεία μας»,	αναφέρει	σε	ανακοίνωσή	
της	η	ΠΟΑΞΙΑ.	Ειδικότερα:
Οι	σημαντικές	καινοτομίες	που	περιλαμβάνονται	σ’	αυτό	είναι	οι	εξής:
α. Όλες οι μεταθέσεις του αστυνομικού προσωπικού μέχρι το βαθμό του Αστυνομικού 

Υποδιευθυντή γίνονται από 5μελή Συμβούλια στα οποία μετέχουν τρεις εκπρόσωποι της Υπη-
ρεσίας, ένας εκπρόσωπος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και ένας της ΠΟΑΣΥ.

β. Δημιουργούνται, πέραν των γνωστών Συμβουλίων που μέχρι τώρα λειτουργούσαν στο 
Αρχηγείο και αποφάσιζαν τις μεταθέσεις, και Συμβούλια στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύν-
σεις Αττικής - Θεσσαλονίκης, στις Διευθύνσεις των Γενικών αυτών Αστυνομικών Διευθύνσε-
ων και στις Αστυνομικές Διευθύνσεις των Νομών τα οποία αντικαθιστούν τα μονοπρόσωπα 
όργανα, δηλαδή τους Διευθυντές των Υπηρεσιών αυτών σχετικά με τις μεταθέσεις εντός της 
δικαιοδοσίας τους που αυτοί αποφάσιζαν.

Δηλαδή οι μεταθέσεις εντός των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων, των Αστυνομικών 
Διευθύνσεων των Νομών και των Διευθύνσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων 
αποφασίζονται από 5μελή Συμβούλια στα οποία μετέχουν ένας εκπρόσωπος της τοπικής 
Ένωσης Αξιωματικών και ένας εκπρόσωπος της τοπικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. 

γ. Οι Αστυνόμοι Α’ και Αστυνομικοί Υποδιευθυντές πλέον δεν θα μετατίθενται από μία 
περιοχή μετάθεσης σε άλλη με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας αλλά μόνο με αίτησή τους. Σε 
περίπτωση, όμως, που υπάρχει κενή οργανική θέση του βαθμού τους σε άλλη περιοχή με-
τάθεσης (π.χ. Νησιά), αυτοί μπορεί να αποσπασθούν μέχρι δύο χρόνια για να καλύψουν τη 
θέση αυτή και μετά επιστρέφουν σε Υπηρεσία που επιθυμούν, της περιοχής μετάθεσης από 
την οποία προέρχονται.

δ. Κατά την εξέταση από το Ανώτατο Συμβούλιο Μεταθέσεων των προσφυγών των Αστυ-
νομικών Διευθυντών παρίστανται οι Πρόεδροι της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και της ΠΟΑΣΥ».
Η	Ομοσπονδία	δεν	παραλείπει	να	σημειώνει	επίσης	ότι	έδωσε	μεγάλο	αγώνα,	πιστεύο-

ντας	ότι	«το φλέγον αυτό θέμα λύθηκε οριστικά υπέρ του προσωπικού. Τα δεδομένα άλλαξαν 
και σας συστήνουμε να πάψετε να αναζητείτε πάτρωνες για ευνοϊκή μετάθεση και να απευ-
θύνεστε στις Συνδικαλιστικές Ενώσεις για επίλυση των προβλημάτων σας. Εμείς θα κάνουμε 
ό,τι είναι δυνατόν ώστε κατά τις μεταθέσεις ουδείς αστυνομικός να αισθάνεται πικραμένος. 
Παρακαλούμε να μελετήσετε το νέο Π.Δ. και να προσαρμόσετε το μέλλον σας, σχετικά με τις 
μεταθέσεις, στα νέα δεδομένα».
Τις	επόμενες	ημέρες,	και	συγκεκριμένα	στις	14-5-2003,	ολοκλήρωσε	το	έργο	της	και	η	

συσταθείσα	Επιτροπή	για	τη	θεσμοθέτηση	της	επικινδυνότητας	της	εργασίας	και	τη	χορή-
γηση	σχετικού	επιδόματος.	Η	ΠΟΑΞΙΑ	ανακοίνωσε	ότι	η	Επιτροπή	αποφάσισε	ομόφωνα	
να	προτείνει	προς	την	πολιτική	και	φυσική	Ηγεσία	του	Σώματος:
α.	Την	αναγνώριση	του	επαγγέλματος	ως	επικίνδυνου	και	ανθυγιεινού	και	παράλληλα	

τη	χορήγηση	επιδόματος.
β.	Το	ύψος	του	επιδόματος	να	είναι	για	τους	μισθοδοτούμενους	μέχρι	το	βασικό	βαθμό	

του	Υ/Β’	20%	του	βασικού	μισθού	του	Υ/Β’	και	για	τους	μισθοδοτούμενους	με	βασικό	
μισθό	τουλάχιστον	Υ/Α’	και	άνω	20%	του	βασικού	μισθού	του	Αστυνομικού	Διευθυντή.

«Η χορήγηση επιδόματος μετά την αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνου 
και ανθυγιεινού έχει σοβαρές συνέπειες, επειδή θεωρείται τακτικό επίδομα και λαμβάνεται 
υπόψη στον καθορισμό της σύνταξης. Η Ομοσπονδία μας, σε συνεργασία με τις άλλες Ομο-
σπονδίες των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, έδωσε μεγάλο αγώνα για να φτάσουμε 
στο παραπάνω αποτέλεσμα.
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Καλούμε τον υπουργό Δημόσιας Τάξης να υλοποιήσει την υπόσχεση-δέσμευση, που μας 
έδωσε μετά τις κοινές κινητοποιήσεις μας, μέχρι 30-6-2003, και αφού αποδεχθεί πλήρως την 
πρόταση της Επιτροπής να θεσμοθετήσει διά νόμου που θα ψηφισθεί στη Βουλή το επικίνδυνο 
και ανθυγιεινό του επαγγέλματός μας, με παράλληλη χορήγηση επιδόματος ως ανωτέρω προ-
τείνεται», αναφερόταν	στο	σχετικό	έγγραφο	που	στάλθηκε	στις	Πρωτοβάθμιες	Ενώσεις.
Όσο	για	τη	νυχτερινή	αποζημίωση,	το	υπουργείο	Οικονομικών	είχε	αρχίσει	να	προβάλ-

λει	προσκόμματα,	μη	εγκρίνοντας	τα	αναγκαία	κονδύλια,	με	αποτέλεσμα	πολλοί	Αξιωμα-
τικοί	να	μην	τυγχάνουν	αποζημίωσης.	Η	ΠΟΑΞΙΑ	ανέδειξε	τις	ενστάσεις	της	και	ζήτησε	
από	την	Ηγεσία	να	μην	αρνείται	στους	Αξιωματικούς	τις	αποδοχές	που	δικαιούνται.	Μά-
λιστα,	στις	16	Μαΐου,	έστειλε	και	επιστολή	διαμαρτυρίας	στον	υπουργό	Δημόσιας	Τάξης,	
σημειώνοντας	ότι	διαπιστώνει	«μια ανεξήγητη για μας έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους σας»	
και	ότι	οι	τρεις	συναντήσεις	που	είχε	μαζί	του	το	προεδρείο	από	τον	Ιούλιο	του	2007,	όταν	
και	εξελέγη,	έγιναν	σε	ασφυκτικά	περιθώρια	χρόνου,	με	συνέπεια	να	μην	εκπληρωθεί	και	
ο	σκοπός	για	τον	οποίο	έγιναν.	Προς	τούτο,	τον	κάλεσαν	να	παραστεί	ανυπερθέτως	κατά	
τη	συνεδρίαση	του	διευρυμένου	Δ.Σ.,	στις	20/5,	στην	Αθήνα.	Ο	Μ.	Χρυσοχοΐδης	δεν	προ-
σήλθε,	όμως,	στη	συνεδρίαση	για	να	δώσει	εξηγήσεις.	Μετά	το	τέλος	της	συνεδρίασης,	το	
προεδρείο	τον	επισκέφθηκε	στο	γραφείο	του,	όπου	δεσμεύθηκε	για	μία	ακόμη	φορά	ότι:
α.	Το	Επίδομα	Διοίκησης	στους	Κατώτερους	Αξιωματικούς	μέχρι	τέλους	της	προσεχούς	

εβδομάδας	θα	λυθεί	και	η	σχετική	Υπουργική	Απόφαση	θα	εκδοθεί.
β.	Το	ζήτημα	της	ρύθμισης	της	3ετίας	Κονδύλη	θα	ενσωματωθεί	με	τροπολογία	σε	συ-

νταξιοδοτικό	νομοσχέδιο	που	θα	εισαχθεί	προς	ψήφιση	στο	Εθνικό	Κοινοβούλιο.
Υπήρξε,	όμως,	διάσταση	απόψεων	όσον	αφορά	την	αποζημίωση	για	τη	νυκτερινή	εργα-

σία	και	την	οικονομική	κατηγοριοποίηση	του	προσωπικού.	Ωστόσο,	ως	προς	το	δεύτερο	
ζήτημα	κατανόησε	τις	επιφυλάξεις	και	υιοθέτησε	εν	μέρει	τα	επιχειρήματα	των	Αξιωμα-
τικών.

Αποτίμηση κατάστασης

Η	Ομοσπονδία	ενημέρωσε	τα	μέλη	της,	εκτιμώντας	ότι	«οι μέχρι τώρα προσπάθειες και 
αγώνες έχουν θετική αποτίμηση κι αυτό στηρίζεται στην αποδοχή και την αναγνώριση των 
όσων πετύχαμε, από εσάς. (Κατάργηση της Κρίσης για τις μισθολογικές προαγωγές, αύξηση 
οργανικών θέσεων Αξιωματικών, Αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου, συμμετοχή μας 
στα Πειθαρχικά Συμβούλια και στα Συμβούλια Μεταθέσεων, αύξηση αποζημίωσης για απα-
σχόληση πέραν του πενθημέρου, Π.Δ. για τις μεταθέσεις Α/Α’ και Α/Υ με τις καινοτομίες που 
θεσπίστηκαν κ.λπ.)

Όμως, όσα έγιναν και έγιναν με μεγάλο κόπο είναι ελάχιστα, κατά τη γνώμη μας, ενώ αυτά 
που απομένουν να γίνουν είναι σημαντικά και δίνουμε καθημερινά τις μάχες μας.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας διαβεβαιώνουμε ότι η βούλησή μας για διαρκή αγώνα και περαιτέρω κλιμάκωση 

των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων μας -κινητοποιήσεων όποτε και όπου χρειασθεί- είναι 
ασφαλώς δεδομένη, όπως και η πρόθεσή μας να ασκήσουμε όλα τα δικαιώματα μας που 
απορρέουν από τον Καταστατικό Χάρτη της χώρας για την ικανοποίησή τους.

Το προσεχές διάστημα θα σας ενημερώσουμε σχετικά για κάθε θέμα από τα προαναφερό-
μενα ως και για τους λόγους για τους οποίους δεν βρίσκεται λύση», έγραφε	μεταξύ	άλλων	
η	ανακοίνωση	της	Ομοσπονδίας,	που	περιείχε	και	συγκεκριμένες	επισημάνσεις	προς	την	
Ηγεσία:
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«Α) προς τον υπουργό: Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να μας στερεί οικονομικές απολαβές 
που δικαιούμαστε, να μας αναγκάζει να εργαζόμαστε όλο το 24ωρο, να υποβαθμίζει τη θέση 
μας και να μας απαξιώνει κοινωνικά.

Β) προς τον Αρχηγό: Σας υπενθυμίζουμε ότι το κλειδί της επιτυχίας για έναν οργανισμό 
αποτελεί «η δίκαιη μεταχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού». Υλοποιήστε εκτός των άλλων 
και το θεμελιακό στόχο που θέσατε με την υπ’ αριθμ. 3002/10/121-στ από 18-2-2003 Εγκύ-
κλιο Διαταγή σας -αποτελεί και δική μας προτεραιότητα- που στοχεύει στη βελτίωση της 
μέριμνας για τον Έλληνα Αστυνομικό σχετικά με όλες τις πτυχές του επαγγέλματός του. Είναι 
αυτονόητο ότι η αυξανόμενη «γραφειοκρατική διαδικασία» και το «υπηρεσιακώς αιτούμε-
νο» (πολύπλευρες υπηρεσιακές ανάγκες, πεζές περιπολίες, αστυνόμοι γειτονιάς, μέτρα τάξης 
κ.λπ.) τελεί σε καταφανή δυσαναλογία με το «υπηρεσιακό διαθέσιμο» και αποβαίνει υπέρ-
μετρα σε βάρος της προσωπικής, οικογενειακής και κοινωνικής ζωής των συναδέλφων μας 
Αξιωματικών- Ανθυπαστυνόμων, καθότι το άγχος, η ένταση και το στρεσάρισμα αποτελούν 
τον πολιορκητικό κριό της καθημερινής τους εργασίας.

Δυστυχώς, όμως, κύριε Αρχηγέ, η πλειοψηφία των Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών και 
Αστυνομικών Διευθυντών αυτό δεν το αντιλαμβάνεται, όπως προκύπτει από καταγγελίες συ-
ναδέλφων μας.

Κύριε Αρχηγέ, επιμένουμε ότι η καταστρατήγηση των διατάξεων όσον αφορά το ωράριο 
εργασίας του αστυνομικού προσωπικού και οι κάθε μορφής παραβιάσεις του έχουν πάρει 
τη μορφή χιονοστιβάδας και απειλούν τη συνοχή του Αστυνομικού Σώματος. Ζητούμε την 
ουσιαστική παρέμβασή σας στα φαινόμενα αλαζονείας και αυθαιρεσίας ορισμένων Προϊστα-
μένων Υπηρεσιών, έναντι των υφισταμένων τους.

Κύριε Αρχηγέ, επισημαίνουμε ότι το βασικό και χρονίζον αυτό πρόβλημα ΑΜΕΣΑ πρέπει 
να λυθεί.

Πρέπει να λυθεί γιατί αποτελεί πηγή δυσαρέσκειας και αισθήματος αδικίας για τη διαφο-
ρετική μεταχείριση του προσωπικού.

Πρέπει να λυθεί γιατί θα δημιουργήσει εξ αντικειμένου δυσκολίες στην επίτευξη του Εθνι-
κού Στόχου, της άρτιας δηλαδή και άψογης από κάθε πλευρά διοργάνωσης των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004,	στόχο για τον οποίο θα δώσουμε όλοι μας τον καλύτερό μας εαυτό».
Η	Ομοσπονδία	καλούσε	τους	Αξιωματικούς	να	δώσουν	όλοι	μαζί	τον	αγώνα	σίγουροι	

ότι	θα	νικήσουν.	«Θα νικήσουμε γιατί το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Δεν χαρίζουμε τα 
όνειρά μας σε κείνους που θέλουν να ορίζουν τη ζωή μας χωρίς να προσπαθήσουμε γι’ αυτά. 
ΤΩΡΑ είναι η ώρα να αγωνιστούμε για το ΜΕΛΛΟΝ», κατέληγε	το	«πολεμικό	ανακοινω-
θέν»	της	Ομοσπονδίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

Στη Δράμα για τη Συνομοσπονδία

Η	ενωτική	διάθεση	και,	πολύ	περισσότερο,	η	δυναμική	που	παρουσιάζεται	μέσω	των	
κοινών	πρωτοβουλιών	των	προέδρων	των	Ομοσπονδιών,	τους	οδηγεί	τελικά	στο	να	ανα-
ζητήσουν	ακόμα	περισσότερο	τον	αναγκαίο	κοινό	βηματισμό	για	να	καταστήσουν	πιο	απο-
τελεσματικό	τον	αγώνα	τους.	Ανταποκρινόμενοι	δε	σε	πρόσκληση	της	ΠΟΑΣΥ	και	του	
Δημήτρη	Κυριαζίδη,	προσέρχονται	στη	Δράμα	(23	και	24	Μαΐου	2003),	προκειμένου	να	
λάβουν	 μέρος	 στην	 1η	 περιφερειακή	 συνδιάσκεψη	 αστυνομικών,	 πυροσβεστών	 και	 λι-
μενικών	αντιπροσωπείες	των	ενστόλων	με	επικεφαλής	τους	προέδρους	Γιώργο	Καμαρι-
νόπουλο,	Γιώργο	Πήλιουρα	και	Τάσο	Μαυρόπουλο183.	Κοινός	στόχος,	η	κλιμάκωση	των	
ενεργειών	τους	μέσω	της	ίδρυσης	της	Συνομοσπονδίας	Σωμάτων	Ασφαλείας	Ελλάδας.	Το	
φιλόδοξο	αυτό	εγχείρημα	αποτυπώθηκε	και	στις	αποφάσεις	της	συνδιάσκεψης:

«Εμείς οι εκπρόσωποι των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών αστυνομικών, πυροσβεστών 
και λιμενικών οργανώσεων της χώρας, πραγματοποιήσαμε την 1η Περιφερειακή συνδιάσκε-
ψη την 23 και 24 -5-2003 στην πόλη της Δράμας, όπου κοινά και ΟΜΟΦΩΝΑ καταλήξαμε 
μεταξύ των άλλων στη δρομολόγηση σημαντικών για τους εργαζόμενους στο χώρο των Σω-
μάτων Ασφαλείας, δράσεων και ενεργειών.

Συγκεκριμένα:
α) Συμφωνήθηκε η ίδρυση τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία 

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, με έδρα την Αθήνα και σκοπό 
την εξύψωση του ηθικού και υλικού επιπέδου των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας 
της χώρας.

Στην ιστορική αυτή απόφαση καταλήξαμε ΟΜΟΦΩΝΑ όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμ-
βουλίων των Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων και οικείων κλάδων διότι διαπιστώσαμε ότι 
πρέπει να στοιχίσουμε τα βήματά μας με αυτά των συναδέλφων μας των αντίστοιχων Ευ-
ρωπαϊκών συνδικάτων, ώστε να ενοποιηθεί η συνδικαλιστική μας δράση στο επίπεδο των 
κοινών εκπροσωπήσεων και προβλημάτων.

Οι συνθήκες άλλωστε στην εποχή της ύστερης παγκοσμιοποίησης που διανύουμε, με τα 
κοινά προβλήματα των κοινωνιών, κυρίως των Ευρωπαϊκών (οργανωμένο έγκλημα, λα-
θρομετανάστευση, φυσικές και οικολογικές καταστροφές κ.λπ.), ενοποιούν το πεδίο δράσης 
μας και καθιστούν το έννομο αγαθό της ασφάλειας, που όλοι με την ιδιότητά του ο καθένας 
υπηρετούμε, πρωταρχικό διακύβευμα.

183. Ο Τάσος Μαυρόπουλος εκπροσωπούσε την ΠΟΕΠΛΣ, ενώ η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών 
Λ.Σ. ενεργοποιήθηκε αργότερα. Το Καταστατικό της ΠΟΕΠΛΣ εγκρίθηκε με την αριθμ. 384/2002 
απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά.
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Ιδιαίτερα στο γεωγραφικό χώρο της πατρίδας μας, ενόψει και των συντελούμενων γεω-
στρατηγικών μεταβολών και ανακατατάξεων, η καθημερινή μας παρουσία δίδει τον τόνο 
ύπαρξης της οργανωμένης δημοκρατικής κοινωνίας και την απόφασή της να διαδραματίσει 
πρωταρχικό ρόλο στο νέο αιώνα που ήδη διανύουμε.

Η απόφασή μας αυτή συνδέεται ασφαλώς και με τη συνειδητοποίηση των θεσμικών, ερ-
γασιακών, εκπαιδευτικών, οικονομικών και οργανωτικών ελλειμμάτων, στρεβλώσεων και 
διαφορών μεταξύ των επιμέρους κλάδων μας και της αδήριτης ανάγκης ενιαίας αντιμετώπι-
σης και ρύθμισης των κοινών προβλημάτων και της αναβάθμισης και εξίσωσής μας με τους 
άλλους κλάδους της Δημόσιας Διοίκησης.

β) Αποφασίσθηκε η κοινή δράση, έτσι ώστε η δέσμευση της κυβέρνησης για την αναγνώρι-
ση της εργασίας του αστυνομικού, του πυροσβέστη και του λιμενικού κατά το πρώτο εξάμηνο 
του τρέχοντος χρόνου να γίνει πραγματικότητα και να μην οδηγηθεί στις καλένδες.

Για το λόγο αυτό καταρτίστηκε συγκεκριμένη πρόταση, η οποία έχει ως παρακάτω:
1.  Να θεσμοθετηθεί, όπως το αστυνομικό, πυροσβεστικό και λιμενικό προσωπικό υπαχθεί 

στα βαρέα-ανθυγιεινά και επικίνδυνα επαγγέλματα.
2.  Να χορηγηθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας με ενιαίο χαρακτήρα στο 

προαναφερθέν προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας.
3.  Το επίδομα αυτό να ανήκει στο συντάξιμο μισθό, κατά την έννοια των διατάξεων του 

Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως εκάστοτε ισχύουν.
4.  Το επίδομα αυτό να συνυπολογίζεται για όλο το Αστυνομικό, Πυροσβεστικό και Λιμε-

νικό προσωπικό επί του βασικού μισθού του Αστυνομικού Δ/ντή και αντιστοίχως σε 
ποσοστό 20%.

γ) Απευθύνεται έκκληση, αλλά και προειδοποίηση σε όσους απεργάζονται, ΕΡΗΜΗΝ θέ-
λουμε να πιστεύουμε των πολιτικών και φυσικών ηγεσιών του Υ.Δ.Τ. και Υ.Ε.Ν., την υποβάθ-
μιση για μια ακόμα φορά, ως συνέβαινε στο παρελθόν, της αποστολής και της λειτουργίας 
της Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων και λειτουρ-
γιών των οργανισμών αυτών προς τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι,
1.  Οι δημοκρατικοί θεσμοί στη χώρα μας εξακολουθούν να λειτουργούν και να είναι ανα-

γκαίοι, η μεταφορά δε θεσμών σε καιρό ειρήνης και δημοκρατίας στις Ένοπλες Δυνά-
μεις μας προβληματίζει και

2.  Οι πολιτικές και Φυσικές ηγεσίες ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ την επαίσχυντη προω-
θούμενη νομοθετική ρύθμιση, με την οποία τα μέσα αερομεταφοράς Αστυνομίας, Πυ-
ροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος περιέρχονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, με ό,τι αυτό 
σημαίνει (π.χ. προηγούμενη άδεια από το Στρατό για οποιαδήποτε απαιτούμενη ενέρ-
γεια από πλευράς των προαναφερθέντων οργανισμών).

Για το θέμα αυτό καλούνται τα πολιτικά κόμματα της χώρας να λάβουν άμεση θέση και με ενέρ-
γειές τους, να ακυρώσουν «πραξικοπηματικές» τέτοιες προωθούμενες «νομοθετικές» ρυθμίσεις.

δ) Τέλος, από πλευράς Ομοσπονδιών θα εκδηλωθούν άμεσες ενέργειες, έτσι ώστε:
1.  Η δέσμευση της Κυβέρνησης για θεσμοθέτηση της εργασίας του Αστυνομικού, του Πυ-

ροσβέστη και του Λιμενικού να υλοποιηθεί και
2.  Να αποσυρθεί η επαίσχυντη προωθούμενη, ως αναφέρθηκε, «νομοθετική» ρύθμιση.
Για το λόγο αυτό, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όλοι οι συνάδελφοι των τριών οργανισμών (Αστυνομίας, 

Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος) να είναι σε επιφυλακή, με παράλληλη προετοιμασία 
για την πραγματοποίηση ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ κατά τη Σύνοδο 
των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Η	ιστορική	αυτή	απόφαση,	ωστόσο,	όπως	θα	δούμε	και	στη	συνέχεια,	δεν	έλαβε	σάρκα	
και	οστά	για	διάφορους	λόγους,	παρά	το	γεγονός	ότι	σηματοδοτούσε	μια	νέα	δυναμική	στο	
χώρο	των	Σ.Α.	και	άνοιγε	βέβαιες	προοπτικές	για	το	μέλλον	των	ενστόλων,	πράγμα	που	
διαπίστωνε	και	έγραφε	σε	ενημερωτικό	του	έγγραφο	προς	τις	Πρωτοβάθμιες	Ενώσεις	το	
προεδρείο	της	ΠΟΑΞΙΑ,	αμέσως	μετά	τη	λήξη	των	εργασιών	της	συνδιάσκεψης.	Το	σχέδιο	
Καταστατικού	κοινοποιήθηκε	στις	Ενώσεις,	αλλά	η	ιστορική	ευκαιρία	για	την	αναβάθμιση	
της	συνδικαλιστικής	δράσης	δεν	αξιοποιήθηκε.

Από τη Χαλκιδική στο Προεδρικό

Από	την	πλευρά	της,	η	κυβέρνηση,	για	να	ξεφύγει	από	την	ασφυκτική	πίεση	των	συν-
δικαλιστών	 και	 πρωτίστως	 για	 να	 αποτρέψει	 την	 εξαγγελθείσα	 ήδη	 κινητοποίησή	 τους	
κατά	τη	διάρκεια	της	Συνόδου	Κορυφής	στη	Χαλκιδική,	τους	ανακοίνωσε	στις	17	Ιουνίου	
2003	ότι	θα	συγκροτηθεί	μια	κοινή	επιτροπή	με	αντικείμενο	τη	σύνταξη	νομοσχεδίου	για	
τη	θεσμοθέτηση	της	επικινδυνότητας	του	επαγγέλματος.	Εκδόθηκε,	μάλιστα,	και	επίσημο	
Δελτίο	Τύπου	από	το	υπουργείο	Δημόσιας	Τάξης,	ως	εξής:

«Η Κυβέρνηση, υλοποιώντας τη δέσμευσή της σε ό,τι αφορά τη θεσμοθέτηση του επαγ-
γέλματος του ένστολου προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας ως επικίνδυνου, προχωρεί 
στη σύνταξη σχετικού Σχεδίου Νόμου σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του, το οποίο θα 
ολοκληρωθεί μέχρι τέλους του τρέχοντος μηνός, προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση.

Με τη θεσμοθέτηση αυτή, η Κυβέρνηση αποδεικνύει για μια ακόμη φορά έμπρακτα το εν-
διαφέρον της για την επίλυση δικαίων αιτημάτων των ένστολων πολιτών, ανταποκρινόμενη 
ταυτόχρονα και στην απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας για τη διασφάλιση των ανθρώπων 
εκείνων που καθημερινά εκτίθενται σε πολλαπλούς κινδύνους, ώστε να προστατεύονται απο-
τελεσματικά τα έννομα αγαθά της».
Η	εξαγγελία	για	διαμαρτυρία	στη	Σύνοδο	Κορυφής	είχε	λειτουργήσει	καταλυτικά.	Η	δέ-

σμευση	της	κυβέρνησης	για	τη	συγκρότηση	της	κοινής	επιτροπής	ελήφθη	σοβαρά	υπόψη	
από	τους	προέδρους	και	αποφασίστηκε	η	αναστολή	της	συγκέντρωσης.	Ενώ,	όμως,	η	Επι-
τροπή	εργάστηκε	πυρετωδώς	και	παρουσίασε	το	πόρισμά	της,	το	οικονομικό,	κυρίως,	επι-
τελείο	της	κυβέρνησης,	ακολουθούσε	άλλες	εντολές.	Μάλιστα,	ο	μέχρι	τότε	υφυπουργός	
Οικονομικών	Γιώργος	Φλωρίδης,	και	μετέπειτα	υπουργός	Δημόσιας	Τάξης	(από	7-7-2003	
έως	9-3-2004),	αντί	να	ταχθεί	υπέρ	των	αιτημάτων	των	ενστόλων,	στάθηκε	απέναντί	τους,	
αρνούμενος	να	τους	δεχθεί	έστω	σε	διάλογο	για	το	συγκεκριμένο	θέμα.
Είναι	προφανές	ότι	αυτές	οι	εξελίξεις	συνιστούν	ανατροπή	των	δεδομένων	που	είχαν	

στα	χέρια	τους	έως	τότε	οι	πρόεδροι	των	Ομοσπονδιών	και	γι’	αυτό	στις	4	Ιουλίου	2003	
προχώρησαν	σε	δημόσια	καταγγελία	της	κυβέρνησης,	σημειώνοντας	ότι:

«Ύστερα από το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων των Ομοσπονδιών των Σ.Α. με την Κυ-
βέρνηση (υφυπουργό Οικονομικών κ. Φλωρίδη και υπουργό Δημοσίας Τάξης κ. Χρυσοχοΐδη) 
καταγγέλλουμε την υπαναχώρησή της, από την αρχική της δέσμευση, να αναγνωρίσει και 
να κατοχυρώσει θεσμικά την εργασία του Αστυνομικού, Λιμενικού και Πυροσβέστη ως επι-
κίνδυνη και ανθυγιεινή. Στάση που καταδεικνύει την απαξία της Κυβέρνησης στην εργασία 
και την κοινωνική προσφορά μας και δηλώνει ότι ουδέποτε υπήρχε πρόθεση για ουσιαστική 
επίλυση του προβλήματος.

Μετά από αυτήν την απαράδεκτη συμπεριφορά, είμαστε υποχρεωμένοι να διακόψουμε 
τον αδιέξοδο και ανούσιο διάλογο, διεκδικώντας πλέον μαχητικά τη θωράκιση της εργασίας 
μας».
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Για	το	σκοπό	αυτό,	κάλεσαν	τους	συναδέλφους	τους	σε	αγωνιστική	ετοιμότητα,	τονί-
ζοντας	ότι	η	εκδήλωση	διαμαρτυριών	είναι	επιβεβλημένη,	αρχής	γενομένης	από	το	τρίτο	
δεκαήμερο	Ιουλίου,	με	πιθανότερη	ημερομηνία	την	24η	Ιουλίου	2003,	στην	Πλατεία	Ευ-
αγγελισμού,	δίπλα	από	το	Προεδρικό	Μέγαρο,	ανήμερα	της	επετείου	για	 την	αποκατά-
σταση	της	Δημοκρατίας,	ώστε	να	επιδοθεί	σχετικό	Ψήφισμα	στον	ίδιο	τον	Πρόεδρο	της	
Δημοκρατίας	Κωστή	Στεφανόπουλο.
Μόλις	κυκλοφόρησε	η	είδηση,	οι	«γνωστοί	άγνωστοι»	συκοφάντες	των	αγώνων	των	ερ-

γαζομένων	στα	Σώματα	Ασφαλείας	άρχισαν	να	προβάλλουν	εναγωνίως	το	ερώτημα	«πώς 
τολμούν να προγραμματίζουν διαδηλώσεις ανήμερα αυτής της σημαντικής για τη Δημοκρατία 
μας επετείου»...	Η	απάντηση,	βεβαίως,	ήταν	ακαριαία.
Με	κοινή	τους	επιστολή	οι	πέντε	πρόεδροι	ενημέρωσαν	τον	ίδιο	τον	Πρόεδρο	της	Δημο-

κρατίας	ότι	η	επικείμενη	συγκέντρωση	διαμαρτυρίας	αποτελεί	γι’	αυτούς	το	έσχατο	μέσο	
αντίδρασης.	Ιδού	τα	επιχειρήματά	τους:

«Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε,
H από 14-7-2003 Κοινή Γενική Συνέλευση των πέντε Πανελλαδικών Ομοσπονδιών της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος αποφά-
σισε ομόφωνα την πραγματοποίηση ένστολης διαμαρτυρίας την 24η Ιουλίου 2003. Αντι-
κείμενο της διαμαρτυρίας είναι αποκλειστικά η αναγνώριση από την Εκτελεστική Εξουσία 
της εργασίας των αστυνομικών, πυροσβεστών, λιμενικών, ως επικίνδυνης και ανθυγιει-
νής. Η ημέρα πραγματοποίησης της ένστολης διαμαρτυρίας συμπίπτει με τη γιορτή για την 
αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε,
Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι η σύμπτωση της 
διαμαρτυρίας με την ημέρα γιορτής της Δημοκρατίας ΔΕΝ υπέχει κανένα συσχετισμό με 
το πρόσωπό σας. Αντίθετα, τα αισθήματα σεβασμού και εμπιστοσύνης ημών προσωπικά 
και του συνόλου των μελών προς υμάς είναι βαθύτατα και ειλικρινή, έχουν δε εκδηλωθεί 
επανειλημμένως. Πλην όμως, περιέχει έντονο συμβολισμό, ως προς την αξία των αγαθών 
που διακυβεύονται και διεκδικούνται με την προγραμματισμένη διαμαρτυρία ως έσχατο 
μέσο αντίδρασης. Συστατικό στοιχείο της Δημοκρατίας είναι ο «δήμος» και περαιτέρω η 
εύρυθμη συγκρότηση, λειτουργία και περιφρούρησή του, στοιχεία που αποτελούν το εργα-
σιακό αντικείμενο του λειτουργήματός μας. Στην περιφρούρηση αυτή των έννομων ανα-
γκών, οι Ομοσπονδίες μας θρηνούν κάθε χρόνο νεκρούς, ανάπηρους και τραυματισμένους 
συναδέλφους. Η ειρωνεία και ο πολυετής εμπαιγμός της Εκτελεστικής Εξουσίας να μην 
αναγνωρίζει το λειτούργημά μας, ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό, προσβάλλει την ζωή και 
την αξιοπρέπεια 70.000 συναδέλφων και στρέφεται τελικά κατά των αρχών του Πολιτεύ-
ματος που θα γιορτάσουμε πάλι την 24η Ιουλίου.
Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε,
Επειδή η 24η Ιουλίου είναι γιορτή όλων των Ελλήνων που ζουν σ’ αυτόν τον τόπο και 
σέβονται τις αρχές του Πολιτεύματος που αυτός γέννησε, κρίνεται, ως η καταλληλότερη 
ημέρα για να διεκδικήσουμε την κατοχύρωση δικαιωμάτων και αρχών, για τις οποίες θα 
πανηγυρίσουμε.
Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε,
Προσβλέπουμε με εμπιστοσύνη στην προσωπική Σας παρέμβαση προς την Κυβέρνηση, για 
την οριστική επίλυση τον ζητήματος της αναγνώρισης του επαγγέλματός μας ως επικίν-
δυνου και ανθυγιεινού, ώστε να αποτραπούν διαμαρτυρίες ένστολων, που τραυματίζουν 
την εικόνα της χώρας, είναι όμως απαραίτητες για τη διεκδίκηση αυτονόητων αιτημάτων 
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για την προστασία της ζωής, της υγείας και της αξιοπρέπειας των συναδέλφων και των 
οικογενειών τους.

Με τη δέουσα τιμή
Οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών

Δημήτρης Κυριαζίδης
Γιώργος Καμαρινόπουλος

Τάσος Μαυρόπουλος
Γιώργος Πήλιουρας

Νίκος Διαμαντής

Να	σημειωθεί	ότι	 ο	αντικαταστάτης	 του	Γιώργου	Φλωρίδη,	ο	Νίκος	Φαρμάκης,	 επι-
χείρησε	να	συναντηθεί	με	τους	προέδρους	στις	22	Ιουλίου,	αλλά	συνάντησε	την	άρνησή	
τους.	Οι	τελευταίοι	τού	διεμήνυσαν	ότι	θα	είχε	νόημα	μια	τέτοια	συνάντηση	μόνο	εφόσον	
γινόταν	δεκτό	το	αίτημά	τους	για	νομοθέτηση	των	συμφωνηθέντων	εντός	του	τρέχοντος	
εξαμήνου.	Στη	συνέντευξη	Τύπου	που	έδωσαν	οι	πρόεδροι,	κάλεσαν	την	κυβέρνηση	να	
αφήσει	τα	κροκοδείλια	δάκρυα	και	να	αναγνωρίσει	το	αυτονόητο.	Δεν	μπορεί,	είπαν,	η	κυ-
βέρνηση	να	λειτουργεί	σε	εξαμηνιαία	βάση,	άλλα	να	δηλώνει	το	πρώτο	εξάμηνο	και	άλλα	
το	δεύτερο.	Ενόψει	δε	της	κινητοποίησης,	σε	μια	μέρα	με	ιδιαίτερο	νόημα	και	επειδή	υπήρ-
χε	το	ενδεχόμενο	προβοκάτσιας,	οι	πρόεδροι	δημοσιοποίησαν	την	επιστολή	που	έστειλαν	
στον	Πρόεδρο	της	Δημοκρατίας,	ενώ	κατήγγειλαν	και	την	«παλαιοαστυνομική πρακτική 
των δήθεν πιθανολογούμενων εκνόμων ενεργειών λόγω της επετείου κατά αστυνομικών 
τμημάτων κ.λπ.»,	όπως	αυτή	διατυπώθηκε	σε	υπηρεσιακές	διαταγές,	«εκβιάζοντας για την 
υπεραπασχόληση του αστυνομικού προσωπικού, με βασικό βέβαια στόχο τον περιορισμό της 
συμμετοχής στην αυριανή διεκδίκησή του».
Η	συγκέντρωση	αυτή	ήταν	πράγματι	μια	ανεπανάληπτη,	υποδειγματική	συγκέντρωση	

όσον	αφορά	στη	συμπεριφορά	όσων	συμμετείχαν	σε	αυτήν,	τόσο	κατά	τη	διάρκεια	της	
πορείας	που	ακολούθησε	ώς	το	Κοινοβούλιο,	αλλά	και	κατά	τη	διάρκεια	της	καθιστικής	
σιωπηλής	διαμαρτυρίας	όλο	το	βράδυ	επί	της	Βασιλίσσης	Σοφίας,	με	τους	χιλιάδες	αστυ-
νομικούς,	λιμενικούς	και	πυροσβέστες	να	έχουν	ανάψει	μαύρα	κεριά	σε	ένδειξη	πένθους	
για	τους	συναδέλφους	που	έπεσαν	ηρωικά	στο	καθήκον.	Βασικό	τους	σύνθημα,	«Μισθός 
αξιοπρέπειας, όχι πείνας», «Σεβασμός στους νεκρούς μας».

«Η επιμονή μας έχει αποτελέσματα. Επιδώσαμε το Ψήφισμα, θα ενημερώσουμε τις προσε-
χείς ημέρες και προσωπικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δίνουμε ραντεβού για τη Θεσσα-
λονίκη. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας»,	ακούγεται	δυνατά	με	τη	ντουντούκα	η	φωνή	του	
Δημήτρη	Κυριαζίδη,	έξω	από	το	Ελληνικό	Κοινοβούλιο.	Έχουν	περάσει	μόλις	λίγα	λεπτά	
μετά	την	επιστροφή	των	προέδρων	των	πέντε	Ομοσπονδιών	από	το	Προεδρικό	Μέγαρο.	
Οι	ένστολοι	διαδηλωτές,	σιωπηλοί	ώς	εκείνη	την	ώρα,	ξεσπούν	σε	χειροκροτήματα	και	
ανανεώνουν	τον	όρκο	τους	για	το	επόμενο	ραντεβού.
Εκ	 μέρους	 της	ΠΟΑΞΙΑ,	 ο	 πρόεδρος	Γιώργος	Καμαρινόπουλος	 έστειλε	 το	 δικό	 του	

μήνυμα	στην	κυβέρνηση:	«Δεν κουραζόμαστε», είπε, «όπως δεν κουραζόμαστε στη δου-
λειά μας. Θα αγωνιστούμε για το δίκαιο αίτημά μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι το τέλος». Ο	
πρόεδρος	της	ΠΟΕΠΛΣ	Τάσος	Μαυρόπουλος	αναφέρθηκε	στην	ανακολουθία	της	κυβέρ-
νησης	και	χαρακτήρισε	«κοροϊδία τις τελευταίες ανακοινώσεις της»,	ενώ	ο	πρόεδρος	της	
ΠΟΕΥΠΣ	Γιώργος	Πήλιουρας	κατηγόρησε	την	κυβέρνηση	ότι	«λοιδορεί τους ένστολους, 
αλλά αυτό δεν θα το επιτρέψουμε».	Ο	πρόεδρος	της	ΕΑΠΣ	Νίκος	Διαμαντής	τόνισε	ότι	«τα 
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Σώματα Ασφαλείας προστατεύουν τη συνοχή της κοινωνίας, προστατεύουν το δημοκρατικό 
πολίτευμα, αλλά εισπράττουν λοιδορία και εμπαιγμό. Δεν είναι δυνατόν ο κ. Φαρμάκης να 
μην αναγνωρίζει την ανακοίνωση του κ. Χρυσοχοΐδη ή να λέει ότι και άλλοι κλάδοι έχουν 
νεκρούς. Εμείς μιλάμε για τους δικούς μας νεκρούς. Αγωνιζόμαστε για τους δικούς μας νε-
κρούς. Οφείλουμε να επιχειρηματολογούμε και όχι να κοροϊδεύουμε. Να είστε σίγουροι ότι 
θα το αναγνωρίσουμε το επάγγελμα και ως επικίνδυνο και ως ανθυγιεινό. Η Δημοκρατία με 
αγώνες κατακτήθηκε, με αγώνες θα διατηρηθεί».
Η	σιωπηλή	 διαμαρτυρία	 μόλις	 είχε	 περάσει	 στην	 Ιστορία.	Ήταν	 η	 29η	 επέτειος	 της	

αποκατάστασης	 της	Δημοκρατίας	 και	 πολλοί	 πίστευαν	 ότι	 οι	 εργαζόμενοι	 στα	Σώματα	
Ασφαλείας	δεν	θα	«τολμούσαν»	να	ζητήσουν	περισσότερη	δημοκρατία.	Οι	εκατοντάδες	
συγκεντρωμένοι	αστυνομικοί,	πυροσβέστες	και	λιμενικοί	απέδειξαν	ότι	μπορούν	να	τιμούν	
το	λειτούργημά	τους	και	πάνω	απ’	όλα	να	σέβονται	τους	ήρωες,	τους	συναδέλφους	τους	
που	έχασαν	τη	ζωή	τους	εν	ώρα	υπηρεσίας.	
Τη	μεγαλειώδη	συγκέντρωση,	στην	οποία	πήραν	μέρος	εκατοντάδες	συνάδελφοι	από	

κάθε	 γωνιά	 της	Ελλάδας,	 παρά	 τις	 «επιφυλακές»	και	 τις	 εποχικές	 δυσκολίες,	 λόγω	 της	
αντιπυρικής	περιόδου,	χαιρέτισαν	εκ	μέρους	του	ΚΚΕ	ο	ευρωβουλευτής	Στρατής	Κόρα-
κας,	ο	γενικός	γραμματέας	της	ΓΣΕΕ	Γιάννης	Μανώλης,	και	οι	βουλευτές	της	Νέας	Δημο-
κρατίας	Σταύρος	Δήμας	και	Σωτήρης	Χατζηγάκης.	Στο	χώρο	της	συγκέντρωσης	βρέθηκαν	
επίσης	ο	επίτιμος	πρόεδρος	της	ΠΟΑΞΙΑ	Μιχαήλ	Βετούλης,	ο	πρώην	υπουργός	Δημόσιας	
Τάξης	Στέλιος	Παπαθεμελής	και	ο	βουλευτής	Παναγιώτης	Καμμένος.	
Λίγες	ημέρες	αργότερα,	την	1η	Αυγούστου	2003,	οι	εκπρόσωποι	των	συνδικαλιστικών	

οργανώσεων	συναντήθηκαν	με	τον	ίδιο	τον	Πρόεδρο	της	Δημοκρατίας	Κωστή	Στεφανό-
πουλο,	ο	οποίος	άκουσε	με	προσοχή	τις	απόψεις	 τους	και	 τάχθηκε	υπέρ	 της	συνέχισης	
ενός	δημιουργικού	και	ουσιαστικού	διαλόγου	με	την	κυβέρνηση,	έτσι	ώστε	να	επιλυθεί	
οριστικά	το	αίτημά	τους.
Οι	πέντε	Ομοσπονδίες	διεμήνυσαν	προς	την	κυβέρνηση	ότι	κηρύττουν	μορατόριουμ	μέ-

χρι	τη	Διεθνή	Έκθεση	της	Θεσσαλονίκης,	ευελπιστώντας	ότι	θα	υπάρξει	μια	κίνηση	καλής	
θέλησης	και	από	τη	δική	της	πλευρά.	

Στη ΔΕΘ

Οι	ελπίδες	των	πέντε	προέδρων	για	εξεύρεση	λύσης	εξανεμίζονται	στις	20	Αυγούστου	
2003,	όταν	σε	κοινή	τους	συνεδρίαση	διαπιστωνόταν	πλήρης	στασιμότητα,	όχι	μόνο	για	
το	«επικίνδυνο»,	αλλά	και	για	το	«βαθμολόγιο»,	το	οποίο	υποτίθεται	ότι	θα	είχε	ρυθμιστεί	
από	το	Μάιο.	Αναπόφευκτα,	λοιπόν,	ανακοινώθηκε	η	επόμενη	ένστολη	πανελλαδική	συ-
γκέντρωση,	κατά	τα	εγκαίνια	της	ΔΕΘ,	στις	5	Σεπτεμβρίου	2003.	Προ	αυτής	της	κατάστα-
σης,	ο	Γιώργος	Φλωρίδης	κάλεσε	στις	2/9/2003	τους	προέδρους	για	να	τους	ανακοινώσει	
ότι,	αντί	της	θεσμοθέτησης	του	επαγγέλματος	ως	επικίνδυνου	και	ανθυγιεινού,	η	κυβέρ-
νηση	προτείνει	την	επέκταση	των	διατάξεων	του	Ν.Δ.	142/74,	όπως	ισχύει	μέχρι	και	το	
1992,	καθώς	και	να	χορηγηθεί	επίδομα	60	ευρώ.	Οι	συνδικαλιστές	απέρριψαν	την	πρότασή	
αυτή,	αφού	η	μεν	επέκταση	του	142/74	εξαιρούσε	το	1/3	του	προσωπικού	και	η	ψήφισή	της	
παραπεμπόταν	για	το	φθινόπωρο,	ενώ	ο	μη	υπολογισμός	του	επιδόματος	στο	βασικό	μισθό	
έτσι	ώστε	να	αναπροσαρμόζεται	κατά	περίπτωση,	και	ιδιαίτερα	να	μην	επεκτείνεται	και	
στο	συντάξιμο	μισθό,	ήταν	ένας	ακόμα	αρνητικός	παράγοντας.	Το	κυριότερο,	όμως,	ήταν	
ότι	δεν	διασφαλίζονταν	τα	θύματα	εν	ώρα	υπηρεσίας.
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Στις	5	Σεπτεμβρίου	2003,	έδωσαν,	λοιπόν,	για	πρώτη	φορά	το	«παρών»	στη	Θεσσαλο-
νίκη,	χιλιάδες	αστυνομικοί	από	όλη	την	Ελλάδα. «Μηχανεύτηκαν χίλιους τρόπους για να 
αποτρέψουν αυτήν την ανεπανάληπτη, τη μεγαλειώδη συγκέντρωσή μας στο Λευκό Πύργο. 
Ακόμα και η κάμερα που τοποθετήθηκε για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας είναι στραμμένη 
σε μας», κατήγγειλε	ο	πρόεδρος	της	ΠΟΑΣΥ,	ο	Δημήτρης	Κυριαζίδης,	χαιρετίζοντας	το	
ένστολο	πλήθος.	Και	αφού	αναφέρθηκε	στις	μεθοδεύσεις	για	την	αποδυνάμωση	της	συ-
γκέντρωσης,	 τόνισε	ότι	από	τις	 εκρήξεις	που	είχαν	σημειωθεί	λίγες	ώρες	νωρίτερα	στα	
δικαστήρια	 της	Αθήνας	στην	Ευελπίδων,	 παραλίγο	 να	 χάσουν	 τη	 ζωή	 τους	 δυο	σκοποί	
αστυνομικοί.	«Οι κυβερνώντες κλαψουρίζουν και δέχονται ότι η εργασία μας είναι επικίν-
δυνη. Το θυμούνται, όμως, πάνω από τις ταφόπλακες, στις κηδείες και στα μνημόσυνα των 
χαμένων συναδέλφων μας. Προσπάθησαν να εξαγοράσουν την ψυχή μας με 60 ευρώ το 
μήνα. Προσπάθησαν να μας διαιρέσουν, θέτοντας όρια το 1984, το 1992, θέτοντας διαχω-
ρισμούς, ανάλογα με το τι τους βολεύει». Στη	συνέχεια	ανέβηκε	στο	βήμα	ο	πρόεδρος	της	
ΠΟΑΞΙΑ	Γιώργος	Καμαρινόπουλος,	ο	οποίος	επισήμανε	ότι «ο αγώνας δεν στοχεύει στην 
ικανοποίηση συντεχνιακών αιτημάτων, αλλά στη διασφάλιση του βιοτικού επιπέδου και στη 
δημιουργία ενός πλαισίου για να προσφέρουμε στην κοινωνία από καλύτερες θέσεις». «Δεν 
είναι αλήθεια ότι αυξήθηκαν οι αποδοχές μας κατά 100 και 150% τα τελευταία χρόνια»,	τό-
νισε	επίσης,	καλώντας	την	κυβέρνηση	να	σταματήσει	τις	διασπαστικές	κινήσεις,	οι	οποίες,	
όπως	είπε,	δείχνουν	μικρόνοες	ανθρώπους.	

«Αυτή είναι λαοθάλασσα, δεν είναι συγκέντρωση»,	είπε	ο	πρόεδρος	της	ΠΟΕΥΠΣ	Γιώρ-
γος	Πήλιουρας,	σημειώνοντας	ότι	«έχουμε την υποχρέωση έναντι των οικογενειών μας να 
διασφαλίσουμε την υγεία και την ζωή μας. Αυτά είναι αγαθά αδιαπραγμάτευτα. Εμείς δεν τα 
διαπραγματευόμαστε. Έχει αυτό το δικαίωμα η κυβέρνηση; Εμείς λέμε όχι».
Ο	πρόεδρος	 της	ΠΟΕΠΛΣ	Τάσος	Μαυρόπουλος	υπενθύμισε	ότι	 η	συγκέντρωση	 της	

Θεσσαλονίκης	αποτελεί	συνέχεια	των	αγώνων	του	2002.	«Από τότε πήραμε δεσμεύσεις που 
ανατράπηκαν. Ανταλλάξανε το χαρακτηρισμό του επαγγέλματος ως επικίνδυνο και ανθυγιει-
νό με 60 ευρώ»,	πρόσθεσε	ο	ίδιος,	ενώ	ο	πρόεδρος	της	ΕΑΠΣ	Νίκος	Διαμαντής	κατέδειξε	
την	ανακολουθία	της	κυβέρνησης,	διαβάζοντας	την	ανακοίνωση	του	υπουργείου	Δημόσιας	
Τάξης	που	αναφερόταν	στην	υποτιθέμενη	 ικανοποίηση	 του	αιτήματος.	«Αυτό ανέστειλε 
την κινητοποίηση της Χαλκιδικής. Κατάντησε παλιόχαρτο, τσαλάκωσε τα όνειρα, απαξίωσε 
τον αγώνα μας. Αυτό δεν περνά έτσι, θα γίνει αυτό που θέλει ο ένστολος πολίτης. Δεν εί-
ναι δυνατόν να προσβάλλεται η μνήμη των συναδέλφων μας. Στις φωτιές με αυλούς, στους 
κακοποιούς με πιστόλια, στην κυβέρνηση απαντάμε με αγώνες δυνατούς»,	τόνισε	ο	Νίκος	
Διαμαντής,	καταχειροκροτούμενος	από	τους	διαδηλωτές.
Αίσθηση	προκάλεσε	το	γεγονός	ότι	δεν	ανταποκρίθηκαν	στο	κάλεσμα	των	Ομοσπονδι-

ών	και	δεν	έστειλαν	εκπροσώπους	τους	στη	συγκέντρωση	η	Νέα	Δημοκρατία,	αλλά	ούτε	
και	το	ΠΑΣΟΚ!

«Να ξέρετε ότι δράτε πολιτικά και αυτό δεν είναι παράνομο. Είμαστε όλοι μαζί κοντά σας 
σα μια γροθιά»,	τόνισε	ο	βουλευτής	του	ΚΚΕ	καθηγητής	Γιώργος	Χουρμουζιάδης,	εκφρά-
ζοντας	τα	συναισθήματά	του	για	τη	δυναμική	συγκέντρωση	που	απλωνόταν	μπροστά	του.	
«Πιστεύουμε στο σύνθημά σας. Είμαστε όλοι λαός», απάντησε	στη	συνέχεια	ακούγοντας	το	
σύνθημα	των	διαδηλωτών	«Είμαστε κι εμείς λαός, φτάνει πια ο εμπαιγμός». «Άρα δεν μπο-
ρούμε να είμαστε ξεχωριστά. Μπορεί να ήμασταν κάποτε αντιμέτωποι, αλλά δεν το θέλαμε. Το 
ήθελαν οι πολιτικοί σχηματισμοί της εποχής εκείνης. Δεν είστε σύμβολα καταστολής. Θέλουμε 
να είστε τα σύμβολα της ειρήνης και της ασφάλειας για την κατοχύρωση μιας ήσυχης ζωής. Η 
κυβέρνηση χύνει κροκοδείλια δάκρυα για τους νεκρούς, για τα θύματά σας»,	τόνισε	ο	ίδιος.
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Χαιρετισμό	απηύθυνε	στη	συνέχεια	ο	νομάρχης	Θεσσαλονίκης	Παναγιώτης	Ψωμιάδης,	
ο	οποίος	επισήμανε	ότι	ήταν	παρών	ως	βουλευτής	στους	αγώνες	των	ενστόλων,	θα	είναι	
και	τώρα	ως	νομάρχης,	θα	είναι	και	αύριο	με	οποιαδήποτε	κυβέρνηση.	«Είμαι μαζί σας για-
τί πιστεύω ότι σας πνίγει το δίκιο. Αποτελεί προσβολή προς όλους τους πολίτες η μη επίλυση 
των μεγάλων προβλημάτων σας. Ποιος εγγυάται την ύπαρξη της κοινωνίας μας; Εσείς και 
μόνο εσείς», τόνισε.
Εκ	μέρους	του	Συνασπισμού	χαιρέτισε	η	βουλευτής	Ασημίνα	Ξηροτύρη,	η	οποία	τάχθη-

κε	υπέρ	της	θεσμοθέτησης	του	επιδόματος	και	της	ενσωμάτωσής	του	στο	βασικό	μισθό.	
Αμέσως	μετά	ο	λόγος	δόθηκε	στον	αντιδήμαρχο	Θωμά	Γερογιάννη,	αστυνομικό	εν	απο-
στρατεία,	ο	οποίος	προέτρεψε	τους	συγκεντρωμένος	να	συνεχίσουν	να	αγωνίζονται.	«Τη 
βροχή τη διαδέχεται ο ήλιος, τους αγώνες η νίκη»,	τόνισε	στο	σύντομο	χαιρετισμό	του.
Οι	συνδικαλιστές	αποχώρησαν	σαφώς	 ικανοποιημένοι	από	τη	συμπρωτεύουσα,	δίνο-

ντας	στην	κυβέρνηση	διορία	μέχρι	τον	Οκτώβριο	του	ίδιου	έτους,	και	ειδικότερα	μέχρι	την	
ημέρα	κατάθεσης	του	προϋπολογισμού	στη	Βουλή.	Το	είχαν	καταστήσει	σαφές,	επιδίδο-
ντας	στον	εκπρόσωπό	της	το	Ψήφισμα	της	μεγαλειώδους	εκδήλωσης	διαμαρτυρίας,	την	
ώρα	που	εγκαινίαζε	τη	Διεθνή	Έκθεση	Θεσσαλονίκης	ο	Πρωθυπουργός	Κώστας	Σημίτης	
κι	 ενώ	 τα	συνθήματα	 των	διαδηλωτών	δονούσαν	 την	ατμόσφαιρα,	 υπό	 τους	ήχους	 του	
γνωστού	λαϊκού	τραγουδιού	«Πάγωσε	η	τσιμινιέρα,	κι	απέξω	από	την	πύλη,	εργάτες	μα-
ζεμένοι	συζητάνε»...	«Δεν	υποχωρούμε,	αν	δεν	δικαιωθούμε»,	«Μείνανε	οι	δηλώσεις	και	
οι	υπογραφές,	δώστε	τώρα	λύσεις	που	να	’ναι	οριστικές»,	«Εμείς	δεν	κινδυνεύουμε,	αλλά	
νεκρούς	κηδεύουμε»	και	πολλά	άλλα	συνθήματα,	χαρακτηριστικά	του	κοινού	αγώνα	των	
αστυνομικών,	των	λιμενικών	και	των	πυροσβεστών.
Οι	πρόεδροι,	στον	απόηχο	της	μεγαλειώδους	συγκέντρωσης,	απευθύνθηκαν	με	επιστο-

λή	τους	στους	συναδέλφους	και	τις	συναδέλφισσές	τους	σε	όλη	τη	χώρα,	τονίζοντας	ότι	
κανένας	αγώνας	δεν	πάει	χαμένος	–	και	προπαντός	όταν	έχει	τόσο	δίκιο	μέσα	του.	Ο	παλ-
μός	και	η	συμμετοχή	ήταν	η	καλύτερη	απάντηση	σε	όσους	επιχείρησαν	να	την	υπονομεύ-
σουν.	Έδωσαν	δε	διορία	στην	κυβέρνηση	να	υλοποιήσει	τη	δέσμευσή	της	ώς	τις	6/10/2003,	
για	να	μην	οδηγηθούν	σε	νέες	αντιδράσεις	με	δική	της	ευθύνη.	Η	κυβέρνηση,	κατά	την	
προσφιλή	τακτική	των	παλαιοκομματικών	επιτελείων,	αντί	να	αντιληφθεί	το	αδιέξοδο	της	
πολιτικής	της	για	να	δικαιολογήσει	την	αδιάλλακτη	στάση	της	και	την	αθέτηση	πολλών	
υποσχέσεών	της,	κατέφυγε	στον	άχαρο	ρόλο	της	δυσφήμισης	του	συνδικαλιστικού	κινήμα-
τος	των	αστυνομικών,	προβάλλοντας	ψευτοδιλήμματα	και	ανακρίβειες,	περί	δήθεν	κομμα-
τικοποίησης	του	αγώνα,	περί	επίλυσης	των	οικονομικών	αιτημάτων	τους	κ.λπ.
Το	Γενικό	Συμβούλιο	των	Αξιωματικών,	ως	απάντηση	όλων	αυτών,	συνέχισε	να	προ-

βάλλει	τις	δυσκολίες	που	αντιμετώπιζαν	οι	Αξιωματικοί,	ανακοινώνοντας	τις	θέσεις	της	για	
σειρά	ζητημάτων,	όπως	η	ψήφιση	του	νέου	νόμου	για	τη	χρήση	των	όπλων	(ν.	3169/2003),	
οι	ρυθμίσεις	για	τις	αρμοδιότητες	των	συνοριακών	φυλάκων,	η	εβδομαδιαία	εργασία	των	
Αξιωματικών	κατά	το	π.δ.	394/2001,	οι	θέσεις	της	για	την	αποζημίωση	των	αστυνομικών	
που	απασχολούνται	στα	γήπεδα,	η	αναμόρφωση	του	συστήματος	των	Κρίσεων	και	άλλα	
θέματα	ζωτικής	σημασίας.
Στις	17/18-9-2003,	συνεδρίασε	το	Γενικό	Συμβούλιο	της	Ομοσπονδίας,	ενόψει	και	του	

τακτικού	συνεδρίου	που	είχε	εξαγγελθεί	για	τις	31	Οκτωβρίου	έως	2	Νοεμβρίου	2003.	Το	
διήμερο	αυτό,	τα	15	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	και	οι	26	πρόεδροι	και	γραμματείς	
των	13	Πρωτοβάθμιων	Ενώσεων	εξέτασαν	τη	συνδικαλιστική	τους	πορεία	και	προσδιό-
ρισαν	τις	κινήσεις	τους	για	το	επόμενο	διάστημα.	Μάλιστα,	τονίστηκε	ότι	η	συντριπτική	
πλειοψηφία	των	αστυνομικών	όλων	των	βαθμών	(Αξιωματικοί	-	βαθμοφόροι	-	Αστυφύ-
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λακες)	δίνουν	τον	καλύτερο	εαυτό	τους	στο	καθήκον,	πλην	όμως	το	ηθικό	τους	καταρρα-
κώνεται	από	«φαινόμενα	κακοδιοίκησης	-	υπέρβασης	εξουσίας	από	ανωτάτους	Αξιωμα-
τικούς,	οφειλόμενα	κυρίως	στον	συντηρητισμό	και	στην	αντίδραση	ορισμένων	εξ	αυτών	
στις	ήδη	επιχειρούμενες	αλλαγές	-	κατακτήσεις	του	συνδικαλιστικού	μας	κινήματος»	(π.χ.	
το	 ανώτερο	 Συμβούλιο	Μεταθέσεων	 αποφασίζει	 μεταθέσεις,	 αυτές	 πραγματοποιούνται	
31/8	και	την	επομένη	εκδίδονται	διαταγές	απόσπασης	μέχρι	νεωτέρας	για	Αξιωματικούς	
που	μετατέθηκαν,	καίτοι	τούτο	δεν	επιτρέπεται	ούτε	από	τη	δεοντολογία,	ούτε	από	το	Προ-
εδρικό	Διάταγμα	για	τις	μεταθέσεις).
Οι	συνδικαλιστές	αποφάσισαν	να	φέρουν	στην	επιφάνεια	«την υποβόσκουσα από δεκα-

ετίες αντιπαράθεση του αστυνομικού προσωπικού μέχρι το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυ-
ντού με τους Ανωτάτους Αξιωματικούς, μερικοί από τους οποίους λειτουργούν καταπιεστικά, 
παρά τους κανονισμούς, και επιδεικνύουν άκομψη συμπεριφορά, καλυπτόμενοι υπό τον μαν-
δύα του υπηρεσιακού συμφέροντος. Με γνώμονα και συμφέρον την περαιτέρω υπηρεσιακή 
τους εξέλιξη δεν μπορούν να αποβάλλουν τις παραδοσιακές μορφές νοοτροπίας και συμπε-
ριφοράς -καθιερωμένες αντιλήψεις του παρελθόντος- και δεν επιζητούν την αποδοτικότητα 
και την αποτελεσματικότητα, αλλά τη διαπιστωτική-στατική αντιμετώπιση των προβλημάτων 
αστυνόμευσης της περιοχής τους».
Ένα	άλλο	θέμα	ήταν	η	μέριμνα	για	το	προσωπικό	που	θα	απασχοληθεί	στους	Ολυμπι-

ακούς	Αγώνες,	το	πού	θα	διαμένουν	όσοι	μετακινηθούν	από	την	επαρχία,	τι	επίδομα	θα	
λάβουν	κ.λπ.
Σε	ό,τι	αφορά	τις	συναντήσεις	με	την	Ηγεσία,	έγινε	γνωστό	ότι	το	προεδρείο	επισκέ-

φθηκε	κατ’	επανάληψη	τον	κ.	Αρχηγό	του	Σώματος,	ο	οποίος	«καίτοι κατά τη γνώμη μας 
θα έπρεπε να παρέμβει άμεσα, επέδειξε μία διστακτικότητα-αναβλητικότητα στα αιτήματά 
μας και δεν φάνηκε πρόθυμος να στηρίξει τη συμμετοχή μας στα Συμβούλια Κρίσεων και να 
προχωρήσει στην έκδοση διαταγής που θα εξανθρωπίζει το ωράριό μας (η κωλυσιεργία αυτή 
αποδίδεται, σύμφωνα με φήμες του παρασκηνίου, σε αντιδράσεις Ανωτάτων Αξιωματικών 
περί δήθεν εκχώρησης νομής εξουσίας στους συνδικαλιστές). Μάλιστα, η μη προσέλευσή του 
στη Συνεδρίαση του Συμβουλίου μας (μας είχε υποσχεθεί ότι θα παρίστατο) την 18/9, όπως 
ανελλιπώς έπραττε στο παρελθόν, λόγω ενασχόλησής του στη Δ.Ο.Α., μας προβληματίζει και 
ανησυχούμε για τις περαιτέρω προθέσεις του στα ζητήματα αυτά (ελπίζουμε ότι η απουσία 
οφείλετο σε υπηρεσιακή ανάγκη και όχι σε “διπλωματική ασθένεια”)».
Όσο	για	τη	συνάντηση	που	είχε	το	προεδρείο	στις	17/9	με	τον	Γιώργο	Φλωρίδη,	ανακοι-

νώθηκε	ότι	τους	συνέστησε	όλα	τα	οικονομικά	αιτήματα	(Επίδομα	Διοίκησης	στους	κατώ-
τερους	Αξιωματικούς	-	Αποζημίωση	των	Αξιωματικών	για	νυκτερινή	απασχόληση)	να	τα	
διαπραγματευθούν	στο	πλαίσιο	της	συζήτησης	για	το	ενιαίο	Μισθολόγιο,	ξεκαθαρίζοντας	
ότι	συνομιλητές	με	το	υπουργείο	Οικονομικών	για	το	θέμα	αυτό	θα	είναι	οι	Ομοσπονδίες,	
και	όχι	οι	υπηρεσιακοί	παράγοντες.	Επίσης	δεσμεύθηκε	ότι	οι	πρόσφατες	εξαγγελίες	του	
για	το	επίδομα	των	60	ευρώ	και	την	επέκταση	της	5ετίας	μέχρι	το	έτος	1992,	είναι	εκτός	
των	διαπραγματεύσεων	για	το	θέμα	του	ειδικού	Μισθολογίου.
Ο	υπουργός	προσπάθησε	να	εξομαλύνει	κάπως	τις	σχέσεις	του	με	τους	συνδικαλιστές	

και	στις	18/9	προσήλθε	στην	αίθουσα	που	συνεδρίαζε	το	Γενικό	Συμβούλιο	και	επανέλαβε	
όσα	την	προηγούμενη	είχε	συζητήσει	με	το	προεδρείο.
Οι	συνδικαλιστές	γνωρίζουν	βέβαια	ότι	ο	χρόνος	που	απομένει	μέχρι	το	τέλος	του	έτους	

είναι	 κρίσιμος	 και	 γι’	 αυτό	 χρειάζεται	 επαγρύπνηση.	«Τώρα θα καθορίσουμε το μέλλον 
μας για τα επόμενα χρόνια. Για να μην συνεχισθεί η οικονομική μας υποβάθμιση (φήμες 
υπάρχουν ότι κάποιοι προωθούν κατάργηση των μισθολογικών προαγωγών), πρέπει όλοι να 
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αγωνιστούμε. Πιθανότατα θα χρειασθεί εντός του μηνός Οκτωβρίου κινητοποίηση καθαρά 
μελών μόνο της Ομοσπονδίας μας. Έχουμε κατά νου να σας καλέσουμε με πολιτικά (όχι στο-
λή) για να αυξήσουμε τον όγκο της συγκέντρωσης. Ελπίζουμε ότι δεν θα μας αφήσετε μόνους 
και ότι θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μας. Σας παρακαλούμε να μας ακολουθήσετε. Τώρα 
κρίνεται το μέλλον μας»,	κατέληγε	η	ανακοίνωση-έκκληση	της	Ομοσπονδίας	προς	όλους	
τους	Αξιωματικούς	του	Σώματος.

Η κλιμάκωση

Στις	24-9-2003,	ακολούθησε	κοινή	συνεδρίαση	των	προεδρείων	των	Ομοσπονδιών	με	
τη	συμμετοχή	από	πλευράς	της	κυβέρνησης	του	υφυπουργού	Δημόσιας	Τάξης	Παντελή	
Τσερτικίδη,	της	Νέας	Δημοκρατίας	του	βουλευτή	και	υπεύθυνου	της	ΟΚΕ	Δημόσιας	Τάξης	
Χρήστου	Μαρκογιαννάκη,	του	Κ.Κ.Ε.	Γιάννη	Νάκη	και	του	Συνασπισμού	Νίκου	Χουντή.
Ο	υφυπουργός	Δημόσιας	Τάξης	αναγνώρισε	ότι	η	εργασία	των	Αστυνομικών,	των	Πυ-

ροσβεστών	και	Λιμενικών	είναι	επικίνδυνη	και	ότι	το	σχετικό	νομοσχέδιο	που	προωθήθη-
κε	από	πλευράς	του	ΥΔΤ	συνάντησε	την	άρνηση	του	υπουργείου	Οικονομικών,	καθόσον	
έπρεπε	προηγουμένως	να	εξετασθούν	εκ	μέρους	του	Ελεγκτικού	Συνεδρίου	τυχόν	δημοσι-
ονομικές	παρενέργειες.	Παράλληλα,	δήλωσε	ότι	πρέπει	να	συνεχισθεί	ο	διάλογος	για	την	
εξεύρεση	λύσης.
Το	δίκαιο	του	αιτήματος	τόνισε	και	ο	εκπρόσωπος	της	Νέας	Δημοκρατίας,	υποσχόμενος	

ότι	σε	περίπτωση	που	κυβερνήσει	η	Νέα	Δημοκρατία	θα	αναγνωρίσει	αυτό,	χωρίς	βεβαίως	
να	γίνει	μία	ιδιαίτερη	αναφορά	ή	κατατεθεί	συγκεκριμένη	θέση	επ’	αυτού.	
Μετά	την	αποχώρηση	των	εκπροσώπων	των	Πολιτικών	Κομμάτων,	τα	προεδρεία	απο-

φάσισαν	την	εντατικοποίηση	των	αγωνιστικών	κινητοποιήσεων.	Βέβαια,	επιχείρησαν	να	
συζητήσουν	και	με	τον	πρώην	ΥΔΤ	Μ.	Χρυσοχοΐδη,	ο	οποίος	στο	μεταξύ	είχε	αναλάβει	
καθήκοντα	Γενικού	Γραμματέα	 του	ΠΑΣΟΚ,	ενώ	ζήτησαν	συνάντηση	και	με	 τον	υφυ-
πουργό	 Οικονομικών	 Ν.	 Φαρμάκη,	 ο	 οποίος	 είχε	 ταχθεί	 υπέρ	 της	 θεσμοθέτησης	 νέου	
ενιαίου	μισθολογίου	Ενόπλων	Δυνάμεων	και	Σωμάτων	Ασφαλείας.	Οι	προσπάθειές	τους	
ήταν	άκαρπες,	οπότε	στις	30/9/2003,	μη	έχοντας	άλλα	περιθώρια	αναμονής,	ανακοίνωσαν	
τη	συνέχιση	ενός	αγώνα	εντεινόμενου,	ώς	την	τελική	δικαίωση,	ήτοι	τριήμερη	ένστολη	
διαμαρτυρία	στην	Αθήνα,	αρχής	γενομένης	από	τις	8-10-2003.	Πιο	συγκεκριμένα,	το	πρό-
γραμμα	προέβλεπε:
α)	Την	πρώτη	ημέρα	(8-10-2003)	θα	συμμετέχουν	οι	Πρωτοβάθμιες	Οργανώσεις	των	

Νομών:	 Έβρου,	 Ροδόπης,	 Ξάνθης,	 Καβάλας,	Δράμας,	 Σερρών,	 Κιλκίς,	 Θεσσαλονίκης,	
Χαλκιδικής,	Πιερίας,	Ημαθίας,	Πέλλας,	Λέσβου,	Σάμου,	Κυκλάδων	και	Αττικής.
β)	Τη	δεύτερη	ημέρα	(9-10-2003)	θα	συμμετέχουν	οι	Πρωτοβάθμιες	Οργανώσεις	των	

Νομών:	Αργολίδας,	Λακωνίας,	Μεσσηνίας,	Αρκαδίας,	 Κορινθίας,	 Ηλείας,	Αχαΐας,	Αιτ/
νίας,	Εύβοιας	Βοιωτίας,	Φωκίδας,	Φθιώτιδας,	Ευρυτανίας,	Ζακύνθου,	Κεφαλληνίας	και	
Αττικής.
γ)	Την	τρίτη	ημέρα	(10-10-2003)	θα	συμμετέχουν	οι	Πρωτοβάθμιες	Οργανώσεις	των	

Νομών:	Θεσπρωτίας,	Άρτας,	Λευκάδας,	Κέρκυρας,	Ηρακλείου,	Λασιθίου,	Ρεθύμνης,	Χα-
νίων,	Δωδεκανήσου,	Χίου,	Πρέβεζας,	Ιωαννίνων,	Φλώρινας,	Καστοριάς,	Κοζάνης,	Γρεβε-
νών,	Λάρισας,	Καρδίτσας,	Μαγνησίας,	Τρικάλων	και	Αττικής.
Οι	πρόεδροι	απευθύνονται	στους	πάντες,	τονίζοντας:
«Συμπληρωματικά και προς υποβοήθηση του έργου σας, αλλά και για να έχετε μια γενική 

εικόνα του όλου προγράμματος, σημειώνονται τα εξής:
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α)  Είναι ευνόητο ότι στις ανωτέρω μετακινήσεις συμπεριλαμβάνονται και οι Πρωτοβάθ-
μιες Οργανώσεις όλων των Ομοσπονδιών που λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο.

β)  Την πρώτη ημέρα (8-10-2003) η ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα γίνει την 18:30 
(ο χώρος θα ορισθεί με άλλο έγγραφο) και θα παραμείνει μέχρι την 11:00’ της επομέ-
νης (9-10-2003), τη δεύτερη ημέρα (9- 10-2003) οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις της 
πρώτης ημέρας θα αντικατασταθούν με της δεύτερης ημέρας, οι οποίες θα παραμείνουν 
στο χώρο της διαμαρτυρίας μέχρι την 24:00’ ώρα. Τέλος, οι της δεύτερης ημέρας, θα 
αντικατασταθούν από της τρίτης ημέρας, οι οποίες θα παραμείνουν στο χώρο της δια-
μαρτυρίας μέχρι την 13;00’ ώρα της 10-10-2003.

γ)  Τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών καθ’ όλη την τριήμερη διαμαρτυρία, καθώς και οι 
Πρόεδροι και Γενικοί Γραμματείς των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων, θα παραμείνουν 
στο χώρο της διαμαρτυρίας και μετά την αποχώρηση των μελών τους.

δ)  Κάθε Πρωτοβάθμια Οργάνωση παρακαλείται όπως διαθέτει πανό με το σύνθημα που 
θα επιλέξει.

ε)  Η Πρωτοβάθμια Οργάνωση της Αττικής παρακαλείται όπως εντείνει τις προσπάθειές 
της, προκειμένου να καλύψει τη συγκέντρωση για όλο το τριήμερο».

Είναι	σαφές	ότι	αρχίζει	να	διαμορφώνεται	ένα	«πολεμικό»	κλίμα,	το	οποίο	αποτυπώνε-
ται	και	σε	Δελτίο	Τύπου	την	ίδια	ημέρα.	Οι	πρόεδροι	αναφέρονται	στη	μονομερή	απόφαση	
της	κυβέρνησης	να	αθετήσει	 τα	συμφωνηθέντα	και	 να	βάλει	στο	 τραπέζι	 του	διαλόγου	
άλλο	ζήτημα,	ήτοι	την	εξαγγελία	νέου	μισθολογίου,	τονίζοντας	ότι «πρόκειται για νέα δυ-
σμενή εξέλιξη, που φορτίζει ιδιαίτερα την όλη τεταμένη κατάσταση και τον αναβρασμό που 
επικρατεί στα Σώματα Ασφαλείας». Ύστερα	από	νέα	σύσκεψή	τους	την	1η	Οκτωβρίου,	ενη-
μερώνουν	τα	μέλη	τους	ότι	το	λεγόμενο	νέο	μισθολόγιο	αποτελεί	κατά	βάση	μια	πρώιμη	
εξαγγελία	της	ετήσιας	εισοδηματικής	πολιτικής	που	ούτως	ή	άλλως	παρέχεται	κάθε	χρόνο.	
Καταγγέλλουν	δε	την	κυβέρνηση	ότι	τους	αντιμετωπίζει	ως	παρίες	του	δημόσιου	τομέα	
και	καλούν	όλους	τους	ένστολους	να	λάβουν	μέρος	στην	τριήμερη	διαμαρτυρία,	8,9	και	10	
Οκτωβρίου,	στην	Αθήνα.	
Ο	 υπουργός	Οικονομικών	 είχε	 ανακοινώσει,	 χωρίς	 διάλογο	 με	 τις	Ομοσπονδίες,	 αύ-

ξηση	των	αποδοχών	κατά	4,5%	και	χωρίς	καμία	αναφορά	στα	υποσχεθέντα	60	ευρώ,	ως	
επίδομα	για	την	επικινδυνότητα.	Να	σημειωθεί	δε	ότι	ζήτησαν	συνάντησή	μαζί	του,	έστω	
και	την	ύστατη	στιγμή	πριν	από	την	έναρξη	της	τριήμερες	διαμαρτυρίας.	Την	ίδια	ώρα,	
απευθύνθηκαν	στους	Αρχηγούς	των	πολιτικών	κομμάτων	και	στον	πρόεδρο	της	Βουλής,	
ζητώντας	και	τη	δική	τους	παρέμβαση.	Επιπλέον,	ανακοίνωσαν	ότι	από	τις	6	Οκτωβρίου	
θα	ξεκινούσε	διανομή	ενημερωτικών	φυλλαδίων	στις	αίθουσες	αναχωρήσεων	και	αφίξε-
ων	των	αεροδρομίων	όλης	της	χώρας	με	σχετικό	περιεχόμενο,	ενώ	με	την	κορύφωση	των	
κινητοποιήσεων,	το	τριήμερο	8,	9	και	10	Οκτωβρίου	στην	Αθήνα,	όσοι	θα	ήταν	υπηρεσία,	
θα	έκαναν	«λευκή	απεργία»	σε	πανελλαδικό	επίπεδο.	
Ήταν	φανερό	ότι	όταν	οι	εκπρόσωποι	των	ενστόλων	αποφάσιζαν	την	κλιμάκωση	των	

κινητοποιήσεών	τους,	σε	αυτήν	την	έκταση,	το	ποτήρι	είχε	ξεχειλίσει...	Η	οργάνωση	των	
εκδηλώσεων	ήταν	άψογη,	αλλά	και	η	ανταπόκριση	των	ενστόλων	στο	προσκλητήριο	των	
προέδρων	τους	δεδομένη.	
Πρωινές	ώρες	της	6ης	Οκτωβρίου	2003,	τίποτε	ακόμα	δεν	πρόδιδε	την	επερχόμενη	κα-

ταιγίδα...	Οι	συνδικαλιστές	ξεκίνησαν	τη	διαμαρτυρία	τους	με	μια	επικοινωνιακή	αντε-
πίθεση	 που	 περιλάμβανε	 τη	 διανομή	 δέκα	 χιλιάδων	 προκηρύξεων	 σε	 αλλοδαπούς,	 που	
έφταναν	στη	χώρα	μας	αεροπορικώς	και	ακτοπλοϊκώς,	σε	μια	προσπάθεια	ενημέρωσης	της	
παγκόσμιας	κοινής	γνώμης.	Επίσης	από	ραδιοφωνικούς	σταθμούς	μεταδίδονταν	έξυπνα	
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«απεργιακά»	μηνύματα,	 τα	οποία	ενημέρωναν	την	ελληνική	κοινή	γνώμη	για	το	δίκαιο	
αίτημά	τους.
Η	δεύτερη,	μετά	την	απόφαση	που	προαναφέραμε	για	την	κήρυξη	«λευκής	απεργίας»,	

ιστορική	απόφαση	σε	επίπεδο	μορφών	αγώνα,	αφορούσε	τον	συμβολικό	«αποκλεισμό»	του	
υπουργείου	Εθνικής	Οικονομίας	στην	πλατεία	Συντάγματος,	στις	8	προς	9	Οκτωβρίου	2003.	
Η	 προσυγκέντρωση	 ήταν	 στα	Προπύλαια	 με	 ιδιαίτερο	 αγωνιστικό	 παλμό,	 δυναμική,	

επιμονή	και	συμμετοχή.	Στα	πρόσωπα	όλων	διακρινόταν	ολοφάνερα	η	αποφασιστικότη-
τά	τους.	Όλοι	δήλωναν	προς	κάθε	κατεύθυνση	ότι	δεν	θα	υποχωρήσουν	αν	δεν	υπάρξει	
δικαίωση.	Όμως,	αυτή	η	επιμονή	ενόχλησε	και	θορύβησε	πάρα	πολύ	τους	υπηρεσιακούς	
παράγοντες	 και	 την	Ηγεσία	 του	ΥΔΤ,	 οι	 οποίοι	 με	 την	 πάροδο	 του	 χρόνου	 άρχισαν	 να	
χάνουν	 την	 ψυχραιμία	 τους	 και	 να	 ενεργούν	 με	 νευρικότητα	 και	 χωρίς	 ίχνος	 νηφαλιό-
τητας,	προβαίνοντας	σε	μια	σειρά	σπασμωδικών	και	αντιδημοκρατικών	κινήσεων.	Όταν	
οι	συγκεντρωμένοι	έφτασαν	στο	υπουργείο	Οικονομικών	και	παρέμειναν	σύμφωνα	με	το	
πρόγραμμα	έξω	από	αυτό,	ο	ίδιος	ο	Αρχηγός	του	Σώματος	Φώτης	Νασιάκος	έσπευσε	στη	
ΓΑΔΑ,	στο	γραφείο	του	Αττικάρχη	Γιώργου	Αγγελάκου,	και	κάλεσε,	χωρίς	να	το	επιτύχει,	
τον	Δημήτρη	Κυριαζίδη	και	 τον	πρόεδρο	 των	Αξιωματικών	Γιώργο	Καμαρινόπουλο	να	
ζητήσουν	την	αποχώρηση	των	διαδηλωτών.	Οι	συνδικαλιστές	δεν	ήταν	δυνατόν	να	«λιπο-
τακτήσουν»	στην	πιο	κρίσιμη	φάση	του	αγώνα	τους.	Ανέλαβαν	τις	ιστορικές	τους	ευθύνες	
και	επέστρεψαν	στον	τόπο	συγκέντρωσης	των	συναδέλφων	τους.	Η	ατμόσφαιρα	ήταν	εν-
θουσιώδης,	αν	και	κάποιοι	δημοσιογράφοι	δεν	έκρυβαν	την	«ανησυχία»	τους,	θέτοντας	
διάφορα	ερωτήματα	προς	τους	διοργανωτές,	του	τύπου	«τι	θα	κάνετε	όλη	τη	νύχτα	εδώ»,	
«υπάρχουν	και	ένοπλοι	ανάμεσά	σας;»,	«μήπως	θα	επέμβουν	τα	ΜΑΤ»	κ.λπ.
Στη	συνέχεια,	περί	ώρα	00.05	της	9ης	Οκτωβρίου	2003,	εμφανίστηκε	στην	πλατεία	Συ-

ντάγματος	ο	επικεφαλής	των	μέτρων	Ταξίαρχος	Ιωάννης	Τσιρώνης,	ανακοινώνοντας	μια	
διαταγή	απαγόρευσης	 της	συγκέντρωσης,	 βασιζόμενη	σε	 διάταξη	 της	 δικτατορίας	 (σ.σ.	
Ν.Δ.	794/71)	και	ζητώντας	την	απομάκρυνση	των	συγκεντρωθέντων,	για	να	μην	αναγκα-
σθεί	να	πράξει	τούτο	βιαίως.	
Οι	πρόεδροι	των	Ομοσπονδιών	απαντούν	ότι	η	συγκεκριμένη	διαταγή-απόφαση	δεν	εί-

ναι	σύννομη	καθόσον	οι	συγκεντρωθέντες	δεν	παραβίαζαν	κανένα	νόμο.	Απλά,	ειρηνικά	
και	δημοκρατικά	διαδηλώνουν,	χωρίς	να	ενοχλούν	ή	να	παρακωλύουν	κάτι,	ασκώντας	έτσι	
κατά	τον	πιο	ήσυχο	τρόπο	αναφαίρετο	δημοκρατικό	τους	δικαίωμα.	Τούτο,	δε,	το	δικαίωμα	
δεν	μπορεί	κανείς	να	τους	το	στερήσει.

«Συνάδελφοι, δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε πίσω. Θα μείνουμε εδώ, ένα-δυο μέτρα 
μακριά από τις εισόδους του υπουργείου, για να μην λένε ότι παρεμποδίζουμε, και θα αναμέ-
νουμε το οτιδήποτε»,	ακούγεται	δυνατά	μέσα	στη	νύχτα	η	φωνή	του	Δημήτρη	Κυριαζίδη.	

«Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι»,	απαντούν	με	μια	φωνή	οι	διαδηλωτές	και	απο-
μακρύνονται	με	τα	πανό	τους	από	τις	εισόδους	του	υπουργείου.	Η	ώρα	κυλά	και	το	ερώτη-
μα	περνά	από	στόμα	σε	στόμα.	«Θα επέμβουν;», «Καλά, έχουν χάσει την ψυχραιμία τους;», 
«Είναι δυνατόν να ρίχνει η ίδια η κυβέρνηση λάδι στη φωτιά;», «Πού το πάει;»…
Δεν	άργησαν	να	απαντηθούν	αυτά	τα	ερωτήματα.	Ύστερα	από	λίγο,	μια	ώρα	και	πέντε	

λεπτά	πια	μετά	τα	μεσάνυχτα,	αφίχθη	εκ	νέου	ο	διευθυντής	Αθηνών	ταξίαρχος	Ιωάννης	
Τσιρώνης.	Χωρίς	καμία	συζήτηση	και	ενώ	όλα	κυλούσαν	ομαλά,	άρχισε	να	διαβάζει	μια	
διαταγή-φάντασμα,	καλώντας	τους	συγκεντρωμένους	να	διαλυθούν	ησύχως	(!)	εντός	δέκα	
λεπτών	(!).	Προφανώς	το	«ησύχως»	ειπώθηκε	επειδή	οι	συντάκτες	της	ανακοίνωσης	εί-
χαν	δήθεν	«πληροφορίες»	ότι	οι	διαδηλωτές	σχεδίαζαν	παράνομες	ενέργειες	με	παράνομα	
μέσα	ή	ότι	θα	αντιδρούσαν	βίαια	στη	βίαιη	επέμβαση	των	ΜΑΤ…
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Παρά	τις	οργισμένες	λεκτικές	αντιδράσεις	των	συγκεντρωμένων	συνδικαλιστών,	που	
δεν	πίστευαν	αυτά	που	άκουαν,	και	μάλιστα	λίγα	μέτρα	από	το	Ελληνικό	Κοινοβούλιο,	το	
λόγο	πήρε	ο	πρόεδρος	της	ΠΟΑΣΥ,	ο	Δημήτρης	Κυριαζίδης,	για	να	προλάβει	να	πει	μόλις	
δυο-τρεις	κουβέντες.	«Δεν διαπράττουμε κανένα αδίκημα, δεν εμποδίζουμε κανέναν, θα πε-
ριμένουμε να έρθει ο εισαγγελέας να τον ενημερώσουμε»…
Αντί	 του	εισαγγελέα,	όμως,	φάνηκαν	οι	διμοιρίες,	σε	θέση	μάχης	για	να	αντιμετωπί-

σουν,	όπως	τις	είχαν	προετοιμάσει,	«στασιαστές»!
«ΩΡΑ	ΜΗΔΕΝ.	Ακούγεται	η	φωνή	του	Δημήτρη	Κυριαζίδη.	«Συνάδελφοι, δίνουμε έναν 

αγώνα για όλους…»,	αρχίζει	να	λέει.	Πριν	προλάβει,	όμως,	να	πει	οτιδήποτε	άλλο,	δέχε-
ται	πρώτος	στο	πρόσωπο	τα	χημικά	αέρια…	Οι	συνάδελφοι	ακίνητοι	στις	θέσεις	τους.	Οι	
διμοιρίες	προχωρούν,	οι	ψεκαστήρες	των	χημικών	συνεχίζουν	να	ψεκάζουν	τους	διαδηλω-
τές.	Εκείνοι,	όμως,	πέρα	από	τη	φωνή	τους,	την	οργισμένη	διαμαρτυρία	τους,	δεν	κάνουν	
τίποτε	άλλο.	«Αίσχος! Τι κάνετε ρε, στους συναδέλφους σας;»,	είναι	οι	πνιγμένες	φωνές	των	
διαδηλωτών.	Κανένας	δεν	ύψωσε	χέρι	να	χτυπήσει	τους	επιτιθέμενους,	κανένας	δεν	διανο-
ήθηκε	να	κάνει	κακό	σε	κανέναν.	Προσπαθούσε	μόνο	να	προφυλαχτεί	από	την	απρόκλητη	
επίθεση	που	δεχόταν	με	κίνδυνο	να	καταλήξει	στο	νοσοκομείο,	καθώς	συνεχιζόταν	κατά	
πρόσωπο	η	επίθεση	με	τα	χημικά…
Το	μεγαλείο	και	η	ωριμότητα	των	συνδικαλιστών	ξάφνιασαν	τους	εμπνευστές	της	ξεδιά-

ντροπης	αυτής	επίθεσης.
«Να γίνουν συλλήψεις, συλλήψεις…», ζητούσαν	κάποιοι	δι’	ασυρμάτου	(γιατί	δεν	έγιναν	

άραγε;)…	Να	απομακρυνθούν	με	κάθε	μέσο	μακριά	από	την	πλατεία	Συντάγματος,	ήταν	
η	εντολή	που	είχε	δοθεί.	Αποτέλεσμα	αυτής	της	αψυχολόγητης	απόφασης	ήταν	να	συνε-
χιστούν	οι	απωθήσεις	των	διαδηλωτών,	πάντα	με	χημικά,	στους	γύρω	δρόμους,	από	τη	
Μητροπόλεως	μέχρι	την	Ομόνοια	και	από	τη	Σταδίου	μέχρι	τη	Βασιλίσσης	Σοφίας.
Οι	επικεφαλής	δεν	δίστασαν	να	ρίξουν	χημικά	ακόμα	και	στους	βουλευτές	κ.	Σκυλάκο	

(ΚΚΕ)	και	Βαρβιτσιώτη	(Νέα	Δημοκρατία),	που	έφτασαν	αργότερα	σε	ένδειξη	συμπαρά-
στασης	και	ζητούσαν	να	επιτραπεί	η	συνέχιση	της	ειρηνικής	διαμαρτυρίας.	
Ήταν	πια	περίπου	τέσσερις	τα	ξημερώματα,	όταν	οι	διμοιρίες	είχαν	«κατατροπώσει τον 

“εχθρό”… Αυτή την αναφορά θα έδωσε προς την Ηγεσία, προφανώς, ο επικεφαλής της επί-
θεσης. Δεν εξηγείται αλλιώς γιατί δεν ενοχλούσαν μετά οι ίδιοι διαδηλωτές, αφού συνέχισαν 
επί ένα τριήμερο ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια μέσα, την ίδια εκδήλωση λίγα 
μέτρα παραπέρα από το σημείο της επίθεσης…»,	σχολίαζε	στο	ρεπορτάζ	της	η	«Νέα	Αστυ-
νομία»	(τεύχος	27,	Σεπτέμβριος-Οκτώβριος	2003).
Ήταν	μια	«εκδήλωση	μίσους»	σε	βάρος	των	αστυνομικών	διαδηλωτών.	Βαρβαρότητα,	

εχθρότητα,	 βαναυσότητα	 σε	 βάρος	 αστυνομικών	 που	 έκαναν	 ήσυχη	 καθιστική	 διαμαρ-
τυρία.	 Ρίψη	 χημικών	 και	 άλλων	ουσιών	ακόμη	και	 σε	 πρόσωπα	που	 εκπροσωπούν	 και	
εκφράζουν	θεσμούς.
Η	πλατεία	Συντάγματος	και	οι	πέριξ	αυτής	χώροι	είχαν	πνιγεί	από	την	αλόγιστη	χρήση	

των	επικίνδυνων	χημικών	ουσιών.	Η	ατμόσφαιρα	έγινε	αποπνικτική.	Οι	διμοιρίες	έφτασαν	
στο	σημείο	να	τραυματίσουν	συναδέλφους	τους	αστυνομικούς,	αν	και	θα	μείνει	στην	ιστο-
ρία	το	στιγμιότυπο	που	απαθανατίστηκε	από	τον	τηλεοπτικό	φακό,	με	έναν	πάνοπλο	αστυ-
νομικό	των	ΜΑΤ	να	ρίχνει	λίγο	νερό	από	το	παγούρι	του	στο	πρόσωπο	ενός	συνδικαλιστή,	
που	υπέφερε	από	τα	πολλά	«ραντίσματα».	Εκείνη	τη	νύχτα,	που	το	συνδικαλιστικό	κίνημα	
των	αστυνομικών	πολύ	εύστοχα	τη	χαρακτήρισε	«μαύρη	νύχτα	της	ντροπής»,	καταρρακώ-
θηκε	το	κύρος	της	ευνομούμενης	Πολιτείας,	διότι	επικράτησε	με	δική	της	ευθύνη	ο	νόμος	
του	«ισχυρού»	δήθεν	κράτους	έναντι	των	διαμαρτυρομένων	πολιτών.	
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Η	φυσική	Ηγεσία	της	ΕΛ.ΑΣ.	δεν	στάθηκε	στο	ύψος	των	περιστάσεων,	γιατί	με	την	
επιλογή	της	προτίμησε	να	φανεί	προς	τα	έξω	ότι	υπήρχε	δήθεν	ένας	«εμφύλιος»	πόλεμος	
μέσα	στο	ίδιο	το	Σώμα»,	ενώ	εκείνη	έδειχνε	τη	σιδερένια	της	πυγμή.
Τα	πρωτόγνωρα	γεγονότα	της	«μαύρης	νύχτας	της	ντροπής»	δύσκολα	περιγράφονται	με	

λόγια184.	
Όπως	ήταν	αναμενόμενο,	η	βίαιη	διάλυση	της	ειρηνικής	διαδήλωσης	προκάλεσε	σάλο	

στην	Ελλάδα	και	το	εξωτερικό.	Ο	υπουργός	Δημόσιας	Τάξης	δεν	δίστασε	να	μιλήσει	«δι-
καιολογούμενος»	στη	Βουλή	«για	στάση	ενόπλων»,	αλλά	η	αλήθεια	είναι	ότι	επρόκειτο	
για	γκάφα	ολκής,	για	ένα	καπρίτσιο	της	εξουσίας	που	της	βγήκε	ξινό	στο	τέλος.	Ένα	μήνα	
μετά	τα	δραματικά	εκείνα	γεγονότα,	τόσο	ο	υπουργός	όσο	και	ο	Αρχηγός	της	Αστυνομίας	
επιχειρούσαν	να	ρίξουν	 τους	 τόνους	με	δηλώσεις	 τους	στη	«Νέα	Αστυνομία»,	στο	 ίδιο	
δηλαδή	το	περιοδικό	της	ΠΟΑΣΥ	που	τους	ασκούσε	δριμύτατη	κριτική	για	τις	αποφάσεις	
τους.	Ο	μεν	Γιώργος	Φλωρίδης	δήλωνε	«ας	μην	 τροφοδοτήσουμε	μια	συζήτηση	για	 το	
ποιος	 και	 γιατί	 δεν	 υπάκουσε	σε	 εντολές	 της	φυσικής	Ηγεσίας»	ο	 δε	Φώτης	Νασιάκος	
παραδεχόταν	ότι	«επρόκειτο	για	μια	κακή,	πολύ	κακή	παρένθεση»	και	ότι	δεν	έχουν	διατα-
ραχθεί	οι	σχέσεις	του	με	τους	συνδικαλιστές.
Η	αλήθεια	είναι	ότι	οι	σχέσεις	δεν	διαταράχθηκαν,	και	δεν	θα	μπορούσαν	να	διαταρα-

χθούν	άλλωστε,	αφού	σε	λίγους	μήνες	η	χώρα	αναλάμβανε	τη	διοργάνωση	των	Ολυμπι-
ακών	Αγώνων	του	2004,	σε	ένα	άκρως	διαφορετικό	και	επικίνδυνο	διεθνές	περιβάλλον.	
Το	ερώτημα,	όμως,	που	δεν	έχει	απαντηθεί	 έως	σήμερα	είναι	ποιο	ήταν	το	πραγματικό	
διακύβευμα	εκείνης	της	νύχτας.
Ήταν	η	παρεμπόδιση	δήθεν	της	λειτουργίας	του	υπουργείου,	όπως	υποστήριζαν	η	Ηγε-

σία	και	η	κυβέρνηση,	ή	έπρεπε	να	δοθεί	-κατά	την	άποψη	των	εμπνευστών	της	επίθεσης-	
ένα	γερό	μάθημα	στους	ασυμβίβαστους	αστυνομικούς	και	στους	συμμάχους	τους,	πυρο-
σβέστες	και	λιμενικούς;
Μήπως	η	απόφαση	για	τη	βίαιη	διάλυση	ξέφευγε	τελικά	από	τα	στενά	όρια	μιας	σύ-

γκρουσης	ενός	κλάδου	εργαζομένων	με	την	κυβέρνηση	και	εξυπηρετούσε	ευρύτερα	σχέ-
δια	της	κυβέρνησης	του	Κώστα	Σημίτη,	που	ήθελε	να	προλάβει	εξεγέρσεις	άλλων	κλάδων	
εργαζομένων;
Μήπως,	με	άλλα	λόγια,	τα	χημικά	που	ρίχτηκαν	στους	ένστολους	περνούσαν	μηνύματα	

σε	όλους	τους	εργαζόμενους	και	σε	κάθε	Έλληνα	πολίτη	ξεχωριστά,	ανεξάρτητα	από	την	
εργασιακή	και	την	κοινωνική	θέση	του;
Ή	μήπως	ήταν	μια	αναμέτρηση	ανάμεσα	στην	άρχουσα	τάξη	και	στο	ένστολο	συνδι-

καλισμένο	δυναμικό	της	κοινωνίας	μας	που	εδώ	και	είκοσι	σχεδόν	χρόνια	δεν	έλεγε	να	
υποστείλει	τη	σημαία	του	αγώνα,	δεν	έλεγε	να	καταθέσει	τα	όπλα	και	πεισματικά	εξακο-
λουθούσε	να	δίνει	μαθήματα	συνδικαλιστικού	αγώνα,	ήθους	και	ύφους	σε	ολόκληρο	το	
συνδικαλιστικό	μας	κίνημα;
Αίσθηση	πολλών,	αν	όχι	βεβαιότητα,	ήταν	ότι	εκείνη	τη	νύχτα	ο	Κώστας	Σημίτης	έχασε	

την	ψυχραιμία	του	και	συνηγόρησε	υπέρ	μιας	απόφασης	που	παρέπεμπε	στις	πιο	σκοτεινές	
πτυχές	της	ελληνικής	Ιστορίας.	Ο	Σωκράτης	Κοσμίδης,	ο	άνθρωπος	που	τον	ενημέρωνε	
εκείνο	το	βράδυ,	έπεσε	επίσης	στην	«παγίδα»	των	υπουργών	και	των	άλλων	προσώπων	που	

184. Η ΠΟΑΣΥ αποφάσισε να καθιερώσει την 9η Οκτωβρίου ως «Ημέρα αγώνα κατά της κρατικής 
αυθαιρεσίας» και να ανακοινώσει την πρόθεσή της να πραγματοποιεί κάθε χρόνο σχετικές εκδηλώ-
σεις μνήμης. Στις πρώτες εκδηλώσεις, μάλιστα, προβλήθηκε οπτικοακουστικό υλικό και μοιράστηκε 
σχετικό DVD για να μαθαίνουν οι καινούργιοι και να θυμούνται οι παλιοί...
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επικοινώνησαν	μαζί	του	για	να	τον	ρωτήσουν	«τι	πράγματα	είναι	αυτά»	και	«μέχρι	πότε	
οι	συνδικαλιστές	θα	κάνουν	ό,τι	θέλουν	στην	Αστυνομία;».	Επρόκειτο	για	αψυχολόγητες	
αποφάσεις	που	εξυπηρετούσαν	βεβαίως	την	τρέχουσα	πολιτική	της	κυβέρνησης,	χωρίς	να	
υπολογίσουν	επακριβώς	τις	επιπτώσεις	των	πράξεών	τους.	Πίστευαν	ότι	οι	ένστολοι	θα	
αναδιπλώνονταν	και	θα	το	έβαζαν	στα	πόδια	και	μόνο	στη	θέα	των	συναδέλφων	τους	με	τις	
φυσούνες	και	τα	καπνογόνα	ανά	χείρας.	Πίστευαν	ότι,	ακόμα	κι	αν	δεν	υποχωρούσαν,	με	
την	πρώτη	επίθεση	και	με	τη	«γεύση»	των	χημικών	θα	σκορπίζονταν	στα	τέσσερα	σημεία	
του	ορίζοντα.	Δεν	είχαν	συνειδητοποιήσει	ότι	οι	πρόεδροι	των	Ομοσπονδιών	λίγους	μήνες	
πριν	είχαν	δώσει	στη	Δράμα	όρκο	τιμής	να	μείνουν	για	πάντα	ενωμένοι,	αρχίζοντας	να	
εργάζονται	από	κοινού	και	για	την	ίδρυση	της	Συνομοσπονδίας	τους.	Ούτε	είχαν	εκτιμήσει	
σωστά,	πόσο	δυνατά	ήταν	δεμένοι	μεταξύ	τους,	με	τους	κοινούς	ενωτικούς	τους	αγώνες.
Έπεσαν	έξω,	φυσικά,	στις	εκτιμήσεις	τους	ακόμα	και	για	το	«μετά»...

Η EuroCOP

Τα	γεγονότα	απαθανατίστηκαν	από	τον	τηλεοπτικό	φακό	και	αναμεταδόθηκαν	σε	όλον	
τον	κόσμο.	«Οι Αστυνομικοί δεν είναι σκλάβοι της Πολιτείας που τους μαστιγώνει όταν η 
συμπεριφορά τους δεν είναι η επιθυμητή. Είναι πολίτες και έχουν το δικαίωμα να υπερασπί-
ζουν τα δίκαια συμφέροντά τους»,	δήλωσε	ο	Heinz	KIEFER,	πρόεδρος	της	Ευρωπαϊκής	Συ-
νομοσπονδίας	Αστυνομικών	(EuroCOP),	όταν	ενημερώθηκε	για	τα	γεγονότα	και	έσπευσε	
στην	Αθήνα	σε	ένδειξη	συμπαράστασης.	
Η	αντιπολίτευση,	επίσης,	 επέκρινε	την	κυβέρνηση,	οι	διαμαρτυρίες	έφτασαν	στα	ευ-

ρωπαϊκά	όργανα,	χιλιάδες	τουρίστες	πληροφορήθηκαν	την	αγριότητα	της	ελληνικής	κυ-
βέρνησης	 και,	 το	 πιο	 σημαντικό,	 η	 ημέρα	 εκείνη	 καταγράφηκε	 στην	 Ιστορία.	Ανέδειξε	
τους	 ήρωές	 της,	 πείσμωσε	 τους	 συνδικαλιστές,	 έδωσε	 ζωή	 στη	 ζωή	 τους.	Οι	 πρόεδροι	
των	Ομοσπονδιών	τελούσαν	εν	συνεχεία	σε	διαρκή	συνεδρίαση,	προβαίνοντας	κατά	δια-
στήματα	σε	ανακοινώσεις-δηλώσεις	προς	τα	ΜΜΕ.	Κατήγγειλαν	απόπειρα	ενοχοποίησης	
των	συνδικαλιστών	με	χαλκευμένα	στοιχεία,	ενώ	στις	15	Οκτωβρίου	2003	υπέβαλαν	και	
αναφορά	προς	τον	Προϊστάμενο	της	Εισαγγελίας	αιτούμενοι	τη	χορήγηση	επικυρωμένου	
αντιγράφου	της	διαταγής	και	κάθε	άλλου	συναφούς	εγγράφου	που	αναγνώσθηκε	και	δι-
καιολογούσε	τη	βίαιη	διάλυση	της	ειρηνικής	τους	συγκέντρωσης.	Να	σημειωθεί	επίσης	
ότι	το	Αρχηγείο	είχε	διατάξει	ΕΔΕ	για	τυχόν	πειθαρχικές	ευθύνες	των	συνδικαλιστών,	οι	
οποίοι	ζήτησαν	να	ανατεθεί	σε	Αξιωματικό	που	θα	διασφάλιζε	την	αντικειμενικότητα	και	
την	αμεροληψία185.	Οι	συνδικαλιστές	 επιβεβαίωσαν	 το	 ενωτικό	πνεύμα	και	 την	αποφα-
σιστικότητά	τους	να	συνεχίσουν	τον	αγώνα,	αφουγκραζόμενοι	την	κατακραυγή	που	είχε	
προκαλέσει	η	αψυχολόγητη	και	παράνομη	επέμβαση	των	ειδικών	δυνάμεων,	με	κίνδυνο	

185. Ο Αρχηγός ανέθεσε τη διενέργεια ΕΔΕ σε υποστράτηγο ο οποίος κάλεσε τους προέδρους Γιώργο 
Καμαρινόπουλο και Δημήτρη Κυριαζίδη να δώσουν εξηγήσεις. Και οι δυο τους αντέδρασαν άμεσα, 
ακολουθώντας κοινή στάση ότι δεν ενήργησαν ως υπηρεσιακά πρόσωπα, αλλά ως συνδικαλιστές, και 
μάλιστα πρόεδροι των δυο Ομοσπονδιών των αστυνομικών, εκπροσωπώντας χιλιάδες συναδέλφους. 
Να σημειωθεί ότι με παρέμβαση του Γιώργου Καμαρινόπουλου, αργότερα, και προσωπικά προς τον 
Αρχηγό Φώτη Νασιάκο, η ΕΔΕ ουδέποτε ολοκληρώθηκε και τέθηκε στο αρχείο ημιτελής. Αντίστοιχη 
ΕΔΕ που έγινε από το Πυροσβεστικό Σώμα και τον ανώτατο Αξιωματικό του Ανδριανό Γκουρμπάτση, 
κατέληξε κι αυτή στο αρχείο, έχοντας ωστόσο καταγράψει με μελανά χρώματα τις απερίσκεπτες απο-
φάσεις των πολιτικών παραγόντων εκείνης της εποχής.
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να	χαθούν	ανθρώπινες	ζωές	ή	να	υποστούν	σοβαρές	βλάβες	της	υγείας	τους.	Συναποφά-
σισαν	δε	να	ενημερώσουν	τον	Πρόεδρο	της	Δημοκρατίας186	και	τους	Αρχηγούς	όλων	των	
πολιτικών	κομμάτων,	για	την	ενημέρωση	δε	της	κοινής	γνώμης	αποφασίστηκε	να	στηθεί	
περίπτερο	στην	πλατεία	Συντάγματος	για	τη	διανομή	φυλλαδίων,	αλλά	και	να	υπάρξει	νέα	
εκδήλωση	διαμαρτυρίας	κατά	την	20ή	Οκτωβρίου,	ημέρα	του	Αγίου	Αρτεμίου,	και	ημέρα	
αργίας	για	την	Ελληνική	Αστυνομία.	Επίσης,	να	προγραμματιστεί	νέα	πανελλαδική	με	τη	
συμμετοχή	και	Ευρωπαίων	αστυνομικών	στην	Αθήνα.	
Το	ανελέητο	«μαστίγωμα»	των	Αστυνομικών	-	Πυροσβεστών	-	Λιμενικών,	που	ειρη-

νικά	διαδήλωναν	για	το	δίκιο	τους	καταδικάσθηκε	από	όλα	τα	πολιτικά	κόμματα,	μηδέ	
εξαιρουμένου	 του	 κυβερνώντος	 τότε	ΠΑΣΟΚ.	Στις	 20-10-2003,	 όταν	 οι	 συνδικαλιστές	
ενημέρωναν	τα	πολιτικά	κόμματα,	εμμέσως	πλην	σαφώς	δηλώθηκε	από	τον	Γραμματέα	
της	Κ.Ε.	του	ΠΑΣΟΚ	Μιχάλη	Χρυσοχοΐδη	κατά	τη	συνάντησή	του	με	τα	Προεδρεία	των	
Ομοσπονδιών:	«Υπήρξε μία λάθος εκτίμηση της όλης κατάστασης κατά τον κρίσιμο χρόνο. 
Επιβάλλεται πλέον από κάθε πλευρά για το καλό της Αστυνομίας και της ελληνικής κοινωνί-
ας να χαμηλώσουν οι τόνοι και να αναζητηθεί ο τρόπος εκτόνωσης της όλης κατάστασης».	
Πρόσθεσε	δε	από	πλευράς	του	ότι	θα	υπάρξει	παρέμβαση	για	το	ζήτημα	αυτό,	όπως	επίσης	
και	για	την	εξεύρεση	λύσης	προς	ικανοποίηση	του	αιτήματος	για	τη	θεσμοθέτηση	της	επι-
κινδυνότητας	του	αστυνομικού	επαγγέλματος.
Οι	πρόεδροι	των	Ομοσπονδιών	προχώρησαν,	όμως,	ένα	βήμα	παραπέρα	και	με	κοινή	

τους	ανακοίνωση-καταγγελία	τόνισαν	ότι	οι	ένστολοι	δεν	είναι	σκλάβοι	της	Πολιτείας	που	
τους	μαστιγώνει	όταν	η	συμπεριφορά	τους	δεν	είναι	αυτή	που	επιθυμεί.	Και	μη	έχοντας	δε-
χτεί	καμία	απάντηση	για	την	απρόκλητη	επίθεση	στις	9-10-2003,	απαίτησαν	να	ζητηθεί	δη-
μόσια	«συγγνώμη»	για	όσα	διαδραματίσθηκαν	σε	βάρος	τους	τη	νύχτα	της	ντροπής,	αλλά	
και	«για όσα επακολούθησαν ψευδή και ασύστολα, μόνο και μόνο για να δικαιολογηθούν τα 
αδικαιολόγητα από πλευράς της πολιτικής Ηγεσίας, η οποία ακόμη και σήμερα προσπαθεί να 
παραπλανήσει την κοινή γνώμη και να στρέψει αυτή κατά των αστυνομικών, που υποτίθεται 
ενδιαφέρεται, με διάφορες ανακρίβειες και βασικότερη αυτή που αφορά την ικανοποίηση του 
δίκαιου αιτήματός μας (αναγνώριση εργασίας, ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής), ότι δηλαδή 
μια τέτοια αναγνώριση θα σήμαινε τη συνταξιοδότηση του αστυνομικού, του πυροσβέστη και 
λιμενικού σε ηλικία 35 ετών.

186. «Η αψυχολόγητη, παράνομη και προκλητική επέμβαση των Ειδικών Δυνάμεων, με την οποία 
κατεστάλη με επιδεικτικό και ασυνήθιστο τρόπο η ευπρεπής, σύννομη και ειρηνική διαμαρτυρία-συ-
νάθροισή μας για την προβολή και νόμιμη διεκδίκηση, πανθομολογουμένως δικαίων αιτημάτων μας, 
σημάδεψε τα γεγονότα της 8/9-10-2003, τραυμάτισε τους δημοκρατικούς θεσμούς και εξέθεσε τους 
αρμόδιους πολιτικούς και αστυνομικούς υπευθύνους, σε βαθμό τέτοιο που αναγκαζόμαστε να προ-
στρέξουμε σε Εσάς, ως εγγυητή του Συντάγματος, των δικαιωμάτων και αρχών που προστατεύει, που 
προσβλήθηκαν με τον πιο ακραίο και αυθαίρετο τρόπο. Ύστερα από τη συνάντηση της 25ης Ιουλίου 
2003 στο Προεδρικό Μέγαρο, προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε τις παραινέσεις και οδηγίες Σας για 
τη συνέχιση του συνδικαλιστικού μας αγώνα και τη νόμιμη διεκδίκηση αυτονόητων θεσμικών αιτημά-
των μας. Το συναινετικό κλίμα, οι ήπιοι τόνοι και η μετριοπάθεια που μας συμβουλεύσατε αποτέλεσαν 
τον γνώμονα των συνδικαλιστικών μας επιδιώξεων. Πλην όμως, η αντιμετώπιση της Κυβέρνησης στις 
με τον τρόπο αυτό επιδιωκόμενες θεσμικές μας διεκδικήσεις, οδήγησε στην αψυχολόγητη, αυθαίρετη 
και παράνομη αντίδραση των εντεταλμένων οργάνων», ανέφερε -μεταξύ άλλων- η επιστολή προς τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο, ενώ σε παρόμοιο πνεύμα κινήθηκαν και οι επιστο-
λές προς τα πολιτικά κόμματα.
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Άραγε από πού απορρέει αυτό; Υπάρχει κάποιος κλάδος εργαζομένων απ’ αυτούς που 
έχουν χαρακτηρισθεί τα επαγγέλματά τους, ως βαρέα, επικίνδυνα ή ανθυγιεινά και	συνταξιο-
δοτείται σε ηλικία 35 ετών ο ασφαλιζόμενος; Δυστυχώς, το ψεύδος κατέστη η μόνη διέξοδος.

Προς τούτο ζητάμε:
α)  Τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για την έρευνα-διαπίστωση της όλης λειτουργίας 

της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης (Υ.Α.Τ.)
β)  Την υλοποίηση της δέσμευσης της Κυβέρνησης με την άμεση ικανοποίηση του αιτή-

ματός μας για την αναγνώριση και θεσμοθέτηση της εργασίας μας ως επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής.

Σε αντίθετη περίπτωση, είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τελικής 
δικαίωσης.

Το οφείλουμε στους εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες μας, στις οικογένειές τους, αλλά 
και στις οικογένειές μας.

Στον αγώνα μας αυτό ζητούμε τη στήριξη και τη συμπαράσταση όλων των Πολιτικών Κομ-
μάτων, όλων των φορέων, καθώς και κάθε υγιώς σκεπτόμενου πολίτη, γιατί είναι εύλογο ότι 
όταν ο ίδιος ο Αστυνομικός, ο Πυροσβέστης και ο Λιμενικός αισθάνεται ανασφαλής, αυτή η 
ανασφάλεια αγγίζει και κάθε πολίτη».

Αντιδράσεων συνέχεια

Σε	ένδειξη	διαμαρτυρίας,	μάλιστα,	απείχαν	από	την	επίσημη	εκδήλωση	για	την	Ημέρα	
της	Αστυνομίας187	που	είχε	διοργανωθεί	για	δεύτερη	φορά	από	το	Αρχηγείο,	με	επίσημο	
προσκεκλημένο	τον	Πρόεδρο	της	Δημοκρατίας	Κωστή	Στεφανόπουλο.	Λίγο	πριν	αρχίσει	
η	προσέλευση	των	επισήμων,	οι	πρόεδροι	των	Ομοσπονδιών	κατάφεραν	να	φτάσουν	στην	
είσοδο	του	ξενοδοχείου	«Χίλτον»	και	να	αναρτήσουν	ένα	μαύρο	πανό	με	τη	συμβολική,	
δηκτική	 ειρωνική	φράση	«Σσσς, έρχεται ο Γιώργος»,	 και	 διαγραμμένο	 το	 σύμβολο	 της	
στρατιωτικής	χούντας,	ο	Φοίνικας	με	τον	Στρατιώτη...
Θα	μπορούσαν	 τα	ΜΑΤ	να	μην	 εκτελέσουν	 τη	διαταγή;	Θα	μπορούσαν,	 υποστήριξε	

τότε	ο	Χρήστος	Μπραντζουκάκης,	Ταξίαρχος	ε.α.	ΕΛ.ΑΣ.,	Νομαρχιακός	Σύμβουλος	και	
μέλος	της	ΝΟΔΕ	Ν.	Ροδόπης:

«Ο συνδικαλισμός είναι κυρίως πολιτική θεωρία, η οποία επιζητεί τη στήριξη της νέας 
οργάνωσης της κοινωνίας μέσα από τα συνδικάτα και τα επαγγελματικά σωματεία. Ο συν-
δικαλισμός της ΕΛ.ΑΣ. ήταν σίγουρα μια επιβεβλημένη εξέλιξη με θετικές προοπτικές που, 
παρά την αμηχανία, τους ενδοιασμούς και τα όποια προβλήματα που προκάλεσε αρχικά στην 
Πολιτεία, θα πρέπει αναντίρρητα να καταγραφεί στο ενεργητικό της κοινωνικής δυναμικής 
της χώρας μας και στην πρωτοβουλία των ίδιων των αστυνομικών να συμβάλλουν στην εξύ-
ψωση του θεσμού στον οποίο υπηρετούν και στη βελτίωση γενικά της θέσης τους.

Η διοίκηση, η εκπαίδευση, η δικαιοσύνη και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν βρίσκονται έξω 
αλλά μέσα στην Πολιτεία, είναι λειτουργίες της Πολιτείας, που ο σκοπός τους κάθε φορά 
προσδιορίζεται από τον φορέα της λαϊκής κυριαρχίας κατά μια ορισμένη τεχνική διαδικασία.

Πολιτικά ουδέτερες πολιτειακές λειτουργίες ή ενέργειες δεν υπάρχουν. Υπάρχουν κομμα-
τικά ουδέτερες λειτουργίες ή ενέργειες. Πολιτική ουδετερότητα είναι τοποθέτηση πολιτική, 
που θέλει να παρουσιαστεί σαν πολιτικά «ανεπίληπτη», σαν μύθος. Αυτού του μύθου δημι-

187. Όπως έχουμε προαναφέρει, η καθιέρωσή της είχε προταθεί από την Ένωση Αξιωματικών επί 
προεδρίας Ηλία Βλαχογιάννη.
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Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

ούργημα υπήρξε ακριβώς το πολιτικό φαινόμενο του εθνικοσοσιαλισμού (Δημ. Θ. Τσάτσος, 
σελ. 212, Συνταγματικό Δίκαιο).

Οι κοινωνικές εντάσεις, επομένως και γενικότερα όλη η κλίμακα των ενδοκοινωνικών συ-
γκρούσεων, δεν αποτελούν φαινόμενο ανώμαλο, παρασυνταγματικό ή καταλυτικό της τάξης, 
αλλά αντίθετα: ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ, που ιδρύει ένα Σύνταγμα το οποίο 
ανάγει τη νομιμοποίησή του στη λαϊκή βούληση και θεσπίζει γι’ αυτό την αρχή της πλειοψη-
φίας (Αλ. Σβώλος, σελ. 259).

Στο Σύνταγμά μας του 1975, όπως αναθεωρήθηκε το 1986 και το 2001, άρθρο 11 παράγ. 
1, οι Έλληνες έχουν το δικαίωνα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα.

Παράγ. 2: Μόνο στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μπορεί να παρίσταται η Αστυνο-
μία. Οι υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευθούν με αιτιολογημένη απόφαση της 
Αστυνομικής Αρχής, γενικά αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια 
ασφάλεια, σε ορισμένη δε περιοχή, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομι-
κής ζωής, όπως ο νόμος ορίζει.

Οι περιορισμοί, λοιπόν, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 11 του Συντάγματος ως προς 
την άσκηση του δικαιώματος της συνάθροισης, αναφέρονται στον όρο «ήσυχα», όπου δεν 
σημαίνει ήρεμα και μη θορυβώδη, αλλά ότι αυτή δεν επιτρέπεται να προκαλέσει διατάραξη 
της δημόσιας ασφάλειας, ούτε να εκτραπεί σε βίαιη και στασιαστική. Ο όρος «χωρίς όπλα» 
περιλαμβάνει όλα τα όπλα με την τεχνική ή πραγματική έννοια του όρου, ως και κάθε αντι-
κείμενο δυνάμενο να χρησιμοποιηθεί σαν όπλο και να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή φθο-
ρά πραγμάτων (σιδηρόβεργες, ράβδοι κ.λπ.). Αδιάφορο είναι το γεγονός αν ο κάτοχος του 
όπλου έχει άδεια οπλοφορίας ή όχι.

Ο περιορισμός που απορρέει από την έννοια της «δημόσιας ασφάλειας» δεν σημαίνει 
μόνο την προστασία από τον κίνδυνο προσβολής της ασφάλειας προσώπων, δηλαδή της 
ζωής, σωματικής ακεραιότητας και υγείας τους, αλλά περιλαμβάνει εκτός από την προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προστασία των βασικών κοινωνικών αγαθών, και 
ειδικότερα την ακεραιότητα της εννόμου τάξης, την ύπαρξη του κράτους και των θεσμών του, 
την ικανότητα λειτουργίας του και την προστασία της συνταγματικής τάξης, και κυρίως του 
ελεύθερου και δημοκρατικού πολιτεύματος.

Ο κίνδυνος της δημόσιας ασφάλειας πρέπει να επίκειται και να είναι άμεσος και σοβαρός 
και να εμφανίζει τέτοιο βαθμό σοβαρότητας, ώστε τα συνηθισμένα μέτρα για την εξασφάλισή 
της να μην επαρκούν.

Τέλος, ο περιορισμός από την έννοια της «σοβαρής διατάραξης της κοινωνικοοικονο-
μικής ζωής» προτάθηκε για να αντικαταστήσει τον περιορισμό από την έννοια «δημόσια 
τάξη». Μια συνάθροιση προκαλεί σοβαρή διαταραχή στην κοινωνικοοικονομική ζωή σε μια 
περιοχή, όταν εμποδίζει σοβαρά τη λειτουργία μεγάλου αριθμού καταστημάτων ή δημιουργεί 
διακοπή της κυκλοφορίας κεντρικών αρτηριών με περαιτέρω δυσμενείς επιπτώσεις στην όλη 
κυκλοφορία της περιοχής, όπως π.χ. αδυναμία προσπέλασης των πολιτών προς νοσηλευτικά 
ιδρύματα, τράπεζες και στην επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων περιοχών.

Είναι προφανές ότι η εφαρμογή της αρχής της αναλογίας μεταξύ του προστατευομένου 
δικαιώματος (περιορισμός των ατομικών αυτών δικαιωμάτων) και του επιδιωκόμενου δη-
μοσίου σκοπού (πραγματοποίηση των συναθροίσεων) είναι στην προκειμένη περίπτωση επι-
βεβλημένη, για να αποφευχθεί η αυθαιρεσία των κρατικών οργάνων (Διπλωματική Μεταπτυ-
χιακή εργασία Χρήστου Μπραντζουκάκη «Το Συνταγματικό Καθεστώς της ΕΛ.ΑΣ.»).

Οι συναθροισθέντες, λοιπόν, αστυνομικοί παραβίασαν κάποιον από τους θεμιτούς συνταγ-
ματικούς περιορισμούς, που θέτει το άρθρο 11 του Συντάγματός μας και αναλύθηκαν παραπάνω;
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Φυσικά όχι!
Γι’ αυτό ο αρμόδιος υπουργός έσπευσε προκαταβολικά να επικαλεστεί εναγωνίως το «ένο-

πλοι συναθροισθέντες», προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, χωρίς φυσικά 
να μπορεί να πείσει κανέναν, αφού είναι ηλίου φαεινότερο ότι ουδέποτε οι αστυνομικοί σε 
διαμαρτυρία τους, όπως και στην παρούσα, έφεραν όπλα, αδιάψευστος μάρτυρας όλων η 
προβολή εικόνων από τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Τι συνέβη, λοιπόν; Εφαρμόστηκε για τη διάλυση της καθ’ όλα νόμιμης και ειρηνικής συνά-
θροισης των αστυνομικών στο χώρο έμπροσθεν του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας το άρ-
θρο 11 του Συντάγματος ή οι διατάξεις του Ν.Δ. 794/1971 «περί δημοσίων συναθροίσεων» 
που εξεδόθη υπό τη γενική επιφύλαξη νόμου, που περιείχετο στο δικτατορικό συνταγματικό 
κείμενο του 1968; Και τα κατά εξουσιοδότησή του εκδοθέντα Β.Δ. 168/1972 και 269/1972 
«περί καθορισμού χώρων κάποιων πόλεων στους οποίους απαγορεύεται η πραγματοποίηση 
δημοσίων συναθροίσεων» και «περί εγκρίσεως κανονισμού διαλύσεως δημοσίων συναθροί-
σεων», αντίστοιχα. Σήμερα εξακολουθούν να ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 1 του 
Συντάγματός μας, κατά το μέρος προφανώς που δεν αντίκεινται σε αυτό, όμως στο μέρος 
αυτό φέρονται να έχουν συμπληρωθεί από το Π.Δ. 141/1991, άρθρα 129-133.

Επομένως, οι συνδικαλιστές της Αστυνομίας έχουν απόλυτο δίκαιο, όταν αναφέρουν ότι 
η διάλυση της συνάθροισης-διαμαρτυρίας τους δεν στηρίχθηκε στο άρθρο 11 του Συντάγμα-
τος, αλλά έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 168/72, που σχεδόν στο σύνολό του έχει 
καταργηθεί, αφού προέβλεπε και προβλέπει ακόμη και την απαγόρευση του κατοχυρωμένου 
δικαιώματος της συνάθροισης ή καθιστούσε και καθιστά υπέρμετρα δυσχερή την άσκησή 
του, πράγμα που αντίκειται εντελώς στο περιεχόμενο του Συντάγματός μας.

Επομένως, οι ίδιοι οι αστυνομικοί των ΜΑΤ μπορούσαν να μην εκτελέσουν τη διαταγή 
βίαιης διάλυσης των συναδέλφων τους με χρήση δακρυγόνων γιατί το περιεχόμενό της κατα-
δεικνύεται από τα προλεχθέντα πρόδηλα αντισυνταγματικό, και μπορούσαν να αντιληφθούν 
το παράνομο της διαταγής καταβάλλοντας την επιμέλεια που είναι επιβεβλημένη από τη θέση 
της στην υπαλληλική ιεραρχία και δυνατή σύμφωνα με τις προσωπικές τους ιδιότητες, γιατί 
τώρα αφήνουν να αιωρείται η «κατηγορία της ευθύνης του φυσικού αυτουργού».

Αλλά και οι παρόντες εισαγγελείς, αφού η παρουσία τους έχει να κάνει μόνο με τη νομιμό-
τητα της διαδικασίας, διαπιστώνοντας το παράνομο της διάλυσης της συνάθροισης, έπρεπε 
να ενεργήσουν αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Π.Δ., για να αποτραπεί αυτή 
με βίαια μέσα, μιας καθ’ όλα ειρηνικής διαμαρτυρίας, που εντέλει τραυμάτισε όχι μόνο το 
κύρος της Αστυνομίας, αλλά και τη λειτουργία αυτής της ίδιας της δημοκρατίας στη χώρας 
μας (Γ. Α. Μαγκάκης, σελ. 221-228 Π.Δ.).

Η Ελληνική Αστυνομία δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ήταν, είναι και θα παραμένει 
θεματοφύλακας της Δημοκρατίας. Το αστυνομικό δίκαιο ανάγκης ως εξαιρετικό δίκαιο, ένα 
σοβαρό όπλο στα χέρια της Αστυνομίας, λειτούργησε και λειτουργεί με φειδώ και όχι κατα-
χρηστικά, προάγοντας τον κοινωνικό της ρόλο. Τα τελευταία χρόνια, η Ελληνική Αστυνομία 
έφτασε στον υψηλότερο δείκτη κοινωνικής αποδοχής της.

Τι επέβαλε, λοιπόν, τη συγκεκριμένη ενέργεια; Είναι πολύ απλό. Πλησιάζουν εκλογές, μια 
έντονη παρουσία του πολιτικού ελέγχου της Αστυνομίας, που έτσι κι αλλιώς το πνεύμα του 
Ν. 1481/84 «Οργανισμός Υ.Δ. Τάξης» δεν αποτρέπει, αυτό το συγκεκριμένο χρόνο επέλεξε ο 
υπουργός Δημόσιας Τάξης να τον μετατρέψει σε απόλυτο πολιτικό έλεγχο για καθαρά κομ-
ματικά και ειδικότερα εκλογικά οφέλη, αφού είναι γνωστό ότι η δραστηριότητα της ΕΛ.ΑΣ. 
εξικνείται σε όλο σχεδόν το φάσμα λειτουργίας της εκτελεστικής εξουσίας».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

Τραυμάτισαν την Αστυνομία

Όπως	ήταν	αναμενόμενο,	το	10ο	συνέδριο	της	ΠΟΑΞΙΑ	κύλησε	σε	βαρύ	κλίμα,	καθώς	
ήταν	προγραμματισμένο	για	τις	31	Οκτωβρίου	έως	2	Νοεμβρίου	2003	στην	πανέμορφη	
Κέρκυρα,	με	τη	συμμετοχή	αστυνομικών	συνδικαλιστικών	οργανώσεων	από	διάφορες	χώ-
ρες	της	Ευρώπης	και	την	παρουσία	του	Προέδρου	και	του	Γενικού	Γραμματέα	του	Ευρω-
παϊκού	Συμβουλίου	Αστυνομικών	Συνδικάτων.	
Στο	Συνέδριο	συζητήθηκε	διεξοδικά	 τα	θέματα	«Η	εξελικτική	πορεία	 της	Ελληνικής	

Αστυνομίας	στα	πλαίσια	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης»	και	«Η	αναδιάρθρωση	της	Ελληνικής	
Αστυνομίας	αποτελεί	την	αναγκαία	προϋπόθεση	για	την	αντιμετώπιση	της	εγκληματικό-
τητας».
Ξεκινώντας	την	ομιλία	του,	όπως	ήταν	φυσικό,	ο	Γιώργος	Καμαρινόπουλος	αναφέρθηκε	

στα	γεγονότα	της	8/9-10-2003	στην	Πλατεία	Συντάγματος:	«Τα γεγονότα αυτά τραυμάτισαν 
συνολικά την Αστυνομία, δίχασαν την κοινωνία, κατασυκοφάντησαν το κίνημά μας και προ-
σέβαλαν βαρύτατα τους εκλεγμένους εκπροσώπους των Αστυνομικών, Λιμενικών και Πυρο-
σβεστών. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι το βράδυ εκείνο ουδείς Αστυνομικός, Λιμενικός 
ή Πυροσβέστης διέπραξε κάποια παράβαση Νόμου και ότι η συνάθροισή μας έξω από το 
υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ήταν ειρηνική, ήσυχη και στόχευε στο διάλογο με τον αρμό-
διο υπουργό επί του αιτήματός μας για αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως Επικίνδυνου 
και Ανθυγιεινού. Αντί όμως διαλόγου, αντιμετωπίσαμε απαγόρευση της συνάθροισής μας και 
διάλυσή της από συναδέλφους της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής (κατόπιν 
εντολής της πολιτικής και φυσικής μας Ηγεσίας) με χρήση χημικών.

Το βράδυ εκείνο διακυβεύτηκε το Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μας να διαμαρ-
τυρόμαστε για τη μη επίλυση των προβλημάτων μας και δεν πρέπει να διαφεύγει της προ-
σοχής κανενός ότι από τη Μεταπολίτευση του 1974 μέχρι σήμερα, πρώτη φορά εκδόθηκε 
απαγόρευση δημόσιας συνάθροισης μελών Συνδικαλιστικών Ενώσεων.

Ελπίζουμε ότι το γεγονός αυτό θα αποτελέσει μία απλή παρένθεση στη λειτουργία της Δη-
μοκρατίας μας και ότι δεν θα γίνει πρακτική για την αντιμετώπιση των διαμαρτυριών άλλων 
κλάδων εργαζομένων. Θεωρούμε ότι αδικηθήκαμε από την Κυβέρνηση και ως προς την επί-
λυση των προβλημάτων μας και ως προς τη μεταχείριση που μας επιφυλάχθηκε.

Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τα γεγονότα αυτά, δεν είναι ενδοϋπηρεσιακό, όπως 
κάποιοι με ποινικές προανακρίσεις και Ε.Δ.Ε. θέλουν να παρουσιάσουν, ούτε έχει το χαρα-
κτήρα βεντέτας μεταξύ Αστυνομικών και Κυβέρνησης.

Είναι καθαρά πρόβλημα Δημοκρατίας και σαν τέτοιο πρέπει να αντιμετωπισθεί.
Εμείς δεν έχουμε πρόθεση να συντηρήσουμε το θέμα, γιατί στοχεύουμε πρώτιστα στην επί-

λυση των προβλημάτων μας και τη βελτίωση της θέσης των συναδέλφων που μας εξέλεξαν, 
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αλλά σε κάθε περίπτωση δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι, αν η αδικία σε βάρος μας 
συνεχισθεί, θα απαντήσουμε.

Στις Δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Υπάρχει ο διάλογος, ο οποίος εκτονώνει τις 
εντάσεις, οδηγεί σε συνεννόηση και επιλύει τα προβλήματα χωρίς να οδηγεί στο δίπολο νικη-
τές - ηττημένοι», ξεκαθάρισε	με	απόλυτη	σαφήνεια	λόγου	και	συνδικαλιστική	αυτοπεποί-
θηση	για	το	δίκαιο	του	αγώνα	τους	ο	Γιώργος	Καμαρινόπουλος.
Ακολούθως,	εστίασε	την	προσοχή	του	στο	κυρίως	θέμα	του	συνεδρίου.	«Στην εποχή μας 

-την εποχή της παγκοσμιοποίησης, της ανάπτυξης της τεχνολογίας, της γρήγορης κίνησης, 
της μίας υπερδύναμης-, που οι πολεμικές συγκρούσεις μεταξύ Κρατών μειώνονται και νέες 
μορφές κινδύνων που απειλούν με ανατροπή την Διεθνή Έννομη Τάξη, ως τρομοκρατία - ορ-
γανωμένο έγκλημα - λαθρομετανάστευση - ναρκωτικά - ξέπλυμα χρήματος - θρησκευτικές ή 
φυλετικές συγκρούσεις - ασύμμετρες απειλές, είναι ήδη πραγματικότητα, με συνέπεια ο ρόλος 
των Αστυνομιών διεθνώς να ενδυναμώνεται, απαιτείται όπως οι οργανωμένες πολιτείες ιδι-
αίτερα ενδιαφερθούν για τις αστυνομικές υπηρεσίες, ώστε αυτές αφενός μεν εκπληρώνουν 
στο ακέραιο την αποστολή τους και αφετέρου να μην εκτραπούν του σκοπού τους, γιατί τούτο 
θα είχε άμεσο αντίκτυπο στις ελευθερίες των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία των κοι-
νωνιών», τόνισε.
Στη	συνέχεια	αναφέρθηκε	στο	ρόλο	της	Αστυνομίας	στη	χώρα	μας,	λέγοντας	ότι	«μετά 

από μία ισοπεδωτική περίοδο που είχε τις αιτίες της σε αμαρτίες του παρελθόντος, είναι 
αλήθεια ότι επιχειρείται δειλά, με μία μη κατανοητή προσήλωση στο παρελθόν, ένας εκσυγ-
χρονισμός της Αστυνομίας. Όμως με παλιά υλικά (εν προκειμένω απόψεις) δεν φτιάχνεις 
καινούργιο οικοδόμημα. Το ζητούμενο δεν είναι ο εκσυγχρονισμός να κατατείνει στην απο-
τελεσματική αστυνόμευση του μέσου πολίτη. Κάτι τέτοιο είναι ξεπερασμένο και ασύμβα-
το με τις ανάγκες της εποχής μας. Σήμερα τα προβλήματα είναι άλλα. Στη χώρα μας των 
12.000.000 κατοίκων, εγκληματεί περίπου το 10%. Η Αστυνομία μας έχει υποχρέωση όλους 
τους εγκληματούντες είτε να τους αποθαρρύνει με την προληπτική λειτουργία της, είτε σε 
περίπτωση τετελεσμένων πράξεων να τους οδηγεί στη Δικαιοσύνη και στον αντίποδα τους 
φιλήσυχους-νομοταγείς πολίτες να μην τους ενοχλεί ουδέ κατ’ ελάχιστον. Αυτός πρέπει να 
είναι ο στόχος μας και εκεί πρέπει να κατατείνουν οι προσπάθειές μας.

Είναι φανερό ότι η Πολιτεία, η Κυβέρνηση έχουν υποχρέωση να αντιμετωπίσουν, να εξα-
σφαλίσουν όχι μίζερα, αλλά με γενναία πολιτική σκέψη το παρακάτω τρίπτυχο:

α. Αποτελεσματική Αστυνομία.
β. Κατοχύρωση των ελευθεριών των πολιτών.
γ. Αξιοπρέπεια των Αστυνομικών».
Εξειδικεύοντας	το	τρίπτυχο	αυτό,	ο	Γ.	Καμαρινόπουλος	μίλησε	πρώτα	για	την	αποτελε-

σματική	Αστυνομία:
«Για να έχουμε αποτελεσματική Αστυνομία, απαιτείται αναδιοργάνωση και ανακατανομή 

της δύναμης με στόχο την ενίσχυση των Αστυνομικών Τμημάτων, που είναι το κύτταρο της 
αστυνόμευσης, τον εφοδιασμό με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, τη βελτίωση της εκπαί-
δευσης, τον αναπροσανατολισμό της δράσης προς την κατεύθυνση πρόληψης-καταστολής 
του εγκλήματος με αποφυγή παράλληλα ενόχλησης των νομοταγών πολιτών και την αποδέ-
σμευση από ξένα προς την αποστολή μας έργα.

Με αφορμή το τελευταίο, παρατηρούμε ότι, καίτοι γίνονται προσπάθειες, νέοι νόμοι μάς επι-
βάλλουν νέα καθήκοντα, π.χ. έκδοση διαβατηρίων από την Αστυνομία χωρίς αύξηση της οργα-
νικής μας δύναμης, με συνέπεια τη γραφειοκρατική ενασχόληση των Αξιωματικών και την από-
συρσή τους από τον δρόμο, τη γειτονιά και τους άλλους χώρους όπου διαπράττονται τα εγκλήματα.
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Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση, γνώμη μας είναι ότι δεν πρέπει και δεν 
μπορεί να γίνει με όρους και αντιλήψεις του παρελθόντος, αλλά πρέπει να είναι συνάρτηση 
των επικρατουσών διεθνών συνθηκών, των κινδύνων ασφάλειας αρμοδιότητας της Αστυνο-
μίας που απασχολούν ευρύτερα και όχι το εσωτερικό μίας μόνο χώρας και του σκοπού τον 
οποίο το Σώμα θα πρέπει να υπηρετεί. Μικρές αδύναμες υπηρεσίες με περιορισμένη εδαφική 
αρμοδιότητα δεν πρέπει να προβλέπονται στο νέο οργανόγραμμα.

Απαιτείται δραστικός περιορισμός του αριθμού των Υπηρεσιών επιπέδου Αστυνομικού 
Τμήματος και άνω (μικρότερη μονάδα, ως π.χ. Αστυνομικός Σταθμός, δεν είναι νοητή) και 
αντικατάστασή τους με μεγάλες Υπηρεσίες ευρύτερης εδαφικής αρμοδιότητας με δυνατότητα 
αυτοτελούς δράσεως.

Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα κάθε Υπηρεσίας θα πρέπει να περιορισθεί έτσι ώστε να φτάσου-
με σε Υπηρεσίες με εξειδικευμένο αντικείμενο για να μην πελαγοδρομούν μέσα σε ένα πλήθος 
αρμοδιοτήτων, οι οποίες ούτε γνωστές θα είναι, ούτε θα είναι δυνατόν να υπηρετηθούν όλες.

Προς την κατεύθυνση, μάλιστα, αυτή θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη Δημοτική Αστυνο-
μία και τις Ιδιωτικές Εταιρείες Ασφάλειας, οι οποίες, εκτελώντας έναν όγκο δουλειάς που 
άλλοτε ανήκε στην Κρατική Αστυνομία, απελευθερώνουν ανθρώπινο δυναμικό, μειώνουν 
την τριβή με θέματα ρουτίνας ήσσονος σημασίας και αφήνουν ελεύθερο πεδίο για ενασχόλη-
σή μας με σοβαρά εξειδικευμένα θέματα.

Η όλη διαδικασία βέβαια απαιτεί κονδύλια για κτιριακή και άλλη υλικοτεχνική υποδομή 
και ακόμη αναπροσανατολισμό της εκπαίδευσης, έτσι ώστε κάθε αστυνομικός αποφοιτώντας 
από την οικεία Σχολή να έχει γνώση του έργου που καλείται να επιτελέσει (π.χ. δεν μπορεί 
το νούμερο ένα πρόβλημα ασφάλειας σήμερα να είναι οι ασύμμετρες απειλές και στις Σχολές 
μας να μην ακούγεται τίποτα για τούτο)».
Έμφαση	έδωσε,	όμως,	και	στην	κατοχύρωση	των	ελευθεριών	των	πολιτών,	τονίζοντας	

ότι «σε μία σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία όπως η δική μας, οι πολίτες οφείλουν να πει-
θαρχούν στους νόμους και το Κράτος διά της Αστυνομίας οφείλει να εξασφαλίζει την προστα-
σία τους έναντι παντός εγκλήματος. Παράλληλα, όμως, οι απλοί νομοταγείς πολίτες δεν είναι 
ανεκτικοί σε αστυνομική δράση, η οποία ναι μεν μπορεί να κατατείνει στην πρόληψη-κατα-
στολή του εγκλήματος εντούτοις, όμως, τους επηρεάζει αρνητικά επειδή γίνονται αντικείμενο 
ελέγχου.

Ο μέσος πολίτης που τηρεί τους νόμους μας λέει: «Κύριοι έχετε υποχρέωση να με προ-
στατεύσετε, αλλά παράλληλα μη με ενοχλείτε – το πώς θα το επιτύχετε είναι πρόβλημά σας». 
Εμείς ενστερνιζόμαστε την άρνηση αυτή των πολιτών και δεν συμφωνούμε με την εντατικο-
ποίηση της αστυνόμευσης η οποία σύρει συμπολίτες μας στα Αστυνομικά Καταστήματα για 
εξακρίβωση ή οδηγεί στη μετά πάθους βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων με συνέπεια 
την αγανάκτηση του μέσου πολίτη».
Αίσθηση	προκάλεσε	και	η	αναφορά	του	στη	λειτουργία	των	Μονάδων	Αποκατάστασης	

Τάξης	μέσα	και	από	την	πρόσφατη	εμπειρία	του	της	8/9-10-2003.	Όπως	είπε, «οι Υπηρε-
σίες αυτές είναι μονάδες που λειτουργούν σε Δημοκρατίες και επιτελούν ένα σημαντικό έργο 
επιβάλλοντας τον Νόμο και την Τάξη σε περιπτώσεις παρεκτροπών ή υπερβολών εκ μέρους 
οργανωμένων μονάδων πολιτών (π.χ. Δημόσιες Συναθροίσεις - Γήπεδα κ.λπ.). Όμως, επει-
δή η οργάνωσή τους και τα μέσα που διαθέτουν (π.χ. χημικά) τους δίνουν σημαντικά πλε-
ονεκτήματα έναντι των πολιτών, θα πρέπει ευλαβικά να αποφεύγουν κάθε περιττή βία και 
οι υπηρετούντες σε αυτές να μην θεωρούν τις εναντίον τους «επιθέσεις” ως προσωπικές, 
αλλά σαν μέρος της δουλειάς τους. Διαπιστώσαμε ιδίοις όμμασι υπερβολική και επικίνδυνη 
χρήση χημικών (π.χ. στο πρόσωπο) από συναδέλφους των μονάδων αυτών τη νύχτα της 
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8/9-10-2003 και εύλογα αναρωτηθήκαμε, αφού έτσι αντιμετώπισαν τους συναδέλφους τους, 
πως αντιμετωπίζουν τους απλούς πολίτες. (Κατ’ επανάληψη στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων 
έχουν παρουσιασθεί περιστατικά υπερβολικής και επικίνδυνης βίας από συναδέλφους των 
μονάδων αυτών σε βάρος πολιτών). Θεωρούμε ότι επιβάλλεται περισσότερη εκπαίδευση των 
μονάδων αυτών και περισσότερη πειθαρχία στη δράση τους με στόχο, οσάκις παρίσταται 
ανάγκη χρήσης βίας, αυτή να είναι η απολύτως απαραίτητη χωρίς καμία υπερβολή και χωρίς 
κανένα κίνδυνο».
Το	τρίτο	σημείο	της	ομιλίας	του	ήταν	η	αξιοπρέπεια	των	Αστυνομικών. «Για να είναι 

αξιοπρεπείς οι αστυνομικοί, ώστε να μπορούν απερίσπαστοι να αφοσιωθούν στα καθήκοντά 
τους, η Πολιτεία έχει υποχρέωση να εγκύψει στα προβλήματά τους, θεσμικά και οικονομικά, 
να θέσει στη διάθεσή τους τις αναγκαίες υποδομές και τεχνολογίες και η κοινωνία να απο-
δεχθεί το έργο τους έξω από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και αγκυλώσεις του παρελθόντος. 

Δεν μπορούμε σήμερα να έχουμε κακοπληρωμένους αστυνομικούς, έρμαια των κάθε λο-
γής αυθαιρεσιών, που κάνουν τη δουλειά τους χωρίς εκπαίδευση, χωρίς σύγχρονη υλικοτε-
χνική υποδομή, σε ακατάλληλα κτίρια και με την κοινωνία απέναντί τους».
Παρουσίασε	δε	σειρά	προτάσεων-αιτημάτων,	η	εφαρμογή	των	οποίων	αποσκοπεί	ακρι-

βώς	σε	αυτό,	στην	ενίσχυση	της	αξιοπρέπειας	των	αστυνομικών	(αναμόρφωση	του	Συστή-
ματος	Κρίσεων,	αξιοπρεπείς	μισθοί,	εξανθρωπισμός	του	ωραρίου	εργασίας,	κατοχύρωση	
των	συνταξιοδοτικών-ασφαλιστικών	προσδοκιών,	αναγνώριση	του	επαγγέλματος	ως	επι-
κίνδυνου-ανθυγιεινού	κ.λπ).	
Ο	Γιώργος	Καμαρινόπουλος	ολοκλήρωσε	την	ομιλία	του	με	αναφορές	στην	τρομοκρα-

τία	και	τους	Ολυμπιακούς	Αγώνες	2004:
«Ολόκληρη η Αστυνομία, με αιχμή του δόρατος την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, κατάφε-

ρε με μεθοδευμένη προσπάθεια και αξιοποίηση όλων των στοιχείων να εξαρθρώσει πλήρως 
την τρομοκρατική οργάνωση “17Ν”, η οποία με την 27χρονη δράση της τόσα δεινά προκά-
λεσε στη χώρα μας. Το χρωστούσαμε αυτό στην Κοινωνία, την Πατρίδα μας και τα θύματα, 
ιδιώτες και αστυνομικούς. Στο σημείο αυτό, θέλω να σημειώσω ότι η επιτυχία αυτή οφείλεται 
αποκλειστικά στους Έλληνες Αστυνομικούς, οι οποίοι απέδειξαν ότι δεν χρειάζονται τη βοή-
θεια κανενός και ότι, όταν αφήνονται απερίσπαστοι στο έργο τους, μπορούν.

Σχετικά δε με το θέμα αυτό, αναμένουμε από την Πολιτεία να πράξει το καθήκον της απέ-
ναντι στους πρωταγωνιστές, επιβραβεύοντάς τους, ηθικά-υλικά και προάγοντάς τους βαθμο-
λογικά με στόχο να παρακινηθούν και οι λοιποί αστυνομικοί να δώσουν τον καλύτερο εαυτό 
τους στη μάχη κατά της εγκληματικότητας», είπε.
Όσο	για	τους	Ολυμπιακούς	Αγώνες,	αφού	διαβεβαίωσε	ότι «όλοι οι Έλληνες αστυνομι-

κοί θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, θα δώσουμε κάθε ικμάδα της δύναμής μας και 
βέβαιοι ότι θα πετύχουμε», κάλεσε	την	Πολιτεία «να δει προσεχτικά τις παρατηρήσεις και 
τα αιτήματα που διατυπώνονται από το συνδικαλιστικό κίνημα διότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
είναι εθνική υπόθεση και σαν τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίσουμε».

Καλαίσθητη έκδοση

Ο	Διοικητικός	Απολογισμός	παρουσιάστηκε	για	πρώτη	φορά	με	μια	καλαίσθητη	έκδοση	
εντύπου,	πλούσιου	σε	φωτογραφικό	υλικό	και	πίνακες,	συνολικά	82	σελίδων,	την	επιμέ-
λεια	 του	οποίου	 είχε	 ο	Γενικός	Γραμματέας	 της	Ομοσπονδίας,	Γιώργος	Νικολόπουλος.	
«Ανοίγουμε νέους ορίζοντες για την ενημέρωσή σου χωρίς συμβιβασμούς και παλινωδίες, 
με υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια, θιασώτες της διαφάνειας και της αλήθειας σε ενημερώ-
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νουμε σωστά και έγκυρα. Θέλουμε να είμαστε κοντά σου. Θέλουμε να γίνουμε κοινωνοί των 
προβλημάτων σου. Θέλουμε και επιζητούμε με τις καταγραφείσες θέσεις μας την Ελληνική 
Αστυνομία να γίνει οργανισμός προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών στον Έλληνα Πολίτη, 
στην ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι το όραμά μας, αυτή είναι η επιδίωξή μας»,	είχε	γράψει	
ο	Γενικός	Γραμματέας,	προλογίζοντας	το	Διοικητικό	Απολογισμό.	
Μιλώντας	ενώπιον	των	συνέδρων,	τόνισε	-μεταξύ	άλλων-	ότι	«ο ρόλος του συνδικαλι-

σμού στον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού μας είναι θεμελιώδης, καθοριστικός και δημιουρ-
γικός.

Η Ομοσπονδία μας και κατ’ επέκταση όλοι οι συνδικαλιστικοί φορείς των εργαζομένων 
στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης επιζητούν από την Πολιτεία τη βελτίωση της εικόνας της 
Ελληνικής Αστυνομίας, την επίλυση χρονιζόντων εργασιακών, οικονομικών, θεσμικών, 
ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και άλλων προβλημάτων και την ικανοποίηση ανάλογων 
αιτημάτων, προκειμένου ο εργαζόμενος υπάλληλος και αστυνομικός με αναπτερωμένο το 
ηθικό του, με υψηλό κύρος, να αφεθεί απερίσπαστος στο έργο του, νιώθοντας κοινωνική και 
οικονομική ασφάλεια, και όχι πολίτης β’ κατηγορίας, περιθωριοποιημένος.

Η αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας πρέπει να γίνει συνείδηση όλων μας και να 
αποτελέσει αφετηρία για μία ουσιαστική μεταρρύθμιση και αλλαγή νοοτροπίας, ώστε να ανα-
δειχθεί ο θεσμικός και κοινωνικός μας ρόλος και να καταξιωθούμε ως ισότιμα μέλη της 
Δημόσιας Διοίκησης και της Κοινωνίας. Η σκληρή κριτική και δυσπιστία προέρχεται συνή-
θως και κυρίως από εκείνους τους συναδέλφους που παρακολουθούν από μακριά τα συν-
δικαλιστικά δρώμενα, αλλά απολαμβάνουν ασφαλώς και αναντίρρητα τα ωφελήματά τους, 
αρεσκόμενοι όμως να υποβαθμίζουν και να μηδενίζουν το έργο μας.

Οφείλουμε να τους αγνοήσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά, αντιπαραθέτοντας τις 
τεκμηριωμένες προτάσεις και απόψεις μας απέναντι στα καθ’ “έδρας” δόγματα και να έχου-
με ένα συνεχή και καλόπιστο διάλογο με την Πολιτεία και την Κοινωνία, επιζητώντας τη 
δυναμική συμμετοχή μας στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων για να είμαστε συμμετέχοντες και 
όχι παρατηρητές στις σύγχρονες εξελίξεις και στα ζητήματα που μας αφορούν», τόνισε	ο	
Γιώργος	Νικολόπουλος.
Στη	συνέχεια	επισήμανε	ότι	μέσω	του	συνδικαλιστικού	κινήματος «έχουν λυθεί πολλά 

προβλήματα τα τελευταία χρόνια (οικονομικά, θεσμικά, ασφαλιστικά) και η εικόνα μας είναι 
αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με το παρελθόν σε όλα τα επίπεδα». (...)

«Υπάρχουν, όμως, πολλά άλλα προβλήματα που επιζητούν λύση, που πρέπει τολμηρά, 
σθεναρά και δυναμικά να αντιμετωπίσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ με κύριο κριτήριο την ευρύτερη δυ-
νατή συναίνεση, ώστε να τεθούν οι εγγυήσεις και οι ασφαλιστικές δικλείδες για τη ρεαλιστική 
επίλυσή τους.

Χρειάζεται, λοιπόν, σκληρή προσπάθεια, συνεχής αγώνας που απαιτεί τη συμμετοχή όλων 
μας, γιατί τίποτα δεν χαρίζεται. Χρειάζεται δυναμική δράση με προοπτική για το μέλλον.

Χρειάζεται να θωρακιστούμε με δυνάμεις ηθικής, έντιμης συμπεριφοράς και ανθρωπιάς 
για να κάνουμε αποτελεσματικό το άνοιγμα φιλίας προς την Ελληνική Κοινωνία. Χρειάζε-
ται να ευαισθητοποιήσουμε το κοινωνικό σύνολο για το όντως δύσκολο και βαρύ έργο που 
προσφέρουμε.

Χρειάζεται να προτείνουμε ριζοσπαστικές λύσεις για την επίλυση των σοβαρών προβλημά-
των μας, συγκρουόμενοι αν χρειαστεί με αντιλήψεις και νοοτροπίες του παρελθόντος.

Χρειάζεται ο συνδικαλισμός μας να είναι υγιής, αξιοπρεπής με σοβαρότητα λόγων και 
έργων. Χρειάζονται σοβαρές διαρθρωτικές αλλαγές για τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής 
Αστυνομίας και την περαιτέρω βελτίωσή της».
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Κλείνοντας	 την	ομιλία	 του,	 ζήτησε	 την	προσωπική	συμβολή	και	συμμετοχή	των	συ-
νέδρων	και,	κατ’	επέκταση, «τη συμβολή ΟΛΩΝ ΜΑΣ στον αγώνα για την υλοποίηση και 
επίλυση των προβλημάτων που καθίσταται αναγκαία και επιβεβλημένη. Αναγκαία και επιβε-
βλημένη γιατί είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στους νέους συναδέλφους μας. Οφείλουμε να 
τολμήσουμε!

Συνεχίζοντας δυναμικά τους αγώνες μας, κοιτώντας με αισιοδοξία το μέλλον για να κατα-
κτήσουμε επιτέλους στην Ελληνική Κοινωνία τη θέση που μας ανήκει. Γιατί πρέπει να απαντή-
σουμε στο ερώτημα του ποιητή: “Πού είναι των έργων τα όνειρα και των ονείρων τα έργα;”».

Το	ομόφωνα	εκδοθέν	Ψήφισμα	αποτελούσε	κατά	βάση	επανάληψη	του	ψηφίσματος	του	
9ου	συνεδρίου	με	ορισμένες	διαφοροποιήσεις:
ΘΕΣΜΙΚΑ
α.	Επαναπροσδιορισμός	του	έργου	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	για	οριστική	απαλλαγή	

της	από	έργα	ξένα	προς	την	αποστολή	της.
β.	Άμεση	αναδιάρθρωση	των	Υπηρεσιών	και	ανακατανομή	της	οργανικής	τους	δύνα-

μης,	με	βάση	τα	νέα	πληθυσμιακά	και	εγκληματολογικά	δεδομένα.
γ.	Επαναπροσδιορισμός	της	δράσης	των	Υπηρεσιών,	με	εξορθολογισμό	των	προτεραιο-

τήτων	και	επαναπροσδιορισμό	του	τρόπου	αξιολόγησης	της	αποδοτικότητάς	τους	(επανε-
ξέταση	της	στοχοθέτησης	κ.λπ.).
δ.	Θεσμοθέτηση	ρεαλιστικού	και	αξιοκρατικού	Συστήματος	Κρίσεων	-	Προαγωγών	και	

εξασφάλιση	αντικειμενικότητας	και	διαφάνειας	πλήρους	με	 τη	συμμετοχή	εκπροσώπων	
μας	στα	οικεία	Συμβούλια	Κρίσεων	-	Προαγωγών.
ε.	Κατά	τα	ισχύοντα	για	τον	Αρχηγό	της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	να	θεσπισθούν	αντί-

στοιχοι	«κανόνες	ομαλής	ετήσιας	εκροής	Ανωτάτων	Στελεχών»,	ήτοι	ανώτατος	χρόνος	στο	
βαθμό	και	ποσοστό	ετήσιας	αποστρατείας	(τουλάχιστον	στο	σύνολο	των	Ανωτάτων),	προς	
το	σκοπό	ίσων	ευκαιριών	ανέλιξης,	σε	όλους	τους	ικανούς	Αξιωματικούς	και	αντιμετώπι-
σης	των	χρόνιων	στρεβλώσεων	της	επετηρίδας.
στ.	Ουσιαστικός	εκσυγχρονισμός	και	εκδημοκρατισμός	των	Κανονισμών	του	Σώματος	

με	ταυτόχρονη	κωδικοποίησή	τους,	ιδιαίτερα	δε	του	Πειθαρχικού	Δικαίου,	και	εξασφάλιση	
θεσμών	αντικειμενικής	και	διαφανούς	λειτουργίας	των	Πειθαρχικών	Συμβουλίων	με	συμ-
μετοχή	Εκπροσώπων	μας.
ζ.	Βαθμολογική	εξέλιξη	των	Ανθυπαστυνόμων	κατά	τα	ισχύοντα	στις	Ένοπλες	Δυνά-

μεις.
η.	 Αύξηση	 των	 Οργανικών	 θέσεων	 των	Αστυνόμων	Α’	 Π.Σ.	 και	 των	Αξιωματικών	

ΤΕΜΑ,	ο	καταληκτικός	βαθμός	των	οποίων	πρέπει	να	φτάνει	μέχρι	τον	Αστυνομικό	Υπο-
διευθυντή.
θ.	 Συμπλήρωση	 -	 τροποποίηση	 των	 διατάξεων	 του	 νόμου	 2265/94	 προς	 διασφάλιση	

αδιατάρακτης	λειτουργίας	των	Ενώσεών	μας	σύμφωνα	με	τις	προτάσεις	μας.
ι.	Επανενεργοποίηση	των	διατάξεων	του	άρθρου	32	του	Ν.	2168/93	(τέκνα	Αστυνομι-

κών	12%).
ια.	 Θεραπεία	 των	 αρνητικών	 για	 το	 αστυνομικό	 προσωπικό	 συνεπειών	 του	 νόμου	

3169/2003.
ιβ.	Εξομοίωση	των	θυμάτων	βίαιου	συμβάντος	-	οργανωμένου	εγκλήματος	με	τα	θύμα-

τα	τρομοκρατικών	ενεργειών.
ιγ.	Ίδρυση	Υπηρεσιών	Διοικητικών	Εξετάσεων	σε	όλες	τις	Γενικές	Αστυνομικές	Διευ-

θύνσεις	Περιφέρειας.	
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ιδ.	Ριζική	αναμόρφωση	και	ουσιαστική	αναβάθμιση	του	αστυνομικού	εκπαιδευτικού	συ-
στήματος,	με	πραγματική	ενσωμάτωση	των	Παραγωγικών	Σχολών	στην	Πανεπιστημιακή	
Κοινότητα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
α.	Χαρακτηρισμός	του	αστυνομικού	επαγγέλματος	ως	«ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ»	και	αύξηση	

-συνεπεία	αυτού-	του	επιδόματος	«Ειδικής	Απασχόλησης».
β.	Διατήρηση	του	Ενιαίου	μισθολογίου	Ενόπλων	Δυνάμεων	-	Σωμάτων	Ασφαλείας	και	

των	ισχυουσών	μισθολογικών	προαγωγών	με	ενσωμάτωση	του	Επιδόματος	Ειδικής	Απα-
σχόλησης	στη	βάση	υπολογισμού	της	σύνταξης.
γ.	Ενσωμάτωση	όλων	των	επιδομάτων	στο	βασικό	μισθό.
δ.	Χορήγηση	νυκτερινής	αποζημίωσης	χωρίς	περιορισμούς	σε	όποιον,	όποτε	και	για	όσο	

χρόνο	εργάζεται	νυκτερινό	ωράριο,	ως	και	καθιέρωση	υπερωριακής	αποζημίωσης.
ε.	Κατάργηση	της	κρίσης	για	τις	μισθολογικές	προαγωγές.
στ.	Επέκταση	του	Επιδόματος	Διοίκησης	σε	όλους	τους	Αξιωματικούς.
ζ.	Ισομερής	κατανομή	της	αποζημίωσης	για	παράσταση	στα	γήπεδα	σε	όλους	τους	αστυ-

νομικούς	 που	 συμμετέχουν	 με	 οποιοδήποτε	 τρόπο	 στη	 διεξαγωγή	 των	 πρωταθλημάτων	
ποδοσφαίρου	και	μπάσκετ.
η.	Ενσωμάτωση	του	Εκλογικού	Επιδόματος	στις	μηνιαίες	αποδοχές.
θ.	Αύξηση	της	αποζημίωσης	εργασίας	πέραν	του	5νθημέρου	σε	70	ευρώ.
ι.	Θεσμοθέτηση	Επιδόματος	Παραμεθόριων	και	Προβληματικών	Περιοχών.
ια.	Προκαταβολή	του	συνόλου	της	εκτός	έδρας	αποζημίωσης	για	αποσπάσεις-προσωρι-

νές	μετακινήσεις.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
α.	Θεσμοθέτηση	πόρων	υπέρ	των	ασφαλιστικών	μας	Ταμείων	από	την	εκτέλεση	καταδι-

καστικών	αποφάσεων	και	τη	βεβαίωση	πταισματικών	τροχονομικών	παραβάσεων.
β.	Κάλυψη	του	συνόλου	του	προσωπικού	στον	Κλάδο	Υγείας.
γ.	Ισότιμη	συμμετοχή	μας	στο	Διοικητικό	Συμβούλιο	του	Μ.Τ.Σ.
δ.	Απόδοση	ΤΑΑΣ	σε	ποσοστό	98%.
ε.	Βελτίωση	των	παροχών	των	Ταμείων	Επικουρικής	Ασφάλισης.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΊΊΚΑ
α.	Εξαίρεση	του	αστυνομικού	προσωπικού	από	τις	Διατάξεις	του	Ν.	2084/92.
β.	Επέκταση	της	ισχύος	των	διατάξεων	Ν.Δ.	142/74	(μάχιμη	5ετία)	σε	μόνιμη	θέση	για	

όλο	το	αστυνομικό	προσωπικό.	
γ.	Επέκταση	 της	 «3ετίας	Κονδύλη»	σε	 όλο	 το	 προσωπικό,	 χωρίς	 όρους	 και	 περιορι-

σμούς.
Λέμε	ΝΑΙ	σε	μια	σύγχρονη	Ελληνική	Αστυνομία,	μια	Αστυνομία	με	κοινωνικό	πρόσω-

πο	και	ευρωπαϊκό	προσανατολισμό.

Τα προβλήματα των γυναικών

Άξιο	μνείας	είναι	και	το	ενδιαφέρον	του	προεδρείου	της	ΠΟΑΞΙΑ	για	τα	προβλήματα	
και	των	ενστόλων	γυναικών	της	Αστυνομίας.	Απευθυνόμενο	στον	ΥΔΤ,	τον	ενημέρωσε	ότι	
με	τις	διατάξεις	της	παρ.	3	του	άρθρου	2	του	Ν.	2448/1996,	διαπράχθηκε,	με	την	ψήφιση	
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του	ενιαίου	μισθολογίου	των	στελεχών	Ε.Δ.	και	Σ.Α.,	μία	κατάφωρη	αδικία	σε	βάρος	των	
εγγάμων	με	συναδέλφους	τους	στρατιωτικούς	ή	αστυνομικούς	γυναικών,	οι	οποίες	εφόσον	
είχαν	παιδιά	(και	μόνο	τότε),	ελάμβαναν	επίδομα	εξομάλυνσης	μισθολογικών	διαφορών,	
μειωμένο	κατά	20.000	δρχ.	σε	σχέση	με	τους	λοιπούς	εγγάμους	με	τέκνα	συναδέλφους	
τους,	αφού	τα	τέκνα	λαμβάνονταν	υπόψη	για	τον	ένα	μόνο	εκ	των	συζύγων.
Η	αδικία	αυτή,	η	οποία	σημειωτέον	είχε	επισημανθεί	εξαρχής,	έγινε	ακόμη	πιο	αισθητή	

όταν	«η Πολιτεία, μέσα από μια σύγχρονη θεώρηση των πραγμάτων, με πνεύμα αντικει-
μενικότητας, ρεαλισμού και ισονομίας, επέδειξε την οφειλόμενη κοινωνική ευαισθησία και 
προχώρησε στη χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος, το οποίο εδράζεται στην ίδια νο-
μική και ηθική δικαιολογητική βάση και στους δύο συζύγους-δημοσίους υπαλλήλους, αφού 
η συντήρησή της φαντάζει πλέον ως απολίθωμα και απομεινάρι παρωχημένης νοοτροπίας, 
αδύναμο να παρακολουθήσει τις σύγχρονες κοινωνικές αντιλήψεις.

Πλέον των ανωτέρω, οι θιγόμενοι από την ανωτέρω ρύθμιση έχουν ήδη καταθέσει κατά 
του Δημοσίου αγωγές διεκδίκησης της ως άνω χρηματικής διαφοράς και αναμένεται η θετική 
γι’ αυτούς δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης.

Βεβαίως αντιλαμβανόμαστε το κλίμα και τις αντιλήψεις (ή σκοπιμότητες) γενικώς της 
εποχής των ανωτέρω ρυθμίσεων, αφού οι, έστω μόνο οικονομικές, διακρίσεις σε βάρος των 
γυναικών δεν ήταν την εποχή εκείνη απόλυτα απορριπτέες από το σύνολο των πολιτικών 
φορέων και, προφανώς, της εργοδοσίας.

Έκπληξη, ωστόσο, προκαλεί η εκ νέου προκλητική διάκριση σε βάρος των ιδίων προσώ-
πων (γυναικών αστυνομικών και στρατιωτικών) στο μισθολογικό νομοσχέδιο που κατατέθη-
κε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων, το οποίο στο τέταρτο εδάφιο της § Α3 του άρθρου 
51 περιλαμβάνει αυτούσια τη ρύθμιση του 1996, περιορίζοντας κατά εβδομήντα ευρώ (70 €) 
το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών που χορηγείται στις μητέρες αστυνομικούς 
και στρατιωτικούς, όταν αυτές έχουν σύζυγο συνάδελφό τους, συντηρώντας με τον τρόπο αυτό, 
θέλουμε να πιστεύουμε εν αγνοία σας, μία παρωχημένη και ήδη καταδικασμένη από τα πράγ-
ματα αντίληψη απαράδεκτης κοινωνικής διάκρισης σε βάρος εκείνων των προσώπων, η προ-
στασία των δικαιωμάτων των οποίων αποτελεί ήδη προτεραιότητα των αναπτυσσόμενων (κοι-
νωνικά και οικονομικά) χωρών, ενώ για τη δική μας χώρα απόλυτη κοινωνική κατάκτηση (;).

Πρέπει δε επιπλέον να επισημανθεί ότι η διάκριση αυτή αφορά στις έγγαμες γυναίκες και 
μόνο από τη στιγμή που αυτές τεκνοποιούν, τιμωρώντας δηλαδή στην ουσία η Πολιτεία την 
τεκνοποίηση, αντί να την επιβραβεύσει και να την ενισχύσει», σημείωνε	η	Ομοσπονδία	και	
ζητούσε «την απάλειψη της διάταξης περί περιορισμού χορήγησης του επιδόματος εξομάλυν-
σης στις γυναίκες, πριν αυτό αποτελέσει αντικείμενο κοινοβουλευτικής συζήτησης κατά τη 
διαδικασία της κατ’ άρθρο και εν συνόλω ψήφισης του κατατεθέντος νομοσχεδίου».

Και δεσμεύσεις και διαδηλώσεις

Στην	ημερήσια	 διάταξη	 είχαν	αρχίσει	 να	μπαίνουν	 πιο	 επιτακτικά	 τα	 θέματα	 της	 δι-
οργάνωσης	 των	Ολυμπιακών	Αγώνων,	 τα	 οποία	 απασχόλησαν	 τα	 προεδρεία	 όλων	 των	
Ομοσπονδιών	και	κατά	τη	συνάντησή	τους	με	την	πρόεδρο	της	Οργανωτικής	Επιτροπής,	
Γιάννα	Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη,	στις	18	Νοεμβρίου	2003.	Οι	πρόεδροι	κατήγγειλαν	ότι	
παρατηρείται	τρομερή	καθυστέρηση	σε	σειρά	ζητημάτων	και	επισήμαναν	ότι	θα	επανέλ-
θουν	δυναμικότερα	εντός	του	 Ιανουαρίου	του	2004,	αφού	ο	χρόνος	προετοιμασίας	έχει	
περιορισθεί	επικίνδυνα.	Ήδη,	έχει	γίνει	γνωστό	ότι	θα	μετακινηθούν	περίπου	4.750	αστυ-
νομικοί	από	την	επαρχία	για	τα	μέτρα	ασφαλείας.
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Την	 ίδια	 ημέρα	 πραγματοποιήθηκε	 στη	Βουλή	 συνάντηση	 των	Προέδρων	 των	Ομο-
σπονδιών,	έπειτα	από	αίτημά	τους	και	με	τους	υπεύθυνους	της	Νέας	Δημοκρατίας	για	τα	
Σώματα	Ασφαλείας	κ.	Μαρκογιαννάκη	Χρήστο	και	Γαρουφαλιά	Γεώργιο,	προκειμένου	να	
προετοιμάσουν	τη	συνάντηση	με	τον	Πρόεδρο	του	κόμματος	Κώστα	Καραμανλή.
Έχει	σημασία	να	αναφέρουμε	τα	θέματα	που	τέθηκαν	και	τι	ειπώθηκε	από	τους	συνομι-

λητές	τους,	αφού,	όπως	θα	δούμε	στη	συνέχεια,	η	Νέα	Δημοκρατία	κλήθηκε	να	κυβερνήσει	
και	να	κάνει	πράξει	 τις	προεκλογικές	 της	δεσμεύσεις.	Ειδικότερα,	όπως	ανακοινώθηκε,	
συζητήθηκαν:
Η	επέκταση	των	διατάξεων	περί	τρομοκρατίας	για	τους	παθόντες	εν	υπηρεσία	και	υιο-

θετήθηκε	πλήρως	η	πρότασή	τους	για:
- Χορήγηση σύνταξης στον καταληκτικό μισθολογικό βαθμό, ανεξαρτήτως των ετών υπη-

ρεσίας του παθόντος.
- Η χορήγηση σύνταξης στους κληρονόμους (χήρα, τέκνα ή γονείς εφόσον είναι άγαμος, 

ανεξαρτήτως του έτους προσλήψεώς του).
- Η χορήγηση σύνταξης σε μέλη της οικογένειας του ιδίου ή πατρικής, σε περίπτωση που τα 

ίδια υποστούν σωματική βλάβη εξαιτίας της ιδιότητός του, εν ενεργεία ή εν συντάξει.
- Η αναδρομική ισχύς των διατάξεων, προκειμένου να αρθούν όλες οι μέχρι σήμερα αδι-

κίες των ήδη παθόντων εν υπηρεσία.
- Η χορήγηση συντάξιμης πενταετίας σε όλο το ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφα-

λείας, χωρίς περιορισμούς, εξαιτίας των ειδικών συνθηκών και του κινδύνου της εργασίας 
του, καθώς και χορήγηση επιδόματος στο ύψος του 1/10 του βασικού μισθού του Ανθυπολο-
χαγού, το οποίο θα υπολογίζεται και στη σύνταξη.
Η	πρότασή	αυτή	υιοθετήθηκε	κατ’	αρχήν	από	τους	υπεύθυνους	της	Νέας	Δημοκρατίας,	

πλην	όμως,	επιφυλάχθηκαν	να	ενημερώσουν	τον	Πρόεδρο	πριν	από	την	οριστική	ανακοί-
νωση	της	υιοθέτησής	της.
Επίσης,	τέθηκε	το	θέμα	της	άμεσης	αντιμετώπισης	των	προβλημάτων	που	θα	απασχολή-

σουν	το	ένστολο	προσωπικό	κατά	τους	Ολυμπιακούς	Αγώνες	ως	προς:
α)	τη	διαμονή,	διατροφή,	 ιατροφαρμακευτική	περίθαλψη,	μετακινήσεις,	β)	τον	χρόνο	

εργασίας,	ανάπαυσης	γ)	το	πρακτικό	της	στολής	και	της	δαπάνης	ραφής	και	δ)	την	αποζη-
μίωση	του	συνόλου	του	προσωπικού	σε	περίπτωση	υπερωριακής	απασχόλησης.
Επισημάνθηκε	η	επί	ένα	έτος	άρνηση	της	πολιτικής	και	φυσικής	Ηγεσίας	για	διάλογο	

προς	επίλυση	των	ανωτέρω	υπαρκτών	και	επιτακτικών	προς	λύση	ζητημάτων	και	καταγ-
γέλθηκε	η	μονομερής	και	χωρίς	τη	συνεργασία	των	ενδιαφερομένων	επιστολή-πρόταση	
του	υπουργού	Δημόσιας	Τάξης	προς	τον	υπουργό	Πολιτισμού	για	νομοθετική	ρύθμιση	του	
εργασιακού	καθεστώτος.
Οι	υπεύθυνοι	της	Νέας	Δημοκρατίας	δεσμεύθηκαν	να	επισκεφθούν	άμεσα	τη	Δ.Α.Ο.Α.	

και	τον	Υπουργό	Δημόσιας	Τάξης	προκειμένου	να	απαιτήσουν	την	επίλυση	των	ανωτέρω	
ζητημάτων	με	τη	συνεργασία	των	ενδιαφερομένων.

Το	ανυποχώρητο	μέτωπο	των	Ομοσπονδιών	φέρνει	όμως	ξανά	στο	προσκήνιο	το	αίτημα	
για	νέες	κινητοποιήσεις,	με	τη	σκέψη	βεβαίως	στα	όσα	δραματικά	γεγονότα	είχαν	λάβει	
χώρα	στο	υπουργείο	Οικονομίας.	Έτσι,	στις	27/11/2003	αποφασίζουν	νέα	ένστολη	κινητο-
ποίηση,	αυτή	τη	φορά	στην	Ομόνοια,	στις	9	Δεκεμβρίου	2003,	καταγγέλλοντας	ότι	διανύε-
ται	μια	νεκρή	περίοδος	σε	ό,τι	αφορά	την	επίλυση	των	ώριμων	από	καιρό	αιτημάτων	τους.	
Σημεία	αιχμής,	πέραν	των	θεσμικών	και	οικονομικών	αιτημάτων	για	τα	οποία	χρεώνουν	
στην	κυβέρνηση	ευτελισμό,	είναι	πλέον	η	διοικητική	μέριμνα	για	τους	Ολυμπιακούς	Αγώ-
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νες.	Στην	Ομόνοια	το	συλλαλητήριο	είναι	επίσης	πρωτόγνωρο.	Η	πλατεία	ήταν	γεμάτη...	
(κατά	το	γνωστό	άσμα)	έγραψε	η	«Σύγχρονη	Αστυνομία»	(τεύχος	80,	Δεκέμβριος	2003).	
«Με θα και με κορώνες, δεν θα γίνουν Ολυμπιακοί Αγώνες», «Η κοροϊδία δεν θα περάσει», 
«Στους Ολυμπιακούς, στον εθνικό καημό, θα πάρετε μετάλλιο στον αυταρχισμό», «Χημικά 
και δακρυγόνα, δυναμώνουν τον αγώνα»,	φώναζαν	οι	ένστολοι,	ενώ	ο	επίτιμος	πρόεδρος	
της	ΠΟΑΞΙΑ	και	πολιτευτής	της	Νέας	Δημοκρατίας,	Μιχαήλ	Βετούλης,	δήλωνε:	«Στην 
ευθύνη των ανεύθυνων προστέθηκε η ανευθυνότητα των υπεύθυνων και όλοι μαζί, υπεύθυ-
νοι, ανεύθυνοι και ανευθυνοϋπεύθυνοι, οδήγησαν πάλι τους αστυνομικούς στους δρόμους».
Πριν	από	την	εκπνοή	του	2003,	το	Διοικητικό	Συμβούλιο188	ανέδειξε	επίσης	ορισμένες	

διαφωνίες	του	για	το	σχέδιο	νόμου	που	ρύθμιζε	τη	λειτουργία	των	Γραφείων	ιδιωτικών	
ερευνών,	ενώ	έφερε	επί	τάπητος	με	επιστολή	του	προς	τον	ΥΔΤ	τα	ζητήματα	κρίσεων	και	
προαγωγών,	εν	σχέσει	με	την	έναρξή	τους	νωρίτερα	αυτή	τη	φορά,	λόγω	των	Ολυμπια-
κών	Αγώνων,	αλλά	και	το	πάγιο	αίτημα	για	συμμετοχή	εκπροσώπων	του	στα	Υπηρεσιακά	
Συμβούλια.	
Δικαιωμένη	είναι,	πάντως,	η	Ομοσπονδία	από	τη	δημοσίευση	(31-12-2003)	των	τροπο-

ποιήσεων	του	Π.Δ.	22/1996	«Πειθαρχικό	Δίκαιο	Αστυνομικού	Προσωπικού»,	βάσει	των	
οποίων	επέρχονται	ορισμένες	αλλαγές	επ’	ωφελεία	της	θέσης	του.	Συγκεκριμένα:

α.  Όταν ο κατώτερος λαμβάνει διαταγή την οποία θεωρεί παράνομη οφείλει, πριν την 
εκτελέσει, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του (δικαίωμα που ώς τώρα δεν 
υφίστατο).

β.  Στις απ’ ευθείας κλήσεις σε απολογία ο εγκαλούμενος έχει πλέον το δικαίωμα να λάβει 
γνώση των στοιχείων της υπόθεσης, αλλά και να λάβει αντίγραφα των υφισταμένων 
εγγράφων. Αυξάνεται δε η προθεσμία υποβολής της έγγραφης απολογίας του σε τουλά-
χιστον 5 πλήρεις ημέρες από την επίδοση της κλήσης.

γ.  Στις Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις η κλήση σε απολογία επιδίδεται στον εγκαλούμενο 
τουλάχιστον 5 πλήρεις ημέρες πριν από την απολογία του.

δ.  Γίνεται διαχωρισμός των ενιαίων έως τώρα Πρωτοβαθμίων και Δευτεροβαθμίων Πει-
θαρχικών Συμβουλίων Αξιωματικών από το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ μέχρι και το 
βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, σε Πειθαρχικά Συμβούλια Υπαστυνόμων Β’ και 
Α, Αστυνόμων Β’ και Α’ και σε Πειθαρχικά Συμβούλια Αστυνομικών Υποδιευθυντών.

ε.  Καθιερώνεται η συμμετοχή στα Πειθαρχικά Συμβούλια ως μελών και αιρετών εκπρο-
σώπων των Ομοσπονδιών των Συνδικαλιστικών Ενώσεων των Αξιωματικών και Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων, οι οποίοι εκλέγονται ειδικά για το λόγο αυτό. 

στ.  Ο αστυνομικός που παραπέμπεται ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου δικαιούται να 
ζητά ο ίδιος με δικές του δαπάνες τη χορήγηση των εγγράφων της Δικογραφίας, συμπε-
ριλαμβανομένου και του Πορίσματος.

188. Στις 10-12-2003 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποφάσισε την αναδιάρθρωσή του 
ύστερα από την παραίτηση (5-12-2003) του μέχρι τότε Α’ Αντιπροέδρου και Οργανωτικού της Γραμ-
ματέα Ανδρικόπουλου Αριστείδη, λόγω εκλογής του ως Προέδρου της Ένωσης Αξιωματικών Δυτικής 
Ελλάδος. Η παραίτηση αυτή έγινε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Καταστατικού, το οποίο ορίζει 
ότι «Πρόεδροι ή Γενικοί Γραμματείς των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι 
και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας». Στην αντίστοιχη θέση εξελέγη ο Α/Α’ Καλα-
μπαλίκης Δημοσθένης.
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Η Ολυμπιάδα δεν μας πτοεί…

Το	 2004	 είναι	 η	 χρονιά	 της	 Ελλάδας.	Η	 διοργάνωση	 των	Ολυμπιακών	Αγώνων	 έχει	
ανεβάσει	πολύ	ψηλά	τον	πήχυ	των	προσδοκιών,	καθώς	τα	φώτα	της	παγκόσμιας	δημοσιό-
τητας	έχουν	στραμμένη	την	προσοχή	τους	στη	χώρα	μας.	Δεν	είναι	μόνο	η	αίγλη	του	ολυ-
μπιακού	ιδεώδους	που	καλείται	να	αναβιώσει	σε	συνθήκες	ακραίας	εμπορευματοποίησης	
της	παγκόσμιας	αυτής	αθλητικής	συνάντησης.	Είναι	και	η	τρομοκρατική	απειλή	που	έχει	
εκδηλωθεί	αρχές	Μαρτίου	στην	Ισπανία,	με	δέκα	ωρολογιακές	βόμβες	σε	4	τρένα	και	σε	
τρεις	σταθμούς	της	Μαδρίτης.	
Μέσα	σε	αυτό	το	περιβάλλον	βαδίζει	το	συνδικαλιστικό	κίνημα	των	αστυνομικών,	ευ-

ελπιστώντας	ότι	όλα	θα	πάνε	καλά	και	η	ΕΛ.ΑΣ.,	δικαιωματικά	θα	αποκτήσει	το	δικό	της	
ολυμπιακό	μετάλλιο.	
Σε	πολιτικό	επίπεδο,	ο	κύκλος	του	ΠΑΣΟΚ	μοιάζει	να	ολοκληρώνεται,	με	τον	Κώστα	

Σημίτη	να	«παραδίδει»	τα	ηνία	του	κόμματός	του	στον	Γιώργο	Παπανδρέου,	και	το	ΠΑ-
ΣΟΚ	λίγο	αργότερα	στη	Νέα	Δημοκρατία,	καθώς	στις	εθνικές	εκλογές	ηττάται	από	τον	
Κώστα	Καραμανλή	με	45,36%	έναντι	40,55%	του	έως	τότε	κυβερνώντος	κόμματος.
Τα	προεδρεία	των	αστυνομικών,	των	πυροσβεστών	και	των	λιμενικών	από	τις	πρώτες	

κιόλας	μέρες	του	2004	δείχνουν	ότι	δεν	αστειεύονται.	
Στις	14	Ιανουαρίου	επαναφέρουν,	ύστερα	από	κοινή	συνεδρίαση,	όλο	το	πακέτο	των	

αιτημάτων	τους	και	εξαγγέλλουν	συγκεντρώσεις	διαμαρτυρίας	στις	 ιδιαίτερες	εκλογικές	
περιφέρειες	των	συναρμόδιων	υπουργών	Δημόσιας	Τάξης	Γιώργου	Φλωρίδη	στο	Κιλκίς	
στις	29/1	και	Οικονομίας	Νίκου	Χριστοδουλάκη	στα	Χανιά	στις	17/2.	Παράλληλα,	αποφα-
σίστηκε	να	υπάρξει	παρουσία	εντός	της	Βουλής	κατά	τη	συζήτηση	στην	αρμόδια	επιτροπή	
του	σχεδίου	νόμου	για	το	συνταξιοδοτικό	(27	Ιανουαρίου	2004).
Για	πρώτη	φορά	στα	συνταξιοδοτικά	χρονικά	περικόπτεται	το	1/5	των	συνταξίμων	απο-

δοχών	με	την	κατάργηση	υπολογισμού	στις	συντάξιμες	αποδοχές	(μόνο	για	τους	υπαγό-
μενους	στο	στρατιωτικό	μισθολόγιο)	του	ποσού	των	176	ευρώ	(στους	δημοσίους	υπαλλή-
λους	αυτό	συνυπολογίστηκε	στο	ενιαίο	μισθολόγιο).
Επίσης,	δεν	συμπεριλαμβάνονται	διατάξεις	α)	για	την	κάλυψη	των	νοσηλίων	στο	εσω-

τερικό	και	εξωτερικό	των	παθόντων	εν	υπηρεσία,	β)	για	την	κάλυψη	των	υλικών	ζημιών	
που	υφίσταται	αστυνομικός,	λιμενικός	και	πυροσβέστης	και	οι	οικογένειές	τους	εξαιτίας	
της	ιδιότητάς	τους,	γ)	για	την	πρόσληψη	μέλους	της	οικογένειας	παθόντος	εν	υπηρεσία	στο	
αντίστοιχο	υπουργείο	και	δ)	δεν	επεκτείνονται	οι	ευεργετικές	διατάξεις	τέκνων	παθόντων	
εν	 υπηρεσία	 για	 εισαγωγή	 σε	 αντίστοιχες	 παραγωγικές	 σχολές,	 ούτε	 για	 κατ’	 εξαίρεση	
μεταγραφές,	διαμονή-διατροφή	σε	φοιτητικές	εστίες	και	λέσχες.	Ακόμα,	δεν	επεκτείνεται	
η	υφιστάμενη	5ετία	για	όλους,	παρά	μόνο	για	τους	καταταγέντες	έως	το	1992,	ενώ	τίθεται	
για	την	αναγνώριση,	ως	προϋπόθεση,	η	καταβολή	όλων	των	ασφαλιστικών	εισφορών.	Επι-
πλέον,	επεκτείνεται	η	τριετία	για	όλους	τους	Αξιωματικούς	με	την	προϋπόθεση	καταβολής	
όλων	των	ασφαλιστικών	εισφορών,	ενώ	αποσυνδέονται	οι	αποδοχές	των	εν	ενεργεία	από	
αυτές	των	συνταξιούχων.

Στο Κιλκίς

Η	διαδήλωση	στο	Κιλκίς	«έγραψε».	Ποτέ	στο	παρελθόν	δεν	είχε	γίνει	διαδήλωση,	και	
μάλιστα	από	ενστόλους,	στην	εκλογική	περιφέρεια	κάποιου	πολιτικού!	«Ποιος, τη ζωή μου 
ποιος την κυνηγά, να την ξεμοναχιάσει μες στη νύχτα; Ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτηγά, 
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σαν ψάρι μ’ έχουν πιάσει μες στα δίχτυα»,	ακούγονται	δυνατά	οι	στίχοι	του	Μάνου	Ελευθε-
ρίου	σε	μουσική	Μίκη	Θεοδωράκη,	ενώ	ο	συντονιστής	της	διαδήλωσης,	Κώστας	Βουδού-
ρης,	ηλεκτρίζει	την	ατμόσφαιρα,	στέλνοντας	το	μήνυμα: «Αγωνιζόμαστε για αξιοκρατία, 
αγωνιζόμαστε για δικαιοσύνη, αγωνιζόμαστε για ισονομία…».
	Το	πολιτικό	γραφείο	του	Γιώργου	Φλωρίδη	στην	καρδιά	της	πόλης	βρέθηκε	επί	ώρες	

σε	συμβολική	πολιορκία.	Μία-μία	οι	Ενώσεις	παρήλασαν	από	το	στενό	(αδιέξοδο!)	δρο-
μάκι	που	φιλοξενούσε	το	γραφείο	του	υπουργού	Δημόσιας	Τάξης,	στη	γενέτειρά	του.	Κάθε	
Ένωση	και	ένα	πανό,	ένα	μήνυμα,	μια	προειδοποίηση	για	τους...	επόμενους.	«Ο	πιο	κακός	
ο	υπουργός	ήσουν	εσύ	στην...	τάξη.	Ήρθε	η	ώρα	η	ΕΛ.ΑΣ.	τώρα	να	σ’	αποτάξει»,	«Φλω-
ρίδη,	δεν	θα	βγεις	ούτε	βουλευτής,	αρνητική	η	θητεία	σου	και	θα	ανταμειφθείς»	προειδο-
ποιούσαν	τα	πλακάτ	της	Ένωσης	Αστυνομικών	Υπαλλήλων	Πιερίας.	Οι	συντοπίτες	του	
υπουργού	δεν	είχαν	ξαναδεί	τέτοια	συγκέντρωση.	Πολύ	γρήγορα	μαθεύτηκε	σε	όλη	την	
πόλη	ότι	εκατοντάδες	αστυνομικοί,	πυροσβέστες	και	λιμενικοί,	έχουν	γεμίσει	την	πλατεία	
Ειρήνης	και	ετοιμάζονταν	να	διαδηλώσουν	για	τα	έργα	του	υπουργού	τους.
Κόσμος	στα	μπαλκόνια,	περαστικοί,	κοντοστέκονταν	και	ρωτούσαν	τι	συμβαίνει,	πολλά	

χαμόγελα	στο	άκουσμα	των	συνθημάτων,	άλλοι	περνούσαν	με	σκυμμένο	το	κεφάλι,	προ-
βληματισμένοι	από	όσα	έβλεπαν.	Μια	συγκέντρωση	ένστολων	στο	Κιλκίς,	και	μάλιστα	
τέτοιες	μέρες,	δεν	είναι	και	μικρό	πράγμα...
Μόλις	ξεκίνησε	η	πορεία	από	την	πλατεία	Ειρήνης	και	ακούστηκε	το	πρώτο	σύνθημα,	

ήταν	βέβαιο	πια	ότι	στο	επιτελείο	του	υπουργού	ποτέ	δεν	είχαν	φανταστεί	αυτά	που	θα	
ακολουθούσαν...
Ενδεικτικά	τα	συνθήματα	που	φώναζαν	οι	διαδηλωτές:	«Φλωρίδη, Πασχαλίδη, Χριστο-

δουλάκη, κρατήστε τις αυξήσεις να πάρετε σουβλάκι», «Φλωρίδη, Φλωρίδη, Χριστοδουλά-
κη, κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι», «Κόβετε τις συντάξεις εσείς οι δυο, απάντηση 
θα πάρετε από το λαό», «Δώστε στον Πάχτα την τροπολογία να λύσει τα προβλήματα στην 
Αστυνομία...», «Γιώργο Φλωρίδη, να το θυμηθείς, στις 8 του Μάρτη δεν θα ’σαι βουλευτής» 
και	πολλά	άλλα,	βγαλμένα	με	κέφι	και	μεράκι	από	τους	ίδιους	τους	διαδηλωτές.	Το	πιο	
αυθόρμητο	και	εκτός	λίστας	σύνθημα	ήταν,	όμως,	αυτό	που	«σφράγιζε»	την	ειρηνική	δια-
δήλωση	έξω	από	το	γραφείο	του	Γ.	Φλωρίδη	την	ώρα	που	οι	πρόεδροι	των	Ομοσπονδιών	
θυροκολλούσαν	το	Ψήφισμα:	«Με τον Φλωρίδη υπουργό, θα μας πάρουν το μισθό!»
Το	Ψήφισμα	διαμαρτυρίας	είχε	τίτλο	«Οι	επτά	μήνες	των	ισχνών	αγελάδων»	και	εξιστο-

ρούνταν	αναλυτικά	τα	έργα	και	το	γκρίζο	παρελθόν	του.
Οι	διαδηλωτές	αποχώρησαν	ύστερα	από	μια	ώρα	περίπου,	αφήνοντας	στην	είσοδο	των	

γραφείων	πορτρέτα	συναδέλφων	τους-θυμάτων	εν	ώρα	υπηρεσίας	και	ανανεώνοντας	το	
επόμενο	ραντεβού	τους	για	τα	Χανιά,	στις	17	Φλεβάρη	2004.
Άλλωστε,	η	μεγαλύτερη	αδικία	που	μπορεί	να	βρει	ο	άνθρωπος,	όπως	έγραφε	και	το	

κεντρικό	πανό	στην	πλατεία	Ειρήνης,	είναι	το	να	υποφέρει	από	την	ΑΔΙΚΙΑ.	«Η παρουσία 
μας εδώ έχει ένα στόχο. Να δώσει το μήνυμα και στις επόμενες πολιτικές ηγεσίες, όποιες 
κι αν είναι αυτές, ότι οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί και οι πυροσβέστες δεν θα σκύψουν ποτέ 
το κεφάλι. Τους ανήκει μια καλύτερη ζωή, μια καλύτερη τύχη. Να το ξέρουν καλά ότι, πέρα 
από την αγνόηση, θα έχουν και το προσωπικό τους κόστος. Η δικαίωση θα είναι δική μας», 
είχε	πει	από	το	βήμα	ο	Δημήτρης	Κυριαζίδης.	«Προσυπογράφω την ομιλία του»,	συνέχισε	
αμέσως	μετά	ο	Γιώργος	Καμαρινόπουλος.	«Ουδόλως υπερέβαλε στην περιγραφή που έκανε 
για την πορεία του αγώνα μας και τη στάση της κυβέρνησης. Οι αρμόδιοι υπουργοί αρνή-
θηκαν οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Επέδειξαν εμπάθεια και δεν βοήθησαν. Έπεισαν τον 
Πρωθυπουργό ότι πήραμε αύξηση 100%. Υπήρχε ένα “τρίο”, Χριστοδουλάκη - Φλωρίδη - 
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Φαρμάκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θέλησαν να βελτιώσουν τη θέση μας μόνο και μόνο από 
κακία. Τους περιβάλλουμε όλους με σεβασμό, αλλά θέλουμε να τους πούμε την αλήθεια. Να 
πούμε στον κ. Φλωρίδη, εδώ στην ιδιαίτερη πατρίδα του, ότι δεν τήρησε τη δεοντολογία. Αν 
είχε καλόπιστα συζητήσει, θα είχε αφήσει κάποιο έργο πίσω του».
Τελικά,	στις	5-2-2004	ψηφίσθηκε	από	τη	Βουλή	των	Ελλήνων	το	Σχέδιο	Νόμου	για	την	

«Αναπροσαρμογή	των	Συντάξεων	του	Δημοσίου	και	άλλες	Διατάξεις»,	περιλαμβάνοντας	
τις	κατωτέρω	θετικές	για	τους	αστυνομικούς	διατάξεις:
α.		Για	τον	κανονισμό	της	Σύνταξης	του	αστυνομικού	ο	οποίος	καθίσταται	πλήρως	ανί-
κανος	κατά	 την	 εκτέλεση	 της	υπηρεσίας,	 εξαιτίας	βίαιου	συμβάντος,	 λαμβάνονται	
υπόψη	οι	συντάξιμες	αποδοχές	του	καταληκτικού	κλιμακίου	ή	βαθμού	στον	οποίο	
θα	εξελισσόταν	μισθολογικά	ή	βαθμολογικά	και	αντιστοιχούν	σε	τριακονταπενταε-
τή	πραγματική	υπηρεσία,	ανεξάρτητα	από	τα	χρόνια	υπηρεσίας	κατά	τον	χρόνο	του	
συμβάντος.

β.		Σε	περίπτωση	θανάτου	του	αστυνομικού	συνεπεία	βίαιου	συμβάντος	κατά	την	εκτέ-
λεση	της	υπηρεσίας	στη	χήρα	ή	τα	τέκνα	του	χορηγούνται	τα	7/10	της	ως	ανωτέρω	
σύνταξης	προσαυξημένα	κατά	1/10	για	κάθε	τέκνο.

γ.		Στο	σύζυγο	ή	τέκνα	αστυνομικών	που	φονευθούν	ή	καταστούν	πλήρως	ανίκανοι	για	
εργασία	εξαιτίας	ή	εξ	αφορμής	εγκληματικής	πράξης	σχετικής	με	την	ιδιότητα	του	
συζύγου	ή	του	γονέα	τους,	χορηγείται	από	το	Δημόσιο	εφάπαξ	βοήθημα	που	ανέρχε-
ται	σε	εκατό	χιλιάδες	(100.000)	ευρώ.

δ.		Επεκτείνεται	η	πλασματική	5ετία	που	ίσχυε	μέχρι	το	έτος	1984	από	1-1-1985	μέχρι	
τέλος	του	έτους	1992	χωρίς	καταβολή	εισφορών.

Το	σχέδιο	Νόμου	περιείχε	και	τη	διάταξη	που	καταργούσε	τα	176	ευρώ	και	το	επίδομα	
υψηλής	ευθύνης	για	τους	ανώτατους	Αξιωματικούς,	όπως	προέβλεπε	ο	Νόμος	3029/2002	
που	λαμβάνονταν	υπόψη	για	τον	καθορισμό	της	Σύνταξης.
Η	έντονη,	όμως,	αντίδραση	των	πέντε	Ομοσπονδιών	είχε	σαν	συνέπεια	την	απόσυρση	

από	την	Κυβέρνηση	της	διάταξης	αυτής,	με	αποτέλεσμα	εφεξής	για	τον	καθορισμό	της	
σύνταξης	να	υπολογίζονται	τα	ανωτέρω	ποσά.

Το	 σφυροκόπημα	 της	 κυβέρνησης,	ωστόσο,	 συνεχίστηκε.	 Ενόψει	 της	 κινητοποίησης	
στα	Χανιά,	οι	Ομοσπονδίες	ανακεφαλαιώνουν	τα	αιτήματα	και,	παρά	τις	δυσμενείς	και-
ρικές	συνθήκες,	επιμένουν	να	διαμαρτυρηθούν	στην	εκλογική	περιφέρεια	και	του	Νίκου	
Χριστοδουλάκη,	λίγες	μέρες	πριν	ανοίξουν	οι	κάλπες	για	τις	βουλευτικές	εκλογές	της	7ης	
Μαρτίου.	Του	προσάπτουν	ότι	δεν	έχει	υπογράψει	την	ΚΥΑ	για	την	αποζημίωση	των	αστυ-
νομικών	που	απασχολούνται	στα	γήπεδα	(υπολογίζονταν	σε	18	εκατομμύρια	ευρώ	κατά	
τη	διάρκεια	της	τριετίας	από	την	ψήφιση	του	μέτρου	αυτού),	δεν	έχει	πάρει	θέσει	για	το	
αίτημα	αναφορικά	με	το	επιζητούμενο	ύψος	της	εκλογικής	αποζημίωσης	και	της	αποζη-
μίωσης	για	τους	Ολυμπιακούς	Αγώνες,	για	τη	μη	θεσμοθέτηση	της	επικινδυνότητας	της	
εργασίας	κ.λπ.
Η	συγκέντρωση	έγινε	υπό	καταρρακτώδη	βροχή	με	τη	συμμετοχή	εκατοντάδων	ενστό-

λων	από	κάθε	γωνιά	της	Ελλάδας.	«Ένας Χανιώτης υπουργός κρατάει τα ηνία και από μας 
προσπάθησε να κάνει οικονομία», «Επάγγελμα επικίνδυνο είναι η Αστυνομία, κι όμως, ανα-
γνώριση δεν έχουμε καμία», «Για αγώνες ολυμπιακούς πολύ καιρό ακούμε, οι μέρες, όμως, 
φεύγουνε χωρίς ευρώ να δούμε», «Οκτώ του Οκτώβρη τη βραδιά μάς ρίξατε και ξύλο κι 
έχετε την απαίτηση να σας λέμε φίλο»,	ήταν	μερικά	από	τα	φέιγ	βολάν	που	μοίραζαν	στους	
Χανιώτες	 οι	 ένστολοι.	Το	 δε	 κεντρικό	 πανό	 των	Ομοσπονδιών,	 απολύτως	 πετυχημένο:	
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ΚΟΠΕΛΙ	ΤΣ’	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ	ΝΙΚΟ	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ,	ΜΑΣ	ΞΕΧΑΣΕΣ,	ΜΑΣ	ΧΤΥ-
ΠΗΣΕΣ,	ΜΑΣ	ΠΟΤΙΣΕΣ	ΦΑΡΜΑΚ(Η).
Ο	 υπουργός	 αρνήθηκε	 να	 συναντήσει	 την	 αντιπροσωπεία	 των	 ενστόλων,	 απάντησε,	

ωστόσο,	στο	σκληρό	Ψήφισμά	τους	με	μια	τρισέλιδη	ανακοίνωση,	με	την	οποία	υποστή-
ριζε	ότι	είχε	επιλυθεί	οριστικά	το	συνταξιοδοτικό	και	ότι	με	απόφασή	του	(μια	μέρα	πριν	
από	τη	διαμαρτυρία)	υπέγραψε	την	απόφαση	για	την	αναπροσαρμογή	της	εκλογικής	απο-
ζημίωσης	από	537	σε	750	ευρώ.	Κατηγόρησε,	μάλιστα,	τα	προεδρεία	ότι	έχουν	κομματικά	
ελατήρια	όταν	ακόμα	και	η	Νέα	Δημοκρατία	δεν	υιοθετεί	το	αίτημά	τους	για	ένταξη	στα	
βαρέα	και	ανθυγιεινά	και	κατέληγε	λέγοντας	ότι	όλοι	θα	κριθούμε	στις	προσεχείς	βουλευ-
τικές	εκλογές	και	ο	μόνος	που	μπορεί	να	κρίνει	τον	ίδιο	είναι	ο	λαός	των	Χανίων.	
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

Αξιωματική Αστυνομία

Με	το	ξεκίνημα	της	νέας	χρονιάς,	το	προεδρείο	της	ΠΟΑΞΙΑ	ανακοινώνει	την	έκδοση	
του	τριμηνιαίου	περιοδικού	της,	της	«Αξιωματικής	Αστυνομίας»,	το	οποίο	φιλοδοξεί	να	
εκφράσει	τον	παλμό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	και	όχι	μόνο,	«γιατί δεν θέ-
λουμε να είμαστε απλώς μια Αστυνομία, θέλουμε να είμαστε μια Αξιωματική Αστυνομία», 
όπως	έγραψε	στο	πρώτο	τεύχος	της	ο	υπεύθυνος	έκδοσης,	Γιώργος	Σουλόπουλος.	

«Να ’μαστε, λοιπόν, και πάλι μαζί. Εσείς ως αναγνώστες, ως αυστηροί κριτές, ως συν-
δημιουργοί της ύλης του περιοδικού μας, κι εμείς από την άλλη, άλλοτε ως “διεκπεραι-
ωτές” των δικών σας αιτημάτων και άλλοτε ως εκφραστές των δικών σας πόθων και 
ανησυχιών.

Η “Αξιωματική Αστυνομία”, μετά από μια παρατεταμένη, είναι αλήθεια, “σιγή ασυρ-
μάτου” παρέλαβε επάξια τη σκυτάλη από το “Ενωπίω”, την πρώτη εκδοτική προσπάθεια 
της Ομοσπονδίας μας και φιλοδοξεί τώρα να ανταποκριθεί με απόλυτη συνέπεια στις υπο-
χρεώσεις της. Να μη διαψεύσει πάνω απ’ όλα τις δικές σας προσδοκίες.

Γιατί “Αξιωματική Αστυνομία”;
Γιατί δεν θέλουμε να είμαστε απλώς μια Αστυνομία. Θέλουμε να είμαστε μια Αξιωματι-

κή Αστυνομία, μια Αστυνομία όχι μόνο των βαθμοφόρων της, αλλά μια Αστυνομία με αξι-
ώματα, αξιώσεις και φιλοδοξίες, με οράματα και αρχές, με αγνές προθέσεις αλλά και με 
σταθερούς στόχους. Αξιωματική Αστυνομία γιατί οι βαθμοφόροι της ΕΛ.ΑΣ. οφείλουν να 
σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να τραβήξουν μπροστά το άρμα της Αστυνομίας. 
Στον 21ο αιώνα οι δυνάμεις ασφαλείας καλούνται να αναμετρηθούν με σύγχρονες απειλές, 
οργανωμένα και συντεταγμένα, με πίστη στις αξίες και στις παραδόσεις.

Οι Έλληνες Αξιωματικοί οφείλουν να υπηρετήσουν ευόρκως το Σώμα της Ελληνικής 
Αστυνομίας, διεκδικώντας από την Πολιτεία το ρόλο που τους ανήκει. Η κοινωνία ανα-
γνωρίζει το δύσκολο της αποστολής τους και αναμένει πολλά από τους βαθμοφόρους.

Η “Αξιωματική Αστυνομία” είναι εδώ για να καταγράψει τις αγωνίες όλων μας. Συνα-
δέλφων, επιστημόνων, πολιτικών, συνδικαλιστών, και γενικά κάθε καλόπιστου αναγνώστη 
που θέλει να προσφέρει έστω κι ένα λιθαράκι στον ωραίο και ευγενικό συνδικαλιστικό 
αγώνα μας. Είναι εδώ για να αποτελέσει ένα πεδίο γόνιμου διαλόγου, προβληματισμού και 
ελεύθερης έκφρασης. Πέρα από τα στενά συνδικαλιστικά της καθήκοντα, η “Αξιωματική 
Αστυνομία” θα επιχειρήσει να καταγράψει τον παλμό της σύγχρονης επικαιρότητας, να 
αφουγκραστεί τον παλμό της κοινωνικής πραγματικότητας. Διότι θέλουμε μια Αστυνομία 
με αξιώσεις, καταξιωμένη στη συνείδηση όχι μόνο των μελών της, αλλά και ολόκληρης της 
κοινωνίας», έκλεινε	το	σημείωμά	του	ο	υπεύθυνος	έκδοσης.
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Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας

Στις	βουλευτικές	εκλογές,	υπήρξε	ανατροπή	του	πολιτικού	σκηνικού.	Κυβέρνηση	σχη-
μάτισε	η	Νέα	Δημοκρατία	υπό	τον	Κώστα	Καραμανλή.	Νέος	υπουργός	ορκίστηκε	ο	Γιώρ-
γος	Βουλγαράκης	με	υφυπουργό	 τον	Χρήστο	Μαρκογιαννάκη,	αρμόδιο	ώς	 τότε	 για	 τα	
θέματα	των	ενστόλων,	δίνοντας	πολλές	φορές	το	«παρών»	στις	συγκεντρώσεις	τους.	Οι	
Ομοσπονδίες,	«με	το	καλημέρα»,	επισήμαναν	στον	υπουργό	ότι	πρέπει	να	αποκαταστα-
θούν	οι	σχέσεις	διαλόγου	με	την	Ηγεσία,	υπενθυμίζοντάς	του	τα	δραματικά	γεγονότα	της	
8/9	Οκτωβρίου	2003	και	την	κοροϊδία	που	τους	είχε	επιφυλάξει	η	απελθούσα	κυβέρνηση.	
Του	υπέβαλαν	δε	το	κοινό	διεκδικητικό	τους	πλαίσιο	με	την	ελπίδα	ότι	θα	δρομολογούνταν	
οι	επιζητούμενες	λύσεις.
Ανεξάρτητα	από	την	οπτική	γωνία	με	την	οποία	βλέπει	κανείς	την	περίοδο	διακυβέρ-

νησης	της	χώρας	από	τον	Κώστα	Σημίτη,	οφείλουμε	να	επισημάνουμε	ότι	επί	υπουργίας	
Μιχάλη	Χρυσοχοΐδη	το	συνδικαλιστικό	κίνημα	των	αστυνομικών	είχε	τεράστιες	επιτυχίες.	
Ας	τις	αναφέρουμε	εν	συντομία:
Εφαρμογή	του	Π.Δ.	394/2001	(χρόνος	εργασίας	αστυνομικού	προσωπικού),	Κώδικας	

μεταθέσεων	με	μόρια,	βελτίωση	των	μισθολογικών	προαγωγών	(Ν.	3016/02),	αναγνώρι-
ση	στρατιωτικής	θητείας	σε	ανθυπαστυνόμους	-	Αξιωματικούς	(Ν.	3016/02),	αποζημίωση	
όλων	των	ημερών	εκτός	έδρας	κατά	τις	αποσπάσεις	και	κάθε	είδους	μετακινήσεις,	θεσμο-
θέτηση	της	εκλογικής	αποζημίωσης,	αύξηση	του	βασικού	μισθού	του	υπαστυνόμου	Β’	από	
210.900	δραχμές	σε	221.300	δραχμές,	αύξηση	των	δικαιουμένων	ημερών	συνδικαλιστικής	
άδειας,	 αύξηση	 της	 αποζημίωσης	 για	 την	 πέραν	 του	 5νθημέρου	 εργασία	 από	 9.000	 σε	
14.000	δραχμές	(ποσοστό	60%),	αύξηση	ωριαίας	αποζημίωσης	για	τη	νυχτερινή	εργασία	
από	620	σε	1.000	δραχμές	(ποσοστό	60%),	συνυπολογισμός	στη	σύνταξη	ποσού	ύψους	
176	ευρώ,	επαναχορήγηση	του	επιδόματος	φυσιολογικού	τοκετού	από	τον	Κλάδο	Υγεί-
ας,	κατάργηση	της	υποχρεωτικής	εισφοράς	χρηματικού	ποσού	από	ανθυπαστυνόμους	και	
Αξιωματικούς	υπέρ	 των	Ενώσεων	αποστράτων	Αξιωματικών	Ενόπλων	Δυνάμεων,	απε-
μπλοκή	 επίπτωσης	 των	πειθαρχικών	ποινών	στις	μισθολογικές	προαγωγές,	αναγνώριση	
συντάξιμου	χρόνου	στους	αστυνομικούς	που	πέτυχαν	στις	εισιτήριες	εξετάσεις	του	1989	
και	προσελήφθησαν	το	1994,	κάλυψη	εξόδων	των	αστυνομικών	ή	των	οικογενειών	τους	
στα	οποία	υποβάλλονται	προς	υπεράσπισή	τους	ενώπιον	του	δικαστηρίου	και	όταν	παρί-
στανται	ενώπιον	Αρχών	ως	πολιτικώς	ενάγοντες	από	έγκλημα	που	διαπράχθηκε	σε	βάρος	
τους	κατά	την	άσκηση	των	καθηκόντων	τους	ή	εξαιτίας	αυτών.
Επίσης,	 η	 καθιέρωση	 της	 20ής	Οκτωβρίου,	 ως	 αργίας-Ημέρας	 της	Αστυνομίας,	 που	

ταυτίζεται	με	τον	εορτασμό	του	Αγίου	Αρτεμίου,	προστάτη	της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	
απεμπλοκή	και	 απαλλαγή	 της	ΕΛ.ΑΣ.	από	υποχρέωση	 ελέγχου-σφράγισης	 των	μέτρων	
και	σταθμών,	αύξηση	ορίου	ηλικίας	αστυνομικών	γενικών	καθηκόντων	για	μετάταξή	τους	
σε	κατηγορία	 ειδικών	καθηκόντων,	ρύθμιση	για	 εισαγωγή	 των	νέων	αστυφυλάκων	στη	
Σχολή	Αξιωματικών,	απευθείας	στο	δεύτερο	έτος,	καταβολή	επιδόματος	ύψους	150	ευρώ	
μηνιαίως	στους	υπηρετούντες	στα	αστυνομικά	τμήματα	Κρυσταλλοπηγής	και	Κακαβιάς,	
αύξηση	 επιδόματος	 ΕΚΑΜ	 -	ΜΑΤ,	 επαναφορά	 συστήματος	 υπολογισμού	 σύνταξης	 με	
35/35α,	 ανέγερση	 ιδιόκτητων	 γραφείων,	 θέσπιση	 νέου	 πειθαρχικού	 δικαίου,	 ενοποίηση	
ΤΑΑΧ	-	ΤΑΟΧ	ως	Ταμείο	Αρωγής	Αστυνομικών	(ΤΑΑΣ)	και	συμμετοχή	συνδικαλιστών	
στις	Διοικήσεις	 των	 Ταμείων,	 ένταξη	 όλων	 των	 αστυνομικών	 που	 κατατάχθηκαν	 στην	
ΕΛ.ΑΣ.	μετά	την	1-1-1983	στο	Ταμείο	Πρόνοιας	Δημοσίων	Υπαλλήλων	 (Τ.Π.Δ.Υ.),	μη	
παρουσία	αστυνομικών	στα	γήπεδα	κατά	τη	διεξαγωγή	αθλητικών	συναντήσεων	ερασι-
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τεχνικών	κατηγοριών,	νέος	νόμος	περί	οπλοφορίας	και	χρήσης	όπλων	των	αστυνομικών,	
λειτουργία	του	Ιδρύματος	Εξοχές	ΕΛ.ΑΣ.	και	συμμετοχή	εκπροσώπων	αστυνομικών	στο	
Δ.Σ.	του	Ιδρύματος	κ.λπ.

Με	όλα	αυτά	στο	ενεργητικό	τους,	οι	συνδικαλιστές	έχουν	μεγάλες	προσδοκίες	από	τη	
νέα	κυβέρνηση,	η	οποία	προεκλογικά	είχε	χαϊδέψει	τα	αφτιά	και	των	ενστόλων,	ο	δε	νέος	
υπουργός	ήταν	από	την	αρχή	ιδιαίτερα	αισιόδοξος	για	την	επίλυση	των	αιτημάτων	τους.	
Ο	Πρωθυπουργός	Κώστας	Καραμανλής,	κατά	τη	διάρκεια	συνδιάσκεψης	στελεχών	του	
κόμματός	του	στη	Θεσσαλονίκη,	στις	14	Φεβρουαρίου	2004,	πριν	από	τις	εκλογές,	είχε	
ανακοινώσει,	άλλωστε	ότι:

«- Το νέο μισθολόγιο θα γίνει σύντομα πράξη. Ο βασικός μισθός του Υπαστυνόμου Β’ 
αυξάνεται στα 860 ευρώ. 

- Επέκταση των διατάξεων του Νόμου 2838/2000 σε όλους τους συνταξιούχους των Σω-
μάτων Ασφαλείας.

- Χορήγηση (με αποσύνδεση από χρονικούς περιορισμούς του πραγματικού χρό νου υπη-
ρεσίας, καθώς και από λοιπές ασφαλιστικές συνέπειες), στο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., του 
Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος -όσο βρίσκονται στην υπη ρεσία τους- του ειδι-
κού επιδόματος, για τους ιδιαίτερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν κατά την επιχειρησιακή 
δραστήριοτητά τους.

- Διόρθωση της αδικίας του Νόμου 3169/2003 που στερεί το επίδομα ειδικής απα σχόλησης 
από όσους έπαθαν ασκώντας τα καθήκοντά τους σε υπηρεσία γραφείων».

Σημείο	τριβής	αποτέλεσε,	λοιπόν,	αμέσως-αμέσως	η	αναβολή	των	ετήσιων	τακτικών	
κρίσεων	του	Μαρτίου	για	μετά	τους	Ολυμπιακούς	Αγώνες189,	αλλά	και	η	άμεση	χορήγηση	
επιδόματος	διοίκησης	ύψους	60	ευρώ,	τα	νυχτερινά,	η	αύξηση	των	οργανικών	θέσεων,	η	
υλοποίηση	της	δέσμευσης	της	κυβέρνησης	για	αύξηση	του	βασικού	μισθού	του	Ανθυπο-
λοχαγού	από	720	σε	840	ευρώ	κ.λπ.	Δεν	είναι	τυχαίο	ότι	ο	υφυπουργός	Χρήστος	Μαρκο-
γιαννάκης	δεν	έδωσε	συγκεκριμένες	απαντήσεις	στους	συμμετέχοντες	στο	διευρυμένο	Δι-
οικητικό	Συμβούλιο	(στις	19	Μαρτίου	2003),	στο	οποίο	εκπροσώπησε	τον	απουσιάζοντα	
στο	εξωτερικό	Γιώργο	Βουλγαράκη.
Το	ερώτημα	ήταν	αν	η	νέα	Ηγεσία	ήταν	διατεθειμένη	να	καθορίσει	ένα	χρονοδιάγραμμα	

βάσει	του	οποίου	θα	εκπλήρωνε	τις	δεσμεύσεις	της	για	τα	μισθολογικά	και	το	βαθμολό-
γιο,	για	την	αναδιάρθρωση	και	άλλα	καίρια	θεσμικά	αιτήματα.	Αλλά	και	στην	επόμενη	

189. Αναβλήθηκε μέχρι 5-10-2004 η εκτέλεση των αποφάσεων για τις τοποθετήσεις και τις ετήσιες 
τακτικές μεταθέσεις του αστυνομικού προσωπικού, καθώς και ο χρόνος έναρξης των μετεκ παιδεύσεων 
στις Σχολές της Αστυνο μικής Ακαδημίας. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καθο-
ρίστηκε και η ημερομηνία εκτέλεσης των αποφάσεων για τις τοποθετήσεις και τακτικές μεταθέσεις του 
αστυνο μικού προσωπικού. Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Γ. Βουλγαράκης υποστήρι ξε στη Βουλή ότι οι 
κρίσεις αναβλήθη καν επειδή «η κυβέρνηση δεν ήθελε να σηματοδοτήσει στην παγκό σμια κοινή γνώμη 
ότι κάποιες μέρες προ των Ολυμπιακών Αγώνων αλλά ζει η πολιτική. Δεν έπρεπε να αλλάξει η πολιτι-
κή, διότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν την ατζέντα, το χειρισμό των φακέλων είχαν εν 
τω μεταξύ αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύ νης με συναδέλφους από το εξωτερικό, είχαν έλθει σε επαφή 
με αντίστοιχους ανθρώπους οι οποίοι είχαν διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες, είχαν εκπαιδευτεί επί 
τούτου για πάρα πολύ μακρό χρονικό διάστημα και είχαν εν πάση περιπτώσει ενσωματώσει μία εμπει-
ρία, αλλά και σε ανθρώπινο επί πεδο είχαν αναπτύξει μία διαπροσωπική σχέση, η οποία έπρεπε, κατά 
τη γνώμη μας, πάση θυσία να διατηρηθεί».
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συνεδρίαση	(27/5/2004),	στην	οποία	παρευρέθησαν	τόσο	ο	υπουργός	όσο	και	ο	Αρχηγός,	
εστίασαν	το	ενδιαφέρον	τους	στους	Ολυμπιακούς	Αγώνες	και	στον	εκσυγχρονισμό	των	
υπηρεσιών.	
Η	Ηγεσία	δείχνει	να	έχει	απορροφηθεί	από	την	προετοιμασία	της	Αστυνομίας	για	τη	

μεγάλη	διοργάνωση,	ενώ	οι	συνδικαλιστές	διεκδικούν	τα	δικά	τους	«μετάλλια»	στο	στίβο	
του	δικού	τους	συνδικαλιστικού	αγώνα.	
Για	το	επίμαχο	θέμα	της	αναπροσαρμογής	του	βασικού	μισθού	ο	Γ.	Βουλγαράκης	τούς	

λέει	ότι	δεν	μπορεί	να	γίνει	παρέμβαση	στον	τρέχοντα	προϋπολογισμό	λόγω	οικονομικής	
δυσπραγίας,	ενώ	λίγο	αργότερα	σε	συνέντευξή	του	στην	«Αξιωματική	Αστυνομία»	(τεύ-
χος	2ο	Απρίλιος	-	Ιούνιος	2003)	και	ο	Χρήστος	Μαρκογιαννάκης	επικαλείται	τις	δημοσιο-
νομικές	δυσκολίες.	Καλεί	δε	τους	συνδικαλιστές	σε	διαρκή	διάλογο,	ενώ	οι	ίδιοι	προετοι-
μάζονται	ήδη	για	κινητοποιήσεις.	
Το	μεγάλο	θέμα	της	αναγνώρισης	της	επικινδυνότητας	της	εργασίας	αγνοείται,	λένε.	Η	

θεσμοθετημένη	αποζημίωση	για	τις	εκλογές,	που	πρέπει	να	είναι	ίση	με	750	ευρώ,	δεν	έχει	
εισέτι	υπογραφεί	από	τον	νέο	υπουργό.	Η	θεσμοθέτηση	επίσης	της	υπερεργασίας	για	τους	
Ολυμπιακούς	Αγώνες,	το	ύψος	της	οποίας	προτάθηκε	από	πλευράς	Ομοσπονδιών	να	είναι	
4.500	ευρώ	και	τελικά	συμφωνήθηκε	να	είναι	2.500	με	άπαξ	καταβολή,	δεν	έχει	ακόμα	
υπογραφεί.	Το	νέο	βαθμολόγιο,	η	συμμετοχή	στα	συμβούλια	κ.λπ.,	απαιτούν	έναρξη	δια-
λόγου,	σημείωναν	με	κοινή	τους	ανακοίνωση	οι	πέντε	πρόεδροι	στις	26/5/2004,	προαναγ-
γέλλοντας	ένστολη	κινητοποίηση	για	την	8η	Ιουνίου	2004,	στην	Αθήνα.	

Κώδικας Δεοντολογίας

Οι	συνδικαλιστές,	επίσης	δεν	παραλείπουν	να	διατυπώσουν	τη	δυσφορία	τους	για	ορι-
σμένους	χειρισμούς	της	Υπηρεσίας	Εσωτερικών	Υποθέσεων,	οι	έρευνες	της	οποίας	δημο-
σιοποιούνται	ευρέως	από	τα	ΜΜΕ,	μη	σεβόμενα	το	τεκμήριο	της	αθωότητας.	Προς	τούτο,	
η	ΠΟΑΞΙΑ	προτείνει	η	αποστολή	της	να	εκτελείται	όσο	το	δυνατόν	πιο	αθόρυβα	για	να	
αποφεύγεται	η	σπίλωση	αθώων,	αλλά	και	να	υπάρξει	ρύθμιση	ώστε	η	όποια	υπόθεση	να	
εκδικάζεται	άμεσα	και	να	τελεσιδικεί	εντός	εξαμήνου.	Το	ίδιο	αίτημα	υποβλήθηκε	και	στον	
εποπτεύοντα	την	Υπηρεσία	Εισαγγελέα	Εφετών.
Η	Ομοσπονδία,	ωστόσο,	χαιρέτισε	την	κατάρτιση	του	Κώδικα	Δεοντολογίας	του	Αστυ-

νομικού,	τονίζοντας	ότι	αποτελεί	μια	καινοτόμο	και	εξαιρετικά	ενδιαφέρουσα	πρωτοβου-
λία	του	υπουργείου,	η	οποία	τυγχάνει	της	θερμής	υποστήριξης	των	Αξιωματικών	της	Ελ-
ληνικής	Αστυνομίας.
Σε	επιστολή	που	εστάλη	στον	Γιώργο	Βουλγαράκη	καταγράφηκαν	συγχρόνως	οι	παρα-

τηρήσεις	της:
«Θεωρούμε απαραίτητο σ’ ένα σύγχρονο Κώδικα δεοντολογίας να συμπεριληφθούν και οι 

αρχές που πρέπει να διέπουν τον αστυνομικό, ως υπάλληλο ενός Σώματος με ιδιαίτερη δομή 
ιεραρχίας και πειθαρχίας, στο βαθμό που οι σχέσεις αυτές διαμορφώνουν και τις συμπεριφο-
ρές του προς τους πολίτες, θέση άλλωστε που συνάδει και με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού 
Κώδικα Δεοντολογίας Αστυνομίας, ο οποίος πρέπει να αποτελεί και τη βάση για τις αναφο-
ρές του κώδικα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται και οι ακόλουθες προτάσεις οι οποίες κρίνεται επιβεβλη-
μένο να ενταχθούν στον Κώδικα:

• Η Αστυνομία, κατά την εκτέλεση της αποστολής, για την οποία και είναι πλήρως υπό-
λογη, είναι επιχειρησιακώς ανεξάρτητη από τις άλλες Αρχές.
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• Το αστυνομικό προσωπικό είναι προσωπικά υπεύθυνο και υπόλογο για τις πράξεις ή τις 
παραλείψεις του ή τις διαταγές που εκδίδονται προς τους υφισταμένους.

• Ο αστυνομικός δεν υποχρεούται να υπακούσει σε καταφανώς παράνομη διαταγή ανω-
τέρου του.

• Ο αστυνομικός έχει τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους πολίτες, με εξαίρεση τους περι-
ορισμούς που επιβάλλονται από το νόμο και τις διεθνείς συμβάσεις και είναι αναγκαίοι 
για τη λειτουργία της Αστυνομίας σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Η Ομοσπονδία μας είναι πρόθυμη να συμβάλλει σε κάθε προσπάθειά σας που στοχεύει 
στην ανάδειξη της επαγγελματικής και ηθικής πληρότητας του αστυνομικού, ως υπεύθυνου 
δημόσιου λειτουργού και πολίτη. Κοινός μας στόχος φρονούμε ότι είναι η λειτουργία μιας 
σύγχρονης, αποδοτικής και αποτελεσματικής Αστυνομίας, φιλικής προς τον πολίτη, που να 
εγγυάται τα ατομικά και συλλογικά του δικαιώματα στην καθημερινή της δράση. Η ένταξη 
του κώδικα δεοντολογίας στα προγράμματα διδασκαλίας των αστυνομικών Σχολών και η 
διάθεση αντιτύπων του σε όλο το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας φρονούμε ότι θα 
αποτελέσει ένα περαιτέρω βήμα των πρωτοβουλιών σας»,	καταλήγει	η	επιστολή.
Εξάλλου,	στο	εξωτερικό	μέτωπο,	το	προεδρείο,	στο	πλαίσιο	των	διμερών	φιλικών	σχέ-

σεων	με	το	αντίστοιχο	Συνδικάτο	Αστυνομικών	της	Ιταλίας	SAP,	αλλά	και	ειδικότερα	με	
το	CESP,	εκπροσωπείται	το	μήνα	Μάιο	σε	διάφορες	συνεδριάσεις	από	τον	Γενικό	Γραμ-
ματέα	Γιώργο	Νικολόπουλο	και	τον	Υπεύθυνο	Δημοσίων	Σχέσεων	Ματθαίο	Γιαννούλη.
Τα	θέματα	που	συζητήθηκαν	ήταν	η	Σύμβαση	Εργασίας	για	τους	Αστυνομικούς,	οι	συν-

θήκες	εργασίας,	η	συνδικαλιστική	αντιπροσώπευση	και	η	ενίσχυση	του	αστυνομικού	επαγ-
γέλματος,	μια	Ευρώπη	με	ίσες	ευκαιρίες	για	τους	αστυνομικούς	και	άλλα.
Στο	σύντομο	 χαιρετισμό	 του,	 ο	Γενικός	Γραμματέας	 της	Π.Ο.ΑΞΙ.Α.	 τόνισε,	 μεταξύ	

άλλων,	ότι	«στο συνεχώς μεταλλασσόμενο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, αντίπαλός 
μας είναι τα κοινά προβλήματα (οργανωμένο έγκλημα, ναρκωτικά τρομοκρατία, λαθρομε-
τανάστευση) και η επιβεβλημένη αντιμετώπισή τους χρειάζεται κοινό αγώνα. Σύμμαχός μας 
είναι οι κοινές ελπίδες, τα κοινά οράματα για ένα καλύτερο μέλλον. Προτεραιότητά μας 
αποτελεί μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή Αστυνομία που τα οφέλη της θα διαχέονται σε όλες τις 
Αστυνομίες των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Με τον Γιώργο Αλογοσκούφη

Τα	 προεδρεία	 των	Ομοσπονδιών	 συναντήθηκαν	 τελικά	 με	 τον	 νέο	 υπουργό	Οικονο-
μικών	Γιώργο	Αλογοσκούφη,	στις	 3	 Ιουνίου,	αλλά	από	 τις	απαντήσεις	που	 έλαβαν	δεν	
έμειναν	ικανοποιημένα.	Οι	συνδικαλιστές	αποφάσισαν	να	ανανεώσουν	το	ραντεβού	τους	
για	τις	10	Ιουνίου,	με	πιθανότητα	διοργάνωσης	ένστολης	διαμαρτυρίας	στην	Αθήνα.	Ο	Γ.	
Αλογοσκούφης	ζήτησε	πίστωση	χρόνου	ώς	το	Σεπτέμβριο,	ώστε	τότε,	όπως	τους	είπε,	να	
αρχίσει	ο	διάλογος	για	τη	θεσμοθέτηση	του	«επικινδύνου».	Υποσχέθηκε	δε	ότι	εντός	μιας	
εβδομάδας	θα	καταβληθεί	η	εκλογική	αποζημίωση	(750	ευρώ)	και	θα	ανακοινωθεί	ο	χρό-
νος	καταβολής	του	ολυμπιακού	επιδόματος	ύψους	2.500	ευρώ	για	όσους	εμπλακούν	στους	
Αγώνες	και	2.300	ευρώ	για	τους	υπόλοιπους.	Στην	επόμενη	συνάντηση	των	προέδρων	στο	
ξενοδοχείο	«Τιτάνια»,	αποφασίστηκε	η	μετάθεση	της	ανοικτής	κινητοποίησης	για	τις	20	
Ιουνίου,	 δίνοντας	 μικρή	 πίστωση	 χρόνου	 στην	 κυβέρνηση,	 έχοντας	 να	 αντιμετωπίσουν	
και	ένα	κύμα	παραπληροφόρησης	που	τους	εξέθετε,	ως	δήθεν	ευνοημένους.	Όμως,	ούτε	
και	αυτή	η	διαμαρτυρία	εκδηλώθηκε	τελικά,	αφού	οι	συνδικαλιστές	συναντήθηκαν	στη	
συνέχεια	στις	22	 Ιουνίου	με	 τον	υφυπουργό	Οικονομικών	Πέτρο	Δούκα,	ο	οποίος	 τους	
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είπε	ότι	η	προηγούμενη	κυβέρνηση	δεν	είχε	μεριμνήσει	για	την	εξεύρεση	των	απαιτούμε-
νων	κονδυλίων,	τα	οποία	εξασφαλίστηκαν	τελικά	μέσω	δανεισμού	και	ότι	η	συμφωνημένη	
αποζημίωση	για	τους	Ολυμπιακούς	Αγώνες	θα	καταβληθεί	άπαξ	στις	25	Ιουλίου	2004.

Ολυμπιακός θρίαμβος

Η	τελετή	έναρξης	των	Ολυμπιακών	Αγώνων	της	Αθήνας	πραγματοποιήθηκε	στις	13	Αυ-
γούστου	2004	στο	κατάμεστο	Ολυμπιακό	Στάδιο	και	όλοι	μίλησαν	για	έναν	ανεπανάληπτο	
θρίαμβο	από	άποψη	διοργάνωσης	και	περιεχομένου.	Στιγμές	μαγικές,	στιγμές	ονείρου!	Η	
Ελλάδα	έστειλε	σε	όλον	τον	κόσμο	μοναδικές	εικόνες	για	τη	λαμπρή	της	ιστορία,	για	το	
παρόν	και	το	μέλλον	της.	Όλα	κύλησαν	ομαλά,	αν	και	τα	χτυποκάρδια	ήταν	πολλά	στα	
κέντρα	επιχειρήσεων,	όπως	εκμυστηρεύτηκε	αργότερα	 (2015)	στο	βιβλίο	του	«Από τον 
Έβρο στην Κατεχάκη»,	ο	Αναστάσιος	Δημοσχάκης,	επίτιμος	Αρχηγός	της	Ελληνικής	Αστυ-
νομίας,	περιγράφοντας	διάφορα	απρόοπτα.
Η	ΠΟΑΞΙΑ	εξέδωσε	ανακοίνωση,	εκφράζοντας	τις	ευχαριστίες	της	σε	όλους	όσοι	συ-

νέβαλαν	στην	άψογη	αυτή	τελετή,	υπερβαίνοντας	εαυτούς,	ενώ	η	Αξιωματική	Αστυνομία	
αφιέρωσε	 το	κύριο	άρθρο	 της	υπό	 τον	 τίτλο	«Θα	το	κερδίσουμε	κι	αυτό	 το	στοίχημα»	
(τεύχος	3ο):

Μοιάζει σαν όνειρο. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας πέρασαν στην Ιστορία. Τόσο γρή-
γορα και τόσο μαγικά. Δεν άνοιξε μύτη. Όλα κύλησαν ομαλά, διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες. 
Εκείνοι που λιθοβολούσαν τη χώρα μας αναγκάστηκαν να ζητήσουν συγγνώμη. Κάναμε λά-
θος, είπαν. Τα συγχαρητήρια φτάνουν από κάθε γωνιά της Γης. Απευθύνονται προς την Ορ-
γανωτική Επιτροπή, απευθύνονται στην πολιτική Ηγεσία, απευθύνονται στη φυσική Ηγεσία 
μας, απευθύνονται σε όλους εσάς, απευθύνονται σε όλους τους Έλληνες. Συγχαρητήρια, λοι-
πόν, τα καταφέραμε! Διοργανώσαμε τους πιο ασφαλείς Ολυμπιακούς Αγώνες, σε μια περίοδο 
γενικευμένης ανασφάλειας.

Εμείς οι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας πράξαμε το καθήκον μας απέναντι στην 
πατρίδα μας, απέναντι στην υπηρεσία μας, απέναντι στους ίδιους τους εαυτούς μας και στις 
οικογένειές μας. Απέναντι σε αυτούς που θα γεννηθούν αύριο και που θα ανοίξουν τα μάτια 
τους σε μια Ελλάδα υπερήφανη όσο ποτέ άλλοτε. Η Ελλάδα δεν τσαλακώθηκε. Η Ελληνική 
Αστυνομία, με τις όποιες αδυναμίες και τα όποια προβλήματά της, αντιστάθηκε στις προκλή-
σεις. Νίκησε τον αόρατο εχθρό της τρομοκρατίας, που δεν τόλμησε τελικά να αμαυρώσει την 
πιο μεγάλη αθλητική γιορτή της ανθρωπότητας.
Η	Πανελλήνια	Ομοσπονδία	Αξιωματικών	Αστυνομίας	 ευχαριστεί	 τα	μέλη	 της	 γιατί	

υπερέβησαν	εαυτούς	όλη	αυτή	 την	κρίσιμη	περίοδο	και	ανταποκρίθηκαν	στο	ακέραιο	
στα	καθήκοντά	τους:	«Το μεταολυμπιακό περιβάλλον, όσο ζοφερό κι αν διαφαίνεται το 
μέλλον μας υπό την απειλή της διεθνούς τρομοκρατίας, μπορούμε να το χειριστούμε από 
καλύτερες θέσεις. Βγήκαμε κερδισμένοι από την Ολυμπιάδα. Είναι θετικό το ταμείο μας και 
πολλά τα χρυσά μετάλλια που κατακτήσαμε. Κατακτήσαμε την εμπιστοσύνη της διεθνούς 
κοινότητας. Μπορούμε να κάνουμε άλματα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, και 
όχι μόνο. Κερδίσαμε για άλλη μια φορά την αγάπη των συμπολιτών μας και οφείλουμε 
να δούμε τώρα πιο σοβαρά τις νέες σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ Αστυνομίας και 
κοινωνίας. Η υλικοτεχνική υποδομή και το ολυμπιακό κεκτημένο είναι η νέα “προίκα” 
στο οπλοστάσιό μας για να αντιμετωπίσουμε πρόσωπο με πρόσωπο την παρανομία. Για 
να εγγυηθούμε στους συμπολίτες μας συνθήκες σταθερότητας, ειρηνικής και ασφαλούς δι-
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αβίωσης, τους αναγκαίους δηλαδή όρους για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής 
κατάστασης αυτού του τόπου.

Είναι το επόμενο στοίχημα και ως Έλληνες αστυνομικοί δεσμευόμαστε ότι θα το κερδί-
σουμε κι αυτό.

Για να κερδίσουμε και το στοίχημα αυτό, όμως, πρέπει και η πολιτική Ηγεσία να σκύψει 
με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και με διάθεση κατανόησης στα προβλήματα που μας απα-
σχολούν και αποτελούν τροχοπέδη στη δράση μας και ως αληθινός αρωγός να δώσει λύση.

Ελπίζουμε ότι τώρα που πέρασαν οι “μπόρες” δεν θα μας ξεχάσουν οι αρμόδιοι και θα 
υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, τόσο σε θεσμικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Ήρθε ο 
χρόνος της υλοποίησης των δεσμεύσεων. Κι αν ξέχασαν ή ξεχάστηκαν, εμείς είμαστε εδώ για 
να τους το θυμίζουμε».

Πιέζουν και τον Καραμανλή

Και	ό,τι	λένε,	το	εννοούν.	Με	επιστολή	τους	προς	τον	Πρωθυπουργό	της	χώρας	στις	
9	Σεπτεμβρίου	2004,	οι	Ομοσπονδίες	«υπενθυμίζουν»	τις	προεκλογικές	υποσχέσεις	 της	
Νέας	Δημοκρατίας	και	προαναγγέλλουν	εκδήλωση	διαμαρτυρίας	για	τις	8	Οκτωβρίου!

«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 
Επ’ ευκαιρία των εγκαινίων της 69ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και των αναμε-
νόμενων από εσάς ανακοινώσεων για την πολιτική που θα ακολουθήσει η Κυβέρνησή σας 
το επόμενο διάστημα, οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας αισθάνονται την υπο-
χρέωση να σας εκθέσουν συνοπτικά τον προβληματισμό των οργάνων τους, λίγες μόλις 
ημέρες μετά την επιτυχή διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, και το νέο 
ξεκίνημα που σηματοδοτεί αυτή για όλους μας.
Τα Σώματα Ασφαλείας, σε μια περίοδο κλιμάκωσης των επιθέσεων της διεθνούς τρομο-
κρατίας, με τελευταίο αποκρουστικό κρούσμα εκείνο στο μαρτυρικό Μπεσλάν του Καυ-
κάσου, καλούνται να διασφαλίσουν το ύψιστο αγαθό της ασφάλειας στη χώρα μας, ως 
αναπόσπαστο πλέον κρίκο του διεθνοποιημένου περιβάλλοντος ασφαλείας. Χάριν των 
συντονισμένων ενεργειών των υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας και της επίπονης 
προσπάθειας του συνόλου του προσωπικού τους, καταφέραμε να κερδίσουμε τον παγκό-
σμιο θαυμασμό και να γίνουμε αποδέκτες πολλών και ειλικρινών συγχαρητηρίων από 
“εχθρούς” και φίλους.
Σεις, ως Πρωθυπουργός της χώρας, γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε οικονομική ανάπτυξη και 
ευημερία ενός λαού δεν μπορεί να ευδοκιμήσει αν δεν έχει κατοχυρωθεί πρωτογενώς το 
περιβάλλον ασφαλείας και αν δεν έχουν διασφαλιστεί συνθήκες κοινωνικής ειρήνης και 
σταθερότητας.
Στο νέο αυτό ξεκίνημα, ως εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας δηλώνουμε κατηγορημα-
τικά ότι οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να μην διαψεύσουμε τις 
ελπίδες των συμπολιτών μας.
Θα γνωρίζετε, όμως, Κύριε Πρωθυπουργέ, ότι ως εργαζόμενοι κι εμείς αντιμετωπίζουμε 
ιδιαίτερα οξυμένα προβλήματα, πολλά από τα οποία έχουν τις ρίζες τους σε λανθασμένους 
χειρισμούς της προηγούμενης κυβέρνησης.
Οι Αστυνομικοί, οι Πυροσβέστες και οι Λιμενικοί προσδοκούν από τη σημερινή κυβέρνη-
ση να κάνει πράξη τις προεκλογικές σας εξαγγελίες, μέσα από ένα ειλικρινή διάλογο των 
αρμοδίων υπουργών με τα συνδικαλιστικά τους όργανα. Αναμένουν δε κατά την καθιερω-



520

Μανώλης	Κ.	Σταυρακάκης

μένη παρουσίαση των θέσεων της Κυβέρνησής σας στη συμπρωτεύουσα να επαναβεβαι-
ώσετε την εμπιστοσύνη σας στα Σώματα Ασφαλείας και να ανακοινώσετε συγκεκριμένες 
θέσεις σχετικά με τις προεκλογικές σας εξαγγελίες.
Οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας, γνωρίζετε ασφαλώς ότι έχουν ταλαιπωρηθεί τα 
μέγιστα εξαιτίας της αυτονόητης διεκδίκησης της θεσμοθέτησης της εργασίας τους ως επι-
κίνδυνης και ανθυγιεινής. Γνωρίζετε ότι στο χώρο μας δεν έχουν τύχει πιστής εφαρμογής 
οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την κατοχύρωση συνθηκών υγιεινής και ασφά-
λειας, ενώ θα έπρεπε, και η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί κατηγορούμενη στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο.
Γνωρίζετε ασφαλώς ότι το ισχύον μισθολόγιο διέπεται από κατάφωρες αδικίες, οι οποίες 
σας οδήγησαν φέτος την Άνοιξη, συμπτωματικά και πάλι από τη Θεσσαλονίκη, να εξαγγεί-
λετε αύξηση του βασικού μισθού του ανθυπολοχαγού στα 860 ευρώ. Το παρελθόν έτος σε 
ό,τι αφορά τα Σώματα Ασφαλείας, οι αυξήσεις ήταν μηδενικές, ενώ το σύνολο των εργα-
ζομένων υπέστη πρωτοφανή εμπαιγμό, καθόσον ανέμενε από τον υπουργό Εθνικής Οικο-
νομίας την έναρξη διαλόγου στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής της τότε κυβέρνησης.
Γνωρίζετε ότι αποτελεί διαρκή στόχο όλων των υπηρεσιών η αναδιάρθρωσή τους ώστε 
να μπορούν να παρακολουθούν τα νέα δεδομένα και να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις 
ανάγκες των πολιτών. Ευελπιστούμε ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα θα υλοποιηθούν 
οι εξαγγελίες σας για τη ριζική αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ. και την ίδρυση νέων υπηρε-
σιών, όπου αυτό είναι απαραίτητο για την κάλυψη των αναγκών του Λιμενικού και του 
Πυροσβεστικού Σώματος.
Σας ενημερώνουμε, τέλος, ότι φλέγον κρίνεται για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλεί-
ας και το ανοικτό θέμα του βαθμολογίου.
Οφείλουμε όλοι να δώσουμε εγγυήσεις στο προσωπικό για την υπηρεσιακή του εξέλιξη 
και την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Κατόπιν αυτών, σας ενημερώνουμε ότι ως συν-
δικαλιστικό κίνημα οφείλουμε να προασπίσουμε τα συμφέροντα των μελών μας και του 
συνόλου των 70.000 εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ώς τα τέλη του μηνός Σεπτεμβρίου θα έχουμε λάβει τις συ-
γκεκριμένες θέσεις-απαντήσεις των υπουργών της κυβερνήσεώς σας στα συγκεκριμένα 
θέματα που επισημάναμε με την παρούσα επιστολή μας.
Σε διαφορετική περίπτωση, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εργαζόμενοι στα Σώ-
ματα Ασφαλείας είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν τα αυτονόητα με πανελλαδικές κι-
νητοποιήσεις, αρχής γενομένης από την 8η Οκτωβρίου στην Πλατεία Συντάγματος, πρώτη 
επέτειο της αψυχολόγητης και βάρβαρης επίθεσης που δέχτηκε ο κλάδος μας από την προ-
ηγούμενη κυβέρνηση, η οποία αρνήθηκε να θεσμοθετήσει την επικινδυνότητα του επαγγέλ-
ματός μας, παρά τις δεσμεύσεις της ότι “τούτο θα επιτευχθεί το 1ο εξάμηνο του 2003”».

Έτσι	κατέληγε	η	επιστολή	των	Ομοσπονδιών	προς	τον	Κώστα	Καραμανλή	και	έτσι	απα-
ντούσε	το	προεδρείο	της	ΠΟΑΞΙΑ	στην	ανακολουθία	των	κυβερνώντων,	μετά	τη	συνεδρί-
αση	του	δικού	του	Δ.Σ.,	στις	6/9/2004:

«Στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2004 έχουμε όλοι μας υποχρέωση να τιμήσουμε την 1η επέ-
τειο της απρόκλητης, αναίτιας και ανήθικης επίθεσης που έγινε σε βάρος μας στην Πλατεία 
Συντάγματος πέρυσι την ίδια ημέρα. Γι’ αυτό και σας καλούμε όλους να δώσετε βροντερό 
“παρών” στις εκδηλώσεις που θα εξαγγείλουμε».	Επισφραγίζοντας	τις	εργασίες	του	Δ.Σ.,	
το	προεδρείο	ζητούσε	επίσης	συναντήσεις	με	τους	αρμόδιους	υπουργούς,	παραθέτοντας	
αναλυτικά	το	διεκδικητικό	πλαίσιο	της	χρονιάς.	Την	ίδια	ώρα,	με	σχετικά	άρθρα	του	προ-
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έδρου	Γιώργου	Καμαρινόπουλου,	του	γενικού	γραμματέα	Γιώργου	Νικολόπουλου	και	του	
Α’	αντιπροέδρου	Δημοσθένη	Καλαμπαλίκη,	δημοσιοποιούνταν	οι	θέσεις-	αιτήματα	για	το	
θεσμικό	πλαίσιο	Κρίσεων	και	Προαγωγών,	για	την	αναδιάρθρωση	και	το	βαθμολόγιο.	Τα	
κείμενα	αυτά	υποβλήθηκαν	και	στον	ΥΔΤ	Γιώργο	Βουλγαράκη	στη	συνάντηση	που	έγινε	
στις	21	Σεπτεμβρίου,	από	τον	οποίο	επαναλήφθηκε	η	διαβεβαίωση	ότι	οι	εξαγγελίες	της	
κυβέρνησης	θα	τηρηθούν	κατά	γράμμα.	Παρά	ταύτα,	στις	29	Σεπτεμβρίου	2004,	ύστερα	
από	συναντήσεις	με	κυβερνητικούς	Αξιωματούχους,	κατέστη	σαφές	ότι	η	κυβέρνηση	δεν	
προτίθεται	 να	 αναγνωρίσει	 το	 επάγγελμα	 των	 ενστόλων	ως	 επικίνδυνο	 και	 ανθυγιεινό,	
ενώ	για	την	αύξηση	του	βασικού	μισθού	από	τα	720	στα	860	ευρώ	δηλώθηκε	ότι	οι	όποιες	
αυξήσεις	θα	δοθούν	στο	πλαίσιο	της	εισοδηματικής	πολιτικής.	Κατόπιν	αυτών,	η	διαμαρ-
τυρία	για	τις	8/9	Οκτωβρίου	ήταν	πλέον	μονόδρομος.

«Και οι κρίνοντες κρίνονται!»

«Και	οι	κρίνοντες	κρίνονται!»,	σημειώνουν	σε	κοινή	ανακοίνωση-απάντηση	οι	Ομο-
σπονδίες,	λαβούσες	αφορμή	από	την	επιλογή	του	ΚΥΣΕΑ	να	ορίσει	νέο	Αρχηγό	της	Ελλη-
νικής	Αστυνομίας	τον	Γιώργο	Αγγελάκο,	τον	Αξιωματικό	που	συνέδεσε	το	όνομά	του	ως	
Αττικάρχης	το	2003	με	την	βίαιη	καταστολή	της	ειρηνικής	διαδήλωσης	έξω	από	το	υπουρ-
γείο	Εθνικής	Οικονομίας.	Οι	πέντε	πρόεδροι	(Καμαρινόπουλος,	Κυριαζίδης,	Πήλιουρας,	
Μαυρόπουλος	και	Σταμούλης)	προανήγγειλαν	ότι	στις	8	Οκτωβρίου	θα	δοθεί	δυναμικό	
«παρών»	στην	πρώτη	πανηγυρική	εκδήλωση	για	τη	θλιβερή	επέτειο	της	βίαιης	διάλυσης	
της	 συγκέντρωσης.	Ανακοίνωσαν	 επίσης	 ότι	 η	 εκδήλωση	 θα	 ολοκληρωθεί	 το	 πρωί	 της	
επομένης	 ημέρας	 και	 ότι	 θα	 πραγματοποιηθούν	 δυο	 «δημοψηφίσματα»	 με	 ερωτηματο-
λόγια	τόσο	προς	τους	ένστολους	συγκεντρωμένους	όσο	και	προς	τους	πολίτες.	Μάλιστα,	
ανάλογα	με	τα	αποτελέσματα,	θα	επιδοθούν	«μετάλλια	αυθαιρεσίας»	στους	υπαίτιους	των	
επεισοδίων.	Η	ανακοίνωση	των	συνδικαλιστών	ήταν	ιδιαίτερα	σκληρή:

«Η θλιβερή επέτειος συμπίπτει χρονικά με την επιλογή από το ΚΥΣΕΑ ως νέου Αρχηγού 
του υποστρατήγου Γιώργου Αγγελάκου, του Αξιωματικού δηλαδή που υπέγραψε την παρά-
νομη απόφαση για τη βίαιη διάλυση της ειρηνικής συγκέντρωσης της 8/9 Οκτωβρίου 2003. 
Ευχόμαστε στο νέο Αρχηγό καλή επιτυχία, επισημαίνοντας όμως και τις δικές του ευθύνες 
όχι μόνο τη νύχτα της ντροπής με την υπογραφή της συγκεκριμένης απόφασης, αλλά και 
αργότερα (!), μετά τις βουλευτικές εκλογές του Μαρτίου του 2004, όταν απέστειλε έκθεση 
απόψεων της υπηρεσίας του στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου εκκρεμεί προσφυγή μας, 
παρουσιάζοντας αναληθή γεγονότα και επισυνάπτοντας απόρρητο ενημερωτικό σημείωμα 
της Κρατικής Ασφαλείας από το οποίο αποδεικνύεται ότι παρακολουθείται το συνδικαλιστι-
κό κίνημα (!).

Αν είχαν βάση τα όσα ψευδώς επικαλείται η διοίκηση για τους συνδικαλιστές, τότε έπρεπε 
ήδη να έχουν τιμωρηθεί ανώτατοι Αξιωματικοί για παράβαση καθήκοντος, καθόσον δεν 
μερίμνησαν να συλληφθούν άμεσα όσοι διέπρατταν τα δήθεν ποινικά και πειθαρχικά αδική-
ματα, τα οποία δήθεν χρειάστηκε να αποτραπούν με την επέμβαση των ΜΑΤ...», τόνιζαν	οι	
πρόεδροι,	ενώ	η	ΠΟΑΞΙΑ	με	ξεχωριστή	ανακοίνωση	έδωσε	συνέχεια	στο	θέμα,	με	αφορμή	
την	ομιλία	του	νέου	Αρχηγού,	αμέσως	μετά	την	ανάληψη	των	καθηκόντων	του.	Αφού	του	
ευχήθηκε	καλή	επιτυχία	στο	δύσκολο	έργο	που	ανέλαβε,	χαιρέτισε	την	αναφορά	του	για	
τη	σημαντική	συμβολή	των	συνδικαλιστικών	ενώσεων	στην	όποια	επιτυχία	της	εκάστοτε	
Ηγεσίας	 της	Αστυνομίας.	 Επίσης,	 απάντησε	 σε	 δημοσιεύματα	 που	 ανακάλυπταν	 δήθεν	
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συνδικαλιστικό	δάκτυλο	πίσω	από	την	απόφαση	του	ΚΥΣΕΑ	και	ότι	ποτέ	δεν	επεδίωξαν	
τη	συνδιοίκηση	του	Σώματος190.	Η	καλύτερη	απάντηση	στους	συκοφάντες	θα	δοθεί	στις	8	
Οκτωβρίου,	σημείωνε	επίσης	το	προεδρείο	της	ΠΟΑΞΙΑ	στην	ανακοίνωσή	του.
Στην	Πλατεία	Συντάγματος,	πράγματι	συγκεντρώθηκαν	χιλιάδες	αστυνομικοί,	ενώ	στή-

θηκαν	και	δυο	κάλπες	με	στόχο	την	ανάδειξη	της	επικινδυνότητας	του	λειτουργήματος.	
Χιλιάδες	Αθηναίοι	πήραν	μέρος	στο	«δημοψήφισμα»,	το	οποίο	έδειξε	σε	ποσοστό	96,83%	
ότι	η	κυβέρνηση	οφείλει	να	προβεί	στη	σχετική	θεσμοθέτηση,	σύμφωνα	και	με	το	Ψήφι-
σμα	των	συγκεντρωθέντων.

«Εμείς οι Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενικοί, όλων των βαθμίδων της ιεραρχίας, 
που συγκεντρωθήκαμε σήμερα στην Αθήνα και θα παραμείνουμε, μέχρι αύριο 9-10-2004, 
είμαστε υποχρεωμένοι να καταγγείλουμε την αδιαφορία και την αθέτηση της δέσμευσης της 
Κυβέρνησης να αναγνωρίσει το αυτονόητο, που ολόκληρη η Ελληνική Κοινωνία αποδέχεται 
και αποτελεί μία σκληρή καθημερινή πραγματικότητα για μας, δηλαδή ότι η εργασία μας 
είναι επικίνδυνη και ανθυγιεινή».
Αντιπροσωπεία	των	ένστολων	συναντήθηκε	με	τον	Γιώργο	Αλογοσκούφη,	ο	οποίος	δη-

μιούργησε	ένα	αισιόδοξο	και	ελπιδοφόρο	πλαίσιο	συζήτησης,	δηλώνοντας	ότι	αφενός	μεν	
αποδέχεται	το	αίτημα,	αφετέρου	δε	ότι	η	οριστικοποίηση	της	ρύθμισης	και	η	ψήφισή	της	
από	τη	Βουλή	θα	γίνουν	μέσα	στο	πρώτο	δεκαήμερο	του	Νοεμβρίου.	Ειδικότερα,	έκανε	
λόγο	για	αναγνώριση	της	επικινδυνότητας,	για	χορήγηση	επιδόματος	8%	στο	βασικό	μισθό	
του	ανθυπολοχαγού,	τμηματικά	σε	τρεις	δόσεις	και	επέκταση	της	μάχιμης	πενταετίας	σε	
όλο	το	προσωπικό.	Οι	συνδικαλιστές,	όμως,	έχοντας	το	κακό	προηγούμενο	της	προηγού-
μενης	κυβέρνησης,	δεν	επαναπαύτηκαν	και	κάλεσαν	τους	πάντες	να	τελούν	σε	αγωνιστική	
ετοιμότητα.
Η	προθεσμία	που	είχε	ζητήσει	ο	Γ.	Αλογοσκούφης	(12/11/2004)	πέρασε	χωρίς	κανένα	

απολύτως	αποτέλεσμα.	Οι	Ομοσπονδίες	έκαναν	πλέον	λόγο	για	εμπαιγμό,	υπαναχώρηση	
και	ανακολουθία	της	κυβέρνησης.	«Η σεμνότητα και ταπεινότητα που επιδεικνύεται από 
τον Πρωθυπουργό και επιζητείται και από τους υπουργούς του, δεν συνοδεύονται με πρά-
ξεις στην προκειμένη περίπτωση»,	τονίζουν	οι	πέντε	πρόεδροι	σε	κοινή	ανακοίνωσή	τους,	
καλώντας	τους	συναδέλφους	τους	να	τους	ακολουθήσουν	στον	σκληρό	και	δοκιμασμένο	
δρόμο	του	αγώνα,	εξετάζοντας	το	ενδεχόμενο	της	πρώτης	ένστολης	διαδήλωσης	για	τις	
17	Νοεμβρίου	το	πρωί,	έξω	από	τη	ΓΑΔΑ,	αλλά	και	ένα	σφικτό	αγωνιστικό	πρόγραμμα,	
με	συγκεκριμένες	ημερομηνίες	για	12	συνολικά	συγκεντρώσεις	διαμαρτυρίας	τόσο	στην	
Αθήνα	και	στις	έδρες	των	Περιφερειών	όσο	και	στο	Ευρωκοινοβούλιο,	στις	Βρυξέλλες.
Η	κυβέρνηση	διά	του	υπουργού	Δημόσιας	Τάξης,	ωστόσο,	στις	16/11	ζήτησε	πίστωση	

χρόνου,	επικαλούμενη	και	την	επικινδυνότητα	των	ημερών,	λόγω	της	επετείου	του	Πολυ-
τεχνείου.	Οι	συνδικαλιστές	επέδειξαν	καλή	διάθεση	και	πράγματι	τα	υπουργεία	Δημόσιας	
Τάξης	και	Εθνικής	Οικονομίας,	στις	18	Νοεμβρίου	2004,	ανακοίνωσαν	με	Δελτίο	Τύπου	
ότι	η	κυβέρνηση	«υλοποιεί την εξαγγελία της και αναγνωρίζει την επικίνδυνη φύση του επαγ-
γέλματος του ένστολου προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, ικανοποιώντας πάγιο αίτημά 

190. Η ΠΟΑΞΙΑ απέστειλε στον νέο Αρχηγό επιστολή με τις πάγιες θέσεις της για τις κρίσεις, τονίζο-
ντας ότι πρέπει να πάψουν να οργιάζουν κάθε φορά οι παρασκηνιακές κινήσεις, να είναι οι Αξιωμα-
τικοί όμηροι μιας απαράδεκτης κατάστασης, ενώ όλοι αναγνωρίζουν ότι πρέπει να ληφθούν πλέον τα 
κατάλληλα μέτρα, ώστε «σε παρόμοιες καταστάσεις να κατακτήσουμε το ανεκτό επίπεδο υπηρεσιακού 
πολιτισμού και σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που είναι “conditio sine qua non” και για 
την ομαλή συνέχιση της υπηρεσιακής λειτουργίας σ’ αυτές τις κρίσιμες υπηρεσιακές και προσωπικές 
στιγμές».
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των. Χορηγεί δε από 1-9-2005 και για 4 έτη 2% κατά έτος στο βασικό μισθό τον ανθυπολο-
χαγού πλέον της εισοδηματικής πολιτικής. Πέραν αυτού επεκτείνει την υφιστάμενη συντάξιμη 
5ετία σε όλο το προσωπικό, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάταξής του».
Λίγο	 αργότερα,	 στις	 24	 Νοεμβρίου,	 διά	 του	 υφυπουργού	Δημόσιας	 Τάξης	 Χρήστου	

Μαρκογιαννάκη,	 κατά	 τη	 διάρκεια	 του	Γενικού	Συμβουλίου	 της	ΠΟΑΣΥ	δίνονταν	συ-
μπληρωματικά	οι	εξής	διευκρινίσεις:

«Η κυβέρνηση στο πρώτο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο εισάγει διάταξη με την οποία επε-
κτείνει την υφιστάμενη συντάξιμη πενταετία σ’ όλο το ένστολο προσωπικό των Σωμάτων 
Ασφάλειας, ανεξάρτητα από τον χρόνο κατάταξής τους, ως και στους εφεξής κατατασσόμε-
νους. Παράλληλα, με το ίδιο νομοσχέδιο προχωρεί στην αποκατάσταση των διωχθέντων για 
συνδικαλιστικούς λόγους αστυνομικούς.

Επίσης, στο νομοσχέδιο που θα αφορά την εισοδηματική πολιτικής του 2005, εισάγει διά-
ταξη και αναγνωρίζει την επικίνδυνη φύση του επαγγέλματος και χορηγεί από 1-9-2005 για 
τέσσερα έτη 2% κατ’ έτος στο σημερινό βασικό μισθό του ανθυπολοχαγού (720 ευρώ) και 
τούτο πέραν της όποιας εισοδηματικής πολιτικής και της προεκλογικής εξαγγελίας της κυβέρ-
νησης για αύξηση τον βασικού μισθού του ανθυπολοχαγού από 720 ευρώ στα 860 ευρώ»191.
Επειδή,	όμως,	η	καχυποψία	ήταν	διάχυτη,	οι	πρόεδροι	των	Ομοσπονδιών	επεδίωξαν	να	

συναντηθούν	και	συναντήθηκαν	τελικά	και	με	τον	πρόεδρο	του	ΠΑΣΟΚ	Γιώργο	Παπαν-
δρέου,	εκθέτοντάς	του	την	όλη	κατάσταση	και	αποσπώντας	τη	δέσμευσή	του	ότι	ως	Αρ-
χηγός	της	Αξιωματικής	αντιπολίτευσης	θα	σταθεί	αρωγός	σε	κάθε	προσπάθεια	που	οδηγεί	
στη	βελτίωση	των	συνθηκών	εργασίας	του	προσωπικού	και	στην	προσφορά	καλύτερων	
υπηρεσιών	προς	τον	πολίτη.	Για	το	επίμαχο	θέμα	της	θεσμοθέτησης	του	χαρακτήρα	του	
επαγγέλματος	ως	επικίνδυνου	και	ανθυγιεινού,	αναγνώρισε	το	δίκαιο	του	αιτήματος	και	
δήλωσε	ότι	εντός	της	ίδιας	ημέρας	θα	ζητήσει	από	την	κυβέρνηση	να	βελτιώσει	το	χρονικό	
πλαίσιο	για	την	υλοποίηση	της	πρότασης	που	επεξεργάσθηκαν	από	κοινού	με	τις	Ομο-
σπονδίες	των	εργαζομένων	τα	οικονομικά	επιτελεία	της	κυβέρνησης.

www.poaxia.gr

Το	 προεδρείο	 το	 ίδιο	 διάστημα	 εργάζεται	 πυρετωδώς	 για	 το	 επικείμενο	 11ο	 τακτικό	
συνέδριο,	το	οποίο	έχει	προσδιοριστεί	να	γίνει	στις	Σέρρες,	στις	26	έως	28	Νοεμβρίου,	με	
θέμα	«Οι	προκλήσεις	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	μετά	τους	Ολυμπιακούς	Αγώνες.	Νέες	
επιλογές,	νέες	προοπτικές».	Επιφυλάσσει	δε	μια	έκπληξη	στα	μέλη	της,	καθώς	λίγο	πριν	
από	 την	 έναρξη	 του	συνεδρίου,	 ανακοινώνει	 ότι	 η	ΠΟΑΞΙΑ	βρίσκεται	 πλέον	 και	 στον	
ιντερνετικό	κόσμο,	με	τον	δικό	της	ιστότοπο,	www.poaxia.gr.

«Αγαπητοί Συνάδελφοι», έγραφε	η	ανακοίνωση, «Η Ομοσπονδία μας, ανταποκρινόμενη 
στις ανάγκες και τις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής μας, μιας εποχής που η ραγδαία ανά-
πτυξη της τεχνολογίας στον τομέα της πληροφόρησης επιβάλλει σε κάθε ζωντανό οργανισμό 
που χρειάζεται να έχει άμεση επικοινωνία, να αναπροσαρμόζει ανάλογα την επικοινωνιακή 
του γλώσσα όσο και τα μέσα που χρησιμοποιεί, επέλεξε να κινηθεί με δυναμισμό στη νέα αυτή 
πραγματικότητα της γνώσης και της πληροφόρησης με τη δημιουργία μιας ανανεωμένης, 
σύγχρονης και εμπλουτισμένης ιστοσελίδας, ενός δηλαδή σύγχρονου επικοινωνιακού μέσου 
που βοηθά στην επικοινωνία, και μάλιστα αμφίδρομα, την προβολή και την ενημέρωση.

191. ΠΟΑΣΥ, Η Δικαίωση, σελ.349.
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Στόχος μας είναι η αναβαθμισμένη και περιεκτική ιστοσελίδα μας να αποτελέσει πύλη 
πρόσβασης σε κάθε είδους πληροφορία σχετικά με τα συνδικαλιστικά δρώμενα, πυρήνα 
Ένωσης, συζήτησης και δημιουργίας, μέσο προώθησης των καλώς νοούμενων συμφερόντων 
μας, ως και των δίκαιων αιτημάτων μας.

Εγκαινιάζοντας, λοιπόν, την παρουσία μας στο Διαδίκτυο, φιλοδοξούμε η νέα αυτή ιστο-
σελίδα με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.poaxia.gr να καταστεί ένα χρήσιμο και απο-
τελεσματικό βήμα έκφρασης συνδικαλιστικού λόγου, ένα σημείο αναφοράς για όλους τους 
συναδέλφους, αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η επικοινωνία και η συνεισφορά σας είναι πολύτιμη, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα ανταπο-

κριθείτε θετικά αντλώντας πληροφορίες για τη συνδικαλιστική πορεία μας και θα συμμετέ-
χετε ενεργά με την επίσκεψή σας στο ίντερνετ, βοηθώντας άμεσα στην ανάπτυξη της μεγάλης 
αυτής διαδικτυακής μας προσπάθειας.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Φίλοι επισκέπτες,
Ανοίγουμε νέους ορίζοντες για την ενημέρωσή σας!
Σας ενημερώνουμε γρήγορα και έγκυρα!
Θέλαμε να είμαστε και είμαστε κοντά σας!

Θέλουμε να γίνουμε κοινωνοί των προβλημάτων σας!»

Στο	συνέδριο,	το	Διοικητικό	Απολογισμό	παρουσίασε	ο	γενικός	γραμματέας	Γιώργος	
Νικολόπουλος	ο	οποίος	είχε	επιμεληθεί	άλλη	μια	ειδική	έκδοση	πεπραγμένων	(44	σελί-
δες),	αναλύοντας	 τη	στρατηγική	και	 την	 τακτική	που	ακολουθούσε	 το	Διοικητικό	Συμ-
βούλιο,	 το	ενωτικό	μέτωπο	που	είχε	ήδη	σφυρηλατηθεί	 τους	προηγούμενους	μήνες,	 τις	
επιτυχίες	που	είχαν	σημειωθεί,	αλλά	και	όλα	τα	εκκρεμή	ζητήματα,	όπως	αυτά	εντάχθηκαν	
και	στο	εκδοθέν	Ψήφισμα.	
Ο	Γιώργος	Νικολόπουλος,	αναφέρθηκε	στον	κοινωνικό	ρόλο	της	Αστυνομίας	και	τόνισε	

ότι «κάτω από αυτό το πρίσμα το έργο της Αστυνομίας για την πρόληψη και την πάταξη της 
εγκληματικότητας πρέπει να στηρίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη, έχοντας υπόψη ότι η 
ασφάλεια είναι ένα «κοινωνικό αγαθό», το οποίο δικαιούνται όλοι, άρα και οι δημιουργοί 
του. Για να το κατοχυρώσουμε, όμως, πρέπει να γίνουμε όλοι «συμπαραγωγοί». Πολιτεία - 
κοινωνικοί φορείς- επιστημονικοί φορείς - επιχειρηματικός κόσμος - Μ.Μ.Ε. και πολίτες, 
μέσα σε πνεύμα αρμονικής συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης, με διακρι-
τούς βέβαια ρόλους, υπερβαίνοντας τυχόν αμοιβαία καχυποψία.

Η συμμετοχή του πολίτη, των τοπικών κοινωνιών, των κοινωνικών και επιστημονικών 
φορέων στη συμπαραγωγή αυτή του αγαθού της ασφάλειας δεν σημαίνει αποδυνάμωση του 
αστυνομικού μηχανισμού. Αντίθετα, λειτουργεί επικουρικά και συμπληρωματικά, ενισχύο-
ντας στην ουσία τον ρόλο των αστυνομικών, αφού ενδυναμώνει την κοινωνική αποδοχή του 
αστυνομικού και του έργου του, νομιμοποιεί δε στη συνείδηση όλων των συμμετεχόντων τη 
φιλοσοφία μας, ότι δηλαδή το αντικείμενο της ασφάλειας είναι προϊόν κοινής δράσης και 
προσπάθειας».

«Πιστεύουμε απόλυτα», συνέχισε	ο	Γ.	Νικολόπουλος, «ότι»:
1)  Ο αστυνομικός συνδικαλισμός και η Αστυνομία γενικά πρέπει να ακολουθήσει την τα-

κτική του ανοικτού διαλόγου με την κοινωνία προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια 
αντιμετώπισης των προβλημάτων μας με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης.
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2)  Οι πολίτες και οι φορείς δεν πρέπει να παραμείνουν απλοί θεατές, αλλά να συμμετέχουν 
ενεργά και να αποτελούν μοχλό για την προώθηση των προσπαθειών μας για μια απο-
τελεσματική Αστυνομία με κοινωνικό πρόσωπο.

Και σήμερα εδώ στις Σέρρες βλέπουμε ότι αυτό που πιστεύουμε γίνεται πραγματικότητα.
Εκκλησία, Πολιτεία, πολιτικά κόμματα, νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση, επιστημο-

νικοί και κοινωνικοί φορείς, εμπορικός και επιχειρηματικός κόσμος, Μέσα Μαζικής Ενημέ-
ρωσης και συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι μαζί μας».
Ο	Γ.	Νικολόπουλος	αναφέρθηκε	στο	πολύτιμο	κεκτημένο	της	διοργάνωσης	των	Ολυμπι-

ακών	Αγώνων,	τονίζοντας	ότι	«πρέπει να κρατήσουμε σε εγρήγορση την εργατικότητα, τον 
εθελοντισμό και την επίγνωση στόχων, ώστε με αποφασιστικότητα να πραγματοποιήσουμε 
όσα σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε.

Κατά την έννοια αυτή, οι συνδικαλιστικές μας δράσεις και λειτουργίες δεν περιορίζονται 
μόνο στην εξυπηρέτηση στενά οικονομικών αιτημάτων και συμφερόντων, αλλά στοχεύουν 
στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας μας, στην αναβάθμιση του Αστυνομι-
κού μας λειτουργήματος αλλά και απαιτούν παρεμβάσεις στο ευρύτερο κοινωνικό πεδίο με 
σκοπό τη συμμετοχή μας στην επίλυση των σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων (ναρκωτικά, 
βία, τρομοκρατία, οικονομικό και ηλεκτρονικό έγκλημα κ.λπ.).

Οι συνδικαλιστικές μας δράσεις και λειτουργίες αποβλέπουν στην παρακολούθηση των 
κοινωνικών εξελίξεων και κοινωνικών φαινομένων και εν γένει επιζητούν τη συνεργασία 
μας με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και επιστημονικούς φορείς. Οι αστυνομικοί είναι 
κομμάτι της κοινωνίας, επηρεάζουν και επηρεάζονται από αυτή. Είναι μέλη της κοινωνίας, 
και όχι πάνω ή έξω από αυτή.

Βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των Αστυνομικών 
ως εγγύηση για τις ελευθερίες των πολιτών για να δημιουργούν, εργάζονται και κινούνται σε 
ένα ασφαλές περιβάλλον.

Διότι καθίσταται σαφές ότι:
• χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει ούτε οικονομική και φυσικά καμία άλλου είδους 

ανάπτυξη,
• χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει διεθνής αναγνώριση της χώρας,
• χωρίς διεθνή αναγνώριση των ικανοτήτων μας δεν μπορεί να υπάρξει καμία πολιτική 

που θα είναι σε αρμονία με τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας».
Στη	συνέχεια	μίλησε	 για	 τα	πεπραγμένα	 της	Ομοσπονδίας,	σημειώνοντας	ότι	 αγωνί-

στηκαν	με	προγραμματισμό,	με	ρεαλιστικές	προτάσεις	και	τεκμηριωμένες	απόψεις	και	με	
ουσιαστικές	μεθόδους	διεκδίκησης	που	έφεραν	σημαντικά	αποτελέσματα192.

Μεταολυμπιακές απαιτήσεις

Ο	πρόεδρος	της	ΠΟΑΞΙΑ,	Γιώργος	Καμαρινόπουλος,	αφιέρωσε	την	ομιλία	του	στην	ανά-
δειξη	των	βαθύτερων	αιτίων	της	κρίσης,	επαναλαμβάνοντας	ότι	«η χώρα μας έχει ανάγκη από 
μία ισχυρή και αποτελεσματική Αστυνομία και η κοινωνία από μια Αστυνομία που θα εγγυάται 
την τήρηση των νόμων, οι εγκληματούντες θα νιώθουν την ανάσα της σε κάθε παρανομία τους 
και οι νομοταγείς πολίτες θα προσβλέπουν σε αυτή για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

192. Η «Αξιωματική Αστυνομία» φιλοξένησε επίσης εκτενές ρεπορτάζ στο 5ο της τεύχος, παρουσιά-
ζοντας τις μεγάλες επιτυχίες του συνδικαλιστικού κινήματος, 96 για την ακρίβεια, από το Δεκέμβριο 
του 1994 έως τον Απρίλιο του 2005.
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Σε όλες τις μεγάλες προκλήσεις με τις οποίες βρεθήκαμε αντιμέτωποι τα τελευταία χρόνια, 
ανταποκριθήκαμε σε απόλυτο βαθμό.

Εξαρθρώσαμε τις εγχώριες τρομοκρατικές οργανώσεις “17 Νοέμβρη” και “ΕΛΑ”. Εξα-
σφαλίσαμε την ασφάλεια των Συνόδων Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
2003. Αντιμετωπίζουμε τις διάφορες μορφές εγκληματικότητας σε ικανοποιητικό βαθμό (η 
χώρα μας έχει τα μικρότερα ποσοστά εγκληματικότητας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης) με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, γεγονός πρωτόγνωρο για τη 
χώρα μας, η οποία στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν δεν ήταν ιδιαίτερα περήφανη για κάτι 
τέτοιο.

Οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες διεξήχθησαν με πλήρη ασφάλεια, γεγονός 
που ιδιαίτερα εκτιμήθηκε διεθνώς.

Οι επιτυχίες μας αυτές επαναπροσδιόρισαν με αυτόματο τρόπο:
• Τις σχέσεις της Αστυνομίας με τους πολίτες.
• Την αντίληψη όλων μας για την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα χειρισμού μεγά-

λων περιστατικών.
• Την άποψη που υπήρχε για τον επαγγελματισμό τόσο των Αξιωματικών, όσο και του 

λοιπού αστυνομικού προσωπικού.
• Τη διεύρυνση των ορίων της διεθνούς συνεργασίας και συντονισμού.
Ήταν το οριακό σημείο για την ύπαρξη του Σώματος, ως αξιόπιστου και αποτελεσματικού 

βραχίονα της Πολιτείας, που ανταποκρίνεται με ορατό τρόπο στα δεδομένα που βιώνουμε 
όλοι μας.

Εμείς γνωρίζαμε τις δυνατότητές μας και ήμασταν σίγουροι για το αποτέλεσμα, ανεξάρτη-
τα αν η κοινωνία και η Πολιτεία, για λόγους που είχαν σχέση με αμαρτίες του παρελθόντος, 
δυσπιστούσαν.

Όμως, όλα αυτά ήταν χθες, και ναι μεν το χθες μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για 
νέες επιτυχίες στο μέλλον, αλλά θα πρέπει να μην εφησυχάσουμε και να συνεχίσουμε με την 
ίδια ένταση, γιατί ένα ατυχές μικρό περιστατικό μπορεί να αναιρέσει όλα όσα μέχρι τώρα 
πετύχαμε και να επανέλθουμε στην ίδια μίζερη και διαλυτική κατάσταση που επικρατούσε 
στο χώρο μας προ δεκαετίας.

Κυρίες και Κύριοι,
Σήμερα, στη μεταολυμπιακή εποχή, οι απαιτήσεις όλων μας, και κυρίως των πολιτών, 

είναι δικαιολογημένα πιο πιεστικές. Τα αιτήματά τους δεν περιορίζονται -και δικαίως- στη 
χάραξη μακροπολιτικών. Ζητούν αποτελεσματικές και ευέλικτες δράσεις που να εξυπηρετούν 
την καθημερινότητά τους, εκεί δηλαδή που πολλές φορές φαίνεται ότι χάνουμε τη μάχη.

Να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους.
Να σέβονται πάνω από όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους.
Θέλουν να αισθάνονται σιγουριά στην ύπαιθρο, στο χωριό.
Ζητούν πόλεις ασφαλείς και ταυτόχρονα ανοικτές και φιλόξενες.
Παιδικές χαρές που θα παίζουν τα παιδιά τους χωρίς φόβο.
Γειτονιές στις οποίες θα ζουν χωρίς την αίσθηση της ανασφάλειας και το άγχος της εγκλη-

ματικότητας.
Γήπεδα, στα οποία θα μπορούν να δουν την αγαπημένη τους ομάδα με όλη τους την οικο-

γένεια και να γιορτάσουν.
Θέλουν να βλέπουν την ίδια ευγένεια και διακριτικότητα που βίωσαν την περίοδο των 

Ολυμπιακών Αγώνων.
Την ίδια σιγουριά και αίσθηση σεβασμού της προσωπικότητάς τους.
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Με λίγα λόγια, μας θέλουν δίπλα τους.
Αυτή πρέπει να είναι η μοναδική μας συνισταμένη στα πλαίσια της νέας πραγματικότητας. 

Η διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών να ζουν, να εργάζονται και να δημιουργούν σε 
ένα ασφαλές περιβάλλον».
Στη	συνέχεια	αναφέρθηκε	στα	οργανωτικά	προβλήματα	της	Αστυνομίας	και	στις	επι-

βαλλόμενες	αλλαγές	με	το	βλέμμα	στραμμένο	στον	άνθρωπο	αστυνομικό. «Για να μπο-
ρέσουν οι αστυνομικοί απερίσπαστοι να αφοσιωθούν στα καθήκοντά τους η Πολιτεία έχει 
υποχρέωση να εγκύψει στα προβλήματά τους, θεσμικά και οικονομικά, να θέσει στη διάθεσή 
τους τις αναγκαίες υποδομές και τεχνολογίες και η κοινωνία να αποδεχθεί το έργο τους έξω 
από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και αγκυλώσεις του παρελθόντος (...).

Δεν μπορούμε σήμερα να έχουμε κακοπληρωμένους αστυνομικούς, έρμαια των κάθε λογής 
αυθαιρεσιών, που κάνουν τη δουλειά τους χωρίς εκπαίδευση, χωρίς σύγχρονη υλικοτεχνική υπο-
δομή σε ακατάλληλα κτίρια και με την κοινωνία απέναντι τους»,	τόνισε,	αναπτύσσοντας	στη	
συνέχεια	λεπτομερώς	τα	αιτήματα	και	το	πλαίσιο	διεκδίκησής	τους	για	την	επόμενη	χρονιά.

Συνοπτικά,	τα	αιτήματα,	όπως	καταγράφηκαν	και	στο	Ψήφισμα,	με	στόχο	μία	σύγχρονη	
Ελληνική	Αστυνομία,	μία	Αστυνομία	με	κοινωνικό	πρόσωπο,	και	ευρωπαϊκό	προσανατο-
λισμό,	ήταν:

Α.	ΘΕΣΜΙΚΑ
1.	 Τροποποίηση	του	συνδικαλιστικού	Νόμου	2265/1994	και	αποκατάσταση	των	δι-

ωχθέντων	για	συνδικαλιστικούς	λόγους	Αστυνομικών,	προ	και	μετά	την	ισχύ	του	
ανωτέρω	Νόμου.

2.	 Άμεση	αναδιάρθρωση	των	Υπηρεσιών	και	ανακατανομή	της	Οργανικής	τους	δύ-
ναμης,	με	βάση	τα	νέα	πληθυσμιακά	και	εγκληματολογικά	δεδομένα,	όπως	και	τις	
ειδικότερες	ανάγκες	αστυνόμευσης.

3.	 Επαναπροσδιορισμός	του	έργου	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	για	οριστική	απαλλαγή	
της	από	έργα	ξένα	προς	την	αποστολή	της.

4.	 Επαναπροσδιορισμός	της	δράσης	των	Υπηρεσιών,	με	επανεξέταση	των	προτεραιο-
τήτων	και	του	τρόπου	αξιολόγησης	της	αποδοτικότητάς	τους	(επανεξέταση	στοχο-
θέτησης	κ.λπ.).

5.	 Θεσμοθέτηση	ρεαλιστικού	και	αξιοκρατικού	Συστήματος	Κρίσεων	-	Προαγωγών	
και	εξασφάλιση	αντικειμενικότητας	και	πλήρους	διαφάνειας,	με	τη	συμμετοχή	εκ-
προσώπων	μας	στα	οικεία	Συμβούλια	Κρίσεων	-	Προαγωγών.

6.	 Εξυγίανση	-	εξομάλυνση	της	επετηρίδας,	με	την	εξασφάλιση	όρων	ομαλής	ετήσιας	
εκροής	Ανώτατων	στελεχών,	σε	αριθμό	αντίστοιχο	των	κατ’	έτος	εξερχομένων	από	
τη	Σχολή	Αξιωματικών.

7.	 Εξορθολογισμός	 της	 ιεραρχικής	 πυραμίδας,	 με	 άμεσο	 επαναπροσδιορισμό	 του	
αριθμού	των	οργανικών	θέσεων	κάθε	βαθμού,	σε	συνδυασμό	με	την	ανάγκη	ανα-
βάθμισης	της	Διοίκησης	των	Υπηρεσιών	(αύξηση	των	οργανικών	θέσεων	ανώτα-
των	και	ανώτερων	βαθμών,	με	αντίστοιχη	μείωση	των	κατωτέρων).

8.	 Βαθμολογική	εξέλιξη	των	καταλαμβανομένων	από	όριο	ηλικίας	ή	35ετία	Αξιωμα-
τικών	Παραγωγικής	Σχολής,	στο	βαθμό	του	Ταξιάρχου	στην	ενέργεια.

9.	 Βαθμολογική	εξέλιξη	των	Ανθυπαστυνόμων,	σύμφωνα	με	τις	προτάσεις	μας
10.	 Αύξηση	των	Οργανικών	Θέσεων	των	Αξιωματικών	ΤΕΜΑ	-	βαθμολογική	τους	εξέ-

λιξη	μέχρι	τον	βαθμό	του	Αστυνομικού	Διευθυντή,	σύμφωνα	με	τις	προτάσεις	μας.
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11.	 Ουσιαστικός	 εκσυγχρονισμός	και	 εκδημοκρατισμός	 των	Κανονισμών	 του	Σώμα-
τος,	με	ταυτόχρονη	κωδικοποίησή	τους.

12.	 Αναμόρφωση	 του	Πειθαρχικού	Δικαίου	 και	 εξασφάλιση	Θεσμών	 αντικειμενικής	
και	διαφανούς	λειτουργίας,	με	συμμετοχή	αιρετών	εκπροσώπων	μας	σε	όλα	τα	Πει-
θαρχικά	Συμβούλια,	ανεξάρτητα	από	το	βαθμό	του	δικαζομένου.

13.	 Βελτίωση	του	Συστήματος	Μεταθέσεων,	με	συμμετοχή	αιρετών	εκπροσώπων	μας	
στα	Συμβούλια	Μεταθέσεων	όλων	των	βαθμών	και	μοριοποίηση	των	μεταθέσεων	
εντός	της	ίδιας	περιοχής	μετάθεσης.

14.	 Συμπλήρωση	-	τροποποίηση	των	διατάξεων	του	νόμου	2265/94	προς	διασφάλιση	
αδιατάρακτης	λειτουργίας	των	Ενώσεών	μας	σύμφωνα	με	τις	προτάσεις	μας.

15.	 Επανενεργοποίηση	των	διατάξεων	του	άρθρου	32	του	Ν.	2168/93	(τέκνα	Αστυνο-
μικών	12%).

16.	 Θεραπεία	 των	 αρνητικών	 για	 το	 αστυνομικό	 προσωπικό	 συνεπειών	 του	 νόμου	
3169/2003.

17.	 Διασφάλιση	των	απαιτούμενων	όρων	και	συνθηκών	υγιεινής	στους	χώρους	εργασί-
ας	των	Αστυνομικών,	με	την	άμεση	έκδοση	των	επιβαλλομένων	Προεδρικών	Δια-
ταγμάτων,	όπως	ο	Νόμος	ορίζει.

18.	 Ίδρυση	Υπηρεσιών	Διοικητικών	Εξετάσεων	σε	όλες	τις	Γενικές	Αστυνομικές	Διευ-
θύνσεις	Περιφέρειας.

19.	 Ριζική	αναμόρφωση	και	ουσιαστική	αναβάθμιση	του	αστυνομικού	εκπαιδευτικού	
συστήματος,	με	πραγματική	ενσωμάτωση	των	Παραγωγικών	Σχολών	στην	Πανεπι-
στημιακή	Κοινότητα.

Β.	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
1.	 Αναγνώριση	του	αστυνομικού	επαγγέλματος	ως	«ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ”,	με	αντίστοιχη	

παροχή	συντάξιμου	επιδόματος.
2.	 Αύξηση	του	βασικού	μισθού	του	Υπαστυνόμου	Β’	στα	860	ευρώ,	με	αναπροσαρμο-

γή	των	συντελεστών	όλων	των	βαθμών.
3.	 Χορήγηση	του	Επιδόματος	Διοίκησης	σε	όλους	τους	κατώτερους	Αξιωματικούς.
4.	 Υπογραφή	 της	 Υπουργικής	Απόφασης	 για	 αποζημίωση	 των	Αστυνόμων	Α’	 και	

Αστυνομικών	Υποδιευθυντών	που	αποσπώνται	εκτός	Νομού	με	πρωτοβουλία	της	
Υπηρεσίας,	για	κάλυψη	κενής	οργανικής	θέσης	του	βαθμού	τους.

5.	 Χορήγηση	νυκτερινής	αποζημίωσης	χωρίς	περιορισμούς	σε	όποιον,	όποτε	και	για	όσο	
χρόνο	εργάζεται	νυκτερινό	ωράριο,	ως	και	καθιέρωση	υπερωριακής	αποζημίωσης.

6.	 Κατάργηση	της	κρίσης	για	τις	μισθολογικές	προαγωγές.
7.	 Ισομερής	κατανομή	της	αποζημίωσης	για	παράσταση	στα	γήπεδα	σε	όλους	τους	

αστυνομικούς	που	συμμετέχουν	με	οποιοδήποτε	τρόπο	στη	διεξαγωγή	των	πρωτα-
θλημάτων	ποδοσφαίρου	και	μπάσκετ.

8.	 Ενσωμάτωση	του	Εκλογικού	Επιδόματος	στις	μηνιαίες	αποδοχές.
9.	 Αύξηση	της	αποζημίωσης	εργασίας	πέραν	του	5νθημέρου	σε	70	ευρώ.
10.	 Θεσμοθέτηση	Επιδόματος	Παραμεθόριων	και	προβληματικών	περιοχών.
11.	 Προκαταβολή	του	συνόλου	της	εκτός	έδρας	αποζημίωσης	για	αποσπάσεις-προσω-

ρινές	μετακινήσεις.

Γ.	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
1.	 Καθορισμός	νέας	φορολογικής	κλίμακας	με	πρόσθετα	κλιμάκια.
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2.	 Τιμαριθμοποίηση	της	φορολογικής	κλίμακας.

Δ.	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
1.	 Θεσμοθέτηση	πόρων	υπέρ	των	ασφαλιστικών	μας	Ταμείων	από	την	εκτέλεση	κατα-

δικαστικών	αποφάσεων	και	τη	βεβαίωση	πταισματικών	τροχονομικών	παραβάσεων.
2.	 Κάλυψη	του	συνόλου	του	προσωπικού	στον	Κλάδο	Υγείας.
3.	 Ισότιμη	συμμετοχή	μας	στο	Διοικητικό	Συμβούλιο	του	Μ.Τ.Σ.
4.	 Απόδοση	ΤΑΑΣ	σε	ποσοστό	98%,	ύστερα	από	σχετική	αναλογιστική	μελέτη.
5.	 Βελτίωση	των	παροχών	των	Ταμείων	Επικουρικής	Ασφάλισης.

Ε.	ΣΥΝΤΑΞΙΟΑΟΤΤΚΑ
1.	 Εξαίρεση	του	αστυνομικού	προσωπικού	από	τις	Διατάξεις	του	Ν.	2084/92.
2.	 Ενσωμάτωση	των	γενικών	επιδομάτων	στις	συντάξιμες	αποδοχές.
3.	 Επέκταση	της	ισχύος	των	διατάξεων	Ν.Δ.	142/74	(μάχιμη	5ετία)	σε	μόνιμη	θέση	

για	όλο	το	αστυνομικό	προσωπικό.
4.	 Επέκταση	της	«3ετίας	Κονδύλη»	σε	όλο	το	προσωπικό,	χωρίς	όρους	και	περιορι-

σμούς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

Χρονιά σκανδάλων και διαδηλώσεων

Το	2005,	όμως,	είναι	κι	αυτό	τραυματισμένο	από	την	συνέχιση	των	τρομοκρατικών	επι-
θέσεων	επί	ευρωπαϊκού	εδάφους.	Στο	εσωτερικό	της	χώρας,	τα	σκάνδαλα	στους	κόλπους	
της	Δικαιοσύνης,	της	Εκκλησίας	και	της	Αστυνομίας	προκαλούν	άλλοτε	μικρές	και	άλλοτε	
ισχυρές	δονήσεις	στο	εγχώριο	πολιτικό	προσωπικό.
Στα	των	συνδικαλιστικών	διεκδικήσεων,	το	σκηνικό	παραμένει	το	ίδιο,	με	την	πολιτι-

κή	και	φυσική	Ηγεσία	να	συνεχίζουν	να	δίνουν	απλώς	διαβεβαιώσεις.	Η	υπομονή,	όμως,	
εξαντλείται	και	στις	14	Απριλίου	2005	εκδηλώνεται	η	πρώτη	ένστολη	κινητοποίηση	της	
χρονιάς,	με	το	ποτήρι	της	οργής	να	έχει	ξεχειλίσει	λόγω	και	των	αμετροεπών	δηλώσεων	
κάποιων	στελεχών	του	ΓΛΚ.	«Ο	βερεσές	απέθανε»	είναι	το	κεντρικό	σύνθημα.
Η	συγκέντρωση	ξεκίνησε	το	απόγευμα	της	14ης	Απριλίου	έξω	από	τη	Βουλή	και	ολο-

κληρώθηκε	το	μεσημέρι	της	επομένης,	έξω	από	το	υπουργείο	Εθνικής	Οικονομίας,	όπου	
από	νωρίς	το	πρωί	είχαν	μετακινηθεί	οι	διαδηλωτές.	Οι	Ομοσπονδίες	έδωσαν	την	ενδε-
δειγμένη	απάντηση	στον	υφυπουργό	Οικονομικών	Πέτρο	Δούκα,	σημειώνοντας	-μεταξύ	
άλλων-	στην	επιστολή	που	του	έστειλαν:	«Αντί απάντησης εκ μέρους σας, που θα καθόριζε 
τις λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εξαγγελθέντων, λάβαμε μια κατά-
πτυστη, απαξιωτική, ειρωνική και με προκλητική εμπάθεια συνταγμένη απάντηση από τη 
διευθύντρια του Γ.Λ.Κ. κα Αγγελική Πολυχρονοπούλου. Μια απάντηση στην οποία επέλεξε 
να διακωμωδήσει τις συμφωνίες μας για το επικίνδυνο και ανθυγιεινό και να διαψεύσει 
τον κύριο Πρωθυπουργό της χώρας για την αναγκαιότητα αύξησης του βασικού μισθού στα 
860 ευρώ, προσβάλλοντας τη νοημοσύνη μας, ανατρέποντας προκλητικά και αδιάντροπα 
την πολιτική της Κυβέρνησης ενώ παράλληλα εκθειάζει και εξυμνεί το έργο της Κυβέρνησης 
Σημίτη τα τελευταία πέντε χρόνια. Έργο το οποίο ο σημερινός Πρωθυπουργός κατήγγειλε ως 
ελάχιστο σε σχέση με την προσφορά μας.

Εξάλλου, το έργο αυτό φαίνεται και από την από 21-3-2005 εγκύκλιο του υπουργείου 
σας για την εφαρμογή της μισθολογικής πολιτικής έτους 2005 όπου ο βασικός μισθός του 
αστυφύλακα, πυροσβέστη και λιμενικού είναι στο “υπερβολικό” ποσό των 567 ευρώ για 
εργασία 24 ώρες το 24ωρο πολλές φορές, και κάτω από δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες. 
“Φανταστείτε να μην παίρναμε και 45% αύξηση από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα 
με την κα Διευθύντρια”...

Κύριε Υφυπουργέ, η κυρία επέλεξε:
- να ανατρέψει τις συμφωνίες των Υπουργών της Κυβέρνησης μαζί μας
- να διαψεύσει τον κύριο Πρωθυπουργό της χώρας
- και να υπερασπιστεί και να προβάλλει προκλητικά τα κατορθώματα της προηγούμενης 

Κυβέρνησης. ΝΑ ΤΗ ΧΑΙΡΕΣΤΕ!».
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Όπως	ήταν	αναμενόμενο,	στη	διαδήλωση	που	ακολούθησε,	οι	ένστολοι	εκδήλωσαν	απε-
ρίφραστα	την	αγανάκτησή	τους.	Ήταν	μια	αναμενόμενη,	αν	και	δυσάρεστη,	εξέλιξη	για	τα	
κυβερνητικά	στελέχη	και	αρκετούς	βουλευτές	του	κυβερνώντος	κόμματος,	που	είτε	απέ-
φυγαν	να	πλησιάσουν	είτε	απομακρύνονταν	βιαστικά	από	το	χώρο	της	συγκέντρωσης...	Το	
γεγονός	δεν	πέρασε,	φυσικά,	απαρατήρητο	από	τους	εξαγριωμένους	διαδηλωτές,	οι	οποίοι	
θυμούνταν	τις	παρουσίες	και	τα	λεγόμενά	τους	πριν	από	τις	εκλογές.	Τα	συνθήματα,	άλλω-
στε,	δεν	άφηναν	κανένα	περιθώριο	αμφιβολίας:	«Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή 
μου, μας ξέχασες Κωστάκη μου, μας ξέχασες Γιωργή μου», «Λόγια, λόγια ήταν και αυτά, 
τα πήρε ο αέρας και μείναν τα χαρτιά», «Ήρθε η απάντηση, άδεια τα ταμεία, μας κόβουν 
το μισθό να φτιάξει η οικονομία!», «Είπα, είπα, ξείπα, δεν υπάρχει τσίπα»	και	πολλά	άλλα	
χαρακτηριστικά	συνθήματα	ηχούσαν	επί	ώρες	στα	αυτιά	των	ιθυνόντων.
Οι	πρόεδροι	των	Ομοσπονδιών	επισκέφθηκαν	το	γραφείο	του	Πρωθυπουργού	και	επέ-

δωσαν	το	σχετικό	Ψήφισμα	στον	διευθυντή	του	πολιτικού	του	γραφείου	Γιάννη	Αγγέλου,	
ο	οποίος	επανέλαβε	ότι	η	κυβέρνηση	θα	εκπληρώσει	τις	δεσμεύσεις	της	στο	ακέραιο.	Ει-
δικότερα,	απάντησε	ότι:

α) Η Κυβέρνηση θα αναγνωρίσει την επικίνδυνη φύση της εργασίας και θα χορηγήσει 
ταυτόχρονα από 1/9/2005 και για τέσσερα (4) έτη προσαύξηση στο βασικό μισθό 2% του 
υπαστυνόμου Β’ κατ’ έτος. Πέραν αυτού, θα επεκτείνει την υφιστάμενη συντάξιμη πενταετία 
σε όλο το προσωπικό, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάταξής του.

Η σχετική νομοθετική ρύθμιση που θα επεξεργαστεί το υπουργείο Οικονομικών θα γνω-
στοποιηθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

β) Θα ενεργοποιηθεί το σχετικό νομοθέτημα που προβλέπει την αποζημίωση του αστυ-
νομικού προσωπικού που λαμβάνει μέτρα κατά την εκδήλωση αθλητικών επαγγελματικών 
συναντήσεων με την άμεση έκδοση της προβλεπόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

γ) Το βαθμολόγιο για το χαμηλόβαθμο αστυνομικό προσωπικό θα δοθεί, όπως συμφω-
νήθηκε, την προσεχή εβδομάδα προς συζήτηση στους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων.

δ) Το νέο μισθολόγιο θα συζητηθεί παράλληλα με το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλή-
λων.
Ύστερα	από	αυτές	 τις	 δεσμεύσεις,	 το	 συνδικαλιστικό	 κίνημα	ανακοίνωσε	 ότι	 εξακο-

λουθεί	να	βρίσκεται	σε	επαγρύπνηση.	Η	περίοδος	αυτή	να	μη	λησμονούμε	ότι	είναι	ήδη	
«προεκλογική»,	αφού	αρχές	Ιουλίου	αναμένεται	να	γίνουν	αρχαιρεσίες	για	το	νέο	Δ.Σ.	της	
ΠΟΑΞΙΑ.	Απαντώντας	σε	σχετική	ερώτηση	της	«Αξιωματικής	Αστυνομίας»	(τεύχος	5ο,	
Μάρτιος	2005),	ο	Γιώργος	Καμαρινόπουλος	δεν	διστάζει	να	δηλώσει:

«Στη μέχρι τώρα μακρόχρονη συνδικαλιστική μου πορεία έχω αποδείξει ότι, οσάκις χρει-
άστηκε απεχώρησα και άφησα το πεδίο ελεύθερο στους νέους συναδέλφους. Απόδειξη τούτου 
αποτελεί ότι, μετά την ολοκλήρωση δύο θητειών ως πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών 
Αστυνομίας Αττικής, δεν έθεσα εκ νέου υποψηφιότητα, αλλά συνέβαλα τα μέγιστα ώστε τα 
επόμενα δύο Διοικητικά Συμβούλια, να εκλεγούν μέσα σε πνεύμα συναίνεσης, ομοψυχίας και 
ενότητας.

Σκέφθηκα πάρα πολύ εάν θα πρέπει να είμαι υποψήφιος ή όχι στις επικείμενες εκλο-
γές. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι, πρέπει να είμαι υποψήφιος, όχι για να εξυπηρετήσω 
προσωπικές φιλοδοξίες. Είμαι, άλλωστε, πεπεισμένος ότι συνεχίζοντας τη συνδικαλιστική 
δραστηριότητα, προσωπικά θα υποστώ ζημίες, αλλά ο μόνος λόγος που θα επιδιώξω πάλι 
να εκλεγώ, είναι να ολοκληρωθούν, να γίνουν πραγματικότητα μάλλον τα θέματα τα οποία 
έχουμε σε εκκρεμότητα, όπως είναι η δημιουργία της Συνομοσπονδίας, όπως είναι η αύξηση 
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του βασικού μισθού στα 860 ευρώ, η συμμετοχή σε όλα τα συμβούλια, η αναμόρφωση του 
συστήματος κρίσεων και όλα όσα έχουμε σε εκκρεμότητα. Για τους ίδιους λόγους έπεισα και 
τον γενικό γραμματέα της Ομοσπονδίας μας, τον Αστυνομικό Διευθυντή Γεώργιο Νικολό-
πουλο, να στηρίξει την προσπάθειά μου θέτοντας και αυτός εκ νέου υποψηφιότητα, πράγμα 
που απεδέχθη και για το οποίο τον ευχαριστώ.

Ασχολούμενος επί σειρά ετών με τα συνδικαλιστικά πράγματα του χώρου μας, έχω ήδη 
αποκτήσει μια εμπειρία, γνωρίζω πώς πρέπει να διαπραγματευθώ. Έχω εικόνα ποια είναι τα 
προβλήματα και ποιες λύσεις πρέπει να προωθηθούν και δεν έχω χάσει καθόλου την ορμή 
μου, σε ό,τι αφορά την ένταση στις διεκδικήσεις, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει. Εκτιμώ 
ότι η παρουσία μου θα είναι θετική διότι συμβάλλει και στην ενότητα και στην προώθηση 
των προβλημάτων, θέματα πολύ σημαντικά και για τους συναδέλφους και για την πορεία του 
συνδικαλιστικού κινήματος και για την υπηρεσία».
Όσο	για	το	ερώτημα	που	ετίθετο	αν	ο	βαθμός	που	κατέχει	είναι	υψηλός	και	δεν	επιτρέ-

πει	την	ενασχόλησή	του	με	τα	κοινά,	είπε: «Η απάντησή μου είναι ότι πάντοτε πίστευα ότι 
στο συνδικαλιστικό κίνημα των Αξιωματικών πρέπει να ηγούνται υψηλόβαθμοι γιατί μπορεί 
καλύτερα να προωθήσουν τα αιτήματά μας. Η υποστήριξή μου σε υψηλόβαθμους στο παρελ-
θόν, όπως ο αείμνηστος Σαββίδης το 1989, Βλαχογιάννης το 1994 και 96, αποδεικνύει την 
συνέπειά μου στο θέμα αυτό».
Ως	ένα	εκ	των	παλαιοτέρων	εν	ενεργεία	στελεχών	του	συνδικαλιστικού	κινήματος	που	

είχε	ζήσει	καλές	και	κακές	στιγμές,	συμπλήρωσε	στη	συνέχεια:	«Πράγματι, είμαι από τους 
ελάχιστους εν ενεργεία Αξιωματικούς, οι οποίοι υπήρξαμε ιδρυτικά μέλη του συνδικαλιστι-
κού κινήματός μας το έτος 1988. Οπωσδήποτε στην πορεία υπήρξαν και καλές και κακές 
στιγμές. Τις κακές τις έχω ξεχάσει επειδή δεν διακατέχομαι από αισθήματα εκδίκησης και, 
συνεπώς, δεν έχω λόγια να τις θυμάμαι. Τις καλές, όμως, στιγμές, που είναι οι περισσότε-
ρες, δεν θέλω να ξεχωρίσω, γιατί κάθε μια, επέλυε και ένα χρονίζον πρόβλημα, το οποίο 
ταλαιπωρούσε λίγους ή πολλούς συναδέλφους και όλοι γνωρίζουμε ότι ο καθένας αξιολογεί 
μια κατάσταση ανάλογα με τις ανάγκες του. Αν επιμένετε όμως, θα ήθελα να αναφερθώ στη 
μοριοποίηση των μεταθέσεων και στις μισθολογικές προαγωγές». 
Όσο	για	τις	ατυχείς	περιστάσεις,	είπε:	«Έχω μετανιώσει για δύο πράγματα. Πρώτον, την 

κριτική που ασκήσαμε στον πρώην υπουργό μας, τον κ. Χρυσοχοΐδη, την ημέρα που αποχώ-
ρησε από το υπουργείο μας (σημειώνω πάντως ότι η κριτική αυτή ήταν προϊόν συλλογικής 
απόφασης, και τούτο επειδή ο ανωτέρω έσκυψε στα προβλήματά μας κατά τη διάρκεια της 
θητείας του και έδωσε λύσεις για θέματα τα οποία επί μακρόν είχαν βαλτώσει και των οποί-
ων η επίλυση φάνταζε σε άλλες εποχές ως αδιανόητη). Δεύτερον, για το γεγονός ότι δεχόμε-
νοι υποδείξεις συναδέλφων μελών μας (εμείς καθορίζουμε την τακτική μας, τη δράση μας, 
ανάλογα με τι μας λένε οι συνάδελφοι, και όχι με το τι σκεπτόμαστε οι ίδιοι), οι οποίοι μας 
έλεγαν να διεκδικούμε κόσμια και ακολουθώντας αυτή την προτροπή των συναδέλφων μας, 
δεν φθάσαμε στα άκρα σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή έχω μετανιώσει γιατί θα έπρεπε σε 
κάποιες περιπτώσεις να παραγνωρίσουμε το τι μας έλεγαν σι συνάδελφοι μέλη μας και να 
είχαμε εντονότερες διεκδικήσεις».
Αξιολογώντας	δε	γενικότερα	τη	διαδρομή	του	συνδικαλισμού	στα	Σώματα	Ασφαλείας,	

πρόσθεσε:
«Κατά τη γνώμη μου, ο συνδικαλισμός άλλαξε τα Σώματα Ασφαλείας. Ήμασταν το πιο 

καταπιεσμένο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας για το οποίο ουδείς ενδιαφερόταν. Σήμερα 
διεκδικούμε, έχουμε δημόσια φωνή, παρεμβαίνουμε, ρυθμίζουμε τις τύχες μας. Δεν τα κατα-
κτήσαμε όλα, κατακτήσαμε όμως πολλά. Πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα για την οικονομι-
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κή μας αναβάθμιση και καταξίωσή μας στην κοινωνία. Δικαιούμαστε ιδιαίτερη μεταχείριση 
από την Πολιτεία και την κοινωνία, όντας το ηθικότερο και αποδοτικότερο κομμάτι της 
δημόσιας διοίκησης».
ΕΡ.:	Δεν	νομίζετε	ότι	μετά	την	ορμή	των	πρώτων	χρόνων	έχει	σημειωθεί	κάποια	κόπω-

ση;
ΑΠ.: Τα πρώτα χρόνια ήμασταν πιο θορυβώδεις. Σήμερα δεν υπάρχει λόγος, γιατί πετύ-

χαμε να ακουγόμαστε απ’ αυτούς που πρέπει και να φθάνουμε σε ουσιαστικές λύσεις, χωρίς 
ακρότητες.
ΕΡ.:	Πρέπει	να	υπάρξουν	κάποιες	νέες	πρωτοβουλίες	για	την	ενδυνάμωση	του	συνδικα-

λιστικού	ενδιαφέροντος	των	απλών	μελών,	των	νέων	Αξιωματικών	του	Σώματος;
ΑΠ.: Πάντα μπορεί να υπάρχουν πρωτοβουλίες. Όμως, το ενδιαφέρον των μελών ενδυνα-

μώνεται κυρίως με τις επιτυχίες, με τις παρεμβάσεις, με την επίλυση των προβλημάτων, τόσο 
γενικά, όσο και σε ατομικό επίπεδο».
Όσο	για	την	ίδρυση	της	Συνομοσπονδίας,	είπε:	Κατά τη διάρκεια της θητείας του απερ-

χομένου Διοικητικού Συμβουλίου, κατεβάλαμε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να αποκτήσουμε 
σχέσεις εμπιστοσύνης, να καλλιεργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με την άλλη Ομοσπονδία, 
την ΠΟΑΣΥ δηλαδή, αλλά και με τις άλλες Ομοσπονδίες των εργαζομένων στα Σώματα 
Ασφαλείας, και φαίνεται ότι πλέον έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για τη δημιουργία της Συνο-
μοσπονδίας. Επειδή υπάρχουν αντιρρήσεις από ορισμένους συναδέλφους για το θέμα αυτό, 
κυρίως για το αν η ΠΟΑΣΥ θα μας απορροφήσει ή θα μας «καπελώσει», θέλω να διαβε-
βαιώσω τους συναδέλφους ότι εγώ που βαυκαλίζομαι να λέω ότι ίδρυσα τις Πρωτοβάθμιες 
Ενώσεις Αξιωματικών και την Ομοσπονδία μας (τα σχετικά καταστατικά έχουν γραφεί με 
το χέρι μου και τα μέλη έχουν γραφεί επίσης με το χέρι μου και φέρνουν πρώτα-πρώτα την 
υπογραφή μου), θέλω να διαβεβαιώσω τους συναδέλφους ότι ποτέ δεν θα προβώ εγώ σε διά-
λυση της Ομοσπονδίας. Η Συνομοσπονδία θα γίνει μέσα σε συνθήκες ισότητας και ο καθένας 
θα πάρει αυτό που πραγματικά τού ανήκει. Εκείνο, όμως, που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι 
να γίνει η Συνομοσπονδία, γιατί όπως έχουμε παρακολουθήσει ο Πρωθυπουργός δέχεται 
τριτοβάθμιες οργανώσεις, όπως η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ. Εάν στο χώρο των εργαζομένων στα 
Σώματα Ασφαλείας κάνουμε τριτοβάθμιο όργανο, θα έχουμε πρόσβαση στον Πρωθυπουρ-
γό της χώρας και από εκεί μπορούμε να προωθήσουμε καλύτερα τα αιτήματά μας. Το ίδιο 
συμβαίνει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου εκεί δέχονται μόνο τριτοβάθμιες 
οργανώσεις.

Θέλω να πω ότι είναι αναγκαία η ίδρυση της Συνομοσπονδίας, διότι τα οικονομικά μας 
θέματα δεν μπορούμε να τα προωθήσουμε μόνοι μας. Άλλωστε, εάν υπάρξει μια οικονομική 
ενίσχυση των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία, αυτόματα η ενίσχυση αυτή θα με-
ταφερθεί και σε όλους τους εργαζομένους, στα λοιπά Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες 
Δυνάμεις. Άρα, λοιπόν, αντί να παλεύουμε μόνοι μας, πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο όργανο 
με τη μορφή τριτοβάθμιου οργάνου, δηλαδή Συνομοσπονδίας, στο οποίο θα μετέχουν όλα τα 
συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις 
που φαίνεται ότι είναι στα «σκαριά» για να γίνει, για να μπορούμε όλοι μαζί να παλεύου-
με με μεγαλύτερη δύναμη και να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Πιστεύω ότι πρέπει 
να υπάρξει ελεύθερη συνδικαλιστική έκφραση των εργαζομένων στο χώρο των Ενόπλων 
Δυνάμεων. Δεν παραγνωρίζω τις ιδιαιτερότητες του χώρου. Γνωρίζω όμως ότι μια ομάδα 
Αξιωματικών και των τριών όπλων έχουν καταθέσει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση για 
αναγνώριση Σωματείου Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Πιστεύω ότι είναι πολύ ση-
μαντικό να αναγνωριστεί η άσκηση συνδικαλιστικού δικαιώματος στους εργαζομένους στις 
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Ένοπλες Δυνάμεις, διότι έτσι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τους ανθρώπους αυτούς 
και να βοηθήσουν και αυτοί στην επίλυση των κοινών προβλημάτων που είναι κυρίως τα 
οικονομικά. Εμείς έχουμε περιβάλει με εκτίμηση και αγάπη και έχουμε προσφέρει βοήθεια 
στους ανθρώπους αυτούς, γι’ αυτό και είμαστε πεπεισμένοι ότι, εάν και εφόσον αναγνωριστεί 
το σωματείο τους, θα έχουμε προνομιακή συνεργασία μαζί τους και αυτό θα είναι συμφέρον 
και για αυτούς»193.

Προεκλογικός αγώνας

Ενόψει	του	συνεδρίου,	έχει	επίσης	ενδιαφέρον	το	κοινό	κάλεσμα	προέδρου	και	γενικού	
γραμματέα	με	στόχο	την	προσέλευση	των	συναδέλφων	τους	στις	κάλπες:

«Η συμμετοχή μας στην ψηφοφορία είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, παρά τις 
όποιες πικρίες και απογοητεύσεις. Με τη συμμετοχή μας αποδεικνύουμε, επιβεβαιώνουμε και 
υποστηρίζουμε ότι είμαστε αταλάντευτα πεπεισμένοι πως τα αιτήματά μας για οικονομικά, 
θεσμικά και άλλα συνδικαλιστικά θέματα είναι πέρα για πέρα δίκαια και αξίζει να προσπα-
θήσουμε - αξιώσουμε το σεβασμό και την αναγνώριση της πολύπλευρης και πολύμορφης 
προσφοράς μας, αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να φαλκιδεύσει τα δικαιώ-
ματά μας.

Αγαπητέ Συνάδελφε, Συναδέλφισσα,
Για αυτούς τους λόγους είναι αναγκαία η συμμετοχή σου και, αφού ενημερωθείς για το 

ποιοι διεκδικούν την ψήφο σου (τι είπαν και τι έπραξαν μέχρι σήμερα), να ψηφίσεις ανεπη-
ρέαστα με μοναδικό γνώμονα το κοινό συμφέρον και την ενότητα όλων των συναδέλφων.

• Ψήφισε συναδέλφους που αγωνίστηκαν και υπερασπίζονται τα δικαιώματά σου χωρίς 
να προβληματίζονται για το εάν και κατά πόσο θα έλθουν σε σύγκρουση με κυβερνητι-
κές ή κομματικές επιλογές.

• Ψήφισε συναδέλφους που επιλέγουν τακτικές και στρατηγικές μορφές αγώνα ανεξάρτη-
τα από το ποιο κόμμα κυβερνά.

• Ψήφισε συναδέλφους που έχουν επιλέξει την ενότητα και την ανυποχώρητη διεκδίκηση 
και δεν αναγνωρίζουν διαχωριστικές γραμμές-στεγανά ή κομματικές παρεμβάσεις στον 
αγώνα τους.

• Ψήφισε συναδέλφους που έχουν τη δική τους μακρόχρονη αγωνιστική πορεία στον 
αστυνομικό συνδικαλισμό και εγγυώνται την ομαλή πορεία της Ομοσπονδίας.

• Ψήφισε συναδέλφους που έχουν τη θέληση, την πείρα και την δύναμη να αγωνίζονται 
για να πετύχουν ρεαλιστικούς στόχους στην επίλυση των προβλημάτων σου.

• Αναγνώρισε την προσφορά σε αυτούς που πρωτοστάτησαν στην ίδρυση του συνδικαλι-
σμού, οι οποίοι έχουν προσφέρει πολλά για τη βελτίωση της θέσης σου σε οικονομικό, 
επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο.

• Η δική σου ψήφος είναι επιλογή ευθύνης και προοπτικής για στήριξη λύσεων στα εκ-
κρεμή προβλήματά μας χωρίς υστεροβουλίες-σκοπιμότητες.

• Η ψήφος σου είναι ψήφος δύναμης και ελευθερίας, ψήφος ρεαλισμού και αξιοπρέπει-

193. Στις 10/1/2006, οι έξι Ομοσπονδίες των αστυνομικών, των πυροσβεστών και των λιμενικών δι-
οργάνωσαν Ημερίδα για το Συνδικαλισμό στις Ένοπλες Δυνάμεις, δίνοντας την ευκαιρία στην Ένωση 
Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, με πρόεδρο τον Ανέστη Τσουκαράκη, να αναδείξει τους σκοπούς 
της Ένωσης, απαντώντας έτσι και σε όσους αμφισβητούσαν το δικαίωμα αυτό και είχαν κινήσει δια-
δικασίες δίωξης των στρατιωτικών.



535

Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

ας. Με την ψήφο σου επενδύεις στην πραγματοποίηση των ελπίδων και προσδοκιών 
σου και κυρίως στην ικανοποίηση των συμφερόντων σου.

• Μην επιτρέψεις σε όψιμους ειδικούς, αλλά και σε στρατευμένες Κασσάνδρες, να επηρε-
άσουν τις επιλογές σου και ματαιώσουν τις προσπάθειες μας.

• Μην επιτρέψεις πρακτικές και τακτικές συναδέλφων που κατέκτησαν ή κατέχουν συνδι-
καλιστικά αξιώματα στις ενώσεις σου ελέω της ενότητας και της ομοψυχίας και τώρα - 
ανακαλούν στη μνήμη τους διαφορετικά κριτήρια και φιλοδοξίες που στοιχειοθετούνται 
από προσωπική προβολή.

• Ο συνδικαλιστικός αστυνομικός πολιτισμός βρίσκεται πάνω και πέρα από προσωπικές 
αντιπαραθέσεις, ανεδαφικές και ανώφελες διχογνωμίες, υστερόβουλες τοποθετήσεις, 
διασπαστικές κινήσεις ή τις χωρίς λόγο διαφωνίες για δημιουργία εντυπώσεων.

• Μείνε μακριά από χειραγωγημένες λύσεις και μεθοδεύσεις.
• Εμείς υποστηρίζουμε την αξιοποίηση όλων των απόψεων, την ισότιμη συνεργασία και 

συμμετοχή, τον σεβασμό της προσφοράς και της προσπάθειας όλων των συναδέλφων»,	
τόνιζαν	ζητώντας	από	τους	συναδέλφους	να	τους	εμπιστευτούν	και	πάλι	το	μέλλον	
της	ΠΟΑΞΙΑ.

Στις	23	 Ιουνίου	2005,	 το	συνδικαλιστικό	κίνημα	ρίχνει	μια	προειδοποιητική	βολή	με	
πρωταγωνίστρια	την	Ένωση	Αστυνομικών	Υπαλλήλων	Αττικής,	η	οποία	είχε	καλέσει	σε	
συγκέντρωση	διαμαρτυρίας	έξω	από	τη	ΓΑΔΑ	και	πορεία	προς	το	ΥΔΤ.	Οι	πέντε	πρόεδροι	
που	ήταν	παρόντες,	καθώς	διαπίστωναν	και	πάλι	ότι	δεν	υπήρχε	διάθεση	επίλυσης	των	αι-
τημάτων	τους,	προκήρυξαν	ένστολη	πανελλαδική	διαμαρτυρία	για	τις	24	Ιουλίου,	ανήμερα	
της	επετείου	της	αποκατάστασης	της	Δημοκρατίας.

Το	12ο	(έκτακτο)	εκλογοαπολογιστικό	συνέδριο	της	ΠΟΑΞΙΑ	πραγματοποιήθηκε	στις	
7	και	8	Ιουλίου	και	κύλησε	ομαλά.	Το	νεοεκλεγέν	Δ.Σ.	συγκροτήθηκε	σε	Σώμα	στις	15-7-
2005	και	διαμορφώθηκε	ως	ακολούθως:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:	Α/Δ	Καμαρινόπουλος	Γεώργιος
Α’	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Α/Β΄	Γκαϊντατζής	Κων/νος
Β’	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:	Α/Υ	Κοκμοτός	Δήμος	
Γ’	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:	Α/Υ	Αναγνώστου	Κων/νος	
ΓΕΝΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:	Α/Α΄	Καλαμπαλίκης	Δημοσθένης
ΕΙΔΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:	Α/Υ	Τσολάκος	Ιωάννης
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:	Α/Β΄	Παπαμαργαρίτης	Αθανάσιος	
ΤΑΜΙΑΣ:	Α/Α΄	ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ	Μιχαήλ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΙΕΘΝΩΝ	ΣΧΕΣΕΩΝ:	Α/Α΄	Καραμαλάκης	Μιχαήλ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΩΝ	ΣΧΕΣΕΩΝ	ΚΑΙ	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ	ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:	Α/Υ	

Τσολάκος	Ιωάννης	
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΕΚΔΟΣΕΩΝ:	Α/Β΄	Παπαμαργαρίτης	Αθανάσιος	
ΜΕΛΗ:	Α/Α΄	Ανδρικόπουλος	Αριστείδης,	Α/Β΄	Γιαννούλης	Ματθαίος,	Α/Α΄	Δαριβιανά-

κης	Αντώνιος,	Α/Β΄	Θεοχάρης	Χαράλαμπος,	Α/Β΄	Μαστρογιάννης	Βασίλειος,	Α/Α΄	Πουρ-
σανίδης	Ιωάννης	και	Α/Υ	Τσιμπίδης	Παναγιώτης.

Μετά	το	συνέδριο,	αξίζει	 να	σημειωθεί	ότι,	παρά	τις	 ενωτικές	διακηρύξεις	από	όλες	
τις	πλευρές,	ο	απερχόμενος	γενικός	γραμματέας	Γιώργος	Νικολόπουλος,	αρθρογράφησε	
στην	«Αξιωματική	Αστυνομία»,	εκφράζοντας	τον	έντονο	προβληματισμό	του	για	κάποια	
αρνητικά	φαινόμενα.	
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«Με αισθήματα θλίψης και απογοήτευσης αποφάσισα να καταθέσω τον προβληματισμό 
μου για ορισμένα προκλητικά και επικίνδυνα συμπτώματα κομματισμού και μικροπολιτι-
κής εκμετάλλευσης στο συνδικαλιστικό χώρο των Αξιωματικών»,	είπε	-μεταξύ	άλλων-	με	
αφορμή	την	ανάδειξη	του	νέου	προεδρείου.	Υποστήριξε	δε	ότι	«εκδηλώθηκαν διάφορες 
πρωτοβουλίες με έναν και μοναδικό στόχο και σκοπό. Να πλήξουν το απερχόμενο διοι-
κητικό συμβούλιο, ένα συμβούλιο κατά γενική ομολογία άκρως επιτυχημένο, να το κατα-
στήσουν στα μάτια των συναδέλφων Αξιωματικών αποτυχημένο και σαν τέτοιο ανάξιο να 
συνεχίσει και στο μέλλον να ηγείται του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Ευτυχώς, όμως, 
που η κάλπη τούς πρόδωσε και διέψευσε τις προσδοκίες τους και τα απατηλά όνειρά τους. 
Οι συνάδελφοι, στο τελικό αποτέλεσμα, επιβεβαίωσαν με την ψήφο τους την αδήριτη ανά-
γκη να έχουμε συνέχεια στους αγώνες μας και ικανοί-άξιοι συνάδελφοι να συνεχίσουν μια 
συνεπή συνδικαλιστική πορεία με τόλμη, ειλικρίνεια και αξιόπιστες λύσεις στα προβλήμα-
τά μας. Για να πετύχουν τον δηλωμένο στόχο τους, κάποιοι συνάδελφοι σε ευτυχώς λίγες 
ενώσεις Αξιωματικών, που εκ του αποτελέσματος των πρόσφατων εκλογών βρέθηκαν στη 
μειοψηφία, βρήκαν κοινή γλώσσα, κοινές επιδιώξεις και σκοπούς να πλήξουν την ενότη-
τα του απερχόμενου προεδρείου της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., συσπειρώθηκαν σε ανομοιογενή -όπως 
αποδείχθηκε- ομάδα, η οποία με τις λειτουργίες της και τις μεθοδεύσεις της καλλιέργησε 
το ανάλογο κλίμα και δημιούργησε στους συναδέλφους ψηφοφόρους την αλγεινή εντύπωση 
ότι είχε κομματικά κίνητρα και το μόνο που την ενδιέφερε κατά τη διαδικασία των εκλογών 
ήταν η αναρρίχησή της στο προεδρείο της Ομοσπονδίας. Και τούτο αποδεικνύεται εκ του 
γεγονότος ότι η σύνθεση των ψηφοδελτίων, οι λίστες και οι συζητήσεις για τους ρόλους των 
πρωταγωνιστών δεν άφηναν κανένα περιθώριο για την ανάδειξη ενός ενωτικού προεδρείου 
με εκπροσώπηση όλων των άξιων φωνών του συνδικαλιστικού μας κινήματος, παρά τις 
απεγνωσμένες προσπάθειες της πλειονότητας των συναδέλφων, οι οποίοι απαιτούσαν την 
ενότητα και την ομοψυχία και δεν αναγνώριζαν διαχωριστικές γραμμές-στεγανά ή κομμα-
τικές παρεμβάσεις στον αγώνα μας. Από νωρίς φαινόταν ότι δημιουργούνταν πολωτικές 
καταστάσεις και συσπειρώσεις με κυρίαρχο το δόγμα «ο θάνατός σου, η ζωή μου». Κυ-
ριάρχησε τελικά η λογική της εξόντωσης του αντιπάλου, με αναπόφευκτη την πόλωση και 
τον εξοστρακισμό όλων εκείνων που υποστήριζαν τα δίκαια συμφέροντα της ενότητας, της 
ομοψυχίας και της συναδελφικής αλληλεγγύης. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ο συνδι-
καλιστικός αστυνομικός πολιτισμός με τις ενέργειες και πρωτοβουλίες ορισμένων, ευτυχώς 
ολίγων συναδέλφων, δέχθηκε σοβαρά πλήγματα στο όνομα της προσωπικής φιλοδοξίας, 
ματαιοδοξίας και αυταπάτης σε μια κρίσιμη και καθοριστική καμπή για τη μελλοντική πο-
ρεία της ομοσπονδίας μας, στα πλαίσια του συνόλου του συνδικαλιστικού κινήματος στο 
χώρο των Σωμάτων Ασφαλείας.

Κάτω από το πρίσμα αυτών των δεδομένων, έχω την άποψη ότι δεν εκφράστηκε πραγμα-
τικά η βούληση των συναδέλφων ψηφοφόρων, αντίθετα εκβιάστηκε και καταβλήθηκε προ-
σπάθεια από αντιμαχόμενες ομάδες, οι οποίες και πέτυχαν, να δημιουργήσουν την επιβολή-
εκλογή τεχνιτών αντιπροσώπων.

Θα μπορούσα να συμφωνήσω ότι είναι θεμιτή κάθε προσωπική στρατηγική και τακτική κί-
νηση του κάθε υποψηφίου, που διεκδικεί μια θέση στο προεδρείο, αρκεί όλα αυτά να γίνονται 
στο φως του ήλιου, και όχι στο παρασκήνιο της ίντριγκας και του αθέμιτου ανταγωνισμού».

Οι	εσωτερικές	αντιπαραθέσεις,	πάντως,	δεν	 επηρέασαν	τη	διοργάνωση	της	 ένστολης	
διαμαρτυρίας	κατά	την	31η	επέτειο	της	αποκατάστασης	της	Δημοκρατίας,	στις	24	Ιουλίου,	
αφού	η	συμμετοχή	ήταν	πέραν	της	αναμενομένης.	
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«Η	κυβέρνηση	δεν	στάθηκε	στο	ύψος	της»,	τόνισε	στο	σύντομο	χαιρετισμό	του	ο	πρό-
εδρος	των	Αξιωματικών	της	Αστυνομίας,	Γιώργος	Καμαρινόπουλος.	«Είμαστε και θα εί-
μαστε στο δρόμο μέχρι την τελική νίκη. Κανένας δεν θα κάμψει την αγωνιστικότητά μας», 
πρόσθεσε	 ο	 ίδιος,	 μεταφράζοντας	 τα	 αισθήματα	 όλων	 των	 ενστόλων	 για	 συνέχιση	 του	
αγώνα	τους.
Οι	συγκεντρωμένοι	στο	πλαίσιο	της	τρίωρης	εκδήλωσης	διαμαρτυρίας	απότισαν	φόρο	

τιμής	στους	νεκρούς	συναδέλφους	τους,	κρατώντας	αναμμένα	λευκά	κεριά	και	προχωρώ-
ντας	σε	καθιστική	διαμαρτυρία	κατά	μήκος	 της	Βασιλίσσης	Σοφίας,	από	 το	Κοινοβού-
λιο	ώς	 την	Ηρώδου	Αττικού.	 Επίσης,	 αντιπροσωπεία	 των	Ομοσπονδιών	 κατέθεσε	 λίγα	
λουλούδια	στο	χάλκινο	μνημείο	που	είχε	εντοιχιστεί	στη	συμβολή	των	οδών	Σταδίου	και	
Εδουάρδου	Λω,	στη	μνήμη	του	23χρονου	φοιτητή	Σωτήρη	Πέτρουλα,	που	τραυματίστηκε	
θανάσιμα	πριν	από	50	χρόνια	(21	Ιουλίου	1965)	κατά	τη	διάρκεια	φοιτητικής	διαδήλωσης	
και	των	επεισοδίων	με	τις	αστυνομικές	δυνάμεις.	«Ζητάμε ταπεινά συγγνώμη, ως εκπρόσω-
ποι των εργαζομένων σε μια δημοκρατική δημόσια Αστυνομία, αναγνωρίζοντας τους αγώνες 
όλων εκείνων που θυσίασαν τη ζωή τους για να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθερα»,	δήλωσε	αμέ-
σως	μετά	ο	πρόεδρος	της	Πανελλήνιας	Ομοσπονδίας	Αστυνομικών	Υπαλλήλων,	Δημήτρης	
Κυριαζίδης.
Η	αντιπροσωπεία	επέδωσε	το	Ψήφισμα	στον	Πρόεδρο	της	Ελληνικής	Δημοκρατίας	Κά-

ρολο	Παπούλια	και	την	πρόεδρο	του	Ελληνικού	Κοινοβουλίου	Άννα	Ψαρούδα-Μπενάκη,	
με	την	ελπίδα	ότι	θα	βρει	ευήκοα	ώτα.

Νέες διαβεβαιώσεις για το επικίνδυνο
 
Την	 επόμενη	ημέρα	υπήρξε	συνάντηση	με	 τον	υπουργό	Εθνικής	Οικονομίας	Γιώργο	

Αλογοσκούφη,	ο	οποίος	διαβεβαίωνε	ότι:
α)	Η	δέσμευση	της	κυβέρνησης	σε	ό,τι	αφορά	το	επικίνδυνο	της	εργασίας	εξακολουθεί	

να	ισχύει,	όπως	συμφωνήθηκε	και	τούτο	θα	νομοθετηθεί	μέχρι	τέλους	Αυγούστου	2005.
β)	Η	δέσμευση	της	κυβέρνησης	σε	ό,τι	αφορά	την	αύξηση	του	Β.Μ.	κατά	140	ευρώ	θα	

τεθεί	σε	συζήτηση	μετά	τον	Σεπτέμβριο	2005	και
γ)	Η	εφαρμογή	του	νόμου	για	την	αποζημίωση	των	αστυνομικών	που	απασχολούνται	

κατά	τις	επαγγελματικές	συναντήσεις	ποδοσφαίρου,	καλαθόσφαιρας	κ.λπ.	από	τις	εταιρεί-
ες	και	όχι	από	τον	Έλληνα	πολίτη,	τίθεται	σε	λειτουργία	με	τη	δημιουργία	του	αναγκαιού-
ντος	κωδικού	κατάθεσης	των	προβλεπόμενων	ποσών	στον	προϋπολογισμό	του	κράτους.	
Η	συνέχεια	είχε,	όμως,	και	τα	ευτράπελά	της,	αφού	όχι	απλώς	η	κυβέρνηση	άφησε	τον	

Αύγουστο	να	περάσει	χωρίς	να	υλοποιηθούν	οι	δεσμεύσεις	της,	αλλά	την	τελευταία	στιγ-
μή,	κι	ενώ	είχε	προαναγγελθεί	νέα	κινητοποίηση	με	αφορμή	τη	Διεθνή	Έκθεση	Θεσσαλο-
νίκης,	έδωσε	στους	συνδικαλιστές	μια	πρόταση-τροπολογία	που	δεν	είχε	καμία	σχέση	με	
τα	συμφωνηθέντα.	Ο	Γ.	Αλογοσκούφης	το...	απέδωσε	σε	λάθος.	Οι	συνδικαλιστές	έκαναν	
λόγο	για	κακόγουστη	φάρσα	και	κάλεσαν	τους	συναδέλφους	τους	να	κλείσουν	τα	αφτιά	
τους	στις	Σειρήνες	και	να	δώσουν	δυναμικό	«παρών»	στο	Λευκό	Πύργο	στις	9/9/2005,	
πράγμα	που	έγινε,	από	χιλιάδες	αστυνομικούς,	πυροσβέστες	και	λιμενικούς.

«Είπα, είπα, ξείπα, δεν υπάρχει τσίπα»,	ήταν	ένα	χαρακτηριστικό	σύνθημα	των	διαδηλω-
τών	που	ακούστηκε	σε	όλη	τη	Θεσσαλονίκη.
Τα	 συνδικαλιστικά	 όργανα	 των	Ομοσπονδιών	 συνεδρίασαν	 επανειλημμένως	 στη	 συ-

νέχεια,	εξετάζοντας	το	ενδεχόμενο	νέων	κινητοποιήσεων,	ανάλογα	και	με	τις	δεσμεύσεις	
που	θα	λάμβαναν	από	κυβέρνηση	και	πολιτικά	κόμματα.	Ο	πρόεδρος	Γιώργος	Καμαρινό-
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πουλος,	μάλιστα,	εξέθεσε	αναλυτικά	τις	θέσεις	του	και	στη	Διαρκή	Επιτροπή	της	Βουλής	
όπου	είχε	κληθεί	μαζί	με	τους	άλλους	προέδρους,	χωρίς	όμως	αυτές	να	ληφθούν	υπόψη.	
Αντιθέτως,	η	κυβέρνηση	προώθησε	και	πέτυχε	την	ψήφιση	μιας	ρύθμισης	που	δεν	είχε	
καμία	σχέση	με	τις	δεσμεύσεις	της.	Σύμφωνα	με	αυτήν:	

«Στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και στο ένστολο προσωπικό του 
Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ειδικών συνθηκών, 
το οποίο θα ανέλθει στο ποσό των 57,60 ευρώ μετά την ολοκλήρωση της τμηματικής κατα-
βολής τους η οποία ορίζεται ως εξής:

α) Από 1-9-2005, καταβάλλεται ποσό δεκατεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (14,40€).
β) Από 1-9-2006, καταβάλλεται ποσό είκοσι οκτώ και ογδόντα λεπτών (28,80€).
γ) Από 1-9-2007, καταβάλλεται ποσό σαράντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (43,20€).
δ) Από 1-9-2008 και εφεξής, καταβάλλεται ποσό πενήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών 

(57,60€).
ε) Αντίστοιχο ποσό χορηγείται και στους συνταξιούχους».
Οι	Ομοσπονδίες	ανακοίνωσαν	ότι	«το χορηγούμενο κατ’ έτος ποσό των 14,40€ προήλθε 

από την αφαίρεση αντιστοίχου ποσού από το αρχικά προβλεφθέν των 760€ που θα έφτανε 
για το τρέχον έτος ο βασικός μισθός του Υ/Β’. Έτσι, για φέτος με καθυστέρηση οκτώ (8) μη-
νών και με το προαναφερόμενο “ΤΡΙΚ” της χορήγησης του επιδόματος ειδικών συνθηκών 
“καλύπτεται” η εισοδηματική πολιτική για τους αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς». 
Κατήγγειλαν,	μάλιστα,	για	εμπαιγμό	την	κυβέρνηση	και	προανήγγειλαν	νέες	κινητοποιή-
σεις	εντός	κι	εκτός	χώρας	με	παράλληλη	ενημέρωση	των	Αρχηγών	των	πολιτικών	κομμά-
των.

Το	13ο	τακτικό	συνέδριο	της	ΠΟΑΞΙΑ	πραγματοποιήθηκε	στη	ΓΑΔΑ	στις	10	και	11	
Νοεμβρίου,	όπου,	όπως	ήταν	αναμενόμενο,	κυριάρχησε	η	ανακολουθία	της	κυβέρνησης	
σε	όλα	τα	προεκλογικά	της	λεγόμενα.	Μισθολόγιο,	επικινδυνότητα	εργασίας,	βαθμολόγιο,	
αποκατάσταση	διωχθέντων,	αναδιάρθρωση	υπηρεσιών,	υγιεινή	και	ασφάλεια,	αναπλήρω-
ση	 εισοδήματος	 τραυματισθέντων	 εν	ώρα	 υπηρεσίας	 και	 πολλά	 άλλα	 ζητούν	 πειστικές	
απαντήσεις	δύο	χρόνια	μετά	τον	σχηματισμό	της	κυβέρνησης	του	Κώστα	Καραμανλή.	
Παρουσιάζοντας	τον	Διοικητικό	Απολογισμό,	ο	γραμματέας	Δημοσθένης	Καλαμπαλί-

κης,	αναφέρεται	σε	εσωτερικές	προσπάθειες	αναστολής	της	δράσης	του	Διοικητικού	Συμ-
βουλίου,	αλλά	και	στα	αποτελέσματα	της	συνδικαλιστικής	δράσης,	χαρακτηρίζοντάς	τα	
δυσανάλογα	των	αγώνων	που	δόθηκαν.	Παρά	ταύτα,	στάθηκε	ιδιαιτέρως	σε	ορισμένες	θε-
τικές	διατάξεις,	που	ψηφίστηκαν	μέσω	του	νόμου	3387/2005	«για	την	ίδρυση	του	ΚΕΜΕΑ	
και	άλλες	διατάξεις»	που	προέβλεπαν:	

- Κατάργηση της μέχρι τότε απαιτούμενης κρίσης για τη χορήγηση των μισθολογικών προ-
αγωγών, οι οποίες πλέον θα χορηγούνται με διαπιστωτική πράξη του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

- Καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισαγομένων και χωρίς εξετάσεις εισαγωγή στο ΤΕΜΑ 
πτυχιούχων Ανθ/μων κατά τα εκπαιδευτικά έτη 2005-6 έως και 2008-9.

- Καθιέρωση επίσημης ημέρας εκδήλωσης τιμής προς το εν αποστρατεία προσωπικό της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

- Εκτός οργανικών θέσεων προαγωγή των θανόντων αστυνομικών από την προτεραία του 
θανάτου τους.

- Κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων πρόσληψη ενός εκ των οικείων του καταστά-
ντος ανικάνου σε ποσοστό άνω του 67% αστυνομικού.
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- Σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της παραβατικότητας σε Δήμους με πληθυ-
σμό άνω των 3.000 κατοίκων και Κεντρικό Συμβούλιο Πρόληψης της παραβατικότητας στο 
Υ.Δ.Τ.

- Διάθεση εισαγγελικού λειτουργού στις Δ/νσεις Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης για 
την εποπτεία και καθοδήγηση του ανακριτικού τους έργου.

- Ίδρυση Ειδικής Υπηρεσίας επιπέδου Υποδ/νσης στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής με τίτλο 
«Θάλαμος Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου της Κυκλοφορίας” με προϊστάμενο 
Αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. και με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των συναρμοδίων υπηρεσιών.
Ο	πρόεδρος	της	ΠΟΑΞΙΑ	Γιώργος	Καμαρινόπουλος,	από	την	πλευρά	του,	στάθηκε	στο	

γεγονός	ότι	«το συνέδριο διεξάγεται σε χρόνο που έχουμε αφήσει πίσω μας την επιτυχή αντι-
μετώπιση τεράστιων για τα μεγέθη της χώρας μας γεγονότων όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, 
η Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών στη Χαλκιδική και η εξάρθρωση της τρομο-
κρατίας. Έχοντας αποδείξει τις δυνατότητες της υπηρεσίας μας κατά τη διαχείριση των ανω-
τέρω κορυφαίων γεγονότων, χωρίς να πιεζόμαστε πλέον από άμεσες ανάγκες, επιθυμούμε 
με νηφαλιότητα και υπευθυνότητα, αφενός να προσεγγίσουμε το περιβάλλον, εσωτερικό και 
διεθνές, στο οποίο λειτουργούμε και αφετέρου να δώσουμε το στίγμα μας σχετικά με το πώς 
οι Αξιωματικοί της Αστυνομίας αντιλαμβάνονται τις ευθύνες τους για το μέλλον, για τούτο 
και στα πλαίσια του Συνεδρίου μας αποφασίσαμε να αναφερθούμε διεξοδικά στο ακανθώδες 
ζήτημα της ανακατανομής της αστυνομικής δύναμης ως προϋπόθεση για την εύρυθμη και 
ομαλή λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών».
Στη	συνέχεια	ανέλυσε	τις	διεθνείς	εξελίξεις	μετά	την	πτώση	του	Ανατολικού	Συνασπι-

σμού,	τονίζοντας	ότι	«στον κόσμο διεξάγεται ένας ακήρυκτος πόλεμος, πρωτόγνωρης μορ-
φής, με μαχητές αόρατους, οι οποίοι αποφεύγοντας το πεδίο της μάχης, επιχειρούν σε με-
γάλες συγκεντρώσεις άμαχου πληθυσμού, κατά εγκαταστάσεων ζωτικής σημασίας και κατά 
προσώπων-κρίκων του αντιπάλου με απώτερο σκοπό την αποσταθεροποίηση των δυτικών 
κοινωνιών, την ανατροπή της διεθνούς τάξης και εντέλει την έμμεση υποδούλωση όλων των 
λαών της γης. Στον πόλεμο αυτό δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν απαγορευμένα όπλα, 
δεν πλήττονται οι οργανωμένοι «στρατοί», αλλά προσφιλής στόχος είναι άοπλοι και ξέγνοια-
στοι άνθρωποι.

Οι δυτικές κοινωνίες, μεταξύ των οποίων και η δική μας, οι οποίες μετά από μακρές και 
επίπονες διαδικασίες επεφύλαξαν στο σύνολο των μελών τους οικονομική ευημερία που ίδια 
δεν έχει αναφερθεί πάλι στη γνωστή ιστορία, κοινωνική συνοχή, συνθήκες ασφάλειας, σχε-
δόν παραδεισένια πραγματικότητα που άλλοτε υπόσχοντο οι διάφορες θρησκείες, βρίσκονται 
αντιμέτωπες με την τρομοκρατία και απειλούνται με κατάρρευση.

Όλα όσα χτίσαμε απειλούνται ή τίθενται σε αμφισβήτηση τόσο για εμάς τους ίδιους όσο 
και για τα παιδιά μας. Όλοι είμαστε εν δυνάμει στόχοι, έστω και αν δεν είμαστε στρατιώτες 
με τη στενή του όρου έννοια, παραφρόνων, οι οποίοι δεν διστάζουν να διαπράξουν τα φρι-
κτότερα εγκλήματα προκειμένου να προωθήσουν τους στόχους τους (ατράνταχτες αποδείξεις 
τα γεγονότα στους δίδυμους πύργους του Μανχάταν, το μετρό της Μαδρίτης, το μετρό και τα 
λεωφορεία στο Λονδίνο, οι βομβιστικές επιθέσεις στα τουριστικά θέρετρα της Ινδονησίας).

Εκτός, όμως, από τον αόρατο πόλεμο, η παγκοσμιοποίηση, σε συνδυασμό με τη μεγάλη 
συγκέντρωση πληθυσμών σε μικρούς χώρους λόγω της αστυφιλίας, γέννησε και μία άλλη 
σειρά κινδύνων που μας απειλούν, όπως η ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση, το ξέπλυμα χρή-
ματος, τα ναρκωτικά, το οργανωμένο έγκλημα, η εγκληματική εκμετάλλευση της τεχνολογίας, 
η διασπορά των όπλων μαζικής καταστροφής -τα οποία σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν 
από μη έχοντες σώας τας φρένας δυνητικά μπορεί να επιφέρουν ανεπανόρθωτα πλήγματα σε 
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εκτεταμένους εδαφικούς χώρους, και μεγάλο αριθμό πολιτών- η μικροεγκληματικότητα, η 
ανεργία και η οικονομική δυσπραγία.

Ακόμη δεν πρέπει να υποτιμηθούν οι κίνδυνοι που ανακύπτουν σε περίπτωση φυσικών 
καταστροφών (π.χ. τυφώνες στις Η.Π.Α., σεισμός και τσουνάμι στην Ινδονησία, διάφορες 
επιδημίες ως η προ των πυλών ενδεχόμενη πανδημία της γρίπης των πουλερικών).

Στο σημείο αυτό πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στα γεγονότα της Γαλλίας, όπου 
η λεγόμενη εξέγερση των «κολασμένων» είναι σε εξέλιξη, έχοντας παραλύσει όλη τη χώρα. 
Επειδή, όμως, όλα τα ιδεολογικά ρεύματα ξεκίνησαν από τη μεγάλη αυτή χώρα για να απο-
τελέσουν στη συνέχεια το εφαλτήριο για τον μετασχηματισμό των Δυτικών κοινωνιών, το 
φαινόμενο πρέπει ιδιαίτερα να αναλυθεί από τη χώρα μας, στην οποία επικρατούν σε μικρο-
γραφία όμοιες συνθήκες. Γνώμη μας είναι ότι το αίτιο της εξέγερσης πρέπει να αναζητηθεί 
στην απεμπόληση από το επίσημο Γαλλικό κράτος αλλά και από την κοινωνία της χώρας 
αυτής του περίφημου συνθήματος της Γαλλικής επανάστασης του 1789 «Ελευθερία - Ισό-
τητα - Αδελφότητα». Δεν μπορεί δηλαδή το Γαλλικό έθνος, που εκμεταλλεύτηκε διάφορους 
λαούς την εποχή της αποικιοκρατίας, τους πρώτους μετανάστες που εισήγαγε από τις αποι-
κίες του για να υπηρετήσουν και να διευρύνουν την ευημερία των γηγενών, να συνεχίσει να 
εκμεταλλεύεται και τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδιών τους, αφήνοντας κατά μέρος 
τις μεγαλόστομες διακηρύξεις περί πλήρους ενσωμάτωσης των μεταναστών στην κοινωνία. 
Εδώ υπάρχει και ένα πρόσθετο στοιχείο, ότι η δεύτερη και η τρίτη γενιά μεταναστών έχουν 
τελείως αποκοπεί από τις χώρες προέλευσής τους, θεωρούν το έδαφος της Γαλλίας ως πά-
τριο έδαφος και σε αυτό θα πολεμήσουν για να ζήσουν αξιοπρεπώς ή να πεθάνουν.

Αναφέρουμε όλα τα ανωτέρω επειδή στη χώρα μας υπάρχει μεγάλος αριθμός μεταναστών 
που σε περίπτωση εξέγερσής τους η Αστυνομία θα διαχειριστεί το πρόβλημα, οι οποίοι προ-
ϊόντος του χρόνου ολοένα και αποκόπτονται από τις πατρίδες τους και θεωρείται σχεδόν 
βέβαιο ότι θα παραμείνουν στη χώρα μας αγωνιζόμενοι για ένα καλύτερο αύριο. Θα πρέπει, 
λοιπόν, η χώρα μας, αξιοποιώντας τη Γαλλική εμπειρία, να λάβει όλα τα μέτρα που απαι-
τούνται για την ειρηνική ενσωμάτωση των μεταναστών στην κοινωνία μας με τη δημιουργία 
συνθηκών ισονομίας και ισοπολιτείας για όλους.

Επιπροσθέτως δε, τα όποια μέτρα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την παράμετρο της 
μη δημιουργίας «γκέτο» από μετανάστες που προέρχονται από γειτονικές χώρες, για να μη 
φθάσουμε κάποια μέρα σε διεκδικήσεις από τους γείτονές μας λόγω συμπαγών μειονοτικών 
πληθυσμών σε συγκεκριμένες περιοχές.

Κατά τη γνώμη μας, οι μετανάστες συνέβαλαν στην οικονομική πρόοδο της Ελληνικής 
κοινωνίας, αλλά και οι ίδιοι «έφαγαν ψωμί» που τόσο είχαν στερηθεί.

Υπάρχει το υπόβαθρο για πλήρη ενσωμάτωσή τους.
Παραφράζοντας τη ρήση των αρχαίων προγόνων μας ότι «Έλληνες είναι οι μετέχοντες 

της ημετέρας παιδείας» σήμερα μπορούμε να πούμε ότι «Έλληνες είναι όσοι βρίσκονται στην 
χώρα και μετέχουν της ημετέρας ευημερίας».

Η ειρηνική, λοιπόν, ενσωμάτωση των μεταναστών χωρίς συνέπειες αρνητικές για το κρά-
τος, το έθνος και την Ελληνική κοινωνία μπορεί εύκολα να γίνει εφόσον στην πράξη εφαρ-
μοσθεί το τρίπτυχο «ισονομία - ισοπολιτεία - αδελφοσύνη».

Κυρίες και Κύριοι,
Σε γενικές γραμμές, αυτοί είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα 

και οι διάφορες κρατικές οντότητες ειδικά δε τα προηγμένα δυτικά κράτη με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες τους επιβάλλεται όπως λάβουν συντονισμένα μέτρα για να τους αντιμετωπίσουν. 
Το οφείλουμε αυτό και στους εαυτούς μας και στα παιδιά μας. Αρμόδιες υπηρεσίες για την 
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αντιμετώπιση των ανωτέρω κινδύνων είναι τα διάφορα ένστολα Σώματα που έχουν στη διά-
θεσή τους οι κυβερνήσεις, και ειδικά η Αστυνομία.

Η χώρα μας με χαρακτηριστικά όμοια των προηγμένων δυτικών κρατών αλλά και της 
γεωγραφικής της θέσης μεταξύ Δύσης, Ανατολής, Νότου και Βορρά αντιμετωπίζει ιδιαίτερη 
πίεση από τα σύγχρονα ανωτέρω προβλήματα, για τούτο και επιβάλλεται να έχει μια επαρ-
κώς ισχυρή Αστυνομία, η οποία θα μπορεί να τηρεί την ισορροπία στο εσωτερικό της χώρας, 
να ελέγχει το έγκλημα, να αντιμετωπίζει τις απειλές κατά της εθνικής μας ακεραιότητας 
που εκπορεύονται από μεμονωμένα άτομα ή ολιγομελείς ομάδες που δρουν στο εσωτερικό, 
να υποστηρίζει τον έξω των συνόρων διαβιούντα Ελληνισμό και να ανταποκρίνεται στις 
διεθνείς υποχρεώσεις που η χώρα μας έχει αναλάβει έναντι των εταίρων μας της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και εν γένει της παγκόσμιας κοινότητας. Για να γίνει τούτο, απαιτείται όπως η 
Πολιτεία ιδιαίτερα ενδιαφερθεί για την Αστυνομία, ώστε αυτή να μπορεί να εκπληρώνει στο 
ακέραιο την αποστολή της, οι εγκληματούντες να νιώθουν την ανάσα της σε κάθε παρανομία 
τους, οι νομοταγείς πολίτες να προσβλέπουν σε αυτή για την επίλυση των προβλημάτων τους, 
αλλά και να μην εκτραπεί του σκοπού της, γιατί τούτο θα έχει άμεσο αντίκτυπο στις ελευθε-
ρίες των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας».
Στη	συνέχεια	ανέπτυξε	τις	θέσεις	της	ΠΟΑΞΙΑ	για	μια	αποτελεσματικότερη	Αστυνομία,	

διατυπώνοντας	τον	προβληματισμό	του	για	τον	κατακερματισμό	του	αστυνομικού	έργου	
με	τη	δημιουργία	νέων	Σωμάτων,	όπως	η	Αγροφυλακή	ή	η	Δικαστική	Αστυνομία	κ.λπ.
Όσον	αφορά	το	θέμα	της	Ημερίδας	«Η ανακατανομή της Αστυνομικής δύναμης ως ανα-

γκαία προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών»,	παρατήρησε	
ότι	από	το	προηγούμενο	έτος	η	Επιτροπή	που	είχε	συσταθεί	για	τη	μελέτη	του	προβλή-
ματος,	κατέληξε	σε	πόρισμα	σχετικά	με	την	αναδιάρθρωση	των	υπηρεσιών	της	Αστυνο-
μίας,	χωρίς	ωστόσο	να	αξιοποιηθεί.	Επανέλαβε	δε	τις	προτάσεις	της	Ομοσπονδίας	για	την	
αναδιάρθρωση	και	τον	καθορισμό	της	οργανικής	δύναμης,	δίνοντας	προτεραιότητα	στη	
στελέχωση	των	μαχίμων	υπηρεσιών.	«Πρώτα θα στελεχωθούν οι μάχιμες υπηρεσίες και ό,τι 
περισσέψει, θα διατεθεί στα Επιτελεία και τις Κεντρικές Υπηρεσίες. Έτσι θα καταφέρουμε να 
κατεβάσουμε τους Αστυνομικούς στο δρόμο, δίπλα στον πολίτη, που είναι και το ζητούμενο. 
Βέβαια επειδή εμείς δεν αποφεύγουμε να θέσουμε “τον δάκτυλον επί των τύπων των ήλων”, 
γνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία των Αστυνομικών προσφεύγουμε σε πολιτικούς ή υπηρεσιακούς 
παράγοντες αναζητώντας μια πιο ξεκούραστη θέση για να υπηρετήσουμε, αποφεύγοντας τον 
κάματο του πεζοδρομίου και τον κίνδυνο της σύγκρουσης με την παρανομία, που όμως είναι 
η μαγεία της δουλειάς μας. Έτσι έχουμε μάθει. Εμείς, όμως, οι Αξιωματικοί της Αστυνομίας, 
που μας έχουν εκλέξει οι συνάδελφοί μας για να τους εκπροσωπούμε, καλούμε την πολιτική 
και φυσική μας Ηγεσία, να μας διατάξει να βγούμε στο δρόμο κοντά στους πολίτες, όπως 
απαιτεί η δουλειά μας και όχι να είμαστε κλεισμένοι σε ένα γραφείο αναγκασμένοι πολλές 
φορές να δημιουργούμε εκ του μη όντος φόρτο εργασίας, με μόνο σκοπό τη διατήρηση της μη 
αναγκαίας θέσης μας.

Επισημαίνουμε ότι τα ανωτέρω δεν στρέφονται κατά των συναδέλφων μας που υπηρετούν 
στα επιτελεία, οι οποίοι αναγνωρίζουμε ότι πολλές φορές εργάζονται σκληρότερα και από 
τους μάχιμους συναδέλφους τους. Εκείνο που θέλουμε να επιτύχουμε είναι να περιορίσουμε 
τη γραφειοκρατία και να βοηθήσουμε τις μάχιμες υπηρεσίες να προσφέρουν καλύτερες υπη-
ρεσίες στους πολίτες. Κύριοι της πολιτικής και φυσικής Ηγεσίας του υπουργείου μας, σας 
δείχνουμε το δρόμο. Όταν πιέζεστε από Αστυνομικούς που θέλουν να αποφύγουν τη μάχη, ως 
άλλοθι κατηγορήστε εμάς. Θα εκλάβουμε τέτοια κατηγορία ως ιδιαίτερο τίτλο τιμής. Τολμή-
στε! Βάλτε τους αστυνομικούς να περιπολούν στους δρόμους και τις πλατείες για να αισθά-
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νονται ασφάλεια οι πολίτες και να μην μπορεί ο κάθε κακοποιός να ληστεύει σκοτώνοντας ή 
τραυματίζοντας παράλληλα τους ανθρώπους του μόχθου την ώρα που επιστρέφουν στο σπίτι 
τους από τη δουλειά τους»,	είπε	χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος	στη	συνέχεια	σε	ορισμένα	θέματα	που	απασχολούσαν	την	επικαιρότητα	

και	 έχουν	σχέση	με	 την	Αστυνομία,	 έθιξε	α)	 το	μείζον	 ζήτημα	 της	 διάθεσης	αστυνομι-
κών	σε	πολιτικά	και	άλλα	σημαίνοντα	πρόσωπα	(σύσταση	μόνιμης	Επιτροπής	από	Αξι-
ωματικούς,	η	οποία	θα	διαχειρίζεται	τα	αιτήματα),	β)	την	αξιοποίηση	των	καμερών	που	
τοποθετήθηκαν	στους	κεντρικούς	δρόμους	της	Αθήνας	και	προκαλούσαν	έντονες	επικρί-
σεις	(ακόμα	και	η	Αρχή	Προστασίας	Προσωπικών	Δεδομένων	έχει	αποφανθεί	αρνητικά,	
ο	Δ.Σ.Α.	έχει	ζητήσει	την	απόσυρσή	τους	κ.λπ.),	γ)	τις	αντιδράσεις	για	την	υπεραστυνό-
μευση,	το	ενδεχόμενο	 ίδρυσης	Δικαστικής	Αστυνομίας,	τονίζοντας	ότι	θα	πρόκειται	για	
λάθος	απόφαση,	δ)	τη	σύσταση	Επιτροπής	για	την	αναμόρφωση	του	Ποινικού	Κώδικα	και	
του	Κώδικα	Ποινικής	Δικονομίας	και,	τέλος,	στις	θεσμικές	αλλαγές	(κρίσεις-προαγωγές,	
αναγνώριση	επικινδυνότητας,	αξιοπρεπείς	μισθοί,	τεχνολογικός	εξοπλισμός,	εκπαίδευση	
κ.λπ.)	που	απαιτούνται	για	να	μπορέσουν	οι	αστυνομικοί	απερίσπαστοι	να	αφοσιωθούν	
στα	καθήκοντά	τους.

«Η ικανοποίηση των ανωτέρω είναι το ελάχιστο που η κυβέρνηση μπορεί άμεσα να πραγ-
ματοποιήσει γιατί και ώριμα είναι και συμβαδίζουν με την εποχή μας.

Για να μην θεωρηθούμε ότι δεν αναγνωρίζουμε τα θετικά, έχουμε χρέος να αναφερθούμε 
στο έργο του κ. Χρυσοχοΐδη, ο οποίος εκτός των άλλων θεσμοθέτησε τις μισθολογικές προα-
γωγές και αύξησε τις οργανικές θέσεις των Ανωτέρων και Ανωτάτων Αξιωματικών, πράξεις 
που βελτίωσαν τη θέση των Αξιωματικών της Αστυνομίας, η δε σημερινή μας πολιτική Ηγε-
σία, ο παριστάμενος κ. Βουλγαράκης δηλαδή, μας χορήγησε το επίδομα των 2.300 ευρώ ως 
αποζημίωση για την υπερεργασία μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθιέρωσε τον Κώδικα 
Δεοντολογίας των Αστυνομικών και στο Νόμο περί ΚΕ.ΜΕ.Α. κατήργησε την κρίση για τη 
χορήγηση των μισθολογικών προαγωγών και συμπλήρωσε τις διατάξεις για τα θύματα Αστυ-
νομικούς και τις οικογένειές τους από εγκληματικές ενέργειες του κοινού Ποινικού Δικαίου, 
εξισώνοντάς τους με τα θύματα της τρομοκρατίας.

Δηλώνουμε, όμως, ξεκάθαρα ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη νέα κυβέρνηση, η 
ανοχή μας εξαντλήθηκε και γι’ αυτό αναμένουμε άμεσα την υλοποίηση των προεκλογικών 
εξαγγελιών της», τόνισε	ο	Γιώργος	Καμαρινόπουλος.
Δεν	ήταν,	επομένως,	έκπληξη	ούτε	το	γεγονός	της	σκόπιμης	απουσίας	των	συνδικαλι-

στών	από	τις	επίσημες	εκδηλώσεις	για	την	Ημέρα	της	Αστυνομίας	λίγες	ημέρες	νωρίτερα	
(20η	Οκτωβρίου).	Γι’	αυτό	κάλεσαν	όλους	τους	ένστολους	των	Σ.Α.	σε	νέα	πανελλαδική	
συγκέντρωση,	συν	γυναιξί	και	τέκνοις,	στην	Αθήνα,	στις	13	Δεκεμβρίου	2005.

Ο αγώνας συνεχίζεται

Το	μήνυμα	ήταν	ηχηρό.	«Όπως δίνουμε τον αγώνα μας με πίκρα και πόνο, χωρίς να 
υπολογίζουμε τίποτε για να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες, το ίδιο κάνουμε και σήμερα. 
Η κυβέρνηση ξέχασε τις υποσχέσεις της. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι την τελική νίκη!»,	είπε	
χαιρετίζοντας	το	πλήθος	ο	πρόεδρος	της	ΠΟΑΞΙΑ.	«Ο προϋπολογισμός είναι μια κοροϊδία, 
με ψίχουλα δεν φτιάχνεται το αίσθημα ασφαλείας», «Φτιάξτε μισθολόγιο χωρίς περικοπές, 
δώστε μια ελπίδα καλύτερη από χθες»,	ήταν	δυο	μόνο	από	τα	δεκάδες	συνθήματα	αγωνίας	
που	ακούγονταν	επί	ώρες	από	τους	διαδηλωτές	τόσο	στο	Παναθηναϊκό	Στάδιο,	όσο	και	
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έξω	από	το	Κοινοβούλιο,	όπου	κατέληξε	η	πορεία.	Λίγο	μετά	τα	μεσάνυχτα	της	13ης	προς	
14	Δεκεμβρίου	2005,	τα	προεδρεία	συναντήθηκαν	στο	Μέγαρο	Μαξίμου	με	τον	Διευθυντή	
του	Γραφείου	Τύπου	του	Πρωθυπουργού,	Ιωάννη	Ανδριανό.
Η	συνάντηση	κράτησε	πάνω	από	μία	ώρα	και	δεν	κατέληξε	ευχάριστα,	αφού	ο	σύμβου-

λος	του	Πρωθυπουργού	πίστευε	ότι	η	θεσμοθέτηση	της	επικινδυνότητας	της	εργασίας	είχε	
γίνει.
Εγκάρδιο	χαιρετισμό	μετέφερε	στους	Έλληνες	ενστόλους	και	ο	γενικός	γραμματέας	της	

Ομοσπονδίας	Αστυνομικών	Ιταλίας,	Αλεσάντρο	Πισανιέλο,	ο	οποίος	τόνισε	«ότι δεν μπο-
ρούμε να προσπεράσουμε την αμφισβήτηση της αξιοπρέπειας των αστυνομικών. Οι αστυ-
νομικοί είναι πρώτα πολίτες και μετά “αριθμοί”. Οι κυβερνώντες οφείλουν να τους θωρα-
κίσουν, οφείλουν να τους κάνουν αναγνωρίσιμους από τους πολίτες, να εξασφαλίσουν την 
άριστη εκπαίδευση και τον επαγγελματισμό τους. Κατανοούμε ότι υπάρχει οικονομική κρίση, 
δεν δεχόμαστε, όμως, ότι μπορεί να γίνουν περικοπές δαπανών στον τομέα της ασφάλειας».

Οι	έξι	πλέον	πρόεδροι	των	Ομοσπονδιών,	αφού	στο	κοινό	μέτωπο	έχει	προστεθεί	πλέον	
και	η	Πανελλήνια	Ένωση	Αξιωματικών	Λ.Σ.	με	πρόεδρο	τον	Π.	Μποτίνη,	ευχαρίστησαν	
την	επομένη	δημοσίως	τις	συναδέλφισσες	και	τους	συνάδελφους	τους,	για	τους	κοινούς	
αγώνες	που	δίνουν,	τονίζοντας	όμως	ότι	«κάποιες κακεντρεχείς κριτικές που εκπορεύονται 
από συγκεκριμένους κύκλους είναι αδύναμες να επηρεάσουν το δικό μας στόχο. Η δύναμη 
της αυθαίρετης κριτικής τους είναι αδύναμη μπροστά στη δυναμική του αγώνα και τις δικές 
μας προσπάθειες. Η εμπιστοσύνη σας μας εμπνέει και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. 
Είμαστε αισιόδοξοι και αγωνιζόμαστε για ένα αποτέλεσμα δικαίωσης όλων μας. Τέλος, ευ-
χόμαστε σε όλους και όλες καλές γιορτές, με υγεία και δύναμη για συλλογική προσπάθεια. 
Ευχόμαστε, το Νέο Έτος 2006 να δώσει την ευκαιρία να συναντηθούμε με τις ελπίδες, τις 
προσδοκίες και τους στόχους μας»194.
Στις	30	Δεκεμβρίου	2005,	όμως,	λίγο	πριν	έρθει	ο	καινούργιος	χρόνος,	στο	Μαλακάσι	

Τρικάλων	σημειώθηκε	ένα	διπλό	στυγερό	έγκλημα	με	θύματα	τους	αστυνομικούς	Δημήτρη	
Κωτσή	και	Κώστα	Βλαχοπάνο.	Κατά	τη	διάρκεια	μεταγωγής	από	το	Τμήμα	Μεταγωγών	
δικαστηρίων	Ιωαννίνων,	ενός	Ρώσου	άκρως	επικίνδυνου	κρατουμένου,	εκείνος	εκμεταλ-
λεύτηκε	το	διάτρητο	σύστημα	μεταγωγών	για	να	αποδράσει...	Μαζί	με	άλλον	κακοποιό,	
κατάφερε	να	τους	αφοπλίσει	και	να	σπείρει	το	θάνατο.

Τα	τραγικά	αυτά	γεγονότα	προκάλεσαν	τριγμούς	στα	ανώτατα	κλιμάκια	της	Αστυνομί-
ας,	αλλά	και	στην	κυβέρνηση,	αφού	στις	μεν	15	Φεβρουαρίου,	ο	Γιώργος	Βουλγαράκης	
παρέδωσε	στον	Βύρωνα	Πολύδωρα	στις	δε	28	Φεβρουαρίου	ο	Γιώργος	Αγγελάκος	στον	
Αναστάσιο	Δημοσχάκη.
Η	τραγική	ειρωνεία	είναι	ότι	εκείνες	τις	ημέρες	συνέπεσε	και	η	τελετή	αποκαλυπτη-

ρίων	του	Μνημείου	Πεσόντων	Αστυνομικών	κατά	την	εκτέλεση	του	καθήκοντος	(25-2-
06),	 στον	 προαύλιο	 χώρο	 του	 υπουργείου	Δημόσιας	Τάξης.	 Στην	 επιμνημόσυνη	 δέηση	

194. Εκείνη την περίοδο, οι συνδικαλιστές είχαν βρεθεί στο στόχαστρο συγκεκριμένων ΜΜΕ, τα 
οποία είχαν ταυτιστεί με συγκεκριμένες κυβερνητικές επιλογές και ήταν επόμενο να μη συμφωνούν με 
τη συνδικαλιστική τακτική των αδιάκοπων αγώνων, ανεξαρτήτως αν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα 
Δημοκρατία. Αυτό φάνηκε αργότερα και όταν υπουργός είχε αναλάβει ο Βύρων Πολύδωρας, ο οποίος 
είχε κι αυτός στοχοποιηθεί από συγκεκριμένα ΜΜΕ, ασχέτως αν είχε καλές ή κακές σχέσεις με τους 
συνδικαλιστές της Αστυνομίας.
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που	πραγματοποιήθηκε	κατά	τη	διάρκεια	της	τελετής,	χοροστάτησε	ο	τότε	Αρχιεπίσκοπος	
Αθηνών	και	Πάσης	Ελλάδος,	μακαριστός	Χριστόδουλος.
Στην	εκδήλωση	παρέστησαν	ο	υπουργός	Δημόσιας	Τάξης	Βύρων	Πολύδωρας,	ο	γενικός	

γραμματέας	του	υπουργείου	Λεωνίδας	Ευαγγελίδης	και	σύσσωμη	η	Ηγεσία	της	Ελληνικής	
Αστυνομίας.	Παρέστησαν	επίσης	εκπρόσωποι	 της	πολιτικής	ζωής	του	τόπου,	Διοικητές	
Υπηρεσιών	στις	οποίες	υπηρέτησαν	εν	ζωή	πεσόντες	αστυνομικοί,	αστυνομικοί	των	Υπη-
ρεσιών	της	Αττικής,	μέλη	των	οικογενειών	των	πεσόντων	αστυνομικών,	καθώς	και	εκπρό-
σωποι	των	Ενώσεων	και	της	Ομοσπονδίας	Αποστράτων	της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	των	
Συνδικαλιστικών	Ενώσεων	και	Ομοσπονδιών	του	προσωπικού	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	
και	των	Ομίλων	Φίλων	Αστυνομίας.	Εκ	μέρους	της	Π.Ο.ΑΞΙ.Α.	παρέστησαν	ο	γεν.	γραμ-
ματέας	Δημοσθένης	Καλαμπαλίκης,	ο	οργ.	γραμματέας	Αθανάσιος	Παπαμαργαρίτης	και	ο	
Ευστάθιος	Μητρόπουλος,	αναπλ.	γεν.	γραμματέας	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Αστυνομικών	
Συνδικάτων.
Νωρίτερα,	παρουσία	 της	πολιτικής	και	φυσικής	Ηγεσίας	 της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	

πραγματοποιήθηκε	επιμνημόσυνη	δέηση	υπέρ	των	πεσόντων	αστυνομικών	κατά	την	εκτέ-
λεση	του	καθήκοντος,	στον	Ι.	Ν.	Παμμεγίστων	Ταξιαρχών195.	
Παίρνοντας	το	λόγο,	ο	Βύρων	Πολύδωρας	αναφέρθηκε	στον	υψηλό	συμβολισμό	που	

περικλείει	το	γλυπτό	του	αρχιφύλακα	ε.α.	Ευάγγελου	Μήτσου,	τονίζοντας	ότι	τα	αποκαλυ-
πτήρια	εμπεριέχουν	ένα	σαφή	συλλογισμό.	«Ο συλλογισμός λέει πως κανένας δεν μπορεί να 
ζήσει ως άτομο και ως κοινωνία εάν δεν τιμά τους νεκρούς του. Καμία κοινωνία δεν μπορεί 
να ζήσει, εάν δεν σέβεται τη θυσία των ηρώων. Εμείς συμβολικά ως ελάχιστο φόρο τιμής 
ανεγείρουμε αυτό το μνημείο, τηρούντες ένα νόμο που μας είπε ο Περικλής ότι “για τους 
λαμπρά πράττοντες έργω και δηλούσθαι τας τιμάς”.

Οι ευχαριστίες μου στους λαβόντες την πρωτοβουλία και τα συγχαρητήριά μου προς τον 
αρχιτέκτονα και γλύπτη που ενεπνεύσθησαν αυτή την παράσταση. Θα σας πω, τι εγώ προ-
σλαμβάνω από τον συμβολισμό σε συνέχεια των όσων είπε ο Αρχηγός. Ο συμβολισμός είναι 
ο ορισμός της Αστυνομίας “φυλάσσειν την πόλιν”, είναι παριστάμενος στη μοντέρνα, τη σύγ-
χρονη γλυπτική σύνθεση, η πόλις προστατευομένη από τον Αστυνόμο των Αρχαίων Αθηνών 
και τον pretor urbanus της Ρώμης, από τον Αστυνόμο προτείνεται στην κοινωνία και στη 
ζωή το δίπτυχο της ειρήνης και του νόμου, αγαθά συγκολλητικά για την κοινωνική και εθνική 
συνοχή. Επιπλέον για την αναπεπταμένη και αναβαίνουσα ψυχή του πεσόντος υπάρχει μια 
διάσταση υπερηφάνειας του ανατείνεσθαι. Θα το δείτε πάλι στην παράσταση. Και τέλος, θα 
δείτε και το σκούφο της Γαλλικής Δημοκρατίας σε έναν υπαινιγμό επί του εικαστικού. Συγχα-
ρητήρια, λοιπόν, για τη σύλληψη, ακόμα πιο θερμά συγχαρητήρια, γιατί εννοούμε να τιμούμε 
την θυσίαν.

Η τελευταία μου λέξη, κυρίες και κύριοι, έχει να κάνει με τον ορισμό του “καθήκοντος”. 
Το καθήκον στο ελληνικό ήθος δεν είναι τυφλή πειθαρχία, είναι η εξίσωση της τιμής με την 
ελεύθερη προαίρεση. Αυτά βρίσκουμε στον πολιτισμό μας.

Καλώ γυναίκες και άντρες της Ελληνικής Αστυνομίας, Αξιωματικούς και Υπαλλήλους, 
να εννοήσουν αυτόν τον ορισμό του καθήκοντος στην εξίσωση της τιμής με την ελεύθερη 
προαίρεση και θα γίνουν οι ίδιοι ποιοτικά ανώτεροι Αξιωματικοί, ανώτεροι Υπάλληλοι, για 
να προσφέρουμε αυτό που οφείλουμε στην κοινωνία αίσθημα ασφαλείας, ειρήνη και νόμο».

195. Η επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιείται το πρώτο Ψυχοσάββατο κάθε έτους με πρωτοβουλία 
αρχικά της ΠΟΑΣΥ και στη συνέχεια από κοινού με την ΠΟΑΞΙΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μνημείο 
φιλοτέχνησε και δώρισε ο Αρχιφύλακας ε.α. κ. Ευάγγελος Μήτσου.
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Κυβερνητικές οι ευθύνες

Η	αστυνομική	οικογένεια	είχε	υποδεχθεί	τη	νέα	χρονιά	με	τον	πιο	άσχημο	τρόπο,	ση-
μαδεμένη	από	απεχθή	γεγονότα	που	έφερναν	στο	προσκήνιο	τις	κυβερνητικές	ευθύνες	και	
την	επιτακτική	ανάγκη	λήψης	σοβαρών	αποφάσεων	για	τον	εκσυγχρονισμό	της	Ελληνικής	
Αστυνομίας.	Οι	συνδικαλιστές	εξέφρασαν	την	ελπίδα	ότι	με	τον	ανασχηματισμό	θα	δοθεί	
ώθηση	στην	επίλυση	των	προβλημάτων	τους,	εκμεταλλευόμενοι	και	την	τοποθέτηση	του	
πρώην	ΥΔΤ	Γιάννη	Κεφαλογιάννη	ως	ειδικού	συμβούλου	του	Πρωθυπουργού.
Οι	συνδικαλιστές	ενημέρωσαν	τη	νέα	Ηγεσία	για	τα	χρονίζοντα	αιτήματά	τους,	μάλιστα	

από	τις	πρώτες	ενέργειές	τους	ήταν	και	η	αποκατάσταση	των	διωχθέντων	πρωτεργατών	
του	συνδικαλιστικού	κινήματος	Κώστα	Συγγούνη	και	Γιάννη	Κωτσή. Ο	Βύρων	Πολύδω-
ρας	παρότρυνε	τον	Αρχηγό,	αντιστράτηγο	Αναστάσιο	Δημοσχάκη,	να	προωθήσει	άμεσα	
την	απαιτούμενη	νομοθετική	ρύθμιση	για	την	αποκατάστασή	τους,	θεωρώντας	δεδομένη	
τη	δική	του	υπογραφή.	Δεν	έκρυψε	δε	τη	συγκίνησή	του,	ενθυμούμενος	ότι	τα	δύσκολα	
εκείνα	χρόνια	της	γένεσης	του	συνδικαλισμού	ήταν	απ’	έξω	από	το	υπουργείο	διαμαρτυρό-
μενοι. Έστειλε	μάλιστα	ένα	σαφές	μήνυμα	σε	όλους	εκείνους	τους	μικρόψυχους	και	τους	
παλαιομοδίτες,	όπως	είπε,	οι	οποίοι	δεν	θέλουν	το	συνδικαλισμό	στα	Σώματα	Ασφαλείας. 
«Έχω να τους πω την εξής κριτική παρατήρηση: Είναι ασεβείς προς την ίδια την αρετή του 
Σώματος. Τι είναι η αρετή του Σώματος; Μια οικογένεια, μια ομάδα, ένα πνεύμα ενότητος. 
Να το διασφαλίσουμε ως κόρη οφθαλμού. Εκείνοι που δεν θέλουν το συνδικαλισμό είναι σαν 
να έχουν τα παιδιά τους και να μην ξέρουν τι γίνεται σε μια μικρή ομάδα παιδιών, ή να μην 
ξέρουν τι γίνεται σε ένα δωμάτιο του σπιτικού τους. Μα είναι άκριτο.

Μεγάλη αρετή έχει ο συνδικαλισμός και γίνεται πιο μεγάλη η αρετή του όταν τηρούνται τα 
όρια ανάμεσα στην ευγένεια, στη διεκδίκηση και στη συνεργασία.

Ο συνδικαλισμός σήμερα, πρέπει να λύσει ζητήματα σαν τα σημερινά σταυρόλεξα. Πρέπει 
να κινηθεί ανάμεσα στην ευελιξία και στη σταθερότητα για να κρατηθεί το Σώμα, ώστε να μη 
γίνει ρήγμα. Είναι δικό σου το σπίτι και ταυτόχρονα οι ενοικούντες εν αυτώ πρέπει να είναι 
ευτυχισμένοι».
Αναφερόμενος	στη	συνέχεια	στη	σύγχρονη	αποστολή	του	Σώματος,	σημείωσε	ότι	«η 

μέγιστη αυτενέργεια παράγεται όταν αγαπήσεις την αποστολή, αλλιώς, μικραίνεις. Παίρνο-
ντας αποστάσεις από την αποστολή αυτή, γίνεσαι ένας μισθοσυντήρητος της κακιάς ώρας. 
Αν πεις ότι είσαι όρθιος στο κάστρο της ευνομίας, είσαι κάτι άλλο, εσύ και τα παιδιά σου και 
το Σώμα μας»196.
Σημαντικής	σημασίας,	από	κάθε	άποψη,	θεωρείται	ωστόσο	το	πλαίσιο	εργασίας,	ή	η	

συμφωνία	καλύτερα,	που	επετεύχθη	με	τον	Βύρωνα	Πολύδωρα	και	τους	προέδρους	της	
ΠΟΑΣΥ	Δημήτρη	Κυριαζίδη	και	της	ΠΟΑΞΙΑ	Γιώργου	Καμαρινόπουλου,	στις	5	Απριλίου	
2006.
Έπειτα	από	πρόσκληση	του	ίδιου	του	υπουργού,	έγινε	εποικοδομητική	συζήτηση,	στην	

οποία	συμμετείχαν	επίσης	ο	Αρχηγός	Αναστάσιος	Δημοσχάκης	και	ο	προϊστάμενος	Επι-
τελείου	του	Αρχηγείου.	Η	συνάντηση	αυτή	κατά	μια	έννοια	είχε	προκαθορισθεί	από	το	
Μάρτιο,	όταν	οι	συνδικαλιστές	ζητούσαν	επιτακτικά	να	λάβουν	από	τη	νέα	Ηγεσία	συ-
γκεκριμένες	απαντήσεις	και	 χρονοδιάγραμμα	υλοποίησής	 τους.	Από	πλευράς	υπουργού	
Δημόσιας	Τάξης	ανακοινώθηκαν,	λοιπόν,	τα	εξής:

196. ΠΟΑΣΥ, Η Δικαίωση, σελ. 375.
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1. Στο επικείμενο προς έγκριση νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, συνταξιοδο-
τικού περιεχομένου, θα συμπεριληφθούν και δύο ρυθμίσεις που θα αφορούν α) την 
αποκατάσταση των διωχθέντων για συνδικαλιστικούς λόγους αστυνομικών και β) την 
αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας για το αστυνομικό προσωπικό που εντάχθηκε και 
εντάσσεται στην ΕΛ.ΑΣ. από το 1993 και εντεύθεν.

2. Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους και εφαρμογή 
από το πρώτο εξάμηνο 2007 για το βαθμολόγιο όλων των αστυνομικών.

3. Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την αναπλήρωση απώλειας του εισοδήματος 
κατά 20% περίπου επί του Β.Μ. για τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν κατά 
την εκτέλεση της υπηρεσίας και ένεκα αυτής και ετέθησαν σε υπηρεσία γραφείου. 
Για δε τους λοιπούς ευρισκομένους σε υπηρεσία γραφείου θα δοθεί η δυνατότητα 
επανεξέτασης και εργασίας πέραν του πενθημέρου, καταθέτοντας αίτηση θεραπείας 
προκειμένου να εξεταστούν από την Α.Υ.Ε. του Σώματος.

4. Προώθηση Κ.Υ.Α. υπουργείου Δημόσιας Τάξης και υπουργείου Εθνικής Οικονομίας-
Οικονομικών με την οποία καταργείται ο περιορισμός αποζημίωσης για τη νυχτερινή 
εργασία, έτσι ώστε όσες πραγματικές ώρες πραγματοποιεί έκαστος να τυγχάνουν της 
ανάλογης αποζημίωσης. Προς δε, για την αποφυγή αυθαιρεσιών και τυχόν πλασματι-
κών ωρών, στο επικείμενο προς νομοθετική ρύθμιση Πειθαρχικό Δίκαιο, τίθεται δι-
άταξη βάσει της οποίας στους παραβάτες αυτής θα προβλέπεται η επιβολή ανώτερης 
πειθαρχικής ποινής.

5. Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης σε ό,τι αφορά τη χορήγηση των προβλεπόμενων 
κινήτρων για τους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν στις παραμεθόριες περιο-
χές, έτσι ώστε να ισχύσουν και για τους αστυνομικούς τα σχετικά με την επιδότηση 
απόκτησης πρώτης κατοικίας.

6. Συγκρότηση νομοτεχνικών επιτροπών, οι οποίες οφείλουν να περαιώσουν τις εργα-
σίες τους σε τακτό χρονικό διάστημα (όχι πέραν τον τριμήνου) σε ό,τι αφορά την 
αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου, τη βελτίωση του Κώδικα Μεταθέσεων (κα-
τάργηση της εντοπιότητας-συγκρότηση κατά νομό συμβουλίων αποδοτικότητας με 
συμμετοχή και συνδικαλιστών, μοριοδότηση των υπηρετούντων στην Αττική), και την 
εφαρμογή του Νόμου 3144/2003 περί «υγιεινής και ασφάλειας» και για τους αστυνο-
μικούς.

7. Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης εντός του έτους που θα προβλέπει την αναμόρφω-
ση του συστήματος κρίσεων-αξιολόγησης όλων των βαθμών.

8. Επέκταση των ευεργετικών διατάξεων του Νόμου 3234/2004 σε κάθε περίπτωση 
κατά την οποία ο αστυνομικός χάνει την ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

9. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δεσμεύσεων της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την επι-
κινδυνότητα της εργασίας και την αύξηση του Β.Μ., θα γνωστοποιηθεί τον προσεχή μήνα.

Το	σημείο	«9»	του	συγκεκριμένου	και	μη	επιδεχομένου	καμία	αμφισβήτηση	πλαισίου	
εργασίας	ωθούσε	τις	Ομοσπονδίες	των	αστυνομικών	στη	στενή	συνεργασία	ασφαλώς	και	
με	τις	Ομοσπονδίες	των	πυροσβεστών	και	των	λιμενικών,	ώστε	να	απαιτήσουν	από	κοινού	
να	δοθούν	και	σ’	αυτό	ξεκάθαρες	απαντήσεις.	Γι’	αυτό,	ύστερα	από	κοινές	συνεδριάσεις	
κατέστησαν	σαφές	κυρίως	προς	την	πλευρά	του	οικονομικού	επιτελείου	της	κυβέρνησης,	
ότι	τα	όρια	υπομονής	των	ένστολων	έχουν	εξαντληθεί	προ	πολλού.
Η	κοινή	ανακοίνωση	των	Ομοσπονδιών	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	είχε	ως	εξής:
«Πραγματοποιήθηκε σήμερα (6-4-2006 και ώρα 12:00) στα γραφεία της ΠΟΑΣΥ η προ-

γραμματισμένη κοινή συνεδρίαση των Προεδρείων των Ομοσπονδιών, τα οποία εξέτασαν 
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την πορεία των κοινών εκκρεμών αιτημάτων-προβλημάτων που απασχολούν τους εργασια-
κούς χώρους.

Κοινά διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μια κινητικότητα από πλευράς της κυβέρνησης για την 
ικανοποίηση συγκεκριμένων εκκρεμών αιτημάτων, όπως επίσης και για την υλοποίηση των 
προεκλογικών εξαγγελιών.

Επειδή, όμως, δεν είχε ικανοποιηθεί κανένα κοινό αίτημα, αποφασίσθηκε να συγκληθεί 
εκτάκτως στις 4/5/2006 στην Αθήνα το Γενικό Συμβούλιο των Ομοσπονδιών και να εκδη-
λωθεί ένστολη διαμαρτυρία των συμμετεχόντων έξω από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. 
Επίσης, αντί της προκαθορισμένης ένστολης διαμαρτυρίας στο Ηράκλειο Κρήτης, την 19 Μα-
ΐου 2006, να γίνουν την ίδια ημερομηνία ένστολες διαμαρτυρίες σε 10 πόλεις στην Ελλάδα. 
Σε περίπτωση που κατατεθεί η τροπολογία για την πενταετία με εξαγορά στο συνταξιοδοτικό 
νομοσχέδιο, να γίνει πανελλαδική ένστολη διαμαρτυρία στη Βουλή και να υπάρξει νέα κορύ-
φωση των κινητοποιήσεων (Ημέρα Αποκατάστασης της Δημοκρατίας, ΔΕΘ, Οκτώβρης)».

Στις	 28	 και	 29	 Ιουνίου	 2006,	 είχαμε	 νέες	 ένστολες	 παραστάσεις	 διαμαρτυρίας	 στο	
υπουργείο	Δημόσιας	 Τάξης,	 στο	 Εμπορικής	 Ναυτιλίας	 και	 στο	 υπουργείο	 Οικονομίας.	
Στις	διαμαρτυρίες	συμμετείχαν	τα	προεδρεία	των	έξι	Ομοσπονδιών	και	τα	προεδρεία	των	
πρωτοβαθμίων	οργανώσεων	της	χώρας.	Ο	Βύρων	Πολύδωρας,	αφού	μίλησε	εγκωμιαστικά	
προς	τους	ένστολους,	παρέλαβε	το	Ψήφισμα	διαμαρτυρίας	και	δήλωσε	ότι	για	το	σύνολο	
των	αιτημάτων	τελεί	υπό	διαπραγμάτευση	με	τον	υφυπουργό	Οικονομίας	και	Οικονομικών	
Πέτρο	Δούκα,	εκφράζοντας	μάλιστα	την	αισιοδοξία	του	για	το	αποτέλεσμα	των	ειλικρινών	
προσπαθειών	του.	Στη	συνέχεια,	όλοι	οι	συγκεντρωθέντες	μετέβησαν	μεσημβρινές	ώρες	
στο	υπουργείο	Οικονομίας,	όπου	και	παρέμειναν	επί	αρκετή	ώρα,	ώς	την	ολοκλήρωση	της	
συνάντησης	των	προέδρων	των	Ομοσπονδιών	με	τον	υπουργό	Γιώργο	Αλογοσκούφη,	στον	
οποίο	για	άλλη	μια	φορά	εεξέθεσαν	τα	επιχειρήματά	τους	με	εμπεριστατωμένη	ανάπτυξη.	
Ο	υπουργός	Οικονομίας	δέχτηκε	να	μιλήσει	με	τους	συνδικαλιστές	υπό	την	πίεση	της	δια-
δήλωσης	έξω	από	το	υπουργείο	του,	όμως	από	τη	συνάντηση	δεν	προέκυψε	τίποτα.
Ύστερα	από	αυτές	τις	μη	αναμενόμενες	εξελίξεις,	οι	Ομοσπονδίες	κάλεσαν	όλους	τους	

ένστολους	να	ενημερωθούν	υπεύθυνα	από	τις	πρωτοβάθμιες	οργανώσεις	τους	για	όλα	όσα	
εξυφαίνονται	πίσω	από	τις	πλάτες	τους,	για	όλα	τα	σημαντικά	ζητήματα	που	προδιαγρά-
φουν	το	μέλλον	τους	σε	ατομικό	και	υπηρεσιακό	επίπεδο,	ώστε	να	ανταποκριθούν	άμεσα	
στις	δυναμικές	κινητοποιήσεις	που	έρχονται.
Τα	 προεδρεία	 των	Ομοσπονδιών	 ξεκίνησαν,	 λοιπόν,	 μια	 εκστρατεία	 ενημέρωσης	 με	

προσωπικές	 επισκέψεις	στις	περιφέρειες	όλης	 της	χώρας,	 χωρίς	 να	χάνουν	 την	αυτοπε-
ποίθηση,	και	βέβαια	το	χιούμορ	τους.	Το	«σλόγκαν»	των	ημερών,	«αλλιώς	μας	τα	έλεγες	
παπά,	πριν	σε	χειροτονήσουν»,	τα	λέει	όλα...
Οι	 πρόεδροι	 των	Ομοσπονδιών	 με	 ανοιχτή	 επιστολή	 (7	 Ιουλίου	 2006)	 ενημερώνουν	

και	τον	Πρωθυπουργό	Κώστα	Καραμανλή	για	τις	απαντήσεις	που	πήραν	από	τον	υπουργό	
Οικονομίας	και	ζητούν	να	τον	ενημερώσουν	τις	προσεχείς	ημέρες,	σε	κάθε	περίπτωση	προ	
της	24ης	Ιουλίου	2006.
Τα	γεγονότα,	αναπόφευκτα,	αρχίζουν	να	εξελίσσονται	πλέον	με	ταχύτερους	ρυθμούς.
Ήταν	συγκλονιστικές	οι	εικόνες	και	οι	περιγραφές	που	έφταναν	από	τις	ανεπανάληπτες	

περιφερειακές	συγκεντρώσεις	των	ένστολων	στις	20	Ιουλίου	2006,	στις	έδρες	των	υπη-
ρεσιών	τους,	σε	όλους	τους	νομούς	της	χώρας,	όπου	είχαν	αναρτηθεί	μαύρες	σημαίες	και	
πανό.	Από	τα	Δωδεκάνησα	μέχρι	τον	Έβρο	και	από	την	Κρήτη	μέχρι	τη	Φλώρινα.	Η	περι-
φέρεια	μίλησε!	Δεν	το	λέμε	εμείς!	«Μας	κορόιδεψαν,	θα	λάβουν	το	μήνυμα».
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Το	είπαν	τα	πρωτοσέλιδα	δεκάδων	επαρχιακών	εφημερίδων,	τα	δελτία	ειδήσεων	των	ρα-
διοφώνων	και	των	τηλεοπτικών	σταθμών,	το	μετέδωσαν	δίκτυα	πανελλαδικής	εμβέλειας.
Η	είδηση	για	τον	αγώνα	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	και	τις	διαμαρτυρίες	των	αστυνο-

μικών,	 των	 πυροσβεστών	 και	 των	 λιμενικών	σε	 τοπικό	 επίπεδο,	 και	 μάλιστα	μέσα	στο	
κατακαλόκαιρο,	έφτασε	σε	κάθε	ελληνικό	νοικοκυριό,	έκανε	το	γύρο	του	κόσμου197.	«Δεν 
υπάρχει τίποτε χειρότερο από τα όμορφα λόγια που εξαπατούν (Αισχύλος), το ύψιστο αγαθό 
της ασφάλειας δεν χωρά εκπτώσεις», έλεγαν	με	νόημα	οι	συνδικαλιστές,	κατηγορώντας	για	
αδιάλλακτη	στάση	το	οικονομικό	επιτελείο	της	κυβέρνησης	και	καλώντας	τους	συναρμό-
διους	υπουργούς	να	πάρουν	δημόσια	θέση. «Κι επειδή ο λαός μας λέει “αν δεν αστράψει 
δεν βροντά κι αν δεν βροντά δεν βρέχει”, εμείς τους προειδοποιούμε ότι οι ένστολοι και 
ξέρουν να αγωνίζονται και με τις βροχές και με τους καύσωνες. Τα ψέματα τελείωσαν»,	ανα-
κοίνωναν	οι	έξι	πρόεδροι,	καλώντας	τους	συναδέλφους	τους	για	το	επόμενο	αγωνιστικό	
ραντεβού,	στις	24	Ιουλίου	2006,	στην	Αθήνα.

Για	άλλη	μια	φορά,	οι	 ένστολοι	αιφνιδιάζουν	τους	προσκαλεσμένους	στο	Προεδρικό	
Μέγαρο,	ανήμερα	της	επετείου.	Από	όλη	την	Ελλάδα	συγκεντρώνονται	στην	Πλατεία	Ευ-
αγγελισμού	και	κατευθύνονται	προς	τη	Βουλή,	με	συνθήματα	και	πανό	«Δεν	ξεχνώ,	όχι	
επιστροφή	στις	μαύρες	μέρες»,	αλλά	έχοντας	ήδη	ενημερώσει	τον	Πρόεδρο	της	Δημοκρα-
τίας	Κάρολο	Παπούλια	για	το	λόγο	της	κινητοποίησής	τους:

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε,
Τα σπουδαία κοινωνικά και πολιτικά ιδεώδη που ώθησαν τον Ελληνικό λαό στους αγνούς 
και ανένδοτους αγώνες του για τη διασφάλιση και εδραίωση της Δημοκρατίας στη Χώρα 
μας, φωτοδοτούν την υπόσταση των ανδρών και γυναικών των Σωμάτων Ασφαλείας που 
στέκονται ευλαβικά απέναντί τους την 24η Ιουλίου, ημέρα μνήμης της αποκατάστασης της 
Δημοκρατίας.
Πάνω σ’ αυτά τα ιδεώδη, η επιμονή και συνέπεια του συνδικαλιστικού μας αγώνα συνέβα-
λε καίρια στον εκδημοκρατισμό της λειτουργίας των Οργανισμών μας, που για πολύ μετά 
τη Μεταπολίτευση κατατρέχονταν από σύνδρομα του στυγνού παρελθόντος, τα οποία τους 
εμπόδιζαν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους και να αποκτήσουν τους απαραίτητους 
συνεκτικούς δεσμούς με την κοινωνία και τον απλό πολίτη, τον οποίο υπηρετεί η αποστολή 
μας.
Για την εξελικτική πορεία και το μέλλον μας δίνουμε και τώρα τους αγώνες μας, έχοντας 
την αποδοχή και στήριξη της κοινωνίας, καθώς η απρόσκοπτη ανταπόκρισή μας στις σύγ-
χρονες απαιτήσεις ασφαλείας των πολιτών διέρχεται μέσα από τη θεσμοθέτηση ώριμων 
αιτημάτων που αποτελούν δεσμεύσεις, αλλά και εξαγγελίες της Κυβέρνησης.
Δυστυχώς, όμως, βρισκόμαστε αβέβαιοι μπροστά στο μέλλον μας και το όραμά μας για την 
αναβάθμισή μας διακυβεύεται από την επί δυόμισι χρόνια στασιμότητα των ζητημάτων 
μας.
Οι αντοχές του Έλληνα Αστυνομικού, Πυροσβέστη και Λιμενικού εξαντλούνται καθημερι-
νά υπό την πίεση του προσωπικού του αγώνα για επιβίωση, με χαμηλό ηθικό και πενιχρές 
απολαβές, τις οποίες ο υπουργός Οικονομικών, κατά την πρόσφατη συνάντησή μας στις 
28/06/2006, παρουσίασε παρελκυστικά ως πλεονάζουσες και έτσι οι διαμορφούμενες πλέ-
ον δυσμενείς συνθήκες, με την αρνητική απέναντί μας στάση της Κυβέρνησης, τείνουν να 

197. ΠΟΑΣΥ, Η Δικαίωση, σελ. 382.
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θέσουν και πάλι τους άνδρες και γυναίκες των Σωμάτων Ασφαλείας στο περιθώριο, όπως 
στο παρελθόν.
Υπό το βάρος αυτής της πίεσης, για μια ακόμα φορά, την ημέρα της 24ης Ιουλίου, η ένστο-
λη αποφασισθείσα παράσταση διαμαρτυρίας των Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Αιμενι-
κών δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά την έκφραση της κραυγής αγωνίας τους για το τέλμα 
στο οποίο έχουν περιέλθει και την αντίδρασή τους στη διολίσθηση προς την απαξίωση και 
τον αναχρονισμό.
Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε, απευθυνόμενοι με τιμή και σεβασμό προς το πρόσωπό σας, 
παρακαλούμε όπως επιτρέψετε διά ζώσης να σας εκφράσουμε και μεταφέρουμε την οικτρή 
κατάστασή μας, αιτούμενοι συνάντηση μαζί σας σε ημερομηνία ει δυνατόν μέχρι την 24η 
Ιουλίου 2006, προσβλέποντας για ανάκαμψη στα αντανακλαστικά και τις αξίες της δημο-
κρατίας που ενσαρκώνονται στο πρόσωπό σας.

Μαζική απάντηση στην πρόκληση

Κάνοντας	την	αυτοκριτική	του,	ο	πρόεδρος	της	ΠΟΑΞΙΑ	Ταξίαρχος	Γιώργος	Καμαρι-
νόπουλος,	δηλώνει	στην	«Αξιωματική	Αστυνομία»	(τεύχος	10ο)	ότι	είναι	γεγονός	ότι	«τα 
δυο προηγούμενα χρόνια δεν καταφέραμε να προωθήσουμε την επίλυση των προβλημάτων 
μας. Έχουμε πείσει τους αρμοδίους για το δίκαιο των αιτημάτων μας και εκτιμούμε ότι στο 
άμεσο μέλλον θα έχουμε αποτελέσματα. Το προσεχές εξάμηνο (μέχρι τέλος 2006) είναι το 
κρισιμότερο από συστάσεως του συνδικαλιστικού μας κινήματος για την προώθηση των αι-
τημάτων μας και θεωρούμε, για πολλούς λόγους, την περίοδο αυτή ως την πλέον πρόσφορη 
για επιτυχή έκβαση των αγώνων μας.

Ως Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, που επί σειρά ετών με τιμήσατε με την ψήφο σας, σας 
καλώ για μια ακόμη φορά σε αγωνιστική επαγρύπνηση και σας παρακαλώ να συνεχίσετε να 
περιβάλλετε με εμπιστοσύνη το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, απομονώνο-
ντας τους μεμψίμοιρους και μη επιθυμούντες στην ουσία την επίλυση των προβλημάτων μας 
και σας διαβεβαιώνω, όπως πιστεύω, ότι στο τέλος του τρέχοντος έτους θα έχουμε επιτύχει 
πολλούς από τους στόχους που έχουμε θέσει, σε βαθμό που ούτε καν φανταζόσαστε».
Αγωνία	τους,	είναι,	λοιπόν,	να	δοθεί	μαζική	απάντηση	στην	πρόκληση	της	κυβέρνησης. 

«Εσύ καθορίζεις το μέλλον σου, από σένα εξαρτώνται πολλά»,	είναι	το	κάλεσμα	που	δια-
περνά	το	αστυνομικό	Σώμα.
Πέρα	από	τα	οικονομικά,	βαρύτητα	δινόταν	και	στα	θεσμικά,	όπως	π.χ.	η	διασφάλιση	

της	υγιεινής	των	αστυνομικών	με	νέους	θεσμούς	συνεργασίας	της	διοίκησης	και	των	ει-
δικών	στους	τομείς	της	τεχνικής	της	ασφάλειας,	της	υγιεινής	και	 ιατρικής	με	στόχο:	α)	
τη	μείωση	των	κινδύνων	που	εγκυμονούν	ο	εξοπλισμός	και	οι	μέθοδοι	εργασίας	και	β)	
την	επιμόρφωση	των	υπαλλήλων	στις	βασικές	αρχές	της	πρόληψης	των	ατυχημάτων.	Οι	
ειδικότητες	του	τεχνικού	ασφαλείας	και	του	γιατρού	εργασίας	αναπτύχθηκαν	ως	μέθοδοι	
για	την	πρόληψη	τραυματισμών	και	ασθενειών	των	εργαζομένων	σε	άλλους	χώρους,	πλην	
Αστυνομίας,
Το	Υ.Δ.Τ.,	έπειτα	από	αίτημα	των	συνδικαλιστών,	έχοντας	νομική	και	ηθική	υποχρέωση	

να	 παρέχει	 στο	 ένστολο	 προσωπικό	 της	Ελληνικής	Αστυνομίας	 ένα	 υγιές	 και	 ασφαλές	
περιβάλλον	εργασίας	και	διαβίωσης,	αποφάσισε	τη	σύσταση	ομάδας	εργασίας	με	σκοπό	
«την καταγραφή των δραστηριοτήτων του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας 
που παρουσιάζουν εγγενείς δραστηριότητες και τον προσδιορισμό των μέτρων που πρέπει 
να λαμβάνονται για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου των απασχολούμενων σ’ 
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αυτές, για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1568/1985 - Περί Ασφάλειας και Υγιεινής 
των εργαζομένων».
Η	ομάδα	εργασίας	στελεχώθηκε	από	τους	Κουράκο	Δημήτριο,	Αστυνομικό	Υποδιευθυ-

ντή	της	Δ/νσης	Τεχνικών,	ως	Πρόεδρο,	και	μέλη	τους	Κουρούτη	Σταμάτη	Αστυνόμο	Α’	της	
Δ/νσης	Υγειονομικού,	Δεδέκη	Βλάσιο,	Αστυνόμο	Β’	της	Δ/νσης	Προσωπικού,	Γιατράκο	
Ιωάννη,	Υπαστυνόμο	Α’	της	Δ/νσης	Οργάνωσης	Νομοθεσίας,	Παπαμαργαρίτη	Αθανάσιο,	
Αστυνόμο	Α’,	εκπρόσωπο	της	Π.Ο.ΑΞΙ.Α.,	και	Βουδούρη	Κων/νο,	Ανθυπαστυνόμο,	εκ-
πρόσωπο	της	ΠΟΑΣΥ.

Θετικές πρωτοβουλίες

Κι	ενώ	οι	συνδικαλιστές	προετοιμάζονται	για	νέα	συγκέντρωση	διαμαρτυρίας	στην	εί-
σοδο	της	Διεθνούς	Έκθεσης	Θεσσαλονίκης,	την	ώρα	των	εγκαινίων	από	τον	Πρωθυπουργό	
της	χώρας	στις	8	Σεπτεμβρίου	2006,	δίνουν	δυο	ημέρες	νωρίτερα	συνέντευξη	Τύπου.	Αντι-
κείμενο,	οι	ανεκπλήρωτες	υποσχέσεις	 της	κυβέρνησης,	αλλά	και	αρκετά	δημοσιεύματα	
που	έφεραν	το	υπουργείο	Οικονομικών	να	περιορίζει	το	εκλογικό	επίδομα	στα	350	ευρώ,	
και	μάλιστα	αυτό	το	ποσό	να	μη	δοθεί	σε	όλους.	
Η	είδηση	για	τις	διαθέσεις	των	συνδικαλιστών	τυγχάνει	μεγάλης	προβολής	και	προκαλεί	

ανησυχία	στα	κυβερνητικά	επιτελεία.	Ο	υπουργός	Δημόσιας	Τάξης,	Βύρων	Πολύδωρας,	
δεσμεύεται	για	λογαριασμό	της	κυβέρνησης	ότι	έχουν	δρομολογηθεί	λύσεις	για	συγκεκρι-
μένα	αιτήματα.	Όπως	προκύπτει	από	την	ανακοίνωση	του	υπουργείου	Δημόσιας	Τάξης,	
της	7ης	Σεπτεμβρίου	2006,	για	πρώτη	φορά	είχε	φανεί	φως	στο	τούνελ.	Ο	Βύρων	Πολύδω-
ρας	προέβη,	ειδικότερα,	στην	ακόλουθη	γραπτή	δήλωση:	«Τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
της ΠΟΑΣΥ και της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και του Πυροσβεστικού Σώματος και, κατ’ επέκταση, όλου 
του προσωπικού του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως έχω χρέος να ενημερώσω για τα νεότερα:

1. Η εκδοχή του περιορισμού του εκλογικού επιδόματος δεν υφίσταται.
2. Υπεγράφη η διάταξη για την πενταετία και συμπεριλαμβάνεται στο συνταξιοδοτικό νο-

μοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή.
3. Ως προς το “ειδικών συνθηκών” (επικινδυνότητας) καταθέσαμε στο υπουργείο Οι-

κονομικών συμφωνία για το 8%. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μάς 
διεμήνυσε ότι δεν μπορεί να κλείσει ή να ανοίξει ένα τέτοιο θέμα με σοβαρές δημοσιονομι-
κές επιπτώσεις μία ή δύο ημέρες προ της Εκθέσεως. Θα εξεταστεί το θέμα με θετικό πνεύμα 
στις αρχές Οκτωβρίου. Εύλογη κρίνεται η θέση του Υπουργού. Εργαζόμαστε όλοι προς την 
κατεύθυνση της ολοκλήρωσης του επιδόματος και της εκπλήρωσης των υποσχέσεων. Και 
αισιοδοξούμε, για να μην πω είμαστε βέβαιοι».
Όπως	ήταν	αναμενόμενο,	κατόπιν	αυτών	των	ανακοινώσεων,	η	προγραμματισθείσα	κι-

νητοποίηση	ανεστάλη	ύστερα	από	έκτακτη	συνεδρίαση	των	προεδρείων	των	Ομοσπον-
διών	των	Σωμάτων	Ασφαλείας.	Να	σημειωθεί	επίσης	ότι	η	περίοδος	εκείνη	ήταν	έντονα	
φορτισμένη	λόγω	των	διαρκών	διαδηλώσεων	της	εκπαιδευτικής	κοινότητας	και	των	εντά-
σεων	που	υπήρχαν	για	διάφορα	αιτήματα	διαφόρων	άλλων	κοινωνικών	τάξεων.	Εξάλλου,	
η	επιτροπή	για	την	υγιεινή	και	ασφάλεια	είχε	ολοκληρώσει	το	έργο	της,	ενώ	υπήρχε	κάποια	
πρόοδος	και	στο	θέμα	του	βαθμολογίου.	Σε	κάθε	περίπτωση,	ο	χρόνος	λειτουργούσε	αντί-
στροφα	για	την	κυβέρνηση	και	τον	ΥΔΤ,	ο	οποίος	-παρά	την	καλή	του	διάθεση-	προσέ-
κρουε	στην	άρνηση	του	οικονομικού	επιτελείου	για	διάθεση	πρόσθετων	κονδυλίων.	Το	δή-
λωσε	κατά	τη	συνάντησή	του	με	το	προεδρείο	της	ΠΟΑΞΙΑ	στο	πλαίσιο	της	συνεδρίασης	
του	Δ.Σ.	στις	αρχές	Νοεμβρίου,	αλλά	το	κατήγγειλε	και	δημοσίως	με	τον	χαρακτηριστικό	
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του	 τρόπο,	 με	μια	 δήλωση-βόμβα	 για	 εν	 ενεργεία	 υπουργό.	Μιλώντας	στην	 εφημερίδα	
«Έθνος»,	προειδοποιούσε	τον	Πρωθυπουργό	ότι	θα	παραιτηθεί	αν	δεν	δοθούν	χρήματα	
στα	Σώματα	Ασφαλείας!	Με	ευθείες	βολές	κατά	του	οικονομικού	επιτελείου	ο	υπουργός	
μίλησε	για	έλλειψη	κατανόησης,	υποστηρίζοντας	ότι	αισθάνεται	εκτεθειμένος	από	τη	στιγ-
μή	που	«ούτε οι περυσινές δεσμεύσεις έγιναν πράξη, ούτε οι υποσχέσεις του Μαΐου, ούτε οι 
πριν από την Έκθεση Θεσσαλονίκης».

«Αν καταργηθεί η Αστυνομία, θα κερδίσει πολλά κονδύλια το υπουργείο Οικονομίας και 
το Γενικό Λογιστήριο. Εκτός κι αν θέλουν να χτυπήσουν τον Πολύδωρα, οπότε μπορεί να... 
καταργηθεί και να είναι όλοι ικανοποιημένοι... Δεν έχω παραιτηθεί ακόμα, αλλά θα παραι-
τηθώ αν δεν βρω κατανόηση»,	προειδοποιούσε	ο	υπουργός,	προκαλώντας	μείζον	ενδοκυ-
βερνητικό	πρόβλημα.	
Οι	συνδικαλιστές	τού	αναγνώρισαν	την	προσπάθεια	που	έκανε,	και	 ιδίως	όταν	συνα-

ντήθηκε	με	τον	Γιώργο	Αλογοσκούφη	και	δηλώθηκε	από	τους	δυο	τους	ότι	είχε	επέλθη	
συμφωνία	για	τα	εκκρεμή	ζητήματα.	Η	ΠΟΑΞΙΑ	αναγνώρισε	στον	υπουργό	ότι	έσκυψε	
πραγματικά	στα	προβλήματά	τους,	τα	κατανόησε	και	βγήκε	μπροστά,	εν	αντιθέσει	με	άλ-
λους.	Αυτό	ήταν	προς	τιμήν	του	και	του	αξίζουν	τα	εύσημα.
Ο	Γιώργος	Αλογοσκούφης,	ειδικότερα,	δήλωσε	ότι	η	θεσμοθέτηση	του	επιδόματος	ειδι-

κής	απασχόλησης,	έτσι	όπως	είχε	γίνει	για	λόγους	δημοσιονομικούς	(μη	ενσωμάτωση	στο	
βασικό	μισθό	και	τέσσερις	δόσεις	ώς	το	2008),	 ικανοποιούσε	μερικώς	τις	κυβερνητικές	
δεσμεύσεις.	Μετά	την	επανεξέταση,	όμως,	των	δημοσιονομικών	συνθηκών	«αποφασίστη-
κε οι επόμενες δόσεις να συνδεθούν πια με τον ισχύοντα κάθε χρόνο μισθό του Ανθυπολο-
χαγού, δηλαδή από το 2008 και μετά το επίδομα αυτό θα αντιστοιχεί στο 8% τον εκάστοτε 
ισχύοντος μισθού του Ανθυπολοχαγού».	Όσο	για	τα	υπόλοιπα	αιτήματα,	παραδέχτηκε	ότι 
«υπήρχαν και υπάρχουν και μια σειρά από άλλα αιτήματα, που αφορούν γενικότερα θέματα 
των Σωμάτων Ασφαλείας, των Στρατιωτικών και των υπολοίπων ένστολων και τα οποία 
εξετάσαμε με θετικό πνεύμα. Σε κάποια θεωρούμε, με δεδομένες τις δημοσιονομικές συνθή-
κες, ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην ικανοποίησή τους και σε κάποια άλλα ευρύτεροι 
λόγοι επιβάλλουν το να μην γίνουν αποδεκτά». Παρέπεμψε	δε	στην	εισοδηματική	πολιτική	
του	2007,	που	ανακοινώνεται	στις	αρχές	του	νέου	έτους.
Από	 την	 πλευρά	 του	Βύρωνα	Πολύδωρα,	 ανακοινώθηκε	 ότι	 για	 το	 μείζον	 θέμα	 του	

βαθμολογίου	έχει	σημειωθεί	πρόοδος	επί	συγκεκριμένων	σημείων	της	πρότασης	των	Ομο-
σπονδιών	και	ότι	ώς	το	τέλος	του	2006	θα	έχει	θεσμοθετηθεί	το	νέο	βαθμολόγιο,	το	οποίο	
θα	αποτελεί	πλέον	άλλη	μια	κατάκτηση	του	συνδικαλιστικού	κινήματος.	Έξαλλου,	με	το	
νομοσχέδιο	για	την	αναδιάρθρωση	των	υπηρεσιών	του	Πυροσβεστικού	Σώματος,	προω-
θούνται	τροπολογίες: α) για τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αθλητικών φορέων 
από τη μετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων (10%), β) για την αναπλήρωση εισοδήματος όσων 
έχουν τεθεί σε υπηρεσία γραφείου ως παθόντες κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας 
και ένεκα αυτής, γ) για την αναπροσαρμογή του επιδόματος ειδικών συνθηκών ΜΑΤ από 
62,90 ευρώ σε 80 ευρώ μηνιαίως, δ) για την αποκατάσταση των διωχθέντων συνδικαλιστών, 
ε) για την αύξηση στις συντάξεις του αστυνομικού προσωπικού που υπηρετεί στο ΤΕΕΜ και 
στην ΕΚΑΜ, στ) για την εναρμόνιση των συντάξιμων αποδοχών των θυμάτων τρομοκρατίας 
και παθόντων από βίαιο συμβάν με τις αποδοχές στους ευρισκόμενους στη μόνιμη διαθεσι-
μότητα και ζ) καταρτίστηκε σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 
(ΓΛΚ) νέο σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης με αύξηση μέχρι 25% των ισχυουσών ωρών 
νυχτερινής απασχόλησης (9.000.000) και προωθείται για υπογραφή.
Όλα	αυτά	θεωρήθηκαν	μεγάλη	επιτυχία	και	η	κυβέρνηση	έσπευσε	να	διαλαλήσει	σε	
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όλους	τους	τόνους	ότι	ικανοποιούνται	τα	αιτήματα	των	ένστολων	μετά	τη	σημαντική	συ-
νάντηση	των	δύο	υπουργών.
Αντίθετη	άποψη,	ασφαλώς,	είχαν	ορισμένοι	συνδικαλιστές,	αλλά	και	μερίδα	του	Τύπου,	

που	έκανε	λόγο	για	επικοινωνιακά	«παιχνίδια»	της	κυβέρνησης	με	στόχο	την	κάμψη	του	
αγωνιστικού	φρονήματος	των	ένστολων.	Είτε	έτσι	είτε	αλλιώς,	οι	συνδικαλιστές	καλόπι-
στα	ανέστειλαν	την	κινητοποίησή	τους	στη	ΔΕΘ,	αλλά	συνέχισαν	τον	αγώνα	τους	για	να	
γίνουν	πράξη	οι	υπουργικές	δεσμεύσεις.

Συνέδριο αγανάκτησης

Στις	2	και	 3	Νοεμβρίου	2006,	πραγματοποιήθηκε	στο	Αμφιθέατρο	 του	Αστυνομικού	
Μεγάρου	Αθηνών	το	14°	Τακτικό	Ετήσιο	Συνέδριο	 της	Ομοσπονδίας	με	 τη	συμμετοχή	
περίπου	140	συνέδρων.	Τις	εργασίες	τίμησαν	με	την	παρουσία	τους	ο	Βύρων	Πολύδωρας,	
βουλευτές	και	εκπρόσωποι	κομμάτων,	ο	Αρχηγός	του	Σώματος	Αντιστράτηγος	Αναστάσι-
ος	Δημοσχάκης,	ανώτατοι	Αξιωματικοί,	ο	Νομικός	Σύμβουλος	της	Ομοσπονδίας	καθηγη-
τής	του	Εργατικού	Δικαίου	Αλέξης	Μητρόπουλος	και	οι	πρόεδροι	όλων	των	Ομοσπονδιών	
των	εργαζομένων	στα	Σώματα	Ασφαλείας.
Κατά	τη	διάρκεια	του	συνεδρίου	καθορίσθηκε	το	νέο	Διεκδικητικό	Πλαίσιο,	διαπιστώ-

θηκε	μη	 ικανοποίηση	βασικών	αιτημάτων	και	αποφασίσθηκε	αυτοτελώς,	αλλά	και	μαζί	
με	τις	άλλες	Ομοσπονδίες,	να	ενταθούν	οι	προσπάθειες	μέχρις	ότου	ευοδωθούν	οι	στόχοι	
τους.	Για	τους	παροικούντες	την	 Ιερουσαλήμ,	δεν	ήταν,	επομένως,	έκπληξη	το	να	τους	
βλέπεις,	λίγες	ημέρες	μετά,	διαμαρτυρόμενους	έξω	από	τη	Βουλή	να	εκφράζουν	την	πλήρη	
δυσαρέσκεια	και	αγανάκτησή	τους.	Στις	15	Νοεμβρίου	2006,	με	αφορμή	τη	συζήτηση	συ-
νταξιοδοτικού	νομοσχεδίου	που	περιείχε	διάταξη	η	οποία	αφορούσε	την	αναγνώριση	της	
μάχιμης	πενταετίας	με	την	καταβολή	εισφορών	πλέον,	αλλά	και	για	όλα	όσα	τους	είχαν	
υποσχεθεί	από	το	Σεπτέμβριο,	χωρίς	να	υλοποιηθούν,	υπήρξε	μια	ακόμα	ένστολη	ηχηρή	
διαμαρτυρία.

«Το περιεχόμενο του επίμαχου άρθρου κινείται σε παντελώς αντίθετη κατεύθυνση και ου-
δόλως ανταποκρίνεται στο αίτημά μας. Καλούμε την ύστατη αυτή στιγμή την Κυβέρνηση να 
αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να υλοποιήσει τα όσα κατ’ επανάληψη και πρόσφατα 
είχε υποσχεθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα και είχαν ως αποτέλεσμα την αναστολή της κι-
νητοποίησής μας στη Θεσσαλονίκη κατά τα εγκαίνια της Δ.Ε.Θ. (8-9-2006). Σε διαφορετική 
περίπτωση, επιζητούμε και απαιτούμε την άμεση εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας στους 
ένστολους των Σωμάτων Ασφαλείας με την υποχρεωτική χορήγηση σ’ αυτούς δύο (2) ημε-
ρήσιων αναπαύσεων (ρεπό) εβδομαδιαίως, όπως ισχύει για όλους τους εργαζομένους στο 
δημόσιο τομέα. Ως γνωστόν, μέχρι σήμερα οι Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενικοί ερ-
γάζονται αν όχι επτά (7), τουλάχιστον έξι (6) μέρες εβδομαδιαίως. Τουτέστιν στον ένα χρόνο 
έχουν εξήντα (60) μέρες τουλάχιστον υπερεργασίας, στα πέντε (5) χρόνια συμπληρώνουν ένα 
(1) επιπλέον χρόνο και στα εικοσιπέντε (25) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, συμπληρώνουν 
πέντε (5) επιπλέον χρόνια υπερεργασίας μη αναγνωρίσιμης»,	ανέφεραν	στην	επιστολή	που	
απέστειλαν	στα	πολιτικά	κόμματα,	επιζητώντας	τη	βοήθειά	τους.
Επειδή	δεν	βρήκαν	ανταπόκριση,	προχώρησαν	σε	παράσταση	διαμαρτυρίας	στα	γρα-

φεία	της	Νέας	Δημοκρατίας	(16/11)	και	μίλησαν	με	τον	γραμματέα	του	κόμματος	Λευτέρη	
Ζαγορίτη.	Αμέσως	 μετά	 ανήγγειλαν	 νέα	 πανελλαδική	 κινητοποίηση	 για	 τις	 28/11	 στην	
Αθήνα.
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Να	σημειωθεί	 επίσης	ότι	η	Ομοσπονδία	 είχε	δρομολογήσει	 τη	δικαστική	διεκδίκηση	
του	ειδικού	μηνιαίου	επιδόματος	των	176	ευρώ,	που	αποτελούσε	επίσης	πόλο	έλξης	και	
συσπείρωσης	των	μελών	της.

Η	ζοφερή	ελληνική	πραγματικότητα,	εξάλλου,	συνέχισε	να	τροφοδοτεί	την	επικαιρό-
τητα	με	νέα	επεισόδια,	εντάσεις	και	αντιπαραθέσεις,	θέτοντας	καθημερινά	όλους	προ	των	
ευθυνών	τους198.
Αυτήν	ειδικά	τη	χρονική	περίοδο,	είχε	εμφανιστεί	και	ένα	άκρως	ανησυχητικό	φαινό-

μενο,	το	οποίο	έσπευσε	να	επισημάνει	ο	πρόεδρος	της	ΠΟΑΞΙΑ,	αρθρογραφώντας	στην	
«Αξιωματική	Αστυνομία»	(τεύχος	12ο):	«Τελευταία, όμως, παρατηρείται ότι κάποιοι συ-
νάδελφοι, που είναι δυστυχώς και εκλεγμένοι, δεν συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά 
λειτουργούν ως φερέφωνα των κομμάτων, με αποτέλεσμα να μην συμβάλλουν στην αποτε-
λεσματική λειτουργία της Ομοσπονδίας, διότι υπηρετούν κυρίως τα κομματικά συμφέροντα 
και όχι το συμφέρον της Ομοσπονδίας και των συναδέλφων μας. Ευτυχώς που οι συνάδελφοι 
αυτοί είναι μειοψηφία και δεν μπορούν να επηρεάσουν τα πράγματα. Κάνουν, όμως κακό, 
διότι παρατηρούμε ότι εμφανίζονται στα ΜΜΕ επί παντός επιστητού και κάνουν κακό σε 
όλους. Οι ίδιοι δε πολλές φορές νομίζουν ότι έτσι βοηθούν και το κόμμα τους, ενώ το ίδιο το 
κόμμα έχει άλλη άποψη...

Είναι χρέος όλων μας να απομονώσουμε αυτούς τους συναδέλφους, να διαφυλάξουμε την 
ενότητα και να συνεχίσουμε να μην επιτρέπουμε σε κανένα κόμμα, πολιτικό ή υπηρεσιακό 
παράγοντα “να μπει” στην Ομοσπονδία για να την καθοδηγήσει. Πρέπει “ως κόρην οφθαλ-
μού” να διαφυλάξουμε την ενότητα των Αξιωματικών της Αστυνομίας στα συνδικαλιστικά 
όργανα διότι μόνο έτσι θα δικαιολογήσουμε και την ύπαρξή τους και θα έχουμε το επιδιωκό-
μενο αποτέλεσμα. (...)

Τονίζουμε, λοιπόν, ενότητα, ανεξαρτησία, όχι επηρεασμός, όχι καθοδήγηση των συνδικα-
λιστικών οργάνων από τρίτους. (...)

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα περνά μια δύσκολη καμπή και γι’ αυτόν ακόμα το λόγο 
επιβάλλεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεχτικοί. Εμείς δεν συμβιβαστήκαμε ούτε το 2003, όταν 
φτάσαμε κοντά στην επίλυση οικονομικών αιτημάτων και αντιμετωπίσαμε τα δακρυγόνα, 
ούτε τώρα που είμαστε πάλι κοντά στην επίλυση σοβαρών προβλημάτων και πρέπει να επι-
δείξουμε όλοι πνεύμα ενότητας, μη υποστέλλοντες τη σημαία του αγώνα». 

Υπό	αυτό	 το	 πρίσμα,	 και	 με	 αφορμή	 την	ψήφιση	 του	κρατικού	προϋπολογισμού,	 το	
συνδικαλιστικό	κίνημα	των	ενστόλων	έδωσε	ένα	ακόμα	δυναμικό	«παρών»,	πριν	από	την	
εκπνοή	του	2006.	
Στις	12	Δεκεμβρίου	συγκεντρώθηκαν	στο	Καλλιμάρμαρο	χιλιάδες	αστυνομικοί,	πυρο-

σβέστες	και	λιμενικοί	από	κάθε	γωνιά	της	Ελλάδας199.

198. Ο Βύρων Πολύδωρας επιχειρούσε να λύσει με το δικό του τρόπο τα προβλήματα που χειριζόταν 
(διαδηλώσεις, αιτήματα αστυνομικών κ.λπ.). Όταν δε συγκέντρωσε τα πυρά και της αντιπολίτευσης, 
αναγκάστηκε να πει από το βήμα της Βουλής «αγγαρεία κάνω, ποινήν εκτίω», προκαλώντας νέο γύρο 
σαρκαστικών σχολίων γύρω από την πολιτική του.
199. Στη συγκέντρωση δεν είχε πάρει μέρος η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, καθόσον λί-
γες ημέρες νωρίτερα, το σωματείο αυτό είχε υποστεί την ποινή της διαγραφής του από την ΠΟΑΣΥ με 
το επιχείρημα ότι δεν είχε καταδικάσει ακραίες δηλώσεις στελέχους του, αλλά και λόγω καταγγελιών 
περί πλαστογραφίας της λίστας των αντιπροσώπων του. Οι καταγγελίες αποτέλεσαν πεδίο μακράς δι-
καστικής διαμάχης και κράτησαν το σωματείο εκτός ΠΟΑΣΥ επί τέσσερα έτη, ως το 20ο συνέδριό της 
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«Δυστυχώς, για τρίτη χρονιά η Κυβέρνηση επιφυλάσσει για τον ένστολο ευτελείς αμοιβές, 
αφού ο βασικός μισθός του νέου Αστυφύλακα, Πυροσβέστη, Λιμενοφύλακα δεν ξεπερνά τα 
584 ευρώ το μήνα και υπολείπεται κατά πολύ και απ’ αυτόν του ανειδίκευτου εργάτη, που 
ανέρχεται στα 629 ευρώ. Αυτή την κατάσταση η Κυβέρνηση προσπαθεί να την αποκρύψει 
με ωραιοποίηση των πραγμάτων και λεκτική ικανοποίηση αιτημάτων που εμφανίζει ως λε-
λυμένα. Δυστυχώς, οι ελπίδες μας για ανάκαμψη εξανεμίστηκαν και οι προσδοκίες μας στο 
να διαμορφωθούν οι απαραίτητες υπηρεσιακές συνθήκες ανταπόκρισης στις ανάγκες της 
κοινωνίας, διαψεύσθηκαν.

Για την αντιστροφή αυτού του δυσμενούς κλίματος ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
Αναπλήρωση απώλειας εισοδήματος εξαιτίας της χορηγούμενης εισοδηματικής πολιτικής. 

Το έτος 2003 καταρτίσθηκε από την τότε Κυβέρνηση νέο μισθολόγιο για τον ευρύτερο δημό-
σιο τομέα με ενσωμάτωση των επιδομάτων στο Βασικό Μισθό και την αύξηση αυτού. Άγνω-
στο για ποιο λόγο, εξαιρέθηκαν απ’ αυτό μόνο οι στρατιωτικοί, αστυνομικοί, πυροσβέστες 
και λιμενικοί. Με δεδομένο ότι οι αποδοχές μας έχουν 45% επιδόματα (Β.Μ. Αστυφύλακα-
Πυροσβέστη-Λιμενοφύλακα 584€) και μόνο εξαιτίας αυτού του γεγονότος, έκτοτε και μέχρι 
σήμερα, από τη χορηγούμενη κατ’ έτος εισοδηματική πολιτική το ένστολο προσωπικό έχει 
σημαντική απώλεια εισοδήματος (εξαγγέλθηκε για το έτος 2007 3,6% αύξηση στον Β.Μ.).

Κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 η απώλεια του εισοδήματος υπερβαίνει το 2% κατ’ έτος 
και συνολικά 6%. Απώλεια η οποία είναι μεγαλύτερη αν υπολογισθούν και μια σειρά άλλοι 
παράγοντες, όπως ο πραγματικός πληθωρισμός, η ακρίβεια, η μεγαλύτερη παρακράτηση φό-
ρου κ.λπ.

Ως εκ τούτου, για το επόμενο έτος, προκειμένου να καλυφθούν μόνο οι απώλειες και χωρίς 
να διεκδικούμε οποιαδήποτε λογική αύξηση των αποδοχών, η εισοδηματική πολιτική για το 
2007, για να είναι ανάλογη και ίση με τους δημοσίους υπαλλήλους, πρέπει να προσδιορισθεί 
για τα Σώματα Ασφαλείας στο 9,6% στο Β.Μ. ήτοι: (2%+ 2%+2%+3,6%)»,	τονιζόταν	στο	
σχετικό	Ψήφισμα	που	επιδόθηκε	στον	αντιπρόεδρο	της	Βουλής	Γιώργο	Σούρλα.

(2010). Η εσωτερική ανωμαλία ενόχλησε ακόμα και τον τότε υπουργό Βύρωνα Πολύδωρα, ο οποίος 
είχε δηκώσει ότι ετοίμαζε σχετική εγκύκλιο αναφορικά με τις δημόσιες παρεμβάσεις των συνδικαλι-
στών. Μιλώντας στην εκπομπή «Ανατροπή» του τηλεοπτικού σταθμού Mega, ο υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως δήλωσε: «Κατά τη γνώμη μου οι παρεμβάσεις αυτού του είδους των συνδικαλιστών είναι έξω 
από τα κατά νόμο συνδικαλιστικά τους καθήκοντα. Εγώ φτιάχνω τώρα με το Αρχηγείο μία εγκύκλιο 
για το ποιος είναι ο ρόλος τους. Διότι να υποκαθιστούν την Αστυνομία εν ονόματι μίας συνδικα-
λιστικής εκπροσώπησης, ως εκπροσωπούντες την Αστυνομία, νομίζω είναι λάθος». Ωστόσο, τέτοια 
εγκύκλιος δεν «κυκλοφόρησε» ποτέ. Πολύ, αργότερα, το 2013, το Αρχηγείο προκάλεσε γνωμοδότηση 
του Ν.Σ.Κ. (29/2013 Α΄Τακτικής Ολομέλειας) για την εμφάνιση των αστυνομικών στις συγκεντρώσεις 
και πορείες με στολή, σύμφωνα με την οποία δεν είναι νόμιμοι όσοι συμμετέχαν ενστόλως σε αυτές. 
Το όλο θέμα παραπέμφθηκε να συζητηθεί στην Ολομέλεια του Σώματος, αν και οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις δεν ανησύχησαν καθόλου.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ	ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

Το 2003 σημαδεύτηκε από τις διαδηλώσεις για την αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας με αποκορύ-
φωμα τη βίαιη διάλυση της ειρηνικής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 
στις 9 Οκτωβρίου.
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11ο τακτικό συνέδριο στις 
Σέρρες, στις 26 έως 28 
Νοεμβρίου, με θέμα 
«Οι προκλήσεις της 
Ελληνικής Αστυνομίας 
μετά τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. Νέες επιλογές, 
νέες προοπτικές».

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση με την πρόεδρο της Αθήνας 2004 κα Γιάννα Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη
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Στιγμιότυπα από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Λευκό Πύργο (9-9-2005) και από το 
13o τακτικό συνέδριο της ΠΟΑΞΙΑ (10-11-2006)

Συνεδρίαση Δ.Σ. με τη συμμετοχή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου 
Αναστάσιου Δημοσχάκη
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Προεδρία Δημήτρη Γεωργατζή 
(2007-2014)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α/Υ	Γεωργατζής	Δημήτριος

Α΄	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α/Α΄	Γκαϊντατζής	Κωνσταντίνος

Α/Β΄	Βέλλιος	Ανδρέας

Β’	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α/Υ΄	Μπέττας	Δημήτριος

Α/Υ	Ντζιοβάρας	Παναγιώτης
Α/Υ	Αμαραντίδης	Ευθύμιος

Γ΄	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α/Α΄	Αυγερινός	Δημήτριος

Α/Υ	Μπαρμπούτης	Αριστείδης

ΓΕΝΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α/Α’	Κατσιαμάκας	Ιωάννης

ΕΙΔΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ανθυπαστυνόμος	Πρεμέτης	Βασίλειος

Α/Β΄	Αθανασάτος	Πέτρος
Α/Α΄	Πέτρου	Νικόλαος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Υ/Α΄	Βέλλιος	Ανδρέας

Υ/Α΄Διαμαντής	Γεώργιος
Α/Β΄Τσόκρης	Αλέξανδρος

ΤΑΜΙΑΣ
Α/Υ΄	Καραμαλάκης	Μιχαήλ
Α/Β΄	Αθανασάτος	Πέτρος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΙΕΘΝΩΝ	ΣΧΕΣΕΩΝ
Α/Υ	Καραμαλάκης	Μιχαήλ
Α/Β΄	Αθανασάτος	Πέτρος

ΑΝΑΠΛ.	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΙΕΘΝΩΝ	ΣΧΕΣΕΩΝ
Α/Α΄	Πέτρου	Νικόλαος



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΩΝ	ΣΧΕΣΕΩΝ	ΚΑΙ	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ	
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:	Α/Α΄	Καλαμπαλίκης	Δημοσθένης,	Α/Β΄Τσόκρης	Αλέξανδρος	

και	Υ/Β΄Ζαρμακούπης	Αθανάσιος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Υ/Α΄	Βέλλιος	Ανδρέας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΙ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ	ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ	
Υ/Α΄	Κουκουφίκης	Σταύρος

ΜΕΛΗ
Α/Υ΄	Θανόγλου	Γεώργιος,	Α/Α΄	Κανέλλος	Γεώργιος,	

Α/Β’	Μαστρογιάννης	Βασίλειος,	Α/Α΄	Μπαρμπούτης	Αριστείδης,	
Α/Β΄	Πέτρου	Νικόλαος,	Α/Υ	Πουρσανίδης	Ιωάννης,	Α/Α΄	Κεραμάς	Θεόδωρος,	

Α/Α΄	Νικολάου	Κανέλλος,	Α/Υ	Παπιγκιώτης	Ανδρέας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Το ολυμπιακό όνειρο ξεθώριασε…
2007.	Τρία	μόλις	χρόνια	μετά	τον	ολυμπιακό	θρίαμβο	και	όλα	σιγά-σιγά	αρχίζουν	να	ξε-

θωριάζουν.	Μπορεί	ίσως	να	υποδεχθήκαμε,	οι	περισσότεροι,	το	νέο	έτος	σοφότεροι,	αλλά	
μετά	τον	ορυμαγδό	των	γεγονότων	του	τελευταίου	τριμήνου	του	2006	η	Αστυνομία	εξα-
κολουθούσε	να	μονοπωλεί	το	ενδιαφέρον	της	κοινής	γνώμης.	Η	παρατεταμένη	ενασχόλη-
ση	του	πολιτικού	κόσμου	και,	κατ’	επέκταση	των	ΜΜΕ,	με	ορισμένα	συμβάντα	μείζονος	
σημασίας	ανέδειξε	δυσλειτουργίες	του	συστήματος	και	έφερε	με	δραματικό	τρόπο	στην	
επιφάνεια	χρόνιες	αδυναμίες	και	παθογένειες.	Από	αυτή	τη	«σύγκρουση»	δεν	γλίτωσε	ούτε	
το	συνδικαλιστικό	κίνημα.	Δέχτηκε	κριτική	καλόπιστη,	αλλά	αντιμετώπισε	και	τη	λάσπη	
των	άσπονδων	εχθρών	του...

«Είναι εδώ, όμως, παρά τα προβλήματά του, για να συνεχίσει το παραγωγικό του έργο. 
Οι συνδικαλιστές πρόσφεραν τα μέγιστα και θα συνεχίσουν να προσφέρουν. Μια νέα αγω-
νιστική χρονιά, γεμάτη παλιές και νέες προκλήσεις, είναι μπροστά μας. Δεν χρειάζεται άλλη 
εσωστρέφεια. Λέμε “ναι” στο γόνιμο προβληματισμό και στην ανάδειξη των προβλημάτων 
μας. Λέμε “όχι” στους μεμψίμοιρους και απορρίπτουμε κάθε διχαστική λογική και πρακτι-
κή»,	σημείωνε	η	Αξιωματική	Αστυνομία	στο	πρώτο	της	τεύχος	για	το	2007.
Το	ετήσιο	συνέδριο	της	Ομοσπονδίας	έχει	χαράξει	συγκεκριμένο	πλαίσιο	δράσης	για	

το	επόμενο	διάστημα.	Ό,τι	δεν	έγινε	το	2006,	πρέπει	-σε	μεγάλο	βαθμό-	να	γίνει	το	2007.	
Αρκεί	η	κυβέρνηση	να	σκύψει	πραγματικά	στα	προβλήματα	και	να	δώσει	λύσεις.	Οι	συν-
δικαλιστές	δεν	υποστέλλουν	τη	σημαία	του	αγώνα.	Ίσα-ίσα,	όσο	βλέπουν	ότι	περνούν	οι	
μέρες	και	δεν	αναλαμβάνονται	κυβερνητικές	πρωτοβουλίες,	η	συσσωρευμένη	ενέργεια	θα	
εκτονωθεί	προς	πάσα	κατεύθυνση.	Αυτό	δεν	είναι	θεωρία,	είναι	η	αναπότρεπτη	εξέλιξη	της	
δυναμικής	της	φύσης,	πόσο	μάλλον	της	δυναμικής	ενός	συνδικάτου	που	όσο	κι	αν	κάποιοι	
το	θέλουν...	άχρωμο,	άοσμο	και	άγευστο,	δεν	θα	τους	κάνει	τη	χάρη	να	μείνει	πίσω	από	
τις	εξελίξεις.
Με	την	έλευση,	λοιπόν,	 του	νέου	έτους,	οι	Ομοσπονδίες	συναντήθηκαν	με	 τους	Αρ-

χηγούς	των	κομμάτων	Γιώργο	Παπανδρέου	(ΠΑΣΟΚ),	Αλέκα	Παπαρήγα	(ΚΚΕ),	Αλέκο	
Αλαβάνο	(ΣΥΝ),	Γιώργο	Καρατζαφέρη	(ΛΑΟΣ),	ενώ	δεν	κατέστη	δυνατή	η	επιδιωκόμενη	
συνάντηση	με	τον	Πρωθυπουργό	και	πρόεδρο	της	Νέας	Δημοκρατίας	Κώστα	Καραμανλή.
Η	άνοιξη	του	2007	κυριαρχείται	από	τα	πανεκπαιδευτικά	συλλαλητήρια,	τις	βίαιες	συ-

γκρούσεις	με	την	Αστυνομία	και	τους	δεκάδες	τραυματισμούς	αστυνομικών.	Μέσα	σε	αυτό	
το	σκηνικό	της	έντασης	και	της	βίας,	δέχεται	επικριτικές	επιθέσεις	ο	ίδιος	ο	ΥΔΤ,	με	απο-
τέλεσμα	να	υπάρξει	διαφορετική	προσέγγιση	και	ερμηνεία	των	γεγονότων.	Η	Πανελλήνια	
Ομοσπονδία	Αποστράτων	Αξιωματικών	Σ.Α.	θεώρησε	σκόπιμο	να	διαχωρίσει	τη	θέση	της	
από	δηλώσεις	του	προεδρείου	της	ΠΟΑΣΥ	και	άλλων	συνδικαλιστών,	που	του	ασκούσαν	



562

Μανώλης	Κ.	Σταυρακάκης

κριτική.	Ως	συνέχεια,	ήρθε	η	κοινή	δήλωση	των	προέδρων	Γιώργου	Καμαρινόπουλου	και	
Δημήτρη	Κυριαζίδη,	οι	οποίοι	 τόνιζαν	ότι	επιστρέφουν	πίσω	με	πίκρα	την	ανακοίνωση	
των	αποστράτων,	διότι	θεωρούν	ότι	έκαναν	λάθος	στις	εκτιμήσεις	τους.	Οι	συνδικαλιστές	
ζητούν	να	τεθούν	τα	θέματα	της	δημόσιας	 τάξης	και	η	λειτουργία	της	Αστυνομίας	υπό	
διακομματικό	έλεγχο,	γεγονός	που	μάλλον	δεν	αρέσει.	Έτσι,	μια	προσπάθεια	συνεύρεσης	
των	εκπροσώπων	των	πολιτικών	κομμάτων	στα	γραφεία	της	ΠΟΑΣΥ	δεν	είχε	συνέχεια.	
Πάντως,	η	ΠΟΑΞΙΑ,	για	να	τονώσει	το	ηθικό	των	μελών	της	και	ενόψει	της	συνεδρία-

σης	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	ενημέρωσε	τους	Αξιωματικούς	ότι	έχουν	ήδη	ψηφισθεί	
οι	παρακάτω	διατάξεις,	οι	οποίες	επιλύουν	χρονίζοντα	προβλήματα:

Νόμος	3554/2007:	
α)	Αυξήθηκε	ο	βασικός	μισθός	 του	Ανθυπολοχαγού	από	1-1-2007,	βάσει	 του	οποίου	

υπολογίζονται	οι	αποδοχές	των	ένστολων	όλων	των	βαθμών,	από	768	στα	795	ευρώ	(άρ-
θρο	1	παρ.	1).
β)	Το	επίδομα	ειδικών	συνθηκών	που	χορηγείται	στα	Μ.Α.Τ.	αυξάνεται	από	1-	1-2008	

από	62,90	στα	80	ευρώ	(άρθρο	1	παρ.4).
γ)	Το	 επίδομα	 ειδικών	 συνθηκών	 («επικίνδυνο”)	 από	 1-9-2007	 αυξάνεται	 στα	 44,70	

ευρώ	και	από	1-9-2008	και	εφεξής	υπολογίζεται	σε	ποσοστό	8%	επί	του	βασικού	μισθού	
του	Ανθυπολοχαγού,	όπως	αυτός	εκάστοτε	διαμορφώνεται.	Το	επίδομα	αυτό	είναι	συντά-
ξιμο	και	ήταν	κομβικό	αίτημα	από	το	2002	στα	πλαίσια	της	προσπάθειας	για	αναγνώριση	
του	επαγγέλματος	ως	επικίνδυνου-ανθυγιεινού	(άρθρο	1	παρ.3).
δ)	Στους	αστυνομικούς,	ειδικούς	φρουρούς	και	συνοριοφύλακες	που	μετατάσσονται	σε	

υπηρεσία	 γραφείου,	 λόγω	 παθήματος	 κατά	 την	 εκτέλεση	 διατεταγμένης	 υπηρεσίας	 και	
ένεκα	αυτής,	χορηγείται	μηνιαίο	επίδομα	100	ευρώ.
Το	ίδιο	επίδομα	χορηγείται	και	στην	περίπτωση	αποχής	του	παραπάνω	προσωπικού	της	

Ελληνικής	Αστυνομίας	από	τα	καθήκοντά	του	συνεπεία	τραυματισμού	του,	κατά	την	εκτέ-
λεση	διατεταγμένης	υπηρεσίας	και	ένεκα	αυτής	από	την	ημέρα	του	παθήματος	(άρθρο	1	
παρ.	5).
Αν	κάποιος	αστυνομικός	περιέλθει	σε	κατάσταση	ως	ανωτέρω,	έχει	απώλεια	εισοδήμα-

τος	328	ευρώ	μηνιαίως	(184	πενθήμερα	-	144	νυκτερινά)	και,	κατά	συνέπεια,	η	παραπάνω	
ρύθμιση	δεν	αντιμετωπίζει	ριζικά	την	κατάσταση.	Όμως,	τέτοια	ρύθμιση	έγινε	για	πρώτη	
φορά,	αν	και	η	διεκδίκηση	για	πλήρη	οικονομική	 ικανοποίηση	όσων	περιέρχονται	στην	
κατάσταση	αυτή,	συνεχίζεται.
ε)	Τα	έσοδα	από	τα	τηλεοπτικά	δικαιώματα	αθλητικών	φορέων	από	τη	μετάδοση	αθλη-

τικών	εκδηλώσεων	(10%)	εισπράττονται	με	μέριμνα	των	οικείων	Δ.Ο.Υ.	και	αποδίδονται	
στα	ασφαλιστικά	ταμεία	Ε.Τ.Ε.Χ.	και	Τ.Α.Υ.Α.Π.	σε	ποσοστό	68%	και	32%	αντίστοιχα,	
ενώ	τα	ήδη	εισπραχθέντα	από	1-1-2006	ποσά	θα	αποδοθούν	και	αυτά	στα	ασφαλιστικά	
μας	ταμεία	κατά	το	ίδιο	ποσοστό	(αρθ.	14	παρ.	1).	Η	παραπάνω	ρύθμιση	μας	ικανοποιεί	
πλήρως	και	επιλύει	ένα	αίτημά	μας,	το	οποίο	εκκρεμούσε	από	το	έτος	2000,	σημειώνει	το	
προεδρείο.
στ)	Αποκαθίστανται	 όσοι	αστυνομικοί	 είχαν	αποταχθεί	 για	συνδικαλιστική	δράση	 τα	

έτη	1989-1990	(άρθρο	14	παρ.	3).

Ν.	3513/5-12-2006:
α)	Η	προβλεπόμενη	από	τις	ισχύουσες	διατάξεις	μάχιμη	πενταετία	επεκτάθηκε	και	για	

υπηρεσία	που	εκτελείται	μετά	την	1-1-1993	και	ισχύει	πλέον	χωρίς	χρονικό	περιορισμό.	
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Επειδή,	όμως,	από	ερμηνεία	παλαιότερων	Νόμων	των	ετών	1992	και	2000	προκύπτει	ότι	
η	αναγνώριση	της	μάχιμης	πενταετίας	μετά	την	1-1-1993	προϋποθέτει	την	καταβολή	ει-
σφορών,	δηλώνουμε	ότι	δεν	είμαστε	ικανοποιημένοι	από	αυτό,	για	τούτο	και	συνεχίζουμε	
τον	αγώνα	για	κατάργηση	των	εισφορών	αυτών	ή	τουλάχιστον	τη	δραστική	μείωσή	τους	
(άρθρο	4	παρ.	11).
β)	Αυξάνονται	οι	συντάξεις	των	υπηρετούντων	στο	ΤΕΕΜ	και	στην	ΕΚΑΜ,	οι	οποίες	

εναρμονίζονται	πλέον	με	τα	ισχύοντα	για	τους	υπηρετούντες	στις	αντίστοιχες	υπηρεσίες	
των	Ενόπλων	Δυνάμεων	(άρθρο	4	παρ.	8	εδ.	γ).
γ)	 Εναρμονίζονται	 οι	 αποδοχές	 των	 θυμάτων	 τρομοκρατίας	 και	 παθόντων	 από	 βίαιο	

συμβάν	με	τις	αποδοχές	των	ευρισκομένων	σε	μόνιμη	διαθεσιμότητα	(άρθρο	6	εδ.α).

Ν.	3511/27-12-2006:
α)	Θεσμοθετήθηκε	η	δυνατότητα	για	εισαγωγή	και	φοίτηση	πολιτών	ξένων	χωρών	στις	

Αστυνομικές	Σχολές	(Αστυφυλάκων	-	Αξιωματικών	-	Μετεκπαίδευσης	-	Εθνικής	Ασφά-
λειας)	(άρθρο	25	παρ.	8).
β)	Παρέχεται	η	δυνατότητα	φοίτησης	κατόπιν	επιθυμίας	τους	σε	παραρτήματα	της	Σχολής	

Αστυφυλάκων,	των	Δοκίμων	Αστυφυλάκων	που	είναι	τέκνα	πολυμελών	οικογενειών	ή	τέ-
κνα	θυμάτων	από	βίαιο	συμβάν	ή	έχουν	αδελφό	Δόκιμο	Αστυφύλακα	(άρθρο	25	παρ.	1	εδ.	8).
γ)	Από	τον	αριθμό	των	δοκίμων	που	εισάγονται	στις	Αστυνομικές	Σχολές	(Αστυφυλά-

κων	-	Αξιωματικών)	ποσοστό	μέχρι	12%,	αντί	10%	που	ίσχυε,	καλύπτεται	από	πολύτε-
κνους	και	τέκνα	τους,	τέκνα	αναπήρων	και	θυμάτων	πολέμου,	αναπήρων	ή	θυμάτων	εν	
ενεργεία	ή	εν	συντάξει	αστυνομικού	προσωπικού	ειρηνικής	περιόδου,	τέκνα	αγωνιστών	
Εθνικής	Αντίστασης,	τέκνα	ή	εν	χηρεία	σύζυγοι	αστυνομικού	προσωπικού	που	πέθαναν	
κατά	την	εκτέλεση	διατεταγμένης	υπηρεσίας	ή	εξαιτίας	της	υπηρεσίας,	ως	και	γονείς	τριών	
τέκνων	και	τέκνα	τους	(άρθρο	25	παρ.	1	εδ.	8	περ.	3).

Υπ’	αριθμ.	2/53879/0022	από	15-12-2006	Κοινή	Υπουργική	Απόφαση:
Αυξάνονται	κατά	25%	οι	ώρες	που	έχουν	κατανεμηθεί	στην	Ελληνική	Αστυνομία	για	

αποζημίωση	λόγω	νυκτερινής	απασχόλησης.	Τούτο	έχει	σαν	συνέπεια	και	οι	Διοικούντες	
Αξιωματικοί	να	αποζημιώνονται	για	νυκτερινή	υπηρεσία	που	τυχόν	εκτελούν	κατόπιν	βε-
βαίωσης	που	θα	τους	χορηγείται	από	τον	Προϊστάμενό	τους	Διευθυντή	Διεύθυνσης	ή	Υπο-
διεύθυνσης.

Π.Δ.	13/19-1-2007:
Καθιερώνεται	μειωμένο	ωράριο	για	όλους	τους	αστυνομικούς	(άνδρες	-	γυναίκες)	που	

έχουν	την	επιμέλεια	τέκνου	λόγω	θανάτου	του	ενός	των	γονέων	ή	ύστερα	από	δικαστική	
απόφαση,	ως	και	για	όλους	τους	αστυνομικούς	που	έχουν	την	επιμέλεια	τέκνου	με	αναπη-
ρία	τουλάχιστον	67%	ή	σύζυγο	με	αναπηρία	τουλάχιστον	67%.

Π.Δ.	15/22-1-2007:
Το	Δημόσιο	καλύπτει	τα	έξοδα:	
α)	Του	προσωπικού	της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	στα	οποία	αυτό	υποβάλλεται	προς	υπε-

ράσπισή	του	στο	στάδιο	της	προδικασίας	και	ενώπιον	των	δικαστηρίων,	για	ενέργειες	ή	
παραλείψεις	του	κατά	την	εκτέλεση	των	καθηκόντων	του	(άρθρο	1	παρ.	γ).
β)	 Του	 προσωπικού	 της	 Ελληνικής	Αστυνομίας	 ή	 των	 οικογενειών	 τους	 στα	 οποία	

υποβάλλονται	όταν	παρίστανται,	ενώπιον	των	δικαστηρίων	ως	πολιτικώς	ενάγοντες	από	
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έγκλημα	που	διαπράχθηκε	σε	βάρος	τους	κατά	την	άσκηση	των	καθηκόντων	του	ή	εξαιτίας	
αυτών	(άρθρο	1	εδ.	β).
Τα	έξοδα	καλύπτουν	την	αμοιβή	του	συνηγόρου	της	επιλογής	του	κατηγορουμένου	ή	

του	πολιτικώς	ενάγοντος	για	την	παράσταση	αυτού	σε	όλα	τα	στάδια	της	προδικασίας	και	
ενώπιον	των	δικαστηρίων	όλων	των	δικαιοδοσιών	και	βαθμών,	η	οποία	σε	καμία	περίπτω-
ση	δεν	μπορεί	να	υπερβαίνει	το	τριπλάσιο	του	καθοριζομένου	κάθε	φορά	ελάχιστου	ορίου	
(άρθρο	1	παρ.	3).

Ν.	3282/2004	(άρθρο	1	παρ.	1	εδ.	α):
Δικαιούνται	μετεγγραφής	φοιτητές	ΑΕΙ-ΤΕΙ	που	είναι	μέλη	τρίτεκνης	οικογένειας	σε	

αντίστοιχη	Σχολή	που	είναι	πλησιέστερα	στον	τόπο	κατοικίας	των	γονέων	τους	ή	σε	πόλη	
όπου	φοιτά	ήδη	ένας	τουλάχιστον	αδελφός-ή.	Η	διάταξη	αυτή	είναι	ιδιαίτερα	σημαντική	
για	όσους	αστυνομικούς	έχουν	τρία	τέκνα	διότι,	εφόσον	κάποιο	από	αυτά	επιτύχει	σε	ΑΕΙ-
ΤΕΙ,	θα	μετεγγραφεί	στον	τόπο	κατοικίας	των	γονέων	του,	με	ό,τι	αυτό	συνεπάγεται	για	το	
κόστος	των	σπουδών.
Με	την	6000/2/1940κβ	από	29-3-2007	Διαταγή	του	Αρχηγείου	Ελληνικής	Αστυνομίας	

προκηρύχθηκε	διαγωνισμός	για	την	άμεση	πρόσληψη	2.000	Ειδικών	Φρουρών,	ανακουφί-
ζοντας	έτσι	το	υπάρχον	αστυνομικό	προσωπικό,	το	οποίο	λόγω	έλλειψης	δύναμης	εργάζε-
ται	σε	ακραίες	συνθήκες	από	πλευράς	ωραρίου.

Νέος πρόεδρος

Στις	17-6-2007	συνεδρίασε	το	Δ.Σ.	με	θέματα	ημερήσιας	διάταξης	τις	εξελίξεις	όσον	
αφορά	τις	διεκδικήσεις	και	άλλα	τρέχοντα	θέματα	διοικητικής	φύσης.	Κατά	τη	συνεδρίαση	
του	Δ.Σ.	 έγινε	 εκτενής	 ενημέρωση	από	 τον	πρόεδρο	 της	Ομοσπονδίας	Γιώργο	Καμαρι-
νόπουλο,	ο	οποίος,	όμως,	υπέβαλε	ταυτόχρονα	και	την	παραίτησή	του	με	την	παρακάτω	
επιστολή	προς	τα	μέλη	του	Δ.Σ.:

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με βαθύ αίσθημα ευθύνης σάς ανακοινώνω ότι υποβάλλω την παραίτησή μου από Πρό-
εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας επειδή κρίνω ότι η περαιτέρω 
παραμονή μου στη θέση αυτή δεν είναι προς το συμφέρον του συνδικαλιστικού κινήματός 
μας και των συναδέλφων μελών μας.
Παραμένω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας μέχρι τη λήξη της 
θητείας του και θα συνεχίσω, όπως μέχρι σήμερα, να αγωνίζομαι προς όφελος της Υπηρε-
σίας και των συναδέλφων.
Ευχαριστώ τους συναδέλφους που επί 18 συνεχή έτη, σταθερά μού ανέθεταν, διά της ψή-
φου τους, να τους εκπροσωπώ.

Αθήνα 17-6-2007
 ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 

Ακολούθησε	ψηφοφορία	για	την	εκλογή	νέου	προέδρου,	κατά	την	οποία	νέος	πρόεδρος	
εξελέγη	ο	Αστυνομικός	Υποδιευθυντής	Δημήτριος	Γεωργατζής,	ο	οποίος	αμέσως	μετά	την	
εκλογή	του	ευχαρίστησε	τα	μέλη	του	Δ.Σ.	για	την	εμπιστοσύνη	τους	στο	πρόσωπό	του	και	
δήλωσε	ότι	από	τη	νέα	του	θέση	θα	καταβάλλει	κάθε	δυνατή	προσπάθεια	για	την	ευόδωση	
των	επιδιώξεων	της	Ομοσπονδίας.
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Την	 επόμενη	ημέρα	 (18-6-2007)	συνεδρίασε	 το	 διευρυμένο	Δ.Σ.,	 όπου	προσήλθαν	ο	
υπουργός	Δημόσιας	Τάξης	και	ο	Αρχηγός	του	Σώματος,	Αναστάσιος	Δημοσχάκης.	Ο	Βύ-
ρων	Πολύδωρας	διαβεβαίωσε	ότι	 τόσο	το	βαθμολόγιο	όσο	και	το	μισθολόγιο	θα	ψηφι-
σθούν	εντός	του	αμέσως	επομένου	χρονικού	διαστήματος	και	ότι	θα	ισχύσουν	από	αρχές	
του	2008.	Αναφέρθηκε	επίσης	στην	τρέχουσα	επικαιρότητα	και	ζήτησε	τη	συνδρομή	της	
ΠΟΑΞΙΑ	«για τη δημιουργία ενός στιβαρού και αρίστου Σώματος επ’ ωφελεία του κοινω-
νικού συνόλου, δηλώνοντας αρωγός στις διεκδικήσεις και συμπαραστάτης στις αγωνίες μας 
για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του αστυνομικού προσωπικού».
Στη	συνέχεια	προσήλθε	ο	Αρχηγός	του	Σώματος	Αντιστράτηγος	Αναστάσιος	Δημοσχά-

κης,	ο	οποίος	επίσης	επιβεβαίωσε	ότι	πρόκειται	εντός	του	επομένου	χρονικού	διαστήματος	
να	ψηφισθούν	τόσο	το	Βαθμολόγιο	όσο	και	το	Μισθολόγιο,	για	να	ισχύσουν	από	το	2008.	
Δήλωσε	 επίσης	ότι	 η	αναδιάρθρωση	 του	Σώματος	πρόκειται	 να	συνεχισθεί	σε	όλες	 τις	
διοικητικές	περιφέρειες	της	επικράτειας	με	άμεση	προτεραιότητα	τη	νησιωτική	Ελλάδα.
Ζήτησε	την	εγρήγορση	και	συμβολή	όλων	για	την	καταξίωση	του	Σώματος	στην	κοι-

νωνία,	ενώ	για	το	επίκαιρο	θέμα	των	μεταθέσεων	δήλωσε	ότι	θα	γίνουν	οι	αναγκαίες	και	
εντελώς	απαραίτητες	παρεμβάσεις,	όπου	χρειάζεται,	για	την	αποτελεσματικότερη	λειτουρ-
γία	της	Αστυνομίας.
Εκ	μέρους	του,	επίσης,	τονίσθηκε	η	ανάγκη	για	ψυχική	σύμπνοια	του	προσωπικού,	ού-

τως	ώστε	να	υπάρχει	εκείνος	ο	συνδετικός	κρίκος	που	θα	θωρακίζει	το	Σώμα	από	ύποπτες	
και	πολλές	φορές	άδικες	επιθέσεις,	πανταχόθεν.	
Να	σημειωθεί	ότι	εκείνη	την	περίοδο	ήταν	σε	έξαρση	οι	διαδηλώσεις	διαφόρων	κοινω-

νικών	τάξεων	και	η	Ομοσπονδία	καταδίκαζε	κάθε	ακραία	και	βίαιη	συμπεριφορά	αστυνο-
μικών	σε	βάρος	πολιτών.	Καλούσε	δε	την	Πολιτεία	να	θωρακίσει	το	αστυνομικό	λειτούρ-
γημα	έτσι	ώστε	όλο	το	αστυνομικό	προσωπικό,	με	την	κατάλληλη	εκπαίδευση	και	τους	
δημοκρατικούς	κανονισμούς	λειτουργίας	των	Υπηρεσιών,	να	είναι	σε	θέση	να	υπηρετεί	
την	Ελληνική	κοινωνία	σύμφωνα	με	το	Σύνταγμα	και	τους	νόμους	του	Κράτους.
Επίσης,	 συμπαραστάθηκε	 στον	Αστυνομικό	Υποδιευθυντή	 της	Δ.Α.Ε.Α.	 που	 υπέστη	

άνανδρη,	αναίτια	και	βάναυση	επίθεση	σε	βάρος	του	από	άτομα	του	«αντιεξουσιαστικού	
χώρου»	και	καταδικάζει	κάθε	τέτοιας	μορφής	ενέργεια	κατά	Αστυνομικών,	από	όπου	και	
αν	προέρχεται.	«Δεν υποστέλλουμε τη σημαία του αγώνα μας αν δεν λυθούν οριστικά τα 
δίκαια-χρονίζοντα αιτήματά μας»,	κατέληγε	η	πρώτη	ανακοίνωση	του	νέου	προεδρείου	της	
Ομοσπονδίας	των	Αξιωματικών.
Ο	νέος	πρόεδρος,	ο	Δημήτρης	Γεωργατζής,	απευθυνόμενος	σε	προσωπικό	τόνο	προς	

τους	συναδέλφους	του,	ανέφερε	τα	εξής:	
«Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω τον απερχόμενο πρόεδρο ταξίαρχο Γιώργο 
Καμαρινόπουλο και όλους τους άλλους συναδέλφους του Διοι κητικού Συμβουλίου που 
εμπιστεύτηκαν στο πρόσωπό μου τα καθήκοντα του προέδρου της Ομοσπονδίας μας. 
Είναι μια σημαντική για μένα απόφαση, την οποία οφείλω να τιμήσω και να σεβαστώ, 
εκπληρώνοντας στο ακέραιο το χρέος μου απέ ναντι σε όλους τους συναδέλ φους και τις 
συναδέλφισσες Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η πορεία της Πανελλήνιας Ο μοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας είναι δεδομένη. Θα 
συνεχίσουμε τον αγώνα για την υλοποίηση των αποφάσεων του τελευταίου συνεδρίου, πι-
στοί στις καταστατικές μας αρχές και σε πείσμα όλων εκείνων που το τελευταίο διάστημα 
καταφέρονται κατά των συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων και ελευθε ριών. Οι όποιες 
υπερβολές και αρνητικές εμφανίσεις κάποιων συναδέλφων μας πρέπει να αποτελέσουν 
αντικείμενο προ βληματισμού όλων μας, όχι προς την κατεύθυνση του περιορι σμού της 
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δράσης μας, αλλά κυρίως προς την κατεύθυνση της παγίωσης μιας δημοκρατι κής λειτουρ-
γίας, με σεβασμό στις αποφάσεις των οργάνων μας, χωρίς να γίνεται καταστρατήγηση 
του Καταστατικού της Ομοσπονδίας από κανέναν. Μετά από τόσα χρόνια προ σφοράς, 
ο συνδικαλισμός στην Ελληνική Αστυνομία, κατά την άποψή μου, πρέπει να καταδείξει 
νέα επίπεδα ωριμότητας. Οι καιροί εκεί νοι που διεκδικούσαμε περιοριστικά κάποια “συ-
ντεχνιακά” αιτήματα, έχουν περάσει πλέον. Οι προκλήσεις στο κεφάλαιο δημόσια τάξη 
και ασφάλεια μεταβάλλονται διε θνώς με ραγδαίους ρυθμούς και ο συνδικαλιστικός μας 
φορέας, εφόσον θέλει να συνεχίσει να πιάνει τον παλμό των συναδέλ φων μας, πρέπει να 
λειτουργή σει με ανοικτές τις κεραίες του, καταγράφοντας ό,τι συμβαίνει γύρω μας και μας 
αφορά. Θεωρώ, τέλος, σημαντικό, και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, ότι είναι επιβεβλη-
μένη η επιδίωξη σχέσεων καλής συνεργασίας με την πολιτική και φυσική μας Ηγεσία. Η 
οδός του διαλόγου και της εποικοδομητικής συνεργασίας, θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να 
φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα του αγώνα μας. Τούτο δεν πρέπει, φυσικά, να εκληφθεί 
ως αδυναμία δική μας. Γνωρίζουμε ότι ως συνδικαλι στικό κίνημα πρέπει πάντα να πιέ-
ζουμε την εκάστοτε κυβέρνηση για την επίλυση των προ βλημάτων μας. Οι προτεραιότη τες 
των κυβερνώντων είναι συνήθως άλλες κι εμείς πρέπει να αγωνιζόμαστε με βάση το δικό 
μας διεκδικητικό πλαίσιο, λαμβάνοντας ωστόσο πάντα υπόψιν μας ότι αυτός ο αγώνας, 
όταν παρεξηγείται -δικαίως ή αδίκως- λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου τον οποίο υπη-
ρετούμε, δεν θα έχει τις αναμενόμενες επιτυχίες. Δεν πρέπει, ωστόσο, να παραβλέπουμε 
το γεγονός ότι, όταν όλοι εμείς είμαστε ενωμένοι, γνωρίζουμε τι θέλουμε και πιστεύουμε 
στο δίκαιο των αιτημάτων μας, μπορούμε να πείσουμε και τους άλλους για την ορθότητα 
των θέσεών μας.
Είμαι στη διάθεση όλων των συναδέλφων και περιμένω δημιουργικές προτάσεις και ανη-
συχίες, στοχεύοντας πάντα στο καλύτερο για την Αστυνομία.
Καλούς αγώνες, λοιπόν».

Εν καμίνω

Αλλά	το	καλοκαίρι	του	2007	δεν	είναι	θερμό	εξαιτίας	μόνο	των	καιρικών	συνθηκών	που	
έχουν	συμβάλει	και	στην	εξάπλωση	φονικών	πυρκαγιών	σε	διάφορες	περιοχές	της	χώρας.	
Είναι	και	η	αστάθεια	του	πολιτικού	συστήματος	που	το	οδηγεί	στις	16	Αυγούστου	2007	
στην	προκήρυξη	πρόωρων	βουλευτικών	εκλογών.

Η	ΠΟΑΞΙΑ	δεν	μένει	ασυγκίνητη	μπροστά	στη	μεγάλη	εθνική	τραγωδία	που	προκάλε-
σαν	οι	πρωτοφανείς	πυρκαγιές	και	στις	29/8/07	εκφράζει	τα	ειλικρινή	της	συλλυπητήρια	
στις	οικογένειες	των	τραγικών	θυμάτων	όσο	και	την	αμέριστη	συμπαράστασή	της	προς	
τους	πληγέντες.	Παράλληλα,	«εκφράζει την οδύνη, την οργή και το θυμό της για την κατα-
στροφή χώρων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την οικολογική καταστροφή που συντε-
λέσθηκε από ανεύθυνα και εγκληματικά χέρια. Παρά το γεγονός ότι τίποτε δεν αποκαθιστά 
και δεν αναπληρώνει την ανθρώπινη απώλεια και την οικολογική καταστροφή, η Ομοσπον-
δία μας και οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Αξιωματικών θα συμβάλλουν οικονομικά και ηθικά 
στην ανακούφιση των πληγών των ανθρώπων που έζησαν τη φρίκη και την τραγωδία και 
βιώνουν σήμερα την απελπισία που έφερε η καταστροφή στη ζωή τους, ως ελάχιστο δείγμα 
ανθρωπιάς και κοινωνικής αλληλεγγύης. Με την ευκαιρία, τέλος, οφείλουμε να συγχαρούμε 
όλους τους συναδέλφους που υπηρετούν στις πληγείσες περιοχές ή ενίσχυσαν αυτές, που υπε-
ρέβησαν εαυτούς για να προσφέρουν βοήθεια, ανακούφιση και προστασία στους πυροπαθείς 
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στις δύσκολες ώρες της καταστροφής και της απόγνωσης και τους καλούμε να συνεχίσουν με 
την ίδια διάθεση προσφοράς»,	σημείωνε	-μεταξύ	άλλων-	στην	ανακοίνωσή	της.

Οι	βουλευτικές	εκλογές	της	16ης	Σεπτεμβρίου	ανέδειξαν	πρώτο	κόμμα	και	πάλι	τη	Νέα	
Δημοκρατία.	Το	ΥΔΤ,	όμως,	συγχωνεύτηκε	αυτή	τη	φορά	με	το	υπουργείο	Εσωτερικών	
και	«υπερυπουργός»	ορκίστηκε	ο	συνταγματολόγος	Προκόπης	Παυλόπουλος,	ο	σημερινός	
Πρόεδρος	της	Ελληνικής	Δημοκρατίας.	Υφυπουργός	ανέλαβε	ο	ναύαρχος	ε.α.	Παναγιώτης	
Χηνοφώτης.	Από	τις	πρώτες	κιόλας	ημέρες	της	ανάληψης	των	καθηκόντων	τους,	τάχθηκαν	
υπέρ	των	αναγκαίων	εκσυγχρονιστικών	τομών	στο	αστυνομικό	σύστημα	της	χώρας.
Η	Ελληνική	Αστυνομία	είχε	βρεθεί	για	άλλη	μια	φορά	στη	δίνη	του	κυκλώνα	για	πολ-

λούς	και	διάφορους	λόγους.	Αποκορύφωμα,	τα	όσα	διαδραματίστηκαν	τους	προηγούμε-
νους	μήνες	και	αποτέλεσαν	το	«κύκνειο	άσμα»	του	πάλαι	ποτέ	υπουργείου	Δημόσιας	Τά-
ξης.	Η	κυβέρνηση	επιχείρησε	να	παρουσιάσει	ένα	νέο	πρόσωπο,	γεγονός	καλοδεχούμενο	
εκ	μέρους	των	συνδικαλιστών,	αφού	κατά	καιρούς	είχε	τεθεί	και	από	αυτούς	το	αίτημα	της	
υπαγωγής	του	τομέα	της	δημόσιας	τάξης	και	ασφάλειας	στο	υπουργείο	Εσωτερικών.	Με	
την	ελπίδα,	λοιπόν,	ότι	θα	είναι	ουσιαστική,	πλούσια	σε	θετικές	εξελίξεις	για	όλους,	τόσο	
για	τον	αστυνομικό	οργανισμό	και	το	ανθρώπινο	δυναμικό	του,	όσο	και	για	την	ελληνική	
Πολιτεία	και	την	ελληνική	κοινωνία	στο	σύνολό	της,	καλωσόρισαν	την	αλλαγή	σελίδας.
Οι	συναντήσεις	που	ακολούθησαν	με	τη	νέα	Ηγεσία	κατέγραψαν	τα	εκκρεμή	ζητήματα	

και	τις	διαβεβαιώσεις	της,	εν	αναμονή	και	των	προγραμματικών	δηλώσεων	της	κυβέρνη-
σης.	Μιλώντας	για	το	αστυνομικό	προσωπικό	και	την	ΕΛ.ΑΣ.,	ο	Προκόπης	Παυλόπουλος	
έδωσε	το	στίγμα	της	πολιτικής	του,	λέγοντας:

«Α. Προχωρούμε σταδιακά στην επίλυση των προβλημάτων του προσωπικού των ανωτέ-
ρω Σωμάτων, τόσο σε θεσμικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, ενισχύοντας τη σχέση 
εμπιστοσύνης ανάμεσα σ’ αυτά και το κοινωνικό σύνολο.

Β. Μελετάται η ίδρυση επιτελικού οργάνου, συντονιστικού της δράσης της Ελληνικής 
Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της προσφάτως ιδρυθείσας Ελληνικής Αγροφυ-
λακή.

Γ. Θωρακίζουμε πλήρως τα δικαιώματα των πολιτών, λαμβάνοντας παράλληλα, ειδική 
μέριμνα για την προστασία ειδικών ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι οι ανήλικοι, 
οι υπερήλικες, οι επαγγελματίες, οι μειονότητες και οι οικονομικοί μετανάστες.

Δ. Συνεχίζουμε την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και καλύπτουμε σταδιακά τις κενές 
οργανικές θέσεις στα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία - Πυροσβεστική - Αγροφυλακή) 
στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας.

 Προωθούμε συστηματικά την απαλλαγή των Σωμάτων Ασφαλείας από καθήκοντα 
που είναι ξένα προς την αποστολή τους και τα αποσπούν από το πρώτιστο μέλημά 
τους, που είναι η θωράκιση της ασφάλειας των πολιτών. Θέλουμε τον Αστυνομικό, 
τον Ειδικό Φρουρό, τον Πυροσβέστη, τον Συνοριοφύλακα και τον Αγροφύλακα στο 
δρόμο, στη γειτονιά, στους αγρούς, κοντά στον πολίτη, αρωγό και συμπαραστάτη του. 
Γι’ αυτό και αυξάνουμε τις περιπολίες, στοχοποιούμε την εγκληματικότητα και προσα-
νατολίζουμε τα Σώματα Ασφαλείας σταθερά προς τη κατεύθυνση αυτή.

Ε. Προτεραιότητά μας αποτελεί η διά βίου εκπαίδευση των υπηρετούντων στα Σώματα 
Ασφαλείας. Προς την κατεύθυνση αυτή, βελτιώνουμε τη σχετική υλικοτεχνική υπο-
δομή, αξιοποιούμε τις εφαρμογές των μέσων πληροφορικής και επικοινωνιών και 
αυξάνουμε τους πόρους, με γνώμονα τη διαμόρφωση σύγχρονου και ορθολογικού 
εκπαιδευτικού συστήματος, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της νέας εποχής.
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ΣΤ. Αναμορφώνουμε το Πειθαρχικό Δίκαιο των ενστόλων, σε πλήρη συμμόρφωση προς 
τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ζ. Προχωρούμε με γοργούς ρυθμούς στην έκδοση των προβλεπόμενων από τον Ν. 
3144/2003 Προεδρικών Διαταγμάτων σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες υγιει-
νής και ασφάλειας των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας.

Η. Συνεργαζόμαστε με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων στα Σώματα 
Ασφαλείας, οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με το προσωπικό, με γνώμονα τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. Πιστεύουμε στη δημοκρατική και 
με ευαισθησία λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας, τόσο στο εσωτερικό τους όσο και 
προς την κοινωνία, και δεσμευόμαστε ότι θα εντείνουμε τις προσπάθειες μας προς την 
κατεύθυνση της εξάλειψης των ακραίων συμπεριφορών και των κάθε είδους αντιπα-
λοτήτων και τη διαμόρφωση αγαστής συνεργασίας τους προς την κοινωνία.

Θ. Συγκροτείται Επιτροπή με έργο τον επανακαθορισμό των στόχων (φρούρηση -επιτή-
ρηση - διάθεση μέσων), ώστε να εξοικονομηθούν και να απελευθερωθούν αστυνομι-
κές δυνάμεις και μέσα χάριν της προστασίας των πολιτών».

Οι	ελπιδοφόρες	αυτές	διακηρύξεις	έμελλε	να	περάσουν	από	τις	γνωστές	Συμπληγάδες	
της	κακοδιοίκησης	και	της	αβελτηρίας	του	πολιτικού	προσωπικού.	Παρά	τα	ευχολόγια,	η	
θεσμοθέτηση	ριζικών	αλλαγών	πάντα	κάπου	προσέκρουε.

Νέο θεσμικό περιβάλλον

Το	15ο	συνέδριο	πραγματοποιήθηκε	στις	2	Νοεμβρίου	2007	στη	ΓΑΔΑ	με	τη	συμμετο-
χή	περίπου	150	αντιπροσώπων.	Παρούσα	η	πολιτική	και	φυσική	Ηγεσία,	εκπρόσωποι	της	
ΑΔΕΔΥ	και	της	ΓΣΕΕ	και	άλλοι	επίσημοι.	Θέμα	του:	«Οι	νέες	προκλήσεις	και	προτεραι-
ότητες	της	ΕΛ.ΑΣ.	στο	νέο	θεσμικό	περιβάλλον	υπό	την	πολιτική	Ηγεσία	του	υπουργείου	
Εσωτερικών».	
Τον	 πλούσιο	Διοικητικό	Απολογισμό	 παρουσίασε	 ο	 γραμματέας	Δημοσθένης	 Καλα-

μπαλίκης,	 ο	 οποίος	 αναφέρθηκε	 στις	 προαναφερθείσες	 δραστηριότητες,	 συγκεντρώσεις	
διαμαρτυρίας	κ.λπ.,	όσο	και	στις	νομοθετικές	ρυθμίσεις	των	προηγούμενων	ετών.	Να	ση-
μειωθεί	ότι	οι	πολυετείς	προσπάθειες	και	αγώνες	της	Ομοσπονδίας	για	τη	χορήγηση	του	
επιδόματος	επιχειρησιακής	ετοιμότητας	 (νυκτερινά)	είχαν	αίσιο	τέλος,	αφού	με	την	υπ’	
αριθμ.	8002/32/122-α	από	06-09-2007	κοινή	απόφαση	των	Υπουργών	Οικονομίας	και	Οι-
κονομικών	και	Δημόσιας	Τάξης	αυξήθηκε	από	48	σε	64	ο	αριθμός	των	κατά	μήνα	δικαιου-
μένων	ωρών	νυκτερινής	αποζημίωσης	(σε	όλο	το	προσωπικό	της	Ελληνικής	Αστυνομίας),	
ικανοποιώντας	το	πάγιο	και	διαχρονικό	αίτημα	για	χορήγησή	της	σε	όποιον,	όποτε	και	όσο	
χρόνο	εργάζεται.	
Ο	γραμματέας	στάθηκε	 ιδιαίτερα	στο	ότι	«εξαιρούντο επιλεκτικά και προκλητικά από 

τη νυκτερινή αποζημίωση κυρίως οι Αξιωματικοί και σε κάθε περίπτωση οι Διοικούντες, οι 
οποίοι πλέον αποκαθίστανται με την άρση της απαξιωτικής και άδικης μεταχείρισής τους εκ 
μέρους της Πολιτείας».	Επίσης,	σημαντική	κατάκτηση	ήταν	και	η	δημοσίευση	του	Π.Δ.	
45/2008	για	τους	όρους	υγιεινής	και	ασφάλειας,	ένα	θέμα	διαχρονικό,	που	ακόμα	και	σή-
μερα	αποτελεί	αντικείμενο	περαιτέρω	εφαρμογής	και	βελτίωσης.

Κηρύσσοντας	την	έναρξη	των	εργασιών,	ο	Δημήτρης	Γεωργατζής	τόνισε	ότι	«το 15ο 
συνέδριο πραγματοποιείται λίγο μετά τις εθνικές εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου 2007, στην 
αρχή δηλαδή της νέας θητείας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σύμπτωση, αλλά 



569

Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

το σημειώνουμε αυτό, διότι ως συνδικαλιστές πρέπει να βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας, να 
παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ανάλογα να χαράζουμε την πορεία της Ομοσπονδίας μας. 

Στο διάστημα που μεσολάβησε από το προηγούμενο συνέδριο υπήρξαν γεγονότα που τα-
λαιπώρησαν τον αστυνομικό οργανισμό, υπήρξαν άλλα που δικαίωσαν τον αγώνα μας και 
κάποια άλλα που αναπτέρωσαν τις ελπίδες μας. 

Επιτρέψτε μου, όμως, να αναφερθώ στο σημείο αυτό σε ορισμένα κεντρικά ζητήματα, 
καθοριστικά για την πορεία του Σώματος.

Α) Είναι γνωστό και δεν κομίζω γλαύκαν εις Αθήνας, αν σας υπενθυμίσω ότι τις τελευταίες 
δεκαετίες έχουν συντελεστεί μεγάλες ανατροπές και αλλαγές στο ευρύτερο κοινωνικο-οικο-
νομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας μας. Ζούμε στην 
εποχή της παγκοσμιοποίησης, με τα υπέρ και τα κατά της, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε 
την ποσοτική και ποιοτική διαφοροποίηση της ποικιλόμορφης εγκληματικότητας και των 
ασύμμετρων απειλών.

Ένα νέο περιβάλλον ασφάλειας έχει διαμορφωθεί παγκοσμίως, ιδίως μετά τα γεγονό-
τα της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ουδείς σοβαρός αναλυτής μπορεί 
πλέον να το παραβλέπει. Η έννοια της ασφάλειας έχει αποκτήσει βαρύνουσα σημασία τόσο 
στην κρίση των πολιτών, όσο και στις αποφάσεις των εκάστοτε κυβερνώντων, ανεξαρτήτως 
πολιτικού συστήματος και ιδεολογίας. Οι μηχανισμοί ασφαλείας παγκοσμίως -όχι πως στο 
παρελθόν δεν είχαν σημαίνοντα ρόλο- αλλά στις μέρες μας είναι ηλίου φαεινότερον ότι έχουν 
αναδειχθεί σε κυρίαρχους παίκτες του παιγνιδιού και κάνουν ολοένα και περισσότερο ορατή 
τη λειτουργία και δράση τους. Οι μηχανισμοί ασφαλείας ξεφεύγουν από τις παραδοσιακές 
δομές των κρατικών, δημόσιων αστυνομικών υπηρεσιών και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, από τις πιο αθώες ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας μέχρι και 
τα πλέον σύγχρονα ηλεκτρονικά και δορυφορικά συστήματα συλλογής πληροφοριών και γε-
ωγραφικών δεδομένων. Το οργουελικό κράτος, όπως το είχε περιγράψει ο θρυλικός συγγρα-
φέας, ήδη μοιάζει ξεπερασμένο στις μέρες μας, και το ερώτημα είναι πού θα οδηγήσει τελικά 
αυτή η ραγδαία ανάπτυξη στον ευαίσθητο τομέα της ασφάλειας.

Β) Είναι φανερό ότι ως αστυνομικός Οργανισμός και πρωτίστως εμείς ως συνδικαλιστές 
εκπρόσωποι των Αξιωματικών που στελεχώνουν τον δημόσιο φορέα της αστυνομικής κρατι-
κής εξουσίας στη χώρα μας, πρέπει να αγωνιούμε για αυτήν τη γιγάντωση των μηχανισμών 
ασφαλείας. Όχι επειδή μας τρομάζουν τα “μεγέθη”, αλλά επειδή αυτή η γιγάντωση ολοένα 
και περισσότερο υπονομεύει τις δημοκρατικές ελευθερίες και τα ατομικά δικαιώματα των 
πολιτών. Είναι γνωστή η προβληματική που αναπτύσσεται για το καίριο αυτό ζήτημα και 
δεν θα το αναλύσω. Θα το συνδυάσω, όμως, με την ιστορική, θα έλεγα, απόφαση της κυβέρ-
νησης να καταργήσει το υπουργείο Δημόσιας Τάξης ως “αυτοτελή” κυβερνητικό φορέα και 
να υπαγάγει το όλο πλέγμα των υπηρεσιών και τη φιλοσοφία που τις διέπει στο υπουργείο 
Εσωτερικών.

Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση, αναμενόμενη έως ένα βαθμό από πολλούς. Πολύ 
πριν από τις εκλογές είχε τεθεί αυτό το θέμα από στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, αλλά 
και από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι αλήθεια ότι ως Ομοσπονδία δεν είχαμε 
αναδείξει αυτήν την αναγκαιότητα, την κατάργηση δηλαδή του ισχύοντος μέχρι πρότινος 
σχήματος με ένα ξεχωριστό υπουργείο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Τα δραματικά γεγονότα της 11/9 στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον με τις αεροπορικές 
επιθέσεις και τις ΗΠΑ σε καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, με την ισλαμική τρομοκρατία να 
απειλεί έκτοτε το παγκόσμιο στερέωμα, όλα αυτά και πολλά άλλα, είχαν κάνει πολλούς να 
αναθεωρήσουν τις απόψεις τους για την πολιτική ασφαλείας. Πέρα από την επίσημη πολιτική 
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των κυβερνήσεων των ΗΠΑ για την απόλυτη και με κάθε τίμημα ενίσχυση των μηχανισμών 
ασφαλείας εντός κι εκτός αμερικανικού εδάφους, υπήρξαν πολλοί αναλυτές και διεθνολόγοι 
οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ της δημιουργίας ξεχωριστών πολιτικών δομών για την εφαρμογή 
της πολιτικής ασφαλείας σε μια χώρα. Υπήρξε, δηλαδή, η άποψη ότι έπρεπε να ιδρυθούν ξε-
χωριστά υπουργεία Δημόσιας Τάξης ακόμα και εκεί που δεν υπήρχαν, σε χώρες της Ασίας και 
της Αμερικής, και φυσικά στην Ευρώπη, όπου ο κίνδυνος της ισλαμικής απειλής εξακολουθεί 
να προκαλεί δέος.

Στην αντίπερα όχθη, βεβαίως, αναπτύχθηκε μια άλλη “φιλοσοφία” η οποία σταδιακά επι-
κράτησε και σε πολιτικό επίπεδο, στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι στην αυστη-
ροποίηση των μέτρων και των συστημάτων ασφαλείας, ναι στη δημιουργία νέων επιχειρησι-
ακών μονάδων και υποδομών, όχι όμως στην ανατροπή του «ευρωπαϊκού κεκτημένου», του 
σεβασμού δηλαδή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκείνων εκ των πολιτών που θεωρούνται 
από τις διωκτικές υπηρεσίες, ως ύποπτοι τέλεσης εγκληματικών ενεργειών, είτε εκείνων που 
δεν έχουν καμία σχέση με την παραβατικότητα και διάγουν έναν έντιμο και ενάρετο βίο και 
οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν έχουν συμφιλιωθεί με την ιδέα των εύκολων αστυνομικών 
ελέγχων και της διατάραξης της “οικιακής ειρήνης”, για…ψύλλου πήδημα. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση -και το είδαμε αυτό και από την πρόσφατη τοποθέτηση του 
υπουργού Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλου στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών 
στην Λισαβόνα- επικρατεί η αντίληψη ότι οι διωκτικές υπηρεσίες δεν μπορούν και δεν πρέπει 
να λειτουργούν αποκομμένες από τις κοινωνίες. Επιβάλλεται να αναπτύξουν δεσμούς φιλίας 
και συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες, χάριν των οποίων εντέλει υπάρχουν και λειτουρ-
γούν. 

Είναι μια νέα αντίληψη για το ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας, με την έννοια ότι η κυ-
βέρνηση αυτή τη φορά επιδιώκει την ενδυνάμωση του αστυνομικού θεσμού με τη συνεργασία 
της Αστυνομίας με τον υπόλοιπο κρατικό μηχανισμό – και ιδίως με τους οργανισμούς της 
τοπικής και της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.

Γ) Η ενοποίηση των δύο υπουργείων σηματοδοτεί, κατά την άποψή μας, λοιπόν, μια νέα 
ιστορική περίοδο. Πρέπει να γίνουν αλλαγές και πρέπει να γίνουν με σοβαρότητα και υπευ-
θυνότητα για να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος. Υπάρχουν λιγοστά πορίσματα 
και ακόμα λιγότερες μελέτες για την Ελληνική Αστυνομία. Αυτές πρέπει να αξιοποιηθούν σε 
βάθος χρόνου για την προώθηση των αναγκαίων αλλαγών, που θα είναι ρεαλιστικές και δεν 
θα αποτελούν μίμηση -και μάλιστα κακή μίμηση- ξένων μοντέλων και δομών αστυνόμευσης.

Έχουμε πείρα από ανάλογα πειράματα στο παρελθόν, τα οποία οδήγησαν σε παταγώδεις 
αποτυχίες περί την αναδιάρθρωση των αστυνομικών μας υπηρεσιών, αφού δεν στηρίχθηκαν 
στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και στα νέα εγκληματολογικά δεδομένα. 

Εφόσον η κυβέρνηση ενδιαφέρεται πράγματι για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση του θεσμού 
της Αστυνομίας, πρέπει να λάβει υπόψη της ότι η σημερινή δημοκρατική κοινωνία δεν έχει 
καμία σχέση με τις δημοκρατικές κοινωνίες του παρελθόντος. Όχι διότι η έννοια της δημο-
κρατίας μπορεί να διευρύνεται και να επιμηκύνεται ως “λάστιχο”, αλλά επειδή κάθε εποχή 
έχει τις δικές της “νόρμες” κοινωνικής ευαισθησίας, ελέγχου και συμμετοχής στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι. Κάθε εποχή και κάθε κοινωνία πρέπει να έχει την Αστυνομία της…

Ποια Αστυνομία, όμως;
Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η μεταρρύθμιση της Αστυνομίας είναι πολιτική πράξη, 

υπό την έννοια ότι επιδρά και επηρεάζει τη θέση και τα συμφέροντα πολλών και διαφορε-
τικών ομάδων και ατόμων μέσα και έξω από την Αστυνομία. Αυτό σημαίνει ότι είναι μία 
πράξη που απαιτεί συναίνεση από τους πολιτικούς, το κοινό και την ίδια την Αστυνομία. 
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Η προώθηση και η εφαρμογή αλλαγών πρέπει να συνάδει με τις εξελίξεις των κοινωνικο-
πολιτικών συνθηκών της χώρας, πράγμα που σημαίνει μελέτη και ικανοποιητική γνώση τους. 

Η αύξηση της βίας και της εγκληματικότητας, ο φόβος του εγκλήματος ή και ακόμη η 
εμπορευματοποίηση του αισθήματος ανασφαλείας των πολιτών δύνανται να κατευθύνουν τις 
αλλαγές μόνο με βάση κριτήρια αποδοτικότητας και ενδοσυστημικής αποτελεσματικότητας 
της Αστυνομίας, δηλαδή να επισκιάσουν άλλες σημαντικές παραμέτρους, όπως τη σχέση της 
με το κοινό, την ανάγκη δημοκρατικής λειτουργίας του θεσμού κ.λπ. 

Κάθε πρόγραμμα αλλαγής πρέπει να βασίζεται στην πλήρη κατανόηση των σχέσεων μετα-
ξύ των σκοπών που χρειάζεται να επιτευχθούν και των δράσεων που χρειάζεται να αναπτυ-
χθούν. Αυτό σημαίνει ότι η προώθηση αλλαγών πρέπει να είναι ρεαλιστική. 

Η διαχείριση και οργάνωση της μεταρρύθμισης μπορεί να γίνει από ειδικούς (managers, 
κοινωνικούς επιστήμονες κ.λπ.) σε συνεργασία, όμως, με την Αστυνομία. Σε αντίθεση με τους 
κοινωνικούς επιστήμονες, οι managers δεν διαθέτουν επιστημονική γνώση για τη λειτουργία 
και τα προβλήματα της οργάνωσης, ιδιαίτερα για τέτοιου τύπου οργανώσεις, γι’ αυτό πρέπει 
να λειτουργούν μαζί με τους υπόλοιπους ειδικούς και άμεσα ενδιαφερομένους. 

Η προώθηση καινοτομιών πρέπει να δημιουργεί συνθήκες που ενθαρρύνουν και διευκο-
λύνουν την εφαρμογή τους. Αυτό σημαίνει ενημέρωση, υποκίνηση, εκπαίδευση και έλεγχο. 
Επομένως, ο θεσμός της Αστυνομίας πρέπει να εργασθεί υπέρ της μεταρρύθμισης, και όχι 
εναντίον της. 

Η συμπεριφορά των αστυνομικών και η “κουλτούρα” που κυριαρχεί δεν αλλάζει με κα-
νονιστικές μεταρρυθμίσεις και επεμβάσεις από τα ανώτατα κλιμάκια της ιεραρχίας χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του προσωπικού, οι κοινωνικές εξελίξεις και οι σχέσεις των 
μελών της οργάνωσης με την κοινωνία. 

Αν θέλουμε, εν κατακλείδι, να συμβάλλουμε για την αλλαγή σελίδας στην Ελληνική Αστυ-
νομία, δεν πρέπει να βιαστούμε. Οι όποιες αποφάσεις επιβάλλεται να ληφθούν μετά από 
διάλογο και ώριμες σκέψεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο 
για νέα λάθη. 

Δ) Βασικό σημείο αναφοράς της όποιας προσπάθειας για την αναζωογόνηση της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας πρέπει ασφαλώς να είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Ο άνθρωπος 
αστυνομικός, η κινητήρια δύναμη του όλου συστήματος, είτε αυτός είναι Αξιωματικός, είτε 
χαμηλόβαθμο στέλεχος. Είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και οι προσπά-
θειες που καταβάλλουμε, χρόνια τώρα, για την εξάλειψή τους. Σχεδόν μονότονα επαναλαμ-
βάνουμε στα συνέδριά μας ότι, για να έχουμε σωστή διαχείριση του προσωπικού, πρέπει να 
δημιουργήσουμε σταθερούς-αντικειμενικούς κανόνες, οι οποίοι θα διέπουν την υπηρεσιακή 
κατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού σε όλα τα κεφαλαιώδη ζητήματα των προσλήψεων 
και της εκπαίδευσης, των μεταθέσεων και των προαγωγών, των αμοιβών και των κονδυλίων 
που διατίθενται για τη λειτουργία και ανάπτυξη του αστυνομικού οργανισμού.

Δυστυχώς, από το προηγούμενο συνέδριο δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Σήμερα στο 
Σώμα η συντριπτική πλειοψηφία των αστυνομικών επιζητεί να υπηρετήσει σε ήσσονος σημα-
σίας Υπηρεσίες και, δυστυχώς, το επιτυγχάνει με διάφορες μεθοδεύσεις γιατί το σύστημα τους 
το επιτρέπει. Δεν είναι κατανοητό οι αστυνομικοί με την έξοδό τους από τις Σχολές να τοπο-
θετούνται σε γραφειοκρατικές ή άλλες δευτερεύουσες υπηρεσίες, πολλές από τις οποίες έχουν 
επιπλέον αποδοχές, ή να διατίθενται για προστασία επισήμων προσώπων. Αυτά είναι νοση-
ρές καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν θαρραλέα, διότι απομακρύνουν ουσιαστικά 
από την ενεργό αστυνομική δράση πολύτιμο δυναμικό και οδηγούν σε παραλυσία το Σώμα.

Το αστυνομικό προσωπικό πρέπει να νιώθει ότι η ισότητα είναι η κυρίαρχη αρχή που δι-
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έπει την υπηρεσιακή του διαδρομή, ότι πρέπει πρώτα να προσφέρει στις μάχιμες υπηρεσίες 
και μετά να γνωρίζει ότι με πρωτοβουλία της υπηρεσίας θα περάσει σε λιγότερο επίπονες 
υπηρεσίες.

Πρέπει να διαχειριζόμαστε το προσωπικό με επιείκεια, δικαιοσύνη και καλοσύνη, να σκύ-
βουμε στα προβλήματά του, να κατανοούμε τις ανάγκες του, να συγχωρούμε τα λάθη του, 
να το εμπνέουμε, απαιτώντας παράλληλα το αυτονόητο, δηλαδή την υλοποίηση αυτού για το 
οποίο έχουμε ταχθεί, να διασφαλίζουμε το δικαίωμα των πολιτών, να ζούνε, να εργάζονται 
και να δημιουργούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον».
Κλείνοντας,	 αναφέρθηκε	 στο	 διεκδικητικό	 πλαίσιο	 το	 οποίο	 αποτέλεσε	 αντικείμενο	

προβληματισμού	που	αποτυπώθηκε	και	στο	τελικό	Ψήφισμα-οδηγό	αγωνιστικής	δράσης:
«Η Ομοσπονδία μας έχει αποδείξει και καταδείξει επίπεδο ωριμότητας. Δεν διεκδικούμε 

περιοριστικά κάποια συντεχνιακά αιτήματα. Ο συνδικαλιστικός μας φορέας με ανοιχτές τις 
κεραίες του συνεχίζει να πιάνει το παλμό των συναδέλφων, καταγράφοντας ό,τι συμβαίνει 
γύρω μας και μας αφορά.

Συνάδελφοι, αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη Αστυνομία που θα δίνει λύσεις όπου απαι-
τείται για την καταξίωση και την αναγνώριση του έργου μας από τους πολίτες, για την ανα-
βάθμιση της θέσης του Έλληνα Αστυνομικού στην κοινωνία, για τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας με γνώμονα της δράσης μας την προάσπιση των συμφερόντων και των επιδιώξεων 
των συναδέλφων μας.

Δεν ζητάμε πολλά, ζητάμε τα αυτονόητα.
Με ηρεμία και αποφασιστικότητα μαχόμαστε και προωθούμε λύσεις για τα προβλήματα 

που μας απασχολούν.
Ζητάμε την εμπιστοσύνη σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι προτάσσουμε τα στήθη μας για 

μια καλύτερη Αστυνομία με γνώμονα την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών στο έθνος και 
στους πολίτες.

Σας καλούμε να στηρίξετε τον αγώνα μας, γιατί δεν είναι συντεχνιακός, αλλά -όπως προ-
είπα- για να προσδιορισθεί η συνισταμένη που θα εκφράσει την αγωνία και τις προσδοκίες 
των Αξιωματικών της Αστυνομίας για τον Οργανισμό μας και τον ρόλο του στη λειτουργία 
του κράτους και της κοινωνίας», τόνισε	ο	Δ.	Γεωργατζής,	κλείνοντας	την	ομιλία	του.

Δυστυχώς,	πριν	καλά-καλά	στεγνώσει	το	μελάνι	του	Ψηφίσματος	και	επιδοθεί	αυτό	στην	
Ηγεσία	και	στους	φορείς	της	Πολιτείας,	ακολούθησαν	τα	τραγικά	γεγονότα	στο	Ρέθυμνο.
Ο	29χρονος	τότε	ειδικός	φρουρός	Στάθης	Λαζαρίδης200	το	μοιραίο	πρωινό	της	5ης	Νο-

εμβρίου	2007	τραυματίστηκε	βαρύτατα	από	τα	πυρά	κακοποιών,	κατά	τη	διάρκεια	ελέγχου	
για	τον	εντοπισμό	χασισοκαλλιεργειών	σε	ορεινό	χωριό	του	Μυλοποτάμου.	Η	επιβολή	του	
νόμου	«προσέκρουσε»	στον	άγραφο	νόμο	της	τοπικής	μαφίας	και	είχε	ως	αποτέλεσμα	τη	
διοργάνωση	μιας	ευρείας	έκτασης	αστυνομικής	επιχείρησης	για	την	αντιμετώπισή	της.	

200. Τελικά η καρδιά του δεν άντεξε και στις 7/9/15 άφησε την τελευταία του πνοή στο 401 Στρατι-
ωτικό Νοσοκομείο, σε ηλικία 35 ετών, δίνοντας μια πολύχρονη μάχη για τη ζωή. Η ΠΟΑΞΙΑ, με τη 
συλλυπητήρια επιστολή της προς την οικογένειά του, σημείωνε μεταξύ άλλων: «Ο Στάθης Λαζαρίδης 
αποτελεί το σύγχρονο Ήρωα της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς τόσο ο ίδιος όσο και όλοι όσοι συμμε-
τείχαν στην ειδική εκείνη αστυνομική επιχείρηση, επιβεβαίωσαν και ανέδειξαν με τον πιο δραματικό 
τρόπο το υψηλό αίσθημα ευθύνης του Έλληνα Αστυνομικού, αλλά και τη διάθεση αυτοθυσίας που τον 
διακρίνει σε μια διαρκώς επιδεινούμενη, επικίνδυνη αποστολή κατοχύρωσης του αγαθού της ασφάλει-
ας. Η Ομοσπονδία μας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένειά του ευχόμενη να είναι το 
τελευταίο θύμα στο βωμό του καθήκοντος».
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Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

«Η πρόκληση των “Ζωνιανών” και κάθε λογής “Ζωνιανών” ήταν μια “χρυσή ευκαιρία” 
για την ανάληψη σοβαρών δράσεων εκ μέρους της ΕΛ.ΑΣ., αλλά και για την εξαγωγή ανα-
γκαίων και κρίσιμων διδαγμάτων για όλους. Για τη στάση της Πολιτείας, για την αντίδραση 
της Ελληνικής Αστυνομίας, και βεβαίως για τη συμπεριφορά της ελληνικής κοινωνίας. 

Το υπουργείο Εσωτερικών διατύπωσε ευθαρσώς τη θέση του ότι “το μαχαίρι θα φτάσει 
στο κόκαλο”. Το ερώτημα, όμως, είναι ένα: έπρεπε “να πιάσουμε πάτο”, κατά το κοινώς 
λεγόμενον, για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση; Οι ευθύνες βαρύνουν πολλούς. Εντός κι 
εκτός Ελληνικής Αστυνομίας. Πρωτίστως εκτός Αστυνομίας. Το γνωρίζουν και το γνωρίζου-
με όλοι. Το έγκλημα κάθε μορφής και έκφανσης είναι κοινωνικό πρόβλημα και, όσο αντι-
μετωπίζεται μόνο με κατασταλτικά μέτρα, η Ελληνική Αστυνομία θα δίνει μια άνιση μάχη. 

Ας μην κρυβόμαστε. Το “δάσος της παρανομίας” δεν οφείλεται στην εγκληματική μετεξέ-
λιξη μερικών “αθώων” εθίμων. Πρέπει να αποδοθεί και στην πολιτική συμπεριφορά εκεί-
νων που είχαν την ευθύνη να τιθασεύσουν και να περιορίσουν την τοπικιστική αντίληψη και 
το πνεύμα αυθυπαρξίας, το οποίο για λόγους ιστορικούς εξακολουθεί να διακατέχει μια με-
ρίδα του Κρητικού Λαού. Το συνδικαλιστικό κίνημα των Αξιωματικών έχει χρέος να μιλήσει 
τη γλώσσα της αλήθειας. Να στηλιτεύσει τα κακώς κείμενα και να δείξει τους πραγματικούς 
ενόχους. Όπου κι αν βρίσκονται αυτοί. Διότι σε τελική ανάλυση δεν φταίνε σε τίποτε τα παι-
διά των συναδέλφων μας, τα παιδιά μας…»,	έγραφε	στο	κύριό	της	άρθρο	η	«Αξιωματική	
Αστυνομία»	(τεύχος	16ο).
Το	πρώτο	τρίμηνο	του	2008	κυριάρχησαν	οι	συναντήσεις	της	Ομοσπονδίας	με	υπηρεσι-

ακούς	και	πολιτικούς	παράγοντες	για	τα	γνωστά	ζητήματα	(βαθμολόγιο,	κρίσεις-προαγω-
γές,	αναδιάρθρωση	υπηρεσιών,	αύξηση	οργανικών	θέσεων,	συντονισμός	δράσεων	Ομο-
σπονδιών	και	ίδρυση	Συνομοσπονδίας	με	την	ΠΟΑΣΥ	κ.λπ.).	
Το	προεδρείο	είχε	εξαγγείλει	την	πραγματοποίηση,	αρχές	Ιουλίου,	του	εκλογοαπολογι-

στικού	συνεδρίου	και	προετοιμαζόταν	γι’	αυτό.	Πριν	από	αυτό,	στις	20/5/2008,	αξίζει	να	
σημειωθεί	ότι	υπήρξε	κοινή	συνάντηση	των	προεδρείων	όλων	των	Ομοσπονδιών,	στην	
οποία	για	πρώτη	φορά	συμμετείχε	και	ο	εκπρόσωπος	του	Συνδέσμου	Συνεργασίας	Μελών	
Ενόπλων	Δυνάμεων,	Ανέστης	Τσουκαράκης201.
Στη	συνάντηση,	που	διήρκησε	δύο	ώρες,	συζητήθηκαν	εμπεριστατωμένα	και	διεξοδικά	

τα	τρέχοντα	κοινά	ζητήματα	των	ενστόλων	για	τα	οποία	απαιτείται	άμεση	λύση,	δίνοντας	
ιδιαίτερη	έμφαση	στην	αναγκαιότητα	κατάρτισης	νέου	μισθολογίου.
Κοινή	διαπίστωση	ήταν	ότι	η	μέχρι	σήμερα	κοινή	αγωνιστική	πορεία	των	εργαζομένων	

των	Σωμάτων	Ασφαλείας	συνέβαλε	τα	μέγιστα	στην	αντιμετώπιση	χρόνιων	προβλημάτων	
και	βοήθησε	στην	ανακούφιση,	πολλές	φορές,	του	δοκιμαζόμενου	ένστολου	εργαζόμενου.	Γι’	
αυτό	αποφασίστηκε	η	δημιουργία	Συντονιστικού	Οργάνου	για	τον	καθορισμό	ενός	χρονοδια-
γράμματος	κοινής	δράσης	και	ενεργειών.	Η	απόφαση,	ωστόσο,	δεν	πήρε	σάρκα	και	οστά	παρά	
μόνο	αρκετά	χρόνια	αργότερα,	την	περίοδο	των	Μνημονίων,	όπως	θα	δούμε	στη	συνέχεια.
Στις	12	Μαρτίου	2008,	σημειώνεται	ένα	ακόμα	θερμό	επεισόδιο	μεταξύ	αστυνομίας	και	

διαδηλωτών	στο	κέντρο	της	Αθήνας.	Έξω	απο	το	υπουργείο	Απασχόλησης	κατά	τη	διάρ-

201. Μιλώντας στο 1ο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (6-4-2014), 
που αποτελεί συνέχεια του ΣΥΣΜΕΔ, ο πρόεδρός της, Ανέστης Τσουκαράκης, είπε -μεταξύ άλλων- ότι 
η όμορφη διαδρομή τους ξεκίνησε το έτος 2004, όταν σε μια πρώτη συνάντησή του με τον τότε πρόεδρο 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας, Αστυνομικό Υποδιευθυντή (τότε) Γεώργιο 
Καμαρινόπουλο και τον καθηγητή Εργατικού Δικαίου Αλέξη Μητρόπουλο, οριοθέτησαν το πλαίσιο 
και τις νομικές δυνατότητες προκειμένου να προχωρήσουν και να συστήσουν στρατιωτικά σωματεία.
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Μανώλης	Κ.	Σταυρακάκης

κεια	διαδήλωσης	οδοκαθαριστών	 της	ΠΟΕ-ΟΤΑ	εκτοξεύτηκαν	σκουπίδια	 εναντίον	 των	
διμοιριών	των	ΜΑΤ,	προκαλώντας	δυσμενή	σχόλια.	Απαντώντας	σε	ερωτήσεις	δημοσιο-
γράφων,	ο	πρόεδρος	της	ΠΟΑΞΙΑ	Δημήτρης	Γεωργατζής,	σχολίασε	μεταξύ	άλλων	ότι	«οι 
εικόνες που έκαναν το γύρο του κόσμου με τους απεργούς – οδοκαθαριστές να…λούζουν με 
σκουπίδια τους αστυνομικούς που τους εμπόδιζαν να εισβάλλουν στο κτίριο του υπουργείου, 
θέτει επί τάπητος ένα καυτό θέμα. Θέλουμε ή δεν θέλουμε αστυνομικούς; Χρειάζονται σε ένα 
κράτος, σε μια ευνομούμενη πολιτεία, ναι ή όχι; Θα αφεθεί στους πολίτες να εφαρμόζουν οι 
ίδιοι, όπως νομίζουν και όποτε θέλουν, τους νομούς; Θέλουμε αστυνομικούς να μας φυλάνε, 
να μας προστατεύουν από τους κακούς, να τρέχουν όποτε τους έχουμε ανάγκη, και όποτε μας 
εμποδίζουν να κάνουμε το δικό μας, είτε στο γήπεδο είτε σε διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις 
στους δρόμους, να τους στήνουνε στον τοίχο; Ας επιλέξουμε… Ή το ένα ή το άλλο... Αν χρειά-
ζονται, οι αστυνομικοί έχουν υποχρέωση να εκτελούν τις εντολές της Ηγεσίας τους, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις. Και οφείλουν οι πολίτες να υπακούουν και να πειθαρχούν. Και 
να μην ξεχνούν σε καμία στιγμή ότι και οι αστυνομικοί είναι εργαζόμενοι. Είναι δικά μας 
παιδιά, που και αυτοί εργάζονται για τον επιούσιο και αναγκάζονται να κάνουν τον χωρο-
φύλακα γιατί δεν βρίσκουν μιαν άλλη, καλύτερη δουλειά. Γιατί δεν νομίζουμε να φαντάζεται 
κανείς ότι όταν πήγαιναν στο γυμνάσιο και στο λύκειο, η…φιλοδοξία τους ήταν να γίνουν …
πιστολέρο, να …δέρνουν επί 8 ώρες, να φυλάνε σκοπιά και να αποτελούν ζωντανό στόχο και 
κάθε στιγμή να κινδυνεύουν να «φάνε» καμιά σφαίρα και να πάνε στον άλλο κόσμο και να 
ακούνε και ένα σωρό βρισιές….Δεν είναι εχθροί, όργανα μιας αντίπαλης χώρας που θέλει να 
καταλάβει το κράτος. Τη δουλειά τους κάνουν. Όπως και ο κάθε εργαζόμενος στο χώρο του. 
Η κριτική και οι σκληροί χαρακτηρισμοί είναι εύκολοι. Μόνο που κάποια στιγμή θα πρέπει 
να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση του αστυνομικού. Και να δώσουν απάντηση τι θα έκαναν 
αυτοί αν βρίσκονταν στη θέση των αστυνομικών που προστάτευαν την είσοδο του υπουργείου 
και είχαν απέναντί τους απεργούς να τους πετάνε σακούλες με ό,τι βρώμικο είχαν μέσα…».
Πάντως,	πριν	από	το	συνέδριο,	ψηφίστηκε	από	τη	Διαρκή	Επιτροπή	της	Βουλής	το	νέο	

βαθμολόγιο,	ικανοποιώντας	σε	μεγάλο	βαθμό	τα	αιτήματα	και	των	Ανθυπαστυνόμων,	ένα	
θέμα	που	-όπως	έχουμε	αναπτύξει-	αποτελούσε	ανοιχτό	πεδίο	τριβής.

Αγωνιστική ρότα

Το	 16ο	 συνέδριο	 ήταν	 εκλογοαπολογιστικό	 και	 πραγματοποιήθηκε	 στις	 3-4	 Ιουλίου	
2008	στη	ΓΑΔΑ.	Από	τις	αρχαιρεσίες	προέκυψε	το	νέο	Διοικητικό	Συμβούλιο,	ως	εξής:
Πρόεδρος:	Α/Υ	Γεωργατζής	Δημήτριος	
Α΄	Αντιπρόεδρος:	Α/Α’	Γκαϊντατζής	Κωνσταντίνος	
Β’	Αντιπρόεδρος:	Α/Υ’	Μπέττας	Δημήτριος
Γ’	Αντιπρόεδρος:	Α/Α’	Αυγερινός	Δημήτριος
Γενικός	Γραμματέας:	Α/Α’	Κατσιαμάκας	Ιωάννης
Ειδικός	Γραμματέας:	Ανθυπαστυνόμος	Πρεμέτης	Βασίλειος	
Οργανωτικός	Γραμματέας:	Υ/Α’	Βέλλιος	Ανδρέας	
Ταμίας:	Α/Υ’	Καραμαλάκης	Μιχαήλ
Υπεύθυνος	Διεθνών	Σχέσεων:	Α/Υ’	Καραμαλάκης	Μιχαήλ	
Υπεύθ.	Δημ.	Σχέσεων	&	Πολιτιστικών	Εκδηλώσεων:	Α/Α’	Καλαμπαλίκης	Δημοσθένης
Υεύθυνος	Εκδόσεων:	Υ/Α’	Βέλλιος	Ανδρέας
Μ:Α/Υ’	Θανόγλου	Γεώργιος,	Α/Α’	Κανέλλος	Γεώργιος,	Α/Β’	Μαστρογιάννης	Βασίλειος,	
Α/Α’	Μπαρμπούτης	Αριστείδης,	Α/Β΄	Πέτρου	Νικόλαος	και	Α/Υ	Πουρσανίδης	Ιωάννης.
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Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

Το	νέο	Διοικητικό	Συμβούλιο	ξεκίνησε	το	δικό	του	Γολγοθά,	με	αισιοδοξία	και	αποφα-
σιστικότητα,	όπως	τονίζει	στο	μήνυμά	του	ο	πρόεδρος,	αλλά	ήδη	από	τότε	η	διεθνής	οικο-
νομική	κρίση	είχε	αρχίσει	να	προκαλεί	τριγμούς	στην	παγκόσμια	οικονομία	και	το	μέλλον	
προδιαγραφόταν	δυσοίωνο	για	ολόκληρη	την	ανθρωπότητα.	Τα	σύμφωνα	σταθερότητας	
και	τα	μέτρα	συνοχής	που	ανακοινώνονταν	από	τις	κυβερνήσεις	πολλών	χωρών,	ήταν	ξε-
περασμένα	και	το	ερώτημα	που	είχε	τεθεί	και	στους	κόλπους	των	Αξιωματικών	ήταν	ένα:	
Πώς	θα	αποφευχθεί	η	κοινωνική	έκρηξη,	πώς	θα	καλυφθεί	η	φτώχεια	και	η	δυστυχία,	πώς	
οι	εξαθλιωμένες	μάζες	δεν	θα	οδηγηθούν	στην	εγκληματικότητα	και	στην	αναρχία;

«Ο ρόλος των Σωμάτων Ασφαλείας και των υπηρεσιών ασφαλείας διεθνώς λαμβάνει νέες 
διαστάσεις, αν και ουδείς τρέφει αυταπάτες για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσε-
ών τους, όταν όλα γύρω σου αλλάζουν και οι οικονομικοί δείκτες αναθεωρούνται προς τα 
κάτω…

Εμείς εδώ, στο μικρόκοσμο της Ελλάδας, με μια Ελληνική Αστυνομία που βιώνει τα δικά 
της εσωτερικά προβλήματα, ευχόμαστε απλώς αυτός ο εφιάλτης να μην μας γονατίσει οι-
κονομικά, να μην προκαλέσει ανθρώπινα δράματα και τραγωδίες, να μην καταστρέψει το 
μέλλον των παιδιών μας.

Τούτες τις δύσκολες ώρες το συνδικαλιστικό μας κίνημα οφείλει να δείξει ωριμότητα, 
υπευθυνότητα και επαγγελματισμό των στελεχών του στο μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο. Οφεί-
λει να γιατρέψει τις πληγές του, πληγές που προκλήθηκαν -δυστυχώς- και με ευθύνη ορισμέ-
νων εκπροσώπων του, ούτως ώστε να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις με ενότητα και με 
μια νέα δυναμική»,	διαβάζουμε	στο	19ο	τεύχος	της	«Αξιωματικής	Αστυνομίας».
Το	 δε	 άτυπο	 συντονιστικό	 συμβούλιο	 των	 προέδρων	 των	Ομοσπονδιών	 έχει	 αρχίσει	

ήδη	 να	 προσανατολίζεται	 σε	 κοινές	 κινητοποιήσεις,	 καθώς	 διαπιστώνει	 ότι	 τα	 αρμόδια	
υπουργεία	προωθούν	διάφορες	ρυθμίσεις	ερήμην	τους,	είτε	άλλες	επιζήμιες	για	το	μέλ-
λον	τους.	Υπέρ	των	δυναμικών	κινητοποιήσεων	τάχθηκαν	οι	πρόεδροι	Δημήτρης	Γεωρ-
γατζής	(ΠΟΑΞΙΑ),	Χρήστος	Φωτόπουλος	(ΠΟΑΣΥ)202,	Γιώργος	Πήλιουρας	(ΠΟΕΥΠΣ),	
Γιώργος	Δριβάκος	(ΠΟΕΠΛΣ),	Φίλιππος	Παντελεάκος	(ΕΑΠΣ)	και	Γιώργος	Μανωλούδης	
(ΠΕΑΛΣ).	
Κοινός	στόχος,	η	συγκέντρωση	διαμαρτυρίας	στη	Θεσσαλονίκη	στις	6/9	με	αφορμή	τα	

εγκαίνια	της	ΔΕΘ.	Οι	προσπάθειες	συνεννόησης	με	τους	συναρμόδιους	υπουργούς,	 για	
σειρά	ζητημάτων	(νέο	μισθολόγιο,	θεσμικές	αλλαγές,	προσπάθεια	εν	κρυπτώ	αλλαγής	του	
Πειθαρχικού	Δικαίου	και	του	Κώδικα	Μεταθέσεων	κ.λπ.)	έχουν	αποβεί	άκαρπες,	καίτοι	
έχουν	αποστείλει	σχετική	επιστολή	και	στον	ίδιο	τον	Πρωθυπουργό	της	χώρας.	Έτσι,	η	συ-
γκέντρωση	στη	Θεσσαλονίκη	καθίσταται	αναπόδραστη.	Η	ημερομηνία	της	συγκέντρωσης	
«κλείδωσε»	για	το	Σάββατο	6/9/2008	στο	Άγαλμα	Βενιζέλου,	και	όπως	και	την	προηγού-
μενη	χρονιά,	χιλιάδες	ένστολοι	ήταν	συνεπείς	στο	ραντεβού	τους.
Επιστρέφοντας	στην	Αθήνα,	οι	έξι	πρόεδροι	επισκέφθηκαν	στις	10	Σεπτεμβρίου	2008	

τον	Πρόεδρο	της	Δημοκρατίας	Κάρολο	Παπούλια	και	του	ανέφεραν	διά	ζώσης	την	αγωνία	
και	την	έντονη	ανησυχία	τους	για	τη	«μη	αντιμετώπιση	των	προβλημάτων	εκείνων	που	

202.Πήρε τη σκυτάλη στις 5 Ιουλίου 2008, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΠΟΑ-
ΣΥ, όταν ο έως τότε πρόεδρος Δημήτρης Κυριαζίδης ζήτησε τις παραιτήσεις όλων των μελών της 
Εκτελεστικής Γραμματείας, και αφού παραιτήθηκε και ο ίδιος, το Δ.Σ. προχώρησε στην εκλογή νέας 
διοίκησης. Ο Χρήστος Φωτόπουλος ήταν επικεφαλής της ΠΟΑΣΥ έως τον Ιούνιο του 2015, όταν το 
25ο συνέδριο εξέλεξε νέα διοίκηση από την πλειοψηφούσα παράταξη Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών 
(ΕΚΑ) με επικεφαλής τον πρόεδρο της ΕΑΣΥ Αθηνών Γρηγόριο Γερακαράκο.



576

Μανώλης	Κ.	Σταυρακάκης

καθιστούν	 αναποτελεσματική	 τη	 λειτουργία	 της	 Ελληνικής	Αστυνομίας,	 του	Πυροσβε-
στικού	και	του	Λιμενικού	Σώματος,	σε	σχέση	με	τις	σημερινές	απαιτήσεις	της	Ελληνικής	
Κοινωνίας	και	των	ίδιων	των	εργαζομένων	Αστυνομικών,	Πυροσβεστών	και	Λιμενικών».
Ο	Πρόεδρος	 της	Δημοκρατίας	 εξέφρασε	 το	 έντονο	 ενδιαφέρον	 του	 για	 την	 εύρυθμη	

λειτουργία	των	Οργανισμών	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	και	για	τη	διασφάλιση	του	ύψιστου	
κοινωνικού	αγαθού	της	ασφάλειας	των	πολιτών.	Σε	ό,τι	αφορά	δε	την	επικινδυνότητα	του	
επαγγέλματος,	 τόνισε	 ότι	 αποτελεί	 διαρκές	 χρέος	 της	Πολιτείας	 η	 αναγνώριση	 του	 ρό-
λου	τους.	Επέδειξε	ιδιαίτερο	ενδιαφέρον	για	τα	συμβαίνοντα	στους	χώρους	των	Σωμάτων	
Ασφαλείας,	όπως	αυτά	παρατέθηκαν	εκ	μέρους	των	Ομοσπονδιών,	χαρακτήρισε	ωφέλιμες	
τις	συναντήσεις	με	τους	πρωταγωνιστές,	όπως	είπε,	των	γεγονότων,	και	αναγνωρίζοντας	
τη	συμβολή	τους	στην	επίλυση	των	προβλημάτων	των	εργαζομένων	σ’	αυτά,	εξέφρασε	την	
επιθυμία	να	υπάρξει	επανάληψη	αυτής	της	συνάντησης.	

«Ιδιαίτερη εσωτερική δύναμη, ανεπτυγμένο αίσθημα αξιοπρέπειας και πρόδηλη ανάγκη 
προστασίας της προσωπικότητάς μας, ώθησε εμάς, τους εκπροσώπους των εργαζομένων 
στα Σώματα Ασφαλείας, να προστρέξουμε προς Εσάς, τον Ανώτατο Πολιτειακό Άρχοντα, 
για τη διασφάλιση των Αρχών της Δημοκρατίας, για τον τρόπο λειτουργίας των Οργανισμών 
μας, για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των Αστυνομικών - Πυροσβεστών - 
Λιμενικών που με πολύ κόπο κατακτήθηκαν, αλλά και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων 
των πολιτών στα πλαίσια της αποστολής μας για την κατοχύρωση του πολύτιμου αγαθού της 
ασφάλειας, για το οποίο οι υπηρεσίες μας επιβάλλεται να είναι τόσο αποτελεσματικές, όσο 
και ανθρώπινες»,	ανέφεραν	-μεταξύ	άλλων-	στο	υπόμνημα	που	του	επέδωσαν,	θέτοντας	
σειρά	ερωτημάτων	και	προβληματισμών,	όπως:

«Η μεγάλη παρακαταθήκη από την επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων παρέμεινε τραγικά 
ανεκμετάλλευτη και εξανεμίσθηκε.

Την περίοδο που ένα σεβαστό μέρος της κοινωνίας αναγνωρίζει και εμπιστεύεται τον ρόλο 
των Αστυνομικών - Πυροσβεστών - Λιμενικών, είναι αδιανόητη η όποια “διακίνηση” στις 
μέρες μας “πρωτοβουλιών” για κατάργηση ή έκπτωση των μέχρι σήμερα κατακτήσεων που 
διασφαλίζουν μια εργασιακή αξιοπρέπεια.

Είναι γεγονός ότι με αξιοζήλευτη μεθόδευση, εδώ και καιρό, επιχειρείται παρελκυστικά μία 
χειραγώγηση της κοινής γνώμης που θέλει να επιβάλει την άποψη ότι για την αναποτελεσμα-
τικότητα των Σωμάτων Ασφαλείας ευθύνονται οι εργασιακές κατακτήσεις των εργαζομένων, 
που στην κυριολεξία τους μετέβαλαν από “όργανα” σε πρόσωπα με αξιοπρέπεια, και ότι τελικά 
ευθύνεται ο συνδικαλισμός για την όλη κρατούσα κατάσταση. Άρα ο “εχθρός” εντοπίστηκε...

Στο όνομα “μεταρρυθμίσεων”, προωθούνται νομοθετήματα που στοχεύουν στο να επα-
ναφέρουν τις υπηρεσιακές συνθήκες των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, στην εποχή 
της άλογης καθυπόταξης του Αστυνομικού - Πυροσβέστη - Λιμενικού στον ιεραρχικά προϊ-
στάμενο και στην επιβολή της “σιωπής των αμνών”.	Τεράστια “γιατί” μάς προβληματίζουν: 

Γιατί κάποιοι αναπολούν τους παλαιούς κομματάρχες που με παρέμβασή τους μετέθεταν 
τον Αστυνομικό - Πυροσβέστη - Λιμενικό από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη, όπως τις 
παλιές “καλές” εποχές; 

Γιατί θέλουν να επαναφέρουν το “δικαίωμα” της διοίκησης να εξοβελίζει τους εργαζόμε-
νους σε μία νύχτα, τροποποιώντας επί το δυσμενέστερον τον Κώδικα Μεταθέσεων;

Γιατί θέλουν να εναρμονίσουν το πειθαρχικό δίκαιο με το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα ή 
αντίστοιχα να τον συντηρούν όπως στο Λιμενικό Σώμα;

Γιατί φοβούνται την ελεύθερη έκφραση γνώμης και την κριτική;
Γιατί ανακαλύπτουν ξανά παρωχημένες μεθόδους πρόσληψης στελεχών με εξετάσεις και 
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συνεντεύξεις εκτός των θεσμοθετημένων πανελλαδικών εξετάσεων, απαξιώνοντας έτσι, με-
ταξύ άλλων επιπτώσεων, την προσωπικότητα των Δοκίμων;

Γιατί δεν διασφαλίζουν τον Αστυνομικό - Πυροσβέστη - Λιμενικό κατά την εκπλήρωση της 
αποστολής του με τα απαραίτητα εφόδια και μέσα, ακυρώνοντας έτσι στην πράξη το Π.Δ. για 
την υγιεινή και ασφάλεια;

Γιατί άφησαν “γυμνές” τις Υπηρεσίες μας, χωρίς προσωπικό; 
Γιατί δεν τις εφοδιάζουν με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό;
Γιατί ισχυροποιούν τις εταιρίες SECURITY;
Γιατί αναγκάζουν τους Αστυνομικούς - Πυροσβέστες - Λιμενικούς σε δεύτερη και τρίτη 

εργασία για να τα βγάλουν πέρα;
Γιατί μας καταδικάζουν να εργαζόμαστε σε καθεστώς μαύρης εργασίας με ατέλειωτες και 

απλήρωτες ώρες υπερεργασίας;
Γιατί απασχολούμαστε προς όφελος ανωνύμων εταιριών χωρίς την παραμικρή αποζημίω-

ση, στερώντας παράλληλα πολύτιμες υπηρεσίες προς τους πολίτες;
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε,
Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να δούμε την επιστροφή των Οργανισμών μας σε αλλο-

τινές εποχές, όπου χαρακτηριστικό του ένστολου ήταν ο άκρατος φόβος προς τη διοίκηση και 
η χειραγώγησή του ως όργανο κρατικής καταστολής.

Γι’ αυτό αγωνιζόμαστε για τη θετική αντιμετώπιση όλων των προαναφερομένων ζητημά-
των, στοχεύοντας πρωτίστως στο πώς θα καταστούν οι Υπηρεσίες μας πιο λειτουργικές και 
αποτελεσματικές και στο πώς θα προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη».

Να	σημειώσουμε	ότι	η	ΠΟΑΞΙΑ	τίμησε	με	ιδιαίτερη	λαμπρότητα,	και	για	πρώτη	φορά,	
την	Κυριακή	21	Σεπτεμβρίου	2008,	τον	Προστάτη	της	Άγιο	Κοσμά	τον	Αιτωλό.	Προς	τού-
το,	τελέσθηκε	Πανηγυρική	Θεία	Λειτουργία	με	αρτοκλασία	στον	Ιερό	Ναό	Παμμεγίστων	
Ταξιαρχών	και	στη	συνέχεια	δόθηκε	δεξίωση	στο	πνευματικό	κέντρο	του	Ιερού	Ναού.
Με	απόφαση	του	Δ.Σ.	η	εν	λόγω	τελετή	θα	πραγματοποιείται	πλέον	κάθε	χρόνο	την	

πρώτη	Κυριακή	μετά	τις	14	Σεπτεμβρίου	(Ύψωση	Τιμίου	Σταυρού).

Φλέγον	θέμα	για	τους	αστυνομικούς	εκείνη	την	περίοδο	ήταν	και	η	απόπειρα	κατάργη-
σης	του	Κώδικα	Μεταθέσεων.	Ύστερα	από	έντονες	πιέσεις,	ο	υπουργός	Εσωτερικών	Προ-
κόπης	Παυλόπουλος	έβαλε	τέλος	στην	αγωνία	τους.	Στη	συνάντηση	που	πραγματοποίη-
σαν	εκτάκτως	στις	5-10-2008	τα	Προεδρεία	της	ΠΟΑΞΙΑ	και	της	ΠΟΑΣΥ,	ο	υπουργός	
δήλωσε	ότι	το	σχέδιο	που	είδε	το	φως	της	δημοσιότητας	αποτελούσε	πρόταση	της	φυσικής	
Ηγεσίας	και	σε	καμία	περίπτωση	δεν	εκφράζει	τις	απόψεις	της	Πολιτικής	Ηγεσίας	και	δεν	
πρόκειται	να	αποτελέσει	βάση	συζήτησης	και	διαλόγου.
Διευκρίνισε	ότι	η	όποια	συζήτηση-διάλογος	για	τη	βελτίωση	του	Π.Δ.	100/2003	θα	γίνει	

από	κοινού	με	τις	Ομοσπονδίες	και	την	Πολιτική	Ηγεσία	και	στη	βάση	των	προτάσεών	τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

Προφητικές παρεμβάσεις

Η	Ομοσπονδία	οδεύει	προς	το	επόμενο	συνέδριό	της,	το	17ο,	το	οποίο	πραγματοποιείται	
το	διήμερο	4-5	Δεκεμβρίου	2008	στην	Αθήνα,	με	κεντρικό	θέμα	«Επαναπροσδιορίζουμε 
το ρόλο μας για μια αποτελεσματικότερη Αστυνομία, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
και στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας».	Διακεκριμένοι	ομιλητές	αναπτύσσουν	το	θέμα,	
αλλά	χωρίς	να	φαντάζονται	πόσο	τραγικά	επίκαιρα	θα	καταστούν	τα	λεγόμενά	τους	λίγες	
ώρες	αργότερα203.	
Ο	πρόεδρος	των	Αξιωματικών,	Δημήτρης	Γεωργατζής,	καλωσορίζοντας	τους	επίσημους	

προσκεκλημένους,	μίλησε	καταρχάς	με	διάθεση	αυτοκριτικής	και	καταδίκης	κάποιων	νο-
σηρών	φαινομένων	που	έβλαπταν	το	συνδικαλισμό	και	παρουσίασε	το	όραμά	του	για	την	
αναβάθμιση	της	Ελληνικής	Αστυνομίας.

«Αν κάποιοι θέλουν να σβήσουν ό,τι με αγώνες και θυσίες κατακτήσαμε μέχρι σήμερα, 
ώστε ξανά ο αστυνομικός να γυρίσει πίσω και να περιθωριοποιηθεί, ως Ομοσπονδία δη-
λώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι θα είμαστε απέναντί τους, θα μας βρουν αντιμέτωπους. 
Έχουμε χρέος να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας να δώσουμε ένα νέο όραμα στους νέους 
Αξιωματικούς για ένα σύγχρονο δημοκρατικό συνδικαλιστικό κίνημα, διασφαλίζοντας το 
μέλλον του και προφυλάσσοντάς το από μεμψιμοιρίες, προσωπικές στρατηγικές και κομμα-
τικές σκοπιμότητες»,	είχε	πει	προφητικά	δυο	μέρες	πριν	από	το	τραγικό	περιστατικό	στα	
Εξάρχεια.
Ασκώντας	 κριτική	 για	 τα	 κακώς	 κείμενα	στον	συνδικαλιστικό	 χώρο,	 είπε	 επίσης	 ότι 

«κάποιοι αγνοούν διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις, τους συνταγματικούς και τους Κατα-
στατικούς χάρτες και, προβάλλοντας τις εγγενείς αδυναμίες του συνδικαλισμού μας, θέλουν 
να γυρίσουν τον τροχό της ιστορίας σαράντα χρόνια πίσω, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να 
αναθεωρηθούν οι σχέσεις της Πολιτείας με τους υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία, δι-

203. Μια τραγικά απερίσκεπτη ενέργεια ενός ειδικού φρουρού στις 6 Δεκεμβρίου το βράδυ, ανήμερα 
του Αγίου Νικολάου, εξελίχθηκε σε έγκλημα με αλυσιδωτές αντιδράσεις στην Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό. Μία και μόνο σφαίρα στην καρδιά ενός αθώου παιδιού, του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ήταν 
αρκετή για να πυροδοτήσει την κοινωνική έκρηξη και να δώσει τη χαριστική βολή στην κυβέρνηση, 
σύμφωνα με έγκριτους πολιτικούς αναλυτές. «Με άλλα λόγια, μια βλακώδης πράξη ενός υπηρεσιακού 
οργάνου με τις παρενέργειές της, ήταν ικανή να ρίξει αν όχι την κυβέρνηση, σίγουρα να προκαλέσει 
πολιτικούς τριγμούς. Γεννάται, επομένως, το ερώτημα: Δεν γνώριζαν οι κυβερνώντες τι συνέβαινε 
γύρω τους ή δεν υπολόγιζαν ότι υπήρχε ποτέ περίπτωση να συμβούν επί των ημερών τους αυτά που συ-
νέβησαν; Αφήνουμε τις όποιες απαντήσεις για άλλους, καταλληλότερους ημών…», σημείωνε η «Αξι-
ωματική Αστυνομία», φιλοξενώντας και την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας που εξέφραζε την οδύνη 
και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του ανήλικου μαθητή.
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ότι κατά τη γνώμη τους ο ένστολος συνδικαλισμός λειτούργησε αρνητικά, την αποδυνάμωσε 
δήθεν υπηρεσιακά ή ότι εν πολλοίς την κατέστησε αναξιόπιστη δημόσια υπηρεσία». 
Ο	ίδιος	συνέχισε	λέγοντας	ότι «συγκρούεται η λογική που θέλει τους αστυνομικούς “μπά-

τσους” χωρίς δικαιώματα, που να εκπροσωπούνται από μια χαλαρή και “τύποις” συνδι-
καλιστική “διοίκηση” και η λογική που θέλει τα σωματεία να συνεχίσουν με το ίδιο βήμα 
της προσφοράς και της διεκδίκησης για μια Αστυνομία κόσμημα, για μια Αστυνομία που 
θα δίνει λύσεις όπου απαιτείται, για την καταξίωση και την αναγνώριση του έργου μας 
από τους πολίτες, για την αναβάθμιση της θέσης του Έλληνα Αστυνομικού στην κοινωνία, 
για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας με γνώμονα της δράσης μας, την προάσπιση των 
συμφερόντων και των επιδιώξεων των συναδέλφων μας. Εμείς πιστεύουμε ότι μέσα από τις 
Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Αξιωματικών και την Ομοσπονδία μας έχει επιτευχθεί να υπάρχει 
μια συνδικαλιστική εκπροσώπηση με αξιοπρέπεια, χωρίς ιδιοτέλεια και πάνω από όλα μια 
εκπροσώπηση που έχει ως γνώμονα το συμφέρον των συναδέλφων, και όχι το προσωπικό 
μας βόλεμα».
Όσο	για	τον	συνδικαλιστικό	νόμο	και	την	απόπειρα	τροποποίησής	του,	είπε:
«Μήπως εντέλει η ισχύουσα νομοθεσία εκτρέφει τα αρνητικά φαινόμενα που όλοι μας 

καταδικάζουμε και πρέπει να δούμε πώς θα τα θεραπεύσουμε, χωρίς να είμαστε δογματικά 
προσκολλημένοι σε έναν νόμο που ψηφίστηκε πριν από 14 χρόνια και ο οποίος τότε εξυπη-
ρετούσε τα δεδομένα και τις ανάγκες εκείνης της εποχής;

Η ιστορική επιβάρυνση των Σωμάτων Ασφαλείας και των οργάνων της τάξης -μιας τάξης 
έτσι όπως την καθόριζε και την επέβαλε μονομερώς το αστυνομικό κράτος των μεταπολεμι-
κών και μεταπολιτευτικών μας χρόνων σε ένα βαθμό- κρατούσε μακριά από μας την ελλη-
νική κοινωνία. Δεν ήθελε να υπάρξει καμία ρωγμή στο συμπαγές μέτωπο του αστυνομικού 
κράτους έναντι της ελληνικής κοινωνίας, για να μην περάσει καμία αχτίδα φωτός και ελπίδας 
στην άλλη πλευρά. Το αστυνομικό κράτος ήθελε -με άλλα λόγια- τον αστυνομικό “όργανο”, 
πειθήνιο όργανο της εκάστοτε εξουσίας, χωρίς αστυνομική συνείδηση, χωρίς κοινωνικές 
σχέσεις, χωρίς καμία απολύτως φιλική διάθεση προς τους πολίτες. Το αστυνομικό κράτος 
ήθελε τον πολίτη, εκ προοιμίου, ύποπτο άτομο και την κοινωνία ολόκληρη, απέναντί του. Ο 
“εχθρός λαός” ήταν το κυρίαρχο αστυνομικό δόγμα των εποχών που καταδικάστηκαν στη 
συνείδηση του λαού μας, διότι εντέλει εγκλώβισαν τη χώρα μας και το λαό της σε οπισθοδρο-
μικές πολιτικές και αντιλήψεις. 

Η επί δεκαετίες στεγανοποίηση των αστυνομικών αρχών, η απουσία κοινωνικού και δη-
μοκρατικού ελέγχου και η διά ροπάλου επιβολή της όποιας βούλησης της Ηγεσίας, διευκόλυ-
ναν την αυθαιρεσία και τη διαφθορά, τορπίλιζαν τις σχέσεις της Αστυνομίας με τους πολίτες 
και δεν οδηγούσαν τελικά πουθενά. Η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μπορούσε να 
προέλθει μόνο με τη ριζική αναθεώρηση του ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας και την προ-
σαρμογή του στις σύγχρονες ανάγκες και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας.

Η Πολιτεία το αντελήφθη αυτό τη δεκαετία του ’80 και προχώρησε πράγματι στην ενοποί-
ηση των δύο Σωμάτων, σηματοδοτώντας μια νέα πορεία και ένα νέο ρόλο για τον αστυνομι-
κό θεσμό στη χώρα μας. Όμως, και πάλι το εγχείρημα ήταν άτολμο:

1ον)  Δεν καθιερώθηκαν αμέσως αξιοκρατικά και ασφαλή κριτήρια επαγγελματικής επιλο-
γής για την πρόσληψη των ενδιαφερομένων στο αστυνομικό Σώμα. Κυριάρχησε το 
πελατειακό σύστημα, με αποτέλεσμα οι νέες σχέσεις που έπρεπε να καλλιεργηθούν 
μεταξύ Αστυνομίας και κοινωνίας να εναποτεθούν σε ανθρώπους που έμπαιναν στο 
Σώμα καθαρά για βιοποριστικούς λόγους, χωρίς καθαρό επαγγελματικό προσανατο-
λισμό και 
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2ον)  που είναι εξίσου σοβαρό και επικίνδυνο, δεν δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό εκείνο 
υπόβαθρο για την κατάλληλη εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού μέσα σε σύγ-
χρονες αστυνομικές σχολές.

Δυστυχώς, η Πολιτεία δεν ενδιαφέρθηκε για τη διαμόρφωση αστυνομικών με προσωπικό-
τητα και αστυνομική συνείδηση, αλλά “επαναπαύθηκε” στη δημιουργία ένστολων φυλάκων, 
χωρίς ουσιαστικά προσόντα και απαιτήσεις για το δύσκολο επάγγελμα, που επέλεγαν να υπη-
ρετήσουν. 

Καθυστέρησε η Πολιτεία να δημιουργήσει σύγχρονα εκπαιδευτήρια για την βελτίωση της 
εκπαίδευσης και την εξειδίκευση των παρεχόμενων γνώσεων, καθυστέρησε να αντιληφθεί 
ότι ο αστυνομικός είναι ένστολος πολίτης με δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθυστέρησε 
να αντιληφθεί ότι η Αστυνομία είναι μέρος της δημόσιας διοίκησης και δεν επιτρέπεται να 
λειτουργεί ξεκομμένα, πέρα και πάνω από τις άλλες κρατικές υπηρεσίες, τους οργανισμούς 
της τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, από την ίδια την κοινωνία και τους φορείς της. 

Κυρίες και κύριοι, όλοι γνωρίζουμε ότι μόλις πριν από ένα χρόνο καταργήθηκε ο ανα-
χρονιστικός θεσμός του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και η Ελληνική Αστυνομία υπήχθη στο 
υπουργείο Εσωτερικών. 

Είναι γνωστό, επίσης, ότι ο υπουργός Εσωτερικών ανέπτυξε τη φιλοσοφία της κυβέρνησης 
για τη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας υπό τον νέο πλέον φορέα, αλλά η ίδια η διοίκηση 
είναι αμφίβολο αν έχει ακόμα αντιληφθεί τι σημαίνει αυτή η αλλαγή, και κυρίως τι πρέπει να 
γίνει για να υπηρετηθεί με τον καλύτερο τρόπο από όλους αυτό το νέο εγχείρημα. 

Θα αναφέρω, εν συντομία, τους άξονες της νέας πολιτικής που οραματίστηκε ο υπουργός 
Εσωτερικών, ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου κ. Προκόπης Παυλόπουλος, για την Αστυ-
νομία, πριν από ενάμιση χρόνο, παρουσιάζοντας στη Βουλή τις προγραμματικές θέσεις της 
κυβέρνησης, και στη συνέχεια θα δούμε γιατί τις ανακαλώ στη μνήμη όλων μας.

Πρώτιστο μέλημά μας, είχε πει ο κ. Παυλόπουλος, είναι η διάθεση των κάθε είδους ορ-
γάνων της δημόσιας τάξης στην υπηρεσία του Ανθρώπου και του Πολίτη, με πλήρη σεβασμό 
των δικαιωμάτων του.

Προς την κατεύθυνση αυτή:
Α.  Προχωρούμε σταδιακά στην επίλυση των εναπομεινάντων προβλημάτων του προσωπι-

κού των ανωτέρω Σωμάτων, τόσο σε θεσμικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, ενισχύο-
ντας τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σ’ αυτό και το κοινωνικό σύνολο. 

Β.  Μελετάται η ίδρυση επιτελικού οργάνου, συντονιστικού της δράσης της Ελληνικής 
Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της προσφάτως ιδρυθείσας Ελληνικής Αγροφυ-
λακής. Σκοπός της θεσμικής αυτής καινοτομίας είναι η αρμονική συνεργασία των Σω-
μάτων αυτών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, χωρίς βεβαίως να θίγεται στον 
πυρήνα της η αυτοτέλεια του ρόλου και της αποστολής τους. 

Αυτά είχε πει ο κ. Παυλόπουλος στη Βουλή, ενώ αργότερα, στο Επιτελείο, μιλώντας ενώ-
πιον των ανωτάτων Αξιωματικών του Σώματος, τόνιζε ότι “η δημιουργία του υπουργείου 
Εσωτερικών, ως ενιαίου υπουργείου το οποίο περιλαμβάνει τα θέματα του τέως υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης, δεν είναι μια τεχνητή συγκόλληση Υπουργείων, όπως δυστυχώς συνέβη στο 
παρελθόν, όταν επιχειρήθηκε μια συνένωση, αλλά χάθηκε μια σημαντική ευκαιρία.

Η συνένωση αυτή είναι ουσιαστική. Έχει ως στόχο την αναβάθμιση των Σωμάτων Ασφα-
λείας, και ιδίως της Ελληνικής Αστυνομίας”. 

Αυτά και άλλα πολλά και ουσιαστικά είχε πει ο κ. υπουργός, τα οποία στην ουσία συνιστού-
σαν αναβάθμιση όλων των Σωμάτων Ασφαλείας, και δεν νομίζω ότι μπορεί να διαφωνήσει 
κανείς εδώ μέσα για τη σημαντικότητα του λόγου του. Το ερώτημα είναι γιατί δεν έχουν υλο-
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ποιηθεί όλα αυτά στον επιθυμητό βαθμό. Γιατί ως διοίκηση και ως Πολιτεία εξακολουθούμε 
να μη δίνουμε τη βαρύτητα που απαιτείται στην εύρυθμη λειτουργία του αστυνομικού μας Ορ-
γανισμού και γιατί αντί των ουσιαστικών μέτρων να περιοριζόμαστε στη λήψη πρόσκαιρων 
αποφάσεων που δεν αντέχουν στο βάθος του χρόνου, ούτε στην κοινή λογική πολλές φορές;

Πέρυσι, στο Συνέδριό μας, είχα τονίσει ότι πρέπει να φτάσει στα αυτιά των καλοπροαίρε-
των ή κακοπροαίρετων που προσπαθούν ή διαδίδουν τη δήθεν κατάργηση των μισθολογικών 
προαγωγών, τη συμμετοχή μας στα συμβούλια και την ανατροπή του αντικειμενικού συστή-
ματος μεταθέσεων, ότι αυτό αποτελεί για την Ομοσπονδία μας κόκκινη γραμμή. Μάλλον 
αυτό δεν έγινε κατανοητό ή δεν ακούσθηκε από όσους είχαν υποχρέωση να το ακούσουν και 
να το κατανοήσουν. Δεν διεκδικούμε περιοριστικά κάποια συντεχνιακά αιτήματα.

Η Ομοσπονδία μας και οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις έχουν ανοιχτές τις κεραίες και συνεχίζουν 
να πιάνουν τον παλμό των συναδέλφων, καταγράφοντας ό,τι συμβαίνει γύρω μας και μας αφορά.

Είναι γνωστό ότι η λειτουργία μας όλα αυτά τα χρόνια προσβλέπει, πέραν των άλλων, 
και στο πώς θα διασφαλίσουμε στο διηνεκές την ουσιαστική συνεργασία με τη Διοίκηση, 
εξασφαλίζοντας, όμως, τη διακριτότητα των ρόλων μας και κυρίαρχα πώς θα μπορέσουμε 
να προσφέρουμε ακόμα και όταν η Διοίκηση δεν είναι σε θέση -για διαφόρους δικούς της ή 
άλλους λόγους- να ανταποκριθεί στο ρόλο της.

Δεν μας είναι καθόλου ευχάριστο, κρίνεται όμως επιβεβλημένο όταν δεν υπάρχει άλλος 
δρόμος, να καταφεύγουμε σε κινητοποιήσεις για τη διεκδίκηση των αυτονόητων.

Δεν είναι συνδιοίκηση η ενημέρωση της Ομοσπονδίας από τη διοίκηση για πράγματα που 
πρόκειται να γίνουν για παρεμβάσεις, τροποποιήσεις σε θεσμικά προβλήματα που αφορούν 
την εργασιακή ειρήνη των συναδέλφων και άλλα ήσσονος σημασίας θέματα. 

Απαντάμε σε αυτούς που δεν κατάφεραν ή δεν θέλησαν να διακρίνουν τον ρόλο μας ότι 
από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε απερίφραστα, πως πρέπει να καταδείξουμε νέα επίπεδα 
ωριμότητας και επιδιώξαμε καλές σχέσεις με την πολιτική και φυσική Ηγεσία για να πετύ-
χουμε με εποικοδομητική συνεργασία τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Σε καμία περίπτωση αυτό δεν πρέπει να εκληφθεί ως αδυναμία, αλλά θέλουμε να τονισθεί 
ότι έχουν περάσει οι καιροί που διεκδικούσαμε περιοριστικά κάποια “συντεχνιακά αιτήμα-
τα”, έχουμε απορρίψει τη στείρα άρνηση και την αντιπαράθεση για την αντιπαράθεση». 
Και	παραπέμποντας	στην	αναλυτική	παράθεση	του	διεκδικητικού	πλαισίου	από	τον	Γε-

νικό	Γραμματέα	Ιωάννη	Κατσιαμάκα	για	την	ανάγκη	ριζικής	στροφής	του	Σώματος	στην	
υπηρέτηση	της	κοινωνίας,	πρόσθεσε:

«Συνάδελφοι, θα ξεχωρίσουμε από τις πολλές εκκρεμότητες που παραμένουν από το διεκ-
δικητικό μας πλαίσιο την αναπροσαρμογή της νυχτερινής αποζημίωσης και της αύξησης της 
αποζημίωσης εργασίας πέραν του πενθημέρου (έχουν παγώσει από το 2002), μιλάμε δηλαδή 
για τρία (3) ευρώ την ώρα και πενήντα (50) ευρώ την ημέρα αντίστοιχα και θα θέσω προς 
συζήτηση την καθιέρωση νέου βαθμολογίου με εισαγωγικό βασικό μισθό και την παράλληλη 
σταδιακή ενσωμάτωση επιδομάτων σε αυτόν με αναπροσαρμογή των ισχυόντων συντελε-
στών σε αναλογία ένα προς τρία (1 προς 3)».
Αναπτύσσοντας	στη	συνέχεια	το	όραμά	του	για	μια	καλύτερη	Αστυνομία,	είπε	ότι «οι 

Αξιωματικοί αγωνίζονται για μια Αστυνομία που χρειάζεται ανθρώπους γιατί τη χρειάζονται 
οι άνθρωποι. Δίχως ανθρώπους, ένας θεσμός είναι ένα σύστημα και το σύστημα δεν παράγει 
ασφάλεια αλλά αδράνεια.

Μια Αστυνομία που θα δίνει λύσεις όπου απαιτείται για την καταξίωση και την αναγνώρι-
ση του έργου μας από τους πολίτες για την αναβάθμιση της θέσης του Έλληνα Αστυνομικού 
στην κοινωνία.
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Μια νέα Αστυνομία με ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό, τον επαγγελματισμό των στελεχών 
της σε όλα τα επίπεδα. Με τον όρο επαγγελματίας εννοούμε τον συνάδελφο που ναι μεν χα-
ρακτηρίζεται από εξουσία, διέπεται όμως από μία αυτοτελή θεωρία, έχει καταφέρει να είναι 
κοινωνικά αποδεκτός, έχει έναν κώδικα ηθικών αξιών και βεβαίως επιζητεί διαρκώς την 
επαγγελματική επιμόρφωση για να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα του με βάση την εξέλιξη 
της γνώσης, έτσι ώστε να περιορίζει διαρκώς τα σφάλματά του.

Το οικοδόμημα αυτό του επαγγελματισμού πρέπει να στηρίζεται σε τρεις θεμελιώδεις ιδιότητες: 
α) την ακεραιότητα του χαρακτήρα και τη συναίσθηση ευθύνης.
β) τη γνώση και την ικανότητα και
γ) την εκπαίδευση. 
Ζητάμε και επιδιώκουμε: 
Α. Αγαστή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και επιστημονικούς φορείς.
Β. Αντιμετώπιση της εγκληματικότητας με προληπτικά μέτρα σε συνεργασία με κοινωνικές 

υπηρεσίες και οργανώσεις.
Γ. Κοινωνικό έλεγχο της Αστυνομίας.
Δ. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας μας με γνώμονα της δράσης μας την προάσπιση των 

συμφερόντων και των επιδιώξεων των συναδέλφων μας».
Απευθυνόμενος,	τέλος,	στους	συναδέλφους	του,	είπε:
«Θέλω να τονίσω ότι πρέπει να διαχειριζόμαστε το προσωπικό με επιείκεια, καλοσύνη και 

δικαιοσύνη, να σκύβουμε στα προβλήματά του, να κατανοούμε τις ανάγκες του, να συγχω-
ρούμε τα λάθη του και να το εμπνέουμε, απαιτώντας παράλληλα με τον ουσιαστικό έλεγχο το 
αυτονόητο, δηλαδή την υλοποίηση αυτού για το οποίο έχουμε ταχθεί: 

Να διασφαλίζουμε το δικαίωμα των συμπολιτών μας, να ζούνε, να εργάζονται και να δη-
μιουργούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Κυρίες και κύριοι, 
Με ηρεμία και αποφασιστικότητα μαχόμαστε και προωθούμε λύσεις για τα προβλήματα 

που απασχολούν τον οργανισμό μας και τη σχέση του με την κοινωνία.
Ζητάμε την εμπιστοσύνη σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι επιτελούμε το καθήκον μας και 

όραμά μας είναι η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών στην κοινωνία και το έθνος.
Σας καλούμε να στηρίξετε τον αγώνα μας για να δώσουμε στην κοινωνία ασφάλεια και 

στους ανθρώπους ανθρωπιά».

Το	Δοικητικό	Απολογισμό	παρουσίασε	ο	 γενικός	 γραμματέας	 Ιωάννης	Κατσιαμάκας,	
ο	οποίος,	πέραν	των	προαναφερθέντων	αιτημάτων	και	ενεργειών,	αναφέρθηκε	και	στον	
δικαστικό	αγώνα	για	τη	διεκδίκηση	διαφόρων	επιδομάτων	(ειδικής	απασχόλησης	κ.λπ.),	
στον	ορισμό	εκπροσώπων	συνδικαλιστών	στο	ΤΕΑΠΑΣΑ,	στις	ευνοϊκές	ρυθμίσεις	για	το	
ΤΕΜΑ,	στην	αποτροπή	αλλαγής	του	Κώδικα	Μεταθέσεων	και	στην	προσπάθεια	βελτίω-
σης	του	Πειθαρχικού	Δικαίου.

Ο σκεπτόμενος αστυνομικός

Μια	άλλη	πνοή	στο	συνδικαλιστικό	λόγο	προσέδωσε	στη	συνέχεια	η	προφητική	ομιλία	
του	στρατηγικού	αναλυτή	Νίκου	Λυγερού,	ο	οποίος	εν	πολλοίς	είπε	ότι	«η Αστυνομία εί-
ναι σαν να είναι γεννημένη καταδικασμένη. Το πρόβλημα της Αστυνομίας είναι ότι η ίδια η 
Αστυνομία δεν σέβεται πια την Αστυνομία. Μόνη διέξοδος, ο σκεπτόμενος αστυνομικός και 
όχι ο αστυνομικός ρομπότ».
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«Θα ήθελα εξαρχής να τονίσω ότι ο στρατηγικός ρόλος της Αστυνομίας δεν είναι η στρα-
τηγική της Αστυνομίας. Ακούμε συχνά ότι η Αστυνομία είναι ένα όργανο. Σωστά. Όπως ένα 
σφυρί, το οποίο αν μπει δίπλα από ένα άλλο εργαλείο, δεν έχει την ίδια χρήση. Το θέμα είναι, 
αν το σφυρί έχει δικαίωμα να σκεφθεί. Εδώ νομίζω ότι είναι το γενικότερο πρόβλημα όσον 
αφορά την Αστυνομία.

Ακούμε, επίσης συχνά, ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα όρια της Αστυνομίας. Εγώ νομίζω 
ότι, όταν μιλάμε σε στρατηγικό επίπεδο, τα όρια δεν καθορίζονται. Γι’ αυτό υπάρχει η στρα-
τηγική. Αν καθορίζονταν όλα, θα είχαμε αυτόματες κινήσεις. Ο καθένας θα ήξερε τι θέλει να 
κάνει και στην ουσία θα τείναμε προς τα ρομπότ. 

Στην πραγματικότητα, θεωρώ ότι η νοημοσύνη του ανθρώπου είναι η διαχείριση έλλει-
ψης γνώσεων, αλλά αυτό θα είναι ένα πρόβλημα που θα το αντιμετωπίζει ούτως ή άλλως η 
Αστυνομία. 

Για να απαντήσω σε μερικά ερωτήματα, υπάρχουν σχολές στην Αστυνομία, η Σχολή Εθνι-
κής Ασφάλειας, όπου γίνεται διαχείριση κρίσεων και ανθρώπινου δυναμικού, όπου εκεί παί-
ζουμε σε θεωρητικό και ακαδημαϊκό επίπεδο το παίγνιο της διαπραγμάτευσης. Εδώ, δεν ξέρω 
τι ακριβώς ζητάτε από άποψη στρατηγικής, αν νιώθετε ότι έχετε έναν στρατηγικό ρόλο. Εγώ 
νομίζω ότι ο κανονικός αστυνόμος έχει ένα ρόλο, υπηρεσιακό, επιχειρησιακό, λειτουργικό. 

Το πρόβλημα της στρατηγικής είναι ότι δεν είναι το θέμα να προχωράμε πάντα. Πρέπει 
κάποτε να στεκόμαστε και να σκεφτόμαστε, την ώρα που όλος ο κόσμος προχωράει. Εγώ δεν 
νομίζω ότι χρειαζόμαστε πολλά καράβια. Χρειαζόμαστε πολλούς φάρους. Βλέπετε, η ιδιότη-
τα του φάρου είναι να είναι χρήσιμος σε ανθρώπους που κινούνται, ενώ είναι ακίνητος. Η 
ιδιότητα του φάρου είναι να είσαι μόνος για τους πολλούς. Η ιδιότητα του φάρου είναι να 
φωτίζει, χωρίς να φωτίζεται. Κατά συνέπεια, εμένα δεν με ενοχλεί αν η Αστυνομία λειτουργεί 
στο αόρατο, διότι μόνο στο αόρατο λειτουργεί και η στρατηγική. Μια στρατηγική η οποία 
αποκαλύπτεται, δεν είναι στρατηγική. Είναι απλώς τακτική. Άρα, αν δεν είναι καλή, φαίνεται 
στην υλοποίηση. 

Το θέμα, λοιπόν, της Αστυνομίας αν είναι αόρατη ή όχι, είναι ότι, ιδανικά, η Αστυνομία θα 
έπρεπε να είναι αόρατη. Αν όμως είναι εντελώς αόρατη, μοιάζει πολύ με την κατασκοπεία. 
Εγώ θα έλεγα ότι, αντιθέτως, η Αστυνομία μας επιτρέπει να έχουμε ένα βαθμωτό σύστημα 
κινδύνου. Δηλαδή: όταν έχουμε αλλαγές φάσης, μια μεγάλη κρίση -είδατε ότι και προηγουμέ-
νως μιλήσαμε για πυρκαγιές για μεγάλες κρίσεις για να φανεί ο ρόλος της Αστυνομίας-, εγώ 
νομίζω ότι ο στρατηγικός ρόλος της Αστυνομίας είναι πολύ σημαντικός όχι στα μεγάλα, τα 
σημαντικά, διότι στην ουσία -μην ξαφνιάζεστε- η Αστυνομία στις πυρκαγιές χρησιμοποιείται 
μαζικά, σαν υπερ-εργαλείο. Τίποτε άλλο. Δεν θεωρείται στρατηγικό εργαλείο. Απλώς είναι 
ενίσχυση. Εμάς μας ενδιαφέρει τι γίνεται στο ενδιάμεσο. Από την κανονική ζωή, μέχρι τη με-
γάλη κρίση. Τώρα αν μου πείτε ότι η Αστυνομία είναι χρήσιμη μόνο όταν έχουμε σεισμούς, με 
9 Ρίχτερ, δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί στα 9 Ρίχτερ σχεδόν όλοι θα είμαστε άχρηστοι. Το θέμα 
είναι τι κάνουμε στα 3, στα 4,5, στα 5 Ρίχτερ.

Πολύ συχνά, τέθηκε κι αυτό από τον κύριο Καμαρινόπουλο, ο οποίος αναπτύσσοντας το 
θέμα του είπε ότι υπάρχει και το αμερικάνικο μοντέλο, που αντί να καλούμε την Αστυνομία 
βάζουμε κατ’ ευθείαν το στρατό. Εμάς στη στρατηγική, αυτό μάς ενοχλεί διότι είναι τόσο 
ισχυρό και τόσο ασύμμετρο, που στην ουσία φοβίζει. Αν δηλαδή πάτε να αστυνομεύσετε την 
Πλατεία Συντάγματος και φέρετε τεθωρακισμένα, σίγουρα θα είναι προστατευμένη. Το κό-
στος, όμως, που παράγεται στην ψυχολογία του πληθυσμού, θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το 
να τον αφήνατε ήσυχο. Δηλαδή, όταν θα το κάνετε με τόσο εμφανή τρόπο, δεν θα είναι πια 
Αστυνομία. Άρα θα ήταν καλό να αρχίσουμε από την αρχή. Αστυνομία. Το εργαλείο είναι από 
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ποια μεριά; Εμένα εκείνο που με άγγιξε όταν με καλέσατε μαζί με την κυρία Κανέλλη, είναι 
ότι καλέσατε μη αστυνομικούς. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το οξύμωρο. Δηλαδή, το συνδι-
καλιστικό σας κίνημα έκανε την υπέρβαση. Ο αστυνομικός είναι και εργαζόμενος. Πριν από 
εργαζόμενος, όμως, είναι και απλός άνθρωπος. Παρεμπιπτόντως, δηλαδή. Με αξιοπρέπεια». 
Και	σε	άλλο	σημείο	της	ομιλίας	του	είπε:	«Ο ρόλος της Αστυνομίας, όταν είναι να δια-

χειρίζεται μόνο και μόνο εσωτερικά προβλήματα, π.χ. πώς θα διαχειριστώ μια διαδήλωση, 
να ξέρετε ότι αυτό την κατεβάζει. Γιατί τη θέλουμε κατεβασμένη. Δεν θέλουμε μια Αστυνομία 
να σκέφτεται. Αυτός που σκέφτεται, επιλέγει. Σε κάποια φάση πρέπει να έρθει σε σύγκρουση. 
Και μη το βλέπετε μόνο πολιτικά, μπορεί να είναι και συνδικαλιστικά, σε κάποια φάση μπο-
ρεί να πείτε “αυτό δεν γίνεται”. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια αντίδραση. Προσέξτε! Άλλο 
πράγμα η αντίσταση και άλλο η αντίδραση. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι έννοιες. Η Ελλά-
δα είναι χώρα της αντίστασης. Η κοινωνία της Ελλάδας είναι χώρα της αντίδρασης. Υπάρχει 
δράση και αντίδραση. Όμως μη σας προβληματίζει αυτό γιατί, όπως είπε ο Ναπολέων, “η 
καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση”, αλλά μην ξεχνάμε πάλι ποτέ ότι η καλύτερη επίθεση είναι 
η αντεπίθεση.

Η Αστυνομία, όταν λειτουργεί σωστά, βρίσκεται πάντοτε στο πλαίσιο της αντεπίθεσης. Δεν 
μπορεί ένας αστυνόμος να επιτεθεί. Συμφωνείτε; Ο στρατός μπορεί. Άρα η Αστυνομία πά-
ντα βρίσκεται στην καλύτερη θέση. Δηλαδή μετά από την καλύτερη άμυνα και την καλύτερη 
επίθεση είσαστε στην κορυφή. Το πρόβλημα είναι πώς έχετε αντέξει τα προηγούμενα. Γιατί 
πώς να κάνεις μια σωστή αντεπίθεση, όταν δεν αντέχεις την επίθεση. Άρα εδώ μπαίνουμε 
στο πλαίσιο της ανθεκτικότητας. Η ανθεκτικότητα της Αστυνομίας είναι ενδογενής παράγων. 
Δηλαδή, η Αστυνομία φταίει αν θεωρεί ότι είναι εκτός τεθωρακισμένου. Αλλά προσέξτε. Το 
να είστε εκτός ή εντός, σημασία έχει να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε. Κάποιος που είναι 
εκτός τεθωρακισμένου μπορεί να κάνει πολλά πράγματα κατά του τεθωρακισμένου κι ένας 
που είναι εντός μπορεί να κάνει πολλές χρήσεις.

Το θέμα δεν είναι το τεθωρακισμένο, αλλά το ποιος σκέφτεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. 
Πώς, δηλαδή, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Και για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να υπάρ-
χουν Σχολές. Ανώτατες Σχολές. Όχι επειδή εκεί θα μάθουμε πώς το είπανε, “να πλακώνουμε 
κάποιον στο ξύλο”...

Ένα άλλο ερώτημα είναι αν γεννιόμαστε έξυπνοι ή όχι. Μαθαίνουμε, όμως, να σκεπτό-
μαστε. Άρα, η Αστυνομία έχει φτάσει το 2008, σε ένα χώρο που της επιτρέπουμε, επιτέλους, 
να σκέφτεται. Άρα πρέπει να το δεχτεί. Πρέπει να αποδεχτεί όντως ότι δεν είναι μόνο απλώς 
“να τελειώσω την πρώτη Σχολή”, το ΤΕΜΕΣ και μετά έχει λήξει και δεν χρειάζεται τίποτε 
άλλο διότι οι καθηγητές θα μου λένε συνεχώς τα ίδια τα ακαδημαϊκά και είναι αφηρημένα 
και δεν καταλαβαίνουμε τι μας λένε. Να θυμάστε ότι όταν δεν καταλαβαίνετε τι λέει ένας 
καθηγητής, δεν σημαίνει αυτό αναγκαστικά ότι είναι κακό. Ούτε για τον καθηγητή, ούτε 
για σας. Έρχεται για να σας εξηγήσει, δεν έρχεται για να σας πει αυτά που ξέρετε ήδη. Αν ο 
καθηγητής προσπαθεί να σας πει υπηρεσιακά θέματα, το θεωρώ αστείο διότι εσείς τα ζείτε 
καθημερινά. Το θέμα είναι τι μπορούμε να προσφέρουμε στην Αστυνομία με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να μη χρησιμοποιεί την εμπειρία της. Δεν χρησιμοποιείς την εμπειρία σου. Πρέπει να 
χρησιμοποιείς την εμπειρία του αντιπάλου. Η εμπειρία είναι απλώς ένα σύνολο από λάθη. 
Είναι όλα τα λάθη, αυτά που δεν πρέπει να ξανακάνω. Το θέμα είναι πώς θα χρησιμοποιήσω 
την εμπειρία του άλλου. Η Αστυνομία, όπως είναι ένα βαθμωτό σύστημα κινδύνου, σας δίνει 
μεγαλύτερες δυνατότητες. Όμως, σ’ αυτήν την περίπτωση αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σκέ-
φτεστε περισσότερο. Η Αστυνομία έχει μεγαλύτερες δυνατότητες από το στρατό. Και ξέρετε 
γιατί. Διότι ο στρατός όταν θα χρησιμοποιηθεί σημαίνει ότι είναι το τελευταίο χτύπημα. Από 
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κει και πέρα δεν υπάρχει τίποτε. Εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει περιθώριο σκέψης, η στρατηγι-
κή πρέπει να έχει ήδη προαποφασιστεί. Στην Αστυνομία, αντιθέτως, καθώς υπάρχουν πολλά 
επίπεδα κινδύνου, πρέπει διαρκώς να σκεφτόμαστε σε ποιο επίπεδο κινδύνου είμαστε. Πώς 
αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα; Ασύμμετρα, συμμετρικά, με τρόπο επαρκή; Άρα μπαίνουμε 
στο βέλτιστο που σας έλεγα.

Ο βέλτιστος τρόπος που αντιμετωπίζουμε στην Αστυνομία θεωρούμε ότι είναι η αξιολόγη-
ση, η μεγαλύτερη απόδοση. Όχι, δεν είναι αυτό. Η Αστυνομία πρέπει να είναι ανθεκτική για 
να έχει διάρκεια. Είναι πολύ εύκολο να είσαι καλός αστυνομικός για μικρό χρονικό διάστη-
μα. Αυτοί που πραγματικά αξίζουν είναι αυτοί που αντέχουν σε μεγάλο διάστημα. Όχι για να 
καταρρεύσουν. Που αντέχουν σε μεγάλο διάστημα για να παράγουν ένα έργο σε συγκεκριμένο 
κοινωνικό πλαίσιο. Αλλά προσέξτε. Για ποιο λόγο; Επειδή είναι αυτοί που έχουν κάποια 
συνείδηση ότι δεν παράγουν ένα ρόλο μόνο για την κοινωνία, παράγουν ένα ρόλο κυνικά για 
τον άνθρωπο, για την ανθρωπότητα. Γι’ αυτό για μένα, ας πούμε το “συνδικαλιστικό” είναι 
το στίγμα της ανθρωπιάς της Αστυνομίας. Πώς να αποδείξετε ότι δεν είστε σαν μια μηχανή; 
Πολύ απλά λέτε “κι εμείς έχουμε συνδικάτο, κι εμείς είμαστε εργαζόμενοι”. Εγώ δεν έχω 
δει κανέναν εργαζόμενο να αντιμετωπίζει έναν εργαζόμενο αντανακλαστικά, όταν βλέπει ότι 
είναι του ίδιου τύπου, όταν μπορεί ο ίδιος να είναι κι αυτός σε μια διαδήλωση. 

Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι στην Αστυνομία πρέπει να κάνουμε μια υπέρβαση της σύνθε-
σης της ίδιας της οντότητάς μας. Διότι, για να τελειώσω με κάτι το “ακατανόητο”: για μένα 
η Αστυνομία δεν έχει οντολογία, έχει μόνο τελειολογία. Δηλαδή, έχει μόνο σκοπό. Αστυνομία 
που δεν έχει σκοπό, δεν υπάρχει». 
Ενδιαφέρουσες	 τοποθετήσεις	 έγιναν	κατά	 τη	διάρκεια	 της	ημερίδας	και	από	 τη	βου-

λευτή	του	ΚΚΕ	Λιάνα	Κανέλλη	όσο	και	από	τον	πρώην	πρόεδρο	της	ΠΟΑΞΙΑ	Γιώργο	
Καμαρινόπουλο.

Ο Δεκέμβρης

Όμως,	ο	Δεκέμβριος	του	2008	στιγματίστηκε	βαρύτατα	από	τη	δολοφονία	του	Αλέξαν-
δρου	Γρηγορόπουλου	και	τα	επεισόδια	που	ξέσπασαν,	μετατρέποντας	σε	«στόχο»	αστυνο-
μικούς	και	αστυνομικές	υπηρεσίες.	Η	διαχείριση	της	κατάστασης	ήταν	άκρως	επικίνδυνη	
και	ταρακούνησε	το	πολιτικό	σύστημα204.	
Στο	γενικευμένο	κύμα	βίας	κατά	του	θεσμού	και	των	αστυνομικών	που	διαδέχθηκε	το	

στυγερό	έγκλημα,	απάντησε	με	ανακοίνωσή	της	η	Ομοσπονδία	στις	12	Δεκεμβρίου:	
«Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, που συγκλονίζουν την Ελληνική Κοινωνία, η οποία 

στέκεται εμβρόντητη και αποσβολωμένη πάνω στα αποκαΐδια και τις λεηλασίες που αφήνουν 
πίσω τους οι διαμαρτυρόμενοι διαδηλωτές, μας υποχρεώνουν να βροντοφωνάξουμε προς 
όλους, μα όλους ανεξαιρέτως, αρμόδιους και μη αρμόδιους, “Ως εδώ και μη παρέκει!”. Η 
Ελληνική Αστυνομία την τελευταία βδομάδα ανεβαίνει τον δικό της Γολγοθά. Θα μείνουμε 
άραγε άπρακτοι μέχρι την τελική σταύρωσή της; Ως πότε θα είναι η Ελληνική Αστυνομία 

204. Η εντατικοποίηση της αστυνόμευσης την περίοδο εκείνη είχε ως συνέπεια την απώλεια δύο 
νέων ανθρώπων, του ειδικού φρουρού Στάθη Λαζαρίδη, κατά την επιχείρηση στα Ζωνιανά, και του 
16χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια. Ψύχραιμες φωνές στο Σώμα υπεδείκνυαν ότι οι 
κοινωνικές πραγματικότητες δεν αντιμετωπίζονται με εντατικοποίηση της αστυνόμευσης, πλην όμως, 
άλλοι Αξιωματικοί, στο κυνήγι της θέσης και του βαθμού, εισηγούντο διαφορετικά, με τα γνωστά 
τραγικά αποτελέσματα.
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σάκος του μποξ για την εκτόνωση κάθε κοινωνικής διαμαρτυρίας; Ώς πότε την κοινωνική 
έκρηξη οργής και βίας θα τη διοχετεύουν οι αρμόδιοι έντεχνα πάνω στους άνδρες και τις 
γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας;

Ακούσαμε από την άλλη πλευρά πως η Αστυνομία δεν πρέπει να τηρεί τόσο “αμυντική 
στάση”. Η κριτική είναι εύκολη, ειδικά όταν γνωρίζεις το αποτέλεσμα...

Εάν όμως οι συνάδελφοι κρατούσαν “επιθετική στάση” και στα πλαίσια των συγκρούσεων 
συνέβαινε και άλλο τραγικό περιστατικό, μήπως οι σημερινοί επικριτές θα ήταν οι ίδιοι που 
θα έβγαιναν στα κεραμίδια για να... κατακεραυνώσουν την... υπέρμετρη βία της Αστυνομίας;

Μήπως τότε οι ίδιοι θα υποστήριζαν ότι έπρεπε να ήταν αμυντική η στάση της Αστυνομίας 
για να αποφευχθούν τα χειρότερα;

Ώς πότε ορισμένα Μ.Μ.Ε. θα δηλητηριάζουν, χάριν σκοπιμοτήτων, με χολή και μίσος 
κατά της Αστυνομίας την Ελληνική Κοινωνία και ουδείς θα συγκινείται;

Ώς πότε οι Αστυνομικοί και οι οικογένειές τους θα βιώνουν αυτόν τον ιδιότυπο ρατσισμό 
και ουδείς θα συγκινείται;

Οι Έλληνες Αστυνομικοί στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, στο πλαίσιο των δυνατο-
τήτων τους. Ξεπερνώντας ανθρώπινα όρια και αντοχές, εργαζόμενοι, ιδίως οι άντρες των 
ειδικών δυνάμεων χωρίς ανάπαυση το 24ωρο, χωρίς ιδιαίτερη διοικητική μέριμνα, υβρι-
ζόμενοι, προπηλακιζόμενοι και δεχόμενοι φονικές επιθέσεις με μολότοφ, κυβόλιθους και 
καδρόνια, επιδεικνύοντας ιώβειο υπομονή, προστάτευσαν όσο καλύτερα μπορούσαν, κάτω 
από αυτές τις συνθήκες, τις περιουσίες των Ελλήνων πολιτών, αφήνοντας στο “πεδίο μά-
χης” πάνω από 100 τραυματίες για τους οποίους ουδείς μίλησε, ουδείς συγκινήθηκε, ουδείς 
ενδιαφέρθηκε.

Την ύστατη αυτή ώρα καλούμε την Ελληνική Πολιτεία και την Ηγεσία να αναλάβουν, 
επιτέλους, τις ευθύνες τους και να σταθούν για μια ακόμη φορά στο ύψος των περιστάσεων 
και να προστατέψουν το κύρος και το γόητρο των Ελλήνων Αστυνομικών. Να ανορθώσουν 
το καταρρακωμένο ηθικό των γυναικών και των αντρών των Σωμάτων Ασφαλείας και να 
βάλουν τέλος στην απαξίωση και τον ευτελισμό, μια απαξίωση που πολύ φοβόμαστε, και 
μακάρι να διαψευστούμε, ότι θα αποβεί μοιραία σε βάρος όλης της Ελληνικής Κοινωνίας.

Δεν φταίει η Αστυνομία για τα φαινόμενα βίας, και επειδή όλοι συμφωνούν και προβλέ-
πουν έξαρση αυτών, θα πρέπει να καταβληθεί συντονισμένη προσπάθεια για τη μείωση των 
δεικτών κοινωνικής παθογένειας που ενδημούν στη σύγχρονη κοινωνία μας.

Αυτός που ζητάει ελευθερία, δεν επιλέγει ελεύθερα τη βία – έστω και σαν μέσο. Του επι-
βάλλεται.

Η βία είναι τέκνο της ανάγκης και της οργής, φέρνει μόνο νέα βία και καταπίεση – ποτέ 
αυτονομία. Θέλουμε να κλείσουμε, λέγοντας ότι υπάρχει κι άλλη ματιά στο περιθώριο των 
τραγικών συμβάντων. Η ματιά των δικών μας παιδιών -μαθητών και φοιτητών- που προπη-
λακίστηκαν στη λογική της συλλήβδην ευθύνης.

Τα παιδιά γίνονται πολύ σκληρά όταν εμπλέκονται συναισθηματικά στα γεγονότα και εκ-
φέρουν στη συνέχεια κρίση...

Παλέψαμε και πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό να φέρουμε κοντά μας την Ελληνική Κοινωνία.
Η ρετσινιά του “αστυνομικού κράτους” και του “χωροφύλακα” που συνόδευε την αστυ-

νομική οικογένεια και δίχασε την κοινωνία σε άλλες εποχές, ας μη βαρύνει τις παιδικές 
ψυχές σήμερα...

Η Ομοσπονδία μας στέκεται στο πλευρό των δοκιμαζόμενων συναδέλφων και συνεχίζει 
να ζητάει ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση και υπηρεσιακή, επαγγελματική και συνδικαλιστική 
ωριμότητα.
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Στεκόμαστε εδώ. Είναι ώρα κρίσης.
Δεσμευόμαστε ότι με νηφαλιότητα θα γίνει συζήτηση, κριτική και αποτίμηση της διαχείρι-

σης των τελευταίων γεγονότων.
Αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη Αστυνομία, μια Αστυνομία που χρειάζεται σκεπτόμενους 

Ανθρώπους, γιατί είμαστε Άνθρωποι και τη χρειάζονται Άνθρωποι».
Επιστολή	συμπαράστασης	εστάλη	στο	Δ.Σ.	από	το	CESP,	το	οποίο	αναφερόταν	ιδιαίτε-

ρα	στη	σπουδαιότητα	της	αυτοσυγκράτησης	που	επέδειξαν	οι	αστυνομικοί,	αντιμετωπίζο-
ντας	με	επαγγελματισμό	και	υπομονή	τα	ανεξέλεγκτα	ακραία	στοιχεία	και	την	υπέρμετρη	
βία	που	δέχθηκαν	από	αυτά.

Καταδικάζουμε τη βία

Κατά	το	νέο	έτος,	το	2009,	η	τρομοκρατία	προσέλαβε	εφιαλτικές	διαστάσεις.	Η	ανε-
ξέλεγκτη	βία	και	οι	 εγκληματικές	συμμορίες,	οι	ληστείες	μετά	φόνου	και	η	δράση	των	
κουκουλοφόρων	σκορπούσαν	τον	πανικό	στους	πολίτες.
Το	ερώτημα	«τι Αστυνομία θέλουμε και για τι τη θέλουμε;»	έμπαινε	πλέον	επιτακτικά	

προς	συζήτηση.	Στο	υπουργείο	είχαν	αρχίσει	ήδη	να	σκέπτονται	σοβαρά	την	αναζήτηση	
συναινετικών	λύσεων	και	αναζητούσαν	την	κατάλληλη	στιγμή	προκειμένου	να	καλέσουν	
τα	πολιτικά	κόμματα	για	δημόσιο	διάλογο.
Το	εορταστικό	κλίμα	των	ημερών	δεν	εμπόδισε	όμως	τους	αδίστακτους	τρομοκράτες	να	

εξαπολύσουν	μια	ακόμα	επίθεση.	Θύμα,	ο	20χρονος	αστυνομικός	Διαμαντής	Μαντζούνης,	
που	τραυματίστηκε	βαρύτατα	στις	5	Ιανουαρίου	2009	κατά	τη	δολοφονική	επίθεση	εναντί-
ον	ομάδας	αστυνομικών,	έξω	από	το	υπουργείο	Πολιτισμού,	στα	Εξάρχεια.
Όλα	αυτά	ήταν	βέβαια	προβλέψιμα	συμβάντα	και	οι	Αξιωματικοί	τα	είχαν	έγκαιρα	επι-

σημάνει.	Κάποιοι	άλλοι	απέφευγαν	συστηματικά	να	ασχοληθούν	με	το	πρόβλημα,	βαυκα-
λιζόμενοι	ακόμα	με	το	δήθεν	ολυμπιακό	κεκτημένο.
Για	άλλη	μια	φορά	-τρίτη	κατά	σειράν-	η	«Αξιωματική	Αστυνομία»	σχολιάζει	τις	πρω-

τόγνωρες	διαστάσεις	βίας	και	εγκληματικής	συμπεριφοράς.	«Τολμούμε σήμερα να κατα-
θέσουμε ότι τα χειρότερα της κρίσης που ενέσκηψε στον τόπο μας, δεν τα έχουμε βιώσει 
ακόμα… Τι πρέπει να κάνουμε, λοιπόν; Πώς πρέπει να αντιδράσει η Ελληνική Αστυνομία για 
να καλύψει το “χαμένο έδαφος” των δικών της ευθυνών και παραλείψεων, γνωρίζοντας ότι 
η εγκληματικότητα έχει κοινωνικά αίτια τα οποία δεν αντιμετωπίζονται μόνο με αστυνομικά 
μέτρα;

Περισσότερο από οποτεδήποτε άλλοτε, σήμερα, η συντεταγμένη Πολιτεία οφείλει να δρά-
σει με σύνεση και ψυχραιμία, λαμβάνοντας υπόψιν της ότι το αγαθό της ασφάλειας δεν δια-
σφαλίζεται με ευκαιριακά μέτρα, αλλά χρειάζεται σοβαρός προγραμματισμός, ανάλυση γεγο-
νότων και στρατηγική σκέψη. 

Ο αστυνομικός οργανισμός πάσχει βαρύτατα, και αυτό δεν το υποστηρίζουμε από μηδενι-
στική άποψη, ούτε από ιδιοτελή κίνητρα. Το μέλλον μας, η ζωή μας είναι αυτά που καθορί-
ζουν τη σκέψη και το λόγο μας. 

Αν η Πολιτεία είχε σκύψει σοβαρά πάνω στις προτάσεις μας, είμαστε βέβαιοι ότι η ΕΛ.ΑΣ. θα 
μπορούσε σήμερα να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των καιρών πιο αποτελεσματικά, και βέβαια 
χωρίς να καταγράφει απώλειες ανθρωπίνων ζωών. Διότι μπορεί η πάταξη της εγκληματικότη-
τας να συνιστά καθημερινό πόλεμο, όμως πουθενά δεν είναι γραμμένο ότι η επιτυχής αστυνό-
μευση συμβαδίζει με τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των νεκρών συναδέλφων μας. Πόσο 
μάλλον των αθώων συμπολιτών μας»,	σημείωνε	η	«Αξιωματική	Αστυνομία»	(τεύχος	21).	
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Μια	ηχηρή	απάντηση	και	μηνύματα	με	πολλούς	αποδέκτες	 εξέπεμψε	άμεσα	 το	συν-
δικαλιστικό	κίνημα,	στις	15/1/2009,	με	τη	συγκέντρωση	που	διοργάνωσε	στην	Πλατεία	
Συντάγματος,	καλώντας	τον	πολιτικό	κόσμο	και	την	κοινωνία	να	καταδικάσουν	τη	βία	απ’	
όπου	κι	αν	προέρχεται.
Σε	πείσμα	ορισμένων	μικρόνοων	που	καλύφθηκαν	από	την	ανωνυμία,	σπέρνοντας	την	

ανησυχία	και	καλώντας	τους	συναδέλφους	να	μείνουν	στα	σπίτια	τους,	δήθεν	για	τον	κίν-
δυνο	επεισοδίων	(!),	το	συλλαλητήριο	έγινε	κανονικά.	Αστυνομικοί	από	κάθε	γωνιά	της	
Ελλάδας	έδωσαν	το	δικό	τους	«παρών»,	στέλνοντας	πολλαπλά	μηνύματα,	τόσο	ως	προς	το	
ρόλο	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	και	τη	μη	ανοχή	της	περιθωριοποίησής	της,	όσο	και	ως	
προς	τις	πελώριες	ευθύνες	που	επωμίζονταν	οι	ιθύνοντες,	αν	παρ’	ελπίδα	ακολουθήσουν	
παθητική	στάση	έναντι	των	μεγάλων	κινδύνων	που	εκτοξεύονταν	κατά	πάντων	από	τους	
τρομοκράτες.
Εκπρόσωποι	 και	 βουλευτές	 πολιτικών	 κομμάτων,	 εκπρόσωποι	φορέων,	 συνδικάτων	

και	οργανώσεων,	προσωπικότητες,	αλλά	και	απλοί	πολίτες	ένωσαν	τις	φωνές	τους,	δια-
τρανώνοντας	την	πίστη	τους	στις	αρχές	της	δημοκρατίας.	Βροντοφώναξαν	«όχι	σε	κάθε	
μορφής	βία»	και	 απαίτησαν	 τον	 εκσυγχρονισμό	και	 εκδημοκρατισμό	 της	Αστυνομίας,	
ώστε	το	σύνολο	των	εργαζομένων	σε	αυτήν	να	ασκεί	τα	καθήκοντά	του	ευόρκως,	όπως	
προβλέπουν	οι	νόμοι	και	το	Σύνταγμα	της	χώρας,	αποτελεσματικά	και	ουσιαστικά,	με	
σεβασμό	στον	πολίτη	και	τα	δικαιώματά	του,	χωρίς	τις	γνωστές	ακρότητες	και	τις	αυ-
θαίρετες	ενέργειες,	που	αμαυρώνουν	το	πρόσωπο	της	ΕΛ.ΑΣ.,	υπονομεύουν	το	συνδι-
καλιστικό	αγώνα	και	θέτουν	σε	τελική	ανάλυση	εν	αμφιβόλω	το	καθημερινό	θετικό	έργο	
των	 χιλιάδων	συναδέλφων	μας,	 τόνιζαν	 οι	 κεντρικοί	 ομιλητές	 των	 δύο	Ομοσπονδιών,	
Δημήτρης	Γεωργατζής	και	Χρήστος	Φωτόπουλος.	Ο	Δ.	Γεωργατζής,	μάλιστα,	υπενθύμι-
σε	με	νόημα	ότι,	αν	η	κοινωνική	οργή	βγει	στους	δρόμους,	δεν	θα	συμμαζεύεται	με	απλές	
διακηρύξεις	κατά	της	βίας.	

«Η βία ανέκαθεν ήταν ένα ζήτημα αμφιλεγόμενο»,	πρόσθεσε.	«Ταμπού για κάποιες πολι-
τικές, αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας, είναι ένα διαχρονικό θέμα για αντιπαράθεση. 
Σύμφωνα με τον Καντ, είναι δομικό στοιχείο της κοινωνίας, ενώ κάθε ανατόμος της ανθρώ-
πινης ψυχής (από τον Φρόιντ μέχρι τον Ντοστογιέφσκι) αντιμετώπισε τη βία ως μια υπαρκτή 
πραγματικότητα. Εντούτοις, η διαφορά από τη θεωρητική ανάλυση του φαινομένου με τον 
αντίκτυπο που φέρει μια πράξη βίας στον ψυχισμό του ανθρώπου, είναι το σημείο το οποίο 
σηματοδοτεί την έναρξη του προβληματισμού.

Ειδικότερα, στο θέμα της βίας, ως πράξης εξέγερσης και εναντίωσης, τα πράγματα είναι 
επίσης περίπλοκα. Η βία, ως μέσο απορρύθμισης μιας δεδομένης κατάστασης πραγμάτων, 
σίγουρα έχει κάποια χρησιμότητα. Είναι, ωστόσο, η θεσμοποίηση της βίας που ελλοχεύει 
έναν κίνδυνο, να καταστεί αυτού του είδους η βία σε μια ιεροτελεστία άνευ ουσίας. Η “κοι-
νωνία του θεάματος” παραμονεύει και με την πρώτη ευκαιρία τη συσκευάζει σε τηλεοπτικό 
προϊόν άμεσης κατανάλωσης: οι τηλεθεατές την καταναλώνουν με βαριά ψυχή και κατόπιν 
τη χωνεύουν με μια είδηση που αναδεικνύει την εθνική ομοψυχία.

Η θεσμοποίηση της βίας μέσω των καθιερωμένων επεισοδίων σε πορείες και λοιπές εκ-
δηλώσεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν αποτελεί μια απολύτως υγιή έκφραση δυσαρέσκειας. 
Από την άλλη, το κύμα βίας που ξεσπά π.χ. σε μια αντιπολεμική πορεία, δεν είναι απαραίτη-
τα στο σύνολό του “πακεταρισμένο” από πριν. Σε τέτοιου είδους ακραίες συνθήκες, με την 
καταστολή των γκλομπς και των χημικών να κρέμεται ως δαμόκλειος σπάθη πάνω από τα 
κεφάλια την διαδηλωτών, πολλές φορές η έκλυση της βίας έχει τη μορφή μιας άμεσης, αυθόρ-
μητης και λυτρωτικής αντίστασης.
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Η μονολιθική σκέψη, όμως, που θέλει την αντίσταση να εκφράζεται μονάχα μέσω των 
μολότωφ, είναι παραπλανητική. Η απαίτηση να οπλιστεί το χέρι καθενός, είναι παράλογη 
και εκβιαστική. Η ευρύτητα της δράσης ενάντια στην απολυταρχικότητα και την πίεση για 
προσαρμογή, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Οι ρωγμές ενός διάτρητου καπιταλιστικού συ-
στήματος είναι πολλές και η δυνατότητα να διαχέονται ριζοσπαστικές ιδέες και αντιλήψεις 
διαμέσου αυτών, δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Το γεγονός ότι αυτές καταλήγουν συνήθως στα 
σκουπίδια, ανάμεσα στους τόνους ανοησίας που μας περικλείει, είναι ένα άλλο θέμα.

Η άρνηση της υφιστάμενης πραγματικότητας παίρνει πολλές μορφές και μια θεωρητική 
σύμπραξή τους μοιάζει αναγκαία. Από καλλιτέχνες που δρουν στο περιθώριο και πυροδοτούν 
αντιδράσεις με το έργο τους, μέχρι αυτούς που αρνούνται να υπηρετήσουν τη στρατιωτική 
τους θητεία και από “αλλοπαρμένους” που προσβάλλουν τα μικροαστικά ήθη με τον τρόπο 
ζωής τους, μέχρι αυτούς που ξημεροβραδιάζονται με τον Φουκώ και τον Μπάροουζ, ο δρό-
μος της υπέρβασης γνωρίζει πολλά μονοπάτια. 

Είναι αυτονόητο ότι, αν η άρνηση δεν μετουσιωθεί σε κάτι γόνιμο και δημιουργικό, αν 
δηλαδή το σπέρμα της αμφιβολίας δεν γονιμοποιηθεί σε στέρεα κριτική, δεν καταφέρνεις 
(σχεδόν) τίποτα. 

Σε πολλές περιπτώσεις, κινήματα και εξεγέρσεις υπονομεύτηκαν ή και προβοκαρίστηκαν 
από φαινόμενα ανεξέλεγκτης βίας, απομονώθηκαν, απομαζικοποιήθηκαν, ηττήθηκαν πολι-
τικά και εξέπεσαν στις καταστροφές και στο “πλιάτσικο”. Ιδιαίτερα όταν ήταν αυθόρμητες 
εκρήξεις, χωρίς στόχους συγκεκριμένους και χρόνους. Όταν δεν ήξεραν πότε έπρεπε να στα-
ματούν και πότε έπρεπε να ξεκινούν. Όταν δεν ήλεγχαν τα “μέσα” και δεν είχαν αντίληψη 
του ευρύτερου κοινωνικοπολιτικού χώρου.

Την τελευταία δεκαετία, και ανεξάρτητα από τα πρόσφατα γεγονότα, τα επίπεδα της βίας 
στην κοινωνία έχουν ανέβει κατακόρυφα. Βία στους δρόμους, βία στα γήπεδα, βία στην οι-
κογένεια, βία στα σχολεία και στις γειτονιές. Ακόμη και η πιο ανώδυνη διαφορά ή διαφωνία 
μπορεί εύκολα να εκτραχυνθεί σε σύγκρουση, πόσο μάλλον οι σοβαρότερες.

Καλώς ή κακώς λοιπόν, η καθημερινότητα στην οποία ζούμε είναι πολύ πιο βίαιη από 
αυτήν με την οποία μεγαλώσαμε.

Τα εύφλεκτα υλικά έχουν πολλαπλασιαστεί και, ως εκ τούτου, το ερώτημα που προκύπτει 
είναι διπλό: 

- Αν υπάρχουν άνθρωποι που ετοιμάζουν το μπουρλότο.
- Αν υπάρχουν και άλλοι που ανοήτως τους διευκολύνουν – «χρήσιμους ηλίθιους» τούς 

αποκαλούσε ο Λένιν.
Η τελευταία δική μας “νεανική εξέγερση”, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση και τον 

ευτελισμό του “δημοσίου διαλόγου”, είναι ένδειξη εντόνων διεργασιών στο κοινωνικό υπό-
στρωμα της Ελληνικής Κοινωνίας. Αυτό πρέπει να δούμε και να αντιμετωπίσουμε σε βάθος. 
Και όχι όπως κάνουν πολλοί, να χρησιμοποιούν τα όντως απαράδεκτα φαινόμενα βίας για 
να “σκεπάσουν” το “κοινωνικό καζάνι που βράζει”.

Τα τελευταία γεγονότα προκάλεσαν αλυσίδα αντιδράσεων, οδήγησαν στην “τυφλή βία” 
και αποκάλυψαν τη δυσαρέσκεια που δεν έχει βρει ακόμη μορφή και τρόπους έκφρασης.

Ποιος και γιατί είναι τόσο ενοχλημένος;
Για πρώτη φορά, η απάντηση δεν δέχεται άλλες ερμηνείες. Όλοι και με όλα…
Το τέλος του 2008 βρήκε τη χώρα σε κοινωνική έκρηξη, την πολιτική να απαξιώνεται, 

ευρύτατα κοινωνικά στρώματα να περιθωριοποιούνται.
Ο πανικός και ο φόβος, ως πρώτες αντιδράσεις σε μια μη γνώριμη κατάσταση, δεν αποτε-

λούν παρά έκφραση της πλήρους αποδιοργάνωσης μιας αδύναμης ανοργάνωτης κοινωνίας.



590

Μανώλης	Κ.	Σταυρακάκης

Η κοινωνική ένταση έχει πιάσει κόκκινο. Το ίδιο και οι δείκτες της βίας. Της φυσικής, της 
ψυχολογικής, ακόμη και της φραστικής. Οι άνθρωποι δεν μιλούν, κραυγάζουν. Δεν υπάρχουν 
φωνές που να αρθρώνουν λόγο με αρχή, μέση και τέλος, και όσες υπάρχουν δεν ακούγονται. 
Ένα βουητό σηκώνεται από παντού. Στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, στην πολιτική.

Αν αυτό το περιβάλλον δεν είναι θερμοκήπιο για επώαση εγκληματικών ενεργειών, τότε 
τι είναι;

Πού θα βρουν καλύτερες συνθήκες από τις σημερινές όσοι οδηγούν και οδηγούνται σε νέο 
κύκλο ένοπλης βίας όπως αυτός που, με δραματικές συνέπειες, ζήσαμε σχεδόν επί τριάντα 
χρόνια;

Χώρια που σήμερα, όταν ένα “συμβόλαιο θανάτου” στοιχίζει κάποιες λίγες χιλιάδες ευρώ, 
τα πράγματα μπορεί να είναι πιο απλά στην εκτέλεσή τους και πιο δύσκολα στη διαλεύκανσή 
τους…

Αυτοί που μίλησαν με τα καλάσνικοφ κάτι ήθελαν να πουν, “κάτι” που δεν είναι διαμαρ-
τυρία ή οργή.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η επίκληση του “νόμου και της τάξης” δεν αρκεί. Χάνουν το 
νόημά τους εάν δεν συνοδεύονται από πολιτικές τομές και μεταρρυθμίσεις. Εάν το πολιτικό 
σύστημα δεν ανακτήσει την ικανότητά του να πείθει τον κόσμο.

Η “νεανική εξέγερση” πρέπει να παρακινήσει τις πολιτικές ελίτ για ουσιαστικότερες σκέ-
ψεις. Αν η κοινωνική οργή βγει στους δρόμους, δεν συμμαζεύεται με διακηρύξεις κατά της 
βίας. Γι’ αυτό και η σχετική φιλολογία μοιάζει με το… κάρο μπροστά από το άλογο!

Μερικοί θεωρούν ότι η δικαιολογημένη δυσφορία του κόσμου, η λαϊκή δυσαρέσκεια στα 
φαινόμενα της βίας και των καταστροφών και η σχετική “όξυνση” τέτοιων συναισθημάτων 
μέσω της ενίσχυσης της βίας είναι ο μόνος δρόμος τελικά για την αντιμετώπισή της!

Υποτιμούν τα πολιτικά και επιχειρησιακά μέσα και υιοθετούν την “ομοιοπαθητική” της βίας…
Άλλοτε “πετυχαίνουν” και άλλοτε τα κάνουν “θάλασσα”. Εξαρτάται από τις εποχές. Στις 

κοινωνικές εκρήξεις τις περισσότερες φορές η βία είναι συστατικό στοιχείο με ποικίλλουσα 
δοσολογία. Και είναι σύνηθες φαινόμενο οι συντηρητικές πολιτικές ελίτ να χρησιμοποιούν τα 
φαινόμενα βίας για να δυσφημήσουν και να εξουδετερώσουν κινήματα με κοινωνικά και όχι 
βέβαια… εγκληματικά χαρακτηριστικά». 
Στη	συνέχεια,	ο	Δημήτρης	Γεωργατζής	αναφέρθηκε	στον	ρόλο	της	Αστυνομίας	και	κά-

λεσε	τα	πολιτικά	κόμματα	να	απαντήσουν,	επιτέλους,	στο	ερώτημα	«τι	Αστυνομία	θέλου-
με»:

«Υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα, το οποίο εξακολουθεί να μένει αναπάντητο: Ποια είναι η 
δημοκρατική προσδιορισμένη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη νόμιμη και την παράνομη 
βία; Από ποιο σημείο και μετά η κρατική νομιμοποιημένη καταστολή γίνεται βάναυση και 
αυθαίρετη βία στην οποία ο λαός οφείλει να αντισταθεί και από ποιο σημείο και μετά η βία 
της (όποιας έντασης) κοινωνικής απειθαρχίας μετεξελίσσεται σε τυφλή τρομοκρατία στην 
οποία πρέπει η Πολιτεία (και η Δημοκρατία) να αντιταχθεί; Έχω την εντύπωση πως η άμε-
τρη, άσκοπη βία κατέστη εγγενές στοιχείο των πολιτικών αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων, 
με συνέπεια “η πολιτική βία από τα πάνω” (θεσμοποιημένη βία, δομική βία) να προκαλεί 
“την πολιτική βία από τα κάτω” (συλλογική αντι-βία) και οι δύο μαζί να σφιχταγκαλιάζο-
νται σ’ ένα τέτοιο θανάσιμο παιχνίδι εκτός ελέγχου, που συνήθως καταλήγει σε δημοκρατική 
εκτροπή. Αναρωτήθηκε, άραγε, κανείς μήπως όταν η κοινωνία αγανακτεί, σημαίνει πως η 
νόμιμη βία που εμείς ασκούμε υποτίθεται έχει ξεπεράσει τα όρια επιφυλακής; 

Επειδή η βία θα συνεχίσει να μολύνει τη ζωή μας και να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά 
μας, μόλις βγούμε από τα τραγικά γεγονότα που βιώνουμε όλοι ως εθνικό πένθος, καλά θα 
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ήταν να θέσουμε εκ νέου τα όρια της δημοκρατικής λειτουργίας και ευθύνης (όλων προς 
όλους).

Χρειάζεται καταρχήν να συνειδητοποιήσουν η Ελληνική Κοινωνία, τα Μ.Μ.Ε.205 και τμή-
μα του πολιτικού κόσμου ότι η Αστυνομία δεν αποτελεί πλέον ένα μηχανισμό καταστολής ή τη 
“σιδερένια γροθιά του κράτους”, αλλά έναν απαραίτητο θεσμό στην υπηρεσία του πολίτη, σε 
μια περίοδο μάλιστα που χαρακτηρίζεται από πολλαπλές προκλήσεις ασφαλείας. Ένα θεσμό, 
βεβαίως, με αδυναμίες και παθογένειες, τις οποίες οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα.

Άμεση προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελέσει η αναζήτηση συναίνεσης από όλα τα κόμ-
ματα που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο (ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, από μια ξεκάθαρη 
πλειοψηφία) για τη διαμόρφωση ενός γενικότερου πλαισίου, σχετικά με το ρόλο της Αστυ-
νομίας.

Σε επίπεδο Πολιτείας και κοινωνίας πρέπει να οριοθετηθούν οι αρμοδιότητες της ΕΛ.ΑΣ. 
όσον αφορά: α) στην προστασία του δικαιώματος του συνέρχεσθαι και β) στην προστασία 
της δημόσιας τάξης.

Ο πολιτικός κόσμος και η Ελληνική Κοινωνία θα πρέπει να αντιμετωπίσουν επίσης δύο 
άλλα σημαντικά ζητήματα: το επονομαζόμενο πανεπιστημιακό άσυλο και την ανάγκη εξου-
δετέρωσης της ωρολογιακής βόμβας που είναι η περιθωριοποίηση των μεταναστών δεύτερης 
γενιάς.

Σε κάθε περίπτωση, μέσα από την τραγική απώλεια της ζωής του μικρού Αλέξη, απώλεια 
που δεν αναπληρώνεται και δεν εξωραΐζεται, και της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος του 
Διαμαντή, αναδεικνύεται και η επιτακτική ανάγκη της συμφιλίωσης της κοινωνίας με την 
Αστυνομία. Άλλως, της Αστυνομίας με την κοινωνία, αφού οργανωμένο κοινωνικό σύνολο 
δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο χωρίς Αστυνομία.

Πρέπει, ασφαλώς, πολλά να κάνει η Αστυνομία. Μόνον αυτή όμως;
Δεν θα πρέπει κάποιοι να προετοιμάσουν το έδαφος; Δεν θα πρέπει κάποιοι να δείξουν τον 

δρόμο, να αναδείξουν την αναγκαιότητα αυτή; Δεν θα πρέπει να απομυθοποιηθεί η “λογι-
κή”, η “εκτίμηση” ότι πρόκειται για γουρούνια και δολοφόνους; Εάν η απάντηση είναι όχι, 
τότε για ποια κοινωνία θα μιλάμε;

Μπορεί να υπάρξει, να συνεχίσει να υπάρχει κοινωνία χωρίς δυνάμεις της τάξης (και κα-
ταστολής εάν και όπου προστατεύεται το ίδιο το κοινωνικό σύνολο);

Ατυχώς, βαδίζουμε ήδη σε ιδιαίτερα ολισθηρό δρόμο. Αλίμονο, όμως, αν θεωρηθεί ότι 
είναι ήδη πολύ αργά.

Αλλά για τη “συμφιλίωση” αυτή που τόσο την έχει ανάγκη ο τόπος, η μεν Αστυνομία είναι 
βέβαιο ότι οφείλει να εκδηλώσει κάθε πρόσφορη και αναγκαία πρωτοβουλία. Πρέπει, ωστό-
σο, να είναι έτοιμο και το κοινωνικό σύνολο. Να ακούσει και να συζητήσει, όπως αυτό κάθε 
φορά εκπροσωπείται. Σε συλλογικό, αλλά και ατομικό επίπεδο.

Επαναλαμβάνω ότι απορρίπτουμε κατηγορηματικά την αντίληψη της Βίας και της αυθαι-
ρεσίας από όπου και αν προέρχεται.

Η Ελληνική Αστυνομία δεν έπεσε και δεν θα πρέπει να πέσει στην παγίδα της βεντέτας που 
επιχειρούν να στήσουν ορισμένοι.

205. Με αφορμή τα γεγονότα του Δεκέμβρη, παραθέτουμε ενδεικτικούς τίτλους εφημερίδων: Σε 
κατάρρευση κυβέρνηση και ΕΛ.ΑΣ., Εν ψυχρώ εκτέλεσαν την ομαλότητα, Έγκλημα και ξέσπασμα, 
Εκτόνωση ή ακραία αστυνομικά μέτρα, Προκλητική ατιμωρησία, Κατώτεροι των περιστάσεων, Πρω-
τόγνωρος διεθνής διασυρμός, Εσωτερική κόντρα στην ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια, Είχαν τη νοοτροπία 
«ράμπο» κ.λπ.
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Μόνοι τους θα παίξουν αυτό το παιχνίδι, μέχρι την οριστική τους απομόνωση, από την 
Ελληνική Κοινωνία, η οποία είναι μια ειρηνική κοινωνία που γνωρίζει να αμύνεται απέναντι 
σε αυτούς που με την αρρωστημένη βία τους επιχειρούν να την κατεβάσουν στο επίπεδό τους. 

Η βία δεν ξεχωρίζει ποιότητες. Σκοτώνει. Έρχεται από το μηδέν και θέλει να μηδενίσει. 
Η βία μισεί το είναι.

Κλείνοντας, θέλω να σας παρακαλέσω να φωνάξουμε όλοι μαζί “όχι στη βία και στην 
τρομοκρατία!”».

Δυναμικός,	ανανεωτικός	και	ταυτόχρονα	συγκινητικός	υπήρξε	ο	από	καρδιάς	λόγος	και	
του	αγωνιστή	της	Δημοκρατίας	Μανόλη	Γλέζου,	που,	απευθυνόμενος	με	πατρική	στοργή	
«σε	παιδιά	και	εγγόνια»,	έδωσε	το	δικό	του	μήνυμα	ελπίδας	για	την	έξοδο	από	την	κρίση	
που	βιώνουμε.
Ενθυμούμενος	τον	ηρωικό	αγώνα	των	αστυνομικών	που	τόλμησαν	να	απεργήσουν	στην	

Αθήνα	την	περίοδο	της	γερμανικής	Κατοχής,	τόνισε	ότι	«τούτη η συγκέντρωση μου θυμί-
ζει το δικαίωμά σας να είστε πολίτες. Να μην είστε όργανα κανενός. Ούτε κομμάτων, ούτε 
συστημάτων». «Κανένας άνθρωπος δεν δικαιούται να αφαιρεί τη ζωή του άλλου ανθρώπου 
επειδή δε συμφωνεί με τις αντιλήψεις του»,	τόνισε	στη	συνέχεια,	καταδικάζοντας	τη	βία,	
ενώ	«για να βρει η Αστυνομία το δρόμο της»	είπε:	«Εάν θέλουμε να λυθεί ριζικά το θέμα, θα 
πρέπει τα Σώματα Ασφαλείας να περάσουν στη Δικαστική εξουσία. Και η Δικαστική εξουσία 
πρέπει να είναι ανεξάρτητη! Και όχι διορισμένη από την Εκτελεστική Εξουσία».
Ο	πρόεδρος	της	Επιτροπής	Δημόσιας	Διοίκησης	και	Δημόσιας	Τάξης	της	Βουλής	και	

βουλευτής	 της	Νέας	Δημοκρατίας	Δημήτριος	Σαμπαζιώτης	 εξέφρασε	 την	 αμέριστη	 και	
διαχρονική	συμπαράστασή	του	στο	συνδικαλιστικό	κίνημα	και	 τόνισε	ότι	η	κυβέρνηση	
όσο	και	η	Νέα	Δημοκρατία	είναι	στο	πλευρό	των	ενστόλων,	ικανοποιώντας	ήδη	μεγάλο	
μέρος	των	αιτημάτων	για	την	αντιμετώπιση	των	προβλημάτων	που	μας	απασχολούν.	«Η 
αναβάθμιση του λειτουργήματος και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας συνιστούν αναγκαί-
ους όρους και προαπαιτούμενα για τη χάραξη μιας σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής 
και η κυβέρνηση Καραμανλή, ιδίως με το ενιαίο υπουργείο Εσωτερικών, έχει επενδύσει στην 
αναδιοργάνωση της Αστυνομίας»,	τόνισε.
Εκ	μέρους	του	ΠΑΣΟΚ	χαιρετισμό	απηύθυνε	ο	εισηγητής	σε	θέματα	Δημόσιας	Τάξης	

βουλευτής	Γεώργιος	Ντόλιος,	ο	οποίος	τόνισε	ότι	σειρά	κυβερνητικών	ενεργειών,	όπως	η	
εν	κρυπτώ	τροποποίηση	του	πειθαρχικού	δικαίου	και	η	προσπάθεια	κατάργησης	του	Κώ-
δικα	Μεταθέσεων,	ώστε	«να καταστεί όμηρος κάθε αστυνομικός σε κάθε προϊστάμενό του» 
δείχνουν	ότι «ο πραγματικός στόχος είναι ο συνδικαλισμός».	
Ο	εκπρόσωπος	του	ΣΥΡΙΖΑ	Παναγιώτης	Πλούμης	ζήτησε	από	την	κυβέρνηση	να	απο-

δεχθεί	την	πρόταση	των	Ομοσπονδιών	για	τη	σύσταση	διακομματικής	επιτροπής,	που	υπο-
βλήθηκε	στη	Βουλή	από	 τον	 πρόεδρο	 της	Κοινοβουλευτικής	Ομάδας	Αλέκο	Αλαβάνο,	
ενώ	τόνισε	ότι	η	ασφάλεια	των	πολιτών	είναι	υπόθεση	του	κράτους,	και	όχι	των	ιδιωτικών	
εταιρειών	 σεκιούριτι,	 στις	 οποίες	 παραχωρούνται	 συνεχώς	 αρμοδιότητες	 της	 δημόσιας	
Αστυνομίας.	
Ο	εκπρόσωπος	του	ΛΑΟΣ,	γραμματέας	της	Κεντρικής	Επιτροπής	Απόστολος	Μπαμί-

χας,	απευθυνόμενος	«σε	αυτούς	που	λένε	ότι	κρατάνε	τα	όπλα	της	δικαιοσύνης	και	χτυπά-
νε	αστυνομικούς»,	τους	υπενθύμισε	ότι	«οι αστυνομικοί δεν είναι το σύστημα. Οι αστυνο-
μικοί είναι εκείνοι που πληρώνονται, με τον τρόπο που πληρώνονται, για να προστατεύουν 
εμάς και όχι το σύστημα. Το σύστημα πραγματικά θέλει ρήξη και ανατροπή, αλλά όχι με τα 
όπλα».	Τόνισε	επίσης	ότι	οι	αστυνομικοί	«είναι Έλληνες πολίτες με τα ίδια δικαιώματα με 
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όλους μας. Και πρέπει να τα διεκδικήσουν. Άρα η ποδηγέτηση του συνδικαλισμού δεν πρέπει 
να περάσει».
Την	εκδήλωση	έκλεισε	ο	Δημήτρης	Κυριαζίδης,	ο	οποίος	κρούοντας	τον	κώδωνα	του	

κινδύνου	ανέφερε	χαρακτηριστικά	ότι	«η προσπάθεια να μείνει ο ένστολος πολίτης μόνο 
ένστολος για να αποτελεί τη “βαλβίδα ασφαλείας”, θα πληρωθεί. Μας οδηγούν στην απομό-
νωση και στην περιθωριοποίηση και θα το πληρώσουμε. Γιατί θα είμαστε τα εύκολα θύμα-
τα». Στη	συνέχεια	τόνισε:	«Εάν μας οδηγήσουν στο περιθώριο και μας βάλουν στη γωνία, 
τα χτυπήματα θα είναι σκληρά και αλλεπάλληλα εναντίον μας. Ακόμη και αυτοί οι δήθεν επα-
ναστάτες του λαού σε εισαγωγικά, ο “Επαναστατικός Αγώνας”,	αυτό επιδιώκει σήμερα με 
την προκήρυξή του. Όσοι προσπαθούν να αλλάξουν τη νοοτροπία του μπάτσου είναι εχθροί, 
λέει. Άρα καταλαβαίνετε, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, και τα μίσθαρνα αυτά όργανα τι 
εκτελούν. Μας θέλουν στη γωνία. Κάποιοι θέλουν να έχουν εχθρό. Ο εχθρός ξαναβρέθηκε. 
Είναι ο… αστυνομικός, αυτός που ειδικότερα βρίσκεται πάντα στο πεζοδρόμιο».	

Διακομματική Επιτροπή

Ο	 νέος	 κύκλος	 της	 τρομοκρατίας	 περιλαμβάνει	 επιθέσεις	 σε	 αστυνομικά	 τμήματα	
(3/2/2009,	επίθεση	στο	ΑΤ	Κορυδαλλού),	ενώ	και	το	οργανωμένο	έγκλημα	δείχνει	απειλη-
τικά	τα	δόντια	του	(απόδραση	με	ελικόπτερο	από	τον	Κορυδαλλό,	δολοφονία	αστυνομι-
κού	Μιχάλη	Σπανουδάκη	στην	Καλλιθέα,	συμπλοκή	με	ληστές	και	θανάσιμο	τραυματισμό	
ανυποψίαστης	υπαλλήλου	εντός	καταστήματος,	δολοφονία	του	αστυφύλακα	Σπύρου	Θεο-
δώρου	στις	3/4/2009	από	κακοποιούς	κ.λπ.).
Στη	Βουλή	συζητείται	η	πρόταση	του	ΣΥΡΙΖΑ	για	σύσταση	Διακομματικής	Επιτροπής,	

η	 οποία	 υποστηρίζεται	 και	 από	 το	ΠΑΣΟΚ,	 αλλά	 δεν	 τυγχάνει	 της	 στήριξης	 της	Νέας	
Δημοκρατίας.	
Τα	μείζονα	θέματα	της	Αστυνομίας	αποτελούν	εκ	νέου	αντικείμενο	συζήτησης	στη	Βου-

λή	τον	Απρίλιο	του	2009,	οπότε	ο	Πρωθυπουργός	Κώστας	Καραμανλής	αναγνωρίζει	την	
αναγκαιότητα	διακομματικής	συνεννόησης	και	εξαγγέλλει	τη	σύσταση	Εθνικού	Συμβουλί-
ου	για	την	Αστυνομία,	ενημέρωση	των	πολιτικών	κομμάτων	κ.λπ.	Ας	μην	λησμονούμε	ότι:	
-	Τα	μέτρα	υγιεινής	και	ασφάλειας	-καίτοι	υπάρχει	νόμος-	δεν	εφαρμόζονται.
-	Ο	έλεγχος	καταλληλότητας	ως	προς	την	οπλοφορία-οπλοχρησία	και	η	εκπαίδευση	για	

το	μείζον	αυτό	ζήτημα	είναι	μια	διαδικασία	κατώτερη	των	περιστάσεων.
-	Η	εκπαίδευση	έχει	συρρικνωθεί,	με	αποτέλεσμα	να	έχουν	προκύψει	τεράστια	προβλή-

ματα	τόσο	στις	Σχολές	όσο	και	στις	Υπηρεσίες	με	τη	λεγόμενη	πρακτική	εξάσκηση	των	
δοκίμων	(των	288	ευρώ	μηνιαίως).
-	Το	πενθήμερο	(46	ευρώ),	το	νυχτερινό	(3	ευρώ)	και	το	επίδομα	διοίκησης	(που	δεν	

χορηγείται	σε	όλους	τους	Αξιωματικούς)	είναι	καθηλωμένα	στα	ίδια	ποσά	από	το	2002.
-	Το	μισθολόγιο	έχει	ξεπεραστεί	και	στη	δίκαιη	πρόταση	των	αστυνομικών	για	αναμόρ-

φωσή	του	δεν	υπάρχει	εκ	μέρους	της	Πολιτείας	καμία	διάθεση,	ούτε	καν	για	συζήτησή	του.	
Όπως	τόνιζαν	δε	οι	συνδικαλιστές,	«εκείνο που προέχει σήμερα, είναι η έναρξη σοβαρού 

διαλόγου σε κεντρικό επίπεδο για την επανίδρυση της Αστυνομίας, καθώς επίσης και η λήψη 
άμεσων αποφάσεων για τη θεσμική, εργασιακή και οικονομική θωράκιση των συναδέλφων 
μας που αγωνιωδώς περιμένουν, όπως και η ίδια η κοινωνία, από την Πολιτεία, να κινηθεί 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Αναμένουμε πράξεις!».
Να	σημειωθεί	ότι	οι	Ομοσπονδίες	ΠΟΑΞΙΑ	και	ΠΟΑΣΥ	είχαν	αποστείλει	κοινή	επι-

στολή	σε	όλους	τους	βουλευτές,	καλώντας	τους	να	στηρίξουν	τις	προτάσεις	τους,	αφού	οι	
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διαβεβαιώσεις	που	λάμβαναν	στα	Γενικά	Συμβούλια	είτε	σε	κατ’	ιδίαν	συναντήσεις	τους	
από	τον	αναπληρωτή	υπουργό	Εσωτερικών,	Χρήστο	Μαρκογιαννάκη,	δεν	έβρισκαν	άμεση	
εφαρμογή.
Να	 αναφέρουμε	 ενδεικτικά	 ορισμένα	 προτεινόμενα	 μέτρα	 εκτόνωσης-αντιμετώπισης	

της	κρίσης,	βάσει	ενός	προγράμματος	εργασιών,	σε	συνδικαλιστικό	επίπεδο,	είτε	σε	συ-
νεργασία	με	το	Αρχηγείο,	που	κατατίθεντο	εκ	μέρους	των	συνδικαλιστών	εκείνη	την	πε-
ρίοδο:

1) Ενός λεπτού σιγή και επιμνημόσυνη δέηση στον ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Μνημό-
συνο στα «σαράντα» των νεκρών.

Έκδοση Ημερήσιας διαταγής από τον Αρχηγό με την οποία θα εφιστάται η προσοχή στη 
χρήση των όπλων και θα επισημαίνεται ρητά ότι μια απερίσκεπτη ενέργεια, όπως αυτή του 
ειδικού φρουρού, μπορεί να επιφέρει κοινωνική έκρηξη.

2) Επισκέψεις σε σχολεία όλων των διοικητών των αστυνομικών τμημάτων, για ομιλίες 
αναφορικά με το θεσμό της Αστυνομίας και την αναγκαιότητα συνεργασίας με την κοινωνία 
και τους πολίτες.

3) Επισκέψεις συνδικαλιστών και διακεκριμένων προσωπικοτήτων στις Σχολές της 
ΕΛ.ΑΣ., όπου πρέπει επιτέλους να γίνει κατανοητό ότι ο συνδικαλισμός δεν είναι για τα 
μάτια του κόσμου. Να απαιτηθεί να καθιερωθούν διαλέξεις για την ιστορία του εργατικού 
κινήματος και την ίδρυση των Ομοσπονδιών των αστυνομικών.

4) Πρόκληση εξειδικευμένων συζητήσεων σε τηλεοπτικούς σταθμούς και αρθρογραφία σε 
έντυπα για το ρόλο της Αστυνομίας, σήμερα και αύριο.

5) Επικοινωνία εκπροσώπων του Αρχηγείου με πολιτικά κόμματα και πολιτικές νεολαίες 
για να καταγραφούν οι θέσεις τους.

6) Αλλαγή πλεύσης του Αρχηγείου. Έναρξη διαλόγου για την αναδιάρθρωση της Αστυνο-
μίας με πολιτικά κόμματα, δημάρχους, εγκληματολόγους για τη βελτίωση της εκπαίδευσης με 
εκπαιδευτικούς - συγγραφή νέων βιβλίων, για την υποβολή των ειδικών φρουρών και των 
υπηρετούντων στα ΜΑΤ σε ειδικά σεμινάρια, για το πειθαρχικό δίκαιο και τους μηχανισμούς 
ελέγχου του προσωπικού.

7) Θεσμοθέτηση ανεξάρτητης επιτροπής παραπόνων, κάτι σαν τον Συνήγορο του Πολίτη, 
αποκλειστικά για θέματα Αστυνομίας.

8) Για να αντιμετωπιστεί η αίσθηση ότι δεν τιμωρείται κανείς, πρέπει να ανακοινωθούν 
κάποια πράγματα. Στατιστικά στοιχεία για τις ΕΔΕ, συμμετοχή συνδικαλιστών στα πειθαρχι-
κά, ενίσχυση της αξιοπιστίας της όλης διαδικασίας, άμεση ενημέρωση της κοινής γνώμης για 
τα κρούσματα παραβατικότητας και διαφθοράς.

9) Συμβολική διάθεση εισιτηρίων στους δόκιμους αστυνομικούς για να παρακολουθήσουν 
την κινηματογραφική ταινία «Ανταλλαγή», η οποία αναφέρεται στη διαφθορά της Αστυνομί-
ας του Λος Άντζελες και στις διαδηλώσεις των πολιτών για μια άλλη, ανθρώπινη Αστυνομία.

10) Έκδοση αφισών που θα αναρτηθούν σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες με θέμα τη 
διαφθορά και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών.

I1) Αντιμετώπιση της πολυγλωσσίας στα τηλεοπτικά παράθυρα και καθορισμός ενός πλαι-
σίου για μια ελεγχόμενη τηλεοπτική παρουσία. Καταγγελία κάθε ελεύθερου σκοπευτή που θα 
εκφράζεται επί παντός επιστητού, χωρίς να είναι εξουσιοδοτημένος.

12) Κύκλος συνεντεύξεων Τύπου, κάθε φορά και για ένα θέμα, σε βάθος χρόνου.
Ακολούθησαν ενημερωτικές συναντήσεις με τους πολιτικούς Αρχηγούς των κομμάτων της 

αντιπολίτευσης, ενώ επιστολή έλαβε και ο Πρωθυπουργός. Οι Ομοσπονδίες υπέβαλαν επί-
σης πακέτο προτάσεων για την αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους, καθώς κι 
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αυτό το πρόβλημα όχι μόνο απορροφούσε ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, αλλά προκαλούσε 
και τραυματισμούς αστυνομικών και πολιτών.
Η	κυβέρνηση,	από	την	πλευρά	της,	ανακοίνωσε	πάγωμα	μισθών	και	συντάξεων	για	το	

2009,	γεγονός	που	προκάλεσε	νέες	συγκεντρώσεις	διαμαρτυρίας	της	ΓΣΕΕ	και	της	ΑΔΕ-
ΔΥ	(2/4/2009),	στις	οποίες	οι	ένστολοι	δηλώνουν	και	πάλι	«παρών».

Σημαντική	είναι	και	η	παρέμβαση	της	ΠΟΑΞΙΑ	στις	7	Απριλίου	2009,	όταν	ο	πρόεδρος	
Δημήτρης	Γεωργατζής	συμμετέχοντας	στην	Ημερίδα	της	Κ.Ο.	του	ΣΥΡΙΖΑ	με	θέμα	«Βία	
και	εγκληματικότητα»,	ενημερώνει	τους	βουλευτές	για	τις	πάγιες	θέσεις	της: «Η πρότασή 
μας για τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για την Ελληνική Αστυνομία, την οποία ο 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. σοφά υιοθέτησε και έφερε στη Βουλή προς συζήτηση, με τα γνωστά αποτελέσματα 
(σ.σ. απορρίθηκε από την Κυβέρνηση), ήθελε να σηματοδοτήσει τη ρήξη με το παρελθόν και 
την υιοθέτηση μιας άλλης στρατηγικής για τα θέματα της Αστυνομίας και της ασφάλειας στη 
χώρα μας. Για να υπάρξει πράγματι μια σοβαρή αντιμετώπιση του προβλήματος, με πνεύμα 
συναίνεσης και διακομματικής συνεννόησης, όσο αυτό είναι εφικτό, διότι δεν παραβλέπουμε 
το οικονομικο - πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου όλοι λειτουργούμε», τόνισε.
Στη	συνέχεια	αναφέρθηκε	στις	πρωτοβουλίες	για	την	καταδίκη	της	βίας,	ενώ	ανέλυσε	

και	το	νέο	τοπίο	της	εγκληματικότητας,	λαμβάνοντας	υπόψη	και	το	δεδομένο	πρόβλημα	
της	παράνομης	μετανάστευσης.	«Η ανεξέλεγκτη είσοδος μεταναστών στη δεκαετία του ’90 
ήταν ευλογία, καθώς οι άνθρωποι αυτοί έκαναν τις δουλειές που δεν έκαναν οι Έλληνες. Η 
συμβολή τους, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο, ήταν σημαντική. Γι’ αυτό και τα κρούσματα ρατσι-
σμού που εκδηλώνονταν περνούσαν σε δεύτερη μοίρα.

Σήμερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Η οικονομική κρίση πλήττει πρωτίστως αυτούς τους 
ανθρώπους. Οι δουλειές περιορίζονται για όλους και για αυτούς περισσότερο. Είναι φυσικό 
κάποιοι να αναζητήσουν τα προς το ζην με παράνομο και ορισμένοι, με εγκληματικό τρόπο. 
Χωρίς μέτρα, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία θα φουντώσουν.

Ένα σοβαρό κράτος προνοεί. Δεν αφήνει, για παράδειγμα, να δημιουργηθεί ανεξέλεγκτη 
κατάσταση σε κάποιες περιοχές. Και δεν αφήνει χωρίς αστυνόμευση τις γειτονιές και τα προ-
άστια. Καταστρώνει νέα σχέδια. Ανακατανέμει τις αστυνομικές δυνάμεις, αδειάζει τα γρα-
φεία και κόβει τα ρουσφέτια, ειδικά εδώ που έχει τόσες ανάγκες», τόνισε.
Και	σε	άλλα	σημεία	της	ομιλίας	του,	διαβάζουμε:
Eίναι, άλλωστε, γεγονός ότι ο φόβος του εγκλήματος είναι έντονος και διάχυτος στη ση-

μερινή κοινωνία, καθιστώντας την καταπολέμησή του ένα δύσκολο και απαιτητικό έργο. 
H ανάγκη άμεσης λύσης σε αυτού του είδους τις απειλές έχει αναγκάσει τον μέσο πολίτη 
να αλλάξει συμπεριφορές, αλλά και τρόπους διαχείρισης των καθημερινών του αναγκών. 
H αγανάκτηση που θα βιώσουμε στο εγγύς μέλλον από τον μέσο πολίτη, αν δεν λάβουμε 
τα απαραίτητα μέτρα, ίσως να δυσχεράνει επιπλέον το ήδη δύσκολο έργο της Αστυνομίας. 
Όταν οι πολίτες αισθανθούν την ανάγκη να πάρουν οι ίδιοι μέτρα για την ασφάλεια τους 
τότε αν μη τι άλλο θα έρθουμε αντιμέτωποι με δρώμενα πρωτόγνωρα για την χωρά μας. 
(…)

Ουδέποτε στις σύγχρονες κοινωνίες η Τάξη και η Ασφάλεια κερδίθηκαν με αλόγιστη επι-
βολή αστυνομικών μέτρων και ασυλλόγιστη χρήση βίας. 

Όταν μιλάμε για θέματα Αστυνομίας και εγκληματικότητας θα έπρεπε κατά την άποψή 
μας να αναφερόμαστε σε σχέδια μακράς πνοής και να ερχόμαστε μετά από κάποιο διάστημα 
να κάνουμε τον απολογισμό μας και να αναλαμβάνουμε όλοι τις ευθύνες μας. Εδώ όμως, 
με τον τρόπο που ασκείται η πολιτική δημόσιας τάξης, βλέπουμε πλέον σχεδόν καθημερινά 
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να εξαγγέλλονται μέτρα «στο πόδι» και μάλιστα να διεκδικούμε αμέσως να έχουμε όλοι μας 
άποψη για την ορθότητά τους. (…)

Μήπως μας ενδιαφέρει η διαχείριση της εγκληματοφοβίας που έχει πολιτικό κόστος, ιδίως 
ενόψει εκλογικών αναμετρήσεων, και όχι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας; 

Και ποια βαρύτητα μπορεί να έχουν οι διακηρύξεις των κυβερνώντων για επιβολή του 
νόμου και της τάξης ή περί μηδενικής ανοχής που έρχονται και παρέρχονται, όταν διαπι-
στώνουμε ότι η κρατική εξουσία δεν ενδιαφέρεται για τη διατήρηση του πρωταρχικού της 
ρόλου στην εξασφάλιση του αγαθού της έννομης τάξης, αλλά παραχωρεί τέτοια δικαιώματα 
όχι μόνο στα τοπικά συμβούλια πρόληψης του εγκλήματος, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα της 
οικονομίας, στις εταιρείες σεκιούριτι, για παράδειγμα;

Διότι είναι φανερό ότι τα μέτρα περιστασιακής πρόληψης, είτε γύρω από την Ομόνοια είτε 
σε άλλες περιοχές της πρωτεύουσας ή άλλων πόλεων, δεν αφορούν το σύνολο της εγκληµα-
τικότητας, αλλά την εγκληµατικότητα του δρόµου, τα εγκλήµατα βίας και ιδιοκτησίας που 
αποτελούν, όπως γνωρίζουμε την κύρια πηγή φόβου και ανασφάλειας των πολιτών και σε 
καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουν, αλλά απλώς μεταφέρουν την εγκληματικότητα. (…)
Και	αφού	επέκρινε	την	πολιτική	της	λεγόμενης	μηδενικής	ανοχής	έκλεισε	την	ομιλία	

του,	λέγοντας	ότι	η	αντιμετώπιση	της	εγκληματικότητας	πρέπει	να	έχει	ένα	όραµα	κοινω-
νικής	δικαιοσύνης	και	κοινωνικής	αλλαγής.

«Όσο δεν γίνεται αυτό, οι όποιες νέες πολιτικές αντεγκληµατικής πολιτικής θα περιορί-
ζονται στη διαχείριση των κινδύνων και στην αστυνόμευση των διακρίσεων και των διαχω-
ρισµών που υφίστανται και αναπαράγονται εξαιτίας των σημερινών, δοσμένων κοινωνικών 
συνθηκών στη χώρα μας. Όσο δεν γίνεται αυτό, η απεµπλοκή του κράτους από το πεδίο της 
αντεγκληµατικής πολιτικής και κυρίως της πρόληψης μέσα από τη διάχυση αρµοδιοτήτων 
και ευθυνών προς την κοινότητα, προς τους πολίτες και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, θα αποτε-
λεί τη µία όψη του σύγχρονου κοινωνικού ελέγχου.

Η άλλη, θα είναι βεβαίως η πιστή εφαρμογή του δόγματος «νόμος και τάξις», με τη 
συσπείρωση του κρατικού μηχανισµού και την πρόταξη όλου του κατασταλτικού του μη-
χανισµού, στην πάταξη της εγκληµατικότητας μέσα από αυταρχικές πολιτικές που θα 
βάλλουν ευθέως κατά των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών και θα δημιουργούν ορ-
γουελικές συνθήκες ζωής και διαβίωσης. Στο όνομα του σεβασµού της τάξης και της 
ασφάλειας οι πολίτες όχι μόνο θα εξοικειώνονται και θα επιζητούν την πιστή εφαρμογή 
των κατασταλτικών μέτρων, αλλά και οι ίδιοι θα θεωρούν τιμή τους να βοηθούν και 
προτρέπουν τους μηχανισμούς αυτούς στο θεάρεστο έργο τους για την αναπόφευκτη κα-
τάταξη των πολιτών σε επικίνδυνες κατηγορίες που χρήζουν επιτήρησης και γιατί όχι και 
τιµωρίας, ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά αντιλήψεις ή ακόμα και ιδεοληψίες 
των εκάστοτε κρατούντων.

Κλείνοντας, θέλω να πω ότι δεν μας αρμόζει να επιτρέψουμε τέτοιου είδους εκτροπές. 
Όσο ποτέ άλλοτε επιβάλλεται σήμερα να συζητήσουμε δημόσια για τα ζητήματα της δημόσιας 
τάξης και ασφάλειας και να λάβουμε σαφείς αποφάσεις. Αποφάσεις κατ’ αρχήν για την αντε-
γκληματική πολιτική που πρέπει να εφαρμοστεί στη χώρα μας και βεβαίως αποφάσεις για 
εκείνους που θα κληθούν να την εφαρμόσουν, δημοκρατικά, με σεβασμό στους πολίτες, στις 
δημοκρατικές και πανανθρώπινες αξίες μας.

Απ’ όλους εμάς πρέπει να τεθεί ως στόχος να μην «μπολιαστεί» η Αστυνομία με την επι-
δημία που πλήττει κατά κοινή ομολογία τη Διοίκηση. Μέχρι να φτάσει να προσφέρει τα ζη-
τούμενα ας προσπαθήσουμε να κατέβουμε…από το βάθρο της εξουσίας και ας δούμε με 
σεβασμό και κατανόηση τον πολίτη - συμπολίτη μας. 
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Ίσως να μην είναι καθυστερημένη, ακόμη εξαιρετικά -χρονικά εννοείται- η συνειδητοποίηση 
της ανάγκης, ότι δεν χρειάζεται διότι είναι καταστροφική για το κοινωνικό σύνολο, που κι αυτό 
άνθρωποι το συγκροτούν, η πολεμική και οι «πυροβολισμοί» σε βάρος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κοινός νους χρειάζεται. Δεν μπορείς να λες ότι φοβάσαι να κυκλοφορήσεις (αιτιολογη-
μένα το λες) απαξιώνοντας συγχρόνως, κάποιες δε φορές σαρκάζοντας και ειρωνευόμενος, 
εκείνον από τον οποίο προσδοκάς και αξιώνεις (πολύ ορθά) να σε προστατεύσει.

Τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η Ελληνική Αστυνομία θέλει την κοινωνία δίπλα 
της».

Την	Πρωτομαγιά,	η	ΠΟΑΞΙΑ	εκδίδει	ανακοίνωση,	τονίζοντας	ότι	η	1η	Μάη	αποτελεί	
ημέρα	μνήμης	και	τιμής	για	τους	αγώνες	των	εργαζομένων	για	μια	καλύτερη	ζωή	και	έναν	
καλύτερο	κόσμο,	αλλά	και	αφετηρία	για	νέους	στόχους	και	διεκδικήσεις.
Το	μήνυμα	της	Πρωτομαγιάς	είναι	πάντα	επίκαιρο,	ειδικά	δε	φέτος	που	βρίσκει	τους	ερ-

γαζομένους	σε	όλη	την	υφήλιο	αντιμέτωπους	με	τη	λαίλαπα	της	παγκόσμιας	οικονομικής	
κρίσης	και	τους	ισχυρούς	της	Γης	να	αναζητούν	διεξόδους	από	τα	αδιέξοδα	στα	οποία	οι	
ίδιοι	έχουν	οδηγήσει	την	ανθρωπότητα.	Αυτονόητο	είναι,	λοιπόν,	ότι	σήμερα,	περισσότε-
ρο	από	ποτέ,	επιβάλλεται	η	ενδυνάμωση	των	αγώνων	όλων	των	εργαζομένων	για	να	μην	
πληρώσουν	εκείνοι	τις	επιπτώσεις	της	παγκόσμιας	οικονομικής	κρίσης.

Ο εφιάλτης ξαναχτυπά

Δυστυχώς,	ύστερα	από	λίγο	ένας	ακόμα	αστυνομικός	βρίσκει	τραγικό	θάνατο	εν	ώρα	
υπηρεσίας.	Είναι	ο	Νεκτάριος	Σάββας,	ο	οποίος	δολοφονείται	άνανδρα	στις	17	Ιουνίου	
2009	στα	Πατήσια	από	μια	μυστηριώδη	οργάνωση	με	την	επωνυμία	«Σέχτα	Επαναστα-
τών»206.	Η	επίθεση	σημειώνεται	ανήμερα	του	πανελλαδικού	συνεδρίου	της	ΠΟΑΣΥ,	αλλά	
και	 της	 προγραμματισμένης	σύσκεψης	στο	 υπουργείο	 των	 εκπροσώπων	 των	κομμάτων	
υπό	τον	αναπληρωτή	Υπουργό	Εσωτερικών	Χρήστο	Μαρκογιαννάκη.	Η	είδηση	έπεσε	σαν	
κεραυνός	στο	υπουργείο,	το	οποίο	διέκοψε	τη	σύσκεψη,	μεταθέτοντάς	την	για	τις	24-06-
2009,	ως	ελάχιστο	φόρο	τιμής	προς	τον	δολοφονηθέντα	αστυνομικό207.

206. Πρωτοεμφανίστηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2009 όταν επιτέθηκε στο Α.Τ. Κορυδαλλού με πυροβο-
λισμούς και ρίψη χειροβομβίδας. Έπειτα από τηλεφώνημα στην εφημερίδα «Τα Νέα», βρέθηκε η προ-
κήρυξη της οργάνωσης σε CD, μέσα σε μία ανθοδέσμη στον τάφο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. 
Στην προκήρυξή τους αναφέρεται πως στόχος της επίθεσης ήταν να σκοτώσουν τους αστυνομικούς 
και ότι οι αστυνομικοί ήταν τυχεροί που δεν εξερράγη η χειροβομβίδα. Στις 17 Φεβρουαρίου, μέλη 
της Σέχτας Επαναστατών άνοιξαν πυρ σε αυτοκίνητα του τηλεοπτικού σταθμού ALTER, ενώ πέταξαν 
αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό που δεν εξερράγη. Το τρίτο χτύπημα έγινε τα ξημερώματα της 17ης 
Ιουνίου 2009 στα Άνω Πατήσια, με θύμα τον αστυνομικό των ΕΚΑΜ Νεκτάριο Σάββα και το τέταρτο 
ήταν η δολοφονία του δημοσιογράφου Σωκράτη Γκιόλια, τα ξημερώματα της 19 Ιουλίου 2010, στην 
Ηλιούπολη.
207. Στόχος του υπουργείου ήταν η Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Εσωτερικής Ασφάλειας, στην οποία 
θα συμμετείχαν και από ένας βουλευτής από κάθε κόμμα-αναγνωρισμένο, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
της Βουλής. Με αυτήν την κίνηση η τότε Κυβέρνηση προσπαθούσε να κάμψει την κριτική των κομμά-
των της Αριστεράς που ζητούσαν τη σύσταση Διακομματικής επιτροπής για τα θέματα της δημόσιας 
τάξης και ασφάλειας. Η συγκεκριμένη σύσκεψη είχε ως αντικείμενο την παράνομη μετανάστευση και 
τις προτάσεις των συμμετεχόντων σε αυτήν, αλλά, όπως αποδείχτηκε, δεν συνέβαλε στους επιδιωκό-
μενους στόχους, με αποτέλεσμα η όλη πρωτοβουλία να εκφυλιστεί πολύ σύντομα. Τα πολιτικά κόμματα 
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«Οι ψυχές των τριών συναδέλφων μας -του Μιχάλη και του Σπύρου πριν μερικές εβδο-
μάδες και μόλις σήμερα του Νεκτάριου-, που έφυγαν όλοι τους τόσο πρόωρα και τόσο άδικα 
από κοντά μας για να συναντήσουν τους δεκάδες άλλους ήρωες του Σώματός μας, δεν έχουν 
ανάγκη από κροκοδείλια δάκρυα»,	σημείωνε	από	την	πλευρά	της	με	μακροσκελή	ανακοί-
νωσή	της	η	ΠΟΑΞΙΑ,	ασκώντας	δριμύτατη	κριτική	σε	όσους	ευθύνονται	για	το	συνεχιζό-
μενο	χαμό	αστυνομικών.

«Η καλύτερη απόδοση τιμών στους συναδέλφους που θυσιάζονται στο βωμό του καθήκο-
ντος για να ζούμε όλοι σε ένα ασφαλές περιβάλλον, είναι εκείνη που δεν περιορίζεται στους 
συνηθισμένους επικήδειους λόγους και στις εκδηλώσεις μνήμης. Είναι εκείνη που βάζει το 
δάκτυλο επί των τύπων των ήλων, είναι εκείνη που δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις στο πελώριο 
ΓΙΑΤΙ, που συνοδεύει πάντα τους αδικοχαμένους συναδέλφους μας, είναι εκείνη που δίνει 
απαντήσεις στο πελώριο ΓΙΑΤΙ, που βασανίζει τα παιδιά, τις γυναίκες, τους γονείς, τους συγ-
γενείς και τους φίλους των θυμάτων… 

Ας πάψουν, λοιπόν, επιτέλους οι συνήθεις υποκριτές και χαμαιλέοντες να καπηλεύονται 
τόσο άγρια και τόσο αναίσχυντα τα προαναγγελθέντα αποτρόπαια εγκλήματα, που είναι μάλι-
στα και επαναλαμβανόμενα. Είναι μικρός ο χώρος μας για να κρυφθούν οι καιροσκόποι και 
οι έμποροι του τρόμου, όλων των κατηγοριών και όλων των αποχρώσεων.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του άτυχου Νεκτάριου Σάββα 
και καταθέτουμε ταπεινά τη συγγνώμη μας, γιατί δεν καταφέραμε να αφυπνίσουμε συνειδή-
σεις, να ξεσηκώσουμε τους συναδέλφους, την ίδια την κοινωνία μας, έτσι ώστε να λάβουν 
σάρκα και οστά οι βαρύγδουπες κατά καιρούς εξαγγελίες των εκάστοτε κυβερνώντων, είτε 
αυτές αφορούσαν τα μέτρα θωράκισης των ανυπεράσπιστων και εκτεθειμένων σε παντοει-
δείς κινδύνους, συναδέλφων μας, είτε των μέτρων για τον υποτιθέμενο εκσυγχρονισμό συνο-
λικά της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τούτες τις δύσκολες ώρες, όταν ο συνάδελφός μας που χάθηκε στο μεροκάματο του τρόμου 
δεν έχει ακόμα ταφεί, θα ήταν απλό για μας να ζητήσουμε και πάλι την ανάληψη-απόδοση 
ευθυνών, όπως άλλωστε το κάνουμε κάθε φορά όταν χάνεται ένας συνάδελφός μας, εισπράτ-
τοντας την μήνιν των κυβερνώντων και των διαθέσιμων κάθε φορά σφουγγοκωλάριων της 
εκάστοτε εξουσίας, πολιτικής - αστυνομικής και μιντιακής, που ομιλούν περί “συνδικαλιστι-
κών υπερβολών”.

Τούτες τις δύσκολες ώρες το συνδικαλιστικό μας κίνημα, τιμώντας τους αδικοχαμένους 
συναδέλφους μας, αλλά και για να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα, έχει ιερή υποχρέωση, να 
απαιτήσει από την Πολιτεία να σταματήσει κάθε σχέδιο και σκέψη για μέτρα πρόσκαιρου 
εντυπωσιασμού και κατευνασμού της εύγλωττης ανησυχίας της αστυνομικής οικογένειας και 
ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου.

Η εμπέδωση συνθηκών ασφάλειας είναι εθνική υπόθεση και ως τέτοια έχουμε διατρανώ-
σει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα από τους κυβερνώντες, αλλά και πάλι, ενώ είδαμε να 

δεν ήταν διατεθειμένα να κάνουν ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουν σε πρακτικά μέτρα για τον 
εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας, παρά τις θετικές θέσεις και αξιόλογες προτάσεις και το διάλογο που 
έκαναν στις συναντήσεις τους με τους συνδικαλιστές αστυνομικούς. Επίσης, μια νηφάλια πρόταση του 
Δ. Γεωργατζή («Επενδυτής», 30/5/2009) για τη δυνατότητα υπηρέτησης περισσότερων μουσουλμάνων 
στην Αστυνομία πέρασε εντελώς απαρατήρητη, καίτοι η κοινή γνώμη εγκαλούσε την Αστυνομία για τον 
τρόπο που χειριζόταν διάφορα θέματα αλλοδαπών εκείνη την περίοδο. Άλλα θέματα που ήταν στην 
ατζέντα των συσκέψεων αφορούσαν στην αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ., στις προσλήψεις αστυνομικού 
προσωπικού, στον εκσυγχρονισμό του Πειθαρχικού Δικαίου, στη χρήση των καμερών και στα πρόσθε-
τα έργα της Αστυνομίας).
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υιοθετείται εν μέρει η πρόταση για διακομματική συνεννόηση, έχουν αρχίσει να εκδηλώνο-
νται θέσεις και απόψεις κατώτερες των περιστάσεων. Αιδώς, Αργείοι!

Η Ομοσπονδία μας θα συνεχίσει να αγωνίζεται για να υπάρξει εθνική συνεννόηση για τον 
απεγκλωβισμό της Ελληνικής Αστυνομίας από “ιδιοκτησιακές αντιλήψεις”, έτσι ώστε να δη-
μιουργηθούν οι συνθήκες για μια νέα Αστυνομία, σύγχρονη, επαγγελματική, δημοκρατική και 
κοινωνική, ικανή -με την υποστήριξη σύσσωμης της ελληνικής κοινωνίας- να αναχαιτίσει το 
έγκλημα σε όλες του τις εκφάνσεις. 

Το εκρηκτικό, ελληνικό και διεθνές, περιβάλλον δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακά 
τεχνάσματα και ευχολόγια.

Είναι καιρός οι ίδιοι οι πολίτες να απαιτήσουν από την ελληνική Πολιτεία να πάψει να 
τους κοροϊδεύει και να σταθούν αλληλέγγυοι στο συνδικαλιστικό μας κίνημα και στους Έλ-
ληνες αστυνομικούς που δοκιμάζονται αυτήν την ώρα, ορθώνοντας το ανάστημά τους κατά 
της βίας και της τρομοκρατίας».

«Τα ματωμένα πουκάμισα»

Τα	προεδρεία	των	Ομοσπονδιών	(ΠΟΑΣΥ-ΠΟΑΞΙΑ),	κάνοντας	μια	αποτίμηση	της	κα-
τάστασης,	 στάθηκαν	 στην	 ανάγκη	 διασφάλισης	 του	 αστυνομικού	 από	 τους	 παντοειδείς	
κινδύνους	που	τον	απειλούν.	
Επίσης,	εκφράστηκε	έντονος	προβληματισμός	για	την	προσπάθεια	απαξίωσης	του	συν-

δικαλιστικού	 τους	ρόλου	 εκ	μέρους	 της	Ηγεσίας,	 ενώ	ήταν	 γνωστό	 το	αίτημά	 τους	 για	
βελτίωση	του	ισχύοντος	νομικού	πλαισίου	με	στόχο	τη	διεύρυνση	των	συνδικαλιστικών	
δικαιωμάτων.	«Τις περισσότερες φορές δεν ζητείται η θέση μας για θέματα που μας αφορούν, 
δεν υπάρχει ενημέρωση και επιχειρείται η ρύθμιση μείζονος σημασίας θεμάτων, ερήμην μας, 
όταν την ίδια ώρα με περισσή ευκολία προωθούνται νομοθετικές ρυθμίσεις για την ιδιωτικο-
ποίηση της αστυνόμευσης και τη διόγκωση του κλάδου των ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας, 
όπου αναγκάζονται να προσφεύγουν πολλοί συνάδελφοί μας για συμπλήρωση του πενιχρού 
εισοδήματός τους.

Για να ανακουφισθεί ο αστυνομικός απαιτείται ένα νέο μισθολόγιο, αλλά και αναπροσαρ-
μογή των επιδομάτων για την πέραν του 5νθημέρου εργασία και τη νυχτερινή απασχόληση 
που είναι καθηλωμένα από το 2002, καθώς και για την αναπροσαρμογή της μηνιαίας απο-
ζημίωσης στα 300 ευρώ, για τους παθόντες εν υπηρεσία συναδέλφους, όπως έχει εξαγγελθεί 
από την κυβέρνηση»,	δηλώνουν.	

Το	συνδικαλιστικό	κίνημα	απαντά	με	νέα	συγκέντρωση	διαμαρτυρίας	στην	Πλατεία	Συ-
ντάγματος,	στις	23	Ιουλίου	2009,	αναρτώντας	«ματωμένα»	πουκάμισα	σε	μια	συμβολική	
πράξη	ευαισθητοποίησης	της	κοινής	γνώμης.	Κατά	τη	διάρκεια	της	διαμαρτυρίας	επίσης	
αναγιγνώσκεται	ένα	βαρυσήμαντο	μήνυμα	με	αποστολέα	τον	Μίκη	Θεοδωράκη	που	προ-
κάλεσε	αίσθηση:

«Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Υπήρξα ένα από τα πολλά θύματα της αστυνομικής αυθαιρεσίας στα πέτρινα χρόνια. Την 
εποχή της επτάχρονης χούντας πάλεψα με όλες μου τις δυνάμεις για τη Δημοκρατία και 
είμαι υπερήφανος, γιατί επιτέλους για πρώτη φορά στη χώρα μας ζούμε μέσα σε συνθήκες 
ελευθερίας και δημοκρατίας για όλο το λαό.
Χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί η Ελληνική Αστυνομία στην συντριπτική της πλειοψηφία πέτυχε 
αυτή τη ριζική μεταμόρφωση να γίνει από διώκτης φρουρός των λαϊκών μας κατακτήσε-
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ων. Η δαιμονοποίηση του αστυνομικού μετά τα γεγονότα του περασμένου Δεκέμβρη γνω-
ρίζετε καλά ότι με βρίσκει εντελώς αντίθετο, πράγμα που διακήρυξα δημόσια.
Γνωρίζω ότι η αποστολή σας είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς είστε υποχρεωμένοι να 
ακροβατείτε πάνω σε ένα τεντωμένο σκοινί, αφενός λόγω των κινδύνων αναχρονισμού 
και της δυσπιστίας των πολιτών, όπως σωστά επισημαίνετε στην επιστολή που μου στεί-
λατε, και αφετέρου όχι μονάχα γιατί η Πολιτεία δεν σας παρέχει ουσιαστική υποστήριξη, 
αλλά κυρίως γιατί λείπει η διορατικότητα, το θάρρος και σε ένα μεγάλο βαθμό η ευθύνη 
ορισμένων κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων να αναγνωρίσουν ευθέως ότι οι σημε-
ρινοί αστυνομικοί δεν έχουν καμιά σχέση με τους χθεσινούς, αλλά -αντίθετα- αποτελούν 
θωράκιση των δημοκρατικών μας θεσμών απέναντι σε κάθε είδους εγκληματικές πράξεις 
που απειλούν την ασφάλεια και τη ζωή του Έλληνα πολίτη, βάζοντας συχνά σε κίνδυνο την 
ίδια τη ζωή τους.
Γι’ αυτό θα με βρείτε πάντοτε στο πλευρό σας, με την προϋπόθεση φυσικά ότι κι εσείς οι 
ίδιοι θα πρέπει να απαλλαγείτε από πρόσωπα και πράξεις που σας δυσφημούν, δίνοντας 
τροφή στους οπορτουνιστές κάθε είδους, που πιστεύουν ότι με το να σας χτυπούν προσπο-
ρίζονται πελατειακά οφέλη. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Τελειώνοντας, θέλω να πιστεύω ότι έχετε στο πλευρό σας τη μεγάλη πλειοψηφία όσων 
σκέφτονται χωρίς παρωπίδες και που ελπίζω ότι αποτελούν συνάμα την πλειοψηφία του 
λαού μας. Σας εύχομαι όλα να πάνε καλά για σας και την πατρίδα μας».

Το	συνδικαλιστικό	κίνημα	δεν	μένει	απαθές	στις	απειλές	που	συνεχίζει	 να	δέχεται	ο	
αστυνομικός	οργανισμός,	ούτε	χύνει	κροκοδείλια	δάκρυα	για	τους	αδικοχαμένους	αστυ-
νομικούς.	Κάνοντας	δε	πράξη	πρόσφατη	απόφαση	των	υπουργών	Εσωτερικών	της	Ευρω-
παϊκής	Ένωσης	για	την	καταπολέμηση	της	τρομοκρατίας,	στέκεται	με	ιδιαίτερη	προσοχή	
στην	αναφορά	των	υπουργών	για	«τη	σημασία	που	έχει	η	απόδοση	της	οφειλόμενης	τιμής	
στα	θύματα	της	τρομοκρατίας».	Στο	πλαίσιο	αυτό	ζήτησε	και	από	τον	δήμαρχο	της	Αθήνας	
Νικήτα	Κακλαμάνη	να	αποδεχθεί	την	πρότασή	τους	για	μετονομασία	της	οδού	Πορφύρα	
σε	οδό	Νεκτάριου	Σάββα,	τόπο	μαρτυρίου	του	αδικοχαμένου	συναδέλφου	τους.	Μια	πρό-
ταση	συμβολικού	χαρακτήρα	που	ακόμα	αραχνιάζει	σε	κάποια	συρτάρια	υπηρεσιών.
Με	άλλες	πρωτοβουλίες	επίσης	ισχυρού	συμβολισμού,	προσπαθούν	επίσης	να	συνεγεί-

ρουν	συνειδήσεις.	Μοιράζουν	δέκα	αλεξίσφαιρα	γιλέκα	σε	συναδέλφους	τους	της	Άμεσης	
Δράσης	Αττικής,	 στο	 πλαίσιο	 της	 συγκέντρωσης	 διαμαρτυρίας	 έξω	από	 τη	Βουλή,	 και	
υπόσχονται	ότι	θα	κρατήσουν	στην	ημερήσια	διάταξη	ανοικτό	το	μείζον	θέμα	της	προσω-
πικής	ασφάλειας	όχι	μόνο	των	αστυνομικών,	αλλά	και	των	ίδιων	των	πολιτών	που	πολλές	
φορές	θέτουν	επιτακτικά	το	ερώτημα	«πού	είναι	η	Αστυνομία;»

«Οι δεκάδες νεκροί (12 από το 2004 και 4 μόλις τους τελευταίους μήνες) και οι εκατο-
ντάδες τραυματίες τα τελευταία χρόνια μετά την ίδρυση της Ελληνικής Αστυνομίας το 1984, 
αυτή η συνεχιζόμενη αιμορραγία, αποτελεί για όλους εμάς μεγίστη πρόκληση και δεν μπορεί 
να δικαιολογηθεί με τίποτε. Το επάγγελμά μας είναι επικίνδυνο και ανθυγιεινό και η Πο-
λιτεία, επιτέλους, έχει υποχρέωση να διαθέσει τα απαιτούμενα κονδύλια για τη θωράκισή 
μας από τους παντοειδείς κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συνάδελφοί μας»,	
σημειώνουν.	Διεξοδική	αναφορά	στα	προβλήματα	είχε	γίνει	νωρίτερα	κατά	τη	διάρκεια	
του	Γενικού	Συμβουλίου	της	ΠΟΑΣΥ,όπου	μίλησε	και	ο	πρόεδρος	της	ΠΟΑΞΙΑ	Δημήτρης	
Γεωργατζής.	Καλεσμένος	ήταν	και	ο	πρόεδρος	της	Ευρωπαϊκής	Συνομοσπονδίας	Αστυνο-
μικών	(EUROCOP)	Χανς	Κίφερ,	ο	οποίος	επικρότησε	την	όλη	πρωτοβουλία	και	ήταν	και	
ο	πρώτος	που	επέδωσε	το	πρώτο	γιλέκο	σε	έναν	αστυνομικό	της	Α.Δ.
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Όπως	γίνεται	αντιληπτό,	το	βαρύ	πένθος	που	έχει	κυριεύσει	το	Σώμα,	λειτουργεί	ανα-
σταλτικά	στην	διεκδίκηση	των	οικονομικών	αιτημάτων.	Παρά	ταύτα,	οι	Ομοσπονδίες	πε-
τυχαίνουν	να	μην	προσμετρηθούν	οι	αποζημιώσεις	της	πέραν	του	πενθημέρου	εργασίας	
και	της	νυχτερινής	απασχόλησης	στο	ύψος	των	αποδοχών	βάσει	των	οποίων	χορηγήθηκε	
αντί	της	εισοδηματικής	πολιτικής	εφάπαξ	ποσό	των	500	και	300	ευρώ	σε	30.000	περίπου	
δικαιούχους	(όσοι	είχαν	αποδοχές	κατά	το	μήνα	Δεκέμβριο	2008	έως	1.500	ευρώ	εξαιρου-
μένων	των	πενθημέρων	και	νυχτερινών,	έλαβαν	500	ευρώ	και	όσοι	είχαν	από	1.500	έως	
1.700	ευρώ,	πήραν	300	ευρώ).	Επίσης,	χορηγήθηκε	εκλογικό	επίδομα	ύψους	950	ευρώ	για	
τις	ευρωεκλογές	της	7ης	Ιουνίου	2009.	Το	συνδικαλιστικό	κίνημα	πιέζει	επίσης	κυρίως	για	
τα	θεσμικά	ζητήματα,	που	δεν	έχουν	εξάλλου	και	σημαντική	δημοσιονομική	επιβάρυνση.	
Παρά	ταύτα,	όμως,	κι	εδώ	τα	αποτελέσματα	είναι	ισχνά.	Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	κατά	τις	
συνεδριάσεις	του	επισήμανε	αυτές	τις	παραμέτρους	και	απαίτησε	πιεστικά	από	την	Ηγεσία	
να	τολμήσει	θεσμικές	αλλαγές	για	αξιοκρατικές	κρίσεις,	για	την	πάταξη	της	διαφθοράς	
κ.λπ.	Την	 ίδια	 στάση	 τήρησε	 και	 κατά	 τις	 συναντήσεις	 του	 με	 τους	 εκπροσώπους	 των	
πολιτικών	κομμάτων	και	τους	αρμόδιους	υπουργούς	όσο	και	με	δηλώσεις	προς	τα	ΜΜΕ	
με	αφορμή	τη	συμμετοχή	σε	συγκεντρώσεις	διαμαρτυρίας	των	τριτοβάθμιων	συνδικαλι-
στικών	οργανώσεων.

Απάντηση στους τρομοκράτες

Μέσα	σε	αυτό	το	βαρύ	κλίμα,	μια	νότα	αισιοδοξίας	έρχονται	να	φέρουν	σε	όλους	οι	
επιτυχίες	στο	μέτωπο	της	εξάρθρωσης	κάποιων	οργανωμένων	συμμοριών.	
Η	Ομοσπονδία	 εξέφρασε	 δημόσια	 τα	 συγχαρητήρια	 της	«στους συναδέλφους μας, οι 

οποίοι εργαζόμενοι με συστηματικό τρόπο και μεθοδικότητα επί μακρό χρονικό διάστημα, 
και σε συνεργασία με την ΕΥΠ, σημείωσαν δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες στην καταπολέμηση 
της εγκληματικότητας. Κατάφεραν να εξαρθρώσουν και να συλλάβουν τα μέλη μιας από 
τις πιο επικίνδυνες και οργανωμένες συμμορίες με μεγάλη εγκληματική δραστηριότητα που 
έδρασαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα 
μαστροπείας.

Τέτοιες επιτυχημένες επιχειρήσεις ανυψώνουν το ηθικό των Αστυνομικών, καθώς και το 
κύρος του Σώματος γενικότερα, καταδεικνύοντας περίτρανα ότι η Ελληνική Αστυνομία, που 
τόσο συκοφαντήθηκε, λοιδορήθηκε και πετροβολήθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα, δι-
αθέτει στις τάξεις της άξια στελέχη με την επαγγελματική ικανότητα, επάρκεια και εμπειρία 
που κάτω από κατάλληλες συνθήκες (σύγχρονο σχεδιασμό αντεγκληματικής πολιτικής σε 
συνδυασμό με τη χρήση της τεχνολογίας), μπορούν να φέρουν σε πέρας αποστολές και να 
διαλευκάνουν υποθέσεις όσο δύσκολες και αν φαντάζουν. 

Στην εποχή μας, το έγκλημα αλλάζει μαζί με τις κοινωνίες. Έτσι, όσο πιο δύσκολη και 
σύνθετη γίνεται η κοινωνική πραγματικότητα, τόσο θα μεταλλάσσεται και το έγκλημα, με 
πιο βίαιες και πρωτόγνωρες εκφάνσεις. Και στην Ελλάδα, εδώ και καιρό, έχουν αλλάξει ο 
χαρακτήρας και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εγκληματικής οργάνωσης, που λαμβάνει 
πλέον προηγμένο και παγκοσμιοποιημένο προφίλ, συνδεόμενο με το κράτος, την πολιτική 
και το επιχειρείν.

Η ανάπτυξη του οργανωμένου εγκλήματος πλήττει την εμπιστοσύνη του κόσμου στους 
Δημοκρατικούς θεσμούς και στην ίδια τη Δημοκρατία.

Παράλληλα, η χρήση από τους εγκληματίες των πλέον σύγχρονων μεθόδων της τεχνολο-
γίας στις εγκληματικές τους δραστηριότητες αναδεικνύει την αδήριτο ανάγκη της ενίσχυσης 
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των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας με την πλέον σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, 
όπως επιτακτικά ζητάει από τους αρμόδιους, διαχρονικά, η Ομοσπονδία μας.

Θέλουμε, λοιπόν, να πιστεύουμε ότι οι παραπάνω επιτυχίες θα αποτελέσουν εφαλτήριο 
γενικής αναπροσαρμογής της συνολικής δράσης του Σώματος. 

Γι’ αυτό και η Ηγεσία μας, φυσική και πολιτική, θα πρέπει έμπρακτα να δείξουν το ενδια-
φέρον τους, προβαίνοντας στη διοικητική αναδιοργάνωση του Σώματος, την αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτίωση του συστήματος εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, την 
αντιμετώπιση του ελλείμματος λογοδοσίας και εσωτερικού ελέγχου, καθώς και στην οικονο-
μική αναβάθμιση των Αστυνομικών, έτσι ώστε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η αποτελε-
σματικότητα και η λειτουργία της ΕΛ.ΑΣ.

Τέλος, δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους και να μην μας προβληματίζει το γεγονός 
ότι το οργανωμένο έγκλημα για μια ακόμη φορά έχει παραφυάδες και συνεργάτες μέσα στην 
Αστυνομία. Μπορεί το “αργύριον” να μοιάζει ασυμβίβαστο με τις Αρχές, τη Διοίκηση, τη 
Δικαιοσύνη, την Αστυνομία, αλλά η πραγματικότητα αποδεικνύεται διαφορετική. Το εύκολο 
χρήμα εκμαυλίζει…

Γι’ αυτό οι κατά καιρούς διακηρύξεις για πάταξη της διαφθοράς δεν πρέπει να μένουν 
κενοί λόγοι, ούτε να αφεθούν για μια ακόμη φορά στη λήθη που τελικά προστατεύει τους 
επίορκους υπαλλήλους του κράτους.

Οι έντιμοι αστυνομικοί, που αποτελούν ασφαλώς την συντριπτική πλειοψηφία, οφείλουν 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να καθαρίσουν την Ελληνική Αστυνομία από τα σεσηπότα 
μέλη της, που αμαυρώνουν την εικόνα του Σώματος.

Πιστεύουμε ότι σύντομα θα έχουμε και αντίστοιχες επιτυχίες και στο μέτωπο της αντιμε-
τώπισης της τρομοκρατίας, ώστε να εμπεδωθεί πλήρως το αίσθημα ασφαλείας στους Πολί-
τες, διότι στις Δημοκρατίες η ασφάλεια είναι προϋπόθεση ελευθερίας. 

Αν ο πολίτης δεν νιώθει ασφάλεια, δεν μπορεί ούτε να εκφραστεί, ούτε να δημιουργή-
σει, ούτε να προκόψει, ούτε να ευημερήσει. Όποιος δεν νιώθει ασφάλεια, ζει με το φόβο… 
Όποιος ζει με το φόβο, δεν μπορεί να είναι ελεύθερος… Η δημόσια ασφάλεια δεν αντιστρα-
τεύεται τη Δημοκρατία, είναι η υπέρτατη Δημοκρατική Ελευθερία γιατί είναι η προϋπόθεση 
όλων των άλλων ελευθεριών». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

Ανακολουθία λόγων και έργων 

Στις	4	Σεπτεμβρίου	2009,	οι	ένστολοι	-ακολουθώντας	την	επικρατούσα	προσέγγιση	περί	
ανακοκουθίας	λόγων	και	έργων	της	κυβέρνησης	Καραμανλή,	χωρίς	να	λαμβάνεται	υπόψη	
η	οικτρή	οικονομική	κατάσταση	της	χώρας-	απάντησαν	με	μια	μαζική	και	δυναμική	πα-
νελλήνια	διαμαρτυρία,	στην	πλατεία	Λευκού	Πύργου	στη	Θεσσαλονίκη.	«Κύριο πρόταγμά 
μας η αναβάθμιση των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, ως εχέγγυο για την διασφάλιση 
του πολίτη»,	σημείωναν	στο	Ψήφισμά	τους.
Τη	συγκέντρωση	και	την	εν	συνεχεία	πορεία	προς	το	υπουργείο	Μακεδονίας-Θράκης	

χαρακτήριζαν	 η	 μαζικότητα,	 η	 δυναμική	 και	 ο	 παλμός	 που	 θύμιζαν	 παλιές,	 καλές	 επο-
χές.	«Στο αγαθό της ασφάλειας δεν χωρούν εκπτώσεις», «Κινδυνεύουμε! Θωρακίζοντας την 
ΕΛ.ΑΣ., θωρακίζουμε τη Δημοκρατία!»	 ήταν	 τα	κυρίαρχα	συνθήματα	που	συνόψιζαν	 το	
περιεχόμενο	και	αυτής	της	ένστολης	εκδήλωσης	διαμαρτυρίας.

Η	κυβέρνηση	του	Κώστα	Καραμανλή	 -υπό	την	πίεση	των	δυσεπίλυτων	οικονομικών	
προβλημάτων,	της	οικονομικής	κρίσης	και	της	συσσωρευμένης	απαξίωσης	των	θεσμών,	
που	έως	τότε	επιμελώς	κρύβονταν	κάτω	από	το	χαλί,	με	τη	βοήθεια	ενός	αμαρτωλού	μι-
ντιακού	κατεστημένου-	ολοκληρώνει	τον	βίο	της,	οδηγώντας	τη	χώρα	σε	εθνικές	εκλογές,	
στις	4	Οκτωβρίου	2009.
Νικητής,	το	ΠΑΣΟΚ,	υπό	τον	Γιώργο	Παπανδρέου,	με	ποσοστό	43,92%	και	160	έδρες.	

Η	Νέα	Δημοκρατία	ήρθε	δεύτερη	με	ποσοστό	33,48%	των	ψήφων	και	91	έδρες,	ενώ	στις	
εκλογές	 εκείνες	ο	ΣΥΡΙΖΑ,	που	 τα	 επόμενα	χρόνια,	 των	μνημονίων	και	 της	«τρόικας»	
έμελλε	να	παίξει	καθοριστικό	ρόλο	στα	πολιτικά	πράγματα	της	χώρας,	υπό	τον	Αλέξη	Τσί-
πρα,	συγκέντρωσε	μόλις	το	4,6%	των	ψήφων.
Νέος	υπουργός,	ως	Προστασίας	 του	Πολίτη	αυτή	 τη	φορά	και	 όχι	ως	Δημόσιας	Τά-

ξης,	 ορκίστηκε	 και	 επανέκαμψε	 εκ	 νέου	στην	Κατεχάκη	ο	Μιχάλης	Χρυσοχοΐδης	 (από	
7/10/2009	 έως	 7/9/2010).	H	 απόφαση	 αυτή	 συνιστούσε	 ουσιαστικά	 την	 επανασύσταση	
του	παλαιού	υπουργείου	Δημοσίας	Τάξης,	καθώς	δεν	πέτυχε	το	εγχείρημα	της	ένταξης	στο	
ενιαίο	υπουργείο	Εσωτερικών,	είτε	διότι	δεν	κατανοήθηκε	η	φιλοσοφία	του	και	η	ίδια	η	
διοίκηση	δεν	αντιλήφθηκε	τι	σήμαινε	αυτή	η	αλλαγή	και	τι	έπρεπε	να	γίνει	για	να	υπηρετη-
θεί	ο	νέος	στόχος	με	τον	καλύτερο	τρόπο	από	όλους,	είτε	διότι	επικράτησαν	άλλου	είδους	
εσωκομματικές	σκοπιμότητες.
Το	συνδικαλιστικό	κίνημα,	πάντως,	οι	πρόωρες	εκλογές	το	βρήκαν	στις	επάλξεις	του	

αγώνα.	Ζήτησαν	έγκαιρα	τις	θέσεις	των	πολιτικών	κομμάτων	για	σειρά	εκκρεμών	υποθέ-
σεων,	εισπράττοντας	μάλλον	την	απροθυμία	κυρίως	από	την	πλευρά	των	εκπροσώπων	του	
λεγόμενου	«δικομματισμού».
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Το	κλίμα	είναι	σε	κάθε	περίπτωση	βαρύ	εξαιτίας	και	της	νέας	τρομοκρατικής	ενέργειας	
που	σημειώθηκε	στις	27/10/2009,	πάλι	εναντίον	αστυνομικού	στόχου.	Αυτή	τη	φορά,	το	
Χάρο	με	τα	μάτια	τους	είδαν	δεκάδες	αστυνομικοί	έξω	από	το	Α.Τ.	Αγίας	Παρασκευής.	
Δραματικό	χαρακτήρα	πήρε	η	επίθεση	εκείνη	με	αφορμή	τις	καταγγελίες	των	αστυνομι-
κών,	αλλά	και	 την	εκπεφρασμένη	αγωνία	τους	για	το	αύριο.	Όλα	αυτά	οδήγησαν	κατά	
βάση	στην	απόμακρυνση	από	την	Ηγεσία	της	ΕΛ.ΑΣ.	του	αντιστράτηγου	Βασίλειου	Τσια-
τούρα	και	στην	ανάληψη	της	Ηγεσίας	από	τον	αντιστράτηγο	Ελευθέριο	Οικονόμου,	έναν	
Αξιωματικό	με	ευρύτητα	πνεύματος,	που	είχε	θητεύσει	επί	μακρόν	και	σε	διάφορα	συνδι-
καλιστικά	αξιώματα	από	γενέσεως	της	Ομοσπονδίας.
Στην	επιστολή	της	προς	τον	νέο	Αρχηγό,	η	ΠΟΑΞΙΑ	ανέφερε:	
«Κύριε Αρχηγέ, 
Με την ανάληψη των καθηκόντων σας στο ύπατο αξίωμα της Ηγεσίας της Ελληνικής 
Αστυνομίας, επιθυμούμε να σας εκφράσουμε τις πλέον εγκάρδιες και ειλικρινείς συγχαρη-
τήριες ευχές μας.
Ταυτόχρονα ευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός να σας χαρίζει υγεία προσωπική και οικογενει-
ακή, καθώς και δύναμη για να αντεπεξέλθετε κατά το καλύτερο στην πανθομολογούμενα 
δύσκολη αποστολή σας, στην εκπλήρωση με αποτελεσματικότητα των νέων σας καθηκό-
ντων, του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η παρουσία σας στην Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας προσδοκούμε ότι θα προσδώσει 
το ‘‘όραμα’’ το οποίο καθημερινά θα συνοδεύεται με πράξεις. Η προσπάθειά σας αυτή 
ευελπιστούμε και ευχόμαστε να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Η συνδρομή και η συμβολή 
της Ομοσπονδίας μας προς αυτή την κατεύθυνση, κ. Αρχηγέ, είναι δεδομένη και απόρροια 
της γνωριμίας που οικοδομήθηκε με συνεργασία σειράς ετών. Συνεργασία που τη διέκρινε 
πάντα η καθαρότητα των προθέσεων και διαθέσεων τόσο στα υπηρεσιακά θέματα, όσο 
και στα συνδικαλιστικά μας δρώμενα, όπου η παρουσία σας αρχικά ως ιδρυτικό μέλος και 
στη συνέχεια ως Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και Α΄ Αντιπρόεδρος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., 
υπήρξε καταλυτική για την πορεία του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Για τη συμβολή σας αυτή, άλλωστε, έχετε τιμηθεί και κατέχετε μέχρι σήμερα επάξια το αξί-
ωμα του Επίτιμου Α΄ Αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνο-
μίας. Καλή επιτυχία!».
Εύγλωττη,	λοιπόν,	η	αγωνία	όλων	να	σταθεί	η	Ελληνική	Αστυνομία	στο	ύψος	των	πε-

ριστάσεων	τη	δύσκολη	περίοδο	που	έχει	μπροστά	της,	λόγω	και	της	επικείμενης	επετείου	
της	δολοφονίας	του	15χρονου	Αλέξη	Γρηγορόπουλου.
Για	 τους	 παροικούντες	 την	 Ιερουσαλήμ,	 η	 δεύτερη	 θητεία	 του	Μ.	Χρυσοχοΐδη	 στην	

Κατεχάκη	δεν	συγκρίνεται	με	την	περίοδο	1999-2003,	όταν	είχε	όλη	την	ευχέρεια	και	την	
οικονομική	άνεση	να	ικανοποιεί	τα	αιτήματα	των	ενστόλων	ή	να	κάνει	«παιγνίδι»	με	απο-
κορύφωμα	την	επικοινωνιακή,	και	όχι	μόνο,	διαχείριση	της	εξάρθρωσης	της	17Ν.
Δεν	είναι	τυχαίο	ότι	οι	Ομοσπονδίες	των	αστυνομικών,	των	πυροσβεστών	και	των	λιμε-

νικών,	με	την	επάνοδό	του	στην	Κατεχάκη	το	2009,	τον	εγκαλούσαν	μονίμως	για	ολιγωρία	
και	μη	αποφασιστικότητα	στη	λήψη	αποφάσεων	αναφορικά	με	την	ικανοποίηση	υπερώ-
ριμων	αιτημάτων	τους,	αλλά	και	για	τη	μη	εφαρμογή	των	προεκλογικών	δεσμεύσεων	του	
ίδιου	του	κόμματός	του.
Καθοριστική	παράμετρος	που	ενεργούσε	αρνητικά	κατά	τον	Μ.	Χρυσοχοΐδη	ήταν	βε-

βαίως	 η	 κακή	κατάσταση	 των	 υπηρεσιών	 που	 είχε	 παραλάβει	 από	 την	 κυβέρνηση	Κα-
ραμανλή,	όπως	ο	 ίδιος	είχε	δηλώσει	τότε.	Εγκληματικότητα	στα	ύψη	(με	Καμπούλ	είχε	
παρομοιάσει	την	Αθήνα	προεκλογικά),	αστυνομική	αυθαιρεσία,	απανωτές	τρομοκρατικές	
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ενέργειες	(με	το	πρωτοφανές	συμβάν	να	πλήττεται	θανάσιμα	ο	ίδιος	ο	υπασπιστής	του,	ο	
Γιώργος	Βασιλάκης,	μέσα	στο	γραφείο	του),	υποχρηματοδότηση	υπηρεσιών	λόγω	Μνη-
μονίου	κ.λπ.).
Χαρακτηριστική	ήταν	η	ανακοίνωση	της	ΠΟΑΞΙΑ	για	το	τραγικό	συμβάν:	«Συντετριμ-

μένοι από τον απροσδόκητο, φρικτό θάνατο, ενός άξιου Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, θύματος της τυφλής τρομοκρατικής βίας, που έπεσε στο βωμό του καθήκοντος, επι-
τελώντας το χρέος του, ως ο πιο στενός συνεργάτης του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, 
εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλους όσοι προσπαθούν 
τούτες τις δύσκολες ώρες να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος των επιπτώσεων της τραγικής 
αυτής απώλειας του δικού τους ανθρώπου, του συνεργάτη, του φίλου και συναδέλφου Γιώρ-
γου Βασιλάκη».
Με	αυτά	τα	λόγια,	το	συνδικαλιστικό	κίνημα	τοποθετήθηκε	δημοσίως	στην	είδηση	για	

το	αποτρόπαιο	έγκλημα	που	σημειώθηκε	στην	καρδιά	του	μηχανισμού	ασφαλείας	της	χώ-
ρας	μας,	τονίζοντας	ότι	καταδικάζει	με	τον	πιο	αποφασιστικό	τρόπο	τη	βία	απ’	όπου	κι	
αν	 προέρχεται	 και	 για	 μια	 ακόμα	φορά	 καλεί	 την	 ελληνική	 κοινωνία	 και	 την	Πολιτεία	
σύσσωμη,	να	υψώσουν	επιτέλους	το	ανάστημά	τους	για	να	εξαλειφθεί	η	μάστιγα	της	τρο-
μοκρατίας	από	τη	χώρα	μας:

«Όσο η καταδίκη της τρομοκρατίας δεν προσλαμβάνει πραγματικές διαστάσεις παλλαϊκής 
κατακραυγής και δεν μετουσιώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές θωράκισης του αστυνομι-
κού Σώματος από τους παντοειδείς κινδύνους που το απειλούν, εμείς θα θρηνούμε νεκρούς 
συναδέλφους και η ίδια η κοινωνία θα αισθάνεται καθημερινά ανασφαλής, πόσο μάλλον 
σήμερα, σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής κρίσης και έντονων κοινωνικών διεργασιών και 
ανατροπών. 

Καλούμε την ελληνική κοινωνία, τους μαζικούς φορείς που διαμαρτύρονται και δικαίως 
εξεγείρονται για τα ισοπεδωτικά μέτρα με τα οποία επιχειρείται η έξοδος της ελληνικής κοι-
νωνίας από την κρίση, να συναισθανθούν την κρισιμότητα των περιστάσεων και να διευρύ-
νουν το αγωνιστικό τους μέτωπο, καταδικάζοντας τη βία και την τρομοκρατία απ’ όπου κι αν 
εκπορεύονται, καθώς και όποιες στοχεύσεις έχουν. 

Η χώρα μας έχει ζήσει οδυνηρές εμπειρίες στο παρελθόν, και οφείλει επιτέλους να διδα-
χθεί από αυτές για να υπάρξει και πάλι ελπίδα. 

Το αστυνομικό λειτούργημα, όσο κι αν κάποιοι επιμένουν να το καταδικάζουν στην ανυπο-
ληψία και στην απαξίωση, δεν θα υποκύψει. Αστυνομικός σημαίνει ζωή, θυσία, καθήκον και 
διαρκή κοινωνική προσφορά. Ας το δείξουμε όλοι πιο αποφασιστικά και πιο αποτελεσματικά 
τώρα. Το οφείλουμε στους αδικοχαμένους συναδέλφους μας».
Ο	αείμνηστος	Αξιωματικός	ήταν	το	98ο	θύμα	της	τυφλής	βίας	και	της	τρομοκρατίας	που	

επανερχόταν	δραματικά	στη	χώρα	μας.
Βεβαίως,	εξαρχής	το	ισχυρό	χαρτί	του	Μ.	Χρυσοχοΐδη	ήταν	η	δημιουργία	του	υπερυ-

πουργείου	Προστασίας	του	Πολίτη,	που	του	έδινε	τη	δυνατότητα	να	ελέγχει	πλήρως	και	να	
αντλεί	δύναμη	από	όλες	τις	υπηρεσίες	ασφαλείας	με	την	ευρεία	έννοια,	από	την	ΕΥΠ	μέχρι	
το	Λιμενικό	και	από	την	Αστυνομία	και	την	Πυροσβεστική	ώς	την	Πολιτική	Προστασία.	
Το	αδύνατο	σημείο	της	υπουργίας	του,	από	την	άλλη,	ήταν	οι	δυσλειτουργίες	και	τα	εγγενή	
προβλήματα	της	διαχείρισης	και	της	αναποτελεσματικότητας	των	πολυπληθών	σωμάτων	
(70.000	ατόμων	συνολικά),	που	συνιστούσαν	ένα	εκρηκτικό	μεν	κοκτέιλ	για	την	κοινω-
νία,	τον	καλύτερο	δε	«σύμμαχο»	του	οργανωμένου	εγκλήματος,	αν	συνυπολογίσουμε	τη	
διαπλοκή	και	 τη	 διάχυση	 της	 διαφθοράς	στον	 κρατικό	μηχανισμό,	 θέματα	με	 τα	 οποία	
άλλωστε	 ουδέποτε	 είχαν	 εμβριθώς	 ασχοληθεί	 στην	Κατεχάκη.	Τα	 λεγόμενα	 συμβούλια	
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πρόληψης	και	τα	συντονιστικά	όργανα	για	την	προώθηση	ενός	ενιαίου	δόγματος	ασφα-
λείας,	ποτέ	δεν	παρήγαγαν	ουσιαστικό	έργο.	Ακόμα	και	η	πρόταση	των	Ομοσπονδιών	για	
θεσμοθετημένη	συμμετοχή	τους	στο	Εθνικό	Συμβούλιο	Εσωτερικής	Ασφάλειας	ήταν	ως	
μη	γενόμενη,	ενώ	σε	επίπεδο	Ευρώπης	τα	συνδικαλιστικά	όργανα	CESP	και	EuroCOP	όχι	
μόνο	διεκδικούσαν	σημαντικούς	ρόλους	στα	ευρωπαϊκά	όργανα,	αλλά	απαιτούσαν	και	από	
τις	ελληνικές	κυβερνήσεις	να	λειτουργήσουν	αξιόπιστα	και	φερέγγυα	τη	διαβούλευση	επί	
θεμάτων	ασφαλείας208.	

«Προσωπική» πολιτική

Ο	Μ.	Χρυσοχοΐδης,	ωστόσο,	επέλεξε	να	εφαρμόσει	μια	«προσωπική»	πολιτική,	χωρίς	
να	ακολουθεί	πιστά	το	προεκλογικό	πρόγραμμα	του	ΠΑΣΟΚ.	Στο	πλαίσιο	αυτό,	απέρριψε	
ακόμα	και	την	πρόταση	της	Ομοσπονδίας	των	αστυνομικών	για	τη	σύσταση	μιας	ειδικής	
διακομματικής	επιτροπής,	η	οποία	θα	είχε	ως	αντικείμενο	τη	χάραξη	μιας	εθνικής	συναινε-
τικής	πολιτικής	για	τα	Σώματα	Ασφαλείας	και	η	οποία	θα	διευκόλυνε	το	έργο	του	εκάστοτε	
υπουργού,	αφού	δεν	θα	χρεωνόταν	προσωπικά	το	κόστος	των	όποιων	αποφάσεων	για	τη	
βελτίωση	της	αστυνόμευσης	και	την	πάταξη	του	εγκλήματος.
Είναι	χαρακτηριστικό	ότι	δεν	θέλησε	καν	να	συζητήσει	αυτήν	την	πρόταση,	η	οποία	ση-

μειωτέον	ότι	είχε	φτάσει	αρχές	του	2009	μέχρι	και	τη	Βουλή,	αποσπώντας	την	υποστήριξη	
του	ΠΑΣΟΚ	διά	στόματος	Ευάγγελου	Βενιζέλου,	ο	οποίος	εγκαλούσε	την	τότε	κυβέρνηση	
της	Νέας	Δημοκρατίας,	θέτοντας	το	ερώτημα	«γιατί	η	κυβέρνηση	απέρριψε	με	αυταρέ-
σκεια	και	ανοήτως	την	ευεργετική	πρόταση	του	ΣΥΡΙΖΑ	για	τη	Διακομματική»	(κάτι	που	
αντελήφθη	αργότερα	ο	αναπληρωτής	υπουργός	Εσωτερικών	Χρήστος	Μαρκογιαννάκης	
και	έσπευσε	«να	μαζέψει	τα	ασυμμάζευτα»,	λίγο	πριν	οδηγηθεί	σε	εκλογές	η	κυβέρνηση	
Καραμανλή).
Ο	Μ.	Χρυσοχοΐδης	είναι	αλήθεια	ότι	είχε	δώσει	βαρύτητα	στην	εξάρθρωση	της	τρομο-

κρατίας	και	στην	τόνωση	της	αστυνόμευσης	με	τις	ομάδες	ΔΙ.ΑΣ.	(κάτι	που	είχε	ξεκινήσει,	
όμως,	επί	Νέας	Δημοκρατίας),	ενώ	δεν	δίστασε	να	«αδειάσει»	το	κοινό	επιτελείο	Αρχη-
γείου	και	υπουργείου	από	500	αστυνομικούς	-υποτίθεται	πλεονάζον	προσωπικό-	που	υπη-
ρετούσαν	σε	διάφορες	Διευθύνσεις	του,	ασχέτως	αν	έτσι	μειωνόταν	το	έργο	τους.	Επίσης,	
στα	θετικά	του	είναι	ότι	δέχτηκε	το	αίτημα	των	αστυνομικών	για	τη	σύσταση	ανεξάρτητου	
Γραφείου	αντιμετώπισης	αυθαιρεσιών,	το	οποίο,	όμως,	καλά-	καλά	δεν	έχει	λειτουργήσει	
ακόμα.	
Αν	επίσης	εξαιρέσουμε	το	γεγονός	ότι	η	Αστυνομία	κατάφερε	να	δώσει	ένα	καίριο	χτύ-

πημα	στη	νεοτρομοκρατία	λίγο	πριν	αναλάβει	τα	ηνία	του	υπουργείου	ο	Χρήστος	Παπου-
τσής,	ο	Μιχάλης	Χρυσοχοΐδης,	όπως	λένε	στελέχη	των	Σωμάτων	Ασφαλείας,	θα	μπορούσε	
να	έχει	θεσμοθετήσει	πολλά	πράγματα	ως	υπουργός	Προστασίας	του	Πολίτη.	
Το	κυβερνητικό	πρόγραμμα	του	ΠΑΣΟΚ	ανέφερε	π.χ.	ότι	«αποτελεί	 επείγουσα	προ-

τεραιότητα	 η	 διαμόρφωση	 ενός	 ολοκληρωμένου	 και	 συνεκτικού	 σχεδίου	 για	 τη	 ριζική	
αναδιοργάνωση	της	ΕΛ.ΑΣ.,	με	στόχο	τη	δημιουργία	μιας	σύγχρονης	Αστυνομίας».	Άλλο	
μεγάλο	προεκλογικό	τρικ	του	ΠΑΣΟΚ	ήταν	η	«αλλαγή	στον	τρόπο	επιλογής	της	Ηγεσίας	
της	Ελληνικής	Αστυνομίας».	Όχι	μόνο	δεν	έγινε,	αλλά	και	μια	ομάδα	εργασίας	που	συ-
γκροτήθηκε	χωρίς	τη	συμμετοχή	συνδικαλιστών	για	την	αλλαγή	του	Π.Δ.	περί	κρίσεων	
και	προαγωγών,	υπέβαλε	«εν	κρυπτώ»	τις	προτάσεις	στον	υπουργό	χωρίς	ουδείς	να	τις	

208. «Αξιωματική Αστυνομία», τεύχος 23, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2009.
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γνωρίζει	μέχρι	και	σήμερα.	Και	προφανώς	δεν	περιποιούν	τιμή	σε	κανέναν	τα	όσα	«βυζα-
ντινά»	εξακολουθούσαν	να	συνοδεύουν	κάθε	χρόνο	τις	κρίσεις	των	Αξιωματικών,	όλων	
των	Σωμάτων.209	

Οι	Ομοσπονδίες	των	αστυνομικών	ΠΟΑΣΥ	και	ΠΟΑΞΙΑ	ενημέρωσαν	(12/11/09)	για	τα	
αιτήματά	τους	τη	νέα	Ηγεσία	της	ΕΛ.ΑΣ.	και	τόνισαν	ότι	για	αρκετά	από	αυτά	(εκπαίδευ-
ση,	αξιολόγηση,	κρίσεις-προαγωγές,	επιλογή	Ηγεσίας,	Πειθαρχικό	Δίκαιο	κ.λπ.)	υπάρχει	
ταύτιση	απόψεων	και	θέσεων	με	τα	όσα	και	από	μέρους	του	κ.	Αρχηγού	Ελευθέριου	Οι-
κονόμου	έχουν	διατυπωθεί	σε	προηγούμενο	χρόνο,	με	την	ιδιότητά	του	τότε,	ως	Αντιπρο-
έδρου	της	ΠΟΑΞΙΑ,	κατά	την	ενεργό	συμμετοχή	του	στα	συνδικαλιστικά	δρώμενα	των	
αστυνομικών.
Εκ	μέρους	του	υπήρξε	η	διαβεβαίωση	ότι	θα	δοθούν	λύσεις	με	βάση	συγκεκριμένο	χρο-

νοδιάγραμμα,	ύστερα	από	ιεράρχηση	και	μέσα	από	ειλικρινή	διάλογο-διαβούλευση.	Όσα	
δε	εξ	αυτών	είναι	ήδη	ώριμα,	θα	τύχουν	άμεσης	αντιμετώπισης.
Το	υπουργείο	ανακοίνωσε,	λίγο	μετά,	την	ίδρυση	και	λειτουργία	Γραφείου	Αντιμετώ-

πισης	Περιστατικών	Αυθαιρεσίας,	θέμα	για	το	οποίο	ασκήθηκε	κριτική.	Οι	Ομοσπονδίες,	
ειδικότερα,	παρατήρησαν	τα	ακόλουθα:
1)	Η	φιλοσοφία	του	παρόντος	Π.Δ.	κινείται	στη	σωστή	κατεύθυνση,	όπως	την	είχαμε	

διατυπώσει	και	προ	διετίας,	με	την	πρότασή	μας	για	τη	σύσταση	γραφείου	διερεύνησης	
καταγγελιών	και	παραπόνων,	όπου	επιδιώκαμε	τη	δημιουργία	μιας	ανεξάρτητης	αρχής	που	
θα	εγγυόταν	αφενός	τα	δικαιώματα	των	συναδέλφων	μας,	αφετέρου	δε	την	ουσιαστική	διε-
ρεύνηση	των	υποθέσεων,	χωρίς	δηλαδή	να	εξακολουθούν	να	υπάρχουν	περιθώρια	υπονοι-
ών	περί	συγκάλυψης	λόγω	«συναδελφικής	αλληλεγγύης»,	για	λόγους	δήθεν	«προστασίας	
του	δημοσίου	συμφέροντος»	ή	του	γοήτρου	της	όποιας	υπηρεσίας.	
Κυρίαρχα	τονίζουμε,	όμως,	ότι	εάν	δεν	ενισχυθούν	και	αναβαθμισθούν	ποιοτικά	οι	υφι-

στάμενες	λειτουργίες	της	Διεύθυνσης	Εσωτερικών	Υποθέσεων	και	της	Υποδιεύθυνσης	Δι-
οικητικών	Εξετάσεων,	δεν	μπορούμε	να	προσδοκούμε	κανένα	θετικό	αποτέλεσμα.	
Εμμέσως	πλην	σαφώς,	από	την	αιτιολογική	έκθεση	του	εν	λόγω	Π.Δ.	διαχέεται	μομφή	

ανεπάρκειας	για	τη	λειτουργία	των	υπηρεσιών	αυτών,	από	τις	οποίες	πρέπει	να	ζητηθούν	
συγκεκριμένες	προτάσεις	για	να	αντιμετωπισθούν	οι	όποιες	δυσλειτουργίες.	Επ’	αυτού	θα	
ήταν	σημαντική	η	δημόσια	τοποθέτηση	των	προϊσταμένων	των	υπηρεσιών	αυτών	ή	των	
εκπροσώπων	τους	για	το	υπό	θέσπιση	Π.Δ,.	κάτι	που	μέχρι	στιγμής	δεν	έχει	γίνει.
2)	Δεύτερη	σημαντική	παρατήρηση	αφορά	τη	συγκρότηση	της	αρμόδιας	Εισηγητικής	

Επιτροπής,	καθώς	έτσι	όπως	προτείνεται	υπάρχουν	πολλά	περιθώρια	για	νέες	αμφισβητή-
σεις	του	ρόλου	της.	
Δεν	πρέπει	να	υπάρχει	εξάρτηση	των	μελών	της,	καθ’	οιονδήποτε	τρόπο,	από	το	υπουρ-

γείο	Προστασίας	του	Πολίτη.	Τα	μέλη	της,	αντί	να	ορίζονται	από	τον	εκάστοτε	υπουργό,	
πρέπει	να	επιλέγονται	από	την	αρμόδια	Διακομματική	Κοινοβουλευτική	Επιτροπή	προκει-
μένου	να	διασφαλιστεί	κατ’	αυτόν	τον	τρόπο	η	ανεξαρτησία	της	λειτουργίας	του.	Επιπλέον,	
η	Εισηγητική	Επιτροπή	πρέπει	να	διευρυνθεί	με	τη	συμμετοχή	εκπροσώπου	του	Δικηγορι-
κού	Συλλόγου	ή	και	άλλων	φορέων.	Γι’	αυτόν	ακριβώς	το	λόγο,	επειδή	το	ζητούμενο	είναι	
η	 ανεξαρτησία	 του	 οργάνου	 διερεύνησης	 των	όποιων	καταγγελιών,	ως	συνδικαλιστικοί	
φορείς	δεν	ζητήσαμε	καν	τη	δική	μας	συμμετοχή,	σε	αντίθεση	με	τη	δηλωμένη	θέση	μας	
για	συμμετοχή	π.χ.	στα	υπηρεσιακά	συμβούλια.	Τούτων	δοθέντων,	η	στέγαση	και	μόνο	

209. Απόσπασμα από άρθρο στο http://ergazomenoiependyti.wordpress.com/
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του	Γραφείου	σε	εγκαταστάσεις	εκτός	υπουργείου	και	αστυνομικών	υπηρεσιών	(άρθρο	1),	
προφανώς	δεν	διασφαλίζει	από	μόνη	της	την	ανεξάρτητη	λειτουργία	του,	παρά	το	γεγονός	
ότι	καθιστά	πράγματι	πιο	εύκολη	και	φιλική	στον	πολίτη	την	προσέλευσή	του.	Για	τους	
πολίτες,	από	την	άλλη	πλευρά,	πρέπει	να	καθορισθούν	χρονικά	όρια,	καθώς	πουθενά	δεν	
γίνεται	λόγος	για	τις	προθεσμίες	εντός	των	οποίων	μπορούν	να	καταγγέλλουν	συμβάντα	
στο	Γραφείο	για	να	ακολουθηθεί	η	προβλεπόμενη	διαδικασία.	
3)	Συνεχίζοντας,	επισημαίνουμε	και	τις	ετήσιες	εκθέσεις	του	Συνηγόρου	του	Πολίτη	για	

τη	λειτουργία	της	Αστυνομίας,	με	χαρακτηριστική	αυτή	του	έτους	2008	που	είναι	καταπέλ-
της.	Υπήρξε	συμμόρφωση	στις	υποδείξεις	της	Ανεξάρτητης	αυτής	Συνταγματικής	Αρχής;	
Και	αν	όχι,	γιατί;	(Ως	γνωστόν,	κάθε	χρόνο	οι	εκθέσεις	επαναλαμβάνονται).	Έχοντας	αυτό	
το	δεδομένο,	ας	εξεταστούν	οι	αιτίες	του	φαινομένου,	οι	οποίες	και	να	ληφθούν	σοβαρά	
υπ’	όψη	για	την	ουσιαστική	λειτουργία	του	συγκεκριμένου	Γραφείου,	και	όχι	μόνο	για	την	
τυπική	προσαρμογή	μας	ως	χώρας	στα	όσα	ισχύουν	στην	Ευρωπαϊκή	Ένωση.	
4)	Από	πλευράς	μας,	υπάρχει	προβληματισμός	για	τη	μικρή	ανταπόκριση	πολιτών	και	

ενστόλων	(αστυνομικών	-	πυροσβεστών	-	λιμενικών)	στη	διαβούλευση	μέσω	Διαδικτύου.
5)	Τέλος,	τονίζουμε	ότι	αυτό	το	ώριμο	και	παραγωγικό	αίτημα	των	Ομοσπονδιών	μας	

πρέπει	να	συνοδευθεί	ταυτόχρονα	από	δομικές	θεσμικές	αλλαγές	για	την	επανίδρυση	της	
Αστυνομίας,	εάν	θέλουμε	να	διασφαλισθεί	πράγματι	η	καινοτόμος	αξία	του.
Τονίζουμε,	τέλος,	ότι	ο	νεωτερισμός	της	ανοικτής	διαβούλευσης	θεμάτων	που	αφορούν	

το	αστυνομικό	προσωπικό	και	την	ασφάλεια	γενικότερα	της	χώρας	μας,	δεν	μπορεί	προ-
φανώς	να	υποκαταστήσει	το	διάλογο	μεταξύ	θεσμοθετημένων	οργάνων	και	λειτουργιών	
της	δημοκρατικής	Πολιτείας	μας.	Η	Ομοσπονδία	μας,	σε	ανύποπτο	χρόνο,	είχε	καταγράψει	
εξάλλου	την	αναγκαιότητα	της	ανάπτυξης	εσωτερικού	διαλόγου	στην	Ελληνική	Αστυνο-
μία	για	τα	προβλήματά	μας,	προτείνοντας	αντίστοιχες	διαδικασίες	«λεσχών»	ιντερνετικής	
επικοινωνίας	και	ανταλλαγής	απόψεων.	Άλλο	πράγμα,	όμως,	αυτό,	και	άλλο	ο	θεσμοθετη-
μένος	διάλογος,	βάσει	συγκεκριμένου	χρονοδιαγράμματος	και	συγκεκριμένων	δεσμεύσε-
ων	για	την	αντιμετώπιση	των	ζεόντων	προβλημάτων	της	Ελληνικής	Αστυνομίας.	
Άλλωστε,	για	τα	έξι	σημεία	του	προεκλογικού	προγράμματος	του	κυβερνώντος	κόμμα-

τος	για	την	Ελληνική	Αστυνομία,	δεν	έχει	ανακοινωθεί	ακόμα	τίποτε».

«Θωρακίστε την Ελληνική Αστυνομία»

Το	18°	Ετήσιο	Τακτικό	Συνέδριο	της	ΠΟΑΞΙΑ	πραγματοποιήθηκε	στις	25	και	26	Νο-
εμβρίου	2009	στην	Αθήνα,	με	κεντρικό	σύνθημα:	«ΤΟΛΜΗΡΕΣ	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ	ΤΩΡΑ!	-	
ΘΩΡΑΚΙΖΟΝΤΑΣ	ΤΗΝ	ΕΛ.ΑΣ.,	ΘΩΡΑΚΙΖΟΥΜΕ	ΤΗ	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
Κατά	τη	διάρκεια	του	συνεδρίου	και	μέσα	από	ένα	γόνιμο	και	δημιουργικό	διάλογο	ανα-

πτύχθηκαν	και	κατατέθηκαν	εκ	νέου	προτάσεις	για	όλα	τα	εκκρεμή	θεσμικά,	οικονομικά	και	
ασφαλιστικά	αιτήματα.	Παράλληλα,	την	πρώτη	ημέρα	του	συνεδρίου	και	κατά	την	εκδή-
λωση	που	είχε	προγραμματισθεί,	με	αφορμή	τα	20	χρόνια	από	την	ίδρυση	του	πρώτου	Συν-
δικαλιστικού	Σωματείου	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	τιμήθηκαν	-εν	ενεργεία	
και	εν	αποστρατεία-	Αξιωματικοί,	από	τους	πρωτεργάτες	εκείνης	της	προσπάθειας,	ενώ	τη	
δεύτερη	ημέρα	πραγματοποιήθηκε	Ημερίδα	με	θέμα	«Η	ΑΣΦΑΛΕΙΑ	ΤΟΥ	ΠΟΛΙΤΗ	ΔΕΝ	
ΕΙΝΑΙ	ΑΣΤΥΝΟΜΟΚΡΑΤΙΑ,	ΕΙΝΑΙ	Η	ΑΠΑΛΛΑΓΗ	ΤΟΥ	ΑΠΟ	ΤΟ	ΦΟΒΟ»,	με	κύριο	
ομιλητή	τον	Δικηγόρο	-	Διδάκτορα	Εγκληματολογίας	-	Καθηγητή	Αστυνομικής	Ακαδημίας	
Άγγελο	Τσιγκρή.	Κοινό	συμπέρασμα,	ότι	ο	κύκλος	της	ΕΛ.ΑΣ,	όπως	είχε	οργανωθεί	με	την	
ενοποίηση	της	Αστυνομίας	Πόλεων	και	της	Χωροφυλακής	το	1984,	είχε	κλείσει	οριστικά.	
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Ο	Δημήτρης	Γεωργατζής,	απευθυνόμενος	στα	πολιτικά	κόμματα,	είπε	ότι	ήρθε	η	ώρα	να	
καθίσουν	γύρω	από	το	τραπέζι	του	διαλόγου	στο	πλαίσιο	λειτουργίας	του	Κοινοβουλίου	
μας	και	-σε	συνεργασία	με	τους	αρμόδιους	φορείς	και	την	επιστημονική	κοινότητα-	να	χα-
ράξουν	μια	μακρόπνοη	πολιτική	τόσο	για	την	Αστυνομία	όσο	και	για	τα	αδελφά	Σώματα,	
την	Πυροσβεστική	και	το	Λιμενικό,	τις	Υπηρεσίες	δίωξης	οικονομικού	εγκλήματος,	και	
γιατί	όχι	και	για	την	ΕΥΠ.	Αν	αθροίσουμε,	είπε,	«όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, είναι 
γύρω στα 100.000 άτομα. Ένας ολόκληρος στρατός, δηλαδή, χωρίς “αρχιστράτηγο”, και το 
αναφέρω με την καλή έννοια, για να μην παρεξηγηθώ μιας και χρησιμοποιώ στρατιωτική 
ορολογία, όταν ο ίδιος ο υπουργός καταφέρεται και ο ίδιος πια κατά των στρατιωτικών δο-
μών και των στρατοκρατικών αντιλήψεων που κυριαρχούσαν κάποτε στην Αστυνομία μας».
Τον	διοικητικό	απολογισμό	παρουσίασε	 εκτενώς	ο	 γενικός	 γραμματέας	 Ιωάννης	Κα-

τσιαμάκας,	ξεκινώντας	με	αναφορές	στα	θλιβερά	γεγονότα	του	περασμένου	Δεκεμβρίου. 
«Δεν χρειάζεται, νομίζω, να επαναλάβω τα όσα τραγικά συνέβησαν την περίοδο εκείνη κατά 
τα λεγόμενα Δεκεμβριανά»,	είπε.	«Περίοδο κατά την οποία ο αστυνομικός θεσμός, αλλά και 
οι ίδιοι οι Αστυνομικοί και οι οικογένειές τους βίωσαν την τέλεια απαξίωση, καθώς υβρίστη-
καν, προπηλακίστηκαν και στο τέλος στοχοποιήθηκαν και έγιναν τα θύματα μιας παράλογης 
εκδικητικότητας και μισαλλοδοξίας. 

Πέντε τρομοκρατικές επιθέσεις με ένα νεκρό, δύο βαριά και άλλους πέντε ελαφρά τραυμα-
τίες αστυνομικούς είναι ο βαρύς φόρος αίματος που πλήρωσε η Ελληνική Αστυνομία μέσα σε 
ένα χρόνο από την επανεμφάνιση της τρομοκρατίας στη χώρα μας.

Μπροστά σ’ αυτή τη διαμορφούμενη τραγική κατάσταση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
και ζώντας από κοντά την αγωνία των συναδέλφων μας, δεν μπορούσαμε και δεν ήταν δυνα-
τό να μείνουμε αδρανείς, παρά να σταθούμε για άλλη μια φορά στο πλευρό των δοκιμαζόμε-
νων συναδέλφων μας σε όλη την Ελλάδα.

Παραμερίζοντας, λοιπόν, οποιαδήποτε διεκδίκηση, προτάξαμε την αναστροφή του αρνη-
τικού αυτού κλίματος αφενός και αφετέρου την ανύψωση του καταρρακωμένου ηθικού των 
συναδέλφων μας. 

Γι’ αυτό δεν κλείσαμε μάτια και αυτιά, αλλά προβληματιστήκαμε, αφουγκραστήκαμε την 
Ελληνική Κοινωνία και σημάνοντας συναγερμό αναπτύξαμε σημαντικές πρωτοβουλίες. Με-
ταξύ των άλλων, ενημέρωση της ελληνικής Πολιτείας, των πολιτικών κομμάτων και νεο-
λαιών, αίτημα προς το Αρχηγείο για την προώθηση άμεσων μέτρων ώστε να αποσοβηθεί ο 
κίνδυνος της ανεπανόρθωτης βλάβης και διατάραξης των σχέσεων Αστυνομίας - πολίτη, ενη-
μέρωση των τοπικών φορέων, συστράτευση όλων των συναδέλφων μας για να μη γυρίσουμε 
στο αποκρουστικό παρελθόν της ανυποληψίας και της αστυνομικής απαξίας, στοχευμένες 
παρεμβάσεις και εμφανίσεις στα Μ.Μ.Ε.

Επιχειρήσαμε έτσι και σε μεγάλο βαθμό καταφέραμε να αποσυμφορήσουμε το βαρύ κλίμα 
που υπήρχε και σε συνδυασμό με άλλα γεγονότα να ξανακερδίσουμε σιγά-σιγά τη συμπάθεια 
της κοινωνίας».
Στη	συνέχεια	αναφέρθηκε	στις	συγκεντρώσεις	διαμαρτυρίας	κατά	της	βίας	και	παρουσί-

ασε	ανανεωμένο	το	διεκδικητικό	πλαίσιο	με	τα	παρακάτω	αιτήματα:
	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
α.	 Βελτίωση	του	υπάρχοντος	μισθολογίου,	όπου	θα	προβλέπεται	 εισαγωγικός	Β.Μ.	

1.300	€	στον	βαθμό	του	Αστυφύλακα,	με	την	παράλληλη	σταδιακή	ενσωμάτωση	
επιδομάτων	σ’	αυτόν	και	αναπροσαρμογή	των	ισχυόντων	συντελεστών	σε	αναλογία	
1	προς	3	από	το	βαθμό	του	Αστυφύλακα	μέχρι	του	Αντιστράτηγου.
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β.	 Επέκταση	του	Επιδόματος	Διοίκησης	σε	όλους	τους	Αξιωματικούς	και	διπλασια-
σμός	του	ήδη	χορηγουμένου	ποσού	ανά	κατηγορία	Αξιωματικών.

γ.	 Αύξηση	της	αποζημίωσης	εργασίας	πέραν	του	5νθημέρου	σε	90	ευρώ.
δ.	 Αναπροσαρμογή	της	νυχτερινής	αποζημίωσης	στα	5	ευρώ	την	ώρα.
ε.	 Χορήγηση	υπερωριακής	αποζημίωσης	για	την	πέραν	του	θεσμοθετημένου	εβδομα-

διαίου	χρόνου	απασχόλησης	και	για	την	πρόσθετη	εργασία	των	Διοικητών	Αξιωμα-
τικών	που	τελούν	σε	διαρκή	ετοιμότητα,	δυνάμει	του	Π.Δ.	254/2003.

στ.	 Αναπροσαρμογή	του	χορηγούμενου	ποσού	για	την	αναπλήρωση	του	εισοδήματος	
στους	παθόντες	κατά	την	εκτέλεση	ένεκα	της	υπηρεσίας	Αστυνομικού	από	100	σε	
300	ευρώ

ΘΕΣΜΙΚΑ
α.	 Αναδιάρθρωση	των	Υπηρεσιών	της	ΕΛ.ΑΣ.	με	κατευθύνσεις,	στρατηγική,	γενικές	

αρχές,	στόχους,	κριτήρια	και	διαδικασίες	αξιολόγησης,	χρονικά	στάδια	υλοποίη-
σης,	εκπαίδευση	και	ενημέρωση	των	φορέων	και	της	κοινωνίας	για	τις	επιχειρούμε-
νες	αλλαγές	και	ανακατανομή	της	οργανικής	τους	δύναμης,	με	βάση	τα	νέα	πληθυ-
σμιακά	και	εγκληματολογικά	δεδομένα.

β.	 Θεσμοθέτηση	 ρεαλιστικού	 και	 αξιοκρατικού	 Συστήματος	 Κρίσεων-Προαγωγών	
και	εξασφάλιση	αντικειμενικότητας	και	πλήρους	διαφάνειας,	με	τη	συμμετοχή	εκ-
προσώπων	μας	στα	οικεία	Συμβούλια	Κρίσεων-Προαγωγών.

γ.	 Θέσπιση	κανόνων	ομαλής	ετήσιας	εκροής	ανωτάτων	στελεχών	(κατά	τα	ισχύοντα	
για	τον	Αρχηγό	της	Ελληνικής	Αστυνομίας),	ήτοι	ανώτατος	χρόνος	παραμονής	στο	
βαθμό	και	ποσοστό	ετήσιας	αποστρατείας	 (τουλάχιστον	στο	σύνολο	των	ανωτά-
των),	προς	εξασφάλιση	ίσων	ευκαιριών	ανέλιξης	σε	όλους	τους	ικανούς	Αξιωματι-
κούς	και	αντιμετώπιση	των	χρόνιων	στρεβλώσεων	της	επετηρίδας.

δ.	 Εκπαίδευση	-	μετεκπαίδευση	-	Συνεχής	επιστημονική	και	επαγγελματική	εκπαίδευ-
ση	και	μετεκπαίδευση	των	αστυνομικών	στελεχών	της	ΕΛ.ΑΣ.

ε.	 Βελτίωση	του	πρόσφατα	ψηφισθέντος	Ν.	3686/2008	για	το	Βαθμολόγιο,	με	τη	θε-
σμοθέτηση	επετηρίδας	για	τους	προαγόμενους	Ανθυπαστυνόμους	στο	βαθμό	του	
Υπαστυνόμου	Β΄	και	την	τροποποίηση	του	άρθρου	8	του	ανωτέρου	Νόμου,	ώστε	οι	
από	το	Τ.Ε.Μ.Α.	προερχόμενοι	Α/	Β	΄,	Α/Α΄	και	Α/Υ΄	που	αποστρατεύονται	λόγω	
ορίου	ηλικίας	ή	35ετίας	να	λαμβάνουν	μισθολογική	προαγωγή	Ταξιάρχου,	2/3	Υπο-
στρατήγου	και	Υποστρατήγου	αντίστοιχα.	

στ.	 Συμπλήρωση-τροποποίηση	 των	 διατάξεων	 του	 νόμου	 2265/94	 προς	 διασφάλιση	
αδιατάρακτης	λειτουργίας	των	Ενώσεών	μας	σύμφωνα	με	τις	προτάσεις	μας.

ζ.	 Τροποποίηση	και	κατάργηση	των	δυσμενών	διατάξεων	του	Π.Δ.	120/2008	 (Νέο	
Πειθαρχικό	Δίκαιο).

η.	 Συμμετοχή	εκπροσώπων	μας	στο	Δ.Σ.	του	Μετοχικού	Ταμείου	Στρατού.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ	-	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
α.	 Θεσμοθέτηση	πόρων	υπέρ	των	ασφαλιστικών	μας	Ταμείων	από	την	εκτέλεση	κατα-

δικαστικών	αποφάσεων,	τη	βεβαίωση	διοικητικών-τροχονομικών	παραβάσεων,	την	
έκδοση	ταυτοτήτων	και	διαβατηρίων.	

β.	 Βελτίωση	 των	 παροχών	 των	 Ταμείων	 Επικουρικής	 Ασφάλισης,	 Ε.Τ.Ε.Χ.	 -	
Τ.Α.Υ.Α.Π..

γ.	 Καμία	αλλαγή	στο	ασφαλιστικό	-	συνταξιοδοτικό	μας	σύστημα.
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Παίρνοντας	το	λόγο	ο	Αρχηγός	της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	αντιστράτηγος	Ελευθέριος	
Οικονόμου,	επίτιμος	αντιπρόεδρος	της	Π.Ο.ΑΞΙ.Α.,	και	χρόνια	στην	πρωτοπορία	του	κι-
νήματος,	χαρακτήρισε	ιδιαίτερη	την	ημέρα	εορτασμού	των	20	χρόνων	της	Ομοσπονδίας,	
αφενός	«διότι συναντιόμαστε με συναγωνιστές, αλλά και διότι η ημέρα αυτή προσδιορίζει τη 
σημερινή μας θέση, το μέγεθος της ευθύνης». Παρατήρησε	στη	συνέχεια	ότι	παραβρίσκεται 
«στο 18ο συνέδριο, ενώ γιορτάζουμε τα 20 χρόνια, διότι λείπουν τα δύο χρόνια της παρανο-
μίας, που πέρασαν τότε με σκληρούς αγώνες». Θυμήθηκε	δε	στιγμές	όπως	αυτές «από την 
Κάνιγγος, τα γραφεία της Ένωσης, όταν με χίλιες δυο προφυλάξεις μάς παρακολουθούσαν 
συνάδελφοι με εντολή της Ηγεσίας»...

«Είναι κακό πράγμα να υπερβαίνουμε το μέτρο, λειτουργώντας με υπερβάλλοντα ζήλο, με 
συμπεριφορές κατακριτέες. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω»,	τόνισε	στη	συνέχεια	ο	Αρχηγός,	
ζητώντας	από	όλους	να	συνεχίσουν	και	πάλι	να	πορεύονται	με	μέτρο,	σύνεση,	μέσα	κι	έξω	
από	την	κοινωνία.
Αναφερόμενος	στον	τρόπο	συνεργασίας	με	την	Ομοσπονδία,	είπε	ότι	επιζητεί	τη	γόνι-

μη,	ανοικτή	συνεργασία,	ενώ	απευθυνόμενος	και	προς	τους	εκπροσώπους	της	ΠΟΑΣΥ,	
συμπλήρωσε	ότι	«όλα	επιτυγχάνονται	με	την	ενότητα	και	την	πίστη	στους	αγώνες».	Δια-
βεβαίωσε	δε	ότι	δεν	θα	υπάρξουν	αιφνιδιασμοί	αναφορικά	με	τις	προωθούμενες	από	την	
πολιτική	Ηγεσία	θεσμικές	αλλαγές,	καθώς	στις	επιτροπές	που	θα	συσταθούν,	θα	συμμετέ-
χουν	και	εκπρόσωποί	τους.
Χαιρετισμό	στους	συνέδρους	απηύθυνε	ο	υπουργός	Προστασίας	του	Πολίτη	Μ.	Χρυσο-

χοΐδης,	ο	οποίος	είπε	αρχικά	ότι	σέβεται	και	τιμά	τους	Έλληνες	Αστυνομικούς	και	τη	δου-
λειά	τους,	αναγνωρίζοντας	ότι	ασκούν	ένα	εξαιρετικά	δύσκολο	επάγγελμα.	Στη	συνέχεια	
αναφέρθηκε	στις	αλλαγές	που	πρέπει	να	γίνουν	στην	Αστυνομία,	αφενός	για	να	εκλείψουν	
τα	φαινόμενα	αστυνομικής	βίας	και	οποιασδήποτε	μορφής	βίας	και,	αφετέρου,	για	να	απο-
κτήσουμε	μια	Αστυνομία	σύγχρονη	με	νέες	τεχνολογίες,	με	ένα	καινούργιο	know	how,	με	
σωστή	οργανωτική	διάταξη,	ικανή	να	αντιμετωπίσει	το	σύγχρονο,	το	οργανωμένο	και	το	
οικονομικό	έγκλημα,	όπως	είπε.
Όσον	αφορά	τα	οικονομικά,	αναγνώρισε	την	υποβάθμιση	που	έχουν	υποστεί	και	τόνισε	

ότι	θα	πρέπει	 να	γίνει	μια	 εκτενής	συζήτηση	με	βάση	και	 τη	συνολικότερη	οικονομική	
συγκυρία,	προκειμένου	να	διαμορφωθεί	ένα	νέο	μισθολόγιο	για	τους	εργαζομένους	στα	
Σώματα	Ασφαλείας.	 Επίσης	 έκανε	 λόγο	 για	 την	 προκήρυξη,	 σε	 πιλοτική	 πρώτα	 φάση,	
θέσεων	Διοικητών	Ασφαλείας	και	Διοικητών	των	Αστυνομικών	Τμημάτων	με	κάποιες	ει-
δικές	συμφωνίες.
Όσον	αφορά	το	Ασφαλιστικό,	δήλωσε	αναρμόδιος,	αν	και	σύντομα	θα	είναι	σε	θέση	να	

τους	ενημερώσει	πλήρως	και	για	το	θέμα	αυτό.
Για	 το	 φλέγον	 ζήτημα	 του	Ασφαλιστικού,	 είχαν	 κληθεί	 και	 ενημέρωσαν	 τους	 συνέ-

δρους,	ο	καθηγητής	Εργατικού	Δικαίου	Αλέξης	Μητρόπουλος,	καθώς	και	ο	Διευθυντής	
του	Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.,	Ταξίαρχος	Κωνσταντίνος	Τσουβάλας.

«Με τις τοποθετήσεις τους και τις θέσεις που ανέπτυξαν, θεωρούμε ότι με τα όσα έχουν 
ισχύσει και ακουστεί, δεν μπορούν να θιγούν θεμελιωμένα και ώριμα συνταξιοδοτικά δικαι-
ώματα, δεν θα ισχύσουν διατάξεις αναδρομικά και ότι θα υπάρξει μια περίοδο προσαρμο-
γής και σταδιακής εφαρμογής όπως είθισται και από τους προηγούμενους νόμους των νέων 
ασφαλιστικών διατάξεων»,	ανακοίνωνε	η	ΠΟΑΞΙΑ	τότε.
Ωστόσο,	η	κυβέρνηση	προτίθεται	να	αλλάξει	το	ασφαλιστικό	-	συνταξιοδοτικό,	για	πέ-

μπτη	φορά	στο	 διάστημα	 των	 τελευταίων	 20	 ετών,	 πάντα	με	 δυσμενέστερους	 για	 τους	
ασφαλισμένους	όρους,	οι	οποίοι	είναι	οι	μόνοι	που	δεν	φέρουν	ευθύνη	για	τον	εκτροχι-
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ασμό	των	ελλειμμάτων	των	Ασφαλιστικών	Ταμείων.	Πάγια	θέση	της	Ομοσπονδίας	ήταν	
και	παραμένει	ότι	ουδεμία	αλλαγή	πρέπει	να	υπάρξει	στο	ασφαλιστικό	-	συνταξιοδοτικό	
σύστημα,	καθώς	οι	Έλληνες	Αστυνομικοί	είναι	οι	πλέον	σκληρά	εργαζόμενοι	του	Δημό-
σιου	Τομέα,	αφού	εκτός	των	ιδιαίτερα	δύσκολων	συνθηκών	εργασίας,	είναι	οι	μόνοι	που	
εργάζονται	 χωρίς	 πενθήμερη	 εβδομαδιαία	 εργασία,	 χωρίς	 να	 γνωρίζουν	Χριστούγεννα,	
Πάσχα,	αργίες	κ.λπ.

Έτσι,	στις	11/12/2009	η	Ομοσπονδία	διαμαρτυρήθηκε	στον	υπουργό	«αφενός γιατί δεν 
τους έχει ακόμα καλέσει για διάλογο, αφετέρου δε διότι ήδη συζητούνται αλλαγές στο ασφα-
λιστικό-συνταξιοδοτικό, για τις κρίσεις, το πειθαρχικό δίκαιο κ.λπ.», χωρίς να έχουν λάβει 
καν επισήμως γνώση. Είχε	προηγηθεί	συνάντηση	στη	Βουλή	με	τον	πρόεδρο	της	Διαρκούς	
Επιτροπής	Δημόσιας	Διοίκησης,	Δημόσιας	Τάξης	 και	Δικαιοσύνης	Κώστα	 Σκανδαλίδη,	
στον	οποίο	διατύπωσαν	τα	παράπονά	τους	και	τον	ενημέρωσαν	αναλυτικά	για	τις	διεκδι-
κήσεις	όλων	των	ενστόλων	εκείνη	την	περίοδο.



ΜΕΡΟΣ Δ΄ 
 

Η κόλαση των Μνημονίων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24

Στα δεσμά των Μνημονίων

Το	2010	δεν	μπήκε,	όμως,	με	το...	δεξί!	Όπως	είναι	παγκοίνως	πλέον	γνωστό,	η	χρεοκο-
πία	της	χώρας	ήταν	προ	των	πυλών,	αλλά	«ελάχιστοι»	κοινοί	θνητοί	το	είχαν	αντιληφθεί.	
Το	κόστος	δανεισμού	αυξανόταν	διαρκώς,	οι	αγορές	έδειχναν	τα	δόντια	τους	και	η	κυ-
βέρνηση	Παπανδρέου	προετοιμαζόταν	για	τα	χειρότερα,	προωθώντας	-είτε	παρασκηνιακά	
είτε	φανερά-	μέτρα	διάσωσης	 της	οικονομίας.	Αποκορύφωμα	των	αποφάσεών	της,	όσα	
εξαγγέλθηκαν	από	το	ακριτικό	Καστελόριζο,	στις	23	Απριλίου	2010,	και	τα	οποία	σημα-
τοδοτούσαν	μια	νέα	εποχή	για	όλους	μας	με	την	υπαγωγή	της	χώρας	σε	ένα	«Μηχανισμό	
Στήριξης»	που	δεν	ήταν	άλλος	από	τη	μέγγενη	των	ξένων	δανειστών	και	 τα	Μνημόνιά	
τους.	Έκτοτε	όλοι	ομιλούν	για	προ	και	μετά	Μνημονίων	εποχή,	γεγονός	που	αποτυπώνεται	
και	στο	πρώτο	τεύχος	της	«Αξιωματικής	Αστυνομίας»	του	έτους	2010.	Το	«Μνημονίου 
ανάγνωσμα»	έχει	ήδη	αρχίσει	με	θύματα	και	τους	Έλληνες	Αστυνομικούς....
Όπως	έγραψε	στο	κύριο	άρθρο	της:	«Τριάντα χρόνια πίσω μάς γυρίζουν τα ανάλγητα 

οικονομικά μέτρα για την εξυγίανση της ελληνικής οικονομίας, καθώς από τον πρώτο κιόλας 
υπολογισμό των περικοπών των επιδομάτων, του 13ου και του 14ου μισθού, προκύπτει ότι 
όλοι μας, από τον αστυφύλακα ως τον αντιστράτηγο, θα δούμε το μισθό μας να μειώνεται 
από διακόσια έως και τετρακόσια ευρώ το μήνα.

Τα πρωτοφανή οικονομικά μέτρα με τα οποία επιχειρείται η αντιμετώπιση του δημόσιου 
χρέους και των ελλειμμάτων, προκαλούν σε όλους μας εύλογη ανησυχία και αγανάκτηση, 
αφού για μια ακόμα φορά στρέφονται κατά των μόνιμων θυμάτων, δηλαδή των εργαζόμενων.

Προεκλογικά, αλλά και μετεκλογικά, η σημερινή κυβέρνηση είχε χαρακτηρίσει μια παρό-
μοια δέσμη μέτρων ως καταστροφική και τόνιζε ότι θα οδηγούσαν σε κατάρρευση την οικο-
νομία και στον φαύλο κύκλο της ύφεσης. Σήμερα, όμως, αφού πρώτα καλλιέργησε εντέχνως 
το κλίμα, έλαβε σκληρότερα μέτρα, το μείγμα των οποίων “δολοφονεί” το λαϊκό εισόδημα, 
και καλεί πάλι εμάς να πληρώσουμε την κρίση. 

Ως ένστολοι, δεν περιχαρακωθήκαμε εντός των τειχών, αλλά ενώσαμε τη φωνή μας με τη 
μυριόστομη κραυγή αγωνίας όλων των συμπολιτών μας, εκείνων που ζουν κάτω από τα όρια 
της φτώχειας, είτε συμπιέζονται εξαντλητικά για να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια. Δεν δεχόμα-
στε μοιρολατρικά την πρόκληση να πληρώσουμε μόνο εμείς την κρίση και αγωνιζόμαστε για 
να αποκρούσουμε την επίθεση στο βιοτικό μας επίπεδο. Γνωρίζουμε ότι ο αγώνας θα είναι 
διαρκής και δύσκολος, αλλά είναι μονόδρομος. Έρχονται δύσκολες μέρες. Αναμένονται νέα 
μέτρα και το συνδικαλιστικό μας κίνημα πρέπει να συντονίσει τις ενέργειές του για να μην 
αιφνιδιαστούμε. 

Οι καιροί δεν συγχωρούν καμία ολιγωρία. Απαιτούν τόλμη και αποφασιστικότητα από όλους 
μας. Αν την επιδείξουμε, θα αποτρέψουμε τα χειρότερα, τονίζοντας προς κάθε κατεύθυνση:
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Μπορεί κάποιος να κοροϊδεύει λίγους για πολύ ή πολλούς για λίγο, αλλά όχι όλους για 
πάντα…»
Αυτές	οι	πικρές	αλήθειες	δεν	είχαν	διαφανεί,	όταν	το	προεδρείο	της	ΠΟΑΞΙΑ	προσπα-

θούσε	ακόμα	αρχές	Φεβρουαρίου	του	2010,	κατά	τη	συνεδρίαση	του	διευρυμένου	Διοικη-
τικού	Συμβουλίου,	παρουσία	της	Ηγεσίας,	να	μεταφέρει	την	αγωνία	των	Αξιωματικών	και	
την	αβεβαιότητα	που	υπήρχε	σε	όλη	την	αστυνομική	οικογένεια,	εξαιτίας	της	οικονομικής	
κρίσης	και	των	εξαγγελθέντων	από	τον	ίδιο	τον	Πρωθυπουργό,	μέτρων,	όσον	αφορά	το	
συνταξιοδοτικό-ασφαλιστικό,	το	πάγωμα	των	μισθών	και	την	περικοπή	των	επιδομάτων.	
Θέση	της	Ομοσπονδίας	όσον	αφορά	το	συνταξιοδοτικό	ήταν	ότι	οι	όποιες	αλλαγές	υπάρ-
ξουν,	θα	πρέπει	να	κατατείνουν	στη	διεύρυνση	των	κινήτρων	παραμονής	στο	Σώμα,	όπως	
συνέβη	με	το	Νόμο	3686/2008,	και	όχι	στη	θέσπιση	αντικινήτρων	αποχώρησης,	ώστε	να	
αποτραπεί	ο	πανικός	και	να	αποφευχθούν	μαζικές	αποχωρήσεις,	με	ό,τι	αυτό	θα	συνεπάγε-
ται	για	την	ίδια	τη	λειτουργία	του	αστυνομικού	οργανισμού,	αλλά	και	τη	βιωσιμότητα	των	
ασφαλιστικών	ταμείων.
Όσον	αφορά	το	Μ.Τ.Σ.,	δηλώθηκε	ότι	«αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, για το οποίο μόνοι 

υπεύθυνοι και υπόλογοι είναι οι μέχρι σήμερα διοικούντες, και τονίστηκε ότι δεν θα δεχθού-
με σε καμία περίπτωση το διαχωρισμό του με την απομάκρυνση των αστυνομικών από αυτό. 
Η όποια λύση επιλεγεί μετά από σχετικό διάλογο, θα πρέπει να έχει ως προαπαιτούμενο τη 
διατήρηση της σημερινής του μορφής». 
Για	την	αναδιάρθρωση	των	υπηρεσιών	της	ΕΛ.ΑΣ.,	τονίστηκε	ότι	πρέπει	να	γίνει	με	

κατευθύνσεις,	στρατηγική,	στόχους,	κριτήρια	αξιολόγησης	με	βάση	τα	νέα	πληθυσμιακά	
και	εγκληματολογικά	δεδομένα	και	με	κυρίαρχο	δόγμα	ότι	το	αστυνομικό	τμήμα	και	το	
τμήμα	ασφαλείας	είναι	τα	κύτταρα	της	Αστυνομίας	και	δεν	πρέπει	να	αποδυναμώνονται.
Από	την	πλευρά	του,	ο	υπουργός	Μ.	Χρυσοχοϊδης,	ζήτησε	από	όλους	«να γίνει προσπά-

θεια για μια καινούργια αρχή, ώστε να μην ξαναζήσει η χώρα στιγμές όπως το Δεκέμβριο 
του 2008, όταν οι αστυνομικοί έκρυβαν την ιδιότητά τους».	Πρόσθεσε	ότι	«πρέπει να ξα-
ναγίνουμε Αστυνομία, και αυτό θα γίνει ανεβάζοντας το ηθικό και την αυτοπεποίθηση των 
αστυνομικών».	Αναλύοντας	την	πολιτική	του	για	την	αντιμετώπιση	της	εγκληματικότητας,	
ζήτησε	να	υπάρξει	«αφύπνιση»	και	πραγματική	διοίκηση	από	τους	Αξιωματικούς,	ώστε	να	
δουλέψουν	και	πάλι	οι	μηχανές	της	Αστυνομίας.	Όσον	αφορά	τα	πολλά	παράλληλα	επίπε-
δα	διοίκησης,	πρέπει	να	αλλάξει	το	καθεστώς	αυτό,	όπως	είπε,	με	νέα	διάταξη	δυνάμεων	
και	ανασχεδιασμό	των	μέτρων	ώστε	να	σταματήσει	η	άσκοπη	κατασπατάληση	και	κατα-
πόνηση	των	αστυνομικών	δυνάμεων,	ενώ	θα	πρέπει	να	καθιερωθούν	και	αμοιβές	πολλών	
κατηγοριών	με	βάση	την	απόδοση.
Αναφερόμενος	στις	κρίσεις-προαγωγές,	είπε	ότι	πρέπει	να	αλλάξει	το	υφιστάμενο	καθε-

στώς	αποστρατειών	και	των	μονίμως	αριστούχων	και	σχετικά	με	τη	συσταθείσα	επιτροπή	
για	το	παραπάνω	ζήτημα,	είπε	ότι	το	όποιο	πόρισμά	της	θα	τεθεί	σε	διαβούλευση,	ενώ	για	
το	πειθαρχικό	είπε	ότι	είναι	αδήριτη	ανάγκη	η	αλλαγή	του,	ώστε	να	πάψει	να	υπάρχει	η	
αίσθηση	της	ατιμωρησίας	ή	της	άδικης	τιμωρίας.
Όσο	για	το	Ασφαλιστικό,	επανέλαβε	ότι	δεν	θα	θιγούν	ώριμα	συνταξιοδοτικά	δικαιώ-

ματα	και	ότι	σε	κάθε	περίπτωση,	για	τις	όποιες	αποφάσεις	ληφθούν,	θα	υπάρξει	περίοδος	
προσαρμογής	ώς	το	2014-2015.
Για	το	Μ.Τ.Σ.,	τόνισε	με	έμφαση	ότι	οι	στρατιωτικοί	κάνουν	κρίσιμο	λάθος	αν	θεωρούν	

ότι	το	4%	από	τα	εξοπλιστικά	προγράμματα	είναι	δικός	τους	κοινωνικός	πόρος.	Το	ταμείο	
δεν	είναι	ιδιοκτησία	τους,	τόνισε	ο	υπουργός,	θα	πρέπει	όμως,	όπως	είπε,	να	δούμε	το	θέμα	
της	βιωσιμότητάς	του,	εργαζόμενοι	από	κοινού	προς	αυτήν	την	κατεύθυνση.
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Σχετικά	με	τα	οικονομικά,	επικαλέστηκε	τη	δύσκολη	περίοδο	για	τη	χώρα	μας,	ζητώντας	
την	κατανόηση	όλων	και	εξέφρασε	τη	λύπη	του	που	η	αποζημίωση	για	το	πενθήμερο	και	
τη	νυχτερινή	εργασία	έχει	μείνει	στάσιμη	από	την	περίοδο	της	υπουργίας	του,	το	2002.	
Δεν	παρέλειψε,	όμως,	να	τονίσει	ότι,	παρά	τις	δυσκολίες,	θα	προσπαθήσει	να	βελτιώσει	το	
εισόδημα	των	ενστόλων	με	την	πρώτη	ευκαιρία.
Ο	Αρχηγός	της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	Αντιστράτηγος	Ελευθέριος	Οικονόμου,	απαντώ-

ντας	στο	καθολικό	αίτημα	 για	αναπλήρωση	 των	κενών	οργανικών	 θέσεων,	 ξεκαθάρισε	
ότι	στην	παρούσα	φάση	είναι	ανέφικτο	να	συμβεί	αυτό	λόγω	έλλειψης	οικονομικών	πό-
ρων,	χαρακτήρισε	πάντως	αποκαρδιωτική	την	εικόνα	ορισμένων	υπηρεσιών	και	 ζήτησε	
περαιτέρω	 δραστηριοποίηση	 των	 διοικούντων	 για	 την	 αντιμετώπιση	 των	 προβλημάτων	
που	υπάρχουν.
Για	το	θέμα	των	διαθεσιμοτήτων,	αντέκρουσε	όσα	λέγονται	ότι	έχουν	προκαλέσει	αδρά-

νεια	και	απροθυμία	προσφοράς,	τονίζοντας	ότι	όλες	είναι	δικαιολογημένες	και	αποσκοπούν	
στο	να	υπάρξει,	επιτέλους,	εξατομίκευση	της	ευθύνης	του	καθενός.	Για	την	αναδιάρθρωση	
των	 υπηρεσιών,	 ανακοίνωσε	 ότι	 αυτή	 θα	 εξαρτηθεί	 και	 από	 την	 επικείμενη	 διοικητική	
μεταρρύθμιση,	ώστε	οι	όποιες	αλλαγές	να	αντέχουν	σε	βάθος	χρόνου.	Απέκλεισε	κατηγο-
ρηματικά	την	ενοποίηση	των	Τμημάτων	Τάξης	και	Ασφάλειας,	ενώ	για	τη	δημιουργία	Κε-
ντρικής	υπηρεσίας	δίωξης	οργανωμένου	εγκλήματος	είπε	ότι	δημιουργείται	στα	πρότυπα	
άλλων	ευρωπαϊκών	αστυνομιών.
Τέλος,	για	τις	κρίσεις-προαγωγές,	τόνισε	με	έμφαση	ότι	η	αρμόδια	επιτροπή	εργάζεται	

με	εντολή	του	υπουργού	και	το	όποιο	πόρισμά	της	πριν	οριστικοποιηθεί	θα	δοθεί	στο	Αρ-
χηγείο	και	θα	αποτελέσει	αντικείμενο	διαλόγου	με	τα	συνδικαλιστικά	μας	όργανα.
Δεδομένης	 της	 αξιοπιστίας	 της	 κυβέρνησης	 και	 της	 οξύτητας	 των	 προβλημάτων,	 το	

προεδρείο,	δίνοντας	μια	πρώτη	απάντηση,	ανήγγειλε	τη	συμμετοχή	του	στην	εκδήλωση	
διαμαρτυρίας	της	ΑΔΕΔΥ,	στις	10	Φεβρουαρίου	2010,	τονίζοντας	ότι	για	την	οικονομική	
κρίση	δεν	ευθύνονται	οι	εργαζόμενοι.	
Το	ίδιο	έγινε	και	στις	24/2/2010,	στο	νέο	συλλαλητήριο	των	τριτοβάθμιων	συνδικαλι-

στικών	οργανώσεων,	όπου	συμμετείχαν	πολυμελείς	αντιπροσωπείες	και	 ένωσαν	 τις	 δυ-
νάμεις	τους	με	τους	υπόλοιπους	εργαζομένους,	προκειμένου	να	αποκρούσουν	τα	νέα,	πιο	
επώδυνα	μέτρα	που	έρχονταν	και	απειλούσαν	να	αφαιρέσουν	και	τα	τελευταία	ψήγματα	
του	εναπομείναντος	εισοδήματος	των	αστυνομικών.	Η	τελική	διατύπωση	των	μέτρων	που	
περιλαμβάνονταν	στο	σταθεροποιητικό	πρόγραμμα	της	Κυβέρνησης,	διέλυσε	τις	όποιες	
αυταπάτες.	Οι	προεκλογικές	διακηρύξεις	για	δήθεν	στήριξη	του	εισοδήματος	με	αυξήσεις	
που	θα	κάλυπταν	τον	πληθωρισμό,	πήγαν	περίπατο,	στο	βωμό	του	αυξημένου	ελλείμματος	
που	υποτίθεται	ότι	δεν	ήταν	γνωστό	πριν	από	τις	εκλογές.
Στο	σταθεροποιητικό	πρόγραμμα	περιλαμβάνεται	μείωση	των	αποδοχών	των	ενστόλων,	

ανατροπή	του	ασφαλιστικού	συστήματος,	αύξηση	των	ορίων	ηλικίας	κ.λπ.	«Αλήθεια, για 
την καταλήστευση των ασφαλιστικών μας ταμείων ποιος ευθύνεται, όταν το ίδιο το κράτος 
εξανάγκαζε με Νόμο τις διοικήσεις τους να καταθέτουν τα αποθεματικά τους με μηδενικά 
επιτόκια στην Τράπεζα της Ελλάδος επί σειρά ετών, να επενδύουν σε μετοχές φούσκες και σε 
δομημένα ομόλογα; Διεκδικούμε:

Πραγματικές αυξήσεις, ανατροπή της πολιτικής λιτότητας των περικοπών και της μόνιμης 
μείωσης των μισθών και των συντάξεων.

Νέο μισθολόγιο με ενσωμάτωση των επιδομάτων.
Δίκαιο φορολογικό σύστημα.
Κατοχύρωση του Δημόσιου Κοινωνικού Χαρακτήρα της Ασφάλισης στο Δημόσιο.
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Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε πιο δυναμικά τον αγώνα 
μας, με πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ενστόλων στο αμέσως προσεχές διά-
στημα και πάντα με την προσμονή των εξελίξεων για τον Οργανισμό μας. ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ... ΔΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ,	δήλωναν	οι	συνδικαλιστές.
Η	μοναδική	ίσως	πρόοδος	που	συντελέστηκε,	αφορούσε	το	εκπαιδευτικό	σύστημα,	αν	

και	εδώ	η	προσπάθεια	έμεινε	στα	χαρτιά.	Στις	25	Φεβρουαρίου	2010,	συνεδρίασε	υπό	την	
προεδρία	του	υφυπουργού	Προστασίας	του	Πολίτη,	Σπύρου	Βούγια,	η	Μεικτή	Ομάδα	Ερ-
γασίας	που	συστήθηκε	για	τη	μεταρρύθμιση	του	συστήματος	εκπαίδευσης	των	Σωμάτων	
Ασφαλείας,	στην	οποία	συμμετείχε	ως	εκπρόσωπος	της	ΠΟΑΞΙΑ	ο	Γενικός	Γραμματέας	
της	Ε.Α.Ε.Α.	Αττικής,	Αστυνόμος	Α’	Βράντζας	Βασίλειος.
Βούληση	της	Ηγεσίας	ήταν	η	αποστρατικοποίηση	της	εκπαίδευσης,	η	επανεξέταση	της	

σχέσης	μεταξύ	της	θεωρητικής	εκπαίδευσης	και	της	πρακτικής	άσκησης	στα	αστυνομικά	
τμήματα	και	σε	άλλες	υπηρεσίες	της	Αστυνομίας,	καθορισμένες	ειδικά	προς	τούτο,	η	κα-
θιέρωση	προγράμματος	πολιτιστικών	παρεμβάσεων	για	τους	σπουδαστές	των	Σχολών	των	
Σωμάτων	Ασφαλείας,	η	αναβάθμιση	του	διδακτικού	προσωπικού	και	η	αναθεώρηση	των	
προγραμμάτων	σπουδών	και	 των	 εκπαιδευτικών	συγγραμμάτων,	 η	 ανωτατοποίηση	 των	
Σχολών	Αξιωματικών	της	Αστυνομίας	και	του	Πυροσβεστικού	Σώματος,	η	ένταξη	στο	σύ-
στημα	των	Πανελληνίων	Εξετάσεων	των	Σχολών	Πυροσβεστικού	και	Λιμενικού	Σώματος,	
η	 ενδυνάμωση	 του	συστήματος	 μετεκπαίδευσης,	 ο	 εκσυγχρονισμός	 των	μεθόδων	 διδα-
σκαλίας	και	η	αξιοποίηση	των	νέων	τεχνολογιών	και	με	την	εισαγωγή	της	εξ	αποστάσεως	
εκπαίδευσης.

Οι πρώτες περικοπές

Το	Μάρτιο	η	κυβέρνηση,	αντιμέτωπη	με	την	οικονομική	κρίση,	αναζητά	διεξόδους	για	
την	αποπληρωμή	του	δημόσιου	χρέους	(129,7%	του	ΑΕΠ	το	2009).
Στις	23	Απριλίου,	όπως	προαναφέραμε,	ο	Γ.	Παπανδρέου	απευθύνει	το	«ιστορικό»	του	

διάγγελμα	από	το	Καστελόριζο,	ενώ	λίγο	μετά,	στις	3	Μαΐου	του	2010,	απευθύνει	αίτημα	
για	ευρωπαϊκή	βοήθεια,	η	οποία	συνοδεύεται	από	δυο	μνημόνια	και	ουκ	ολίγους	εφαρμο-
στικούς	νόμους.

Τα	πρώτα	μνημονιακά	μέτρα	είχαν	αρχίσει	να	ψηφίζονται	από	το	Μάρτιο	με	το	σχέδιο	
νόμου	«Προστασία	της	Εθνικής	Οικονομίας.	Επείγοντα	Μέτρα	για	την	Αντιμετώπιση	της	
Δημοσιονομικής	Κρίσης»,	στο	άρθρο	1	παρ.	2	του	οποίου	προβλεπόταν	και	η	μείωση	των	
πάσης	φύσεως	χορηγούμενων	επιδομάτων,	με	εξαίρεση	του	επιδόματος	Χρόνου	Υπηρεσί-
ας	και	Οικογενειακής	Παροχής	κατά	12%.
Παράλληλα,	 μειώνονταν	 κατά	 30%	 τα	 δώρα	Χριστουγέννων,	Πάσχα	και	 το	 επίδομα	

αδείας.	Με	δεδομένο	ότι	τα	χορηγούμενα	επιδόματα	αποτελούσαν	το	40%	των	συνολικών	
αποδοχών	των	ενστόλων,	αφού	είχαν	εξαιρεθεί	από	το	ενιαίο	μισθολόγιο	που	είχε	θεσπι-
σθεί	το	2003	για	τους	υπόλοιπους	Δημοσίους	Υπαλλήλους,	η	συνολική	μείωση	του	εισοδή-
ματός	τους	αυξήθηκε	δραματικά.	Σύμφωνα	με	υπολογισμούς,	μετά	τις	μειώσεις	κατά	12%	
τα	επιδόματα	διαμορφώνονταν	ως	εξής:
Α.-	ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΩΝ:
Άγαμος:	138	ευρώ
Έγγαμος	χωρίς	τέκνα:	209	ευρώ
Έγγαμος	με	τέκνα:	279	ευρώ
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Β.-	ΕΙΔΙΚΗΣ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΚΑΙ	ΕΙΔΙΚΩΝ	ΣΥΝΘΗΚΩΝ,	τα	οποία	έχουν	χορηγη-
θεί	λόγω	των	ιδιαίτερων	συνθηκών	και	της	επικινδυνότητας	της	εργασίας	των	ενστόλων:
Ειδικής	απασχόλησης:
α)	Ανώτατοι	Αξιωματικοί,	καθώς	και	για	τους	έχοντες	μισθολογική	διαβάθμιση	Ταξιάρ-

χου	και	πάνω	427	ευρώ.	
β)	Λοιποί	Αξιωματικοί	και	Ανθυπαστυνόμοι	241	ευρώ.	
γ)	Υπαξιωματικοί	και	Αστυφύλακες	179	ευρώ.
Ειδικών	Συνθηκών,	το	οποίο	μέχρι	την	ψήφιση	του	παραπάνω	Νομοσχεδίου	είχε	καθο-

ρισθεί	στο	8%	του	Β.Μ.	του	Υ/Β’	όπως	αυτός	διαμορφωνόταν	κάθε	φορά	με	την	εκάστοτε	
εισοδηματική	πολιτική	 (Ν.	3554/2007	άρθρο	1	παρ.	 7)	και	σήμερα	ανέρχεται	σε	71,92	
ευρώ.	Με	το	ψηφισθέν	νομοσχέδιο,	το	ανωτέρω	επίδομα	παγώνει	στα	63,29	ευρώ.	
Γ.	ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ	ΕΥΘΥΝΗΣ,	το	οποίο	καθορίζεται	ως	εξής:
Αρχηγός:	587	ευρώ
Αντιστράτηγος:	441	ευρώ
Υποστράτηγος:	323	ευρώ
Ταξίαρχος:	205	ευρώ
Αστυν.	Διευθυντής:	147	ευρώ
Αστυν.	Υποδιευθυντής:	59	ευρώ
Κατώτεροι	Αξιωματικοί:	44	ευρώ
Ανθυπ/μοι	-	Αρχ/κες	-	Αστ/κες:	36	ευρώ	
Δ.	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,	το	οποίο	καθορίζεται	ως	εξής:
Ανώτατοι	Αξιωματικοί:	147	ευρώ
Αστυν.	Διευθυντές:	118	ευρώ
Αστυν.	Υποδιευθυντές	και	Αστυνόμοι	Α’:	88	ευρώ,	Κατώτεροι	Αξιωματικοί:	59	ευρώ
Ανθυπαστυνόμοι:	30	ευρώ
Ε.	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΠΕΡΑΝ	ΤΟΥ	5ΝΘΗΜΕΡΟΥ	ΕΡΓΑΣΙΑ,	η	οποία	ανέρ-

χεται	σε	46	ευρώ.
ΣΤ.	ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ	ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ	(νυχτερινά)	η	οποία	ανέρχε-

ται	στα	2,93	ευρώ	η	ώρα	(ανώτατο	όριο	ωρών	64	τον	μήνα).
Υπολογίζεται	επίσης	ότι	οι	συνολικές	ετήσιες	απώλειες	του	εισοδήματος	κυμαίνονταν	

από	2.700	ευρώ	για	τους	Κατώτερους	Αξιωματικούς	μέχρι	και	4.650	για	τους	Ανώτερους	
Αξιωματικούς,	ήτοι	από	220	μέχρι	400	ευρώ	μηνιαίως.	Εάν	σε	αυτές	προστεθούν	και	οι	
απώλειες	από	την	αύξηση	των	έμμεσων	και	άμεσων	φόρων	(Φ.Π.Α.	-	καύσιμα	κ.λπ.),	τότε	
όλοι	αντιλαμβανόμαστε	ότι	μιλάμε	για	ληστρική	επιδρομή	που	ανέτρεπε	τον	οικογενειακό	
προγραμματισμό	του	καθενός	και	υποβίβαζε	περαιτέρω	το	βιοτικό	τους	επίπεδο.
Μπροστά	σε	αυτή	 τη	διαμορφωμένη	κατάσταση,	 οι	Ομοσπονδίες	 επισκέφτηκαν	στις	

9-3-2010	τον	υπουργό	Προστασίας	του	Πολίτη,	στον	οποίο	εξέθεσαν	την	τραγική	οικο-
νομική	κατάσταση,	όπως	αυτή	διαμορφώθηκε	με	την	ψήφιση	του	προαναφερομένου	νο-
μοσχεδίου.	Οι	Ομοσπονδίες	όλων	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	προχώρησαν	σε	νέα	συγκέ-
ντρωση	διαμαρτυρίας	στη	πλατεία	Κολοκοτρώνη,	κατά	την	ημέρα	γενικής	απεργίας	της	
Γ.Σ.Ε.Ε.	και	της	Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,	στις	11-3-2010.

«Η δύναμη της Ομοσπονδίας μας είστε εσείς και μόνο με τη δυναμική συμμετοχή σας στα Συν-
δικαλιστικά μας δρώμενα μπορούν να αποτραπούν τυχόν νέα χειρότερα μέτρα που ετοιμάζονται 
σε βάρος μας είτε με το Ασφαλιστικό είτε με νέα περικοπή των αποδοχών μας. Γι’ αυτό σάς κα-
λούμε και πάλι να υψώσουμε τη φωνή μας, να αντισταθούμε, να απαιτήσουμε και να αγωνισθού-
με για να μην υπάρξει οπισθοδρόμηση!!!»,	ανέφεραν	οι	Αξιωματικοί	στην	ανακοίνωσή	τους.
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Αναπόφευκτα	και	η	8η	Μαρτίου,	Παγκόσμια	Ημέρα	της	Γυναίκας,	επισκιάζεται	από	τα	
πρωτόγνωρα	οικονομικά	μέτρα:

«Στη δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία που βιώνουμε, η αναφορά μας στην 
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ξεφεύγει από τον χαρακτήρα του απλού επετειακού εορτα-
σμού. Σήμερα και μετά από τόσα χρόνια, οι γυναίκες συνεχίζουν να αγωνίζονται, συνεχίζουν 
να παλεύουν, γιατί εξακολουθούμε να ζούμε σε μια κοινωνία που τίποτα δεν χαρίζεται, αλλά 
όλα κατακτώνται.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας τιμά και στέκεται με σεβασμό στον 
καθημερινό αυτό αγώνα της γυναίκας, και ιδίως της γυναίκας Αξιωματικού, η οποία προκει-
μένου να ανταποκριθεί στους πολλούς και δύσκολους ρόλους που έχει επωμιστεί ως μητέρα, 
σύζυγος και εργαζόμενη, μάχεται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και αντίξοες συνθήκες, λόγω 
της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματός της.

Η Ομοσπονδία μας είναι σταθερά δίπλα στη συναδέλφισσα αστυνομικό για να εξαλει-
φθούν οι όποιες ανισότητες και διακρίσεις, εντός και εκτός Ελληνικής Αστυνομίας. Καλούμε 
όλες τις συναδέλφισσές μας, να ενισχύσουν με τη συμμετοχή τους το συνδικαλιστικό μας κί-
νημα, τον αγώνα μας για ισονομία, ισότητα και ίσες ευκαιρίες, ιδίως σήμερα που πλήττονται 
όσο ποτέ άλλοτε τα οικονομικά, ασφαλιστικά και κοινωνικά τους δικαιώματα».
Ακολούθησε	νέα	διαδήλωση	(11/3/2010)	στην	Πλατεία	Κολοκοτρώνη	στην	Αθήνα,	ενώ	

οι	Ομοσπονδίες	 δήλωναν	 διαρκώς	 τη	 συμπαράστασή	 τους	 σε	 όλους	 τους	 κλάδους	 των	
εργαζομένων	που	έδιναν	αγώνες	κατά	των	Μνημονίων.	Σε	ένα	τέτοιο	συλλαλητήριο,	στις	
5/3/2010,	δημιουργήθηκαν	αρνητικές	εντυπώσεις	και	ποικίλα	σχόλια	όταν	έγινε	γνωστό	
ότι	ο	αγωνιστής	της	Δημοκρατίας	Μανώλης	Γλέζος	ψεκάστηκε	με	χημικά	κατά	τη	διάρ-
κεια	του	συλλαλητηρίου	της	ΓΣΕΕ	και	της	ΑΔΕΔΥ	και	μεταφέρθηκε	σε	νοσοκομείο.
Η	τραγική	ειρωνεία	είναι	ότι	ο	ίδιος	υπήρξε	κεντρικός	ομιλητής	της	εκδήλωσης	διαμαρ-

τυρίας	που	είχαν	κάνει	οι	Ομοσπονδίες	ένα	χρόνο	πριν	στην	Πλατεία	Συντάγματος	για	την	
καταδίκη	της	βίας	απ’	όπου	κι	αν	αυτή	προέρχεται.	Αντιπροσωπεία	των	Ομοσπονδιών	τον	
επισκέφθηκε	αμέσως	στο	νοσοκομείο	και	εξέφρασε	τη	λύπη	της	για	τον	τραυματισμό	του.	
Του	επέδωσε,	μάλιστα,	συμβολικά	μια	ανθοδέσμη,	καθώς	και	μια	επιστολή	που	ανέφερε	
τα	εξής:

«Αγαπητέ Κύριε Γλέζο, 
Με αισθήματα έντονης ανησυχίας και αγανάκτησης πληροφορηθήκαμε ότι κατά τη δι-

άρκεια της ειρηνικής εκδήλωσης διαμαρτυρίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων Γ.Σ.Ε.Ε. 
- Α.Δ.Ε.Δ.Υ., χρησιμοποιήθηκαν και πάλι συνάδελφοί μας στον άχαρο ρόλο της καταστολής, 
με αποτέλεσμα να τραυματισθεί ο άνθρωπος-σύμβολο των αγώνων του λαού μας, εσείς, που 
έχετε άλλωστε συμπαρασταθεί και στηρίξει τους αγώνες μας. Δεχθείτε τις ειλικρινείς μας 
ευχές για ταχεία ανάρρωση. Χίλια συγγνώμη! Με εκτίμηση και συμπάθεια».
Σε	δηλώσεις	του	στα	ΜΜΕ	ο	πρόεδρος	της	ΠΟΑΞΙΑ,	Δημήτρης	Γεωργατζής,	επισή-

μανε,	εξάλλου,	ότι	«είναι δύσκολος και άχαρος ο ρόλος του αστυνομικού, ειδικότερα όταν 
έρχεται σε αντιπαράθεση-σύγκρουση με κοινωνικές ομάδες, οι οποίες αγωνίζονται και διεκ-
δικούν, γιατί στα πρόσωπά τους βλέπουμε και τους δικούς μας αγώνες για την επίλυση των 
προβλημάτων του Οργανισμού μας. συστήνουμε στους συναδέλφους ψυχραιμία, νηφαλιότη-
τα και αξιολόγηση του προβλήματος που κάθε φορά διαχειρίζονται και λέμε στην κοινωνία 
ότι δεν μας χωρίζει τίποτα με κανέναν συμπολίτη μας – αντίθετα, μας ενώνουν οι κοινοί 
αγώνες με όλους αυτούς που αγωνίζονται και διεκδικούν».
Από	δω	και	πέρα,	σχεδόν	κάθε	μέρα,	η	δράση	της	Ομοσπονδίας	εστιάζεται	στην	προ-

στασία	των	κατακτήσεων	που	είχαν	κερδηθεί	με	πολλούς	αγώνες	και	θυσίες.	Συναντήσεις	



621

Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

με	πολιτικά	κόμματα,	παραστάσεις	διαμαρτυρίας	όλη	την	άνοιξη210	και	το	καλοκαίρι	του	
2010.	
Τίθεται	ευθέως	το	αίτημα	της	εξαίρεσης	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	από	τις	δρομολογη-

μένες	περικοπές,	αλλά	εις	ώτα	μη	ακουόντων.	Να	πληρώσουν	αυτοί	που	προκάλεσαν	την	
κρίση,	«οι	λυμεώνες	στο	εδώλιο,	άλλως	το	κρίμα	στο	λαιμό	σας»	είναι	πλέον	το	κυρίαρχο	
αίτημα	των	ενστόλων,	που	μέρα	με	τη	μέρα	πολλαπλασιάζουν	τα	ερωτήματά	τους	όσον	
αφορά	την	πολιτική	της	κυβέρνησης.	Επιζήτησαν	δε	συνάντηση	με	τον	Αρχηγό	της	Αξι-
ωματικής	αντιπολίτευσης	Αντώνη	Σαμαρά,	 ενώ	με	 διαρκείς	 επισκέψεις	στα	οικονομικά	
υπουργεία,	προσπαθούσαν	να	περισώσουν	ό,τι	ήταν	δυνατόν.
Για	να	απαντηθούν	τα	ερωτήματα	των	αστυνομικών	πραγματοποιήθηκε	στις	2/7/2010,	

με	πρωτοβουλία	της	Πολιτικής	Ηγεσίας	έκτακτη	ενημερωτική	συνάντηση,	στην	οποία	πα-
ρευρέθηκαν	αντιπροσωπείες	και	των	άλλων	Ομοσπονδιών,	αλλά	και	οι	Αρχηγοί	των	τριών	
Σωμάτων	-	ΕΛ.ΑΣ.,	Π.Σ.	και	Λ.Σ.
Από	την	ενημέρωση	προέκυπτε	ότι	προωθείται	τροπολογία	σε	νομοσχέδιο	για	το	Συ-

νταξιοδοτικό	των	Δημοσίων	Υπαλλήλων	και	αναμένεται	να	ψηφιστεί	μέχρι	την	15/7/2010.	
Οι	συνδικαλιστές	κατήγγειλαν	την	κυβέρνηση	ότι	άλλα	τους	έλεγε	έως	τότε.	«Αντίθετα, 
σήμερα επιχειρείται ο απόλυτος αιφνιδιασμός, αφού καλούμαστε να πάρουμε θέση και να εκ-
φέρουμε τις απόψεις μας χωρίς καν να μας έχει δοθεί το τελικό σχέδιο, μέσα σε 2 ή 3 ημέρες, 
και μάλιστα για ένα Νομοσχέδιο που θα καθορίσει το συνταξιοδοτικό καθεστώς χιλιάδων 
συναδέλφων που υπηρετούν ή θα υπηρετήσουν μελλοντικά στο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ»,	έλεγαν.

Το Ασφαλιστικό

Η	Ομοσπονδία	προχώρησε	στη	σύγκληση	Έκτακτου	Διευρυμένου	Διοικητικού	Συμβου-
λίου	στις	7/07/2010	στο	αμφιθέατρο	της	Γ.Α.Δ.Α.	όπου	ο	καθηγητής	Εργατικού	Δικαίου	
Αλέξης	Μητρόπουλος	ανέλυσε	και	ενημέρωσε	τους	συμμετέχοντες	για	τη	σκληρότητα	με	
την	οποία	αντιμετώπιζε	το	Μνημόνιο	τους	ένστολους.	Το	νέο	Ασφαλιστικό	ψηφίστηκε	εν	
μέσω	διαδηλώσεων	στις	15	Ιουλίου	2010,	προκαλώντας	την	κατακραυγή	και	των	ενστό-
λων,	διότι:
Α.	Στο	άρθρο	20	παρ.	 1	αναφέρεται	 ρητά	ότι	 όσοι	 έχουν	θεμελιώσει	ή	 θεμελιώνουν	

συνταξιοδοτικό	δικαίωμα	(δηλαδή	έχουν	24	έτη,	6	μήνες	και	1	ημέρα	πραγματικής	υπη-
ρεσίας)	μέχρι	και	την	31η	Δεκεμβρίου	2010,	δεν	θίγονται	από	την	παραμονή	τους	στην	
υπηρεσία	μετά	την	ημερομηνία	αυτή	και	τυχόν	συνταξιοδοτικές	μεταβολές	στη	διάρκεια	
αυτής	δεν	επηρεάζουν	τις	προϋποθέσεις	συνταξιοδότησής	τους,	τον	τρόπο	υπολογισμού,	
καθώς	και	το	χρόνο	έναρξης	καταβολής	της	σύνταξής	τους.
Β.	Στο	ίδιο	άρθρο	και	στην	παρ.	2,	προβλέπεται	μεταβατική	περίοδος	προσαρμογής	για	

τους	θεμελιώνοντες	συνταξιοδοτικό	δικαίωμα	από	το	2011	έως	το	2014	ως	ακολούθως:
έτος	2011	συν	1,5	έτος	υποχρεωτικής	παραμονής	πλέον	της	25ετίας	(24	έτη	-	6	μήνες	+	
1	μέρα)
έτος	2012	συν	3	χρόνια	υποχρεωτικής	παραμονής	πλέον	της	25ετιας	(24	έτη	-	6	μήνες	
+	1	μέρα)

210. Τραγικό συμβάν, κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου της ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ (5/5/2010) ο εμπρη-
σμός στο υποκατάστημα της Μαρφίν, όπου βρήκαν φρικτό θάνατο τρία άτομα, ανάμεσά τους και μια 
έγκυος. Η ΠΟΑΞΙΑ εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την ανείπωτη τραγωδία και ζήτησε τη σύλληψη 
και την παραδειγματική τιμωρία των δραστών.
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έτος	2013	συν	4,5	χρόνια	υποχρεωτικής	παραμονής	πλέον	της	25ετίας	(24	έτη	-	6	μήνες	
+	1	μέρα)
έτος	2014	συν	6	χρόνια	υποχρεωτικής	παραμονής	πλέον	της	25ετίας	(24	έτη	-	6	μήνες	
+	1	μέρα).
Γ.	Για	 τους	 θεμελιώνοντες	συνταξιοδοτικό	 δικαίωμα	μέχρι	 και	 31/12/2014,	 ο	 τρόπος	

υπολογισμού	της	σύνταξης	παραμένει	ο	ισχύων	μέχρι	σήμερα,	ενώ	για	όσους	θεμελιώνουν	
δικαίωμα	σύνταξης	από	1/01/2015	και	μετά,	η	σύνταξή	τους	υπολογίζεται	σύμφωνα	με	
τον	τρόπο	υπολογισμού	που	προβλέπεται	στο	άρθρο	4	του	παρόντος	νόμου,	δηλ.	ετήσιο	
ποσοστό	αναπλήρωσης	για	όλο	τον	ασφαλιστικό	βίο,	βάσει	της	κλίμακας	από	0,80%	στο	
1°	έτος	μέχρι	1,50%	για	το	40ό	έτος	εργασίας.
Δ.	Στα	σαράντα	(40)	συνολικά	συντάξιμα	έτη	περιλαμβάνονται:
α.	Ο	χρόνος	πραγματικής	συντάξιμης	Υπηρεσίας.
β.	Η	στρατιωτική	θητεία	εφόσον	αναγνωρισθεί	(εφεξής	το	χρηματικό	ποσό	που	αναλογεί	

για	την	εξαγορά	θα	είναι	μειωμένο	κατά	30%	μέχρι	το	2014	και	κατά	50%	στη	συνέχεια).
γ.	Ο	χρόνος	διαδοχικής	ασφάλισης	(Ι.Κ.Α.	κ.λπ.)
δ.	Ο	χρόνος	υπηρεσίας	των	ΟΠΥ	-	ΕΠΥ,	εφόσον	μετά	την	απομάκρυνσή	τους	κάποιος	

κατατάχθηκε	στα	Σώματα	Ασφαλείας	ή	στην	Πυροσβεστική.
ε.	Ο	χρόνος	υπηρεσίας	των	πέντε	(5)	ετών	που	λογίζεται	αυξημένος	στο	διπλάσιο	(μά-

χιμη	πενταετία),	με	 την	καταβολή	 εισφορών	ασφαλισμένου	και	 εργοδότη,	 οι	 οποίες	 θα	
υπολογίζονται	 στην	 εκάστοτε	αποζημίωση	που	 λαμβάνουν	οι	 εργαζόμενοι	 στα	Σώματα	
Ασφαλείας	για	την	πέραν	του	πενθημέρου	εργασία	και	θα	παρακρατούνται	κατ’	ανώτατο	
όριο	για	πέντε	(5)	χρόνια.	Δηλαδή	με	σημερινές	τιμές	το	παραπάνω	ποσό	συνολικά	ανέρ-
χεται	στα	2.320,00€	[(20%	X	46	€	Χ	232)	Σάββατα	ή	Κυριακές	για	πέντε	(5)	έτη].
Ε.	Στο	άρθρο	22	παρ.	1,	προβλέπεται	ότι	στον	υπολογισμό	του	χρόνου	θεμελίωσης	συ-

νταξιοδοτικού	δικαιώματος,	προσμετράται	και	ο	ελάχιστος	χρόνος	σπουδών	-ανεξάρτητα	
του	χρόνου	κατάταξης-	για	την	απόκτηση	ενός	πτυχίου	Ανώτατου	Εκπαιδευτικού	Ιδρύμα-
τος	Εσωτερικών	ή	του	Εξωτερικού,	εφόσον	αυτός	δεν	λογίζεται	ως	συντάξιμος	και	με	την	
προϋπόθεση	της	εξαγοράς.
ΣΤ.	Στο	ίδιο	άρθρο	παρ.	2	δίνεται	η	δυνατότητα	επέκτασης	με	Κ.Υ.Α.	(Κοινές	Υπουργι-

κές	Αποφάσεις)	της	μάχιμης	πενταετίας	σε	όλες	τις	Υπηρεσίες	της	ΕΛ.ΑΣ.
Ζ.	Δίνεται	η	δυνατότητα	(άρθρο	22	παρ.	4)	εξαγοράς	τριών	(3)	επί	πλέον	ετών	σε	όσους	

έχουν	καταταγεί	μέχρι	31.12.1995	και	θεμελιώνουν	δικαίωμα	σύνταξης	από	1/01/2015	και	
μετά,	προκειμένου	να	συμπληρώσουν	σαράντα	(40)	έτη	συντάξιμης	Υπηρεσίας.	Χρήση	
αυτής	 της	 διάταξης	 μπορούν	 να	 κάνουν	 μόνο	 όσοι	 καταλαμβάνονται	 από	 όριο	 ηλικίας	
(60ό	έτος)	και	προκειμένου	να	συμπληρώσουν	-όπως	προαναφέρθηκε-	σαράντα	(40)	έτη	
συνολικής	συντάξιμης	Υπηρεσίας.
Η.	Από	01/01/2011	όλοι	οι	νεοπροσλαμβανόμενοι	στα	Σώματα	Ασφαλείας	εντάσσονται	

πλέον	στο	Ι.Κ.Α.
Θ.	Τέλος,	δίνεται	η	δυνατότητα	(άρθρο	20	παρ.7)	ανάκλησης	της	αίτησης	παραίτησης	

που	έχει	υποβάλει	κάποιος	και	για	χρονικό	διάστημα	ενός	μηνός	από	τη	δημοσίευση	του	
παρόντος	νόμου,	με	την	προϋπόθεση	ότι	δεν	έχει	εκδοθεί	από	το	Γεν.	Λογιστήριο	του	Κρά-
τους	η	Συνταξιοδοτική	Πράξη.
Δεν	χωρεί	αμφιβολία	ότι	πρόκειται	για	ένα	άδικο	και	βάρβαρο	συνταξιοδοτικό	σύστημα,	

που	όχι	μόνο	φορτώνει	δέκα	τουλάχιστον	έτη	υπηρεσίας	στη	συντριπτική	πλειοψηφία	των	
υπηρετούντων	στα	Σώματα	Ασφαλείας,	κυρίως	όμως	μειώνει	δραματικά	τις	συντάξεις	για	
όσους	θεμελιώνουν	δικαίωμα	σύνταξης	από	το	2015	και	μετά,	καθώς	με	τον	νέο	τρόπο	
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υπολογισμού	καταργείται	στην	ουσία	ο	μεθεπόμενος	μισθολογικός	κατά	την	αποστρατεία	
βαθμός,	δημιουργώντας	έτσι	δύο	(2)	και	τριών	(3)	ταχυτήτων	συνταξιούχους.	Είναι	δύσκο-
λο	να	υπολογισθεί	σε	πραγματικές	τιμές	η	μείωση	των	συντάξιμων	αποδοχών.	Είναι	βέ-
βαιο,	όμως,	ότι	η	ποσοστιαία	μείωση	σε	σχέση	με	τις	σημερινές	συντάξεις	θα	είναι	περίπου	
τριάντα	(30%)	με	σαράντα	(40%).
Επίσης,	από	01/01/2014	αποσυνδέει	τις	συντάξιμες	αποδοχές	από	τις	αποδοχές	των	εν	

ενεργεία,	ένα	προνόμιο	που	είχε	κατακτηθεί	από	τους	ένστολους	με	μακροχρόνιους	αγώ-
νες,	καταργήθηκε	το	2002,	για	να	επανέλθει	το	2005	και	να	καταργηθεί	και	πάλι	τώρα	με	
τον	νέο	νόμο.
Παράλληλα,	θέτει	εν	αμφιβόλω	στο	μέλλον	την	καταβολή	των	επικουρικών	συντάξεων,	

αφού	πλέον	το	Κράτος	θα	σταματήσει	να	εγγυάται	την	καταβολή	τους.
Όλα	 αυτά	 αναλύθηκαν	 στους	 βουλευτές	 που	 συμμετείχαν	 στη	Διαρκή	Επιτροπή	 της	

Βουλής	κατά	την	ακρόαση	φορέων,	από	τον	ίδιο	τον	Δημήτρη	Γεωργατζή,	ενώ	τα	ερω-
τήματα	που	τέθηκαν	κυρίως	προς	την	πλευρά	των	κυβερνητικών	βουλευτών,	παρέμειναν	
αναπάντητα.	Για	ποιο	λόγο	άραγε	δεν	λάμβαναν	υπόψη	τους	την	επικινδυνότητα	του	επαγ-
γέλματος	ή	το	γεγονός	ότι	ο	αστυνομικός	μπαίνει	στη	μάχη	από	τα	18	του	χρόνια;	Και	ποια	
άλλη	κατηγορία	εργαζομένων	λαμβάνει	σύνταξη	στο	50-60%	του	τελευταίου	μισθού,	και	
όχι	το	80%,	όπως	συμβαίνει	σε	άλλους	κλάδους;

Μοναδική	παρηγοριά	μέσα	σε	αυτόν	τον	όλεθρο	των	Μνημονίων	ήταν	οι	επιτυχίες	της	
Αστυνομίας	στον	αγώνα	της	κατά	της	τρομοκρατίας,	μια	εξέλιξη	που	είχε	ήδη	αρχίσει	από	
το	2009.	Οι	Ομοσπονδίες	ΠΟΑΞΙΑ	και	ΠΟΑΣΥ,	με	κοινή	ανακοίνωσή	τους,	εξέφρασαν	
δημοσίως	τα	συγχαρητήριά	τους	σε	όσους	συνέβαλαν	στη	σύλληψη	μελών	τρομοκρατικών	
οργανώσεων,	ενώ	ανάλογη	επιστολή	εστάλη	στον	υπουργό	Προστασίας	του	Πολίτη	και	
στον	Αρχηγό	της	Ελληνικής	Αστυνομίας.	

«Παρακολουθούμε με αίσθημα ικανοποίησης τις θετικές εξελίξεις στον τομέα της εξάρ-
θρωσης της τρομοκρατίας, δηλώνουμε ότι στηρίζουμε ηθικά τις προσπάθειες των αρμό-
διων υπηρεσιών και εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας σε όλους τους συναδέλφους που 
εργάζονται με επαγγελματισμό και σχέδιο για να απαλλάξουν την ελληνική κοινωνία από 
το όνειδος της “νεοτρομοκρατίας”, με όποιο προσωπείο κι αν εμφανίζεται αυτή στη χώρα 
μας.
Είμαστε βέβαιοι ότι οι συνάδελφοί μας θα αγωνιστούν σκληρά, με πείσμα και αποφασι-
στικότητα, με περίσσεια ψυχής και δυνάμεων, ανεξάρτητα από τα όποια προβλήματα μας 
απασχολούν, για να μην μετατραπεί η Χώρα μας σε επικράτεια φόβου, και θα καταβάλ-
λουν κάθε προσπάθεια, ώστε όλοι οι δράστες τέτοιων εγκληματικών πράξεων να αποκα-
λυφθούν και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.
Δεν είναι, δυστυχώς, μόνο νωπές οι μνήμες από τις αιματηρές-τραγικές επιθέσεις εναντίον 
συναδέλφων μας, “των οποίων το αίμα ακόμα ρέει”, αλλά και υπαρκτός ο εφιάλτης, για 
όλους, των τρομερών απειλών που διατυπώνονται μέσα από τις “προκηρύξεις” τους.
Στην προσπάθεια για την εξάρθρωση της τρομοκρατίας, επιβάλλεται η επίδειξη της μέγι-
στης δυνατής προσοχής εκ μέρους όλων των συναδέλφων ώστε αυτό να αποτελέσει αφε-
τηρία για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα»,	σημείωναν	οι	Ομοσπονδίες	στην	ανακοίνωσή	
τους.
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Η θητεία Παπουτσή

Στις	7	Σεπτεμβρίου	2010	τη	σκυτάλη	του	υπουργού	ανέλαβε	ο	Χρήστος	Παπουτσής,	
αλλά	-παρά	τον	ανασχηματισμό	της	κυβέρνησης-	ο	προϋπολογισμός	της	Αστυνομίας	δεν	
γλίτωσε	το	«ψαλίδισμα».	Η	κυβέρνηση	κατάφερε	με	ταχύτατες	διαδικασίες	να	προωθήσει	
στη	Βουλή	 τις	 ληστρικές	 διατάξεις	 για	 την	 αφαίμαξη	 των	 μισθών	 και	 των	 συντάξεων,	
ανέτρεψε	 το	 ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό	 σύστημα,	 και	 ετοιμάζεται	 να	 βάλει	 χέρι	 στα	
πενθήμερα	και	τα	νυχτερινά	με	νέες	ληστρικές	επιδρομές	στις	τσέπες	των	ενστόλων	με	το	
πρόσχημα	της	θεσμοθέτησης	ενός	νέου	μισθολογίου.

«Το συνδικαλιστικό κίνημα, έγκαιρα και έγκυρα, είχε προβλέψει τις αρνητικές για τον Έλληνα 
αστυνομικό και την Ελληνική Αστυνομία εξελίξεις. Όλο το καλοκαίρι, το προεδρείο της ΠΟΑ-
ΞΙΑ ήταν στο πόδι. Ενημερωτικές συναντήσεις με τα πολιτικά κόμματα, με την Ηγεσία, με τις 
περιφερειακές ενώσεις, ένστολες κινητοποιήσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και έπεται 
συνέχεια. Δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε αδιαμαρτύρητα την κατακρήμνιση όσων με αγώνες 
και θυσίες κερδίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Όχι γιατί αποτελούσαν μια κάποια συντεχνια-
κή κατάκτηση, αλλά επειδή διασφάλιζαν το εργασιακό μας μέλλον, τις στοιχειώδεις συνθήκες 
για ένα αξιοπρεπές υπηρεσιακό πλαίσιο εργασίας και ανθρώπινο περιβάλλον διαβίωσης.

Η Κυβέρνηση, με την ισοπεδωτική της πολιτική, καθώς δεν αντιμετωπίζει τους ένστολους 
και την Ελληνική Αστυνομία, ως ένα ιδιαίτερο τομέα της κρατικής μας οντότητας, επωμίζε-
ται τεράστιες ευθύνες για ό,τι ήθελε προκύψει τους προσεχείς δύσκολους για όλους μήνες. 
Εκτός κι αν δεν την ενδιαφέρει στην πραγματικότητα η ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας, 
που είναι ο μοναδικός δημόσιος οργανισμός που καλείται να εξασφαλίζει σε όλους τους Έλ-
ληνες ασφαλές περιβάλλον εργασίας και διαβίωσης και απλώς υποκρίνεται.

Όσο καλές κι αν είναι οι προθέσεις, αν δεν συνοδεύονται από έργα, δύσκολα πλέον γίνο-
νται πιστευτές», σχολίαζε	η	«Αξιωματική	Αστυνομία»	(τεύχος	27ο),	παρουσιάζοντας	εκτε-
νώς	τις	δραστηριότητες	της	Ομοσπονδίας.	Ενδεικτικοί	οι	τίτλοι	του	τεύχους	για	το	τρίμηνο	
Ιούλιος,	Αύγουστος,	Σεπτέμβριος	2010:	«Φτάνει πια, δεν πάει άλλο», «Φτιάξτε μισθολόγιο 
χωρίς περικοπές, δώστε μια ελπίδα καλύτερη από χθες», «Στο αγαθό της ασφάλειας δεν 
χωρούν εκπτώσεις»,	«Πρώτοι στο χορό των κινητοποιήσεων οι ένστολοι. Θα ακολουθήσουν 
κι άλλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας», «Τα δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα επέφεραν απώ-
λειες εισοδήματος από 3.000 έως 7.000 € περίπου το χρόνο», «Τα όρια και οι αντοχές εξα-
ντλούνται. Πρωτοφανές. Βάζουν ωράριο και στην αστυνόμευση», «Ήξεις αφήξεις και για το 
εκλογικό. Εκδικητικές στα σχέδια ζωής μιας ολόκληρης γενιάς οι αλλαγές στο Ασφαλιστικό».
Ο	δε	Δημήτρης	Γεωργατζής	έστελνε	το	δικό	του	μήνυμα	τόσο	από	την	Πλατεία	Συντάγ-

ματος	στις	14/7/2010	όσο	και	από	το	Λευκό	Πύργο,	το	Σεπτέμβριο	του	2010,	στο	πλαίσιο	
των	 πανελλαδικών	 συγκεντρώσεων	 διαμαρτυρίας.	 «Η έρπουσα και παρατεταμένη κρίση 
του πολιτικού μας συστήματος και των κομμάτων της διακυβέρνησης οδήγησε στο σημερι-
νό αποτέλεσμα, στη σύγχρονη πολιτική τραγωδία»,	έλεγε,	καταχειροκροτούμενος	από	τους	
διαδηλωτές:

«Ως ένστολοι πολίτες αυτής της χώρας έχουμε αποδείξει διαχρονικά ότι δεν είμαστε δεδο-
μένοι κανενός. Δεν είμαστε πολίτες β΄ κατηγορίας, ούτε αναλώσιμο υλικό προς εξυπηρέτηση 
πολιτικών και μη σκοπιμοτήτων. Και πέρυσι ήμασταν εδώ και φέτος είμαστε εδώ και του 
χρόνου, εφόσον χρειαστεί, θα είμαστε πάλι εδώ…

Μπορεί να άλλαξε η Κυβέρνηση, μπορεί η χώρα μας να τελεί ουσιαστικά υπό την κηδεμο-
νία της τρόικας, σε καμία περίπτωση ωστόσο δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι τα αναφαίρετα 
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συνδικαλιστικά δικαιώματά μας, οι αγωνίες και οι αγώνες μας για ένα καλύτερο αύριο μπο-
ρούν να μπουν στη ζυγαριά των διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών κέντρων. 

Το αδούλωτο, το ακηδεμόνευτο συνδικαλιστικό κίνημα των αστυνομικών, των πυροσβε-
στών και των λιμενικών είναι εδώ για να θυμίζει στους κυβερνώντες, στους σημερινούς, 
στους χθεσινούς και στους επόμενους, ότι δεν υποστέλλει τη σημαία του αγώνα. Όχι γιατί 
κάνουμε κινητοποιήσεις για τις κινητοποιήσεις, αλλά γιατί λαμβάνουμε υπόψιν μας τα δικά 
σας προβλήματα, τα δικά σας καθημερινά άγχη, αν θα γυρίσετε σώοι και αβλαβείς στο σπίτι 
σας, στις γυναίκες και στα παιδιά σας. Είμαστε, επομένως, και πάλι εδώ όλοι μαζί, όχι από 
συνήθεια, επειδή κάθε χρόνο εγκαινιάζεται από τον Πρωθυπουργό η Διεθνής Έκθεση και εί-
θισται να διαδηλώνουν όλοι οι εργαζόμενοι, αλλά επειδή -και αυτό πρέπει να το καταλάβουν 
οι κυβερνώντες- δεν πάει άλλο.

Η κυβέρνηση με την πολιτική της, που ουσιαστικά αποτελεί πολιτική της τρόικας και των 
δανειστών μας, μας οδηγεί ολοταχώς στον εργασιακό Μεσαίωνα, σκοτώνει τα όνειρα, τα 
δικά μας και των παιδιών μας, και μας καταδικάζει σε συνθήκες ζωής και διαβίωσης άλλων 
εποχών.

Είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχθούμε αυτήν την κατάσταση; Φυσικά και όχι. Καταγγέλ-
λουμε αυτούς που μας έφτασαν ώς εδώ, καταγγέλλουμε όσους ακολουθούν τον ίδιο κατα-
στροφικό κατήφορο και αναζητούμε τον ώριμο εκείνο λόγο που θα βγάλει τη χώρα από την 
κρίση και θα χαρίσει στην Ελλάδα και στους Έλληνες καλύτερες μέρες.

Λέμε σε όλους ότι δεν πρέπει να ξεχνούν ότι έχουμε και μνήμη και γνώση και άποψη.
Χορτάσαμε από ανέξοδες υποσχέσεις και μεγάλα λόγια. Ήρθε η ώρα των έργων, των 

συγκεκριμένων προγραμμάτων και των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Εμείς, ως συνδι-
καλιστές αστυνομικοί, σε ό,τι αφορά τα του οίκου μας, μπορούμε να υπερηφανευόμαστε ότι 
έχουμε προτάσεις για να αντιμετωπίσουμε ως Ελληνική Αστυνομία τις προκλήσεις του μέλλο-
ντος. Είχαμε και έχουμε προτάσεις από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα ζητήματα που μας 
απασχολούν, αλλά πολύ καλά γνωρίζετε πόσο μας αποφεύγουν οι κυβερνώντες».

Ήταν	η	πρώτη	δυναμική	ένστολη	διαμαρτυρία	μετά	την	ορκωμοσία	της	νέας	κυβέρνη-
σης	και	την	υπουργοποίηση	του	Χρήστου	Παπουτσή.	
Η	συγκέντρωση	της	Θεσσαλονίκης	έτυχε	ευρείας	δημοσιότητας.	«Οι ένστολοι άνοιξαν 

το χορό των κινητοποιήσεων», «Εξάψαλμος ενστόλων κατά της κυβέρνησης», «Με διαδη-
λώσεις υποδέχθηκαν τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη», «Διαμαρτυρία των ενστόλων», 
«Διαδηλωτές και οι αστυνομικοί στη ΔΕΘ», είναι	μερικοί	μόνο	τίτλοι	των	εφημερίδων,	ενώ	
η	κινητοποίηση	είχε	προβληθεί	από	ραδιόφωνα	και	τηλεοράσεις,	με	τους	μπλόγκερς	να	
δίνουν	επίσης	το	δικό	τους	τόνο.	
Το	μέλλον	προδιαγράφεται	βέβαια	δυσοίωνο,	καθώς	με	τον	προϋπολογισμό	του	έτους	

2011	προβλέπονται	νέοι	φόροι	ύψους	6,5	δισ.	ευρώ,	που	καλούνται	να	πληρώσουν	και	πάλι	
οι	μισθωτοί	και	οι	συνταξιούχοι.	Όσο	για	το	αίτημα	να	ενισχυθεί	ο	προϋπολογισμός	για	
την	Ελληνική	Αστυνομία,	δεν	υπάρχει	θετική	ανταπόκριση	και	το	ερώτημα	είναι	πώς	θα	
σταθεί	όρθια	στις	προκλήσεις	των	καιρών211…

211. Το ίδιο το Αρχηγείο, από το μήνα Φεβρουάριο 2010, με την ετήσια Έκθεση προγραμματισμού 
δράσεων και ενεργειών, ζητούσε συγκεκριμένα το ποσό των 2.454.187.684 ευρώ, σύμφωνα με τις 
ανάγκες του προσωπικού και των υπηρεσιών. Μετά τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών το ποσό 
αυτό διαμορφώθηκε τελικά σε μόλις 1.782.950.000 ευρώ, ποσό από το οποίο προγραμματίζεται να 
αντιμετωπισθεί το σύνολο των δαπανών των ούτως ή άλλως μειωμένων αποδοχών του προσωπικού 
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Οι	Ομοσπονδίες	ενώνουν	και	πάλι	τη	φωνή	διαμαρτυρίας	τους	στα	συλλαλητήρια	της	
ΓΣΕΕ	και	ΑΔΕΔΥ	και	καταγγέλλουν	ότι	τα	δυσβάσταχτα	οικονομικά	μέτρα	θα	αποδιορ-
γανώσουν	ακόμα	περισσότερο	το	σύστημα	αστυνόμευσης	και	ασφάλειας	της	χώρας.	Είναι	
η	περίοδος	όπου	οι	εργαζόμενοι	απορρίπτουν	μετά	βδελυγμίας	και	το	δόγμα	«μαζί	τα	φά-
γαμε»,	όπως	αυτό	εκφράστηκε	με	τον	πιο	επίσημο	τρόπο	από	τον	αντιπρόεδρο	της	Κυβέρ-
νησης	Θεόδωρο	Πάγκαλο	στη	Βουλή,	στις	21	Σεπτεμβρίου	2010.	«Δεν αποτελούν λεκτικά 
ολισθήματα ενός ΄΄απρόβλεπτου΄΄ πολιτικού. Είναι καλογραμμένα κεφάλαια του σεναρίου 
που υλοποιείται με χειρουργική ακρίβεια από τη σημερινή Κυβέρνηση. Είναι απόψεις, αντι-
λήψεις και ιδεολογήματα που ασπάζεται προφανώς και προωθεί με κάθε διαθέσιμο τρόπο 
ένα πολυάριθμο και σκοτεινό επιτελείο. Η καλλιέργεια συλλογικής ευθύνης και η διάχυση της 
ενοχής στον Ελληνικό Λαό είναι κρίσιμος και καθοριστικός παράγοντας για την ευδοκίμηση 
των νεοταξικών σχεδιασμών του μορφώματος εξουσίας. Κοινωνία με τύψεις για πράγματα 
που δεν έπραξε, είναι μια συλλογικότητα ευνουχισμένη και εύκολα ελέγξιμη. Δεν πρόκειται 
να διεκδικήσει πράγματα για τα οποία έχει πειστεί πως προσπορίστηκε άδικα. Θα αποδεχθεί 
ευκολότερα να της αφαιρεθούν οι ΄΄καταχρηστικές΄΄ κατακτήσεις, όπως τις ορίζει το ορ-
γουελιανής σύλληψης παγκοσμιοποιητικό κονκλάβιο που εξουσιάζει τη χώρα»,	σημείωνε	ο	
Δημήτρης	Γεωργατζής,	με	δηλώσεις	του	στα	ΜΜΕ.

Συνάντηση με τον Αντώνη Σαμαρά

Στις	5	Οκτωβρίου	2010,	πραγματοποιήθηκε	κοινή	συνάντηση	των	εκπροσώπων	των	έξι	
Ομοσπονδιών	με	τον	Πρόεδρο	της	Νέας	Δημοκρατίας	Αντώνη	Σαμαρά,	ο	οποίος	μίλησε	
για	 τη	συμβολή	 του	συνδικαλιστικού	κινήματος	ως	πυλώνα	 της	δημοκρατίας	που	 είναι	
αναγκαίος	για	την	κοινωνική	συνοχή,	την	ισορροπία	και	την	εξέλιξη	των	πραγμάτων.	Τό-
νισε	ότι	η	ασφάλεια	μιας	χώρας	είναι	αλληλένδετη	με	την	οικονομική	της	ανάπτυξη	και	
τις	επενδύσεις.	Όταν	αυτή	δεν	υφίσταται,	περιορίζεται	μέχρι	και	η	φυσική	αισιοδοξία	και	
η	αξιοπρέπεια	των	πολιτών.	Επίσης,	εξέφρασε	την	αντίθεσή	του	στο	Μνημόνιο	και	στις	
οριζόντιες	περικοπές	που	ισοπεδώνουν	τα	πάντα,	και	ειδικότερα	τους	ένστολους	χαμηλό-
μισθους	ενώ	κατήγγειλε	την	κυβέρνηση	ότι	δεν	αξιοποιεί	τα	προγράμματα	ΣΔΙΤ	για	τον	
εκσυγχρονισμό	των	Υπηρεσιών,	που	είναι	και	ανέξοδα	για	το	κράτος.	
Τον	ίδιο	μήνα,	το	προεδρείο	ασχολήθηκε	διεξοδικά	με	τα	προβλήματα	του	ΜΤΣ	και	την	

ενδεχόμενη	κατάρρευσή	του	(συνάντηση	με	τον	υπουργό	Εθνικής	Άμυνας	Ευάγγελο	Βενι-
ζέλο,	τον	Πρόεδρο	του	Μ.Τ.Σ.	υποστράτηγο	ε.α.	Σωτηρόπουλο	Χαράλαμπο	κ.ά.).	
Ο	Ευάγγελος	Βενιζέλος	αποδέχθηκε	το	αίτημα	για	την	ανασύνθεση	του	Δ.Σ.	του	Μ.Τ.Σ.	

ώστε	να	υπάρχει	αναλογική	εκπροσώπηση	των	μετόχων,	ενώ	ο	αναπληρωτής	ΥΠΕΘΑ	Πά-
νος	Μπεγλίτης,	μιλώντας	στη	Βουλή,	είπε	ότι	οι	πρώτες	αλλαγές	που	θα	επιφέρει	η	κυβέρ-
νηση	στο	Μετοχικό	Ταμείο	Στρατού	και	στη	λειτουργία	του	μερίσματος	θα	ανακοινωθούν	
άμεσα.	Αν	δεν	γίνει	παρέμβαση,	το	Μετοχικό	Ταμείο	Στρατού	δεν	θα	είναι	σε	θέση	να	δώ-
σει	μέρισμα	το	2011	στους	58.000	συνταξιούχους-μέλη	του	και	δήλωσε	αποφασισμένος	οι	

και το μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων για τις λειτουργικές δαπάνες των Υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά 
τις ελαστικές δαπάνες (όλες οι δαπάνες πλην μισθοδοσίας) οι περικοπές είναι επίσης σημαντικές. 
Από τα 362.750.000 ευρώ του προϋπολογισμού έτους 2009, υπήρξε μείωση στα 334.450.000 ευρώ 
το 2010, για να γίνει νέα μείωσή τους αρχές του έτους κατά 10%, δηλαδή περίπου 300 εκατομμύρια. 
Σε σχέση με πέρυσι, μείωση περίπου 62.000.000 ευρώ, ενώ είναι γνωστό ότι από τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2004 υπήρχαν καταγεγραμμένες ανάγκες αντικατάστασης παλαιών οχημάτων, ανανέωσης 
του ατομικού εξοπλισμού, για να μην πούμε για τις κτιριακές υποδομές, που είναι απαράδεκτες.
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αλλαγές	αυτές	να	προχωρήσουν.	Εξειδίκευσε	ότι	θα	υπάρξει	μια	μικρή	αύξηση	της	εισφο-
ράς,	όπως	και	μια	μικρή	στοχευμένη	μείωση	οριακά	-με	βάση	ένα	χρονοδιάγραμμα-	του	
μερίσματος,	όπως	και	ρύθμιση	του	χρέους	του	Ταμείου	προς	το	υπουργείο	Οικονομικών212.	
	
Στις	29	Οκτωβρίου	2010,	ο	Χρήστος	Παπουτσής	ανακοίνωσε	ότι	υπεγράφη	η	Κοινή	

Υπουργική	Απόφαση	για	την	καταβολή	στο	αστυνομικό	προσωπικό	του	ποσού	των	700	
ευρώ,	ως	αποζημίωση	για	την	έκτακτη	απασχόλησή	του	την	περίοδο	των	αυτοδιοικητικών	
εκλογών	και	τα	χρήματα	θα	καταβληθούν	πριν	από	τις	εκλογές.	Να	μη	λησμονούμε	ότι	και	
σε	αυτές	τις	εκλογές	(διεξήχθησαν	στις	7	Νοεμβρίου	και	στις	14	Νοεμβρίου	οι	επαναλη-
πτικές)	γνωστοί	στρατηγοί	της	ΕΛ.ΑΣ.	πήραν	τα	ηνία	σε	τρεις	δήμους.	
Δύο	πρώην	Διοικητές	της	Αντιτρομοκρατικής	Υπηρεσίας	και	ένας	πρώην	Αστυνομικός	

Επιθεωρητής.	Στην	Άρτα,	το	σκήπτρο	του	δημάρχου	«Γεωργίου	Καραϊσκάκη»	πέρασε	στα	
χέρια	του	Δημήτρη	Γαλλίκα,	πρώην	Διοικητή	της	Αντιτρομοκρατικής	Υπηρεσίας,	που	κα-
τόρθωσε	να	λάβει	από	τον	πρώτο	γύρο	το	48,25%	με	3.526	ψήφους,	έναντι	του	αντιπάλου	
του	που	πήρε	το	42,05%	με	3.073	ψήφους.	Ο	πρώην	Αξιωματικός	είχε	γίνει	γνωστός	πολύ	
πριν	από	τη	θητεία	του	στην	Αντιτρομοκρατική,	ως	επικεφαλής	στο	Τμήμα	Ανθρωποκτονι-
ών	της	Ασφάλειας	Αττικής,	σε	μια	περίοδο	κατά	την	οποία	οι	Υπηρεσίες	Ασφαλείας	είχαν	
ανοίξει	πόλεμο	με	τις	συμμορίες	εκβιαστών.
Ο	άλλος	διοικητής	της	Αντιτρομοκρατικής	που	ασχολήθηκε	με	τα	κοινά	μετά	την	απο-

στρατεία	του	και	είχε	την	τιμή	να	υπηρετεί	τους	δημότες	του	Δομοκού	από	τη	θέση	του	
τοπικού	άρχοντα,	ήταν	ο	Στέλιος	Σύρος,	το	όνομα	του	οποίοι	είχε	ταυτιστεί	με	την	εξάρ-
θρωση	της	«17	Νοέμβρη»	και	ο	οποίος	στη	συνέχεια	διετέλεσε	και	Υπαρχηγός	της	Ελλη-
νικής	Αστυνομίας.	Από	τον	πρώτο	γύρο	ήρθε	πρώτος	με	μικρή	διαφορά	από	τον	δεύτερο	
(πήρε	33,70%	με	3.642	ψήφους,	ενώ	ο	αντίπαλός	του	το	33,48%	με	3.619	ψήφους),	αλλά	
στο	δεύτερο	γύρο	επικράτησε	του	αντιπάλου	του.
Επίσης,	ο	Αστυνομικός	Επιθεωρητής	Ηπείρου	Μαρίνος	Γαρνέλης	διεκδίκησε	τον	δήμο	

Κεντρικών	Τζουμέρκων	και	ήρθε	δεύτερος	με	29,79%	και	2.516	ψήφους,	αλλά	στο	δεύτε-
ρο	γύρο	«σάρωσε»	με	ποσοστό	51,73%	των	ψήφων.

Ελλειμματική πολιτική

Το	19°	Ετήσιο	Τακτικό	Συνέδριο	της	Ομοσπονδίας	πραγματοποιήθηκε	στις	24	και	25	
Νοεμβρίου	 2010	 στην	Αθήνα,	 με	 κεντρικό	 σύνθημα:	 «ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ	ΠΟΛΙΤΙΚΗ	
(ΑΝ)ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΚΙ	ΟΜΩΣ...	Η	ΕΛ.(Λ)ΑΣ.	ΠΡΟΩΡΙΣΘΑΙ	ΝΑ	ΖΗΣΕΙ	ΚΑΙ	ΘΑ	ΖΗ-
ΣΕΙ».

«Θελήσαμε έτσι να αναδείξουμε και να τονίσουμε τις διαχρονικές ευθύνες της Πολιτείας 
για τα σημερινά αδιέξοδα της ΕΛ.ΑΣ., καθώς σχεδόν ποτέ οι Πολιτικές μας Ηγεσίες δεν 
στάθηκαν υπεύθυνα και αποφασιστικά πάνω από τα προβλήματα του Οργανισμού μας, αλλά 
αντιμετώπισαν αυτά πρόχειρα και αποσπασματικά, ενώ οι όποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες 

212. Στις 7 Ιανουαρίου 2011, ύστερα από πολλές συναντήσεις, συζητήσεις και διαβουλεύσεις, καθο-
ρίστηκε με την υπ’ αριθ.Υ.Α.Φ. 951.1/3/682259 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, η πάγια μηνιαία κράτηση υπέρ του Μετοχικού 
Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.) σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του αθροίσματος των ποσών του 
βασικού μισθού και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας των μηνιαίων αποδοχών των μετόχων του 
ΜΤΣ. Η απόφαση, όπως ανακοινώθηκε και έλαβε εγγράφως γνώση όλο το αστυνομικό προσωπικό, 
ισχύει από 1.2.2011.
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υπήρξαν, απεδείχθησαν τις περισσότερες φορές ανεπαρκείς και ανεφάρμοστες»,	ανέφερε	η	
Ομοσπονδία.
Καλωσορίζοντας	τους	επισήμους,	ο	Δημήτρης	Γεωργατζής	τόνισε	-μεταξύ	άλλων-	ότι	

προφανώς	και	«δεν είναι συνδικαλιστική υπερβολή η εξωτερίκευση, και μάλιστα σε υπερθε-
τικό βαθμό, της ανησυχίας μας για το μέλλον ενός οργανισμού που αποτελεί την τελευταία 
ίσως γραμμή άμυνας της κοινωνίας μας απέναντι στις δυσοίωνες προβλέψεις των ειδικών 
όσον αφορά τις επιπτώσεις της πολύπλευρης κρίσης και ανασφάλειας που πλήττουν τη χώρα 
μας».
Και	συνέχισε:	«Γνωρίζουμε ότι η χρονική συγκυρία είναι δύσκολη μεν, αλλά αν λάβουμε 

υπόψιν μας τις εμπεριστατωμένες απόψεις εκείνων που υποστηρίζουν ότι η κρίση προσφέρε-
ται για μια οριστική ρήξη με τον παλιό κακό μας εαυτό, φρονούμε ότι οι συνθήκες ευνοούν 
το οριστικό διαζύγιο με το παρελθόν, και στο δικό μας χώρο, ώστε το σκάφος της Ελληνι-
κής Αστυνομίας να αλλάξει πράγματι πορεία. Να αλλάξουμε για να μη βουλιάξουμε, όπως 
εύστοχα ειπώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Πόσο, όμως, εύκολο είναι να γίνει αυτό 
και πόσο ειλικρινείς είναι αυτές οι προθέσεις, που εξειδικεύονται, και μάλιστα λαμβάνουν 
τη μορφή συγκεκριμένου προγράμματος που στοχεύει στη βελτίωση των κακώς κειμένων; 
Μήπως τα ίδια πράγματα, οι ίδιες βαρύγδουπες δηλώσεις δεν έχουν διατυπωθεί και στο 
παρελθόν, με άλλες αφορμές και άλλα γεγονότα, για να λησμονηθούν όμως στην πορεία, 
είτε να παραπεμφθούν με τις πρώτες δυσκολίες και αντιδράσεις στις ελληνικές καλένδες; 
Γιατί, δυστυχώς, αν ανατρέξουμε στα πλούσια αρχεία των δηλώσεων των πολιτικών και των 
θέσεων των κομμάτων, και κυρίως των πολιτικών ηγεσιών που διαχειρίστηκαν τις τύχες της 
Ελληνικής Αστυνομίας, από τη γέννησή της, το 1984, θα απογοητευτούμε για το μέγεθος της 
ασυνέπειας και της τρομερής απόστασης που χωρίζει τα λόγια από τα έργα τους. Ή πάλι, θα 
διαπιστώσουμε προχειρότητες, αποφάσεις αναντίστοιχες με την πραγματικότητα, διαταγές 
που δεν αντέχουν στο φως της ημέρας. Έχω την αίσθηση, και διαψεύστε με αν κάνω λάθος, 
ότι ελάχιστες φορές ο πολιτικός κόσμος έχει βρει κοινό λόγο για τα ζητήματα που μας αφο-
ρούν. Κάθε πολιτικός φορέας έχει τις θέσεις του για τα Σώματα Ασφαλείας -και αυτό είναι 
κατανοητό και θεμιτό- αλλά εδώ που έχουμε φτάσει, κυρίες και κύριοι, σήμερα, πιστεύω 
ακράδαντα ότι πρέπει να υπάρξει μια κοινή γραμμή πλεύσης για να βγούμε από τα αδιέξο-
δα στα οποία έχει οδηγηθεί η σημερινή Αστυνομία και να απαλλαγούμε από τις ατέρμονες 
συζητήσεις, τις κομματικές αντιπαραθέσεις και τις άγονες αλληλοκατηγορίες. Άλλωστε, τα 
κόμματα έχουν τόσα πολλά πεδία σύγκρουσης, που μπορούν να εξαιρέσουν από την “ατζέ-
ντα” τους το θέμα της ασφάλειας και της ομαλής κοινωνικής ζωής των πολιτών. Στη χώρα 
μας τα τελευταία χρόνια δοκιμάστηκαν πολλές πολιτικές στην Αστυνομία. Υπάρχουν εκατο-
ντάδες Νόμοι οι οποίοι υποτίθεται θα επέφεραν τη ριζική αλλαγή για τον εκσυγχρονισμό της 
ΕΛ.ΑΣ. Γνωρίζετε ότι επιχειρήθηκαν αλλαγές, τόσο στη δομή όσο και στη διάρθρωση των 
υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη αστυνόμευση της χώρας και 
να εξυπηρετηθούν οι οργανικές και λειτουργικές ανάγκες, συχνά όμως χωρίς την ύπαρξη 
μελέτης σκοπιμότητας. Όλα έγιναν εμπειρικά. Πρόχειρες αλλαγές, χωρίς μακροπρόθεσμους 
στρατηγικούς στόχους, χωρίς συνέχεια και συνέπεια, κυρίως όμως, αγνοώντας το κλειδί 
για την επιτυχία των αλλαγών αυτών, που δεν είναι άλλο από το ανθρώπινο δυναμικό και 
την ανάγκη συμφωνιών και κοινά αποδεκτών λύσεων, προκειμένου να είναι συμμέτοχο και 
ενεργοποιημένο. Τα προβλήματα, οι δυσλειτουργίες των υπηρεσιών, όλα είναι γνωστά και 
χιλιοειπωμένα. Όλοι, ωστόσο, μένουμε με την απορία, από πού πηγάζει αυτή η χρόνια πα-
θογένεια που μαστίζει την ΕΛ.ΑΣ.; Μπορεί να κάνουμε τις ερμηνείες μας ή να προβάλλουμε 
διάφορα επιχειρήματα, συνολικά και κεντρικά, όμως το ερώτημα “τις πταίει” παραμένει 
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αναπάντητο. Και πολύ φοβάμαι ότι θα μένει αναπάντητο όσο δεν απαντάμε σε ένα άλλο 
καίριο ερώτημα που έχει τεθεί από όλους. Τι Αστυνομία τελικά θέλουμε στη χώρα μας; Εμείς 
λέμε “ναι” σε μια αποτελεσματική, σύγχρονα οργανωμένη Αστυνομία που θα σέβεται και θα 
περιφρουρεί τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών, που θα λειτουργεί προληπτικά και δεν θα 
επεμβαίνει, ως συνήθως, εκ των υστέρων, για να προσπαθεί να αναπτερώσει το κλονισμένο 
αίσθημα ασφαλείας των πολιτών. Η Ελληνική Αστυνομία, για να εκπληρώσει την αποστολή 
της, πρέπει επειγόντως να οργανωθεί σε επιστημονική βάση, μακριά από τα πρότυπα του 
παρελθόντος, σεβόμενη τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών και προφανώς σεβόμενη 
τους δικούς της ανθρώπους, τους χιλιάδες ένστολους υπαλλήλους της, που χυδαία κάποιοι 
αποκαλούν και θέλουν, δυστυχώς, “μπάτσους”, προκειμένου άλλοτε να τους λοιδορούν και 
άλλοτε να τους δολοφονούν, εξυπηρετώντας άνομα και σκοτεινά συμφέροντα.

Κυρίες και κύριοι,
Ως συνδικαλιστές, δεν μηδενίζουμε το παρελθόν. Απεναντίας, κατά καιρούς υποστηρίξαμε 

σημαντικές προτάσεις που υιοθετήθηκαν -όχι εύκολα πάντοτε- από τις εκάστοτε πολιτικές 
ηγεσίες και είναι εντέλει αυτές που έδωσαν και δίνουν πνοή και παράταση ζωής σε αυτό που 
λέγεται Ελληνική Αστυνομία, έτσι όπως αυτή δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε, από το 1984 μέ-
χρι σήμερα, με την ενοποίηση της Ελληνικής Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων. Δεν 
έχουμε καμία διάθεση να περιαυτολογήσουμε, αλλά δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός 
ότι ακόμα και αυτή η λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων των αστυνομικών ήταν 
αποτέλεσμα ενός ώριμου αιτήματος που γεννήθηκε, ωρίμασε και γιγαντώθηκε κάτω από τις 
αγωνιστικές διαθέσεις των πρωτοπόρων συναδέλφων μας. Δεν ήταν μια άνωθεν απόφαση. 
Οι κυβερνώσες παρατάξεις είχαν τις αντιρρήσεις τους. Παράνομα ήταν στην αρχή, το 1988, 
τα πρώτα σωματεία και νόμιμα μετά το 1995. Από την πρώτη στιγμή στάθηκαν δίπλα μας 
τα κόμματα της Αριστεράς και μας συμπαραστάθηκαν νομικά τόσο ο νυν Πρόεδρος της Δη-
μοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης όσο και ο καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος, ο 
μέχρι και σήμερα νομικός σύμβουλός μας. Αποδεδειγμένα η λειτουργία τους είχε μόνο θετικά 
αποτελέσματα όσον αφορά στις συνθήκες εργασίας του αστυνομικού προσωπικού. Μπορού-
με να πούμε ότι επέδρασε καταλυτικά στη χάραξη νέων πολιτικών για τη δημόσια ασφάλεια, 
πολιτικών που λαμβάνουν υπόψη τους το σεβασμό του πολίτη και της κοινωνίας, τα ίδια τα 
δικαιώματα των συναδέλφων μας, και οι οποίες πολιτικές αν διευρυνθούν ακόμα περισσό-
τερο, θα αναπτερώσουν τις ελπίδες μας, θα οδηγήσουν στην επιδιωκόμενη κοινωνικοποίηση 
της Αστυνομίας και στην οριστική της ρήξη με το παρελθόν, το οποίο την περιχαρακώνει 
σε ένα άχαρο για τον πολίτη και την κοινωνία ρόλο. Ό,τι έγινε και ό,τι πρόκειται να συμβεί 
στο χώρο μας, δεν πρέπει πάντως ποτέ να λησμονούμε ότι είναι αποτέλεσμα των εκάστοτε 
πολιτικών επιλογών των κυβερνώντων, όποια θέση και επιρροή κι αν έχει το συνδικαλιστικό 
μας κίνημα. Δεν θέλουμε να αποποιηθούμε των δικών μας ευθυνών, όμως την ευθύνη τη 
χρεώνεται πάντα η κυβέρνηση για την πολιτική που εφαρμόζει, ή που ενίοτε δεν εφαρμόζει. 
Γνωρίζουμε φυσικά ότι “πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού”, όπως υποστήριζε ο Γερμανός 
Καγκελάριος Ότο Φον Βίσμαρκ (1815-1898), ή κατά άλλους, ακριβώς το αντίθετο, ότι δη-
λαδή “πολιτική δεν είναι η τέχνη του εφικτού, αλλά η επιλογή μεταξύ του καταστροφικού και 
του δυσάρεστου”, όπως ισχυρίζεται ο σύγχρονος Καναδός οικονομολόγος Τζον Κένεθ Γκάλ-
μπρεϊθ. Από όποια, όμως, οπτική γωνία κι αν το προσεγγίσει κανείς το θέμα μας, μια βασική 
παράμετρο πρέπει να εξετάζει σε κάθε περίπτωση: Αν όλοι όσοι διαχειρίστηκαν την τύχη της 
Αστυνομίας μας, είχαν πάντα πλήρη επίγνωση του δικού τους ρόλου και αν είχαν σταθμίσει 
σωστά όλα τα δεδομένα πριν από τη λήψη καθοριστικών αποφάσεων. Ως συνδικαλιστές Αξι-
ωματικοί, στο πλαίσιο του συνεδρίου μας, καταθέτουμε, λοιπόν, σήμερα τον προβληματισμό 
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μας για ορισμένες καίριες αποφάσεις που σημάδεψαν τα τελευταία χρόνια το αστυνομικό σύ-
στημα στη χώρα μας, ώστε μέσα από αυτόν τον προβληματισμό να αναζητήσουμε τα επόμενα 
βήματά μας για να κάνουμε πράξη το όραμά μας για την Αστυνομία που χρειάζεται ο τόπος 
μας. 1984. Ίδρυση της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του νο-
μοσχεδίου, η ενοποίηση των δύο Σωμάτων αποσκοπούσε στην αποδέσμευση των αστυνομι-
κών από τα ξένα έργα και στην απασχόλησή τους στα κυρίως αστυνομικά τους καθήκοντα. 
Δεύτερος λόγος ήταν η βελτίωση των σχέσεων Αστυνομίας και πολιτών, καθόσον η αντιλα-
ϊκή χρησιμοποίηση των Σωμάτων είχε γιγαντώσει την έχθρα και το μίσος κατά των αστυ-
νομικών. Τρίτος στόχος ήταν η αύξηση της παραγωγικότητας των αστυνομικών, τέταρτος η 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, ιδίως οι νέες μορφές της, και πέμπτος 
η βελτίωση του μορφωτικού επίπεδου και των συνθηκών εργασίας των αστυνομικών. Είκοσι 
έξι χρόνια μετά, όλοι μας ξέρουμε ότι οι ίδιοι ακριβώς στόχοι παραμένουν και σήμερα στην 
ημερήσια διάταξη, με εξαίρεση ίσως τη βελτίωση των σχέσεών μας με την κοινωνία, όπου, 
όπως προανέφερα, υπάρχει σημαντική πρόοδος με τη συμβολή και του συνδικαλιστικού μας 
κινήματος και η οποία πέρασε από σαράντα κύματα…

Δεν θα έπρεπε, όμως, κυρίες και κύριοι, μετά από τόσα χρόνια να έχει επισήμως αποτιμη-
θεί το εγχείρημα της ενοποίησης των δύο Σωμάτων, αφού κατά γενική ομολογία το σημερινό 
μοντέλο έχει κλείσει τον κύκλο του; Δεν θα έπρεπε να αξιολογηθούν βασικές πολιτικές που 
συνόδευσαν την ιστορική εκείνη απόφαση για να δούμε πού έγιναν λάθη ή τι δεν προσέχθηκε 
όπως θα έπρεπε, ώστε σήμερα να πορευόμαστε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν λαμβά-
νουμε αποφάσεις για τόσο σημαντικά θέματα όπως είναι η ασφάλεια της χώρας; Προφανώς 
και θα έπρεπε, αλλά ποιος να πάρει μια τέτοια απόφαση, αφού αυτή συνεπάγεται έρευνα 
σε βάθος, ενδεχομένως δε και την αμφισβήτηση πολλών κρίσιμων αποφάσεων που είχαν 
ληφθεί στα πολιτικά και υπηρεσιακά γραφεία, τουλάχιστον τεσσάρων Πρωθυπουργών, 26 
διαφορετικών υπουργών, οκτώ υφυπουργών, 14 γενικών γραμματέων και 17 Αρχηγών, που 
να μην λησμονούμε, ορίζονταν τις περισσότερες φορές με στενά κομματικά ή ακόμα και με 
ενδοκομματικά κριτήρια, πέρα από άλλες εξωθεσμικές παρεμβάσεις… Μήπως ήρθε η ώρα 
για μια τέτοια απόφαση, κύριε υφυπουργέ, προτού ακολουθήσει και η σημερινή πολιτική 
Ηγεσία την πεπατημένη, το “ράβε - ξήλωνε” πολλών εκ των προκατόχων σας, που έχουν 
οδηγήσει την Ελληνική Αστυνομία στο σημείο που προαναφέραμε; Αλήθεια, ποιος θα μας πει 
εμπεριστατωμένα τους λόγους για τους οποίους η Ελληνική Αστυνομία απέκτησε Αρχηγείο 
16 χρόνια μετά τη σύστασή της, δηλαδή το 2000; Ποιος θα μας απαντήσει για τις επί σειρά 
ετών παλινωδίες όσον αφορά στην κατάργηση ή όχι του παλιού υπουργείου Δημόσιας Τάξης, 
ή ακόμα και για τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους επανασυστάθηκε ένα αυτόνομο 
υπουργείο για τα Σώματα Ασφαλείας μετά την πρόσκαιρη υπαγωγή της Αστυνομίας στο παλιό 
υπουργείο Εσωτερικών; Εμείς πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι, επειδή ακριβώς τα Σώματα 
Ασφαλείας πρέπει να υπηρετούν και όχι να καταδυναστεύουν την κοινωνία, η Πολιτεία πρέ-
πει να διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες 
και την υπόλοιπη δημόσια διοίκηση. Αυτή τη σχέση, κατά την άποψή μας, θα μπορούσε να 
την υπηρετήσει καλύτερα η ενιαία καθοδήγηση όλων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και 
βεβαίως ο πολιτικός φορέας “εποπτείας’ των δομών της αυτοδιοίκησης. Βέβαια, το εγχείρη-
μα αυτό δεν πέτυχε γιατί δεν προσεγγίστηκε ολοκληρωμένα, δεν κατανοήθηκε η φιλοσοφία 
και η ίδια η διοίκηση δεν αντιλήφθηκε τι σήμαινε αυτή η αλλαγή και τι έπρεπε να γίνει για 
να υπηρετηθεί ο στόχος μας με τον καλύτερο τρόπο από όλους, ώστε σε συνδυασμό με την 
προώθηση μιας νέας πολιτικής να αντιμετωπισθούν ριζικά και αποτελεσματικά τα χρόνια 
προβλήματα και οι δυσλειτουργίες της ΕΛ.ΑΣ. Η κυβέρνηση έκρινε σκόπιμο να εφαρμόσει 
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την πολιτική της με το σχήμα που προανέφερα, υπερτονίζοντας βεβαίως τη σημασία της 
αποστολής των υπηρεσιών ασφαλείας, που δεν είναι άλλη από την προστασία του πολίτη, 
το αυτονόητο χρέος μας δηλαδή. Για να μην μείνει, όμως, μόνο στα χαρτιά ο τίτλος του 
νέου υπουργείου, για να μην ονομάζεται κατ’ ευφημισμόν υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 
όπως είχε δηλώσει η προηγούμενη πολιτική Ηγεσία, πρέπει προφανώς να γίνουν πολλά, και 
γι’ αυτό είμαστε κι εμείς εδώ σήμερα, για να τα συζητήσουμε. Με διάθεση συνεισφοράς και 
όχι υπονόμευσης, ούτε καν “ουδετερότητας”, όπως ενδεχομένως θα μπορούσε κάποιος να 
σκεφθεί, αν ήθελε να κατηγορήσει τους Αξιωματικούς ότι βολεύονται με τη συνέχιση της ση-
μερινής κατάστασης. Και βέβαια, εφόσον μιλάμε για πολιτικές ασφαλείας, δεν μπορώ να μην 
αναφερθώ στους χειρισμούς και της σημερινής κυβέρνησης σχετικά με το Λιμενικό Σώμα, το 
οποίο από συστάσεώς του δεν έχει ακόμα αποκτήσει αυτόνομο Αρχηγείο, ή για το γεγονός 
ότι η χώρα μας ουσιαστικά δεν έχει Λιμενική Αστυνομία, ενώ βρέχεται παντού από θάλασσα, 
σε ένα σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Για να μην αναφερθώ στα όσα ευτράπελα έχουμε ζήσει 
κατά καιρούς με τις θεωρίες για τους πραίτωρες των πόλεων ή με την Αγροφυλακή και τις 
εαρινές συνάξεις των αγροφυλάκων, όταν μια συγκροτημένη πολιτική ασφαλείας προϋπο-
θέτει την αρμονική συνύπαρξη σωμάτων υπό μια ενιαία και αδιαίρετη καθοδήγηση, βάσει 
ενός συγκεκριμένου δόγματος ασφαλείας, με μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους σχεδι-
ασμούς, προβλέψεις και κυρίως δράσεις. Αλλά πόσο σοβαρά μπορούμε να συζητήσουμε για 
το μέλλον, όταν ακούσαμε μόλις πρόσφατα από τα πλέον επίσημα χείλη της κυβέρνησης, από 
τον αντιπρόεδρό της, τον κ. Πάγκαλο, ότι “ο πιο αντιπαραγωγικός κλάδος του Ελληνικού 
Λαού είναι οι στρατιωτικοί και τα Σώματα Ασφαλείας” και άρα τι; Μήπως ότι δεν πρέπει να 
ζητάμε χρήματα για τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους ή μήπως πρέπει να ευγνωμονούμε 
τους πολιτικούς επειδή δεν μας έχουν καταργήσει ακόμα; Όχι, κυρίες και κύριοι. Η μαρξιστι-
κή θεώρηση περί παραγωγικών και μη υπουργείων στις συνθήκες της αστικής δημοκρατίας 
μπορεί να είναι ορθή θεωρητικά, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή πραγματικότη-
τα. Αλλά δεν μας ξενίζει το γεγονός ότι τη θυμήθηκε ο κ. Πάγκαλος τώρα που η χώρα μας 
βρίσκεται στην οριακή αυτή κατάσταση, στο χείλος του γκρεμού όπως έχει ειπωθεί. Τα ίδια 
είχε υπαινιχθεί και ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Αλογοσκούφης, πριν από 
μερικά χρόνια, όταν διεκδικούσαμε το χαρακτηρισμό του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνου 
και ανθυγιεινού, τροφοδοτώντας μάλιστα και ενδοκυβερνητικές αντιπαραθέσεις με τον τότε 
υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Πολύδωρα, ο οποίος είχε πει χαρακτηριστικά: “Αν καταργηθεί η 
Αστυνομία, θα κερδίσει πολλά κονδύλια το υπουργείο Οικονομίας και το Γενικό Λογιστήριο. 
Οπότε μπορεί να καταργηθεί και να είναι όλοι ικανοποιημένοι”, υπεραμυνόμενος βεβαίως 
της θέσης του ότι το υπουργείο Δημόσιας Τάξης δεν είναι αντιπαραγωγικό υπουργείο. Περι-
ορίζομαι σε αυτές τις λίγες ενδεικτικές παρατηρήσεις για την πολιτική που ακολουθήθηκε, 
διότι αν μπούμε σε επιμέρους αποφάσεις και λογικές, κυριολεκτικά θα φρίξουμε. Σας καλώ, 
όμως, να προβληματιστούμε σε κάποια κομβικά θέματα:

1.  Η Ελληνική Αστυνομία προέκυψε από τη συγχώνευση των δύο Σωμάτων και ξεκίνησε 
με 38.500 αστυνομικούς το 1984, για να απαριθμεί σήμερα ένα ανομοιογενές και πάλι 
σύνολο περίπου 56.000 υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών φρουρών και 
των συνοριακών φυλάκων. Κι ενώ προ μερικών ετών θεσπίσθηκε προεδρικό διάταγμα 
για την ομογενοποίηση του προσωπικού, εντούτοις συνεχίζονται οι προσλήψεις ειδι-
κών φρουρών, ίσως και συνοριακών φυλάκων τώρα με τη Frontex. Χωρίς, φυσικά, 
στον προαναφερόμενο αριθμό να υπολογίζουμε τους πολιτικούς υπαλλήλους, που -μέγα 
ζήτημα κι αυτό- ανέκαθεν θεωρούνταν ξένο Σώμα στο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ., ενώ θα μπο-
ρούσαν να ασχοληθούν με μη αστυνομικά καθήκοντα στη θέση χιλιάδων αστυνομικών, 
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χρησιμοποιώντας ευρέως και τη σύγχρονη τεχνολογία είτε σε διοικητικές είτε σε μάχι-
μες θέσεις εργασίας.

2.  Η Ελληνική Αστυνομία ξεκίνησε επίσης με ένα οργανόγραμμα υπηρεσιών το οποίο εν 
πολλοίς είχε βασιστεί στα σχήματα αστυνόμευσης της εποχής του Εμφυλίου, με αποτέ-
λεσμα να ξεπεραστεί πολύ γρήγορα από τη δυναμική εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας 
και τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης. Η πολυπόθητη, όμως, αναδιάρθρωση ακόμα 
κινείται στο στάδιο των πειραματισμών και των σχεδιασμών, περίπου εν κρυπτώ, χωρίς 
να έχουμε ενημέρωση. Θέλουμε δε να πιστεύουμε ότι όταν αποφασισθεί τελικά θα είναι 
υλοποιήσιμη για να μην έχει την τύχη των Πολυδύναμων του κ. Παπαθεμελή το 1995…

3.  Η Ελληνική Αστυνομία λειτουργούσε στην αρχή με μια ιεραρχική κλίμακα εννέα βαθ-
μών, για να διολισθήσει σταδιακά κατά τα στρατιωτικά πρότυπα, στο σημερινό αντι-
παραγωγικό και στρεβλό σχήμα των 13 βαθμών και των πολλών επιπέδων διοίκησης.

4.  Θέματα όπως η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των αστυνομικών αντιμετωπίστηκαν 
αποσπασματικά, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, με μια στρατιωτική νοοτρο-
πία και αντίληψη. Όσο για την αστυνομική υποκουλτούρα και τα εσωτερικά στερεότυπα 
που κρατούν την ΕΛ.ΑΣ. μακριά από το κοινωνικό σύνολο και καθιστούν τους αστυ-
νομικούς απόμακρους, εξιλαστήρια θύματα και ανυπόληπτους “μπάτσους”, πρέπει να 
παραδεχθούμε ότι ποτέ δεν έχει γίνει μια συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπι-
σή τους.

5.  Ένα κραυγαλέο επίσης παράδειγμα ελλειμματικής πολιτικής αποτελεί ο τρόπος συνο-
λικής διαχείρισης και ανάπτυξης αυτού που λέγεται ανθρώπινο κεφάλαιο της Ελλη-
νικής Αστυνομίας. Ποτέ μέχρι σήμερα δεν υπήρξε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για 
την αντιμετώπιση όχι μόνο των προβλημάτων της καθημερινότητας στις αστυνομικές 
υπηρεσίες, αλλά ούτε και αυτής της προοπτικής του αστυνομικού προσωπικού. Διάφορα 
σχήματα, όπως ο Κλάδος διοικητικής μέριμνας ή η διεύθυνση αστυνομικού προσωπι-
κού διαχειρίζονται τρέχοντα ζητήματα, αντί να προγραμματίζουν και να οργανώνουν 
την αστυνομική εξέλιξη με σύγχρονα κριτήρια και αντιλήψεις, όπως άλλωστε συμβαίνει 
στις σύγχρονες αστυνομίες. Αποτέλεσμα των πρακτικών αυτών, ήταν το 2008 και η 
εν μια νυκτί και εν κρυπτώ απόφαση περί αλλαγής του Κώδικα Μεταθέσεων και του 
Πειθαρχικού Δικαίου, οι παλινωδίες για τους ειδικούς φρουρούς και τους συνοριακούς 
φύλακες, η έλλειψη κανόνων υγιεινής και ασφάλειας κ.λπ.

Πρόσφατα δε, κρυμμένα σε συρτάρια σχέδια για Π.Δ. ή πορίσματα επιτροπών για ζητήμα-
τα μείζονος σπουδαιότητας χωρίς καμία ενημέρωση των Ομοσπονδιών και με προφανή 
σκοπό τον αιφνιδιασμό των εργαζομένων.
6.  Εν κατακλείδι, το γενικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε, κυρίες και κύριοι, είναι 

ότι με την έλλειψη συνέχειας και συνέπειας -που χαρακτηρίζει, άλλωστε, συνολικά την 
ελληνική Δημόσια Διοίκηση- η Ελληνική Αστυνομία δεν θα μπορούσε να γλιτώσει από 
τους αυτοσχεδιασμούς και τα ημίμετρα. Είπαμε, όμως, ώς εδώ και μη παρέκει! Και 
καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση για τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής, ώστε 
να τεθεί σε μια θεσμοθετημένη μόνιμη βάση η συζήτηση για την αναδιοργάνωση της 
Αστυνομίας και την ένταξή της σε ένα ενιαίο δόγμα ασφαλείας. Υπό την πίεση των 
γεγονότων, η πρότασή μας πράγματι έγινε τότε αποδεκτή από το σημερινό κυβερνών 
κόμμα, ενώ η τότε κυβέρνηση περιορίστηκε στη λειτουργία μιας άτυπης διακομματικής 
επιτροπής υπό τον τότε υπουργό Δημόσιας Τάξης, η οποία, όμως, συνεδρίασε μια ή δυο 
φορές για να λησμονηθεί στη συνέχεια και πάλι από όλους. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι 
η πρότασή μας εξακολουθεί να είναι πολύτιμη.
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Μπορούν τα πολιτικά κόμματα να βρουν λύσεις. Μπορούν να στηριχθούν στη δική τους 
εμπειρία, αλλά και στη βοήθεια διακεκριμένων επιστημόνων για πολλά από τα θέματα που 
χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης ή για άλλα που πρέπει να μελετηθούν και να προγραμματι-
σθούν σε βάθος χρόνου, όσο είναι απαγορευτικά τα δημόσια οικονομικά, που δεν επιτρέπουν 
ενδεχομένως τη διάθεση απεριόριστων κονδυλίων.

Αν και όλοι αντιλαμβάνονται πλέον, αλλά δεν αρκεί να το λένε μόνο, ότι ασφάλεια δεν 
γίνεται με περικοπές. Απαιτούνται γενναία κονδύλια για την κατοχύρωση του αγαθού της 
ασφάλειας των πολιτών. Αν δεν χρηματοδοτηθούν οι όποιες αποφάσεις, μετά από λίγο θα 
αποδειχθούν κι αυτές ελλειμματικές, διαιωνίζοντας -δυστυχώς- το φαύλο κύκλο των ψευ-
δεπίγραφων αλλαγών και των αυταπατών που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. 
Επιμένουμε στο ότι η συζήτηση πρέπει να είναι θεσμοθετημένη, και για έναν πρόσθετο λόγο. 
Διότι είναι απαραίτητη η θεσμική κατοχύρωση των αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Δεν αρκεί 
να συμφωνήσουν τα μέλη μιας επιτροπής σε κάποιες αλλαγές. Αυτές πρέπει να λάβουν το χα-
ρακτήρα νομοθετικών παρεμβάσεων σε οργανωτικό επίπεδο, και κυρίως σε επίπεδο αλλαγής 
στάσης και νοοτροπίας του αστυνομικού προσωπικού, και όχι μόνον.

Κυρίες και κύριοι,
Δεν είμαι από εκείνους που θα μπορούσαν έστω και σκωπτικά να διατυπώσω την άποψη 

ότι η πολιτική είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήσουμε στα χέρια των πολιτι-
κών. Όχι, δεν αρμόζει τέτοια απαξίωση στο πολιτικό μας σύστημα. Όχι μόνο διότι σε τελική 
ανάλυση είμαστε κι εμείς υπεύθυνοι για τις επιλογές μας, αλλά διότι το δημοκρατικό μας 
πολίτευμα διαθέτει τις λύσεις και τα εργαλεία εκείνα που μας εξασφαλίζουν αργά ή γρήγορα 
την προοδευτική εξέλιξη, κόντρα σε κατεστημένες, συντηρητικές ή όπως αλλιώς θέλετε, αντι-
λήψεις. Τα πολιτικά κόμματα, οι συνδικαλιστικοί φορείς, η πανεπιστημιακή κοινότητα, άλλοι 
κοινωνικοί φορείς και οργανώσεις, δεν υπάρχουν για να εκπροσωπούν συμφέροντα. Υπάρ-
χουν για να καταγράφουν ιδέες και προτάσεις με στόχο ένα καλύτερο αύριο. Αυτόν το διακη-
ρυγμένο στόχο υπηρετούμε εμείς ως συνδικαλιστές Αξιωματικοί και γι’ αυτό προβάλλουμε με 
κάθε ευκαιρία τη διαδικασία του διαλόγου ως το μόνο αποτελεσματικό μέσο για την επίλυση 
των προβλημάτων μας. Λέμε σε όλους ότι έχουμε και μνήμη και γνώση και άποψη. Χορτάσα-
με από ανέξοδες υποσχέσεις και μεγάλα λόγια. Ήρθε η ώρα των έργων, των συγκεκριμένων 
προγραμμάτων και των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Εμείς, ως συνδικαλιστές αστυνομι-
κοί, σε ό,τι αφορά τα του οίκου μας, μπορούμε να υπερηφανευόμαστε ότι έχουμε προτάσεις 
για να αντιμετωπίσουμε ως Ελληνική Αστυνομία τις προκλήσεις του μέλλοντος. Είχαμε και 
έχουμε προτάσεις από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα ζητήματα που μας απασχολούν, 
αλλά πολύ καλά γνωρίζετε πόσο μας αποφεύγουν οι κυβερνώντες. Πολλές φορές έχουμε την 
αίσθηση ότι μας βλέπουν ως αντιπάλους και όχι ως θεσμικούς συνομιλητές, πρόθυμους να 
συνεργαστούμε εποικοδομητικά πάνω σε έναν κοινό στόχο. Το ζήσαμε πρόσφατα, δυστυχώς 
και με τον κ. Χρυσοχοΐδη, ο οποίος απέφευγε συστηματικά να μας δεχθεί, το ξαναζούμε και 
με τη νέα πολιτική Ηγεσία, η οποία εμφανίζει μια ανεξήγητη βραδύτητα στην προώθηση 
πολιτικών, για τις οποίες είχε δεσμευτεί το κυβερνών κόμμα και πριν από τις εκλογές, αλλά 
και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναγιγνώσκοντας τις προγραμματικές του δηλώσεις στη Βουλή. 
Συνεπιχειρηματολόγοι, συνδιεκδικητές προσπαθούμε να είμαστε κόντρα στις Σειρήνες που 
μιλούν για δήθεν συνδιοίκηση, το δίκαιο θέλουμε να κατοχυρώσουμε, και όχι μονοδιάστατα, 
συντεχνιακά και συνδικαλιστικά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η νέα πολιτική Ηγεσία δεν θα 
αφήσει ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία που της δίδεται σήμερα και ότι θα αναλάβει πρωτοβου-
λίες για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Εδώ και ένα χρόνο, δυστυχώς, δεν έχει παραχθεί 
απολύτως κανένα θεσμικό προοδευτικό μέτρο στο υπουργείο. 
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Κύριε Υφυπουργέ, Σας μεταφέρω, όπως ακριβώς διατυπώσαμε και πέρυσι στον κ. Μιχάλη 
Χρυσοχοΐδη και αποτέλεσε και Ψήφισμα των προηγούμενου Συνεδρίου μας, επιγραμματικά, 
ότι απαιτείται τάχιστα: 

1.  Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. με κατευθύνσεις, στρατηγική, γενικές αρ-
χές, μελέτη σκοπιμότητας, στόχους, κριτήρια και διαδικασίες αξιολόγησης, χρονικά 
στάδια υλοποίησης, εκπαίδευση και ενημέρωση των φορέων και της κοινωνίας για 
τις επιχειρούμενες αλλαγές και ανακατανομή της οργανικής τους δύναμης, με βάση 
τα νέα πληθυσμιακά και εγκληματολογικά δεδομένα.

2.  Επαναπροσδιορισμός της δράσης των Υπηρεσιών, με εξορθολογισμό των προτεραι-
οτήτων και επαναπροσδιορισμό του τρόπου αξιολόγησης της αποδοτικότητάς τους 
(επανεξέταση της στοχοθέτησης κ.λπ.) και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας με 
προληπτικά μέτρα, σε συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες, φορείς και οργανώσεις.

3.  Θεσμοθέτηση ρεαλιστικού και αξιοκρατικού Συστήματος Κρίσεων-Προαγωγών και 
εξασφάλιση αντικειμενικότητας και πλήρους διαφάνειας, με τη συμμετοχή εκπροσώ-
πων μας στα οικεία Συμβούλια Κρίσεων-Προαγωγών. Ας μην λησμονούμε ότι πάγια 
θέση του συνδικαλιστικού μας κινήματος, η οποία έχει εκφραστεί από την περίο-
δο που ο σημερινός μας Αρχηγός κ. Ελευθέριος Οικονόμου, ήταν Αντιπρόεδρος της 
Ομοσπονδίας μας, είναι η ανάδειξη του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. να γίνεται με διαδικα-
σίες που θα περνούν από τη Βουλή.

4.  Εκπαίδευση - Μετεκπαίδευση, σύγχρονη, άρτια, επαγγελματική, με μελέτες και σαφή 
προσανατολισμό, με κοινωνική κατάρτιση, υλικοτεχνική υποδομή, εκπαιδευτές με 
προδιαγραφές, χωρίς ερασιτεχνισμούς και εμπειρική αφομοίωση της όποιας υπηρε-
σιακής δράσης. Η ανάγκη συνεχούς επιστημονικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης 
των Αστυνομικών πρέπει να μην δίνει μόνο έμφαση στην εκπαίδευσή τους σε σχέση 
με την εφαρμογή των νόμων, αλλά και στην επίλυση των προβλημάτων των πολιτών, 
που ουσιαστικά συνιστά και τον κοινωνικό ρόλο της Αστυνομίας.

5.  Ουσιαστικός εκσυγχρονισμός και εκδημοκρατισμός των Κανονισμών του Σώματος, 
με ταυτόχρονη κωδικοποίησή τους. Σας καλούμε, λοιπόν, κύριε Υφυπουργέ, να συζη-
τήσουμε, επιτέλους, σοβαρά για την Ελληνική Αστυνομία, η οποία αναμφίβολα έχει 
επιτελέσει ένα σημαντικό έργο, θυσιάζοντας στο βωμό του καθήκοντος τα καλύτερα 
παιδιά της, όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, η σημερινή δυναμική του αστυνομι-
κού Σώματος, η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και του ανθρώπινου κεφαλαίου 
τους, κατά την άποψη της Ομοσπονδίας μας είναι κατώτερη των δυνατοτήτων που 
έχουμε εμείς οι ίδιοι, είτε ως αστυνομικοί, είτε ως κρατικός φορέας. Είμαστε, όμως, 
βέβαιοι ότι, παρά τα προβλήματά της, μπορεί να αναγεννηθεί συνολικά και να ξε-
φύγει από το φάσμα της μετριότητας, στο οποίο την έχουν καθηλώσει συγκεκριμένες 
πολιτικές και ποικιλώνυμα συμφέροντα. Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν για όλους μας, 
να καταθέσουμε τις απόψεις μας, να προσέλθουμε στο τραπέζι του διαλόγου με πνεύ-
μα εθνικής συνεννόησης γι’ αυτό το τόσο σοβαρό θέμα που λέγεται ασφάλεια – αγαθό 
του πολίτη.

“Η Ελλάς προώρισθαι να ζήσει και θα ζήσει”, είχε πει πριν από πολλά χρόνια ο αείμνη-
στος Χαρίλαος Τρικούπης επωμιζόμενος το ιστορικό βάρος της τότε χρεοκοπίας της Ελλά-
δας. Κι εμείς σήμερα καλούμαστε από τη δική μας θέση να διατρανώσουμε την πεποίθησή 
μας ότι προώρισται να ζήσει και θα ζήσει και η δική μας ΕΛ.ΑΣ., η Ελληνική μας Αστυνομία. 
Θα ζήσει, φυσικά, αφού εντοπίσει και αναγνωρίσει τα όποια λάθη, κενά και αδυναμίες και 
χαράξει στη συνέχεια μια νέα πορεία με σαφή κατεύθυνση και προσανατολισμό, θέτοντας 
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καινούργιους, επιτεύξιμους στόχους και αναζητώντας τα εφόδια και τους ανθρώπους εκεί-
νους που θα εργαστούν μεθοδικά και συστηματικά για να τους υλοποιήσουν.

Κυρίες και κύριοι,
Ως συνδικαλιστικό κίνημα, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στις αρχές και τις αξίες 

που έχουν εμπνεύσει την πορεία και τη δράση μας όλα αυτά τα χρόνια και που έχουν οδηγή-
σει αδιαμφισβήτητα στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του βιοτικού επιπέδου των 
ανδρών και των γυναικών των Σωμάτων Ασφαλείας, στη σχέση μας με την κοινωνία, την 
οποία προσπαθούμε να κατοχυρώνουμε καθημερινά με αμοιβαίο σεβασμό και αλληλοεκτί-
μηση, δηλώνουμε δε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας χωρίς εκπτώσεις και προαπαιτού-
μενα. Έχοντας πλήρη επίγνωση της οικονομικής κρίσης που πλήττει την κοινωνία και εμάς 
τους αστυνομικούς, όχι με δική μας ευθύνη βεβαίως, ως Ομοσπονδία γνωρίζετε πολύ καλά 
ότι αντιμετωπίζουμε τα οικονομικά μας αιτήματα με ιδιαίτερη προσοχή και αυτοσυγκράτηση. 
Δεχθήκαμε -όχι αδιαμαρτύρητα φυσικά- τις πρόσφατες περικοπές, αλλά όλα έχουν ένα όριο. 
Φτάνει πια το ξεζούμισμα των εργαζομένων. Να πληρώσουν εκείνοι που προκάλεσαν τα 
ελλείμματα και τις σπατάλες, τις προβληματικές επιχειρήσεις και τις αντιπαραγωγικές επεν-
δύσεις. Εμείς ως αστυνομικοί, που αμειβόμαστε με ένα ειδικό μισθολόγιο, εντελώς άδικο και 
αντιπαραγωγικό, επιτέλους πρέπει να τύχουμε της δέουσας προσοχής. Δεν εμποδίζει κανέναν 
μας η κρίση να συζητήσουμε για ένα νέο μισθολόγιο, που θα λαμβάνει υπόψιν του την επικιν-
δυνότητα του επαγγέλματος, τα ευτελή ποσά που χορηγούνται για τη νυχτερινή εργασία και τα 
“πενθήμερα”, αλλά και για την απλήρωτη υπερεργασία μας τόσο τις καθημερινές όσο και τις 
αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες. Να γίνουν επιτέλους θετικά βήματα έστω σε θεσμικό επίπεδο, 
ώστε με την πάροδο εύλογου χρόνου να εφαρμοστεί ένα νέο μισθολόγιο, που θα εξαλείφει τις 
αδικίες και θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας για ουσιαστική προσφορά.

Συνάδελφοι,
Σας καλώ να αγωνιστούμε αταλάντευτα και σταθερά για μια νέα Αστυνομία, που θα αντα-

ποκρίνεται στην αποστολή της με σεβασμό στον πολίτη, χωρίς εκπτώσεις στις ατομικές του 
ελευθερίες και βεβαίως με τη διασφάλιση του ίδιου του αστυνομικού. Για την αλλαγή παρω-
χημένων αντιλήψεων και νοοτροπιών, για την πάταξη της διαφθοράς και την αντιμετώπιση 
όλων των αρνητικών συμπτωμάτων (αυθαιρεσίες - συμπεριφορές) που απαξιώνουν τον ορ-
γανισμό μας και προβάλλονται ως άλλοθι, όταν διεκδικούμε τα δίκαια θεσμικά, εργασιακά 
και οικονομικά αιτήματά μας. Για τη διασφάλιση του δικαιώματος των συμπολιτών μας να 
ζουν, να εργάζονται και να δημιουργούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι, Σας 
καλούμε να στηρίξετε τον αγώνα μας για να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στην κοινω-
νία και το έθνος και να δώσουμε στην κοινωνία ασφάλεια και στους ανθρώπους ανθρωπιά. 
Σας ευχαριστώ!».

Δύσκολος απολογισμός

Κάνοντας	τον	απολογισμό	της	χρονιάς	που	πέρασε,	ο	Γενικός	Γραμματέας	της	Ομο-
σπονδίας,	Ιωάννης	Κατσιαμάκας,	στάθηκε	στην	ιδιαίτερα	δύσκολη	οικονομική	συγκυρία,	
γεγονός	που	είχε	ως	αποτέλεσμα	τον	επαναπροσδιορισμό	των	στόχων	και	της	στρατηγικής	
της	ΠΟΑΞΙΑ	στην	κατεύθυνση	απόκρουσης	της	κυβερνητική	πολιτικής.
Στη	συνέχεια	επικεντρώθηκε	στα	κορυφαία	γεγονότα	που	κλήθηκε	η	Ομοσπονδία	να	

αντιμετωπίσει	τη	χρονιά	που	πέρασε,	όπως	η	υπεράσπιση	του	εισοδήματος	των	Αξιωμα-
τικών,	 του	ασφαλιστικού	και	συνταξιοδοτικού	 τους	συστήματος,	 η	προσπάθεια	 για	 την	
εξασφάλιση	κονδυλίων	 για	 τη	 χρηματοδότηση	 των	 επικουρικών	 ταμείων,	αλλά	και	συ-
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νολικά	 των	Υπηρεσιών	 του	Σώματος,	 των	 οποίων	 η	 έλλειψη	σχετικών	 πιστώσεων	 έχει	
προκαλέσει	ήδη	δυσλειτουργίες.	Αναφέρθηκε	 επίσης	στις	συγκεντρώσεις	 διαμαρτυρίας,	
στις	συναντήσεις	με	τους	αρμόδιους	υπουργούς	και	τους	πολιτικούς	Αρχηγούς,	αλλά	και	
με	τους	υπηρεσιακούς	παράγοντες	του	ΓΛΚ,	στους	οποίους	ανέπτυξαν	τις	ενστάσεις	τους	
όσο	αναφορά	τη	μείωση	των	επιδομάτων	(πενθήμερης	εργασίας,	νυχτερινής	απασχόλησης	
και	της	αποζημίωσης	για	τους	παθόντες	εν	υπηρεσία),	τονίζοντας	ότι	πρόκειται	για	αποζη-
μίωση	για	πραγματική	παροχή	εργασίας.
Ομοίως,	αναφέρθηκε	στις	μάχες	για	το	ασφαλιστικό	και	τα	Ταμεία	των	ενστόλων.	Η	

τελευταία	πράξη	που	παίχτηκε	με	το	Μ.Τ.Σ.	ήταν	τον	περασμένο	μήνα	(Οκτώβριο),	όταν	
τέθηκε	προς	συζήτηση	από	τον	πρόεδρο	στο	Δ.Σ.	του	Ταμείου	η	πρόταση	για	καταβολή	
μηδενικού	μερίσματος	για	το	2011!
Στις	25/10/2010,	αντιπροσωπείες	των	Ομοσπονδιών	(ΠΟΑΞΙΑ-ΠΟΑΣΥ)	πραγματοποί-

ησαν	συνάντηση	με	τον	πρόεδρο	του	Μ.Τ.Σ.,	με	αποτέλεσμα	να	αναβληθεί	η	συνεδρίαση	
στην	οποία	θα	λαμβάνονταν	δυσμενείς	αποφάσεις.	Αντιθέτως,	ειπώθηκε	ότι	η	καταβολή	
του	μερίσματος	για	το	4ο	τρίμηνο	θα	γίνει	κανονικά.

«Όσον αναφορά τώρα το θέμα της αλλαγής του συστήματος Κρίσεων-Προαγωγών, για 
την οποία αλλαγή η παραφιλολογία που αναπτύχθηκε το προηγούμενο διάστημα μαζί με τις 
αλλαγές στο συνταξιοδοτικό μας σύστημα ήταν η κύρια αιτία της μαζικής συνταξιοδότησης 
πολλών συναδέλφων Αξιωματικών, επισημαίνω την ανυποχώρητη στάση που κρατήσαμε, 
παρά το γεγονός ότι συστάθηκαν και λειτούργησαν επιτροπές ερήμην μας που είχαν ως απο-
τέλεσμα τη δημόσια δέσμευση του Αρχηγού ότι οι όποιες αλλαγές υπάρξουν, θα ισχύσουν το 
2015», τόνισε	επίσης	στην	ομιλία	του ο	Ιωάννης	Κατσιαμάκας
Κλείνοντας	αναφέρθηκε	«στα ανοιχτά ζητήματα που έχουμε μπροστά μας», τονίζοντας	

ότι «η χρονιά που ξεκινάει προμηνύεται, δυστυχώς, ακόμη πιο δύσκολη. Το νέο μισθολόγιο 
που ήδη έχει εξαγγελθεί από τη κυβέρνηση μόνο νέες περικοπές και περαιτέρω μείωση του 
εισοδήματός μας πρόκειται να επιφέρει, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις».

Το	Ψήφισμα	του	19ου	Συνεδρίου	της	Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

ΘΕΣΜΙΚΑ	ΑΙΤΗΜΑΤΑ
α.	Χαρακτηρισμός	του	αστυνομικού	επαγγέλματος	ως	«ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ».
β.	Τροποποίηση	και	κατάργηση	των	δυσμενών	διατάξεων	του	Π.Δ.	120/2008	(Νέο	Πει-

θαρχικό	Δίκαιο).
γ.	Αναδιάρθρωση	 των	Υπηρεσιών	 της	ΕΛ.ΑΣ.	 με	 κατευθύνσεις,	 στρατηγική,	 γενικές	

αρχές,	στόχους,	κριτήρια	και	διαδικασίες	αξιολόγησης,	χρονικά	στάδια	υλοποίησης,	εκ-
παίδευση	και	ενημέρωση	των	φορέων	και	της	κοινωνίας	για	τις	επιχειρούμενες	αλλαγές	
και	ανακατανομή	της	οργανικής	τους	δύναμης,	με	βάση	τα	νέα	πληθυσμιακά	και	εγκλημα-
τολογικά	δεδομένα.
δ.	Επαναπροσδιορισμός	της	δράσης	των	Υπηρεσιών,	με	εξορθολογισμό	των	προτεραιο-

τήτων	και	επαναπροσδιορισμό	του	τρόπου	αξιολόγησης	της	αποδοτικότητάς	τους	(επανε-
ξέταση	της	στοχοθέτησης	κ.λπ.)	και	αντιμετώπιση	της	εγκληματικότητας	με	προληπτικά	
μέτρα	σε	συνεργασία	με	κοινωνικές	υπηρεσίες,	φορείς	και	οργανώσεις.
ε.	Βελτίωση	του	 ισχύοντος	Συστήματος	Κρίσεων	 -	Προαγωγών	προκειμένου	να	εξα-

σφαλιστεί	αξιοκρατία	και	διαφάνεια	με	την	παράλληλη	συμμετοχή	εκπροσώπων	μας	στα	
Συμβούλια	Κρίσεων	-	Προαγωγών.
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στ.	Θέσπιση	κανόνων	ομαλής	ετήσιας	εκροής	ανωτάτων	στελεχών	(κατά	τα	ισχύοντα	
για	τον	Αρχηγό	της	Ελληνικής	Αστυνομίας),	ήτοι	ανώτατος	χρόνος	παραμονής	στο	βαθμό	
και	ποσοστό	ετήσιας	αποστρατείας	(τουλάχιστον	στο	σύνολο	των	ανωτάτων),	προς	εξα-
σφάλιση	ίσων	ευκαιριών	ανέλιξης	σε	όλους	τους	ικανούς	Αξιωματικούς	και	αντιμετώπιση	
των	χρόνιων	στρεβλώσεων	της	επετηρίδας.
ζ.	Ουσιαστικός	εκσυγχρονισμός	και	εκδημοκρατισμός	των	Κανονισμών	του	Σώματος,	

με	ταυτόχρονη	κωδικοποίησή	τους.
η.	Βελτίωση	του	πρόσφατα	ψηφισθέντος	Ν.	3686/2008	για	το	Βαθμολόγιο,	με	τη	θεσμο-

θέτηση	επετηρίδας	για	τους	προαγόμενους	Ανθυπαστυνόμους	στο	βαθμό	του	Υπαστυνό-
μου	Β΄	και	την	τροποποίηση	του	άρθρου	8	του	ανωτέρου	Νόμου,	ώστε	οι	από	το	Τ.Ε.Μ.Α.	
προερχόμενοι	Α/	Β	΄,	Α/Α΄	και	Α/Υ΄	που	αποστρατεύονται	λόγω	ορίου	ηλικίας	ή	35ετίας	
να	λαμβάνουν	μισθολογική	προαγωγή	Ταξιάρχου,	2/3	Υποστρατήγου	και	Υποστρατήγου	
αντίστοιχα.
θ.	Θεσμοθέτηση	νέου	αξιοκρατικού	και	δίκαιου	νομικού	πλαισίου	για	τους	Αξιωματι-

κούς	Ειδικών	Καθηκόντων,	που	θα	αντιμετωπίζει	τα	χρόνια	οικονομικά,	θεσμικά,	ασφα-
λιστικά	και	επιστημονικά	προβλήματά	τους	και	άμεση	εφαρμογή	του	ισχύοντος	θεσμικού	
καθεστώτος.
ι.	 Θεραπεία	 των	 αρνητικών	 για	 το	 αστυνομικό	 προσωπικό	 συνεπειών	 του	 νόμου	

3169/2003.
ια.	Ίδρυση	Υπηρεσιών	Διοικητικών	Εξετάσεων	σε	όλες	τις	Γενικές	Αστυνομικές	Διευ-

θύνσεις	Περιφέρειας.
ιβ.	Ουσιαστική	αναβάθμιση	των	προγραμμάτων	σπουδών	των	Αστυνομικών	Σχολών.	

Άμεση	προώθηση	και	εφαρμογή	του	πορίσματος	που	συστάθηκε	από	τον	πρώην	Υφυπουρ-
γό	Προστασίας	του	Πολίτη	Σπύρο	Βούγια	για	την	εκπαιδευτική	μεταρρύθμιση.
ιγ.	Γνωστοποίηση	των	εκθέσεων	αξιολόγησης	στους	αξιολογούμενους	Αξιωματικούς	με	

επίδοση	αντιγράφων	κατά	τη	γνωστοποίηση	της	βαθμολογίας.
ιδ.	Συμπλήρωση	 -	 τροποποίηση	των	διατάξεων	 του	νόμου	2265/94	προς	διασφάλιση	

αδιατάρακτης	λειτουργίας	των	Ενώσεών	μας	σύμφωνα	με	τις	προτάσεις	μας.
ιε.	Αναβάθμιση	του	Κ.Ι.Θ.	σε	Δ/νση	Υγειονομικού	Βόρειας	Ελλάδας,	σύσταση	και	λει-

τουργία	Α.Ε.Υ.	Βορείου	Ελλάδος.
ιστ.	Προκήρυξη	θέσεων	υγειονομικών	Αξιωματικών	στις	έδρες	των	Αστυνομικών	Διευ-

θύνσεων.
ιζ.	Ρύθμιση	θεμάτων	στεγαστικής	πολιτικής	για	το	προσωπικό	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	

και	επέκταση	των	ευεργετημάτων	που	ισχύουν	για	όλους	τους	εργαζομένους	του	Δημοσίου	στις	
παραμεθόριες	περιοχές	(επιδότηση	επιτοκίου	για	αγορά	κατοικίας,	επιδότηση	ενοικίου	κ.λπ.).
ιη.	Επαναπροσδιορισμός	της	λειτουργίας	των	κατασκηνώσεων	του	Ιδρύματος	«Παιδι-

κές	Εξοχές	Ελληνικής	Αστυνομίας»,	ώστε	να	συμμετέχουν	τα	παιδιά	των	αστυνομικών,	
ανάλογα	με	τις	υπηρεσιακές	ανάγκες	των	γονέων	τους.
ιθ.	Αποδέσμευση	βαθμοφόρων	από	την	εξωτερική	φρούρηση	των	Σωφρονιστικών	κα-

ταστημάτων	και	μέχρις	ότου	πραγματοποιηθεί	χορήγηση	και	σε	αυτούς	ανθυγιεινού	επι-
δόματος	αντίστοιχου	με	αυτό	που	λαμβάνουν	οι	υπάλληλοι	του	υπουργείου	Δικαιοσύνης.
κ.	Μη	εφαρμογή	των	διατάξεων	των	άρθρων	275,409	-	413,417	-	429	του	Κ.Π.Δ.	(αυ-

τόφωρη	 διαδικασία),	 σε	 βάρος	 αστυνομικών,	 στις	 περιπτώσεις	 που	 ενεργούν	 μέσα	στα	
πλαίσια	των	αρμοδιοτήτων	τους,	κατά	την	εκτέλεση	της	υπηρεσίας	τους.
κα.	Τροποποίηση	 του	άρθρου	18	Π.Δ.	 100/2003,	ώστε	 το	 δευτεροβάθμιο	Συμβούλιο	

Μεταθέσεων	που	εξετάζει	τις	προσφυγές	των	μετατιθέμενων	να	απαρτίζεται	από	διαφο-
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ρετικά	πρόσωπα	από	αυτά	που	συνθέτουν	το	Πρωτοβάθμιο,	ως	προς	τους	υπηρεσιακούς	
παράγοντες.
κβ.	Αναβάθμιση	της	ιατρικής	περίθαλψης	του	αστυνομικού	προσωπικού	με	την	πρόσλη-

ψη	Ιατρών	όλων	των	ειδικοτήτων.	Παροχή	υγειονομικής	περίθαλψης	και	νοσηλείας	σε	όλα	
τα	Στρατιωτικά	Νοσοκομεία,	και	όχι	μόνο	από	το	401	Γ.Σ.Ν.Α.	και	το	Ναυτικό	Νοσοκο-
μείο.	Κατάργηση	της	σειράς	προτεραιότητας	των	στρατιωτικών	έναντι	ημών.
κγ.	Ενεργοποίηση	του	Π.Δ.	373/2002	με	την	προκήρυξη	νέων	αλλά	και	με	την	κάλυψη	

των	ήδη	υπαρχουσών	κενών	οργανικών	θέσεων	Αξιωματικών	Ειδικών	Καθηκόντων	(Νο-
μικών	κ.ά.)	από	τους	υπηρετούντες	στο	Σώμα	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	Αξιωματικούς	
και	λοιπό	Αστυνομικό	Προσωπικό	γενικών	καθηκόντων,	πρόσληψη	ιδιωτών	άρτια	κα-
ταρτισμένων	επιστημόνων,	οι	οποίοι	θα	μπορέσουν	να	στηρίξουν	αυτό	το	πεδίο	δράσης	
και	να	στελεχώσουν	νέες	ειδικές	στον	τομέα	αυτό	Υπηρεσίες,	που	δύνανται	να	δημιουρ-
γηθούν.
κδ.	Κατάργηση	του	άρθρου	12	παρ.	4	του	Ν.2713/99	και	επαναφορά	-	εφαρμογή	του	

άρθρου	30	του	Ν.	1264/82	«Περί	συνδικαλιστικών	ελευθεριών	των	εργαζομένων».
κε.	Απορρίπτουμε	 τις	 όποιες	 αποφάσεις	 λαμβάνονται	 ερήμην	 μας.	Απαιτούμε	 άμεση	

ενημέρωση	για	τις	αλλαγές	που	εξαγγέλλονται	ότι	θα	γίνουν	(Πειθαρχικό	Δίκαιο,	Κρίσεις	
-	Προαγωγές	κ.λπ.)	και	συμμετοχή	μας	στις	επιτροπές	που	θα	συστηθούν	ειδικά	για	το	
σκοπό	αυτό.
κστ.	Ζητάμε	τη	λήψη	αποφάσεων	τώρα	για	τη	διασφάλιση	των	αστυνομικών	από	τους	

παντοειδείς	κινδύνους	που	τους	περιβάλλουν	κατά	την	ενάσκηση	των	καθηκόντων	τους.
κζ.	Να	υπάρξει	αναπλήρωση	των	Διοικητών	Αξιωματικών	από	τον	Υποδ/τή	ή	άλλον	Αξ/

κό	ή	άλλο	βαθμοφόρο	της	Υπηρεσίας	στις	περιπτώσεις	που	αυτοί	διατίθενται	με	διαταγή	
σε	μέτρα	εκτός	της	περιοχής	ευθύνης	της	Υπηρεσίας	τους	ή	συμμετέχουν	σε	Συμβούλια,	
υπηρεσιακές	Επιτροπές,	εκπαιδεύσεις	ως	διδάσκοντες,	διότι	είναι	αδύνατο	να	ανταποκρι-
θούν	σε	δύο	ρόλους	ταυτόχρονα	με	αποτελεσματικότητα.
κη.	Απαιτούμε:
α)	Θεσμική	θωράκιση	της	θέσης	του	Αξ/κού	-	Διοικητή	με	θεσμοθέτηση	ελάχιστου	χρό-

νου	παραμονής,	δικαίωμα	επιλογής	των	άμεσων	συνεργατών	του,	εξασφάλιση	ευελιξίας	
κινήσεων,	απαλλαγή	του	κατά	βάση	από	πάρεργα	και	ανάδειξη	του	ρόλου	του	ως	μάνατζερ	
της	υπηρεσιακής	μονάδας	που	διοικεί	με	ανάλογη	οικονομική	ανταμοιβή.
β)	Εκμετάλλευση	 των	προγραμμάτων	Ε.Σ.Π.Α.	 για	 την	 εκπαίδευση	 -	 μετεκπαίδευση	

Αστυνομικών	σε	θέματα	Αστυνομικού	ενδιαφέροντος.
γ)	Σεβασμό	και	εφαρμογή	των	αποφάσεων	των	Διοικητικών	Δικαστηρίων	τόσο	για	τις	

πειθαρχικές	ποινές	όσο	και	για	οποιοδήποτε	άλλο	ζήτημα	που	αφορούν	και	δικαιώνουν	το	
αστυνομικό	προσωπικό.
δ)	Άμεση	κάλυψη	των	κενών	οργανικών	θέσεων	ανεξαρτήτως	βαθμού	που	αυτές	υπάρ-

χουν.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
α.	Βελτίωση	του	υπάρχοντος	ειδικού	μισθολογίου	ενστόλων,	όπου	θα	προβλέπεται	εισα-

γωγικός	Β.Μ.	1300€	στον	βαθμό	του	Αστυφύλακα,	με	την	παράλληλη	σταδιακή	ενσωμά-
τωση	επιδομάτων	σ’	αυτόν	και	αναπροσαρμογή	των	ισχυόντων	συντελεστών	σε	αναλογία	
1	προς	3,	από	το	βαθμό	του	Αστυφύλακα	μέχρι	του	Αντιστράτηγου.	Σε	καμία	περίπτωση	
δεν	δεχόμαστε	ένταξή	μας	σε	οποιοδήποτε	άλλο	ενιαίο	μισθολόγιο	που	θα	συμπεριλαμβά-
νει	ισοπεδωτικά	τους	ενστόλους.
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β.	Αύξηση	του	συντελεστή	του	επιδόματος	χρόνου	προκειμένου	να	δοθεί	κίνητρο	παρα-
μονής	από	το	60%	στο	72%	ως	ακολούθως:	α)	31	έτη	υπηρεσίας	64%	β)	33	έτη	υπηρεσίας	
68%	γ)	35	έτη	υπηρεσίας	72%.
γ.	Επέκταση	του	Επιδόματος	Διοίκησης	σε	όλους	τους	Αξιωματικούς	και	διπλασιασμός	

του	ήδη	χορηγούμενου	ποσού	ανά	κατηγορία	Αξιωματικών.
δ.	Αύξηση	της	αποζημίωσης	για	την	πέραν	του	5νθημέρου	εργασία	σε	90	ευρώ.
ε.	Αναπροσαρμογή	της	νυχτερινής	αποζημίωσης	στα	5	ευρώ	την	ώρα.
στ.	Χορήγηση	υπερωριακής	αποζημίωσης	για	την	πέραν	του	θεσμοθετημένου	εβδομαδι-

αίου	χρόνου	απασχόληση	και	για	την	πρόσθετη	εργασία	των	Διοικητών	Αξιωματικών	που	
τελούν	σε	διαρκή	ετοιμότητα,	δυνάμει	του	Π.Δ.	254/2003.
ζ.	Θεσμοθέτηση	Επιδόματος	Παραμεθόριων	και	Προβληματικών	Περιοχών.
η.	 Ενιαιοποίηση	 του	 τρόπου	 αποζημίωσης	 και	 προκαταβολή	 του	 συνόλου	 της	 εκτός	

έδρας	αποζημίωσης,	για	αποσπάσεις	-	προσωρινές	μετακινήσεις.	Εξαίρεση	από	τις	διατά-
ξεις	του	Ν.	3833/2010	για	τους	αποσπώμενους	Αστυνομικούς	Υποδιευθυντές	σε	υπηρεσίες	
κάτω	των	60	χλμ.	από	την	έδρα	της	υπηρεσίας	τους.
θ.	Αποζημίωση	των	Αξιωματικών	που	υπηρετούν	στις	Αστυνομικές	Σχολές	και	διδά-

σκουν	σ’	αυτές	γνωστικά	αντικείμενα	αστυνομικής	φύσης,	όπως	και	στο	υπόλοιπο	διδα-
κτικό	προσωπικό,	αστυνομικό	ή	μη.
ι.	Αναπροσαρμογή	 του	 χορηγούμενου	 ποσού	 για	 την	 αναπλήρωση	 του	 εισοδήματος	

στους	παθόντες	κατά	την	εκτέλεση	και	ένεκα	της	υπηρεσίας	Αστυνομικούς	από	100	σε	
300	ευρώ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ	-	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
α.	Θεσμοθέτηση	πόρων	υπέρ	των	ασφαλιστικών	μας	Ταμείων	από	την	εκτέλεση	καταδι-

καστικών	αποφάσεων,	τη	βεβαίωση	διοικητικών-τροχονομικών	παραβάσεων,	την	έκδοση	
ταυτοτήτων	και	διαβατηρίων.
β.	Κρατική	επιχορήγηση	των	Ασφαλιστικών	μας	Ταμείων	προκειμένου	να	μην	υπάρξει	

πρόβλημα	καταβολής	του	εφάπαξ	και	των	μερισμάτων.
γ.	Εκφράζουμε	την	αντίθεσή	μας	και	καταδικάζουμε	κάθε	προσπάθεια	διαχωρισμού	του	

Μ.Τ.Σ.	σε	δύο	Ταμεία	(Στρατού	και	Αστυνομίας).	Απαιτούμε	την	αναλογική	εκπροσώπησή	
μας	στο	Δ.Σ.	του	ταμείου,	την	άμεση	εξεύρεση	λύσης	για	τη	βιωσιμότητά	του,	τη	συνέχιση	
της	χρηματοδότησης	για	την	απρόσκοπτη	καταβολή	των	μερισμάτων	και	του	Β.Ε.Α.	στους	
δικαιούχους	και	την	αλλαγή	της	ονομασίας	του	από	Μετοχικό	Ταμείο	Στρατού	σε	Μετοχι-
κό	Ταμείο	Στρατού	-	Αστυνομίας.
δ.	Ουδεμία	αλλαγή	προς	το	δυσμενέστερο	του	τρόπου	υπολογισμού	του	χορηγούμενου	

εφάπαξ	από	τα	ασφαλιστικά	μας	Ταμεία	Τ.Α.Α.Σ.	και	Ε.Τ.Υ.Α.Π.
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ	ΤΑ	ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ	ΜΑΣ
ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ	ΤΟ	ΔΙΚΑΙΟ	ΤΩΝ	ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ	ΜΑΣ	ΚΑΙ	ΤΗΝ	ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ-
ΤΗΤΑ	ΤΟΥ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ	ΜΑΣ
ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΟΥΜΕ	ΤΗ	ΘΕΣΗ	ΜΑΣ	ΚΑΙ	ΤΟΥΣ	ΔΕΣΜΟΥΣ	ΜΑΣ	ΜΕ	ΤΗΝ	ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
ΠΟΡΕΥΟΜΑΣΤΕ	ΕΠΙΜΟΝΑ	ΚΑΙ	ΣΤΑΘΕΡΑ	ΓΙΑ	ΕΝΑ	ΚΑΛΥΤΕΡΟ	ΑΥΡΙΟ.

Κρίση και θεσμοί

Τη	δεύτερη	ημέρα	του	Συνεδρίου	πραγματοποιήθηκε	Ημερίδα	με	θέμα:	«ΚΡΙΣΗ	ΚΑΙ	
ΘΕΣΜΟΙ»	 και	 εισηγητές	 τους	 διακεκριμένους	 καθηγητές	Αλιβιζάτο	Νικόλαο	 (καθηγη-
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τή	 Συνταγματικού	Δικαίου	 του	 Πανεπιστημίου	Αθηνών),	 Πανούση	 Ιωάννη	 (καθηγητή	
Εγκληματολογίας	Πανεπιστημίου	Αθηνών)	και	την	Υπαστυνόμο	Α’	-	Ψυχολόγο	Βασιλική	
Χριστοδούλου.	Στην	Ημερίδα	είχαν	κληθεί	και	παρακολούθησαν,	πέραν	των	συνέδρων,	
αστυνομικοί	 από	 τις	Υπηρεσίες	 της	Αττικής	και	 αντιπροσωπείες	Αξιωματικών	σπουδα-
στών	της	Σχολής	Εθνικής	Ασφάλειας,	Δοκίμων	Υπαστυνόμων	της	Σχολής	Αξιωματικών	
και	Ανθυπαστυνόμων	σπουδαστών	του	Τ.Ε.Μ.Α.

Ειδικότερα,	την	πρώτη	θεματική	ενότητα	«Υπάρχει	δικαίωμα	στην	ασφάλεια;»	ανέπτυ-
ξε	ο	καθηγητής	Συνταγματικού	Δικαίου	του	Πανεπιστημίου	Αθηνών	Νίκος	Αλιβιζάτος,	ο	
οποίος,	δίνοντας	μια	προσωπική	ερμηνεία	στο	ερώτημα	αυτό,	υποστήριξε	ότι	δεν	μπορεί	
να	χαρακτηριστεί	η	ασφάλεια	ως	αυτοτελές	δικαίωμα,	συνταγματικά	κατοχυρωμένο.	Κατά	
την	άποψή	του,	δικαίωμα	στην	ασφάλεια,	ως	τέτοιο,	δεν	υπάρχει.	Υπάρχουν,	εντούτοις,	
τέσσερις	διατάξεις	του	Συντάγματος,	οι	οποίες	μιλούν	για	προστασία	από	το	κράτος	και	
κατ’	επέκταση	από	την	Αστυνομία	της	ανθρώπινης	αξιοπρέπειας,	της	ζωής,	της	τιμής,	της	
ελευθερίας,	της	υγείας	και	της	ιδιοκτησίας.	Είναι,	πρόσθεσε,	δυσκολοπροσδιόριστο	το	Δι-
καίωμα	στην	ασφάλεια,	το	να	μην	αισθάνομαι	άγχος,	να	αισθάνομαι	ασφαλής	γυρίζοντας	
το	βράδυ	στο	σπίτι,	να	υπάρχουν	φώτα	στο	δρόμο,	να	υπάρχουν	αστυνομικές	περιπολίες,	
τα	προφανή	δηλαδή,	αλλά	ο	καθένας	την	ασφάλεια	για	τον	εαυτό	του	την	προσδιορίζει	
διαφορετικά	και	γι’	αυτό	είναι	πολύ	δύσκολο	να	αναγνωρίσουμε	τέτοιο	δικαίωμα.

«Νομίζω ότι αφετηρία πρέπει να είναι η εξής: σκοπός του κράτους και της Αστυνομίας 
φυσικά, κατ’ επέκταση, είναι η ειρηνική συμβίωση των πολιτών, εν ελευθερία. Και φυσικά, 
με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δυνατή δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Δεν μπορείς να φτάσεις 
σ’ αυτό το σκοπό χωρίς ασφάλεια. Δηλαδή, η ασφάλεια, είναι το μέσον για την επίτευξη του 
σκοπού. Δεν μπορούμε, κατά την προσωπική μου γνώμη -όπως καμιά φορά γίνεται επιπολαί-
ως- να πούμε η ελευθερία από τη μία μεριά, η ασφάλεια από την άλλη. Σκοπός της δημοκρα-
τικής Πολιτείας, φυσικά, είναι αυτή η ειρηνική συμβίωση εν ελευθερία, η οποία δεν μπορεί 
να επιτευχθεί, επαναλαμβάνω, χωρίς την ασφάλεια. Δηλαδή, η ασφάλεια είναι ο αναγκαίος 
όρος για να μπορέσουμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς, σύμφωνα με όλα όσα λέει το Σύνταγμα, ως 
ελεύθεροι και υπεύθυνοι άνθρωποι».
Επίσης,	 παρέθεσε	 παραδείγματα	 παραβίασης	 ατομικών	 δικαιωμάτων	 εκ	 μέρους	 της	

Αστυνομίας	που	επέφεραν	καταδίκες	από	τα	Ευρωπαϊκά	Δικαστήρια,	ανέδειξε	το	νομο-
θετικό	έλλειμμα	όσον	αφορά	τη	χρήση	των	όπλων	και	την	αστυνομική	επέμβαση	για	την	
αντιμετώπιση	συναθροίσεων	που	παρεκτρέπονται,	αλλά	και	την	προβληματική	εφαρμογή	
των	καμερών	ασφαλείας.
Ενδιαφέρον	προκάλεσε	και	η	αναφορά	του	στη	νομολογία	του	Αρείου	Πάγου	ότι	«το 

κράτος ευθύνεται για παράνομες όχι μόνο πράξεις, αλλά και παραλείψεις, όλων των οργά-
νων του».

«Η παράλειψη των αστυνομικών οργάνων είναι παράνομη, αφού αποτελεί παραβίαση της 
γενικής αστυνομικής υποχρέωσης, για προστασία -μεταξύ άλλων- και της περιουσίας των 
πολιτών. Δεν πρόκειται για διακριτική ευχέρεια της Αστυνομίας, δεν εναπόκειται στην κρίση 
της Αστυνομίας αν θα πάει ή αν δεν θα πάει, αλλά για υποχρέωση», τόνισε.
Τη	δεύτερη	θεματική	 ενότητα	«Οικονομική	κρίση	και	 εγκληματικότητα»	ανέπτυξε	ο	

καθηγητής	Εγκληματολογίας	 του	Πανεπιστημίου	Αθηνών	Γιάννης	Πανούσης,	 ο	 οποίος	
αναφέρθηκε	αρχικά	στα	γεγονότα	του	Δεκεμβρίου	του	2008,	τονίζοντας	ότι	ήταν	ένας	τρι-
συπόστατος	Δεκέμβρης,	καθώς	είχαμε	να	κάνουμε	με	ένα	δικαιολογημένο	θυμό	και	οργή,	
από	την	άλλη	με	«πλιάτσικο»	από	κοινωνικά	αποκλεισμένους	ανθρώπους	και,	τρίτον,	με	
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την	αμφισβήτηση	της	κρατικής	υπόστασης,	ως	της	δύναμης	εκείνης	που	επιβάλλεται	να	
παρεμβαίνει	για	τη	διατήρηση	της	τάξης.
Επέστησε	δε	την	προσοχή	όσων	εξαγάγουν	εύκολα	συμπεράσματα,	λέγοντας	ότι	η	πε-

ρίοδος	εκείνη	αξιοποιήθηκε	για	τη	στρατολόγηση	νεαρών	παιδιών	από	το	να	σπάζουν	ένα	
τζάμι	στο	να	δολοφονούν,	στην	τρομοκρατία	ή	στο	κοινό	έγκλημα.	
Η	Αστυνομία,	τόνισε,	είναι	θεσμός	της	Δημοκρατίας,	που	όμως	στη	χώρα	μας	δεν	έχει	

βρει	ακόμα	την	ισορροπία	της	ανάμεσα	στην	απουσία	και	στην	υπερπαρουσία	των	αστυνο-
μικών,	καθώς	κινούμαστε	εν	έτει	2010	με	όρους	του	Εμφυλίου.	Σε	ό,τι	αφορά	τις	κάμερες,	
μίλησε	 για	 περίσσευμα	 υποκρισίας	 καθώς	 κόμματα,	 δικηγόροι,	 γιατροί,	 κοσμηματοπω-
λεία,	αεροδρόμια,	πρεσβείες	κ.λπ.,	όλη	η	Ελλάδα	είναι	μία	κάμερα,	ενώ	μία	κάμερα	στο	
δρόμο	προκαλεί	τα	ανακλαστικά	της	ελευθερίας	και	της	δημοκρατίας.	«Είναι άλλο πράγμα 
ο δημοκρατικός έλεγχος, που είμαι υπέρ, και αν θέλετε, εγώ έχω γράψει και ότι είμαι υπέρ 
ενός Εθνικού Συμβουλίου Αστυνομίας και Αστυνόμευσης, με εκπροσώπους των κομμάτων, 
του Συνηγόρου του Πολίτη, που να ελέγχουν τα όρια του συστήματος, και είναι άλλο πράγ-
μα η υποκρισία που υπάρχει σε σχέση με τις κάμερες». Στη	συνέχεια,	αναφερόμενος	στην	
παρατηρούμενη	στη	χώρα	μας	κοινωνική	απειθαρχία	και	στην	απαίτηση	διαφύλαξης	του	
κοινωνικού	ιστού,	τόνισε	ότι	δεν	υπάρχει	δημοκρατία,	ελευθερία	και	κοινωνία	χωρίς	όρια.	
Είναι	αδύνατον	στη	χώρα	μας	να	έχουμε	όλοι	δίκιο,	ενώ	θα	πρέπει	να	τίθενται	όρια,	και	
εφόσον	αυτά	τίθενται,	πρέπει	να	τηρούνται	από	όλους.
Όσον	αφορά	τη	σχέση	μεταξύ	οικονομικής	κρίσης	και	εγκληματικότητας,	προσεγγίζο-

ντάς	την	από	επιστημονική	σκοπιά,	είπε: «Δεν είναι δυνατόν να ακούω σήμερα από συνα-
δέλφους, από εγκληματολόγους, ότι αφού υπάρχει φτώχεια, να μην κλέψει ο φτωχός; Αυτό 
δεν βγαίνει από έρευνες, δεν βγαίνει από κοινωνική εμπειρία, δεν βγαίνει από πουθενά. Ότι 
αν έχουμε στη χώρα μας ένα εκατομμύριο ανέργους, έχουμε στη χώρα μας ένα εκατομμύριο 
δυνάμει κλέφτες, ας πούμε, ή δυνάμει εγκληματίες. Πράγματι, μπορούμε να δούμε το έγκλη-
μα σε περιόδους οικονομικής κρίσης από τα κάτω, και να το δούμε και από τα πάνω. Αλλά 
πρέπει να δούμε τους όρους κάτω από τους οποίους μεταφέρεται από το γενικό στο ειδικό 
και από το ειδικό στο ατομικό».

Φτωχοί και πλούσιοι υπήρχαν πάντοτε. Όμως, είχαν το αίσθημα του συνανήκειν. Εμείς οι 
παλιότεροι βλέπαμε τις ταινίες τις ελληνικές, η αυλή όπου ο καθένας μοίραζε τη φτώχεια του 
και τη χαρά του με τον πλαϊνό του, υπήρχε η κουλτούρα του φτωχού. Αυτό έχει τελειώσει. Σή-
μερα ο φτωχός θέλει να επιβιώσει μόνος του, δεν θέλει να ζήσει με τον πλαϊνό του μαζί. Και 
εν πάση περιπτώσει, αρχίζει να μην πιστεύει σε κοινές αξίες, σε κοινή πορεία, σε κοινή μοίρα. 
Η Ελλάδα, δηλαδή, είναι μία χώρα όπου ζούμε όλοι, αλλά ζούμε σε διαφορετικούς κόσμους, 
στην ίδια χώρα αλλά σε διαφορετικούς κόσμους. Αυτό συμβαίνει και στην Αθήνα, στην ίδια 
πόλη, αλλά σε διαφορετικές συνθήκες, δηλαδή μία πόλη κομμένη στα τρία ή στα τέσσερα».
Ο	Γ.	Πανούσης	επισήμανε	επίσης	ότι	«άλλος παράγει τον κίνδυνο και άλλος τον υφίστα-

ται τον κίνδυνο ενώ σιγά-σιγά αρχίζει μία ομάδα συνανθρώπων μας να αποκτά πολύ χαμηλή 
αυτοεκτίμηση και να πείθεται ότι θα βρει έναν δικό της δρόμο για να επιβιώσει. Και πολλές 
φορές, αυτός ο δρόμος είναι το έγκλημα. Τα εγκλήματα επιβίωσης είναι μπροστά μας!

Πάμε, λοιπόν, σε μία κοινωνική πόλωση, μία ποινικοποίηση της φτώχειας, γιατί εκ των 
πραγμάτων ο φτωχός κάπως θα κουνηθεί για να επιβιώσει, θα έχουμε μία αύξηση της κατα-
στολής, μία αύξηση της έννοιας του επικινδύνου, και τελικά, αντί να κάνουμε πόλεμο κατά 
της φτώχειας, θα κάνουμε πόλεμο κατά των φτωχών. Και αυτό, νομίζω, είναι λάθος».
Στη	συνέχεια	ανέπτυξε	και	άλλες	νέες	μορφές	εγκληματικότητας	(εγκλήματα	business,	

εγκλήματα	κερδοσκοπίας,	εγκλήματα	των	λευκών	κολάρων	και	της	επιχειρηματικής	μα-
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φίας	 κ.λπ.),	 τονίζοντας	 ότι	 οι	 μαφίες	 είναι	 πολυεθνικές	 εταιρείες,	 που	 δεν	 μπορούν	 να	
λειτουργήσουν	χωρίς	πολιτική	διαφθορά.	«Και στη διαφθορά δεν έχουμε συμφωνήσει ώς 
τώρα, τι είναι διαφθορά. Η μικρή, η μεγάλη, η άσπρη, η γκρίζα, η μαύρη;

Πάντα διαφθορά είναι η διαφθορά του άλλου, δεν είναι η δική μας. Αυτή νομιμοποιείται 
σιγά-σιγά, διότι το πρόβλημα δεν είναι αν έχεις διεφθαρμένους, πάντα ατομικά κάποιος μπο-
ρεί να είναι διεφθαρμένος, μπορεί να είναι παράνομος. Το ζήτημα είναι να μη θεωρεί ότι δι-
καιούται τη διαφθορά, “με τέτοιο μισθό, μου έκοψες και 300 ευρώ; Ε, θα πάρω φακελάκι”. 
Δεν δικαιούται κανένας τη διαφθορά».
Κλείνοντας	την	τοποθέτησή	του,	αναφέρθηκε	στην	κοινωνική	κρίση	που	έρχεται,	προ-

βλέποντας	ότι	οδηγούμαστε	σε	περισσότερο	άνιση	και	περισσότερο	άδικη	κατανομή	των	
κοινωνικών	κινδύνων,	με	συνέπεια	μια	απρόβλεπτη	και	χαοτική	πολιτική	έκρηξη,	και	μά-
λιστα	χωρίς	ως	κοινωνία	να	συζητάμε	πώς	θα	βοηθήσει	ο	ένας	τον	άλλο:	«Τι θα κάνουμε; 
Γιατί δεν δημιουργούμε δίκτυα, όχι κρατικής προστασίας, αν δεχτούμε ότι το κράτος είναι 
περίεργο, αλλά κοινοτικής προστασίας, συνδικαλιστικής προστασίας; Δεν ξέρω. Ομπρέλες, 
έχουμε ανάγκη από ομπρέλες». Το	«έκρηξη»,	τόνισε,	μπορείς	να	το	δεις	και	εκ-ρήξη,	δηλα-
δή	πολλά	επίπεδα	ρήξεων,	«και φοβάμαι ότι η διαχείριση της κοινωνικής ανασφάλειας και 
των αποκλεισμών θα είναι ένα ουσιώδες τμήμα του πολιτισμού και του δικαίου στο μέλλον».
Στην	τελευταία	θεματική	ενότητα	με	θέμα	«Οικονομική	κρίση,	ψυχολογικές	επιπτώσεις	

σε	ατομικό	και	συλλογικό	επίπεδο»,	η	Αστυνόμος	Α’,	Ψυχολόγος	Βασιλική	Χριστοδούλου,	
αναφέρθηκε	στη	 γενική	διαπίστωση	ότι	η	οικονομική	αποσταθεροποίηση	προκαλεί	 την	
ψυχική	αποσταθεροποίηση,	καθώς	«η οικονομική κρίση φέρνει ανεργία, αν όχι ανεργία, 
φέρνει μείωση εισοδήματος, μείωση των κρατικών δαπανών για πάρα πολλούς τομείς της 
ανθρώπινης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για τον τομέα της υγείας. 
Γιατί σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης, η υγεία του πληθυσμού είναι σαφέστατα πιο ευάλω-
τη, τόσο η σωματική όσο και η ψυχική. Και γενικότερα, όλα αυτά δημιουργούν μία έκπτωση 
στην ποιότητα ζωής».
Στη	συνέχεια	παρέθεσε	στοιχεία	που	αποδεικνύουν	ότι	«οι άνθρωποι που βρίσκονται σε 

οικονομική κρίση, έχουν πενταπλάσιες πιθανότητες για αγχώδεις διαταραχές, έχουν τριπλά-
σιες πιθανότητες να πάθουν κατάθλιψη, έχουν διπλάσιες πιθανότητες για αλκοολισμό, έχουν 
τριπλάσιες πιθανότητες να εκδηλώσουν ακόμα και ψύχωση, και τετραπλάσιες πιθανότητες 
χρήσης αντικαταθλιπτικών και αγχολυτικών ουσιών.

Η οικονομική κρίση “δολοφονεί”; Υπάρχουν ποσοστά θνησιμότητας στους ανέργους, όχι 
στους φτωχούς, στους εξαθλιωμένους, στους ανέργους, τα οποία αγγίζουν το 25%, όσον 
αφορά τη σύγκριση της δικής τους θνησιμότητας με τους υπόλοιπους ανθρώπους»,	ενώ	πα-
ρατηρείται	και	κατακόρυφη	αύξηση	των	περιστατικών	αυτοκτονίας.
Η	οικονομική	κρίση,	όμως,	πλήττει	και	το	σύστημα	της	οικογένειας,	το	θεσμό	της	οικο-

γένειας,	γιατί	μία	οικονομική	αναστάτωση	θα	φέρει	κατ’	αρχάς	διαφοροποίηση	στις	συν-
θήκες	διατροφής	και	ανατροφής	των	παιδιών.	Έχουν	ήδη	κατά	καιρούς	ειπωθεί,	και	πέρα	
από	 τις	 οικονομικές	 κρίσεις,	 ότι	 η	 κοινωνική	 τάξη,	 η	 κάθε	 κοινωνική	 τάξη	 δημιουργεί	
διαφορετικούς	ανθρώπους.
Η	βιβλιογραφία	έχει	καταδείξει,	επίσης,	ότι	προκαλείται	συζυγική	δυσαρμονία,	γι’	αυτό	

και	τα	διαζύγια	σε	περιόδους	οικονομικών	κρίσεων	αυξάνονται,	ενώ	σε	επίπεδο	γονικής	
στάσης	έχει	φανεί	ότι	όλος	αυτός	ο	κυκεώνας	προβλημάτων	οδηγεί	σε	μία	αλλοπρόσαλλη	
στάση	των	γονέων	απέναντι	στα	παιδιά	τους.
Τέλος,	κλείνοντας	την	εισήγησή	της	έθεσε	το	ερώτημα	αν	διερωτώμεθα	κατά	πόσο	είναι	

δίκαιη	η	οικονομική	κρίση,	κατά	πόσο	ευθυνόμαστε	κι	εμείς,	και	αν	δεν	φταίμε,	γιατί	δεν	
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αντιδρούμε,	και	επικαλέστηκε	γι’	αυτό	το	γεγονός	ότι	δεν	ισχύει	η	θεωρία	της	ψυχολογικής	
αναδραστικότητας,	διότι	το	άτομο,	λόγω	των	γενικότερων	συνθηκών	που	έχουν	διαμορ-
φωθεί	στην	κοινωνία	μας,	θεωρεί	ότι	κάποιος	άλλος	μπορεί	να	αντιδράσει	αντί	γι’	αυτόν.
Τέλος,	 οι	 εισηγητές	 απάντησαν	 σε	 ερωτήματα	 συναδέλφων	 της,	 εμπλουτίζοντας	 τον	

προβληματισμό	που	αναπτύχθηκε	πάνω	στα	επίκαιρα	ζητήματα	των	εισηγήσεών	τους.

Πριν	αποχαιρετήσουμε	το	2010,	να	αναφέρουμε	ότι	την	έντονη	διαμαρτυρία	της	Ομο-
σπονδίας	προκάλεσε	η	συνεχιζόμενη	τακτική	της	πολιτικής	και	της	φυσικής	Ηγεσίας	να	
προωθεί	προς	υπογραφή	προεδρικά	διατάγματα	για	μείζονος	σημασίας	ζητήματα	λειτουρ-
γίας	των	αστυνομικών	υπηρεσιών	και	των	αρμοδιοτήτων	του	αστυνομικού	προσωπικού,	
χωρίς	να	έχει	προηγηθεί	ο	παραμικρός	διάλογος	ή	έστω	ενημέρωση	επί	των	προαποφασι-
σθεισών	αλλαγών.	
Μια	τέτοια	πρόκληση	συνιστούσε	και	το	προεδρικό	διάταγμα	με	το	οποίο	ανατράπηκε	

άρδην	η	λειτουργία	των	κεντρικών	Υπηρεσιών	Ασφαλείας	στην	Αττική	και	τη	Θεσσαλονί-
κη	με	τη	δημιουργία	νέας	Οικονομικής	Αστυνομίας.	Επίσης,	επήλθαν	αλλαγές	στην	οργα-
νωτική	δομή	του	Αρχηγείου	της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	χωρίς	να	έχει	υπάρξει	καμία	μελέ-
τη	και	επιστημονική	τεκμηρίωση	για	την	ορθότητα	των	ληφθεισών	αποφάσεων,	και	τούτο	
όταν	τόσο	ο	υφυπουργός	Προστασίας	του	Πολίτη	Μανόλης	Όθωνας,	όσο	και	ο	Αρχηγός	
του	 Σώματος	Αντιστράτηγος	Ελευθέριος	Οικονόμου,	 διαβεβαίωναν	 τους	 συνδικαλιστές	
ότι	είναι	αυτονόητη	η	διαδικασία	του	διαλόγου	με	τις	Ομοσπονδίες	και	οι	προχειρότητες	
και	οι	αυτοσχεδιασμοί	του	παρελθόντος	δεν	θα	επαναληφθούν.
Προξενεί	δε	εντύπωση	αυτή	η	τακτική,	διότι	η	κυβέρνηση	Παπανδρέου	είχε	εγκαινι-

άσει	το	θεσμό	της	δημόσιας	διαβούλευσης	των	νομοσχεδίων,	κάτι	που	ακολουθούσε	και	
το	 υπουργείο	Προστασίας	 του	Πολίτη.	Τέλη	 2010,	 ήταν	 π.χ.	 υπό	 διαβούλευση	 τα	 σχέ-
δια	νόμου	«Σύσταση	Γραφείου	Αντιμετώπισης	Περιστατικών	Αυθαιρεσίας	στο	υπουργείο	
Προστασίας	του	Πολίτη	και	άλλες	διατάξεις»,	«Σύσταση	Αρχηγείου	Λιμενικού	Σώματος	
-	Ελληνικής	Ακτοφυλακής	και	άλλες	διατάξεις»	και	το	περί	«Ίδρυσης	Υπηρεσίας	Ασύλου	
και	Υπηρεσίας	Πρώτης	Υποδοχής	κ.λπ.».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25

Ένστολο σφυροκόπημα

Το	συνδικαλιστικό	κίνημα	οδεύει	προς	το	2011	με	πολλά	βαρίδια	στα	πόδια	του.	Η	σκέψη	
όλων	βρίσκεται	ήδη	στον	προϋπολογισμό	εξόδων	της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	που	οδεύει	
προς	ψήφιση	από	τη	Βουλή	των	Ελλήνων.	Σύμφωνα	με	τα	επίσημα	στοιχεία	της	Διεύθυν-
σης	Οικονομικών	του	Αρχηγείου,	θα	κινηθεί	στα	επίπεδα	του	2008.	Ειδικότερα,	οι	αυξη-
μένες	ανάγκες	της	ΕΛ.ΑΣ.	(περίπου	1,5	δισεκατομμύριο	ευρώ)	πρέπει	να	καλυφθούν	με	
μόλις	300.000.000	ευρώ…	Οι	πιστώσεις	για	το	νέο	έτος	είναι	μειωμένες	κατά	356.000.000	
ευρώ	σε	σχέση	με	τις	πληρωμές	του	2009	και	διαμορφώνονται	στα	1.522.895.000	ευρώ,	
από	1.878.200.000	ευρώ	περίπου.

Είναι	φανερό	ότι	δεν	γίνεται	καν	λόγος	για	αναπλήρωση	της	απώλειας	του	εισοδήματος,	
ενώ	η	απειλή	για	περαιτέρω	μείωση	μισθών	και	συντάξεων	εξακολουθεί	να	υφίσταται.	Ο	
εκσυγχρονισμός	των	αστυνομικών	υπηρεσιών	και	εγκαταστάσεων,	η	αναδιάρθρωση,	το	
νέο	μισθολόγιο,	οι	θεσμικές	αλλαγές	στα	ζητήματα	της	εκπαίδευσης,	τα	μέτρα	υγιεινής	
και	ασφάλειας	και	πολλά	άλλα	θέματα,	περνούν	προφανώς	σε	δεύτερη	μοίρα,	ενώ	ο	προ-
γραμματισμός	και	η	πρόληψη	των	αρνητικών	συνεπειών	της	κρίσης	στο	ένστολο	δυναμικό	
απουσιάζουν	παντελώς	από	την	πολιτική	του	υπουργείου	Προστασίας	του	Πολίτη.
Οι	έξι	Ομοσπονδίες	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	προχώρησαν	σε	μια	ακόμα	πανελλαδική	

ένστολη	συγκέντρωση	διαμαρτυρίας	στις	14-12-2010,	στην	Πλατεία	Κολοκοτρώνη	(Πα-
λαιά	Βουλή),	στην	Αθήνα.

«Στις δύσκολες τούτες ώρες της κρίσης και της οικονομικής αφαίμαξης των μικρομεσαίων 
και των χαμηλόμισθων κυρίως στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας, στα οποία συμπερι-
λαμβάνονται και οι ένστολοι, ο όποιος εφησυχασμός, ισοδυναμεί με αυτοκτονία. Απαιτείται 
αγώνας! Αγώνας αντίδρασης για να ορθώσουμε τα απαραίτητα αναχώματα μπροστά στην 
επερχόμενη καταστροφική λαίλαπα που θέλει να σαρώσει, να συντρίψει και να αλώσει συνει-
δήσεις και οποιεσδήποτε σκέψεις αντίστασης. Από μας εξαρτάται αν θα πετύχουμε!»,	τόνιζαν	
οι	Ομοσπονδίες.	
Η	συγκέντρωση	πραγματοποιήθηκε	με	αγωνιστικό	παλμό,	αυτοπεποίθηση	και	αισιο-

δοξία.	Η	συμμετοχή	ήταν	πολύ	μεγαλύτερη	από	 την	προηγούμενη	φορά.	Περισσότεροι	
από	χίλιοι	αστυνομικοί,	πυροσβέστες	και	λιμενικοί	εν	ενεργεία	και	εν	αποστρατεία,	αψη-
φώντας	τις	δυσμενείς	καιρικές	συνθήκες,	αλλά	και	τους	συκοφάντες	του	συνδικαλιστικού	
κινήματος	που	καλλιεργούσαν	παρασκηνιακά	την	ηττοπάθεια	και	την	παραίτηση	από	τους	
αγώνες,	έδωσαν	το	δικό	τους	«παρών»	στην	Πλατεία	Κολοκοτρώνη	και	πορεύτηκαν	στη	
συνέχεια	ώς	την	Πλατεία	Συντάγματος.	Με	πανό	και	συνθήματα	όπως	«Φθάνουν	πια	οι	
περικοπές.	Τα	κέρδη	σας	κοστίζουν	ανθρώπινες	ζωές»,	«Πάλι	εμείς	θα	πληρώσουμε	την	
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κρίση;»,	«Μας	κορόιδεψαν.	Θα	λάβουν	το	μήνυμα»	κ.λπ.,	οι	διαδηλωτές	εξέφρασαν	την	
αντίδρασή	τους	στα	νέα	μέτρα	λιτότητας	και	ζήτησαν	από	την	κυβέρνηση	να	διαθέσει	πολύ	
περισσότερα	κονδύλια	για	να	σταθούν	όρθιες	οι	υπηρεσίες	των	Σωμάτων	Ασφαλείας,	αλλά	
και	για	να	μη	λυγίσουν	οι	υπηρετούντες	σε	αυτές.
Το	Ψήφισμα	επιδόθηκε	στο	υπουργείο	Οικονομικών	και	στον	πρόεδρο	της	Βουλής	κ.	

Φίλιππο	Πετσάλνικο,	ο	οποίος	δήλωσε	ότι	θα	το	προωθήσει	στην	κυβέρνηση	και	στα	πο-
λιτικά	κόμματα.	
Μιλώντας	στους	συναδέλφους	του	από	την	Αστυνομία,	την	Πυροσβεστική	και	το	Λιμε-

νικό,	ο	Δημήτρης	Γεωργατζής	επισήμανε	ότι	«τα αιτήματά μας δεν είναι στενά συντεχνιακά. 
Προτάσσουμε φυσικά τα συμφέροντά μας, ως εργαζόμενοι και ως ένστολοι πολίτες, αλλά δεν 
παραβλέπουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο έχουμε βρεθεί, χωρίς βεβαίως να φέρουμε την 
κύρια ευθύνη. Οι καιροί είναι δύσκολοι όσο ποτέ άλλοτε και η σημερινή μας κοινή συγκέ-
ντρωση διαμαρτυρίας επιβεβαιώνει τον άγραφο νόμο του συνδικαλιστικού κινήματος, που 
λέει “λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος”.	Σήμερα, που ανατρέπονται κατακτήσεις του λαού 
μας, σήμερα που ως χώρα συνολικά γυρίζουμε δεκαετίες πίσω, ο κίνδυνος της υπονόμευσης 
των αγώνων μας είναι πολύ μεγάλος. Για να περάσουν τα αντιλαϊκά μέτρα, κάποιοι φροντί-
ζουν να υποδαυλίζουν τη διχόνοια μεταξύ των εργαζομένων. Κάποιοι επιδιώκουν τα δικά 
τους λάθη να τα χρεώσουν στο συνδικαλιστικό κίνημα της πατρίδας μας. Όχι πως δεν έχει κι 
εκείνο τις δικές του ευθύνες, αλλά είναι άδικο να επιχειρούν κάποιοι να δικαιολογήσουν την 
παθογένεια του πολιτικο-οικονομικού μας συστήματος και τις αιτίες που γεννούν την κρίση, 
με τα όποια προνόμια και τα όποια κεκτημένα κάποιων κλάδων και κάποιων κοινωνικών 
στρωμάτων.

Το επισημαίνω αυτό γιατί κι εμείς ως αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί αντιμετω-
πίσαμε τη λάσπη και τη διαβολή όταν αγωνιζόμασταν για να μην μας χτυπήσει η λαίλαπα του 
Ασφαλιστικού και των περικοπών των κονδυλίων που διατίθενται για τη λειτουργία των Σω-
μάτων Ασφαλείας. Κάποιοι βρήκαν την εύκολη λύση της διασποράς ψευδών ειδήσεων, αντί 
να προβληματιστούν και να απαιτήσουν μαζί με εμάς να υπάρξει στο τόπο μας ένα σύγχρονο 
πλέγμα υπηρεσιών ασφαλείας. Να υπάρξει ένας μηχανισμός ασφαλείας με επαγγελματίες 
αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς, που θα είναι σε θέση και να αντιμετωπίζει τις 
όποιες προκλήσεις, και να παρέχει ασφάλεια στα ίδια τα μέλη του.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές μας, τα πολιτικά κόμματα, οι κοινωνικοί φορείς, τα 
ΜΜΕ, δεν στηρίζουν εν τοις πράγμασι την προώθηση των αιτημάτων μας, καίτοι αναγνωρί-
ζουν ότι είναι δίκαια και αναγκαία η υιοθέτησή τους από την κυβέρνηση.

Γνωρίζουμε ότι η χρονική συγκυρία είναι δύσκολη, αλλά δεν είναι δυνατόν να επιδιώκεται 
η οικονομική ανάκαμψη της χώρας, χωρίς να κατοχυρώνεται το αυτονόητο, η ομαλή λει-
τουργία των Σωμάτων Ασφαλείας, των οργανισμών εκείνων δηλαδή που είναι υπεύθυνοι για 
την εμπέδωση του αγαθού της ασφάλειας».

Και	το	πόσο	μεγάλες	αλήθειες	υπέκρυπταν	όλα	αυτά,	αποκαλύπτονταν	από	την	ίδια	την	
πραγματικότητα.	Η	δυσλειτουργία	των	οικονομικών	ελεγκτικών	μηχανισμών	του	Κράτους	
οδηγούσε	στην	απαξίωση	των	υπηρεσιών	και	του	προσωπικού	της	Ελληνικής	Αστυνομίας.	
Η	μη	έγκαιρη	έγκριση	των	σχετικών	πιστώσεων	για	δαπάνες	που	αφορούσαν	π.χ.	τις	εκτός	
έδρας	μετακινήσεις	του	προσωπικού,	τη	συντήρηση	των	υπηρεσιακών	οχημάτων,	την	αγο-
ρά	αναλώσιμων	υλικών	και	ειδών	υγιεινής	κ.λπ.	είχαν	άμεση	αρνητική	αντανάκλαση	στην	
εύρυθμη	λειτουργία	των	υπηρεσιών,	την	ποιότητα	των	παρεχόμενων	υπηρεσιών	ασφάλει-
ας,	αλλά	κυρίως	στη	σωματική	ακεραιότητα	των	αστυνομικών.
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Ήδη,	μεγάλο	πρόβλημα	συνιστούσαν	και	τα	ανεξόφλητα	υπομνήματα	από	το	2009	και	
εντεύθεν	λόγω	της	κατάργησης	της	Δ/νσης	του	Ελεγκτηρίου	Δαπανών	(Π.Δ.	113/2010),	με	
το	οποίο	οι	σχετικές	αρμοδιότητες	είχαν	περιέλθει	στην	Υπηρεσία	Δημοσιονομικού	Ελέγ-
χου	(Υ.Δ.Ε.).	Οι	συνδικαλιστές	ζήτησαν	να	επιτραπεί	κατ’	εξαίρεση	η	διάθεση	των	πιστώ-
σεων	του	Π/Υ	σε	ποσοστό	διάθεσης	100%	σε	ορισμένους	ΚΑΕ,	στην	Ελληνική	Αστυνομία	
για	να	καταστεί	δυνατή	η	απρόσκοπτη	λειτουργία		των	υπηρεσιών	της.
Άλλωστε,	μαχαίρι	 είχε	πέσει	 και	στις	 δαπάνες	 για	 την	 εκπαίδευση,	 προκαλώντας	 τις	

εύλογες	αντιδράσεις	τόσο	των	εκπαιδευομένων	όσο	και	των	συνδικαλιστών,	οι	οποίοι	τό-
νιζαν	στα	έγγραφά	τους	ότι	η	εκπαίδευση	δεν	μπορεί	να	θεωρείται	δαπάνη	πολυτελείας	και	
να	υποβάλλεται	και	αυτή	σε	περικοπές.
Περικοπές	 οι	 οποίες	 όπως	 έχουμε	 ήδη	 αναφέρει	 αντανακλούσαν	 ήδη	 αρνητικά	 στη	

λειτουργία	 της	 αστυνομίας	 με	 αποτέλεσμα	 να	 μένει	 εκτεθειμένη	 στην	 κοινή	 γνώμη	 με	
διάφορες	αφορμές,	υπαρκτά	ή	και	ανύπαρκτα	πολλές	φορές	αίτια.	Μια	χαρακτηριστική	
περίπτωση	ήταν	και	η	αναπτυσσόμενη	ξενοφοβία	στην	περιοχή	του	κέντρου	των	Αθηνών	
όπου	δραστηριοποιούνταν	διάφοροι	πυρήνες	της	Χρυσής	Αυγής	από	τη	μια	και	οι	αντιρα-
τσιστικές	οργανώσεις	από	την	άλλη.	
Στις	15	Ιανουαρίου	2011	ξέσπασαν	επεισόδια	στην	περιοχή	του	Αγίου	Παντελεήμονα,	

με	την	αστυνομία	να	συγκεντρώνει	και	πάλι	τα	πυρά	για	αδυναμία	ελέγχου	της	κατάστα-
σης.	Ο	Δήμητρης	Γεωργατζής,	απαντώντας	σε	σχετική	ερώτηση	δημοσιογράφου,	δήλωσε	
με	αφορμή	 τα	προβλήματα	που	προκαλούνταν	από	αλλοδαπούς	στο	κέντρο	 της	πόλης:	
«Πρόκειται για φαινόμενο νομοτελειακό. Μια αποθήκη ανθρώπων, πεδίο εκμετάλλευσης, 
ανομίας και παραβατικότητας. Δεν είναι το θέμα της ελλιπούς αστυνόμευσης αλλά η ανυπαρ-
ξία δομών πρόνοιας. Έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες που ευνοούν την αύξηση της παραβα-
τικότητας και της βαριάς εγκληματικότητας από την πλευρά των μεταναστών αλλά και των 
Ελλήνων. Αυτή η κατάσταση επωάζει αυγά φιδιών. Υπάρχει μια λογική συμψηφιστικής βίας. 
Έχουν μπει ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά οι πολίτες και δεν ξέρουν τι τους έρχεται και 
από πού τους έρχεται. Με μια πολιτεία η οποία όλο εξαγγέλλει και εξαγγέλλει… 

Οφείλουμε να επισημάνουμε το πρόβλημα των χρηστών ναρκωτικών τους οποίους η 
Αστυνομία συλλαμβάνει και συλλαμβάνει με τα γνωστά σε όλους αποτελέσματα - επακόλου-
θα, και τους παράνομους μετανάστες που πάλι η Αστυνομία προσαγάγει και συλλαμβάνει και 
την επόμενη μέρα ή την μεθεπόμενη πάλι κυκλοφορούν στον ‘‘τόπο του δράματος’’.

Η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα θα αυξάνονται, διότι δεν είναι απλά συμπτώ-
ματα, είναι φαινόμενα κοινωνικά και δεν έχουν να κάνουν μόνο με τους μετανάστες. Το 
πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι βαθύτατα ηθικό, αξιακό, ανθρώπινο, βαθύτατα 
πολιτικό, πολιτιστικό και πολιτισμικό και ξεπερνάει σίγουρα τα όρια της χώρας μας, γιατί ο 
κόσμος βρίσκεται σε αναβρασμό.

Ο πολίτης που πιστεύει ότι απειλείται η ζωή του χειροκροτεί, συμμαχεί, επικροτεί συμπερι-
φορές και βλέπει ως σωτήρες τους ανθρώπους που εμφανίζονται στα μάτια του ότι μπορούν 
να προσφέρουν ό,τι δεν μπορεί η Αστυνομία και το πολιτικό σύστημα.

Πρέπει να γίνει απολύτως αντιληπτό – κατανοητό ότι το θέμα της Εσωτερικής Ασφάλειας 
χρειάζεται διακομματική στήριξη διότι δεν πρέπει η Αστυνομία να υπολειτουργεί».

Το	πρώτο	για	το	νέο	έτος	Διοικητικό	Συμβούλιο	συνεδρίασε	στις	16/2/2011,	με	προ-
σκεκλημένους	τον	Δ/ντή	του	Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.	Ταξίαρχο	Τσουβάλα	Κων/νο	και	το	νομικό	
σύμβουλο	της	Ομοσπονδίας	Μπαρμπούρη	Ρήγα	οι	οποίοι	έδωσαν	απαντήσεις	ο	μεν	πρώ-
τος	για	την	κατάσταση	των	Επικουρικών	Ταμείων,	ο	δε	δεύτερος	για	τη	δυνατότητα	κατά-



647

Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

θεσης	προσφυγής	κατά	του	Δημοσίου	σχετικά	με	τις	περικοπές	των	επιδομάτων.	Επίσης	
συζητήθηκε	το	θέμα	του	νέου	μισθολογίου,	με	την	επισήμανση	ότι	δεν	είναι	διατεθειμένοι	
να	δεχθούν	περαιτέρω	μείωση	των	λαμβανόμενων	αποδοχών,	αφού	αυτές	είναι	ήδη	κατα-
κρεουργημένες	κατά	30%	διότι	στην	περσινή	μείωση	των	επιδομάτων	και	την	κατάργηση	
των	δώρων	ήρθε	να	προστεθεί	φέτος	και	η	αύξηση	της	παρακράτησης	για	το	Μ.Τ.Σ.	και	
το	Τ.Α.Α.Σ.	
Το	Δ.Σ.	ασχολήθηκε	και	με	το	μείζον	ζήτημα	της	αστυνομικής	επιχείρησης	στην	Κερα-

τέα,	όπου	η	κατασκευή	ενός	ΧΥΤΑ	ή	ΧΥΤΥ	είχε	προκαλέσει	μια	ιδιότυπη	βεντέτα	μεταξύ	
των	κατοίκων	της	περιοχής	και	των	Αστυνομικών	Δυνάμεων.

Σχετικά	με	το	Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.	ο	Ταξίαρχος	ενημέρωσε	ότι	το	Ταμείο	λειτουργεί	ορια-
κά	με	το	1/3	μόνο	του	προβλεπόμενου	προσωπικού,	καθώς	έχουν	αποστρατευθεί	έμπειρα	
στελέχη	και	 ταυτόχρονα	υπήρξαν	μετακινήσεις	και	αποσπάσεις	πέραν	 της	καθημερινής	
διάθεσης	του	προσωπικού	σε	μέτρα	τάξης.	Κυρίως,	όμως,	τέθηκε	το	ζήτημα	της	εξασφά-
λισης	της	βιωσιμότητάς	του	με	πρώτο	βήμα	την	εκπόνηση	αναλογιστικών	μελετών	για	τα	
Επικουρικά	Ταμεία.
Για	το	ζήτημα	των	περικοπών	των	επιδομάτων	και	της	κατάργησης	των	δώρων,	αποφα-

σίσθηκε	η	κατάθεση	προσφυγών	κατά	του	Δημοσίου	σε	πρώτη	φάση	πιλοτικά	από	τα	μέλη	
του	Δ.Σ.	
Όσον	αφορά	τις	εκκρεμείς	μέχρι	τότε	προσφυγές	(επίδομα	των	176€,	οικογενειακό	επί-

δομα	κ.λπ.),	ο	νομικός	σύμβουλος	είπε	ότι	βρίσκονται	ακόμη	σε	εξέλιξη	και	ουδεμία	τελε-
σίδικη	δικαστική	απόφαση	έχει	υπάρξει.

Ομόθυμη καταδίκη 

Το	επόμενο	διάστημα,	ένα	ακόμα	λυπηρό	συμβάν	έρχεται	να	επιβεβαιώσει	την	επικιν-
δυνότητα	του	αστυνομικού	λειτουργήματος	και	την	απόσταση	που	έχουν	να	διανύσουν	οι	
αστυνομικοί	για	να	νιώθουν	ασφαλείς.	
Λίγα	μόλις	24ωρα	μετά	την	καθιερωμένη	ετήσια	τελετή	(26/2/2011)	για	τους	Πεσόντες	

στο	καθήκον	Αστυνομικούς,	την	1η	Μαρτίου	2011,	κατά	τη	διάρκεια	καταδίωξης	ληστών	
από	ομάδες	ΔΙ.ΑΣ.,	οι	ληστές	σταμάτησαν	αιφνιδιαστικά	το	όχημά	τους	στην	περιοχή	του	
Ρέντη	και	άνοιξαν	πυρ	με	καλάσνικοφ	εναντίον	οκτώ	ειδικών	φρουρών.	Τα	δολοφονικά	
πυρά	έκοψαν	το	νήμα	της	ζωής	του	22χρονου	Γεώργιου	Σκυλογιάννη	από	τα	Τρίκαλα	και	
του	23χρονου	Ιωάννη	Ευαγγελινέλη	από	το	Περιστέρι,	τραυμάτισαν	σοβαρά	δυο	άλλους,	
ενώ	θανάσιμο	κίνδυνο	διέτρεξε	μια	ακόμα	τετράδα	άλλων	αστυνομικών.	
Οι	Ομοσπονδίες,	πέρα	από	την	έκφραση	της	βαθιάς	οδύνης	και	των	συλλυπητηρίων	της	

προς	τις	οικογένειες	των	αδικοχαμένων	αστυνομικών,	ζήτησαν	από	όλους	να	σεβαστούν	
τους	νεκρούς:

«Ειλικρινή συλλυπητήρια, έκφραση συμπαράστασης, συναισθήματα οργής και λύπης, κρο-
κοδείλια δάκρυα από άλλους, αναζήτηση ευθυνών, αλλά και περισπούδαστες αναλύσεις για 
τα αίτια και τους φταίχτες πριν καν ξεκινήσουν οι έρευνες, κομματικές αντιπαραθέσεις κ.λπ., 
αλλά για την ταμπακέρα, απολύτως τίποτε.

Οι Ομοσπονδίες μας απέχουν συνειδητά από κάθε απόπειρα σκύλευσης της μνήμης των 
νεκρών συναδέλφων μας, συμμετέχουν σεμνά στο πένθος των οικογενειών για την τραγική 
απώλεια των αγαπημένων τους παιδιών και με αίσθημα ευθύνης, εκφράζοντας τη συντριπτι-
κή πλειοψηφία των 56.000 συναδέλφων μας, τονίζουν τα ακόλουθα:
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Είναι θέμα χρόνου να συμβεί το μοιραίο, είχαμε επισημάνει εδώ και καιρό και γι’ αυτό 
προκαλεί κατάπληξη το γεγονός ότι κάποιοι εμφανίζονται αιφνιδιασμένοι. Το συνδικαλιστικό 
μας κίνημα εκφράζει καθημερινά πλέον την έντονη ανησυχία του για τις απανωτές καταδι-
ώξεις και ανταλλαγές πυροβολισμών με αδίστακτους κακοποιούς, αλλά και για τις βίαιες 
επιθέσεις, με αφορμή διάφορα γεγονότα, εναντίον αστυνομικών στα αστικά κέντρα και στην 
ύπαιθρο χώρα, χωρίς να έχει γίνει κοινή συνείδηση το μέγεθος του κινδύνου που απειλεί τους 
συναδέλφους μας. Τα αντανακλαστικά των συντεταγμένων οργάνων της Πολιτείας, αλλά και 
των ίδιων των αστυνομικών υπηρεσιών, παρά τις διαρκείς επισημάνσεις μας, δεν ανταπο-
κρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα.

Καλούμε την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα να αντιμετωπίσουν το μείζον ζήτημα της 
ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών και την προβληματική λειτουργία της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, ως εθνική υπόθεση, μακριά από κομματικές σκοπιμότητες, και βεβαίως έξω από κάθε 
σκέψη για περαιτέρω μείωση των διατιθέμενων κονδυλίων. Στην ασφάλεια του πολίτη και 
στη θωράκιση του αστυνομικού, δεν χωρούν εκπτώσεις και περικοπές.

Επίσης, η πρότασή μας για τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής με στόχο τη σύνταξη 
ενός Πορίσματος που θα οριοθετεί τη βάση για την ανασυγκρότηση των αστυνομικών υπηρε-
σιών και τη συνολική μεταρρύθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας, επιτέλους πρέπει να υιοθε-
τηθεί χωρίς καμία άλλη αναβολή, χωρίς καμία άλλη δικαιολογία.

Είναι δυνατόν να αναλώνεται ακόμα ο πολιτικός κόσμος σε διαξιφισμούς και άσφαιρα 
πυρά, ενώ οι σφαίρες των κακοποιών θερίζουν ανθρώπινες ζωές, συναδέλφων και συμπο-
λιτών μας;

Θα γίνει επιτέλους μια σοβαρή συζήτηση σε επιστημονική βάση, δημόσια και με τη συμμε-
τοχή της κοινωνίας για την Αστυνομία που θέλουμε στη χώρα μας;

Θα δείξουμε ως κοινωνία εμπράκτως την υποστήριξή μας στον αστυνομικό θεσμό, απομο-
νώνοντας όσους “επενδύουν” στην ανομία και στο λαϊκισμό, φτάνοντας στο σημείο να τυμ-
βωρυχούν ασύστολα κάθε φορά που πενθούμε αδικοχαμένους συναδέλφους μας ή πολίτες; 
Ή θα τιμήσουμε τους Ήρωες αστυνομικούς όπως τους αξίζει, ως αστυνομική οικογένεια, ως 
Πολιτεία και ως κοινωνία;

Τούτες τις τραγικές για όλους μας στιγμές, συναισθανόμενοι και τις δικές μας ευθύνες, 
καλούμε τους συναδέλφους μας να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, αντιμετωπίζοντας 
με σύνεση και ψυχραιμία τον άδικο χαμό των νεαρών συναδέλφων μας ειδικών φρουρών. Οι 
Ομοσπονδίες μας απορρίπτουν κάθε αυθορμητισμό και κάθε αψυχολόγητη, άναρχη ενέργεια 
που ενδέχεται να λειτουργεί απαξιωτικά τόσο για το συνδικαλιστικό μας κίνημα όσο και για 
την Ελληνική Αστυνομία.

Όπως πάντα, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την υπεράσπιση της τιμής και της 
υπόληψης του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, απαιτούμε να υπάρξει άμεσα τριμερής 
κοινή συνάντηση με την Πολιτική Ηγεσία, ώστε τουλάχιστον ΤΩΡΑ, έστω και μετά από έξι 
μήνες αναμονής, να δοθούν στις δύο Ομοσπονδίες οι δέουσες δεσμεύσεις για συγκεκριμένες 
ενέργειες και αποφάσεις, στο πλαίσιο των όσων ήδη έχουν δημοσίως ανακοινωθεί.

Τυχόν αποσπασματικά μέτρα και πρόχειρες αποφάσεις θα μας βρουν κάθετα αντίθετους 
και θα καταγγελθούν πάραυτα.

Όχι άλλα πειράματα, σεβασμός στους νεκρούς συναδέλφους μας.
Ο ηρωισμός και η αυταπάρνηση που επέδειξαν αποτελούν σημείο αναφοράς για όλη την 

Ελληνική Αστυνομία, η οποία θα οδηγήσει τους δολοφόνους ενώπιον της Δικαιοσύνης και 
στην παραδειγματική τους τιμωρία».
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Οι	στυγερές	δολοφονίες	συγκλονίζουν	την	ελληνική	κοινωνία.	Ομόφωνη	και	ομόθυμη	
η	καταδίκη	των	δολοφόνων.	Όμως,	μέσα	σε	αυτό	το	κλίμα	οργής	και	θλίψης,	δυστυχώς	
εκδηλώνονται	ακραίες	συμπεριφορές	κυρίως	στα	τηλεοπτικά	παράθυρα,	με	αποτέλεσμα	
αυτές	οι	παραφωνίες	να	συναντούν	τη	σφοδρή	κριτική	έγκριτων	αναλυτών,	αλλά	και	του	
ίδιου	 του	 υπουργού	Προστασίας	 του	Πολίτη,	 που	 απαντώντας	 στη	Βουλή	 σε	 επίκαιρη	
ερώτηση	του	βουλευτή	της	Δημοκρατικής	Συμμαχίας,	Χρήστου	Μαρκογιαννάκη,	σχετικά	
με	τη	δολοφονική	επίθεση	στου	Ρέντη	και	τα	γεγονότα	της	Κερατέας,	έκανε	λόγο	για	«αυ-
τοδιασυρόμενους και αυτοαποκαλυπτόμενους συνδικαλιστές της Αστυνομίας»,	αποδίδοντας	
τη	στάση	τους	αυτή	στο	ότι «θίγεται η δική τους συνδικαλιστική θέση με το νομοσχέδιο το 
οποίο ψηφίζει η Βουλή την επόμενη εβδομάδα, για να είμαστε απολύτως σαφείς».	

Ο	πρόεδρος	 της	ΠΟΑΞΙΑ	Δημήτρης	Γεωργατζής,	σε	κάθε	περίπτωση	με	 το	δημόσιο	
λόγο	του	βάζει	τα	πράγματα	στη	θέση	τους.	
Όπως	δηλώνει	στα	ΜΜΕ,	«δεν περνά πλέον ημέρα που να μην πληροφορούμαστε ότι 

κάπου στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε άλλες πόλεις ή ακόμα και στην ύπαιθρο χώρα, 
κάποιοι συνάδελφοί μας κινδύνεψαν από τα πυρά κακοποιών ή στη χειρότερη περίπτωση 
τραυματίστηκαν. Συνολικά, κάθε χρόνο περίπου 7.000 συνάδελφοί μας τραυματίζονται κατά 
τη διάρκεια βίαιων συγκρούσεων με χούλιγκανς ή με διαδηλωτές, αλλά και σε σοβαρότερες 
καταστάσεις εμπλοκής για τη σύλληψη επικίνδυνων κακοποιών.

Ενώ όμως όλα αυτά είναι γνωστά στην πολιτική και τη φυσική μας Ηγεσία και θα αναμέ-
ναμε το αυτονόητο, την ενίσχυση δηλαδή της εκπαίδευσης σε θέματα αυτοάμυνας – αυτοπρο-
στασίας – οπλοτεχνικής και σκοποβολής, πληροφορηθήκαμε ότι υπεγράφη από την Ηγεσία 
μας μια απόφαση για την περικοπή των ημερών της κατ’ έτος συντηρητικής εκπαίδευσης των 
αστυνομικών, που αρχίζει την 21-2-2011.

Οι συνάδελφοι καλούνται να εκπαιδευτούν από πέντε σε τρεις ημέρες και μάλιστα με λιγό-
τερο αριθμό εκπαιδευτικών βολών. Όσο κι αν ακούγεται τρελό, δυστυχώς αυτή είναι η πραγ-
ματικότητα. Εκεί έχει οδηγήσει η πολιτική των περικοπών –τόσο των λειτουργικών δαπανών 
όσο και για των κονδυλίων για την τεχνολογική υποδομή - στο όνομα της αντιμετώπισης της 
οικονομικής κρίσης.

Ως Ομοσπονδία αδυνατούμε να κατανοήσουμε αυτή τη λογική. Έχουμε καταγγείλει την 
απόφαση αυτή, τονίζοντας ότι υπονομεύει τις προϋποθέσεις για την ποιοτική υπηρεσιακή 
κατάρτιση των Αστυνομικών σε ζωτικής σημασίας ζητήματα που αφορούν την θεσμική απο-
στολή τους εναντίον της εγκληματικότητας, αλλά και της σύννομης και ορθής αστυνομικής 
τακτικής στους καθημερινούς ελέγχους που σχετίζονται με τους απλούς πολίτες.

Δεν πρέπει να λησμονούμε βέβαια ότι το φαινόμενο αυτό, δεν είναι σημερινό. Κοινή αί-
σθηση όλων των μάχιμων Αστυνομικών είναι ότι ουδέποτε η Υπηρεσία αντιμετώπιζε ως 
πρώτη της προτεραιότητα όχι μόνο τα ζητήματα της μετεκπαίδευσης στην αστυνομική αυτο-
προστασία, αλλά και όλο το φάσμα της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και μετεκπαί-
δευσης. Τα όπλα των αστυνομικών μέχρι πρότινος ήταν όλα παμπάλαια, έγινε μια προσπά-
θεια προμήθειας νέου εξοπλισμού, που πέρασε από χίλια κύματα, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι 
δεν υπάρχουν κατάλληλα σκοπευτήρια κ.λπ.

Δυστυχώς, οι προτεραιότητες είναι άλλες. Ενδιαφέρονται για τη στατιστική καταγραφή της 
αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών μέσω της παρακολούθησης της αυξητικής ή καθοδικής 
πορείας των δεικτών της εγκληματικότητας και των τροχαίων ατυχημάτων, ελέγχουν ποια υπη-
ρεσία και ποιος αστυνομικός έχει πετύχει τους στόχους, αλλά ποτέ δεν γίνεται επισταμένη έρευνα 
για τα κενά, τις αδυναμίες, τα αίτια των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών των υπηρεσιών.
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Από την πλευρά μας τονίζουμε ότι ιδίως σήμερα στις συνθήκες κρίσης, επιβάλλεται η 
αναβάθμιση της ποιοτικής λειτουργίας της Αστυνομίας, αφού λόγω των συνεπειών της οι-
κονομικής κρίσης, είναι πιο μεγάλος ο κίνδυνος των ένοπλων περιστατικών και των βίαιων 
αντιδράσεων. Καλείται, λοιπόν, ο συνάδελφος να προσφέρει αποτελεσματικό σύστημα αστυ-
νόμευσης, σύμφωνα με τα διεθνώς παραδεκτά κριτήρια, για την κατοχύρωση της ασφάλειας 
του πολίτη και των δημοκρατικών ελευθεριών και θεσμών, καταφέρνοντας ταυτόχρονα να 
αναβαθμίσει και την ασφάλειά του, καθώς και την κοινωνική του θέση.

Αν δεν διατεθούν κονδύλια για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και των Υπηρεσιών, 
θα συνεχίζεται η υποβάθμιση και η απαξίωση του χώρου μας. Χωρίς τα απαραίτητα εφόδια, 
οι συνάδελφοι θα περιθωριοποιούνται και οι πολίτες θα στρέφονται εναντίον τους, ενώ υπεύ-
θυνοι για τα προβλήματά τους θα είναι άλλοι».

Για	 τα	 γεγονότα	στην	Κερατέα,	 ειδικότερα,	 ο	 πρόεδρος	 της	ΠΟΑΞΙΑ	Δημήτρης	Γε-
ωργατζής,	 επισκέφθηκε	 τον	υπουργό	Προστασίας	 του	Πολίτη	μαζί	με	 τον	πρόεδρο	 της	
ΠΟΑΣΥ	Χρήστο	Φωτόπουλο,	επισημαίνοντάς	του	την	κρισιμότητα	της	κατάστασης	και	
την	αναγκαιότητα	άμεσης	αντιμετώπισης	της	παρατεταμένης	κρίσης,	πριν	είναι	αργά.	Το	
επόμενο	διάστημα,	πράγματι,	πρυτάνευσε	η	λογική	με	τη	διαμεσολάβηση	και	του	σεβα-
σμιοτάτου	Μητροπολίτη	Μεσογαίας	και	Λαυρεωτικής	Νικόλαου,	οπότε	οι	αστυνομικές	
δυνάμεις	αποχώρησαν	από	την	περιοχή	και	έτσι	δόθηκε	η	επιζητούμενη	λύση.

Εκ	μέρους	της	ΠΟΑΞΙΑ,	ωστόσο,	διατυπώθηκαν	έντονες	αντιδράσεις	προς	τον	ίδιο	τον	
Χρήστο	Παπουτσή,	 καθόσον	δεν	 είχε	 κανονιστεί	 ακόμα	ο	 χρόνος	συνάντησης	που	 του	
ζητούσε	από	καιρό,	προκειμένου	να	συζητηθούν	με	τον	πιο	επίσημο	και	δεσμευτικό	τρόπο	
όλα	τα	φλέγοντα	θέματα,	από	τις	περικοπές	ώς	τις	θεσμικές	αλλαγές	που	προωθούνταν,	
συμπεριλαμβανομένων	και	των	τροποποιήσεων	τόσο	του	συνδικαλιστικού	νόμου,	όσο	και	
του	Κώδικα	Μεταθέσεων,	που	επίσης	προκαλούσαν	αντιδράσεις.	Πρώτης	προτεραιότητας	
ζήτημα	θα	έπρεπε	να	είναι	η	αναδιάρθρωση	των	υπηρεσιών	και	η	αστυνομική	μεταρρύθ-
μιση	με	επιστημονικά	κριτήρια,	αντί	 των	πρόχειρων	και	αποσπασματικών	λύσεων,	που	
εισηγούνταν	διάφοροι	υπηρεσιακοί	παράγοντες	εκείνη	την	περίοδο,	σημείωνε	η	ΠΟΑΞΙΑ	
με	την	κριτική	που	του	ασκούσε.
Ειδικά	για	το	σ.ν.	«Σύσταση	Γραφείου	Αντιμετώπισης	περιστατικών	Αυθαιρεσίας	στο	

Υπουργείο	Προστασίας	του	Πολίτη	και	άλλες	διατάξεις»,	που	δρομολογούσε	(άρθρο	18)	
ανατροπές	 λόγω	 καθιέρωσης	 της	 απλής	 αναλογικής	ως	 εκλογικού	 συστήματος	 για	 την	
ανάδειξη	 των	 οργάνων	 των	 συνδικαλιστικών	 οργανώσεων,	 ζητούσε	 εξηγήσεις	 από	 τον	
υπουργό,	λόγω	των	κενών	και	των	ασαφειών	που	υπήρχαν.
	Σύμφωνα	λοιπόν	με	την	παρ.	5	του	άρθρου	18	η	Ομοσπονδία	σημείωνε	μεταξύ	άλ-

λων	ότι,	«καθίσταται υποχρεωτική η προσαρμογή των καταστατικών των οργανώσεων των 
αστυνομικών υπαλλήλων μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ισχύ του νόμου και 
στη συνεχεία η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων τους, όχι νωρίτερα από 
τέσσερις (4) μήνες και όχι αργότερα από έξι (6) μήνες από την έγκριση του καταστατικού 
τους. Η διαδικασία αυτή (τροποποίηση των καταστατικών) –σύμφωνα με τα οριζόμενα- λαμ-
βανομένου υπόψη του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για να ορισθεί από τα αρμόδια 
Πρωτοδικεία η συζήτηση, σημαίνει ότι απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών.

Επειδή στους αμέσως επόμενους μήνες (αρχές Ιουλίου), λόγω λήξης της θητείας του Δ.Σ. 
της Ομοσπονδίας μας θα διενεργηθούν εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. από τους αντι-
προσώπους των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων και επίσης πολλές Πρωτοβάθμιες μέσα στους 
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επόμενους μήνες θα διενεργήσουν εκλογές, τόσο για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., όσο και για την 
ανάδειξη αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία μας, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εγγράφως 
τις θέσεις σας, στα κάτωθι ερωτήματα που σχετίζονται με την λειτουργία των συνδικαλιστών 
μας οργάνων, προκειμένου οι όποιες περαιτέρω ενέργειες και αποφάσεις μας κινούνται στα 
πλαίσια της νομιμότητας και μην τυγχάνουν της οποιασδήποτε αμφισβήτησης. Με επιπρό-
σθετο στοιχείο ότι υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα και προβλήματα (π.χ. ενιαίο μισθολόγιο που 
πρόκειται να ψηφισθεί αλλά και γενικότερα οι κοινωνικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί 
και επηρεάζουν την άσκηση των καθηκόντων μας) που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν από 
ισχυρή διοίκηση, που σε κάθε περίπτωση προϋποθέτει άμεση εκλογή και όχι Δ.Σ. διορισμένο 
και ως εκ τούτου με περιορισμένες αρμοδιότητες και συγκεκριμένο σκοπό.

Α: Το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής, είναι άμεσα εφαρμοστέο από της ψηφί-
σεως του νόμου χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού ή θα πρέπει πρώτα να 
προηγηθεί η τροποποίηση των καταστατικών των Ενώσεων και της Ομοσπονδίας και μετά 
να εφαρμοστεί το σύστημα της απλής αναλογικής, κατά τα οριζόμενα στην διάταξη του άρ-
θρου 18 παρ. 5 του ως άνω νόμου;

B: Στους επόμενους μήνες Μάιο και Ιούνιο, λήγει η θητεία των μελών του Δ.Σ. τριών 
Πρωτοβάθμιων Ενώσεων και εκλεγμένων αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία οκτώ Πρωτο-
βάθμιων Ενώσεων. Επίσης λήγει και η θητεία των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, τα 
οποία εκλέγονται από τους αντιπροσώπους. Οι επικείμενες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των 
οργάνων αυτών, με ποιο εκλογικό σύστημα θα διενεργηθούν; Σημειώνουμε ότι χρονικά είναι 
αδύνατο, για τις συνδικαλιστικές Οργανώσεις, να προηγηθεί η τροποποίηση του καταστατι-
κού, για τους λόγους που έχουν αναφερθεί και αφορούν τη δικαστική διαδικασία».

Στις	 15	 Μαρτίου	 2011,	 ψηφίστηκε	 τελικά	 το	 νομοσχέδιο	 (Ν.	 3938/11,	 ΦΕΚ	 61Α,	
31/3/11),	με	το	οποίο,	πέραν	της	επίμαχης	διάταξης	για	την	καθιέρωση	της	απλής	ανα-
λογικής,	ως	νέου	εκλογικού	συστήματος	για	την	ανάδειξη	των	συνδικαλιστικών	οργάνων	
των	σωματείων	και	των	Ομοσπονδιών	των	αστυνομικών,	που	βρήκε	σφόδρα	αντίθετη	την	
ΠΟΑΞΙΑ213,	ρυθμίστηκαν	και	άλλα	θέματα,	όπως:

213. Το Άρθρο 18, «Ρυθμίσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων», προβλέπει τα εξής:
1. Η παρ. 1 του άρθρου 30α του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α΄), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 2265/1994 (ΦΕΚ 209 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο νόμος αυτός, όπως 
ισχύει σήμερα, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3, 7 παρ. 1 και 3, 14 παρ. 3−10, 15, 
16 παρ. 5 και 7 – 9, 17, 18 παρ. 1, 19 – 22, 23 παρ. 1 και 2, 24, 26, 27 και 30, εφαρμόζεται ανά-
λογα με τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στις επόμενες παραγράφους του άρθρου αυτού 
και στους εν ενεργεία αστυνομικούς υπαλλήλους κάθε βαθμού της Ελληνικής Αστυνομίας.»
2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 30α του ν. 1264/1982, το οποίο προστέθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 2265/1994, αντικαθίσταται ως εξής: «α. Μία πρωτοβάθμια ένωση αξιωματικών 
σε κάθε περιφέρεια (Ο.Τ.Α.) και μία πρωτοβάθμια ένωση αστυνομικών υπαλλήλων μέχρι και 
το βαθμό του ανθυπαστυνόμου σε κάθε μία από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αθηνών, Πειραι-
ώς, Βορειοανατολικής Αττικής, Νοτιοανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Θεσσαλονίκης, 
καθώς και σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση νομού. Μέλη των οργανώσεων αυτών μπορούν να 
είναι μόνο οι αστυνομικοί που υπηρετούν σε Υπηρεσίες που εδρεύουν μέσα στα γεωγραφικά όρια 
της πιο πάνω περιφέρειας ή των πιο πάνω Διευθύνσεων Αστυνομίας ή Αστυνομικών Διευθύνσε-
ων, αντιστοίχως. Οι αξιωματικοί δύνανται, αντί της ένωσης αξιωματικών, να γίνονται μέλη της 
ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων. Οι ανθυπαστυνόμοι δύνανται αντί της ένωσης αστυνομικών 
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-	 το	αίτημα	για	την	αναπλήρωση	της	απώλειας	εισοδήματος	των	παθόντων	κατά	την	
εκτέλεση	της	υπηρεσίας	(από	100	€	στα	300	€).

-	 η	τροποποίηση	του	άρθρου	4	του	Ν.	3686/2008:
α)		Καταργείται	ο	όρος	«ισομερώς»	και	έτσι	οι	μεταθέσεις	του	αστυνομικού	προσωπι-
κού	πραγματοποιούνται	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	του	Π.Δ.100/2003.

β)		Αντιμετωπίζονται	προβλήματα	μεταθέσεων	συνυπηρέτησης	με	το	αστυνομικό	προ-
σωπικό	ομογενοποιημένων	Ε.Φ.	και	Σ.Φ.

-	 Τροποποιήθηκαν	διατάξεις	του	Ν.	3169/2003	(Α΄-	189)	για	την	επανεξέταση	της	δια-
δικασίας	ελέγχου	όσων	αστυνομικών	κρίνονται	ακατάλληλοι	να	οπλοφορούν,	πράγ-
μα	που	επισημάναμε	και	αιτούμασταν	κατ’	επανάληψη	ως	Ομοσπονδία,	τονίζοντας	

υπαλλήλων να γίνονται μέλη της ένωσης αξιωματικών».
3. Η παρ. 5 του άρθρου 30α του ν.1264/1982, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
2265/1994, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Κάθε αστυνομικός δικαιούται να είναι μέλος μόνο της 
πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυ-
νομίας ή της περιφέρειας της παραγράφου 4 όπου υπηρετεί. Ο αστυνομικός που υπηρετεί σε 
Υπηρεσία της οποίας η τοπική αρμοδιότητα εκτείνεται σε περισσότερες Αστυνομικές Διευθύν-
σεις ή Διευθύνσεις Αστυνομίας ή περιφέρειες, μπορεί να εγγράφεται ως μέλος στην ένωση της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας ή της περιφέρειας, όπου έχει την έδρα της η 
Υπηρεσία του χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιεραρχική υπαγωγή της Υπηρεσίας του. Αν αστυ-
νομικός εγγραφεί και σε δεύτερη συνδικαλιστική οργάνωση, διαγράφεται υποχρεωτικά από την 
πρώτη. Σε περίπτωση μετάθεσης σε άλλη Αστυνομική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Αστυνομίας ή σε 
άλλη περιφέρεια, ο αστυνομικός διαγράφεται υποχρεωτικά από τη συνδικαλιστική οργάνωση της 
οποίας ήταν μέλος και δικαιούται να εγγραφεί στη συνδικαλιστική οργάνωση της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης ή Διεύθυνση Αστυνομίας ή περιφέρειας στην οποία μετατίθεται. Η υποχρέωση δι-
αγραφής δεν ισχύει αν η μετάθεση έγινε για λόγους εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης και για όσο 
χρόνο διαρκεί αυτή».
4. Στο τέλος του άρθρου 30α του ν. 1264/1982, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 
1 του ν. 2265/1994 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 
80 Α΄), προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής: «14. Οι συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί 
που εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 
3686/2008 (ΦΕΚ 158 Α΄), επιτρέπεται να μετέχουν είτε στις πρωτοβάθμιες ενώσεις συνοριακών 
φυλάκων ή ειδικών φρουρών, αντιστοίχως είτε στις οικείες ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων. Οι 
πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές ενώσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών επιτρέπεται 
να είναι μέλη είτε της ομοσπονδίας των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών ενώσεων συνοριακών 
φυλάκων ή ειδικών φρουρών αντιστοίχως είτε της ομοσπονδίας των πρωτοβάθμιων συνδικαλι-
στικών ενώσεων αστυνομικών υπαλλήλων.
5. Οργανώσεις αστυνομικών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας που έχουν ήδη συσταθεί 
οφείλουν να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις ανωτέρω διατάξεις και να ζητήσουν την 
έγκριση αυτών από τα αρμόδια δικαστήρια μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου. Οι οργανώσεις αυτές, καθώς και όσες ιδρυθούν με βάση την περίπτωση α΄ της 
παρ. 4 του άρθρου 30α του ν. 1264/1982 όπως τροποποιείται με το παρόν άρθρο, οφείλουν να 
προκηρύξουν εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων τους όχι νωρίτερα από τέσσερις (4) μήνες 
και όχι αργότερα από έξι (6) μήνες από την έγκριση του καταστατικού τους. Μόνο οι ενώσεις 
αστυνομικών που λειτουργούν σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των αστυνομικών.
6. Η παρ. 9 του άρθρου 30α του ν. 1264/1982, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 2265/1994, καταργείται.
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ωστόσο	ότι	τα	θέματα	της	εκπαίδευσης	και	της	προστασίας	των	συναδέλφων	πρέπει	
να	αντιμετωπιστούν	συνολικά	με	άλλο	νομοθέτημα.

-	 Για	λόγους	πληρέστερης	προστασίας	του	προσωπικού	της	ΕΛ.ΑΣ.	παρέχεται	η	δυ-
νατότητα	στους	 συνταξιούχους	 αστυνομικούς	 να	 παραμένουν	μέτοχοι	 στον	 ειδικό	
λογαριασμό	αρωγής	για	10	έτη	μετά	τη	συνταξιοδότησή	τους.	

-	 Ρυθμίζεται	η	δυνατότητα	κάλυψης	εξόδων	ταξιδιού-διαμονής	ενός	μέλους	της	οικο-
γενείας	παθόντος	αστυνομικού	για	όσο	χρόνο	αυτός	νοσηλεύεται	στην	ημεδαπή	ή	
την	αλλοδαπή.

Επίσης,	α)	διευρύνεται	η	αποστολή	της	Υπηρεσίας	Εσωτερικών	Υποθέσεων,	συνιστάται	
αυτοτελής	Υπηρεσία	 για	 το	 συντονισμό	 των	 χρηματοδοτούμενων	 από	 ευρωπαϊκά	 προ-
γράμματα	επιχειρησιακών	και	αναπτυξιακών	δράσεων	του	υπουργείου	Προστασίας	 του	
Πολίτη,	β)	διευρύνονται	οι	αρμοδιότητες	του	Συμβουλίου	Συντονισμού	και	Στρατηγικής	
Εσωτερικής	Ασφάλειας,	γ)	αναβαθμίζεται	ο	ρόλος	του	Κέντρου	Μελετών	Ασφάλειας,	δ)	
προβλέπεται	η	διάθεση	στις	αστυνομικές	Αρχές	και	στις	υπηρεσίες	της	Ελληνικής	Ακτο-
φυλακής	χερσαίων,	πλωτών	και	εναερίων	μεταφορικών	μέσων	που	έχουν	κατασχεθεί	ως	
αντικείμενα	λαθρεμπορίας,	ή	ως	μεταφορικά	μέσα	ναρκωτικών	ουσιών,	λαθρεμπορευμά-
των	ή	λαθρομεταναστών	και	ως	μέσα	παράνομης	διακίνησης	όπλων	και	αρχαιοτήτων,	ε)	
θεσπίζεται	η	καταβολή	ανταλλάγματος	από	τρίτους	προς	την	Ελληνική	Αστυνομία	για	τις	
περιπτώσεις	παροχής	υπηρεσιών	που	υπερβαίνουν	το	μέτρο	που	αναλογεί	στο	πλαίσιο	της	
αποστολής	της	 (χρηματαποστολές,	μεταφορά	καλλιτεχνικών	έργων	κ.λπ.).	Τα	καταβαλ-
λόμενα	τέλη	θα	διατίθενται	για	την	αναβάθμιση	του	εξοπλισμού	και	της	υποδομής	των	
αστυνομικών	υπηρεσιών,	ενώ	το	4%	των	εσόδων	που	προέρχονται	από	παροχή	υπηρεσιών	
σε	μη	δημόσιες	υπηρεσίες	θα	περιέρχεται	στα	ασφαλιστικά	ταμεία	του	προσωπικού.	
Κατά	τη	συζήτηση	του	σχεδίου	νόμου,	ο	υπουργός	Προστασίας	του	Πολίτη	ανακοίνωσε	

επίσης	ότι	το	αίτημα	για	την	αναγνώριση	της	Σχολής	Αστυφυλάκων	ως	Ανώτερου	Εκπαι-
δευτικού	Ιδρύματος	εξετάζεται	στο	πλαίσιο	νομοθετικής	πρωτοβουλίας	για	τον	εκδημο-
κρατισμό	του	εκπαιδευτικού	συστήματος	συνολικά	των	Σωμάτων	Ασφαλείας.
Εκεί	όμως	που	δεν	φαινόταν	στο	βάθος	του	τούνελ	ούτε	μια	αχτίδα	φωτός,	ήταν	το	κυ-

ρίως	οικονομικό	μέτωπο.	
Έπειτα	 από	 αλλεπάλληλες	 προσπάθειες	 επικοινωνίας	 με	 τον	 υπουργό	 Οικονομικών	

Γιώργο	Παπακωνσταντίνο,	οι	 έξι	Ομοσπονδίες	προέβησαν	σε	παράσταση	διαμαρτυρίας	
στις	23/3/2011	έξω	από	το	υπουργείο	του.	Στο	προσκήνιο	δεν	είχαν	βγει	μόνο	οι	δυσλει-
τουργίες	λόγω	έλλειψης	χρημάτων	(παροπλισμένα	οχήματα,	διακοπή	παροχής	καυσίμων,	
έλλειψη	πετρελαίου	θέρμανσης	στις	ορεινές	περιοχές,	παύση	αγοράς	αναλώσιμων	ειδών,	
αναστολή	εξοπλιστικών	προγραμμάτων	κ.λπ.).	Είχαν	αναδυθεί	-και	μάλιστα	με	περισσή	
οξύτητα-	και	τα	προβλήματα	του	ΤΕΑΠΑΣΑ	και	του	ΜΤΣ,	για	τα	οποία	επίσης	οι	Ομο-
σπονδίες	έδιναν	έναν	διαρκή	αγώνα	δρόμου.	
Ενδεικτικά,	να	αναφέρουμε	ότι	με	κοινή	απόφαση	του	υπουργού	και	του	αναπληρωτή	

υπουργού	ΥΠ.ΕΘ.Α.	Ευάγγελου	Βενιζέλου	και	Πάνου	Μπεγλίτη,	αποφασίσθηκε	η	μεί-
ωση	του	χορηγούμενου	στους	συνταξιούχους	μερίσματος	από	 το	Μ.Τ.Σ.	κατά	25%	και	
παράλληλα	με	κοινή	Υπουργική	Απόφαση	των	υπουργών	ΥΠ.ΕΘ.Α.	και	Προστασίας	του	
Πολίτη,	αυξήθηκε	η	ασφαλιστική	εισφορά	των	εν	ενεργεία	αστυνομικών	κατά	μία	μονάδα,	
δηλ.	από	4%	σε	5%.	
Με	ανακοίνωσή	της,	η	ΠΟΑΞΙΑ	σημείωνε	τότε	ότι	«η	Κυβέρνηση	για	μια	ακόμη	φορά,	

δυστυχώς,	διάλεξε	τον	εύκολο	δρόμο	της	επίλυσης	ενός	πράγματι	δύσκολου	προβλήματος,	
μετακυλίοντας	 τα	 βάρη	 και	 πάλι	 στις	 πλάτες	 των	 εργαζομένων	 και	 των	 συνταξιούχων,	
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δηλαδή	των	εύκολων	θυμάτων,	οι	οποίοι,	αν	και	δεν	φέρουν	την	παραμικρή	ευθύνη	για	
τη	σημερινή	δεινή	οικονομική	κατάσταση	του	ταμείου,	καλούνται	για	μια	ακόμη	φορά	να	
βγάλουν	“τα	κάστανα	από	τη	φωτιά”».
Έτσι,	οι	μεν	συνταξιούχοι	θα	δουν	το	μηνιαίο	μέρισμά	τους	να	μειώνεται	από	50	μέχρι	

και	 130	€	περίπου,	 ενώ	οι	 εν	 ενεργεία	 να	αυξάνεται	η	μηνιαία	παρακράτηση	υπέρ	 του	
Μ.Τ.Σ	από	20	μέχρι	και	35	€.	Αν	μάλιστα	σε	αυτά	προστεθεί	και	η	αντίστοιχη	αύξηση	της	
μηνιαίας	παρακράτησης	που	ήδη	έχει	γίνει,	και	μάλιστα	αναδρομικά	από	τον	Απρίλιο	του	
2010	-για	το	Τ.Α.Α.Σ.	επίσης	κατά	1%-,	τότε	βλέπουμε	ότι	η	μηνιαία	μείωση	του	μισθού	
των	ασφαλισμένων	στα	ταμεία	της	πρώην	Χωροφυλακής	θα	είναι	της	τάξης	των	40	μέχρι	
και	70	€.	
Για	μια	ακόμη	φορά,	η	πολιτική	Ηγεσία	του	ΥΠ.ΕΘ.Α.	αρνείται	πεισματικά	ν’	αποδώσει	

τις	 διαπιστωμένες	 -καθ’	ολοκληρωτική	ομολογία-	 διαχρονικές	 ευθύνες	 των	Διοικήσεων	
του	Ταμείου,	καθώς	και	τις	πολιτικές	των	ηγεσιών	του	ΥΠ.ΕΘ.Α.,	οι	οποίες	όχι	μόνο	διό-
ριζαν	τις	εκάστοτε	Διοικήσεις,	αλλά	είχαν	και	την	ευθύνη	«ως	εγγυητές»	για	την	εξασφά-
λιση	των	μετοχομερισματούχων	από	τις	άλογες	αποφάσεις	που	λάμβαναν	και	οι	οποίες	το	
οδήγησαν	στη	σημερινή	κατάντιά	του.	Και	αυτό	παρά	τις	προειδοποιήσεις	και	τις	συχνές	
παραστάσεις	ενώπιον	των	αρμοδίων	-για	τα	φαινόμενα	της	κακοδιαχείρισης-	διαμαρτυρίας	
του	συνδικαλιστικού	κινήματος,	οι	οποίες	όχι	μόνο	δεν	ελήφθησαν	υπόψη,	αλλά	-αντιθέ-
τως-	χρησιμοποιήθηκαν	προκειμένου	να	συκοφαντηθεί	ο	αγώνας	του.	
Σε	απάντηση	της	κυβερνητικής	αδιαφορίας,	ανακοινώθηκε	ότι	θα	ακολουθήσουν	προ-

σφυγές	στη	Δικαιοσύνη,	απαιτώντας	ταυτόχρονα	και	τη	νομοθετική	ρύθμιση	της	ανασύν-
θεσης	του	Δ.Σ.	με	την	αναλογική	συμμετοχή	των	εκλεγμένων	εκπροσώπων	των	μερισμα-
τούχων.
Για	να	γίνει	κατανοητή	η	οξύτητα	του	προβλήματος,	παραθέτουμε	ένα	ακόμα	έγγραφο	

της	ΠΟΑΞΙΑ	για	τα	ΜΤΣ,	το	οποίο	παραπέμπει	σε	βάθος	χρόνου,	θέτοντας	τον	δάκτυλο	επί	
των	τύπων	των	ήλων.	Με	αφορμή	διάφορα	δημοσιεύματα	και	προς	αποκατάσταση	της	αλή-
θειας,	η	ΠΟΑΞΙΑ	καλούσε	τους	καλοθελητές	να	απαντήσουν	στα	ακόλουθα	ερωτήματα:

«Α) Γιατί αποκρύπτεται ότι η αναφερόμενη στο δημοσίευμα ως «στρατιά στρατηγών», 
στην πραγματικότητα στη συντριπτική πλειοψηφία αφορά απόστρατους με οικονομική δια-
βάθμιση Ανώτατου Αξιωματικού, την οποία λαμβάνουν όσοι αποστρατεύονται μισθολογικά 
ως Συνταγματάρχες (Αστυνομικοί Διευθυντές), μισθολογικός βαθμός, δηλαδή, ο οποίος απο-
νέμεται και στο κατώτερο προσωπικό, και όχι μόνο σε Αξιωματικούς; Γιατί δεν αναφέρεται 
ότι οι μισθολογικές αυτές προαγωγές δόθηκαν στους ένστολους τα έτη 2000 και 2002 με τους 
Ν. 2838 & Ν. 3016 αντίστοιχα, επειδή η τότε Κυβέρνηση μάς εξαίρεσε από το ενιαίο μισθο-
λόγιο που θεσπίστηκε για τους υπαλλήλους του υπόλοιπου Δημοσίου Τομέα και με προφανή 
πολιτική σκοπιμότητα, προκειμένου να μετριαστούν οι έντονες την περίοδο εκείνη αντιδρά-
σεις μας για την αδικία που είχαμε υποστεί; 

Β) Πώς είναι δυνατόν το δημοσίευμα να αναφέρεται σε «σικέ» βαθμούς που χορηγούνται 
στους απόστρατους, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι οι αποστρατευμένοι Αξιωματικοί έχουν 
το δικαίωμα της προσφυγής -όπως κάθε Έλληνας Πολίτης άλλωστε- στα διοικητικά δικα-
στήρια, από τα οποία αν δικαιωθούν, λαμβάνουν τον επόμενο βαθμό, διαδικασία η οποία 
διαρκεί τουλάχιστον μια 5ετια και για τον οποίο βαθμό ή βαθμούς καταβάλλουν στη συνέχεια 
αντίστοιχες επιπλέον εισφορές; Άραγε στο Δημόσιο δεν συμβαίνει το ίδιο με τους απλούς 
υπαλλήλους να συνταξιοδοτούνται με αποδοχές Τμηματάρχη ή Δ/ντή;

Γ) Γιατί αφήνεται να εννοηθεί τεχνηέντως -για κάποιον που δεν γνωρίζει την πραγματικό-
τητα- ότι λαμβάνουν μέρισμα και οι εν ενεργεία Αστυνομικοί και Στρατιωτικοί, ενώ φυσικά 
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ουδόλως αυτό συμβαίνει; Αλήθεια, υπάρχει Ταγματάρχης που υποτίθεται ότι υπηρετεί στον 
Έβρο και λαμβάνει μέρισμα από το Μ.Τ.Σ. 208 ευρώ, σε αντίθεση με τον στρατηγό «μαïμού» 
που λαμβάνει 415 ευρώ; Λόγοι δημοσιογραφικής δεοντολογίας επιβάλλουν την αποκατάστα-
ση της αλήθειας, ότι δηλαδή το μέρισμα αυτό το λαμβάνει απόστρατος με μισθολογικό βαθμό 
Ταγματάρχη, πράγμα που σημαίνει ότι πρόκειται για Υπαξιωματικό που συνταξιοδοτήθη-
κε οικεία βουλήσει με 26 το πολύ έτη υπηρεσίας, ενώ ο λαμβάνων μισθολογική προαγωγή 
Αντιστρατήγου ή κατά το δημοσίευμα «Αρχηγός μαïμού», ήταν Αξιωματικός παραγωγικής 
Σχολής με 35 έτη υπηρεσίας.

Δ) Είναι δυνατόν τα ελλείμματα του Μ.Τ.Σ. να προήλθαν από τα 20-60 ευρώ, που είναι 
η μηνιαία διαφορά του μερίσματος του Συνταγματάρχη που λαμβάνει η συντριπτική πλειο-
ψηφία των μερισματούχων με αυτό του Υποστράτηγου και Αντιστράτηγου που λαμβάνει μια 
μικρή μερίδα;

Ε) Γιατί δεν αναφέρεται ότι, τα πέντε (5) τελευταία χρόνια, ουδεμία αύξηση στην τιμή του 
μεριδίου δόθηκε λόγω ακριβώς των προβλημάτων του Ταμείου;

Έκπληξη δημιουργεί ακόμη η σκόπιμη αποσιώπηση διαχρονικά των ευθυνών των Πολιτι-
κών Ηγεσιών του ΥΠ.ΕΘ.Α., που διόριζαν τις διοικήσεις στο Μ.Τ.Σ., αποκλειστικά υπεύθυ-
νων για την κακοδιαχείριση στο Ταμείο, καθώς και η ένοχη σιωπή όσον αφορά στο αίτημά 
μας για εκπροσώπηση σε αυτό.

Ενδεικτικά, άλλα ερωτήματα:
- Ποιος έκανε τις επενδύσεις του Ταμείου την περίοδο της χρηματιστηριακής φούσκας, 

με αποτέλεσμα -όπως στο ίδιο το δημοσίευμα αναφέρεται- η αξία των μετοχών που είχε το 
Μ.Τ.Σ. στο χαρτοφυλάκιό του το 2006 να ήταν περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σήμερα 
είναι μόνο 12 εκατομμύρια ευρώ;

- Ποιος ξεπούλησε τη Γενική Τράπεζα πρώτα στον Κοντομηνά και στη συνέχεια στους 
Γάλλους;

- Πόσες μετοχές της Γενικής Τράπεζας και με ποιου εντολή αγοράσθηκαν τις παραμονές 
των εκλογών του 2000, προκειμένου να στηριχθεί η καταρρέουσα μετοχή της Τράπεζας και 
γιατί στη συνέχεια ξεπουλήθηκαν πάλι παραμονή των εκλογών του 2004 σε υποπολλαπλάσια 
αξία; 

- Με ποιες διαδικασίες έγινε και γίνεται η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου;
- Γιατί τύγχαναν της έγκρισης της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠ.ΕΘ.Α. οι υπερβολικές και 

χωρίς ορθολογική βάση αυξήσεις, που αποφασίζονταν από το Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. κατά τα έτη 
1998-2004; Και αυτό παρά τις αντιρρήσεις και τις ενστάσεις της Ομοσπονδίας μας, η οποία 
είχε επισημάνει από τότε το πρόβλημα βιωσιμότητας που αντιμετώπιζε το Ταμείο και οι οποί-
ες φυσικά ουδέποτε ελήφθησαν υπόψη. Γεγονός που επισημαίνεται και στην αναλογιστική 
μελέτη του καθηγητή κ. Φράγκου που έγινε και ολοκληρώθηκε με εντολή των Ομοσπονδιών 
(ΠΟΑΞΙΑ-ΠΟΑΣΥ).

- Ποια ήταν, άραγε, η θέση του σημερινού Προέδρου του Μ.Τ.Σ. που ορίσθηκε από την 
τωρινή Κυβέρνηση και κατείχε την περίοδο εκείνη τη θέση του Γενικού Δ/ντη του Ταμείου 
επ’ αυτών των αποφάσεων;

- Γιατί αποσιωπάται ότι το Μ.Τ.Σ. έχει μόνο ταμειακό έλλειμμα, αφού η ακίνητη περιουσία 
του κατά τους ελάχιστους υπολογισμούς ξεπερνάει το 1 δισ. ευρώ;

Επιπλέον:
- Γιατί πουθενά δεν αναφέρεται το γεγονός ότι τη δεκαετία του ’80 εντάχθηκαν και συντα-

ξιοδοτούνται από το Ταμείο (άραγε πόσοι;) «αντιστασιακοί» χωρίς να καταβάλλουν ούτε μια 
δραχμή ως εισφορά;
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- Ποιος έκανε ρουσφετολογική πολιτική, διορίζοντας εκατοντάδες υπαλλήλους στη Γενική 
Τράπεζα και στο Μ.Τ.Σ. και ποιο είναι το σημερινό λειτουργικό κόστος αυτού;

- Σε τι ευθύνονται, αλήθεια, οι μέτοχοι οι οποίοι κατέβαλλαν και καταβάλλουν κανονικά 
τις εισφορές τους για τα Β.Ε.Α. των τέκνων τους και σήμερα αδυνατούν να πάρουν έστω τα 
χρήματά τους πίσω;

Θα μπορούσαμε να αντιπαραθέσουμε δεκάδες ακόμα επιχειρήματα, αλλά θεωρούμε ότι 
αυτά προς το παρόν αρκούν για να αποκαταστήσουμε τα πράγματα»,	σημείωνε	στο	έγγραφό	
της	η	ΠΟΑΞΙΑ.
Όμως	και	η	αβεβαιότητα	για	το	ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό	επιτείνεται	καθημερινά,	

με	τα	ερωτήματα	όσον	αφορά	το	πότε	θεμελιώνεται	και	πότε	όχι	το	συνταξιοδοτικό	δικαί-
ωμα	να	πέφτουν	βροχή	στην	Ομοσπονδία.	Στο	μέτρο	του	δυνατού	παρέχονταν	απαντήσεις	
και	διευκρινίσεις,	έτσι	όπως	αυτές	λαμβάνονταν	από	τους	υπηρεσιακούς	παράγοντες	και	
το	ΓΛΚ,	σε	μια	προσπάθεια	αντιμετώπισης	του	πανικού	και	του	κύματος	φυγής	πολύτι-
μων	και	άξιων	στελεχών	της	ΕΛ.ΑΣ.	Μια	διάσταση	που	δεν	λάμβανε	καν	υπόψη	της	η	
κυβέρνηση,	όπως	αποδείχθηκε	και	από	τα	αποτελέσματα	των	τακτικών	κρίσεων	των	Αξι-
ωματικών,	όπου	ακολουθήθηκε	και	πάλι	η	πεπατημένη,	χωρίς	να	έχει	υλοποιηθεί	η	κυβερ-
νητική	δέσμευση	για	τον	εκσυγχρονισμό	του	συστήματος	κρίσεων	και	προαγωγών.	Αντ’	
αυτού,	όπως	χαρακτηριστικά	σημείωνε	η	ΠΟΑΞΙΑ,	ανήμερα	της	Παγκόσμιας	Ημέρας	της	
Γυναίκας,	όταν	συνεδρίαζε	το	αρμόδιο	συμβούλιο	κρίσεων,	εντελώς	συμπτωματικά	απο-
στράτευε	και	τις	έξι	γυναίκες	που	κατείχαν	τον	βαθμό	του	ταξιάρχου,	«τιμώντας»	κατά	
τον...	καλύτερο	τρόπο	την	επέτειο	μιας	 ιστορικής	μέρας	για	τις	Γυναίκες	Αξιωματικούς	
της	Αστυνομίας.

«Καιρός ν’ αλλάξουμε πορεία για μια ανθρώπινη κοινωνία. Δεν πάει άλλο»,	έλεγε	ένα	
προεκλογικό	σύνθημα	του	ΠΑΣΟΚ.	Κι	έγιναν	οι	εκλογές,	αλλά…	ύστερα	ήρθαν	οι	μέλισ-
σες.	Για	να	ξυπνήσουν	τους	πιο	άγριους	εφιάλτες	που	θα	μπορούσε	να	συλλάβει	ποτέ	ο	
ανθρώπινος	νους,	δολοφονώντας	τα	όνειρά	μας	για	ένα	καλύτερο	αύριο.	Έτσι	σχολίαζε	τα	
γεγονότα	η	«Αξιωματική	Αστυνομία»	εν	μέσω	των	δραματικών	επιπτώσεων	του	πρώτου	
μνημονίου,	τονίζοντας	επίσης	ότι	οι	εξελίξεις	μάς	«ανάγκασαν»	να	τιναχθούμε	απότομα,	
διαλύοντας	τις	όποιες	ψευδαισθήσεις	υπήρχαν	γύρω	μας,	και	να	προσγειωθούμε	ανώμαλα	
στην	οικτρή	πραγματικότητα	της	κατεδάφισης	των	κοινωνικών	κατακτήσεων	και	της	επι-
βολής	μιας	οικονομικής	πολιτικής	άδικων	περικοπών	και	άγριας	φορολογίας,	με	θύματα	
και	πάλι	τον	απλό	εργαζόμενο,	τον	γλίσχρα	μισθοδοτούμενο	δημόσιο	υπάλληλο.	Και	όλα	
αυτά	στο	όνομα	της	σωτηρίας	της	χώρας,	όταν	πια	είναι	ελάχιστοι	εκείνοι	που	πιστεύουν	
ότι	μπορούμε	να	οδηγηθούμε	με	αυτόν	τον	τρόπο	σε	μια	άλλη,	αναπτυξιακή	πορεία.

«Με τον αγώνα μας δεν ζητάμε ιδιαίτερη μεταχείριση ως αστυνομικός οργανισμός ούτε 
ως ένστολοι πολίτες. Απαιτούμε κοινωνική δικαιοσύνη και ισονομία, όπως όλοι οι ενεργοί 
συμπολίτες μας που βλέπουν τους κόπους μιας ζωής να εξανεμίζονται για να σωθεί (;) ένα 
σαθρό σύστημα χρηματιστηριακών υπεραξιών και τίποτε άλλο. Αγωνιζόμαστε εν τέλει μαζί 
με όλους εκείνους που θέλουν να επαναφέρουν τον πολιτισμό και τον Άνθρωπο στο επίκε-
ντρο της καθημερινής μας ζωής, για να γράφεται η πολιτική με το Π κεφαλαίο, εξοστρακίζο-
ντας όλους εκείνους τους κατεργαράκους του είδους που συν τοις άλλοις αποσπούν ψήφους 
από τους φτωχούς και για την καμπάνια τους χρήματα από τους… πλουσίους, μοιράζοντάς 
σε όλους την ίδια υπόσχεση: ότι θα προστατεύουν τους μεν από τους δε!»	 («Αξιωματική	
Αστυνομία»,	τεύχος	30ό).	
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Εξάλλου,	με	άρθρο	–παρέμβασή	του	λίγο	πριν	τις	ετήσιες	τακτικές	κρίσεις	των	Αξιω-
ματικών,	ο	Δημήτρης	Γεωργατζής,	σημείωνε:	«Ώς συνδικαλιστικός φορέας δεν μπορούμε 
παρά να εκφράσουμε για άλλη μια φορά την απογοήτευσή μας διότι η κορυφαία αυτή στιγμή 
της αξιολόγησης της προσφοράς και των ικανοτήτων της διοίκησης, γίνεται με το ισχύον 
παρωχημένο σύστημα κρίσεων και προαγωγών.

Είναι κοινό μυστικό ότι το ισχύον σύστημα δεν είναι αξιοκρατικό, καθώς είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένο τόσο με την ‘‘σχέση’’ που οφείλει να έχει ο υπό κρίση Αξιωματικός με τους 
προϊσταμένους του και τους κάθε φορά κρατούντες, όσο και με άλλα εξωθεσμικά κέντρα, 
στα οποία δυστυχώς καταφεύγει πολλές φορές για να βρει το δίκιο του ή για να ‘‘βολευτεί’’.

Αυτήν την καταδικαστέα από όλους αρνητική κατάσταση την είχαμε αναδείξει προ πολλού, 
ως κυρίαρχο ζήτημα για την αλλαγή σελίδας στον αστυνομικό μας Οργανισμό. Δειλά δειλά 
στην αρχή, φανερά στη συνέχεια, προσχώρησαν στη θέση μας αυτή και οι πολιτικές Ηγεσίες, 
οι οποίες αναγνώρισαν ότι το πελατειακό σύστημα λειτουργούσε καταστροφικά στον οργα-
νισμό μας. 

Δεν αρκούσαν πια εκ μέρους της όποιας ηγεσίας οι διαβεβαιώσεις περί αντικειμενικών 
κρίσεων και ανεπηρέαστων συνεδριάσεων των υπηρεσιακών συμβουλίων, με αποτέλεσμα 
πριν από δυο χρόνια ο τότε υπουργός Προστασίας του Πολίτη να υιοθετήσει από τις πρώτες 
ημέρες της θητείας του το αίτημά μας και να εξαγγείλει τη μελέτη του όλου θέματος. 

Ορίστηκε προς τούτο Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, χωρίς δυστυχώς τη συμμε-
τοχή εκπροσώπου μας και το χειρότερο, όταν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της, το σχετικό 
πόρισμα κρατήθηκε μυστικό από όλους! Όχι μόνο δεν έχει μέχρι σήμερα γνωστοποιηθεί στην 
Ομοσπονδία, αλλά λέγεται ότι δεν υπάρχει καν στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, 
αφού με την αλλαγή υπουργού, έφυγαν και οι σύμβουλοι που μελετούσαν το κρίσιμο αυτό 
θέμα. Από την πλευρά μας, προκαλέσαμε τον τότε υπουργό να μας ενημερώσει για τις θέσεις 
και τις προτάσεις της Επιτροπής, αλλά απάντηση δεν πήραμε.

Αφετηρία για την αλλαγή του ισχύοντος πλαισίου αποτελεί για μας η παραδοχή ότι η ιε-
ραρχική εξέλιξη των Αξιωματικών με μόνο κριτήριο την σειρά εξόδου από την Σχολή, δεν 
διασφαλίζει την αξιοκρατική μεταχείριση των ικανών και εργατικών. Επιβάλλεται άμεσα η 
αλλαγή του ισχύοντος πλαισίου, ώστε η αξιολογική κρίση των Αξιωματικών να γίνεται με 
βάση την υπηρεσιακή τους απόδοση και την προσφορά έργου από οποιοδήποτε πόστο και 
αν επιτελούν το καθήκον τους, χωρίς τις διχαστικές διακρίσεις περί μαχίμων και επιτελικών, 
αστυνομικών του δρόμου ή των γραφείων κ.ά.

Η Ομοσπονδία μας, σεβάστηκε και θα σέβεται πάντα το διακριτό ρόλο κάθε θεσμικού προ-
σώπου και φορέα, λόγος άλλωστε για τον οποίο απέφευγε και θα αποφεύγει κάθε ενέργεια 
που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως απόπειρα χειραγώγησης ή παραγοντισμού. Εμμένει όμως 
στις πρωτοποριακές προτάσεις της για εξέλιξη - ανάδειξη - επιλογή των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., 
σε συνδυασμό με τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος των Αστυνομικών Σχολών 
και τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων μας στα αρμόδια συμβούλια κρίσεων – προαγωγών.

Συνοψίζοντας δεν μπορούμε να μην δηλώσουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι τα υπηρεσιακά 
συμβούλια ΄΄και γνώμη και γνώση έχουν΄΄ και αυτή θα πρέπει να στηρίξουν και να υπο-
στηρίξουν. Δεν μπορούμε να ξανακούσουμε από επίσημα χείλη, -για να δικαιολογήσουν τα 
αδικαιολόγητα και ανεπάρκειες ή δουλείες-, «ξέρεις στάθηκες άτυχος» ή «δεν μπόρεσα να 
κάνω τίποτα γιατί ήμουν μόνος» ή «ήταν βαρύ το φορτίο για να το σηκώσω μόνος» και αλλά 
τέτοια φληναφήματα. 

Υπενθυμίζουμε ότι και οι κρίνοντες κρίνονται. Όχι βέβαια από τα αρμόδια συμβούλια, 
αλλά από τους συναδέλφους, με μέτρο το κοινό περί δικαίου αίσθημα».
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Συνάντηση με… νέες μειώσεις

Στις	19	Μαΐου	2011	πραγματοποιήθηκε,	επιτέλους,	η	κοινή	συνάντηση	των	Ομοσπονδι-
ών	με	τον	Χρήστο	Παπουτσή	και	τον	υφυπουργό	Προστασίας	του	Πολίτη	Μανώλη	Όθω-
να,	κατά	την	οποία	οι	συνδικαλιστές	επανήλθαν	στις	γνωστές	εκκρεμότητες	(μεταρρύθ-
μιση	 με	 επιστημονικά	 κριτήρια,	 εκδημοκρατισμός,	 διακομματική	 συνεννόηση,	 θεσμικό	
πλαίσιο	Κρίσεων	και	Προαγωγών,	Πειθαρχικό	Δίκαιο	κ.λπ.),	αλλά	και	στη	σχεδιαζόμενη	
τροποποίηση	του	Κώδικα	Μεταθέσεων,	ανατρέποντας	τα	έως	τότε	δεδομένα.	Οι	διαμαρ-
τυρίες	ήταν	έντονες,	ενώ	ζητήθηκε	να	εξαιρεθεί	η	Ελληνική	Αστυνομία	από	τις	περικοπές	
δαπανών	και	να	μην	ισχύσει	ο	κανόνας	μια	πρόσληψη	για	κάθε	πέντε	αποχωρήσεις.	
Παρά	ταύτα,	το	μεσοπρόθεσμο	πρόγραμμα,	που	κατατέθηκε	από	το	υπουργείο	Οικονο-

μικών	στη	Βουλή	(9	Ιουνίου	2011),	δεν	άφηνε	κανέναν	απ’	έξω.	
Συγκεκριμένα	για	το	υπουργείο	Προστασίας	του	Πολίτη,	οι	πιστώσεις	του	προϋπολο-

γισμού	παρουσίαζαν	μείωση	κατά	315,36	εκατ.	ευρώ	ή	ποσοστό	16,4%.	Ειδικότερα,	για	
πληρωμή	αποδοχών,	μείωση	259,93	εκατ.	ευρώ	ή	ποσοστό	15%,	εκ	των	οποίων:
1)	Μείωση	κατά	189,39	εκατ.	ευρώ	ή	ποσοστό	12,6%	για	καταβολή	μισθών	ένστολου	

κ.λπ.	προσωπικού.
2)	Μείωση	70,54	εκατ.	ευρώ	ή	ποσοστό	49,2%	των	δαπανών	για	καταβολή	πρόσθετων	

μισθολογικού	χαρακτήρα	παροχών.
3)	Μείωση	για	μετακινήσεις	ένστολου	προσωπικού	για	εκτέλεση	υπηρεσίας	κατά	11,79	

εκατ.	ευρώ	ή	ποσοστό	23,3%
4)	Μείωση	των	λειτουργικών	δαπανών	κατά	13,75	εκατ.	ευρώ	ή	ποσοστό	13,4%
5)	Μείωση	για	προμήθεια	υλικοτεχνικού	και	λοιπού	εξοπλισμού	κατά	20,79	εκατ.	ευρώ	

ή	ποσοστό	28,6%.
6)	Μείωση	δαπανών	για	την	παραγωγή	νέου	τύπου	διαβατηρίων	κατά	8,16	εκατ.	ευρώ	

ή	ποσοστό	16,8	%.
Ακολούθησε	συνεδρίαση	του	Δ.Σ.,	το	οποίο	αποφάσισε	τη	διεξαγωγή	του	20ού	εκτά-

κτου	εκλογοαπολογιστικού	συνεδρίου	της	Ομοσπονδίας,	αλλά	και	την	κλιμάκωση	των	κι-
νητοποιήσεων,	εκφράζοντας	τη	συμπαράστασή	του	στους	αγώνες	όλων	των	εργαζομένων.
Έτσι,	 στις	 23/06/2011	ακολούθησε	άλλη	μια	 πανελλαδική	συγκέντρωση	διαμαρτυρί-

ας	στην	Αθήνα,	με	κεντρικό	σύνθημα	«Δηλώνουμε	κι	εμείς	αγανακτισμένοι!	Ήδη	με	το	
ΜΝΗΜΟΝΙΟ	1,	έγινε	περικοπή	20%	στα	επιδόματά	μας	και	σε	συνδυασμό	με	την	κατάρ-
γηση	του	13ου	και	14ου	μισθού	(δώρα	-	επίδομα	αδείας)	περιήλθαμε	σε	δεινή	θέση.	Το	
ίδιο	ισχύει	και	για	τους	Οργανισμούς	μας	με	τις	υφιστάμενες	περικοπές	στις	λειτουργικές	
δαπάνες.
Παρά	ταύτα,	η	κυβέρνηση	προχωρεί	με	καταιγιστικό	τρόπο	στην	εφαρμογή	του	ΜΕ-

ΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ	προγράμματος.	Ανακοίνωσε	ότι	οι	πιστώσεις	του	προϋπολογισμού	του	
υπουργείου	Προστασίας	του	Πολίτη	θα	μειωθούν	(πέρα	από	τις	μειώσεις	που	ήδη	έχουν	
γίνει	με	το	ΜΝΗΜΟΝΙΟ	1),	ώς	το	2015	κατά	315,36	εκατ.	ευρώ	(-16,4%),	που	μεταφρά-
ζεται	σε	μείωση	των	αποδοχών	κατά	259,93	εκατ.	ευρώ,	και	ειδικότερα	κατά	12,6%	για	
την	καταβολή	μισθών,	κατά	49,2%	για	την	καταβολή	πρόσθετων	μισθολογικού	χαρακτήρα	
παροχών	και	κατά	23,3%	για	την	καταβολή	των	οδοιπορικών.
Η	δε	μείωση	των	λειτουργικών	δαπανών	θα	φτάσει	το	13,4%	και	η	μείωση	των	δαπανών	

για	την	προμήθεια	υλικοτεχνικού	και	λοιπού	εξοπλισμού	το	28,6%.
Πρέπει	να	γίνει	απολύτως	αντιληπτό-κατανοητό	ότι	δεν	μπορεί	και	δεν	πρέπει	να	υπο-

λειτουργούν	οι	υπηρεσίες	των	Σωμάτων	Ασφαλείας.
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Αυτό,	σε	συνδυασμό	με	τον	γενικό	κανόνα	«μια	πρόσληψη	ανά	δέκα	αποχωρήσεις»,	αν	
υλοποιηθεί,	θα	πολλαπλασιάσει	τις	ήδη	υπάρχουσες	κενές	οργανικές	θέσεις	με	επικίνδυνες	
συνέπειες	για	το	αξιόμαχο	των	υπηρεσιών	και	των	τριών	Σωμάτων.
Οι	Ομοσπονδίες	καταγγέλλουν:
- τα νέα επιπρόσθετα μέτρα της Κυβέρνησης που πλήττουν το πενιχρό εισόδημά μας αλλά 

και την υπόσταση των Οργανισμών μας,
- την επικίνδυνη περιστολή του προϋπολογισμού των Σωμάτων Ασφαλείας που μειώνει 

την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά αυτών και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του Αστυνομικού 
- Πυροσβέστη - Λιμενικού.

Υψώνουμε φωνή διαμαρτυρίας και δηλώνουμε ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
STOP στις περικοπές και στην απαξίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών μας,
STOP στη λεηλασία του πενιχρού εισοδήματός μας και στο πλαφόν της απασχόλησης για 

τα πενθήμερα και τα νυχτερινά μας,
ΝΑΙ στην αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματός μας,
ΝΑΙ στη μεταρρύθμιση των Σωμάτων Ασφαλείας,
ΝΑΙ στις προσλήψεις νέων συναδέλφων,
ΝΑΙ στις αξιοπρεπείς συντάξεις,
ΝΑΙ στην εκ βάθρων ανασυγκρότηση των Σωμάτων Ασφαλείας με όρους κοινωνίας για 

τη διασφάλιση της αποστολής μας, της εργασιακής μας αξιοπρέπειας και τη θωράκιση του 
αγαθού της ασφάλειας, ως δημόσιου και κοινωνικού αγαθού.

Στην ασφάλεια του πολίτη δεν χωρούν εκπτώσεις και περικοπές!
Ο αγώνας συνεχίζεται!

Ξανά στον Αντώνη Σαμαρά

Στις	28	Ιουνίου	2011,	τα	προεδρεία	των	έξι	Ομοσπονδιών	συναντήθηκαν	με	τον	Αντώνη	
Σαμαρά,	ο	οποίος	διαβεβαίωνε	ότι,	όπως	και	στο	παρελθόν	απέδειξε	έμπρακτα	κατά	την	
υπουργική	του	θητεία,	το	ενδιαφέρον	του	για	τα	Σώματα	Ασφαλείας,	έτσι	και	τώρα	έχει	σε	
πρώτη	προτεραιότητα	τα	προβλήματά	τους.	Και	γι’	αυτό	θα	επιμείνει	ο	ίδιος	προσωπικά	να	
συζητηθούν	άμεσα	στην	Ώρα	του	Πρωθυπουργού,	όπως	έχει	ζητήσει	ήδη	από	τον	Πρόεδρο	
της	Βουλής,	ενώ	θα	κατατεθούν	και	περαιτέρω	επίκαιρες	επερωτήσεις	από	τους	αρμόδιους	
τομεάρχες	για	τα	επιμέρους	θέματα	της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	του	Πυροσβεστικού	και	
του	Λιμενικού	Σώματος.
Επίσης,	ανακοίνωσε	ότι	το	υπό	σύνταξη	πρόγραμμα	του	κόμματός	του	για	τα	Σώματα	

Ασφαλείας	θα	τεθεί	υπόψη	των	Ομοσπονδιών,	για	να	τοποθετηθούν	επ’	αυτού,	πριν	ορι-
στικοποιηθεί,	προκειμένου	αυτό	να	είναι	ένα	ρεαλιστικό	και	εφαρμόσιμο	πρόγραμμα,	και	
όχι	όπως	γίνεται	μέχρι	σήμερα,	να	εξαγγέλλονται	προεκλογικά	πράγματα	που	δεν	μπορούν	
να	υλοποιηθούν	ή	ξεχνιούνται	στη	συνέχεια.
Εκφράζοντας,	τέλος,	την	αντίθεσή	του	στη	μνημονιακή	πολιτική	της	κυβέρνησης,	τόνι-

σε	ότι	προέχουν	η	αξιοπρέπεια	και	η	ηθική	ανάταση	των	ενστόλων,	που	καταρρακώνονται	
με	την	πολιτική	του	ΠΑΣΟΚ. «Ως άνθρωπος θα μπορούσα να δεχθώ τη βιοτική μου υπο-
βάθμιση λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν μπορώ, όμως, να δεχθώ μια ισοπεδωτική κοινω-
νική υποβάθμιση και απαξίωση. Γι’ αυτό, εκείνο που προέχει είναι η ανάταση του ηθικού και 
του φρονήματος των ενστόλων, αλλά και όλης της κοινωνίας, που διακατέχεται σήμερα από 
εθνική κατάθλιψη», τόνισε.
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Σε	ό,τι	αφορά	τα	προβλήματα	των	Υπηρεσιών,	δήλωσε	ότι	δεν	νοείται	περικοπή	κονδυ-
λίων	για	τις	λειτουργικές	ανάγκες	και	την	εύρυθμη	λειτουργία	τους	στο	όνομα	της	αντιμε-
τώπισης	της	οικονομικής	κρίσης.
Τους	επόμενους	μήνες,	οι	Ομοσπονδίες	ακολουθούν	πιστά	το	αντιμνημονιακό	ρεύμα,	

προκαλώντας	κυριολεκτικά	έναν	παναστυνομικό	ξεσηκωμό,	αλλά	δίνοντας	και	το	σίγμα	
τους	σε	σχέση	με	το	λοιπό	συνδικαλιστικό	κίνημα,	το	οποίο	επίσης	μάχεται	το	Μνημόνιο	
με	δυναμικές	κινητοποιήσεις.	Ο	Δημήτρης	Γεωργατζής,	δηλώνει	στους	δημοσιογράφους,	
στέλνοντας	εμμέσως	πλην	σαφώς	προς	πάσα	κατεύθυνση	και	το	μήμυμα	ότι	το	προεδρείο	
δεν	αφήνει	τίποτε	να	περάσει	απαρατήρητο:	«Η ασφάλεια είναι το δικαίωμα των πολιτών 
που ορίζεται από το Σύνταγμα και έχουμε υποχρέωση να το προασπίσουμε. Μόνο αν υπάρχει 
ασφάλεια οι συμπολίτες μας μπορούν να εργάζονται, να προοδεύουν, να έχουν ποιότητα στη 
ζωή τους και να διεκδικούν.

Μόνο με την ασφάλεια μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και ευημερία.
Είναι υποχρέωσή μας και να περιφρουρούμε το δικαίωμα των συμπολιτών μας να δια-

δηλώνουν, το δικαίωμα των εργαζομένων να εκφράζουν την αγωνία τους, αλλά ταυτόχρονα 
να προστατεύσουμε την ζωή, την εργασία, τις περιουσίες των πολιτών και να εγγυηθούμε το 
δημόσιο συμφέρον.

Μετά και τα τελευταία γεγονότα του Ιουνίου, δηλώνουμε κάθετα την αντίθεσή μας στη 
χρησιμοποίησή μας ως τον κυματοθραύστη της λαϊκής οργής, καθόσον δεν είναι ο ρόλος μας 
να καλύψουμε τα κενά του συστήματος εξουσίας στη χώρα, ούτε την ανυπαρξία διαλόγου 
ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και τις κοινωνικές δυνάμεις, όπου αυτή εμφανίζεται.

Πυροδοτούνται κοινωνικές εκρήξεις το βάρος των οποίων επωμίζεται η Αστυνομία. Η 
Αστυνομία δεν χρειάζεται επίδειξη πυγμής, χρειάζεται επίδειξη υπευθυνότητας, χρειάζεται 
να εγγυάται τη Δημοκρατία, τις προσωπικές ελευθερίες και τα ατομικά δικαιώματα των πο-
λιτών».

Στις	 23	 Ιουλίου	 2011,	 πραγματοποιείται	 μια	 ακόμα	 ανεπανάληπτη	 διαδήλωση	 στην	
Αθήνα,	ενώ	ακολουθούν	η	συγκέντρωση	στη	Διεθνή	Έκθεση	Θεσσαλονίκης	και	πάλι	πίσω	
στην	Αθήνα,	οι	παραστάσεις	διαμαρτυρίας	στην	έδρα	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης,	στις	πρε-
σβείες	της	Γερμανίας	και	της	Γαλλίας,	στα	Αρχηγεία	των	Σωμάτων	Ασφαλείας,	στο	Καλ-
λιμάρμαρο	και	αλλού.

«Ένστολοι πολίτες και όλη η κοινωνία να δώσουμε ένα τέλος στη σύγχρονη δουλεία», 
είναι	το	μήνυμά	τους.	«Δεν πάει άλλο, είμαστε κι εμείς λαός», «Απάντηση στην τρόικα να 
δώσουμε μαζί, οι τόκοι και τα δάνεια βουλιάζουν τη ζωή», «Θέλουμε το αύριο καλύτερο από 
το χθες, σταματήστε τώρα τις περικοπές», «Το πήγαν από δω, το φέραν από κει, φέρανε τη 
χώρα στην καταστροφή», «Με αέρα δεν κινούνται τα περιπολικά, βάλτε βενζίνη και ανταλ-
λακτικά», «Χωρίς πενθήμερα και νυχτερινά τα Σώματα Ασφαλείας θα βγουν στη ζητιανιά», 
«Μισθούς - συντάξεις και αποδοχές, η τρόικα τα σβήνει χωρίς αναστολές», «Κάνουμε πο-
ρεία να φύγει η επαιτεία», «Λαός και Αστυνομία, η δύναμη είναι μία», «Αντί να μπει ο πάτος 
στο βαρέλι, μας βάλατε ταφόπλακα, μας κάνατε κουρέλι», «Κάτω τα χέρια από τις αποδοχές 
μας», «Ντροπή-ντροπή να δίνετε στους ένστολους χαριστική βολή», «Εεε! Οοο!, θέλουμε 
επικίνδυνο και ανθυγιεινό», «Οι καταχραστές στην ασυλία κι όλοι μας στη φτώχεια και στην 
αδικία», «Το φέραν από δω, το πήγαν από κεί, είναι στην απέξω κι εμείς για φυλακή», «Εμείς 
δεν επαιτούμε, το δίκιο μας ζητούμε»,	ήταν	τα	συνθήματα	που	ακούστηκαν	στις	διαδοχικές	
τους	κινητοποιήσεις	στη	συνέχεια.	Αίσθηση	επίσης	προκάλεσαν	τα	δρώμενα	με	τις	καμπά-
νες	που	ηχούσαν	πένθιμα,	με	τις	μαύρες	σημαίες,	τις	σφυρίχτρες	κ.λπ.	Και	συνέχισε:
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«Η προπαγάνδα, η οικονομική τρομοκρατία και η επιμέρους στοχοποίηση κοινωνικών 
ομάδων εξελίχθηκε με χειρουργική ακρίβεια και εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα. Η ψυ-
χολογική εξουθένωση, η τρομοκράτηση, αποτελεί το “έδαφος” για να προωθηθούν ο κοινω-
νικός κατακερματισμός και η τροφοδότηση ενδοκοινωνικών αντιθέσεων. Μετά ακολουθεί 
η μέθοδος του “σαλαμιού”, όπου κάθε κοινωνική ομάδα χωριστά, αποδυναμωμένη από 
κοινωνικές συμμαχίες, τοποθετείται στο “κρεβάτι” του σύγχρονου Προκρούστη και «ακρω-
τηριάζεται» σύμφωνα με τα διεθνή του νεοφιλελευθερισμού. Το επισημαίνω αυτό γιατί κι 
εμείς ως αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί αντιμετωπίσαμε τη λάσπη και τη διαβολή 
όταν αγωνιζόμασταν για να μην μας χτυπήσει η λαίλαπα του ασφαλιστικού και των περικο-
πών των κονδυλίων που διατίθενται για τη λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας»,	ανέφερε	
σε	μια	από	τις	πολλές	ομιλίες	του	ο	Δημήτρης	Γεωργατζής,	αποκρούοντας	τους	θιασώτες	
των	ανάλγητων	μέτρων	δημοσιονομικής	προσαρμογής:	

«Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά, τον λογαριασμό της παταγώδους αποτυχίας του μνημο-
νίου και της αστοχίας της οικονομικής της πολιτικής ξαναστέλνει η κυβέρνηση στους εργα-
ζόμενους της χώρας, τους μισθωτούς και συνταξιούχους, δηλαδή στους μη προνομιούχους.

Προκειμένου, λοιπόν, να καλύψει τη μαύρη τρύπα του προϋπολογισμού, στο πρώτο μόλις 
εξάμηνο του 2011, που δημιουργήθηκε από την αποτυχημένη οικονομική της πολιτική και 
την έλλειψη ελπιδοφόρας πολιτικής, επιβάλλει κεφαλικό φόρο [έκτακτη εισφορά την ονόμα-
σαν] για όλα τα εισοδήματα άνω των 12.000,00 ευρώ, αυξάνει το Φ.Π.Α., περικόπτει ξανά 
μισθούς και συντάξεις.

Για μια ακόμη φορά τιμωρούνται οι συνεπείς και έντιμοι φορολογούμενοι, ενώ οι φοροφυ-
γάδες κάνουν και πάλι πάρτι, καθώς δεν θα φορολογηθούν εξαιτίας των ανύπαρκτων δομών 
και μηχανισμών του ελληνικού κράτους να ελέγξει και να πατάξει τη φοροδιαφυγή.

Παράλληλα, επιβάλλεται και εισφορά 3% στους μισθωτούς του Δημοσίου επί του συνόλου 
των αποδοχών τους υπέρ των ανέργων. Δηλαδή, και πάλι οι μισθωτοί του Δημοσίου καλού-
νται να χρηματοδοτήσουν τους ανέργους, που αυξάνονται κατά χιλιάδες, εξαιτίας της ανύ-
παρκτης αναπτυξιακής πολιτικής που ακολουθείται λόγω του μνημονίου και των επιταγών 
της τρόικας.

Την ίδια μεταχείριση, όμως, επιφυλάσσει η κυβέρνηση και για τους συνταξιούχους μας, 
δηλ. επιπλέον ΛΑΦΚΑ για τις συντάξεις άνω των 1.700,00 ευρώ και έκτακτη και πάλι εισφο-
ρά για τους κάτω των 60 ετών συνταξιούχους σε ποσοστό 6-10%.

Ο παραλογισμός και πάλι σε όλο του το μεγαλείο ή το μεγάλο “κόλπο γκρόσο” της Κυβέρ-
νησης, καθώς, ενώ εξώθησε πέρυσι τέτοια εποχή με τις παλινωδίες της για το Ασφαλιστικό 
χιλιάδες συναδέλφους στη συνταξιοδότηση, έρχεται φέτος και πετσοκόβει συντάξιμες αποδο-
χές τους με παράνομες και αντισυνταγματικές εισφορές.

Έτσι, όποιος εργαζόμενος παρέμεινε επί 30 και πλέον έτη στην υπηρεσία ή αγωνίστηκε 
και έγινε Αξιωματικός, προκειμένου να έχει ένα καλύτερο εισόδημα ή να θεμελιώσει μια 
αξιοπρεπή σύνταξη καταβάλλοντας προς τούτο επιπλέον εισφορές, τιμωρείται από τους φω-
στήρες που επεξεργάστηκαν τα μέτρα, με επιπλέον εισφορά γιατί κατάφερε να εξασφαλίσει το 
υπερβολικό ποσό των 1.700,00 ευρώ, ενώ -αντίθετα- αυτός που αποχώρησε από την υπηρε-
σία με τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου για συνταξιοδότηση στην ουσία επιβραβεύεται, 
καθώς δεν ξεπερνά το ποσόν των 1.700,00 ευρώ και έτσι σε ουδεμία μείωση υπόκειται!!!

Κύριοι αρχιτέκτονες της οικονομικής αποτυχίας που οδηγεί στη μεγαλύτερη κοινωνική κρίση, 
θα βρείτε τις Ομοσπονδίες μας απέναντι στις λογικές ισοπέδωσης που θέλουν τους Ένστολους 
με μισθό και σύνταξη ανειδίκευτου εργάτη. Παράλληλα, σας επισημαίνουμε και κρούουμε τον 
κώδωνα του κινδύνου να μείνει η ΕΛ.ΑΣ. ‘‘ακυβέρνητο καράβι’’ εξαιτίας των επιλογών σας.
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Κύριοι της Κυβέρνησης και του υπουργείου Οικονομικών, συγχαρητήρια για την καινοτό-
μο σκέψη σας και τη μεγαλοφυή ιδέα σας!!!

Όσον αφορά τώρα ειδικότερα τις περικοπές που προβλέπονται για το υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη, βλέπουμε ότι για τη μισθολογική δαπάνη αυτές θα είναι της τάξης των 260 
εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Σε τι ακριβώς μεταφράζεται αυτή η μείωση ουδείς γνωρίζει.

Προς τούτο καλούμε τον παρόντα διά της σιωπής του υπουργό Προστασίας του Πολίτη να 
πάρει ξεκάθαρα δημόσια θέση και να διευκρινίσει:

Οι περικοπές αυτές αφορούν, πρώτον, την κατάργηση ή τη μείωση των πενθημέρων και 
της νυχτερινής απασχόλησης, όπως έντονα φημολογείται; Δεύτερον, αφορούν περικοπές άλ-
λων επιδομάτων ή την καθυστέρηση της μισθολογικής ωρίμανσης ή όλα μαζί τα παραπά-
νω;».
Οι	Ομοσπονδίες,	κάλεσαν,	εξάλλου	και	τον	τότε	Αρχηγό	της	Ελληνικής	Αστυνομίας.	

Ελευθέριο	Οικονόμου,	να	μεταφέρει	την	πραγματική	εικόνα	των	προβλημάτων	στην	πολι-
τική	Ηγεσία,	και	αν	χρειασθεί	να	αντιδράσει	ηχηρά,	ενθυμούμενος	και	το	συνδικαλιστικό	
του	παρελθόν,	θέτοντάς	την	προ	των	ευθυνών	της	για	την	όποια	κατάληξη	θα	έχει	η	συνέ-
χιση	αυτής	της	πολιτικής,	ειδικά	σε	μια	κοινωνική	ομάδα	όπως	οι	ένστολοι,	δεδομένου	ότι	
έχουν	περιορισμένα	περιθώρια	αντίδρασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26

Αναβάπτιση στο συνέδριο

Στις	8	και	9	Ιουλίου	2011	πραγματοποιήθηκε	στην	ΓΑΔΑ	το	20ό	(έκτακτο)	εκλογοα-
πολογιστικό	συνέδριο,	κατά	το	οποίο	οι	σύνεδροι	εξέλεξαν	το	νέο,	ανανεωμένο	Διοικη-
τικό	Συμβούλιο	 της	Ομοσπονδίας.	Τους	Συνέδρους-	Αντιπροσώπους	 των	 12	 εκ	 των	 13	
πρωτοβαθμίων	Ενώσεων	(καθ’	όσον	η	Ένωση	Αξιωματικών	Κεντρικής	Μακεδονίας	δεν	
προκήρυξε	εκλογές	προκειμένου	να	εκλέξει	αντιπροσώπους	για	την	Ομοσπονδία	και,	ως	
εκ	τούτου,	δε	μπορούσε	να	συμμετάσχει	στις	διαδικασίες)	καλωσόρισε	ο	πρόεδρος	του	
απερχόμενου	Διοικητικού	Συμβουλίου	Δημήτρης	Γεωργατζής,	τονίζοντας	ότι	το	νέο	Συμ-
βούλιο	που	θα	προκύψει	από	τις	αρχαιρεσίες,	πρέπει	να	συνεχίσει	με	το	ίδιο	σθένος	την	
αγωνιστική	πορεία	της	Ομοσπονδίας.
Ευχήθηκε	δε	στους	υποψηφίους	για	το	νέο	Δ.Σ.,	«να επιδείξουν δυναμισμό, πάθος, συνέ-

πεια και αγωνιστικότητα στη συνδικαλιστική τους πορεία για την επίλυση των προβλημάτων 
μας, τιμώντας την εμπιστοσύνη των συναδέλφων μας».	Επίσης,	 ενημέρωσε	το	Σώμα	για	
την	πορεία	των	θεμάτων	που	έχουν	ανακύψει	από	τις	νομοθετικές	πρωτοβουλίες	της	κυ-
βέρνησης,	όπως	το	νέο	μισθολόγιο,	οι	περικοπές	μισθών	και	συντάξεων,	οι	περικοπές	των	
δαπανών,	η	αύξηση	των	φορολογικών	βαρών	κ.λπ.	Παράλληλα,	από	το	Σώμα	εγκρίθηκαν	
οι	τροποποιήσεις	στο	Καταστατικό	της	Ομοσπονδίας	προκειμένου	αυτό	να	εναρμονιστεί	
με	τις	διατάξεις	του	Ν.	3938/2011.
Από	τις	διεξαχθείσες	αρχαιρεσίες,	αναδείχθηκε	το	νέο	15μελές	Διοικητικό	Συμβούλιο	

της	ΠΟΑΞΙΑ,	το	οποίο	συγκροτήθηκε	άμεσα	σε	Σώμα,	και	αφού	τηρήθηκαν	οι	προβλεπό-
μενες	από	το	Καταστατικό	διαδικασίες,	εξελέγησαν	για	το	προεδρείο	οι	παρακάτω:	
Πρόεδρος:	Α/Δ	Γεωργατζής	Δημήτριος
Α΄	Αντιπρόεδρος:	Α/Β΄	Βέλλιος	Ανδρέας
Β΄	Αντιπρόεδρος:	Α/Υ	Ντζιοβάρας	Παναγιώτης
Γ΄	Αντιπρόεδρος:	Α/Α΄	Αυγερινός	Δημήτριος
Γενικός	Γραμματέας:	Α/Α΄	Κατσιαμάκας	Ιωάννης
Ειδικός	Γραμματέας:	Α/Β΄	Αθανασάτος	Πέτρος
Οργανωτικός	Γραμματέας:	Υ/Α΄	Διαμαντής	Γεώργιος
Ταμίας:	Α/Δ	Καραμαλάκης	Μιχαήλ
Υπεύθυνος	Διεθνών	Σχέσεων:	Α/Δ	Καραμαλάκης	Μιχαήλ
Υπεύθυνος	Δημ.	Σχέσεων	και	Πολιτιστικών	Εκδηλώσεων:	Α/Β΄	Τσόκρης	Αλέξανδρος	
Υπεύθυνος	Εκδόσεων:	Α/Β΄	Βέλλιος	Ανδρέας
Τακτικά	Μέλη:	Α/Υ	Κανέλλος	Γεώργιος,	Α/Α΄	Κεραμάς	Θεόδωρος,	Α/Α΄	Μαστρογιάν-

νης	Βασίλειος,	Α/Α΄	Νικολάου	Κανέλλος,	Α/Υ	Παπιγκιώτης	Ανδρέας,	Α/Α΄	Πέτρου	Νικό-
λαος,	και	Αμαπληρωματικό	Μέλος:	Α/Α	΄	Γούσιας	Ιωάννης.
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Μέτρα «φωτιά»

Το	νέο	προεδρείο	δεν	έχει	καιρό	για	χάσιμο...	Προειδοποιεί	ότι	έρχεται	μαύρο	φθινόπω-
ρο	και	νέο	ριφιφί	στις	τσέπες	των	αστυνομικών:	«Όπως έγκαιρα σας είχαμε ενημερώσει με 
σχετικές ανακοινώσεις μας, στην εισηγητική έκθεση του Εφαρμοστικού Νόμου Νο2 προβλε-
πόταν η μείωση του Επιδόματος Ειδικής Απασχόλησης κατά 50%. Άμεση ήταν η αντίδρασή 
μας και, ύστερα από μια σειρά επαφών και διαβουλεύσεων με κυβερνητικούς παράγοντες, 
λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι τελικά οι ένστολοι θα εξαιρούντο από τη μείωση του ανωτέρω 
επιδόματος -αφού ήδη πέρυσι είχαμε υποστεί τις μεγαλύτερες περικοπές από τη μείωση των 
επιδομάτων μας σε σχέση με τους άλλους εργαζομένους του Δημοσίου Τομέα, εξαιτίας ακρι-
βώς του επιδοματικού χαρακτήρα του μισθολογίου μας, γεγονός το οποίο έχουμε επισημάνει 
και αναδείξει επί σειρά ετών, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουμε, δυστυχώς, εισακουστεί- και το 
όλο ζήτημα θα επανεξετάζετο από την αρχή, κατά τη συζήτηση του νέου μισθολογίου, τον 
μήνα Σεπτέμβριο.

Αντ’ αυτού, όμως, η κυβέρνηση, τηρώντας την πάγια τακτική της, αυτή δηλαδή του αιφ-
νιδιασμού, χωρίς να προηγηθεί έστω ένας υποτυπώδης διάλογος ή διαβούλευση -απλά έτσι 
μας βολεύει, έτσι πράττουμε- και θέλοντας προφανώς να δείξει ότι τηρεί στο ακέραιο τις 
κρυφές και φανερές δεσμεύσεις της στους «σωτήρες - δανειστές» μας, κατέθεσε τροπολογία 
- προσθήκη, την 29/07/2011, με την οποία περικόπτεται τελικά, και μάλιστα αναδρομικά από 
01/07/2011, το επίδομα ειδικής απασχόλησης κατά 20%.

Το εν λόγω επίδομα κλιμακώνεται ανάλογα με το βαθμό εκάστου ένστολου και μειώνεται, 
ως εξής:

ΒΑΘΜΟΣ Επίδ.Ειδικής	
Απασχόλησης

Μηνιαία	
μείωση

Ανώτατοι	Αξιωματικοί	 345,70€ 69,14	€

Ανθυπαστυνόμοι	έως	Αστυνομικοί	Διευθυντές 195,11€ 39,02	€

Δόκιμοι	Υπαστυνόμοι,	Αστ/κες	&	Αρχ/κες 144,92€ 28,98	€

Δεδομένου ότι η μηνιαία συντάξιμη κράτηση των 176,00 € πραγματοποιείται επί του ως 
άνω επιδόματος (ειδικής απασχόλησης) για τους παλαιούς ασφαλισμένους, πιθανολογείται 
ότι θα έχει επιπτώσεις και στις συντάξιμες αποδοχές αυτών.

Λαμβανομένου υπόψη ότι η κράτηση αυτή θα πραγματοποιηθεί -σύμφωνα με τη Διεύθυν-
ση Διαχείρισης Χρηματικού- με τη μισθοδοσία του μηνός Οκτωβρίου και λόγω της αναδρο-
μικότητας του μέτρου από 01/07/2011, σημαίνει αυτόματα ότι το ύψος της παρακράτησης θα 
ανέλθει κλιμακωτά από 115,156 μέχρι και 276,66 ευρώ!!!

Με την πρόσθεση της εισφοράς 3% υπέρ ΟΑΕΔ, αναδρομικά μάλιστα από 01/01/2011, 
που θα γίνει αθροιστικά σε 5 δόσεις από 1η Αυγούστου, δηλαδή περίπου 200 ευρώ κατά 
Μ.Ο., την αύξηση της μηνιαίας παρακράτησης κατά 33,33 ευρώ για την Εφορία λόγω της 
μείωσης του αφορολογήτου στα 8.000,00 ευρώ, τότε μιλάμε για ένα ποσό των 500 περίπου 
ευρώ, που θα παρακρατηθεί συνολικά από τους ένστολους εργαζόμενους τον μήνα Οκτώ-
βριο. Δεδομένου επίσης ότι από τον μήνα Οκτώβριο σταματάει η καταβολή της αποζημί-
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ωσης για τη νυχτερινή απασχόληση, αφού το σχετικό κονδύλιο -όπως επισημαίνει η Δ/νση 
Οικονομικών σε σχετικό εισηγητικό της- εξαντλείται το μήνα Αύγουστο, τότε οι αποδοχές 
μας τον μήνα Οκτώβριο θα είναι μειωμένες έως και 700 ευρώ. Δεν θα πρέπει επίσης να μας 
διαφεύγει το γεγονός της εισφοράς αλληλεγγύης 2% στο σύνολο των αποδοχών μας. Π.χ. για 
το έτος 2010 με 25.000,00€ εισόδημα η ανωτέρω εισφορά ανέρχεται στα 500€. Όπως επίσης 
και το πάγωμα των μισθολογικών προαγωγών και ωριμάνσεων. 

Αναρωτιόμαστε, μπορεί άραγε κάποιος να αντεπεξέλθει στις στοιχειώδεις οικογενειακές 
του υποχρεώσεις μετά από όλα αυτά; Οι δε κυβερνητικοί παράγοντες που σχεδίασαν και 
φόρτωσαν με έκτακτες εισφορές και μειώσεις -και μάλιστα αναδρομικά- τους μισθούς μας τα 
έχουν λάβει αυτά υπόψη τους; Το μόνο, δηλαδή, που έχει σημασία είναι να βγουν οι αριθμοί 
και ας πεθάνουν οι άνθρωποι; Κύριοι της κυβέρνησης, 

Ως Ένστολοι Πολίτες, ποτέ δεν αρνηθήκαμε να συμβάλλουμε στην προσπάθεια εξόδου της 
Πατρίδας μας από την οικονομική κρίση, στο μέτρο όμως και το ποσοστό που μας αναλογεί 
και που σηκώνουν οι πλάτες μας. Με τα νέα, όμως, δυσβάσταχτα σε βάρος μας μέτρα, μετά 
και την περυσινή κατά 25% μείωση των αποδοχών μας, μας οδηγείτε στη φτώχεια και την 
εξαθλίωση. Γι’ αυτό κάνουμε έκκληση: ΠΑΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΡΑ!!!»,	
σημειωνόταν	στο	σχετικό	έγγραφο.	

Μετά	τις	έντονες	αντιδράσεις,	ο	υπουργός	Οικονομικών	Ευάγγελος	Βενιζέλος	ανακοί-
νωσε	(5	Αυγούστου	2011)	στη	Βουλή	ότι	το	επίδομα	ειδικής	απασχόλησης	μειώνεται	τελι-
κά,	αντί	για	20%,	σε	ποσοστό	10%.
Επίσης,	στις	5	Αυγούστου	δημοσιεύτηκε	στην	Εφημερίδα	της	Κυβερνήσεως	(ΦΕΚ	171,	

5-8-2011)	η	απόφαση	της	Ολομέλειας	της	Βουλής	των	Ελλήνων	περί	οικονομικής	ενίσχυ-
σης	των	ανήλικων	τέκνων	των	στελεχών	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	που	έχασαν	τη	ζωή	τους	
στον	βωμό	του	καθήκοντος	από	το	1996	και	εντεύθεν.
Σύμφωνα	με	την	απόφαση	αυτή,	η	Βουλή	θα	προσφέρει	κάθε	χρόνο	ορισμένο	χρηματικό	

ποσό	για	τα	ανήλικα	τέκνα	μέχρι	την	ενηλικίωσή	τους,	και	σε	περίπτωση	που	συνεχίσουν	
τις	σπουδές	τους,	μέχρι	και	το	25ο	έτος	της	ηλικίας	τους.	Το	ποσό	αυτό	έχει	καθοριστεί	
στις	10.000	€	για	ένα	τέκνο,	18.000	€	για	δύο	τέκνα,	21.000	€	για	τρία	τέκνα	και	25.000	€	
για	τέσσερα	τέκνα.
Να	αναφέρουμε	επίσης	ότι,	εν	μέσω	θέρους,	τη	σφοδρή	αντίδραση	των	συνδικαλιστών	

είχαν	προκαλέσει	οι	μεθοδεύσεις	για	την	κατάργηση	του	Κώδικα	Μεταθέσεων	με	την	προ-
σθήκη	του	εδαφίου	κγ	στο	άρθρο	17	«έκτακτες	μεταθέσεις»,	που	ανέφερε	ότι	επιτρέπεται	
«έκτακτη	 μετάθεση	 όταν	 ανακύπτουν	 λόγοι	 που	 άπτονται	 σοβαρών	 υπηρεσιακών	 ανα-
γκών».	Με	διαδοχικές	ανακοινώσεις	της	ΠΟΑΣΥ	και	της	ΠΟΑΞΙΑ,	τονίζονται	τα	εξής:

«Το από 16/9/2011 Π.Δ. 85/2011, επαναφέροντας τον αλήστου μνήμης φόβο και τρόμο της 
εκτόπισης-μετάθεσης, διασπείρει μήνυμα πανικού στις τραγικές στιγμές της τρόικας και του 
μνημονίου που βιώνουμε ως λαός, ότι ο Αστυνομικός πρέπει να είναι ένα φοβισμένο, άβουλο 
και πειθήνιο όργανο του συστήματος της κομματοκρατίας, του ρουσφετιού και της πολιτικής 
εξάρτησης. Υψώνοντας τραγική φωνή υπεράσπισης των αξιών του λειτουργήματός μας, της 
προσφοράς, του αλτρουισμού και της αυτοθυσίας, καλούμε τον υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή να αποσύρει άμεσα τη διάταξη-ταφόπλακα της υπηρεσιακής 
και κοινωνικής μας υπόστασης, τον δε Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. 
Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ να προβεί άμεσα σε επιχείρηση εξυγίανσης-εξάλειψης του σαθρού 
και παρακμιακού υπηρεσιακού κατεστημένου στο Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. που συνωμοτεί ενα-
ντίον του ίδιου του θεσμού που υπηρετούμε όλοι μας, ανεξαρτήτως θέσης και βαθμού. ΟΙ 
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΑΒΟΙ … Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ!».
Ο	Αρχηγός	δικαιολογήθηκε	ότι	ενημερώθηκε	την	τελευταία	στιγμή	από	το	Συμβούλιο	

της	Επικρατείας,	 αλλά	σε	καμία	περίπτωση	δεν	 υποκρύπτει	 βούληση	 της	Ηγεσίας	περί	
ανατροπής	του	Αντικειμενικού	Κώδικα	Μεταθέσεων,	που,	όπως	ο	ίδιος	παραδέχθηκε,	θω-
ρακίζει	τον	ένστολο	από	τις	αυθαιρεσίες	της	διοίκησης	και	ως	τέτοιος	πρέπει	να	κινείται	
στη	λογική	της	περαιτέρω	αντικειμενικοποίησής	του.	Επίσης,	δήλωσε	ότι	δεν	είναι	στις	
προθέσεις	της	πολιτικής	Ηγεσίας	να	υπάρξει	καταστρατήγηση	της	συνδικαλιστικής	αυτής	
κατάκτησης214.

Το	ποτήρι	ξεχειλίζει,	βεβαίως,	όταν	έρχονται	τα	πρώτα	εκκαθαριστικά	μισθοδοσίας	με	
τις	νέες	περικοπές:	53	αστυνομικοί	εισέπραξαν	το	απόλυτο	ΜΗΔΕΝ	(μηδενικές	μισθοδο-
σίες),	ενώ	το	2%	(1095)	είχε	απολαβές	από	1	ευρώ	έως	500	ευρώ!	Το	ίδιο	αποκαρδιωτικά	
ήταν	τα	στοιχεία	για	τη	συντριπτική	πλειοψηφία	των	αστυνομικών:	Το	49%	(24.700)	αμεί-
βεται	πλέον	από	500	έως	1.000	ευρώ,	το	43%	(21.670)	από	1.000	έως	1.500	ευρώ,	το	4,8%	
(2.400)	από	1.500	έως	2.000	ευρώ	και	το	0,5%	(257)	από	2.000	έως	2.300	ευρώ.
Να	παραθέσουμε	ένα	ακόμα	απόσπασμα	από	το	Ψήφισμα	διαμαρτυρίας	που	διακινήθη-

κε	τότε,	λέγοντας	τα	πράγματα	με	το	όνομά	τους:
Το Μνημόνιο διαρκώς επικαιροποιείται προς το χειρότερο. Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός 

Χάρτης και οι Οδηγίες, οι Διεθνείς Συμβάσεις και οι Κανονισμοί για την προστασία της ερ-
γασίας και της κοινωνικής ασφάλισης παραβιάζονται από τα ίδια τα Ευρωπαϊκά Όργανα. Η 
χώρα βρίσκεται πλέον σε τροχιά ραγδαίας απόκλισης από τις άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες. Πα-
ρότι ακόμη και ο διαπρεπέστερος εκπρόσωπος, μέχρι πρότινος, των παγκόσμιων δανειστών 
Ντομινίκ Στρος-Καν ομολόγησε ότι η μοναδική λύση για να σταματήσει ο κατήφορος της 
κοινωνικής αλλοτρίωσης στην Ελλάδα είναι η διαγραφή του χρέους, εντούτοις η Ευρωπαϊκή 
τεχνοδομή και η Ελληνική Κυβέρνηση αναγορεύουν την εξυπηρέτηση των τοκογλυφικών δα-
νείων και των αμαρτωλών συμβάσεων σε ύψιστο εθνικό καθήκον (SIEMENS – Γερμανικά 
υποβρύχια που γέρνουν κ.λπ.). 

Επειδή εξαντλήσαμε την υπομονή μας και κάθε δυνατότητα πειθούς προς την Ελληνική 
Κυβέρνηση, η οποία όφειλε «χθες» να απολυτρώσει την κρατική και δημόσια λειτουργία από 
τα άνομα συμφέροντα της κομματοκρατίας (ο κ. Πρωθυπουργός έφτασε μέχρι του σημείου 
να θεωρεί βασική επιδίωξη να υπάρχει ένας εργαζόμενος σε κάθε οικογένεια, αναγγελία που 
μας «πάγωσε»), απευθυνόμαστε πλέον προς τους εκπροσώπους της τριμερούς επιτήρησης 
και τους ζητάμε: 

α) Να λάβουν σοβαρά υπόψη την αποκαλυπτική πλέον παρότρυνση του πρώην προϊσταμέ-
νου τους, επικεφαλής του Δ.Ν.Τ., και να αποσύρουν το αντικοινωνικό και αντεθνικό Μνημόνιο.

β) Να αποσύρουν τις απαιτήσεις τους για περαιτέρω κατεδάφιση του εργασιακού - ασφα-
λιστικού συστήματος.

γ) Να παύσουν να απαιτούν την εκποίηση του δημοσίου πλούτου της Ελλάδας, και κυρίως 
δ) Να προσφέρουν ευνοϊκή βοήθεια κοινοτικής αλληλεγγύης μέσω της Ευρωπαϊκής Κε-

ντρικής Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγικές Χώρες δημιούργησαν τα πλεονά-
σματά τους μέσω του ενδοευρωπαϊκού εμπορίου, της στρεβλής ανάπτυξης και του άκρατου 
καταναλωτισμού εις βάρος των αδύναμων χωρών. 

214. Στις 14 Δεκεμβρίου 2011, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε ότι ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας υπέγραψε το προεδρικό διάταγμα με το οποίο καταργείται η επαίσχυντη ρύθμιση που 
ισοδυναμούσε με κατάργηση του Κώδικα Μεταθέσεων.
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Εμείς δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε πλέον στα έξοδα 
μιας αξιοπρεπούς ζωής, παρά τη βαριά και επικίνδυνη -υπεράνω ωραρίων- εργασία μας, με 
δεδομένο ότι πλην της ανάλγητης μείωσης των αποδοχών μας περιορίστηκαν δραστικά και οι 
στοιχειώδεις υπηρεσιακές λειτουργικές δαπάνες»,	τονίζεται	-μεταξύ	άλλων-	στο	Ψήφισμα.	
«Ανασκάπτοντας»	τις	παράλογες	απαιτήσεις	των	δανειστών,	να	αναφέρουμε	ακόμα	ότι,	

σχεδόν	δυο	24ωρα	πριν	από	την	πραγματοποίηση	της	πανελλαδικής	ένστολης	διαμαρτυ-
ρίας	στη	Θεσσαλονίκη,	η	Κυβέρνηση	ανακοίνωσε	με	καταιγιστικούς	ρυθμούς	νέα	δυσβά-
σταχτα	μέτρα	για	την	ελληνική	κοινωνία,	αλλά	και	συγκεκριμένες	νέες	περικοπές	ενόψει	
της	κατάρτισης	του	προϋπολογισμού	έτους	2012	της	Ελληνικής	Αστυνομίας.	
Οι	Ομοσπονδίες,	μόλις	πληροφορήθηκαν	την	έκδοση	της	υπ’	αριθμ.	Οικ.2/62906/0020	

ΕΞ.	ΕΠΕΙΓΟΝ	εγκυκλίου	του	αναπληρωτή	υπουργού	Οικονομικών	Φ.	Σαχινίδη	προς	το	
υπουργείο	Προστασίας	του	Πολίτη	και	το	Αρχηγείο	της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	που	ανα-
φερόταν	σε	νέες	περικοπές,	ανακοίνωσαν	ότι	συνιστά	τελεσίγραφο-πρόκληση,	που	μόνο	
ως	εξωπραγματικό	μπορεί	να	χαρακτηριστεί	και	να	επιστραφεί	στον	αποστολέα	του.	

«Αδυνατούμε να δεχθούμε τη λογική των περικοπών και της συμπίεσης των λειτουργικών 
δαπανών των αστυνομικών υπηρεσιών, την αναστολή της μισθολογικής ωρίμανσης κ.λπ., 
όταν είναι παγκοίνως γνωστό ότι ειδικά λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και του 
νέου, πιο επικίνδυνου διαμορφούμενου περιβάλλοντος για την εκπλήρωση της αποστολής 
της Ελληνικής Αστυνομίας, πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης ο 
εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση του συστήματος ασφαλείας της χώρας μας». 
Επίσης,	ακόμα	πιο	σκανδαλώδης	ήταν	η	υπ’	αριθμ.	2/59167/0026	απόφαση	του	κ.	Σα-

χινίδη,	σύμφωνα	με	την	οποία	η	πληρωμή	των	δαπανών	που	αφορούσαν	στην	καταβολή	
αποδοχών,	αποζημιώσεων	και	αμοιβών,	έπρεπε	να	διενεργείται	από	1-10-2011	αποκλει-
στικά	και	μόνο	με	χρηματικά	εντάλματα,	ενώ	με	τον	ίδιο	τρόπο	έπρεπε	να	πληρώνονται	
και	οι	αντίστοιχες	δαπάνες	που	αφορούν	την	αμοιβή	πέραν	του	5νθημέρου	εργασίας	και	τη	
νυχτερινή	αποζημίωση.	Δηλαδή,	ζήσε	Μάη	μου	να	φας	τριφύλλι,	όπως	ισχύει	τώρα	με	τα	
εκτός	έδρας-οδοιπορικά,	σημείωναν	οι	Ομοσπονδίες	στην	κοινή	ανακοίνωσή	τους!

«Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Δώστε δυναμικό παρών στην ένστολη συγκέντρωση δι-
αμαρτυρίας μας την προσεχή Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Μην επιτρέψετε με την απουσία 
σας σε κανέναν να εκλάβει τη στάση σας ως αποδοχή της χυδαίας επίθεσης που δέχεται ο 
κλάδος μας. Μην αφήσετε κανέναν να ζυγίζει τις αντιδράσεις μας ή να παίζει με την αξιο-
πρέπειά μας, ενώ σφαγιάζονται οι μισθοί και εξωθούνται στο κλείσιμο οι αστυνομικές υπη-
ρεσίες. Γιατί τελικά, με όσα καθημερινά ανακοινώνονται, μη θεωρήσετε δεδομένη τη “μονι-
μότητα” ή τις θέσεις εργασίας που έχουμε όλοι εξασφαλισμένες σήμερα. Κάποιοι -να μην το 
λησμονούμε- μας είπαν μη “παραγωγικούς” και άλλοι δεν αποκλείεται να σοφιστούν άλλα 
προσχήματα για να περικόψουν αρμοδιότητες επ’ ωφελεία του ιδιωτικού τομέα», σημείωναν	
οι	Ομοσπονδίες	στο	κάλεσμά	τους	για	τη	συγκέντρωση	της	Θεσσαλονίκης,	η	οποία	ήταν	
πράγματι	ανεπανάληπτη.	

«Ωθούν τη χώρα στη βαλκανοποίηση και τους πολίτες της στη μαύρη φτώχεια…», τόνισε	
στην	ομιλία	του	ο	πρόεδρος	της	ΠΟΑΞΙΑ,	προσθέτοντας: «Σε λίγο θα μας επιβάλλουν να 
φοράμε ίδια ρούχα -δεν μιλάω φυσικά για τη στολή μας-, ίδια παπούτσια και να βαδίζουμε 
τον ίδιο βηματισμό. Στο χέρι μας είναι να παλέψουμε για να αποκρούσουμε όλα αυτά που 
απεργάζονται σε βάρος μας».
Και	συνεχίζοντας	να	εκφράζει	την	αγωνία	των	αστυνομικών,	διερωτήθηκε:	«Αλήθεια, 

γνωρίζουν οι κυβερνώντες ότι πολλοί συνάδελφοί μας μας εγκαλούν επειδή δεν κλιμακώ-
νουμε τη δράση μας σε υπερθετικό βαθμό, κλείνοντας ακόμα και υπηρεσίες και ανάβοντας 
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το πράσινο φως για ενέργειες που είναι πέρα από τη λογική και τις αξίες μας, ενώ εμείς 
προσπαθούμε με σοβαρότητα να ανταποκριθούμε στο χρέος μας, πιστεύοντας όχι στην αδι-
άλλακτη δική μας στάση, αλλά στην κοινή λογική που πρέπει να χαρακτηρίζει τις πράξεις της 
κυβέρνησης, που όμως, απ’ ότι φαίνεται, δεν υπάρχει.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Στην πρόσφατη συνάντησή μας με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών, 

ζητήσαμε την ικανοποίηση τριών αυτονόητων αιτημάτων μας.
Πρώτον, την αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας μας, δεύτερον, το ξεπάγωμα 

των μισθολογικών ωριμάνσεων και, τρίτον, ποσοστό 1% από το σύνολο 3% της παρακράτη-
σης υπέρ ανέργων να καταλήγει στο καταρρέον Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Δυστυχώς, όμως, 
απ’ ό,τι φαίνεται σήμερα, για τους κυβερνώντες το να ζητάς το αυτονόητο, είναι πιο αδιανόη-
το από το να ζητάς το αδύνατο. Έτσι, απέρριψε τα αιτήματα, παραπέμποντάς τα στο απώτερο 
μέλλον, όσον αφορά δε το ΜΤΣ, δήλωσε ότι προέχει η στήριξη των ανέργων. 

Να το δεχθούμε, αλλά πού είναι η ευαισθησία της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα του Ταμείου, στο οποίο είναι ασφαλισμένοι 40.000 αστυνομικοί και που σήμερα 
αδυνατεί να καταβάλλει τα ΒΟΕΑ και ενδεχομένως και τα μερίσματα του 2012;

Πού είναι η δέσμευσή τους ότι θα υπάρξει αναλογική σύνθεση και εκπροσώπηση των συν-
δικαλιστικών μας οργάνων στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ.; Και ποια μέτρα έλαβαν για τη διάσωσή του 
πέρα από τη μείωση κατά 25% του μερίσματος και την αντίστοιχη αύξηση των εισφορών; 
Απολύτως κανένα!».

Στο στόχαστρο και οι τροϊκανοί

Η	συνέχεια	δόθηκε	στην	Αθήνα,	λίγες	μέρες	αργότερα,	όταν	οι	Ομοσπονδίες	αιφνιδία-
σαν	τους	πάντες	με	τις	αποφάσεις	τους	να	πραγματοποιήσουν	παραστάσεις	διαμαρτυρίας	
στην	έδρα	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	και	στις	πρεσβείες	της	Γερμανίας	και	της	Γαλλίας.	Με	
ξενόγλωσσα	πανό,	εκλεγμένοι	εκπρόσωποι	των	Πρωτοβαθμίων	Ενώσεων	και	τα	μέλη	των	
Διοικητικών	Συμβουλίων	των	Ομοσπονδιών,	συγκεντρώθηκαν	αρχικά	στην	οδό	Βασιλίσ-
σης	Σοφίας,	έξω	από	τα	γραφεία	της	Ε.Ε.,	και	στη	συνέχεια	κατευθύνθηκαν	προς	τα	γρα-
φεία	των	πρεσβειών	της	Γερμανίας	και	της	Γαλλίας,	όπου	επιδόθηκε	το	σχετικό	Ψήφισμα.

«Οι ένστολοι εργαζόμενοι είμαστε αποφασισμένοι να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, μη 
αποδεχόμενοι άκριτα τις ντιρεκτίβες που εκπορεύονται από το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τις ισχυρές χώρες, συντασσόμενοι με τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας που αγω-
νίζεται για ένα καλύτερο αύριο. Δηλώνουμε ότι ως Έλληνες δεν διαπραγματευόμαστε την 
αξιοπρέπειά μας. Αρνούμαστε να δεχθούμε κατοχικούς όρους διακυβέρνησης του τόπου μας. 
Απαιτούμε σεβασμό από όλους»,	τονίζουν	οι	Ομοσπονδίες	με	κοινή	ανακοίνωσή	τους,	ενώ	
ανάλογες	δηλώσεις	έγιναν	από	τους	προέδρους	στα	ΜΜΕ	που	κάλυψαν	την	εκδήλωση	δι-
αμαρτυρίας	μας.	Ήταν	22	Σεπτεμβρίου	2011,	όταν	οι	ένστολοι	διαδήλωναν	στους	κεντρι-
κούς	δρόμους	υπό	το	ηχηρό	σύνθημα «Πάρτε το Μνημόνιο και φύγετε από δω»!

«Οι Πανελλήνιες Ομοσπονδίες των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομικών 
- Πυροσβεστών - Λιμενικών) διαπιστώνοντας ότι η Χώρα βυθίζεται όλο και περισσότερο 
σε πλήρες εθνικό - οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο, αποφάσισαν ύστερα από καθολική 
απαίτηση όλων των υπηρετούντων, των αποστράτων και των οικογενειών τους να απευθύ-
νουν αγωνιώδη έκκληση προς τους εκπροσώπους της Τριαρχίας για να σταματήσει αυτή η 
πορεία της πολύπλευρης συρρίκνωσης της πατρίδας μας»,	σημείωναν	μεταξύ	άλλων	στο	
σχετικό	Ψήφισμα,	στρέφοντας	τα	πυρά	τους	κατά	των	τροϊκανών.	
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«Με τους τελευταίους εκβιασμούς τους, έγινε φανερό και στον πλέον δύσπιστο Έλληνα ότι 
η πατρίδα μας διατελεί υπό το κράτος μιας ιδιότυπης και μοντέρνας κατοχής. Την απαγγελία, 
άλλωστε, της εθνικής μας κυριαρχίας έκαναν με τον πλέον επίσημο τρόπο οι αρμόδιοι επικε-
φαλής των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το Μνημόνιο διαρκώς επικυρώνεται προς το χειρότερο, καταστρέφοντας το κοινωνικό 
κράτος και παραδίδοντας τον δημόσιο πλούτο που μας παρέδωσαν οι αιώνες, με διαδικασίες 
ρευστοποίησης στο κερδοσκοπικό κεφάλαιο. 

Η κατάργηση των βασικών κοινωνικών - οικονομικών - εργασιακών και ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων και κατακτήσεων έχει πάρει ραγδαίους ρυθμούς. Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός 
Χάρτης και οι Οδηγίες, οι Διεθνείς Συμβάσεις και οι Κανονισμοί για την προστασία της ερ-
γασίας και της κοινωνικής ασφάλισης παραβιάζονται από τα ίδια τα Ευρωπαϊκά Όργανα. Η 
Χώρα βρίσκεται πλέον σε τροχιά ραγδαίας απόκλισης από τις άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες. Πα-
ρότι ακόμη και ο διαπρεπέστερος εκπρόσωπος μέχρι πρότινος, των παγκόσμιων δανειστών 
Ντομινίκ Στρος-Καν ομολόγησε ότι η μοναδική λύση για να σταματήσει ο κατήφορος της 
κοινωνικής αλλοτρίωσης στην Ελλάδα είναι η διαγραφή του χρέους, εντούτοις η Ευρωπαϊκή 
τεχνοδομή και η Ελληνική Κυβέρνηση αναγορεύουν την εξυπηρέτηση των τοκογλυφικών δα-
νείων και των αμαρτωλών συμβάσεων σε ύψιστο εθνικό καθήκον (SIEMENS - Γερμανικά 
υποβρύχια που γέρνουν κ.λπ.). 

Η Ελλάδα πληρώνει πλέον με ιδρώτα και αίμα -και, δυστυχώς, με τη μετανάστευση του 
ανθού της νιότης της- τους σκληρούς δανειστές, παρότι στο σχετικό πρόσφατο παρελθόν θυ-
σίασε ολόκληρες γενεές υπέρ της ελευθερίας των δυτικών κοινωνιών και για την εδραίωση 
της δημοκρατίας τους. Τώρα, όλοι αυτοί οι ποταμοί αίματος και οι εκατόμβες των νεκρών 
του ναζισμού λησμονούνται και όλοι οι συνέλληνες λοιδορούμεθα ως ανάξιοι της ιδιότητας 
του Ευρωπαίου πολίτη που δεν πρέπει να τύχει της πραγματικής ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Επειδή εξαντλήσαμε την υπομονή μας και κάθε δυνατότητα πειθούς προς την Ελληνική 
Κυβέρνηση, η οποία όφειλε “χθες” να απολυτρώσει την κρατική και δημόσια λειτουργία από 
τα άνομα συμφέροντα της κομματοκρατίας (ο κ. Πρωθυπουργός έφτασε μέχρι του σημείου 
να θεωρεί βασική επιδίωξη να υπάρχει ένας εργαζόμενος σε κάθε οικογένεια, αναγγελία που 
μας “πάγωσε”), απευθυνόμαστε πλέον προς τους εκπροσώπους της τριμερούς επιτήρησης 
και τους ζητάμε: 

α) Να λάβουν σοβαρά υπόψη την αποκαλυπτική πλέον παρότρυνση του πρώην προϊστα-
μένου τους, επικεφαλής του Δ.Ν.Τ., και να αποσύρουν το αντικοινωνικό και αντεθνικό Μνη-
μόνιο.

β) Να αποσύρουν τις απαιτήσεις τους για περαιτέρω κατεδάφιση του εργασιακού - ασφα-
λιστικού συστήματος.

γ) Να παύσουν να απαιτούν την εκποίηση του δημοσίου πλούτου της Ελλάδας και κυρίως 
δ) Να προσφέρουν ευνοϊκή βοήθεια κοινοτικής αλληλεγγύης μέσω της Ευρωπαϊκής Κε-

ντρικής Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγικές Χώρες, δημιούργησαν τα πλεονά-
σματά τους μέσω του ενδοευρωπαϊκού εμπορίου, της στρεβλής ανάπτυξης και του άκρατου 
καταναλωτισμού εις βάρος των αδύναμων χωρών, και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις με 
προγράμματα εξαγοράς των Κυβερνήσεών τους από τις μεγάλες βιομηχανικές και χρηματο-
οικονομικές επιχειρήσεις τους. 

Εμείς, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε πλέον στα έξοδα 
μιας αξιοπρεπούς ζωής, παρά τη βαριά και επικίνδυνη -υπεράνω ωραρίων- εργασία μας με 
δεδομένο ότι, πλην της ανάλγητης μείωσης των αποδοχών μας, περιορίστηκαν δραστικά και 
οι στοιχειώδεις υπηρεσιακές λειτουργικές δαπάνες. 
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Ό,τι όμως και αν υποστούμε, τονίζουμε και πάλι ότι κανείς δεν θα μας υποχρεώσει να χά-
σουμε την ιδιότητα του ένστολου πολίτη, που με τόσους αγώνες και θυσίες αποκτήσαμε, και 
να στραφούμε εναντίον των καθημαγμένων συγγενών και συμπολιτών μας στις πλατείες της 
απόγνωσης και της διαμαρτυρίας. 

Αυτό πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τα όργανα της Τριαρχίας των δανειστών, αλλά 
και η Κυβέρνηση και τα λοιπά κόμματα του μνημονιακού κύκλου, και να μην στραφούν σε 
ιδιωτικές - μισθοφορικές επιστρατεύσεις (για τις οποίες υπάρχει σημείο αναφοράς στο ανάλ-
γητο Μνημόνιο), ώστε να επιβάλλουν με κάθε μέσο τις θελήσεις και τα σχέδιά τους στο λαό».
Πόσο,	αλήθεια,	προφητικά	ήταν	όλα	αυτά,	αποδεικνύεται	σήμερα,	το	2015,	όταν	η	χώρα	

μας	έχει	βυθιστεί	ακόμα	περισσότερο	στην	ύφεση.	Ιδού	πώς	προδιέγραφε	τις	εξελίξεις	και	
η	«Αξιωματική	Αστυνομία»	(τεύχος	31,	Ιούλιος-Σεπτέμβριος	2011):	

«Οδεύοντας προς το 4ο τρίμηνο του 2011 με τους κολασμένους μήνες κατά τν δραμα-
τική διατύπωση του Αντιπροέδρου της Ελληνικής Κυβερνήσεως Ευάγγελου Βενιζέλου, δεν 
μπορούμε παρά να μην αναπολούμε τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους των προηγούμενων 
ετών, όταν ως συνδικαλιστικό κίνημα, έχοντας επιστρέψει περιχαρείς από τις θερινές μας 
διακοπές, προγραμματίζαμε τις κινήσεις μας με τα βλέμματα στραμμένα κυρίως στη διαμόρ-
φωση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το επόμενο έτος και στην ψήφισή του από τη Βουλή 
των Ελλήνων, παγίως το μήνα Δεκέμβριο.

Φέτος, για πρώτη φορά στα μεταπολιτευτικά χρονικά, η μητέρα των μαχών, όπως απο-
καλούνταν ώς τώρα η παραδοσιακή μάχη των συνδικάτων για την εγγραφή στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό όσο γινόταν περισσότερων κονδυλίων στους αντίστοιχους Κωδικούς περί 
μισθών και συντάξεων, επισπεύδεται από όλους. Ο Προϋπολογισμός ψηφίζεται –“καλώς 
εχόντων των πραγμάτων”- 31 Οκτωβρίου και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα κλείνουν νωρίτερα τα ραντεβού τους με τους αγανακτισμένους. 

Το ίδιο πράττει και το δικό μας συνδικαλιστικό κίνημα, χωρίς να έχει υποστείλει, εξάλλου, 
τη σημαία του αγώνα κατά το παρελθόν διάστημα, ούτε μία ημέρα λόγω θερινής ραστώνης 
κ.λπ.

Το Μνημόνιο και ό,τι άλλο μακροπρόθεσμο είτε μεσοπρόθεσμο νομοθετικό μέτρο έχει 
επιβληθεί στον τόπο μας, ενεργοποιούν ολοένα και περισσότερους συναδέλφους μας, δη-
μιουργώντας πρωτόγνωρες συνθήκες συνδικαλιστικής αγωνιστικής δράσης. Είναι φανερό 
πλέον ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται στη χώρα μας, δήθεν για τη σωτηρία μας, βυθίζουν την 
οικονομία στην ύφεση και το λαό στη φτώχεια και τη δυστυχία.

Γι’ αυτό ακούγονται πια από παντού φωνές διαμαρτυρίας για αλλαγή πορείας, χωρίς εκβι-
αστικά διλήμματα, ενώ τα συνδικάτα σε θέση άμυνας πασχίζουν να περισώσουν ό,τι έχει απο-
μείνει από την παταγώδη κατάρρευση θεσμών, δομών, πολιτικών ηθών και παραδόσεων... 

Το ζητούμενο πλέον είναι η διατύπωση ενός ορθού εθνικού λόγου, που θα υποδεικνύει μια 
ελπιδοφόρα προοπτική εξόδου της χώρας από την κρίση και που θα είναι απαλλαγμένος από 
τα δεσμά της κομματοκρατίας και της φαυλότητας του παρελθόντος. 

Δίχως απτά δείγματα μιας τέτοιας πορείας, πολύ δύσκολα ο λαός μας -στη συντριπτική 
του πλειοψηφία- θα συνταχθεί και θα συστοιχηθεί σε ένα νέο πρόγραμμα με επίκεντρο την 
εθνική προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του τόπου. Πλανώνται πλάνην οικτράν και μόνο 
εις το Πάνθεον της... μωρίας θα μπορούσαν να καταταγούν, όσοι ενδεχομένως πιστεύουν ότι 
διαθέτουν και μπορούν να εφαρμόσουν ερήμην του λαού μας τις μαγικές συνταγές και τις λύ-
σεις εκείνες που απαιτούνται για τη θεραπεία τόσων και τόσων συσσωρευμένων κακώσεων 
και κακοηθειών στο πολύπαθο Σώμα των Ελλήνων. Δεν θέλουμε να γίνουμε μάντεις κακών, 
αλλά η ιστορία αυτό διδάσκει. Δυστυχώς».
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Ημερίδα υψηλού συμβολισμού

Σ’	αυτό,	λοιπόν,	 το	δυσμενές	περιβάλλον,	οι	Ομοσπονδίες	πραγματοποίησαν	στις	12	
Οκτωβρίου	2011,	στη	Διεύθυνση	Αστυνομικών	Επιχειρήσεων	Αττικής,	Ημερίδα	με	θέμα	
«Αστυνομία	και	ανθρώπινα	δικαιώματα»,	επιδιώκοντας	με	τις	προτάσεις	και	τις	θέσεις	που	
αναπτύχθηκαν,	να	συμβάλλουν	στην	εμπέδωση	των	απαράγραπτων	νόμων	του	σεβασμού	
των	ανθρωπίνων	δικαιωμάτων	και	της	προστασίας	του	πολίτη	από	τις	αστυνομικές	δυνά-
μεις,	αλλά	και	του	σεβασμού	του	αστυνομικού	θεσμού	από	τους	πολίτες,	ως	αναγκαίων	
προϋποθέσεων	για	τη	λειτουργία	ενός	κράτους	δικαίου.	
Η	Πλατεία	Συντάγματος	είχε	μετατραπεί	σε	πλατεία	μονίμως	αγανακτισμένων	πολιτών,	

οι	αστυνομικές	δυνάμεις	πάσχιζαν	να	κρατήσουν	γραμμές	αμύνης,	διασώζοντας	το	Κοινο-
βούλιο	και	τη	Δημοκρατία	εντέλει,	αλλά	υπήρχε	και	ένας	μόνιμος	κίνδυνος.	Να	στραφεί	
η	οργή	του	κόσμου	αποκλειστικά	και	μονόπλευρα	κατά	των	αστυνομικών,	και	όχι	κατά	
των	κυβερνώντων.	Πώς	αυτό	αποφεύχθηκε	θα	κριθεί	από	τον	ιστορικό	του	μέλλοντος,	αν	
και	δεν	είναι	λίγοι	εκείνοι	που	πιστεύουν	ότι	ο	ρόλος	του	συνδικαλισμού	των	ενστόλων	
ήταν	καταλυτικός.	Εκδηλώνοντας	διαρκώς	τη	συμπαράστασή	τους	στις	άλλες	κοινωνικές	
τάξεις,	αδρανοποιούσαν	τα	αρνητικά	αντανακλαστικά	του	πλήθους,	και	ιδίως	εκείνων	που	
δεν	έβλεπαν	πίσω	από	τη	στολή	τον	άνθρωπο	εργαζόμενο	αστυνομικό,	αλλά	το	πειθήνιο	
όργανο	της	κρατικής	καταστολής.	Με	αυτή	την	έννοια,	η	Ημερίδα	ήρθε	στην	πιο	κατάλλη-
λη	στιγμή	να	οριοθετήσει	ρόλους	και	να	αφυπνίσει	συνειδήσεις.
Ανοίγοντας	τις	εργασίες	της	Ημερίδας,	ο	πρόεδρος	της	Πανελλήνιας	Ομοσπονδίας	Ενώ-

σεων	Συντακτών,	Γιώργος	Σαββίδης,	επαίνεσε	την	πρωτοβουλία	των	Ομοσπονδιών	και,	
αναφερόμενος	σε	βιαιοπραγίες	εις	βάρος	λειτουργών	του	Τύπου,	τόνισε	ότι	δεν	είναι	στις	
προθέσεις	κανενός	να	μετατραπεί	η	Ημερίδα	σε	δικαστήριο,	αλλά	είναι	επιβεβλημένο	να	
κατανοηθεί	από	όλους	ότι	προέχει	ο	σεβασμός	των	ανθρωπίνων	δικαιωμάτων	εκ	μέρους	
των	αστυνομικών	δυνάμεων,	υπενθυμίζοντας	περιστατικά	πρόσφατων	βιαιοτήτων	εις	βά-
ρος	φωτορεπόρτερ	και	δημοσιογράφων.
Ιδιαίτερα	συγκινητική	ήταν	η	παρουσία	και	ο	χαιρετισμός	που	απηύθυνε	ο	δημοσιογρά-

φος	Μανώλης	Κυπραίος,	ο	οποίος	υπέστη	σοβαρή	βλάβη	της	υγείας	του	από	χειροβομβίδα	
κρότου-λάμψης	στα	επεισόδια	της	Πλατείας	Συντάγματος.	

«Αγαπητές φίλες και φίλοι, συμπολίτες μου, ένστολοι και μη. Δεν βρίσκομαι εδώ για να 
σπείρω έριδες. Ούτε έχω προσωπικά με κανέναν. Δεν θέλω κανείς να θυμώσει ή να οργιστεί. 
Κακοί σύμβουλοι και τα δύο. Θέλω, όμως, να σκεφτείτε. Είμαι εδώ, ανάμεσά σας, για να σας 
κάνω μια έκκληση: Να σταματήσει η βία. Ξέρω πως και η Αστυνομία έχει πληρώσει βαρύ τί-
μημα στο κυνήγι των κακοποιών. Και όσο η κρίση μεγαλώνει, οι καταστάσεις θα χειροτερεύ-
ουν. Ξέρω πως κι εσείς, οι απλοί αστυνομικοί, υποφέρετε από τα δυσβάσταχτα οικονομικά 
μέτρα. Ξέρω πως κι εσείς χάνετε τα σπίτια σας, δεν έχετε να ταΐσετε τις οικογένειές σας, δεν 
έχετε να πληρώσετε το ρεύμα»,	τόνισε	μεταξύ	άλλων.
Χαιρετίζοντας	τις	εργασίες	της	Ημερίδας	ο	90χρονος	αγωνιστής	της	Δημοκρατίας	Μα-

νώλης	Γλέζος	τόνισε	ότι	«η διοργάνωση της ημερίδας αποτελεί νίκη του ανθρωπισμού και 
της Δημοκρατίας, όσα λίγα κι αν κατατεθούν από τους ομιλητές». Αναφερόμενος	δε	στη	
δραματική	κατάσταση	της	χώρας,	που	προκαλεί	την	οργή	του	λαού	και	η	οποία	εκδηλώ-
νεται	ποικιλοτρόπως,	είπε	ότι «πρέπει να μετατραπεί η οργή σε πολιτική πράξη, και όχι σε 
ενέργειες βίας».
Και	αφού	έθεσε	το	ερώτημα	«πώς	θα	βοηθήσει	η	ΕΛ.ΑΣ.	να	μην	μετατραπεί	η	οργή	του	

λαού	σε	αιματοκύλισμα»,	τόνισε	ότι	ο	ρόλος	της	ΕΛ.ΑΣ.	είναι	να	αντιμετωπίζει	το	κοινό	
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έγκλημα	και	 όχι,	ως	κατασταλτικός	μηχανισμός,	 τους	 λαϊκούς	αγώνες.	Κάλεσε	 δε	 τους	
αστυνομικούς	να	ζητούν	έγγραφη	εντολή	εφόσον	υποψιάζονται	ότι	δεν	είναι	σύννομες	οι	
εντολές	που	παίρνουν.
Στη	συνέχεια	 εξέφρασε	 τον	προβληματισμό	 του	 για	 την	 τοποθέτηση	480	 νεοεξερχο-

μένων	αστυνομικών	στα	ΜΑΤ,	λέγοντας	ότι	είναι	σαν	να	στέλνεις	ανεκπαίδευτο	γιατρό	
στο	αγροτικό	ιατρείο,	ενώ	τάχθηκε	υπέρ	της	κατάργησης	των	ΜΑΤ	και	της	διακοπής	της	
παροχής	ασφαλείας	σε	Προέδρους	Δημοκρατίας	που	δεν	την	έχουν	ανάγκη,	σε	δημοσιο-
γράφους,	μεγαλόσχημους	και	σε	«γραβατωμένα	πρόσωπα».
Ακολούθησαν	οι	ομιλίες	των	προέδρων	των	Ομοσπονδιών	Χρήστου	Φωτόπουλου	και	

Δημήτρη	Γεωργατζή,	οι	οποίοι	ανέδειξαν	τον	κοινωνικό	ρόλο	της	Αστυνομίας,	κάνοντας	
έκκληση	στην	κοινωνία	και	την	Πολιτεία	να	διασφαλίσουν	τον	αστυνομικό	από	τους	κιν-
δύνους	που	διατρέχει	σήμερα,	εξαιτίας	της	οικονομικής	κρίσης	και	του	ρευστού	περιβάλ-
λοντος,	όπου	ενδέχεται	τα	Σώματα	Ασφαλείας,	ως	κατασταλτικοί	μηχανισμοί,	να	κληθούν	
να	παρέμβουν	με	στόχο	την	απόκρουση	των	κοινωνικών	αντιδράσεων.
Με	την	ομιλία	του,	ο	πρόεδρος	της	ΠΟΑΞΙΑ,	Δημήτρης	Γεωργατζής,	έδωσε	το	στίγμα	

των	Αξιωματικών,	τονίζοντας	ότι	«η Ελληνική Αστυνομία, ο Έλληνας αστυνομικός βαδίζει 
στην κόψη του ξυραφιού, θεσμικά και υλικοτεχνικά αθωράκιστος μπροστά στον όγκο των 
προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει καθημερινά.

Παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, με τη συμβολή και του συνδι-
καλιστικού μας κινήματος -μην το ξεχνάμε- έχουμε να διανύσουμε ακόμα πολύ δρόμο για να 
μην προκαλεί θυμηδία στον απλό πολίτη, αλλά και σε εμάς τους αστυνομικούς, η μετονομα-
σία του υπουργείου μας από Δημόσιας Τάξης σε υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Πράγματι, αυτή είναι η αποστολή του, αλλά πόσο το επιτυγχάνει σήμερα και πόσο εξα-
σφαλίζει τη συνέχιση της αποστολής του; Διότι προφανώς ένας οργανισμός πρέπει να βλέπει 
μακριά και να μην μένει στη διαχείριση της τρέχουσας κατάστασης.

Ως Ομοσπονδία, έχουμε καταθέσει τις θέσεις μας. Στον τομέα της δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας επί χρόνια ολόκληρα ακολουθείται μια ελλειμματική πολιτική ασφαλείας, η οποία 
αντανακλά άμεσα στο επίπεδο ασφαλείας των πολιτών, στο επίπεδο ασφαλείας - επαγγελμα-
τισμού των ίδιων των αστυνομικών.

Κεντρική θέση σε αυτόν τον μεγάλο κύκλο των καθημερινών καθηκόντων της συντριπτι-
κής πλειοψηφίας των αστυνομικών, που θα έπρεπε -επισημαίνω, έπρεπε, διότι δεν συμβαίνει 
αυτό, κατά τη γνώμη μας- να υπηρετούν τον πολίτη, είναι το μείζον ζήτημα της προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε ισοπεδωτικοί, δεν θέλουμε να μηδενίσουμε και δεν θα το 
κάνουμε ποτέ, την προσφορά και τις θυσίες των συναδέλφων μας, όμως το γεγονός ότι αρκε-
τά συχνά παρουσιάζονται διάφορα κρούσματα αστυνομικής αυθαιρεσίας, μας προβληματίζει 
και μας ανησυχεί.

Θέλω δε να τονίσω ότι, μιλώντας για ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να συμπεριλάβουμε 
σε αυτά και τον ίδιο τον αστυνομικό ως υποκείμενο - μέλος ενός οργανισμού ο οποίος όταν 
λειτουργεί αυταρχικά, καταπιεστικά, όταν δεν διασφαλίζει τα απαιτούμενα εφόδια στα μέλη 
του, αυτονόητο είναι ότι αυτά τα ίδια θα έχουν πρόβλημα.

Δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσουν την αποστολή τους και στις δύσκολες στιγμές, όταν 
την ώρα της μάχης θα κρίνεται ο επαγγελματισμός και θα διακυβεύονται μεγάλες αξίες, ο αστυ-
νομικός θα λειτουργεί ενδεχομένως υπό το κράτος πανικού και με καταστροφικές συνέπειες.

Εξάλλου, καμιά Αστυνομία στον κόσμο δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά αν 
αντιμετωπίζεται με επικρίσεις, είτε επεμβαίνει είτε όχι στις εστίες της έντασης. Κανείς συνά-
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δελφος δεν θα αισθάνεται πειθαρχημένος φύλακας του νόμου και υπηρέτης του πολίτη όταν 
βρίσκεται υπό κατηγορία ανά πάσα στιγμή: είτε αυθαιρετεί είτε αμύνεται σε επίθεση, είτε 
προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του με κίνδυνο της ζωής του πάρα πολλές φορές.

Οι απαντήσεις πρέπει να είναι σαφείς και διαχρονικές. Να διαμορφωθεί, δηλαδή, ένα στα-
θερό πρότυπο με μόνιμα χαρακτηριστικά, προσδιορισμένες δραστηριότητες και σαφή όρια 
παρέμβασης. Να ξέρουν όλοι τι οφείλει και τι πρέπει να κάνει ο αστυνομικός σε κάθε περί-
πτωση. Να έχει υποστήριξη όταν ενεργεί σωστά. Να έχει συνέπειες σε περιπτώσεις αμέλειας 
ή υπέρβασης καθήκοντος.

Καθαροί κανόνες συμπεριφοράς και επαγγελματική συνείδηση.
Αυτά θέλουμε να αναδείξουμε και να προβάλουμε με τη σημερινή μας ημερίδα και ανα-

μένουμε από τους διακεκριμένους μας καλεσμένους πραγματικά να μας διαφωτίσουν και να 
μας εξοπλίσουν με κουράγιο, διότι έχουμε απέναντί μας και εκείνους οι οποίοι ή μας πυρο-
βολούν κυριολεκτικά και μεταφορικά ή μας θέλουν να ζούμε στο περιθώριο της κοινωνίας, 
ως πειθήνια όργανα της εκτελεστικής εξουσίας, του ισχυρού της βραχίονα με τα πιο προκε-
χωρημένα τμήματά του, τις δυνάμεις καταστολής.

Τις αστυνομικές αυτές δυνάμεις, οι οποίες με όλα τα προβλήματα και τα λάθη τους, αν δεν 
υπήρχαν δεν γνωρίζω πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει μια ευνομούμενη Πολιτεία και μια 
κοινωνία η οποία δεν θα υποκύπτει σε πειθαναγκασμούς και ιδεολογήματα, αλλά θα επιδι-
ώκει την προοδευτική της εξέλιξη, την πρόοδο και την ευημερία, χωρίς διακρίσεις, με πλήρη 
ελευθερία και σεβασμό των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων πολίτη προς πολίτη και 
όχι μόνο αστυνομικού προς πολίτη, όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πια, ό,τι δεν μας 
αρέσει.

Πεποίθησή μας είναι ότι σε μια δημοκρατική Πολιτεία δεν καλείται κάποιος να διαλέξει 
ανάμεσα σε ΄΄περισσότερες ελευθερίες΄΄ και σε ΄΄περισσότερη ασφάλεια΄΄. Αυτό είναι ένα 
απατηλό και επικίνδυνο ψευτοδίλημμα.

Στις δημοκρατίες η ασφάλεια είναι προϋπόθεση ελευθερίας. Αν ο πολίτης δεν νιώθει 
ασφάλεια δεν μπορεί ούτε να εκφραστεί, ούτε να δημιουργήσει, ούτε να προκόψει, ούτε να 
ευημερήσει.

Όποιος δεν νιώθει ασφάλεια ζει με το φόβο, όποιος ζει με το φόβο δεν μπορεί να είναι 
ελεύθερος…

Κυρίες και κύριοι,
Δεν θα αναφερθώ σε θεωρητικές προσεγγίσεις του θέματος, θα το κάνουν με επιστημοσύ-

νη οι καλεσμένοι μας, θέλω μόνο να επισημάνω αυτό που πιστεύουμε και είναι αξιακή μας 
θέση ως Ομοσπονδία, ότι όλοι οι αστυνομικοί ως κρατικοί λειτουργοί, και μάλιστα περιβε-
βλημένοι με εξουσία, η οποία άπτεται του σκληρού πυρήνα των ατομικών ελευθεριών του 
ανθρώπου, πρέπει απαραιτήτως να ενστερνίζονται τις συνταγματικές μας επιταγές, να τις 
εφαρμόζουν και να τις επιβάλλουν. Αυτός είναι ο ρόλος μας, όσο απέχουμε από μια ιδανική 
κοινωνία αγγέλων.

Εμείς, ως συνδικαλιστές, έχουμε αποδείξει έμπρακτα ότι καταδικάζουμε τη βία απ’ όπου 
κι αν προέρχεται, δεν έχουμε κανένα ταμπού να καταγγείλουμε συναδέλφους ή να ζητήσουμε 
την παραδειγματική τους τιμωρία. Για να είμαστε, όμως, ειλικρινείς, δεν μας ικανοποιεί αυτή 
η φραστική καταδίκη της βίας, με τους όποιους αστερίσκους μπορεί να συνοδεύουν αυτήν 
την καταδίκη, λόγω διαφορετικών και θεμιτών προσεγγίσεων που μπορεί να έχει ο καθένας.

Λειτουργούμε ως θεσμικό αντίβαρο απέναντι στη διοίκηση, την οποία εγκαλούμε όταν 
ολιγωρεί ή συγκαλύπτει. Μακριά από μας συντεχνιακές λογικές και πρακτικές συναδελφικής 
αλληλεγγύης, όταν πρόκειται για επίορκους και επιλήσμονες του καθήκοντος. Δεν είμαστε 
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“απάνθρωποι”, νιώθουμε το πρόβλημα και των συναδέλφων μας που κινούνται στα όρια ή 
μακριά απ’ αυτά και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε για την ανατροπή κατεστημένων αντιλήψεων στο 
χώρο μας, για να δρομολογηθούν αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Γνωρίζουμε ότι, όταν η Αστυνομία δεν προσφέρει στον πολίτη αυτά που πρέπει, πόσο 
μάλλον όταν βρίσκεται στο καναβάτσο εξαιτίας εγκληματικών λαθών και παραλείψεων, δεν 
πλήττεται μόνο η αξιοπιστία της Αστυνομίας. Πλήττεται και η δική μας συνδικαλιστική φωνή, 
αποδυναμώνεται η αγωνιστική μας προσπάθεια.

Έχοντας, λοιπόν, το “γνώθι σ’ αυτόν” των τρομερών δυσκολιών που αντιμετωπίζει σήμε-
ρα η χώρα, η κοινωνία μας, η Αστυνομία και όλοι μας, σας καλώ να δείτε τη διοργάνωση της 
σημερινής ημερίδας ως μια θαρραλέα προσπάθεια ανάδειξης όλων των σκιών που αμαυρώ-
νουν το προφίλ της Ελληνικής Αστυνομίας, την εικόνα της ίδιας της κοινωνίας.

Δεν είναι συντεχνιακό αυτό που λέω και δεν το περιορίζω μόνο στη Διεύθυνση Αστυνο-
μικών Επιχειρήσεων ή ίσως σε μονάδες αιχμής ή πρώτης ζήτησης. Η αγωνία μας συνολικά, 
για μια σύγχρονη και δημοκρατική Ελληνική Αστυνομία, είναι καταγεγραμμένη προ πολλού, 
διότι δεν θεωρούμε τίποτε στατικό στο χώρο μας. Όσο η κοινωνία μεταλλάσσεται, άλλο τόσο 
και οι θεσμοί πρέπει να εξελίσσονται.

Σε αυτήν την προσπάθειά μας, λοιπόν, ζητάμε την κατανόηση και τη συμπαράστασή σας. 
Είναι για το συμφέρον όλων μας».
Εξάλλου,	ο	Δημήτρης	Γεωργατζής,	απαντώντας	σε	σχετική	ερώτηση	δημοσιογράφων,	τόνιζε	

ότι	«η πληβειοποίηση των εκτενέστατων μεσοστρωμάτων, συνιστά μείζονα ιστορικό μετασχη-
ματισμό, τέτοιας εντάσεως που υπονομεύει τα θεμέλια της κοινωνίας, της ειρηνικής συνύπαρξης.

Η υπερχείλιση του χρέους αποκάλυψε τις βαθύτερες δομές της κλεπτοκρατίας, δηλαδή κα-
τέδειξε το δριμύ πολιτικό πρόβλημα, αλλά κατέδειξε επίσης το πολιτικό κενό. Τώρα εκλείπει 
βιαίως το εισόδημα, η συνέχουσα ύλη των μεσοστρωμάτων, η τροφοδοτούσα την ευημερία 
και την απορρέουσα κοινωνική είρηνη.

Από την αρχή της κρίσης έχουν επιλεγεί οι εύκολες λύσεις των οριζόντιων περικοπών κά-
ποιων κατηγοριών εργαζομένων. Δεν ξέρουμε πόσο ακόμα μπορούμε να αντέξουμε την πίεση 
της ένδειας και της συνεχούς έντασης.

Όσος και να είναι ο πανικός από τις πιέσεις της Τρόϊκας, η Κυβέρνηση οφείλει να βρεί 
τρόπους να προστατεύσει τον ζωτικό πυρήνα του κράτους και να βάλει μαχαίρι εκεί που 
χρειάζεται… Δεν ζητάμε προνομιακή μεταχείριση ενόψει των υπολοίπων δοκιμαζομένων 
συμπολιτών μας, όπως σκόπιμα, παραπλανητικά και κακόβουλα προσπαθούν κάποιοι να 
παρουσιάσουν.

Ζητάμε δίκαιη και ίση μεταχείριση και αναγνώριση του έργου μας προς τους συμπολίτες 
μας και την πατρίδα, καθώς κα την εφαρμογή των νόμων που βλέπουμε δυστυχώς να κατα-
λύονται σύμφωνα με τις οδηγίες των προστατών μας από την Εσπερία.

Όσοι και όσες συνάδελφοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι θα τους σώσει κάποιος άλλος 
ή ότι δεν μας ταιριάζει το πεζοδρόμιο και οι αγώνες μας ας κάνουν το καθήκον τους μοιρο-
λατρικά στη θαλπωρή του σαλονιού τους και αλίμονο σ’ αυτούς. Δεν μας μένει άλλος δρόμος 
από το δρόμο της δράσης και της κινητοποίησης. Αν τώρα δεν δείξουμε τη δύναμή μας τότε 
΄΄καλά μας κάνουν΄΄». 

Μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις

Ο	Οκτώβριος	θα	μείνει	στην	 ιστορία	των	αστυνομικών	κινητοποιήσεων	με	τις	μεγα-
λειώδεις	συγκεντρώσεις	στις	4	και	τις	17	Οκτωβρίου	2011,	στα	Αρχηγεία	των	Σωμάτων	
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Ασφαλείας	και	στα	αρμόδια	υπουργεία	και	στο	αποκορύφωμά	τους,	στην	Πλατεία	Συντάγ-
ματος.
Υπό	τους	πένθιμους	ήχους	μιας	καμπάνας	και	κρατώντας	αναμμένα	κεριά	στη	μνήμη	

των	συναδέλφων	που	έπεσαν	ηρωικά	στο	καθήκον,	οι	διαδηλωτές	στις	17/10	ξεκίνησαν	
από	το	Καλλιμάρμαρο	Στάδιο	και	μέσω	των	οδών	Βασιλέως	Κωνσταντίνου	και	Βασιλίσ-
σης	Σοφίας,	έφτασαν	στα	γραφεία	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης,	όπου	άπλωσαν	μαύρες	σημαί-
ες	και	μια	αντιπροσωπεία	επέδωσε	το	Ψήφισμά	τους	στους	εκπροσώπους	της.	Στο	αγαθό	
της	ασφάλειας	δεν	χωρούν	περικοπές	φώναζαν	οι	διαδηλωτές,	αφιερώνοντας	συμβολικά	
σε	όλο	το	πολιτικό	σύστημα	και	σε	όσους	κυβέρνησαν	αυτόν	τον	τόπο,	διαχρονικά,	τη	θεα-
τρική	παράσταση	«Το	Μεγάλο	μας	Τσίρκο»,	τραγικά	επίκαιρη,	λόγω	της	κατάστασης	στην	
οποία	έχει	περιέλθει	η	χώρα,	με	τις	ξένες	δυνάμεις	να	αποφασίζουν	για	τις	δικές	μας	τύχες.	

«Πάρτε το Μνημόνιο και φύγετε από δω», «Έχετε τσακίσει τη ζωή μας, μην πυροβολείτε 
την ψυχή μας», «Οι ένστολοι ποτέ δεν επαιτούν, αξιοπρέπεια το μόνο που ζητούν», «Τα 
πήρατε από δω, τα πήρατε από κει, δώστε και στους ένστολους χαριστική βολή»,	ήταν	μερι-
κά	χαρακτηριστικά	συνθήματα,	που	δονούσαν	το	κέντρο	της	Αθήνας	πάνω	από	τέσσερις	
ώρες.

«Καταγγέλλουμε στον Ελληνικό Λαό ότι το αγαθό της ασφάλειας κινδυνεύει! Ο ένστολος 
οδηγείται στη φτώχεια και οι υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας εξωθούνται στο κλείσιμο, 
αφήνοντας απροστάτευτο τον απλό πολίτη, καθώς οι έχοντες και κατέχοντες θα εξακολουθή-
σουν να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα προστασίας και ασφάλειας, που δεν είναι τυχαίο 
ότι είναι ο μόνος που παρουσιάζει στη Χώρα άνθιση τα τελευταία χρόνια»,	τονίζεται	στο	
Ψήφισμα	που	επιδόθηκε	στον	πρόεδρο	της	Βουλής,	στα	πολιτικά	κόμματα	και	στο	γραφείο	
του	Πρωθυπουργού.
Οι	Ομοσπονδίες,	 φανερά	 ικανοποιημένες	 για	 την	 άψογη	 από	 άποψη	 οργάνωσης	 και	

συμμετοχής	ανταπόκριση	των	ενστόλων,	εξέδωσαν	ευχαριστήρια	ανακοίνωση,	σημειώνο-
ντας	τα	εξής:

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 
Εύγε! Είστε η προστιθέμενη αξία μας!
Με τη μεγαλειώδη συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας μας αποδείξαμε για άλλη μια 
φορά ότι όχι μονάχα είναι ζωντανή η φλόγα του αγώνα μας, αλλά αυτή ακριβώς η φλόγα, 
αν προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο, θα κάψει τις αντιστάσεις που συναντάμε και θα 
πετύχουμε τους στόχους μας, σε πείσμα όλων εκείνων που απαξιώνουν το συνδικαλιστικό 
μας κίνημα, σε μια περίοδο που πρέπει να υψώσει ανάστημα για να μην παρασυρθεί και 
το ίδιο από το τσουνάμι της οργής.
Με πλήρη συναίσθηση, λοιπόν, των οργανωτικών δυσκολιών που ενδέχεται να αντιμετω-
πίσουμε στις επόμενες κινητοποιήσεις μας, σας καλούμε να επιδείξετε την απόλυτη συνδι-
καλιστική σας ωριμότητα, αποτελώντας παράδειγμα δυναμισμού, σοβαρότητας και υπευ-
θυνότητας για τυχόν συναδέλφους μας που δεν κατανοούν τη σημασία της συντεταγμένης 
προσπάθειας των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας. Επιβάλλεται να διατηρήσουμε ως 
κόρη οφθαλμού την ενότητα στο χώρο μας και να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να εκθέσει 
τον καλό και δίκαιο συλλογικό αγώνα που διεξάγουμε τούτες τις τραγικά κρίσιμες ώρες 
που περνάει όλη η Πατρίδα. 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 
Αποδείξατε και με αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ότι είστε η προστιθέμενη αξία του 
συνδικαλιστικού μας κινήματος που δεν υποκύπτει και δεν χειραγωγείται από κανέναν.
Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια διότι ενισχύετε πιο μαζικά και πιο μαχητικά τις τάξεις 
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μας, εγγράφοντας νέες αγωνιστικές σελίδες στην ιστορία μας. Πιστέψτε, λοιπόν, στις ανε-
ξάντλητες δυνάμεις σας και μην ακούτε τις Σειρήνες της ηττοπάθειας. Αγκαλιάστε τους 
συναδέλφους που έχουν ακόμα τυχόν ενδοιασμούς, μιλήστε τους ανοιχτά για τον ωραίο 
αγώνα που κάνουμε και τότε θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι δύσκολο να μας ακολουθή-
σουν. Από το αγωνιστικό μας μέτωπο δεν περισσεύει καμία και κανένας μας! 
Με ψηλά το κεφάλι, ο αγώνας συνεχίζεται!

Οι	ένστολοι,	λοιπόν,	μίλησαν,	και	μίλησαν	ηχηρότατα:	ΔΕΝ	ΠΡΟΣΚΥΝΑΜΕ!	Κάτω	
από	το	βάρος	των	οικονομικών	μέτρων	και	της	λαϊκής	κατακραυγής,	ο	Γιώργος	Παπαν-
δρέου	αδυνατεί	πλέον	να	κυβερνήσει.	Στις	11	Νοεμβρίου	2011	σχηματίζεται	η	κυβέρνη-
ση	«τεχνοκρατών»	του	Λουκά	Παπαδήμου,	αλλά	η	οργή	του	λαού	δεν	εκτονώνεται.	Το	
«σύστημα»	προσπαθεί	να	δημιουργήσει	τις προϋποθέσεις	για	τη	σύσταση	μιας	σταθερής	
κυβέρνησης,	ευρείας	αποδοχής,	και	το	πετυχαίνει	με	βάση	τη	συμφωνία	του	έως	τότε	κυ-
βερνώντος	κόμματος	ΠΑΣΟΚ,	της	Νέας	Δημοκρατίας	και	του	Λαϊκού	Ορθόδοξου	Συνα-
γερμού.	Ο	πρώην	αντιπρόεδρος	της	Ευρωπαϊκής	Κεντρικής	Τράπεζας	και	πρώην	Διοικητής	
της	Τράπεζας	της	Ελλάδος	σχηματίζει	Κυβέρνηση,	που	θεωρήθηκε	εξαρχής	μεταβατική,	
καθώς	απέβλεπε	στην	επίτευξη	των	στόχων	που	προέβλεπαν	οι	συμφωνίες	της	Συνόδου	
Κορυφής	των	ηγετών	της	Ευρωζώνης	της	26ης	Οκτωβρίου	2011	και	στη	διεξαγωγή	εκλο-
γών	στις	αρχές	του	επόμενου	χρόνου.	
Στο	υπουργείο	Προστασίας	του	Πολίτη	επανήλθε	ως	υπουργός	ο	Μιχάλης	Χρυσοχοΐδης	

με	υφυπουργό	τον	Μανώλη	Όθωνα	και	τον	Ελευθέριο	Οικονόμου,	επίτιμο	Α΄	Αντιπρόεδρο	
της	ΠΟΑΞΙΑ,	στη	θέση	του	Γενικού	Γραμματέα	Δημόσιας	Τάξης215.	
Να	μη	λησμονούμε	ότι	ο	αντιμνημονιακός	πυρετός	είναι	στο	φόρτε	του	και	οι	αστυνο-

μικές	δυνάμεις	καλούνται	διαρκώς	να	διαχειριστούν	κρίσιμες	καταστάσεις.	Τα	ΜΜΕ	κρί-
νουν	και	επικρίνουν	κατά	το	δοκούν,	ενώ	ο	πρόεδρος	της	ΠΟΑΞΙΑ	προσπαθεί	και	πάλι	να	
δώσει	το	στίγμα	του:	«Υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης των κανόνων εμπλοκής των αστυνο-
μικών δυνάμεων που ενεργούν ή επιχειρούν σε διαμαρτυρίες, πορείες και άλλες εκδηλώσεις. 
Επίσης χρειάζεται αναθεώρηση που θέλει τις διμοιρίες να πλαισιώνουν τους διαδηλωτές 
γιατί η τακτική αυτή έχει ξεπεραστεί σε βαθμό επικίνδυνο. Αυτό το λέμε χρόνια, δυστυχώς 
όμως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αντιληπτό, δεν λαμβάνονται αποφάσεις και αναρωτιόμαστε 
ποιόν ή ποιους εξυπηρετεί. Η εκπαίδευση που παρέχεται στις υπηρεσίες αυτές, δεν μπορεί 
και δεν πρέπει να εξαντλείται μόνο και μόνο στη διάλυση των συγκεντρώσεων. Χρειάζονται 
προγράμματα όχι μονοδιάστατα, αλλά ουσιαστικής εκπαίδευσης και επιστημονικής υποστή-
ριξης. Η ελληνική κοινωνία θα πρέπει επιτέλους να αποφασίσει τι είδους Αστυνομία θέλει 
και να υπάρξει μια συμφωνία για τους «κανόνες του παιγνιδιού», για να αντιμετωπιστεί και ο 
ανησυχητικός εθισμός πολιτών και Αστυνομίας στη χρήση βίας (μολότοφ και δακρυγόνα). Τι 
είδους Αστυνομία θέλουν οι πολιτικές δυνάμεις και οι κοινωνικές οργανώσεις, τα μέσα ενη-
μέρωσης και οι πολίτες; Χωρίς καθαρή απάντηση σε αυτό το ερώτημα, δεν είναι εύκολο να 
κριθεί η δραστηριότητα της Αστυνομίας και των αστυνομικών. Καμιά Αστυνομία στον κόσμο 
δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά αν αντιμετωπίζεται με επικρίσεις, είτε επεμβαί-
νει είτε όχι, στις εστίες της έντασης. Κανείς συνάδελφος δεν θα αισθάνεται πειθαρχημένος 
φύλακας του νόμου και υπηρέτης του πολίτη όταν βρίσκεται υπό κατηγορία ανά πάσα στιγμή: 
είτε αυθαιρετεί, είτε αμύνεται σε επίθεση, είτε προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του με κίνδυνο 

215. Με απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. είχε αναλάβει καθήκοντα Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας στις 5 
Νοεμβρίου 2009 και διατηρήθηκε έως τις 17 Δεκεμβρίου 2011.
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της ζωής τους πάρα πολλές φορές. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι σαφείς και διαχρονικές. 
Να διαμορφωθεί δηλαδή ένα σταθερό πρότυπο με μόνιμα χαρακτηριστικά, προσδιορισμένες 
δραστηριότητες και σαφή όρια παρέμβασης. Να ξέρουν όλοι τι οφείλει και τι πρέπει να κάνει 
ο αστυνομικός σε κάθε περίπτωση. Να έχει υποστήριξη όταν ενεργεί σωστά. Να έχει συνέπει-
ες σε περιπτώσεις αμέλειας ή υπέρβασης καθήκοντος. 

Απαιτούνται καθαροί κανόνες συμπεριφοράς και επαγγελματική συνείδηση. Πρέπει να γί-
νει απολύτως αντιληπτό ότι το θέμα της Εσωτερικής Ασφάλειας χρειάζεται διακομματική 
στήριξη. Δεν μπορεί και δεν πρέπει η Αστυνομία να υπολειτουργεί. Χρειάζεται το ελάχιστο σε 
προσωπικό και τεχνικό εξοπλισμό. Με τν μείωση του προσωπικού (τέσσερις χιλιάδες αποχω-
ρήσεις πέρυσι) έχει επέλθει σημαντική μείωση της επιχειρησιακής δράσης και της αποστολής 
της ΕΛ.ΑΣ. Η δική μας αγωνία είναι να καταφέρουμε να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας 
ασφαλές περιβάλλον για να μπορούν να ζούν, να εργάζονται και να προοδεύουν».

Αφαίμαξη με… εξαιρέσεις

Στην	Ολομέλεια	της	Βουλής	κατά	τη	συζήτηση	του	ετήσιου,	τακτικού	κρατικού	προϋ-
πολογισμού	για	το	2012,	αποκαλύφθηκε	η	νέα	αφαίμαξη	(10,4	δισ.	ευρώ	από	τα	νοικοκυ-
ριά	και	με	πλεόνασμα	φόρων	και	περικοπών	ψάχνουν	έξτρα	έσοδα	5,3	δισ.	ευρώ	από	τη	
μείωση	στο	αφορολόγητο,	 αύξηση	σε	κλιμάκια	φορολογικών	συντελεστών,	 κατάργηση	
φοροαπαλλαγών,	έκτακτες	εισφορές	-	χαράτσια	-	τέλη,	αύξηση	στις	αντικειμενικές	αξίες,	
εξίσωση	πετρελαίου	θέρμανσης	-	κίνησης	κ.λπ.).	Ο	προϋπολογισμός	συντάχθηκε	με	βάση	
το	«Μεσοπρόθεσμο	Πλαίσιο	Δημοσιονομικής	Στρατηγικής	2012-2015»	που	προβλέπεται	
για	το	υπουργείο	Προστασίας	του	Πολίτη,	ήτοι:

- Μείωση για πληρωμή μισθών
- Μείωση για καταβολή πρόσθετου μισθολογικού χαρακτήρα παροχών
- Μείωση για μετακινήσεις ένστολου προσωπικού
- Μείωση λειτουργικών δαπανών
- Μείωση για προμήθεια υλικοτεχνικού και λοιπού εξοπλισμού.
Ανακεφαλαιώνοντας	την	οικτρή	αυτή	κατάσταση	ενώπιον	των	συνέδρων	του	21ου	πα-

νελλαδικού	συνεδρίου	της	ΠΟΑΞΙΑ	(8-9	Δεκεμβρίου	2011),	ο	Δημήτρης	Γεωργατζής	τό-
νιζε	ότι	«η μόνη διαφορά από το προηγούμενο συνέδριο είναι ότι αυτήν την περίοδο, τη 
διακυβέρνηση της χώρας την έχει αναλάβει μια τρικομματική, προσωρινή κυβέρνηση συγκε-
κριμένου σκοπού και συγκεκριμένης διάρκειας, σύμφωνα τουλάχιστον με τις προγραμματικές 
της δηλώσεις, οι οποίες περιορίστηκαν στην περιγραφή των ειδικότερων οικονομικών μέ-
τρων για τη διάσωση της χώρας και δεν θύμιζαν σε τίποτε τις εξαγγελίες των προηγούμενων 
κυβερνήσεων, που είχαν ορκιστεί για μια τετραετία και ξεκινούσαν με ένα γενικό πλαίσιο 
διακυβέρνησης.

Παρατηρήσαμε με ανησυχία, έκπληξη και προβληματισμό ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά 
του κ. Πρωθυπουργού στα ζητήματα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, αν και αναμέναμε 
με την παρθενική του ομιλία από το βήμα της Βουλής να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή, 
όσον αφορά την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών, δηλαδή της εσωτερικής ασφάλειας της 
χώρας, σε κλίμα συναίνεσης, ως μιας εθνικής υπόθεσης, όπως έχουμε πει πολλές φορές στο 
παρελθόν.

Ανεξάρτητα αν ο βίος αυτής της κυβέρνησης θα είναι βραχύς ή μεγαλύτερος, ούτως ή άλ-
λως ο λαός θα κληθεί σύντομα να επιλέξει την κυβέρνησή του, έτσι κι εμείς οι αστυνομικοί 
θα κληθούμε, επίσης, να ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα. Θα κρίνουμε πολιτικές, θα 
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ακούσουμε δεσμεύσεις, θα κάνουμε ταμείο, θα συμβουλευτούμε τη συνείδησή μας και ανά-
λογα θα πράξουμε. Αυτή είναι η μοίρα των κυβερνήσεων, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, 
αυτή είναι η μοίρα και ημών των συνδικαλιστών, που σηκώνουμε το δικό μας σταυρό και 
έχουμε υποχρέωση να λογοδοτούμε στα συνέδριά μας για τα πεπραγμένα και για τα δικά μας 
διεκδικητικά, αγωνιστικά προγράμματα.

Εμείς, ανταποκρινόμαστε με παρρησία στο ρόλο μας και θα ήταν ευχής έργο αν αυτό 
συνέβαινε και από όλους τους ταγούς του έθνους μας, σε όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής 
και των πολιτικών δραστηριοτήτων, που έχουν σημαδέψει τη μεταπολιτευτική Ελλάδα, με τα 
γνωστά πλέον σε όλους μας αποτελέσματα».
Στην	ομιλία	του,	έθιξε	επίσης	την	αλλαγή	του	συνδικαλιστικού	νόμου	και	τις	πιθανές	

παρενέργειές	του,	ενώ	αναφέρθηκε	στους	ενωτικούς	αγώνες	με	τις	Ομοσπονδίες	και	τις	
Ενώσεις	των	Σωμάτων	Ασφαλείας,	σε	μια	περίοδο	που	απαιτείται	περισσότερο	από	ποτέ	η	
ενίσχυση	του	κοινού	αγωνιστικού	μετώπου.

«Δεν υποστηρίζουμε προφανώς ότι δεν αναλαμβάνουμε το μερίδιο ευθύνης που μας ανα-
λογεί ή ότι είμαστε αλάνθαστοι και αναντικατάστατοι. Ο Μπέρτολ Μπρέχτ έλεγε: “Αυτός που 
αγωνίζεται, μπορεί να χάσει. Όμως, αυτός που δεν αγωνίζεται, ήδη έχει χάσει”. Και ξέρουμε 
όλοι ότι υπάρχουν πολλές παραλλαγές αυτού του αποφθέγματος, διότι έτσι είναι στην πραγ-
ματικότητα». 
Στη	συνέχεια	αναφέρθηκε	στις	επιπτώσεις	της	κρίσης	και	στις	περικοπές	δαπανών,	

υπενθυμίζοντας	 ότι	«το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας το 2009 ζητούσε ως εγ-
γραφές στο προϋπολογισμό του 2010, περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, έχοντας μπρο-
στά του ένα εκσυγχρονιστικό πρόγραμμα, που αφορούσε όλους τους τομείς δράσης της 
Αστυνομίας, τις υποδομές, την εκπαίδευση, το μισθολόγιο και όλες τις άλλες τρέχουσες 
υποχρεώσεις. Σήμερα, το Αρχηγείο δεν ζητά καν, προσπαθεί να επιβιώσει και να επιβιώ-
σουμε με αυτά που επιτρέπει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2012-2015 και που για το νέο 
έτος είναι μόνο 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ! Είναι φανερό ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει 
έτσι η Αστυνομία. Πρέπει να αντιληφθούν, επιτέλους, εκείνοι που παίζουν με την ασφά-
λειά μας και με την ασφάλεια των συμπολιτών μας ότι θα βρεθούν κατηγορούμενοι, όχι 
οι αστυνομικοί, αν, ο μη γένοιτο, ζήσουμε δυσάρεστες και τραγικές καταστάσεις, αλλά 
εκείνοι που δεν θα έχουν εγκαίρως προετοιμάσει το συνάδελφο για να δώσει με αξιοπρέ-
πεια και ασφάλεια τις μάχες που θα τον στέλνουν να δώσει. Επιτέλους, τους καλούμε να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους».	

Αλλά	και	ο	γενικός	γραμματέας	της	Ομοσπονδίας,	Ιωάννης	Κατσιαμάκας,	περιέγραψε	
με	μελανά	χρώματα	την	κατάσταση	των	Αξιωματικών	και	των	αστυνομικών	υπηρεσιών	
γενικότερα,	 τονίζοντας	 ότι	 όλο	αυτό	 το	 διάστημα	«η Ομοσπονδία με διάφορες δράσεις, 
παρεμβάσεις, αλλά και δυναμικές κινητοποιήσεις, επιχείρησε να αποκρούσει τις νεοφιλελεύ-
θερες αυτές πολιτικές, οι οποίες ως εργαζόμενους και ως ανθρώπους μάς έχουν ισοπεδώσει, 
οδηγώντας μας στη φτώχεια και την εξαθλίωση.

Πολλές από τις παρεμβάσεις μας έφεραν αποτελέσματα, άλλες βέβαια όχι.
Ειδικότερα, στο διάστημα αυτό, πέραν των εκατοντάδων εγγράφων μας (ανακοινώσεις, 

επιστολές, ψηφίσματα, κ.λπ.) αναπτύξαμε τις θέσεις μας και τα δίκαια των αιτημάτων μας 
στις συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε με το σύνολο των πολιτικών κομμάτων του Ελ-
ληνικού Κοινοβουλίου, θεσμικούς παράγοντες και φορείς, από τους οποίους ζητήσαμε και 
αποσπάσαμε τη στήριξή τους, η οποία σε πολλές περιπτώσεις εκδηλώθηκε είτε με τη στήριξη 
των θέσεών μας στη Βουλή είτε με τη μορφή ερωτήσεων και επερωτήσεων.
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Παράλληλα, πραγματοποιήσαμε το μεγαλύτερο αριθμό ένστολων πανελλαδικών κινητο-
ποιήσεων που έχει γίνει ποτέ μέσα σε ένα χρόνο, ήτοι στις 14/12/2010 ενόψει της ψήφισης 
του προϋπολογισμού, στις 23/06/2011 ενόψει της ψήφισης του μεσοπρόθεσμου προγράμμα-
τος, στις 09/09/2011 στη Δ.Ε.Θ. και στις 17/10/2011 στην Αθήνα.

Επίσης στις 22/09/2011 πραγματοποιήσαμε με τις υπόλοιπες Ομοσπονδίες των Σωμάτων 
Ασφαλείας παραστάσεις διαμαρτυρίας στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις πρεσβείες 
της Γερμανίας και της Γαλλίας, καθώς και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ενώ στις 4/10/2011 
πραγματοποιήσαμε από κοινού όλες οι Ομοσπονδίες και οι Ενώσεις των Σωμάτων Ασφα-
λείας ένστολες παραστάσεις διαμαρτυρίας στα Αρχηγεία μας. Συγχρόνως έχουμε παραστεί με 
αντιπροσωπείες μας σε όλες τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και τα συλλαλητήρια που πραγμα-
τοποίησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι τριτοβάθμιες Οργανώσεις ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.

Τι πετύχαμε; Πετύχαμε καταρχήν την εξαίρεσή μας από το ενιαίο μισθολόγιο των υπαλλή-
λων του δημόσιου τομέα, το οποίο, ως γνωστόν, επεφύλαξε μειώσεις στους μισθούς τους, της 
τάξεως των 30% έως 40%. Ήδη αυτές τις ημέρες, ύστερα από πιέσεις μας, έχει συγκροτηθεί 
επιτροπή στο Αρχηγείο μας, η οποία επεξεργάζεται ένα νέο μισθολόγιο ενστόλων το οποίο 
ευελπιστούμε ότι θα είναι ένα δίκαιο και σύγχρονο μισθολόγιο, που θα καταργεί τον μέχρι 
σήμερα επιδοματικό χαρακτήρα του και παράλληλα θα ανταποκρίνεται στην ιδιαιτερότητα 
του επαγγέλματός μας χωρίς περαιτέρω μειώσεις και περικοπές.

Ελπίζουμε οι προτάσεις μας να γίνουν αποδεκτές και να μην αποτελέσουν γράμμα κενού 
περιεχομένου είτε να ληφθούν ως άλλοθι.

Καταφέραμε να εξαιρεθούν οι συνταξιούχοι μας, οι οποίοι είναι κάτω των πενήντα πέντε 
(55) ετών και έχουν πλήρη συντάξιμα χρόνια (35/35), από τη μείωση του 40% για τις συντά-
ξιμες αποδοχές άνω των χιλίων (1.000,00) ευρώ.

Η σχετική ρύθμιση στο νόμο είναι ακριβώς αυτή όπως προτάθηκε από την Ομοσπονδία 
μας. Δώσαμε επίσης μάχη και πετύχαμε την αρχική μείωση κατά 20% του επιδόματος της ει-
δικής απασχόλησης που είχε προβλεφθεί στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα να την περιορίσουμε 
στο μισό, δηλ. στο 10%.

Αποτρέψαμε, εξαναγκάζοντας να πάρει πίσω την αρχική απόφασή του ο υφυπουργός Οι-
κονομικών κ. Σαχινίδης με την οποία προβλεπόταν ότι η πληρωμή των αποζημιώσεων για 
την πενθήμερη και τη νυχτερινή εργασία θα γινόταν με τη μορφή ενταλμάτων από 01/10/2011 
και ύστερα από σχετική έγκριση της Υ.Δ.Ε. του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, γεγονός 
που θα παρέπεμπε στις καλένδες τη χορήγηση των εν λόγω επιδομάτων.

Επίσης, μετά τις έντονες πιέσεις μας και τις συνεχείς παρεμβάσεις μας καταφέραμε τελικά 
ποσοστό 1% από την συνολική παρακράτηση του 3% υπέρ των ανέργων, που είχε θεσπιστεί 
επίσης με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, να αποδίδεται τελικά υπέρ του χειμαζόμενου Μ.Τ.Σ.

Μιας και ο λόγος για το Μ.Τ.Σ., να υπενθυμίσω τον αγώνα που δώσαμε να αποτραπεί ο 
αρχικός σχεδιασμός του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την αποπομπή μας από αυτό. Προς 
τούτο αναθέσαμε μαζί με την ΠΟΑΣΥ την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, την οποία και 
παραδώσαμε στον τότε υπουργό Εθνικής Άμυνας Π. Μπεγλίτη, καθώς και στον Πρόεδρο του 
Ταμείου, στους οποίους και τονίσαμε την αναγκαιότητα της εξυγίανσής του με τη σημερινή 
πάντα μορφή του. Με τη σθεναρή αυτή στάση μας, το ενδεχόμενο αυτό πλέον έχει αποκλει-
στεί.

Επίσης, ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο προέκυψε από το πουθενά και κληθήκαμε να δι-
αχειριστούμε, ήταν αυτό της αλλαγής του συνδικαλιστικού νόμου και του τρόπου εκλογής 
των συνδικαλιστικών μας οργάνων. Ένας νόμος ο οποίος -ακριβώς λόγω της προχειρότητας 
με την οποία συντάχθηκε, για τους προφανείς και σε όλους μας γνωστούς λόγους, που δεν 
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χρειάζεται τώρα να αναλύσω- έφερε μία άνευ προηγουμένου αναστάτωση στις τάξεις της 
Ομοσπονδίας και των Ενώσεών μας.

Σταθερή και αδιαπραγμάτευτη θέση της Ομοσπονδίας μας ήταν ότι τα όργανά της θα 
πρέπει να απαρτίζονται από εκλεγμένα μέλη, και όχι διορισμένα με οποιαδήποτε προσωρινή 
δικαστική απόφαση, προκειμένου να έχουν το κύρος και τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν 
και να διαχειριστούν όλα τα ανοιχτά ζητήματα που είχαμε μπροστά μας και οι εξελίξεις στη 
συνέχεια μας δικαίωσαν.

Βέβαια υπήρξαν και θέματα στα οποία δεν είχαν θετική έκβαση οι προσπάθειές μας, όπως 
αυτό του παγώματος των μισθολογικών προαγωγών και του χρονοεπιδόματος, της μείωσης 
κατά 7% των συντάξεων άνω των χιλίων εφτακοσίων ευρώ (1.700,00) για τους κάτω των 
εξήντα (60) ετών, της μείωσης του αφορολογήτου στα πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00), το 
ξεμπλοκάρισμα της εκκαθάρισης των υπομνημάτων κ.λπ., τα οποία όμως εντάσσονται στο 
γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής που εφαρμόζεται για το στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στο σημείο αυτό, θέλω να ευχαριστήσω τα Προεδρεία και τα Δ.Σ. όλων των Πρωτοβαθμί-
ων Ενώσεών μας, τα οποία στάθηκαν αρωγοί των προσπαθειών μας και βρέθηκαν πάντοτε, 
όταν τους ζητήθηκε, στην πρώτη γραμμή του αγώνα.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Ζούμε τον αργό θάνατο μιας χώρας που η κοινωνία και η οικονομία της σχεδιασμένα 

και προγραμματισμένα καταρρέουν. Χρεοκοπία σημαίνει θάνατος, μας είπαν και στις αρχές 
τουλάχιστον μας έπεισαν ή και μας εκβίασαν.

Συγχρόνως μας υποσχέθηκαν την ανάσταση της οικονομίας με μια πρωτοφανή ομοιο-
παθητική του θανάτου. Τώρα, όμως, πλέον φαίνεται καθαρά ότι τα μέσα της σωτηρίας μας 
είναι ένας αργός θάνατος. Μια καταδίκη της κοινωνίας σε δόσεις βασανιστικές με στέρηση 
και καταστολή, που όμως σε κάθε τριμηνιαία εκτίμηση αποδεικνύονται ανεπαρκείς.

Σε κάθε επόμενο τρίμηνο οι δόσεις θανάτου αυξάνονται, η καταστροφή διευρύνεται και η 
σωτηρία όλο και απομακρύνεται, για να πάμε σε ίδιες και χειρότερες θανατικές πράξεις και 
πάει λέγοντας το ίδιο σενάριο.

Έτσι, οι Μερκοζί, Τροϊκανοί και Δ.Ν.Τ, ή άλλως τοκογλύφοι δανειστές μας, σε ρόλους 
εναλλασσόμενους, αποφασίζουν για το είδος της τιμωρίας που θα μας επιβάλλουν.

Σε σας θα μειωθούν οι μισθοί σας. Εσείς θα απολυθείτε χωρίς αποζημίωση. Εσείς θα 
πάτε στην εφεδρεία. Εσείς θα παίρνετε άδεια χωρίς αποδοχές. Και όλοι σας θα παίρνετε μισό 
επίδομα αδείας, μισό δώρο, μισή σύνταξη.

Κομμένες οι δαπάνες για την Αστυνομία, για τα σχολεία, για τα νοσοκομεία. Η θεραπεία 
στο εξής θα γίνεται χωρίς φάρμακα, χωρίς γιατρούς, χωρίς νοσηλευτές. Η μόρφωση θα γίνε-
ται εκ περιτροπής και ό,τι μάθει ο καθένας. Άλλωστε τα γράμματα δεν είναι και απαραίτητα. 
Δουλειά θέλουμε, και μάλιστα με μισθούς Κίνας και Βουλγαρίας. Ο εργάσιμος βίος θα ανέλ-
θει στα 70 σας χρόνια. Και δεν θέλουμε διαμαρτυρίες γιατί «μαζί τα φάγαμε» αφενός και 
αφετέρου όσοι διαμαρτύρονται είναι κομμουνιστές, φασίστες και μαλάκες.

Και στο μεταξύ το ισοζύγιο συνεχίζει να είναι σταθερά ελλειμματικό και ο κρατήρας του 
χρέους να μεγαλώνει και να κοχλάζει, έτοιμος να εκραγεί. Οι πολιτικοί μας είναι δέσμιοι των 
δικών τους επιλογών, ασυγχώρητων λαθών και αντιφάσεων, δείχνουν όλο και πιο αδύναμοι 
να διαχειριστούν, έστω και να ελέγξουν, στοιχειωδώς, τις δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις 
και οδηγούν μοιραία τη χώρα στο χάος, στην απόλυτη υποταγή και εξάρτηση και την οικο-
νομία στο βάραθρο.

Το Μνημόνιο, το ομολογούν άλλωστε και αυτοί που το ερμήνευσαν και αυτοί που το εφάρ-
μοσαν, αποδείχθηκε ένα μεγάλο και τραγικό λάθος, ένα έγκλημα που όσο διαρκεί και εφαρ-
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μόζεται, τόσο η ύφεση γιγαντώνεται, η οικονομία καταρρέει, η κοινωνία αποσυντίθεται, ο 
λαός μας εξαθλιώνεται, η ανεργία πολλαπλασιάζεται, η χώρα υπερχρεώνεται, το κοινωνικό 
κράτος καταρρέει.

Υποτίθεται ότι με όλες αυτές τις πολιτικές σώζουν την πατρίδα. Η πατρίδα, όμως, δεν είναι 
μόνο οι κάμποι και τα ψηλά βουνά της, που λέει και ο ποιητής. Είμαστε όλοι εμείς εναντίον 
των οποίων στρέφεται αυτή η πολιτική που μας εξοντώνει. Στο χέρι μας είναι να αγωνιστού-
με να αλλάξει αυτή η πολιτική. Γι’ αυτό δεν έχουμε την πολυτέλεια διαχωρισμών. Μόνο με τη 
σύμπνοια και τη συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας.

Όλοι μαζί ενωμένοι να σταθούμε όρθιοι. Όσο μένουμε αδρανείς, υποτελείς σε αβάσταχτες 
πολιτικές, τόσο καθιστούμε τους εαυτούς μας συνυπεύθυνους του βέβαιου αφανισμού μας. 
Αν δεν ξυπνήσουμε, δεν θα υπάρχει αύριο. Ήδη ισοπεδωθήκαμε στο μηδέν της περιουσίας 
μας και το τίποτα της αξιοπρέπειάς μας. Φτάσαμε στα όριά μας, αλλά αρνούμαστε να μας 
αποτελειώσουν.

Όρθιοι και έχοντας πια μόνο όπλο την ψυχή μας, ας παλέψουμε τους νεκροθάφτες της 
ζωής μας.

Να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε πίστη, αφοσίωση στον αγώνα μας, κουράγιο για να πετύ-
χουμε τους στόχους μας και κυρίως υποστήριξη και αλληλεγγύη μεταξύ μας».

Νέο δόγμα ασφαλείας

Το	21ο	συνέδριο	της	ΠΟΑΞΙΑ	θα	μνημονεύεται,	όμως,	πέρα	από	το	αντιμνημονιακό	του	
στίγμα,	και	για	τη	σημαντική	Ημερίδα	με	το	επίκαιρο	θέμα	της,	«Απαίτηση	των	καιρών	
ένα	νέο	δόγμα	ασφαλείας»,	το	οποίο	αναπτύχθηκε	από	διακεκριμένους	επιστήμονες.
Θέλοντας	 να	αναδείξει	 την	απροθυμία	 των	κυβερνήσεων	 να	ασχοληθούν	σοβαρά	με	

το	 μείζον	 αυτό	 ζήτημα,	 το	 συνδικαλιστικό	 κίνημα	 των	 αστυνομικών	 υπενθύμισε	 στους	
συμμετέχοντες	ότι	έχει	εκφράσει	προ	πολλού	τις	θέσεις	του,	εισάγοντας	στη	δημόσια	συ-
ζήτηση	το	ερώτημα	«τι Αστυνομία θέλουμε και για τι τη θέλουμε;».	Όσοι	ήθελαν	να	ξεμπερ-
δέψουν	αμέσως	με	το	πρόβλημα	και	τον	προβληματισμό	που	υποκρύπτει	αυτό	το	ερώτημα,	
το	χαρακτήριζαν	ρητορικό	και	έκλειναν	εκεί	τη	συζήτηση.
Όμως,	τελικά,	υπό	την	πίεση	των	γεγονότων	των	τελευταίων	ετών,	το	θέμα	έφτασε	και	

στη	Βουλή,	απασχόλησε	το	καλοκαίρι	την	αρμόδια	Επιτροπή	θεσμών	και	διαφάνειας,	όπου	
ο	τότε	Αρχηγός	της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	Ελευθέριος	Οικονόμου,	τόνισε,	μεταξύ	άλ-
λων,	ότι	«πρέπει να υπάρξει ένα δόγμα εσωτερικής ασφάλειας σε πνεύμα συναίνεσης που εί-
ναι απολύτως αναγκαίο για τη χώρα».	Έκτοτε,	«σιγή	ασυρμάτου»	εκ	μέρους	των	αρμοδίων.	
Μακρύς	ο	κατάλογος	των	υποθέσεων,	που	μαρτυρούν	βέβαια	ότι	πρέπει	άμεσα	η	ελ-

ληνική	Πολιτεία	να	ασχοληθεί	πιο	σοβαρά	με	το	θέμα	της	εσωτερικής	ασφάλειας	και	της	
διαχείρισης	 εκτάκτων	 καταστάσεων.	 Ο	 Διδάκτωρ	 Διεθνών	 Σχέσεων	 και	 Στρατηγικών	
Σπουδών	 του	 Πανεπιστημίου	 Cambridge	 Θάνος	 Ντόκος	 τόνισε	 ότι	 απαιτείται	 να	 γίνει	
ενδελεχής	συζήτηση	σε	 επίπεδο	Πολιτείας	και	κοινωνίας	 για	 να	 ξεκαθαρίσουν	παρεξη-
γημένες	έννοιες	για	τη	δημόσια	τάξη	και	την	ασφάλεια.	Χρειαζόμαστε,	είπε,	προτάσεις	
και	ιδέες	ρεαλιστικές	και	χαμηλού	κόστους,	λαμβάνοντας	υπόψη	τα	σημερινά	οικονομικά	
δεδομένα	της	χώρας.	
Παρουσιάζοντας	 την	πρότασή	 του,	 επέμεινε	 ιδιαίτερα	στην	αναγκαιότητα	 της	λήψης	

πρωτοβουλιών	από	τα	αρμόδια	όργανα	της	Πολιτείας	για	τη	θεσμική	και	οργανωτική	με-
ταρρύθμιση	του	εγχώριου	μηχανισμού	ασφαλείας,	ώστε	να	μην	εμφανιστούμε	ως	χώρα	
μειωμένης	ασφάλειας,	όπως	είχε	συμβεί	-δυστυχώς-	στο	παρελθόν.
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Ο	ίδιος	στάθηκε	επίσης	στο	πρόβλημα	των	περιοδικών	αλλαγών	προσώπων	που	κατα-
λαμβάνουν	καίριες	θέσεις	στο	μηχανισμό	ασφαλείας,	αλλά	και	σε	πολιτικές	θέσεις	υπουρ-
γείων,	στην	έλλειψη	συνέχειας	όσον	αφορά	την	άσκηση	της	πολιτικής	που	αποφασίζεται,	
και	τόνισε	ότι	για	να	βελτιωθεί	η	κατάσταση,	χρειάζεται	θεσμική	κατοχύρωση	των	μεταρ-
ρυθμίσεων.
Άλλοι	παράγοντες	που	επηρεάζουν	την	αποτελεσματικότητα	και	χρήζουν	προσοχής	εί-

ναι	η	νοοτροπία	που	επικρατεί,	η	ελλιπής	εκπαίδευση	και	το	χαμηλό	επίπεδο	διακλαδικό-
τητας.	Ανέφερε	δε	ως	χαρακτηριστικό	παράδειγμα	τη	συμπεριφορά	και	τη	συμβολή	της	
τοπικής	αυτοδιοίκησης	σε	έκτακτες	καταστάσεις,	καθώς	και	 το	πρόβλημα	συντονισμού	
των	υπηρεσιών,	προβάλλοντας	την	αναγκαιότητα	ενός	ολοκληρωμένου	μοντέλου	ασφα-
λείας,	την	εκπόνηση	ενός	νέου	δόγματος	ασφαλείας,	τη	δημιουργία	ενός	εθνικού	κέντρου	
διαχείρισης	εκτάκτων	καταστάσεων,	τη	μετεκπαίδευση	των	στελεχών	κ.λπ.
Προϋπόθεση	επιτυχίας	όλων	αυτών	είναι	να	επεξεργαστούν	τα	σχέδια	που	θα	προκρι-

θούν,	τα	στελέχη	των	αρμόδιων	υπηρεσιών,	που	θα	λάβουν	σαφείς	πολιτικές	κατευθύν-
σεις,	χωρίς	εξωθεσμικές	παρεμβάσεις.
Η	 Επίκουρη	 Καθηγήτρια	 Διεθνούς	 Ασφαλείας	 του	 Πανεπιστημίου	 Πειραιά,	 Μαίρη	

Μπόση,	 κάνοντας	 ιστορικές	 αναφορές	 στην	 εξέλιξη	 της	 κοινωνικής	 βίας	 κατέληξε	 στο	
συμπέρασμα	ότι	σε	περιόδους	οικονομικής	κρίσης	υπάρχει	έξαρση	της	πολιτικής	βίας	και	
της	εγκληματικότητας.	Η	βία	δεν	δρα	ποτέ	εν	κενώ,	τόνισε.	Η	βία	και	η	πολιτική	κρίση	
είναι	συνυφασμένες	έννοιες.	Ποτέ	δεν	έδρασαν	οργανώσεις	βίας	σε	καταστάσεις	πολιτικής	
και	οικονομικής	σταθερότητας	και	άνθησης.	Η	τρομοκρατία	στηρίχτηκε	στις	ιδεολογικές	
συγκρούσεις	και	σε	σειρά	κοινωνικών	αιτίων	την	περίοδο	του	Ψυχρού	Πολέμου.	Το	τέλος	
του	διπολισμού	έδωσε	στη	συνέχεια	πολλές	ευκαιρίες	για	νέες	ερμηνείες	και	καταστάσεις	
που	θεωρούνταν	μέχρι	 τότε	σταθερές.	Τα	τελευταία	χρόνια,	η	βία	μετεξελίσσεται,	ανα-
θεωρούνται	τα	διεθνή	συστήματα	αντιμετώπισης	της	βίας	και	η	τρομοκρατία	θεωρείται	
πλέον	οργανωμένο	έγκλημα.	Υπάρχει	έντονη	παρουσία	του	φόβου	και	της	ανασφάλειας	
σε	πολλές	χώρες.	Οι	διακρίσεις	μεταξύ	Βορρά	και	Νότου	είναι	η	αρχή	νέων	εκδηλώσεων	
βίας.	Η	κρίση	θέτει	ζητήματα	επιβίωσης,	τα	οποία	θα	προκαλέσουν	γενικότερες	κοινωνικές	
ανατροπές	και	εντάσεις.	Νέες	οργανώσεις	θα	παρουσιαστούν,	οι	οποίες,	όμως,	θα	αντιμε-
τωπίζονται	πιο	εύκολα	από	τις	διωκτικές	Αρχές,	καθόσον	δεν	θα	διαθέτουν	τις	ιδεολογικές	
ομπρέλες	και	τα	προστατευτικά	μέσα	που	διέθεταν	στο	παρελθόν.	Ωστόσο,	όπως	τόνισε,	
η	Δημοκρατία	μπορεί	να	απορροφήσει	τους	κραδασμούς.	Οι	διωκτικές	Αρχές	θα	κληθούν	
να	διαχειριστούν	ένα	τεράστιο	κοινωνικό	θυμό	και	ενδεχομένως	να	έρθουν	σε	ρήξη	και	με	
τον	εαυτό	τους.	
Αίσθηση	προκάλεσε,	επίσης,	το	μέρος	της	εισήγησής	της	που	αναφέρεται	στις	οργανώ-

σεις	που	εμφανίστηκαν	και	δρουν	στο	πρώην	«ανατολικό	μπλοκ»,	όπου	«ανθεί»	η	ακρο-
δεξιά	τρομοκρατία	με	διάφορες	παραλλαγές.	Η	ακροδεξιά	τρομοκρατία	απασχολεί	έντονα	
τη	Γερμανία,	τη	Νορβηγία	πρόσφατα	και	άλλες	ευρωπαϊκές	χώρες,	σε	βαθμό	να	προβλη-
ματίζονται	έντονα	και	οι	αρμόδιες	ευρωπαϊκές	δομές	ασφαλείας,	όπως	συνέβαινε	στο	πα-
ρελθόν	με	την	ακροαριστερή	τρομοκρατία.	
Ο	δε	τρίτος	εισηγητής	στην	ίδια	Ημερίδα,	ο	νομικός	Δημήτρης	Μητρόπουλος,	αναλύ-

οντας	το	θέμα	«Το	αγαθό	της	δημόσιας	ασφάλειας	στη	δίνη	της	κρίσης»,	τόνισε	ότι	για	
πρώτη	φορά	στην	 ιστορία	της	Ελλάδας	έχει	επιβληθεί	ένα	αντεθνικό	και	αντικοινωνικό	
Μνημόνιο	που	θα	έχει	τρομερές	συνέπειες	απευθείας	στην	πολιτική	οικονομία	της	χώρας.	
Άσκησε	κριτική	σε	όσους	υποστηρίζουν	ότι	η	κρίση	είναι	ηθική	και	εξήγησε	με	αναφορές	
στο	«Κεφάλαιο»	του	Μαρξ,	στον	Ξενοφώντα,	στον	Πλάτωνα	και	στον	Αριστοτέλη,	ότι	
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πρόκειται	 για	 κρίση	 του	καπιταλιστικού	 τρόπου	παραγωγής,	 που	 γεννά	 νέες	 αντιθέσεις	
στην	κοινωνία,	με	την	κατάργηση	του	κοινωνικού	κράτους,	την	ιδιωτικοποίηση	των	δημο-
σίων	υπηρεσιών,	συμπεριλαμβανομένων	των	υπηρεσιών	ασφαλείας,	και	εν	μέρει	και	του	
δικαστικού	συστήματος,	αφού	υπάρχουν	πλέον	και	 ιδιωτικές	φυλακές	σε	κάποιες	άλλες	
χώρες.
Στη	συνέχεια	καυτηρίασε	τα	«κλειστά	κανάλια»	επικοινωνίας	και	προβληματισμού	στη	

χώρα	μας,	που	αποκρύπτουν	πικρές	αλήθειες	και	δεν	επιτρέπουν	την	ανάπτυξη	αυτόνομου	
οικονομικού	λόγου	για	τη	σωτηρία	της	πατρίδας.	Μίλησε	για	στρεβλή	σύλληψη	του	ελλη-
νικού	οικονομικού	προβλήματος	και	τόνισε	ότι	χωρίς	δίκαιη	κατανομή	του	πλούτου	δεν	
υπάρχει	δημοκρατικό	πολίτευμα.	Επίσης,	εξήγησε	γιατί	δεν	υπάρχει	εσωτερική	ασφάλεια	
όταν	δεν	υπάρχει	κοινωνική	συναίνεση	και	τόνισε	ότι	δεν	υπάρχει	κοινωνική	συναίνεση	
διότι	μια	μικρή	μερίδα	της	κοινωνίας	δεν	συμμετέχει	στην	παραγωγική	διαδικασία.	Άρα	θα	
κληθείτε	να	αντιμετωπίσετε	κρίσιμες	καταστάσεις	για	ευνόητους	λόγους,	πρόσθεσε	ο	ίδιος.
Τέλος,	συνεχάρη	όσους	εξέφρασαν	την	άρνησή	τους	στο	να	συμμετάσχουν	οι	αστυνομι-

κοί	στις	τριμερείς	επιτροπές	του	υπουργείου	Οικονομικών	για	να	μετρούν,	όπως	είπε,	«οι	
αστυνομικοί	με	δυναμόμετρο	την	έλλειψη	πείνας	του	καθενός,	σε	μια	νέα	έκδοση	πιστο-
ποιητικών	κοινωνικών	φρονημάτων».
Ο	πρόεδρος	 της	Ομοσπονδίας	Δημήτρης	Γεωργατζής,	 εξάλλου,	με	δήλωσή	 του	στην	

εφημερίδα	Επενδυτής,	στο	πλαίσιο	ρεπορτάζ	για	την	αναγκαιότητα	της	μεταρρύθμισης	της	
Αστυνομίας,	δήλωνε	από	την	πλευρά	του:

«Η μεταρρύθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί ένα κορυφαίο γεγονός και όχι μια 
απλή εσωτερική διοικητικής φύσεως προσαρμογή των υπηρεσιών στα σημερινά δεδομένα. 
Ήταν πάγιο αίτημά μας να αναλάβει πρωτοβουλίες η Ηγεσία και χαιρόμαστε που επιτέλους 
υπήρξε επίσημη ανακοίνωση για την αναζήτηση προτάσεων προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Έχουμε όμως τις επιφυλάξεις μας, διότι δεν έχουμε π.χ. ενημέρωση για τις προθέσεις της, πέ-
ραν όσων έχουν δημοσιευθεί στο πλαίσιο της προκήρυξης ενός διαγωνισμού για την ανάθεση 
σε τρίτους, της εκπόνησης μιας μελέτης για την αναδιάρθρωση. Διαβάζουμε για γενικούς 
άξονες, διαβάζουμε για κάποια χρηματικά ποσά της τάξεως των 500.000 ευρώ και απορούμε 
τι σημαίνουν όλα αυτά.

Στο προηγούμενο συνέδριό μας είχαμε δώσει μεγάλη έμφαση στην αναδιάρθρωση, αναδει-
κνύοντας τις ελλειμματικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν επί χρόνια στο τομέα της δημόσιας 
τάξης και ασφάλειας, και δεν εννοούσαμε μόνο τα της Αστυνομίας, εννοούσαμε και τα του 
Λιμενικού, τα της Πυροσβεστικής, τα της Δημοτικής Αστυνομίας και των άλλων δυνάμεων, 
την έλλειψη ενός ενιαίου δόγματος ασφαλείας, που αποτέλεσε και αντικείμενο ειδικής Ημε-
ρίδας που πραγματοποιήσαμε στο πλαίσιο του φετινού μας συνεδρίου. Αναδιάρθρωση με 
κατευθύνσεις, στρατηγική, γενικές αρχές, στόχους, κριτήρια και διαδικασίες αξιολόγησης, 
χρονικά στάδια υλοποίησης, εκπαίδευση και ενημέρωση των φορέων και της κοινωνίας για 
τις επιχειρούμενες αλλαγές και ανακατανομή της οργανικής τους δύναμης, με βάση τα νέα 
πληθυσμιακά, εγκληματολογικά και διοικητικά δεδομένα, όπως έχουν διαμορφωθεί με τη 
νέα διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας.

Η οικονομική κρίση δείχνει τα δόντια της, αναμένουμε αύξηση της εγκληματικότητας και 
της ανομίας, και θα έλεγα ενώ αυτά είναι γνωστά, η πολιτεία εξακολουθεί να μην αντιλαμβά-
νεται την κρισιμότητα των περιστάσεων στον τομέα της ασφάλειας».

Κλείνοντας	την	παρουσίαση	των	δραστηριοτήτων	του	Δ.Σ.,	πριν	αποχαιρετήσουμε	το	
2011,	αξίζει	να	αναφερθούμε	και	στο	κοινό	έγγραφο	της	ΠΟΑΞΙΑ	και	της	ΠΟΑΣΥ	για	το	
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ΤΕΑΠΑΣΑ,	με	το	οποίο	ζητούσαν	από	τους	αρμόδιους	υπουργούς	να	μην	υπάρξει	καμία	
μείωση	των	επικουρικών	συντάξεων	(μερισμάτων),	μέχρι	τη	συγχώνευση-ενοποίηση,	οι-
κονομική-λογιστική,	των	επικουρικών	Τομέων	ΤΕΑΕΧ	και	ΤΕΑΥΑΠ	ύστερα	από	εκπόνη-
ση	ειδικής	προς	τούτο	αναλογιστικής	μελέτης.	
Ένα	άλλο	αίτημα	που	αφορούσε	πάνω	από	12.000	άτομα	και	συναντούσε	την	εκκωφα-

ντική	αδιαφορία	των	αρμόδιων	υπουργών	Οικονομικών,	Προστασίας	του	Πολίτη	και	Εθνι-
κής	Άμυνας,	ήταν	επίσης	η	εξόφληση	του	«Βοηθήματος	Επαγγελματικής	Οικογενειακής	
Αυτοτέλειας	των	τέκνων	μετόχων	και	μερισματούχων	του	Μετοχικού	Ταμείου	Στρατού»,	
για	το	οποίο,	παρά	την	υποβολή	των	σχετικών	αιτήσεων	από	τα	δικαιούμενα	τέκνα	από	
τον	Οκτώβριο	του	2008,	το	Μ.Τ.Σ.	δεν	είχε	ανταποκριθεί,	πλην	ελάχιστων	εξαιρέσεων,	
που	σχετίζονταν	κατά	κύριο	λόγο	με	λόγους	ασθένειας.	Αποτέλεσμα	ήταν	να	εκκρεμούν	
12.046	αιτήσεις	δικαιούχων,	με	εκτιμώμενο	οφειλόμενο	ποσό	177.775.000	€.

Η Ληστεία

Το	2012,	οι	συνδικαλιστές	συνεχίζουν	τον	αγώνα	τους	έχοντας	διαμηνύσει	προς	κάθε	
κατεύθυνση	«Δεν	προσκυνάμε!!!».	Μπροστά	τους	έχουν,	άλλωστε,	και	τις	αποφάσεις	των	
τροϊκανών	για	το	Ασφαλιστικό	και	τα	ταμεία	τους.
Ο	Δημήτρης	Γεωργατζής,	για	άλλη	μια	φορά	ως	πρόεδρος	της	Ομοσπονδίας	καλείται	

από	τα	ΜΜΕ	να	πάρει	θέση.	Κληθείς	να	απαντήσει	σε	ερωτήματα	δημοσιογράφων,	δηλώ-
νει	στις	25	Ιανουαρίου	2012:

«Οι οικονομικές μας αντοχές όχι μόνο έχουν εξαντληθεί, αλλά έχουν ξεπεραστεί προ πολ-
λού. Γι’ αυτό και δηλώνουμε κατηγορηματικά με τον πλέον σαφέστατο τρόπο ότι δεν δεχόμα-
στε την απώλεια ούτε ενός ευρώ με το νέο μισθολόγιο.

Η Ηγεσία και πρωτίστως η πολιτική, πρέπει να ενδιαφερθεί και να προσπαθήσει να απο-
τρέψει νέες δυσμενείς ρυθμίσεις. Να σταλεί σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια.

Στο όνομα της συνεισφοράς όλων των Ελλήνων πολιτών, προκειμένου η χώρα να ξεπερά-
σει την κρίση και να μπει στο δρόμο της ανάπτυξης, οι Έλληνες αστυνομικοί συνεισέφεραν 
τα μέγιστα, όπως έχει αποδειχθεί.

Δεν επαναλαμβανόμαστε, αλλά πρέπει να θυμίσουμε σε όλους, ότι ́ ΄παράγουμε΄΄ το αγαθό 
της ασφάλειας προκειμένου οι συμπολίτες μας να ζουν, να εργάζονται και να δημιουργούν σε 
ασφαλές περιβάλλον.

Μπορεί για την Κυβέρνηση να μην υπάρχουν κόκκινες γραμμές -όπως δια στόματος του 
ίδιου του Πρωθυπουργού ειπώθηκε- και να δείχνει παραδομένη στις ορέξεις των παλαιών 
και νέων δανειστών μας, εμείς όμως δεν είμαστε διατεθειμένοι να διαπραγματευτούμε εφε-
ξής την αξιοπρέπειά μας και εν τέλει την ίδια την επιβίωσή μας.

Για μας,όπως έχω επισημάνει και σε κάποιο αρμόδιο υπουργό, κόκκινη γραμμή έχει σχη-
ματιστεί από το αίμα των νεκρών συναδέλφων μας που έχουν πέσει στην εκτέλεση του καθή-
κοντος, χωρίς ουσιαστικά να έχει ΄΄ιδρώσει τ’ αυτί κανενός΄΄ μέχρι σήμερα.

Για μας κόκκινες γραμμές είναι οι συμπεριφορές των κυβερνώντων, που ενώ σβήνονται 
οι αντιστάσεις προς τους εξωτερικούς παράγοντες, δημιουργούνται διαρκώς όλο και πιο σφι-
χτοί βρόχοι στις διεκδικήσεις και τις κατακτήσεις μας».

Κυρίαρχο	θέμα	αποτελεί	 το	 ίδιο	 διάστημα	και	 το	«κούρεμα»	 των	αποθεματικών	 του	
ΤΕΑΠΑΣΑ:	360.000.000	ευρώ,	«ζεστό»	χρήμα	χάθηκαν	εν	μια	νυκτί	από	την	ανταλλαγή	
των	ομολόγων	του	ελληνικού	Δημοσίου	εν	μέρει	από	το	Ταμείο	Στήριξης	Ασφαλιστικού	
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Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

Συστήματος	Α.Ε.	και	εν	μέρει	από	τίτλους	του	Ευρωπαϊκού	Ταμείου	Χρηματοπιστωτικής	
Σταθερότητας.
Η	πολιτική	του	απροκάλυπτου	εκβιασμού	των	εργαζομένων	για	να	δεχθούν	άνευ	όρων	

την	ατομική	και	οικογενειακή	τους	χρεοκοπία,	συνεχίστηκε	αυτή	τη	φορά	με	την	επίκλη-
ση	ότι	προέχει	«η	σωτηρία	της	χώρας»,	αλλά	και	με	την	απειλή	ότι,	αν	δεν	δεχθούν	την	
«εθελοντική»	συμμετοχή	στη	διαδικασία	αυτή,	ήτοι	της	απομείωσης	της	περιούσιας	του	
Ταμείου	κατά	53%,	αργότερα	αυτή	θα	καταστεί	αναγκαστική,	και	μάλιστα	σε	ποσοστό	έως	
και	80%!	

«Πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι τα ασφαλιστικά ταμεία των αστυνομικών-πυροσβεστών, 
διαχρονικά αφενός στήριξαν τις επιλογές που υπέδειξαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις της χώρας, 
επενδύοντας τα αποθεματικά τους σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου τροφο-
δοτούσαν με ρευστότητα την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς εκ του νόμου ήταν υποχρεωτική 
η σύναψη συναλλαγών μόνο με αυτή την τράπεζα. Τα αποθεματικά των ταμείων, εξάλλου, 
έχουν δημιουργηθεί από τις εισφορές των ασφαλισμένων συναδέλφων μας με σκοπό μαζί με 
τις αποδόσεις τους να χρηματοδοτήσουν τις παροχές τους ως συνταξιούχων. Σήμερα, λοιπόν, 
που το Ελληνικό Δημόσιο δεν διασφαλίζει πλέον ούτε το μίνιμουμ των αποδόσεων τόσο των 
επικουρικών συντάξεων όσο και του εφάπαξ βοηθήματος, αρνούμαστε να συμπράξουμε στην 
περαιτέρω καταλήστευση του Ταμείου. Γι’ αυτό ψηφίσαμε ΟΧΙ στη συμμετοχή μας στο PSI με 
τη μορφή που εφαρμόζεται για τα ασφαλιστικά ταμεία και, κατ’ επέκταση, στην απομείωση 
των αποθεματικών τους, που συνεπάγεται η συμμετοχή μας σ’ αυτό. Η σημερινή απόφαση 
αφορά, άλλωστε, ένα μικρό ποσοστό ομολόγων, ύψους 17.000.000 ευρώ περίπου, που κατέ-
χει το Ταμείο απευθείας από το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ τα υπόλοιπα αποθεματικά του, που 
βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, άνω των 500 εκατ. ευρώ, υπόκεινται σε “κούρεμα” 
χωρίς καν να ερωτηθούμε», ανέφεραν	στην	ανακοίνωσή	τους	οι	Ομοσπονδίες.
Στις	2	Φεβρουαρίου	2012,	η	ΠΟΑΞΙΑ	έχει	κληθεί	στην	Ημερίδα	που	διοργανώθηκε	από	

την	Δημοκρατική	Αριστερά	με	θέμα	«Σώματα	Ασφαλείας	στην	υπηρεσία	της	Κοινωνίας».	
Η	απήχηση	των	θέσεων	του	κόμματος	αυτού	ήταν	δεδομένη,	καθώς	ο	πρόεδρός	του	Φώτης	
Κουβέλης,	χρόνια	πριν,	συνέβαλε	και	υποστήριξε	ως	γνωστόν	με	το	κύρος	και	την	επιστη-
μονική	του	κατάρτιση	τον	συνδικαλισμό	στα	Σώματα	Ασφαλείας.	

«Όποιος διαβάσει τον τίτλο της Ημερίδας δυο σκέψεις του έρχονται στο μυαλό», είπε	ο	
Δημήτρης	Γεωργατζής,	απευθυνόμενος	στο	ακροατήριο. «Ή ότι είναι το ζητούμενο, ή ότι 
έχει πραγματικά εμπεδωθεί αυτός ο ρόλος και είμαστε εδώ σήμερα για να εκθειάσουμε τους 
λειτουργούς των Σωμάτων Ασφαλείας για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρουν στον 
ελληνικό λαό. Προφανώς δεν συμβαίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο με την απολυτότητα και τη 
μονοδιάστατη ερμηνεία που ενδεχομένως εύκολα θέλει να δώσει κάποιος.

Η ιστορική διαδρομή της Αστυνομίας και ο τρόπος που είναι ταγμένη να αντιμετωπίζει τις 
προκλήσεις των καιρών, από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες, μας προσφέρουν χρήσιμα 
συμπεράσματα ως προς τις πολιτικές κατευθύνσεις που καλείται κάθε φορά να υπηρετήσει. 
Ανάλογα με τα αποτελέσματα των ενεργειών της, γινόμαστε όλοι μάρτυρες άλλοτε μιας ισοπε-
δωτικής κριτικής και άλλοτε διθυραμβικών επαίνων και ευχαριστιών, ανάλογα με την οπτική 
γωνία, τις ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες του κρίνοντος, χωρίς να παραβλέπουμε ότι 
υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ακούμε τα εξ αμάξης ή τις επιδοκιμασίες και από ανθρώ-
πους που έχουν στενά προσωπικά κίνητρα και όχι αυτό που αποκαλούμε αγωνία για δημόσιο 
συμφέρον. Κατά τη γνώμη μας, η Ελληνική Αστυνομία σαφώς και υπηρετεί την ελληνική κοι-
νωνία, σαφώς και δεν υπηρετεί μόνο τα μονοπώλια και το μεγάλο κεφάλαιο, αν υποκρύπτει 
αυτήν την ένσταση ο τίτλος της Ημερίδας. 
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Βεβαίως δεν έχουμε αυταπάτες. Οι λειτουργίες του κράτους συνολικότερα, έχουν συγκε-
κριμένο προσανατολισμό στη χώρα μας και αν λάβουμε υπόψη μας και τις πολιτικές απο-
δόμησης των κοινωνικών τους διαστάσεων ΄΄ελέω Μνημονίου΄΄, είμαστε βέβαιοι ότι θα 
υπάρξει πλήγμα και στις κοινωνικές διαστάσεις του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας. Και 
δεν εννοώ μόνο την κατασταλτική πλευρά, την αστυνόμευση και την καταστολή των λαϊκών 
αγώνων, αλλά αυτές καθ’ αυτές τις πολιτικές πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος. Με 
απογυμνωμένες υπηρεσίες, με προβληματικά αστυνομικά μέσα, με ελλιπή εκπαίδευση, με 
κακοπληρωμένους αστυνομικούς είναι δύσκολο να διατηρήσεις το αξιόμαχο του σώματος 
όσο κι αν λες ότι υπηρετείς την ελληνική κοινωνία.

Σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής κρίσης, όπου με μαθηματική ακρίβεια θα διογκώνεται 
η ανασφάλεια και το έγκλημα, η ενίσχυση της Αστυνομίας εφόσον δεν αντιμετωπιστεί κατ’ 
εξαίρεσιν, θα απαξιώνεται ο αστυνομικός και ο θεσμός που υπηρετεί, οι πολίτες και οι κοι-
νωνία θα μένουν εκτεθειμένοι στον κίνδυνο και βεβαίως οι έχοντες και κατέχοντες θα κατα-
φεύγουν στις ιδιωτικές εταιρείες σεκιούριτι για να έχουν φυλαγμένα τα νώτα τους.

Τι πρέπει να γίνει επομένως; 
Μακριά από δογματικά στερεότυπα, γνωρίζοντας, επαναλαμβάνω, ότι ζούμε σε ένα αστικό 

κράτος αν και δεν πρέπει να λησμονούμε τι συνέβαινε πριν μερικά χρόνια πίσω από το «πα-
ραπέτασμα», στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού, πρέπει να είμαστε πραγματιστές.

Έχω διαβάσει ένα βιβλίο, το «Υπουργείο του τρόμου», -το έχει προλογίσει ο κ. Κουβέλης- 
που αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας των μυστικών υπηρεσιών και της ασφάλειας της 
Τσεχοσλοβακίας πριν από τη Βελούδινη Επανάσταση. 

Είναι η προσωπική μαρτυρία του τελευταίου αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών της Τσε-
χοσλοβακίας, ο οποίος πέραν όλων των άλλων που αποκαλύπτει για τις παρακολουθήσεις, 
για τις μυστικές επιχειρήσεις ελέγχου των αντιφρονούντων, παραδέχεται ότι σε Ανατολή και 
Δύση, οι αρχές ασφαλείας δρουν και εξελίσσονται περίπου σε παράλληλους δρόμους. Και αν 
δεν είχαν γίνει γνωστές οι βαρβαρότητες της CIA με τις ανακρίσεις τύπου Γκουαντάναμο, 
θα έλεγα ότι ήταν υπερβολική η διαπίστωσή του αυτή. Αλλά ήρθαν να μας υπενθυμίσουν ότι 
οι βαρβαρότητες των αρχών ασφαλείας των ολοκληρωτικών καθεστώτων δεν είναι ίδιον 
γνώρισμα μόνο του υπαρκτού σοσιαλισμού.

Έκανα αυτή την αναφορά για να διαπιστώσουμε ή να καταλήξουμε ότι ο ρόλος της Αστυ-
νομίας είναι κομβικός και αλληλένδετος με το κοινωνικο-πολιτικό μας σύστημα. Έχει να 
κάνει με την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας, με την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας 
και γενικότερα των αντικοινωνικών εκδηλώσεων και συμπεριφορών, με την προστασία των 
ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών και ως επιστέγασμα όλων, με την εύρυθ-
μη λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. 

Αυτόν τον ρόλο θέλουμε να υπηρετήσουμε, εφόσον σ’ αυτόν μας έχει τάξει η πολιτεία και 
γι’ αυτό απαιτούμε και να μας διασφαλίζει. Να μη μας αφήνει εκτεθειμένους στους κινδύνους 
που αντιμετωπίζουμε. 

Εκτός από τα στενά «συντεχνιακά» αιτήματα -αυτά που αναφέρονται στα μισθολογικά, 
στα θεσμικά, στα οργανωτικά- πρώτης σημασίας ζήτημα για μας είναι η δημοκρατική νοο-
τροπία και αντίληψη αφενός ημών των ενστόλων, αφετέρου δε των ίδιων των πολιτών. 

Αν αυτή η αμφίδρομη σχέση δεν υπάρξει, αν μένουμε στη λογική του ΄΄μπάτσου΄΄ και στη 
λογική του ΄΄οργάνου καταστολής΄΄ των λαϊκών αγώνων, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα βρούμε 
κοινό σημείο συνεννόησης. Εμείς θα λέμε ότι αυτός είναι ο ρόλος μας ως αστυνομικών, 
ενώ η κοινωνία θα έχει άλλες προσλαμβάνουσες. Κι εμείς θα μένουμε με το μετέωρο βήμα 
και την αναζήτηση της ταυτότητάς μας, ενώ θεωρούμε αναπόσπαστο στοιχείο της εύρυθμης 
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λειτουργίας μας τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε και πρέπει να έχουμε με τους συμπολίτες 
μας».
Κλείνοντας	την	ομιλία	του,	παρουσίασε	επίσης	ορισμένες	προτάσεις	της	ΠΟΑΞΙΑ	για	

τον	εκσυγχρονισμό	της	Αστυνομίας,	ενώ	αναφέρθηκε	και	στον	πρώην	συνάδελφό	του	και	
πρώην	στέλεχος	της	Ομοσπονδίας	Βασίλη	Μαστρογιάννη,	που	είχε	πολιτευτεί	με	τη	Δημο-
κρατική	Αριστερά.	«Μας συνδέουν γνωριμία, αγώνες και φιλία που ξεκινούν από τα πρώτα 
δειλά βήματα του συνδικαλισμού στην Αστυνομία, τότε που όλα τάσκιαζε η φοβέρα… Η πο-
ρεία του Βασίλη, είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε, κυριολεκτώντας όμως, υπόδειγμα 
και παράδειγμα προς μίμηση. Αντιστάθηκε σε ό,τι ήταν αντίθετο στη λογική, στο δίκαιο και 
τα συμφέροντα των συναδέλφων και πλήρωσε φυσικά το τίμημα. Υπερασπίστηκε τις ιδέες του 
χωρίς ψιθύρους και κραυγές αλλά με ψυχραιμία, επάρκεια και αγωνιστική διάθεση. Πολλά 
θα μπορούσα να πω, γιατί οι εικόνες έρχονται στο μυαλό, ανακαλούνται από τη μνήμη και 
είναι πάρα πολλές. Δεν ήταν όλα ρόδινα και πολλές φορές, για πολλούς λόγους, είχαμε δια-
σταυρώσει τα ξίφη μας για ιδέες και ενέργειες, αποβλέποντας, όμως, στο κοινό καλό και σε 
λύσεις για τα προβλήματα που ταλαιπωρούσαν τον Οργανισμό μας. Εκφράζοντας το Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας μας, αλλά και το σύνολο των συναδέλφων μας πιστεύω, θέλω από την καρδιά 
μου να σου ευχηθώ φίλε Βασίλη καλή σταδιοδρομία και καλή επιτυχία στους στόχους σου και 
να μην ξεχάσεις ποτέ το Βασίλη, που εμείς γνωρίσαμε τόσα χρόνια».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27

«Απεργία ενστόλων: Δικαίωμα; Ταμπού; Αναγκαιότητα!»

Σημαντικής	σπουδαιότητας	γεγονός	συνιστά,	όμως,	και	η	Ημερίδα	που	διοργανώθηκε	
από	την	ΠΟΑΣΥ	στις	8/9	Φεβρουαρίου	2012	στη	ΓΑΔΑ,	με	τη	συμμετοχή	και	των	εκπρο-
σώπων	των	άλλων	Ομοσπονδιών	των	Σωμάτων	Ασφαλείας,	καθώς	τέθηκε	κυρίαρχα	το	
ζήτημα	της	λευκής	απεργίας.	Με	την	απόρριψη	φοβικών	και	οπισθοδρομικών	συνδρόμων	
από	 τη	μια	και	με	 τη	 χάραξη,	 από	 την	άλλη,	μιας	 πιο	 δυναμικής	αγωνιστικής	πορείας,	
υπήρξε	έντονος	προβληματισμός	με	στόχο	την	πλήρη	εργασιακή	και	θεσμική	διασφάλιση	
των	αστυνομικών.	Οι	συμμετέχοντες	κλήθηκαν	να	απαντήσουν	στο	ερώτημα:	«Απεργία 
ενστόλων: Δικαίωμα; Ταμπού; Αναγκαιότητα!».
Εισηγήσεις	έγιναν	εκ	μέρους	των	Καθηγητών	Πανεπιστημιακών	Ιδρυμάτων	Γεωργίου	

Κατρούγκαλου,	Αλέξη	Μητρόπουλου	και	Σπυρίδωνα	Βλαχόπουλου,	του	πρώην	Αντιπροέ-
δρου	της	Βουλής	Λουκά	Αποστολίδη,	αλλά	και	εκπροσώπων	των	πολιτικών	κομμάτων	Αθ.	
Κατερινόπουλου	(ΠΑΣΟΚ),	Κώστα	Τσιάρα	(Νέα	Δημοκρατία),	Δημ.	Αγκαβανάκη	(ΚΚΕ),	
Τάσου	Μαυρόπουλου	(ΣΥΡΙΖΑ),	Χρ.	Μαρκογιαννάκη	(Δημοκρατική	Συμμαχία)	και	Βασ.	
Μαστρογιάννη	(Δημοκρατική	Αριστερά),	της	πολιτικής	και	αστυνομικής	Ηγεσίας	της	Ελ-
ληνικής	Αστυνομίας	Ελευθερίου	Οικονόμου	και	Νικόλαου	Παπαγιαννόπουλου,	του	υφυ-
πουργού	Ναυτιλίας	Άδωνη	Γεωργιάδη,	του	προέδρου	της	ΠΟΑΞΙΑ	Δημήτρη	Γεωργατζή,	
του	αντιπροέδρου	της	Ομοσπονδίας	Αποστράτων	Γρηγόρη	Αναγνώστου	και	του	επίτιμου	
προέδρου	της	ΠΟΑΣΥ	Δημήτρη	Κυριαζίδη.
Παρά	 τις	 επιμέρους	ή	και	 ουσιαστικές	 ενστάσεις,	 το	Γενικό	Συμβούλιο	 της	ΠΟΑΣΥ	

αποφάσισε	να	προβεί	α)	σε	όλες	τις	ενδεικνυόμενες	ενέργειες	(συνέχιση	διαλόγου	με	τα	
πολιτικά	κόμματα	και	την	ελληνική	κοινωνία,	προσφυγή	σε	ευρωπαϊκά	όργανα	κ.λπ.)	με	
στόχο	 την	απάλειψη	από	 το	Σύνταγμα	 της	Ελλάδας	 (άρθρο	23)	 του	απόλυτου	περιορι-
σμού	του	δικαιώματος	των	ενστόλων	για	απεργία	και	β)	στην	υιοθέτηση	επιβαλλομένων	
δυναμικών	δράσεων	για	την	πιστή	εφαρμογή	των	κανονισμών	ασφαλούς	λειτουργίας	των	
υπηρεσιών,	των	κανόνων	υγιεινής	και	ασφάλειας,	του	χρόνου	εργασίας,	ώστε	ο	συνάδελ-
φος	να	είναι	σε	θέση	να	προσφέρει	απερίσπαστα	τις	υπηρεσίες	του	σε	καλή	φυσική	και	
πνευματική	κατάσταση,	της	αποχής	από	δευτερεύουσας	σημασίας	αρμοδιότητες	(πάρερ-
γα),	της	διάθεσης	της	αστυνομικής	δύναμης	που	ασχολείται	με	πάρεργα	στην	πρόληψη	του	
εγκλήματος	και	ό,τι	άλλο	νόμιμο	και	αποτελεσματικό	μέτρο	προταθεί	και	συναποφασιστεί	
στη	νέα	μας	αυτή	αγωνιστική	περίοδο	με	βάση	την	αξιολόγηση	και	την	 ιεράρχηση	των	
προβλημάτων	σε	τοπικό	και	κεντρικό	επίπεδο.
Έκπληξη	 προκάλεσε,	 πάντως,	 η	 τοποθέτηση	 του	 Γ.Γ.	Δημόσιας	 Τάξης	 και	 Επίτιμου	

Προέδρου	της	ΠΟΑΞΙΑ,	Ελευθέριου	Οικονόμου,	που	είπε	ότι	«οι δηλώσεις περί “λευκής 
απεργίας” απαξιώνουν τη δράση και την προσπάθεια που καθημερινά καταβάλλει ο Έλλη-
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νας Αστυνομικός, κλονίζουν το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών και εξασθενίζουν την 
όποια επιτυχία έχει κατακτήσει το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας». 

Αντιθέτως,	η	τοποθέτηση	του	προέδρου	της	ΠΟΑΞΙΑ	Δημήτρη	Γεωργατζή	προκάλεσε	
βαθύτερο	προβληματισμό	και	 πολλές	σκέψεις	 για	αυτό	 το	 τόσο	κρίσιμο	 ζήτημα.	Όπως	
είπε,	«έχουν γίνει συζητήσεις επί συζητήσεων, πολλά χρόνια. Στην αρχή των ομιλητών, ο κ. 
Γενικός, πολύ καλά είπε ότι αυτό το θέμα, τους είχε απασχολήσει πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν 
από αυτά που ακούσατε σήμερα από τους έγκριτους επιστήμονες, αποφασίσατε, καταλήξατε, 
σκεφτήκατε αν θα πρέπει να γίνει απεργία ή δεν θα πρέπει να γίνει απεργία, ή αν θα πρέπει να 
διεκδικήσουμε την απεργία ή όχι. Οι ωριμότερες σκέψεις όμως τι λένε; Μπαίνει σήμερα ένας 
σπόρος, κάποιος επιτυχημένα είπε, να τον αφήσουμε να ωριμάσει. Δεν ξέρω αν οι συνθήκες 
οι σημερινές θα επιτρέψουν ή θα ποτίσουν τον σπόρο για να ωριμάσει. Θέλω επομένως να 
πω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν υπάρχουν ναι και όχι, δεν υπάρχουν μπορού-
με - δεν μπορούμε. Ξαναλέω, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Οι προβληματι-
σμοί, τους ακούσατε, είναι πάρα πολλοί και μεγάλοι. Απαντήσεις, κυριολεκτώ, δεν δόθηκαν 
ούτε από τους επιστήμονες. Δεν είπε κανείς με το χέρι στην καρδιά ναι ή όχι.

Εμείς λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε τα βήματά μας, να ξεκινήσουμε, να είναι προσεκτικά. 
Και επειδή κάτι ακούστηκε για λευκή απεργία, το διευκρίνισε φυσικά ο φίλος ο Χρήστος ο 
Φωτόπουλος, μήπως το περιβάλλον σήμερα είναι τελείως ακατάλληλο να ακούγονται τέ-
τοιου είδους εκφράσεις; Είναι πάρα πολλοί έτοιμοι να στρέψουν τα πυρά τους εναντίον μας. 
Και μπορεί εμείς ή η ΠΟΑΣΥ, σωστά και σοφά, να μιλάει για πάρεργα, αλλά δεν ξέρω ποιος 
θα μπορέσει να εξηγήσει στον συμπολίτη μας στην Κυψέλη, που περιμένει τρεις ώρες για να 
πάρει ταυτότητα, αν θα περιμένει δυο μέρες επειδή εμείς το θεωρούμε πάρεργο, και είναι 
πάρεργο. Ναι, αλλά το πήραμε με νόμο. Μήπως θα πρέπει να στρέψουμε τα βέλη μας και να 
αντιδράσουμε στα πάρεργα που μας έχουν φορτώσει, αλλά με κάποιον άλλο, ίσως πιο ήπιο 
τρόπο;

Αν νομίζετε ότι έχουν εξαντληθεί τα όπλα μας, εγώ θα σας έλεγα, ό,τι έλεγε ένας παλιότε-
ρος συνάδελφος: «Όταν πάμε στον πόλεμο, δεν πάμε με πέτρες, πάμε με όπλα». Ας φροντί-
σουμε λοιπόν, το οπλοστάσιό μας να έχει πολλά όπλα και ισχυρά όπλα, για να μπορέσουμε 
να πολεμήσουμε.

Δεν είναι και η δική μου η θέση, ούτε αρνητική, ούτε θετική. Έβαλα, όπως έβαλε και ο 
πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, τον σπόρο. Ίσως λοιπόν με ώριμη σκέψη, με συλλογική δράση, θα 
πρέπει να φτάσουμε σ’ αυτό που διεκδικούμε χρόνια. Να μην σας ταλαιπωρήσω περισσότερο, 
να πω όμως και κάτι, το οποίο σήμερα έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Σήμερα η κοινωνία μας, 
όλοι μας δηλαδή, βαλλόμαστε κοινωνικά, βαλλόμαστε οικονομικά, πάμε ολοταχώς προς το 
περιθώριο. Αναλογιστείτε λοιπόν, πώς θα μπορέσουμε να ψάξουμε να βρούμε το δίκιο μας, 
σε μία κοινωνία, στους συμπολίτες που θα μας έχουν γυρίσει την πλάτη, χωρίς να φταίμε 
εμείς». 

Στις	11	Φεβρουαρίου	2012,	καταγγέλθηκαν	οι	επαχθείς	ρυθμίσεις	του	νέου	μνημονίου	
για	την	Αστυνομία	και	ζητήθηκε	από	τους	βουλευτές	όλων	των	πολιτικών	κομμάτων	να	
το	 καταψηφίσουν	ως	απαράδεκτο.	Από	 την	πλευρά	 της,	 η	 κυβέρνηση	 έσπευσε	 διά	 του	
Χρήστου	Παπουτσή216	να	ενημερώσει	τις	Ομοσπονδίες	ότι	δεν	συντρέχει	λόγος	να	δια-

216. Στις 27 Φεβρουαρίου ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής υπέβαλε την 
παραίτησή του και αντικαταστάθηκε στις 7 Μαρτίου από το Μ. Χρυσοχοΐδη. Επίσης, υφυπουργός 
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μαρτύρονται	 διότι	 είναι	 εντελώς	ανυπόστατες	 οι	 πληροφορίες	 ότι	 μειώνονται	 οι	 μισθοί	
του	 ένστολου	προσωπικού	 των	Σωμάτων	Ασφαλείας	με	 το	 νομοσχέδιο	 του	υπουργείου	
Οικονομικών	που	έχει	εισαχθεί	στη	Βουλή	και	ότι	η	συζήτηση	για	τα	ειδικά	μισθολόγια	θα	
πραγματοποιηθεί	το	Μάιο	και	θα	χρειαστεί	νέα	νομοθετική	ρύθμιση	τον	Ιούνιο,	σύμφωνα	
με	τον	προγραμματισμό	που	υλοποιεί	η	Κυβέρνηση	για	τη	μείωση	των	δημοσίων	δαπανών.	
Και	αφού	πρόσθεσε	ότι	έχει	ζητήσει	σε	διάφορα	επίπεδα	(Κυβέρνηση,	Ευρωπαϊκή	Ένωση	
κ.λπ.)	την	εξαίρεση	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	από	τις	μισθολογικές	περικοπές	και	τον	περι-
ορισμό	των	προσλήψεων,	αναγνωρίζοντας	ότι	οι	ένστολοι	έχουν	υποστεί	«επανειλημμένες	
θυσίες	στη	μισθολογική	 τους	 κατάσταση	και	 έχουν	 ξεπεράσει	 τα	 όρια	 της	 προσωπικής	
αντοχής	 τους»,	 παρέδωσε	στους	 συνδικαλιστές	 το	 πόρισμα	 της	 μεικτής	Επιτροπής	 που	
επεξεργάστηκε	την	πρότασή	τους217.

Το χρονικό των περικοπών

Το	Δ.Σ.	της	Ομοσπονδίας	συνεδρίασε	στις	23/02/2012,	διατρανώνοντας	την	καθολική	
αντίθεση	όλων	των	μελών	του	σε	οποιαδήποτε	περαιτέρω	μισθολογική	περικοπή	(οι	μει-
ώσεις	που	έχουν	υποστεί	-ιδίως	οι	Αξιωματικοί-	αγγίζουν	έως	και	το	40%	των	αποδοχών	
τους).	Εμμένει	στην	κοινή	απόφαση-πρόταση	των	έξι	Ομοσπονδιών	που	είναι	εμπεριστα-
τωμένη	και	πλήρως	κοστολογημένη	με	στόχο	την	άρση	των	αδικιών,	ενώ	για	τα	εργασι-
ακά	άλυτα	θέματα	εκφράζει	τη	δυσαρέσκειά	του.	Ωστόσο,	χαιρετίζει	την	προώθηση	μιας	
σειράς	 διαχρονικών	 αιτημάτων	 (προαγωγή	 των	 ανθυπαστυνόμων	 στο	 βαθμό	 του	Υ/Β΄,	
μη	εφαρμογή	της	αυτόφωρης	διαδικασίας	σε	βάρος	των	αστυνομικών	για	αδικήματα	που	
διαπράττονται	κατά	την	εκτέλεση	της	υπηρεσίας	τους,	κατάργηση	του	παραβόλου	για	την	
υποβληθείσα	έγκληση	από	τους	αστυνομικούς,	θέσπιση	πόρων	υπέρ	του	Μ.Τ.Σ.	και	των	
επικουρικών	ταμείων	κ.λπ.)	
Αναφορικά	με	το	Μ.Τ.Σ.,	ανακοίνωσε	ότι	η	ρύθμιση	των	χρεών	του	Ταμείου	προς	το	

Ελληνικό	Δημόσιο,	 που	 προωθείται	 με	 κοινή	απόφαση	 των	 υπουργών	Εθνικής	Άμυνας	
και	Οικονομικών,	αποτελεί	ένα	πρώτο	βήμα	για	την	εξυγίανση	του	Ταμείου	και	παράλλη-
λα	δικαίωση	του	συνδικαλιστικού	κινήματος.	Σχετικά	με	την	ενοποίηση	των	επικουρικών	
ταμείων	 -όπως	προβλέπεται	σε	σχέδιο	 νόμου	που	κατατέθηκε	από	 το	 υπουργείο	Εργα-
σίας	στη	Βουλή-	και	το	ζήτημα	της	ένταξης	των	επικουρικών	μας	ταμείων	ή	μη	σ’	αυτό,	
αποφασίσθηκε	η	ανάθεση	και	εκπόνηση	σε	ειδικό	επιστήμονα	σχετικής	οικονομοτεχνικής	
μελέτης	σε	συνεργασία	με	την	ΠΟΑΣΥ	προκειμένου	να	επιλεγεί	η	πιο	συμφέρουσα	για	
τους	μετόχους	λύση.
Τέλος,	κάλεσε	τους	Αξιωματικούς	σε	έναν	διαρκή	αγώνα,	συμμετέχοντας	μαζικά	στην	

επόμενη	συγκέντρωση	διαμαρτυρίας	στην	Αθήνα,	στις	28/02/2012	με	αιτήματα:	
«- Να αποτρέψουμε τη νέα μείωση κατά 10% των εισοδημάτων μας που δρομολογείται 

από τον προσεχή Ιούλιο.
- Να βροντοφωνάξουμε “Όχι” στην εξαθλίωση των συνταξιούχων συναδέλφων μας, τις 

συντάξεις των οποίων κατάντησαν φιλοδωρήματα. 
- Όχι στην κατάργηση του κοινωνικού κράτους. Το αστυνομικό προσωπικό πρέπει να έχει 

στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα ίδια κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, όπως οι συνά-

διορίστηκε ο έως τότε Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης και πρώην Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Ελ. Οι-
κονόμου.
217. Δημοσιεύτηκε στην «Αξιωματική Αστυνομία» (τεύχος 33, Ιανουάριος-Μάρτιος 2012).
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δελφοί μας στην Ε.Ε. Πρέπει να λαμβάνει τις κατάλληλες απολαβές και κοινωνικές ασφαλί-
σεις και να του παρέχονται ειδικά ιατρικά και ασφαλιστικά μέτρα, λαμβανομένου υπόψη του 
ιδιαίτερου χαρακτήρα των Αστυνομικών Καθηκόντων.

- Να πούμε STOP, επιτέλους, στις συνεχείς περικοπές των πιστώσεων του υπουργείου μας 
που έχουν οδηγήσει σε μαρασμό τον Οργανισμό και τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομί-
ας, με αποτέλεσμα την πλήρη απαξίωσή μας.

Η ανατροπή των αποφάσεων της Κυβέρνησης και της Τρόϊκας είναι υπόθεση όλων 
μας…!!!».
Το	Δ.Σ.,	για	καλύτερη	ενημέρωση	των	Αξιωματικών,	αλλά	και	για	να	απαντήσει	στο	

γνώριμο	κόλπο	των	κυβερνώντων	να	διοχετεύουν	μέσω	των	φίλα	προσκείμενων	σε	αυτούς	
ΜΜΕ	ανυπόστατες	δήθεν	πληροφορίες	για	 τους	μισθούς	 των	ενστόλων,	αποκάλυψε	το	
χρονικό	των	περικοπών,	δίνοντας	στη	δημοσιότητα	το	μακροσκελή	κατάλογο	όλων	των	
έως	τότε	μνημονιακών	ρυθμίσεων	που	τους	αφορούσαν.
Παραθέτουμε	αναλυτικά	το	χρονικό	των	περικοπών	και	μειώσεων	των	αποδοχών	τους:

Α.	Ν.	3833/2010	(ΦΕΚ	Α-40/15.03.2010)	«Προστασία	της	εθνικής	οικονομίας	-	Επείγο-
ντα	μέτρα	για	την	αντιμετώπιση	της	δημοσιονομικής	κρίσης»:
Προβλέπονται	οι	παρακάτω	μειώσεις	αναδρομικά	από	1/1/2010:	α)	με	το	άρθρο	1	παρ.	

2	μειώνονται	όλα	τα	επιδόματα,	αποζημιώσεις	και	αμοιβές	γενικά	κατά	12%,	εκτός	του	
επιδόματος	χρόνου	υπηρεσίας	και	 του	οικογενειακού	 (συζύγου	&	τέκνων)	και	β)	με	 το	
άρθρο	1	παρ.	2	μειώνονται	τα	επιδόματα	Χριστουγέννων,	Πάσχα	και	αδείας	κατά	30%.	
Επισημαίνεται	ότι	το	ποσοστό	της	μείωσης	για	τα	Σώματα	Ασφαλείας	είναι	31,05%,	διότι	
στον	υπολογισμό	των	επιδομάτων	αυτών	περιλαμβάνεται	και	το	επίδομα	εξομάλυνσης,	το	
οποίο	μειώνεται	κατά	12%	!

Β.	Ν.	3845/2010:	Μειώθηκαν	περαιτέρω	τα	πάσης	φύσεως	επιδόματα	κατά	8%	πλην	του	
επιδόματος	ειδικών	Συνθηκών	και	της	οικογενειακής	παροχής.

Γ.	N.	3847/2010	(ΦΕΚ	Α΄-	67/11-5-2010):	Περαιτέρω	μειώσεις	των	επιδομάτων	εορτών	
Χριστουγέννων	και	Πάσχα	και	του	επιδόματος	αδείας,	ως	ακολούθως:	Για	τους	έχοντες	
εισόδημα	τριών	χιλιάδων	ευρώ	(3.000)	και	άνω	(μεικτά)	μηνιαίως	δεν	λαμβάνουν	κανένα	
από	τα	παραπάνω	επιδόματα.	Για	τους	υπολοίπους	προσδιορίζεται	σε	πεντακόσια	(500)	
ευρώ	το	Δώρο	Χριστουγέννων	και	σε	διακόσια	πενήντα	(250)	ευρώ	το	Δώρο	Πάσχα	και	
Επίδομα	Αδείας.

Δ.	Ν.	3986/2011	(ΦΕΚ	Α-152/	01.07.2011)	«Επείγοντα	Μέτρα	Εφαρμογής	Μεσοπρόθε-
σμου	Πλαισίου	Δημοσιονομικής	Στρατηγικής	2012-2015»:
1.		Με	το	άρθρο	38	του	Νόμου	3986/2011	ανεστάλη	η	χορήγηση	του	επιδόματος	χρόνου	
Υπηρεσίας	(4%	κατ’	έτος)	και	οι	μισθολογικές	προαγωγές	των	στελεχών	των	Ενό-
πλων	Δυνάμεων	και	των	Σωμάτων	Ασφαλείας.

2.		Σε	συνέχεια	των	δημοσιονομικών	ρυθμίσεων	επιβλήθηκε	η	ειδική	εισφορά	αλληλεγγύ-
ης	για	την	καταπολέμηση	της	ανεργίας	σε	ποσοστό	2%	επί	του	συνόλου	των	τακτικών	
αποδοχών.	Οι	κρατήσεις	της	παραπάνω	εισφοράς	είναι	μόνιμες	και	η	κράτησή	τους	
θα	είναι	αναδρομική	σύμφωνα	με	το	άρθρο	24	παρ.	3	του	Ν.	4002/2011	από	1-1-2011.

3.		Με	το	άρθρο	38	του	Νόμου	3986/2011	καθιερώνεται	ειδική	εισφορά	των	ασφαλισμέ-
νων	στο	Ταμείο	Πρόνοιας	Δημοσίων	Υπαλλήλων	(ΤΠΔΥ)	που	χορηγεί	το	ΕΦΑΠΑΞ.	
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Η	εισφορά	αυτή	υπολογίζεται	σε	ποσοστό	1%	επί	των	τακτικών	(μεικτών)	αποδοχών	
και	 πρόσθετων	αμοιβών	και	 αποζημιώσεων	 (πενθήμερα	 -	 νυχτερινά	 -	 εκτός	 έδρας	
ειδικά	επιδόματα	-	δώρα	κ.λπ.)	όλων	των	δικαιούχων	του	Ταμείου.	Για	τους	ασφαλι-
σμένους	στα	ταμεία	της	πρώην	Χωρ/κής	η	εισφορά	αυτή	θα	αποδίδεται	στο	Μ.Τ.Σ.

4.		Αναστέλλονται	από	1.7.2011	και	µέχρι	τη	θέσπιση	νέου	ενιαίου	μισθολογίου	των	εν-
στόλων,	εκτός	άλλων,	και	οι	διατάξεις	που	προβλέπουν	την	παροχή	πέραν	του	βασι-
κού	μισθού	κατά	μήνα	και	του	επιδόματος	χρόνου	υπηρεσίας	(Πάγωμα	μισθολογικών	
ωριμάνσεων).

5.		Οι	περικοπές	στους	μισθούς	και	η	επιβολή	νέων	εισφορών	και	κρατήσεων	συνοδεύ-
τηκε	και	από	τροποποιήσεις	του	Κώδικα	Φορολογίας	Εισοδήματος,	μειώνοντας	το	
αφορολόγητο	αρχικά	από	12.000	σε	8.000	ευρώ	και	στη	συνέχεια	στις	5.000	ευρώ.	
Το	γεγονός	αυτό	σημαίνει	αύξηση	της	μηνιαίας	παρακράτησης	για	την	Εφορία	κατά	
60	ευρώ	περίπου.

E.	Ν.	4002/2011	«Τροποποίηση	της	Συνταξιοδοτικής	Νομοθεσίας	του	Δημοσίου	-	Ρυθ-
μίσεις	για	την	ανάπτυξη	και	δημοσιονομική	εξυγίανση	-	Θέματα	Αρμοδιότητας	υπουργεί-
ου	Οικονομικών,	Πολιτισμού	και	Τουρισμού	και	Εργασίας	και	Κοινωνικής	Ασφάλισης»:	
Μειώνεται	περαιτέρω	κατά	10%	το	επίδομα	ειδικής	απασχόλησης.

ΣΤ.	Ν.	4024/2011	(ΦΕΚ	Α-226/27.10.2011)	Συνταξιοδοτικές	ρυθµίσεις,	ενιαίο	µισθο-
λόγιο	 -	βαθµολόγιο,	 εργασιακή	εφεδρεία	και	άλλες	διατάξεις	 εφαρµογής	 του	µεσοπρό-
θεσµου	πλαισίου	δηµοσιονοµικής	στρατηγικής	2012-2015:	Καταργήθηκε	το	επίδομα	συ-
ζύγου,	ύψους	35€,	και	άλλαξε	η	αποζημίωση	για	κάθε	προστατευόμενο	τέκνο.

Παράλληλα,	το	διάστημα	αυτό	ελήφθησαν	και	τα	ακόλουθα	μέτρα:
Α.	Υ.Α.	Φ.951.1/120/875101/Σ.	5291	(ΦΕΚ	Β΄	1357/01.09.2010)
Τροποποιήθηκε	η	υπ’	αριθ.	2412/Φ.951/360/431347/17	Ιαν./10	Φεβ.	1984	κοινή	υπουρ-

γική	απόφαση	(ΦΕΚ	Β΄	74)	που	αφορά	το	Β.Δ.Ο.Ε.Α.	(Βοήθημα	Δημιουργίας	Οικογενει-
ακής	ή	Επαγγελματικής	Αυτοτέλειας	στα	παιδιά	των	Ενεργών	Μετόχων	και	Μερισματού-
χων	του	Μ.Τ.Σ.),	στο	οποίο	ο	χρόνος	ασφάλισης	μετράει	μέχρι	την	ημέρα	της	καταβολής	
του	δικαιούμενου	ποσού,	αντί	της	ημέρας	υποβολής	της	αίτησης.	Επίσης,	τροποποιείται	η	
προϋπόθεση	για	καταβολή	του	βοηθήματος	από	την	ενηλικίωση	του	τέκνου	μέχρι	το	30ό	
έτος	και	πλέον	θα	καταβάλλεται	από	το	25ο	έτος	ηλικίας	και	μέχρι	το	30ό	έτος	της	ηλικίας	
του.

Β.	Υ.Α.Φ.30218/28700/955	(ΦΕΚ	1766/10-11-2010)
Το	Δεκέμβριο	του	2010,	με	Υπουργική	απόφαση	του	αρμοδίου	εποπτεύοντος	υπουργεί-

ου	Κοινωνικής	Ασφάλισης	Φ.	30218/28700/955	από	5-11-2010	(ΦΕΚ	1766/10-11-2010),	
έγινε	 δεκτή	η	απόφαση	 του	Δ.Σ.	 του	ΤΕΑΠΑΣΑ	και	αυξήθηκαν	οι	μηνιαίες	κρατήσεις	
υπέρ	του	πρώην	Τ.Α.ΑΣ.	για	παλιούς	ασφαλισμένους	αστυνομικούς	καταταγέντες	μέχρι	
31-12-1992	από	5%	σε	6%	επί	 του	βασικού	μισθού,	 επιδόματος	χρόνου	υπηρεσίας	και	
του	σταθερού	χρηματικού	ποσού	ύψους	317	ευρώ	(αντί	του	επιδόματος	εξομάλυνσης),	και	
μάλιστα	αναδρομικά	από	1-3-2010.	

Γ.	Υ.Α.Φ.951.1/3/682259/	 7-1-2011	 «Πάγια	 Κράτηση	Υπέρ	 του	Μετοχικού	 Ταμείου	
Στρατού»
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Με	την	υπ’	αριθ.	Υ.Α.Φ.951.1/3/682259	από	7-1-2011	Κοινή	Υπουργική	Απόφαση	των	
υπουργών	Οικονομικών,	Εθνικής	Άμυνας	και	Προστασίας	του	Πολίτη,	καθορίστηκε	η	πά-
για	μηνιαία	κράτηση	υπέρ	του	Μετοχικού	Ταμείου	Στρατού	(Μ.Τ.Σ.)	σε	ποσοστό	πέντε	
τοις	εκατό	(5%)	επί	του	αθροίσματος	των	ποσών	του	βασικού	μισθού	και	του	επιδόματος	
χρόνου	υπηρεσίας	των	μηνιαίων	αποδοχών	των	μετόχων	του	ΜΤΣ.	Η	απόφαση	ισχύει	από	
1.2.2011.

Δ.	Υ.Α.	Φ.30218/26803/817	(ΦΕΚ	Β-2848/15.12.2011)	Απόφαση	του	υπουργού	Εργα-
σίας	και	Κοινωνικής	Ασφάλισης	με	τίτλο	«Καθορισμός	ελαχίστου	χρόνου	ασφάλισης	για	
απόδοση	εφάπαξ	βοηθήματος,	και	αναπροσαρμογή	ποσοστού	μηνιαίας	κράτησης	παγίας	
εισφοράς	και	των	λοιπών	πόρων	του	Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..».
Το	Δεκέμβριο	του	2011	με	την	υπ’	αριθ.	Φ.30218/26803/817	Απόφαση	του	υπουργού	

Εργασίας	και	Κοινωνικής	Ασφάλισης	προβλεπόμενη	στην	παρ.	9	του	άρθρου	27	του	ν.	
2676/1999	(ΦΕΚ	1	τ.	Α΄)	αυξήθηκε	η	μηνιαία	κράτηση	για	τους	παλαιούς	ασφαλισμένους	
αστυνομικούς	(μέχρι	31/12/1992)	του,	Τομέα	Προνοίας	Αστυνομικών	του	Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.	
σε	ποσοστό	7,5%	επί	του	βασικού	μισθού,	επιδόματος	χρόνου	υπηρεσίας	και	του	σταθερού	
χρηματικού	ποσού	ύψους	317,00	€	(αριθμητική	σταθερά),	των	δε	νέων	ασφαλισμένων	σε	
ποσοστό	5%	επί	του	συνόλου	των	χορηγουμένων	αποδοχών.

ΜΕΤΡΑ	ΣΕ	ΒΑΡΟΣ	ΤΩΝ	ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Το	κρεβάτι	του	τροϊκανού	Προκρούστη,	όμως,	δεν	απέφυγαν	ούτε	οι	συνταξιούχοι,	οι	
συντάξεις	των	οποίων	λίγο	απέχουν	από	το	να	χαρακτηρισθούν	πλέον	προνοιακά	επιδόμα-
τα.	Ειδικότερα,	πλέον	των	γνωστών	περικοπών	λόγω	ΛΑΦΚΑ,	οι	συντάξεις	τους	υπέστη-
σαν	και	τις	ακόλουθες	μειώσεις:
Α.Υ.Α.	Φ.951.1/1/682193/05.01.2011	Καθορισμός	Μεριδίων	 του	Μετοχικού	Ταμείου	

Στρατού	για	το	2011.
Με	Απόφαση	του	υπουργού	Εθνικής	Άμυνας	με	την	οποία	εγκρίθηκε	το	σχετικό	πρακτι-

κό	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	του	Μετοχικού	Ταμείου	Στρατού	(Μ.Τ.Σ.)	περί	μείωσης	
του	 χορηγούμενου	 μερίσματος	 κατά	 το	 έτος	 2011	 σε	 ποσοστό	 είκοσι	 πέντε	 τοις	 εκατό	
(25%)	έναντι	του	καταβληθέντος	μερίσματος	κατά	το	έτος	2010.	Η	Απόφαση	ισχύει	από	
την	1.1.2011.
B.	 Επίσης,	 νέο	 «ψαλίδι»	 6-10%	 για	 τους	 απόστρατους	 των	 Σωμάτων	Ασφαλείας	 με	

μειώσεις	για	όσους	αποστρατεύτηκαν	με	αίτησή	τους	και	είναι	κάτω	των	60	ετών	που	υπό-
κεινται	σε	μηνιαία	εισφορά	από	6–10%	κλιμακωτά	(άρθρο	44).	
Γ.	Με	το	Άρθρο	1	(παρ.	10)	από	1.11.2011	στους	συνταξιούχους	του	Δηµοσίου,	οι	οποίοι	

δεν	έχουν	συµπληρώσει	το	55ο	έτος	της	ηλικίας,	µειώνεται	κατά	40%	το	ποσό	της	µηνιαί-
ας	κύριας	σύνταξης	που	υπερβαίνει	τα	1.000	ευρώ.	Η	κατά	τα	ανωτέρω	µείωση	διακόπτε-
ται	από	την	πρώτη	του	επόµενου	µήνα	από	εκείνο	κατά	τον	οποίο	συµπληρώνεται	το	55ο	
έτος	της	ηλικίας.	Για	όσους	δεν	εµπίπτουν	στην	ανωτέρω	µείωση,	µειώνεται	κατά	20%	το	
ποσό	της	µηνιαίας	κύριας	σύνταξής	τους,	που	υπερβαίνει	τα	1.200	ευρώ.
Επίσης,	ο	πρόεδρος	Δημήτρης	Γεωργατζής	με	συχνές	παρεμβάσεις	στα	ΜΜΕ,	τόνιζε	

ότι	«έχουμε πλήρη συναίσθηση του καθήκοντος που έχουμε αναλάβει και δεν θα συνδέσουμε 
ποτέ την εκπλήρωσή του με τις αποδοχές μας. Προσπαθήσαμε να καταστήσουμε σαφές ότι 
δεν θα σκύψουμε το κεφάλι μόνοι για να μας το κόψουν οι πολιτικοί και να δείξουν καλή 
διαγωγή στην τρόικα.
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Εκφράζουμε με αξιοπρέπεια και μέτρο και πάντα μέσα στα συνταγματικά πλαίσια τις δια-
φωνίες μας και ενημερώνουμε τον ελληνικό λαό, τον οποίο έχουμε ταχθεί να υπηρετούμε και 
υπηρετούμε, στο μέτρο το οποίο είναι δυνατό, για τις επιπτώσεις που θα έχει στην εσωτερική 
ασφάλεια της χώρας ΄΄το Σωτήριο Σχέδιο περικοπών’’ που οι τροïκανοί επιχειρούν να επι-
βάλλουν μέσω της Κυβέρνησης στα Σώματα Ασφάλειας.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την καταστροφή της ζωής μας, χωρίς τουλάχιστον να φω-
νάξουμε αυτό που πρέπει να ακούσει η Κυβέρνηση, αλλά και να καταλάβουν οι συμπολίτες 
μας, ότι δηλαδή τα κυβερνητικά σχέδια και μέτρα οδηγούν τα Σώματα Ασφαλείας σε διάλυση 
και τελικά σε αδυναμία να εκτελέσουν αποτελεσματικά την αποστολή τους.

Εκτός από τα τραγικά προβλήματα που έχουν ήδη προκαλέσει στην λειτουργία του Οργα-
νισμού μας, προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε να μην επηρεάσουν το σημαντικότερο σύστημα 
που διαθέτουμε και το οποίο μας κάνει να υπερτερούμε, δηλαδή το φιλότιμο και το ηθικό του 
έμψυχου δυναμικού μας.

Όλοι οι Έλληνες κάνουν πρωτοφανείς θυσίες μήπως και βγει η χώρα από την κρίση. Κα-
νένας δεν μπορεί και δεν πρέπει να εξαιρεθεί. Όλοι πρέπει να προσφέρουν αναλογικά, αλλά 
η ισοπέδωση δεν αποτελεί λύση».

Στον Μάρτιν Σουλτς

Οι	ένστολοι,	λοιπόν,	όχι	μόνο	δεν	επαναπαύτηκαν	από	τις	καθησυχαστικές	δηλώσεις	
του	υπουργού	τους,	αλλά	στις	28	Φεβρουαρίου	2012	εκδήλωσαν	για	μια	ακόμα	φορά	τη	
διαμαρτυρία	τους,	με	μεγαλύτερο	πείσμα.	Μάλιστα	έστειλαν	και	σχετική	επιστολή-καταγ-
γελία	στον	πρόεδρο	του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου,	ενώ	έκαψαν	για	συμβολικούς	λόγους	
και	τη	σημαία	της	ναζιστικής	Γερμανίας	έξω	από	τη	Βουλή.
Οι	ένστολοι	κάλεσαν	τον	Μάρτιν	Σουλτς	-ο	οποίος	είχε	διαδοχικές	συναντήσεις	με	την	

πολιτειακή	και	πολιτική	Ηγεσία	του	τόπου,	την	ίδια	ημέρα-	να	μεταφέρει	την	αγανάκτησή	
τους	στους	Ευρωπαίους	Βουλευτές	και	να	μεριμνήσει	για	την	έμπρακτη	εκδήλωση	αλλη-
λεγγύης	προς	το	λαό	και	τη	χώρα	μας,	όπως	επιβάλλουν	τα	ιδεώδη	και	οι	καταστατικές-	
ιδρυτικές	πράξεις	και	αρχές	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης218.

218. Ο Μάρτιν Σουλτς, απαντώντας στην επιστολή των Ομοσπονδιών, παραδέχτηκε «τη δύσκολη 
κατάσταση που αντιμετωπίζουν Έλληνες εργαζόμενοι και πολίτες σήμερα, ιδιαίτερα δε οι εργαζόμενοι 
που καλούνται να επιτελέσουν ειδικά καθήκοντα, όπως εκείνα των Σωμάτων Ασφαλείας». Τόνισε ότι 
«το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί με εξαιρετικό ενδιαφέρον την πολύ δύσκολη οικονομική 
κατάσταση στην Ελλάδα και τις κοινωνικές της επιπτώσεις. Αναγνωρίζουμε πόσο ανησυχητικές είναι 
αυτές οι εξελίξεις για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πλήττονται από απώλεια απασχόλησης και εισο-
δήματος, αλλά επίσης και για τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχοντας επίγνωση του γεγονότος 
ότι από μόνα τους τα μέτρα λιτότητας δεν κατορθώνουν παρά να υπονομεύσουν την ικανότητα της 
Ελλάδας και κατ’ επέκταση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αντιμετωπίσει με επάρκεια και αποτε-
λεσματικότητα τον αρνητικό αντίκτυπο της κρίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν παρότρυνε 
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα που υιοθετούνται δεν θα δημιουργούν εισέτι 
μεγαλύτερη ένδεια και κοινωνικό αποκλεισμό αλλά, αντιθέτως, προσανατολίζουν εκ νέου την Ελλάδα, 
και άλλες χώρες που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση, προς την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουρ-
γία θέσεων αξιοπρεπούς απασχόλησης και την κοινωνική πρόοδο.
Επιπλέον, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί βιώσιμη δημο-
σιονομική κατάσταση, πάγιο αίτημά του είναι οι προσπάθειες φορολογικής ενοποίησης να μην πα-
ραμελούν την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης 
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Καίγοντας	δε	μπροστά	στον	Άγνωστο	Στρατιώτη	τη	λαομίσητη	σβάστικα,	ήθελαν	να	
επισημάνουν	ότι	αγωνίζονται	 για	 να	μην	υπάρξει	η	παραμικρή	μετάλλαξη	 της	σημαίας	
της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης,	που	κυματίζει	εδώ	και	τρεις	δεκαετίες	δίπλα	στη	Γαλανόλευκη,	
ενώνοντας,	αντί	να	χωρίζει,	τους	λαούς	της	Γηραιάς	Ηπείρου,	σε	πλούσιους	και	παρίες.
Ο	πρόεδρος	Δημήτρης	Γεωργατζής	άσκησε	δριμεία	κριτική	στη	ληστρική	οικονομική	

πολιτική	και	έκρουσε	τον	κώδωνα	του	κινδύνου	για	την	επικείμενη	κατάρρευση	της	χώρας.	
Στη	συνέχεια,	 τόνισε	 ότι	 η	 κυβέρνηση	 τον	 λογαριασμό	 της	 παταγώδους	αποτυχίας	 του	
μνημονίου	και	της	αστοχίας	της	οικονομικής	της	πολιτικής	τον	ξαναστέλνει	στους	εργαζό-
μενους,	ενώ	οι	φοροφυγάδες	κάνουν	και	πάλι	πάρτι.	«Έτσι, όποιος εργαζόμενος παρέμεινε 
επί 30 και πλέον έτη στην υπηρεσία ή αγωνίστηκε και έγινε Αξιωματικός, προκειμένου να 
έχει ένα καλύτερο εισόδημα ή να θεμελιώσει μια αξιοπρεπή σύνταξη καταβάλλοντας προς 
τούτο επί πλέον εισφορές, τιμωρείται από τους φωστήρες που επεξεργάστηκαν τα μέτρα, 
με επιπλέον εισφορά γιατί κατάφερε να εξασφαλίσει σύνταξη άνω των 1.300,00 ευρώ, ενώ 
-αντίθετα- αυτός που αποχώρησε από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου 
για συνταξιοδότηση στην ουσία επιβραβεύεται, καθώς δεν ξεπερνά το ποσόν των 1.300,00 
ευρώ και έτσι σε ουδεμία μείωση υπόκειται!!! Κύριοι αρχιτέκτονες της οικονομικής αποτυχί-
ας που οδηγεί στη μεγαλύτερη κοινωνική κρίση, θα βρείτε τις Ομοσπονδίες μας απέναντι στις 
λογικές ισοπέδωσης που θέλουν τους Ένστολους με μισθό και σύνταξη ανειδίκευτου εργάτη. 
Παράλληλα, σας επισημαίνουμε και κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου να μείνει η ΕΛ.ΑΣ. 
‘‘ακυβέρνητο καράβι’’ εξαιτίας των επιλογών σας.

Όσον αφορά τώρα, ειδικότερα, τις περικοπές που προβλέπονται για το υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη, διαπιστώνουμε ότι προβλέπονται νέες περικοπές από τις λειτουργι-
κές δαπάνες άνω των 60 εκατ. ευρώ, νέο πετσόκομμα στους μισθούς μας της τάξης του 
10% από τον προσεχή Ιούνιο και, δυστυχώς, κατάργηση του θεσμοθετημένου εκλογικού 
επιδόματος». 
Αναφερόμενος	στη	συνέχεια	στα	καταστροφικά	αποτέλεσμα	της	πολιτικής	των	μνηνο-

μίων	σε	κοινωνικό	επίπεδο,	τόνισε	ότι	η	Αστυνομία	σε	καμία	περίπτωση	δεν	μπορεί	και	
δεν	πρέπει	να	υπολειτουργεί. «Χρειάζεται το ελάχιστο σε προσωπικό, κτιριακό και τεχνολο-
γικό εξοπλισμό. Δεν θα επιτρέψουμε να παραδοθεί η χώρα στην ανομία ή στην αυτοδικία με 
την επιχειρούμενη μείωση της επιχειρησιακής δράσης και αποστολής της ΕΛ.ΑΣ. Η Ηγεσία, 
και πρωτίστως η πολιτική, πρέπει να ενδιαφερθεί και να προσπαθήσει να αποτρέψει νέες 

και της κοινωνικής συνοχής. Η Ελλάδα και η Ευρώπη πρέπει να υπερβούν τη σημερινή οικονομική, 
χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση και να βγουν ισχυρότερες και καλύτερα εξοπλισμένες για 
παρόμοιες προκλήσεις στο μέλλον».
Απαντώντας στη συνέχεια οι Ομοσπονδίες στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Μάρτιν 
Σουλτς, ευχαριστώντας τον για το ενδιαφέρον και την άμεση απάντησή σου στην κοινή επιστολή των 
Ομοσπονδιών, τόνισαν μεταξύ άλλων: «Μας ικανοποιεί το γεγονός ότι αναγνωρίζετε το ατελέσφο-
ρο της πολιτικής που ακολουθήθηκε και συμφωνούμε με τη θέση σας ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα 
οικονομικής ανάπτυξης για τη δημιουργία θέσεων αξιοπρεπούς απασχόλησης και για την κοινωνική 
πρόοδο. Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσετε να εκφράζετε εμπράκτως το ενδιαφέρον και την αλληλεγγύη 
των λαών της Ευρώπης προς τον πολύπαθο Ελληνικό Λαό, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην οι-
κοδόμηση σταθερών και καλών σχέσεων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, επ’ ωφελεία των εργαζομένων, και 
όχι προς όφελος της διεθνούς τοκογλυφίας και της ανεξέλεγκτης λειτουργίας των λεγόμενων αγορών.
Επιτέλους, πρέπει να οικοδομηθούν υγιείς οικονομικές δραστηριότητες σε καθεστώς πλήρους διαφά-
νειας και ελέγχου, έτσι ώστε να μηδενιστούν και να ακυρωθούν στην πράξη οι εκρηκτικές καταστάσεις 
που τείνουν να επεκταθούν στην Ευρώπη με απρόβλεπτες πράγματι συνέπειες».
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δυσμενείς ρυθμίσεις. Να σταλεί σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια και ότι 
πρέπει να μπει φραγμός στην πολιτική των περικοπών που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας».
Στη	συνέχεια,	ο	πρόεδρος	της	ΠΟΑΞΙΑ	εστίασε	τη	δριμεία	κριτική	του	στους	κυβερ-

νώντες,	θέτοντας	το	ερώτημα	«τι είναι εκείνο που θα παραδοθεί προς διαχείριση σε όσους 
βρεθούν σε παραγωγική ηλικία το 2021, όταν θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη 
του Απελευθερωτικού Αγώνα; 

Το γεγονός της διάλυσης σε συνδυασμό με τα κύματα περικοπής μισθών και συντάξεων 
και κοινωνικών δαπανών, αφαιρεί και τις ελάχιστες εγγυήσεις στην αξιοπρέπεια της ζωής. 
Ιδιαίτερα στο βασικό δικαίωμα της απασχόλησης. Όμως δεν γίνεται να βγεις από αυτή την 
κρίση όπως μπήκες και δεν βγαίνεις από αυτή την κρίση ακολουθώντας αυτούς που χάσανε 
το δρόμο.

Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι τόσα χρόνια παρακολουθώντας τα πολιτικά πράγματα 
δεν γνωρίσαμε συμπεριφορές σαν αυτές των τελευταίων χρόνων που να συνδυάζουν με τόση 
ευκολία τον κυνισμό, την αναλγησία και την εξαπάτηση. Οι άνθρωποι δεν λένε αλήθειες με 
την ίδια ευκολία που αναπνέουν. Ζούμε ταυτόχρονα και το ψυχοφθόρο ρεσιτάλ αμοραλι-
σμού, παρακολουθώντας αυτούς που για παράδειγμα έστηναν πάρτι με τις επιχορηγήσεις να 
τις καταγγέλλουν τώρα επαναστατικά.

Όταν η πολιτική χάνει κάθε αίσθηση δέσμευσης, κάθε μέτρο σεβασμού και κάθε απαίτηση 
αξιοπιστίας, τότε μετατρέπεται απλώς σε έναν κινούμενο αμοραλισμό, ο οποίος δεν υπάρχει 
περίπτωση να μην τιμωρηθεί από την “κοινωνία των ψηφοφόρων”. Η αναγέννηση μέσα από 
περιόδους κρίσης αποτελεί μια βασική ιστορική συνθήκη. Στη χώρα μας, καλώς ή κακώς, 
βρεθήκαμε στη δίνη μιας ευρύτερης παγκόσμιας κρίσης, μιας κρίσης ωστόσο που ανέδειξε 
δραματικά τις εγχώριες δικές μας εγκληματικές αδυναμίες και τραγικές παραλείψεις, που 
χρόνια κάλυπτε ένα σύστημα το οποίο μόλις πριν από δυο χρόνια κάποιοι ευλογούσαν και 
σήμερα καταριούνται συλλήβδην!».
Κλείνοντας	την	ομιλία	του,	ο	Δ.	Γεωργατζής,	απευθυνόμενος	στους	συναδέλφους	και	

τις	συναδέλφισσες,	τόνισε:	
«Αγωνιζόμαστε ενάντια στην κρίση και στην ανασφάλεια. Διεκδικούμε ανθρώπινη και 

ασφαλή εργασία. Σας καλούμε με τη στάση και τη συμπεριφορά μας να δώσουμε δυναμική 
απάντηση στην πολιτική της λιτότητας και της εξαθλίωσης.

Ας ανοίξουμε όλοι τα μάτια της καρδιάς μας και, παρά τα όποια προβλήματα αντιμετω-
πίζουμε στην καθημερινότητά μας, ας δούμε τι γίνεται δίπλα μας, και ας προσπαθήσουμε να 
βοηθήσουμε αυτούς που μέσα στη δυστυχία που έχουν βυθίσει τη χώρα μας, είναι σε δυσμε-
νέστερη θέση από εμάς.

Όπως και να έχει το πράγμα, η Σαρακοστή που έρχεται φαντάζει κατά κάποιο, σχεδόν 
μυστηριακό τρόπο, επίκαιρη – ζωτική. Το προπαρασκευαστικά ελεγειακό, ταπεινό, συγχωρη-
τικό και εν γένει νηπτικό πνεύμα της ίσως δύναται να βιωθεί πιο γνήσια και πιο αληθινά από 
ποτέ. Είχε πραγματικά πολλά χρόνια η πατρίδα μας να ποθήσει τόσο σφοδρά την Ανάσταση, 
το ερωτικό μήνυμα της Ελευθερίας.

Κύριοι της κυβέρνησης, οφείλουμε να σας θυμίσουμε και να σας υπενθυμίσουμε ότι 
“όποιος δεν χρησιμοποιεί τα μάτια του για να δει, τότε θα τα χρειαστεί σίγουρα για να 
κλάψει”. Σας ευχαριστώ πολύ! Καλή δύναμη και μην ξεχνάτε…  ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥ-
ΜΕ!».
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Μας χρωστάτε…

Το	Ψήφισμα	της	πανελλαδικής	διαμαρτυρίας	με	τίτλο	«Μας	χρωστάτε,	δεν	σας	χρωστά-
με!	Ο	αγώνας	μας	δεν	είναι	συντεχνιακός»	εκφράζει	επίσης	την	αγωνία	των	αστυνομικών	
για	διαρκή	προσφορά	στο	κοινωνικό	σύνολο	και	στην	πατρίδα	μας.
Οι	 διαδηλωτές	 καταγγέλλουν	 τα	 μνημόνια	 και	 τους	 τροϊκανούς,	 που	 προωθούν	 νέες	

περικοπές,	ήτοι:
- μείωση κατά 205 εκατ. ευρώ των ειδικών μισθολογίων (10%)
- νέα μείωση συντάξεων κατά 12% για τις άνω των 1.300 ευρώ, καθώς και των επικου-

ρικών
- νέα περικοπή των δαπανών του Προϋπολογισμού του υπουργείου Προστασίας του Πο-

λίτη τουλάχιστον κατά 30.000.000,00 ευρώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη λειτουργία των 
Υπηρεσιών 

- νέο Ασφαλιστικό 
- περιορισμό των εκλογικών δαπανών, με πλήρη κατάργηση του εκλογικού επιδόματος.
Ο	Πρωθυπουργός	Λουκάς	 Παπαδήμος,	 στις	 6	Μαρτίου	 2012,	 προχώρησε	 σε	 «μίνι»	

ανασχηματισμό	της	κυβέρνησής	του.	Ο	Μιχάλης	Χρυσοχοΐδης	επανήλθε	στο	υπουργείο	
Προστασίας	του	Πολίτη,	αλλά	μόλις	για	δυόμισι	μήνες	(έως	17-05-2012),	ενώ	ο	Ελευθέ-
ριος	Οικονόμου	αναβαπτίστηκε	σε	υφυπουργό	Προστασίας	του	Πολίτη	και	παρέμεινε	στο	
πόστο	του	μέχρι	τη	διενέργεια	των	εκλογών,	στις	17	Ιουνίου	2012.
Η	νέα	Ηγεσία	έχει	να	αντιμετωπίσει	το	συνεχιζόμενο	κύμα	διαμαρτυριών	της	κοινωνίας,	

αλλά	και	να	λάβει	μέτρα	προστασίας	του	Αστυνομικού,	που	συνεχίζει	να	νιώθει	ακάλυ-
πτος.	Σε	αυτή	τη	χρονική	συγκυρία,	ο	Δημήτρης	Γεωργαρτζής	με	δηλώσεις	του	στον	Σκάι,	
άσκησε	κριτική	στην	Ηγεσία,	τονίζοντας	ότι	«δεν μπορεί ο κ. υπουργός να προσπαθεί να 
αποποιηθεί των ευθυνών του, επιρρίπτοντας τις ευθύνες των όποιων ενεργειών των αστυνο-
μικών δυνάμεων άλλοτε στους επικεφαλής, άλλοτε στους σχεδιαστές των μέτρων και άλλοτε 
σ’ αυτούς που τα εφαρμόζουν.

Μπορεί επιχειρησιακά να ελέγχεται η διοίκηση, αλλά ποιος είναι εκείνος που της εξασφα-
λίζει όλα τα αναγκαία μέσα και τις προϋποθέσεις για να είναι αποτελεσματική στις επιλογές 
της; 

Όσο για το έλλειμμα δημοκρατίας, καλό είναι να μην επαναλαμβάνει όλο τα ίδια και τα 
ίδια γιατί θίγει το σύνολο των ενστόλων. Δεν μπορεί όποιος παρεκτρέπεται, να χρησιμοποι-
είται για τη σπίλωση του Σώματος από έναν πολιτικό προϊστάμενό του.

Άλλωστε πρώτοι εμείς έχουμε καταδικάσει κάθε ανάρμοστη συμπεριφορά και έχουμε ζη-
τήσει τη διερεύνηση και τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαιτίων».

Οι	συνδικαλιστές	δεν	αναμένουν	πλέον	πολλά	ούτε	από	το	νέο	κυβερνητικό	σχήμα	και,	
δεδομένης	της	πολιτικοοικονομικής	κατάστασης,	εναποθέτουν	πλέον	τις	ελπίδες	τους	στον	
Πρόεδρο	της	Νέας	Δημοκρατίας	Αντώνη	Σαμαρά,	με	τον	οποίο	συναντήθηκαν	για	τρίτη	
φορά,	στις	13	Μαρτίου	2012.	Αυτός,	με	τη	σειρά	του,	επανέλαβε	τη	διαχρονική	στήριξή	
του	στο	θεσμό	 των	Σωμάτων	Ασφαλείας,	 αν	και	αναφέρθηκε	στη	δύσκολη	οικονομική	
συγκυρία	που	διάγει	η	χώρα	και	τους	είπε	ότι	δεν	μπορεί	να	δεσμευτεί	για	θέματα	που	εν-
δεχομένως	να	μην	μπορεί	να	εφαρμόσει	ως	κυβέρνηση.	Ζήτησε,	ωστόσο,	κοστολογημένες	
προτάσεις	και	δεσμεύτηκε	ότι	θα	επανεξετάσει	από	μηδενική	βάση	τα	θέματα	μισθολογί-
ου,	ενώ	όσον	αφορά	το	πάγιο	αίτημά	τους	για	την	αναγνώριση	της	επικινδυνότητας	του	
λειτουργήματος,	 είπε	 ότι	 θα	 είναι	 ένα	από	 τα	 πρώτα	 νομοθετήματα	 του	 κόμματός	 του.	
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Επίσης,	σε	ό,τι	αφορά	την	προστασία	των	αστυνομικών	ως	μαρτύρων	σε	ποινικές	δίκες,	
δεσμεύτηκε	ότι	θα	υπάρξει	νομοθετική	ρύθμιση.

Βελτιωτικές ρυθμίσεις

Στις	21-03-2012	ψηφίστηκε	από	τη	Βουλή	το	σχέδιο	νόμου	του	υπουργείου	Προστασίας	
του	Πολίτη	για	το	Λιμενικό	Σώμα,	που	περιείχε	κάποιες	σημαντικές	ρυθμίσεις	με	βάση	
τα	αιτήματα	που	είχαν	υποβληθεί	από	την	προηγούμενη	χρονιά	στην	πολιτική	και	φυσική	
Ηγεσία:
1)	Εξαίρεση	εφαρμογής	αυτόφωρης	διαδικασίας	σε	βάρος	Αστυνομικών	κ.λπ.	(Άρθρο	

19):	Για	 τα	αδικήματα	που	διώκονται	 κατ’	 έγκληση	και	φέρεται	 ότι	 διαπράχθηκαν	από	
αστυνομικό,	λιμενικό	ή	πυροσβεστικό	υπάλληλο	κατά	την	άσκηση	των	καθηκόντων	τους	
και	εξαιτίας	αυτών	δεν	έχουν	εφαρμογή	οι	διατάξεις	των	άρθρων	275,	409	-	413	και	417	-	
429	του	Κώδικα	Ποινικής	Δικονομίας.
2)	Θέσπιση	 πόρων	 υπέρ	Μ.Τ.Σ.,	Τ.Α.Υ.Α.Π.	 και	 λοιπών	 ασφαλιστικών	Ταμείων	 του	

προσωπικού	 της	 Ελληνικής	Αστυνομίας,	 καθορισμός	 ημερομηνίας	 κατάταξης	Δοκίμων	
Αστ/κων	έτους	1995	(Άρθρο	20):
1.	 Στο	Μετοχικό	Ταμείο	Στρατού	 και	 στο	Ταμείο	Αρωγής	Υπαλλήλων	Αστυνομίας	

Πόλεων,	περιέρχεται	ως	πόρος	σε	ποσοστό	68%	και	32%	αντίστοιχα:	α)	ποσοστό	
5%	επί	των	επιβαλλόμενων	σε	χρήμα	ποινών,	καθώς	και	επί	των	ποσών	που	προ-
κύπτουν	από	τη	μετατροπή	των	στερητικών	της	ελευθερίας	ποινών,	β)	το	ποσό	που	
προέρχεται	από	την	εκποίηση	των	πάσης	φύσεως	πλεοναζόντων	και	μη	αναγκαιού-
ντων	ή	πεπαλαιωμένων	κινητών	πραγμάτων,	ιδίως	υλικών,	εφοδίων,	μηχανημάτων,	
παντός	είδους	τροχοφόρων	και	πλωτών	μέσων	της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	που	δεν	
μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	για	το	σκοπό	για	τον	οποίο	προορίζονται.	Τα	ανωτέ-
ρω	υλικά	παραδίδονται	στις	αρμόδιες	υπηρεσίες	του	Στρατού	Ξηράς	και	ακολου-
θείται	η	ισχύουσα	διαδικασία	για	την	εκποίηση	πολεμικού	υλικού.

2.	 Η	παράγραφος	1	του	άρθρου	4	του	ν.	663/1977	(Α΄215),	όπως	αντικαταστάθηκε	με	
το	άρθρο	24	του	ν.	2145/1993	(Α΄	88),	αντικαθίσταται	ως	εξής:	«1.	Τα	ποσά	των	
επιβαλλόμενων	σε	χρήμα	ποινών,	καθώς	και	τα	ποσά	που	προκύπτουν	από	τη	μετα-
τροπή	των	στερητικών	της	ελευθερίας	ποινών,	προσαυξάνονται	κατά	την	είσπραξη	
κατά	ποσοστό	ενενήντα	επτά	τοις	εκατό	(97%)».

3.	 Η	διαδικασία	είσπραξης	και	απόδοσης	των	πόρων	των	παραγράφων	1	και	2	στους	
ασφαλιστικούς	 φορείς,	 καθώς	 και	 κάθε	 άλλο	 σχετικό	 θέμα	 ρυθμίζεται	 με	 κοινή	
απόφαση	των	υπουργών	Οικονομικών,	Εθνικής	Άμυνας,	Εργασίας	και	Κοινωνικής	
Ασφάλισης	και	Προστασίας	του	Πολίτη.

4.	 Τα	τρία	πρώτα	εδάφια	της	παρ.	3	του	άρθρου	13	του	ν.	2622/1998	(Α΄	138),	όπως	
ισχύει,	αντικαθίστανται	ως	εξής:	«3.	Για	την	εξέταση	της	αίτησης	σύνδεσης	ή	συ-
νέχισης	αυτής,	καταβάλλεται	τέλος	υπέρ	του	Δημοσίου	ύψους	σαράντα	(40)	ευρώ	
για	κάθε	σύνδεση.	Αν	εγκριθεί	η	σύνδεση	ή	η	συνέχισή	της,	καταβάλλεται	υπέρ	του	
Δημοσίου	ετήσιο	τέλος	τετρακοσίων	(400)	ευρώ	για	κάθε	σύνδεση,	το	οποίο	προ-
σαυξάνεται	κατά	ποσοστό	15%.	Το	αναλογούν	στο	ποσοστό	αυτό	ποσό	αποδίδεται	
απευθείας	στα	ασφαλιστικά	 ταμεία	 του	προσωπικού	 της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	
επιμεριζόμενο	κατά	ποσοστό	68%	στον	Τομέα	Πρόνοιας	Αστυνομικών	του	Ταμείου	
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Επικουρικής	Ασφάλισης	και	Πρόνοιας	Απασχολούμενων	στα	Σώματα	Ασφαλείας	
και	 κατά	 ποσοστό	 32%	 στον	Τομέα	Πρόνοιας	Υπαλλήλων	Αστυνομίας	Πόλεων	
του	Ταμείου	Επικουρικής	Ασφάλισης	και	Πρόνοιας	Απασχολούμενων	στα	Σώματα	
Ασφαλείας.	Τα	ως	άνω	τέλη	και	το	ποσό	προσαύξησης	εισπράττονται	με	τη	διαδι-
κασία	που	προβλέπονται	από	τις	διατάξεις	του	ν.δ.	356/1974	(Α΄90)	μέσω	Δ.Ο.Υ.	
Τα	τέλη,	καθώς	και	το	ποσοστό	προσαύξησης	μπορούν	να	αναπροσαρμόζονται	με	
κοινή	απόφαση	των	υπουργών	Οικονομικών	και	Προστασίας	του	Πολίτη».

5.	 Για	τους	δόκιμους	αστυφύλακες	που	κατετάγησαν	το	έτος	1995,	λογίζεται	ως	ημε-
ρομηνία	κατάταξής	τους	για	τη	θεμελίωση	μισθολογικών	προαγωγών	η	19.6.1995.

6.	 Η	 καταβολή	 των	 μερισμάτων	 του	Μετοχικού	Ταμείου	 Στρατού	 (ΜΤΣ)	 από	 1ης	
Ιανουαρίου	2009	μέχρι	 31	Μαρτίου	2012	πραγματοποιείται	σε	βάρος	 του	λογα-
ριασμού	 του	Δημοσίου	No	200	«ΕΔ	Συγκέντρωση	Εισπράξεων	και	Πληρωμών»	
που	τηρείται	στην	Τράπεζα	της	Ελλάδος,	χωρίς	προηγούμενη	πίστωση	του	ως	άνω	
λογαριασμού	του	Δημοσίου	από	το	ΜΤΣ.	Το	συνολικό	ποσό	της	οφειλής	του	ΜΤΣ	
προς	το	Ελληνικό	Δημόσιο	από	την	ανωτέρω	αιτία	κατά	την	31η	Μαρτίου	2012	θα	
εξοφληθεί	τμηματικά	εντός	15	ετών,	αρχής	γενομένης	από	το	έτος	2013	με	παρα-
κράτηση	των	ετήσιων	ποσών	από	τις	μηνιαίες	υπέρ	ΜΤΣ	εισφορές	επί	της	μισθοδο-
σίας	των	εν	ενεργεία	υπαλλήλων	ως	εξής:

	 α)	κατά	τα	έτη	2013	έως	2015	ποσό	πέντε	εκατομμύρια	ευρώ	ετησίως,
	 β)	κατά	τα	έτη	2016	έως	2020	ποσό	οκτώ	εκατομμύρια	ευρώ	ετησίως,
	 γ)	κατά	τα	έτη	2021	έως	2025	ποσό	δεκαεπτά	εκατομμύρια	ευρώ	ετησίως,
	 δ)	κατά	τα	έτη	2026	και	2027	το	½	του	εναπομείναντος	ποσού	ετησίως.
Η	παρακράτηση	των	ετήσιων	ποσών	γίνεται	εντός	του	δεύτερου	εξαμήνου	κάθε	έτους.
7.	 Προαγωγές	Ανθυπαστυνόμων	-	ένταξη	Σχολής	Αστ/κων,	Τ.Ε.Μ.Α.,	Μετεκπαίδευ-

σης	-	Επιμόρφωσης	ΕΛ.ΑΣ.	στην	Τριτοβάθμια	Εκπαίδευση
(Άρθρο	25):
3)	Το	δεύτερο	εδάφιο	της	παρ.	7	του	άρθρου	7	του	ν.	3686/2008	(Α΄	158)	αντικαθίσταται	

με	εδάφια	ως	εξής:	«Στο	βαθμό	του	Υπαστυνόμου	Β΄	προάγονται	επίσης	με	την	ίδια	ως	
άνω	διαδικασία	και	οι	προαναφερόμενοι	Ανθυπαστυνόμοι	οι	οποίοι	συμπληρώνουν	είκοσι	
δύο	(22)	έτη	πραγματικής	υπηρεσίας	από	την	κατάταξή	τους,	εκ	των	οποίων	έντεκα	(11)	
στο	βαθμό	του	Ανθυπαστυνόμου,	εφόσον	είναι	αρχαιότεροι	των	ομοιοβάθμων	τους,	που	
προάγονται	λόγω	συμπλήρωσης	είκοσι	έξι	(26)	ετών	πραγματικής	υπηρεσίας.	Οι	ανωτέρω	
Υπαστυνόμοι	Β΄	εξομοιώνονται	με	Αξιωματικούς	του	ν.δ.	649/1970	και	με	τη	συμπλήρωση	
τριών	(3)	ετών	στο	βαθμό	τους,	προάγονται	στο	βαθμό	του	Υπαστυνόμου	Α΄,	χωρίς	να	δικαι-
ούνται	περαιτέρω	προαγωγής	με	την	επιφύλαξη	των	διατάξεων,	των	παραγράφων	8	και	9.»
4)	Στην	παρ.	4	του	άρθρου	41	του	ν.	1481/1984	(Α΄152)	προστίθεται	δεύτερο	εδάφιο	ως	

ακολούθως:	«Η	παραγωγική	Σχολή	Αστυφυλάκων	και	το	Τμήμα	Επαγγελματικής	Μετεκ-
παίδευσης	Ανθυπαστυνόμων	της	Σχολής	Μετεκπαίδευσης	και	Επιμόρφωσης	της	Ελληνι-
κής	Αστυνομίας	ανήκουν	στην	ανώτερη	βαθμίδα	της	τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης».

Έβαλαν....χέρι και στο Ίδρυμα

Την	ίδια	ώρα,	ωστόσο,	η	κυβέρνηση	εξαιρούσε	τους	αστυνομικούς	από	τη	χορήγηση	
του	εκλογικού	επιδόματος	με	το	άρθρο	3	του	μνημονιακού	Νόμου	4051/2012,	που	τελικά	
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δεν	ίσχυσε	και	πήραν	130	ευρώ	μεικτά,	ενώ	γινόταν	γνωστό	ότι	τελευταίο	θύμα	των	πε-
ρικοπών	του	Μνημονίου	ήταν	το	«Ίδρυμα	Παιδικές	Εξοχές	Ελληνικής	Αστυνομίας»	και	ο	
ειδικός	λογαριασμός	που	τηρείται	στην	Τράπεζα	της	Ελλάδος	με	τις	εισφορές	που	κρατού-
νται	μηνιαίως,	αποκλειστικά	από	όλους	τους	αστυνομικούς,	για	την	οικονομική	ενίσχυση	
αναξιοπαθούντων	αστυνομικών	και	θυμάτων	εν	ώρα	υπηρεσίας.	Η	κυβέρνηση	δεν	σεβά-
στηκε	ούτε	τον	ιερό	σκοπό	για	τον	οποίο	είχε	ιδρυθεί	αυτός	ο	λογαριασμός	και	προχώρησε	
στην	κλοπή	των	χρημάτων	που	είχαν	αποταμιευθεί	τα	τελευταία	χρόνια,	με	αποτέλεσμα	
τα	αποταμιευμένα	23.444.000	€	να	μεταπέσουν	στα	13.000.000	(ονομαστική	αξία)	και	η	
τρέχουσα	να	είναι	7.000.000	€,	και	μάλιστα	χωρίς	να	είναι	δυνατή	η	άμεση	εκταμίευσή	
τους.	Μάλιστα,	«κουρεύτηκαν»	ακόμα	και	τα	έξοδα	λειτουργίας	των	κατασκηνώσεων.	Το	
ποσό	που	ανερχόταν	στις	805.000	€,	είχε	ονομαστική	αξία	πλέον	460.000	€	και	τρέχουσα	
τιμή	μόλις	246.000	ευρώ.

Οι	Ομοσπονδίες,	περιέγραψαν	αυτήν	την	κατάσταση	με	δραματικούς	τόνους	σε	επιστο-
λή	τους	προς	τον	Πρωθυπουργό	Λουκά	Παπαδήμο,	εξηγώντας	του	ότι	«οι χρηματικοί πό-
ροι του ειδικού αυτού λογαριασμού προέρχονται αποκλειστικά από τις κρατήσεις των 62.370 
μετόχων του, εν ενεργεία Αστυνομικού και Πολιτικού Προσωπικού και των 6.370 συνταξι-
ούχων συναδέλφων μας, οι οποίες ανέρχονται στα 6,10 € το μήνα, χωρίς να υπάρχει καμία 
κρατική επιχορήγηση-ενίσχυση ή κοινωνικός πόρος οποιασδήποτε μορφής.

Παρά την ως άνω αποκλειστικώς συνδρομητική προέλευση των πόρων του, ο προαναφε-
ρόμενος Νόμος θέσπισε αυτόν το λογαριασμό αρωγής ως Ν.Π.Δ.Δ. Ο εν λόγω λογαριασμός 
δημιουργήθηκε, ουσιαστικά, για να μην γίνεται μεταξύ μας έρανος για παθόντες συναδέλφους 
εν ώρα υπηρεσίας, είτε για όσους αντιμετώπιζαν προβλήματα που δεν μπορούσαν οι ίδιοι να 
αντιμετωπίσουν. Επισημαίνουμε ότι η χορήγηση αφορά αποκλειστικά και μόνο -βάσει κατα-
στατικής διάταξης- συναδέλφους οι οποίοι έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση, 
η οποία αποδεικνύεται με τη φορολογική δήλωση (Ε1 - Ε9) και με τα εισοδηματικά-περι-
ουσιακά στοιχεία του ενδιαφερόμενου και δεν έχει καμία μα καμία σχέση με λογαριασμούς 
αλληλοβοηθείας. 

Και αφού αναφέρονταν στη χρηστή και λελογισμένη διαχείριση του Λογαριασμού αυτού 
αφ’ ενός και την επιτυχή λειτουργία του αφ’ ετέρου, με συνέπεια να δημιουργηθεί ικανό 
αποθεματικό ποσό το οποίο την 9/3/2012 ανερχόταν στα 23.444.793,79, τον καλούσαν να 
σεβαστεί τους κόπους των αστυνομικών, και ενόψει εκλογών της 6ης Μαΐου 2012, να λά-
βουν σαφή και ξεκάθαρη θέση στο προεκλογικό τους πρόγραμμα όλα τα πολιτικά κόμματα 
απέναντι στην Αστυνομική οικογένεια, και να δεσμευτούν δημόσια ότι θα εξεύρουν τους 
τρόπους για την ανακεφαλαιοποίηση του απωλεσθέντος αποθεματικού του Ειδικού αυτού 
Λογαριασμού Αρωγής».

Στις	25	Μαρτίου	2012,	ανήμερα	της	Εθνικής	επετείου,	το	πανελλήνιο	βρέθηκε	αντιμέ-
τωπο	με	τα	δρακόντεια	μέτρα	ασφαλείας	στις	παρελάσεις.	Πολλοί	μίλησαν	για	σιδηρό-
φρακτες	παρελάσεις	και	επέκριναν	το	γεγονός	ότι	οι	επίσημοι	συμμετείχαν	σε	αυτές	μόνο	
παρουσία	ισχυρής	αστυνομικής	δύναμης.
Η	ΠΟΑΞΙΑ	κλήθηκε	και	πάλι	από	τα	ΜΜΕ	να	σχολιάσει	την	τακτική	αυτή	των	κυβερ-

νώντων	και	ο	Δημήτρης	Γεωργατζής	δήλωσε	κατηγορηματικά:	«Είμαστε με τους συμπολί-
τες και λέμε ότι αυτή η εθνική επέτειος καθιερώθηκε για να τιμήσουμε τους Ήρωες του 21. 
Κάποιοι άνθρωποι με πίστη στα ιδανικά του γένους κέρδισαν το στεφάνι της αθανασίας, 
πώς; Σφυρηλατώντας την ελευθερία στον ορίζοντα της παγκόσμιας ιστορίας και εμείς πρέπει 
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να τους τιμούμε πάντα με περηφάνια. Αυτό όμως έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την επιβολή 
αυτών των αστυνομικών μέτρων. Η αγανάκτηση του λαού μας δεν αντιμετωπίζονται με τον 
τρόπο αυτό και σίγουρα δεν πρέπει να εκφράζονται με άστοχους τρόπους και σε άκαιρες 
περιστάσεις όπως η παρέλαση.. 

Είναι γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με μια πανστρατιά αστυνομικής παρουσίας στο κέ-
ντρο της Αθήνας. Τέτοια μέτρα λαμβάνονται πρώτη φορά.

Όλοι αυτοί που κόπτονται για την κοινωνική γαλήνη και επιστρατεύουν για άλλη μια φορά 
της ΕΛ.ΑΣ. για να σώσουν την χαμένη τους τιμή, είναι φρονιμότερο να σιωπούν».

Να	σημειώσουμε	επίσης,	ότι	από	τις	καθημερινές	σχεδόν	παρεμβάσεις	της	Ομοσπονδί-
ας,	δεν	απουσίαζε	και	το	ενδιαφέρον	της	για	τα	ζητήματα	των	μεταναστών	και	των	κυβερ-
νητικών	τους	χειρισμών,	ειδικότερα.	Με	αφορμή	τις	ειδήσεις	που	έφερναν	την	κυβέρνηση	
αποφασισμένη	να	λειτουργήσει	χώρους	κράτησης	αλλοδαπών	στις	Αστυνομικές	Σχολές,	ο	
Δημήτρης	Γεωργατζής,	απαντούσε	και	πάλι	στο	εύλογο	ενδιαφέρον	των	ΜΜΕ:

«Δεν υπάρχει ενημέρωση και απ’ αυτό το γεγονός προκύπτει διστακτικότητα και φυσικά 
δεν υπάρχει εμπιστοσύνη γιατί υπάρχει μια διάχυτη εικόνα περιφρόνησης της δημοκρατικής 
κατάκτησης της ενημέρωσης.

Υπάρχει ανάγκη σχεδιασμού, ενημέρωσης και φερεγγυότητας για να υπάρχει αξιοπιστία 
και κατανόηση ενός τέτοιου εγχειρήματος.

Ο σχεδιασμός δεν πρέπει να είναι πρόχειρος και βιαστικός και χωρίς σοβαρές περιφερει-
ακές πολιτικές. Αυτό καθιστά το εγχείρημα υψηλού ρίσκου… Υπάρχει κίνδυνος τα γκέτο, οι 
απάνθρωπες συνθήκες να μεταφερθούν από το ένα μέρος στο άλλο και ο κίνδυνος να γίνουν 
στρατόπεδα που θα διασύρουν την χώρα διεθνώς, θα είναι υπαρκτός. 

Τα κέντρα φιλοξενίας χωρίς υποδομές και ανθρώπινες συνθήκες μπορεί να φέρουν αντίθε-
τα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, και να πάρουν άλλου χαρακτήρα εκρηκτική μορφή. 
Πρέπει να συνδυαστούν με έγκαιρες και σοβαρές πολιτικές ασύλου και γρήγορες διαδικασίες 
επαναπροώθησης παράνομων μεταναστών.

Ουσιαστική παρέμβαση για ποιοτικές προδιαγραφές που χρειάζονται για να λειτουργούν 
τα κέντρα αυτά ως πραγματικά κέντρα φιλοξενίας και όχι ως ΄΄αποθήκες ανθρώπων΄΄. Προ-
καλεί κατάπληξη η σπουδή που ανακάλυψαν, αν ανακάλυψαν το ζωτικό για την Αστυνομία 
αυτό χώρο ή αν αυτό δεν γίνεται χάριν εντυπωσιασμού. Θα ήταν δε παγκόσμια πρωτοτυπία, 
από τη μία να εκπαιδεύονται οι συνάδελφοι μας και από την άλλη να υπάρχουν σε κατάσταση 
ομηρίας και εξαθλίωσης συνάνθρωποί μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28

Πολιτικές επιπτώσεις

Τα	μνημόνια,	βέβαια,	δεν	έχουν	θύματα	μόνο	μεταξύ	των	εργαζομένων	και	των	συμπο-
λιτών	μας.	«Τρώνε»	και	κόμματα	και	κυβερνήσεις,	κι	αυτό	φάνηκε	περίτρανα	με	την	έκβα-
ση	της	διακυβέρνησης	Παπανδρέου	και	Παπαδήμου.	Οι	πρόωρες	βουλευτικές	εκλογές	της	
6ης	Μαΐου	2012	καταδείκνυαν	το	εύρος	των	σεισμικών	δονήσεων	στο	εγχώριο	πολιτικό	
κατεστημένο:
Η	Ν.Δ.	κατέλαβε,	σε	επτακομματική	τώρα	Βουλή,	την	πρώτη	θέση	με	18,85%	και	108	

έδρες,	ενώ	ο	ΣΥΡΙΖΑ	ήρθε	δεύτερος	(!)	με	16,78%	και	52	έδρες,	τετραπλασιάζοντας	τις	
δυνάμεις	του.	Το	ΠΑΣΟΚ	υπέστη,	επίσης,	ήττα	με	σημαντική	μείωση	των	ποσοστών	του	
(13,18%	και	41	έδρες)	ενώ	στους	κερδισμένους	συγκαταλέγονται	οι	Ανεξάρτητοι	Έλλη-
νες	με	ποσοστό	10,60%	και	33	έδρες	και	ακολουθούν	το	ΚΚΕ	με	8,48%	και	26	έδρες,	η	
Χρυσή	Αυγή	με	6,97%	και	21	έδρες	και	η	Δημοκρατική	Αριστερά	με	6,11%	και	19	έδρες.	
Κυβέρνηση,	όμως,	δεν	σχηματίστηκε,	οπότε	στις	17	Μαΐου	2012	ορκίστηκε	η	υπηρεσιακή	
κυβέρνηση	του	Παναγιώτη	Πικραμμένου,	με	υπηρεσιακό	υπουργό	Προστασίας	του	Πολί-
τη	τον	Επίτιμο	Α’	Αντιπρόεδρο	της	ΠΟΑΞΙΑ,	Ελευθέριο	Οικονόμου.	
Οι	εκλογές	έγιναν	στις	17	Ιουνίου	2012,	οπότε	πρώτο	κόμμα	ήλθε	ξανά	η	Νέα	Δημο-

κρατία	με	ανεβασμένα	τα	ποσοστά	της	(29,7%),	δεύτερος	ο	ΣΥΡΙΖΑ	(26,9%)	και	τρίτο	το	
ΠΑΣΟΚ	με	ποσοστό	12,3%.	Τα	υπόλοιπα	κόμματα	που	μπήκαν	στη	Βουλή	είχαν	ποσοστά	
μικρότερα	του	8%	και	ήταν	οι	Ανεξάρτητοι	Έλληνες,	Χρυσή	Αυγή,	Δημοκρατική	Αριστε-
ρά	και	ΚΚΕ.	Μετά	τις	 εκλογές,	Νέα	Δημοκρατία,	ΠΑΣΟΚ	και	Δημοκρατική	Αριστερά	
συγκρότησαν	Κυβέρνηση	με	Πρωθυπουργό	 τον	Αντώνη	Σαμαρά,	 ο	 οποίος	 διόρισε	στο	
πόστο	του	υπουργού	Δημόσιας	Τάξης	και	Προστασίας	του	Πολίτη	τον	Νίκο	Δένδια,	καλό	
γνώστη	των	προβλημάτων	της	Αστυνομίας,	καθώς	παλιότερα	είχε	διατελέσει	και	υπουργός	
Δικαιοσύνης	και	κομματικός	αρμόδιος	για	θέματα	Δημόσιας	Τάξης.
Με	αυτές	τις	βουλευτικές	εκλογές	είναι	σαφές	ότι	εκφράστηκε	η	καθολική	αντίθεση	του	

λαού	μας	στην	πολιτική	των	Μνημονίων	και	στις	αρνητικές	τους	συνέπειες.	Τα	πολιτικά	
κόμματα	διεκδίκησαν	την	ψήφο	του	Ελληνικού	Λαού	και	κρίθηκαν	για	τα	προγράμματα	
και	τις	προσδοκίες	που	του	καλλιέργησαν.	
Η	Ομοσπονδία,	δια	του	προέδρου	της	Δημήτρη	Γεωργατζή,	έπαιρνε	θέση	στις	εξελίξεις	

αυτές,	απαντώντας	σε	ερωτήσεις	δημοσιογράφων,	αναφορικά	με	την	τακτική	της:
«Όλοι γνωρίζουμε τα αγκάθια που θα χρειαστεί να χειριστεί το νέο κυβερνητικό σχήμα. Η 

οικονομία είναι στο επίκεντρο, αλλά γύρω της θ’ αναπτυχθούν ένα σωρό άλλα προβλήματα, 
όπως η κοινωνική συνοχή, τα εργασιακά, η ασφάλεια και θα πρέπει να γίνουν υψηλής ακρι-
βείας ελιγμοί, ώστε να αποφύγουμε οποιοδήποτε ατύχημα που θα δημιουργήσει αλυσιδωτή 
έκρηξη σε όλους τους τομείς.



703

Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

Πρέπει οι πολιτικοί αρχηγοί, οι υπουργοί και οι βουλευτές να αντιληφθούν την ευθύνη 
και τις προκλήσεις αυτής της Βουλής. Δεν είναι απλά μια διαχειριστική πρόκληση, ούτε μια 
πολιτική διαδικασία, είναι ένας χορός όπου πρέπει να κάνουν σωστά και συγχρονισμένα με 
την κοινωνία βήματα, για να μην ποδοπατήσει ο ένας τον άλλον και για να μην δίνουν την 
εικόνα ενός χορευτικού σε σύγχυση.

Οι πολιτισμένοι λαοί κερδίζουν την εξουσία με την ψήφο των πολλών, κυβερνώντας με 
την ικανότητα των ολίγων και μεγαλουργούν με την πνοή του ενός, έλεγε ο Ελευθέριος Βε-
νιζέλος».
Επίσης,	στις	31	Ιουλίου	2012,	ο	Δημήτρης	Γεωργατζής,	με	αφορμή	δηλώσεις	του	υπουρ-

γού	περί	αποδέσμευσης	μεγάλου	αριθμού	αστυνομικών	από	τη	φύλαξη	στόχων,	σχολίαζε	
ότι «είναι απόφαση ουσίας, αφού απεγκλωβίζονται από άλλα καθήκοντα περίπου 1.500 συ-
νάδελφοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν το έργο της Αστυνομίας στη μάχη που δίνουμε καθημερινά 
για την ασφάλεια των συμπολιτών μας. 

Γι’ αυτό λοιπόν, επειδή απαιτούνται λύσεις άμεσες και δραστικές, χαιρετίζουμε ως θετική 
την κατεύθυνση των δηλώσεων του κ. υπουργού, με την προϋπόθεση όμως ότι αυτές θα υλο-
ποιηθούν και δεν θα μείνουν απλά δηλώσεις, όπως έχει γίνει στο παρελθόν.

Όλοι γνωρίζουμε, ότι καθημερινά οι συμπολίτες μας αξιώνουν ένα αξιοπρεπές αίσθημα 
ασφαλείας στην καθημερινότητά τους και αντίθετα υπάρχουν κριτικές σε βάρος επωνύμων 
και πολιτικών προσώπων για καταστρατήγηση του νομοθετικού πλαισίου που καλύπτει υπερ-
βάσεις.

Καθίσταται επιτακτική ανάγκη, ο επαναπροσδιορισμός και η πλήρης αναθεώρηση του 
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου να μην διατίθενται μέσα και δυνάμεις σε πρό-
σωπα ειδικών κατηγοριών, σε βάρος της ποιότητας ασφάλειας των συμπολιτών μας».

Η	νέα	τρικομματική	κυβέρνηση,	καλείται	τώρα	να	διαχειριστεί	τις	συνέπειες	της	κρίσης,	
διαρκούσης	της	κρίσης,	σε	ένα	αβέβαιο	και	ασταθές	ευρωπαϊκό	περιβάλλον.	
Οι	πρώτες	μέρες	μετά	τις	εθνικές	εκλογές	και	ο	σχηματισμός	κυβέρνησης	εθνικής	σω-

τηρίας,	ειδικότερα,	γεννούν	αισθήματα	αισιοδοξίας	για	το	αύριο,	χωρίς	να	παραβλέπονται	
οι	δυσκολίες	και	τα	πελώρια	προβλήματα	που	ζητούν	επιτακτικά	λύσεις219.	Στο	χέρι	των	
κυβερνώντων	είναι	να	κάνουν	πράξη	τις	προεκλογικές	τους	εξαγγελίες	(αξιοκρατικό	σύ-
στημα	κρίσεων,	 διακομματική	 επιτροπή	 για	 τη	μεταρρύθμιση,	αξιοπρεπής	διαβίωση	με	
ένα	δίκαιο-νέο	μισθολόγιο,	επάρκεια	πόρων	για	τις	λειτουργικές	δαπάνες	κ.ά.),	αποκαθι-
στώντας	έτσι	και	την	κλονισμένη	σχέση	των	Αξιωματικών	προς	τους	ίδιους	τους	θεσμούς	
του	πολιτεύματος.
Το	συνδικαλιστικό	κίνημα,	σχεδόν	από	την	αρχή,	είχε	διαχωρίσει	τη	θέση	του	από	τις	

πολιτικές	 των	Μνημονίων,	 ακολουθώντας	μια	καταγγελτική,	μαχητική	στάση	με	στόχο	
την	αποτροπή	της	εφαρμογής	συγκεκριμένων	καταστροφικών	για	την	Ελληνική	Αστυνο-
μία	και	τον	Έλληνα	Αστυνομικό	αποφάσεων.	Δεν	δίστασε,	όπως	έχουμε	ήδη	τονίσει,	να	
εκφράσει	την	έντονη	διαμαρτυρία	του,	όχι	μόνο	προς	τους	εκπροσώπους	των	ελληνικών	
κυβερνήσεων,	αλλά	και	προς	τους	εκπροσώπους	της	τρόικας	στην	Αθήνα,	πρωτοτυπώντας	
με	τις	πρωτοβουλίες	του	αυτές.	
Απέδειξε	έτσι	για	άλλη	μια	φορά	ότι	δεν	λειτούργησε	συντεχνιακά,	περιχαρακωμένο	

σε	έναν	περιοριστικό	συνδικαλιστικό	ρόλο,	με	άποψη	μόνο	για	τα	του	οίκου	μας,	αλλά	ότι	

219. Σημείο τριβής αποτέλεσε εξαρχής πάντως και η εκλογική αποζημίωση, η οποία καθορίστηκε 
τελικά στο ποσό των 130 ευρώ.
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αφουγκράζεται	τις	αγωνίες	και	τα	προβλήματα	των	συμπολιτών,	αγωνιά	για	ό,τι	συμβαίνει	
γύρω	του,	διατυπώνει	τον	προβληματισμό	του	αστυνομικού	και	αρθρώνει	ένα	ώριμο	συνδι-
καλιστικό	λόγο,	χωρίς	κραυγές	και	περιττές	εξάρσεις	για	εσωτερική	και	μόνο	κατανάλωση.	
Μέσα	σε	αυτό	το	νέο	περιβάλλον	συνεχίζουν	να	πορεύονται	και	οι	αστυνομικοί	συνδι-

καλιστές,	καλώντας	αμέσως-αμέσως	τον	νέο	Πρωθυπουργό	να	φανεί	συνεπής	στις	δεσμεύ-
σεις	του	και	να	μην	τους	διαψεύσει.	Κατά	την	ανάγνωση	των	Προγραμματικών	Δηλώσεων	
στη	Βουλή	δεν	έγινε,	ωστόσο,	καμία	αναφορά	στα	αιτήματά	τους.
Ο	Δημήτρης	Γεωργατζής,	δήλωνε	επίσης	στους	δημοσιογράφους:	«Η παροχή ασφάλει-

ας της ζωής, της περιουσίας, της ευημερίας δεν είναι μια συνηθισμένη υπηρεσία. Η αμοιβή 
κάποιου, που σε μια στιγμή κινδύνου βάζει το σώμα του χωρίς δεύτερη σκέψη για να προστα-
τέψει τη ζωή ενός συμπολίτη, δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Δεν ζητάμε προνομιακή μεταχείριση έναντι των υπολοίπων δοκιμαζόμενων συμπολιτών 
μας, όπως σκόπιμα, παραπλανητικά και κακόβουλα προσπαθούν κάποιοι να παρουσιάσουν.

Ζητάμε δίκαιη και ίση μεταχείριση και αναγνώριση του έργου μας προς τους συμπολίτες 
μας και την πατρίδα, καθώς και την εφαρμογή των νόμων, που βλέπουμε δυστυχώς να κατα-
λύονται σύμφωνα με τις οδηγίες των προστατών μας από την Εσπερία.

Δεν είναι δυνατόν να επιδιώκεται η οικονομική ανάκαμψη της χώρας, χωρίς να κατο-
χυρώνεται το αυτονόητο: Η ομαλή λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας, των Οργανισμών 
εκείνων δηλαδή που είναι υπεύθυνοι για την εμπέδωση του αγαθού της ασφάλειας.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει η Αστυνομία να υπολειτουργεί, χρειάζεται 
το ελάχιστο προσωπικό, κτιριακό και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Δεν θα επιτρέψουμε να παραδοθεί η χώρα στην ανομία και στην αυτοδικία με την επιχει-
ρούμενη μείωση της επιχειρησιακής δράσης και αποστολής της ΕΛ.ΑΣ.»

Το	κλίμα	είναι	ιδιαίτερα	φορτισμένο	λόγω	και	των	αστυνομικών	συμβάντων	που	απα-
σχολούν	την	κοινή	γνώμη	συχνά	-	πυκνά,	φέρνοντας	στο	προσκήνιο	τυχόν	υπηρεσιακές	
ευθύνες.	Μια	τέτοια	υπόθεση	ήταν	και	η	εξαφάνιση	γνωστών	υπόπτων	τέλεσης	τρομοκρα-
τικών	ενεργειών,	που	ήταν	υποχρεωμένοι	να	δίνουν	το	«παρών»	σε	αστυνομική	υπηρεσία.	
Ο	πρόεδρος	της	ΠΟΑΞΙΑ	Δημήτρης	Γεωργατζής,	έδωσε	ξεκάθαρες	απαντήσεις	για	άλλη	
μια	φορά,	μιλώντας	αυτή	τη	φορά	στο	ραδιόφωνο	του	Σκάι:	«Τώρα που έχει παρέλθει η 
φόρτιση επιβάλλεται να δούμε τα πράγματα με νηφαλιότητα και κατασταλαγμένη σκέψη ώστε 
να αποδοθεί η αλήθεια των πραγμάτων.

Η παράλειψη ιεραρχικής ενημέρωσης από τον αρμόδιο Αξιωματικό για τη μη εμφάνιση 
των υποδίκων τις συγκεκριμένες ημερομηνίες που είχαν υποχρέωση, αποτελεί μια εντελώς 
τυπικού χαρακτήρα παράβαση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την ουσιαστική 
δυνατότητα που είχαν οι υπόδικοι, στον ενδιάμεσο χρόνο εμφάνισής τους να απομακρυνθούν 
από τον τόπο διαμονής τους, αφού τα σύγχρονα συγκοινωνιακά μέσα σήμερα παρέχουν την 
ευχέρεια σε λίγες ώρες κάποιος να βρεθεί εκτός των ορίων της χώρας.

Η Αστυνομία δε, δεν νομιμοποιείται να επιτηρεί - παρακολουθεί πολίτες για τους οποίους 
η δικαιοσύνη έχει πιστοποιήσει και αποφανθεί, ότι η ελεύθερη μετακίνησή τους δεν δημιουρ-
γεί κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, όταν αυτοί εμφανίζονται στους συγκεκριμέ-
νους χρόνους που έχει ορίσει. Τυχόν δε, αντίθετη συμπεριφορά της Αστυνομίας θα ισοδυνα-
μούσε με εκούσια παράβαση δικαστικής απόφασης με τα αποτελέσματα που όλοι φαντάζεσθε 
ή καταλαβαίνετε.

Πρέπει δε, να γνωρίζετε ότι η παράλειψη των υπόχρεων προς εμφάνιση στην Αστυνομική 
Υπηρεσία, αποτελεί ελαφρά πλημμεληματική παράβαση για την οποία είναι αμφίβολο εάν 
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δικαιολογείται η έκδοση εντάλματος σύλληψης.
Επομένως, αλλού ανήκουν οι ευθύνες και όχι στις Αστυνομικές Υπηρεσίες, για το γεγονός 

ότι δόθηκε η δυνατότητα στους υπόδικους να κινούνται – κυκλοφορούν ελεύθερα, αλλά και η 
ευχέρεια, όποτε το επιθυμούν, να παραβιάζουν τους όρους της εμφάνισής τους. 

Οι περιοριστικοί όροι έπρεπε να ήταν πιο αυστηροί, όπως σε άλλα πρόσωπα στο παρελ-
θόν.

Οι συνάδελφοί μου διακινδυνεύουν τη ζωή τους και δεν επιτρέπεται να υπάρχουν τέτοιες 
κραυγαλέες περιπτώσεις κρατικής συμπεριφοράς και αδιαφορίας με ό,τι αυτό σημαίνει, και 
όπως το καταλαβαίνει ο κάθε συμπολίτης μας.

Είναι γεγονός και το επαναλαμβάνω ότι μας τρομάζει η ιδέα αυτών που γίνονται και συμ-
βαίνουν, με τα προβλήματα που δημιουργούνται από το δικονομικό - δικαστικό μας σύστημα.

Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας, όπως ο νόμος ορίζει. Απλά ζητάμε οι νόμοι να ισχύουν 
το ίδιο για όλους και για όλα».

Οι	συνδικαλιστές	γνωρίζουν	πλέον	ότι	οκτώ	στους	δέκα	συναδέλφους	τους	έχουν	υπο-
στεί	ισχυρό	πλήγμα	και	από	τη	μείωση	του	αφορολόγητου	στα	5.000	€,	αναδρομικά	από	
την	1-1-2011.	Οι	πιο	επιβαρημένοι	είναι	αυτοί	που	ένα	χρόνο	πριν	δεν	πλήρωναν	καθόλου	
φόρο	εισοδήματος,	δηλαδή	όσοι	δήλωναν	μέχρι	12.000	€	ετήσιο	εισόδημα,	αλλά	και	οι	
τρίτεκνοι	και	πολύτεκνοι,	για	τους	οποίους	υπήρξε	δραματική	μείωση	του	αφορολόγητου.
Η	συνάντηση	με	τον	νέο	υπουργό	Δημόσιας	Τάξης	και	Προστασίας	του	Πολίτη	Νίκο	

Δένδια,	που	έγινε	στις	26	Ιουλίου	2012,	ήταν	μάλλον	τυπική,	αφού	πέραν	της	υποβολής	
του	υπομνήματος	με	τα	γνωστά	αιτήματα	(οικονομικά,	θεσμικά,	συνταξιοδοτικά,	πάγωμα	
προσλήψεων	κ.λπ.)	και	την	έκφραση	της	αγωνίας	των	συνδικαλιστών	για	τις	απώλειες	των	
συναδέλφων	τους	(ήδη	είχαν	εμφανιστεί	και	κάποια	αυξητικά	κρούσματα	αυτοκτονιών,	
αλλά	και	μια	αυξητική	τάση	τροχαίων	δυστυχημάτων)220	η	συζήτηση	δεν	κατέληξε	που-
θενά.	Ο	υπουργός	υποσχέθηκε	μόνο	ότι	στο	εξής	δεν	θα	υπάρξουν	φαινόμενα	εν	κρυπτώ	
προώθησης	νομοθετημάτων...

Αναπόφευκτα,	λοιπόν,	συνέχισαν	την	κοινή	τους	πορεία,	με	ένστολες	συγκεντρώσεις	
διαμαρτυρίας	στην	Αθήνα	(31	Αυγούστου	2012	και	6	Σεπτεμβρίου	2012),	πολιορκώντας	
τον	νέο	υπουργό	Οικονομικών	Γιάννη	Στουρνάρα,	προκειμένου	να	δρομολογηθούν	οι	ανα-
γκαίες	 ρυθμίσεις	 για	 τη	 διασφάλιση	 της	 λειτουργίας	 των	 Σωμάτων	Ασφαλείας	 και	 την	
επικράτηση	της	λογικής	στις	αποφάσεις	των	κυβερνώντων.	Η	συνάντησή	τους	αποβαίνει	
άκαρπη,	ενώ	την	κατάσταση	είχε	περιπλέξει	και	η	απόφαση	του	ΓΛΚ	να	μην	εγκρίνει	τις	
συμπληρωματικές	πιστώσεις	των	11.720.000	€	προκειμένου	να	καλυφθεί	η	προκαλούμενη	
δαπάνη	τρέχοντος	έτους	από	την	αιτούμενη	αύξηση	του	ανώτατου	ορίου	ωρών	νυχτερινής	
απασχόλησης.	
Κατά	τη	συνάντηση	που	είχαν	με	τον	Γιάννη	Στουρνάρα,	τους	ανακοινώθηκε,	εν	είδει	

τελεσιγράφου,	ότι	τις	προσεχείς	ημέρες	θα	υποβάλλει	στην	«τρόικα»	(!),	ένα	σχέδιο	περι-

220. Σε μια συμβολική του κίνηση, το Δ.Σ. της ΠΟΑΞΙΑ αποφάσισε να καταθέσει σε τραπεζικό λο-
γαριασμό υπέρ των ορφανών τέκνων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας το χρηματικό ποσό 
των 1.500 ευρώ, το οποίο αντιστοιχούσε στο σύνολο της εκλογικής αποζημίωσης που είχαν λάβει τα 
μέλη του, σημειώνοντας ότι «το ποσό αυτό δεν θα ανακουφίσει τα δεκάδες ορφανά των συναδέλφων 
που έφυγαν από κοντά μας, αλλά αποτελεί μια συμβολική κίνηση, η οποία καταδεικνύει ότι ακόμη και 
τώρα, που η κρίση έχει “γονατίσει” τα σπίτια αλλά και τις ζωές όλων μας, η ανθρωπιά δεν έχει χαθεί.
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κοπών	της	τάξεως	του	6%	ή	7,5%.	Τον	κατήγγειλαν	δε	ότι	τους	ζήτησε	να	το	αποδεχτούν	
«στο	όνομα	της	σωτηρίας	της	πατρίδας	μας,	προσθέτοντας	ότι	οι	περικοπές	είναι	αναδρο-
μικές	από	1/7/2012,	 ενώ	το	2013	θα	ακολουθήσουν	νέες	περικοπές	ύψους	200.000.000	
ευρώ	για	τους	ενστόλους	των	Σ.Α.	και	Ε.Δ.»
Η	απάντησή	τους	ήταν,	φυσικά,	«πληρωμένη»: «Επειδή βαρεθήκαμε πλέον αυτούς που 

μας χτυπάνε φιλικά την πλάτη και μας κατευοδώνουν με ανέξοδες υποσχέσεις. Επειδή η κα-
ραμέλα της επίκλησης του πατριωτικού αισθήματος για να σωθεί η Πατρίδα έχει γίνει πολύ 
πικρή στο στόμα μας. Επειδή όλοι αυτοί που δήθεν παλεύουν για τη σωτηρία της Πατρίδας 
τη θυμήθηκαν εσχάτως και αμφισβητούμε τόσο την ειλικρίνεια των προθέσεών τους όσο και 
αυτόν τον πατριωτισμό τους, καθώς στον πρώτο βρυχηθμό της Τρόϊκας μετατράπηκαν από 
τα “Λιοντάρια” που παρίσταναν προεκλογικά σε τρομαγμένα “γατάκια” σήμερα. Επειδή 
το αίμα των συναδέλφων μας αλλά και η υπερπροσπάθεια που καταβάλλουμε όλοι καθη-
μερινά για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καταδεικνύει περίτρανα τη 
συνεισφορά μας στην πατρίδα μας. Επειδή Ελλάδα χωρίς Έλληνες αλλά και χωρίς ασφάλεια 
και κοινωνική ειρήνη δεν νοείται. Επειδή οι οικογένειές μας ζουν ήδη κάτω από τα όρια της 
φτώχειας και ο κόμπος όχι μόνο έφτασε αλλά έσπασε πλέον το χτένι. ΚΑΛΟΥΜΕ, όλους τους 
συναδέλφους και τις συναδέλφισσες -εν ενεργεία και συνταξιούχους- την Πέμπτη 6 Σεπτεμ-
βρίου 2012 και ώρα 17:30 στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο της Αθήνας σε πανελλαδική ένστολη 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας».

Κύριοι Αρχηγοί, ελάτε μαζί μας!

Σε	μια	ύστατη	προσπάθεια	εξεύρεσης	λύσης,	στις	4	Σεπτεμβρίου	2012	επισκέφθηκαν	
και	τα	Αρχηγεία	του	Λιμενικού	Σώματος,	του	Πυροσβεστικού	Σώματος	και	της	Ελληνικής	
Αστυνομίας,	καλώντας	τους	ίδιους	τους	κ.	Αρχηγούς	να	δώσουν	κι	εκείνοι	το	δικό	τους	
«παρών»	στο	Καλλιμάρμαρο:

«Κύριοι Αρχηγοί, Σας καλούμε να προστατεύσετε την τιμή και την υπόληψη των διοικου-
μένων όχι μόνο με όρους ιεραρχίας, αλλά και με όρους κοινωνίας, διότι σε τελική ανάλυση 
“Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι: Πρώτον, ότι ανθρώπων άρχει. Δεύτερον, ότι κατά νό-
μους άρχει. Τρίτον, ότι ουκ αεί άρχει”. Και οι πρόσφατες εξελίξεις στη χώρα μας επιβεβαι-
ώνουν και πάλι μέχρι κεραίας ό,τι προ πολλών αιώνων είχε σοφά ειπωθεί από τον Αθηναίο 
τραγικό ποιητή Αγάθωνα.

Σας καλούμε, εν κατακλείδι, να διαβείτε το Ρουβίκωνα και να συνταχθείτε μαζί μας, στέλ-
νοντας στον αγωνιζόμενο Αστυνομικό, Πυροσβέστη και Λιμενικό ένα μήνυμα συμπαράστα-
σης στον αγώνα του, αλλά και αντίστασης σε κάθε περαιτέρω παρέμβαση που θα υπονομεύει 
το δημόσιο χαρακτήρα της ασφάλειας προς όφελος ιδιωτικών επιχειρήσεων»,	σημείωναν	
-μεταξύ	άλλων-	οι	Ομοσπονδίες.
Να	σημειωθεί	ότι	τα	προεδρεία	των	Ομοσπονδιών	επιχείρησαν,	μια	ημέρα	πριν	από	

το	 μεγαλειώδες	 συλλαλητήριο	 στο	Καλλιμάρμαρο	 Στάδιο,	 να	 ευαισθητοποιήσουν	 το	
Μέγαρο	 Μαξίμου,	 αναζητώντας	 ξεκάθαρη	 πληροφόρηση.	Αντιπροσωπεία	 των	 Ομο-
σπονδιών,	κρατώντας	πανό	που	ανέγραφε	«Στο	αγαθό	της	ασφάλειας	του	πολίτη	δεν	
χωρούν	εκπτώσεις	και	περικοπές»,	προχώρησε	σε	παράσταση	διαμαρτυρίας	στην	οδό	
Ηρώδου	Αττικού.
Στη	συγκέντρωση	διαμαρτυρίας	στο	Παναθηναϊκό	Στάδιο	 έδωσαν	ηχηρό	«παρών»	ο	

Υπαρχηγός	του	Λιμενικού	Σώματος	Υποναύαρχος	Κουνουγέρης	Κωνσταντίνος	και	ο	Επι-
τελάρχης	Δημήτριος	Τσιαβής,	ενώ	ο	Αρχηγός	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	Νικόλαος	Παπα-
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γιαννόπουλος	έστειλε	χαιρετιστήριο	μήνυμα,	τονίζοντας	ότι	«η πολιτική και φυσική Ηγεσία 
της Ελληνικής Αστυνομίας στηρίζει την προσπάθειά σας, στο πλαίσιο της νομιμότητας, της 
ευπρέπειας και της δεοντολογίας που η ιδιότητα του ένστολου κρατικού λειτουργού επιβάλ-
λει, για τη διαφύλαξη ενός ανεκτού επιπέδου κοινωνικής διαβίωσης».
Λίγες	μέρες	μετά,	βεβαίως,	ασκήθηκε	πειθαρχική	δίωξη	κατά	του	προέδρου	της	Ένωσης	

Αστυνομικών	Πιερίας	Δημήτρη	Φώτη,	επειδή	συμμετείχε	στον	συμβολικό	εικονικό	απαγ-
χονισμό	ενός	αστυνομικού,	ενός	πυροσβέστη	και	ενός	λιμενικού,	έξω	από	το	υπουργείο	
Οικονομικών	στην	πλατεία	Συντάγματος.

«Εμείς οι Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενικοί συγκεντρωθήκαμε σήμερα Πέμπτη 6 
Σεπτεμβρίου 2012 στην Αθήνα - Παναθηναϊκό Στάδιο, για να προστατέψουμε την ανθρώπινη 
υπόστασή μας, την εργασιακή μας αξιοπρέπεια και τη θεσμική αποστολή μας από ανάλγητες 
πολιτικές που στοχεύουν να μας υπαγάγουν σε καθεστώς γαλέρας»,	τονίζεται	στο	Ψήφισμα	
που	επιδόθηκε	στον	αντιπρόεδρο	της	Βουλής	Ιωάννη	Τραγάκη,	ενώ	σε	ανάλογο	τόνο	ήταν	
και	η	επιστολή	που	απευθύνθηκε	σε	όλους	τους	βουλευτές,	και	κυρίως	σε	αυτούς	που	στή-
ριζαν	την	κυβέρνηση:

«Θα γνωρίζετε ασφαλώς τη δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει ο ένστολος σε προ-
σωπικό και υπηρεσιακό επίπεδο. Εξαιτίας των συνεχών περικοπών από το 2009 μέχρι και 
σήμερα, οι περικοπές των ετήσιων αποδοχών μας που μας έπληξαν αδιακρίτως, ανέρχονται 
από 28,74% έως το 45,42%, ανάλογα με τον βαθμό και τα χρόνια υπηρεσίας, χωρίς να 
υπολογίζουμε τις πρόσφατες απώλειες από το “πάγωμα” των μισθολογικών ωριμάνσεων, 
του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και των μισθολογικών προαγωγών, τη μείωση του αφορο-
λόγητου στα 5.000 € την εισφορά αλληλεγγύης, τα χαράτσια και το κύμα ακρίβειας που έχει 
ισοπεδώσει το βιοτικό μας επίπεδο...

Αίφνης πληροφορούμαστε ότι τα λεγόμενα “ισοδύναμα μέτρα”, που είχαν προβληθεί κατά 
κόρον πριν από τις εκλογές με καταφανή στόχευση, είναι τώρα δύσκολο έως αδύνατον να 
εξευρεθούν. 

Θέλουμε να σας γνωρίσουμε ότι είμαστε εξουσιοδοτημένοι από όλα τα συνδικαλιστικά 
μας όργανα, να καταγγείλουμε τη μεταχείριση που υφιστάμεθα και να σας ζητήσουμε να στη-
ρίξετε τον αγώνα μας για να μην φορτωθούμε επιπλέον με αβάσταχτα μέτρα. Εντέχνως έχει 
δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ανήκουμε σε μια κατηγορία “ειδικών” και άρα προνομιούχων 
μισθολογίων. Η ωμή αλήθεια, ωστόσο, είναι ότι η πλειοψηφία αμείβεται με ισχνούς μισθούς, 
χωρίς να αναγνωρίζεται η επικινδυνότητα της εργασίας, με Βασικό Μισθό τα 683 €.

Δεν είμαστε προνομιούχοι κρατικοί υπάλληλοι. Εργαζόμαστε με ακατάστατα ωράρια σε 
Υπηρεσίες που λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, συνήθως χωρίς τήρηση του ωραρίου εργασί-
ας, χωρίς ουσιαστική αποζημίωση για τη νυχτερινή εργασία κ.λπ., και γι’ αυτό προβάλλουμε 
μια δίκαιη λύση με την ψήφιση ενός άλλου μισθολογίου που θα λαμβάνει πραγματικά υπόψη 
του τις ανάγκες των ενστόλων για μια αξιοπρεπή επαγγελματική πορεία και διαβίωση. Απα-
ξιωμένοι και περιθωριοποιημένοι Αστυνομικοί - Πυροσβέστες και Λιμενικοί είναι αδύνατον 
να αντιμετωπίσουν το “θηρίο” της εγκληματικότητας και της ανομίας. 

Διαβιούντες ένστολοι στα όρια της επιβίωσης είναι αδύνατον να πολεμήσουν τους ισχυ-
ρούς του εγκλήματος. Δεν είναι δυνατόν η Πολιτεία να μας θέλει στην πρώτη γραμμή του 
πυρός, δίνοντας και τη ζωή μας ακόμα υπέρ του καθήκοντος και της αποστολής μας, και από 
την άλλη να μας επιφυλάσσει μια τέτοια αρνητική μεταχείριση και να υπαναχωρεί από τις 
δεσμεύσεις της.

Η αποδιοργάνωση των ενστόλων προκαλεί την οργάνωση της αυτοδικίας και της μαύρης 
αντίδρασης. 
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Αγωνιζόμαστε για τη διασφάλιση του λειτουργήματός μας. Για την κατοχύρωση του επαγ-
γελματισμού. Για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Για τη διαμόρφωση συνθηκών για δι-
αρκή προσφορά. 

Σε αυτόν τον αγώνα σάς καλούμε να συνταχθείτε, προστατεύοντάς μας από τη διαφαινό-
μενη απαξίωση και υποβάθμιση και ημών και των Οργανισμών μας».

Ακόμα	πιο	οξύς	και	καυστικός,	όμως,	ήταν	ο	λόγος	του	Δημήτρη	Γεωργατζή,	ενώπι-
ον	των	χιλιάδων	αστυνομικών,	πυροσβεστών	και	λιμενικών	στο	Καλλιμάρμαρο	Στάδιο,	ο	
οποίος	διαδέχθηκε	στο	βήμα	έναν	πυροσβέστη,	με	καταφανή	στο	πρόσωπό	του	τα	σημάδια	
του	τραυματισμού	που	είχε	υποστεί	παλιότερα:

«Δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι και συγχωρέστε με, μετά την καταλυτική παρουσία του συνα-
δέλφου από το Πυροσβεστικό Σώμα…

Εκατό μέτρα πιο πέρα είναι η μάνα ενός συναδέλφου που έπεσε νεκρός πριν από λίγα 
χρόνια από σφαίρες. Πριν από 10 λεπτά απομακρύνθηκε γιατί δεν ήθελε να σταματήσει το 
κλάμα… Συγχωρέστε με για τη συγκίνηση… Ποιος θα πει σ’ αυτή τη μάνα για το παιδί της ότι 
δεν θα γυρίσει πίσω ποτέ…

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
Κύριοι Βουλευτές,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Αγαπητοί φίλες και φίλοι, 
Ανεβαίνοντας στο βήμα για να χαιρετήσω τη σημερινή μας συγκέντρωση δεν μπορώ να μη 

θυμηθώ τα “ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα” που μας έλεγαν πριν από τις εκλογές και με την 
ειλικρίνεια που μας διακρίνει πιστέψαμε πως έχουνε μπέσα.

Να όμως που με τις πράξεις τους οι κυβερνώντες αυτοδιαψεύδονται και αυτοακυρώνο-
νται, αναγκάζοντας όλους εμάς για άλλη μια φορά να υψώσουμε το ανάστημά μας και να 
διαμαρτυρηθούμε για τον εμπαιγμό που υφιστάμεθα. Δυστυχώς για αυτούς είναι τραγική 
η διαπίστωση. Οι κυβερνώντες μάς κατατάσσουν υπαλλήλους τελευταίας κατηγορίας όταν 
πρόκειται για παροχές και σε πρώτης όταν πρόκειται για υποσχέσεις.

Είμαστε, λοιπόν, υποχρεωμένοι να τους καταγγείλουμε τουλάχιστον ως αναξιόπιστους και 
να τους καταστήσουμε σαφές ότι δεν περιμένουμε να μας σώσουν. Αγωνιζόμαστε για να μη 
μας σώσουν έτσι όπως το εννοούν. Αγωνιζόμαστε για να κάνουν πράξη αυτά που μας υπο-
σχέθηκαν, αλλιώς ειλικρινά δεν μπορώ να σκεφτώ αν έχουν λόγο ύπαρξης.

Αυτό είναι το κατάντημά τους. Να αναγκάζουν τον αστυνομικό, τον λιμενικό, τον πυρο-
σβέστη, να τους καταγγέλλει ενώνοντας τη φωνή του με τις φωνές των εκατομμυρίων συμπο-
λιτών μας, που συνθλίβονται κάτω από το βάρος των περικοπών των οικογενειακών τους 
προϋπολογισμών, του ενός εκατομμυρίου ανέργων, των νέων παιδιών που αναγκάζονται να 
ξενιτευτούν για να βρουν “στον ήλιο μοίρα”.

Ας μην έχουμε αυταπάτες.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Οι αποφάσεις τους ήταν προειλημμένες, απλώς από καιρό προσπαθούσαν να μας παρα-

πλανήσουν και να χρυσώσουν το χάπι της νέας λαίλαπας που μας επιφυλάσσουν.
Χρησιμοποίησαν τις προηγούμενες φορές την Αστυνομία ως μέσο εκτόνωσης των κοινω-

νικών αντιδράσεων για να περάσουν τα δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα, είναι προφανώς και 
πάλι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν την ίδια συνταγή, ίσως αυτή τη φορά διαφοροποιημένη, 
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εμπλουτίζοντας το σουρεαλιστικό σκηνικό της Πλατείας Συντάγματος και προκαλώντας νέες 
μετασεισμικές δονήσεις στο προ πολλού χρεοκοπημένο κράτος μας.

Επειδή κανείς από μας πιστεύω δεν αιθεροβατεί και επειδή όλοι μας πρέπει να έχουμε ακού-
σει τις κραυγές των αγανακτισμένων συμπολιτών μας σε προηγούμενες διαδηλώσεις να διαχω-
ρίσουμε τη θέση μας και να ενταχθούμε στα μπλόκα των διαδηλωτών, και επειδή το ίδιο θέμα 
απασχολεί την κοινή γνώμη ήδη ενόψει νέων δυναμικών κινητοποιήσεων, θέλω από αυτό εδώ 
το βήμα να καταστήσω σαφές με την ιδιότητά μου ως πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ ότι καμία κυβέρ-
νηση δεν δικαιούται να πυροδοτεί την ένταση, πόσο μάλλον να διαλύει την κοινωνική συνοχή 
και την ίδια ώρα να έχει την απαίτηση από τον ένστολο “να βγάλει το φίδι από την τρύπα”.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Γνωρίζετε ότι δεν πρόκειται να μείνουμε ακροατές ή απλοί θεατές των εξελίξεων που 

δρομολογούνται για μας, χωρίς εμάς.
Κάθε μέρα που περνάει, η Ιστορία γράφεται για όλους μας.
Στο χέρι μας είναι να μην μας γράψει ως λιγόψυχους και αναποφάσιστους.
Όσο μένουμε αδρανείς, υποτελείς σε αβάσταχτες πολιτικές, τόσο καθιστούμε τους εαυτούς 

μας συνυπεύθυνους του βέβαιου αφανισμού μας.
Ισοπεδωθήκαμε οικονομικά και παλεύουμε να διασώσουμε την αξιοπρέπειά μας.
Σας καλώ όλες και όλους να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, στέλνοντας σε Κυβέρνηση και 

τροϊκανούς ένα ξεκάθαρο μήνυμα:
Αποτύχατε, κύριοι! Άλλα μάς λέγατε χθες, άλλα μάς λέτε σήμερα και άλλα έχετε στο μυαλό 

σας. Είστε αναξιόπιστοι. Μας φτάσατε στα όριά μας, αλλά αρνούμαστε να μας αποτελειώσε-
τε. Μην περιμένετε να σας προσκυνήσουμε κιόλας!».

Ακολούθησε	νέα	διαδήλωση,	στις	8	Σεπτεμβρίου	2012,	στη	Θεσσαλονίκη,	με	αφορμή	
τη	Διεθνή	Έκθεση	και	τα	εγκαίνιά	της	από	τον	Πρωθυπουργό,	ενώ	στις	17/9/2012	πραγ-
ματοποιήθηαν	διαμαρτυρίες	και	έξω	από	τις	έδρες	των	Αστυνομικών	Διευθύνσεων	και	των	
Διοικήσεων	του	Πυροσβεστικού	και	Λιμενικού	Σώματος,	με	αναρτημένες	μαύρες	σημαίες	
και	πανό.	Κεντρικό	σύνθημα	«ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ	ΑΥΤΟΥΣ	ΠΟΥ	ΣΑΣ	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ».
Παράλληλα,	τα	προεδρεία	των	Ομοσπονδιών,	ενισχύοντας	την	όλη	προσπάθεια,	προ-

γραμμάτισαν	 σειρά	 πρωτοβουλιών	 στις	 έδρες	 των	 Γενικών	Αστυνομικών	Διευθύνσεων	
Περιφέρειας	με	πρώτη	στην	Πάτρα	στις	13/09/2012,	με	αφορμή	το	ανοικτό	Διοικητικό	
Συμβούλιο	της	Ένωσης	Αστυνομικών	Υπαλλήλων	Αχαΐας.
Επίσης,	 ένστολες	 διαμαρτυρίες	 εκδηλώθηκαν	 ως	 ακολούθως:	 18/09/2012	 Κομοτηνή	

(Ανατολική	 Μακεδονία	 -	 Θράκη),	 19/09/2012	Λάρισα	 (Θεσσαλία),	 20/09/2012	Λαμία	
(Στερεά	Ελλάδα),	 20/09/2012	Ηράκλειο	 (Κρήτη)	 και	 21/09/2012	Κοζάνη	 (Δυτική	Μα-
κεδονία).	Επιπλέον,	τα	Προεδρεία	των	Πρωτοβάθμιων	Οργανώσεων	ήρθαν	σε	επαφή	με	
τους	τοπικούς	παράγοντες,	τους	βουλευτές,	τους	εκπροσώπους	κομμάτων,	των	συνδικαλι-
στικών	οργανώσεων	των	άλλων	κλάδων	των	εργαζομένων,	ενημερώνοντας	τους	συναδέλ-
φους	και	τους	συμπολίτες	μας	για	την	τραγική	κατάσταση	στην	οποία	έχουν	περιέλθει	οι	
ένστολοι	και	οι	υπηρεσίες	των	Περιφερειών	τους,	αλλά	και	ποια	θα	είναι	η	κατάληξη,	αν	
επιβληθούν	κι	άλλες	περικοπές	δαπανών.
Με	δήλωσή	του	στον	Ant1TV,	ο	Δημήτρης	Γεωργατζής,	σημείωνε	εξάλλου	ότι	«εμείς, 

δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε πλέον στα έξοδα μιας αξι-
οπρεπούς ζωής παρά την βαριά και επικίνδυνη – υπεράνω ωραρίων – εργασία μας με δεδο-
μένο ότι πλην της ισοπεδωτικής μείωσης των αποδοχών μας, περιορίστηκαν δραστικά και οι 
στοιχειώδεις υπηρεσιακές λειτουργικές δαπάνες. 
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Είμαστε όμως ταυτόχρονα και πολίτες, οικογενειάρχες, εργαζόμενοι. Και δεν μπορούμε 
να επιτρέψουμε την καταστροφή της ζωής μας, χωρίς τουλάχιστον να φωνάξουμε αυτό που 
πρέπει να ακούσουν στην Κυβέρνηση, αλλά και να καταλάβουν οι πολίτες, ειδικά αυτοί που 
έβλεπαν και βλέπουν με δυσπιστία τις αντιδράσεις μας.

Τα κυβερνητικά σχέδια και μέτρα μας οδηγούν σε διάλυση και τελικά σε αδυναμία να 
εκτελέσουμε αποτελεσματικά την αποστολή μας. Γιατί εκτός από τα τραγικά προβλήματα που 
έχουν ήδη προκαλέσει στη λειτουργία των υποδομών του Οργανισμού μας, επηρεάζουν το 
σημαντικότερο σύστημα που διαθέτουμε: το έμψυχο δυναμικό μας. Καλούμε την Κυβέρνηση 
και τα κόμματα που την στηρίζουν να θυμηθούν τις κατά καιρούς δεσμεύσεις τους, να στα-
θούν δίπλα μας και ν’ αντισταθούν στους εκβιασμούς των τροϊκανών, να μην λησμονούν δε, 
ότι δεν είναι οφειλέτες μόνο έναντι αυτών, αλλά και του ελληνικού λαού που έχουν ταχθεί να 
υπηρετούν. Δυστυχώς, πολλοί είναι εκείνοι που με τη λέξη «δίκαιο» εννοούν την ισοπέδωση 
προς τα κάτω. Αυτό όμως δεν αποτελεί στοιχείο δικαιοσύνης, αλλά προσπάθεια διαχείρισης 
του πολιτικού κόστους με μικροκομματική λογική».
Στις	20	Σεπτεμβρίου	2012,	σε	μια	προσπάθεια	των	προέδρων	να	συναντήσουν	τον	Πρω-

θυπουργό,	 λίγο	 πριν	φτάσουν	στο	Μέγαρο	Μαξίμου,	 βρέθηκαν	αντιμέτωποι	 με	 ισχυρή	
αστυνομική	δύναμη,	η	οποία	είχε	την	εντολή	να	μην	τους	επιτρέψει	καν	να	προχωρήσουν	
ώς	την	είσοδο	του	Μεγάρου,	«κερνώντας»	τους	χημικά…	Η	απάντηση	των	Ομοσπονδιών	
στην	πρόκληση	αυτή	ήταν	άμεση:	Με	ανακοίνωσή	τους	κατήγγειλαν	την	αυταρχική	αντι-
μετώπιση,	τονίζοντας	μεταξύ	άλλων:

«Κατανοούμε την τακτική που επιφυλάσσουν στο συνδικαλιστικό κίνημα όσοι έχουν την 
ψευδαίσθηση ότι με την κρατική καταστολή θα σβήσουν τη φλόγα της αγανάκτησης και της 
οργής που προκαλούν τα μνημόνια σε όλο το λαό μας. Τους προειδοποιούμε και με αφορ-
μή το σημερινό κρούσμα κρατικής αυθαιρεσίας, να μην αποτολμήσουν να χρησιμοποιήσουν 
πάση θυσία τον ένστολο για να νομιμοποιήσουν υπό τη δαμόκλειο σπάθη των τροϊκανών μια 
οικονομική πολιτική που σκοτώνει τις ελπίδες μας για ένα καλύτερο αύριο».
Στις	26	Σεπτεμβρίου	2012,	αντιπροσωπείες	συμμετείχαν	στο	συλλαλητήριο	της	ΑΔΕ-

ΔΥ-ΓΣΕΕ,	ενώ	στις	27	Σεπτεμβρίου	2012	έγιναν	παραστάσεις	διαμαρτυρίας	στα	γραφεία	
της	Νέας	Δημοκρατίας,	του	ΠΑΣΟΚ	και	της	ΔΗΜΑΡ.	Την	ίδια	ημέρα	επιδόθηκε	στα	γρα-
φεία	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής,	στην	οδό	Βασιλίσσης	Σοφίας	2,	το	Ψήφισμα	της	μεγάλης	
ένστολης	συγκέντρωσης	διαμαρτυρίας	που	είχε	αφετηρία	το	Καλλιμάρμαρο	Στάδιο.
Οι	συνδικαλιστές	διαισθάνονταν	ότι	το	Μνημόνιο	τους	επιφυλάσσει	νέα	οδυνηρά	μέτρα,	

και	τούτο	το	επιβεβαίωσαν	με	τον	νέο	προϋπολογισμό	του	υπουργείου.	Με	βάση	τα	όσα	
δρομολογούνται	από	την	κυβέρνηση,	οι	νέες	περικοπές	μόνο	των	μηνιαίων	αποδοχών	θα	
επιφέρουν	νέα	μείωση	από	4%	έως	17%,	δηλαδή	από	60	ευρώ	έως	και	662	ευρώ,	ανάλογα	
με	το	βαθμό	και	τα	έτη	υπηρεσίας,	χωρίς	να	υπολογίζουμε	τον	περιορισμό	των	νυχτερινών	
ωρών	απασχόλησης,	τις	απώλειες	λόγω	παγώματος	των	μισθολογικών	προαγωγών	(από	46	
ευρώ	έως	153	ευρώ	το	μήνα	για	το	χαμηλόβαθμο	προσωπικό),	τα	«χαράτσια»,	τις	αυξήσεις	
των	καταναλωτικών	αγαθών	κ.λπ.
Συνολικά,	από	το	2009,	όταν	ξεκίνησαν	οι	πρώτες	περικοπές	των	δώρων,	ο	Έλληνας	

Αστυνομικός	έχει	υποστεί	μεσοσταθμικά	μείωση	αποδοχών	κατά	30%	περίπου,	που	μετα-
φράζεται	σε	450	ευρώ	κατά	μ.ό.	για	τον	καθένα.
Ο	ορυμαγδός	 των	μέτρων	αυτών	συνοδεύεται	 (αν	είναι	δυνατόν!)	από	την	περίφημη	

«ρήτρα	απόκλισης»,	που	σημαίνει	ότι	εάν	δεν	αποδώσουν	τα	μέτρα,	ή	εάν	αλλάξουν	οι	
συνθήκες,	τότε	η	Κυβέρνηση	δεσμεύεται	ότι	θα	θεσπίσει	έναν	αυτόματο	μηχανισμό	που	
θα	καθορίζει	αυτομάτως	νέες	περικοπές	μισθών	και	συντάξεων...
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Επιστολή στην Άνγκελα Μέρκελ

Οι	κινητοποιήσεις	συνεχίστηκαν	με	αμείωτη	ένταση	το	δίμηνο	Οκτωβρίου-Νοεμβρίου	
2012,	καθιστώντας	σαφές	στην	κυβέρνηση	ότι	οι	ένστολοι	αρνούνταν	να	αποδεχτούν	την	προ-
παγάνδα	που	θεωρούσε	τις	συνεχιζόμενες	περικοπές	τη	μια	«προαπαιτούμενο»	και	την	άλλη	
«αναγκαίο	κακό»	για	την	έξοδο	της	χώρας	από	την	κρίση.	Δεν	χωρά	καμία	αμφιβολία	ότι	εννο-
ούσαν	αυτά	που	έλεγαν,	όπως	προκύπτει	και	από	την	ανοικτή	επιστολή	τους	προς	την	Καγκε-
λάριο	της	Γερμανίας	Άνγκελα	Μέρκελ,	κατά	την	πρώτη	επίσημη	επίσκεψή	της	στην	Αθήνα:

Κυρία Καγκελάριε

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

Οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών 
Δημήτρης Γεωργατζής
Χρήστος Φωτόπουλος
Ιωάννης Σταμούλης

Νικόλαος Αθάνατος
Δημήτρης Σαϊτάκης
Γεώργιος Δριβάκος
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Έχουν	συμπληρωθεί	τρεις	και	πλέον	μήνες	από	το	σχηματισμό	της	νέας,	τρικομματικής	
αυτή	 τη	φορά,	 κυβέρνησης	υπό	 τον	Αντώνη	Σαμαρά	και	με	 τη	σύμπραξη	ΠΑΣΟΚ	και	
Δημοκρατικής	Αριστεράς,	αλλά	το	μέλλον	εξακολουθεί	να	είναι	αβέβαιο	για	όλους	μας.
Οι	προεκλογικές	εξαγγελίες	γρήγορα	ξεχάστηκαν.	Οι	καθ’	ύλιν	αρμόδιοι	προσγειώθη-

καν	στην	οικτρή	πραγματικότητα	 των	ελλειμμάτων	και	 της	δημοσιονομικής	πειθαρχίας	
που	επέβαλλαν	στη	χώρα	υπό	την	απειλή	της	χρεοκοπίας	οι	διεθνείς	δανειστές.	Και	ο	λαός,	
οι	πολίτες	που	ανέμεναν	μια	διαφορετική	αντιμετώπιση,	άρχισαν	πάλι	να	απορούν	και	να	
προβληματίζονται…

Ξεχάστηκαν οι εξαγγελίες

Οι	ένστολοι,	όπως	ήταν	αναμενόμενο,	συνέχισαν	τον	αγώνα	τους,	τονίζοντας	προς	πάσα	
κατεύθυνση	ότι	η	«λάθος	συνταγή»	των	καθολικών	και	άκριτων	περικοπών	έπρεπε	να	ανα-
θεωρηθεί	άμεσα.	Το	είχαν	διακηρύξει,	άλλωστε,	πριν	από	τις	εκλογές	οι	ίδιοι	οι	Αρχηγοί	
των	πολιτικών	κομμάτων,	εκφράζοντας	την	υποστήριξή	τους	στα	δίκαια	αιτήματά	τους	και	
διατυμπανίζοντας	την	αγάπη	τους	προς	τον	αστυνομικό	θεσμό	και	το	λειτούργημά	τους.	

«Αποτελεσματική Αστυνομία δεν νοείται με διαλυμένες υπηρεσίες, ξεχαρβαλωμένα μέσα 
και απαξιωμένους αστυνομικούς!

Όσο κι αν προσπαθείς να προσφέρεις, επιστρατεύοντας όλα τα ψυχικά σου αποθέματα 
επειδή σε καλεί το καθήκον σε μια δύσκολη κυριολεκτικά για την Πατρίδα μας περίοδο, δεν 
μπορείς να είσαι αξιόπιστος. Αυτή είναι η αλήθεια και όσοι εξακολουθούν -δυστυχώς- να την 
παραγνωρίζουν, επωμίζονται ιστορικές ευθύνες.

Δεν ζητάμε από τους κυβερνώντες προνομιακές εξαιρέσεις, αλλά τα στοιχειώδη για να 
ανταποκριθούμε στην αποστολή μας, που δεν αρκεί να επαναλαμβάνουν μονότονα ότι είναι 
εθνική. Πρέπει με τις πράξεις τους να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι είμαστε σε θέση να εκ-
πληρώσουμε το χρέος μας προς την Πατρίδα, διατηρώντας την αξιοπρέπειά μας, με σεβασμό 
στους πολίτες όσο και στον ίδιο το θεσμό που υπηρετούμε. Διότι, εντέλει, η φτωχοποίηση 
του αστυνομικού και η επαγγελματική του αδρανοποίηση μπορούν ακόμα και να θεωρηθούν 
ως πράξεις εθνικής προδοσίας. Κι εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι σε καμία περίπτωση να 
χρεωθούμε αυτό το τρισκατάρατο άγος»,	έγραφε	με	νόημα	η	«Αξιωματική	Αστυνομία»,	το	
φθινόπωρο	του	2012	(τεύχος	35).	
Και	υπό	αυτό	το	πρίσμα,	πρέπει	να	επισημάνουμε	ότι	προξένησε	αλγεινή	εντύπωση	η	

είδηση	ότι	η	Ηγεσία	της	Αστυνομίας	προχώρησε	στην	πειθαρχική	δίωξη	των	συνδικαλι-
στών	που	είχαν	συμμετάσχει	στο	δρώμενο	με	τις	αγχόνες	σε	προγενέστερη	συγκέντρωση	
διαμαρτυρίας,	και	συγκεκριμένα	του	προέδρου	της	Ένωσης	Αστυνομικών	Υπαλλήλων	Πι-
ερίας,	Αρχιφύλακα	Δημήτρη	Φώτη.
Οι	 συνδικαλιστές	 απέδωσαν	 την	 απόφαση	 αυτή	 σε	 μια	 προσπάθεια	 τρομοκράτησής	

τους,	αλλά	απάντησαν	με	κοινή	εξώδικη	δήλωση	διαμαρτυρίας	στον	Αρχηγό	της	ΕΛ.ΑΣ.	
Αντιστράτηγο	Νίκο	Παπαγιαννόπουλο,	καλώντας	τον	να	αναθεωρήσει	τη	στάση	του	και	
να	μην	προχωρήσει	τη	διαδικασία	πειθαρχικής	δίωξης.	«Με ΕΔΕ, τρομοκρατικές και όποιες 
άλλες αποφάσεις, όχι μόνο δεν κάμπτεται το αγωνιστικό μας φρόνημα, αλλά γίνεται φωτιά 
και λάβα που καίει στο πέρασμά του όποιον επιχειρεί να διοικήσει με τα φαντάσματα του 
παρελθόντος... Ας συνειδητοποιήσουν, λοιπόν, ότι μόνο μια λύση υπάρχει για να επανέλθει η 
εργασιακή ηρεμία στα Σώματα Ασφαλείας:

Να πάρουν πίσω την απαράδεκτη αυτή απόφαση, και το κυριότερο, να πάρουν πίσω τις 
περικοπές και να αποκαταστήσουν τώρα το γόητρο των ενστόλων, που βάναυσα έχουν πλή-
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ξει με την πολιτική τους στο χώρο μας τα τελευταία χρόνια. Εκεί να αναζητήσουν τις ευθύνες, 
και όχι στον ένστολο που διεκδικεί το δίκιο του! Ένστολοι ενωμένοι, ποτέ νικημένοι!

Η απαράδεκτη αυτή νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη ενέργεια προσβάλλει όλους εμάς, και 
πρωτίστως το δικαίωμά μας να διαδηλώνουμε ειρηνικά, όντες εκτός υπηρεσίας και ασκώ-
ντας τα δικαιώματα που απορρέουν από το Σύνταγμα για κάθε Έλληνα πολίτη.

Η δήθεν προσβολή της “δημοσίας αιδούς” και η τάχα “αναξιοπρεπής συμπεριφορά” του 
συναδέλφου ένεκα της προσδέσεώς του σε αγχόνη, ενώ ήταν σημειωτέον εκτός υπηρεσίας και 
εν ώρα διαδηλώσεως, δεν μπορεί επ’ ουδενί να δικαιολογήσει την άσκηση της οιασδήποτε πει-
θαρχικής διώξεως. Ο εικονικός απαγχονισμός αποτελεί μια ύστατη πράξη ειρηνικής διαμαρ-
τυρίας που θέλει να καταδείξει με έντονο συμβολισμό τον πνιγηρό και απάνθρωπο χαρακτήρα 
των προωθούμενων μέτρων των ήδη εξαθλιωμένων μισθολογικά ενστόλων και είναι βέβαιο 
ότι ούτε το Σώμα προσβάλλει, ούτε σκανδαλίζει την ελληνική κοινωνία που διαβιεί αναλόγως.

Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με την επίσημη στολή επιθεωρήσεως οι ναύτες του 
Πολεμικού Ναυτικού της Χώρας το σχοινί της αγχόνης το φέρουν μονίμως και διαρκώς πέριξ 
του λαιμού, εκπέμποντας έντονο συμβολισμό. Είναι το σχοινί που τραβάει ο Έλληνας ναύτης 
όταν απειλείται με αιχμαλωσία και ο οποίος προτιμά να θέσει τέλος στη ζωή του παρά να 
υποδουλωθεί.

• Πώς είναι, λοιπόν, δυνατόν, όταν το ίδιο σχοινί της αγχόνης χρησιμοποιεί ο ένστολος 
ενώ διαδηλώνει, να διαπράττει παράπτωμα και να διώκεται;

• Πώς είναι δυνατόν να προσβάλλει ένας πολύτεκνος οικογενειάρχης πατέρας πέντε παι-
διών, συνδικαλιστής αστυνομικός, τη “δημόσια αιδώ”, όταν την “αγχόνη” τη βιώνει 
καθημερινά στην τσέπη του, στο τραπέζι του, στην οικογένειά του, όντας ανήμπορος να 
ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης;

• Πώς είναι δυνατόν να μην επιδεικνύεται η ανάλογη άμεση ευαισθησία της Ηγεσίας 
όταν την “αγχόνη” τη θέτει η ίδια η Πολιτεία στον λαιμό και του Έλληνα Αστυνομικού, 
του Πυροσβέστη και του Λιμενικού; Εκεί δεν “σκανδαλίζεται” η κοινωνία;

• Πώς είναι δυνατόν να αποτελεί αναξιοπρεπή συμπεριφορά μια πράξη απόγνωσης, μια 
κραυγή αγωνίας των 75.000 υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας, όπου στο πρόσωπο 
του Αρχιφύλακα Δημήτρη Φώτη βλέπουν όλοι τον εαυτό τους;

• Πώς είναι δυνατόν να μην οργίζεται το σύνολο των ενστόλων, όταν μαθαίνουν ότι 
διώκεται ένας συνάδελφός τους που διεκδικεί το δικαίωμα στη ζωή, όπως όλοι οι ερ-
γαζόμενοι; Κατόπιν των ανωτέρω, και επειδή ο όποιος συμβολισμός δεν θα πρέπει να 
διώκεται, όταν μάλιστα αυτός, λίγο έως πολύ, αποτυπώνει την ωμή πραγματικότητα, 
απαιτούμε:

 1. Ανάκληση, άλλως παύση της δίωξης του συναδέλφου.
 2.  Επίδειξη ανάλογης σπουδής και ευαισθησίας στα ζητήματα ασφάλειας του ένστο-

λου, του οποίου η ζωή κινδυνεύει καθημερινά από την έλλειψη στοιχειώδους υλι-
κοτεχνικής υποδομής προκειμένου να φέρει εις πέρας τα καθήκοντά του (μη εφαρ-
μογή όρων υγιεινής και ασφάλειας, παλαιάς τεχνολογίας αλεξίσφαιρα, περιπολικά 
με φθαρμένα λάστιχα, ελλιπής εκπαίδευσης κ.ο.κ.).

 3.  Διασφάλιση της οικονομικής επιβίωσης και αξιοπρεπούς διαβίωσης των ενστόλων 
με την άμεση απόσυρση των μέτρων που πλήττουν βάναυσα το εισόδημα του Έλλη-
να	Αστυνομικού - Λιμενικού - Πυροσβέστη.

Κύριε Αρχηγέ,
Σας καλούμε, εν κατακλείδι, να επανεξετάσετε τη στάση σας όσον αφορά τη λειτουργία 

του συνδικαλιστικού μας κινήματος και να μην ταυτιστείτε με εκείνους που θα ήθελαν τους 
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ένστολους φιμωμένα και αποκομμένα από το κοινωνικό γίγνεσθαι όντα. Είμαστε οι θεσμικοί 
συνομιλητές της Πολιτείας, εκπροσωπούμε τα συμφέροντα των χιλιάδων συναδέλφων μας 
και έχετε υποχρέωση να μας σεβαστείτε. Άλλως, είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε 
με κάθε νόμιμο μέσο τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και τις κατακτήσεις που με αγώνες πε-
τύχαμε, όταν κάποιοι εκ του ασφαλούς απεργάζονταν την αποτροπή τους δήθεν υπερασπιζό-
μενοι το καλώς εννοούμενο υπηρεσιακό συμφέρον».
Η	επιστολή	αυτή	κοινοποιήθηκε	στον	υπουργό	Δημόσιας	Τάξης	και	Προστασίας	του	

Πολίτη,	στα	πολιτικά	κόμματα,	στα	Αρχηγεία	του	Λιμενικού	Σώματος	και	του	Πυροσβε-
στικού	 Σώματος,	 στη	 ΓΣΕΕ,	 στην	ΑΔΕΔΥ,	 στον	Δικηγορικό	 Σύλλογο	Αθήνας	 και	 στις	
Πρωτοβάθμιες	Οργανώσεις.

Σε κλοιό το υπουργείο

Μετά	 τις	 συγκεντρώσεις	 του	 καλοκαιριού,	 σε	 κεντρικό	 και	 περιφερειακό	 επίπεδο,	 η	
σημαία	του	αγώνα	συνέχισε	να	κυματίζει	στην	Αθήνα,	έξω	από	το	υπουργείο	Οικονομικών	
και	το	Κοινοβούλιο,	όπου	αστυνομικοί,	λιμενικοί	και	πυροσβέστες	ύψωσαν	το	ανάστημά	
τους	ενάντια	στις	επιταγές	της	τρόικας.
Εισπράττοντας	τον	εμπαιγμό	και	το	κρυφτούλι	των	αρμοδίων,	που	επιμελώς	δεν	άνοιγαν	

τα	χαρτιά	τους,	καλλιεργώντας	φρούδες	ελπίδες,	τα	προεδρεία	των	Ομοσπονδιών,	κατόπιν	
κοινής	συνεδρίασης	στις	29	Οκτωβρίου	2012	προκήρυξαν	νέα	ένστολη	πανελλαδική	κινη-
τοποίηση,	για	την	Πέμπτη	1	Νοεμβρίου	2012	και	ώρα	13.30	στην	Πλατεία	Ευαγγελισμού,	
στην	Αθήνα.	Ήταν	λίγο	πριν	από	την	ψήφιση	στη	Βουλή	(7/11/2012)	ενός	ακόμα	πακέτου	
επώδυνων	μέτρων.

«Επειδή δεν φαίνεται να υπάρχει ουδεμία αντίδραση από τους πολιτικούς και φυσικούς 
μας Ηγήτορες στην παράνοια και το αμόκ περικοπών για το σύνολο των ενστόλων, που έχει 
καταλάβει το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, οφείλουμε εμείς και πάλι να δώσουμε 
για μια ακόμα φορά τη δέουσα απάντηση.

Να γνωρίζουν όλοι όσοι αθέτησαν τις δεσμεύσεις τους και προωθούν προς ψήφιση από τη 
Βουλή των Ελλήνων, απίστευτης αγριότητας οικονομικά μέτρα, και μάλιστα με το πρόσχημα 
ότι θα σώσουν την ελληνική οικονομία, δεν μας πείθουν για το αγαθό των προθέσεών τους. Όσο 
για τις συνεχιζόμενες δηλώσεις φιλευσπλαχνίας που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον 
Κλάδο μας, ηχούν πλέον στα αφτιά μας ως πρόκληση και εμπαιγμός, δεδομένου ότι άπαντες πλέ-
ον ομολογούν ότι η τρόικα είναι εδώ για να διαφυλάξει τα συμφέροντα των ξένων τοκογλύφων, 
αδιαφορώντας για τη φτωχοποίηση και τα άλλα δεινά που επιφυλάσσουν στη χώρα μας»,	ση-
μείωναν	-μεταξύ	άλλων-	στο	κάλεσμά	τους	προς	τους	συναδέλφους	και	τις	συναδέλφισσες:

«Σας καλούμε να δώσουμε την καθοριστική μάχη πριν από την ψήφιση των επαχθών 
μέτρων, συμμετέχοντας μαζικά και δυναμικά στην ένστολη διαμαρτυρία μας, στην οποία κα-
λούνται να δώσουν το δικό τους παρών πέρα από τους εν ενεργεία και οι συνταξιούχοι των 
Σωμάτων Ασφαλείας, ως επίσης και οι συνάδελφοί μας στις Ένοπλες Δυνάμεις, συνταξιούχοι 
και εν ενεργεία. Όλοι μαζί για να μην περάσουν τα μέτρα της τρόικας που θα επισημοποιή-
σουν τη θανατική μας καταδίκη! Μας καλεί το καθήκον!».
Είχε	προηγηθεί	συνάντηση	-στο	πλαίσιο	παράστασης	διαμαρτυρίας	των	εκπροσώπων	

των	Ομοσπονδιών	και	των	Ενώσεων	στο	υπουργείο	Οικονομικών-	με	τον	γενικό	του	γραμ-
ματέα	Μέργο	Ιωάννη	και	τον	διευθυντή	του	γραφείου	του	υπουργού	Στουρνάρα	Ιωάννη,	
Παναγιώτη	Σκέρτσο,	οι	οποίοι,	όμως,	απέφυγαν	να	τους	ενημερώσουν,	καθόσον	δεν	επιβε-
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βαίωσαν	ούτε	διέψευσαν	τα	σενάρια	που	είχαν	δει	το	φως	της	δημοσιότητας	για	επικείμε-
νες	νέες	περικοπές	της	τάξεως	από	2%	έως	και	35%. «Είμαστε υποχρεωμένοι να εντείνουμε 
τον αγώνα μας, γι’ αυτό και δηλώνουμε ότι συνεχίζουμε δυναμικά με νέες κινητοποιήσεις σε 
περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο», σημείωναν	οι	πρόεδροι	των	έξι	Ομοσπονδιών,	κατα-
λήγοντας	με	έμφαση: «Η πρότασή μας για πάγωμα των περικοπών και έναρξη ενός ουσια-
στικού διαλόγου για τη θεσμοθέτηση ενός δίκαιου και ορθολογικά εξισορροπημένου μισθο-
λογίου, εξακολουθεί από την πλευρά μας να αποτελεί την πραγματική ελπίδα φωτός, στην 
προμελετημένη από την τρόικα μισθολογική μας εξόντωση και ηθική μας καταβαράθρωση. 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.!
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΤΙΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ!».

Έτσι,	την	1η	Νοεμβρίου	2012	ακολουθεί	νέα	πανελλαδική	ένστολη	συγκέντρωση	δι-
αμαρτυρίας	 όλων	 των	Ομοσπονδιών	 των	 ενστόλων	 στην	Πλατεία	 Ευαγγελισμού,	 στην	
Αθήνα.	Με	μηνύματα	«Δείξτε	μας	λίγο	σεβασμό»,	«Φτάνει	πια»	και	«Μην	μας	αποτε-
λειώνετε»,	ακολούθησε	πορεία	προς	την	Πλατεία	Συντάγματος	μέσω	των	δρόμων	του	Κο-
λωνακίου.	Συμβολικά,	μοιράστηκε	η	πατροπαράδοτη	φασολάδα	για	να	καταδειχθεί	ότι	η	
χώρα	γυρίζει	χρόνια	πίσω,	στη	φτώχεια	και	στην	αναξιοπρέπεια.	Όσο	για	τις	σχεδιαζόμε-
νες	νέες	περικοπές,	εκδόθηκε	η	ακόλουθη	ανακοίνωση:

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Με το σχέδιο νόμου «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών 
Ορισμένων Ειδικών Ταμείων και Υπηρεσιών Οικονομικού Έτους 2013», που κατατέθηκε 
χθες (31/10/2012) στη Βουλή, επιβεβαιώνονται με το χειρότερο τρόπο οι αγωνίες μας για 
ένα ακόμα πιο ζοφερό και ανασφαλές εργασιακό περιβάλλον και επίπεδο ζωής για όλους.
Οι δαπάνες συνολικά του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη είναι μειωμένες κατά 8,4% σε σχέση με το 2012, ήτοι από 1.942 
εκατομμύρια ευρώ σε 1.778 εκατ. ευρώ.
Η «μερίδα του λέοντος» αφορά τις δαπάνες για μισθούς, που είναι 1.390.270.000 ευρώ, 
ενώ για όλα τα υπόλοιπα (λειτουργικές δαπάνες, εξοπλισμοί, συνθήκες υγιεινής ασφάλειας 
κ.λπ.) προβλέπεται η διάθεση μόλις 387.850.000 ευρώ. Στον προϋπολογισμό αναφέρεται 
ξεκάθαρα ότι οι πιστώσεις καλύπτουν κυρίως τη μισθολογική δαπάνη, τη χορήγηση της 
ειδικής αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου και νυχτερινής απασχόλησης. 
Ειδικότερα, τα κονδύλια για τους μισθούς των Σωμάτων Ασφαλείας το 2013 σε σχέση με 
το 2011 είναι μειωμένα συνολικά κατά 69,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 67 εκατομμύρια 
αφορούν τις μειώσεις στους μισθούς των αστυνομικών.
Από άλλα στοιχεία του προϋπολογισμού προκύπτει ότι ο εξορθολογισμός της δαπάνης των 
ειδικών μισθολογίων των ένστολων θα επιφέρει νέα περικοπή το έτος 2013 συνολικά κατά 
212,7 εκατ. ευρώ, που θα έχουν ως αρνητικό αντίκτυπο τη νέα κλιμακωτή μείωση των 
συντάξεων στους συνταξιούχους συναδέλφους μας κατά 126,1 εκατ. ευρώ.
Επίσης, προβλέπεται «η μείωση του αριθμού εισακτέων στις παραγωγικές σχολές των 
Ενόπλων δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας», η αναπροσαρμογή της χορήγησης του 
οικογενειακού εισοδήματος βάσει εισοδηματικών κριτηρίων που θα επιφέρει νέα μείωση, 
η κατάργηση των δώρων στον Δημόσιο Τομέα κ.λπ.
Δυστυχώς, η Κυβέρνηση δεν έχει λάβει υπόψη της τη ζοφερή πραγματικότητα, ότι έχουμε 
περιέλθει σε δεινή οικονομική θέση εξαιτίας:
α) των οριζόντιων περικοπών στις ετήσιες αποδοχές μας που επιβλήθηκαν από το έτος 
2009 και οι οποίες έχουν επιφέρει μειώσεις κατά 28,74% στις αποδοχές μας
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β) των φόρων-εισφορών, χαρατσιών και του κύματος εντεινόμενης ακρίβειας που έχει 
ισοπεδώσει το  βιοτικό επίπεδο όλου του λαού
γ) την αύξηση της φορολογίας μέσω των αλλεπάλληλων μειώσεων του αφορολόγητου ορί-
ου
δ) την αύξηση των ασφαλιστικών μας εισφορών
ε) το «πάγωμα διαρκείας» από την 1.7.2011 των μισθολογικών προαγωγών και του επι-
δόματος χρόνου υπηρεσίας.
Με τις μέχρι τώρα περικοπές, σήμερα το μισό και πλέον του ένστολου προσωπικού λαμ-
βάνει σε σύγκριση με το ενιαίο μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων ίσα ή και λιγότερα 
χρήματα με τους αντίστοιχους υπαλλήλους με ίδια - ίσα και ανάλογα προσόντα, ενώ η 
κατάργηση των μισθολογικών ωριμάνσεων ισοδυναμεί με εξόντωση.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αυτονόητο είναι ότι, εφόσον επιδειχθεί η ίδια αδιάλλακτη 
στάση εκ μέρους των κυβερνώντων και κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού θα έχουν 
ακέραιη την ευθύνη των δυσμενών για όλους μας αποφάσεών τους.
Σας καλούμε σε διαρκή αγωνιστική διάθεση και ετοιμότητα, συνειδητοποιώντας ότι με τις 
νέες περικοπές θα αυξηθούν ακόμα πιο πολύ οι κίνδυνοι που μας απειλούν στην υπηρεσι-
ακή μας ζωή, ενώ την ίδια ώρα θα υπονομεύεται το βιοτικό μας επίπεδο και θα καταρρα-
κώνεται το ηθικό μας.
Το καθήκον μάς καλεί σε διαρκή αγωνιστική πορεία. Μπορούμε να ελπίζουμε για ένα 
καλύτερο αύριο. Είμαστε υπερήφανοι για τους αγώνες και την ιστορία μας και δεν θα 
επιτρέψουμε σε κανέναν να την αμαυρώσει», τόνιζαν	οι	Ομοσπονδίες.

Στις	7	Νοεμβρίου	2012,	πραγματοποιήθηκε	αντιπροσωπευτική	συγκέντρωση	διαμαρτυ-
ρίας	στη	Βουλή	από	προέδρους	και	γενικούς	γραμματείς	των	Πρωτοβαθμίων	Οργανώσεων	
και	των	προεδρείων	των	Ομοσπονδιών,	ανήμερα	της	ψήφισης	του	νέου	Μνημονίου.
Η	συμβολική	ένστολη	διαμαρτυρία	έξω	από	τη	Βουλή	δεν	πέρασε	απαρατήρητη.	Συν-

θήματα	όπως	«Βγείτε	να	δείτε	πού	μας	οδηγείτε»,	ακούστηκαν	ακόμα	και	την	ώρα	που	
διέσχισε	την	είσοδο	της	Βουλής	ο	Πρωθυπουργός	κ.	Αντώνης	Σαμαράς.
Υπήρξαν	επίσης	προσπάθειες	να	βελτιωθούν	έστω	την	τελευταία	στιγμή	κάποιες	δια-

τάξεις	του	πολυνομοσχεδίου,	αλλά	εκ	μέρους	των	κυβερνώντων	δόθηκαν	μόνο	αόριστες	
δεσμεύσεις,	όταν	και	όποτε	βελτιωθεί	η	οικονομική	κατάσταση	της	χώρας.	Να	σημειωθεί	
ότι	οι	Ομοσπονδίες	είχαν	καλέσει	και	τους	βουλευτές	όλων	των	κομμάτων	να	πράξουν	το	
πατριωτικό	τους	καθήκον	και	να	μην	συνεργήσουν	διά	της	ψήφου	τους	στο	συντελούμενο	
έγκλημα	εις	βάρος	της	Ελληνικής	Αστυνομίας.	Οι	επισημάνσεις	αυτές	είχαν	ιδιαίτερη	βα-
ρύτητα	διότι	απευθύνονταν	και	στους	βουλευτές	της	Νέας	Δημοκρατίας	Ηλία	Βλαχογιάννη,	
Δημήτρη	Κυριαζίδη	και	Αθανάσιο	Νταβλούρο,	στους	οποίους	είχαν	εναποθέσει	τις	ελπίδες	
τους	για	ουσιαστικότερες	παρεμβάσεις	με	στόχο	τον	περιορισμό	των	οικονομικών	απωλει-
ών,	αλλά	και	την	προώθηση	τουλάχιστον	κάποιων	μεταρρυθμίσεων	σε	θεσμικό	επίπεδο.
Η	τρικομματική	κυβέρνηση,	διαψεύδοντας	κάθε	προεκλογική	δέσμευση	των	κομμάτων	

που	τη	στήριξαν,	κατάφερε	να	θεσμοθετήσει	όχι	μόνο	νέες	δυσβάσταχτες	περικοπές	για	
τους	μισθούς	του	2013,	αλλά	και	να	έχουν	αυτές	αναδρομική	ισχύ	για	τους	πέντε	τελευ-
ταίους	μήνες	 του	2012!	Τα	υποτιθέμενα	 ισοδύναμα	μέτρα,	που	θα	λαμβάνονταν	για	να	
διασωθούν	οι	μισθοί	τους,	αποδείχτηκαν	κενά	περιεχομένου.
Αντί	αυτών,	έγινε	γνωστό	ότι:
1.	Δεν	θα	πραγματοποιηθούν	προσλήψεις	στο	υπουργείο	Δημόσιας	Τάξης	και	Προστα-

σίας	του	Πολίτη	για	τα	έτη	2013	και	2014,	ενώ	για	τα	έτη	2015-2016	ο	αριθμός	αυτός	θα	
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ανέλθει	στα	επίπεδα	του	2012,	ήτοι	580	άτομα	κατ’	έτος.
2.	Η	μείωση	των	μηνιαίων	αποδοχών	ανέρχεται	έως	και	τα	1.125€	από	την	01-08-2012,	

μετά	τη	μείωση	των	Β.Μ.	Βάσης	Υ/Β΄	(μονάδα)	από	το	ποσό	των	899€	στο	ποσό	των	875€,	
τη	μείωση	των	συντελεστών	που	διαμορφώνουν	τους	Β.Μ.,	οι	οποίοι	συμπαρασύρουν	τη	
μείωση	και	 του	 επιδόματος	 χρόνου	 υπηρεσίας,	 τη	μείωση	 επιδομάτων	 ειδικής	 απασχό-
λησης,	επιτελικής	ευθύνης,	διοίκησης,	ειδικών	συνθηκών,	εξομάλυνσης.	Επιπρόσθετα	θα	
επιφέρει	και	περαιτέρω	μείωση	λόγω	της	μείωσης	της	αμοιβής	για	την	νυκτερινή	εργασία	
από	τα	2,93	€	ανά	ώρα	στα	2,60	€,	τον	εξαφανισμό-μείωση	της	οικογενειακής	παροχής	με	
εισοδηματικά	κριτήρια,	αλλά	και	την	κατάργηση	των	επιδομάτων	δώρων-αδείας	(1.000	€)	
από	την	01-01-2013.
3.	Η	περαιτέρω	μείωση	του	μισθολογικού	κόστους	των	αμειβομένων	από	το	ειδικό	μι-

σθολόγιο	των	ένστολων	θα	ανέλθει	κατά	130	εκατ.	€	το	έτος	2013	και	επιπρόσθετα	κατά	
88	εκατ.	€	το	έτος	2014,	έτος	κατά	το	οποίο	προβλέπεται	η	εφαρμογή	ενός	νέου	μισθολο-
γίου,	χωρίς	να	αποτυπώνεται	ο	τρόπος	υλοποίησής	του.
4.	Η	περαιτέρω	μείωση	 των	ανώτατων	δαπανών	στο	υπουργείο	Δημόσιας	Τάξης	και	

Προστασίας	του	Πολίτη	από	τα	2.003	δισ.	το	2012,	θα	ανέλθει	στα	1.839	δισ.	το	2013	και	
τα	1.755	δισ.	το	2014.
5.	Η	εφαρμογή	κλιμακωτής	προοδευτικής	μείωσης	του	συνολικού	εισοδήματος	των	συ-

ντάξεων	(κύριας,	επικουρικής,	μερίσματος)	για	όσους	λαμβάνουν	από	το	Δημόσιο	Τομέα	
μετά	τις	μειώσεις	και	τις	παρακρατήσεις	της	ειδικής	εισφοράς	αλληλεγγύης	συνταξιούχων	
και	από	το	πρώτο	ευρώ	ως	ακολούθως:
α)		για	το	ποσό	άνω	των	1.000,01	€,	έως	και	1.500	€	μείωση	κατά	5%	και	το	ποσό	που	
απομένει	δεν	μπορεί	να	υπολείπεται	των	1.000,01	€.

β)		για	το	ποσό	άνω	των	1.500,01	€,	έως	και	2.000	€	μείωση	κατά	10%	και	το	ποσό	που	
απομένει	δεν	μπορεί	να	υπολείπεται	των	1.425,01	€.

γ)		για	το	ποσό	άνω	των	2.000,01	€,	μείωση	κατά	15%	και	το	ποσό	που	απομένει	δεν	
μπορεί	να	υπολείπεται	των	1.800,01	€.

Παράλληλα,	αποτυπώνονταν	περαιτέρω	μειώσεις	εξαιτίας	των	περικοπών	των	ειδικών	
μισθολογίων	έως	το	2016	κατά	169	εκατ.	€	συνολικά.
Επίσης,	καταργούνται	τα	επιδόματα	και	δώρα	εορτών	Χριστουγέννων	και	Πάσχα.
6.	Η	μείωση	των	εφάπαξ	βοηθημάτων	για	όσους	αποχώρησαν	ή	θα	αποχωρήσουν	και	

για	τους	οποίους	δεν	έχει	εκδοθεί	η	σχετική	απόφαση	χορήγησης	του	εφάπαξ	βοηθήματος:
-	κατά	1,94%	στο	Τομέα	Πρόνοιας	Αστυνομικών
-	κατά	45,49%	στο	Τομέα	Πρόνοιας	Υπαλλήλων	Α.Π.
-	κατά	41,52%	στο	Τομέα	Πρόνοιας	Δημοσίων	Υπαλλήλων.
Με	απόφαση	του	ΥΠΕΚΑΠ	και	ύστερα	από	τεκμηριωμένη	εισήγηση	του	Δ.Σ.	του	Τα-

μείου	μπορεί	να	αυξομειώνεται	το	παραπάνω	οριζόμενο	ποσοστό	μείωσης	μέχρι	35%.
Επιπρόσθετα	 προβλέπεται	 ότι	 με	 απόφαση	 του	ΥΠΕΚΑΠ,	 που	 εκδίδεται	 μέχρι	 την	

31.12.2012,	καθορίζεται	νέα	τεχνική	βάση	για	τις	εφάπαξ	παροχές	των	τομέων	πρόνοιας,	
ώστε	μετά	την	1.1.2014	το	εφάπαξ	βοήθημα	να	υπολογίζεται	στη	νέα	αυτή	τεχνική	βάση.
7.	Θεμελιωμένα	συνταξιοδοτικά	δικαιώματα	μέχρι	την	31-12-2012	λόγω	συμπλήρωσης	

των	προϋποθέσεων	 του	απαιτούμενου	 χρόνου	ασφάλισης	και	 ορίων	ηλικίας	όπου	αυτά	
προβλέπονται,	δεν	θίγονται	και	δύναται	να	ασκηθούν	οποτεδήποτε.

Μέσα	στον	ορυμαγδό	των	μνημονιακών	μέτρων	και	στο	μαύρο	τούνελ	της	οικονομικής	
ισοπέδωσης,	αχτίδα	φωτός	αποτέλεσε,	πάντως,	η	εγκύκλιος	για	την	άρση	του	παγώματος	
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των	μισθολογικών	προαγωγών	και	άλλες	ρυθμίσεις	(2/85127/0022	από	22-11-2012)	του	
αναπληρωτή	υπουργού	Οικονομικών	Χρήστου	Σταϊκούρα,	κατ’	εφαρμογήν	του	ψηφισθέ-
ντος	από	τις	7/11/2012	Μεσοπρόθεσμου	προγράμματος	(Ν.	4093).	Επίσης,	θετική	έκβαση	
είχε	η	μάχη	για	τα	νυχτερινά,	αφού	δεν	καταργήθηκε	το	ανώτατο	ώριο	των	48	ωρών	νυχτε-
ρινής	απασχόλησης,	ενώ	αντιμετωπίστηκε	και	η	καταβολή	των	οφειλομένων	πενθημέρων	
και	νυχτερινών,	σταδιακά	τους	επόμενους	μήνες.	Θετική	ήταν	επίσης	και	η	παρέμβαση	στο	
ΜΤΣ	για	την	έγκαιρη	καταβολή	των	ΒΟΕΑ,	καθώς	επετεύχθη	η	θεώρηση	ληξιπρόθεσμων	
οφειλών	των	ετών	2009	έως	2011,	συνολικού	ποσού	185.000.000	ευρώ.	Ήδη	εκκρεμούσαν	
12.500	αιτήσεις	 ενδιαφερομένων	μετόχων.	Μια	ακόμα	θετική	είδηση	συνιστούσε	και	η	
απόφαση	του	Γενικού	Λογιστηρίου	του	Κράτους,	σύμφωνα	με	την	οποία,	«όσων συναδέλ-
φων οι μεικτές αποδοχές μετά την ψήφιση του Ν. 4093/2012, μειώθηκαν από 01/08/2012 
κάτω των 3.000,00 ευρώ, δικαιούνται τη λήψη Δώρου Χριστουγέννων για το έτος 2012».	
Πρόκειται	για	μια	απόφαση	που	ευνοούσε	περίπου	40.000	συνταξιούχους.

Ωστόσο,	οι	πίνακες	με	τα	νέα	μισθολογικά	δεδομένα	απεικόνιζαν	την	πραγματική	κα-
τάσταση:	
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Ιστορική ομιλία Αρχιεπισκόπου
28-29	Νοεμβρίου	2012.	Το	22ο	εκλογοαπολογιστικό	συνέδριο	της	Ομοσπονδίας	επιβε-

βαίωσε	τον	αγωνιστικό-παρεμβατικό	ρόλο	των	Αξιωματικών	του	Σώματος,	ενώ	η	ιστορική	
ομιλία	του	Αρχιεπισκόπου	Αθηνών	και	Πάσης	Ελλάδος	κ.	Ιερώνυμου	επισφράγισε	το	κύ-
ρος	τους,	θέτοντας	ακόμα	πιο	ψηλά	τον	πήχυ	της	συνδικαλιστικής	τους	δράσης
Κεντρικό	σύνθημα: «Οι αξίες δεν δανείζονται και δεν χορηγούνται…Φυτρώνουν μέσα 

μας με αγώνες και θυσίες».	Την	επίσημη	έναρξη	των	εργασιών	τίμησε	με	την	παρουσία	του	
και	απηύθυνε	εγκάρδιο	χαιρετισμό	αγάπης	και	τιμής	προς	όλους	ο	Αρχιεπίσκοπος,	από	μια	
πρόσφατη	ομιλία	του	οποίου	αντλήθηκε	και	το	επίκαιρο	σύνθημα	του	συνεδρίου.

«Περιποιεί εξαιρετική τιμή και χαρά σε όλους μας η παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιε-
πισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στην 
πρόσκλησή μας και δέχθηκε να είναι κοντά μας σήμερα, μεταφέροντάς μας τις ευλογίες και 
τη χάρη του Θεού, φωτίζοντας το νου, ζεσταίνοντας τις καρδιές και εμπνέοντας τις ψυχές 
όλων μας με το λόγο του. 

“Οι αξίες δεν δανείζονται και δεν χορηγούνται από κανένα Διεθνές νομισματικό ταμείο... 
Φυτρώνουν μέσα μας με αγώνες και θυσίες” -φράση από την οποία εμπνευστήκαμε και τον 
τίτλο του Συνεδρίου μας- μας υπενθύμισε προ ημερών ο Μακαριώτατος, θέλοντας να στείλει 
το δικό του σαφέστατο μήνυμα σε όλους εκείνους τους όψιμους σωτήρες της πατρίδας μας, 
που πάνω από αρετές και αξίες, πάνω από τα ανθρώπινα ιδανικά και την ύπαρξη του ανθρώ-
που, τοποθετούν τους αλαζονικούς τους εαυτούς και το φθοροποιό τους χρήμα. 

Μακαριώτατε, 
Ευχαριστούμε το Θεό που μας χαρίζει σήμερα τη μεγίστη ευλογία της παρουσί-

ας σας στο συνέδριό μας για να μας δώσετε τις άγιες ευχές σας και να μας κάνετε κοι-
νωνούς της θείας αύρας που εκπέμπει ο λόγος σας»,	 είπε	 απευθυνόμενος	 στον	 ίδιο	 και	
στους	 επίσημους	προσκεκλημένους	 της	Ομοσπονδίας	 ο	Δημήτρης	Γεωργατζής.	Αναφο-
ρικά	 δε	 με	 τα	 πεπραγμένα	 και	 την	 πολιτική	 των	 κυβερνήσεων,	 τόνισε	 μεταξύ	 άλλων:	
«Το 22o συνέδριό μας είναι το τρίτο κατά σειράν συνέδριο που πραγματοποιείται σε συν-
θήκες βαθιάς οικονομικής κρίσης, με τις παραμέτρους εκείνες που την προσδιορίζουν να 
οξύνονται διαρκώς, και μάλιστα, χωρίς δυστυχώς να διαφαίνονται, στο άμεσο μέλλον τουλά-
χιστον, κάποιες αχτίδες φωτός στο βάθος του τούνελ.

Ζούμε τον πλήρη παραλογισμό της οικονομίας και της πολιτικής, με τους κυβερνώντες 
αυτής της χώρας να έχουν πλήρως παραδοθεί στα κελεύσματα των ξένων δανειστών, αδυνα-
τώντας να αντιληφθούν σε τι επικίνδυνες ατραπούς οδηγούν τη χώρα και τον ελληνικό λαό οι 
ολέθριες συνέπειες των αποφάσεών τους.

Δυστυχώς, δεν αντιλαμβάνονται ότι όταν ευημερούν οι αριθμοί, ενώ την ίδια ώρα κατα-
στρέφονται οι άνθρωποι, δεν ομιλούμε για ουμανιστικές πολιτικές, αλλά για πολιτικές που 
παράγουν ανθρωπιστικές κρίσεις και που απαιτούν θυσίες από μια ολόκληρη κοινωνία, στο 
βωμό ξένων προς την πατρίδα μας συμφερόντων, συμφερόντων βαμμένων ακόμα και με το 
αίμα αθώων ανθρώπων.

Εδώ και τρία χρόνια, όπως όλοι γνωρίζουμε, η χώρα μας έχει περιέλθει στη δίνη μιας 
πολυσύνθετης κρίσης, πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής, από την οποία ο 
κυρίαρχος ελληνικός λαός αδυνατεί να εξέλθει, διότι είναι εγκλωβισμένος εντός των τειχών, 
έτσι όπως αυτά οριοθετήθηκαν από τα ποικιλώνυμα συμφέροντα που τον διαφέντευαν εκ 
του ασφαλούς τα προηγούμενα χρόνια, και που για άλλη μια φορά επιχειρούν και πάλι να 
τον καθυποτάξουν, απαιτώντας από αυτόν να δέχεται αδιαμαρτύρητα ό,τι εξωφρενικό και 
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παράλογο μηχανεύονται ερήμην του κάποια θεσμικά ή και εξωθεσμικά κέντρα εξουσίας και 
παραεξουσίας.

Δεν θα αναφερθώ στις ευρύτερες τραγικές επιπτώσεις των Μνημονίων και των εφαρμο-
στικών τους νόμων διότι είναι γνωστές σε όλους μας, βιώνουμε όλοι μας το ίδιο δράμα και 
σηκώνουμε τον ίδιο σταυρό του μαρτυρίου.

Γι’ αυτό από την πρώτη στιγμή υψώσαμε μία έντονη φωνή διαμαρτυρίας, αρθρώσαμε έναν 
έντονα κριτικό, αντιμνημονιακό λόγο, με επιχειρήματα όμως και λογικές θέσεις.

Άλλωστε, όλοι γνωρίζουμε ότι με τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές εκφράστηκε η καθο-
λική βούληση του λαού μας για αλλαγή των πολιτικών που εκπορεύονται από τα Μνημόνια.

Για το λόγο αυτό, άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όσο και οι άλλοι πολιτικοί Αρχηγοί 
που στηρίζουν την κυβέρνηση, είχαν παρουσιάσει διαφορετικά προγράμματα, τα οποία, όμως 
δυστυχώς, μέσα σε λίγους μήνες έχουν γίνει κουρελόχαρτο.

Τα νέα δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα και η στυγνή φορολογία του πενιχρού εισοδήματός 
μας δεν έχουν καμία σχέση με τα “ισοδύναμα” ούτε με τα λόγια παρηγοριάς και συμπάθειας 
που διατύπωναν όταν πριν από τις εκλογές οι σημερινοί Κυβερνώντες περιόδευαν τις αστυ-
νομικές υπηρεσίες εδώ στη ΓΑΔΑ, αλλά και αλλού.

Επισημαίνουμε με λύπη και εύλογη ανησυχία αυτήν την ανακολουθία λόγων και έργων, 
γιατί ανησυχούμε κι εμείς για την πορεία του τόπου, ως αναπόσπαστο κομμάτι του συνδικαλι-
στικού κινήματος της χώρας, που συμμετέχουμε σε όλες τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και συμ-
βάλλουμε με τον δικό μας τρόπο στο να διατηρηθεί ζωντανή η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι υπερήφανο για την αγωνιστική του πορεία, για την 
αντίσταση που προβάλλει σε κάθε επίπεδο, για τον ώριμο συνδικαλιστικό λόγο και τις τεκ-
μηριωμένες θέσεις που υποβάλλει στα αρμόδια θεσμικά όργανα της ελληνικής Πολιτείας, 
αλλά και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όποτε τούτο επιβάλλεται». Αναφέρθηκε	δε	
διεξοδικά	στις	πρωτοβουλίες	του	συνδικαλιστικού	κινήματος,	στα	γενικότερα	πολιτικά	και	
κοινωνικά	διακυβεύματα	και	στο	ρόλο	της	Αστυνομίας	και	πρότεινε	μέτρα	για	τον	εκσυγ-
χρονισμό	των	υπηρεσιών	και	την	προστασία	του	Έλληνα	αστυνομικού.	

«Έχουμε χρέος όλοι μας, όπως τόνισε και ο Μακαριώτατος, να αφήσουμε στην άκρη ό,τι 
μας χώριζε μέχρι σήμερα και να δούμε το αύριο με γνώμονα το κοινό συμφέρον του τόπου 
μας, γνωρίζοντας ήδη ότι όσοι δεν άλλαξαν, βούλιαξαν κινδυνεύοντας να παρασύρουν και 
τους άλλους στο βυθό της απρονοησίας και των κακών τους χειρισμών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Σας καλώ την καθεμιά και τον καθένα σας ξεχωριστά και όλους μαζί να ενισχύσετε τον 

αγώνα της Ομοσπονδίας μας για τους αγώνες που έρχονται και επίσης να συνεχίσουμε να 
υπηρετούμε τις αρετές και τις αξίες αυτές που διαχρονικά υπηρετούμε, με την ίδια αυταπάρ-
νηση και ζήλο για το καλό της Ελληνικής Κοινωνίας και της πατρίδας μας.

Μπορεί να μας ισοπεδώνουν με τις πολιτικές που εφαρμόζουν, μπορεί να μας αφήνουν ξυ-
πόλητους στ’ αγκάθια, όλοι ωστόσο αντιλαμβανόμαστε, φαντάζομαι, ότι πρέπει να συνεχιστεί 
με κάθε τρόπο η προσπάθειά μας να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας ένα περιβάλλον στο 
οποίο θα μπορούν να ζουν, να εργάζονται και να δημιουργούν με ασφάλεια. Όσο η Πολιτεία 
δεν είναι αρωγός στο έργο μας αυτό, άλλο τόσο εμείς πρέπει να επιστρατεύσουμε όλα τα ψυ-
χικά μας αποθέματα για να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και σε συνδικαλιστικό και 
σε υπηρεσιακό επίπεδο. Ας λειτουργήσει το φρόνημα και το ηθικό μας ως πολλαπλασιαστής 
ισχύος για να πετύχουμε τους στόχους μας», τόνισε	ο	Δημήτρης	Γεωργατζής.
Ο	Μακαριώτατος,	με	την	απλότητα	που	τον	διακρίνει,	κατέθεσε	τον	προβληματισμό	του	

για	τις	δραματικές	επιπτώσεις	της	κρίσης	και	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	αντιμετωπίζεται	η	
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ανθρώπινη	υπόσταση	σήμερα. «Το Σώμα σας είναι ένα Σώμα που αγωνίζεται για το καλό. 
Είστε από τις δυνάμεις εκείνες, οι οποίες και σεις σαν και εμάς, πλήττεστε πολλές φορές 
ύπουλα», ανέφερε	 -μεταξύ	άλλων-	 ο	Αρχιεπίσκοπος	 Ιερώνυμος.	Παραθέτουμε	 τον	 ιερό	
του	λόγο:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
Κύριε Πρόεδρε, εκπρόσωποι της Πολιτείας μας, των κομμάτων, των διαφόρων φορέων, 

αγαπητοί σύνεδροι, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, για την τιμητική πρόσκληση και 
την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα, να είμαι ανάμεσά σας.

Ομολογουμένως, αυτή η φράση που ακούστηκε, είναι ένα κομμάτι από μια ομιλία μου 
στην πόλη των Σερρών, αλλά έχουν λεχθεί τόσα πολλά και σπουδαία πράγματα, πάντοτε, 
αλλά ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, μας κάνουν όλους να προβληματιζόμαστε γύρω από την 
έννοια του προσώπου, την αξία του προσώπου, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το 
πρόσωπο. 

Σε μία επιστολή του προς τους Εβραίους, ο Απόστολος Παύλος σταματάει σ’ αυτή την έν-
νοια, σ’ αυτό το ερωτηματικό, και ρωτάει: Τι είναι ο άνθρωπος άραγε; Πρέπει να είναι κάτι 
σπουδαίο, είναι, αφού τον θυμάται ο Θεός και τον επισκέπτεται και δημιουργεί τη σκέψη. Τι 
σημαίνει αυτή η επικοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο; Και προχωρεί παρακάτω, τον έφτια-
ξες κάτι λιγότερο από τους Αγγέλους, αλλά όμως τον άνθρωπο τον στόλισες, τον στεφάνωσες 
με δόξα και με τιμή.

Πολλοί έχουν ασχοληθεί με τον άνθρωπο, επιφανειακά αλλά και ουσιαστικά πολλές φο-
ρές, πολλά ερωτήματα έχουν δημιουργηθεί, πολλοί στοχασμοί έχουν γίνει, πολλούς έχει απα-
σχολήσει αυτό το θέμα. Ο Καρέλ έγραψε ένα πολύ σπουδαίο έργο, “Ο άνθρωπος, αυτό το 
άγνωστο”. Πράγματι, όπου και να αγγίξουμε τον άνθρωπο, είτε το σωματικό μέρος, είτε το 
πνευματικό μέρος, μένουμε έκθαμβοι. Μάλιστα, εκείνοι που έχουν το χάρισμα να μελετούν 
τον άνθρωπο, οι γιατροί, οι χειρουργοί, βλέπουν ότι κάθε κομμάτι του ανθρώπου είναι και 
ένας μεγάλος κόσμος. Ο άνθρωπος, λοιπόν, είναι εκείνος ο οποίος βασιλεύει διαμέσου των 
αιώνων, και όσο υπάρχουν άνθρωποι, σε όλη τη δημιουργία.

Ο χρόνος δεν μας παίρνει να πούμε περισσότερα πράγματα, αλλά αμέσως δημιουργείται το 
ερώτημα. Αυτός ο άνθρωπος, στον χαρακτήρα του, στην πορεία του, είναι αγαθός ή κακός; 
Γεννιέται αγαθός ή κακός; Δημιουργείται; Δεν μπορούμε να πάρουμε μία απάντηση καθαρή, 
διότι αυτός ο άνθρωπος παραμένει άγνωστος. Εκεί που είναι ήρεμος και γαλήνιος, είναι σε 
λίγο οργισμένος. Εκεί που είναι ευχαριστημένος και χαρούμενος, είναι σε λίγο μελαγχολικός.

Θα σταματήσω σε ένα δεύτερο σημείο, γιατί δεν θα ήθελα να μείνω περισσότερο σ’ αυτό, 
για να πω ότι ο άνθρωπος καταβάλλει προσπάθειες, αλλά πολλές φορές εκτρέπεται, φεύγει, 
διότι του λείπει η λυδία λίθος. Πολλές φορές τού λείπει το κομμάτι εκείνο, που θα μπορεί να 
κάνει τον έλεγχο στην ίδια τη ζωή του, στην πορεία του, και είναι πολύ δύσκολο κανείς να 
πορεύεται, να είναι ελεύθερος, να αποφασίζει μέσα από την ελευθερία του και συγχρόνως να 
αναλαμβάνει και την ευθύνη του.

Θα ήθελα να αναφερθώ στις τελευταίες εποχές, οι οποίες την αφορμή την έχουν στη σχέση 
του ανθρώπου με τον Θεό, στη συνθήκη της Βεστφαλίας. Έχουν γίνει οι θρησκευτικοί πόλε-
μοι, έχει κουραστεί ο κόσμος από τις υπερβολές και την εγκληματικότητα των θρησκευτικών 
πολέμων. Δεν είναι η ώρα να πούμε ποιος φταίει, αλλά πρέπει να πούμε ότι τότε μία απόφαση 
στην Βεστφαλία είπε: “Ο άνθρωπος δεν χρειάζεται τον Θεό, ο άνθρωπος μπορεί μόνος του 
να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, να αντιμετωπίσει την πορεία και την τύχη του”.

Αυτό εξελικτικά θα μας φέρει τον Διαφωτισμό, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος μόνος του 
λύνει τα προβλήματα, δεν χρειάζεται τον Θεό, θα προχωρήσουμε σε όλα τα άλλα τα –ισμός, 
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για να φτάσουμε σε μία εποχή η οποία είναι σκληρή, στον περασμένο αιώνα, και στην εποχή 
που πολλοί από μας έχουμε νωπά συναισθήματα, της συγκρούσεως των ανθρώπων μεταξύ 
τους.

Ποιες θεωρίες ανεφάνησαν αυτές τις τελευταίες δεκαετίες, που έχουν τη ρίζα ακριβώς 
στη συνθήκη της Βεστφαλίας και στην πορεία της άρνησης του Θεού από τον άνθρωπο: θα 
μπορούσαμε τρεις κατηγορίες, αυτή την στιγμή, να σημειώσουμε. Την κατηγορία εκείνη, που 
ο άνθρωπος ετσιθελικά, σκέπτεται και αποφασίζει ότι μπορεί να κάνει έναν παράδεισο δικό 
του, μόνος του. Αυτοί, όμως, που είναι αντίθετοι σ’ αυτή τη θέση, σ’ αυτή τη θεωρία, δεν 
έχουν θέση μέσα στη ζωή. Θα πρέπει ή να απομακρυνθούν μόνοι τους, ή διά της βίας, είτε 
λέγεται εξορία, είτε λέγεται φυλακή, είτε λέγεται κλείσιμο σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως. 
Είναι η θεωρία τού να φτιάξουμε έναν παράδεισο, επειδή έτσι το σκεφτήκαμε και το φαντα-
στήκαμε εμείς. 

Είναι και η άλλη θεωρία, η οποία φαίνεται να ξεγελάει, ότι μέσα από ελευθερία αποφα-
σίζουμε, αλλά εδώ ποιο είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα; Λιγότερα έξοδα, περισσότερα 
κέρδη. Έτσι, λοιπόν, άλλοι ανεβαίνουν και πλουτίζουν, άλλοι φτωχαίνουν. Και το ένα και το 
άλλο είναι εκτροπή.

Και είναι και το τρίτο κομμάτι, η τρίτη περίπτωση του τι είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος 
είναι εικόνα Θεού. Ο ίδιος ο Θεός είπε ότι “είμαι ένας από σας”. Για θυμηθείτε την περικο-
πή εκείνη που λέει “πείνασα, και μου δώσατε και έφαγα, γδυτός ήμουν και με ντύσατε, άρ-
ρωστος και με περιποιηθήκατε», για να φτάσει να πει ότι εγώ είμαι στο πρόσωπο αυτουνού, 
και αν αυτός είναι ένα κουρέλι, δεν διστάζω να γίνω κι εγώ κουρέλι, για να σώσω αυτόν τον 
άνθρωπο.

Είναι τρεις κόσμοι, οι οποίοι παράλληλα υπάρχουν, και μας βάζουν στο ερώτημα, όχι 
απλώς να διαλέξουμε θεωρητικά πού βρισκόμαστε, αλλά τι από αυτά μπορούμε να κάνου-
με βίωμα; Δοκιμάστηκαν, και το πρώτο και το δεύτερο. Εκείνο που κατά τη δική μου, την 
προσωπική γνώμη, η οποία είναι βασισμένη στη χριστιανική ανθρωπολογία, είναι ότι ο άν-
θρωπος, αυτό που είπε ο Θεός, το ζει κάθε μέρα. Είναι στεφανωμένος με δόξα και τιμή, έχει 
ελευθερία και η ψυχή του, ο ίδιος, είναι ανεπανάληπτος, και αν το βάλουμε στην ζυγαριά, 
όλο τον κόσμο να βάλουμε από την μία πλευρά και τον άνθρωπο να βάλουμε από την άλλη 
πλευρά, θα κερδίσει ο άνθρωπος. Γιατί δεν υπάρχει αντάλλαγμα μέσα στον κόσμο, για την 
αξία του ανθρώπου. 

Ο καιρός που ζούμε, είναι κρίσιμος. Η εικόνα του προσώπου δεν είναι αυτή που πρέπει και 
της χρειάζεται, γιατί η ομάδα εκείνη, είτε στην πρώτη κατηγορία, είτε στη δεύτερη κατηγορία, 
για τις οποίες μιλήσαμε, τον άνθρωπο δεν τον βλέπουν σαν εικόνα Θεού. Τον βλέπουν σαν 
αντικείμενο. Η εικόνα του Θεού απομακρύνεται, έτσι το πρόσωπο δεν είναι ιερό πλέον. Και 
ό,τι αποϊεροποιείται σ’ αυτή τη ζωή, ευτελίζεται. Και ό,τι ευτελίζεται, γίνεται αντικείμενο. 
Και ό,τι γίνεται αντικείμενο, γίνεται εκμετάλλευση.

Αυτό δεν είναι ανάγκη να ψάξουμε να το βρούμε, υπάρχει διάχυτο στις εποχές. Στην εποχή 
μας όμως, είναι η κορυφή. Το πρόσωπο δεν είναι ιερό πλέον, για τους άλλους ανθρώπους. 
Το πρόσωπο έχει αποϊεροποιηθεί και είναι αντικείμενο. Και αλίμονο σ’ αυτό το αντικείμενο, 
που είναι και αδύνατο συγχρόνως. 

Ρίξτε μια ματιά στην κοινωνία μας σήμερα. Εγώ δεν είμαι ούτε πολιτικός, ούτε στρατι-
ωτικός, είμαι ένας παπάς που προσπαθεί όσο μπορεί να βιώσει αυτά που διαβάζει και να 
βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του. Πώς εξηγείται σήμερα, τόσες 
χιλιάδες άνθρωποι να μην μπορούν να φάνε και να χορτάσουν! Πώς εξηγείται σήμερα στον 
τόπο μας, και γενικότερα, το φαινόμενο που εξαπλώνεται, να μην έχουν τη δουλειά τους! 
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Έχετε δοκιμάσει το δράμα αυτής της οικογένειας και αυτού του προσώπου; Θα πω ένα πα-
ράδειγμα. Εμβολιάζαμε, πριν από λίγες ημέρες, τα μικρά παιδιά. Τραγικό πράγμα, το εμβόλιο 
του παιδιού πρέπει να δοθεί σε συγκεκριμένη ηλικία. Αλλά οι γονείς είναι ανασφάλιστοι, και 
δεν έχουν το δικαίωμα, δεν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο. Και έρχονται στην Αρχιεπισκο-
πή. Και η Αρχιεπισκοπή έχει το πρόγραμμά της. Ένα ζευγάρι νέων ανθρώπων, όμορφων και 
στην εμφάνιση και στην ψυχή, και ρωτάω, “Πώς εσείς έτσι, νέα παιδιά, φέρνετε τα παιδιά 
σας εδώ, να κάνουν το εμβόλιο;”, “Χάσαμε τη δουλειά μας, και ο ένας και ο άλλος, δεν έχου-
με άλλη εργασία και υποφέρουμε”. “Και πώς τα βγάζετε πέρα;”. “Η ευρύτερη οικογένεια”!

Τι ωραία φράση! Θυμίζει τον παππού, θυμίζει τον θείο, θυμίζει τα αδέλφια, “η ευρύτερη 
οικογένεια”! Ψάξτε να βρείτε αυτή τη φράση σε μία χώρα της Ευρώπης. Ούτε θεωρητικά δεν 
υπάρχει “η ευρύτερη οικογένεια”. Ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του. Και ο άλλος να εκμεταλ-
λευτεί τον άλλον. Αυτή είναι η εικόνα της σύγχρονης κοινωνίας. 

Τι είναι ο άνθρωπος, λοιπόν; Τι είναι το πρόσωπο; Και ποιος θα ενδιαφερθεί γι’ αυτόν; 
Αυτό, νομίζω, πρέπει να μας απασχολεί όλους. Και εσάς ιδιαίτερα, διότι είστε ανάμεσά σας 
και αγωνίζεστε, ώστε αυτό να γίνει πραγματικότητα. 

Στην πατρίδα μας δεν πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, αυτές τις ώρες, παρ’ όλους τους κό-
πους που καταβάλλονται από κάθε πλευρά, και ούτε να είμαστε και πολύ αισιόδοξοι. Μπορεί 
να έχουμε κατά περιόδους επιτυχίες, πρέπει να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε αυτούς 
που μας τις φέρνουν, αλλά δεν έχουμε βρει το φάρμακο. Είμαστε ασθενείς, και όταν υπάρχει 
ασθένεια, πρέπει να γίνει καλή διάγνωση. Άμα δεν κάνουμε καλή διάγνωση, δεν παίρνουμε 
το κατάλληλο φάρμακο, επομένως δεν έχουμε την κατάλληλη επιτυχία.

Η απληστία, η υποκρισία, η υπονόμευση, η κατάχρηση, είναι ασθένειες οι οποίες συνα-
ντώνται κάθε μέρα. Και ο άνθρωπος είναι άρρωστος, που δουλεύει σ’ αυτά τα πάθη. Αλλά 
όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος, από τον μικρότερο μέχρι τον μεγαλύτερο, η αρρώστια 
του ανθρώπου αρρωσταίνει και τους θεσμούς. Τους ωραιότερους νόμους να φτιάξουμε, τις 
καλύτερες αποφάσεις να πάρουμε, αν δεν έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος θα τους υλοποιήσει, 
δεν έχουμε θεραπεία. Έχουμε μία ασπιρίνη, που την παίρνουμε για να φύγει λίγο ο πυρετός, 
αλλά σε λίγο θα ξανάρθει και θα μας επισκεφθεί η αρρώστια. 

Πολλά γίνονται, συνέδρια, συζητήσεις, λέμε με αγωνία πού θα καταλήξουμε, πώς θα βοη-
θηθούμε, όλοι μας έχουμε τις επιθυμίες και λέμε “άντε να σπρώξουμε πιο πέρα, να ξεπερά-
σουμε τον αγώνα”, αλλά ακούγεται πολλές φορές και μέσα μας, μεταξύ μας, κουλτουριάρικα, 
όχι υπεύθυνα. Δηλαδή, χάσαμε τις αξίες. Χάσαμε τις αρχές μας. Πρέπει να τα ξαναβρούμε 
αυτά τα πράγματα. Από εκεί είχε ξεκινήσει και το θέμα αυτό στις Σέρρες, από πού θα πά-
ρουμε; Δάνεια μπορεί να πάρουμε από το ΔΝΤ, αξίες δεν μπορούμε να πάρουμε. Αρχές δεν 
μπορούμε να πάρουμε. Γιατί αυτά φυτρώνουν μέσα μας, καλλιεργούνται. Και όπως λένε οι 
πατέρες της Εκκλησίας, για να πάρεις τέτοια πράγματα, αξίες και αρχές, πρέπει να δώσεις 
αίμα. Και αν δεν δώσεις αίμα, αγωνιστικά, δεν μπορείς να αποκτήσεις τέτοια πράγματα.

Και ποιο είναι το φάρμακο; Το λέμε και πάλι κουλτουριάρικα: να αλλάξουμε. Έρχεται, 
όμως, ο λόγος του Θεού και λέει: μετάνοια. Μετανοώ, και μετάνοια δεν είναι αυτό το σχήμα 
το εκκλησιαστικό, που έχουμε συνηθίσει, μετανιώνω σημαίνει αλλάζω μυαλό. Αλλάζω μυα-
λό, όχι θεωρητικά, περνάω μέσα μου και αλλάζω εσωτερικά, και αυτή η αλλαγή, η εσωτερική 
καλλιέργεια, γίνεται πράξη στην κοινωνία. Αλλά αυτό δεν γίνεται από μόνο του. Η θεωρία 
η μεγάλη, που έφερε τη μεγάλη ζημιά τους περασμένους καιρούς, του Σαρτρ, ότι ο Θεός πέ-
θανε, ελάτε να τον κηδεύσουμε, και τον κηδεύουμε στις εκκλησίες, και αυτό πέτυχε στην Ευ-
ρώπη και μη μας φαίνεται παράξενο, γιατί ακόμα δεν υπογράφεται το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, 
και δεν θα υπογραφεί, διότι ο πυλώνας του Χριστιανισμού είναι παραγκωνισμένος. Και όταν 
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πεθαίνει ο Θεός, όλα επιτρέπονται! Όταν ο Θεός δεν υπάρχει, όλα επιτρέπονται. Ή ακόμα 
πιο πρακτικά, όταν δεν έχουμε πατέρα, δεν έχουμε και αδέλφια, κι έτσι είμαστε ανάδελφοι. 
Και τα συναισθήματά μας δεν μας επιτρέπουν, μας εμποδίζουν ή μας απομονώνουν. Αλλά 
εκείνο που δεν βοηθούν, είναι όλοι μαζί ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε τη δυσκολία. 

Αυτό, λοιπόν, το κουλτουριάρικο όπως είπα, ο λόγος του Θεού το βλέπει σαν σπαθί! Με-
τανοείτε, για να γίνει η αλλαγή. Ακούσαμε για αλλαγές, ακούμε για αλλαγές, υποσχόμαστε 
αλλαγές, αλλά ο λόγος του Θεού λέγει: Δεν γίνεται αλλαγή καμία, αν δεν αλλάξει ο άνθρωπος 
εσωτερικά. Και για να αλλάξει ο άνθρωπος εσωτερικά, πρέπει να αλλάξει και η σχέση του 
με τον Θεό.

Αυτό είναι μία άποψη, είναι μία θεωρία, είναι μία διδασκαλία, είναι μία υπόσχεση του 
Θεού. Επομένως, εμείς σήμερα βρισκόμαστε ανάμεσα σ’ αυτά τα τρία δυνατά κύματα. Διώ-
χνουμε τον Θεό και φτιάχνουμε τη ζωή μας μόνοι μας. Επιλέγουμε, αλλά είμαστε οι περισ-
σότεροι. Λέμε ότι έχουμε τον Θεό, αλλά δεν αγαπάμε τον άνθρωπο. Διότι αυτό που λέμε, 
λιγότερο κόστος, περισσότερο κέρδος, λέγεται στην γλώσσα του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου 
“Τι λες ότι θρησκεύεις, όταν τον άνθρωπο που τον βλέπεις πλάι, τον αδελφό σου, δεν τον 
αγαπάς και δεν ενδιαφέρεσαι γι’ αυτόν, πώς είναι δυνατόν να αγαπάς τον Θεό, που ούτε τον 
βλέπεις, ούτε τον νιώθεις;”.

Και μένει και το τρίτο: ότι είμαστε παιδιά ενός πατέρα, όλοι μας. Και αγωνιζόμαστε και 
παλεύουμε, μέσα στις πτώσεις μας -μη σας πει κανείς ότι δεν πέφτει ποτέ- και ο Αρχιεπί-
σκοπος, και ο παπάς και ο καθένας μας, πέφτουμε, αλλά μέσα στο πνεύμα της αισιοδοξίας 
και της ελπίδας, ότι όσο και να πέφτουμε, άλλο τόσο και περισσότερο υπάρχει δυνατότης να 
σηκωνόμαστε.

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

Επομένως, η αλλαγή μας προς τα εκεί πρέπει να κατευθύνεται. Και των πολιτικών, και 
των θρησκευτικών, και όλων, αλλά προπάντων του λαού μας. Ενωμένοι όλοι μαζί, να πα-
λέψουμε σε έναν αγώνα που θα έχει αποτέλεσμα. Και για μένα, αγαπητοί μου αδελφοί, το 
αποτέλεσμα δεν είναι στους αριθμούς, πόσα θα πάρουμε και πόσα θα καταναλώσουμε, για 
μένα το αποτέλεσμα είναι τι λέει η ψυχή του καθενός, και τι λέει η ψυχή όλων μας, με την 
ευρύτερη έννοια. 

Το Σώμα σας είναι ένα Σώμα που αγωνίζεται γι’ αυτό το καλό. Είστε από τις δυνάμεις 
εκείνες, οι οποίες και σεις σαν και εμάς πλήττεστε πολλές φορές ύπουλα. Αλλά αλίμονό μας 
αν το βάλουμε κάτω. Διαβάζουμε αυτές τις ημέρες, και αγανακτούμε όλοι μας, “εκατομμύρια 
οι κληρικοί, δισεκατομμύρια στις τράπεζες”, και δεν έχουν την τόλμη, είτε οι υπηρεσιακοί 
παράγοντες, είτε δεν ξέρω ποιος, να πούνε “καθίστε κάτω, ποιοι είστε; Δώστε τον λόγο!”. 
Αλλά την άλλη μέρα, κάτω, με γραμματάκι ψιλό στην εφημερίδα, λένε “ε, λάθος έγινε το 
όνομα, λάθος έγινε εκεί” κ.λπ.

Με τέτοιες αθλιότητες δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Πρέπει να βλέπουμε τον οποιον-
δήποτε άνθρωπο σαν εικόνα του Θεού, σαν κάτι το ιερό! Δεν έχει σημασία σε ποια παράταξη 
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ανήκουμε. Το λέω εγώ, σαν Αρχιεπίσκοπος. Ήδη διαφαίνεται στους ανθρώπους, ότι οι γραμ-
μές έχουν πέσει, είναι εποχή που πρέπει όλοι ενωμένοι να δούμε εκείνα που μας ενώνουν, 
να τα καλλιεργήσουμε και να προχωρήσουμε, να ξεχάσουμε αυτά που μας χωρίζουν και μας 
έχουν πληγώσει. Και όταν ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, έχουμε καιρό μετά να ξαναμαλώσουμε 
πάλι. Αλλά αυτή την ώρα, χρειάζεται φοβερή συνεργασία, από όλους μας. Γιατί δεν είμαστε 
μόνο λίγοι, αλλά είμαστε και απομονωμένοι.

Κλείνω με τη σκέψη, ότι αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να βοηθήσουμε, αυτό το πρόσωπο 
που αποκτά τις αξίες μέσα του που φυτρώνουν, με αγώνες. Θα πει κανείς από σας: “καλά, 
πού θα το βρούμε αυτό το πράγμα; Γίνεται σήμερα, στην πραγματικότητα;”. Να θυμηθούμε 
τον Μακρυγιάννη, που είπε: “Αυτόν τον λαό, πάντοτε τον μαδάνε, πάντοτε του επιτίθενται, 
πάντοτε τον αδικούν, αλλά στο τέλος μένει μια μαγιά και αυτή η μαγιά έχει τη δύναμη να 
ζυμώσει όλο το φύραμα”.

Μια τέτοια μαγιά είναι και το δικό σας Σώμα, που μου δίνεται η ευκαιρία σήμερα να έχου-
με επικοινωνία. Ευχαριστώ!

Στα όρια της φτώχειας

Το	Διοικητικό	Απολογισμό	 παρουσίασε	 στους	 συνέδρους	 ο	Γενικός	Γραμματέας	 της	
Ομοσπονδίας	Ιωάννης	Κατσιαμάκας.	Όπως,	τόνισε,	«το χρονικό διάστημα από το 21ο έως 
το 22ο Συνέδριό μας ήταν ένας ακόμα χρόνος που οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας 
-εγκλωβισμένοι όπως και η Πατρίδα μας στη δίνη του μνημονίου- είδαμε τις αποδοχές μας 
να συρρικνώνονται περαιτέρω σε σημείο που το εισόδημά μας λίγο ν’ απέχει πλέον από τα 
όρια της φτώχειας. Ακόμα, τα αποθέματα των ασφαλιστικών μας ταμείων να εξαερώνονται 
εξαιτίας του PSI, και οι λειτουργικές δαπάνες να μην επαρκούν πλέον ούτε για την κάλυψη 
των ουσιωδών αναγκών του Οργανισμού της ΕΛ.ΑΣ. 

Οι πρόσκαιρες προσδοκίες που δημιουργήθηκαν από τη νέα κυβέρνηση, γρήγορα εξα-
νεμίστηκαν, καθώς οι κυβερνώντες προσγειώθηκαν στην οικτρή πραγματικότητα των ελ-
λειμμάτων και της δημοσιονομικής προσαρμογής, πειθαρχώντας πλήρως στις εντολές των 
δανειστών. 

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα βρέθηκε σταθερά στις επάλξεις του αγώνα, συνεπέστατο με 
τις αρχές και τις διακηρύξεις του, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ν’ αποκρούσει 
τις πολιτικές αυτές και να πείσει τους κυβερνώντες για τη λάθος συνταγή που εφαρμόζουν, 
η οποία βυθίζει τη χωρά στην ύφεση και τα ελλείμματα και τον λαό στη φτώχεια και την 
εξαθλίωση. 

Όλες αυτές οι δράσεις, οι παρεμβάσεις και οι μορφοποιήσεις των ενεργειών μας το προ-
ηγούμενο χρονικό διάστημα αποτυπώνονται στα έγγραφα και τις ανακοινώσεις που έχουμε 
εκδώσει». 
Στη	συνέχεια,	και	αφού	έκανε	μια	αναφορά	στις	κυριότερες	δράσεις	της	Ομοσπονδίας,	

αναφέρθηκε	σε	πέντε	σημεία	στα	οποία	πρέπει	να	επικεντρωθούν	οι	δράσεις	της	από	δω	
και	πέρα,	ήτοι:
Στην	αναδιάρθρωση	των	Υπηρεσιών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	προκειμένου	να	μην	

βρεθούμε	προ	εκπλήξεων,	όπως	είπε,	στην	προστασία	του	εφάπαξ	και	των	επικουρικών	
Ταμείων,	στην	προσπάθεια	βελτίωσης	των	συντελεστών	του	Β.Μ.	των	Αξιωματικών	που	
κατακρεουργήθηκαν	με	το	Μνημόνιο,	στο	νέο	μισθολόγιο	με	το	οποίο	δεν	πρέπει	να	υπάρ-
ξει	καμία	περαιτέρω	μείωση	των	αποδοχών	και	στην	προστασία	των	συνταξιούχων.
Κλείνοντας	την	ομιλία	του,	τόνισε	ότι	«αποδείχθηκε πλέον περίτρανα ότι πρέπει να στη-
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ριχθούμε αποκλειστικά στις δικές μας δυνάμεις, να πιστέψουμε στις δυνατότητές μας, και όχι 
στα κόμματα, τα οποία αποδείχθηκαν αναξιόπιστα για άλλη μια φορά».	Εξέφρασε	δε	την	
ελπίδα	και	τη	βεβαιότητα	ότι	στο	τέλος	ο	αγώνας	τους	θα	στεφθεί	με	επιτυχία.	
Ενδιαφέρον	 είχε,	όμως,	και	ο	λόγος	 του	υπουργού	Νίκου	Δένδια,	ο	οποίος	παρουσι-

άζοντας	 τις	 προτεραιότητές	 του	 μίλησε	 για	 την	 αναγκαιότητα	 τήρησης	 των	 νόμων	 του	
κράτους.	«Επ’ αυτού δεν υπάρχει ερώτημα. Κατά πάντων και διά πάντων, κατά βουλευτών, 
όπως όλων των άλλων. Η επιβολή των νόμων δεν έχει όριο. Και σας παρακαλώ αυτό να 
είναι, όπως είναι και το γνωρίζω, πάντοτε ξεκάθαρος οδηγός στις πράξεις σας. Ουδέν περισ-
σότερο δικαίωμα έχει εφόσον παρανομεί το μέλος του Κοινοβουλίου εναντίον οιουδήποτε. 
Υποχρέωση είναι η απόλυτη και κάθετη τήρηση του Συντάγματος και της νομιμότητας»,	είπε,	
προκαλώντας	μάλλον	θυμηδία	στο	ακροατήριό	 του,	 το	οποίο,	όπως	και	κάθε	Έλληνας,	
άλλωστε	είχε	αντιληφθεί	πώς	και	υπέρ	ποίων	συμφερόντων	νομοθετούσε	η	Πολιτεία.
Ερχόμενος	στη	συνέχεια	στα	θεσμικά	και	στα	μισθολογικά,	ανέφερε	ότι	«προχωράμε 

σε μία πλήρη αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας. Έχουν ληφθεί όλες οι προηγού-
μενες μελέτες, σκέψεις, διατυπώσεις. Αναμένεται την επόμενη εβδομάδα και η μελέτη του 
ΚΕ.ΜΕ.Α. Η Ελληνική Αστυνομία, κυρίες και κύριοι, στην πραγματικότητα έχει δημιουρ-
γηθεί από μια -θα μου επιτρέψετε να πω ύστερα από τόσα χρόνια- πρόχειρη σύζευξη των 
δύο Σωμάτων, της Ελληνικής Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων, το 1984. Αυτό 
το μοντέλο δεν αντέχει πια. Η αναδιοργάνωση θα έπρεπε να είχε γίνει πολύ καιρό πριν. Και 
βεβαίως θα υπάρξει απόλυτη ευχέρεια, υπάρχει ήδη, και έχω προσκαλέσει τους πάντες να 
διατυπώσουν όποιες σκέψεις θέλουν, πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Και βεβαίως, το ξανα-
λέω, πρέπει να υπάρξει μείωση των οργανικών θέσεων. Μέχρι τώρα άκουγα παντού λείπει 
προσωπικό. Τώρα δεν λείπει προσωπικό: 61.000 είναι υπεραρκετός αριθμός. Χρειαζόμαστε 
λιγότερο προσωπικό. Αλλιώς διαρθρωμένο ίσως, αλλιώς εκπαιδευμένο ίσως, λιγότερο προ-
σωπικό. Για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Και είμαι σίγουρος ότι το νέο οργανόγραμμα, 
όταν οριστικοποιηθεί και εφαρμοστεί θα παράσχει και σε εσάς τη δυνατότητα να αναπτύξετε 
τις όντως τεράστιες δυνάμεις που έχετε. Κυρίες και κύριοι, είμαι υπερήφανος για το έργο το 
οποίο επιτελείτε, υπό τις συνθήκες τις οποίες το επιτελείτε. Και έστω και αν δεν το επέλεξα 
και ούτε και το φανταζόμουν ποτέ ότι θα βρεθώ στη θέση του υπουργού Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη, είμαι υπερήφανος που έχω την πολιτική ευθύνη για το Σώμα 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Και σας ευχαριστώ θερμά και από καρδιάς για τον τρόπο που 
επιτελείτε τα καθήκοντά σας. Δεν πρόκειται να αναλωθώ σε πρόσκαιρους λαϊκισμούς περί 
μισθολογικών αυξήσεων κ.τ.λ. Ενόψει της σωτηρίας της χώρας, εγώ όχι ως υπουργός, αλλά 
ως βουλευτής ψήφισα το συγκεκριμένο νομοθέτημα. Και το γνωρίζετε αυτό. Αυτό, όμως, δεν 
με εμποδίζει να έχω πει και να λέω και τώρα ότι ο βασικός μισθός του Αρχηγού της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, 1.698 ευρώ ακριβώς, είναι μια λανθασμένη επιλογή κατανομής των βαρών 
στην ελληνική κοινωνία. Δεν αντιστοιχεί σε αυτό που πράττετε και σε αυτό που σας ζητείται. 
Με δεδομένη την ανάγκη επίτευξης του στόχου, εγώ δεν είμαι εξ αυτών που δαιμονοποιεί την 
τρόικα.	Είμαι ένας εξ αυτών που λέει ότι όλα ξεκινούν από τον ελληνικό λαό, καταλήγουν 
στον ελληνικό λαό. Εμείς διαφεντεύουμε την τύχη μας, τα δικά μας λάθη πρέπει να διορ-
θώσουμε, οι ξένοι ας κάνουν τη δουλειά τους. Ήδη υπάρχει μία συζήτηση με το υπουργείο 
Οικονομικών πάνω σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τη διόρθωση ορισμένων πραγμάτων 
μέσω του επιδόματος ειδικών συνθηκών.

Δεν το λέω ως υπόσχεση, το λέω ως γεγονός. Αυτό το οποίο έχει επιστρατευτεί για να 
παράσχει η Ελληνική Αστυνομία στην ελληνική κοινωνία, υπό τις παρούσες συνθήκες, υπερ-
βαίνει ίσως κατά πολύ αυτό το οποίο ίσως της δίνεται ως αντίδωρο από την ελληνική κοι-
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νωνία, με δεδομένες τις οικονομικές συνθήκες και με δεδομένο τον οικονομικό στόχο, για να 
είμαστε ξεκάθαροι και σε αυτό». 
Στην	απογευματινή	συνεδρίαση,	ακολούθησε	συζήτηση	και	αναπτύχχθηκαν	οι	θέσεις	

των	συνέδρων	για	τα	τρέχοντα	θέματα,	όπου	ο	πρόεδρος	Δημήτρης	Γεωργατζής	σε	μια	εκ	
βαθέων	κατάθεση	ψυχής	αναφέρθηκε	στην	πορεία	του	συνδικαλισμού,	αλλά	και	στην	τρέ-
χουσα	υπηρεσιακή	καθημερινότητα.	Μεταξύ	άλλων	τόνισε	«υπηρετούμε αξίες διαχρονικά, 
και το ζητούμενο δεν είναι το φαίνεσθαι αλλά το πράττειν. Θέλει ταλέντο να γίνεσαι απα-
ραίτητος», είπε, «ακόμα κι αν πουλάς φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Ορισμένοι άνθρωποι 
το έχουν αυτό. Μαθήτευσαν για χρόνια στο μυστικό σχολειό της ευελιξίας, των δημοσίων 
σχέσεων και της σπουδαιοφάνειας, που μετατρέπουν κάποιες υπαρκτές αρετές σε υπέρτατα, 
μοναδικά γνωρίσματα. Κάπως έτσι γίνονται ξεχωριστοί και περιζήτητοι. Αντιθέτως σπου-
δαίοι άνθρωποι, δημιουργοί αξιώσεων, παραμένουν σιωπηλοί, εθελουσίως έγκλειστοι στον 
αυστηρό κόσμο τους και περιμένουν την αναγνώριση μονάχα από το έργο τους. Εργάζονται 
σκληρά, αποφεύγουν την τύρβη, τις ιδιοτελείς συνάφειες και τον θόρυβο, αρνούμενοι να πα-
ρακαλέσουν, να προβάλλουν τον εαυτό τους, να θυσιάσουν την περηφάνια τους και την αξι-
οπρέπειά τους στο βωμό της προσωπικής ανέλιξης. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. 
Υπάρχουν μοναχικοί που λάμπουν, ποντάροντας στη δουλειά τους και μόνο. Υπάρχουν όμως 
και οι άλλοι που περιφέρονται ασθμένοντας στους διαδρόμους των αποδοτικών γνωριμιών 
και των κομματικών γραφείων, γίνονται συστατικό στοιχείο μικρόκοσμου που θυμίζει πολύ-
ποδα και εξασφαλίζει επιβίωση και προνόμια στα μέλη του. Συνήθως αυτοί ρητορεύουν περί 
αξιοκρατίας, ξιφουλκούν κατά των πολιτικών, καταδικάζουν τους συνδικαλιστές και ό,τι 
άλλο λαμπιρίζει τα λόγια τους και γενικώς δεν αφήνουν τίποτε όρθιο… Στον αντίποδα εμείς 
αφοσιωνόμαστε στη δουλειά μας, μακριά από τα ψεύτικα παράσημα, τις δημόσιες σχέσεις 
και τις χρήσιμες συνάφειες. Να θυμόσαστε πως το χρυσάφι δεν χάνει την αξία του, ακόμη κι 
αν το θάψεις βαθιά στη γη».
Από	τις	διεξαχθείσες	αρχαιρεσίες	αναδείχθηκε	το	νέο	15μελές	Διοικητικό	Συμβούλιο	

της	Π.Ο.ΑΞΙ.Α.:
Πρόεδρος:	Ταξίαρχος	Γεωργατζής	Δημήτριος
Γενικός	Γραμματέας:	Α/Υ	Κατσιαμάκας	Ιωάννης
Α΄	Αντιπρόεδρος:	Α/Β΄	Βέλλιος	Ανδρέας
Β΄	Αντιπρόεδρος:	Α/Υ	Αμαραντίδης	Ευθύμιος
Γ΄	Αντιπρόεδρος:	Α/Υ	Μπαρμπούτης	Αριστείδης
Ειδικός	Γραμματέας:	Α/Α΄	Πέτρου	Νικόλαος
Οργανωτικός	Γραμματέας:	Α/Β΄	Τσόκρης	Αλέξανδρος
Ταμίας:	Α/Β΄	Αθανασάτος	Πέτρος
Υπεύθυνος	Διεθνών	Σχέσεων:	Α/Β΄	Αθανασάτος	Πέτρος
Αναπλ.	Υπεύθυνος	Διεθνών	Σχέσεων:	Α/Α΄	Πέτρου	Νικόλαος
Υπεύθυνος	Δημοσίων	 Σχέσεων	 και	 Πολιτιστικών	 Εκδηλώσεων:	 Υ/Β΄	 Ζαρμακούπης	

Αθανάσιος
Υπεύθυνος	Εκδόσεων:	Α/Β΄	Βέλλιος	Ανδρέας
Υπεύθυνος	Τμήματος	και	Γραμματείας	Συνταξιούχων:	Υ/Α΄	Κουκουφίκης	Σταύρος
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29

Θωράκιση ΤΩΡΑ

Το	συνέδριο,	και	με	το	ψήφισμά	του	ειδικότερα,	έχει	καταδείξει	ότι	η	νέα	χρονιά,	το	
2013,	πρέπει	να	αποτελέσει	για	όλους	μια	χρονιά	καθοριστικών	παρεμβάσεων,	με	στόχο	
τη	θωράκιση	του	λειτουργήματος	του	αστυνομικού	από	τους	κινδύνους	που	το	απειλούν	με	
διάφορους	τρόπους.	Εχθρός	δεν	είναι	μόνο	η	εγκληματικότητα	και	η	όποια	περιορισμένη	
αντίδραση	των	κατά	το	νόμο	αρμόδιων	διωκτικών	υπηρεσιών.	Είναι	και	ο	κίνδυνος	της	
υφέρπουσας	απαξίωσης	και	αδρανοποίησης	ενός	θεσμού	–	θεματοφύλακα	της	ασφάλειας	
και	της	κοινωνικής	γαλήνης.	Τα	Μνημόνια,	με	τη	στενή	αριθμητική	τους	λογική,	δυστυ-
χώς,	επιδρούν	αρνητικά	σε	πολλά	επίπεδα,	αφήνοντας	σε	δεύτερη	μοίρα	τον	άνθρωπο	και	
το	αξιακό	φορτίο	που	η	ίδια	η	ιστορία	του	ανθρώπινου	γένους	τον	έχει	ορίσει	να	υπηρετεί	
και	να	φυλάττει	στο	διηνεκές.	Αλήθειες	που	δεν	θα	αργήσουν	να	επιβεβαιώνονται	και	με	
όσα	θα	ακολουθήσουν	με	επίκεντρο	και	πάλι	την	Ελληνική	Αστυνομία.

Οι	κυβερνώντες	συνεχίζουν,	όμως,	στην	ίδια	ρότα.	Έτσι,	στις	11	Ιανουαρίου	2013	ψη-
φίζουν	το	φορολογικό	νομοσχέδιο,	από	το	οποίο	προκύπτει	ότι	τη	μερίδα	του	λέοντος	των	
φόρων	καλούνται	να	πληρώσουν	και	πάλι	μισθωτοί	και	συνταξιούχοι,	με	επιπλέον	1,114	
δισ.	ευρώ,	βάσει	των	νέων	κλιμάκων	φόρου	εισοδήματος.	Πιο	αναλυτικά,	για	τα	εισοδή-
ματα	του	έτους	2013,	σύμφωνα	με	την	ανακοίνωση	που	εκδόθηκε:
-	Καθιερώνεται	κλίμακα	τριών	συντελεστών	φόρου:	22%	για	τα	πρώτα	25.000	ευρώ	

(φόρος	κλιμακίου	5.500€),	32%	για	τα	επόμενα	17.000	ευρώ	(φόρος	κλιμακίου	5.440€)	
από	τις	25.001	έως	τις	42.000	ευρώ,	και	42%	για	το	επιπλέον	ποσό,	πέραν	των	42.000	
ευρώ.	Το	ποσό	φόρου	που	προκύπτει	από	την	κλίμακα	αυτή	θα	μειώνεται	κατά	2.100	ευρώ,	
εφόσον	το	ετήσιο	εισόδημα	είναι	μέχρι	21.000	ευρώ.	Για	εισοδήματα	πάνω	από	21.000	
ευρώ,	η	έκπτωση	φόρου	των	2.100	ευρώ	θα	μειώνεται	κατά	100	ευρώ	για	κάθε	επιπλέον	
1.000	ευρώ	εισοδήματος	και	μέχρι	το	επίπεδο	εισοδήματος	των	42.000	ευρώ,	στο	οποίο	η	
έκπτωση	θα	μηδενίζεται.

Ενδεικτικά	αναφέρουμε:
-	Για	συνάδελφο	με	1	παιδί	και	μισθό	857	€	(εισόδημα	12.000	€)	θα	προκύψει	αύξηση	

των	μηνιαίων	κρατήσεων	κατά	3	€,	για	μισθό	1.143	€	(εισόδημα	16.000	€)	κατά	14	€,	για	
μισθό	2.143	€	(εισόδημα	30.000	€)	κατά	55	€.
-	Για	συνάδελφο	με	2	παιδιά	και	μισθό	1.357	€	(εισόδημα	19.000	€)	οι	μηνιαίες	κρατή-

σεις	θα	αυξηθούν	κατά	22	€,	για	μισθό	1.857	€	(εισόδημα	26.000	€)	κατά	49	€,	για	μισθό	
2.500	€	(εισόδημα	35.000	€)	κατά	94	€.
-	Για	συνάδελφο	με	3	παιδιά	και	μισθό	1.214	€	(εισόδημα	17.000	€)	θα	προκύπτει	αύξη-
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ση	των	μηνιαίων	κρατήσεων	κατά	47	€,	για	μισθό	1.785	€	(εισόδημα	25.000	€)	κατά	58	€,	
για	μισθό	2.857	€	(εισόδημα	40.000	€)	κατά	139	€.
-	Συλλογή	αποδείξεων:	Καθιερώνεται	η	υποχρέωση	συλλογής	αποδείξεων,	 το	άθροι-

σμά	των	οποίων	πρέπει	να	είναι	 ίσο	με	το	25%	του	ετήσιου	εισοδήματος	και	μέχρι	του	
ποσού	των	42.000	€,	προκειμένου	να	μην	επιβληθεί	επιπρόσθετος	φόρος.	Για	όσους	έχουν	
εισοδήματα	άνω	των	42.000	ευρώ,	προβλέπεται	πλέον	υποχρέωση	συλλογής	αποδείξεων	
συνολικής	αξίας	10.500	ευρώ.	Αν	κάποιος	δεν	καταφέρει	να	συγκεντρώσει	το	ποσό	που	
απαιτείται,	θα	πληρώσει	επιπλέον	φόρο	(ποινή)	από	10%	έως	22%.	Για	παράδειγμα,	Συνά-
δελφος	με	ετήσιο	εισόδημα	30.000	ευρώ	θα	πρέπει	να	συγκεντρώσει	αποδείξεις	συνολικού	
ύψους	7.500	ευρώ.	Στην	περίπτωση	που	θα	συλλέξει	λιγότερες	αποδείξεις,	π.χ.	5.000	€,	
τότε	στη	διαφορά	που	προκύπτει	μεταξύ	των	αποδείξεων	που	απαιτούνται	και	αυτών	που	
συγκεντρώθηκαν,	δηλαδή	στο	ποσό	των	2.500	ευρώ,	θα	επιβληθεί	«ποινή»	22%.	Θα	πλη-
ρώσει	έξτρα	φόρο	550	€	(2.500	Χ	22%)!
Ο	συνδυασμός	του	νέου	φορολογικού	και	των	νέων	μειώσεων	που	επήλθαν	με	τον	Ν.	

4093/2012	προκαλεί	«αιμορραγία»	στον	οικογενειακό	προϋπολογισμό.	Η	νέα	καταιγίδα	
δεν	έχει	τελειωμό,	καθώς	πριν	ακόμα	ολοκληρωθεί	η	ψήφιση	του	νέου	φορολογικού,	ο	
υπουργός	Οικονομικών	δήλωσε	ότι	πρόκειται	για	ένα	«μίνι	φορολογικό»,	προαπαιτούμενο	
για	την	εκταμίευση	της	δόσης	των	44	δισ.	ευρώ	και	θα	ακολουθήσει	«νέο»	νομοθέτημα.	
Παράλληλα,	με	το	μεσοπρόθεσμο	πλαίσιο	δημοσιονομικής	στρατηγικής	2013-2016,	προ-
βλέπεται	η	εφαρμογή	από	την	1.1.2014	ενός	νέου	μισθολογίου	για	τους	ένστολους,	με	νέες	
περικοπές,	της	τάξεως	των	88	εκατ.	ευρώ.	Κατόπιν	τούτων,	αυτονόητη	είναι	η	εγρήγορση	
και	ο	αγώνας	για	να	αποτραπούν	οι	νέες	βάρβαρες	περικοπές.
Οι	Ομοσπονδίες	απευθύνονται	στους	βουλευτές	και,	εκφράζοντας	την	εύλογη	ανησυχία	

σύσσωμου	του	ένστολου	δυναμικού	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	για	τις	νέες	περικοπές	που	
υφίστανται,	σημειώνουν	ότι	επιθυμούν	να	τους	καταστήσουν	κοινωνούς	του	μείζονος	ζη-
τήματος	που	έχει	ανακύψει	και	αφορά	στην	περαιτέρω	εξανέμιση	του	εφάπαξ	βοηθήματος	
που	χορηγείται	από	τους	Τομείς	Πρόνοιας	του	ΤΕΑΠΑΣΑ	(ΤΠΑΣ	–	ΤΠΥΑΠ).
Όπως	σημειώνεται	στη	σχετική	επιστολή,	«χωρίς τη θέσπιση κανενός αντίμετρου για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει η Αστυνομική οικογένεια 
εξαιτίας των συνεχιζόμενων μειώσεων σε μισθούς και συντάξεις, κατά μ.ό. ισοδυναμούν με 
απώλειες της τάξεως του 35% των αποδοχών, η κυβέρνηση προώθησε ένα νέο τρόπο υπολο-
γισμού του εφάπαξ ισοπεδωτικά, που μας βρίσκει ριζικά αντίθετους.

Επισημαίνουμε ότι εκτός των ανωτέρω μειώσεων, ήδη με το Ν. 4050/2010:
α) απομειώθηκαν (“κουρεύτηκαν”) τα αποθεματικά του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. κατά 360 εκατ. 

ευρώ,
β) απομειώθηκαν, επίσης, (“κουρεύτηκαν”) τα αποθεματικά κεφάλαια του ειδικού λογα-

ριασμού αρωγής (ίδρυμα εξοχών) που στηρίζεται αποκλειστικά στις εισφορές μας κατά 70% 
(απώλεια 16.620.270 €). Ο συγκεκριμένος ειδικός ερανικός λογαριασμός συστήθηκε για να 
καλύπτονται τα έξοδα των παθόντων εν ώρα υπηρεσίας (αυτών που σκοτώθηκαν – αυτών 
που τραυματίστηκαν στο καθήκον).

Με την πρόσφατη ρύθμιση (Υπουργική Απόφαση) για το νέο τρόπο υπολογισμού του εφά-
παξ η Αστυνομία θα οδηγηθεί σε αποσύνθεση και το Ταμείο θα καταρρεύσει, γιατί 7.500 
Αστυνομικοί που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα θα οδηγηθούν σε άτακτη φυγή 
από το Σώμα, χωρίς να προβλέπεται αναπλήρωσή τους τα επόμενα χρόνια.

Οι εκτιμήσεις της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής αδικούν το ΤΕΑΠΑΣΑ γιατί το πόρισμά 
τους που τέθηκε σε ισχύ με το Ν. 4090/2012 και προβλέπει μείωση του εφάπαξ του Ταμείου 
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Πρόνοιας Αστυνομικών κατά 1,94% και μείωση του εφάπαξ του Ταμείου Πρόνοιας Υπαλ-
λήλων Αστυνομίας Πόλεων κατά 45,49% έλαβε υπόψη του (το πόρισμα) μόνο τις μηνιαίες 
κρατήσεις ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ ότι: - Για τους Αστυνομικούς γίνονται επιπλέον 
κρατήσεις για το Ταμείο σε κάθε μισθολογική-βαθμολογική προαγωγή - Κρατήσεις σε κάθε 
μεταβολή του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας - Κρατήσεις στα οδοιπορικά - Κρατήσεις στον 
προκαταληκτικό-καταληκτικό βαθμό με τον οποίο γίνεται η συνταξιοδότηση και μια σειρά 
άλλων κρατήσεων και ενισχύσεων του Ταμείου από εισφορές που εισέρχονται στο Ταμείο 
από εργασιακούς πόρους (ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα κ.λπ.).  Ανάλογες κρατήσεις δεν έγι-
ναν και δεν γίνονται σε άλλους Τομείς Πρόνοιας άλλων Ταμείων.

Από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. τα συμπεράσματα της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, κρίνονται 
ως επισφαλή, αφού για την εξαγωγή τους δεν ελήφθησαν υπόψη βασικές παράμετροι, όπως 
προαναφέραμε (έκτακτες εισφορές, κοινωνικοί πόροι) που μετά βεβαιότητας ο μεν Τομέας 
Πρόνοιας Αστυνομικών θα καθίστατο πλεονασματικός, το δε ποσοστό του Τομέα Πρόνοιας 
Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων μειούμενο σε ποσοστό τουλάχιστον 20% και όχι 45,49%.

Στα ως άνω ποσοστά προστίθενται επιπλέον ποσοστιαίες μειώσεις 10% έως 18% λόγω 
της μείωσης των αποδοχών από την εφαρμογή του Ν. 4098/2010.

ΠΕΡΑΝ ΟΜΩΣ ΑΥΤΩΝ, με το νέο τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος και τον 
μαθηματικό τύπο της νέας τεχνικής βάσης (Υπουργική Απόφαση 30854/3809/31-12-2013 
ΦΕΚ Β΄ 3498) από 01-01-2014 θα επέλθει ποσοστιαία μείωση τουλάχιστον 40% στο δικαι-
ούμενο εφάπαξ που ήδη μειώθηκε, όπως πιο πάνω αναφέραμε.

Τα επιχειρήματα που παραθέτουμε ενισχύονται καθοριστικά και από το γεγονός ότι οι 
Επικουρικοί Τομείς του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. εξαιρέθηκαν από το ΕΤΕΑ λόγω του ειδικού συντα-
ξιοδοτικού που διέπει τους ένστολους.

Οι Τομείς Πρόνοιας δεν έχουν ελλείμματα ούτε ληξιπρόθεσμες οφειλές, δεν έχουν τύχει 
κρατικής επιχορήγησης και πρόσφατα έχουν ληφθεί εξυγιαντικά μέτρα αύξησης εισφορών 
που βεβαιώνουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.

Για την αποτροπή της μαζικής, βίαιης συνταξιοδότησης που θα έχει ως συνέπεια και την 
αντικειμενική αδυναμία απόδοσης του εφάπαξ βοηθήματος (κατάρρευση Ταμείου), αλλά και 
την πλήρη αποδιοργάνωση της Αστυνομίας, κρίνεται αναγκαία η άμεση παρέμβασή σας για 
σχετική ρύθμιση, με την εξαίρεσή μας από την προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση ή με 
την καθιέρωση ενός μεταβατικού χρόνου προσαρμογής στα νέα δεδομένα, αφού οι διατάξεις 
δεν περιέχουν καμία προς τούτο πρόβλεψη και απαιτείται σχετική διευκρίνιση.

Επιπλέον, αυτές είναι εφαρμοστέες μόνο για τους Αστυνομικούς, εξαιρουμένων των στρα-
τιωτικών, λιμενικών, πυροσβεστών παρότι ακολουθούν το ίδιο συνταξιοδοτικό καθεστώς 
και το ίδιο μισθολόγιο.

Είναι αδιανόητο, ενώ στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες διέπονται 
από τις διατάξεις του ίδιου Κώδικα Στρατιωτικών Συντάξεων, να μην υπάρχει ο ίδιος τρόπος 
υπολογισμού του εφάπαξ, καθώς στρατιωτικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες δεν περιλαμβάνο-
νται στην εν λόγω ρύθμιση».

Και οι αστυνομικοί έχουν μάνες

Το	επικίνδυνο	εργασιακό	περιβάλλον	των	αστυνομικών,	φυσικά,	δεν	λέει	να	υποχωρή-
σει	στο	ελάχιστο.	Αντιθέτως,	τα	κρούσματα	ένοπλων	ληστειών,	οι	τραυματισμοί	αστυνομι-
κών,	οι	εξεγέρσεις	κρατουμένων	κ.λπ.	είναι	στην	ημερήσια	διάταξη.	Έτσι,	δεν	προξένησε	
καμία	εντύπωση	αρχές	Φεβρουαρίου	η	είδηση	ότι	η	«τρομοκρατία»	είχε	αποκεντρωθεί,	
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δείχνοντας	απειλητικά	τα	δόντια	της	και	στην	περιφέρεια,	και	μάλιστα	σε	συνεργασία	με	
συμμορίες	του	κοινού	ποινικού	δικαίου.	Οι	αστυνομικοί	των	700	ευρώ	βρίσκονταν	αντι-
μέτωποι	με	τις	κάννες	των	καλάσνικοφ	διαρκώς,	αλλά	η	Πολιτεία	δεν	κώφευε	απλώς.	Δεν	
ήταν	καν	σε	θέση	να	υπερασπιστεί	τους	αστυνομικούς	ούτε	από	τις	άδικες	καταγγελίες	που	
δέχονταν,	όπως	έγινε	π.χ.	με	τις	συλλήψεις	υπόπτων	για	ένοπλες	ληστείες	στο	Βελβεντό	
Κοζάνης.	Και	το	θέμα	δεν	θα	είχε	προφανώς	αναδειχθεί	τόσο	γοερά	και	παραστατικά	αν	
μια	μάνα	ενός	αστυνομικού	δεν	είχε	υπερβεί	τον	εαυτό	της,	αυτοσχεδιάζοντας	και	εξωτε-
ρικεύοντας	την	οργή	της	έξω	από	τα	δικαστήρια	την	ώρα	της	προσαγωγής	των	συλληφθέ-
ντων.	«Και οι αστυνομικοί έχουν μάνες», έγραψε	πρόχειρα	σε	ένα	λευκό	χαρτόνι,	προσελ-
κύοντας	τη	δημοσιότητα	για	το	καλό	όχι	μόνο	του	δικού	της	παιδιού,	αλλά	για	το	καλό	
όλων	των	ενστόλων,	όλων	όσοι	φυλάττουν	Θερμοπύλες	μη	τολμώντας	να	υπερασπιστούν	
φωναχτά	και	θαρραλέα	το	ρόλο	τους.	Η	μάνα	εκείνη	δικαίως	χαρακτηρίστηκε	«Σύμβολο	
έκφρασης	μιας	άλλοτε	σιωπηλής	και	άλλοτε	γοερής	διαμαρτυρίας»,	όπως	έγραψε	η	«Αξι-
ωματική	Αστυνομία»	(τεύχος	37,	Ιανουάριος-Μάρτιος	2013).

«Η κυρία Τσολερίδου είναι μητέρα 4 παιδιών, ο σύζυγός της είναι αγρότης, ενώ η ίδια 
έχει φορτηγό με το οποίο μεταφέρει, εδώ και δέκα χρόνια, για λογαριασμό της ΔΕΗ τέφρα 
στα παλιά ορυχεία. Κατοικεί στον Άγιο Δημήτριο, ένα μικρό χωριό δίπλα στο εργοστάσιο της 
Πτολεμαΐδας. Στην Κοζάνη κατέβηκε για μια προσωπική της υπόθεση στα Δικαστήρια. Είδε 
στην τηλεόραση τις μητέρες των ληστών του Βελβεντού να υπερασπίζονται τα παιδιά τους 
και αποφάσισε να γράψει ένα πανό και να το δείξει στους αντιεξουσιαστές. “ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΤΥ-
ΝΟΜΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΑΝΕΣ”. Όπως δήλωσε η ίδια στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, “Δεν ήθελα να 
στείλω κάποιο πολιτικό μήνυμα, απλώς ένιωσα την ανάγκη να απαντήσω με κάποιο τρόπο 
στους γονείς των συλληφθέντων που δήλωσαν ότι είναι υπερήφανοι γι’ αυτούς. Κι εγώ είμαι 
υπερήφανη για το παιδί μου, που είναι περίπου συνομήλικος των συλληφθέντων, είναι 22 
ετών και αστυνομικός”.

Μια αυθόρμητη κίνηση, μια αυθόρμητη απάντηση, γνήσια και παλικαρίσια όμως, από 
έναν συνάνθρωπό μας που ούτε στιγμή δεν ταλαντεύτηκε για τη θαυμάσια πρωτοβουλία του. 
Με το πηγαίο ένστικτο και την αστείρευτη δύναμη της μάνας, η κυρία Τσολερίδου θεώρησε 
πρέπον να δώσει τελικά τη δική της απάντηση στις άναρθρες κραυγές και στο υβρεολόγιο 
που συνοδεύει κάθε φορά προανακριτικές, ανακριτικές και άλλες δικαστικές διαδικασίες 
που έχουν στο επίκεντρό τους συγκεκριμένες εγκληματικές ενέργειες από συγκεκριμένους 
δράστες. Ο εύκολος γι’ αυτούς στόχος, η Αστυνομία και οι Έλληνες Αστυνομικοί, βρήκαν σε 
μια απλή ρήση μιας ανώνυμης μάνας, ενός ανώνυμου αστυνομικού, τη δικαίωση που χρόνια 
επιζητούσαν. 

Χωρίς πολλές-πολλές αναλύσεις και επιχειρήματα για το δίκαιο του νόμου και της τάξης, 
το μήνυμα που εκπέμπει η κραυγή αγωνίας της μάνας του αστυνομικού είναι συγκλονιστι-
κό και αγγίζει τις καρδιές όλων μας. Στο άκουσμά του και μόνο -και οι αστυνομικοί έχουν 
μάνες- δεν μπορείς παρά να νιώσεις δέος και συγκίνηση όταν αναλογίζεσαι πόσα θύματα 
και πόσοι τραυματίες έχουν θυσιαστεί στο βωμό του καθήκοντος. Και να μην αναλογιστείς 
ταυτόχρονα γιατί συνεχίζεται αυτός ο παραλογισμός και αυτός ο παροξυσμός κατά της Αστυ-
νομίας. Είναι το τίμημα μιας κοινωνίας βαθιά άρρωστης που ζητά το λυτρωτή της, ή μήπως 
είναι η «νομιμοποιημένη» διαχρονική αντίδραση ενάντια σε εδραιωμένους ρόλους και φο-
ρείς εξουσίας;
Σε	ένα	κράτος	δικαίου,	που	θέλει	να	σέβεται	τον	άνθρωπο	και	τα	δικαιώματά	του	και	

που	ο	άνθρωπος	επίσης	οφείλει	να	σέβεται	τις	αρχές	και	τις	αξίες	του	κράτους	δικαίου,	
η	πρωτοβουλία	της	ανώνυμης	μάνας	του	ανώνυμου	αστυνομικού	έχει	ξεπεράσει	τα	όρια	
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της	τοπικής	κοινωνίας	της	Κοζάνης.	Έγινε	σύμβολο	έκφρασης	μιας	άλλοτε	σιωπηλής	και	
άλλοτε	γοερής	διαμαρτυρίας	όλων	εκείνων	που	αγωνιούν	για	το	λειτούργημα	του	Έλληνα	
Αστυνομικού	στον	αδιάκοπο	πόλεμο	που	διεξάγει	κατά	του	εγκλήματος	και	της	ανομίας	σε	
όλες	τους	τις	εκφάνσεις.	Έχουμε	χρέος	να	διδαχθούμε,	λοιπόν,	από	αυτόν	τον	ισχυρό	συμ-
βολισμό	που	εκπέμπει	η	ανώνυμη	μάνα	του	συναδέλφου	μας,	κάνοντας	πράξη	ό,τι	θέλησε	
να	μας	πει	με	ένα	απλό	πλακάτ	και	με	ένα	τόσο	φορτισμένο,	δυναμικό	μήνυμα.	

Η… αποδιάρθρωση

Στις	5	Φεβρουαρίου	2013,	δόθηκε	σε	δημόσια	διαβούλευση	το	σχέδιο	νόμου	«Αναδι-
οργάνωση	Υπηρεσιών	του	υπουργείου	Δημόσιας	Τάξης	και	Προστασίας	του	Πολίτη,	ανα-
βάθμιση	του	Πυροσβεστικού	Σώματος	και	άλλες	διατάξεις»,	το	οποίο,	πέραν	του	ότι	δεν	
κάλυπτε	σε	καμία	περίπτωση	τα	πάγια	αιτήματα	των	συνδικαλιστών,	με	το	άρθρο	«Λοιπές	
διατάξεις	αρμοδιότητας	υπουργείου	Δημόσιας	Τάξης	και	Προστασίας	του	Πολίτη»,	εισή-
γαγε	αιφνιδιαστικά	και	άνευ	ουδεμίας	συζήτησης	την	εκ	νέου	τροποποίηση	του	συνδικαλι-
στικού	νόμου	3938/2011	(ΦΕΚ	61Α),	που	σήμαινε	κατάργηση	της	απλής	αναλογικής	και	
επαναφορά	του	προηγούμενου	συστήματος.
Τα	θέματα	αυτά	απασχόλησαν	το	Δ.Σ.	στη	συνεδρίαση	της	18ης	Φεβρουαρίου	2013,	με	

την	επισήμανση	ότι	«δεν μπορεί να δρομολογούνται αλλαγές κάθε φορά που αλλάζει η πο-
λιτική Ηγεσία του υπουργείου με συγκεκριμένη στόχευση και σκοπό, γιατί αυτό όχι μόνο δεν 
συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία των Ενώσεών μας λόγω της εσωστρέφειας που δημιουργεί, 
αλλά -αντίθετα- λειτουργεί αποπροσανατολιστικά και ως τροχοπέδη στον κοινό σκοπό, που 
δεν είναι άλλος από την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων των συναδέλφων μας».
Όσον	αφορά	την	ουσία	των	διατάξεων,	το	Δ.Σ.	ομόφωνα	επαναβεβαίωσε	τη	θέση	που	

είχε	διατυπώσει	ο	Δημήτρης	Γεωργατζής,	τόσο	προς	την	αρμόδια	επιτροπή	της	Βουλής	
όπου	συζητείτο	ο	νέος	νόμος,	όσο	και	προς	τον	τότε	υπουργό	Προστασίας	του	Πολίτη,	
Χρήστο	Παπουτσή.	Οι	ενστάσεις	 της	Ομοσπονδίας	εδράζονταν	στο	γεγονός	ότι	από	το	
σύνολο	των	13	περιφερειακών	της	Ενώσεων,	μόνο	δύο	Ενώσεις	πραγματοποίησαν	εκλογές	
με	παραταξιακά	ψηφοδέλτια.	«Σε κάθε περίπτωση πάντως, τονίζουμε ότι ενδεχόμενη νέα 
τροποποίηση του εκλογικού συστήματος, θα πρέπει να τύχει εφαρμογής μετά τη λήξη της θη-
τείας των παρόντων και πρόσφατα εκλεγμένων διοικητικών συμβουλίων»,	σημείωνε	το	Δ.Σ.
Αναφορικά	με	το	θέμα	του	εφάπαξ,	το	Δ.Σ.	εκτίμησε	ως	θετική	την	εξαγγελία	του	Νί-

κου	Δένδια,	ότι	με	σχετική	τροπολογία	θα	ορισθεί	το	ΥΔΤ	ως	εποπτεύον	υπουργείο	του	
ΤΕΑΠΑΣΑ,	αντί	του	έως	τότε	υπουργείου	Εργασίας.	Με	τον	τρόπο	αυτό,	επιχειρήθηκε	η	
διάσωση	του	Ταμείου,	που	-όπως	θα	δούμε	στη	συνέχεια-	πέρασε	από	πολλές	αναταράξεις	
χωρίς	να	γλιτώσει	από	τις	Συμπληγάδες	των	τροϊκανών.
Για	 το	 ζήτημα	 της	 αναδιάρθρωσης	 των	 υπηρεσιών	 της	 Ελληνικής	Αστυνομίας,	 δεν	

υπήρχε	καμία	εξέλιξη,	ενώ	τη	διαμαρτυρία	του	Δ.Σ.	προκάλεσαν	ορισμένες	άστοχες	δια-
θεσιμότητες	Αξιωματικών.
Όσον	αφορά	τις	επικείμενες	κρίσεις	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	το	

Δ.Σ.	παρατηρούσε	ότι	αυτές	θα	πραγματοποιηθούν	εν	μέσω	μιας	άνευ	προηγουμένου	οι-
κονομικής	εξαθλίωσης	των	αστυνομικών,	και	δη	των	Αξιωματικών,	και	μάλιστα	χωρίς	να	
έχει	 υπάρξει	 κανένας	απολύτως	 εκσυγχρονισμός	στο	υφιστάμενο	πλαίσιο	αξιολόγησης.	
Καμία	απολύτως	αντιστοιχία	μεταξύ	πραγματικών	οργανικών	θέσεων	και	προαγωγών,	και	
φυσικά	με	διαδικασίες	που	θα	προκαλέσουν	και	πάλι	 τις	διαμαρτυρίες	όσων	δεν	προα-
χθούν	ή	αποστρατευθούν,	περί	αναξιοκρατίας,	αδιαφάνειας	κ.λπ.
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Το Μεσοπρόθεσμο

Όσο	για	τη	«μνημονιάδα»,	το	Δ.Σ.	σημείωνε	στην	ανακοίνωσή	του	ότι	τα	μέτρα	δεν	έχουν	
τέλος,	καθώς	επιλύνοντας	ένα,	ως	Λερναία	Ύδρα	εμφανίζεται	ένα	άλλο.	Με	το	μεσοπρό-
θεσμο	που	κυρώθηκε	από	τη	Βουλή,	προβλέπονταν	νέες	περικοπές	για	τα	έτη	2013-2016:
-	Περικοπές	ειδικών	μισθολογίων	ενστόλων	78.000.000	ευρώ	το	2013.
-	Πάγωμα	προσλήψεων	στο	υπουργείο	Δημόσιας	Τάξης	και	Προστασίας	του	Πολίτη	την	
περίοδο	2013	-2016	με	όφελος	10,3	εκατ.	ευρώ.
-	Περικοπές	νέου	μισθολογίου	88.200.000	ευρώ,	καθαρά	από	φόρους	και	ασφαλιστικές	
εισφορές	το	2014,	μέσω	της	κατάργησης	και	των	αυτόματων	προαγωγών.
-	Μείωση	 συντάξεων	 ενστόλων,	 λόγω	 νέου	 μισθολογίου	 κατά	 161.800.000	 ευρώ	 το	
2014	και	αθροιστικά	έως	το	2016,	172.800.000	ευρώ,	λόγω	κατάργησης	και	των	αυτό-
ματων	μισθολογικών	προαγωγών.
Ο	συνολικός	προϋπολογισμός	του	υπουργείου	Δημόσιας	Τάξης	και	Προστασίας	του	Πο-

λίτη	θα	διαμορφωθεί	από	1.839.000.000	ευρώ	το	2013,	στα	1.719.000.000	το	2016	και	του	
υπουργείου	Εμπορικής	Ναυτιλίας	από	334.000.000	ευρώ	το	2013,	σε	318.000.000	το	2016.
Όπως	υπολόγιζαν	οι	Ομοσπονδίες,	την	τελευταία	τετραετία	της	«οικονομικής	εξυγίαν-

σης	και	δημοσιοοικονομικής	προσαρμογής»,	οι	ένστολοι	είδαν	το	ετήσιο	εισόδημά	τους	
να	μειώνεται	κατά	μέσο	όρο	35%,	μέσω	των	αλλεπάλληλων	μειώσεων	του	επιδοματικού	
«ειδικού	μισθολογίου	τους»,	που	αγνοεί	επιδεικτικά	τις	ιδιαίτερες	συνθήκες,	χωρίς	να	έχει	
αναγνωρίσει	τον	κίνδυνο	της	εργασίας	τους,	δεν	αμείβει	τις	ατέλειωτες	ώρες	υπερωριακής	
εργασίας	τους,	και	χωρίς	μάλιστα	να	υπάρξει	καμία	υπόνοια	πλημμελούς	εκτέλεσης	των	
καθηκόντων	τους.	Σε	σχέση	με	το	έτος	2009	έχουν	γίνει	περικοπές-μειώσεις	στις	μηνιαίες	
αποδοχές	τους	(ανάλογα	με	το	ύψος	του	μισθού	και	την	προϋπηρεσία):	
-	στους	βασικούς	μισθούς	έως	και	20%	(από	8	ευρώ	έως	και	464	ευρώ),	με	αντίστοιχη	
μείωση	και	στο	επίδομα	χρόνου	υπηρεσίας,	
-	από	7%	έως	48%	στα	διάφορα	επιδόματα	(από	7	ευρώ	έως	και	237	ευρώ),	χωρίς	μά-
λιστα	να	εξαιρείται	και	το	λεγόμενο	«κινδύνου	εργασίας»	(ειδικών	συνθηκών	-10%),	
-	κατά	45%	τον	μήνα	στο	σύνολο	της	αμοιβής	των	αστυνομικών	για	τη	νυκτερινή	εργα-
σία	που	προήλθε	τόσο	από	τη	μείωση	της	ωριαίας	αποζημίωσης	(από	2,93	ευρώ	σε	2,60	
ευρώ)	όσο	και	από	τη	μείωση	του	ανώτατου	μηνιαίου	ορίου	ωρών	απασχόλησης	(από	
64	ώρες	σε	40	ώρες	το	μήνα),	
-	από	την	κατάργηση	του	επιδόματος	γάμου	και	την	παροχή	οικογενειακού	επιδόματος	
μόνο	για	όσους	έγγαμους	διαθέτουν	ανήλικα	παιδιά	στα	πλαίσια	του	ενιαίου	μισθολογί-
ου	του	δημόσιου	τομέα,
-	από	την	κατάργηση	των	δώρων	και	επιδόματος	αδείας.
Έτσι,	σήμερα	το	χαμηλόβαθμο	προσωπικό	αμείβεται	 το	μήνα	με	αποδοχές	κατά	μ.ό.	

654,26	ευρώ	και	οι	κατώτεροι-ανώτεροι	Αξιωματικοί	αμείβονται	κατά	μ.ό.	με	967,42	ευρώ.	

Η προσφυγή στο ΣτΕ

Οι	Ομοσπονδίες	απευθύνθηκαν	στη	συνέχεια	στον	Πρωθυπουργό	Αντώνη	Σαμαρά,	στη	
Διαρκή	Επιτροπή	Οικονομικών	Υποθέσεων	της	Βουλής	των	Ελλήνων,	αλλά	και	σε	όλους	
τους	Βουλευτές	του	Ελληνικού	Κοινοβουλίου,	καλώντας	τους	να	βάλουν	τέλος	στις	πε-
ρικοπές.	Ανακοίνωσαν	δε	ότι	έχουν	ήδη	προσφύγει	από	τις	16/1/2013	στο	ΣτΕ	κατά	των	
διατάξεων	του	Μνημονίου	που	αφορούσαν	τις	πρόσθετες	μισθολογικές	περικοπές.	
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Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

«Επειδή δεν μπορούμε να μένουμε με τα χέρια σταυρωμένα, αναμένοντας τη χαριστική 
βολή και έχοντας εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα και την ευθυκρισία της Ελληνικής Δικαιο-
σύνης καταφύγαμε σε αυτή ως ικέτες δικαίου.

Ειδικότερα, με την αίτησή μας στρεφόμαστε κατά της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 
οικ. 2/83408/0022/14-11-2012, η οποία συνιστά μέτρο εφαρμογής των ρυθμίσεων του Ν. 
4093/2012, με τις οποίες επεβλήθησαν δραστικές περικοπές των αποδοχών του προσωπικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας και καταργήθηκαν πλέον τα επιδόματα εορτών και αδείας, θεω-
ρώντας ότι οι διατάξεις αυτές:

α) συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματος στην περιουσία, όπως κατοχυρώνε-
ται στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ,

β) κατά το μέτρο που επιβαρύνουν υπέρμετρα και δυσανάλογα το προσωπικό της Ελλη-
νικής Αστυνομίας έναντι λοιπών κατηγοριών πολιτών, συνιστούν μη συνταγματικώς ανεκτή 
παραβίαση της αρχής της ισότητας στα δημόσια βάρη, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 
4 παρ. 5 του Συντάγματος,

γ) κατά το μέτρο που επιτρέπουν τη μείωση των αποδοχών των στελεχών της Ελληνικής 
Αστυνομίας σε ποσά που υπολείπονται του ορίου της φτώχειας, προσβάλλουν το δικαίωμα 
αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος, και

δ) παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας, που κατοχυρώνεται με το άρθρο 25 παρ. 1 
του Συντάγματος, διότι τα θεσπιζόμενα μέτρα εις βάρος των δικαιωμάτων του προσωπικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας δεν είναι πρόσφορα και αναγκαία για την επίτευξη του στόχου 
διάσωσης της ελληνικής οικονομίας.

Αποτελεί για εμάς την τελευταία πράξη εντός του ελληνικού δικαιϊκού συστήματος, πιστεύ-
οντας ότι όντως ΄΄υπάρχουν ακόμα δικαστές στην Αθήνα΄΄ και θα απονείμουν δικαιοσύνη, 
πιστοί στην ισονομία και την ισοπολιτεία που διακηρύσσει το Σύνταγμα της χώρας αυτής, και 
όχι οι επιταγές της τρόικας.

Ο αγώνας, δεν σταματά, συνεχίζεται μέχρι την τελική δικαίωση…»,	έγραφαν	στην	ανα-
κοίνωσή	τους	οι	Αξιωματικοί,	χωρίς	κι	οι	ίδιοι	να	πιστεύουν	καλά-καλά	ότι	θα	μπορούσαν	
να	αποσπάσουν	αργότερα	μια	ιστορικής	σημασίας	απόφαση	του	Ανωτάτου	Δικαστηρίου.	
Να	σημειωθεί	ότι	στο	ΣτΕ	είχαν	προσφύγει	και	οι	συνδικαλιστές	των	Ενόπλων	Δυνάμε-

ων,	που	είχαν	κι	αυτοί	ξεκινήσει	έναν	σκληρό	αντιμνημονιακό	αγώνα.
Στις	9	Μαρτίου	2013,	τα	εν	ενεργεία	στελέχη	των	Ενόπλων	Δυνάμεων	και	απόστρατοι	

των	Ενόπλων	Δυνάμεων	και	 των	Σωμάτων	Ασφαλείας	πραγματοποίησαν	στην	Πλατεία	
Κλαυθμώνος	συγκέντρωση	διαμαρτυρίας.
Η	Ομοσπονδία	απέστειλε	χαιρετισμό,	καλώντας	τα	μέλη	της	να	συμβάλλουν	με	τη	μαζι-

κή	τους	συμμετοχή	«στην επιτυχή έκβαση της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας των συναδέλφων 
μας, στέλνοντας έτσι και από την πλευρά μας ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Ώς εδώ με τις περικοπές, 
δεν αντέχουμε άλλο! Η ισχύς εν τη ενώσει!»,	τόνιζαν	στο	κάλεσμά	τους,	ενώ	οι	σπόροι	της	
συνεργασίας	ρίζωσαν	πραγματικά	τη	Μεγάλη	Τρίτη	(30-04-2013)	κατά	την	κοινή	συνά-
ντηση	των	προεδρείων	της	Πανελλήνιας	Ομοσπονδίας	Αποστράτων	Αξιωματικών	Σωμά-
των	Ασφαλείας	(ΠΟΑΑΣΑ)	και	του	Συνδέσμου	Αποστράτων	Αστυνομικών	Αθηνών	με	τις	
Ομοσπονδίες	των	εν	ενεργεία	συναδέλφων	τους	(ΠΟΑΞΙΑ	και	ΠΟΑΣΥ),	όπου	εξετάστηκαν	
τα	κοινά	σημεία	συνδικαλιστικής	δράσης,	ενόψει	της	κατάρτισης	του	νέου	μισθολογίου	και	
των	εξελίξεων	στα	ασφαλιστικά	θέματα.	Οι	συνδικαλιστές	ζήτησαν	να	υπάρξει	εκπροσώ-
πησή	τους	στην	Επιτροπή	που	συστήθηκε	από	το	Αρχηγείο	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	για	
το	υπό	εκπόνηση	νέο	μισθολόγιο,	καθώς	επίσης	να	υπάρξει	συνάντηση	με	αντιπροσώπους	
των	αποστράτων	που	συμμετείχουν	στην	αντίστοιχη	επιτροπή	για	τις	Ένοπλες	Δυνάμεις.	
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«Μαχαίρι» στις συντάξεις

Στις	8	Μαΐου	2013 δημοσιεύτηκε	στην	Εφημερίδα	της	Κυβερνήσεως	(ΦΕΚ	103)	ο	Νό-
μος	4151/2013	«Ρυθμίσεις	για	την	τροποποίηση	και	τη	βελτίωση	συνταξιοδοτικών,	δημο-
σιονομικών,	διοικητικών	και	λοιπών	διατάξεων	του	υπουργείου	Οικονομικών».
Οι	συνδικαλιστές	και	πάλι	ενημέρωσαν	τα	μέλη	τους	ότι	με	τις	νέες	διατάξεις	επέρχο-

νται	μεταβολές	σε	αρκετά	άρθρα	του	ΠΔ	169/2007	για	όσους	αποχωρούν	από	την	Υπηρε-
σία	λόγω	συνταξιοδότησης,	και	ειδικότερα:
-	Από	την	01.06.2013	θα	λαμβάνουν	κατά	μήνα	και	μέχρι	την	ημερομηνία	έναρξης	πλη-

ρωμής	της	σύνταξής	τους,	προκαταβολή	σύνταξης,	το	ποσό	της	οποίας	ανέρχεται	σε	ποσο-
στό	50%	του	βασικού	μισθού	του	μισθολογικού	κλιμακίου	ή	του	βαθμού	που	έφερε	κατά	
το	χρόνο	της	αποχώρησης,	προσαυξημένου	με	το	50%	του	τυχόν	επιδόματος	χρόνου	υπη-
ρεσίας.	Σε	περιπτώσεις	που	είναι	ανάπηρος	με	ποσοστό	αναπηρίας	67%	ή	γονέας	τριών	
τέκνων	και	άνω	ή	τέκνου	με	αναπηρία,	το	ποσοστό	προκαταβολής	ανέρχεται	στο	60%	επί	
των	προηγούμενων	ποσών.	Τα	ποσά	υπόκεινται	σε	κρατήσεις	για	υγειονομική	περίθαλψη	
και	φόρο	εισοδήματος	και	απαλλάσσονται	από	κάθε	άλλη	κράτηση	ή	εισφορά.	Η	πράξη	
κανονισμού	της	σύνταξης	θα	εκδίδεται	εντός	6	μηνών	από	την	ημερομηνία	πρωτοκόλλησης	
της	σχετικής	αίτησης	στην	Υπηρεσία	Συντάξεων	του	Γενικού	Λογιστηρίου	του	Κράτους.
-	Ως	 ημερομηνία	 καταβολής	 των	 συντάξεων	 του	Δημοσίου	 ορίζεται	 η	 προτελευταία	

εργάσιμη	ημέρα	του	προηγούμενου	μήνα.
-	Οι	μετατασσόμενοι	σε	κατάσταση	πολεμικής	ή	μόνιμης	διαθεσιμότητας	υπόκεινται	σε	

κράτηση	για	κύρια	σύνταξη	υπέρ	Δημοσίου,	μέχρι	τη	συμπλήρωση	του	ορίου	ηλικίας	του	
βαθμού	τους.
-	Η	σύνταξη	των	προσώπων	των	παραγράφων	4,	5	του	άρθρου	5	και	31	του	Π.Δ.	169/2007	

(θυγατέρες	&	άγαμες	άπορες	αδελφές)	δεν	μπορεί	να	υπερβαίνει	τα	720	€	μηνιαίως.
-	Όσοι	συνταξιούχοι	συνάδελφοί	μας	εργάζονται	ως	μισθωτοί	εκτός	του	δημόσιου	τομέα	

ή	αυτοαπασχολούνται	(δραστηριότητα	υπακτέα	στον	ΟΑΕΕ	ή	ΕΤΑΑ	ή	υποχρεούνται	στην	
έκδοση	στοιχείων	απεικόνισης	συναλλαγών)	και	δεν	έχουν	συμπληρώσει	το	47ο	έτος	της	
ηλικίας	τους,	η	σύνταξή	τους	αναστέλλεται,	με	εξαίρεση	όσους	εξ	αυτών	έχουν	αποστρα-
τευτεί	αυτεπάγγελτα	και	χωρίς	υπαιτιότητά	τους.	Σε	περίπτωση	που	έχουν	υπερβεί	το	47ο	
έτος	της	ηλικίας	τους	και	αποστρατεύθηκαν	με	αίτησή	τους,	χάνουν	το	ποσό	της	σύνταξης	
που	υπερβαίνει	τα	60	ημερομίσθια	ανειδίκευτου	εργάτη,	προστιθεμένων	6	ημερομισθίων	
για	κάθε	προστατευόμενο	τέκνο	κ.ά.	Οι	διατάξεις	αυτές	έχουν	αναδρομική	εφαρμογή	από	
την	01.01.2013	και	δεν	έχουν	εφαρμογή	για	όσους	λαμβάνουν	πολεμική	σύνταξη	ή	σύντα-
ξη	παθόντος	εν	υπηρεσία	και	εξαιτίας	αυτής,	για	όσους	έχουν	τέκνο	ανίκανο	για	άσκηση	
βιοποριστικού	 επαγγέλματος	κατά	ποσοστό	67%,	καθώς	και	 για	 τους	πολύτεκνους	 των	
οποίων	το	ένα	τουλάχιστον	τέκνο	είναι	ανήλικο	ή	σπουδάζει	και	δεν	έχει	υπερβεί	το	24ο	ή	
22ο	κατά	περίπτωση	έτος	ηλικίας	του.
-	Υπάλληλος	 που	 αποχωρεί	 από	 την	Υπηρεσία	 προκειμένου	 να	 συνταξιοδοτηθεί	 και	

λόγω	πλάνης	περί	τα	πράγματα	δεν	πληροί	τους	όρους	και	τις	προϋποθέσεις	για	την	άμεση	
καταβολή	της	σύνταξής	του,	μπορεί	να	επανέλθει	στην	Υπηρεσία	μετά	από	αίτησή	του,	η	
οποία	υποβάλλεται	στον	φορέα	που	αποχώρησε	εντός	αποκλειστικής	προθεσμίας	τριών	(3)	
μηνών	από	την	ημερομηνία	που	φέρει	το	έγγραφο	της	αρμόδιας	Διεύθυνσης	Συντάξεων,	το	
οποίο	και	τον	πληροφορεί	σχετικά.
-	Οι	συντάξεις	όσων	 έχουν	αποχωρήσει	από	 την	Υπηρεσία	από	01.07.2011	και	μετά	

αναπροσαρμόζονται	από	01.08.2012	οίκοθεν	από	τις	αρμόδιες	Διευθύνσεις	Συντάξεων	του	
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Γενικού	Λογιστηρίου	του	Κράτους	μετά	από	σχετική	αίτηση	του	ενδιαφερομένου	και	την	
προσκόμιση	σχετικής	διοικητικής	πράξης	της	Υπηρεσίας	απ’	όπου	αποχώρησε.
-	Εξαιρούνται	των	μειώσεων	του	Ν.	4093/2012	οι	αποδοχές	των	Αναπήρων	Πολέμου	

Αξιωματικών	Πολεμικής	Διαθεσιμότητας,	καθώς	και	των	υπηρετούντων	στο	Σώμα	της	Ελ-
ληνικής	Αστυνομίας	της	κατηγορίας	μονίμου	διαθεσιμότητας,	με	ποσοστό	αναπηρίας	80%	
και	άνω,	σύμφωνα	με	γνωμάτευση	της	Ανωτάτης	Υγειονομικής	Επιτροπής,	όπως	επίσης	
και	όσοι	συνταξιοδοτούνται	με	βάση	τις	διατάξεις	των	νόμων	1897/1990	και	1977/1991.

Κοινωνικές εκρήξεις

Την	ίδια	ώρα,	οι	Ομοσπονδίες	πήραν	θέση	για	όσα	δραματικά	και	παράλογα	συνέβαιναν	
στις	Σκουριές	Χαλκιδικής,	γύρω	από	την	επιχειρηματική	πρωτοβουλία	εθνικής	εμβέλειας	
που	είχε	εξελιχθεί	σε	μείζον	αστυνομικό	ζήτημα	και	σε	«βεντέτα»	με	τους	κατοίκους,	και	
μάλιστα	με	σφοδρό	τον	κίνδυνο	να	πληρώσουν	ακόμα	και	με	τη	ζωή	τους	κάποιοι	αστυ-
νομικοί	την	απίστευτη	αυτή	εξέλιξη.	«Είμαστε υποχρεωμένοι να κρούσουμε για άλλη μια 
φορά τον κώδωνα του κινδύνου και μετά και την τελευταία εγκληματική ενέργεια και τους 
τραυματισμούς πολλών αστυνομικών στην περιοχή των Σκουριών, να καλέσουμε αφενός τα 
μέλη μας σε επαγρύπνηση, αφετέρου δε τις αρμόδιες υπηρεσίες να δραστηριοποιηθούν στο 
έπακρο για την ταχύτατη σύλληψη των δραστών», έγραφαν	στην	ανακοίνωσή	τους	ΠΟΑΞΙΑ	
και	ΠΟΑΣΥ. «Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να καταδικάζουμε τη βία από όπου αυτή 
κι αν προέρχεται, αγωνιζόμενοι ταυτόχρονα για την προάσπιση των δημοκρατικών δικαιω-
μάτων και ελευθεριών των πολιτών και ασφαλώς για την τήρηση της νομιμότητας, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του αγαθού της ασφάλειας των πολιτών.

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται 
διά της Αστυνομίας, και προς τούτο απαιτούμε από την Πολιτεία να σταματήσει να χρησι-
μοποιεί τους συναδέλφους μας ως σάκους του μποξ. Εξάλλου, η βία που στρέφεται κατά 
των Ελλήνων Αστυνομικών, είναι βία εναντίον της ίδιας της κοινωνίας και κατά της όποιας 
συλλογικής προσπάθειας για την απόκρουση της μαζικής φτωχοποίησης και κοινωνικής εξα-
θλίωσης που πλήττει τον τόπο μας»,	τόνιζαν	στην	κοινή	ανακοίνωσή	τους.

Τραγική ειρωνεία

17	Ιουνίου	2013.	Ημέρα	αφιερωμένη	στον	Νεκτάριο	Σάββα,	τον	αστυνομικό	που	έχα-
σε	τη	ζωή	του	το	2009	εν	ώρα	υπηρεσίας	στα	Πατήσια. Λίγες	ώρες	όμως	πριν	από	την	
καθιερωμένη	 απότιση	 φόρου	 τιμής	 στον	 αείμνηστο	 συνάδελφό	 τους,	 οι	 συνδικαλιστές	
πληροφορούνται	ότι	ένας	άλλος	αστυνομικός,	ο	37χρονος	Υπαρχιφύλακας	Γιώργος	Ανδρι-
τσόπουλος,	πατέρας	δυο	παιδιών	και	με	τη	σύζυγό	του	να	κυοφορεί	το	τρίτο	τους	παιδί,	
τραυματίστηκε	θανάσιμα	κατά	τη	διάρκεια	ελέγχου	επικίνδυνων	δραπετών,	στο	Δίστομο!
Οι	Ομοσπονδίες	εξέφρασαν	τη	βαθύτατη	θλίψη	και	οδύνη	τους	για	τη	νέα	αυτή	αστυ-

νομική	τραγωδία,	καθώς	ήρθε	να	υπενθυμίσει	κατά	τον	πιο	σκληρό	και	αδυσώπητο	τρόπο,	
και	κατά	τραγική	ειρωνεία	σε	μια	ημέρα	πένθους,	τις	βαρύτατες	ευθύνες	της	Πολιτείας	και	
των	αρμοδίων	εκείνων	κυβερνητικών	οργάνων,	που	έχουν	μετατρέψει	τον	Έλληνα	Αστυ-
νομικό	σε	αναλώσιμο	«είδος»...

«Αυτό που συνέβη στην επέτειο της δολοφονίας του συναδέλφου μας Νεκτάριου Σάβ-
βα, δεν έχει προηγούμενο στα αστυνομικά μας χρονικά»	 έλεγαν	όσοι	 είχαν	συμμετάσχει	
στη	 λιτή	 τελετή	 στα	Πατήσια	 μπροστά	 στο	 μνημείο	 που	 κατασκευάστηκε	 δαπάνη	 των	
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Ομοσπονδιών.	«Καλούμε την Πολιτεία να αφήσει επιτέλους τα “κροκοδείλια δάκρυα” και 
να πράξει τα αυτονόητα. Αναγνώριση εδώ και τώρα της εργασίας μας ως επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής, ουσιαστική θεσμική θωράκιση όλων των συναδέλφων που βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή του πυρός, θυσιάζοντας ακόμα και τη ζωή τους ώστε να παράξουν το αγαθό 
της ασφάλειας στην ελληνική κοινωνία»,	τόνισαν	στην	ανακοίνωσή	τους	οι	Ομοσπονδίες,	
εκφράζοντας	τα	ειλικρινά	τους	συλλυπητήρια	στην	οικογένεια	και	τους	οικείους	του	δολο-
φονηθέντος	συναδέλφου	τους	Γιώργου	Ανδριτσόπουλου,	με	την	ευχή	να	είναι	ο	τελευταίος	
νεκρός	αστυνομικός	κατά	την	εκτέλεση	του	καθήκοντος.	
Η	κυβέρνηση,	όμως,	πιστή	στις	δεσμεύσεις	της	συνέχιζε	την	αποδόμηση	του	αστυνο-

μικού	συστήματος	σαν	να	μη	συνέβαινε	τίποτε.	Στις	6	Ιουλίου	2013,	ανακοινώθηκε	αιφ-
νιδιαστικά	η	κατάργηση	και	της	Δημοτικής	Αστυνομίας,	ως	θεσμού,	και	η	μετάταξη	των	
υπαλλήλων	της	στο	υπουργείο	Δημόσιας	Τάξης	και	Προστασίας	του	Πολίτη.	Εύλογα	τα	
ερωτήματα	και	οι	αντιδράσεις,	ένθεν	κακείθεν.	Με	αφορμή	δε	και	την	ανάρτηση	στο	Δι-
αδίκτυο,	προς	δημόσια	διαβούλευση,	του	σχεδίου	για	την	αναδιάρθρωση	των	υπηρεσιών	
του	Σώματος	της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	η	ΠΟΑΞΙΑ	υπερασπίστηκε	τις	θέσεις	της	απαι-
τώντας	από	τον	υπουργό	«η δρομολόγηση των διαδικασιών της αναδιάρθρωσης να γίνει 
από μηδενική βάση, ώστε να εισακουστούν τόσο οι θέσεις των φορέων και των θεσμικών 
οργάνων, που έχουν θεσπιστεί και λειτουργούν σε μια σύγχρονη και ποιοτική Δημοκρατία, 
αλλά και των πολιτών σχετικά με το ποια Αστυνομία έχουν ανάγκη να τους υπηρετεί, πριν 
από την εκπόνηση του τελικού σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Επί της ουσίας, πρόκειται για ένα σχέδιο από το οποίο απουσιάζει η βασική επιχειρημα-
τολογία, η κοστολόγηση-ανάλυση ανθρώπινων πόρων και υλικών μέσων και πάνω απ’ όλα 
η τελική στόχευση, δηλαδή βασικοί κανόνες εκπόνησης οποιουδήποτε σχεδιασμού, οι οποίοι 
είναι:

1.  Η αρχική φάση της ανάλυσης της προβληματικής και της παθολογίας της τρέχουσας 
κατάστασης, η αναγνώριση και ο εντοπισμός των προβλημάτων και η αναψηλάφησή 
τους αναζητώντας τα αίτια.

2.  Η καταγραφή των συνεπειών που επιφέρει η τρέχουσα κατάσταση σε επίπεδο δομών, 
απόδοσης, αποτελεσματικότητας, καθώς και το σημείο εστιασμού και το βαθμό και 
ποσοστό αυτού.

3.  Η καταχώρηση-καταγραφή δυνάμεων, τεχνικών-υλικών μέσων, του προσωπικού και 
των δυνατοτήτων του, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως εφόδια για την καταπολέμηση 
του προβλήματος.

4.  Ο τελικός σχεδιασμός που δραστηριοποιεί κατά λόγο αρμοδιότητας το προσωπικό και 
τα εφόδια, συνδυαστικά και αναλογικά, στην κατεύθυνση επίλυσης των κακώς κειμένων 
και εξουδετέρωσης των αιτιών που δημιουργούν τις παθολογικές νοσηρές καταστάσεις 
στους κόλπους του Σώματος και

5.  Η πρόβλεψη και η μελέτη για την οικονομική επιβάρυνση από τον σχεδιασμό και οι 
προτεινόμενοι τρόποι εξοικονόμησης δαπανών.

Δυστυχώς, αυτό ως πεπατημένη διαδικασία σχεδιασμού ΔΕΝ ακολουθήθηκε, οπότε έχου-
με σήμερα σε διαβούλευση ένα Σχέδιο, χωρίς εξαρχής να έχουν τηρηθεί οι παραπάνω βα-
σικοί κανόνες, ώστε από κοινού να έχουν τεθεί οι όροι και ο εντοπισμός των προβλημάτων 
που καλείται να αντιμετωπίσει.

Πέραν, όμως, αυτής της πραγματικότητας, μας βρίσκει αντίθετους και η ακολουθούμε-
νη διαδικασία, το να τοποθετηθούμε δηλαδή εκ των υστέρων πάνω σε ένα υπάρχον σχέδιο 
αγνώστου συντάκτη/ών, αφού ούτε αυτή η τυπική διαδικασία σύστασης επιτροπής που θα 
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μετείχαμε όλοι οι θεσμικοί φορείς, ακολουθήθηκε, πλην μιας αποστολής προτάσεων εκ μέ-
ρους της Ομοσπονδίας μας που μας ζητήθηκε στις αρχές του έτους και οι οποίες αγνοήθηκαν 
παντελώς.

Θεωρούμε άκομψο και άχαρο για τον θεσμικό μας ρόλο και της καθολικής αναγνώρισης 
που τυγχάνει από τους συναδέλφους και την Ελληνική Κοινωνία το κίνημά μας, το οποίο δεν 
στερείται ούτε απόψεων, ούτε θέσεων, αλλά ούτε και προτάσεων και υπεύθυνων λύσεων, να 
συμμετάσχουμε σε ένα τόσο σοβαρό νομοθέτημα με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής και μόνο 
διαβούλευσης.

Γι’ αυτό και μετά τη λήξη της, καλούμε την Ηγεσία μας, πολιτική και φυσική, αφού συγκε-
ντρώσουν τις όποιες προτάσεις και παρατηρήσεις υποβλήθηκαν στο διάστημα αυτό και πριν 
την κατάθεση του Σχεδίου Νόμου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, να πράξει αυτό που 
όφειλε εξ’αρχής:

Να συστήσει δηλαδή Επιτροπή, με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων και εκπροσώπων 
των θεσμοθετημένων συνδικαλιστικών φορέων, δηλαδή των Ομοσπονδιών, με σκοπό την 
τελική διαμόρφωση ενός σχεδίου που θα αποτελεί πραγματική αναδιάρθρωση και όχι απλά 
αναπαραγωγή και συρραφή ισχυουσών διατάξεων, επικαλυμμένων με το μανδύα του νεωτε-
ρισμού, μέσα στον οποίο χάνονται τα όποια θετικά στοιχεία εμπεριέχονται σ’ αυτό».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30

Απαρχή νέων αγώνων

Στις	28	Αυγούστου	2013,	οι	Ομοσπονδίες	ζήτησαν	να	συναντηθούν	με	τον	Πρωθυπουρ-
γό	Αντώνη	Σαμαρά,	εξηγώντας	του	ότι	προσβλέπουν	στη	δική	του	πλέον	προστασία	με	
βάση	και	όσα	τους	είχε	υποσχεθεί.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Ουδείς αμφιβάλλει ότι τα Σώματα Ασφαλείας και οι υπηρετούντες σε αυτά προσφέρουν 
τα μέγιστα στην ελληνική κοινωνία, καίτοι έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ πιο οξυμένα 
προβλήματα, νέες απειλές και προκλήσεις, μια συνολική αβεβαιότητα εντέλει, για το υπη-
ρεσιακό και το οικογενειακό τους μέλλον. Στο διάγγελμά σας προς τον ελληνικό λαό την 
17-07-2013, ανακοινώσατε ότι δεν θα εφαρμοστούν μέτρα που έχουν ψηφιστεί στο Μνη-
μόνιο για το 2014 κι έτσι δε θα γίνει νέα μείωση στις συντάξεις και τους μισθούς των στρα-
τιωτικών. Γνωρίζουμε, όμως, ότι προγραμματίζονται νέες περικοπές των λειτουργικών 
δαπανών και παράλληλα διατηρούνται αναλλοίωτες οι διατάξεις που απορρέουν από τον 
Νόμο 4093/2012, για τη θέσπιση νέου μισθολογίου με περαιτέρω μειώσεις κατά 88,2 εκατ. 
€ σε όσους υπηρετούν και κατά 161,8 εκατ. € στους συνταξιούχους.
Επειδή όλα αυτά τροφοδοτούν την αγωνία του ανθρώπινου δυναμικού των Σωμάτων 
Ασφαλείας και λειτουργούν αρνητικά στην όποια προσπάθεια για διατήρηση του αξιόμα-
χού τους, παρά τα προβλήματα και τις τρομερές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και 
μέσα, παρακαλούμε όπως έχουμε άμεσα μια συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να τύχουμε 
διά ζώσης των τοποθετήσεών σας επί των προαναφερόμενων προβληματισμών και ανη-
συχιών μας.

Ανταπόκριση,	όμως,	δεν	υπήρξε,	με	αποτέλεσμα	στις	6	Σεπτεμβρίου	2013	το	συνδικα-
λιστικό	κίνημα	αφενός	να	χαιρετίσει	τους	αγώνες	της	ΑΔΕΔΥ	και	της	ΓΣΕΕ,	αφετέρου	δε	
να	δηλώσει	«παρών»	στις	καθιερωμένες	πλέον	συγκεντρώσεις	διαμαρτυρίας	στη	Θεσσα-
λονίκη,	στο	πλαίσιο	των	εγκαινίων	της	78ης	Δ.Ε.Θ.	Μια	ημέρα	νωρίτερα,	είχε	προηγηθεί	
πανελλαδική	εκδήλωση	διαμαρτυρίας	των	ενστόλων	όλης	της	χώρας	στο	Λευκό	Πύργο	με	
κεντρικό	αίτημα	να	πληρώσουν,	επιτέλους,	αυτοί	που	προκάλεσαν	την	κρίση!
Με	απόφαση	των	προεδρείων	των	Ομοσπονδιών,	η	πορεία	που	ξεκίνησε	από	το	Λευκό	

Πύργο,	πριν	καταλήξει	στο	υπουργείο	Μακεδονίας-Θράκης,	πέρασε	έξω	από	τα	πολιτικά	
γραφεία	των	κομμάτων,	ενώ	αντιπροσωπείες	επέδιδαν	το	Ψήφισμα	διαμαρτυρίας	στους	
εκπροσώπους	τους	με	την	ελπίδα	ότι	αυτή	τη	φορά	θα	υπάρξει	θετική	ανταπόκριση.	
Ο	υπουργός	Μακεδονίας-Θράκης	Θ.	Καράογλου,	στον	οποίο	επίσης	επιδόθηκε	το	Ψή-

φισμα,	διαβεβαίωσε	τα	προεδρεία	ότι	θα	μεταφέρει	τα	αιτήματά	τους	στην	Κυβέρνηση,	
εκφράζοντας	την	κατανόησή	του	για	τους	αγώνες	τους	και	δηλώνοντας	την	πλήρη	υποστή-
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ριξή	του,	αφού	-όπως	είπε-	είναι	κοινός	ο	στόχος	για	την	εύρυθμη	λειτουργία	τους,	ώστε	
να	αισθάνεται	ασφαλής	ο	πολίτης.

«Δώστε αύριο κιόλας εντολή να ξεκινήσει η διαδικασία για ένα νέο μισθολόγιο που θα 
αποκαθιστά σταδιακά τις αδικίες, επιστρέφοντας έστω ένα μέρος των όσων μας υφάρπαξαν 
τα τελευταία 3,5 χρόνια»,	τόνισε	απευθυνόμενος	στον	Πρωθυπουργό	από	το	Λευκό	Πύργο	
ο	Γενικός	Γραμματέας	της	Π.Ο.ΑΞΙ.Α.	Ιωάννης	Κατσιαμάκας.	

«Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας συμμετέχει -όπως πάντα άλλωστε- 
και στη σημερινή κοινή ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, γιατί δεν ανέχεται την υποκρι-
σία και τα ψέματα των όσων κυβέρνησαν διαχρονικά τον τόπο μας, αλλά και για να δώσουμε 
μία απάντηση σε όσους μας ταπείνωσαν και μας προσέβαλλαν τα τρία τελευταία χρόνια»,	
συνέχισε	ο	ίδιος:

«Το σημερινό μας συλλαλητήριο δεν αποτελεί μια τυπική διαμαρτυρία που είθισται να 
γίνεται κάθε χρόνο πριν από τα εγκαίνια της ΔΕΘ, αλλά αποτελεί την απαρχή νέων αγώνων 
και διεκδικήσεων.

Τα δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα και οι περικοπές των λειτουργικών και μισθολογικών 
δαπανών μας έχουν οδηγήσει στα όρια της εξαθλίωσης. 

Οι κυβερνώντες προκαλούν ανοικτά πλέον τη νοημοσύνη μας, όταν υποστηρίζουν ότι με 
τη φτωχοποίησή μας θα διασωθεί η χώρα και θα έρθει η πολυπόθητη ανάπτυξη.

Η συνταγή ήταν και είναι λάθος, κύριε Πρωθυπουργέ, όπως πολύ σωστά διατυμπανίζατε 
πριν από τις εκλογές και εξαγγέλλατε από το Ζάππειο τα περίφημα “ισοδύναμα μέτρα”.

Τι άλλαξε άραγε από τότε και δεν σεβαστήκατε το δικό σας προεκλογικό πρόγραμμα και 
γιατί δεν αντισταθήκατε στις απαιτήσεις των ξένων δανειστών, διασώζοντας το βιοτικό μας 
επίπεδο και δίνοντας ανάσα σε όσους υποφέρουν, ώστε κι εμείς ως ένστολοι κρατικοί λει-
τουργοί να είμαστε σε θέση να διεκδικούμε αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, καλύτερες 
υπηρεσίες στους συμπολίτες μας και ένα μέλλον αντάξιο των προσδοκιών ημών και των 
οικογενειών μας;».
Και	απευθυνόμενος	στους	συγκεντρώθεντες,	είπε:
«Όπως διατείνεται η κυβέρνηση διά του υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα, το πρώτο 

επτάμηνο του τρέχοντος έτους υπάρχει πλεόνασμα 2,5 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό, όμως 
αυτό, όπως και οι ίδιοι άλλωστε το ομολογούν, δεν οφείλεται στο ότι κατάφεραν να κατα-
πολεμήσουν τη φοροδιαφυγή ή να φορολογήσουν τους έχοντες και κατέχοντες, αλλά από τη 
συγκράτηση των δαπανών, δηλαδή από την αφαίμαξη των μισθωτών και συνταξιούχων και 
τη φοροεπιδρομή που έχουν υποστεί αυτές οι κατηγορίες των συμπολιτών μας και μαζί με 
αυτούς και εμείς.

Αλήθεια, ισχυρίζονται ακόμη οι κυβερνώντες ότι οι μειώσεις που υποστήκαμε μεσοσταθ-
μικά, πέρυσι τέτοια εποχή, ήταν της τάξεως των 5,5%, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι ξεπερνούν 
το 20% και συνολικά αγγίζουν τα τρία τελευταία χρόνια το 50%;

Ας μην προσπαθούν, λοιπόν, να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια ότι δεν θα υποστούμε νέες 
περικοπές το 2014. Τα έχουν ήδη εισπράξει προκαταβολικά από το 2013. Αλλά και αν στο 
τέλος-τέλος θέλουν να γίνουν πιστευτοί, να φέρουν άμεσα νομοθετική ρύθμιση που να ακυ-
ρώνει τα ήδη ψηφισθέντα μέτρα!

Αν όντως, λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, θέλετε να σέβεστε τα λόγια και τα έργα σας, δείξτε 
ένα πρώτο δείγμα των ειλικρινών προθέσεών σας: δώστε αύριο κιόλας εντολή να ξεκινήσει 
η διαδικασία για ένα νέο μισθολόγιο που θα αποκαθιστά σταδιακά τις αδικίες, επιστρέφοντας 
έστω ένα μέρος των όσων μας υφάρπαξαν τα τελευταία 3,5 χρόνια.
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Θέλω ακόμη να ζητήσω από τον κ. Πρωθυπουργό που θα βρεθεί για λίγες ώρες αύριο το 
πρωί εδώ για τα εγκαίνια της ΔΕΘ, να λάβει υπόψη του τα παραπάνω και να μην περιοριστεί 
στα όποια καλά του λόγια για τη συμβολή μας στη διάσωση της οικονομίας και στη σωτηρία 
της πατρίδας μας, αλλά να ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα ανακούφισης των ενστόλων. 

Εμείς δεν ζητούμε καμία προνομιακή μεταχείριση, αλλά απαιτούμε τα αυτονόητα διότι 
απαξιωμένοι και περιθωριοποιημένοι Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενικοί είναι αδύνα-
τον να εκπληρώσουν επάξια την αποστολή τους, όσο και αν το θέλουν και αν το προσπαθούν. 

Όλοι το γνωρίζουμε αυτό, και όσο δεν το αντιλαμβάνονται στην Κυβέρνηση, τόσο το χει-
ρότερο γι’ αυτούς. Τρέφουν αυταπάτες και πλανώνται οικτρά όταν νομίζουν ότι μπορούν 
εσαεί να βασίζονται στο φιλότιμο και στη φιλοπατρία μας.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Δεν θέλω να σας κουράσω απαριθμώντας ξανά και ξανά τα προβλήματά μας, που είναι 

γνωστά σε όλους. Κλείνω μόνο λέγοντας ότι η σκέψη μας είναι στους χιλιάδες συναδέλφους 
μας σε όλη την Ελλάδα που τιμούν τον όρκο τους, εκτελώντας ευσυνείδητα τα καθήκοντά 
τους, που συμμερίζονται τις αγωνίες του συνδικαλιστικού μας κινήματος και προβληματί-
ζονται μαζί μας για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα οξυμμένα μας προβλήματα, για το πώς 
επιτέλους θα αποκτήσουμε ένα όραμα με στόχο τον απεγκλωβισμό από τη μιζέρια που δέρνει 
τον κλάδο μας. 

Όραμα εκσυγχρονισμού και ριζικής ανασυγκρότησης των υπηρεσιών από μηδενική βάση 
που θα δώσει νέα δυναμική και πνοή στην ΕΛ.ΑΣ.

Όλοι εμείς, ενωμένοι από εδώ, δηλώνουμε αποφασισμένοι ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα 
πιο δυναμικά, χωρίς εκπτώσεις και υποχωρήσεις έναντι οποιωνδήποτε απειλών και εκβια-
σμών μέχρι να πετύχουμε τους στόχους και τις επιδιώξεις μας. Καλόν αγώνα!».

Σε	ανάλογο	πνεύμα	κινήθηκε	και	το	Ψήφισμα	διαμαρτυρίας,	στέλνοντας	στην	κυβέρνη-
ση	και	στους	εκπροσώπους	της	τρόικας	ένα	ξεκάθαρο	μήνυμα:

«Τα οικονομικά μέτρα που εφαρμόζονται εδώ και τρία χρόνια, αλλά και αυτά που έχουν 
ψηφιστεί για τα επόμενα χρόνια, όπως αποδείχθηκε στην πράξη, δεν οδηγούν στην έξοδο από 
την οικονομική κρίση, παράγουν ύφεση, ανεργία, αποδόμηση του κοινωνικού κράτους, ανα-
σφάλεια, εγκληματικότητα και κοινωνικές εκρήξεις. Γι’ αυτό αγωνιζόμαστε για την ανατροπή 
της πολιτικής των μνημονίων και της τρόικας, επιζητώντας μια εθνική οικονομική πολιτική 
που θα βάζει πέρα και πάνω από τα κέρδη των τραπεζών τον Άνθρωπο, ως αναπόσπαστο 
στοιχείο της όποιας αναπτυξιακής πολιτικής στη χώρα μας.

Καλούμε τους κυβερνώντες, να αναλάβουν τις ευθύνες τους έναντι και των χιλιάδων 
Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών, αναγνωρίζοντας το δίκαιο του αγώνα μας και 
ορθώνοντας επιτέλους το ανάστημά τους σε όσους επιβάλλουν με δικτατορικούς όρους τον 
τρόπο διάσωσης της χώρας μας.

Εμείς, δεν λησμονούμε ούτε τα “ισοδύναμα μέτρα”, ούτε τη “λάθος συνταγή” ούτε την 
αναγκαιότητα της αναγνώρισης της εργασίας μας ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής. Βιώνουμε 
καθημερινά τα οξυμένα προβλήματα στις Υπηρεσίες, προσπαθούμε να θωρακίσουμε τις οι-
κογένειές μας από την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα για το αύριο, και στην προσπάθειά 
μας αυτή απαιτούμε από την κυβέρνηση και τους συναρμόδιους υπουργούς της εμπράκτως 
να επιδείξουν το ενδιαφέρον τους.

Απαιτούμε εδώ και τώρα:
- Άρση των προγραμματισμένων περικοπών των λειτουργικών και μισθολογικών δαπα-

νών με παράλληλη έναρξη αποκατάστασης των αδικιών.
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- Αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας μας.
- Θεσμικές αλλαγές που θα αναβαθμίζουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και δράση των 

Σωμάτων Ασφαλείας.
Βροντοφωνάζουμε:
- Όχι στην οπισθοδρόμηση και στις συνδικαλιστικές διώξεις.
- Ναι σε μια πολιτική που θα θωρακίζει τον ένστολο από τους επαγγελματικούς κινδύνους 

και που δεν θα τον φέρνει αντιμέτωπο με το λοιπό συνδικαλιστικό κίνημα και τους κοινωνι-
κούς αγώνες των συμπολιτών μας».

Το στίγμα

Αλλά,	πριν	καλά-καλά	στεγνώσει	το	μελάνι	του	Ψηφίσματος,	ήρθαν	τα	τραγικά	γεγονό-
τα	του	Κερατσινίου	με	τη	δολοφονία	του	Παύλου	Φύσσα	και	όσα	άλλα	διαδραματίστηκαν	
έκτοτε	με	τις	αστυνομικές	και	εισαγγελικές	έρευνες	για	τη	Χρυσή	Αυγή,	το	χαρακτήρα	
της	ως	εγκληματικής	ή	μη	οργάνωσης,	τις	διασυνδέσεις	και	το	βαθμό	διείσδυσής	της	στα	
Σώματα	Ασφαλείας	και	τις	Ένοπλες	Δυνάμεις.	
Πέρα	από	την	καταδίκη	της	αποτρόπαιας	δολοφονίας,	το	συνδικαλιστικό	κίνημα	στο	

σύνολό	του	αντιμετώπιζε	πλέον	βαριά	και	τη	σκιά	των	πιθανών	σχέσεων	κάποιων	αστυ-
νομικών	με	 τους	 δράστες...	Οι	Ομοσπονδίες	 απαίτησαν	«από τη συντεταγμένη Πολιτεία 
να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε Δικαιοσύνη και Ελληνική Αστυνομία να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά τόσο τους ιθύνοντες νόες όσο και τους φυσικούς δράστες εγκληματικών 
ενεργειών, που αφαιρούν ανθρώπινες ζωές, αποσταθεροποιούν το πολίτευμα και εκθέτουν 
διεθνώς τη χώρα. Η συντεταγμένη Πολιτεία οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων 
με νηφαλιότητα, χωρίς επικοινωνιακές πιρουέτες και κομματικές σκοπιμότητες, με κυρίαρχο 
στόχο τη θωράκιση των δημοκρατικών θεσμών του πολιτεύματος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
μην πυροδοτούνται περαιτέρω ακραίες και εγκληματικές πράξεις από ακραία στοιχεία, των 
οποίων οι συμπεριφορές θυμίζουν άλλες “σκοτεινές” περιόδους της νεότερης Ιστορίας μας.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα οφείλει να διατρανώσει την αυστηρή του προσήλωση στα 
ιδανικά και τις αρχές της Δημοκρατίας, καταδικάζοντας για άλλη μια φορά τη βία απ’ όπου 
κι αν προέρχεται και απαιτώντας από τη συντεταγμένη Πολιτεία να απαλλάξει την Ελληνική 
Αστυνομία από τα προβλήματα και τα “βαρίδια” εκείνα, που δυναμιτίζουν τις σχέσεις της 
με την ελληνική κοινωνία και μειώνουν τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητά 
της. Στην οικογένεια του άτυχου συμπολίτη μας, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια με 
την πεποίθηση ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα διαλευκάνουν πλήρως τη στυγερή δολοφονία»,	
κατέληγε	η	ανακοίνωση	των	Ομοσπονδιών,	ενώ	το	κύριο	άρθρο	της	«Αξιωματικής	Αστυ-
νομίας»	(τεύχος	38ο)	δεν	άφηνε	καμία	αμφιβολία	τόσο	όσον	αφορά	την	κρισιμότητα	των	
περιστάσεων	όσο	και	για	το	βάρος	των	ευθυνών	που	επωμίζονταν	όσοι	έκαναν	πως	δεν	
έβλεπαν	τα	προηγούμενα	χρόνια	πώς	και	γιατί	επωαζόταν	το	αυγό	του	φιδιού.

Η Ελλάδα μας, αυτή η υπέροχη χώρα με τις πανάρχαιες αρετές και αξίες, με τους τιτάνιους 
αγώνες της για ελευθερία και δημοκρατία, εξακολουθεί να βρίσκεται στη δίνη του οικονομι-
κού τυφώνα με ό,τι «λάσπες» και «απόνερα» αφήνει πάντα στο πέρασμά του.

Η ελληνική κοινωνία πασχίζει να σταθεί στα πόδια της και σαστισμένη καθώς είναι από το 
μέγεθος της καταστροφής, αναζητά σανίδα σωτηρίας. Για άλλη μια φορά δε, έχει να επιλέξει 
ανάμεσα σε «σωτήρες» και σωτήρες. Σε αυτό ακριβώς το «μομέντουμ» ήρθε να ξεσπάσει 
στις πλάτες της ένας άλλος «τυφώνας», ακόμα πιο ύπουλος και πονηρός. Οι τρέχουσες εξελί-
ξεις γύρω από τη Χρυσή Αυγή μπορεί να σοκάρουν και να βγάζουν πολλούς από το λήθαργό 
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τους, δεν ήταν, όμως, κεραυνός εν αιθρία. Ήταν απότοκος μιας προδιαγεγραμμένης πορείας, 
την οποία πολλοί είτε ξόρκιζαν είτε επεδίωκαν να αξιοποιήσουν κατά το δοκούν σε πολιτικό, 
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο…

Τώρα, όμως, που η Πολιτεία αποφάσισε τελικά να αναμετρηθεί και με αυτό το εξάμβλωμα 
της σύγχρονης ελληνικής παρακμής, αίφνης η Ελληνική Αστυνομία και ο Έλληνας Αστυνο-
μικός συγκεντρώνουν τα πυρά των πάντων, ωσάν να είχαν προκαλέσει εκείνοι το πρόβλημα. 
Από το πρωί ώς το βράδυ, «σταγονίδια», «σκιές», «θύλακες», «ανοχή» στο έγκλημα και τόσα 
άλλα απαξιωτικά, που δεν τιμούν ούτε εκείνους που τα ασπάζονταν. Κι εμείς να προσπαθού-
με να αποδείξουμε για άλλη μια φορά ότι δεν είμαστε ελέφαντες!

Χωρίς καμία διάθεση υποτίμησης του προβλήματος που καλείται να αντιμετωπίσει η ελ-
ληνική Πολιτεία και σε ό,τι μας αφορά η Ελληνική Αστυνομία, οφείλουν όλοι, μα όλοι, να 
γνωρίζουν ότι η αλήθεια δεν συσκοτίζεται, όσο κι αν είναι δυσάρεστη πολλές φορές. Ποιοι 
εξέθρεψαν, ποιοι υπέθαλψαν και ποιοι συγχώρεσαν τη διαφθορά και την αυθαιρεσία σε όλες 
τους τις εκφάνσεις δεν είναι δύσκολο να ειπωθεί, από μας τουλάχιστον. 

Τολμήσαμε σε άλλες, δύσκολες εποχές, να βάλουμε το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων 
και να ζητήσουμε τα αυτονόητα για τη θωράκιση του δημοκρατικού μας θεσμού, που λέγεται 
Ελληνική Αστυνομία. Η αναγκαιότητα της διαρκούς προστασίας του θεσμού και όσων τον 
υπηρετούν, τιμώντας τον όρκο τους, ήταν και είναι πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα 
του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Τα όποια μέτρα και οι όποιες μεταρρυθμίσεις ποτέ δεν 
ετέθησαν με συντεχνιακή διάθεση, αλλά με γνώμονα το δημόσιο και εθνικό συμφέρον. Αυτό 
αποτελούσε ανέκαθεν το βασικό κριτήριο επιλογής και χάραξης της πορείας μας, και μάλιστα 
φαινόταν ξεκάθαρα όσο το πολιτικό σύστημα περί άλλων ετύρβαζε. Όσο οι αβελτηρίες και 
οι παραλείψεις δεκαετιών οδηγούσαν στην υπονόμευση των θεσμών, στην έλλειψη εμπιστο-
σύνης των πολιτών προς τους δημοκρατικούς μας θεσμούς κ.λπ., γεννώντας συν τω χρόνω 
βίαια κοινωνικά φαινόμενα και επικίνδυνες σχέσεις, όσον αφορά το ρόλο και τα «πεπραγ-
μένα» τους. Έννοιες όπως «Κυβέρνηση», «Υπουργός, «Υπηρεσία», «Δημόσιος Λειτουργός», 
«καθήκον» απαξιώθηκαν, με αποτέλεσμα σήμερα να προβάλει επιτακτικά το αίτημα του 
επανακαθορισμού λειτουργιών και δράσεων πέρα και πάνω από ιδιοτελείς στοχεύσεις και 
συμφέροντα.

Η κρατική αυθαιρεσία, όπως τόνισαν προ ημερών οι Ομοσπονδίες ΠΟΑΞΙΑ και ΠΟΑΣΥ 
με αφορμή τα γεγονότα της 9ης Οκτωβρίου 2003 και την «Ημέρα αγώνα κατά της κρατικής 
αυθαιρεσίας», τα τελευταία χρόνια μπήκε στην ημερήσια διάταξη σε όλες τις εκφάνσεις της, 
και μάλιστα στην εξευγενισμένη της μορφή λόγω, των βίαιων αλλαγών που επέφεραν τα 
Μνημόνια στη ζωή όλων μας. «Αυτό το φαινόμενο πρέπει οριστικά να τερματιστεί, αναδει-
κνύοντας τον πραγματικό ρόλο του δημόσιου λειτουργού ως υπηρέτη και όχι ως δυνάστη του 
πολίτη, το ρόλο του κράτους ως εγγυητή της ανάπτυξης και της ευημερίας του τόπου και όχι 
ως εχθρού του πολίτη.

Η εκρίζωση φαινομένων κρατικής αυθαιρεσίας και από το χώρο της Ελληνικής Αστυνο-
μίας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ταυτιστεί με την αναζήτηση εξιλαστήριων θυμάτων, 
αλλά να αποτελέσει την απαρχή μιας ουσιαστικής συζήτησης για τη θωράκιση όλων των 
θεσμών και τον εκσυγχρονισμό όλων των λειτουργιών τους, με σεβασμό στα συνταγματικά 
δικαιώματα τόσο των πολιτών όσο και των Ελλήνων Αστυνομικών, που για άλλη μια φορά 
βλέπουν τον «πέλεκυ» να πέφτει επί δικαίων και αδίκων».
Το	αστυνομικό	Σώμα	βρισκόταν	σε	έναν	πρωτοφανή	αναβρασμό,	όχι	μόνο	λόγω	των	

άδικων	επιθέσεων	και	σχολιασμών	που	έβλεπαν	το	φως	της	δημοσιότητας	καθημερινά,	
τροφοδοτούμενα	και	από	δηλώσεις	πολιτικών	ταγών,	αλλά	και	διότι	υπήρξαν	βεβιασμένοι	
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χειρισμοί	από	την	 ίδια	την	Ηγεσία	της	Αστυνομίας,	όσον	αφορά	υπηρεσιακές	ενέργειες	
(μετακινήσεις	Αξιωματικών,	κατ’	οίκον	έρευνες	κ.λπ.).	Έχει	ιδιαίτερη	σημασία,	επομένως,	
η	δημόσια	τοποθέτηση	επ’	αυτών	της	ΠΟΑΞΙΑ:

«Με πλήρη συναίσθηση των κρίσιμων ωρών, του ρόλου μας, αλλά και της ευθύνης έναντι 
της ελληνικής κοινωνίας, εκπροσωπώντας τους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας 
οφείλουμε να τοποθετηθούμε δημοσίως για τις μετακινήσεις που παρουσιάστηκαν από το 
σύνολο των ΜΜΕ ως προσπάθεια της Ηγεσίας ‘’να μας εξυγιάνει από τα δήθεν σταγονίδια’’, 
ζητώντας αφενός την παραίτηση ανώτατων Αξιωματικών, θέτοντας σε διαθεσιμότητα ή με-
τακινώντας άλλους, προκειμένου ‘’να διασφαλιστεί κατά απόλυτο τρόπο η αντικειμενικότητα 
στην έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων για τυχόν διασύνδεση αστυνομικών στη 
δραστηριότητα του κόμματος Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή’’.

Οι εν λόγω αποφάσεις και οι βιαστικές αυτές ενέργειες, κάτω από την πίεση των γεγο-
νότων και της επικαιρότητας, διαφάνηκαν αμέσως, καθώς αναιρέθηκαν από την ίδια την 
Ηγεσία οκτώ ώρες αργότερα, όταν με αφορμή την ανακοίνωση για τις τοποθετήσεις των 
μετακινουμένων Αξ/κών διευκρινιζόταν ότι αυτές: “δεν απορρέουν από στοιχεία ή ενδείξεις 
για επίμεμπτες συμπεριφορές ή διασυνδέσεις και συνεπώς, σε καμία περίπτωση, δεν προσφέ-
ρονται για τη δημιουργία εντυπώσεων, παραφιλολογίας και αυθαίρετων συμπερασμάτων”.	
Για άλλη μια φορά, δυστυχώς, γινόμαστε μάρτυρες της προσπάθειας μετάθεσης των ευ-
θυνών της Πολιτείας, και μάλιστα με επικοινωνιακούς όρους, η οποία αντί να ανα-
λάβει τις ευθύνες της, όσον αφορά τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και τη 
θωράκισή τους, επιχειρεί να επιρρίψει αυτές αλλού, στιγματίζοντας ανεξαιρέτως το αν-
θρώπινο δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας για αδράνεια και ανεκτικότητα στις εγκλη-
ματικές συμπεριφορές της Χρυσής Αυγής, όταν μάλιστα ο ίδιος ο υπουργός Δημόσι-
ας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναμένει από τον Άρειο Πάγο να αποφανθεί αν το 
κόμμα αυτό αποτελεί εγκληματική οργάνωση, στηριζόμενος στις δικογραφίες που έχουν 
ούτως ή άλλως εδώ και καιρό υποβληθεί στη Δικαιοσύνη από την Ελληνική Αστυνομία. 
Η Ελληνική κοινωνία πρέπει να γνωρίζει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων 
μας τιμούν τον όρκο τους και οι οποιεσδήποτε μεμονωμένες καταδικαστέες πράξεις δεν χα-
ρακτηρίζουν ούτε το φρόνημα ούτε τον διαρκή καθημερινό αγώνα για την εκπλήρωση της 
αποστολής τους με τα γνωστά υπηρεσιακά προβλήματα και τους αυξημένους επαγγελματι-
κούς κινδύνους. 

Σε κάθε περίπτωση η Ελληνική Αστυνομία, ως θεσμός του δημοκρατικού πολιτεύματος, 
υπόκειται στο διαρκή έλεγχο τόσο της Πολιτείας όσο και της κοινωνίας, ενεργώντας πάντα 
υπό την καθοδήγηση και τις εντολές της συντεταγμένης Πολιτείας, δηλαδή της πολιτικής και 
φυσικής Ηγεσίας και των εισαγγελικών λειτουργών που εποπτεύουν το έργο της.

Οποιαδήποτε, επομένως, κριτική και καταγγελία για επίμεμπτες και παραβατικές συμπερι-
φορές πριν και μετά τη στυγερή δολοφονία του 34χρονου αδικοχαμένου Παύλου Φύσσα στο 
Κερατσίνι, πρέπει να λαμβάνει υπόψη της αυτήν την παράμετρο, εφόσον επιζητείται πράγμα-
τι η αποκάλυψη της αλήθειας και η αναζήτηση ευθυνών και εντός της Ελληνικής Αστυνομίας, 
γεγονός για το οποίο άλλωστε τοποθετηθήκαμε δημοσίως από την πρώτη στιγμή, καλώντας 
την Πολιτεία «να απαλλάξει την Ελληνική Αστυνομία από τα προβλήματα και τα “βαρίδια” 
εκείνα που δυναμιτίζουν τις σχέσεις της με την ελληνική κοινωνία και μειώνουν τον επαγγελ-
ματισμό και την αποτελεσματικότητά της.

Υπενθυμίζουμε ακόμη τις διαχρονικές θέσεις της Ομοσπονδίας μας για μηδενική ανοχή 
στα φαινόμενα βίας απ’ όπου και αν προέρχονται, θέσεις που έχουμε εκφράσει τόσο με δημό-
σιες δηλώσεις και τοποθετήσεις μας αλλά και συγκεντρώσεις ενάντια στη βία, ημερίδες κ.λπ.
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Σε κάθε περίπτωση και έχοντας, όπως προαναφέραμε, επίγνωση των κρίσιμων στιγμών 
αλλά και των δυσκολιών που διέρχεται η χώρα μας, καλούμε τους συναδέλφους μας να συ-
νεχίσουν με τον ίδιο ζήλο και διάθεση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ελληνική 
Κοινωνία και τον Έλληνα Πολίτη, δηλώνοντας την αλληλεγγύη και συμπαράστασή μας σε 
όσους σήμερα πληρώνουν το τίμημα λαθών και παραλείψεων άλλων».

Εξάλλου,	οι	Ομοσπονδίες,	ΠΟΑΞΙΑ	και	ΠΟΑΣΥ,	στο	πλαίσιο	των	πρωτοβουλιών	που	
συνέχιζαν	να	λαμβάνουν	με	στόχο	τη	θωράκιση	του	θεσμού	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	και	
την	αποτροπή	των	επικίνδυνων	γενικεύσεων,	συναντήθηκαν	διαδοχικά	με	τους	Αρχηγούς	
των	πολιτικών	κομμάτων	της	αντιπολίτευσης	Αλέξη	Τσίπρα	(ΣΥΡΙΖΑ),	Ευάγγελο	Βενι-
ζέλο	 (ΠΑΣΟΚ),	Πάνο	Καμμένο	 (Ανεξάρτητοι	Έλληνες),	Φώτη	Κουβέλη	 (Δημοκρατική	
Αριστερά),	τον	Κοινοβουλευτικό	Εκπρόσωπο	του	ΚΚΕ	Θανάση	Παφίλη	και	τον	Γραμμα-
τέα	Πολιτικής	Επιτροπής	της	Νέας	Δημοκρατίας	Ανδρέα	Παπαμιμίκο,	παρουσία	και	του	
βουλευτή	Δράμας	της	Νέας	Δημοκρατίας	και	επίτιμου	Προέδρου	της	ΠΟΑΣΥ	Δημήτρη	
Κυριαζίδη.
Προκειμένου	 να	 αποκατασταθεί	 το	 τρωθέν	 κύρος	 της	Ελληνικής	Αστυνομίας	 και	 να	

αναστυλωθεί	το	ηθικό	του	αστυνομικού	προσωπικού	ζήτησαν	τη	στήριξή	τους	ώστε	πέρα	
από	τη	φραστική	συμπαράσταση	να	υπάρξουν	και	θεσμικές	παρεμβάσεις	στο	πλαίσιο	της	
λειτουργίας	του	Κοινοβουλίου	(διακομματική	επιτροπή,	μέτρα	εκδημοκρατισμού	κ.λπ.).
Κατά	το	γόνιμο	διάλογο,	αλλά	και	στις	δημόσιες	τοποθετήσεις	τους	αμέσως	μετά,	διατυ-

πώθηκε	η	στήριξή	τους	στις	προτάσεις	τους,	συμφωνώντας	ότι	είναι	ανεπίτρεπτο	να	βάλ-
λεται	αδίκως	το	σύνολο	των	Αστυνομικών,	όταν	είναι	γνωστό	κάτω	από	ποιες	συνθήκες	
επιτελούν	την	αποστολή	τους.
Στον	Ανδρέα	Παπαμιμίκο,	ειδικότερα,	λόγω	και	της	ιδιότητάς	του	ως	Γραμματέα	ενός	

εκ	των	δυο	συγκυβερνώντων	κομμάτων,	επισημάνθηκε	«η ιδιαίτερη βαρύτητα των θέσεων 
και των προτάσεων για την προστασία του αστυνομικού θεσμού, καθώς και η ευθύνη της Κυ-
βέρνησης για όσα ατεκμηρίωτα βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας».	Τονίστηκε	
δε	ότι	«δεν είναι δυνατόν οι παλαιόθεν υπό διερεύνηση υποθέσεις επίορκων Αστυνομικών να 
συγκεντρώνονται και να ταυτίζονται εκ των υστέρων με τις έρευνες για τη Χρυσή Αυγή, δη-
μιουργώντας λανθασμένες και επιζήμιες για τον Έλληνα Αστυνομικό εντυπώσεις. Στο σημείο 
που έχουν οδηγηθεί τα πράγματα επιβάλλεται να υπάρξει συνολική αποτίμηση του προβλήμα-
τος σε ό,τι αφορά την Ελληνική Αστυνομία και με διάθεση απονομής δικαιοσύνης και όχι συ-
γκάλυψης, να πληροφορηθεί ο Ελληνικός Λαός την αλήθεια. Μόνο έτσι δεν θα στιγματιστεί ο 
θεσμός και δεν θα συνεχιστεί το φαινόμενο της ανθρωποφαγίας, όπως συμβαίνει σήμερα με 
τη διοχέτευση σε καθημερινή βάση αποσπασματικών αναφορών που μεγαλοποιούν το θέμα 
και το συντηρούν σε καθημερινή βάση».
Επίσης,	 έγινε	εκτενής	αναφορά	«στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης όσον αφορά 

την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών, αλλά και την προσωπική ζωή των συναδέλφων μας. 
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα αγωνίζεται για να αποκατασταθούν οι αδικίες, τονίζοντας 
ότι ανασφαλής Αστυνομικός σημαίνει ανασφαλής πολίτης. Θεωρούμε δε ότι το πάγωμα των 
περαιτέρω μειώσεων μισθών και συντάξεων για το 2014 αποτελεί δικαίωση του αγώνα μας 
έστω και μικρή, αλλά τούτο πρέπει να αποτυπωθεί και με τη σχετική τροποποίηση του Νόμου 
4093/12 («Μεσοπρόθεσμο»)».
Ο	Α.	Παπαμιμίκος	«εξέφρασε την κατανόησή του στον προβληματισμό που αναπτύξαμε, 

προσθέτοντας ότι η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν ταύτισε το σύνολο των σκληρά εργαζόμενων 
Αστυνομικών με τις καταδικαστέες συμπεριφορές ελάχιστων επίορκων, δηλώνοντας ωστόσο 
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ότι θα μεταφερθεί ο προβληματισμός μας σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο»,	ανακοίνωναν	
οι	συνδικαλιστές,	μετά	το	τέλος	των	επαφών	τους	με	τα	πολιτικά	κόμματα.
Για	το	 ίδιο	θέμα,	τα	προεδρεία	των	Ομοσπονδιών	συναντήθηκαν	στις	25	Οκτωβρίου	

2013	και	με	τον	Πρόεδρο	της	Βουλής	Ευάγγελο	Μεϊμαράκη,	ο	οποίος	διαβεβαίωσε	ότι	
η	Βουλή	των	Ελλήνων,	τα	κόμματα	και	η	ελληνική	κοινωνία	πιστεύουν	ότι	η	Ελληνική	
Αστυνομία	στο	σύνολό	της	προστατεύει	τα	ανθρώπινα	δικαιώματα	και	ότι	πάντα	κινείται	
εντός	του	Συνταγματικού	και	νομικού	πλαισίου	λειτουργίας.	Ωστόσο,	«όπως σε όλους τους 
τομείς και τους Συλλογικούς Οργανισμούς, μπορεί να υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις 
και εξαιρέσεις, που κρίνονται, όμως, αυτοτελώς και δεν πρέπει να αμαυρώνουν τη συνολική 
εικόνα του Σώματος»,	τους	είπε	μεταξύ	άλλων	καλών	λόγων	για	την	αδιαμφισβήτητη	προ-
σφορά	και	αξία	τους.	

Ενόψει	του	επερχόμενου	συνεδρίου	της	Ομοσπονδίας,	αλλά	και	της	κοινής	δράσης	με	
τις	άλλες	Ομοσπονδίες	για	την	ψήφιση	ενός	 ισορροπημένου	για	τα	Σώματα	Ασφαλείας	
προϋπολογισμού,	τα	προεδρεία	συναντήθηκαν	στις	25	Νοεμβρίου	2013	με	τον	υπουργό	
Οικονομικών	Γιάννη	Στουρνάρα,	ο	οποίος	υποστήριζε	ότι	η	πολιτική	εξυγίανσης	της	οι-
κονομίας	βρίσκεται	σε	καλό	δρόμο	και	ότι	σταδιακά	θα	αρχίσουν	να	αποδίδουν	τα	μέτρα	
λιτότητας,	αρκεί	να	τηρηθούν	οι	κόκκινες	γραμμές	που	είχαν	τεθεί	από	τους	τροϊκανούς!	
Η	φράση	αυτή	προκάλεσε	 την	 έντονη	αντίδραση	 του	προέδρου	 της	ΠΟΑΞΙΑ	Δημήτρη	
Γεωργατζή	που	απάντησε	στον	υπουργό	ότι	τις	πραγματικές	κόκκινες	γραμμές	τις	έχουν	
χαράξει	με	το	αίμα	τους	οι	αστυνομικοί	που	έχουν	πέσει	στο	καθήκον	και	ότι	αναμένει	από	
τον	ίδιο	να	επιδείξει	τον	επιβαλλόμενο	σεβασμό	στον	ένστολο	λειτουργό,	ικανοποιώντας	
τα	δίκαια	αιτήματά	του.

Αντικείμενο	της	συνάντησης	ήταν,	ειδικότερα,	η	διασφάλιση	των	κονδυλίων	που	είχαν	
εγγραφεί	στον	προϋπολογισμό	του	2014	χωρίς	να	λαμβάνονται	υπόψη	οι	ψηφισθείσες	από	
το	2012	περικοπές	των	ειδικών	μισθολογίων	των	ενστόλων,	εν	ενεργεία	και	συνταξιούχων	
(Νόμος	4093/2012,	που	αφορούσε	88.000.000	ευρώ	και	162.000.000	ευρώ	αντιστοίχως).
Ήταν	 μια	 σημαντική	 πρόοδος	 το	 γεγονός	 ότι	 η	 κυβέρνηση	 πάγωνε	 τις	 μισθολογικές	

τουλάχιστον	περικοπές,	αν	και	οι	συνδικαλιστές	ήταν	ιδιαίτερα	συγκρατημένοι.	Επίσης,	
ήταν	σαφές	ότι	το	οικονομικό	επιτελείο	δεν	επέμενε	στην	κατάργηση	του	Ιδρύματος	«Εξο-
χές	Ελληνικής	Αστυνομίας»,	ενώ	θετικά	είχε	ανταποκριθεί	και	στο	αίτημα	που	αφορούσε	
τα	νυχτερινά.	Με	την	Απόφαση	(8002/32/204/μβ)	για	το	επίδομα	αυξημένης	επιχειρησι-
ακής	ετοιμότητας	(αύξηση	ωρών	νυχτερινής	απασχόλησης	κατά	1.048.000	ώρες	το	2013	
με	 επιπλέον	κόστος	2.724.800	 ευρώ),	 ανακουφίζονταν	 χιλιάδες	αστυνομικοί.	Μια	άλλη	
λύση	δινόταν	με	την	παρ.	1	του	άρθρου	8	του	Ν.	4208/2013	(ΦΕΚ	Α	252/18-11-20130,	
με	το	οποίο	συστάθηκαν	στην	Τράπεζα	της	Ελλάδος	ειδικοί,	εκτός	τακτικού	προϋπολογι-
σμού,	λογαριασμοί	για	την	ταμειακή	διευκόλυνση	της	αποπληρωμής	των	μετακινήσεων	
του	αστυνομικού	προσωπικού	στο	πλαίσιο	 των	επιλέξιμων	από	 την	Ευρωπαϊκή	Ένωση	
δράσεων	για	την	αντιμετώπιση	των	μεταναστευτικών	ροών.	

Το	 23ο	Τακτικό	Συνέδριο	 της	ΠΟΑΞΙΑ	πραγματοποιήθηκε	 στις	 3	 και	 4	Δεκεμβρίου	
2013	στην	Αθήνα,	σε	μια	περίοδο	που	τη	χαρακτήριζε	μια	άνευ	προηγουμένου	πολιτική,	
οικονομική	και	κοινωνική	κρίση,	τις	ζοφερές	συνέπειες	της	οποίας	βιώνουν	οι	Έλληνες	
Αστυνομικοί	όπως	και	κάθε	πολίτης	και	κάθε	οικογένεια	στην	πατρίδα	μας.	Κεντρικό	σύν-
θημα:	«Θωρακίζοντας την Αστυνομία - Προστατεύουμε τους Θεσμούς».	Ένα	σύνθημα-συ-
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μπυκνωμένη	έκφραση	των	διαχρονικών	αιτημάτων,	προτάσεων	και	θέσεων	των	Αξιωματι-
κών	για	μια	σύγχρονη	και	αποτελεσματική	Αστυνομία,	η	οποία	θα	επιτελεί	την	αποστολή	
της	με	καταξιωμένα	και	επαγγελματική	επάρκεια	στελέχη,	με	σεβασμό	στη	νομιμότητα	
και	στην	υπηρεσία	του	πολίτη.	Έννοιες	διαχρονικές	και	για	τις	οποίες	ουδείς	δικαιούται	να	
επαναπαύεται,	αλλά	με	τους	αγώνες	του	να	υπερασπίζεται	διαρκώς.	Δεν	είναι	τυχαίο,	άλ-
λωστε	ότι	τη	δεύτερη	ημέρα	του	Συνεδρίου,	πραγματοποιήθηκε	και	Ημερίδα	με	θέμα:	«Δι-
αφθορά – Αυθαιρεσία και Νομιμότητα»,	με	συντονιστή	το	δικηγόρο	και	Διδάκτορα	Εγκλη-
ματολογίας	Άγγελο	Τσιγκρή.	Εισηγητές	 ο	 Ρακιντζής	Λέανδρος-Σωκράτης,	Αρεοπαγίτης	
ε.τ.,	Γενικός	Επιθεωρητής	Δημόσιας	Διοίκησης,	ο	Κασαλιάς	Ευάγγελος,	Αντεισαγγελέας	
Εφετών	Πειραιώς,	Α’	αντιπρόεδρος	της	Ένωσης	Δικαστών	και	Εισαγγελέων,	και	ο	Ταξί-
αρχος	 της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	Διευθυντής	 της	Διεύθυνσης	Εσωτερικών	Υποθέσεων	
Παναγιώτης	Στάθης.
Την	Ημερίδα	παρακολούθησαν,	πέραν	των	Συνέδρων,	αστυνομικοί	από	τις	Υπηρεσίες	

της	Αττικής	και	αντιπροσωπείες	Αξιωματικών	-	σπουδαστών	της	Σχολής	Εθνικής	Ασφά-
λειας,	Δοκίμων	Υπαστυνόμων	 της	 Σχολής	Αξιωματικών	 και	Ανθυπαστυνόμων	 σπουδα-
στών	του	Τ.Ε.Μ.Α.
Στην	ομιλία	του,	ο	πρόεδρος	της	ΠΟΑΞΙΑ,	Ταξίαρχος	Δημήτριος	Γεωργατζής,	τόνισε,	

μεταξύ	άλλων,	ότι	 το	σύνθημα	του	συνεδρίου	αποκτά	 ιδιαίτερη	σημασία	υπό	το	βάρος	
του	σημερινού	κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικού	γίγνεσθαι.	Αναφερόμενος	στο	διεκδικη-
τικό	πλαίσιο,	επισήμανε	ότι	αυτό	δεν	είναι	συντεχνιακό	αλλά	περιέχει	διεκδικήσεις	βαθιά	
υπηρεσιακές,	 με	 στόχο	 τη	σύγχρονη	 λειτουργία	 της	Ελληνικής	Αστυνομίας.	«Ο στόχος 
μας αυτός πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα όλους εκείνους που δεν αντιλαμβάνονται αυτή 
τη διάσταση της επιμονής μας στην ουσιαστική, ασφαλή και διαυγή λειτουργία των αστυ-
νομικών υπηρεσιών. Γιατί ούτε ποτέ ζητήσαμε ικανοποίηση αιτημάτων μας σε βάρος της 
κοινωνίας, ούτε επιχειρήσαμε ξήλωμα μεταρρυθμίσεων. Δεν υπήρξαμε κατεστημένο και δεν 
ζητήσαμε εύνοια σε βάρος του γενικού συμφέροντος. Διεκδικούμε, όμως, στο ακέραιο αυτά 
που μας στέρησαν και μας στερούν». 
Κλείνοντας	την	ομιλία	του,	ζήτησε	από	τους	πολιτικούς	να	βγάλουν	έξω	από	το	κάδρο	

των	κομματικών	αντιπαραθέσεων	την	Ελληνική	Αστυνομία,	αναλογιζόμενοι	και	οι	ίδιοι	τις	
προσωπικές	τους	ευθύνες.	Απευθυνόμενος	δε	προς	τους	συναδέλφους	του,	τους	κάλεσε	να	
συνεχίσουν	με	τον	ίδιο	ζήλο	και	αυταπάρνηση	να	υπερασπίζονται	τις	αρετές,	τις	αρχές	και	
τις	αξίες	που	υπηρετούν	για	το	καλό	της	ελληνικής	κοινωνίας	και	της	πατρίδος	μας.

«Συναθροιζόμενη αυτή η αγωνία μας, η αγωνία του αστυνομικού για το αύριο, με την αγω-
νία του συμπολίτη μας για το μέλλον, του ίδιου και των παιδιών του, δημιουργεί, όπως είναι 
ευνόητο, ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που απειλεί να τινάξει στον αέρα συθέμελα τη γνωστή τάξη 
πραγμάτων, και αυτό ελπίζω να το κατανοούν όλοι όσοι βρίσκονται τουλάχιστον σε αυτήν 
την αίθουσα. Το μέγεθος της αδικίας και το έλλειμμα κοινωνικής δικαιοσύνης που αισθάνε-
ται η ελληνική κοινωνία οδηγούν αναπόφευκτα σε κοινωνικές αντιδράσεις και ανατροπές. 
Το παλιό συγκρούεται με το καινούργιο και το ζητούμενο από αυτήν την αέναη σύγκρουση 
είναι να επικρατήσει η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό μάς διδάσκει η Ιστορία ανά τους 
αιώνες, αυτό αναδεικνύεται και πάλι στις μέρες μας μέσα από τους καθημερινούς μας αγώνες 
για αλλαγή πορείας και του σκάφους της Ελληνικής Αστυνομίας»,	τόνισε	επίσης.
Όσο	για	τη	διαπόμπευση	και	το	στιγματισμό	του	Σώματος,	αναφερόμενος	στη	«ρετσινιά	

του	χρυσαυγίτη»	και	σε	αυτό	που	επί	μέρες	ήταν	στην	πρώτη	γραμμή	της	επικαιρότητας,	
δηλαδή	στις	φημολογούμενες	«εκλεκτικές συγγένειες της Αστυνομίας με τη Χρυσή Αυγή και 
στην κάλυψη που υποτίθεται ότι παρείχε στην εγκληματική της δράση ο Έλληνας αστυνο-
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μικός»,	ξεκαθάρισε	ότι	«καμία Αστυνομία δεν πρέπει να απολογείται για τις πολιτικές ευ-
θύνες εκείνων που ευθύνονται για την κρίση, απότοκος της οποίας είναι και το φαινόμενο 
Χρυσή Αυγή. Από την πλευρά μας, εδώ και χρόνια είχαμε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου 
ως συνδικαλιστικό κίνημα τόσο με δημόσιες τοποθετήσεις όσο και με Ημερίδες που είχαμε 
πραγματοποιήσει, αλλά κάποιοι κώφευαν. Και γνώριζαν, λοιπόν, και μπορούσαν να πράξουν 
τα δέοντα, εφόσον ήθελαν να ανακόψουν την επιρροή των νεοναζιστικών αντιλήψεων και 
πρακτικών στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και πρωτίστως στο ευαίσθητο από κάθε 
άποψη Αστυνομικό Σώμα. Δυστυχώς, δεν το έπραξαν και σήμερα βιώνουμε όλοι τα γνωστά 
αποτελέσματα. 

Να, λοιπόν, γιατί το απλοϊκό στη διατύπωσή του μήνυμα του 23ου συνεδρίου μας, “θω-
ρακίζοντας την Αστυνομία, προστατεύουμε τους θεσμούς” αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το 
βάρος των πολυσύνθετων δεδομένων του κοινωνικοπολιτικού μας γίγνεσθαι σήμερα. 

Να γιατί, εμείς οι συνδικαλιστές, απαλλαγμένοι από τον στενό κορσέ της υπηρεσιακής 
ιδιότητας, μπορούσαμε να διατυπώνουμε φωναχτά και ηχηρά ορισμένες φορές τις ανησυχίες 
μας.

Μας παρεξηγούσαν βέβαια, διότι είτε δεν ήθελαν είτε δεν μπορούσαν να κατανοήσουν 
τη σημασία του λόγου μας. Δεν ήταν συντεχνιακές οι διεκδικήσεις μας ούτε για τα οικονο-
μικά, πόσο μάλλον για τα θεσμικά ζητήματα. Ήταν βαθιά υπηρεσιακές οι απαιτήσεις και 
τα αιτήματά μας για μια σύγχρονη και αποτελεσματική Ελληνική Αστυνομία, και πρέπει να 
προβληματίσει ιδιαίτερα εκείνους που δεν αντιλαμβάνονται αυτή τη διάσταση της επιμονής 
μας στην ουσιαστική, ασφαλή και διαυγή λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών, όταν ακό-
μα και οι τρομοκράτες, στο κείμενο που έδωσαν προ ημερών για την αιματηρή επίθεση στα 
γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο, αναφέρονται ειρωνικά στη δημοκρατικότητα 
της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Κάποιους τους ενοχλεί προφανώς ο αγώνας μας, διότι κινούνται στην αντίπερα όχθη, 
επιδιώκοντας την αποσάθρωση του αστυνομικού θεσμού, την περιθωριοποίηση του συνα-
δέλφου, το πισωγύρισμα σε μια Αστυνομία του κλώτσου και του μπάτσου, ανίκανη να αντι-
μετωπίζει τους εχθρούς της δημοκρατίας, αδυνατώντας να προστατεύσει τους θεσμούς και 
φυσικά τον ίδιο της τον εαυτό. 

Εδώ θα πρέπει να τονίσω και να διευκρινίσω ότι με τη συμπεριφορά μας έχουμε καταδείξει 
ότι ξεφύγαμε από την πεπατημένη της δημιουργίας επαγγελματιών συνδικαλιστών με ελάχι-
στη ή στρεβλή γνώση των προβλημάτων του Οργανισμού μας γιατί δεν είμαστε μακριά αλλά 
‘’πολεμάμε από μέσα’’. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί -δυστυχώς- σε όλες τις έρευνες της 
κοινής γνώμης η αξιοπιστία του συνδικαλιστικού κινήματος καταγράφεται με πολύ χαμηλά 
ποσοστά. Χωρίς να ωραιοποιούμε τα πράγματα εμείς προσπαθούμε να έχουμε την αναγνώ-
ριση των συναδέλφων, ώστε να μπορούμε να διατρανώνουμε ότι υποστηρίζουμε τον κρίσιμο 
και ξεχωριστό ρόλο που πρέπει να παίζει ο συνδικαλισμός στο χώρο μας. Δεν ζητήσαμε ποτέ 
ικανοποίηση αιτημάτων σε βάρος της κοινωνίας, δεν επιχειρήσαμε ξήλωμα μεταρρυθμίσε-
ων, δεν υπήρξαμε κατεστημένο και δεν ζητήσαμε εύνοια σε βάρος του γενικού συμφέροντος. 

Επιδιώκουμε να είμαστε με το κομμάτι της κοινωνίας που “χτίζει”.
Περιττό να τονίσω ότι δεν μας πτοούν οι απειλές των τρομοκρατών. Αργά ή γρήγορα, 

θα πράξουμε το χρέος μας και θα τους οδηγήσουμε ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης. 
Οφείλω, ωστόσο, να επισημάνω ότι πρέπει να επιταχύνουμε το βηματισμό μας, διότι εδώ 
απειλούνται ευθέως ανθρώπινες ζωές. Ο κίνδυνος δεν αφορά μόνο άυλες αξίες, αλλά ανα-
ντικατάστατες υποστάσεις, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, ανθρώπους της διπλανής πόρτας, 
συνανθρώπους μας με μια λέξη.
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Επομένως, από τη δική μας πλευρά, εξαντλούμε όλα τα περιθώρια ανοχής απέναντι στην 
Πολιτεία και καταγγέλλουμε και από αυτό εδώ το βήμα σήμερα την αξιοπερίεργη και σί-
γουρα προβληματική για μας στάση της. Ο δικός μας ρόλος είναι ξεκάθαρος. Έχουμε ιερή 
υποχρέωση να συζητήσουμε, να καταθέσουμε με παρρησία τον προβληματισμό και τις προ-
τάσεις μας για το σήμερα και το αύριο της Ελληνικής Αστυνομίας. Του πολύτιμου θεματο-
φύλακα της πολιτειακής, κρατικής και κοινωνικής μας οντότητας. Του Οργανισμού που 
υπηρετούμε ευσυνειδήτως και ευόρκως, λαμβάνοντας υπόψη μας τις μεγάλες κατακτήσεις 
σε θεσμικό και οικονομικό επίπεδο, που είδαμε πόσο εύκολα εξανεμίστηκαν στο βωμό της 
σωτηρίας της πατρίδας μας, αλλά που σε καμία περίπτωση δεν είμαστε διατεθειμένοι να 
απεμπολήσουμε.

Διεκδικούμε στο ακέραιο αυτά που μας στέρησαν και μας στερούν και τους προειδοποι-
ούμε με φωνή στεντόρεια: Κάτω τα χέρια από την Ελληνική Αστυνομία!»
Από	την	πλευρά	των	συνέδρων	αναδείχθηκε	ιδιαίτερα	η	δεινή	θέση	στην	οποία	έχει	πε-

ριέλθει	η	αστυνομική	οικογένεια	και	ιδιαίτερα	ο	κλάδος	των	Αξιωματικών,	εξαιτίας	των	
άδικων	περικοπών	που	επήλθαν	στα	μισθολόγια	από	την	εφαρμογή	του	Ν.	4093/2012,	
τονίζοντας	την	αναγκαιότητα	άμεσης	αποκατάστασης	αυτών,	σύμφωνα	και	με	τα	όσα	δι-
ατείνεται	και	υπόσχεται	η	κυβέρνηση	μετά	την	επίτευξη	του	πλεονάσματος	στον	κρατικό	
προϋπολογισμό.	Δεν	είναι	δυνατόν,	η	ανέλιξη,	όπως	τονίσθηκε,	στην	Ιεραρχία,	η	επιθυ-
μία	προσφοράς	από	υψηλότερες	θέσεις	ευθύνης,	ως	επίσης	και	η	πολυετής	παραμονή	στο	
Σώμα,	αντί	να	αποτελούν	κίνητρα	ανταμοιβής	και	επιβράβευσης,	όπως	συνέβαινε	μέχρι	
τώρα,	σήμερα	να	συνιστούν	“τιμωρία”.
Αναφορικά	με	την	αναδιάρθρωση,	στηλιτεύτηκε	το	γεγονός	της	μη	ύπαρξης	διαλόγου	

με	τους	θεσμοθετημένους	συνδικαλιστικούς	φορείς	για	ένα	τόσο	σοβαρό	εγχείρημα	που	
θα	καθορίσει	όχι	μόνο	το	παρόν,	αλλά	και	 το	μέλλον	του	Οργανισμού	της	Ελληνικής	
Αστυνομίας.	 Σχετικά	με	 τα	 ασφαλιστικά	 ταμεία,	 επισημάνθηκε	 η	 ανάγκη	 διαφύλαξης	
της	βιωσιμότητάς	τους	και	του	ύψους	των	παροχών,	με	την	εξεύρεση	νέων	κοινωνικών	
πόρων	και	την	ουσιαστική	ενοποίησή	τους.
Τέλος,	καταγγέλθηκε	για	μία	ακόμη	φορά	η	απόφαση	για	πάγωμα	των	προσλήψεων	

στην	Ελληνική	Αστυνομία,	ειδικά	σε	μια	περίοδο	που	αφενός	υπάρχει	καταφανής	έλλει-
ψη	προσωπικού	και	αφετέρου	προστίθενται	καθημερινά	και	νέα	αλλότρια	καθήκοντα.	
Ομοίως,	τονίστηκε	ότι	στα	θεσμικά	αιτήματα,	δεν	υπήρξε	καμία	πρόοδος.	Αντίθετα,	

κάποιες	αποφάσεις	και	ενέργειες	της	Διοίκησης,	για	την	αντιμετώπιση	της	συνδικαλιστι-
κής	δράσης,	αποτελούν	πισωγυρίσματα	που	δεν	συμβάλλουν	σε	καμιά	περίπτωση	στη	
εκτόνωση	των	όποιων	ενδεχομένως	εντάσεων,	αλλά	δημιουργούν	τα	αντίθετα	αποτελέ-
σματα	και	παραπέμπουν	σε	ξεπερασμένες	νοοτροπίες.	

Περισσή απαξίωση

Ο	γενικός	γραμματέας	 Ιωάννης	Κατσιαμάκας	παρουσίασε	στους	συνέδρους	το	εύρος	
των	περικοπών,	κατηγορώντας	 την	κυβέρνηση	ότι	 επεφύλαξε	περισσή	απαξίωση	στους	
Αξιωματικούς.	Σύμφωνα	με	τους	υπολογισμούς	της	Ομοσπονδίας:

«Α. Δύο χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα επτά (2.577) ή ποσοστό 5% περίπου Αστυνομι-
κοί όχι μόνο δεν είχαν μείωση στις αποδοχές τους, αλλά -αντίθετα- αναδρομική επιστροφή 
συνολικά στους 5 μήνες από 0 μέχρι 100€, δηλαδή αύξηση μέχρι και 20€ περίπου το μήνα. 
Αυτό οφείλεται στη μικρή αύξηση που είχε η κατηγορία αυτή στους Β.Μ., καθώς και στο 
ξεπάγωμα των μισθολογικών ωριμάνσεων και του χρονοεπιδόματος.
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Β. Εννέα χιλιάδες εξακόσιοι ογδόντα τέσσερις (9.684) Αστυνομικοί ή ποσοστό 17,716% 
είχαν μηνιαία μείωση από 0 μέχρι και 20€.

Γ. Το μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου 30% ή δεκαέξι χιλιάδες τριακόσιοι τριάντα δύο 
(16.332) Αστυνομικοί είχαν μεσοσταθμική μείωση από 60 έως 80€ το μήνα.

Δ. Τετρακόσιοι εξήντα ένας (461) ανώτεροι Αξιωματικοί που μισθοδοτούνται με το μισθο-
λογικό βαθμό Ταξιάρχου ή 2/3 ή 1/3 αυτού, είχαν συνολικά διπλάσια περίπου μείωση απ’ ό,τι 
είχαν και οι 12.261 Αστυνομικοί μαζί των ανωτέρω κατηγοριών (Α & Β)! Η μηνιαία μείωση 
γι’ αυτή την κατηγορία των Αξιωματικών ανέρχεται περίπου στα 300€.

Ε. Το σύνολο των ανώτατων Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. είχαν μεσοσταθμική μηνιαία μείω-
ση από 450 έως και άνω των 800€.

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε την ισοπέδωση που υπέστησαν όσοι θεωρήθηκαν υψη-
λόμισθοι, κυρίως ανώτεροι και ανώτατοι Αξιωματικοί, οι οποίοι έχουν δει το εισόδημά τους 
από το 2010 μέχρι και σήμερα να μειώνεται μέχρι και 50%, όπως από την πρώτη στιγμή 
είχαμε καταγγείλει.

Ως συνδικαλιστικό κίνημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη χρονιά που πέρασε δώσαμε 
τις μάχες μας από την πρώτη γραμμή. Συνοψίζοντας αυτή την αγωνιστική μας πορεία, επι-
σημαίνω ότι υπήρξαν εκατοντάδες παρεμβάσεις τόσο σε επίπεδο κινητοποιήσεων, επαφών 
και συναντήσεων με πολιτικά κόμματα και θεσμικούς παράγοντες αλλά και ανακοινώσεων, 
δημόσιων τοποθετήσεων κ.λπ.

Με τις δράσεις μας αυτές διασφαλίσαμε τη μη εγγραφή στον προϋπολογισμό του 2014, των 
ψηφισθέντων περικοπών στο Ν. 4093/2012, που προέβλεπε, ως γνωστόν, περαιτέρω περικο-
πές 80.000.000€ για τούς εν ενεργεία και 140.000.000€ για τους συνταξιούχους.

Όμως, δεν εφησυχάζουμε. Επιδίωξή μας πρέπει να είναι και η κατάργηση διά νόμου των 
διατάξεων που προβλέπουν αυτές τις περικοπές, αλλιώς ελλοχεύει ο κίνδυνος ενεργοποίησής 
τους σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά στην εκτέλεση των προϋπολογισθέντων του 2014. 
Παράλληλα, αναμένουμε και την επισημοποίηση του πλεονάσματος από την EUROSTAT, στα 
τέλη Μαρτίου, ώστε να απαιτήσουμε την αποκατάσταση των αδικιών που ο ίδιος, άλλωστε, 
ο Πρωθυπουργός έχει υποσχεθεί.

Στο διάστημα αυτό, επίσης, πρέπει να καταγραφούν οι θετικές παρεμβάσεις μας για την 
αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών, ο αγώνας με θετική έκβαση που δώσαμε για την υπαγωγή 
του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στο υπουργείο μας, ούτως ώστε να αποφύγουμε τον σκόπελο των ρυθμί-
σεων Βρούτση για τον υπολογισμό του εφάπαξ που ουσιαστικά το μειώνει στο μισό. Επίσης 
η χρηματοδότηση του Μ.Τ.Σ. από τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε να καταστεί δυνατή η 
καταβολή των ΒΟΕΑ που καθυστέρησαν από το 2009.

Να σημειώσω, επίσης, ότι ύστερα και από τη σχετική επισήμανση της Ένωσης Αξιωματι-
κών Δυτικής Ελλάδος και τις σχετικές παρεμβάσεις μας, πετύχαμε την καταβολή του δώρου 
Χριστουγέννων 2012 σε μία κατηγορία Αξ/κών που το δικαιούται μετά τις αναδρομικές μει-
ώσεις από τον Αύγουστο του 2012 και που η Υπηρεσία ουδόλως είχε σκοπό να πράξει.

Να επισημάνω ακόμα ότι τον αγώνα που έδωσα, με προσωπικές παρεμβάσεις, στην αρμό-
δια υπηρεσία φορολογικών υποθέσεων του υπουργείου Οικονομικών, όταν διαπίστωσα ότι 
από τα εκκαθαριστικά της Εφορίας της Δ/νσης Χρηματικού δεν είχε αφαιρεθεί αναδρομική 
μείωση των 5 τελευταίων μηνών, δηλαδή από τον Αύγουστο του 2012 και πάρα την αντί-
δραση υπηρεσιακών παραγόντων που θεωρούσαν ότι αυτό δεν ήταν εφικτό να γίνει. Παρά 
ταύτα, προκαλέσαμε την έκδοση εγκυκλίου από το υπουργείο Οικονομικών. Το γεγονός αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε μείωση φόρου για τις αποδοχές του 2013 τουλάχιστον 500€ 
ο καθένας μας.
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Να σημειώσω ακόμη την προ ημερών συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποί-
ος είδε θετικά τα ζητήματα που του θέσαμε τόσο για τη διεύρυνση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. με τη 
συμμετοχή μας σε αυτό, τη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας στα στρατιωτικά νοσοκομεία, 
τη σίτισή μας στις Λέσχες του Στρατού κ.λπ.».

Όσο	για	το	θέμα	της	Χρυσής	Αυγής	και	τους	χειρισμούς	της	Ηγεσίας	που	είχαν	ως	απο-
τέλεσμα	«επί ένα και πλέον μήνα να απολογούμαστε, προσπαθώντας να αποδείξουμε ότι δεν 
είμαστε ελέφαντες»,	είπε:«Αναγκαστήκαμε έτσι να ζητήσουμε και πετύχαμε τη στήριξη του 
συνόλου του πολιτικού κόσμου και των πολιτικών κομμάτων, προεξάρχοντος του Προέδρου 
της Βουλής, όταν όλοι είδαν και επισήμαναν το πρόβλημα που έτεινε να δημιουργηθεί στις 
τάξεις της Αστυνομίας και στη γενικότερη εικόνα της στην ελληνική κοινωνία. Όλοι πλην, 
δυστυχώς, της Ηγεσίας μας. Και σα να μην έφταναν όλα αυτά, στα πλαίσια των ερευνών που 
ακολούθησαν, διασύρθηκαν και διαπομπεύτηκαν συνάδελφοί μας γιατί έτυχε να έχουν στην 
κατοχή τους πέντε ή δέκα φυσίγγια απ’ τα νομίμως δικαιολογούμενα ή ένα taiser ή είχαν 
την ατυχία να βρεθούν στα ερμάρια χάπια υπνοστεντόν από τα εκατοντάδες υπάρχοντα στα 
γραφεία των Αξιωματικών υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν ως κοινοί εγκληματίες 
με χειροπέδες στα εισαγγελικά γραφεία και στα δικαστήρια την ίδια ώρα που κάποιοι δημοσι-
ογράφοι σουλατσάριζαν στα ίδια γραφεία με τα χέρια στις τσέπες. Όλοι αυτοί οι συνάδελφοί 
μας πότε θα αποκατασταθούν; Αλήθεια, θα νιώσει κάποιος την ανάγκη να ζητήσει συγγνώ-
μη;».
Κάλεσε	δε	τους	συνέδρους	για	την	κατάκτηση	των	στόχων	τους	να	ενδυναμώσουν	τον	

αγώνα	τους	και	με	τη	δική	τους	μαζική	συμμετοχή.	«Γνώμονας της αγωνιστικής μας πο-
ρείας πρέπει να είναι η επίτευξη των συνδικαλιστικών μας στόχων χωρίς να προκαλούμε τη 
δοκιμαζόμενη κοινωνία. Το να παραμείνει η φλόγα του αγώνα άσβεστη πρέπει να αποτελεί 
ένα στοίχημα και για την Ομοσπονδία, αλλά και για όλους μας. Στο χέρι μας είναι το στοί-
χημα αυτό να το κερδίσουμε. Γιατί, όπως έχει πει και ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, “Και αν 
εξεράθη το κλαρί, χλωρή είναι ακόμα η ρίζα”».
Από	τον	οδικό	χάρτη	για	την	πάταξη	της	διαφθοράς	που	αναλύθηκε	κατά	τη	διάρκεια	

της	Ημερίδας,	 ιδιαίτερη	σημασία	είχε	η	τοποθέτηση	του	Γενικού	Επιθεωρητή	Δημόσιας	
Διοίκησης	Λ.	Ρακιντζή,	ο	οποίος	-ακτινογραφώντας	τα	αίτια	της	διαφθοράς-	αναφέρθηκε	
στις	ευθύνες	των	κυβερνώντων	και	στον	ισχύοντα	νόμο	περί	ευθύνης	υπουργών,	στην	έλ-
λειψη	διαφάνειας	στις	λειτουργίες	της	κυβέρνησης	και	του	κράτους,	στη	βραδύτητα	περί	
την	απονομή	της	δικαιοσύνης	και	εν	πολλοίς	ανεπάρκεια	των	Δικαστηρίων	να	επιβάλουν	
το	νόμο,	στην	πειθαρχική	ατιμωρησία	των	δημοσίων	υπαλλήλων	κ.λπ.
Για	να	ξεπεραστούν	τα	προβλήματα,	όπως	είπε,	είναι	απαραίτητη	η	ίδρυση	ειδικευμέ-

νων	ελεγκτικών	υπηρεσιών	και	σωμάτων,	με	αποκλειστική	αποστολή	την	καταπολέμηση	
της	διαφθοράς	και	της	κακοδιοίκησης.	Ιδιαίτερη	σημασία	για	το	πρόγραμμα	υλοποίησης	
ενιαίας	πολιτικής	κατά	της	διαφθοράς	και	κοινής	προσπάθειας	για	την	αναμόρφωση	της	
δημόσιας	 διοίκησης	αποκτούν	 επίσης	 οι	 μηχανισμοί	 παρακολούθησης	που	λειτουργούν	
στο	πλαίσιο	διεθνών	οργανισμών,	στους	οποίους	αναφέρθηκε	αναλυτικότερα,	εκθέτοντας	
συγκεκριμένα	μέτρα	που	πρέπει	να	ληφθούν	και	στη	χώρα	μας.
Πράγματα	γνωστά,	βεβαίως,	πλην	όμως	«άγνωστα»	στα	γνωστά	κέντρα	εξουσίας	και	

άσκησης	κυβερνητικής	πολιτικής,	και	μάλιστα	σε	τέτοιο	βαθμό,	ώστε	η	εύρυθμη	λειτουρ-
γία	του	κράτους	και	η	πάταξη	της	διαφθοράς	να	περιλαμβάνονται	στην	ατζέντα	των	τροϊ-
κανών,	οι	οποίοι	εμφανίζονταν	ούτε	λίγο	ούτε	πολύ	ως	αρχάγγελοι	της	κάθαρσης...
Αδιάφορο	γι’	αυτούς	βεβαίως	αν	και	το	2014	η	χώρα	μας,	για	πέμπτη	συνεχή	χρονιά,	
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θα	τελούσε	υπό	καθεστώς	μνημονίων	και	αυστηρής	επιτήρησης.	Το	δημόσιο	χρέος	είχε	
εκτιναχθεί,	παρά	τις	προβλέψεις,	και	μεγάλα	στρώματα	της	κοινωνίας	οδηγούνταν	βίαια	
στη	φτωχοποίηση.	Ο	όρος	«ανθρωπιστική	κρίση»	είχε	εισβάλει	για	τα	καλά	στην	πολιτι-
κή	ορολογία.	Η	πολυπόθητη	ανάπτυξη	ήταν	φενάκη,	το	κράτος	πρόνοιας	και	οι	δημόσιες	
υπηρεσίες	σε	διάλυση,	αλλά	και	ο	 ιδιωτικός	 τομέας	 (η	μεσαία	 τάξη	πάνω	από	όλα)	 να	
χτυπιέται	επίσης	αλύπητα	από	την	ίδια	«εξυγιαντική»	συνταγή.
Η	κυβέρνηση,	φυσικά,	επένδυε	στη	στήριξη	του	μιντιακού	συστήματος,	καλλιεργώντας	

την	αίσθηση	της	εξόδου	από	τα	μνημόνια	και	της	σταδιακής	ανάκαμψης	της	οικονομίας	με	
την	επίτευξη	πρωτογενών	πλεονασμάτων.
Το	συνδικαλιστικό	κίνημα	δεν	πάτησε	την	«πεπονόφλουδα»	και	διατήρησε	αναμμένη	τη	

φλόγα	του	αγώνα,	τελώντας	σε	εγρήγορση	και	επαγρύπνηση	για	να	αποφύγει	το	φαινόμενο	
του	«κοινωνικού	αυτοματισμού»,	που	ανάλογα	με	τις	περιστάσεις	αναζωπυρωνόταν	τε-
χνηέντως	από	τα	διάφορα	κέντρα	εξουσίας	εις	βάρος	όποιας	κοινωνικής	τάξης	«τολμούσε»	
να	διεκδικήσει	καλύτερους	όρους	εργασίας	και	διαβίωσης.
Ο	αγώνας	με	την	προσφυγή	στο	Συμβούλιο	της	Επικρατείας	είχε	μετατραπεί	βέβαια	και	

σε	δικαστικό,	πλέον,	οπότε	η	όποια	θετική	απόφαση	θα	έκαμπτε	αντιδράσεις	και	θα	δικαί-
ωνε	τη	συνδικαλιστική	τακτική	που	είχε	ακολουθηθεί	ώς	τότε.	

Η δικαίωση

Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 νέας	 χρονιάς,	 εκτός	 από	 τη	μισθολογική	αποκατάσταση,	 ήταν	
προγραμματισμένοι	 οι	 αγώνες	 για	 την	 απόκρουση	 της	 ασφαλιστικής	 λαίλαπας,	 για	 τη	
διάσωση	του	ΤΕΑΠΑΣΑ	και	 την	επιστροφή	των	«κουρεμένων»	αποθεματικών,	για	την	
αναδιοργάνωση	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	και	την	προώθηση	δημοκρατικών	θεσμικών	
αλλαγών	στους	τομείς	της	εκπαίδευσης	με	την	επαναλειτουργία	των	Αστυνομικών	Σχο-
λών	με	πλήρη	προγράμματα	και	σε	όλη	τους	τη	δυναμική,	αλλά	και	σε	όλα	τα	στάδια	της	
υπηρεσιακής	ζωής	των	αστυνομικών	(τοποθετήσεις,	αποσπάσεις,	μεταθέσεις,	κρίσεις-προ-
αγωγές,	ανάδειξη	Ηγεσίας,	διακομματικός	έλεγχος	κ.λπ.).
Και	η	δικαίωση	δεν	άργησε	να	έρθει.	Αμέσως	μετά	τις	γιορτές,	στις	20	Ιανουαρίου	2014,	

οι	Ομοσπονδίες,	χωρίς	τυμπανοκρουσίες	και	πανηγυρισμούς,	ανακοίνωσαν	(Αρ.	Πρωτ.:	
500/7/35α)	ότι	όχι	μόνο	είχε	εκδοθεί	η	αναμενόμενη	απόφαση	της	Ολομέλειας	του	Συμ-
βουλίου	Επικρατείας	με	βάση	την	αίτηση	ακύρωσης	των	περικοπών	που	είχαν	επιβληθεί	
στα	ειδικά	μισθολόγια	με	το	Ν.	4093/2012,	αλλά	ήταν	και	θετική	για	όλους!		Το	Συμβούλιο	
της	Επικρατείας	έκρινε	αντισυνταγματικές	τις	διατάξεις	εκείνες	που	επέβαλαν	τις	μειώσεις	
στους	βασικούς	μισθούς	των	ενστόλων,	αλλά	και	τις	νέες	περικοπές	στο	σύνολο	των	επι-
δομάτων	τους,	αναδρομικά	από	1-8-2012.

«Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση αποτελεί δικαίωση των πολύμηνων αγώνων μας, την 
οποία η Πολιτεία οφείλει να σεβαστεί στο ακέραιο, αφού άλλωστε έχει ήδη αναγγελθεί εκ μέ-
ρους του κ. Πρωθυπουργού επιστροφή μέρους του πλεονάσματος στους ενστόλους. Εξάλλου, 
να μη λησμονούμε ότι ο αγώνας μας για πλήρη αποκατάσταση των αδικιών συνεχίζεται με 
την θεσμοθέτηση ενός δίκαιου μισθολογίου, αλλά και με την επιστροφή στα ασφαλιστικά μας 
ταμεία των ποσών που χάθηκαν εξαιτίας του αναγκαστικού “κουρέματος”, στο πλαίσιο της 
απομείωσης του δημοσίου χρέους»,	ανέφεραν	στην	πρώτη	για	το	θέμα	αυτό	ανακοίνωσή	
τους,	τελώντας	εν	αναμονή	έως	την	επίσημη	δημοσίευση	της	ιστορικής	αυτής	απόφασης,	
που	όχι	απλώς	δικαίωνε	τους	προσφεύγοντες,	αλλά	ανέτρεπε	ουσιαστικά	και	για	πρώτη	
φορά	έναν	μνημονιακό	νόμο.
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Η	απόφαση	αυτή,	όπως	ήταν	αναμενόμενο,	προκάλεσε	αισθήματα	αισιοδοξίας	στους	
συνδικαλιστές	διότι	επρόκειτο	για	αμετάκλητες	αποφάσεις	της	Ολομέλειας	του	Συμβουλί-
ου	της	Επικρατείας.	Το	Ελληνικό	Δημόσιο	όφειλε	να	συμμορφωθεί	άμεσα	με	τα	οριζόμενα	
σε	αυτές,	διότι	σε	διαφορετική	περίπτωση	θα	αντιμετώπιζε	τις	προβλεπόμενες	κυρώσεις,	
που	έφταναν,	όπως	θα	δούμε	αργότερα,	ώς	και	τις	χρηματικές	ποινές.	
Οι	Ομοσπονδίες	 των	 ενστόλων	 διεμήνυσαν,	 λοιπόν,	 στους	αρμόδιους	 υπουργούς	 ότι	

αποτελεί	καθολική	απαίτηση	όλων	η	άμεση	εφαρμογή	των	αποφάσεων	της	Ολομέλειας	
του	Συμβουλίου	της	Επικρατείας,	ήτοι	επιστροφή	του	μισθολογίου	στην	προτεραία	κατά-
σταση	και	διασφάλιση	των	δικαιούμενων	αναδρομικών	αποζημιώσεων.	Δεν	τίθεται	καν	
ζήτημα	συζήτησης	περί	ανεύρεσης	«ισοδύναμων	μέτρων»	διότι	κάτι	τέτοιο	συνιστά	αλλοί-
ωση	του	σκεπτικού	των	αποφάσεων	αυτών.	Σημείωναν	επίσης	ότι	είναι	αποφασισμένες	να	
προασπίσουν	τα	συμφέροντα	των	μελών	τους	με	γνώμονα	τη	διασφάλιση	του	αξιόμαχου	
των	Σωμάτων	Ασφαλείας	και	την	παροχή	υψηλού	επιπέδου	υπηρεσιών	στην	ελληνική	κοι-
νωνία	και	την	πατρίδα	μας.
Να	σημειωθεί	ότι	από	την	πρώτη	στιγμή	που	διέρρευσε	το	περιεχόμενο	της	απόφασης	

του	ΣτΕ,	η	κοινή	γνώμη	βομβαρδίστηκε	από	πλήθος	εκδοχών	και	σεναρίων	για	το	τι	μέλλει	
γενέσθαι,	ενώ	εκ	μέρους	της	κυβέρνησης	δεν	υπήρξε	στην	αρχή	ξεκάθαρη	τοποθέτηση.	
Παρέπεμπαν	στην	 επίσημη	 δημοσίευση	 της	 απόφασης	 του	ΣτΕ,	 ενώ	ο	Πρωθυπουργός,	
μιλώντας	αργότερα	στην	Κοινοβουλευτική	Ομάδα	της	Νέας	Δημοκρατίας,	είπε	-μεταξύ	
άλλων-	ότι	ισχύει	η	δέσμευση	της	κυβέρνησης	για	αποκατάσταση	των	αδικηθέντων	όπως	
έχει	διατυπωθεί	από	παλιά,	ανάλογα	με	το	ύψος	του	πρωτογενούς	πλεονάσματος.	Με	άλλα	
λόγια,	από	την	κυβέρνηση	εξαρτάτο	η	περαιτέρω	στάση	των	συνδικαλιστών.	
Με	αναπτερωμένο	το	ηθικό,	οι	συνδικαλιστές	συνεχίζουν	το	αγωνιστικό	τους	μέτωπο	

και	 το	 2014,	 με	 πρώτη	ηχηρή	παρέμβαση	 εκείνη	 που	 ξεδιπλώθηκε	στις	 13	 και	 17	Φε-
βρουαρίου	2014	με	αφορμή	τη	συζήτηση	του	σχεδίου	νόμου	του	Νίκου	Δένδια	για	την	
αναδιοργάνωση	και	άλλες	διατάξεις.	Στην	Επιτροπή	Δημόσιας	Διοίκησης,	Δημόσιας	Τά-
ξης	και	Δικαιοσύνης	οι	πρόεδροι,	μεταξύ	αυτών	και	ο	Δημήτρης	Γεωργατζής,	εξήγησαν	
στους	βουλευτές	τους	λόγους	για	τους	οποίους	δεν	έπρεπε	να	προωθηθεί	η	συγκεκριμένη	
«μεταρρύθμιση»,	ενώ	υπήρξε	και	αντιπροσωπευτική	παράσταση	διαμαρτυρίας	έξω	από	τη	
Βουλή.	Το	ίδιο	σκηνικό	επαναλήφθηκε	και	κατά	τη	συζήτηση	του	σ.ν.	στην	Ολομέλεια	της	
Βουλής	(11	Μαρτίου	2014),	όπου	συνδικαλιστές	είχαν	λάβει	θέσεις	και	στα	άνω	δυτικά	
θεωρεία	της	Βουλής.

Το	επόμενο	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	ΠΟΑΞΙΑ	συνεδρίασε	στις	18	Μαρτίου	2014	(σε	
διευρυμένη	σύνθεση	με	τη	συμμετοχή	και	των	προέδρων	των	Πρωτοβαθμίων	Περιφερει-
ακών	Ενώσεων),	 και	 όπως	ήταν	αναμενόμενο,	 κυριάρχησε	η	συζήτηση	αφενός	 για	 την	
ιστορική	απόφαση	του	ΣτΕ,	αφετέρου	δε	για	το	νομοσχέδιο	περί	αναδιοργάνωσης,	που	ψη-
φίστηκε,	τελικά,	κατά	πλειοψηφία,	με	τη	δέσμευση	του	υπουργού	ότι	θα	γινόταν	διάλογος	
τουλάχιστον	σε	ό,τι	αφορά	την	έκδοση	των	αναγκαίων	για	την	εφαρμογή	του	προεδρικών	
διαταγμάτων	και	εγκυκλίων.
Πάντως,	με	το	νομοσχέδιο	αυτό	διασφαλίστηκαν	ζητήματα	όπως	η	μη	μεταβολή	του	

Π.Δ.	100/2003	«Τοποθετήσεις,	μεταθέσεις,	αποσπάσεις	και	λοιπές	μετακινήσεις	αστυνο-
μικού	 προσωπικού»,	 η	 καταβολή	 των	 οδοιπορικών	 παρελθόντων	 ετών,	 η	 θεσμοθέτηση	
Συνηγόρου	του	Αστυνομικού,	καθώς	και	άλλες	βελτιωτικές	αλλαγές,	όπως	η	αύξηση	των	
Περιφερειακών	Διευθύνσεων	Ασφαλείας	από	7	σε	13,	η	αποσαφήνιση	των	αρμοδιοτήτων	
των	βοηθών	των	Περιφερειακών	Διευθυντών	Αστυνομίας	κ.λπ.
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Από	τα	μέλη	του	Δ.Σ.,	εκφράστηκε	επίσης	η	έντονη	δυσαρέσκεια,	καθότι	για	μια	ακόμα	
φορά	οι	προτάσεις	της	Ομοσπονδίας	για	την	ίδρυση	Γραφείων	Διοικητικών	Εξετάσεων	στις	
έδρες	των	Περιφερειακών	Διευθύνσεων	και	Γραφείων	Δημοσίων	Κατηγόρων	στις	πρωτεύ-
ουσες	των	νομών,	οι	οποίες,	αν	και	απέσπασαν	τη	δέσμευση	του	υπουργού,	δεν	αποτυπώθη-
καν	εντέλει	στο	νομοθέτημα,	αλλά	παραπέμφθηκαν	στα	υπό	έκδοση	προεδρικά	διατάγματα.
Σχετικά	με	τις	τακτικές	κρίσεις	των	Αξιωματικών,	και	επειδή	αυτές	είχαν	αναβληθεί	για	

δεύτερη	φορά	τα	τρία	τελευταία	έτη,	εκ	μέρους	του	Δ.Σ.	επισημάνθηκε	η	αναγκαιότητα	
πιστής	τήρησης	των	προβλεπόμενων	χρονοδιαγραμμάτων	γιατί	η	μετάθεση	ή	η	αναβολή	
τους	με	διάφορες	αιτιολογίες	μόνο	αναταραχή	στους	κρινόμενους	και	δυσλειτουργίες	στις	
υπηρεσίες	προκαλούσε.	«Η κορυφαία αυτή διαδικασία, που αποτελεί για τον Έλληνα Αξιω-
ματικό σημείο αναφοράς στην υπηρεσιακή του διαδρομή, δυστυχώς διαπιστώνουμε για μια 
ακόμα φορά ότι υπόκειται σε σκοπιμότητες που απέχουν από την εξυπηρέτηση του καλώς 
εννοούμενου υπηρεσιακού και δημοσίου συμφέροντος. Επειδή η παρατεταμένη αναβλητικό-
τητα σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα και την ψυχική φόρτιση που συνεπάγεται αυτή για 
τους κρινόμενους Αξιωματικούς, δημιουργούν κλίμα υπηρεσιακής αναστάτωσης, τονίζουμε 
ότι ουδείς δικαιούται να παίζει με την κορυφαία αυτή διαδικασία και γι’ αυτό απαιτούμε 
να οριστεί και να ανακοινωθεί αμέσως η ημερομηνία έναρξης των κρίσεων, προκειμένου 
-πέραν των άλλων- να σταματήσει και η ιδιόρρυθμη αυτή ομηρία των συναδέλφων μας»,	
σημείωνε	χαρακτηριστικά	η	ΠΟΑΞΙΑ	για	το	θέμα	αυτό,	εμμένοντας	στις	πρωτοποριακές	
προτάσεις	της	για	εξέλιξη	-	ανάδειξη	-	επιλογή	των	στελεχών	της	ΕΛ.ΑΣ.,	σε	συνδυασμό	
με	τη	μεταρρύθμιση	του	εκπαιδευτικού	συστήματος	των	Αστυνομικών	Σχολών	και	τη	συμ-
μετοχή	αιρετών	εκπροσώπων	της	στα	αρμόδια	συμβούλια	Κρίσεων-Προαγωγών221.
Tο	Δ.Σ.	ασχολήθηκε	και	με	την	εκδοθείσα	Υπουργική	Απόφαση	που	ρυθμίζει	τον	τρό-

πο	υπολογισμού	του	εφάπαξ,	καθώς	και	άλλα	θέματα	του	ΤΕΑΠΑΣΑ.	Επισημάνθηκε	η	
καθυστέρηση	 που	 υπήρξε	 στην	 έκδοσή	 της,	 με	 αποτέλεσμα	 να	 δημιουργηθούν	 εύλογα	
παράπονα	και	ανησυχία,	καθώς	και	συσσώρευση	εκκρεμών	αιτημάτων	συνταξιούχων	για	
τη	χορήγηση	του	εφάπαξ	βοηθήματος	(άνω	του	έτους).	Εκτίμηση	του	Δ.Σ.	ήταν,	ωστόσο,	
ότι	επρόκειτο	για	θετική	εξέλιξη	διότι	αποφεύγονταν	οι	υπερβολικές	μειώσεις,	που	άλλως	
πως	θα	ίσχυαν	βάσει	του	Ν.	4093/2012.

Τέλος,	το	Δ.Σ.	ανέδειξε	τα	προβλήματα	της	καθημερινότητας	που	απασχολούν	τους	Δι-
οικούντες	Αξιωματικούς,	 όπως	 το	ωράριο	 εργασίας	 που	 πλέον	 είναι	 άγνωστη	 λέξη	 για	
τους	Αξιωματικούς,	οι	συνθήκες	εργασίας,	τα	προβλήματα	του	προσωπικού,	οι	ελλείψεις	
σε	 υλικοτεχνική	 υποδομή	και	 τεχνικά	μέσα,	 η	 ενασχόληση	με	αλλότρια	 καθήκοντα,	 το	
επαγγελματικό	στρες,	οι	αυτοκτονίες	κ.λπ.	Προς	τούτο,	ζητήθηκε	από	τις	Περιφερειακές	
Ενώσεις	 να	 υποβάλουν	 συγκεκριμένες	 προτάσεις	 ανά	 περιοχή,	 προκειμένου	 να	 τύχουν	
περαιτέρω	επεξεργασίας	και	προώθησής	τους	προς	την	Ηγεσία	μέσω	της	Ομοσπονδίας.

221. Στις 9 Απριλίου το ΚΥΣΕΑ επέλεξε ως νέο Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας τον Αντιστράτηγο 
κ. Δημήτριο Τσακνάκη, στον οποίο η ΠΟΑΞΙΑ εξέφρασε τα θερμά συγχαρητήριά της «για την πανάξια 
ανάδειξή του στο ύπατο αξίωμα της Ελληνικής Αστυνομίας» (...). «Εκ μέρους του συνόλου των Ελλή-
νων Αξιωματικών, σας διαβεβαιώνουμε ότι στηρίζουμε την προσπάθειά σας αυτή, που συμπίπτει και 
με την προωθούμενη αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, προσηλωμένοι πιστά στο καθήκον 
με αγαστή συνεργασία και διάθεση διαρκούς διαλόγου με την Ηγεσία. Είναι άλλωστε διαχρονικά δε-
δομένη η πρόθεση της Ομοσπονδίας μας, ώστε να συνδράμουμε και να συμβάλλουμε κι εμείς με όλες 
μας τις δυνάμεις στη δημιουργία της σύγχρονης και επαγγελματικής Ελληνικής Αστυνομίας που έχει 
ανάγκη ο τόπος μας».
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«Στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, αναπόφευκτα τα προβλήματα που βιώνουν και οι 
αστυνομικοί ως κομμάτι της κοινωνίας, επιβαρύνουν -όπως είναι επόμενο- τη ζωή τους. Με 
το επαγγελματικό στρες που είναι στους αστυνομικούς ιδιαίτερα οξυμένο λόγω των αυξημέ-
νων κινδύνων που αντιμετωπίζουν, σε συνδυασμό με την οικονομική ανέχεια και άλλους πα-
ράγοντες, τα προβλήματα δημιουργούν προφανώς ένα περιβάλλον υψηλής επικινδυνότητας»,	
δήλωνε	σε	δημοσιογράφους	ο	γενικός	γραμματέας	της	Ομοσπονδίας	Ιωάννης	Κατσιαμά-
κας	απαντώντας	σε	ερωτήματα	δημοσιογράφων	με	αφορμή	τα	κρούσματα	αυτοκτονιών	
αστυνομικών.	Όπως	είπε,	«από το 2007 έχουν καταγραφεί περίπου 30 αυτοκτονίες. Είναι 
τραγικό το γεγονός, αλλά δεν προκαλεί έκπληξη σε εμάς τουλάχιστον, διότι πριν ξεσπάσει 
η κρίση ήδη οι ψυχολόγοι του Σώματος είχαν χτυπήσει “καμπανάκι”. Από την πλευρά του 
Αρχηγείου έχει εκδοθεί μια σχετική εγκύκλιος για την πρόληψη των αυτοκτονιών στο χώρο 
μας, αλλά φυσικά αυτό δεν αρκεί διότι ο εκάστοτε προϊστάμενος της υπηρεσίας δεν έχει ούτε 
τις γνώσεις ούτε την εξειδίκευση. Η σωτηρία μιας ανθρώπινης ζωής δεν αντιμετωπίζεται με 
θεωρίες και εξωραϊσμούς αλλά μέσα από τις οργανωμένες δομές της Πολιτείας, οι οποίες 
βλέπουμε να αποδομούνται αντί να ενισχύονται με ανθρώπινο δυναμικό και πόρους.

Πιστεύω ότι η Αστυνομία έχει τον τρόπο και τη δυνατότητα να παρέμβει σε μεγάλο βαθμό 
στο φαινόμενο αυτό, αλλά στα αρχικά στάδια κατά τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση 
των νέων αστυνομικών, ώστε να μετριαστούν οι παράγοντες που προδιαθέτουν τους αστυνο-
μικούς για άγχος, κατάθλιψη και αυτοκτονίες.

Η ψυχιατρική και ψυχολογική αξιολόγηση των νέων αστυνομικών αποτελεί σημαντικό 
κομμάτι προκειμένου να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν ένα σημαντικό βαθμό ψυχικής σταθε-
ρότητας και ωριμότητας. Η αξιολόγηση αυτή χρειάζεται να επαναλαμβάνεται κατά τακτά 
χρονικά διαστήματα. Αυτό προϋποθέτει ένα επαρκές και μη στιγματιστικό σύστημα παραπο-
μπών, καθώς και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, στο οποίο θα μπορούν να λάβουν βοήθεια 
οι αστυνομικοί όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Επομένως, η εκπαίδευση και η ενη-
μέρωση των αστυνομικών σχετικά με τον αυξημένο κίνδυνο άγχους και αυτοκτονικότητας 
εξαιτίας του επαγγέλματός τους, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο περιορισμού του 
στίγματος, καθώς και ενίσχυσης της προσπάθειας για την αναζήτηση κάποιοι ειδικού εκ 
μέρους τους».

Τα	Προεδρεία	 των	Ομοσπονδιών	 ενδιαφέρονται	πλέον	 για	 την	άμεση	 εφαρμογή	 των	
αποφάσεων	του	ΣτΕ	και	πραγματοποιούν	στη	συνέχεια	σειρά	επαφών222	με	τον	αναπληρω-
τή	υπουργό	Οικονομικών	Χρήστο	Σταϊκούρα,	μάλιστα	οι	συναντήσεις	αυτές	προσλάμβα-
ναν	μερικές	φορές	και	πολεμικό	χαρακτήρα,	εξαιτίας	όχι	μόνο	της	αναβλητικότητας	που	
ακολουθούσε	αλλά	και	επειδή	υπήρχαν	δημοσιεύματα	που	εμφάνιζαν	τους	ένστολους	να	
έχουν	κερδίσει	ήδη	«αυξήσεις».	Έχοντας	ανά	χείρας	το	τελικό	κείμενο	του	νομοθετήματος,	
που	ψηφίστηκε	(30-3-14)	με	τη	διαδικασία	του	κατεπείγοντος	από	τη	Βουλή	των	Ελλήνων,	
«Μέτρα	στήριξης	και	ανάπτυξης	της	ελληνικής	οικονομίας	κ.λπ.»	και	απαντώντας	στην	
επικοινωνιακή	«επίθεση	φιλίας»	που	δέχονταν	οι	ένστολοι	ως	«ευνοημένοι»	της	πολιτικής	
της	Κυβέρνησης	σε	περίοδο	οικονομικής	ύφεσης,	οι	έξι	Ομοσπονδίες	των	αστυνομικών,	
των	πυροσβεστών	και	των	λιμενικών,	εξέδωσαν	ανακοίνωση	με	τις	κάτωθι	επισημάνσεις:

«Το συνδικαλιστικό μας κίνημα ουδέποτε αντιμετώπισε με συντεχνιακούς όρους τις μισθο-

222. Συναντήσεις έγιναν και με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Σωτήριο Ρίζο, η 
συμβολή του οποίου υπήρξε καθοριστική, επισημαίνοντας την ανεξαρτησία του Συμβουλίου, καθώς 
και την υποχρέωση της Πολιτείας για πλήρη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.
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λογικές απολαβές, απεναντίας αξίωσε στο παρελθόν και συνεχίζει να αξιώνει και σήμερα 
από την ελληνική Πολιτεία δίκαιη αντιμετώπιση. Όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά, αλλά αμοι-
βές με βάση την επικινδυνότητα και τις ειδικές συνθήκες εργασίας των ενστόλων.

Με αυτό το κριτήριο, ζητήσαμε αποκατάσταση των αδικιών που έχουμε υποστεί λόγω των 
μνημονιακών πολιτικών τα τελευταία χρόνια, όπως άλλωστε αποφαίνεται και το Συμβούλιο 
της Επικρατείας στην υπό έκδοση απόφασή του κατόπιν της προσφυγής που είχαμε ασκήσει 
για την ακύρωση των περικοπών του τρίτου Μνημονίου.

Η Κυβέρνηση, επιχειρώντας να ανταποκριθεί στο δίκαιο αίτημά μας για άρση των συνε-
πειών των μνημονίων, αντί να λάβει υπόψη τις προτάσεις μας, ανακοίνωσε μονομερώς τη 
χορήγηση από το πλεόνασμα ενός εφάπαξ βοηθήματος ύψους 500 ευρώ με βάση εισοδη-
ματικά κριτήρια (έως 1.500 ευρώ μεικτά), με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονη πικρία και 
αγανάκτηση εκ μέρους όσων εξαιρούνταν. Μετά τις αντιδράσεις μας, το οικονομικό επιτελείο 
προχώρησε στη μερική βελτίωση της ρύθμισης έτσι ώστε να μην υπολογίζονται τα ποσά της 
οικογενειακής παροχής, των πενθημέρων και των νυχτερινών, απορρίπτοντας, ωστόσο, το 
αίτημά μας για υπολογισμό και των επιδομάτων επικινδυνότητας, εξομάλυνσης και αντίστοι-
χα Ειδικών Δυνάμεων, που θα διεύρυναν ακόμα περισσότερο τον αριθμό των δικαιούχων 
συναδέλφων μας. Επίσης, απέρριψε την πρότασή μας το όποιο ποσό να χορηγηθεί σε όλους 
με διακύμανση, ανάλογα με τη μισθολογική κλίμακα, με την αιτιολογία ότι δεν είναι αποδε-
κτό από την τρόικα. 

Η κατάληξη αυτή έχει προκαλέσει τις εύλογες διαμαρτυρίες της συντριπτικής πλειοψηφίας 
των συναδέλφων μας και ουδόλως μας ικανοποιεί, καθώς διαφάνηκε για άλλη μια φορά το 
εσκεμμένο έλλειμμα διαχείρισης για τη χορήγηση ενός εφάπαξ «βοηθήματος».

Όλα προφανώς θυσιάζονται στο βωμό της επικοινωνίας. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τη δίκαιη κατα-
νομή του “βοηθήματος”, όπως αναμένουν όλοι οι συνάδελφοι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τουλάχιστον 
σεβασμό στον ένστολο από την Επίσημη Πολιτεία με το έμπρακτο ενδιαφέρον της και την 
ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων μας».

Ακάλυπτος ο αστυνομικός

Όλα	αυτά	είχαν	τη	σημασία	τους,	διότι	απαξάπαντες	καθόριζαν	στρατηγικές	και	τακτι-
κές	ενόψει	των	Δημοτικών	-	Περιφερειακών	εκλογών	της	18ης	Μαΐου	2014,	και	κυρίως	
των	εκλογών	για	το	Ευρωπαϊκό	Κοινοβούλιο	της	25ης	Μαΐου	2014.	Οι	αναμετρήσεις	αυ-
τές	είχαν	προσλάβει	έντονα	πολιτικά	χαρακτηριστικά,	καθώς	τα	πάλαι	ποτέ	μεγάλα	κόμ-
ματα	έδιναν	μάχη	επιβίωσης,	ενώ	από	την	άλλη	ο	ΣΥΡΙΖΑ	κάλπαζε	προς	την	κυβερνητική	
εξουσία.

Μέσα	σε	 αυτό	 το	 έντονα	φορτισμένο	 πολιτικό	 κλίμα,	 ένα	ακόμα	 τραγικό	συμβάν,	 η	
θανάσιμη	επίθεση	που	δέχθηκε	στην	Ανδραβίδα	από	διαρρήκτη	ο	35χρονος	αστυνομικός	
Βασίλειος	Μαρτζάκλης,	πατέρας	δυο	παιδιών	και	υποψήφιος	δημοτικός	σύμβουλος,	ήρθε	
να	βυθίσει	ξανά	στο	πένθος	την	αστυνομική	οικογένεια,	αλλά	και	να	καταδείξει	το	μέγεθος	
των	ευθυνών	της	Πολιτείας.	«Έχουμε χρέος απέναντι στην οικογένειά του, στα ορφανά παι-
διά, σε όλους όσοι μάχονται στην πρώτη γραμμή του πυρός, να αγωνιστούμε ακόμα περισσό-
τερο για τη διασφάλισή τους. Θρηνούμε το 12ο από το 2010 θύμα στο βωμό του καθήκοντος 
και ουδείς δικαιούται να τυμβωρυχεί. Οι αδικοχαμένοι συνάδελφοί μας θα δικαιωθούν μόνο 
όταν η Ελληνική Αστυνομία μπορέσει κάποτε να διασφαλίσει τα στελέχη της. Στην οικογένεια 
του άτυχου συναδέλφου μας, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την αμέριστη 
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συμπαράστασή μας, με την ελπίδα να είναι το τελευταίο θύμα στο βωμό του καθήκοντος»,	
διαβάζουμε	στη	συλλυπητήρια	επιστολή	της	Ομοσπονδίας	προς	την	οικογένειά	του.

Η	ειρωνεία	είναι	ότι	λίγες	ημέρες	πριν	από	την	τραγική	απώλεια	του	αστυνομικού,	ο	
πρόεδρος	της	ΠΟΑΞΙΑ	Δημήτρης	Γεωργατζής,	με	παρέμβασή	του	στην	Ημερίδα	που	είχε	
διοργανώσει	στην	Αθήνα	η	Ένωση	Αστυνομικών	Υπαλλήλων	Αθηνών	με	θέμα	«Αστυνο-
μία	-	Τοπική	Αυτοδιοίκηση:	Κοινός	παρανομαστής	ο	πολίτης»,	είχε	επισημάνει	τις	διαχρο-
νικές	ευθύνες	της	Πολιτείας,	έχοντας	αφήσει	την	κοινωνία,	αλλά	και	τον	ίδιο	τον	αστυνο-
μικό	ακάλυπτο.	«Πρέπει να γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε, ότι η δική μας εμπειρία από ανάλογες 
δικές μας πρωτοβουλίες είναι αρνητική, με την έννοια ότι τα κρίσιμα συμπεράσματα και οι 
επιστημονικές τοποθετήσεις, που μας αφορούν ως αστυνομικούς, αλλά και ως κοινωνία, 
δύσκολα υιοθετούνται από κυβερνήσεις και κρατικούς φορείς. Μακάρι αυτή τη φορά να δι-
αψευστώ και να δούμε ότι αξιοποιούνται όσα σοφά λόγια λέγονται εδώ, ιδίως και από τους 
ξένους συναδέλφους μας (σ.σ.: συμμετείχαν αντιπροσωπείες Ιταλών και Ισπανών αστυνομι-
κών), των οποίων επιζητούμε την εμπειρία, αλλά και όσα θα κατατεθούν στη συνέχεια από 
τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους οποίους, άλλωστε, αφορά κι εκείνους 
το ίδιο σημαντικά το θέμα της Ημερίδας σας.

Προσεγγίζοντας το θέμα από τη δική μας σκοπιά, αλλά και με την ιδιότητά μου ως διοι-
κητού Ασφαλείας Αττικής, θα έλεγα ότι η αυτονόητη, καθ’ ημάς, παράμετρος του πολίτη, ως 
κοινού παρανομαστή της λειτουργίας της Αστυνομίας από τη μια και της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης από την άλλη, δεν είναι και τόσο αυτονόητη για όλους. Μοιάζει να είναι οι δυο όψεις 
του ίδιου νομίσματος, αλλά -δυστυχώς- δεν είναι, διότι δεν προσεγγίζεται το κοινό πεδίο 
δράσης Αστυνομίας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια μέσα από 
όλους. Αν ανατρέξει κανείς π.χ. στα πρακτικά της συζήτησης που ξετυλίχθηκε στη Βουλή πριν 
από μερικές μέρες για την αναδιοργάνωση της Αστυνομίας, θα διαπιστώσει ότι το καίριο 
ερώτημα “τι Αστυνομία θέλουμε” είναι υπαρκτό.

Όλοι συμφωνούν ότι η Αστυνομία είναι θεσμός της Δημοκρατίας, αλλά στη συνέχεια το 
ποιος είναι ο ρόλος της και το πώς θα τον επιτελέσει, διαμορφώνονται ανάλογα με τις ιδεο-
λογικές προσεγγίσεις ή τις κομματικές αφετηρίες κάθε πλευράς. Και επιπλέον, σε ό,τι αφορά 
ειδικά τη χώρα μας, πολλά στερεότυπα και ιδεοληψίες -κατάλοιπα του Εμφυλίου- εμφιλοχω-
ρούν σ’ αυτήν την αναζήτηση -ειλικρινή θα έλεγα εγώ-, με αποτέλεσμα να μην καταλήγουμε, 
συνήθως, πουθενά, ενώ ακόμα και όταν καταλήγουμε στα ελάχιστα, και πάλι να μην είμαστε 
αποτελεσματικοί στην πρακτική εφαρμογή των όποιων αποφάσεων. 

Η Ελληνική Αστυνομία, δυστυχώς, δεν έχει βρει ακόμα την ισορροπία της, αφού το αγαθό 
της ασφάλειας, στο οποίο όλοι ομνύουν, ταλαντεύεται ανάμεσα στην υπαρκτή είτε φαινομε-
νική έλλειψη αστυνόμευσης είτε άλλοτε στην υπεραστυνόμευση και στην καταστολή, προκα-
λώντας ατέρμονες συζητήσεις και αλληλοκατηγορίες, ενώ το ζητούμενο θα έπρεπε να είναι 
για όλους η σύγκλιση απόψεων και η επιδιωκόμενη συναίνεση για την εκπλήρωση του κοινού 
στόχου Αστυνομίας και Αυτοδιοίκησης, εν προκειμένω, για την κατοχύρωση του αγαθού της 
ασφάλειας στις πόλεις και τα χωριά της πατρίδας μας. 

Δεν έχει βρει, όμως, την ισορροπία της και για έναν επιπλέον λόγο, ίσως και τον πιο ση-
μαντικό.

Μοιάζει, κυρίες και κύριοι, να είναι ορφανή από “πατέρα” η Ελληνική Αστυνομία, γιατί μάνα 
έχει, είναι η μητέρα Ελλάδα όλων μας, αλλά δεν έχει “πατέρα” διότι άλλοτε τη θέλουν σε ένα υπουρ-
γείο, αποκλειστικό για την Αστυνομία, άλλοτε τη θέλουν να υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών 
και τώρα τελευταία ακούσαμε ότι μπορεί να υπαχθεί μελλοντικά και στο υπουργείο Δικαιοσύνης.
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Εμείς, για όσους δεν το γνωρίζουν, πριν από μερικά χρόνια, το 2007-2008, είχαμε ταχθεί 
υπέρ τού να υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών, και το πετύχαμε για ένα διάστημα, αλλά θα 
χρειαζόμουν ώρες για να αναφερθώ αναλυτικά στις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί όλα αυτά 
τα χρόνια στο χώρο μας, με στόχο πάντα τη βελτίωση της αστυνόμευσης και της λειτουργίας 
της Αστυνομίας, σύμφωνα τουλάχιστον με τις εξαγγελίες των εκάστοτε κυβερνώντων.

Επιτρέψτε μου, λοιπόν, ανακαλώντας στη σκέψη μου παλαιότερες κυβερνητικές αποφά-
σεις, να καταθέσω με παρρησία την άποψή μου, ότι από το επίκεντρο αυτών των πολιτικών 
απουσίαζε οριζοντίως και καθέτως το θέμα που πραγματεύεται η σημερινή ημερίδα. Σχεδία-
ζαν για το αγαθό της ασφάλειας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη αυτός ο κοινός παρανομαστής, 
Αστυνομίας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αστυνομίας και κοινωνίας δηλαδή, δηλαδή ο πολί-
της. Τύποις, γίνονταν αναφορές στο όνομά του, τύποις υπογράφονταν μνημόνια συνεργασίας 
μεταξύ Ηγεσίας και κάποιων δημάρχων της Αθήνας, τύποις είχαν εξαγγελθεί οι θεσμοί της 
κοινοτικής αστυνόμευσης και της Δημοτικής Αστυνομίας, του αστυνόμου της γειτονιάς κ.λπ. 
Το αποδεικνύει, άλλωστε, η ευκολία με την οποία καταργήθηκε για τους γνωστούς λόγους ο 
αυτοτελής θεσμός της Δημοτικής Αστυνομίας.

Βέβαια, τα τελευταία χρόνια προκύπτει ότι γίνεται πράγματι μια προσπάθεια να αλλάξει το 
μοντέλο της Αστυνομίας που θέλουμε, υιοθετώντας και χρησιμοποιώντας τη λέξη “πολίτης” 
με φράσεις κλισέ, όπως “Αστυνομία δίπλα στον πολίτη”, “κοντά στον πολίτη” κ.λπ. ή και 
στον τίτλο του υπουργείου ως “Προστασίας του Πολίτη”, και όχι σκέτο Δημόσιας Τάξης, 
όπως επί χρόνια ονομαζόταν. Αυτά είναι βέβαια σημαντικά βήματα για την οικοδόμηση μιας 
Αστυνομίας φιλικής προς τον πολίτη, αλλά δεν αρκούν. Χρειάζονται πολλά να γίνουν, όπως 
έχουν προταθεί και από μας και από έγκριτους επιστήμονες εδώ και πολλά χρόνια. Όχι απο-
σπασματικά, φυσικά, αλλά με σχέδιο, με επιστημονική τεκμηρίωση και εγγυήσεις για να μην 
διαχέεται η αίσθηση των αιώνιων πειραματισμών εις βάρος όλων μας. 

Με τον περιληπτικό αυτό λόγο μου ίσως παρεξηγηθώ βέβαια, αλλά πιστέψτε με, δεν θέλω 
να είμαι ισοπεδωτικός ούτε απαξιωτικός για κανέναν. Χρόνια, όμως, στο πεζοδρόμιο, τόσο 
εγώ όσο και εκατοντάδες άλλα συνδικαλιστικά μας στελέχη, βιώνουμε τα προβλήματα και 
τις αγωνίες των συμπολιτών μας και αισθανόμαστε βαριά την ευθύνη που επωμιζόμαστε 
για να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, κυρίως δε αποτελεσματικοί απέναντι στον 
συνάνθρωπό μας. Είμαι αυστηρός, όμως, με το παρελθόν γιατί προσβλέπω σε ένα καλύτερο 
μέλλον, διδασκόμενος από τα όποια λάθη – και τα δικά μας λάθη. 

Κυρίες και κύριοι, από την πλευρά μας, εντελώς πρόσφατα ασκήσαμε κριτική για τον 
τρόπο νομοθέτησης της αναδιοργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, μάλιστα είχαμε εναντι-
ωθεί και στην κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, ένας θεσμός -όπως προείπα- που επα-
ναφέρεται τώρα στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της ΕΛ.ΑΣ., υπό αδιευκρίνιστους όρους 
και προϋποθέσεις. Επίσης, προωθείται εκ νέου η σύνδεση της Ελληνικής Αστυνομίας με την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσω των Επιτροπών Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας. 
Παρόμοια προσπάθεια για τη σύζευξη των δυνάμεων του δήμου και της Αστυνομίας έχει ξε-
κινήσει από το 1999 με τη σύσταση των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας, 
αλλά, όπως γνωρίζετε, ελάχιστα έχουν συμβάλει στην εξάπλωση της ιδέας της κοινοτικής 
αστυνόμευσης, που μάλλον είναι ακόμα άγνωστη έννοια για το ευρύ κοινό. Αυτό έχει την εξή-
γησή του, βέβαια. Πολλά μπορεί να επικαλεστεί κάποιος για να δικαιολογήσει την αποτυχία 
του θεσμού, το κύριο για μας είναι ότι απουσιάζει η θεσμική αρχιτεκτονική των λειτουργιών 
εκείνων που θα μπορούσαν να παντρέψουν συγκεκριμένες λειτουργίες του δήμου με συγκε-
κριμένες λειτουργίες της Αστυνομίας.
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Αυτή τη θεσμική αρχιτεκτονική πρέπει να αναζητήσουμε, συζητώντας με τους επαΐοντες, 
ώστε να προσαρμόσουμε σε αυτά τα μοντέλα αστυνόμευσης και ασφάλειας τις δράσεις μας, 
και βεβαίως την εκπαίδευσή μας, με βάση τις σημερινές και πολύ περισσότερο τις αυριανές 
ανάγκες του ευρύτερου συστήματος ασφαλείας της χώρας μας. Και από την άλλη, να αξιοποι-
ήσουμε το ρόλο της Αυτοδιοίκησης και των εργαλείων που διαθέτει έτσι ώστε να ενισχύσουμε 
το έργο κυρίως στον τομέα της πρόληψης, της εγκληματικότητας και της παροχής υπηρεσιών 
προς τις τοπικές κοινωνίες.

Εύχομαι καλή επιτυχία στη σημερινή ημερίδα και ευελπιστώ ότι τα συμπεράσματά της 
θα ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν από όλους τους αρμοδίους»,	είπε	ο	πρόεδρος	της	ΠΟΑΞΙΑ,	
Δημήτρης	Γεωργατζής,	με	τη	μακρά	συνδικαλιστική	και	υπηρεσιακή	εμπειρία	που	χαρα-
κτήριζε	όλες	τις	δημόσιες	τοποθετήσεις	του.	

Να καμφθεί η αδιάλλακτη στάση

Μετά	τις	«κάλπες»,	η	ΠΟΑΞΙΑ	συνεχίζει	τον	αγώνα	με	φουλ	τις	μηχανές	και	 -μέσω	
συντονισμένων,	κοινών	ενεργειών	με	τις	άλλες	Ομοσπονδίες-	επιχειρεί	να	κάμψει	την	αδι-
άλλακτη	στάση	 της	 κυβέρνησης	στο	μείζον	 ζήτημα	 της	μη	συμμόρφωσής	 της	 προς	 τις	
αποφάσεις	του	ΣτΕ.	Οι	επόμενοι	θερινοί	μήνες,	μόνο	αδράνεια	δεν	σημαίνουν.	

Η	«Αξιωματική	Αστυνομία»	δημοσίευσε	το	χρονικό	αυτών	των	αγώνων,	που	είχαν	τελι-
κά	αίσιο	τέλος,	αφού	σφραγίστηκαν	έστω	από	τη	μερική	τους	δικαίωση.

«Η κυβέρνηση παρανομεί, όσο αγνοεί τις αποφάσεις του ΣτΕ. Δεν είμαστε δεδομένοι κα-
νενός. Θα κάνουμε ακόμα και απεργία»,	ήταν	τα	σημεία	αιχμής	του	αγώνα	τους.
Να	θυμηθούμε	ότι	το	Συμβούλιο	της	Επικρατείας,	με	την	υπ’	αριθμ.	10/2014	απόφασή	

του	κάλεσε	 το	υπουργείο	Οικονομικών	 να	συμμορφωθεί,	 εντός	 δυο	μηνών,	 επιστρέφο-
ντας	αναδρομικά	και	αποκαθιστώντας	 τις	μισθολογικές	αδικίες	που	υπέστησαν	 τα	Σ.Α.	
και	οι	Ε.Δ.	με	 το	Μνημόνιο	 του	2012.	Η	προσφυγή	είχε	υποβληθεί	από	 τους	νομικούς	
συμβούλους	Ρήγα	Μπαρμπούρη	και	Χάρη	Μπουκουβάλα,	από	τις	14	Ιανουαρίου	2013,	
ενώ	η	Ολομέλεια	συνεδρίασε	στις	6	Δεκεμβρίου	2013.	Τα	προεδρεία	επισκέφθηκαν	στο	
μεσοδιάστημα	(14/5/2014)	τον	πρόεδρο	του	ΣτΕ,	Σωτήριο	Ρίζο,	ενώ	στις	14	Ιουνίου	2014	
δημοσιεύθηκε	η	πολυαναμενόμενη	απόφαση	της	Ολομέλειας	του	Συμβουλίου	Επικρατεί-
ας,	κηρύσσοντας	αντισυνταγματικές	τις	διατάξεις	του	Ν.	4093/2012.	
Παρά	ταύτα,	η	κυβέρνηση	επιχείρησε	-με	τα	γνωστά	κανάλια	ενημέρωσης-	να	στρέψει	

την	κοινωνία	εναντίον	τους.	Οι	Ομοσπονδίες,	ύψωσαν	και	πάλι	τη	σημαία	του	αγώνα	και	
κάλεσαν	τους	αρμόδιους	υπουργούς,	όσο	και	τους	βουλευτές	των	κομμάτων	της	συγκυ-
βέρνησης,	να	σταθούν	στο	ύψος	των	περιστάσεων	και	με	τις	πράξεις	τους	να	μην	παίζουν	
με	το	φιλότιμο	και	την	αξιοπρέπειά	μας.
Στο	υπουργείο	Δημόσιας	Τάξης	από	τις	10	Ιουνίου	2014	έχει	αντικαταστήσει	τον	Νι-

κόλαο	Δένδια	ο	Βασίλειος	Κικίλιας,	 ένας	νέος	πολιτικός,	ο	οποίος	εξαρχής	κερδίζει	 τις	
συμπάθειες	των	χαμηλοβάθμων	αστυνομικών	μέσω	της	τακτικής	του	να	θέλει	να	τον	βλέ-
πουν	(και	να	τον	φωτογραφίζουν)	ίσο	προς	ίσο,	δίπλα	στον	αστυφύλακα	και	κάποιες	φορές	
λειτουργώντας	αφ’	υψηλού	έναντι	των	Αξιωματικών.
Η	Ομοσπονδία,	βέβαια,	του	ευχήθηκε	μια	επιτυχημένη	και	παραγωγική	θητεία,	επιση-

μαίνοντας	ότι	δίνει	αξία	σε	όσα	είπε	στην	πρώτη	επίσημη	τοποθέτησή	του	κατά	την	τελετή	
παράδοσης-παραλαβής	του	υπουργείου,	ότι	θα	δώσει	ιδιαίτερη	βαρύτητα	στον	άνθρωπο	
αστυνομικό	και	στην	καθημερινότητά	του.	«Το γεγονός αυτό, κύριε Υπουργέ, μας ικανοποι-
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εί ιδιαίτερα, διότι -πέραν των άλλων- προέχει η ανύψωση του ηθικού των ανδρών και γυναι-
κών του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, γιατί δεν αρκούν το φιλότιμο και το μεράκι για 
να εξισορροπήσουν την οργή και το αίσθημα αδικίας που διακατέχει όλους μας, με τα όσα 
έχουν διαδραματιστεί σε βάρος μας τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, γνωρίζετε ότι αναλαμβάνετε τα ηνία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη σε μια περίοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη η αναδιάρθρωση της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4249/2014 -νομοθέτημα που, ως 
γνωστόν, είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση και τις επικρίσεις του συνδικαλιστικού μας 
κινήματος- και ήδη προκαλεί μια σειρά έντονων δυσλειτουργιών και προβλημάτων στον Ορ-
γανισμό της ΕΛ.ΑΣ. Απαιτείται, επομένως, να εκδηλωθούν από τη μεριά σας πρωτοβουλίες 
ώστε να δρομολογηθούν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις για το φλέγον αυτό ζήτημα».	Και	
ήταν	ένα	από	τα	λίγα	αιτήματα	που	έσπευσε	πράγματι	να	διευθετήσει,	ακυρώνοντας	σε	
μεγάλο	 βαθμό	 την	 αναδιάρθρωση	Δένδια223.	Ακόμα	 και	 για	 τις	 αποφάσεις	 του	ΣτΕ	 και	
το	ΤΕΑΠΑΣΑ	δήλωνε	σύμμαχος	και	συμπαραστάστης,	ωστόσο	η	συνολική	κυβερνητική	
πολιτική	προκαλούσε	και	στον	ίδιο	προβλήματα,	αφού	ήταν	εκτεθειμένος	στα	μάτια	των	
αστυνομικών.

Τα	προεδρεία	των	έξι	Ομοσπονδιών,	 επομένως,	ύστερα	από	πολλές	δημόσιες	 εκκλή-
σεις	προς	την	κυβέρνηση,	στις	19	Ιουνίου	2014	πραγματοποίησαν	κοινή	σύσκεψη	με	τους	
νομικούς	τους	συμβούλους,	κατά	τη	διάρκεια	της	οποίας	αναλύθηκαν	οι	νομικές	πτυχές	
των	Αποφάσεων	της	Ολομέλειας	του	Σ.τ.Ε.	και	αποφασίστηκε	η	άμεση	κοινοποίησή	τους	

223. Με την ανάληψη των καθηκόντων του, έλαβε από τις Ομοσπονδίες σχετικό υπόμνημα με το 
οποίο ζητούσαν να πληροφορηθούν τις αναλογιστικές και οικονομοτεχνικές μελέτες αναφορικά με 
την υφιστάμενη κατάσταση του Σώματος και τις σχεδιαζόμενες αλλαγές, τα επίσημα δημογραφικά 
στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την κατανομή του πληθυσμού, τη διαστρωμάτωση 
και διάρθρωσή του, εμπλουτισμένα με τα συναφή εγκληματολογικά δεδομένα, τις κατά τόπους υπηρε-
σιακές ανάγκες, τον τυχόν τουριστικό ή άλλο εποχιακό χαρακτήρα αυτών, τις κτιριακές υποδομές που 
υφίστανται, και ασφαλώς ένα επικαιροποιημένο οργανόγραμμα του δυναμικού του Σώματος. Επίσης, 
σημείωναν ότι οι προτεινόμενες από τον υπουργό νέες τροποποιήσεις στο πλαίσιο της αναδιοργανώ-
σεως, οφείλουν να μην έχουν αποκλειστικό κριτήριο την περιστολή δαπανών, αλλά πρωτίστως την 
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Αστυνομίας.
«Ρυθμίσεις που μόνον κατ’ όνομα τροποποιούν την υφιστάμενη κατάσταση και κατ’ ουσίαν δημι-
ουργούν νέες δομές - Διευθύνσεις χωρίς σαφή ιεράρχηση, διακλάδωση και πεδίο αρμοδιοτήτων, μη 
λαμβάνουσες υπ’ όψιν και τις εκάστοτε υφιστάμενες κατά τόπους αλλά και ποιοτικές ιδιαιτερότητες, 
θα ήταν αντίθετες με το Σύνταγμα και ακυρωτέες. Προς το σκοπό αυτό και για την αποφυγή τέτοιων 
προβλημάτων, είναι σκόπιμο να ληφθεί μέριμνα για την κατά το δυνατόν πληρέστερη ανάλυση και 
μελέτη των πραγματικών αναγκών, και η αρχή της αναδιοργανώσεως από τη βάση, τον πολίτη και το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, όχι μία υδροκεφαλική και οριζόντια τροποποίηση των θέσεων κορυφής 
που δεν θα έχει καμία ουσιαστική επίπτωση στην πράξη.
Περαιτέρω δε, τέτοιες ρυθμίσεις με τις οποίες δημιουργούνται νέες αυτοκέφαλες διευθύνσεις, κατα-
στρατηγούν και τη βασική αρχή της ιεραρχίας που κατά νόμον διέπει τη λειτουργία των Σωμάτων 
Ασφαλείας γενικότερα και της Αστυνομίας ειδικότερα. Και τούτο διότι δημιουργούνται συνθήκες ώστε 
επικεφαλής Διευθύνσεως που θα είναι κατώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότητα να δύναται να αρνηθεί 
αίτημα Διευθυντού άλλης Διευθύνσεως ανωτέρου του. Τούτο, όμως, ευθέως αντιβαίνει τις θεμελιώδεις 
διατάξεις οργανώσεως της Ελληνικής Αστυνομίας», σημείωναν.
Έθεταν, τέλος, το μείζον ζήτημα της διασφάλισης ενός διεθνώς παραδεδεγμένου μοντέλου λειτουργίας, 
που θα διασφαλίζει την ενιαία αρχή των Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό).
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διά	εξωδίκου	προσκλήσεως	στους	αρμόδιους	υπουργούς	Οικονομικών,	Δημόσιας	Τάξης,	
Προστασίας	 του	Πολίτη	 και	Εμπορικής	Ναυτιλίας,	 καλώντας	 το	Ελληνικό	Δημόσιο	 να	
συμμορφωθεί	άμεσα	με	τα	οριζόμενα	σε	αυτές.	Επίσης,	ζήτησαν	συνάντηση	με	τους	αρμό-
διους	υπουργούς,	ανακοινώνοντας	ότι	τους	έχουν	ήδη	επιδοθεί	νομίμως	οι	αποφάσεις	της	
Ολομέλειας	του	Σ.τ.Ε.	

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ	ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

Στιγμιότυπα από τους αγώνες της Ομοσπονδίας για τη θωράκιση του αστυνομικού λειτουργήματος. 



763

Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

Σε μια κοινή προσπάθεια ευαισθητοποίησης 
της Πολιτείας, σε συνεργασία με την ΠΟΑΣΥ, 
χορηγήθηκαν δέκα αλεξίσφαιρα γιλέκα σε 
συναδέλφους της Άμεσης Δράσης.
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Διαδηλώσεων συνέχεια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. (2010)
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25/11/2010 Ημερίδα με θέμα Κρίση και Θεσμοί.

Διαδηλώσεις ενάντια 
στα Μνημόνια το 
2011. 
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Κορύφωση των 
διαδηλώσεων 
ενάντια στα 
Μνημόνια το 
2011. 
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Συνάντηση με τον πρόεδρο της 
Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά 
και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ 
Αλέξη Τσίπρα

Ημερίδα υψηλού συμβολισμού με θέμα Αστυνομία και ανθρώπινα δικαιώματα.
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Δηλώσεις Δημήτρη Γεωργατζή 
για την επίλυση της κρίσης 
στην Κερατέα.

Ιστορική φωτογραφία από τη 
συνάντηση των Ομοσπονδιών 
με τον υπουργό Οικονομικών 
κ. Γιάννη Στουρνάρα, κατά 
την οποία τους ανακοίνωσε το 
πετσόκομμα του μισθολογίου 
των ενστόλων.

Συνάντηση με τον υπουργό Δη-
μόσιας Τάξης κ. Νίκο Δένδια.
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Συνέχεια δυναμικών κινητοποι-
ήσεων ενάντια στα Μνημόνια 

Χαιρετισμός του προέδρου της 
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. στο συνέδριο της 
ΠΟΕΠΛΣ 

Ιστορική ομιλία του 
Αρχιεπισκόπου.
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Κατάθεση στεφάνων στο Μνη-
μείο Πεσόντων Αστυνομικών

Το εξώφυλλο της Αξιωματικής 
Αστυνομίας

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
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Στιγμιότυπα από το 
24ο συνέδριο.

Πανελλαδική συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας στη 
Θεσσαλονίκη 





Προεδρία Ιωάννη Κατσιαμάκα 
(2014-)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης	Κατσιαμάκας

Α’	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αριστείδης	Μπαρμπούτης

Β’	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευθύμιος	Αμαραντίδης

Γ’	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	
	Γεώργιος	Κανέλλος

ΓΕΝΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ανδρέας	Βέλλιος

ΕΙΔΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
	Νικόλαος	Πέτρου

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	
	Αλέξανδρος	Τσόκρης

ΤΑΜΙΑΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΙΕΘΝΩΝ	ΣΧΕΣΕΩΝ
Πέτρος	Αθανασάτος

ΑΝΑΠΛ.	ΥΠΕΥΘ.	ΔΙΕΘΝΩΝ	ΣΧΕΣΕΩΝ
Νικόλαος	Πέτρου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΗΜ.	ΣΧΕΣΩΝ	&	ΠΟΛΙΤΙΣΤ.	ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Αθανάσιος	Ζαρμακούπης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Ανδρέας	Βέλλιος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΤΜΗΜΑΤΟΣ	&	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ	ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Σταύρος	ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ

ΜΕΛΗ	
Δημήτριος	Γεωργατζής,	Παναγιώτης	Καρτάλης,

	Μιχάλης	Βισκαδούρος,	Θεόδωρος	Μεταβιτσιάδης	και	Φώτης	Ντζιμάνης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31

Ανακατατάξεις στο Προεδρείο

Αυτή	η	αγωνιστική	φρενίτιδα	που	ξεκίνησε	μέσα	στο	κατακαλόκαιρο,	με	τον	υδράρ-
γυρο	να	«χτυπά»	45άρια	στο	κέντρο	της	Αθήνας	και	συνεχίστηκε	και	το	φθινόπωρο,	όχι	
φυσικά	από	κεκτημένη	ταχύτητα,	δεν	εμπόδισε	τη	διοίκηση	της	ΠΟΑΞΙΑ	να	προβεί	σε	
ανακατατάξεις	αξιωμάτων.
Κατά	τη	συνεδρίαση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	26ης	Ιουνίου	2014,	ο	επί	επτά	

συναπτά	έτη	πρόεδρος,	Δημήτρης	Γεωργατζής,	ανακοίνωσε	την	πρόθεσή	του	να	αποσυρ-
θεί	από	το	αξίωμα	αυτό	και	να	συνεχίσει	τη	συνδικαλιστική	του	δράση	ως	απλό	μέλος	του	
Διοικητικού	Συμβουλίου.
Κατά	την	έναρξη	της	συνεδρίασης,	λαμβάνοντας	το	λόγο,	είπε	ότι	έχει	κλείσει	ο	κύκλος	

της	δικής	του	προεδρίας	και	γι’	αυτό	εξέφρασε	την	πρόθεσή	του	να	παραιτηθεί	από	το	αξί-
ωμα	του	προέδρου,	σταθμίζοντας	με	βαθιά	αίσθηση	των	καθηκόντων	του	τόσο	το	υπηρεσι-
ακό	όσο	και	το	συνδικαλιστικό	συμφέρον.	Όπως	είπε,	«την απόφαση αυτή την έλαβα αν και 
δεν τίθεται εκ του Καταστατικού μας ζήτημα ασυμβίβαστου, βαθμού και θέσης, υπηρεσιακά 
και συνδικαλιστικά. Θεωρώ, όμως, ότι είναι μια φυσιολογική, αναπόδραστη εξέλιξη, να “κι-
νείται” εκ των πραγμάτων σε παραίτηση ο πρόεδρος του συνδικαλιστικού μας οργάνου όταν 
τείνει να εξαντλήσει την κλίμακα της ιεραρχίας. Δεν σας κρύβω ότι προβληματίστηκα, δεδομέ-
νης αφ’ ενός της συνδικαλιστικής νοοτροπίας που διέπει, στη σημερινή συγκυρία, το οργανω-
μένο Σώμα των Αξιωματικών, αφετέρου δε της υπηρεσιακής κουλτούρας και κυρίως της ισχύ-
ουσας διαδικασίας κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπική μου εμπειρία, τολμώ 
να υποστηρίξω ότι η διατήρηση της διπλής ιδιότητας -ανώτατος Αξιωματικός και συνδικα-
λιστής- μπορεί να ξενίζει πολλούς, σίγουρα όμως, συνιστά πρόκληση και ανεβάζει πολύ τον 
πήχυ, τόσο του συνδικαλιστή όσο και του διοικητή μιας μονάδας, όσο μικρή ή μεγάλη κι αν 
είναι αυτή.

Άποψή μου, επομένως, είναι ότι όσο θεωρητικά παραμένουν διακριτοί οι ρόλοι ενός εκά-
στου, τόσο θα υπηρετείται κατά τον καλύτερο τρόπο το συμφέρον και του ενός και του άλλου 
χώρου, που σε τελική ανάλυση είναι ή πρέπει να είναι ταυτόσημοι. Αλλιώς, υπάρχει σύγκρου-
ση ρόλων και αγεφύρωτο χάσμα προσώπων και θεσμών».
Στη	συνέχεια	έκανε	σύντομη	αναφορά	στα	εφτά	χρόνια	της	θητείας	του,	σημειώνοντας	

ιδιαίτερα	τις	δυσκολίες	του	συνδικαλιστικού	κινήματος,	τα	προβλήματα	που	αντιμετώπισε	
ιδιαίτερα	την	περίοδο	των	μνημονιακών	χρόνων,	όπου	εν	μια	νυκτί	ακυρώθηκαν	μεγάλες	
θεσμικές	και	οικονομικές	κατακτήσεις:

«Κληθήκαμε να υπηρετήσουμε έκτακτες καταστάσεις. Και ως Υπηρεσία και ως συνδι-
καλιστικός φορέας. Σε ό,τι με αφορά, παρά τη σημερινή μου απόφαση, πιστεύω ότι μπορώ 
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να προσφέρω από όποια θέση κι αν βρεθώ στη συνέχεια, και φυσικά είναι αυτονόητο ότι 
υπάρχει η απαραίτητη θέληση γι’ αυτό. Έχω, πιστεύω, αποδείξει ότι δεν εγκαταλείπω εύκολα 
τη μάχη, το συνάδελφο που με τίμησε και με περιέβαλε με την εμπιστοσύνη του, σε τέσσερις 
διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, μέσω των οποίων μου ανατέθηκαν τα ηνία της Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Αλλά και τώρα, ως απλό μέλος του 
Δ.Σ., θέλω να θεωρείτε αυτονόητο ότι θα συνεχίσω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στους 
συναδέλφους και στο συνδικαλιστικό μας κίνημα»,	τόνισε.

Κατόπιν	αυτού	ακολουθήθηκε	η	προβλεπόμενη	από	το	Καταστατικό	διαδικασία	για	την	
ανακατανομή	των	αξιωμάτων	και	το	νέο	Διοικητικό	Συμβούλιο	διαμορφώθηκε	ως	εξής:
Πρόεδρος	αναδείχθηκε	ο	έως	τότε	γενικός	γραμματέας	 Ιωάννης	ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ,	

Α’	Αντιπρόεδρος	ο	Αριστείδης	ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ,	Β’	Αντιπρόεδρος	ο	Ευθύμιος	ΑΜΑ-
ΡΑΝΤΙΔΗΣ,	Γ’	Αντιπρόεδρος	ο	Γεώργιος	ΚΑΝΕΛΛΟΣ,	Γενικός	Γραμματέας	ο	Ανδρέ-
ας	ΒΕΛΛΙΟΣ,	Ειδικός	Γραμματέας	ο	Νικόλαος	ΠΕΤΡΟΥ,	Οργανωτικός	Γραμματέας	ο	
Αλέξανδρος	ΤΣΟΚΡΗΣ,	Ταμίας	και	Υπεύθυνος	Διεθνών	Σχέσεων	ο	Πέτρος	ΑΘΑΝΑ-
ΣΑΤΟΣ,	Αναπληρωτής	Υπεύθυνος	Διεθνών	Σχέσεων	ο	Νικόλαος	ΠΕΤΡΟΥ,	Υπεύθυνος	
Δημ.	Σχέσεων	&	Πολιτιστικών	Εκδηλώσεων	ο	Αθανάσιος	ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ,	Υπεύθυ-
νος	Εκδόσεων	ο	Ανδρέας	ΒΕΛΛΙΟΣ,	Υπεύθυνος	Τμήματος	&	Γραμματείας	Συνταξιού-
χων	ο	Σταύρος	ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ	και	μέλη	οι	Δημήτριος	ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ,	Παναγιώτης	
ΚΑΡΤΑΛΗΣ,	 Μιχάλης	 ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ,	 Θεόδωρος	 ΜΕΤΑΒΙΤΣΙΑΔΗΣ	 και	 Φώτης	
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ.

Μετά	το	πέρας	της	διαδικασίας	και	την	εκλογή	του	νέου	προεδρείου,	ο	απερχόμενος	
Πρόεδρος	ευχήθηκε	καλή	συνέχεια	και	δύναμη	στον	νέο	πρόεδρο	της	Ομοσπονδίας,	Κα-
τσιαμάκα	Ιωάννη,	με	τον	οποίο,	όπως	δήλωσε,	τον	συνδέει	-εκτός	από	την	κοινή	υπερδεκα-
πενταετή	συνδικαλιστική	διαδρομή	και	δράση-	μια	βαθιά	και	ειλικρινής	φιλία	που	ανατρέ-
χει	στα	πρώτα	δύσκολα	χρόνια	της	ίδρυσης	του	συνδικαλισμού	στην	Ελληνική	Αστυνομία.	
Δήλωσε,	επίσης,	ότι	«πρέπει να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις το νέο προεδρείο ώστε 
να υπάρξουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και η δικαίωση των προσδοκιών των συναδέλφων 
μας, μέσω μιας νέας αγωνιστικής περιόδου, σε μια κρίσιμη για τον τόπο μας εποχή».
Σύσσωμο	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	αποφάσισε	να	απονείμει	στον	απερχόμενο	Πρόεδρο,	

Γεωργατζή	Δημήτριο,	τον	τίτλο	του	Επιτίμου	Προέδρου	της	Πανελλήνιας	Ομοσπονδίας	
Αξιωματικών	Αστυνομίας,	τίτλο	τον	οποίο	αποδέχτηκε,	σημειώνοντας	ότι	αποτελεί	γι’	αυ-
τόν	μεγάλη	τιμή	και	που	οφείλει	να	τον	υπηρετήσει	ουσιαστικά	και	όχι	τυπικά.	
Ο	νέος	πρόεδρος,	Ιωάννης	Κατσιαμάκας,	αφού	ευχαρίστησε	τον	προκάτοχό	του	για	την	

πολυετή	του	συνεισφορά	στον	κοινό	συνδικαλιστικό	αγώνα,	εξήρε	το	γεγονός	ότι	υπήρξε	
από	τους	μακροβιότερους	προέδρους,	γεγονός	που	καταδεικνύει	ότι	αδιαμφισβήτητα	έχαι-
ρε	της	αποδοχής	και	την	εμπιστοσύνης	του	συνόλου	των	συναδέλφων	του:

«Με την παρουσία σας προσδώσατε κύρος και οντότητα στο θεσμό του Προέδρου και 
δημιουργήσατε μια σταθερή βάση πάνω στην οποία καλούμαστε να βαδίσουμε εμείς οι συ-
νεχιστές της προσπάθειάς σας. Θα ήθελα και προσωπικά να σε ευχαριστήσω, φίλε Δημήτρη, 
για τη συνεργασία και την κατανόηση που είχαμε τα έξι από τα εφτά χρόνια που διετέλεσες 
Πρόεδρος κι εγώ Γενικός Γραμματέας και τα οποία θεωρώ από τα πλέον παραγωγικά του 
συνδικαλιστικού μας βίου. 

Μαζί ζήσαμε και τη χαρά των επιτυχιών, αλλά και την απογοήτευση των ατελέσφορων 
αγώνων μας. Ποτέ, όμως, δεν καμφθήκαμε. Η προσπάθειά μας συνεχίστηκε με μόνη επιδί-
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ωξη τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των συναδέλφων μας και την ποιοτικότερη παρα-
γωγή αστυνομικού έργου προς την κοινωνία.

Θεωρώ αυτονόητο, όπως άλλωστε και ο ίδιος τόνισες, ότι θα είσαι πάντα μαζί μας και 
ότι μπορούμε να προσβλέπουμε και να στηριζόμαστε στη βοήθειά σου από όποια υπηρεσιακή 
θέση κι αν έχεις, ευχόμενοι ταυτόχρονα να τιμήσεις επάξια και το ύπατο αξίωμα της Ηγεσίας 
του Σώματος.

Από την πλευρά μου γνωρίζω ότι το φορτίο που επωμίζομαι είναι βαρύ, αλλά δηλώνω ότι 
θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις, έχοντας και τη στήριξή σας, να φέρω εις πέρας με 
επιτυχία την αποστολή μου και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε».
Με	ανακοίνωσή	της	αμέσως	μετά,	η	Ομοσπονδία	τόνισε	προς	όλους	τους	συναδέλφους	

και	τις	συναδέλφισσες	ότι	«συνεχίζει αταλάντευτα και δυναμικά τη συνδικαλιστική δράση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές προσδοκίες του κλάδου μας σε μια δύσκολη εποχή. Να εί-
στε βέβαιοι ότι θα αγωνιστούμε για να μην διαψεύσουμε κανέναν σας. Σας θέλουμε, όμως, 
ενεργούς συναγωνιστές και συμπαραστάτες στις όποιες ενέργειές μας αποφασίσουμε για το 
προσεχές διάστημα».
Σε	προσωπική	του	δε	επιστολή	προς	τα	μέλη	της	ΠΟΑΞΙΑ,	ο	νέος	πρόεδρος,	έστειλε	το	

δικό	του	μήνυμα:
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Αναλαμβάνω την προεδρία της Ομοσπονδίας μας σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για το 
συνδικαλιστικό μας κίνημα όσο και για τον εργασιακό μας χώρο, την Ελληνική Αστυνομία.
Η μακρόχρονη συνδικαλιστική μας πορεία γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ταυτισμένη με μικρές 
και μεγάλες κατακτήσεις, εδραιώνοντας το θεσμικό μας ρόλο ως εκπροσώπων των Ελ-
λήνων Αξιωματικών, αλλά και ως επαγγελματιών στον ευαίσθητο τομέα της εσωτερικής 
ασφάλειας της χώρας μας.
Η Ελληνική Αστυνομία χαίρει βαθιάς εκτίμησης και αποδοχής, καθώς αναδεικνύει καθη-
μερινά το σημαντικό της ρόλο στην κοινωνική σταθερότητα και ευημερία του τόπου μας. 
Χωρίς να παραγνωρίζουμε τους κινδύνους που απορρέουν από την υψηλή αποστολή μας, 
οφείλουμε να διαφυλάττουμε στο διηνεκές αρχές και αξίες, συνυφασμένες με την πατρίδα 
και το Έθνος.
Γνωρίζουμε το δύσκολο έργο που καλούμαστε να επιτελέσουμε, και σε αυτήν την προ-
σπάθεια θεωρώ ότι θα έχω την αρωγή και τη στήριξη -πέραν των εκλεγμένων συνδικαλι-
στικών μας οργάνων- και όλων εσάς που μαζί βιώνουμε τις δυσκολίες της ζωής και του 
υπηρεσιακού μας βίου.
Άμεσα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της αναδιοργάνωσης των υπη-
ρεσιών και της αποκατάστασης του μισθολογίου μας. Η απόφαση του ΣτΕ αποτελεί μία 
δικαίωση των αγώνων μας και δίνει μία συντριπτική απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν 
την ιδιαιτερότητα του λειτουργήματός μας και μας κατέταξαν στους προνομιούχους. Κερ-
δίσαμε, όμως, μία μάχη και όχι τον πόλεμο. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε κατεστημένες 
νοοτροπίες, αλλά και τις αγκυλώσεις των μανδαρίνων του υπουργείου Οικονομικών.
Από την πλευρά μου, σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσω με όλες μου τις δυνάμεις να αγωνί-
ζομαι για τους κοινούς μας στόχους και από τη νέα υψηλής ευθύνης θέση που καλούμαι 
να υπηρετήσω με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας, τα μέλη 
του οποίου θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά για την εμπιστοσύνη τους προς το 
πρόσωπό μου. 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ
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Με	την	«αλλαγή	φρουράς»,	το	νέο	προεδρείο	της	ΠΟΑΞΙΑ	ρίχτηκε	στα	βαθιά	και	χωρίς	
να	χάνει	στιγμή,	επεδίωξε	την	επίλυση	των	χρονιζόντων	αιτημάτων	του	κλάδου	σε	συνερ-
γασία	με	τις	άλλες	Ομοσπονδίες,	όπου	αυτό	ήταν	αναγκαίο	και	χρήσιμο	για	την	ευόδωση	
του	κοινού	αγώνα.	

Υπ’	αριθμόν	ένα	ζήτημα,	όπως	έχουμε	αναφέρει	ήδη,	είναι	η	μη	συμμόρφωση	της	Κυ-
βέρνησης	στις	 ιστορικές	 αποφάσεις	 του	ΣτΕ	 για	 την	 αποκατάσταση	 των	μισθολογικών	
αδικιών.	Η	Κυβέρνηση	συνεχίζει	την	αδιάλλακτη	στάση	της,	επιχειρώντας	με	τα	γνωστά	
κανάλια	ενημέρωσης,	να	στρέψει	την	κοινωνία	εναντίον	των	ενστόλων.	Οι	Ομοσπονδίες	
βεβαίως	δεν	μένουν	με	σταυρωμένα	τα	χέρια.	Μετά	από	αλλεπάλληλες	συσκέψεις	συντο-
νίζουν	τα	επόμενα	βήματά	τους	και	επιδιώκουν	συναντήσεις	με	τους	αρμόδιους	υπουργούς.
Την	1η	Ιουλίου	2014,	υπήρξε	πράγματι	συνάντηση	με	τον	αναπληρωτή	υπουργό	Οικο-

νομικών	Χρήστο	Σταϊκούρα,	ο	οποίος	τους	δήλωσε	ότι	οι	δικαστικές	αποφάσεις	θα	υλοποι-
ηθούν,	ο	δε	χρόνος	εφαρμογής	θα	είναι	σύντομος	και,	όπως	διευκρίνισε,	εντός	του	έτους	
2014.	Σύμφωνα	με	τον	ίδιο,	το	υπουργείο	αναζητά	τρόπους	εξεύρεσης	των	κονδυλίων	κατά	
τα	πρότυπα	εφαρμογής	των	αντίστοιχων	αποφάσεων	για	τους	δικαστικούς.	Δεσμεύτηκε	δε	
ότι	θα	παρουσιάσει	συγκεκριμένους	τρόπους	και	χρονοδιάγραμμα	υλοποίησης,	τέλη	της	
επόμενης	εβδομάδας,	οπότε	και	θα	επαναληφθεί	η	συνάντηση.
Στις	22	Ιουλίου	2014,	ο	χρόνος	παρήλθε	χωρίς	να	τηρηθεί	η	υπουργική	δέσμευση.	Κα-

τόπιν	 τούτου,	 ακολούθησε	 κοινή	 συνέντευξη	Τύπου	 των	Ομοσπονδιών	 και	 παράσταση	
διαμαρτυρίας	στο	υπουργείο	Οικονομικών	με	αφορμή	και	το	τρισάγιο	που	τελέστηκε	στον	
Υμηττό,	στη	μνήμη	των	Αρχιπυροσβεστών	Μαλούκου	Δημητρίου	και	Μαυροειδή	Θεμι-
στοκλή,	Πυροσβέστη	Διαβολή	Αλεξάνδρου	και	του	Εθελοντή	Πυροσβέστη	Καραμολέγκου	
Δημητρίου,	οι	οποίοι	βρήκαν	τραγικό	θάνατο	από	δασική	πυρκαγιά,	στις	22-7-1998.

«Η Πολιτεία, σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν οξυνθεί τα προβλήματα και η ανα-
σφάλεια όλων, οφείλει να αποδεικνύει εμπράκτως το ενδιαφέρον της για τη θωράκιση των 
Σωμάτων Ασφαλείας»,	σημείωσαν	με	νόημα	οι	Ομοσπονδίες.	Οι	επιπτώσεις	των	μνημο-
νιακών	πολιτικών	έχουν	τραυματίσει	βαρύτατα	την	εύρυθμη	λειτουργία	των	Υπηρεσιών,	
γεγονός	που	αποτυπώνεται	καθημερινά	και	με	προσωπικό	κόστος	στο	ένστολο	δυναμικό	
τους.	Επιβάλλεται	η	αναγκαιότητα	αναθεώρησης	της	ασκούμενης	οικονομικής	πολιτικής	
ώστε	να	διατεθούν	 τα	αναγκαία	κονδύλια	για	 την	 εύρυθμη	λειτουργία	 των	Υπηρεσιών,	
ενώ	σε	ό,τι	αφορά	τις	αποφάσεις	του	ΣτΕ,	τονίστηκε	ότι	οι	αρμόδιοι	υπουργοί	παρανομούν	
όσο	δεν	συμμορφώνονται,	οφείλουν	δε	να	γνωρίζουν	ότι	υπάρχουν	ευθύνες,	οι	οποίες	θα	
αναζητηθούν	εφόσον	συνεχιστεί	η	παρελκυστική	αντιμετώπιση	του	όλου	θέματος.
Οι	πρόεδροι	των	Ομοσπονδιών	κατήγγειλαν	ότι	έχει	παρέλθει	ένας	μήνας	από	την	ημέ-

ρα	επίδοσης	των	αποφάσεων	του	ΣτΕ	στον	κ.	Σταϊκούρα,	αλλά	δεν	υπήρξε	καμία	πρόοδος.	
Στη	συνέχεια	προέβησαν	σε	παράσταση	διαμαρτυρίας	στο	υπουργείο	Οικονομικών,	απαι-
τώντας	άμεση	συνάντηση	αυτή	τη	φορά	με	τον	υπουργό	Οικονομικών,	είτε	να	τους	γνω-
στοποιηθεί	ημερομηνία	συνάντησης.	Από	το	Γραφείο	του	υπουργού	Οικονομικών	Γκίκα	
Χαρδούβελη	καθορίστηκε	τελικά	η	συνάντηση	να	γίνει	τη	Δευτέρα	28	Ιουλίου	2014	και	
ώρα	11.00	π.μ.	Οι	Ομοσπονδίες	ξεκαθάρισαν	ότι	οποιαδήποτε	υπαναχώρηση,	υπεκφυγή	ή	
παραπομπή	των	αναμενόμενων	κυβερνητικών	αποφάσεων,	στο	μέλλον,	συνιστά	για	τους	
ενστόλους	εμπαιγμό	και	ως	τέτοια	ενέργεια	θα	αντιμετωπιστεί	με	κάθε	νόμιμο	μέσο.	Κάλε-
σαν	δε	τις	Ηγεσίες	των	τριών	Σωμάτων,	φυσικές	και	πολιτικές,	να	πάρουν	ξεκάθαρη	θέση,	
απαιτώντας	από	 την	Κυβέρνηση	να	σεβαστεί	 πλήρως	 τις	αποφάσεις	 της	Ελληνικής	Δι-
καιοσύνης,	αυθωρεί	και	παραχρήμα,	διαφυλάττοντας	τους	συναδέλφους	από	οποιαδήποτε	
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περαιτέρω	νομική	ενέργεια,	που	θα	αποφασισθεί	ανάλογα	με	την	έκβαση	της	συνάντησης	
με	τον	υπουργό.	Επίσης,	κάλεσαν	τον	Πρωθυπουργό,	σε	αναγνώριση	της	τεράστιας	προ-
σφοράς	των	ενστόλων,	να	αποδείξει	εμπράκτως	ότι	σέβεται	το	έργο	και	το	λειτούργημα	
που	επιτελούν,	δίνοντας	εντολή	στους	αρμόδιους	υπουργούς	να	μην	εφαρμόζουν	αλά	καρτ	
τις	αποφάσεις	της	Δικαιοσύνης,	αλλά	να	φέρουν	άμεσα	στη	Βουλή	των	Ελλήνων	προς	ψή-
φιση	σχετική	νομοθετική	ρύθμιση	για	την	ανακούφισή	τους,	όπως	αποφάνθηκε	οριστικά	
και	αμετάκλητα	η	Ελληνική	Δικαιοσύνη.

Οι	συνδικαλιστές	της	Αστυνομίας	άδραξαν	βέβαια	και	την	ευκαιρία	που	τους	δόθηκε	
με	την	επεισοδιακή	σύλληψη	του	καταζητούμενου	τρομοκράτη	Νίκου	Μαζιώτη	και	στις	
17	 Ιουλίου	2014	 δεν	αναφέρθηκαν	 -ως	 όφειλαν-	μόνο	στην	αυταπάρνηση	 ενός	 ειδικού	
φρουρού	που	τραυματίστηκε	κατά	την	ανταλλαγή	πυροβολισμών,	αλλά	ανέδειξαν	την	επι-
κινδυνότητα	του	λειτουργήματος	και	κάλεσαν	την	κυβέρνηση	να	ικανοποιήσει	άμεσα	τα	
αιτήματά	τους.

«Όπως γίνεται αντιληπτό από κάθε καλόπιστο συμπολίτη μας, τόσο ο συγκεκριμένος ει-
δικός φρουρός όσο και δεκάδες άλλοι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στον εντοπισμό και 
στη σύλληψη του καταζητούμενου τρομοκράτη, ενήργησαν με αυταπάρνηση και ηρωισμό. 
Αψηφώντας το θάνατο, ενέγραψαν στο ενεργητικό τους μια σημαντικότατη επιτυχία, η οποία, 
παρά τις αντίξοες συνθήκες επιχειρησιακής δράσης, αλλά και το “καθεστώς” υπό το οποίο 
βρέθηκε να κυκλοφορεί “ελεύθερος” ο επικίνδυνος τρομοκράτης, μας κάνει όλους υπερή-
φανους». 
Αυτά	τονίζουν	οι	Ομοσπονδίες	με	ανακοίνωσή	τους,	σημειώνοντας	επίσης	ότι	«η συντε-

ταγμένη Πολιτεία οφείλει να στηρίξει τον Έλληνα Αστυνομικό εμπράκτως, ηθικά και υλικά, 
σε υπηρεσιακό και προσωπικό επίπεδο, διότι εξακολουθεί να είναι εκτεθειμένος σε παντοει-
δείς κινδύνους, όταν μάλιστα το ίδιο το αστυνομικό λειτούργημα συνθλίβεται υπό το βάρος 
των γνωστών μνημονιακών δεσμεύσεων των τελευταίων ετών και η ανασφάλεια που βιώ-
νουν οι συνάδελφοί μας δεν περιγράφεται.

Αυτή θα είναι η καλύτερη αναγνώριση του έργου μας και αυτήν αναμένουμε από όλους, 
αντί να περιοριζόμαστε σε τετριμμένες και ανούσιες προσεγγίσεις μιας τόσο σοβαρής υπόθε-
σης, όπως είναι, εν προκειμένω, η βέλτιστη επαγγελματική λειτουργία της Ελληνικής Αστυνο-
μίας και η ουσιαστική κατοχύρωση και παροχή του αγαθού της ασφάλειας».
Μάλιστα	σε	μια	κίνηση	αναγνώρισης	της	σημαντικής	προσωπικής	του	εμπλοκής	και	

της	θαρραλέας	του	στάσης,	οι	Ομοσπονδίες	τού	ενεχείρισαν	και	προσωπική	επιστολή,	που	
έχει	ως	εξής:

«Αγαπητέ Συνάδελφε,
Στην υπηρεσιακή μας ζωή έρχονται στιγμές, σπάνιες στιγμές και για σπάνιους συναδέλ-
φους, που δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν την ηρωική πράξη στην οποία προέβησαν, 
αψηφώντας το θάνατο και ενεργώντας με απόλυτη αφοσίωση στο καθήκον. Η 16η Ιουλίου 
2014 αποτελεί για σένα μια ημέρα-ορόσημο στην προσωπική σου ζωή, αποτυπωμένη στα 
αστυνομικά χρονικά εξαιτίας της βαρύτητας του συμβάντος και της ιδιαιτερότητας της 
όλης υπόθεσης. 
Ως εκπρόσωποι των Ελλήνων Αστυνομικών από την πρώτη στιγμή εκδηλώσαμε το ενδι-
αφέρον μας για την ταχύτατη αποκατάσταση της υγείας σου, αλλά και για την εκ μέρους 
της Πολιτείας οφειλόμενη αρωγή προς το πρόσωπό σου. Πέρα από τις θερμές ευχές και 
τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια, σου αξίζει η οφειλόμενη τιμή, ως μια πράξη αναγνώρισης 
στο δικό σου πρόσωπο των προσπαθειών και των θυσιών που καταγράφει διαχρονικά το 
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Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντίκρισες το θάνατο, βιώνοντας, χωρίς να λιγοψυχή-
σεις, την επικινδυνότητα του επαγγέλματός μας, όσο πολλοί άλλοι συνάδελφοί μας που δεν 
είναι πια ανάμεσά μας. Και αν τους ενθυμούμαστε με αφορμή τη δική σου περιπέτεια είναι 
γιατί όλοι μας αγωνιούμε και επιζητούμε τη βέλτιστη θωράκιση όλων των συναδέλφων, 
της Ελληνικής Αστυνομίας στο σύνολό της. Εσύ έκανες στο ακέραιο το χρέος σου και σου 
αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Θα είμαστε στο πλευρό σου για ό,τι άλλο χρειαστείς»224.

Το ΤΕΑΠΑΣΑ εν κινδύνω

Στις	24	Ιουλίου	2014,	με	ρυθμίσεις	που	είχαν	ενταχθεί	στο	πολυνομοσχέδιο	του	υπουρ-
γείου	Οικονομικών	προωθήθηκε:	Α)	η	υπαγωγή	και	πάλι	του	ΤΕΑΠΑΣΑ	στο	υπουργείο	
Εργασίας,	Β)	η	ένταξη	από	1/1/2015	των	τομέων	του	Κλάδου	Επικουρικής	Ασφάλειας	του	
ΤΕΑΠΑΣΑ	στο	ΕΤΕΑ,	Γ)	η	εφαρμογή	από	1/1/2015	των	διατάξεων	του	Ν.	4242/2014	
στους	Τομείς	του	Κλάδου	Πρόνοιας	του	ΤΕΑΠΑΣΑ	(νέος	μαθηματικός	τύπος	υπολογι-
σμού	του	εφάπαξ,	που	σημαίνει	αυτόματη	μείωσή	του	κατά	40%	έως	50%)	και	Δ)	η	κα-
τάργηση	από	1/1/2015	των	κοινωνικών	πόρων,	μεταξύ	αυτών	και	των	διατάξεων	που	ψη-
φίστηκαν	προ	μηνών	από	την	παρούσα	κυβέρνηση.
Εν	συνεχεία,	με	παραστάσεις	διαμαρτυρίας	στις	24	και	25	 Ιουλίου,	τόσο	στο	υπουρ-

γείο	Δημόσιας	Τάξης	και	Προστασίας	του	Πολίτη	όσο	και	στο	Αρχηγείο	της	Ελληνικής	
Αστυνομίας,	κατά	τη	διάρκεια	ενημερωτικής	συνάντησης	της	Ηγεσίας	με	το	Δ.Σ.	του	ΤΕ-
ΑΠΑΣΑ,	εκφράστηκε	η	καθολική	αντίρρησή	τους	στις	επιχειρούμενες	ληστρικές	αλλα-
γές,	οι	οποίες,	πέραν	της	οικονομικής	τους	αρνητικής	διάστασης,	θα	καταφέρουν	-όπως	
τόνιζαν-	καίριο	πλήγμα	στο	αξιόμαχο	του	ανθρώπινου	δυναμικού,	καθώς	και	στην	ίδια	την	
οργανική	δύναμη	της	Ελληνικής	Αστυνομίας... «Τις ενστάσεις μας αυτές τις διατυπώσαμε 
και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Αντώνη Σαμαρά με σχετική επιστολή, αλλά και 
διά ζώσης, όσο και προς τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου με σχετικό ενημερω-
τικό σημείωμα. Δυστυχώς, η καθολική μας εκπεφρασμένη έκκληση προς την κυβέρνηση για 
απόσυρση των επίμαχων ρυθμίσεων έπεσε στο κενό. Οφείλαμε να δώσουμε και δώσαμε την 
αυτονόητη απάντησή μας στις κυβερνητικές προκλήσεις, επιζητώντας και την ενημέρωση 
όλων των πολιτικών Αρχηγών για τον επιχειρούμενο ενταφιασμό του Ταμείου μας, ούτως 
ώστε να αναλάβουν απαξάπαντες τις ευθύνες τους».

Στις	25	Ιουλίου	2014	ήρθε	επίσης	να	εντείνει	την	ανησυχία	τους	και	η	στάση	της	Ηγεσί-
ας	του	υπουργείου	Δημόσιας	Τάξης	και	Προστασίας	του	Πολίτη.	Απαντώντας	σε	ερώτηση	
βουλευτών	του	ΣΥΡΙΖΑ,	ο	υπουργός	Βασίλειος	Κικίλιας	είπε	ότι	«τα οικονομικά ζητήμα-
τα των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως και των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων, 
αντιμετωπίζονται με βάση την κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική 
κατάσταση της χώρας». 
Εξάλλου,	λίγες	ημέρες	νωρίτερα	ο	υπουργός	Οικονομικών,	Γκίκας	Χαρδούβελης,	είχε	

δηλώσει	μιλώντας	στη	Γενική	Συνέλευση	του	ΣΕΒ	ότι	«η κυβέρνηση θα δώσει μια συ-
νολική λύση για το θέμα. Οι πολιτικοί αποφασίζουν τη δημοσιονομική πολιτική και όχι η 
δικαστική εξουσία»! 

224. Και το Πυροσβεστικό Σώμα είχε, όμως, πένθος την ίδια περίοδο, αφού ο 33χρονος αρχιπυρο-
σβέστης Ματθαίος Μάντζιος πέθανε από ασφυξία στην προσπάθειά του να σώσει από βέβαιο θάνατο 
δύο γυναίκες που είχαν εγκλωβιστεί σε φλεγόμενο κτίριο στην Αθήνα.
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Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

Ο	ίδιος	πρόσθεσε	χαρακτηριστικά	ότι	«έχει λόγο η Δικαιοσύνη για το τι είναι δίκαιο και 
τι είναι άδικο, αλλά δεν μπορεί να κάνει δημοσιονομική πολιτική»…
Στις	 28	 Ιουλίου	 2014,	 η	 κυβέρνηση	 τους	 επεφύλαξε	 μια	 ακόμα	 δυσάρεστη	 έκπλη-

ξη.	Με	διάφορες	προφάσεις,	ακύρωσε	το	ραντεβού	με	τον	υπουργό	και,	ακολουθώντας	
την	 προσφιλή	 της	 τακτική,	 αντί	 του	 διαλόγου	 τούς	 έθεσε	 ενώπιον	 ενεός	 «αστυνομικού	
φραγμού»…	 Οι	 αντιπροσωπείες	 βρήκαν	 κλειστές	 τις	 πόρτες	 του	 υπουργείου	 και	 τους	
επικεφαλής	των	Διμοιριών	αποκατάστασης	τάξης	να	ενημερώνουν	ότι	έχει	ακυρωθεί	το	
ραντεβού…	Η	οργισμένη	αντίδρασή	τους	δημοσιοποιήθηκε	από	τα	ΜΜΕ	και	τα	μέσα	κοι-
νωνικής	δικτύωσης,	ενώ	στις	29	Ιουλίου	2014,	ως	απάντηση	στην	αδιαλλαξία	του	υπουρ-
γού,	οι	Ομοσπονδίες	τού	επέδωσαν	εξώδικη	διαμαρτυρία	–	πρόσκληση	με	επιφύλαξη	των	
δικαιωμάτων	τους.	Την	ίδια	ημέρα	πραγματοποιήθηκε	νέα	συνάντηση	με	τον	Πρόεδρο	του	
Συμβουλίου	της	Επικρατείας,	στον	οποίο	αναφέρθηκε	ότι	θα	προσφύγουν	στην	αρμόδια	
Επιτροπή	Συμμόρφωσης	του	Σ.τ.Ε.,	ζητώντας	να	υποχρεώσει	την	εξακολουθούσα	παρανο-
μούσα	διοίκηση	στη	συμμόρφωση	προς	τη	δικαστική	απόφαση,	επιβάλλοντας	ταυτόχρονα	
και	χρηματική	κύρωση.
Ο	χρόνος	κυλά,	ωστόσο,	χωρίς	να	διαφαίνεται	αχτίδα	φωτός.	Αντιθέτως,	την	κατάσταση	

επιδεινώνει	η	απόφαση	του	υπουργείου	Εργασίας	να	εντάξει	αιφνιδιαστικά	τα	ασφαλιστι-
κά	τους	ταμεία	στο	ΕΤΕΑ,	το	οποίο	-σύμφωνα	με	ρεπορτάζ	έγκριτων	εφημερίδων	και	ρα-
διοτηλεοπτικών	εκπομπών-	παρουσίαζε	ήδη	έλλειμμα	270.000.000	ευρώ	και	προχωρούσε	
σε	περαιτέρω	μείωση	(από	3%	έως	5%)	των	παρεχόμενων	επικουρικών	συντάξεων,	κατ’	
εφαρμογή	της	ρήτρας	του	μηδενικού	ελλείμματος	(σημαίνει	ανά	τρίμηνο	αναπροσαρμογή	
των	συντάξεων	και	άρα	εξαΰλωσή	τους	σε	σύντομο	χρονικό	διάστημα).	Την	ύστατη	στιγμή	
προστέθηκε	ρύθμιση	στο	άρθρο	220	του	νόμου	4281/14,	που	έδινε	τη	δυνατότητα	στους	
ένστολους	να	αποφασίσουν	ώς	τις	31/12/2014,	μέσω	της	αντιπροσωπευτικότερης	συνδι-
καλιστικής	τους	οργάνωσης,	αν	αντί	του	ΕΤΕΑ	επέλεγαν	την	εκδοχή	της	μετατροπής	του	
Ταμείου	τους	σε	Ταμεία	Επαγγελματικής,	και	μάλιστα	υποχρεωτικής,	Ασφάλισης,	μια	μο-
ναδική	σε	έμπνευση	πατέντα,	αφού	ο	ισχύων	νόμος	για	τα	επαγγελματικά	ταμεία	προέβλε-
πε	προαιρετικότητα	και	άλλες	παραμέτρους,	ξένες	προς	την	ιδιαιτερότητα	του	δημόσιου	
χαρακτήρα	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	και	του	ανθρώπινου	δυναμικού	τους.
Οι	Ομοσπονδίες	είχαν	ανακοινώσει	νέα	πανελλαδική	συγκέντρωση	διαμαρτυρίας	στην	

Πλατεία	Κολοκοτρώνη	στις	6	Αυγούστου	2014.	Παρά	το	δύσκολο	της	εποχής	λόγω	των	
θερινών	αδειών,	συγκεντρώθηκαν	πάνω	από	2.500	εν	ενεργεία	και	εν	αποστρατεία	αστυ-
νομικοί,	πυροσβέστες	και	λιμενικοί,	στέλνοντας	σαφή	μηνύματα	προς	τους	κυβερνώντες.	
Οι	πρόεδροι	των	Ομοσπονδιών,	απευθύνοντας	χαιρετισμό	στους	συναδέλφους	όλων	των	
Σωμάτων,	καυτηρίασαν	την	τακτική	της	κυβέρνησης	και	διαμήνυσαν	προς	πάσα	κατεύ-
θυνση	ότι	οι	ένστολοι	δεν	είναι	δεδομένοι	κανενός.	Το	κλίμα	ήταν	ιδιαίτερα	βαρύ,	καθώς	
στο	Β’	Θερινό	Τμήμα	της	Βουλής	ψηφιζόταν	το	επίμαχο	άρθρο	για	το	ΤΕΑΠΑΣΑ.	Με	
αυτό	το	νομοθέτημα	άρχιζε	κυριολεκτικά	μια	απίστευτη	περιπέτεια.	Το	ενδιαφέρον	εστι-
άστηκε	πλέον	στην	εκπόνηση	αναλογιστικών	μελετών	για	να	κριθεί	ποια	είναι	η	συμφε-
ρότερη	λύση	–	και	όλα	αυτά	μέσα	στα	στενά	χρονικά	περιθώρια	ενός	εξαμήνου.	Οι	συν-
δικαλιστές	θα	ζητούσαν	παράταση	στην	παράταση	τους	επόμενους	μήνες,	απορροφώντας	
όλο	τους	το	ενεργητικό	σε	μια	μάχη	που	φάνταζε	εξαρχής	χαμένη.	Τα	«αρπαχτικά»	είχαν	
μυριστεί	ζεστό	χρήμα	και	έκαναν	τα	πάντα	για	να	μην	αξιοποιηθεί	από	τους	πραγματικούς	
του	δικαιούχους.
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Δεσμεύσεις Τσίπρα

Οι	έξι	Ομοσπονδίες	των	αστυνομικών,	των	πυροσβεστών	και	των	λιμενικών,	την	ίδια	
ημέρα	συναντήθηκαν	πάντως	στη	Βουλή	και	με	τον	πρόεδρο	του	ΣΥΡΙΖΑ	Αλέξη	Τσίπρα,	ο	
οποίος	κατενόησε	το	δίκαιο	των	αιτημάτων	τους	και	ανακοίνωσε	ότι	το	κόμμα	του	θα	έθετε	
ζήτημα	ονομαστικής	ψηφοφορίας,	διότι	το	άρθρο	αυτό,	όπως	είπε,	είναι	αντισυνταγματικό,	
ακυρώνει	συσσωρευμένα	ασφαλιστικά	δικαιώματα	και	περιορίζει	την	ελευθερία	επιλογής	
των	 ασφαλισμένων.	 Σύμφωνα	 με	 τη	 διεξαχθείσα	 ονομαστική	ψηφοφορία	 στο	Β’	Θερι-
νό	Τμήμα	της	Βουλής,	εψήφισαν	συνολικά	97	βουλευτές.	Υπέρ	του	άρθρου	(221	αρχικά	
και	νυν	220),	εψήφισαν	ΝΑΙ	50	βουλευτές	της	Νέας	Δημοκρατίας	και	του	ΠΑΣΟΚ.	ΟΧΙ	
ψήφισαν	47	βουλευτές	της	αντιπολίτευσης.	Ειδικότερα,	υπέρ	του	άρθρου	ψήφισαν	οι:	Κα-
ραμανλή	Άννα,	Ιακωβίδου	Παναγιώτα	(Τάνια),	Καραγκούνης	Κωνσταντίνος,	Στύλιος	Γε-
ώργιος,	Μαρτίνου	Γεωργία,	Νταβλούρος	Αθανάσιος,	Καράμπελας	Ιωάννης,	Κοψαχείλης	
Τιμολέων,	Υψηλάντης	Βασίλειος-Νικόλαος,	Κόνσολας	Εμμανουήλ,	Αυγερινοπούλου	Διο-
νυσία-Θεοδώρα,	Μαρίνος	Ανδρέας,	Βεσυρόπουλος	Απόστολος,	Σενετάκης	Μάξιμος,	Δει-
κτάκης	Γεώργιος,	Ασημακοπούλου	Άννα-Μισέλ,	Πασχαλίδης	Ιωάννης,	Κλειτσιώτης	Κων-
σταντίνος,	Σκόνδρα	Ασημίνα,	Αναγνωστόπουλος	Γεώργιος,	Αντωνίου	Μαρία,	Γεωργαντάς	
Γεώργιος,	Δήμας	Χρίστος,	Κέλλας	Χρήστος,	Βογιατζής	Παύλος,	Κατσαφάδος	Κωνστα-
ντίνος,	 Χριστογιάννης	Δημήτριος,	Μάνη-Παπαδημητρίου	Άννα,	Τσουμάνης	Δημήτριος,	
Κεφαλογιάννης	Ιωάννης,	Αραμπατζή	Φωτεινή,	Σκρέκας	Κωνσταντίνος,	Κουτσογιαννακό-
πουλος	Κωνσταντίνος,	Μακρή	Ελένη,	Μανδρέκα	Ασπασία,	Καρανάσιος	Ευθύμιος.	Κάρ-
μαντζης	 Σταμάτιος,	 Καλαντζής	 Γεώργιος,	 Κωνσταντόπουλος	 Γεώργιος,	 Μαρκόπουλος	
Κωνσταντίνος,	Μπούρας	Αθανάσιος,	Δήμας	Πύρρος,	Σκανδαλίδης	Κωνσταντίνος,	Γκόκας	
Χρήστος,	Κασσής	Μιχαήλ,	Ρήγας	Παναγιώτης,	Χατζή	Οσμάν	Ραήφ	Αχμέτ,	Μανιάτης	Ιω-
άννης,	Κωνσταντινόπουλος	Οδυσσέας	και	Χριστοφιλοπούλου	Εύη.	Από	την	ψηφοφορία	
απουσίαζαν	ο	βουλευτής	 των	Ανεξάρτητων	Ελλήνων	Χαϊκάλης	Παύλος,	ο	ανεξάρτητος	
βουλευτής	Γιοβανόπουλος	Κώστας	και	ο	βουλευτής	της	Χρυσής	Αυγής	Μπούκουρας	Στά-
θης.	Ο	βουλευτής	της	Νέας	Δημοκρατίας	Δημήτριος	Κυριαζίδης,	ο	οποίος	είχε	διαχωρίσει	
τη	θέση	του	για	το	επίμαχο	άρθρο	από	το	βήμα	της	Βουλής,	αντικαταστάθηκε	λίγο	πριν	
από	την	ψηφοφορία.

Να	σημειωθεί	ότι	κατά	τη	διάρκεια	της	συγκέντρωσης	διαμαρτυρίας	στην	Πλατεία	Κο-
λοκοτρώνη	εκδήλωσαν	με	την	παρουσία	τους	τη	συμπαράστασή	τους	στον	αγώνα	αυτό,	ο	
πρόεδρος	των	Ανεξάρτητων	Ελλήνων	Πάνος	Καμμένος	και	ο	βουλευτής	Τέρενς	Κουίκ,	οι	
βουλευτές	του	ΣΥΡΙΖΑ	Μητρόπουλος	Αλέξης,	Τσουκαλάς	Δημήτρης	και	Σταθάκης	Γιώρ-
γος,	καθώς	και	ο	εκπρόσωπος	της	ΔΗΜΑΡ	Βασίλειος	Μαστρογιάννης,	οι	οποίοι	διαβεβαί-
ωναν	ότι,	σε	περίπτωση	κυβερνητικής	ανατροπής,	τα	αιτήματα	των	ενστόλων	θα	έβρισκαν	
πλήρη	δικαίωση.

Στις	7	Αυγούστου	2014,	οι	Ομοσπονδίες	προσφεύγουν	τελικά	και	στην	Επιτροπή	Συμ-
μόρφωσης	του	ΣτΕ,	η	οποία	στις	20	Αυγούστου	2014	με	πράξη	του	ίδιου	του	προέδρου	του	
ΣτΕ,	Σωτήριου	Ρίζου,	καλεί	τον	υπουργό	Οικονομικών	και	κάθε	άλλη	αρμόδια	Αρχή,	να	
καταθέσουν	τις	απόψεις	τους	και	τους	λόγους	για	τους	οποίους	δεν	συμμορφώθηκαν	στις	
σχετικές	αποφάσεις	της	Ολομέλειας	του	ΣτΕ.
Ως	ημερομηνία	συζήτησης	των	αιτήσεων	που	κατατέθηκαν	διά	των	νομικών	συμβού-

λων	των	Ομοσπονδιών	Χάρη	Μπουκουβάλα	(ΠΟΑΣΥ)	και	Ρήγα	Μπαρμπούρη	(ΠΟΑΞΙΑ)	
ορίστηκε	η	Παρασκευή	5	Σεπτεμβρίου	2014,	ημέρα	κατά	ην	οποία	οι	Ομοσπονδίες	είχαν	
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εξαγγείλει	πανελλαδική	ένστολη	συγκέντρωση	διαμαρτυρίας,	ώρα	18:00,	στο	Λευκό	Πύρ-
γο,	ενόψει	των	εγκαινίων	της	Διεθνούς	Έκθεσης	Θεσσαλονίκης	από	τον	Αντώνη	Σαμαρά.	
Το	προσκλητήριο	απευθύνθηκε	και	στις	Οργανώσεις	των	Ενόπλων	Δυνάμεων	στην	ενέρ-
γεια	και	στην	αποστρατεία,	καθώς	και	προς	τις	Ομοσπονδίες-	Οργανώσεις	των	συνταξιού-
χων	των	Σ.Α.	

Πανστρατιά

Στις	29	Αυγούστου	2014,	όλες	οι	Ομοσπονδίες	καλούσαν	με	νέα	ανοικτή	επιστολή	τον	
Πρωθυπουργό	Αντώνη	Σαμαρά	να	μην	αγνοήσει	τις	αποφάσεις	του	ΣτΕ,	πόσο	μάλλον	την	
αποφασιστικότητα	των	ενστόλων,	και	να	προβεί	σε	σχετικές	εξαγγελίες	από	τη	Θεσσα-
λονίκη.	«Δυστυχώς, οι επιταγές της τρόικας υπερίσχυσαν της κοινής λογικής και των επι-
χειρημάτων που κατά κόρον είχαμε προβάλει όλα αυτά τα χρόνια. Όμως, το Συμβούλιο της 
Επικρατείας στο οποίο προσφύγαμε, με μια απόφαση-σταθμό, δικαίωσε τον αγώνα μας και 
απομένει πλέον στην Κυβέρνηση να εκπληρώσει το χρέος της έναντι όλων των ενστόλων»	
τόνιζαν	-μεταξύ	άλλων-	στην	επιστολή	τους.
Στις	 2	Σεπτεμβρίου	2014,	ακολούθησε	 νέα	κοινή	συνάντηση	 των	προεδρείων	με	 εκ-

προσώπους	των	Ομοσπονδιών	-	Οργανώσεων	-	φορέων	των	υπηρετούντων	και	των	υπη-
ρετησάντων	στις	Ένοπλες	Δυνάμεις	και	τα	Σώματα	Ασφαλείας,	με	στόχο	την	καλύτερη	
προετοιμασία	 της	 πανελλαδικής	 ένστολης	 διαμαρτυρίας	 στη	Θεσσαλονίκη.	 	Εκ	μέρους	
όλων	τονίστηκε	«η αναγκαιότητα της μαζικής και δυναμικής συμμετοχής των συναδέλφων 
από κάθε γωνιά της χώρας, από όλα τα Σώματα, τους Κλάδους και τις Υπηρεσίες, ώστε, τα 
εν ενεργεία και αποστρατεία Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, 
ενωμένα, να σταθούν απέναντι σε μια Κυβέρνηση που ενεργεί ληστρικά και απαξιωτικά, 
αδιαφορώντας για τις καταγεγραμμένες αγωνίες μας και εκκλήσεις για αλλαγή πολιτικής και 
να δώσουν το μήνυμα της ενότητας και του αγώνα».
Κατά	τη	συνάντηση	αναπτύχθηκαν	τα	κοινά	προβλήματα	και	συμφωνήθηκε	να	υπάρξει	

ο	απαιτούμενος	συντονισμός	των	περαιτέρω	πρωτοβουλιών	και	δράσεων	όλων	των	φορέ-
ων	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	και	των	Ενόπλων	Δυνάμεων,	με	τη	σύσταση	Συντονιστικού	
Οργάνου	τις	αμέσως	προσεχείς	ημέρες.	«Μας ενώνουν οι διεκδικήσεις μας για μια θητεία 
αντάξια των προσδοκιών των Ελλήνων πολιτών, αλλά και για μια αξιοπρεπή ζωή στην ενέρ-
γεια και στην αποστρατεία. Το οφείλουμε στην κοινωνία που μας στηρίζει και στον όρκο που 
δώσαμε, να φυλάττουμε Θερμοπύλες».	Επίσης,	ιεραρχήθηκαν	τα	αιτήματα	της	διαμαρτυ-
ρίας:
-	Ενίσχυση	του	αξιόμαχου	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	και	των	Ενόπλων	Δυνάμεων
-	Άρση	των	μισθολογικών	αδικιών
-	Πλήρης	και	άμεση	εφαρμογή	των	αποφάσεων	του	ΣτΕ
-	Διάσωση	των	ασφαλιστικών	και	μετοχικών	ταμείων	και	επιστροφή	των	«αποθεματι-

κών»
-	Αξιοπρεπείς	συντάξεις.
Στη	συνάντηση	παρέστησαν	οι:	Αντιναύαρχος	Π.Ν	ε.α.	Ροΐδης	Γιώργος,	πρόεδρος	της	

Ανεξάρτητης	 Ένωσης	 Αποστράτων	 Ενόπλων	 Δυνάμεων	 (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ),	 Υποστράτηγος	
ε.α.	Ροζής	Βασίλειος,	αντιπρόεδρος	Ένωσης	Αποστράτων	Αξιωματικών	Στρατού	(ΕΑΑΣ),	
Υποστράτηγος	ε.α.	Χριστακόπουλος	Ευάγγελος,	πρόεδρος	της	Πανελλήνιας	Ομοσπονδίας	
Αποστράτων	Αξιωματικών	Σωμάτων	Ασφαλείας,	Ταξίαρχος	ε.α.	Νικολόπουλος	Βασίλει-
ος,	 πρόεδρος	Πανελλήνιας	Ομοσπονδίας	Στρατιωτικών	 (ΠΟΣ),	Αντιπλοίαρχος	Π.Ν	 ε.α.	
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Φωτιάδης	Τριαντάφυλλος,	εκπρόσωπος	της	Κίνησης	για	την	Εθνική	Άμυνα	(ΚΕΘΑ),	Αντι-
συνταγματάρχης	Τσουκαράκης	Ανέστης,	πρόεδρος	της	Πανελλήνιας	Ομοσπονδίας	Ενώσε-
ων	Στρατιωτικών	(ΠΟΕΣ)	και	ο	Αντιπλοίαρχος	Π.Ν	ε.α	Δεδής	Δημήτριος	μέλος	του	Δ.Σ	
του	Π.Μ/Σ.Α.Σ.Υ/Π.Ν	«Ξιφίας».	Επίσης,	την	αμέριστη	συμπαράστασή	τους	επιβεβαίω-
σαν	οι	πρόεδροι	των	Ενώσεων	Αποστράτων	Αξιωματικών	Πολεμικού	Ναυτικού	(ΕΑΑΝ)	
και	Πολεμικής	Αεροπορίας	(ΕΑΑΑ)	κ.	Αντιναύαρχος	Π.Ν.	ε.α.	Σ.	Περβαινάς	και	Απτχος	
(Ι)	ε.α.	Ιατρίδης	Κωνσταντίνος.
Στις	5	Σεπτεμβρίου	2014,	πράγματι	οι	διοργανωτές	μπορούσαν	να	καυχιούνται	για	την	

επιτυχία	 τους.	Η	συγκέντρωση	ήταν	από	 τις	 μεγαλύτερες	 που	 είχαν	 γίνει	 στη	συμπρω-
τεύουσα,	με	 τους	συνταξιούχους	 να	κάνουν	 ιδιαίτερα	αισθητή	 τη	συμμετοχή	 τους.	«Το 
καζάνι της οργής ξεχείλισε πια. Με τα Μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους πλήττεται 
συνολικά η ελληνική κοινωνία με τα σοβαρότατα προβλήματα στη δημόσια παιδεία, την 
υγεία και την ασφάλεια. Γκρεμίζεται το κοινωνικό κράτος. Διαλύονται οι δημόσιες υπηρεσί-
ες. Καταβαραθρώνεται η οικονομία και φτωχοποιείται ο λαός μας. Το φάσμα της ανεργίας 
χτυπά αλύπητα και τις δικές μας οικογένειες, καταδεικνύοντας το αδιέξοδο της πολιτικής 
που εφαρμόζεται δήθεν για τη σωτηρία της χώρας. Σήμερα, λοιπόν, εμείς εδώ, από αυτή τη 
μεγαλειώδη, ενωτική συγκέντρωση-σταθμό στα χρονικά του ένστολου συνδικαλιστικού μας 
κινήματος, στέλνουμε ένα και μόνο μήνυμα: Φτάνει πια, μη μας σώζετε άλλο!», αναφέρεται	
-μεταξύ	άλλων-	στο	Ψήφισμα,	το	οποίο	καλούσε	τον	Πρωθυπουργό	να	αποδείξει	εμπρά-
κτως	το	ενδιαφέρον	του	για	όλο	το	προσωπικό,	τα	στελέχη	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	και	
των	Ενόπλων	Δυνάμεων.
Καλούσαν	επίσης	τα	πολιτικά	κόμματα	και	τους	βουλευτές	να	ασκήσουν	τον	προσήκο-

ντα	κοινοβουλευτικό	έλεγχο	προς	τα	αρμόδια	υπουργεία,	ζητώντας	από	όλους	να	αναθε-
ωρήσουν	τις	πολιτικές	τους.	«Δεν είμαστε δεδομένοι κανενός, ούτε θα καταστούμε όμηροι 
των όποιων κυβερνητικών σχεδιασμών, όταν μάλιστα καθημερινά δίνουμε μάχες, θυσιάζο-
ντας και τη ζωή μας στο βωμό του καθήκοντος. Απαιτούμε από την Πολιτεία σεβασμό και 
θωράκισή μας από κάθε πλευρά, ώστε να είμαστε σε θέση να αντεπεξέλθουμε στις αντιξο-
ότητες και τους κινδύνους του λειτουργήματός μας. Μην υπονομεύετε την ασφάλεια των 
συμπολιτών και της πατρίδας μας! Το μήνυμα εστάλη. Ας κοιτάξουν να το λάβουν έγκαιρα!», 
καταλήγει	το	Ψήφισμα	που	επιδόθηκε,	με	το	τέλος	της	συγκέντρωσης	και	της	πορείας	προς	
το	υπουργείο	Μακεδονίας-Θράκης,	προς	τον	υπουργό	Γιώργο	Ορφανό.
Στις	6	Σεπτεμβρίου	2014,	ο	Πρωθυπουργός	κατά	την	επίσκεψή	του	στο	περίπτερο	της	

Ελληνικής	Αστυνομίας	στον	χώρο	της	69ης	ΔΕΘ	δέχθηκε	από	αντιπροσωπεία	των	ενστό-
λων	το	Ψήφισμά	τους.	Ο	ίδιος	είχε	δηλώσει	νωρίτερα:	«Ξέρω καλά ότι οι στρατιωτικοί και 
οι αστυνομικοί υπηρετούν με αληθινή αυταπάρνηση, με θυσίες προσωπικές, οικογενειακές, 
παρά τις σημαντικές μειώσεις που υπέστησαν τα τελευταία χρόνια. Είναι αληθινά παραδειγ-
ματική η ευσυνειδησία και ο πατριωτισμός που επιδεικνύουν. Και θέλω με την ευκαιρία να 
ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλα αυτά τα παιδιά, τα παιδιά μας -τους ιπτάμενους, 
τους ναύτες και τους οπλίτες- που μας κάνουν συνεχώς υπερήφανους ξεπερνώντας τους εαυ-
τούς τους. Όπως πρόσφατα συνέβη με την άσκηση “Ηνίοχος”, που ήταν πραγματικά υψη-
λοτάτου επιπέδου. Ξέρετε καλά ότι ήταν από την αρχή στις προτεραιότητές μου, να δώσουμε 
σημαντική ανακούφιση στους ενστόλους. Πολλοί από τους οποίους πήραν και το “κοινωνικό 
μέρισμα”, μόλις επιτύχαμε για πρώτη φορά το πρωτογενές πλεόνασμα. Η απόφαση του Συμ-
βουλίου Επικρατείας για αποκατάσταση των μισθολογικών τους απωλειών θα εφαρμοστεί! 
Τουλάχιστον όσο μας επιτρέπουν οι ανάγκες του Προϋπολογισμού. Και χωρίς, φυσικά, να 
ανατρέψει το δημοσιονομικό προγραμματισμό της χώρας και την πορεία εξόδου από την 
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κρίση. Έτσι, στα πλαίσια των δημοσίων οικονομικών, θα υπάρξει άμεσα η μέγιστη δυνατή 
αποκατάστασή τους. Με σεβασμό κυρίως στη διατήρηση του αξιόμαχου των Ενόπλων Δυ-
νάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και με ειδική μελέτη που το τεκμηριώνει αυτό, όπως 
άλλωστε ορίζει και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Και στο θέμα αυτό, όπλο μας είναι και πάλι η αλήθεια: Δεν μπορούμε μονομιάς να απο-
καταστήσουμε πλήρως τις αποδοχές του 2012! Ούτε για τους στρατιωτικούς, ούτε για τους 
αστυνομικούς, ούτε για κανέναν άλλο κλάδο. Οι αυξήσεις όμως θα δοθούν άμεσα στους 
ένστολους, θα είναι σημαντικές, χωρίς να βγάζουν την οικονομία από τους στόχους της ή να 
επιβαρύνουν άλλα στρώματα. Κι αυτό είναι εφικτό, γιατί ήδη έχουμε καταφέρει να συμμαζέ-
ψουμε τα οικονομικά του κράτους».
Στις	7	Σεπτεμβρίου	2014,	απαντώντας	στη	συνέχεια	οι	Ομοσπονδίες,	επισήμαναν	ότι:
Α. Τα ηχηρά μηνύματα που εκπέμψαμε προς κάθε κατεύθυνση, και δη προς το Μέγαρο 

Μαξίμου και την τρόικα, με τη μεγαλειώδη ενωτική συγκέντρωση διαμαρτυρίας των υπηρε-
τούντων και αφυπηρετησάντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις έφτασαν 
στους αποδέκτες τους. Το ζητούμενο, ωστόσο, παραμένει: να ικανοποιηθούν άμεσα τα δίκαια 
αιτήματά μας.

Ο κ. Πρωθυπουργός, προσπαθώντας να διασκεδάσει τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες μας, 
αφιέρωσε κατά την ομιλία του στα εγκαίνια της 79ης ΔΕΘ, 286 λέξεις, αλλά για το προκείμε-
νο δεν έδωσε σαφές στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων. Η αναμενόμενη από μας «εντολή 
Σαμαρά» για την άμεση συμμόρφωση του οικονομικού του επιτελείου στις αποφάσεις του 
ΣτΕ δεν ακούστηκε. Αντιθέτως, επικαλέστηκε και ο ίδιος τη δημοσιονομική στενότητα, υπο-
σχόμενος καλύτερες μέρες όταν και όποτε το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες. Σε κάθε 
περίπτωση, ευχαριστούμε τον κ. Πρωθυπουργό για το ενδιαφέρον του, όμως του επισημαί-
νουμε και σήμερα ότι το φιλότιμο δεν αρκεί για να εξασφαλίσει ο ένστολος τα προς το ζην, 
και μάλιστα ένα ζην άκρως επικινδύνως.

Β. Όπως έχουμε ήδη τονίσει από το βήμα της μεγαλειώδους συγκέντρωσης διαμαρτυρίας 
μας στην Πλατεία Λευκού Πύργου, τις προσεχείς ημέρες κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις 
μας, διεκδικώντας -σύμφωνα και με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας- αυτά 
που με απαράδεκτο τρόπο μάς έχουν αφαιρεθεί. Η διακοπείσα συνεδρίαση της Επιτροπής 
Συμμόρφωσης του ΣτΕ θα συνεχιστεί τη Δευτέρα, και ευθύς μόλις εκδοθεί το πρακτικό που 
θα ορίζει τα νόμιμα, οι Ομοσπονδίες μας θα προβούν σε περαιτέρω ενέργειες, προστατεύο-
ντας από τα «αρπακτικά» της τρόικας τα συμφέροντα όλων των ενστόλων.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, ώστε οι τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας -που κερδίσαμε με τους σκληρούς μας αγώνες τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια- να τύ-
χουν πλήρους και άμεσης εφαρμογής, και ασφαλώς χωρίς τον κίνδυνο παραγραφής. Το δίκιο 
μας είναι αδιαπραγμάτευτο και δεν το παραχωρούμε σε καμιά τρόικα.

Γ. Για τον καλύτερο συντονισμό των επόμενων κοινών κινητοποιήσεων και πρωτοβου-
λιών, τις προσεχείς ημέρες θα συγκληθούν τα συνδικαλιστικά μας όργανα εφόσον κριθεί 
σκόπιμο να επικαιροποιήσουν ειλημμένες αποφάσεις για την άσκηση της μέγιστης δυνατής 
πίεσης προς την κυβέρνηση, ενώ θα συγκροτηθεί και το Συντονιστικό Όργανο των συνδικα-
λιστικών φορέων των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Δ. Οι Ομοσπονδίες εκφράζουν με ικανοποίηση τις θερμές τους ευχαριστίες σε όλους τους 
συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, στην ενέργεια και στη σύνταξη, για την ενεργή συμμετο-
χή στον αγώνα και για τα χιλιάδες μηνύματα που έστειλαν προχθές και από τη Θεσσαλονίκη. 
Απευθυνόμενες δε σε αυτούς που έμειναν μακριά, ενώ θα μπορούσαν να ήταν εκεί, επιση-
μαίνουν με ιδιαίτερη έμφαση ότι η όποια προσωπική διαμαρτυρία για την εφαρμοζόμενη 
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κυβερνητική πολιτική λειτουργεί αποτελεσματικά, μόνο όταν συναντάται με τις οργανωμένες 
και συντονισμένες πρωτοβουλίες των σωματείων και των Ομοσπονδιών τους. Γι’ αυτό τούς 
καλούμε να ξεπεράσουν τις όποιες δυσπιστίες για τον αγώνα μας και κυρίως το κλίμα ηττο-
πάθειας και τη λογική τού «δεν γίνεται τίποτε», ώστε την επόμενη φορά να συνεισφέρουν κι 
αυτοί τη δική τους προσωπική, προστιθέμενη αξία.

Ε. Με όπλα το δίκαιο του αγώνα μας, αλλά και τις κατακτήσεις που δεν πρέπει να λησμο-
νούμε ότι οφείλουμε στο αγωνιστικό μας μέτωπο, καλούμε όλες μας τις δυνάμεις σε αγωνι-
στική ετοιμότητα, εν αναμονή λήψης περαιτέρω αποφάσεων. Δεν είναι αήττητοι, μπορούμε 
να κερδίσουμε και αυτή τη μάχη!».
Στις	11	Σεπτεμβρίου	2014	και	σε	συνέχεια	της	προηγούμενης	συνάντησής	τους	(2	Σε-

πτεμβρίου	 2014)	 συνεδρίασαν	 εκ	 νέοι	 όλοι	 οι	 φορείς	 των	 υπηρετούντων	 και	 των	 αφυ-
πηρετησάντων	στις	Ένοπλες	Δυνάμεις	 και	 τα	Σώματα	Ασφαλείας.	Ειδικότερα,	 κατά	 τη	
συνάντηση:

Α. Επαναβεβαιώθηκε η βούληση για τη συγκρότηση Συντονιστικού Οργάνου ενώ, ως 
πρώτο βήμα της κοινής μας προσπάθειας, συμφωνήθηκε να ζητηθεί άμεσα συνάντηση με τον 
υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη, προκειμένου να μας ενημερώσει για τον τρόπο 
που σκοπεύει η Κυβέρνηση να υλοποιήσει το διατακτικό των αποφάσεων του ΣτΕ, όπως 
εξήγγειλε ο κ. Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη.

Β. Συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν εντόνως τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στε-
λέχη των Σ.Α. και Ε.Δ., όσο και τις οικογένειές τους (ασφαλιστικά ταμεία, ανεργία, φτωχο-
ποίηση, προβλήματα στους τομείς υγείας, παιδείας κ.λπ.), καθώς και οι εξελίξεις αναφορικά 
με τις αποφάσεις του ΣτΕ. Τονίστηκε δε ότι, μόλις ενημερωθούμε επισήμως για το διατακτικό 
της Επιτροπής Συμμόρφωσης του ΣτΕ, θα προβούμε σε περαιτέρω συντονισμένες δράσεις.

Γ. Η προσπάθεια διεύρυνσης του μετώπου συνεργασίας και συμμετοχής στους κοινούς μας 
αγώνες πρέπει να ενταθεί. Είναι σαφές ότι τόσο η όλη αγωνιστική-καταγγελτική τακτική μας, 
από την έναρξη των Μνημονίων και των εφαρμοστικών τους Νόμων, όσο και η σθεναρή 
στάση μας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, έχουν φέρει τα πρώτα θετικά αποτε-
λέσματα, τα οποία οφείλουμε να διασφαλίσουμε και εμπράκτως να τα επιβάλουμε, χωρίς 
περιθώρια παρερμηνειών εκ μέρους της Κυβέρνησης. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΑ 
ΜΝΗΜΟΝΙΑ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Οι Ομο-
σπονδίες καλούν τους συναδέλφους να δυναμώσουν το κοινό μας μέτωπο, στηρίζοντας τις 
πρωτοβουλίες μας γιατί ο δρόμος είναι μακρύς, δύσβατος, και όχι στρωμένος με ροδοπέτα-
λα. Κανένας αγώνας δεν κερδίζεται χωρίς μάχες.

Η μη συμμόρφωση

Στις	12	Σεπτεμβρίου	2014,	οι	Πρωτοβάθμιες	Οργανώσεις	ενημερώθηκαν	για	την	από-
φαση	του	Τριμελούς	Συμβουλίου	Συμμόρφωσης	του	ΣτΕ,	το	οποίο	αποφαινόταν	ότι	εί-
ναι	αδικαιολόγητη	η	μη	συμμόρφωση	του	υπουργείου	Οικονομικών.	Σύμφωνα	με	το	υπ.	
αριθμ.	10/2014	διατακτικό,	ο	υπουργός	Οικονομικών	καλείται	να	συμμορφωθεί	προς	τις	
εν	λόγω	αποφάσεις	εντός	δυο	μηνών	από	την	κοινοποίησή	του,	ορίζει	δε	νέα	ημερομηνία	
συζήτησης	της	υπόθεσης	ενώπιον	του	ιδίου	Συμβουλίου	την	28η	Νοεμβρίου	2014.
Στο	εξαιρετικής	νομικής	σημασίας	πρακτικό,	περιγράφεται	η	υποχρέωση	της	κυβέρνησης:
Α) Να επιστρέψει τα ποσά που παρακρατήθηκαν από τον κάθε Έλληνα αστυνομικό ως 

αχρεωστήτως καταβληθέντα, δυνάμει της Υπουργικής Απόφασης που κηρύχθηκε αντισυνταγ-
ματική,
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Β) Να μεριμνήσει για τον τρόπο επιστροφής των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν 
στη διαφορά μεταξύ των αποδοχών που οι αστυνομικοί ελάμβαναν προ της εφαρμογής του 
Ν. 4093/2012 και αυτών που τους καταβλήθηκαν μετά τις περικοπές που υπέστησαν κατ’ 
εφαρμογή του νόμου αυτού και

Γ) Να αναβιώσει τα ειδικά μισθολόγια για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλεί-
ας, όπως ίσχυαν προ της τροποποιήσεώς τους με τις αντισυνταγματικές διατάξεις του Ν. 
4093/2012 (επαναφορά στα μισθολογικά επίπεδα του 2012).
Στο	ίδιο	πρακτικό,	αναγνωρίζεται,	βέβαια,	η	ευχέρεια	της	κυβέρνησης	να	προβεί	στην	

κατάρτιση	νέου	μισθολογίου	για	τα	στελέχη	των	Σ.Α.,	πλην	όμως	αυτό	δεν	μπορεί	να	κα-
θοριστεί	σε	επίπεδο	αντίστοιχο	αυτού	που	δημιουργήθηκε	με	τις	αντισυνταγματικές	διατά-
ξεις	του	4093/2012,	ήτοι	του	ισχύοντος,	καθώς	κάτι	τέτοιο	θα	ισοδυναμούσε	σε	παραβίαση	
του	δεδικασμένου,	ανέφεραν	στην	ανακοίνωσή	τους	οι	Ομοσπονδίες.
Να	σημειωθεί	επίσης	ότι	καμία	από	τις	αιτιάσεις	του	υπουργού	Οικονομικών	δεν	έγινε	

δεκτή	από	το	Τριμελές	Συμβούλιο	Συμμόρφωσης,	καθώς,	όπως	ρητά	αναφέρεται,	αυτές	
δεν	συνιστούν	νόμιμα	εμπόδια	για	την	απαιτούμενη	συμμόρφωση,	ούτε	δικαιολογούν	προ-
σωρινή	αποχή	από	αυτήν,	ως	μη	βασιζόμενα	σε	κάποια	συνταγματική	διάταξη	ή	αρχή.	
Δηλαδή,	η	Κυβέρνηση	επικαλέστηκε	απαραδέκτως	και	αβασίμως	τόσο	την	αποτίμηση	του	
δημοσιονομικού	κόστους,	όσο	και	τη	διαπραγμάτευση	του	ζητήματος	με	τη	«λεγόμενη τρό-
ικα»	(sic),	έγραφαν	επί	λέξει	οι	δικαστές.
Κατόπιν	της	ανωτέρω	εξέλιξης	και	της	χαρακτηριστικής	ταχύτητας	με	την	οποία	λει-

τούργησε	το	Συμβούλιο	της	Επικρατείας,	οι	Ομοσπονδίες,	ενθαρρυμένες	από	τη	σημαντι-
κή	αυτή	εξέλιξη,	συνέχισαν	τον	αγώνα	τους,	ώς	την	πλήρη	δικαίωση,	για	να	μην	υπάρξει	
δηλαδή	καμία	οικονομική	απώλεια	για	τους	συναδέλφους	τους.

Στις	15	Σεπτεμβρίου	2014,	με	την	ολοκλήρωση	της	επίσκεψης	του	Αρχηγού	της	Αξιω-
ματικής	Αντιπολίτευσης	και	Προέδρου	του	ΣΥΡΙΖΑ	Αλέξη	Τσίπρα	στην	79η	ΔΕΘ,	οι	Ομο-
σπονδίες	εξέφρασαν	πάντως	την	απογοήτευσή	τους,	διότι	δεν	αναφέρθηκε,	όπως	ανέμε-
ναν,	στα	αιτήματα	των	αστυνομικών,	καίτοι	το	είχαν	ζητήσει	μετ’	επιτάσεως,	συζητώντας	
με	στελέχη	του	κόμματος	πριν	από	την	ομιλία	του:
Σημειώνουν	στην	ανακοίνωση:	«Μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας, τόσο 

στην ομιλία του το Σάββατο το βράδυ ενώπιον των εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων 
όσο και χθες, κατά τη συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο, δεν συμπεριέλαβε στις εξαγγελίες του 
τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, ούτε καν έκανε μια έστω αναφορά στους αγώνες και 
στα αιτήματά μας (αποκατάσταση αδικιών, ΤΕΑΠΑΣΑ κ.λπ.), καίτοι τον είχαμε ενημερώσει 
διεξοδικά επ’ αυτών, κατά τη συνάντησή μας στην Αθήνα, στις 6 Αυγούστου 2014.

Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε από την Αξιωματική Αντιπολίτευση -δεδομένου ότι ανα-
γνωρίζει, όπως διατείνεται, τις τραγικές επιπτώσεις των Μνημονίων στη λειτουργία της 
Ελληνικής Αστυνομίας και δη στο ανθρώπινο δυναμικό, τις οποίες άλλωστε περιλαμβάνει 
και στις Θέσεις της για την Ελληνική Αστυνομία- να αναλάβει πρωτοβουλίες για την άμεση 
εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, όσον αφορά τουλάχιστον τις 
μισθολογικές περικοπές του 2012.

Ενόψει δε της συνάντησης που έχουμε αιτηθεί να πραγματοποιηθεί άμεσα με τον υπουργό 
Οικονομικών, καλούμε όλα τα πολιτικά κόμματα να πάρουν θέση, αποδεικνύοντας εμπρά-
κτως το ενδιαφέρον τους για την εύρυθμη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας, βάζοντας 
φρένο στην απαξίωση και στο μαρασμό της».
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Στις	30	Σεπτεμβρίου	2014,	πραγματοποιήθηκε	η	τρίτη	κατά	σειράν	κοινή	συνάντηση	
των	εκπροσώπων	των	Ομοσπονδιών	-	Ενώσεων-	Οργανώσεων	των	υπηρετούντων	και	των	
αφυπηρετησάντων	στις	Ένοπλες	Δυνάμεις	και	στα	Σώματα	Ασφαλείας.	Ειδικότερα:

1)  Διαπιστώθηκε από όλους η αναγκαιότητα της κλιμάκωσης του κοινού αγωνιστικού μας 
μετώπου, λόγω της παρελκυστικής πολιτικής της κυβέρνησης και των επικοινωνιακών 
τεχνασμάτων που χρησιμοποιεί, ώστε να αποφύγει να συμμορφωθεί πλήρως στις απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, χωρίς εκπτώσεις και χωρίς καμία συζήτηση 
για νέο μισθολόγιο.

2)  Aπαιτούμε άμεσα τη νομοθετική ρύθμιση για την επαναφορά των μισθών τουλάχιστον 
στα επίπεδα του 2012 και την καταβολή των αναδρομικών, όπως ακριβώς έπραξε η 
κυβέρνηση για τους δικαστές και τα μέλη του ΝΣΚ με τον Ν. 4270/2014, άρθρο 181.

3)  Η νομοθέτηση των καθοριστικών για την επιβίωση του ανθρώπινου δυναμικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ρυθμίσεων, προϋποθέτει ειλικρινή 
διάλογο και όχι αιφνιδιασμούς. Προς τούτο, απαιτούμε άμεση συνάντηση με τον υπουρ-
γό Οικονομικών.

4)  Σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά μας ταμεία, μας τρομάζει το γεγονός ότι στις κυβερνη-
τικές αποφάσεις δεν επικρατεί η λογική ούτε η ηθική, διότι προωθείται ο «ξαφνικός 
θάνατός» τους και η απεμπόληση του δημόσιου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. 
Επειδή μια τέτοια μεταχείριση δεν περιποιεί τιμή στους άνδρες και τις γυναίκες των 
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία και εν αποστρατεία, 
εκφράστηκε η βούληση για δημιουργία Ασφαλιστικού Πυλώνα Ενόπλων Δυνάμεων και 
Σωμάτων Ασφαλείας. Προς τούτο αποφασίστηκε να συζητηθεί το σοβαρότατο αυτό 
θέμα στα Διοικητικά Συμβούλια μετά από την εκπόνηση μελετών και τη στάθμιση όλων 
των δεδομένων. Στην παρούσα φάση, προκρίνεται σκόπιμο να απαιτηθεί από την κυ-
βέρνηση η απόσυρση όλων των αντιασφαλιστικών άρθρων των νόμων που «βάζουν 
το μαχαίρι στο λαιμό» των ασφαλισμένων και να δοθεί τουλάχιστον παράταση, ώς τις 
30/6/2015, ώστε να υπάρξει ικανός χρόνος για τη λήψη αποφάσεων ζωτικών για το 
παρόν και το μέλλον τους. Διαμηνύουμε, τέλος, στην κυβέρνηση, στα πολιτικά κόμματα 
που τη στηρίζουν και σε κάθε βουλευτή των συγκυβερνώντων κομμάτων, να αναλάβουν 
προσωπικά τις ευθύνες τους με τις όποιες αποφάσεις τους, σεβόμενοι την αξιοπρέπειά 
μας.

Στη	συνάντηση	πήραν	μέρος	οι	εκπρόσωποι	των	Ομοσπονδιών	των	εν	ενεργεία	στελε-
χών	των	Σωμάτων	Ασφαλείας,	ο	αντιπρόεδρος	και	ο	ειδικός	γραμματέας	της	Πανελλήνιας	
Ομοσπονδίας	Αποστράτων	Αστυνομίας	Γρηγόριος	Αναγνώστου,	Αντιστράτηγος	ε.α.,	επί-
τιμος	Υπαρχηγός	Ελληνικής	Αστυνομίας,	και	Νικήτας	Καλογιαννάκης,	Αστυνομικός	Διευ-
θυντής	ε.α.,	ο	Αντιναύαρχος	Π.Ν.	ε.α.	Σ.	Περβαινάς,	πρόεδρος	της	Ένωσης	Αποστράτων	
Αξιωματικών	Ναυτικού	 (ΕΑΑΝ),	 ο	Υποπτέραρχος	 ε.α.	 Κων/νος	Δελλής,	 αντιπρόεδρος	
της	Ένωσης	Απόστρατων	Αξιωματικών	Αεροπορίας	(ΕΑΑΑ),	ο	Ταξίαρχος	ε.α.	Δημήτρι-
ος	Χατσίκας	της	Ένωσης	Αποστράτων	Αξιωματικών	Στρατού	(ΕΑΑΣ),	ο	Ταξίαρχος	ε.α.	
Βασίλειος	Νικολόπουλος,	πρόεδρος	της	Πανελλήνιας	Ομοσπονδίας	Στρατιωτικών	(ΠΟΣ)	
και	ο	Αρχος	(Ο)	ε.α.	Γ.	Αντωνιάδης,	πρόεδρος	του	Συνδέσμου	Αποφοίτων	ΣΣΑΣ,	ενώ	ήταν	
σύμφωνη	και	 η	Πανελλήνια	Ομοσπονδία	Ενώσεων	Στρατιωτικών	 (ΠΟΕΣ),	 ο	 πρόεδρος	
της	οποίας,	Συνταγματάρχης	Ανέστης	Τσουκαράκης,	δεν	κατέστη	δυνατόν	να	είναι	παρών.

«Ούτε μια μέρα, ούτε μια ώρα, ούτε ένα λεπτό χαμένο, για να μην απολέσουμε αυτά που 
κερδίσαμε διαρκούσης της δίνης των Μνημονίων.
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Αυτό είναι και πρέπει να είναι το κύριο μέλημά μας από δω και στο εξής, ώσπου να περά-
σουμε τον κάβο της ύφεσης και της ανασφάλειας. Η αχτίδα φωτός που ανατέλλει στον αγωνι-
στικό μας ορίζοντα, να γίνει ισχυρή δέσμη αισιοδοξίας για ένα καλύτερο αύριο, επαγγελματι-
κά και προσωπικά για όλους»,	συμπλήρωνε	από	τη	σκοπιά	της	η	«Αξιωματική	Αστυνομία»	
(τεύχος	41).	Και	συνέχιζε	στο	κύριο	άρθρο	της:

«Υπεραισιόδοξη τοποθέτηση; Ίσως. Αλλά αν δεν ακολουθήσουμε την άκρη του νήματος 
των συνδικαλιστικών επιτυχιών που καταγράψαμε φέτος, δεν θα μπορέσουμε αφενός να τις 
εξαργυρώσουμε πραγματικά για μια καλύτερη ζωή και αφετέρου δεν θα καταφέρουμε να 
εγγράψουμε νέες επιτυχίες, ώστε να έχει συνέχεια και συνέπεια η πορεία που ακολουθούμε. 

Διότι, αποτελούν συνδικαλιστικές επιτυχίες και δικαίωση του αντιμνημονιακού μας αγώνα 
οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις άδικες περικοπές που είχαμε υποστεί 
το 2012. Αποτελεί επιτυχία το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν τόλμησε τελικά να εφαρμόσει τις 
ρυθμίσεις που είχαν ψηφιστεί για νέες περικοπές. Αποτελεί επιτυχία το γεγονός ότι ο Πρωθυ-
πουργός από το βήμα της 79ης ΔΕΘ αφιέρωσε μέρος της ομιλίας του στους ένστολους, ανα-
κοινώνοντας ότι “η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας θα εφαρμοστεί. Τουλάχιστον όσο 
μας επιτρέπουν οι ανάγκες του Προϋπολογισμού. Στα πλαίσια των δημοσίων οικονομικών, 
θα υπάρξει άμεσα η μέγιστη δυνατή αποκατάστασή τους. Με σεβασμό κυρίως στη διατήρηση 
του αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας”, είπε στην ομιλία του 
ο κ. Αντώνης Σαμαράς.

Αλλά, μήπως, γι’ αυτό το αξιόμαχο όλοι εμείς δεν είχαμε υψώσει φωνή διαμαρτυρίας, ευ-
θύς εξαρχής, τονίζοντας ότι ήταν καταστροφικό και ατελέσφορο, το να περικόπτονται διαρ-
κώς και αμετροεπώς οι λειτουργικές δαπάνες, καθώς επίσης και το να καταβαραθρώνεται το 
βιοτικό μας επίπεδο, αδιάφορο αν αυτό αντανακλούσε αρνητικά στις παρεχόμενες υπηρεσίες, 
προς την πατρίδα και την κοινωνία;

Μας παρεξήγησαν, ενώ θα έπρεπε να είναι δεδομένοι συμπαραστάτες στον αγώνα μας. 
Κάλλιο αργά παρά ποτέ... Μένει, βεβαίως, να δούμε τώρα, πώς μεταφράζεται από το υπουρ-
γείο Οικονομικών η πρωθυπουργική αναγνώριση των θυσιών μας. Διότι, αν πιστεύουν ότι με 
μεσοβέζικες λύσεις θα απορροφήσουν την αγανάκτηση που έχουν προκαλέσει σε όλους μας, 
πλανώνται πλάνην οικτράν. Ιδίως, όταν την ίδια ώρα, έχουν ανοίξει νέο μέτωπο με το ΤΕ-
ΑΠΑΣΑ. Δεν τους έφταναν τα 360.000.000 ευρώ, ζεστό χρήμα, που άρπαξαν από τα ταμεία 
του, δεν τους έφταναν τα περίπου 17.000.000 ευρώ που επίσης άρπαξαν από τον ερανικό 
λογαριασμό του Ιδρύματος “Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας”, τώρα εποφθαλμιούν ασύστολα 
ξανά και τα εναπομείναντα 250.000.000! Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κι εμείς οι Αξι-
ωματικοί δεν είμαστε διατεθειμένοι, όπως δεν είναι και κανένας μα κανένας συνάδελφός μας 
διαθέσιμος, να τα αποδεχθεί στο όνομα οποιασδήποτε δικαιολογίας. 

Η συνταγή που εφάρμοσαν ήταν λάθος και πρέπει, επιτέλους, να το παραδεχθούν. Δεν τους 
φταίει σε τίποτε ούτε η Ελληνική Αστυνομία ούτε η Ελλάδα. 

Νισάφι πια με τα ωραία λόγια και τις ανέξοδες υποσχέσεις. Η αστυνομική οικογένεια 
απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα από τους πολιτικούς ταγούς της χώρας. Αρκετά έχει 
υποφέρει από τα υπερφίαλα και τα αλαζονικά καμώματά τους. Απαιτεί σεβασμό και, επιτέ-
λους, μια όδευση ευθυγραμμισμένη με τις ελληνικές μας παραδόσεις, τις πανάρχαιες αρετές 
και αξίες μας, και όχι μια πορεία προκαθορισμένη υπό τα κελεύσματα των βλαβερών εγχώ-
ριων και εξωχώριων κέντρων και παράκεντρων εξουσίας και παραεξουσίας».

Τελικά,	στις	6/10/2014,	από	τον	αναπληρωτή	υπουργό	Οικονομικών	Χρήστο	Σταϊκούρα	
κατατέθηκε	στη	Βουλή	το	προσχέδιο	του	προϋπολογισμού	έτους	2015,	το	οποίο	προέβλε-
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πε	την	ενίσχυση	των	εισοδημάτων	των	στελεχών	των	Ενόπλων	Δυνάμεων	και	των	Σωμά-
των	Ασφαλείας	με	συνολικά	κονδύλια	ύψους	415.000.000	ευρώ	για	Σ.Α	και	Ε.Δ.
Ειδικότερα,	οι	υποχρεώσεις	των	αναδρομικών	αποδοχών	και	συντάξεων	των	δικαστι-

κών	και	 των	 ενστόλων	υπολογίζονταν	 για	 την	περίοδο	από	1/8/2012	 έως	31/6/2014	σε	
414,7	εκατ.	ευρώ,	ενώ	η	καταβολή	των	αυξημένων	αποδοχών	και	συντάξεών	τους	προσ-
διοριζόταν	για	το	διάστημα	από	1/7/2014	έως	την	31/12/2014	και	ήταν	162,2	εκατ.	ευρώ.
Οι	εξελίξεις	αυτές	αντιμετωπίστηκαν	από	τους	συνδικαλιστές	με	μετριοπάθεια,	σοβαρό-

τητα	και	υπευθυνότητα,	δεδομένου	ότι	τα	μνημόνια	άφηναν	πίσω	τους	παντού	καμένη	γη...	

Το όραμα του νέου προέδρου

Ο	νέος	πρόεδρος	παραχώρησε	την	πρώτη	του	συνέντευξη	στην	«Αξιωματική	Αστυνο-
μία»,	δίνοντας	το	στίγμα	της	προεδρίας	του	και	μη	διστάζοντας	να	μιλήσει	έξω	από	τα	
δόντια	για	όλα	τα	θέματα:
Ζητούμενο,	μια	φίλια	προς	την	Αστυνομία	πολιτική!

Α.Α.:	Κύριε	Πρόεδρε,	αναλάβατε	τα	ηνία	της	Ομοσπονδίας	σε	μια	κρίσιμη	περίοδο	για	
τη	χώρα,	αλλά	και	για	την	Ελληνική	Αστυνομία.	Πώς	αποτιμάτε	τα	τελευταία	γεγονότα	και	
πώς	βλέπετε	να	προχωράμε	από	δω	και	μπρος;

Πράγματι, είναι πολύ σωστό να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτά που συμβαίνουν γύρω 
μας επηρεάζουν και τη δραστηριότητα της Ομοσπονδίας μας, το αγωνιστικό μας πλαίσιο, 
τις επιδιώξεις μας, το όραμά μας για την Ελληνική Αστυνομία. Η πολιτική των Μνημονίων 
έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας, η φτώχεια 
και η ανεργία είναι πρωτόγνωρα φαινόμενα για τις δικές μας γενιές, κι εμείς όλα αυτά τα 
λαμβάνουμε υπόψη μας. Η κρίση που πλήττει την ελληνική κοινωνία, πλήττει, επομένως, 
και την αστυνομική οικογένεια κι εμείς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ό,τι αρνητικό 
υπάρχει.

Α.Α.:	Μας	λέτε,	δηλαδή,	ότι	εξαιτίας	της	κρίσης	ή	και	των	πολιτικών	που	εφαρμόζονται	
για	την	αντιμετώπισή	της,	το	διεκδικητικό	πλαίσιο	της	Ομοσπονδίας	δεν	είναι	αυτό	που	θα	
ήταν	υπό	άλλες	συνθήκες.

Προφανώς. Τα μεγάλα ζητήματα της αναδιοργάνωσης των αστυνομικών υπηρεσιών, των 
θεσμικών αλλαγών στον τομέα της εκπαίδευσης, των κρίσεων και προαγωγών, αλλά και ο 
αυτονόητος στόχος κάθε συνδικάτου για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και του επαγγελ-
ματισμού των στελεχών του συνθλίβονται σε συνθήκες κρίσης. Άλλες είναι οι προτεραιότητες 
της κεντρικής κυβέρνησης και άλλες οι δικές μας. Υπεισέρχονται διαφορικά κριτήρια, αν 
θέλετε, στην αξιολόγηση των προβλημάτων και στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, με 
αποτέλεσμα να μην υπάρχει ταύτιση, αν και, κατ’ εμέ, θα έπρεπε να υπάρχει. Η κυβέρνηση, 
στο όνομα της σωτηρίας της χώρας, εφάρμοσε μια πολιτική κατ’ επιταγή των δανειστών, 
προσκολλημένη στις λογιστικές αποτιμήσεις των οικονομικών δεδομένων και δυνατοτήτων, 
ενώ τα συνδικάτα έχουν στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους τον παράγοντα άνθρωπο. 
Εμείς αγωνιζόμαστε, λοιπόν, για τους συναδέλφους μας, πρώτα απ’ όλα. Διεκδικούμε γι’ αυ-
τούς με βάση τις δικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, και όχι γενικά και αόριστα.
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Α.Α.:	Παρά	ταύτα,	η	κρίση	θεσμών	αντικατοπτρίζεται	και	στις	λειτουργίες	 του	συν-
δικαλιστικού	κινήματος	της	χώρα.	Στο	δικό	μας	χώρο	διαπιστώνουμε	ότι,	παρά	τα	όποια	
προβλήματά	του,	σημειώνεται	μια	ανοδική	τάση.	Είναι	υπερβολή	αν	πούμε	ότι	το	συνδι-
καλιστικό	μας	κίνημα	είναι	στα	πάνω	του;

Η κρίση θεσμών, που προϋπήρχε της κρίσης που προκάλεσαν τα Μνημόνια στους θεσμούς, 
ήταν γνωστή. Η απαξίωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων καταγραφόταν επί χρόνια και 
εξορκιζόταν. Οι εργαζόμενοι γύριζαν την πλάτη τους στους εργατοπατέρες κι εκείνοι συνέ-
χιζαν στην ίδια ρότα. Ο δικός μας χώρος δεν γνώρισε τις παθογένειες των παλιών συνδικά-
των. Κατ’ αρχάς, είμαστε ένα νεογέννητο σχετικά κίνημα. Μόλις το 1994, με το νόμο 2265, 
νομιμοποιήθηκαν τα σωματεία και οι Ομοσπονδίες. Η πρώτη γενιά των συνδικαλιστικών 
μας στελεχών παρέδωσε ομαλά τη σκυτάλη στην επόμενη και τα πρώτα χρόνια ο εύλογος 
ενθουσιασμός συνοδευόταν από την ικανοποίηση υπερώριμων αιτημάτων. Σημειώνονταν 
κατακτήσεις και υπήρχε γενική ευφορία, η οποία αντανακλούσε και στη λειτουργία της Ομο-
σπονδίας μας. Με την πάροδο του χρόνου και υπό την πίεση της γενικότερης εξέλιξης των 
πραγμάτων στη χώρα μας, αρνητικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν και στο δικό μας χώρο, σε 
πολύ μικρή έκταση σε σχέση με άλλες οργανώσεις. Εμείς αντέξαμε, δεν υποκύψαμε σε πει-
ρασμούς, αποφύγαμε επικίνδυνους αυθορμητισμούς, πορευτήκαμε με σοβαρότητα, διατηρώ-
ντας ισορροπίες, και γι’ αυτό την ώρα της κρίσης σταθήκαμε όρθιοι. Κοιτάμε στα μάτια 
τους συναδέλφους μας και τους καλούμε να στηρίξουν τον αγώνα μας, που είναι δίκαιος και 
εδράζεται στις δικές τους ανάγκες και στις δικές τους προσδοκίες.

Α.Α.:	Πολλοί	εκφράζουν	τον	προβληματισμό	τους	για	τη	μη	ικανοποιητική	συμμετοχή	
νέων	Αξιωματικών	στις	συνδικαλιστικές	μας	δράσεις.	Ποια	είναι	η	αλήθεια;

Λαμβάνοντας υπόψη τι ισχύει σήμερα συνολικά στο συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας 
και πώς ανταποκρίνεται ο κόσμος στα καλέσματα άλλων φορέων, της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ 
ειδικότερα, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει για μειωμένη ανταπόκριση ή 
για περιορισμένη συνδικαλιστική δράση. Ίσα-ίσα, αν δει κανείς αντικειμενικά τον απολο-
γισμό μας, θα συμφωνήσει ότι δεν έχουμε σταματήσει ούτε μια μέρα. Καθημερινά κάτι μας 
απασχολεί και είναι επόμενο σε τακτά χρονικά διαστήματα να θέλουμε και τη βοήθεια των 
απλών μελών μας. Επιζητούμε τη δική τους βοήθεια όταν υπάρχει λόγος να ασκήσουμε πίεση 
στους κυβερνώντες. Δεν διαδηλώνουμε για να διαδηλώνουμε. Τα πεπραγμένα μας, λοιπόν, 
έχουν θετικό πρόσημο, και αυτό οφείλεται στην ικανοποιητική συμμετοχή των μελών μας. 
Θα μπορούσε να είναι καλύτερη, σίγουρα. Πιστεύω πάντως ότι ειδικά την περίοδο αυτή, 
λόγω και της τεράστιας επιτυχίας που είχαμε με την εξέλιξη της προσφυγής μας στο ΣτΕ, 
βρισκόμαστε σε μια ανοδική φάση, την οποία λαμβάνει υπόψη της η κυβέρνηση και γι’ αυτό 
δεν μας αγνοεί. Εντάσσει στον πολιτικό της σχεδιασμό τα αιτήματά μας, κι αυτό φάνηκε και 
από την τοποθέτηση του κ. Πρωθυπουργού στην 79η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Α.Α.:	Αλήθεια	είναι	αυτό,	αλλά	πολλοί	λένε	ότι	η	κυβέρνηση	παίζει	με	το	χρόνο	με	το	
βλέμμα	στραμμένο	στις	κάλπες…

Πράγματι, η κυβέρνηση αμφιταλαντεύεται με το τι ακριβώς θέλει να πράξει, καθώς όλα 
περιστρέφονται γύρω από τις βουλευτικές εκλογές, κι αυτό είναι ένα ακόμα απόνερο της 
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κρίσης. Τα αιτήματά μας δεν είναι συντεχνιακά και δεν μπορεί να εντάσσονται σε μικρο-
κομματικές λογικές. Εμείς αγωνιζόμαστε, σε συνεργασία με τις άλλες Ομοσπονδίες, για να 
μην καταρρεύσει η εσωτερική ασφάλεια της χώρας. Βεβαίως διεκδικούμε τη βελτίωση των 
οικονομικών μας απολαβών -γι’ αυτό, άλλωστε, προσφύγαμε στο ΣτΕ και δικαιωθήκαμε-, 
ενδιαφερόμαστε για το ασφαλιστικό μας μέλλον και για τα Ταμεία μας, αλλά αυτά δεν εί-
ναι άσχετα από τον κεντρικό μας στόχο. Να μη λησμονούμε ότι κεντρικό σύνθημά μας στο 
23ο πανελλαδικό συνέδριο ήταν το «Θωρακίζοντας την Αστυνομία, προστατεύουμε τους θε-
σμούς». Αυτό, για να γίνει πράξη, προϋποθέτει την υλοποίηση μιας φιλοαστυνομικής πολι-
τικής, και το εννοώ, κυριολεκτικά. Δεν μπορεί να είναι ταμπού για κάποιους κυρίως από το 
χώρο της Αριστεράς αυτό το ζήτημα. Έχουν αλλάξει οι εποχές. Οικονομική ανάπτυξη χωρίς 
ασφάλεια στον τόπο δεν νοείται. Άλλως, θα μας κυβερνά η μαφία και το παρακράτος. Δεν 
είμαστε εμείς μόνο που το επισημαίνουμε αυτό. Η πολιτική διαφθορά, η αποθράσυνση του 
οργανωμένου εγκλήματος και της διαπλοκής, καταγγέλλονται με τον πιο επίσημο τρόπο από 
το βήμα της Βουλής. Αλλά αυτά δεν αρκούν. Δεν είναι κακό να διαβάσει κανείς ξανά τα υλικά 
του συνεδρίου μας, την εισήγηση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, του κ. Ρακι-
ντζή. Πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα. Κι εμείς, ως Αξιωματικοί, δικαιωματικά διεκδικούμε 
ρόλο στη διαδικασία της κάθαρσης και της επανάκτησης των χαμένων αξιών, ως κοινωνία, 
ως χώρα, ως λαός και ως έθνος. Σε πείσμα όλων εκείνων που θεωρούν τελειωμένη υπόθεση 
την ιστορική μας υπόσταση ως Ελλήνων..

Α.Α.:	Λαμβάνοντας	υπόψη	τις	αποφάσεις	του	τελευταίου	συνεδρίου	και	ενόψει	του	επό-
μενου,	τι	μήνυμα	θα	θέλατε	να	στείλετε	στα	μέλη	μας;

Με τα μέλη μας θέλω να είμαστε σε διαρκή επικοινωνία. Αυτός είναι ο δοκιμασμένος 
δρόμος που μας επιτρέπει να μην καβαλάμε το καλάμι, όταν αναλαμβάνουμε κάποιο αξίωμα, 
αλλά να κοιτάμε γύρω μας και να αντιλαμβανόμαστε τι μας ζητούν εκείνοι που μας εμπιστεύ-
τηκαν τις τύχες τους. Ο ρόλος του συνδικαλισμού είναι τεράστιος και δεν είναι τυχαίο ότι 
απαξιώθηκε με ευθύνη και των κυβερνώντων. Καμία κυβέρνηση δεν θέλει ισχυρά συνδικάτα 
και γι’ αυτό με πλάγια μέσα επιδιώκει τη διάβρωσή τους. Εμείς, λοιπόν, διαβεβαιώνουμε τους 
συναδέλφους ότι δεν είμαστε δεδομένοι κανενός και γι’ αυτό πρέπει να μας εμπιστεύονται και 
να μας στηρίζουν. Να μας κρίνουν καθημερινά, και όπου εντοπίζουν λάθη ή παραλείψεις, να 
μας τα επισημαίνουν. Η σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας είναι αυτό που τροφοδοτεί και 
ενισχύει τη δική μας βούληση για προσφορά στο συνάδελφο.

Α.Α.:	Και	για	το	διεκδικητικό	πλαίσιο;

Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις, γνωρίζετε ότι έχουμε πολλά μέτωπα ανοικτά. Δώ-
σαμε μεγάλη βαρύτητα στην αναδιοργάνωση των αστυνομικών υπηρεσιών με τα γνωστά 
αποτελέσματα. Η προηγούμενη Ηγεσία, δυστυχώς, δεν έλαβε υπόψη τις προτάσεις μας, με 
αποτέλεσμα να έχουμε χάσει άλλη μια ολόκληρη χρονιά. Δώσαμε, επίσης, μεγάλη βαρύτητα 
στα οικονομικά. Κερδίσαμε, όπως προανέφερα, με το σπαθί μας τη μάχη στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας και είμαστε εδώ, δίνοντας καθημερινά νέες μάχες για να αναγκάσουμε την 
κυβέρνηση να συμμορφωθεί πλήρως στα διαλαμβανόμενα στο πρακτικό της απόφασης. Το 
ΤΕΑΠΑΣΑ μάς απορροφά, επίσης, πολλές δυνάμεις. Αυτό το σύνθετο πρόβλημα, η κυβέρνη-
ση θέλει να το “λύσει”, θίγοντας τα συμφέροντα των ασφαλισμένων. Μετακυλίει στις πλάτες 
μας τις ευθύνες άλλων κι εμείς καλούμαστε να λάβουμε αποφάσεις που θα σηματοδοτήσουν 
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το μέλλον όχι μόνο το δικό μας αλλά και των επόμενων γενιών. Δεν το δεχόμαστε αυτό. 
Ζητάμε πίσω τα λεφτά που χάσαμε με το κούρεμα των αποθεματικών, ζητάμε ένα βιώσιμο 
ταμείο, και όχι να αποτελέσει το δικό μας ταμείο “πρόσοδο” για το ξελάσπωμα άλλων προ-
βληματικών ταμείων. Μας απασχολούν επίσης άλλα θέματα, όπως είναι η εξέλιξη των νέων 
Αξιωματικών, οι οποίοι πλέον με τα νέα ασφαλιστικά δεδομένα θα πρέπει να διανύσουν μια 
35ετή τουλάχιστον διαδρομή προκειμένου να έχουν πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα, και 
μάλιστα αμφιβόλου αντικρίσματος. 

Κλείνοντας, το μήνυμα που στέλνω μέσω του περιοδικού μας σε όλους τους αναγνώστες 
μας είναι ένα: ο δρόμος είναι μακρύς και δύσβατος, και για να τον διαβούμε, χρειαζόμαστε 
τη βοήθεια όλων των μελών μας. Δεν περισσεύει κανείς. Όσο πιο ισχυρή είναι η Ομοσπονδία 
μας, τόσο περισσότερα μπορούμε να κερδίσουμε και σήμερα και αύριο, όταν θα δημιουργη-
θούν καλύτερες συνθήκες στη χώρα μας. Το δικό μας δόγμα δεν είναι μοιρολατρικό. Αρνού-
μαστε ότι “αυτή είναι η κατάσταση και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε”. Δίνουμε και θα 
συνεχίσουμε να δίνουμε καθημερινά τη μάχη μέχρι την τελική δικαίωση».

ΩΡΑ υπ-εύθυνων αποφάσεων

Το	24ο	τακτικό	συνέδριο	της	Ομοσπονδίας	πραγματοποιήθηκε	στις	2	και	3	Δεκεμβρίου	
2014,	με	κεντρικό	σύνθημα	«ΩΡΑ υπ-εύθυνων αποφάσεων, διασφαλίζουμε το παρόν με το 
βλέμμα στο μέλλον», ένα	σύνθημα	που	-πέραν	του	ότι	εξέφραζε	την	δεδηλωμένη	βούληση	
των	συνέδρων	για	συνέχιση	ενός	αδιάπτωτου	αγώνα	για	τη	διασφάλιση	των	υπηρεσιακών	
και	προσωπικών	τους	συμφερόντων-	ερχόταν	να	«δέσει»	με	τη	γενικότερη	πολιτική	κα-
τάσταση	και	τα	αδιέξοδα	που	συναντούσαν	οι	πολιτικοί	μας	ταγοί	στην	προσπάθειά	τους	
να	ανταποκριθούν	στις	απαιτήσεις	της	κοινωνίας.	Τα	συμφέροντά	της,	το	ίδιο	όπως	και	τα	
συμφέροντα	της	αστυνομικής	οικογένειας	στο	σύνολό	της,	είχαν	βρεθεί	στη	μέγκενη	της	
τρόικας.	Αναζητείτο	ελπίς	για	την	ΕΛ.ΑΣ.	και	την	Ελλάδα,	και	σε	ό,τι	αφορά	την	πρώτη,	το	
ζητούμενο	ήταν	μια	πραγματικά	φιλοαστυνομική	πολιτική,	και	όχι	οι	ανέξοδες	υποσχέσεις	
ή	τα	υποκριτικά	χαϊδέματα	στην	πλάτη.
Υπό	αυτήν	την	έννοια,	ο	νέος	πρόεδρος	της	ΠΟΑΞΙΑ	Ιωάννης	Κατσιαμάκας	στην	παρθε-

νική	του	ομιλία,	ενώπιον	του	ανώτατου	συνδικαλιστικού	οργάνου,	δεν	μάσησε	τα	λόγια	του:
«Απευθύνομαι από το βήμα του συνεδρίου μας για πρώτη φορά ως Πρόεδρος της Π.Ο.Α-

ΞΙ.Α., καθώς μετά από μία σχεδόν 20ετή συνδικαλιστική πορεία, διαδέχτηκα στη θέση αυτή 
πριν από 5 περίπου μήνες τον επί 7 συναπτά έτη πρόεδρό μας και σήμερα επίτιμο πρόεδρο 
της Ομοσπονδίας μας και ουσιαστικό συμπαραστάτη μας, τον Δημήτρη Γεωργατζή.

Όπως, αγαπητέ πρόεδρε, ανέφερα και την ημέρα που σε διαδέχθηκα στο αξίωμα που έως 
τότε κατείχες επάξια, υπήρξες ο μακροβιότερος πρόεδρος στο τιμόνι της ΠΟΑΞΙΑ. Το γεγο-
νός αυτό, συν το ότι εκλεγόσουν πάντα πρώτος σε κάθε συνδικαλιστική αναμέτρηση, κατα-
δεικνύει όχι μόνο την αγάπη των συναδέλφων μας στο πρόσωπό σου, αλλά και την καθολική 
αναγνώριση της προσφοράς και του έργου σου όλα αυτά τα χρόνια.

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς… Τις ατελείωτες ώρες, τη μοναξιά, την πίεση για λύση προ-
βλημάτων… Δεν θα ξεχάσουμε, όμως, ποτέ τα σοφά σου λόγια “να εργαζόμαστε -συνδικα-
λιστικά και υπηρεσιακά- αποφεύγοντας την τύρβη, τις ιδιοτελείς συνάφειες και τον θόρυβο, 
να αρνούμαστε να παρακαλέσουμε, να προβάλουμε τον εαυτό μας και να θυσιάσουμε την 
περηφάνια και την αξιοπρέπειά μας στο βωμό της προσωπικής ανέλιξης”. Από τη μεριά μου, 
αφού σ’ ευχαριστήσω εκ μέρους όλων μας για μία ακόμη φορά, θέλω να διαβεβαιώσω τόσο 
εσένα όσο και τους συναδέλφους του Δ.Σ. που μου εμπιστεύτηκαν τη Διοίκηση της Ομοσπον-
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δίας, ότι θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης τους 
και να ανταποκριθώ στις υψηλές απαιτήσεις της θέσεώς μου και ότι τις παρακαταθήκες που 
μας άφησες -όπως να μην κομματικοποιούμε τον αγώνα μας, να λειτουργούμε χωρίς απο-
κλεισμούς και προπαντός να επιδεικνύουμε καθημερινά και εμπράκτως το ενδιαφέρον μας 
για τον συνάδελφό μας και τα προβλήματά του- θα τις τηρήσουμε ως ευαγγέλιο.

Αγαπητέ πρόεδρε, φίλε μας Στρατηγέ, στην υπηρεσιακή μας διαδρομή ο καθένας γεύεται 
και χαρές και λύπες, όμως η αξία του καθενός μένει αναλλοίωτη, όπως το χρυσάφι που δεν 
χάνει την αξία του όσο βαθιά και αν τα θάψεις στη γη».
«Επιστρέφοντας»	εν	συνεχεία	στα	καυτά	θέματα	που	καλείται	να	αντιμετωπίσει	σύσσω-

μο	το	συνδικαλιστικό	κίνημα	των	αστυνομικών,	τόνισε	ότι «αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, 
επηρεάζουν και τη δραστηριότητα της Ομοσπονδίας μας, το αγωνιστικό μας πλαίσιο, τις επι-
διώξεις μας και το όραμά μας για την Ελληνική Αστυνομία. Η πολιτική των Μνημονίων έχει 
προκαλέσει πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας, η φτώχεια και η 
ανεργία, καταστάσεις πρωτόγνωρες για τις δικές μας γενιές, είναι φαινόμενα που πρέπει να τα 
λαμβάνουμε υπόψη μας. Η κρίση που πλήττει την ελληνική κοινωνία, πλήττει επομένως και 
την αστυνομική οικογένεια, κι εμείς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ό,τι αρνητικό υπάρχει.

Στην περίπτωσή μας βεβαίως, άλλες είναι οι προτεραιότητες	της κεντρικής κυβέρνησης 
και άλλες οι δικές μας. Υπεισέρχονται διαφορετικά κριτήρια, αν θέλετε, στην αξιολόγηση 
των προβλημάτων και στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 
ταύτιση, αν και κατ’ εμέ θα ‘πρεπε να υπάρχει. Οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, στο 
όνομα της σωτηρίας της χώρας, εφαρμόζουν μια πολιτική κατ’ επιταγή των δανειστών, προ-
σκολλημένη στις λογιστικές αποτιμήσεις των οικονομικών δεδομένων και δυνατοτήτων, ενώ 
τα συνδικάτα έχουν στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους τον παράγοντα άνθρωπο. Εμείς 
αγωνιζόμαστε για τους συναδέλφους μας, πρώτα απ’ όλα. Διεκδικούμε γι’ αυτούς με βάση τις 
δικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, και όχι γενικά και αόριστα».
Μιλώντας	για	τα	αιτήματα	και	τις	προτάσεις	που	έχουν	υποβληθεί	στην	κυβέρνηση	με	

στόχο	τη	θωράκιση	του	αστυνομικού	και	την	αποτελεσματικότερη	λειτουργία	του,	τόνισε	
ότι	για	να	γίνει	αυτό	πράξη, «προϋποθέτει την υλοποίηση μιας φιλοαστυνομικής πολιτικής, 
και το εννοώ, κυριολεκτικά. Δεν μπορεί να είναι ταμπού για κάποιους, κυρίως από το χώρο 
της Aριστεράς, αυτό το ζήτημα». Και	απευθυνόμενος	στον	παριστάμενο	υπουργό	Δημόσιας	
Τάξης	και	Προστασίας	του	Πολίτη	Βασίλειο	Κικίλια,	ο	οποίος	με	ορισμένες	δηλώσεις	του	
είχε	συγκεντρώσει	 επικριτικά	σχόλια,	 είπε: «Στο σημείο αυτό, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε 
μου να σας επισημάνω ότι οι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν συναίσθηση 
των αγωνιών και των προβλημάτων όλου του προσωπικού, και χωρίς να κάνουν διακρίσεις, 
βρίσκονται κοντά τους τόσο σε υπηρεσιακό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Και, φυσικά, δεν υπάρχουν στον Οργανισμό μας μάχιμοι και μη μάχιμοι, πατρίκιοι και 
πληβείοι. Και αν υπήρχαν, πληβείοι είναι οι Αξιωματικοί οι οποίοι δουλεύουν ακατάπαυστα 
χωρίς σταθερό ωράριο, χωρίς ρεπό και τις περισσότερες φορές χωρίς να λαμβάνουν τις 
δικαιούμενες άδειες. Ας μην μιλήσουμε δε και για τις οικονομικές απολαβές, όπου στους 
Αξιωματικούς οι περικοπές άγγιξαν το 50%, όταν άλλοι μάλιστα λάμβαναν και αύξηση. Δεν 
θα πρέπει βεβαίως να λησμονήσουμε ότι οι Αξιωματικοί έχουν την ευθύνη όχι μόνο να σχεδι-
άζουν και να κατευθύνουν τις διάφορες επιχειρησιακές δράσεις, αλλά φέρουν και την ευθύνη 
και καλούνται να λογοδοτήσουν για τυχόν ολιγωρία αλλά και τις πράξεις και παραλείψεις 
των υφισταμένων τους.

Επειδή δε σήμερα, παρευρίσκεται και αντιπροσωπεία Δοκίμων Υπαστυνόμων, και αυτά 
είναι τα παιδιά που θα αποτελέσουν τα αυριανά στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, πρέπει 
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να επισημάνω, να τονίσω ότι εισήλθαν στο Σώμα μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων ως αρι-
στούχοι, ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να επιλέξουν κάποιο από τα ελίτ επαγγέλματα. Διάλε-
ξαν, όμως, να γίνουν αστυνομικοί με διάθεση προσφοράς στον συμπολίτη μας και απαιτούν, 
επομένως, τον στοιχειώδη σεβασμό από την Πολιτεία».
Στη	συνέχεια,	επανέλαβε	το	κεντρικό	«μότο»	της	συνδικαλιστικής	δράσης	των	τελευταί-

ων	ετών,	ότι	δηλαδή «οικονομική ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια στον τόπο δεν νοείται. Άλλως, 
θα μας κυβερνά η μαφία και το παρακράτος». Και	το	επεσήμανε	αυτό	διότι,	όπως	είπε,	«κι 
εμείς ως Αξιωματικοί, δικαιωματικά διεκδικούμε ρόλο στη διαδικασία της κάθαρσης και της 
επανάκτησης των χαμένων αξιών, ως κοινωνία, ως χώρα, ως λαός και ως έθνος. Σε πείσμα 
όλων εκείνων που θεωρούν τελειωμένη υπόθεση την ιστορική μας υπόσταση ως Ελλήνων».
Σχολιάζοντας	δε	και	το	επίκαιρο	θέμα	των	ημερών,	όσον	αφορά	τις	απαιτήσεις	των	τρο-

ϊκανών	για	αλλαγές	στη	λειτουργία	των	συνδικάτων,	είπε	ότι	«η κρίση θεσμών προϋπήρχε 
της κρίσης που προκάλεσαν τα μνημόνια στους θεσμούς. Η απαξίωση των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων καταγραφόταν επί χρόνια και εξορκιζόταν. Οι εργαζόμενοι γύριζαν την πλάτη 
τους στους εργατοπατέρες κι εκείνοι συνέχιζαν στην ίδια ρότα. Ο δικός μας, όμως, χώρος 
πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν γνώρισε τις παθογένειες των παλιών συνδικάτων. Κατ’ αρ-
χάς, είμαστε ένα νεογέννητο σχετικά κίνημα. Μόλις το 1994, με το Νόμο 2265, νομιμοποιή-
θηκαν τα σωματεία και οι Ομοσπονδίες. Η πρώτη γενιά των συνδικαλιστικών μας στελεχών 
παρέδωσε ομαλά τη σκυτάλη στην επόμενη και τα πρώτα χρόνια ο εύλογος ενθουσιασμός 
συνοδευόταν από την ικανοποίηση υπερώριμων αιτημάτων. Σημειώνονταν κατακτήσεις και 
υπήρχε γενική ευφορία, η οποία αντανακλούσε και στη λειτουργία της Ομοσπονδίας μας. 
Με την πάροδο του χρόνου και υπό την πίεση της γενικότερης εξέλιξης των πραγμάτων στη 
χώρα μας, αρνητικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν και στο δικό μας χώρο, σε πολύ μικρή έκταση 
σε σχέση με άλλες οργανώσεις. Εμείς αντέξαμε, δεν υποκύψαμε σε πειρασμούς, αποφύγαμε 
επικίνδυνους αυθορμητισμούς, πορευτήκαμε με σοβαρότητα, διατηρώντας ισορροπίες, και 
γι’ αυτό την ώρα της κρίσης σταθήκαμε όρθιοι.

Λαμβάνοντας υπόψη, δε, τι ισχύει σήμερα συνολικά στο συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας 
και πώς ανταποκρίνεται ο κόσμος στα καλέσματα άλλων φορέων, της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ 
ειδικότερα, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει για μειωμένη ανταπόκριση ή 
για περιορισμένη συνδικαλιστική δράση. Ίσα-ίσα, αν δει κανείς αντικειμενικά τον απολο-
γισμό μας, θα συμφωνήσει ότι δεν έχουμε σταματήσει ούτε μια μέρα. Καθημερινά κάτι μας 
απασχολεί και είναι επόμενο σε τακτά χρονικά διαστήματα να θέλουμε και τη βοήθεια των 
απλών μελών μας. Επιζητούμε τη δική τους στήριξη, όμως, μόνο όταν υπάρχει λόγος και δεν 
διαδηλώνουμε απλώς για να διαδηλώνουμε, γιατί αλλιώς χάνεται και η ουσία των διεκδική-
σεων.

Τα πεπραγμένα μας, λοιπόν, έχουν θετικό πρόσημο, και ιδίως την περίοδο αυτή, λόγω και 
της τεράστιας επιτυχίας που είχαμε με την εξέλιξη της προσφυγής μας στο ΣτΕ, βρισκόμα-
στε σε μια ανοδική φάση, την οποία λαμβάνει υπόψη της η κυβέρνηση και γι’ αυτό δεν μας 
αγνοεί.

Επομένως, ουδεμία παρέμβαση χρειάζεται, αλλά ούτε και για τις βασικές διατάξεις του 
1264, ο οποίος είναι ένας νόμος-πλαίσιο και από πουθενά δεν προκύπτει τεκμηριωμένα ότι 
αυτός ευθύνεται για τα όποια αρνητικά φαινόμενα. Αφορισμούς και γενικεύσεις για το συν-
δικαλισμό εύκολα μπορεί να κάνεις, δύσκολα είναι αλήθεια μπορείς να τον υπηρετήσεις. Ο 
ρόλος του συνδικαλισμού είναι τεράστιος και δεν είναι τυχαίο ότι απαξιώθηκε με ευθύνη και 
των κυβερνώντων. Διότι καμία κυβέρνηση δεν θέλει ισχυρά συνδικάτα. Χρησιμοποιούνται 
δε πολλές φορές και πλάγια μέσα για τη διάβρωσή του. Και φυσικά όλοι γνωρίζετε, αλλά θα 
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το επισημάνω κι εγώ, ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα βρίσκεται μακριά από τα αρνητικά 
φαινόμενα του εργατοπατερισμού και των προνομίων.

Αντιθέτως, λοιπόν, και με δεδομένο ότι η μέχρι σήμερα κοινή δράση των Ομοσπονδιών 
των Σωμάτων Ασφαλείας έχει αναπτύξει μια αξιόλογη δυναμική, με ιδιαίτερες δυνατότητες 
άμεσης παρέμβασης και αντίδρασης, στοιχεία ικανά και αναγκαία για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προβλημάτων μας και την ουσιαστική προάσπιση των συμφερόντων των 
μελών μας, θεωρούμε ότι είναι πλέον ώριμη η συζήτηση για νομιμοποίηση της συλλογικής 
αυτής δράσης, μέσα από ένα θεσμοθετημένο τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο».
Κλείνοντας	την	ομιλία	του	με	αναφορές	στα	πολλά	ανοιχτά	μέτωπα,	κάλεσε	τους	Αξι-

ωματικούς	«να στηρίξουν τον αγώνα της Ομοσπονδίας, που είναι δίκαιος και εδράζεται 
στις δικές τους ανάγκες και στις δικές τους προσδοκίες. Δίνουμε και θα συνεχίσουμε να 
δίνουμε καθημερινά τη μάχη μέχρι την τελική δικαίωση», είπε,	παραθέτοντας	 τα	βασικά	
σημεία	του	ανανεωμένου	-σε	σχέση	με	το	προηγούμενο	συνέδριο-	διεκδικητικού	πλαισίου	
(αναδιοργάνωση	των	αστυνομικών	υπηρεσιών,	πλήρης	συμμόρφωση	της	κυβέρνησης	στις	
αποφάσεις	του	ΣτΕ,	διάσωση	του	ΤΕΑΠΑΣΑ,	επιστροφή	των	αποθεματικών	που	«κου-
ρεύτηκαν»,	δημιουργία	ενός	ενιαίου	αυτόνομου	ασφαλιστικού	φορέα	των	στελεχών	των	
Σωμάτων	Ασφαλείας	και	Ειδικών	Δυνάμεων,	εξέλιξη	των	νέων	Αξιωματικών,	οι	οποίοι	
πλέον	με	τα	νέα	ασφαλιστικά	δεδομένα	θα	πρέπει	να	διανύσουν	μια	35ετή,	τουλάχιστον,	
διαδρομή,	προκειμένου	να	έχουν	πλήρη	συνταξιοδοτικά	δικαιώματα,	και	μάλιστα	αμφιβό-
λου	αντικρίσματος,	αναβάθμιση	της	θέσης	των	διοικούντων	κ.λπ.).
Όπως	 έχουμε	 προαναφέρει,	 η	 διάσωση	 του	 ΤΕΑΠΑΣΑ	 ήταν	 αγώνας	 επιβίωσης	 και	

απορροφούσε	αρκετό	συνδικαλιστικό	χρόνο,	συναντήσεις	με	επιστημονικούς	φορείς	και	
εργατολόγους,	μελετητές	και	άλλους,	ώστε	να	υπάρχει	σαφής	εικόνα	για	την	κατάσταση	
και	την	προοπτική	του.
Τη	 δεύτερη	μέρα	 του	συνεδρίου,	 παρουσιάστηκαν	 τα	 πορίσματα	 των	αναλογιστικών	

μελετών	από	τους	εκπροσώπους	των	εταιρειών	που	είχαν	αναλάβει	την	εκπόνησή	τους,	
ενώ	σχετική	εισήγηση	έγινε	και	από	τον	εργατολόγο	Γιώργο	Ρωμανιά.
Για	το	μείζον	αυτό	ζήτημα,	ομόφωνη	απόφαση	του	συνεδρίου	ήταν	η	άμεση	κατάργη-

ση	του	άρθρου	220	του	Ν.	4281/14,	να	δοθεί	εξάμηνη	προθεσμία	για	την	οριστική	λήψη	
απόφασης	περί	μετατροπής	ή	όχι	των	Κλάδων	Πρόνοιας	και	Επικουρικής	Ασφάλισης	του	
ΤΕΑΠΑΣΑ	σε	Επαγγελματικό	Ταμείο	(ΝΠΙΔ)	και	η	έναρξη	διαλόγου	για	τη	δημιουργία	
αυτόνομου	ασφαλιστικού	φορέα	Σωμάτων	Ασφαλείας	και	Ενόπλων	Δυνάμεων.
Χαιρετισμό	 απηύθυνε	 στους	 συνέδρους	 ο	 υπουργός	 Βασίλειος	 Κικίλιας,	 ο	 οποίος	

επανέλαβε	 τις	 διακηρυγμένες	 θέσεις	 του	 ότι	 σέβεται	 και	 τιμά	 τους	Αξιωματικούς	 και	
αναγνωρίζει	το	έργο	και	την	προσφορά	τους	σε	μια	δύσκολη	περίοδο	για	τον	τόπο,	που	
δεν	επιτρέπει	να	τυγχάνουν	των	απολαβών	που	απορρέουν	από	την	προσφορά	και	την	
επικινδυνότητα	της	εργασίας	τους.	Σε	ό,τι	αφορά	τις	αποφάσεις	του	ΣτΕ,	είπε	ότι	πρέπει	
να	 τηρούνται	οι	 δικαστικές	αποφάσεις,	 κάτι	που	δεν	ήταν,	όμως,	 δυνατόν	να	 γίνει	σε	
απόλυτο	βαθμό	από	την	κυβέρνηση	στην	παρούσα	φάση,	λόγω	των	οικονομικών	δυσκο-
λιών	που	αντιμετωπίζει	η	χώρα.	Ο	ίδιος,	όπως	από	την	πρώτη	στιγμή	δήλωσε,	θα	είναι	
κοντά	στον	αστυνομικό	και	στα	προβλήματά	του	και	το	ίδιο	θα	συνεχίσει	να	κάνει	χωρίς	
διακρίσεις.	Επίσης,	τόνισε	ότι	το	γραφείο	του	θα	είναι	ανοικτό	στους	εκπροσώπους	του	
αστυνομικού	προσωπικού.	Όσον	αφορά,	τέλος,	το	φλέγον	θέμα	του	ΤΕΑΠΑΣΑ,	αναγνώ-
ρισε	από	την	πρώτη	μέρα	το	δίκαιο	των	αιτημάτων	του	κλάδου	και	πρόσθεσε	ότι	είναι	
έτοιμος	να	συζητήσει	μαζί	μας	την	ενδεδειγμένη	λύση	και	να	συνδράμει	στην	υλοποίηση	
των	αποφάσεών	μας.
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Εκ	μέρους	της	φυσικής	Ηγεσίας,	στο	χαιρετισμό	του	ο	Αρχηγός	της	Ελληνικής	Αστυνο-
μίας,	Αντιστράτηγος	Δημήτριος	Τσακνάκης,	στάθηκε	ιδιαίτερα	στον	πρωταρχικό	ρόλο	που	
πρέπει	να	παίξουν	τα	συνδικαλιστικά	σωματεία	στη	δύσκολη	αυτή	περίοδο	προκειμένου	
να	στηρίξουν	το	αστυνομικό	προσωπικό.	Αναφερόμενος	στους	Αξιωματικούς,	ανέφερε	ότι	
πρόκειται	για	άξιους	επαγγελματίες	που	κάνουν	τη	δουλειά	τους	κάτω	από	εξαντλητικά	
ωράρια,	εξήρε	την	προσφορά	τους	και	τόνισε	ότι	οι	όποιες	ελλείψεις	υπάρχουν	στη	λει-
τουργία	των	υπηρεσιών,	δεν	πρέπει	να	κάμπτουν	την	προσπάθειά	τους,	αλλά	-αντίθετα-	να	
την	ενδυναμώνουν.	Ζήτησε	από	αυτούς	επιείκεια	και	δικαιοσύνη	για	τους	υφισταμένους	
τους,	καθώς	δεν	είναι	μόνο	δάσκαλοι	αλλά	και	πατέρες	και	επισήμανε	για	μια	ακόμα	φορά	
τη	συμβολή	τους	στις	τελευταίες	επιτυχίες	της	Αστυνομίας,	τονίζοντας	ότι	η	προσπάθειά	
τους	αναγνωρίζεται	και	από	την	Πολιτική	και	από	τη	φυσική	Ηγεσία.
Παρέστησαν	 και	 χαιρέτισαν	 τις	 εργασίες	 του	 συνεδρίου	 ο	 Γενικός	 Γραμματέας	 του	

υπουργείου	Δικαιοσύνης	Άγγελος	Τσιγκρής,	εκ	μέρους	της	Ν.Δ.	ο	Βουλευτής	Ηλίας	Βλα-
χογιάννης,	του	ΣΥ.ΡΙΖ.Α.	ο	Βουλευτής	Τσουκαλάς	Δημήτριος	και	ο	υπεύθυνος	του	συν-
δικαλιστικού	τομέα	Τάσος	Μαυρόπουλος,	της	Δημοκρατικής	Αριστεράς	ο	Βασίλειος	Μα-
στρογιάννης	και	του	Κ.Κ.Ε.	ο	Βουλευτής	Χρήστος	Κατσιώτης.
Παρέστησαν,	επίσης,	ο	Γενικός	Γραμματέας	Δημόσιας	Τάξης	και	Προστασίας	του	Πο-

λίτη	Αθανάσιος	Ανδρεουλάκος,	ο	Υπαρχηγός	της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	Αντιστράτηγος	
Σπυρίδων	Παπασπύρου,	ανώτατοι	Αξιωματικοί	του	Επιτελείου	και	της	ΓΑΔΑ,	αντιπροσω-
πείες	Δοκίμων	Υπαστυνόμων	της	Σχολής	Αξιωματικών,	της	Σχολής	Εθνικής	Ασφαλείας,	
του	ΤΕΜΕΣ,	άλλοι	ανώτεροι	Αξιωματικοί	και	μέλη	της	Ομοσπονδίας.
Από	τους	συνδικαλιστικούς	φορείς,	παρευρέθησαν	και	χαιρέτισαν	ο	πρόεδρος	της	ΠΟ-

ΑΣΥ	Χρήστος	Φωτόπουλος,	ο	αντιπρόεδρος	της	Π.Ε.Α.Λ.Σ.	Αντιπλοίαρχος	Λ.Σ.	Ξυπνη-
τός	Φραγκίσκος,	ο	πρόεδρος	της	Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.	Δριβάκος	Γεώργιος,	ο	οργανωτικός	γραμ-
ματέας	της	Πανελλήνιας	Ομοσπονδίας	Ενώσεων	Στρατιωτικών	Τσάκαλος	Αναστάσιος,	ο	
πρόεδρος	 της	Πανελλήνιας	Ομοσπονδίας	Αποστράτων	Σωμάτων	Ασφαλείας	Χριστακό-
πουλος	Ευάγγελος,	ο	πρόεδρος	του	Ελληνικού	Τμήματος	της	ΙΡΑ	Καραπατάκης	Ιωάννης	
και	ο	πρόεδρος	της	Πανελλήνιας	Ομοσπονδίας	Στρατιωτικών	Νικολόπουλος	Βασίλειος.
Επίσης	χαιρετισμό	απηύθυναν	ο	εργατολόγος	και	βουλευτής	του	ΣΥΡΙΖΑ,	Αλέξης	Μη-

τρόπουλος	και	ο	πρώην	Προϊστάμενος	της	Θρησκευτικής	Υπηρεσίας,	Αρχιμανδρίτης	Νε-
κτάριος	Κιούλος.	Τέλος,	παρέστησαν	ο	πρόεδρος	του	ΣΕΦΕΑΑ	Βασίλειος	Ντούμας	και	ο	
πρόεδρος	της	Ένωσης	Αστυνομικών	Υπαλλήλων	Αθηνών	και	αντιπρόεδρος	της	ΠΟΑΣΥ	
Γρηγόριος	Γερακαράκος.
Οι	θέσεις	και	οι	προτάσεις	που	συζητήθηκαν	στο	Συνέδριο,	αποτυπώθηκαν	στο	τελικό	

Ψήφισμα,	όπως	αυτό	εγκρίθηκε	από	τους	συνέδρους,	και	αποτελούν	το	νέο	πλαίσιο	δρά-
σης	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Ομοσπονδίας	για	τους	επόμενους	μήνες,	οι	οποίοι	
κάθε	άλλο	παρά	ήρεμοι	συνδικαλιστικά	ήταν...
Το	24ο	Συνέδριο	έθεσε	με	απόλυτη	σαφήνεια	για	την	τρέχουσα	αγωνιστική	περίοδο	τις	

«κόκκινες	γραμμές»	του	και	ουδείς	θα	μπορούσε	να	αποκλίνει	από	αυτές	υπό	την	επίκληση	
οποιωνδήποτε	προσχημάτων	ή	σκοπιμοτήτων.
Στο	διάστημα	αυτό,	συντελέστηκαν	ραγδαίες	πολιτικές	εξελίξεις	και	πάνω	απ’	όλα	ιστορικές.

Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις

Στις	29	Δεκεμβρίου	2014,	ο	Πρωθυπουργός	Αντώνης	Σαμαράς	αναγκάστηκε	να	προ-
κηρύξει	πρόωρες	εκλογές,	λόγω	αδυναμίας	εκλογής	Προέδρου	της	Δημοκρατίας	από	τη	
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Βουλή	των	Ελλήνων.	Ο	μοναδικός	υποψήφιος,	Σταύρος	Δήμας,	ο	οποίος	στηρίχτηκε	από	
τη	Νέα	Δημοκρατία,	το	ΠΑΣΟΚ	και	κάποιους	ανεξάρτητους	βουλευτές,	δεν	συγκέντρω-
σε	τον	απαιτούμενο	αριθμό	των	180	ψήφων	για	την	εκλογή	του	στην	τρίτη	ψηφοφορία	
και	έτσι,	σύμφωνα	με	το	Σύνταγμα	της	Ελλάδας,	η	Βουλή	διαλύθηκε	και	προκηρύχθηκαν	
εκλογές	για	τις	25	Ιανουαρίου	2015.	Οι	ουσιαστικοί	λόγοι	κατ’	άλλους	σχετίζονταν	με	την	
αδυναμία	της	κυβέρνησης	να	εξασφαλίσει	την	ψήφιση	νέων	μνημονιακών	μέτρων	(mail	
Χαρδούβελη	κ.λπ.)225.
Στη	σύντομη	προεκλογική	περίοδο	κατατέθηκαν	οι	απόψεις	των	κομμάτων	σε	μια	άνευ	

προηγουμένου	πολιτική	πόλωση.	Ο	κυρίαρχος	Λαός	μίλησε:	ΣΥΡΙΖΑ	(36,34%),	Νέα	Δη-
μοκρατία	(27,81%),	Χρυσή	Αυγή	(6,28%),	Το	Ποτάμι	(6,05%),	ΚΚΕ	(5,47%),	Ανεξάρτη-
τοι	Έλληνες	(4,75%)	και	ΠΑΣΟΚ	(4,68%).	Για	πρώτη	φορά,	και	μάλιστα	πανευρωπαϊκά	
μετά	τη	λήξη	του	Β’	Παγκοσμίου	Πολέμου,	ένα	ριζοσπαστικό	κόμμα	αναλάμβανε	τη	δια-
κυβέρνηση	της	χώρας,	ο	ΣΥΡΙΖΑ,	σε	συνεργασία	με	τους	Ανεξάρτητους	Έλληνες.	
Η	προεκλογική	περίοδος	και	οι	εκλογές	της	25ης	Ιανουαρίου	2015226	ήρθαν	να	ανακό-

ψουν	προσώρας	την	ορμή	του	συνδικαλιστικού	κινήματος	και	τις	δρομολογημένες	διαδι-
κασίες	για	την	επίλυση	ώριμων	αιτημάτων	του	κλάδου	και	του	αστυνομικού	οργανισμού.
Παρά	 την	 κυβερνητική	αλλαγή	και	 τις	 παρατεταμένες	 διαπραγματεύσεις	 των	 κυβερ-

νώντων	με	τους	δανειστές,	η	πατρίδα	μας	-δυστυχώς-	εξακολουθεί	να	βρίσκεται	στις	Συ-
μπληγάδες	της	κρίσης,	«σημείωνε	η	Αξιωματική	Αστυνομία»	(τεύχος	42).	«Γι’ αυτό έχει 
τεράστια σημασία να προωθήσει και η νέα κυβέρνηση το αίτημά μας για τον εκσυγχρονισμό 
της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να παρέχει αυτή, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στην ελληνική κοινωνία και ευρύτερα, να υπηρετεί το ρόλο της 
σε ένα ευνομούμενο κράτος δικαίου, χωρίς τα βάρη του παρελθόντος» σημείωνε	το	περιο-
δικό,	λαμβάνοντας	υπόψη	ότι	η	νέα	Πολιτική	Ηγεσία	-	γνώριμη	στο	συνδικαλιστικό	μας	
κίνημα,	αλλά	και	σε	υπηρεσιακό	επίπεδο	λόγω	της	μακράς	επιστημονικής	συμβολής	της	
στα	αστυνομικά	πράγματα	της	χώρας-	προκαλούσε	σε	όλους	αισθήματα	αισιοδοξίας,	ανε-
βάζοντας,	όμως,	την	ίδια	ώρα	ψηλότερα	τον	πήχυ	και	των	πρωτοβουλιών	και	ενεργειών	
των	ίδιων	των	συνδικάτων.	
Τα	ηνία	και	οι	αρμοδιότητες	του	έως	τότε	υπουργείου	Δημόσιας	Τάξης	και	Προστασίας	

του	Πολίτη	ανατέθηκαν	στον	καθηγητή	Εγκληματολογίας	Γιάννη	Πανούση,	ως	αναπλη-
ρωτή	υπουργού	Εσωτερικών,	καίτοι	ο	ίδιος	προεκλογικά	θεωρούσε	προτιμότερη	και	συμ-
φερότερη	τη	συγχώνευση	του	υπουργείου	με	το	υπουργείο	Δικαιοσύνης.	
Στη	νέα	πολιτική	Ηγεσία	διαβιβάστηκαν	οι	καθιερωμένες	ευχές,	 ενώ	η	ανάληψη	κα-

θηκόντων	Διευθυντού	στο	Γραφείο	 του	υπουργού,	 του	άλλοτε	στελέχους	 της	ΠΟΑΞΙΑ	
Βασίλη	Μαστρογιάννη,	δημιουργούσε	πρόσθετες	ελπίδες	ότι	θα	μπορούσε	να	προκύψει	
«κάτι	καλύτερο»	αυτή	τη	φορά.	Η	περίοδος	ήταν	όντως	δύσκολη,	αλλά	το	κάλεσμα	της	
νέας	Ηγεσίας	για	συμβουλευτική-συμμετοχική	δράση	στη	διαμόρφωση	της	πολιτικής	που	
θα	ακολουθηθεί	για	την	Ελληνική	Αστυνομία,	αποτελούσε	πρόκληση	για	όλους.	Αφενός	
για	τον	ίδιο	τον	υπουργό	που	έπρεπε	να	τηρήσει	την	εξαγγελία	του,	αφετέρου	δε	για	τους	
συνδικαλιστές	που	έπρεπε	να	δείξουν	την	αξία	τους.	Ο	μακρύς	κατάλογος	των	αιτημάτων	

225. Ένα από τα τελευταία νομοθετήματα για την Αστυνομία επί Αντώνη Σαμαρά ήταν το Π.Δ. 
178/2014 (ΦΕΚ 281-τ.A/31-12-2014) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», το οποίο κα-
ταρτίστηκε σε εφαρμογή του αρχικού N. 4249/2014 και των άρθρων αυτού, όπως αντικαταστάθηκαν 
στη συνέχεια με το άρθρο 231 του N. 4281/2014, τον Αύγουστο του 2014.
226. Η εκλογική αποζημίωση ανήλθε αυτή τη φορά στο ποσό των 123 ευρώ κατ’ άτομο.
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και	των	αποφάσεων	του	24ου	συνεδρίου	ήταν	εντέλει	η	δική	τους	πρόκληση	που	τους	έκα-
νε	να	μην	εφησυχάζουν,	αλλά	απεναντίας	να	αναζητούν	έναν	κοινό	τόπο	με	τους	κυβερ-
νώντες	με	στόχο	το	επιδιωκόμενο	θετικό	αποτέλεσμα,	επ’	ωφελεία	όλων	των	αστυνομικών	
και	όλης	της	κοινωνίας.
Το	πόσο	βαρύ	ήταν	το	έργο	του	προεδρείου	φάνηκε	και	από	το	εύρος	των	θεμάτων	που	

εντάχθηκαν	στο	Ψήφισμα	του	24ου	συνεδρίου	και	υποβλήθηκαν	στο	νέο	υπουργό	και	στις	
ηγεσίες	των	πολιτικών	κομμάτων,	τονίζοντάς	τους	την	αναγκαιότητα	της	θωράκισης	της	
Αστυνομίας	ώστε	 να	 είναι	 σε	 θέση	 να	 παρέχει	 υψηλού	 επιπέδου	 υπηρεσίες	 ασφαλείας	
στους	Έλληνες	πολίτες.
Κωδικοποιημένα	τα	αιτήματα	είχαν	ως	εξής:

Α΄. ΘΕΣΜΙΚΑ 
Απαιτούμε:
1. Τον χαρακτηρισμό του αστυνομικού επαγγέλματος ως «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ και ΑΝΘΥΓΙ-

ΕΙΝΟΥ».
2. Τον επαναπροσδιορισμό της δράσης των Υπηρεσιών, με εξορθολογισμό των προτεραι-

οτήτων και του τρόπου αξιολόγησης της αποδοτικότητάς τους, όχι ως μια απλή εσωτερικής 
διοικητικής φύσεως προσαρμογή, αλλά με βάση τα σημερινά δεδομένα και αντιμετώπιση της 
εγκληματικότητας παράλληλα με προληπτικά μέτρα σε συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες, 
φορείς και οργανώσεις.

3. Τη βελτίωση του ισχύοντος Συστήματος Κρίσεων - Προαγωγών προκειμένου να εξα-
σφαλιστεί αξιοκρατία και διαφάνεια με την παράλληλη συμμετοχή εκπροσώπων μας στα 
Συμβούλια Κρίσεων - Προαγωγών. Οι ετήσιες κρίσεις να λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά τον 
μήνα Μάρτιο, χωρίς παρεκκλίσεις, όπως προβλέπεται από τα ισχύοντα Π.Δ.

4. Τη θέσπιση κανόνων ομαλής ετήσιας εκροής ανωτάτων στελεχών (κατά τα ισχύοντα για 
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας), ήτοι ανώτατος χρόνος παραμονής στο βαθμό και 
ποσοστό ετήσιας αποστρατείας (τουλάχιστον στο σύνολο των ανωτάτων), προς εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών ανέλιξης σε όλους τους ικανούς Αξιωματικούς και αντιμετώπιση των χρόνι-
ων στρεβλώσεων της επετηρίδας.

5. Τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό των Κανονισμών του Σώματος, με ταυτόχρονη κωδικο-
ποίησή τους.

6. Την τροποποίηση του άρθρου 7, παρ. 7 του Ν. 3686/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων Προσω-
πικού της Ελληνικής Αστυνομίας», σύμφωνα με τις προτάσεις της Ομοσπονδίας μας, ώστε 
να εξαλειφθεί η ανωμαλία που έχει παρατηρηθεί όσον αφορά την προαγωγή των Ανθυπα-
στυνόμων με τη θέσπιση ξεχωριστής επετηρίδας Ανθυπαστυνόμων για τη βαθμολογική τους 
εξέλιξη βάσει αυτής. Την τροποποίηση του άρθρου 8 του ανωτέρου Νόμου, ώστε οι από 
το Τ.Ε.Μ.Α. προερχόμενοι Α/Β΄, Α/Α΄ και Α/Υ που αποστρατεύονται, λόγω ορίου ηλικίας ή 
35ετίας, να λαμβάνουν μισθολογική προαγωγή Ταξιάρχου, 2/3 Υποστρατήγου και Υποστρα-
τήγου αντίστοιχα.

7. Την υπαγωγή των Αξιωματικών ειδικών καθηκόντων στο σύστημα μεταθέσεων (αντι-
κειμενικά κριτήρια του Π.Δ. 100/2003) κατά τα ισχύοντα για τους Αξιωματικούς γενικών κα-
θηκόντων. Πρόσληψη προσωπικού ειδικών καθηκόντων (ψυχολόγων) στις έδρες των Α.Δ. 
χώρας και στις Αστυνομικές Σχολές. 

8. Την ίδρυση Υπηρεσιών Διοικητικών Εξετάσεων στις έδρες των Γενικών Περιφερει-
ακών Αστυνομικών Διευθύνσεων, καθώς και γραφείων Δημοσίου Κατηγόρου στις έδρες 
Διευθύνσεων των Νομών με αρμοδιότητα κάλυψης των αναγκών όλων των πταισματο-
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δικείων του Νομού, όπως ήδη έχει ζητηθεί κατ’ επανάληψη με σχετικά έγγραφα από την 
Ομοσπονδία μας. 

9. Την ουσιαστική αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών των Αστυνομικών Σχολών 
και σύσταση επιτροπής με συμμετοχή εκπροσώπων μας που θα εξετάσει την εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση σε όλες τις βαθμίδες, στην κατεύθυνση των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας.

10. Τη γνωστοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης στους αξιολογούμενους Αξιωματικούς 
με επίδοση αντιγράφων κατά τη γνωστοποίηση της βαθμολογίας.

11. Την προκήρυξη θέσεων Υγειονομικών Αξιωματικών στις έδρες των Γενικών Περιφε-
ρειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων.

12. Την αναβάθμιση της Ιατρικής περίθαλψης του αστυνομικού προσωπικού, με την πρό-
σληψη Ιατρών όλων των ειδικοτήτων. Παροχή υγειονομικής περίθαλψης και νοσηλείας σε 
όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, και όχι μόνο από το 401 Γ.Σ.Ν.Α. και το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Δη-
μιουργία κλινικών στα ανωτέρω νοσοκομεία για τη νοσηλεία αποκλειστικά αστυνομικών. 
Κατάργηση της σειράς προτεραιότητας των στρατιωτικών έναντι ημών. 

13. Την αναπλήρωση των Διοικητών Αξιωματικών από τον Υποδιοικητή ή άλλον Αξιω-
ματικό ή άλλο βαθμοφόρο της Υπηρεσίας στις περιπτώσεις που αυτοί διατίθενται με διαταγή 
σε μέτρα εκτός της περιοχής ευθύνης της Υπηρεσίας τους ή συμμετέχουν σε Συμβούλια, Υπη-
ρεσιακές Επιτροπές, εκπαιδεύσεις ως διδάσκοντες, διότι είναι αδύνατο να ανταποκριθούν 
αποτελεσματικά σε δύο ρόλους ταυτόχρονα.

14. Τη θεσμική θωράκιση της θέσης του Αξιωματικού-Διοικητή με θεσμοθέτηση ελάχιστου 
χρόνου παραμονής, δικαίωμα επιλογής των άμεσων συνεργατών του, εξασφάλιση ευελιξίας 
κινήσεων, απαλλαγή του κατά βάση από πάρεργα και ανάδειξη του ρόλου του ως μάνατζερ 
της υπηρεσιακής μονάδας που διοικεί, με ανάλογη οικονομική ανταμοιβή.

15. Την εκμετάλλευση των προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. για την εκπαίδευση-μετεκπαίδευση 
Αστυνομικών σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος.

16. Τον σεβασμό και εφαρμογή των αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων τόσο για 
τις πειθαρχικές ποινές όσο και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά και δικαιώνει το 
αστυνομικό προσωπικό. Απεμπλοκή από το Ν.4093/2012 σχετικά με την υποβολή αυτοδίκαι-
ης αργίας, καθόσον η πειθαρχική διαδικασία στην Ελληνική Αστυνομία κινείται με γοργούς 
ρυθμούς και ολοκληρώνεται χωρίς καθυστερήσεις.

17. Ουδεμία ίδρυση νέας Υπηρεσίας ή Ομάδας, χωρίς προηγούμενη πρόβλεψη νέων αντι-
στοίχων οργανικών θέσεων προς στελέχωσή της και άμεση κάλυψη των θέσεων αυτών, με 
προσωπικό, από της ιδρύσεώς της.

18. Την άμεση κατάργηση της παρ. κγ΄ του άρθρ. 9 του Π.Δ. 85/2011 από 16/09/2011 και 
τροποποίηση του άρθρου 18 Π.Δ. 100/2003 ώστε το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Μεταθέσεων 
που εξετάζει τις προσφυγές των μετατιθέμενων να απαρτίζεται από διαφορετικά πρόσωπα 
από αυτά που συνθέτουν το Πρωτοβάθμιο, ως προς τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

19. Τη δυνατότητα σίτισης των αστυνομικών και μελών οικογενειών τους, σε όλες τις 
στρατιωτικές λέσχες, στις πόλεις όπου δεν υπάρχουν αστυνομικές λέσχες.

20. Την άμεση κατάργηση της αναχρονιστικής Διάταξης του Άρθρου 15 του Π.Δ. 538/1989 
«Διαμονή Αστυνομικού Προσωπικού που προβλέπει την υποχρεωτική διαμονή του Αστυνο-
μικού Προσωπικού σε απόσταση μέχρι 15 χιλιομέτρων από την έδρα της Υπηρεσίας του.

21. Την εφαρμογή των Κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας, με την άμεση αποσυμφόρηση 
των κρατητηρίων των Αστυνομικών Υπηρεσιών. Ο υπερπληθυσμός των κρατουμένων και οι 
κτιριακές υποδομές δεν αποτελούν μόνο προβλήματα υπηρεσιακής φύσεως. Συνδέονται με 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
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22. Υπαγωγή των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.) Κρήτης στον εκάστοτε 
Αστυνομικό Διευθυντή του Νομού, όπου εδρεύουν.

23. Στελέχωση των Υπηρεσιών Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών 
(Υ.Φ.Ε.Κ.Α.) με μόνιμο Αστυνομικό προσωπικό.

24. Ίδρυση παραρτήματος της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στη Θράκη και 
λειτουργία του στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αστυφυλάκων στην Κομοτηνή.

Καταγγέλλουμε:
1. Τις συνεχείς νομοθετικές παρεμβάσεις του υπουργείου Εργασίας στον ασφαλιστικό μας 

φορέα (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), αν και δεν είναι πλέον το εποπτεύον υπουργείο. Δεν αποδεχόμαστε 
ν’ αποτελέσει το δικό μας Ταμείο «πρόσοδο» για το ξελάσπωμα άλλων προβληματικών τα-
μείων.

2. Τη μετατροπή των Αστυνομικών Σχολών σε κέντρα κράτησης παράνομων μεταναστών. 
Απαιτούμε την άμεση απομάκρυνση των κρατουμένων από αυτές και την αποκατάσταση της 
λειτουργίας των Αστυνομικών Σχολών ως Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των της Ελληνικής Αστυνομίας. Να κινηθεί άμεσα η διαδικασία προκήρυξης θέσεων εισα-
κτέων στις Αστυνομικές Σχολές.

3. Τις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην μας. Απαιτούμε τη συμμετοχή μας σε όλες τις 
επιτροπές που συστήνονται για θέματα που μας απασχολούν.

4. Την όποια απόπειρα περαιτέρω απαξίωσης της προσφοράς μας, των συνθηκών εργα-
σίας μας, μείωσης των εισοδημάτων μας και κατάργησης του κοινωνικού κράτους που μας 
οδηγούν στην εξαθλίωση ως ανθρώπους και ένστολους πολίτες.

5. Απορρίπτουμε κάθε επιπρόσθετη ενασχόληση των ήδη βεβαρημένων υπηρεσιακών κα-
θηκόντων μας, με αφορμή και την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας.

Β΄. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Διεκδικούμε:
1. Την πλήρη αποκατάσταση του μισθολογίου μας στα επίπεδα του Αυγούστου 2012, σύμ-

φωνα με την απόφαση του ΣτΕ.
2. Την επαναφορά της νυχτερινής αποζημίωσης στα 2,90 ευρώ την ώρα.
3. Τη χορήγηση υπερωριακής αποζημίωσης για την πέραν του θεσμοθετημένου εβδομαδι-

αίου χρόνου απασχόλησης. 
4. Τη θεσμοθέτηση Επιδόματος παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών. 
5. Την ενιαιοποίηση του τρόπου αποζημίωσης και προκαταβολή του συνόλου της εκτός 

έδρας αποζημίωσης, για αποσπάσεις-προσωρινές μετακινήσεις. Εξαίρεση από τις διατάξεις 
του Ν. 3833/2010 για τους αποσπώμενους Αστυνομικούς Υποδιευθυντές σε υπηρεσίες κάτω 
των 60 χλμ. από την έδρα της υπηρεσίας τους.

6. Την αποζημίωση των Αξιωματικών που υπηρετούν στις Αστυνομικές Σχολές και διδά-
σκουν σ’ αυτές γνωστικά αντικείμενα αστυνομικής φύσης, όπως και στο υπόλοιπο διδακτικό 
προσωπικό, αστυνομικό ή μη.

7. Την αναπροσαρμογή του επιδόματος διοίκησης για όλους τους διοικούντες Αξιωματι-
κούς, επιπέδου Τμήματος, Διεύθυνσης κ.λπ.

Γ ΄. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
Χαιρετίζουμε την απόφαση για τη διοικητική παραμονή του ΤΕΑΠΑΣΑ στο υπουργείο 

Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη και επισημαίνουμε παράλληλα την ανάγκη 
άμεσης δημιουργίας των κατάλληλων εποπτικών μηχανισμών σε αυτό.
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Απαιτούμε:
1. Την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, με τη θεσμοθέτηση επιπλέον εργασι-

ακών πόρων για την ενίσχυση των ασφαλιστικών μας Ταμείων, μετά την απομείωση των 
αποθεματικών τους από το PSI.

2. Την άμεση αποκατάσταση των ζημιών-απωλειών, τις οποίες υπέστησαν οι λογαριασμοί 
του Ιδρύματος Παιδικών Εξοχών και των ασφαλιστικών μας Ταμείων από το PSI.

3. Την αναλογική εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ., την άμεση εξεύρεση λύσης για 
τη βιωσιμότητά του, τη συνέχιση της χρηματοδότησης για την απρόσκοπτη καταβολή των 
μερισμάτων στους δικαιούχους.

4. Την αλλαγή της ονομασίας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού σε Μετοχικό Ταμείο Στρα-
τού - Αστυνομίας.

5. Να μην υπάρξει ουδεμία περαιτέρω μείωση των μερισμάτων του Μ.Τ.Σ. και των Επι-
κουρικών Ταμείων. Εξυγίανση των οικονομικών τους, με αξιοποίηση των περιουσιακών 
τους στοιχείων και χωρίς περαιτέρω αύξηση των μηνιαίων παρακρατήσεων των εν ενεργεία 
αστυνομικών.

6. Την ενοποίηση των επικουρικών Ταμείων του ΤΕΑΠΑΣΑ, ύστερα από αναλογιστικές 
μελέτες, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους.

Νέα διακυβέρνηση - νέες σκοτούρες

Η	διαχείριση	των	θεμάτων	της	δημόσιας	τάξης	και	ασφάλειας	από	τη	νέα	διακυβέρνηση	
δεν	άργησε	να	φανεί	ότι	εξελισσόταν	σε	μείζον	ζήτημα	τόσο	για	τους	αρμόδιους	και	συ-
ναρμόδιους	υπουργούς,	όσο	και	για	τα	κόμματα	από	τα	οποία	προέρχονταν.
Παρά	την	αρχική	αισιοδοξία,	έτσι	όπως	αυτή	εκπέμφθηκε	από	τις	προγραμματικές	δη-

λώσεις,	τα	πρώτα	σύννεφα	δεν	άργησαν	να	φανούν	στον	ορίζοντα.	Πριν	από	τις	εκλογές	
της	25ης	Ιανουαρίου	2015,	οι	θέσεις	των	κυβερνητικών	εταίρων	ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ	π.χ.	για	
την	αποκατάσταση	μισθών	και	συντάξεων,	για	το	ΤΕΑΠΑΣΑ,	για	την	αναδιάρθρωση	και	
τις	θεσμικές	αλλαγές,	ήταν	ξεκάθαρες.	Μετά	τις	εκλογές,	όπως	ήταν	αναμενόμενο,	άρχι-
σαν	τα	δύσκολα…	Επίκληση	της	δημοσιονομικής	κατάστασης	της	χώρας,	απαιτήσεις	των	
δανειστών,	οξύτητα	των	συσσωρευμένων	προβλημάτων	στις	αστυνομικές	υπηρεσίες	και	
στην	κοινωνία	συνολικά	κ.λπ.

«Αλλά μήπως όλα αυτά δεν ήταν γνωστά και προβλέψιμα πριν από τις εκλογές; Ήταν. Και 
μάλιστα, πολλοί έθεταν το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια βεβαιότητα ότι δεν 
θα μιλάμε για άλλη μια φορά για έπεα πτερόεντα. Όμως, εδώ βιώνουμε και το πρωτοφανές πα-
ράδοξο, σε μείζονα και ευαίσθητα ζητήματα δημόσιας τάξης να υπάρχει… ασυμφωνία χαρα-
κτήρα του αρμόδιου υπουργού -που προφανώς εκφράζει την κοινή λογική και το περί δικαίου 
αίσθημα- άλλοτε με άλλους υπουργούς της κυβέρνησης ή με κομματικά στελέχη και σίγουρα 
με την πρόεδρο της Βουλής!» σχολίαζε	εύστοχα	η	«Αξιωματική	Αστυνομία»	(τεύχος	43).
Το	συνδικαλιστικό	κίνημα	είχε	δώσει	μια	κάποια	πίστωση	χρόνου	στη	νέα	Κυβέρνη-

ση,	γνωρίζοντας	ότι	δεν	μπορεί	ως	διά	μαγείας	να	αντιμετωπίσει	τα	προβλήματα	και	τις	
δυσκολίες	που	κληροδότησε	από	 τις	προηγούμενες	καταστάσεις.	Άλλο,	όμως,	αυτό	και	
άλλο	«με	το	καλημέρα»	να	προστίθενται	όχι	κάποια	απλά	προβληματάκια,	αλλά	κάποια	
νέας	ποιότητας	ζητήματα	που	πήγαζαν	από	ιδεοληπτικές	προσλαμβάνουσες	και	θεωρίες	
για	τον	αστυνομικό	θεσμό	και	όχι	από	μια	ευπρόσδεκτη	και	επιζητούμενη	συζήτηση	για	τη	
βελτίωση	των	λειτουργιών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	και	γενικότερα	της	πολιτικής	για	τη	
δημόσια	τάξη	ανά	την	ελληνική	επικράτεια.
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Τις	δυσμενείς	εντυπώσεις	για	τη	κυβέρνηση	επιχείρησε	να	διασκεδάσει	ο	ίδιος	ο	Αλέξης	
Τσίπρας	στις	20	Απριλίου	2015,	κατά	την	επίσκεψή	του	στο	υπουργείο,	στην	Κατεχάκη,	
αναφερόμενος	αορίστως	στην	ενίσχυση	του	ανθρώπινου	δυναμικού	της	Ελληνικής	Αστυ-
νομίας.	«Και η δική μας αντίληψη για το τι χρειάζεται σήμερα, ώστε να υλοποιηθεί αυτός 
ο στόχος, αναλύεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι αυτός που αντιμετωπίζει τον 
αστυνομικό όχι μόνο ως εκτελεστικό όργανο αλλά πρώτα απ’ όλα ως άνθρωπο, ως εργαζό-
μενο με ανάγκες και δικαιώματα, όπως όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι. Οι συνθήκες εργασίας 
του αστυνομικού, τα μέσα που του παρέχονται, οι όροι με τους οποίους κάνει την υπηρεσία 
του, και βεβαίως οι αποδοχές του, πρέπει να διασφαλίζουν πλήρως την αξιοπρέπεια και τον 
αυτοσεβασμό του ως εργαζόμενου.

Οι λύσεις που πολλές φορές μπορούν να βρεθούν είναι όχι μόνο μέσα από την εξεύρεση 
νέων πόρων, αλλά και μέσα από θεσμικές διαδικασίες που μπορούν να διευκολύνουν στην 
αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων. Αλλά και η εξεύρεση πόρων θεωρούμε ότι 
είναι βασικός στόχος. Θα πρέπει το επόμενο διάστημα, βγαίνοντας σταδιακά από την κρίση, 
να αντιμετωπιστούν και οι αδικίες και στο μισθολογικό επίπεδο των προηγούμενων ετών. 
Αλλά αυτό βεβαίως θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα όχι από την μια μέρα στη άλλη. Και 
αυτό το κατανοούμε όλοι, φαντάζομαι».
Στη	συνέχεια	 τόνισε	ότι	«η εκπαίδευση οφείλει να αντιστοιχεί στις σύγχρονες απαιτή-

σεις, να προσαρμόζεται σε νέα μέσα και τεχνολογίες, να υιοθετεί προωθημένα επιστημονικά 
βιβλία και πρότυπα και να προάγει τον επαγγελματισμό. Πάνω απ’ όλα όμως, να εγγυάται 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό την ασφάλεια του ίδιου του αστυνομικού. Διότι αν δεν υπάρχει 
εγγύηση στην ασφάλεια του αστυνομικού, ο αστυνομικός βεβαίως δεν μπορεί να εγγυηθεί την 
ασφάλεια των πολιτών, με αποτελεσματικότητα. Μέρος της εκπαίδευσης, θεωρούμε ότι είναι 
και η εμπέδωση των δημοκρατικών αρχών, των νόμων και του σεβασμού προς κάθε πολίτη 
με τον οποίον η Αστυνομία, έρχεται σε επαφή».
Και	τέλος,	μιλώντας	για	το	θεσμικό	πλαίσιο	λειτουργίας,	είπε:	«Η μεταρρύθμιση και η ρι-

ζική αναδιοργάνωση της Αστυνομίας σε όλα τα επίπεδα, ο εκσυγχρονισμός του αστυνομικού 
προτύπου, η επίλυση ζητημάτων όπως τα διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια αξιολόγησης και 
το αδιάβλητο σύστημα μεταθέσεων και κρίσεων, είναι σήμερα, νομίζω, ζητήματα υπερώριμα. 
Οι απαιτούμενες τομές θα γίνουν με διαφάνεια και διάλογο, και σας διαβεβαιώνω, μακριά 
από κάθε μικροπολιτική σκοπιμότητα». 
Από	την	πλευρά	του,	ο	Γιάννης	Πανούσης	αναφέρθηκε	στη	θεσμική	και	οργανωτική	ανα-

διάρθρωση,	αλλά	κυρίως	στην	αξιακή	αναγέννηση	και	στο	επίπεδο	των	σχέσεων	Αστυνομίας	
-	Κοινωνίας:	«Αυτή είναι η πρόκλησή μας, η πρόκληση της εποχής», είπε. «Η Αστυνομία, ως 
θεσμός της Δημοκρατίας, υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον στον πλέον ευαίσθητο τομέα: αυτόν 
της ασφάλειας και της κοινωνικής ειρήνης μέσα σ’ ένα σύγχρονο Κράτος Δικαίου, με πλήρη 
σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, ακόμα και αυτών που παραβιάζουν το νόμο».
Και	αφού	χαιρέτισε	την	εξαγγελία	του	Πρωθυπουργού	για	Μόνιμη	Ειδική	Κοινοβου-

λευτική	 Επιτροπή	Δημοκρατικού	 Ελέγχου	 της	Αστυνόμευσης,	 τόνισε	 ότι	 «η Ελληνική 
Αστυνομία στηρίζει τη Δημοκρατία και τους θεσμούς, υπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες 
και συνιστά κρίσιμο παράγοντα ασφάλειας και ανάπτυξης.

Ευχαριστούμε για την παρουσία σας και σας δηλώνουμε ότι η Αστυνομία και κάθε αστυ-
νομικός ξεχωριστά, θα σέβεται το Σύνταγμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα υπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον της χώρας».
Ιδιαίτερο	προβληματισμό	είχαν	προκαλέσει	στη	συνέχεια	διάφορες	τοποθετήσεις	 του	

υπουργού	σχετικά	με	την	κριτική	που	δεχόταν	από	στελέχη	του	ΣΥΡΙΖΑ,	ενώ	η	αντιπα-
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ράθεση	πήρε	μεγάλες	διαστάσεις	εξαιτίας	της	συμπεριφοράς	της	Προέδρου	της	Βουλής	
Ζωής	Κωνσταντοπούλου,	 όταν	 εντελώς	απροκάλυπτα	 παρατήρησε	 τον	 επικεφαλής	 των	
αστυνομικών	μέτρων	έξω	από	το	Κοινοβούλιο	για	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	είχαν	αναπτυ-
χθεί	οι	αστυνομικές	δυνάμεις.	Αντί	τις	όποιες	απόψεις	και	υποδείξεις	της	να	τις	συζητήσει	
σε	θεσμικό	επίπεδο,	όπως	αρμόζει	άλλωστε	και	στο	αξίωμά	της,	ως	τρίτου	πολιτειακού	
παράγοντα	της	χώρας,	ανέλαβε	ρόλο	«υπεραστυνόμου»,	και	μάλιστα	με	παρούσες	τις	τη-
λεοπτικές	κάμερες,	για	να	είναι	απολύτως	σαφής	η	στόχευσή	της...
Ο	πρόεδρος	 της	Ομοσπονδίας	 Ιωάννης	Κατσιαμάκας	καυτηρίασε	 την	αρνητική	αυτή	

εξέλιξη	δηλώνοντας	στον	τηλεοπτικό	σταθμό	Mega	Chanel	ότι	τιμά	και	σέβεται	το	θεσμό	
της	Βουλής	των	Ελλήνων,	πλην	όμως	και	η	Αστυνομία	είναι	θεσμός	και	γι’	αυτό	απαι-
τούμε	να	επιδεικνύουν	τον	προσήκοντα	σεβασμό	προς	αυτήν	και	οι	πολιτειακοί	άρχοντες.	
Αφού	εξήρε	την	ψυχραιμία,	τον	υψηλό	επαγγελματισμό	και	την	αυτοσυγκράτηση	του	συ-
ναδέλφου	του	Αξιωματικού,	παρά	τη	φραστική	επίθεση	που	δέχθηκε	από	την	Πρόεδρο	
της	Βουλής,	τόνισε	επίσης	ότι	η	ιδιότητά	της	δεν	της	έδινε	αυτόν	τον	ρόλο,	το	να	κάνει	
δηλαδή	υποδείξεις	σε	Αξιωματικούς	για	τα	επιχειρησιακά	σχέδια	της	Αστυνομίας.	«Η κα 
Πρόεδρος, όπως είπε, προϊσταται της Φρουράς της Βουλής και μόνο της Φρουράς. Αν θέλει 
άλλες φορές να βλέπει τις πορείες να καταλήγουν μέσα στη Βουλή, να πει ΄΄δεν επιθυμώ να 
λαμβάνονται μέτρα΄΄ και σε συνεργασία με τον φρούραρχο και τον αττικάρχη, να τους αφή-
νουν να περνούν ελεύθερα… Σε κάθε περίπτωση η Αστυνομία δεν παρεμποδίζει τους πολίτες 
να ασκούν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα. Με αυτήν την λογική δεν θα έπρεπε να γίνεται 
έλεγχος ούτε στις εσωτερικές εισόδους».
Γνωρίζοντας	 την	κρισιμότητα	 των	περιστάσεων,	σε	κάθε	περίπτωση	οι	Ομοσπονδίες	

απευθύνθηκαν	στην	κα	Πρόεδρο	της	Βουλής	των	Ελλήνων	και	ζήτησαν	να	τη	συναντή-
σουν	για	να	εκφράσουν	την	έντονη	διαμαρτυρία	τους	για	τις	παρεμβάσεις	της,	αλλά	και	
για	να	της	θέσουν	και	διά	ζώσης	τον	προβληματισμό	τους.	Η	συνάντηση	είχε	καθοριστεί,	
αλλά	ύστερα	από	λίγο	αναβλήθηκε	 λόγω	 της	 εμπλοκής	στις	 διαπραγματεύσεις	 με	 τους	
δανειστές	και	τη	ρευστότητα	της	πολιτικής	κατάστασης	που	οδήγησε	στη	συνέχεια	στο	
δημοψήφισμα	της	5ης	Ιουλίου	2015,	με	το	αμφιλεγόμενο	ερώτημα	ΝΑΙ	ή	ΟΧΙ	στα	προτει-
νόμενα	μνημόνια	των	δανειστών	και	της	κυβέρνησης,	όπου	το	61,31%	των	συμμετεχόντων	
ψήφισε	ΟΧΙ,	έναντι	38,69%	του	ΝΑΙ227.	
Η	ΠΟΑΞΙΑ,	συνεπής	με	τις	καταστατικές	της	αρχές,	αυτονόητο	είναι	ότι	συνεχίζει	να	

αγωνίζεται	για	τη	διεκδίκηση	των	δίκαιων	αιτημάτων	των	μελών	της	και	φυσικά	για	την	
προστασία	των	θεσμών	και	των	θεματοφυλάκων	τους.	Θέματα	που	απασχόλησαν	και	τη	
συνεδρίαση	του	Δ.Σ.	στις	25	Ιουνίου,	αλλά	και	το	επόμενο	διάστημα,	με	πλείστες	όσες	
αφορμές.	Το	μόνο	παρήγορο	ήταν	ότι	το	Αρχηγείο	είχε	ξεκινήσει	τη	σύσταση	διαφόρων	
επιτροπών	για	την	αναθεώρηση	του	Πειθαρχικού	Δικαίου,	της	Εκπαίδευσης,	του	θεσμικού	
πλαισίου	Κρίσεων	και	Προαγωγών,	καθώς	και	του	Κώδικα	Μεταθέσεων.	Επίσης,	παρήγο-
ρα	ήταν	και	τα	θετικά	στοιχεία	της	ενημέρωσης	που	παρείχε	ο	νομικός	σύμβουλος	Ρήγας	
Μπαρμπούρης	για	τα	εκκρεμή	ζητήματα	που	χειριζόταν:
-	Οι	προσφυγές	για	τη	διεκδίκηση	των	αναδρομικών	(πρόσφατη	απόφαση	του	ΣτΕ)	κα-

τατέθηκαν	ήδη	στα	αρμόδια	δικαστήρια.
-	Συζητήθηκε	στο	ΣτΕ	η	νέα	προσφυγή	κατά	της	απόφασης	της	προηγούμενης	κυβέρνη-

σης	να	προσαρμόσει	μόνο	κατά	50%	τις	αποδοχές	στα	επίπεδα	του	Αυγούστου	του	2012	

227. Συνολικά ψήφισαν 6.161.140 πολίτες. Βρέθηκαν 5.803.987 έγκυρα ψηφοδέλτια (ποσοστό 
94,20%), 310.812 άκυρα (ποσοστό 5,04%) και 46.341 λευκά ψηφοδέλτια (ποσοστό 0,75%).
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και	όχι	στο	σύνολό	τους,	όπως	ορίζει	η	απόφαση. Με	τον	τρόπο	αυτό	εκφράζονταν	η	αντί-
δραση	και	τα	εύλογα	παράπονα	των	αστυνομικών	για	το	‹‹μισθολόγιο››	που	είχε	θεσπιστεί	
βάσει	του	Νόμου	4307/14.
-	Δεν	έχει	εκδοθεί	ακόμη	και	αναμένεται	στο	αμέσως	προσεχές	διάστημα	η	έκδοση	της	

απόφασης	της	Επιτροπής	συμμόρφωσης.	Η	εν	λόγω	Επιτροπή	βεβαίωσε	τη	μη	συμμόρφω-
ση	της	Διοικήσεως	προς	τη	δικαστική	απόφαση	της	Ολομέλειας	του	ΣτΕ	και	προσδιόρισε	
το	χρηματικό	ποσό	των	50.000	ευρώ	ως	κύρωση,	που	πρέπει	να	καταβληθεί	στον	ενδιαφε-
ρόμενο,	ήτοι	σε	κάθε	μία	από	τις	Ομοσπονδίες,	για	τη	μη	συμμόρφωση	της	Διοικήσεως.	
Ενόσω	δε	η	Διοίκηση	δεν	συμμορφώνεται,	η	Επιτροπή	ύστερα	από	επανάληψη	της	σχετι-
κής	διαδικασίας	δύναται	να	επιβάλλει	νέα	χρηματική	κύρωση.
-	Οι	περισσότερες	αποφάσεις	των	δικαστηρίων	για	την	αγωγή	διεκδίκησης	του	επιδό-

ματος	της	Ειδικής	Απασχόλησης	είναι	απορριπτικές	και	δεν	επιδέχονται	και	εφέσεως,	ενώ	
από	τις	αγωγές	για	τα	176	ευρώ	έχουν	εκδικασθεί	μέχρι	στιγμής	μόνο	πέντε	(5),	οι	οποίες	
είναι	και	αυτές	αρνητικές,	πλην	όμως	είναι	εφέσιμες.
Όμως,	κι	αυτά	τα	ελάχιστα	θετικά	ήρθαν	να	εξαφανιστούν	εξαιτίας	της	απρόβλεπτης	

τροπής	που	είχε	προσλάβει	η	διαπραγμάτευση	της	κυβέρνησης	με	τους	δανειστές,	με	απο-
τέλεσμα	ένα	νέο	επαχθές	Μνημόνιο,	το	τρίτο	κατά	σειράν,	να	εισβάλει	βίαια	στη	ζωή	μας.	
Προ	αυτής	της	καταστάσεως,	στις	14	Ιουλίου	2015,	συνήλθαν	εκτάκτως	σε	κοινή	συ-

νεδρίαση	τα	Προεδρεία	των	Ομοσπονδιών	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	και	της	Πανελλήνιας	
Ομοσπονδίας	Ενώσεων	Στρατιωτικών,	προκειμένου	να	εξετάσουν	τη	στάση	του	συνδικα-
λιστικού	κινήματος	των	ενστόλων,	ενόψει	της	ψήφισης	του	τρίτου	Μνημονίου-Αρμαγεδ-
δώνα.

«Κοινή εκτίμηση των Προεδρείων ήταν ότι πρόκειται για νέα, επαχθή, άδικη και αντι-
λαϊκή επίθεση ενάντια στα εναπομείναντα δικαιώματα των εργαζομένων που σφαγιάζουν 
ό,τι απέμεινε από το φτωχοκάμματό μας, την πενιχρή μας σύνταξη και τα κοινωνικά μας 
δικαιώματα.

Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι οι κυβερνώντες, αντί να καταργήσουν με ένα νόμο τα κα-
ταστροφικά μνημόνια 1 και 2, έφεραν ένα νέο Μνημόνιο, το ίδιο σκληρό, υφεσιακό, που βυ-
θίζει την ελληνική κοινωνία ακόμα περισσότερο στη φτώχεια, επεκτείνει την κηδεμονία των 
δανειστών και “νομιμοποιεί” τον κοινωνικό εξανδραποδισμό, την ίδια ώρα που μέχρι χθες 
υπόσχονταν πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ για την αποκατάσταση των μισθολο-
γικών αδικιών, κατάργηση του άρθρου 220 για τα ταμεία, κατάργηση της ρήτρας μηδενικού 
ελλείμματος και κατάργηση του μαθηματικού τύπου για τον υπολογισμό του εφάπαξ.

Ειδικότερα, για τους ένστολους εργαζόμενους το νέο Μνημόνιο προβλέπει ανατροπή του 
ασφαλιστικού συστήματος, διαλύει τα Ταμεία μας και προαναγγέλλει δήθεν εξορθολογισμό 
του μισθολογίου, ήτοι νέες περικοπές.

Μπροστά σ’ αυτή τη νέα λαίλαπα και την ανακολουθία των κυβερνώντων, συνεχίζουμε 
σταθερά τον αγώνα μας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών μας, την αξιοπρέ-
πειά μας και το μέλλον των εργασιακών μας χώρων»,	τόνιζαν	στην	κοινή	ανακοίνωσή	τους.
Οι	Ομοσπονδίες	κάλεσαν	τους	αρμόδιους	υπουργούς	να	διορθώσουν	τις	άδικες	για	τους	

ενστόλους	ρυθμίσεις	και	να	ανασύρουν	στη	μνήμη	τους	ό,τι	έλεγαν	προεκλογικά	και	μετε-
κλογικά.	Επίσης,	κάλεσαν	τους	συναδέλφους	και	τις	συναδέλφισσές	τους	να	συμμετέχουν	
ενεργά	στην	πανελλαδική	διαμαρτυρία	της	ΑΔΕΔΥ	(15/7/15),	όπου	θα	δήλωναν	το	δικό	
τους	«παρών»	και	τα	προεδρεία	των	Ομοσπονδιών,	μετά	τις	παραστάσεις	διαμαρτυρίας	στα	
συναρμόδια	υπουργεία	με	στόχο	τη	διόρθωση	συγκεκριμένων	άρθρων	του	νομοσχεδίου.
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Το	μήνυμα	ήταν	σαφές:	Ξεκινάμε	πανστρατιά	κινητοποιήσεων	για	 να	μην	περάσουν	
οι	εφαρμοστικοί	νόμοι.	ΤΑ	ΨΕΜΑΤΑ	ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ!	ΟΙ	ΜΑΣΚΕΣ	ΕΠΕΣΑΝ!	Ο	δρόμος	
του	αγώνα	είναι	μονόδρομος.	Ένας	αγώνας	που	συμπεριελάμβανε	πλέον	και	επισκέψεις	
του	προεδρείου	σε	αστυνομικές	υπηρεσίες	και	αστυνομικές	Σχολές228	 για	 τη	 διά	 ζώσης	
καταγραφή	των	προβλημάτων,	πέρα	από	τις	παρουσίες	και	τις	παρεμβάσεις	του	στην	περι-
φέρεια	με	αφορμή	διάφορες	εκδηλώσεις	και	γενικές	συνελεύσεις.
Η	υποβολή	προτάσεων	για	θεσμικές	αλλαγές	ήταν	επίσης	το	άλλο	σκέλος	της	προσπά-

θειας	του	προεδρείου,	αν	και	από	την	πλευρά	της	Ηγεσίας	διαφαινόταν	σχετική	απροθυμία	
για	την	άμεση	επίλυση	και	θεσμοθέτηση	υπερώριμων	αιτημάτων.	Ένα	από	αυτά	ήταν	και	
το	πειθαρχικό	δίκαιο,	για	τον	εκσυγχρονισμό	του	οποίου	είχε	συσταθεί	ειδική	επιτροπή	με	
τη	συμμετοχή	και	του	εκπροσώπου	της	ΠΟΑΞΙΑ	και	προέδρου	της	Ένωσης	Αξιωματικών	
Ελληνικής	Αστυνομίας	Περιφέρειας	Δυτικής	Ελλάδας,	Αστυνομικού	Διευθυντή,	Χρήστου	
Μαζαρακιώτη.
Έπειτα	από	ενδελεχή	επεξεργασία	των	προτάσεων	και	του	προβληματισμού	που	είχε	

αναπτυχθεί	τα	τελευταία	χρόνια	όσον	αφορά	την	εφαρμογή	του	Π.Δ.	120/2008	(Πειθαρ-
χικό	Δίκαιο	Ελληνικής	Αστυνομίας),	όπως	ανέφερε	η	«Αξιωματική	Αστυνομία»	(τεύχος	
43),	 υποβλήθηκε	 ένα	 πλαίσιο	 αλλαγών	 προς	 τον	 αναπληρωτή	 υπουργό	Εσωτερικών	&	

228. Ενδεικτικά παραθέτουμε την επιστολή που διανεμήθηκε στους νέους Αξιωματικούς της Ελληνι-
κής Αστυνομίας:

«Αγαπητή Συναδέλφισσα, Αγαπητέ Συνάδελφε,
Με την ευκαιρία της ευδόκιμης αποφοίτησής σου από τη Σχολή Αξιωματικών και την επάξια 
προαγωγή σου στον βαθμό της/του Υπαστυνόμου Β΄, η Π.Ο.ΑΞΙ.Α. σε καλωσορίζει στις τάξεις 
των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και σου εύχεται καλή σταδιοδρομία, υγεία ατομική 
και οικογενειακή.
Εισέρχεσαι στον επαγγελματικό στίβο της Ελληνικής Αστυνομίας σε μία περίοδο για όλους μας 
δύσκολη, καθώς σφραγίζεται από τις επιπτώσεις μιας πολύπλευρης κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής κρίσης, κατά την οποία ανατρέπονται παγιωμένα δικαιώματα που κατακτήθηκαν με 
αγώνες και θυσίες όλων μας, με μπροστάρη το συνδικαλιστικό μας κίνημα, το οποίο πρέπει να 
γνωρίζεις ότι έδωσε και δίνει καθημερινά τη μάχη για να περισώσει τις κατακτήσεις αυτές.
Σε διαβεβαιώνουμε ότι τόσο η Ομοσπονδία μας όσο και οι τοπικές Ενώσεις των Αξιωματικών 
θα βρίσκονται πάντα δίπλα σου, για κάθε πρόβλημα ή δυσκολία που τυχόν θα αντιμετωπίσεις, 
τόσο σε υπηρεσιακό όσο και σε προσωπικό ή οικογενειακό επίπεδο, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
υπηρεσιακού σου βίου.
Περιμένουμε και από σένα, αγαπητέ συνάδελφε και αγαπητή συναδέλφισσα, να δείξεις ενδιαφέ-
ρον και ζήλο για την ενδυνάμωση του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Σε καλούμε και σε θέλου-
με κοντά μας, για να πυκνώσουν οι τάξεις του μαχόμενου συνδικαλισμού μας, διότι η δύναμή μας 
είσαι εσύ. Με τη δική σου θέση και άποψη μπορούμε να ενισχύσουμε το οπλοστάσιο των ιδεών, 
των προτάσεων και των επιχειρημάτων μας, για να ξεπεράσουμε την κρίση που μας καθηλώνει 
στο χθες. Δεν είναι αυτή η μοίρα μας. Επιδιώκουμε ρηξικέλευθες πρωτοβουλίες και τολμηρούς 
αγώνες για μια σύγχρονη Ελληνική Αστυνομία.
Θα είμαστε συμπαραστάτες και αρωγοί των προσπαθειών σου και περιμένουμε και τις δικές σου 
προτάσεις, που θα συμβάλλουν αφενός στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του αστυνομικού 
προσωπικού και αφετέρου των παρεχομένων υπηρεσιών της Αστυνομίας στους Πολίτες, για να 
μπορέσουν να εκφραστούν, να δημιουργήσουν και να ευημερήσουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
Έχοντας ως αρχή το απόφθεγμα του Πλάτωνα “φίλει την πατρίδα καν άδικος ή” (να αγαπάς την 
πατρίδα σου ακόμα κι αν σε αδικεί), με τη δύναμη της ψυχής του Αξιωματικού, τη Βοήθεια Του 
Θεού και του Αγίου Αρτεμίου και τη σκέπη της Σημαίας της Σχολής Αξιωματικών να σε καθοδη-
γούν, σου ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία!».
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Διοικητικής	Ανασυγκρότησης.	Γιάννη	Πανούση.	Οι	 βασικοί	 στόχοι	 των	προτεινόμενων	
αλλαγών-τροποποιήσεων	κατατείνουν:

«1.  Στην απλούστευση και ευελιξία διαδικασιών κατά την πειθαρχική διαδικασία.
2.  Στον περιορισμό των διερευνώμενων με διοικητικές εξετάσεις παραπτωμάτων και δι-

εκπεραίωσή τους με απλές και άμεσες διαδικασίες που επιτυγχάνουν το σκοπό της απο-
νομής δικαιοσύνης, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη γραφειοκρατία.

3.  Στην εναρμόνιση συγκεκριμένων διατάξεων με αυτές που διέπουν την ποινική διαδικα-
σία και τις συνταγματικές επιταγές.

4.  Στην πρόβλεψη ύπαρξης δυνατότητας με μεγαλύτερη ευχέρεια στον πειθαρχικό δικαστή 
για τροποποίηση του νομικού χαρακτηρισμού προς το επιεικέστερο όταν μετά τη διοι-
κητική διερεύνηση των παραπτωμάτων προκύπτουν στοιχεία χωρίς επαναλήψεις των 
διαδικασιών. 

5.  Στη συντόμευση και οικονομία της πειθαρχικής διαδικασίας.
6.  Στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των κρινομένων και τη θωράκισή τους τόσο από 

αόριστες διατάξεις όσο και από υποκειμενικές ερμηνείες αλλά και από τυχόν σκοπι-
μότητες, σε συνδυασμό με την αντιπροσώπευσή τους και την παράστασή τους ενώπιον 
των αποφασιστικών οργάνων. Επιπλέον δε, στη θωράκιση του αστυνομικού από την 
καταχρηστική άσκηση ενδίκων διαδικασιών κατά αυτών επί ενεργειών τους στο πλαί-
σιο άσκησης των καθηκόντων τους, θέτοντας φραγμό, κατά το δυνατόν, στις επιδιώξεις 
οποιουδήποτε.

7.  Σε θέματα μείωσης της παραγραφής αλλά και της διαγραφής των επιβληθεισών ποινών, 
σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές περί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

8.  Σε ό,τι αφορά την πρόταση για συμμετοχή δικαστικών λειτουργών ή και καθηγητών 
κατά το στάδιο της διενέργειας διοικητικών εξετάσεων ή τη συμμετοχή τους στα Πει-
θαρχικά Συμβούλια, μπορεί σε άλλες συνθήκες και εποχές να εξυπηρετούσε το αστυ-
νομικό συμφέρον, σήμερα, όμως, δεν μπορεί να λειτουργήσει εφόσον θεωρούμε ότι ως 
Σώμα έχουμε κατακτήσει ένα θεσμικό επίπεδο λειτουργίας και απονομής δικαίου χωρίς 
σκιές και αμφισβητήσεις ως προς την επάρκειά του. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι απορρίπτουμε τυχόν εγγυήσεις για περαιτέρω διαφάνεια, αξιοπιστία 
και ορθή απονομή δικαιοσύνης. Προς επίρρωση των ανωτέρω, θεωρούμε ότι θα βελτιώσει 
το ισχύον πλαίσιο η στελέχωση των Συμβουλίων με Αξιωματικούς μόνιμης θητείας με κρι-
τήρια επιστημονικής κατάρτισης (απόφοιτοι Νομικών Σχολών) και πιστοποίησης μέσω συ-
γκεκριμένων διαδικασιών, όπως π.χ. στο Δικαστικό Σώμα (παρακολούθηση εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων κ.λπ.)». 

Άξια	μνείας	είναι	και	η	διεθνής	αναγνώριση	της	ΠΟΑΞΙΑ,	όπως	αυτή	αποτυπώθηκε	
στο	9o	Συνέδριο	των	Πανευρωπαϊκών	Αστυνομικών	Συνδικάτων	CESP	που	διεξήχθη	στην	
Πάφο	της	Κύπρου	(14-16	Μαΐου	2015),	και	το	οποίο	ανανέωσε	την	εμπιστοσύνη	του	στην	
ελληνική	εκπροσώπηση	σε	επίπεδο	Διοικητικού	Συμβουλίου.
Θέμα	του	συνεδρίου	ήταν	η	«Υποβάθμιση	του	κοινωνικού	διαλόγου	στην	Αστυνομία.	

Μύθος	ή	πραγματικότητα;».
Στο	Συνέδριο	 αναπτύχθηκαν	η	 τρέχουσα	 επικαιρότητα	 και	 τα	 προβλήματα	 που	απα-

σχολούν	τα	αστυνομικά	συνδικάτα	των	χωρών-μελών	του	CESP,	ενώ	ακολούθησαν	και	οι	
αρχαιρεσίες	για	την	ανάδειξη	του	νέου	Δ.Σ.	του	Πανευρωπαϊκού	Συνδικάτου.	
Η	Π.Ο.ΑΞΙ.Α.,	ως	τακτικό	μέλος,	εκπροσωπήθηκε	από	τον	Ταμία	και	Υπεύθυνο	Διε-

θνών	Σχέσεων	Α/Α’	Αθανασάτο	Πέτρο,	ο	οποίος	ανέπτυξε	τα	προβλήματα	που	αντιμετω-
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πίζει	η	Ομοσπονδία,	αναδεικνύοντάς	τα	σε	πανευρωπαϊκό	επίπεδο.	Επέτυχε	δε	να	εκλεγεί	
στο	νέο	Δ.Σ.	 του	CESP,	διατηρώντας	για	 τη	χώρα	μας,	 το	αξίωμα	του	βοηθού	Γενικού	
Γραμματέα	(deputy	general	secretary).
Ο	νέος	πρόεδρος	του	CESP,	Ανδρέας	Συμεού,	εξέφρασε	το	αίτημα,	το	πρώτο	Δ.Σ.	επί	

θητείας	του,	τιμητικά	να	λάβει	χώρα	στην	Ελλάδα,	στα	γραφεία	της	Π.Ο.ΑΞΙ.Α.,	γεγονός	
που	η	Ομοσπονδία	μας	με	χαρά	αποδέχτηκε,	αναλαμβάνοντας	στη	συνέχεια	τη	φιλοξενία	
του.	Κατά	τη	διάρκεια	της	παραμονής	τους	στην	Αθήνα	συναντήθηκαν	και	με	τον	αναπλη-
ρωτή	υπουργό	Γιάννη	Πανούση	όσο	και	με	το	νέο	προεδρείο	της	ΠΟΑΣΥ,	με	επικεφαλής	
τον	Γρηγόρη	Γερακαράκο.
Όμως,	απότοκος	της	νέας	τακτικής	που	ακολουθεί	η	νέα	διοίκηση	της	ΠΟΑΞΙΑ	είναι	και	

η	βούλησή	της	για	ενδυνάμωση	της	συνεργασίας	με	τη	Διεθνή	Ένωση	Αστυνομικών	(ΙΡΑ).	
Αυτό	προκύπτει	τόσο	από	τις	αμοιβαίες	διαβεβαιώσεις	των	δυο	φορέων,	όσο	και	από	τη	
συμμετοχή	σε	εκδήλωση	για	τα	μαρτυρικά	Καλάβρυτα,	όπου	αντιπροσωπεία	της	ΠΟΑΞΙΑ	
πιστοποίησε	και	με	αυτήν	τη	συμβολική	της	κίνηση	τις	πραγματικές	της	επιδιώξεις.

Καυτό καλοκαίρι...

Επιστρέφοντας,	ωστόσο,	στο	κυρίως	μέτωπό	του,	στην	απόκρουση	δηλαδή	των	επιθέσε-
ων	που	δεχόταν	το	Αστυνομικό	Σώμα,	ελέω	Μνημονίων,	πρέπει	να	επισημανθεί	ότι	το	προ-
εδρείο	της	Ομοσπονδίας	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	του	καλοκαιριού	δεν	πήρε	ούτε	μια	ανάσα.	
Σκληρός	αγώνας	 δόθηκε	πρωτίστως	 για	 τη	 διάσωση	 του	ΤΕΑΠΑΣΑ,	από	κοινού	με	

τις	άλλες	Ομοσπονδίες.	Το	καλό	κλίμα	που	είχε	διαμορφωθεί	το	προηγούμενο	διάστημα,	
βοηθούσε	στην	κατανόηση	του	προβλήματος	και	στην	αναζήτηση	κοινά	αποδεκτών	λύ-
σεων.	Αυτό	φάνηκε	και	στις	συναντήσεις	τους	με	τον	αναπληρωτή	υπουργό	Κοινωνικής	
Ασφάλισης	Δημήτρη	Στρατούλη	και	τον	γενικό	γραμματέα	Κοινωνικής	Ασφάλισης	Γεώρ-
γιο	Ρωμανιά,	οι	οποίοι	ήταν	αντιμέτωποι	με	τις	ρητές	διαβεβαιώσεις	τους	πριν	και	μετά	τις	
εκλογές	της	25ης	Ιανουαρίου	2015.	Ήταν	επόμενο,	λοιπόν,	να	διαβεβαιώνουν	προφορικά,	
αλλά	και	γραπτώς	με	το	Δελτίο	Τύπου	που	εκδόθηκε	από	το	Γραφείο	Τύπου	του	υπουργεί-
ου	Εργασίας,	Κοινωνικής	Ασφάλισης	και	Κοινωνικής	Αλληλεγγύης,	ότι:

«Η Κυβέρνηση 1) θα δώσει νέα προθεσμία μέχρι 31-10-2015 για την εφαρμογή του άρ-
θρου 220 του Νόμου 4281/2014 για τα ασφαλιστικά ταμεία τους και ότι θα συνεχίσει σε αυτό 
το χρονικό διάστημα τον διάλογο με τις Ομοσπονδίες των ενστόλων, ώστε να προωθηθεί η 
κατάργηση αυτής της νομοθετικής ρύθμισης και 2) θα προωθήσει άμεσα νομοθετική ρύθμιση 
για την κατάργηση του δείκτη βιωσιμότητας στις εφάπαξ παροχές τους, η οποία, εάν εφαρμο-
ζόταν, θα οδηγούσε σε μειώσεις τους από 30% έως 80%».
Οι	Ομοσπονδίες,	από	την	πλευρά	τους,	ξεκαθάρισαν	ότι	«οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή 

απόφαση που θα αμφισβητούσε τις ρητές αυτές δεσμεύσεις, θα εκληφθεί από την πλευρά μας 
ως εμπαιγμός και αφερεγγυότητα έναντι του συνδικαλιστικού μας κινήματος».
Παρά	 ταύτα,	 η	 κυβέρνηση	 προώθησε	στη	Βουλή	με	 συνοπτικές	 διαδικασίες	 το	 σχέ-

διο	νόμου	«Επείγουσες	ρυθμίσεις	για	τη	διαπραγμάτευση	και	σύναψη	συμφωνίας	με	τον	
Ευρωπαϊκό	Μηχανισμό	Στήριξης	(Ε.Μ.Σ.)»,	το	οποίο	δημοσιεύτηκε	στην	Εφημερίδα	της	
Κυβερνήσεως	στις	16/07/2015,	ανοίγοντας	τον	ασκό	του	Αιόλου,	δεδομένου	ότι	κλονιζό-
ταν	και	η	κυβερνητική	σταθερότητα	εξαιτίας	των	έντονων	αντιδράσεων	στο	εσωτερικό	της	
κυβέρνησης,	και	κυρίως	του	ΣΥΡΙΖΑ.
Η	Ομοσπονδία	από	την	πλευρά	της,	στις	16	Ιουλίου	2015,	ενημέρωσε	τα	μέλη	της	ότι	

«με την ψήφιση του νόμου αυτού (4334/2015, ΦΕΚ 80-A), πέραν των άλλων προαπαιτού-
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μενων διατάξεων που αφορούσαν τη διάσωση της χώρας από ένα Grexit και εμπεριέχονταν 
στο εν λόγω νόμο, υπήρχε και η επαχθής για το Σώμα μας διάταξη, ήτοι η αναδρομική από 
01.01.2015 υποχρεωτική ένταξη όλων των Επικουρικών Ταμείων στο ΕΤΕΑ. Η εν λόγω δι-
άταξη έχει ως αποτέλεσμα την υποχρεωτική ένταξη των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης του 
ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ και συνεπώς τη μεταφορά των μερισματούχων-ασφαλισμένων μας, 
καθώς και της περιουσίας αυτών στο ΕΤΕΑ

Οι Ομοσπονδίες μας, από την πρώτη στιγμή που αντελήφθησαν τι ήταν αυτό που θα συνέ-
βαινε, επισκέφθηκαν τόσο τη φυσική όσο και την πολιτική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας 
την 14η & 15η Ιουλίου 2015 και αφού εξέθεσαν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες 
τους για το μέλλον του ΤΕΑΠΑΣΑ, μετά από ειλικρινή και εποικοδομητική συνεργασία κατέ-
ληξαν στην από κοινού προώθηση σχετικής νομοτεχνικής βελτίωσης-πρότασης, ώστε να μην 
εφαρμοστεί η διάταξη για το ΤΕΑΠΑΣΑ και, αντιθέτως, να διατηρηθεί η προβλεπόμενη έως 
πρότινος (άρθρο 220 ν. 4281/2014) δυνατότητα μετατροπής του σε Επαγγελματικό Ταμείο.

Αντιπροσωπείες των Ομοσπονδιών μας, καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από 
την ψήφιση του ως άνω νόμου, βρίσκονταν στη Βουλή σε συνεχείς επαφές με εκπροσώπους 
των πολιτικών κομμάτων, όπου εξήγησαν το αναγκαίο της διατήρησης της δυνατότητας με-
τατροπής των προαναφερόμενων Τομέων σε Επαγγελματικά Ταμεία, καταθέτοντας παράλ-
ληλα και τις προτάσεις μας. Ωστόσο, καίτοι η παραπάνω σχετική νομοτεχνική βελτίωση 
είχε τις υπογραφές του υπουργού και αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, κ. Νικόλαου Βούτση και Ιωάννη Πανούση, δεν έγινε αποδεκτή από τον 
υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, λόγω αδυναμίας συνεννόησης με τους “θε-
σμούς”...».
Η	Ομοσπονδία,	γνωρίζοντας	ότι	επίκεινται	νέες	νομοθετικές	πρωτοβουλίες,	κάλεσε	τα	

μάλη	της	σε	επαγρύπνηση,	ώστε	να	εκφράσουν	αγωνιστικά	και	δυναμικά	την	άμεση	αντί-
δρασή	τους.	«Σας καλούμε, παρά τις όποιες δυσκολίες, εάν χρειαστεί, να ανταποκριθείτε μα-
ζικά στο αγωνιστικό μας προσκλητήριο. Δίνουμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε έναν δίκαιο 
αγώνα, μέσω των συνεχών παρεμβάσεών μας, τόσο στη Βουλή όσο και στους εμπλεκόμενους 
υπουργούς, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα για τον Έλληνα Ένστολο»,	κατέληγε	
η	ανακοίνωση	της	Ομοσπονδίας.	
Το	Μέγαρο	Μαξίμου,	από	την	πλευρά	του,	επιχειρούσε	με	διάφορους	ελιγμούς	να	απο-

φύγει	την	πτώση	της	κυβέρνησης,	αφού	ήδη	είχαν	διαφανεί	οι	προθέσεις	ενός	σημαντικού	
αριθμού	βουλευτών	του	ΣΥΡΙΖΑ	να	μην	συναινέσουν	στην	ψήφιση	ενός	νέου	Μνημονίου.	
Το	πακέτο	μέτρων	υπερψηφίστηκε	μόλις	από	123	βουλευτές	του	κυβερνώντος	κόμματος,	
που	σήμαινε	ότι	δεν	απείχε	πολύ	από	την	απώλεια	της	δεδηλωμένης.	Όλα	αυτά	δρομολο-
γούσαν	βέβαια	ραγδαίες	πολιτικές	εξελίξεις	που	μόνο	ένας	πολιτικά	τυφλός	δεν	θα	ήταν	σε	
θέση	να	διαισθάνεται...	Οι	πολιτικοί	αναλυτές	σημείωναν	ήδη	ότι	ο	Πρωθυπουργός	Αλέξης	
Τσίπρας	σκεφτόταν	σοβαρά	το	ενδεχόμενο	πρόωρης	προσφυγής	στις	κάλπες	σε	περίπτωση	
που	τα	νέα	μέτρα	(φορολόγηση	αγροτών,	Ασφαλιστικό,	«κόκκινα	δάνεια»	κ.λπ.)	δεν	είχαν	
την	καθολική	στήριξη	των	κυβερνητικών	βουλευτών.	Στην	πραγματικότητα,	δινόταν	μια	
μάχη	με	το	χρόνο,	κι	αυτό	ήταν	ξεκάθαρο	πλέον,	όταν	επελέγη	«η	μέθοδος	του	σαλαμιού»,	
η	ψήφιση	των	επαχθών	δηλαδή	μέτρων	σε	δόσεις...	Σε	κάθε	περίπτωση,	τα	νέα	μέτρα	έπρε-
πε	να	έχουν	ψηφισθεί	ώς	τις	22.07.2015...
Οι	Ομοσπονδίες	 των	 ενστόλων	συντονίζουν	περαιτέρω	 τις	 κινήσεις	 τους	και,	 σε	μια	

ύστατη	προσπάθεια	διάσωσης	του	Ταμείου,	απευθύνονται	στον	πρόεδρο	του	Δ.Σ.	του	ΤΕ-
ΑΠΑΣΑ	Ταξίαρχο	Αναστάσιο	Αναστασάκο	και,	με	αφορμή	την	ψήφιση	του	ν.	4334/15,	τον	
καλούν	να	αναλάβει	πρωτοβουλίες	προκειμένου	να	τροποποιηθεί	η	διοικητική	υπαγωγή	
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του	Ειδικού	Λογαριασμού	του	ν.	826/78	που	χορηγεί	εφάπαξ	οικονομικές	ενισχύσεις	στους	
αναξιοπαθούντες	αστυνομικούς	και	στις	ορφανικές	οικογένειες	αυτών.
Ειδικότερα,	του	πρότειναν	«ο Ειδικός Λογαριασμός να υπάγεται πλέον στον Τομέα Προ-

νοίας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ) αντί του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλα-
κής (ΤΕΑΕΧ), καθότι ο σκοπός σύστασής του είναι αδιάφορος με τις επικουρικές παροχές του 
Τομέα και έχει λογιστική-διαχειριστική αυτοτέλεια (εισφορές, προϋπολογισμός κ.λπ.). Την εν 
λόγω πρόταση οι Ομοσπονδίες μας θα τη στηρίξουν περαιτέρω με ό,τι ενέργειες απαιτηθούν 
προς κάθε αρμόδιο Φορέα με στόχο την αποδοχή και υλοποίησή της. Επισημαίνουμε ότι οι 
Ομοσπονδίες μας από την πρώτη στιγμή αντιδρούν στα πρωτόγνωρα και αιφνίδια μέτρα που 
αποδέχθηκε η Κυβέρνηση ενόψει της υπογραφής του 3ου Μνημονίου. Τέλος, από την πλευρά 
μας, συνεχίζουμε να δίνουμε καθημερινά τον αγώνα μας, προκειμένου να διασώσουμε ό,τι 
είχαμε κατακτήσει με αγώνες και θυσίες τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία προσπάθησαν και 
προσπαθούν ακόμα να ακυρώσουν, αδιαφορώντας για τον ουσιαστικό ανθρωπιστικό χαρα-
κτήρα της λειτουργίας των υπό αφαίμαξη-κατάργηση δομών»,	σημείωναν	οι	Ομοσπονδίες	
στην	κοινή	τους	επιστολή.
Ακολούθησε	μια	ακόμα	συνάντηση	(30-7-15)	με	τον	υπουργό	Εργασίας,	Κοινωνικής	

Ασφάλισης	&	Κοινωνικής	Αλληλεγγύης,	Γεώργιο	Κατρούγκαλο,	προκειμένου	να	ενημε-
ρωθούν	για	τις	προωθούμενες	μεταρρυθμίσεις	του	Συνταξιοδοτικού-Ασφαλιστικού	Συστή-
ματος	της	χώρας	και	το	κατά	πόσο	αυτές	θα	επηρεάσουν	τους	προσωπικούς	και	οικογενει-
ακούς	προγραμματισμούς	των	εργαζομένων	στο	Σώμα	της	Ελληνικής	Αστυνομίας.	Όπως	
τονίζει	η	ΠΟΑΞΙΑ,	«από την πλευρά μας, τονίστηκε η αναγκαιότητα διατήρησης του ειδικού 
καθεστώτος συνταξιοδότησης των ενστόλων, με δεδομένο ότι αυτό προσφάτως τροποποιή-
θηκε από τους μνημονιακούς νόμους του 2010, προκαλώντας ήδη μεγάλες ανατροπές στους 
υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και ειδικά στους νέους συναδέλφους. Επιπρόσθετα, 
αναλύσαμε διεξοδικά την ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος και προς αποφυγήν εφαρμογής 
των νέων μέτρων υπενθυμίσαμε τον χρόνο εισόδου στις Παραγωγικές Σχολές, το προσδόκι-
μο όριο ζωής, τα ακατάστατα ωράρια, την υποχρεωτική εξαήμερη εργασία που πολλές φορές 
μετατρέπεται σε επταήμερη, τη νυχτερινή απασχόληση κ.λπ. Τέλος, ρωτήθηκε για τις ψηφι-
σθείσες αλλαγές στα Ασφαλιστικά Ταμεία και ειδικότερα για την τύχη των Τομέων Επικουρι-
κής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ και της περιουσίας που διαθέτουν οι εν λόγω Τομείς, καθώς 
και για την πιθανή ανατροπή της ισχύουσας κατάστασης και τη δυνατότητα μετατροπής τους 
σε ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας. Ο κ. υπουργός, αφουγκραζόμενος τις ανησυχίες και 
τους προβληματισμούς μας, διαβεβαίωσε τις Αντιπροσωπείες των Προεδρείων μας ότι τα ως 
άνω θέματα θα τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους Θεσμούς και προφανώς 
μπορεί να υπάρξει ένα ανοιχτό παράθυρο για κάποιες αλλαγές, τόσο στο συνταξιοδοτικό των 
εργαζομένων, όσο και στα ασφαλιστικά Ταμεία».
Στο	 ίδιο	 πνεύμα	 κινήθηκαν	 αρχές	Αυγούστου	 και	 οι	 συναντήσεις	 με	 τον	 αναπληρω-

τή	υπουργό	Εσωτερικών	και	Διοικητικής	Ανασυγκρότησης,	Γιάννη	Πανούση,	τον	Γενικό	
Γραμματέα	Κοινωνικής	Ασφάλισης,	Γεώργιο	Ρωμανιά	και	τους	εκπροσώπους	των	πολιτι-
κών	κομμάτων	(ΣΥΡΙΖΑ,	ΠΟΤΑΜΙ,	ΑΝΕΛ	και	ΠΑΣΟΚ),	ενώ	ξεχωριστής	σημασίας	ήταν	
η	 ενημέρωση	 του	αρμόδιου	 τομεάρχη	 της	Νέας	Δημοκρατίας	 επί	 εργασιακών	 θεμάτων	
Βασιλείου	Οικονόμου	και	η	συνάντηση	που	ακολούθησε	με	τον	μεταβατικό	πρόεδρο	της	
Νέας	Δημοκρατίας	Ευάγγελο	Μεϊμαράκη229.

229. Ο Αντώνης Σαμαράς παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματός του στις 5/7/2015 μετά το απο-
τέλεσμα του δημοψηφίσματος για τη συμφωνία με τους δανειστές και παρέδωσε τα ηνία στον Ευάγγελο 
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«Κυρίαρχο θέμα συζήτησης, τα όσα διαφαίνονται να προωθούνται με το ν. 4333/2015, 
τη συνημμένη στον εν λόγω νόμο επιστολή προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας 
(ESM) και τα συναφή έγγραφα, τα οποία θίγουν κατάφωρα το εργασιακό καθεστώς στην Ελ-
ληνική Αστυνομία, οδηγώντας με μαθηματική ακρίβεια στη δημιουργία ενός Σώματος “γερό-
ντων” στη χώρα μας»,	όπως	χαρακτηριστικά,	έγραψαν	στο	Δελτίο	Τύπου.
Ήταν	πλέον	ξεκάθαρο	ότι	το	Ασφαλιστικό	είχε	ανοίξει	και	για	τους	ένστολους:	
«Η σωρευτική συνδρομή των δύο (2) προϋποθέσεων (62ο έτος ηλικίας και σαράντα (40) 

έτη εργασίας – ασφάλισης), που προβλέπει η μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού Συστήματος 
από τον ως άνω νόμο, είναι πρακτικά ανεφάρμοστη. Τούτο διότι, όπως εξηγήσαμε, η συντρι-
πτική πλειοψηφία των αστυνομικών συμπληρώνει 40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας 
πολύ ενωρίτερα του 60ού έτους ηλικίας, εξαιτίας της ιδιαίτερης φύσης της υπηρεσίας μας και 
της εισαγωγής μας στην Ελληνική Αστυνομία, ήδη από το 18ο έτος ηλικίας μας με το σύστημα 
των πανελλαδικών εξετάσεων. Συνεπώς, εάν ισχύσει το όριο ηλικίας των εξήντα (60) ετών, 
πολύ περισσότερο αυτό των εξήντα δύο (62) ετών, θα είμαστε η μοναδική κατηγορία εργαζο-
μένων με σχεδόν πενήντα (50) χρόνια πραγματικής εργασίας και ασφάλισης.

Επειδή αρνούμαστε να αποδεχθούμε ένα εργασιακό καθεστώς “εβδομηντάρηδων” αστυ-
νομικών και επειδή, επιτέλους, ήρθε η ώρα να συμφωνήσουν όλα τα πολιτικά κόμματα στην 
αποδοχή του πάγιου αιτήματός μας για θεσμοθέτηση της εργασίας του Αστυνομικού ως επι-
κίνδυνης και ανθυγιεινής, ζητήσαμε σήμερα και από τη Νέα Δημοκρατία, ως Αξιωματική 
Αντιπολίτευση, να συμβάλλει στην άμεση προώθηση των απαιτούμενων νομοθετικών διαδι-
κασιών, ώστε με το επερχόμενο νομοσχέδιο να δοθεί τελική λύση.

Εξάλλου, ουδείς αμφισβητεί το γεγονός ότι ο εργασιακός μας χώρος είναι από τους πλέον 
ευαίσθητους, με σημαντικές ιδιαιτερότητες και καταφανή την επικινδυνότητα και το ανθυ-
γιεινό της εργασίας, και -επομένως- κακώς δεν έχει ενταχθεί στην ειδική κατηγορία των 
βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, παρά τους επίμονους αγώνες και τις κατά καιρούς 
υποσχέσεις των κυβερνώντων, οι οποίες, δυστυχώς, εξακολουθούν να παραμένουν ανεφάρ-
μοστες»,	ανέφεραν	στην	ανακοίνωσή	τους	οι	Ομοσπονδίες.
Στη	συνάντηση	με	τον	Πρόεδρο	της	Νέας	Δημοκρατίας	Ευάγγελο	Μεϊμαράκη,	που	έγι-

νε	παρουσία	του	Κοινοβουλευτικού	Εκπροσώπου	του	κόμματος	Άδωνη	Γεωργιάδη,	του	
Γραμματέα	της	Κοινοβουλευτικής	Ομάδας	Ιωάννη	Πλακιωτάκη	και	του	Τομεάρχη	επί	ερ-
γασιακών	θεμάτων	Βασίλη	Οικονόμου,	ο	Πρόεδρος	της	Νέας	Δημοκρατίας	διαβεβαίωσε	
τις	αντιπροσωπείες	ότι	είναι	ενήμερος	για	τα	προβλήματα	του	Κλάδου	και	ειδικότερα	για	
την	αναστάτωση	που	έχει	δημιουργηθεί,	διαρκούσης	της	διαπραγμάτευσης	της	κυβέρνη-
σης	με	τους	θεσμούς,	στους	εργαζομένους	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	και	Ενόπλων	Δυνά-
μεων.	Αναπτύσσει	δε	σειρά	ενεργειών	με	στόχο	τη	διασφάλιση	των	ισχυουσών	διατάξεων	
όπως	προαναφέραμε,	αναγνωρίζοντας	το	δίκαιο	του	αιτήματος,	καθότι,	όπως	είπε,	είναι	
αδιανόητο	ο	Αστυνομικός	 να	 εργάζεται	 επιπλέον	 έτη	σε	σχέση	με	άλλους	κλάδους	 ερ-
γαζομένων.	Αναγνώρισε	μάλιστα	το	“επικίνδυνο”	του	επαγγέλματος	και	τις	γενικότερες	
συνθήκες	εργασίας	(ακατάστατο	ωράριο	χωρίς	πενθήμερη	εργασία,	ελλιπή	μέτρα	υγιεινής	
και	ασφάλειας,	προβληματική	υποδομή	κλπ).
Ο	Ευάγγελος	Μεϊμαράκης	τούς	διαβεβαίωσε,	πράγμα	που	έγινε,	ότι	14	βουλευτές	του	

κόμματός	του	θα	καταθέσουν	σχετική	Ερώτηση	στη	Βουλή,	πιέζοντας	την	κυβέρνηση	να	
μην	προχωρήσει	στην	ανατροπή	των	επίμαχων	ασφαλιστικών	διατάξεων.	

Μεϊμαράκη, ορίζοντάς τον, όπως ορίζει το καταστατικό, μεταβατικό αρχηγό της Ν.Δ.
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Να	σημειώσουμε	επίσης	ότι	οι	Ομοσπονδίες	είχαν	ζητήσει	συνάντηση	και	με	τον	Πρόε-
δρο	της	Δημοκρατίας	κ.	Προκόπη	Παυλόπουλο,	αναδεικνύοντας	στον	ανώτατο	πολιτειακό	
παράγοντα	της	χώρας	την	αναγκαιότητα	του	σεβασμού	και	της	θωράκισης	των	Ελλήνων	
Αστυνομικών	από	τις	παράλογες	απαιτήσεις	των	δανειστών	της	χώρας.

Τα	Προεδρεία	των	Ομοσπονδιών	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	συνεδρίασαν	εκ	νέου	στις	10	
Αυγούστου	2015	προγραμματίζοντας	τις	επόμενες	αγωνιστικές	τους	δράσεις,	λόγω	των	ρα-
γδαίων	εξελίξεων	στο	μέτωπο	της	διαπραγμάτευσης	της	Κυβέρνησης	με	τους	«Θεσμούς»	
και	της	διαφαινόμενης	επίσπευσης	της	ψήφισης	του	νέου	Μνημονίου.	Η	Κυβέρνηση,	πα-
ραβλέποντας	του	ήδη	ψηφισθέντες	μνημονιακούς	νόμους	που	«ανέτρεψαν τα εργασιακά 
δεδομένα και το ασφαλιστικό μας σύστημα, σφαγίασαν μισθούς και συντάξεις και συμπίεσαν 
θανατηφόρα τις λειτουργικές δαπάνες κ.λπ., αντί να ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό που 
υπηρετεί στα Σώματα Ασφαλείας, με στόχο τη θωράκιση της χώρας, αποδέχεται τα νέα επα-
χθή μέτρα για τους ένστολους, επιτείνοντας την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα όλων.

Μπροστά σ’ αυτή τη νέα λαίλαπα:
- Εκπροσωπώντας τους Αστυνομικούς, Πυροσβέστες και Λιμενικούς της Πατρίδας μας, 

δηλώνουμε ΠΑΡΩΝ στον αγώνα.
- Εφόσον η Κυβέρνηση επιλέγει το δρόμο της ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ, θα φέρει στο ακέραιο την 

ευθύνη των σκληρών και δυναμικών μας δράσεων, που θα είμαστε υποχρεωμένοι να αναπτύ-
ξουμε, ΣΥΣΣΩΜΑ, συν γυναιξί και τέκνοις.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών μας, για την αξιοπρέ-
πειά μας, για να συνεχίσει να υπάρχει το δημόσιο αγαθό της ασφάλειας σ’ αυτόν τον τόπο.

Παρά τη θερινή ραστώνη, παρεμβαίνουμε στις εξελίξεις για το δικό μας μέλλον, για το 
μέλλον της χώρας μας. ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους Συναδέλφους και τις Συναδέλφισσές μας, 
στην ενέργεια και στην αποστρατεία, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και συνεπείς 
στο ιστορικό μας ραντεβού, ενόψει των εγκαινίων της 80ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονί-
κης από τον Πρωθυπουργό της χώρας, να στείλουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ηχηρά μηνύματα από τη 
Θεσσαλονίκη, στις 4/9/2015 και όποτε και όπου αλλού χρειαστεί.

Τελικά, έπειτα από εφτά μήνες “σκληρής διαπραγμάτευσης”, η νεομνημονιακή συγκυ-
βέρνηση κατέθεσε στη Βουλή προς ψήφιση (13 Αυγούστου 2015) με τη μορφή του κατε-
πείγοντος το τρίτο κατά σειράν Μνημόνιο με τίτλο “Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οι-
κονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την 
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης”. Δηλαδή, αντί να καταργήσουν με ένα άρθρο 
και ένα νόμο -όπως διατείνονταν- τα προηγούμενα Μνημόνια, μας έφεραν προ τετελεσμέ-
νων με ένα νέο, επαχθέστερο των προηγουμένων, το οποίο είτε περιλαμβάνει είτε προα-
ναγγέλλει νέες δυσμενείς εξελίξεις εις βάρος των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων και 
των αστυνομικών.

Πρόκειται για Μνημόνιο-λαιμητόμο, που δίνει τη χαριστική βολή σε ό,τι απέμεινε από τα 
εργασιακά, ασφαλιστικά και μισθολογικά μας δικαιώματα. Ειδικότερα, από 1/9/2015 οριστι-
κοποιεί την υπαγωγή του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ, παρά 
τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις και υποσχέσεις -τόσο τις προεκλογικές όσο και τις μετεκλο-
γικές- των σημερινών κυβερνώντων.

Υπενθυμίζουμε, απλώς, τη θέση του σημερινού Πρωθυπουργού, όταν είχε συναντηθεί με 
τις Ομοσπονδίες μας ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στις 6/8/2014, ότι “το 
άρθρο 221 πρέπει να αποσυρθεί, διότι δεν είναι απλώς αντιασφαλιστικό, είναι βαθύτατα 
αντιδημοκρατικό και για μια ακόμη φορά περιλαμβάνει αντισυνταγματικές διατάξεις. Το άρ-
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θρο αυτό ακυρώνει συσσωρευμένα ασφαλιστικά δικαιώματα και περιορίζει την ελευθερία 
επιλογής των ασφαλισμένων. Ηθικός και φυσικός αυτουργός της καταλήστευσης των ταμεί-
ων και των εφάπαξ των ενστόλων είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός”.

Επίσης, υπό την επίκληση του εξορθολογισμού των δαπανών καταργεί επί της ουσίας την 
εκτός έδρας αποζημίωση για υπηρεσιακές μετακινήσεις, αποσπάσεις - μεταθέσεις κλπ, ενώ 
προβλέπει και περαιτέρω μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια των υπηρετούντων στα Σώματα 
Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, αντί της αποκατάστασης των μισθολογικών αδικιών 
σύμφωνα με τις γνωστές αποφάσεις του ΣτΕ, τις οποίες οι σημερινοί κυβερνώντες είχαν υπο-
σχεθεί ότι θα εφαρμόσουν άμεσα με την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας. 

Όσον αφορά το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό, παραπέμπει σε μελλοντικές ρυθμίσεις οι 
οποίες θα εξειδικευτούν τον προσεχή Οκτώβριο και αναμένεται να είναι το ίδιο δυσμενείς με 
τις ήδη θεσμοθετημένες για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. 

Δυστυχώς, οι κυβερνώντες, όχι μόνο δεν τήρησαν τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις, αλλά 
μετατράπηκαν σε μνημονιακότερους των μνημονιακών!!! 

Ως εκ τούτου, καλούμε τους βουλευτές να αναλογιστούν τις ιστορικές τους ευθύνες και 
αιρόμενοι στο ύψος των περιστάσεων να αποτρέψουν την ψήφιση των νέων βάρβαρων και 
αντιλαϊκών μέτρων», σημείωναν	στην	ανακοίνωσή	τους	οι	Ομοσπονδίες,	χωρίς	να	γνωρί-
ζουν	ότι	το	παρασκήνιο	ήταν	ακόμα	πιο	ζοφερό.
Η	κυβέρνηση	με	μία	αιφνιδιαστική	τροπολογία	επιχείρησε	να	ανατρέψει	το	ισχύον	συ-

νταξιοδοτικό	καθεστώς	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	και	των	Ενόπλων	Δυνάμεων,	όπως	προ-
βλέπεται	από	τις	διατάξεις	του	Ν.	3865/2010.
Ειδικότερα,	αντικαθίσταντο	οι	διατάξεις	του	α’	εδαφίου	της	παρ.	4	του	άρθρου	20	του	ανω-

τέρω	νόμου,	ως	ακολούθως:	«Τα στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας 
και του Πυροσβεστικού Σώματος που αποχωρούν από την υπηρεσία από την επομένη της δη-
μοσίευσης του νόμου αυτού και μετά, δικαιούται σύνταξη εφόσον έχουν συμπληρώσει το 58ο 
έτος της ηλικίας τους και 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία προστίθεται αθροιστικά».
Η	εν	λόγω	διάταξη,	όχι	μόνο	τροποποιούσε	άρδην	το	 ισχύον	καθεστώς,	καθώς	όριζε	

πλέον	και	ηλικιακό	όριο	(58ο	έτος)	για	τη	συνταξιοδότηση,	αλλά	έθετε	και	υπό	αμφισβή-
τηση,	με	τον	τρόπο	που	είχε	διατυπωθεί,	παρότι	δεν	τροποποιούσε	τα	άρθρα	1	και	2	του	εν	
λόγω	νόμου,	τα	ήδη	κατοχυρωμένα	ασφαλιστικά	δικαιώματα,	κάτι	που	δεν	υφίσταται	για	
καμία	άλλη	κατηγορία	εργαζομένων	είτε	του	ιδιωτικού	είτε	του	δημόσιου	τομέα.
Ήταν	απόγευμα	της	Πέμπτης	13/8/2015,	όταν	βγήκε	η	είδηση	για	την	τροπολογία,	ενερ-

γοποιώντας	αμέσως	τις	Ομοσπονδίες	για	άμεση	δράση	και	με	στόχο	την	απόσυρσή	της.	
Σε	συνεργασία	με	την	Π.Ο.ΑΣ.Υ.,	με	παρεμβάσεις	προς	κάθε	αρμόδιο	υπουργό,	αρχηγούς	
κομμάτων	και	βουλευτές,	ζητήθηκε	και	επετεύχθη	η	τροποποίηση	της	εν	λόγω	διάταξης,	τις	
πρωινές	ώρες	της	παραμονής	της	εορτής	της	Παναγίας.	Όπως	κατατέθηκε	από	τον	υπουρ-
γό	Οικονομικών	Ευκλείδη	Τσακαλώτο,	ικανοποιούσε	τις	Ομοσπονδίες	και	ο	συναγερμός	
είχε	λήξει....	Με	τη	νέα	διάταξη,	αφενός	διασφαλίζονταν	τα	κατοχυρωμένα	ασφαλιστικά	
δικαιώματα	και	αφετέρου	παρέμενε	σε	ισχύ	το	υφιστάμενο	συνταξιοδοτικό	καθεστώς.	
Παράλληλα,	όμως,	με	την	εν	λόγω	τροπολογία	αντικαταστάθηκαν	οι	διατάξεις	της	παρ.	

3	του	άρθρου	20	του	Ν.	3865/2010	που	αναφέρονται	στον	τρόπο	υπολογισμού	των	συντά-
ξεων,	ο	οποίος	πλέον	γίνεται	δυσμενέστερος	όχι	μόνο	για	τους	μελλοντικούς	συνταξιού-
χους	αλλά	και	για	τους	τωρινούς,	με	έναρξη	ισχύος	των	οικονομικών	αποτελεσμάτων	την	
31/8/2015.

«Η Ομοσπονδία μας θα μελετήσει ενδελεχώς τις διατάξεις μετά τη δημοσίευση του Νόμου 
στο Φ.Ε.Κ. και θα σας ενημερώσει για τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων και τις 
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μειώσεις που επέρχονται από αυτόν. Είναι προφανές ότι η νεομνημονιακή κυβέρνηση επι-
χείρησε παραμονές του Δεκαπενταύγουστου να μας αιφνιδιάσει, ανατρέποντας τον ισχύοντα 
ασφαλιστικό νόμο, πλην όμως η προσπάθειά της σε αυτή τη φάση απέτυχε, λόγω της έγκαιρης 
αντίδρασης όλων μας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας είναι σε επαγρύπνηση 
για τη διασφάλιση των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων μας (ασφαλιστικών, εργασιακών και 
μισθολογικών), αλλά καλούμε και όλους σας να είστε σε εγρήγορση και σε αγωνιστική ετοι-
μότητα για την απόκρουση αυτών των αντιλαϊκών και αντεργατικών πολιτικών»,	σημείωνε	
για	άλλη	μια	φορά	η	ΠΟΑΞΙΑ.
Στις	20	Αυγούστου	2015,	ο	Πρωθυπουργός	Αλέξης	Τσίπρας	υποβάλλει	την	παραίτηση	

της	κυβέρνησής	του,	αφού	το	τρίτο	Μνημόνιο	καταψηφίστηκε	από	σημαντικό	τμήμα	του	
κόμματός	 του.	Συνολικά,	η	νέα	συμφωνία	με	 τους	 εταίρους	 εγκρίθηκε	με	222	ψήφους.	
«Όχι»	ψήφισαν	64	βουλευτές	και	 11	δήλωσαν	«παρών».	Υπέρ	 τάχθηκαν	ο	ΣΥΡΙΖΑ,	η	
ΝΔ,	το	Ποτάμι,	οι	ΑΝΕΛ	και	το	ΠΑΣΟΚ,	ενώ	κατά	η	Χρυσή	Αυγή	και	το	ΚΚΕ.	Το	πιο	
σημαντικό,	όμως,	ήταν	ότι	από	τον	ΣΥΡΙΖΑ	32	βουλευτές	καταψήφισαν	το	νομοσχέδιο,	
11	δήλωσαν	«παρών»,	τρεις	διαφοροποιήθηκαν,	ψηφίζοντας	«ναι»	επί	της	αρχής	και	«πα-
ρών»	σε	επιμέρους	άρθρα,	ενώ	ένας	βουλευτής	ήταν	απών.
Ήταν,	κατά	τους	πολιτικούς	αναλυτές,	η	«ευκαιρία»	που	αναζητούσε	ο	πρωθυπουργός	

για	να	ανακοινώσει	την	παραίτησή	του	και	την	προκήρυξη	πρόωρων	βουλευτικών	εκλο-
γών	για	τις	20	Σεπτεμβρίου	2015.

Υπό	 το	 βάρος	 αυτών	 των	 εξελίξεων,	 οι	 Ομοσπονδίες	 αναθεώρησαν	 την	 τακτική	
τους	 και	 επανεκτιμώντας	 τα	 νέα	 δεδομένα,	 έκριναν	 σκόπιμο, «η εξαγγελθείσα συγκέ-
ντρωση διαμαρτυρίας μας, για τις 4 Σεπτεμβρίου 2015, στη Θεσσαλονίκη, να ανασταλεί, 
δεδομένου ότι αυτή τη φορά η 80ή Διεθνής Έκθεση εγκαινιάζεται από υπηρεσιακό Πρω-
θυπουργό»230.	Αντί	 αυτής,	 όπως	 ανακοίνωσαν,	 θα	 υπάρξει	 αντιπροσωπευτική	 συμμετο-
χή	 των	 Ομοσπονδιών	 στη	 συγκέντρωση	 διαμαρτυρίας	 της	ΑΔΕΔΥ	 στις	 5/9/2015,	 ενώ	
θα	 εκδηλωθεί	 και	 ξεχωριστή	 παράσταση	 διαμαρτυρίας	 εκ	 μέρους	 των	 Ομοσπονδιών.	
Παράλληλα	αποφασίστηκε	να	ανοίξει	ένας	κύκλος	συναντήσεων	με	τα	πολιτικά	κόμμα-
τα	 στο	 πλαίσιο	 της	 προεκλογικής	 τους	 καμπάνιας,	 προκειμένου	 να	 ληφθούν	 υπόψη	 τα	
αιτήματά	 τους	και	 να	 τοποθετηθούν	 επ’	αυτών,	 ενόψει	 των	 εκλογών,	αλλά	και	 της	με-
τεκλογικής	 ψήφισης	 των	 εφαρμοστικών	 νόμων	 του	 τρίτου,	 κατά	 σειράν,	 Μνημονίου.	
Η	αναβολή	της	συγκέντρωσης	διαμαρτυρίας	δεν	συνιστά	υπαναχώρηση,	αλλά,	όπως	τονί-
στηκε,	«μας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσουμε και επανασχεδιάσουμε τις δράσεις μας το 
αμέσως προσεχές διάστημα, με το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Συνάδελφοι και Συνα-
δέλφισσες, όπως όλοι γνωρίζουμε, μας αναμένει ένα ιδιαίτερα θερμό φθινόπωρο λόγω, των 
προειλημμένων αποφάσεων που μας αφορούν και εμείς οφείλουμε με ενότητα και αποφασι-
στικότητα να διεκδικήσουμε τα δίκαιά μας».
Στις	5	Σεπτεμβρίου	2015,	πράγματι	οι	Ομοσπονδίες	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	υλοποί-

ησαν	την	απόφασή	τους,	προβαίνοντας	σε	μια	συμβολική	παράσταση	διαμαρτυρίας	στην	
Πλατεία	Συντριβανίου	και	στην	είσοδο	της	80ης	ΔΕΘ,	στέλνοντας	σαφές	μήνυμα	προς	
κάθε	κατεύθυνση.	Το	Ψήφισμα	διαμαρτυρίας	αποτύπωνε	τις	διαθέσεις	αλλά	και	τα	αιτή-
ματα	που	καλούνταν	να	διεκδικήσουν	με	κάθε	τρόπο	και	μέσο:

230. Υπηρεσιακή πρωθυπουργός της χώρας ορκίστηκε στις 27/8/2015 η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 
Βασιλική Θάνου, με «αποστολή» να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές.
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Εμείς οι συγκεντρωθέντες σήμερα, 05-09-2015, στην Πλατεία Συντριβανίου με αφορμή 
τα εγκαίνια της 80ης ΔΕΘ και τις αφίξεις των πολιτικών αρχηγών στη Θεσσαλονίκη, εκ-
φράζοντας την καθολική απαίτηση των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας της χώρας μας, 
τόσο στην ενέργεια όσο και στην αποστρατεία, για μια κυβερνητική πολιτική, που θα οδηγεί 
στην απαγκίστρωσή τους από την κοινωνική απαξίωση και την υπηρεσιακή αποδυνάμωση, 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για τις επαχθείς διατάξεις των Μνημονίων και των εφαρμοστικών 
τους νόμων και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την Πολιτεία να δει το αγαθό της ασφάλειας του Πολίτη 
ως εθνική υπόθεση, έξω και πάνω από λογιστικές λογικές και συνεχή «παζάρια» με τους 
«θεσμούς».

Με τη σημερινή μας διαμαρτυρία, συνεχίζουμε να εκφράζουμε την εναντίωσή μας στη 
συνεχιζόμενη πολιτική των περικοπών και της σύνθλιψης του επιπέδου ζωής όλων των υπη-
ρετούντων και υπηρετησάντων στα Σώματα Ασφαλείας, δεδομένου ότι:

1)  Έχουμε υποστεί την εφαρμογή άδικων μέτρων, κι ενώ είναι αδιαμφισβήτητη η δικαίω-
σή μας από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αναμένουμε ακόμα την πλήρη μισθολογική 
μας αποκατάσταση.

2)  Το ασφαλιστικό μας σύστημα έχει αδίκως στοχοποιηθεί, όπως αποδείχθηκε μόλις και 
προ μερικών ημερών, για άλλη μια φορά, όταν εντελώς αιφνιδιαστικά επιχειρήθηκε η 
ανατροπή του μνημονιακού νόμου 3865/10 για το Ασφαλιστικό των ενστόλων.

3)  Τα ασφαλιστικά μας Ταμεία, αφού λεηλατήθηκαν αγρίως στο πλαίσιο του PSI, κινδυ-
νεύουν να καταβροχθισθούν στην τρύπα των ελλειμμάτων, αγνοώντας την ιδιαιτερότη-
τα του Κλάδου, αλλά και την πραγματικότητα την ίδια, όσον αφορά τη συσσώρευση των 
λεηλατηθέντων κεφαλαίων, που αποτελούσαν καθαρές ασφαλιστικές εισφορές.

4)  Οι Υπηρεσίες, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώ-
ματος, έχουν αφεθεί στο έλεος του Θεού και στο φιλότιμο του ανθρώπινου δυναμικού 
τους, ενώ το εύρος της εγκατάλειψης καταδηλώνεται από τις χορηγίες και τις προσφο-
ρές ιδιωτών για την εξασφάλιση ακόμα και βασικών ειδών εξοπλισμού και υπηρεσιών.

5)  Ως αναπόσπαστο κομμάτι του Λαού μας, βιώνουμε κι εμείς την υποβάθμιση του κοινω-
νικού κράτους και των παρεχόμενων αγαθών-υπηρεσιών στον τομέα της Πρόνοιας, της 
Υγείας και της Παιδείας. Η φτωχοποίηση και η υποτίμηση του βιοτικού μας επιπέδου 
είναι έννοιες ασύμβατες με τον επαγγελματισμό και την παροχή υψηλού επιπέδου υπη-
ρεσιών στην ελληνική κοινωνία.

Για όλους αυτούς τους λόγους, αλλά και για πολλούς άλλους που είναι γνωστοί στις Κυβερ-
νήσεις και στα πολιτικά κόμματα, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από τους ιθύνοντες ενόψει των επικείμενων 
Εθνικών Εκλογών, να τοποθετηθούν και να δεσμευτούν ΞΕΚΑΘΑΡΑ για τα αιτήματά μας:

- Ενίσχυση του αξιόμαχου των Σωμάτων Ασφαλείας, βάζοντας φρένο στις περικοπές των 
λειτουργικών τους δαπανών

- Πλήρη αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ
- Διάσωση των ασφαλιστικών ταμείων και επιστροφή των ληστευθέντων Αποθεματικών
- Αξιοπρεπείς συντάξεις.
Οι Κυβερνώντες, οι πρώην και οι επόμενοι, οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη τους ότι 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών μας, για την αξιοπρέπειά 
μας, για να συνεχίσει να υπάρχει για όλους το δημόσιο αγαθό της ασφάλειας σ’ αυτόν τον τόπο.

Ανάπτυξη και ευημερία χωρίς ασφάλεια δεν νοούνται.
Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν!
ΩΣ ΕΔΩ!! Διεκδικούμε τη ζωή μας!!
ΟΧΙ στην εξαθλίωση των ενστόλων!!!
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Το	Ψήφισμα	εγκρίνεται	ομόφωνα	από	τους	συμμετέχοντες	στην	παράσταση	διαμαρτυ-
ρίας,	προκειμένου	να	επιδοθεί	στους	αρχηγούς	των	Πολιτικών	Κομμάτων.

Το	επόμενο	διάστημα,	η	Ομοσπονδία	προχώρησε	σε	τέσσερις	παρεμβάσεις,	μείζονος	
επίσης	σημασίας.
Αφενός	 εξέφρασε	 τη	 συμπαράστασή	 της	 στην	 Ένωση	 Αστυνομικών	 Υπαλλήλων	

Θεσσαλονίκης	με	αφορμή	την	απόφαση	του	Αρχηγείου	να	κινήσει	πειθαρχική	διαδικα-
σία	με	αντικείμενο	τις	καταγγελίες	του	σωματείου	όσον	αφορά	τις	μεταθέσεις	εντός	του	
νομού	Θεσσαλονίκης	(!),	αφετέρου	δε	καυτηρίασε	την	απόφαση	της	κυβέρνησης	για	το	
εκλογικό	επίδομα,	το	οποίο	καθορίστηκε	με	Κοινή	Υπουργική	Απόφαση	στα	62	ευρώ	
μεικτά,	δηλαδή	περίπου	στα	45	ευρώ	καθαρά...	«Η εκλογική αποζημίωση που καταβάλ-
λεται τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί μια απέραντη κοροϊδία προς το προσωπικό των 
Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς από τα 900 ευρώ που καταβλήθηκαν στις εθνικές εκλογές 
του 2009, έπεσε στα 140 ευρώ πέρυσι στις ευρωεκλογές, για να καταλήξει σήμερα σ’ αυτά 
τα ευτελή επίπεδα που αντιστοιχούν στην αποζημίωση ενός 5νθημέρου. Η κοροϊδία αυτή 
θα πρέπει να λάβει τέλος. Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες τους, διότι ο ένστολος δεν 
είναι διατεθειμένος να βλέπει να απαξιώνεται η προσφορά και ο ρόλος του!»,	σχολίαζε	η	
Ομοσπονδία.

Η	τρίτη	παρέμβαση	αφορούσε	τις	προτάσεις	της	για	την	αναμόρφωση	του	συστήματος	
Κρίσεων-Προαγωγών.	Της	είχε	ζητήσει	ο	απερχόμενος	υπουργός	Γιάννης	Πανούσης,	αλλά	
για	άλλη	μια	φορά	οι	εξελίξεις	είχαν	ως	αποτέλεσμα	τη	μη	διευθέτηση	και	αυτού	του	κρί-
σιμου	ζητήματος.
Η	τέταρτη	παρέμβαση	σημειώθηκε	κατά	την	εκδήλωση	-	αποκαλυπτήρια	του	Μνημείου	

Πεσόντων	Αστυνομικών,	που	έγιναν	από	την	Ένωση	Αστυνομικών	Υπαλλήλων	Νοτιοανα-
τολικής	Αττικής	και	τα	Διεθνή	Βραβεία	Giuseppe	Sciacca,	στις	16	Σεπτεμβρίου	2015,	στη	
Διεύθυνση	Αστυνόμευσης	Αερολιμένα	Αθηνών.
Στεφάνι	κατέθεσε	ο	πρόεδρος	της	Ομοσπονδίας	Ιωάννης	Κατσιαμάκας,	ο	οποίος	στο	

σύντομο	χαιρετισμό	του	εξήρε	την	προσήλωση	στο	καθήκον	των	Ελλήνων	Αστυνομικών	
που	θυσιάζουν	την	ζωή	τους	για	τη	διασφάλιση	του	υπέρτατου	αγαθού	της	ασφάλειας,	
αψηφώντας	τους	κινδύνους.	Στάθηκε	δε	ιδιαίτερα	(με	αφορμή	και	το	βίντεο-αφιέρωμα	
στους	Πεσόντες	Αστυνομικούς	που	προβλήθηκε)	στον	υπερβολικά	μεγάλο	αριθμό	θυμά-
των	αστυνομικών,	αναρωτηθείς	αν	η	Πολιτεία	έχει	πράξει	το	χρέος	της	απέναντι	στους	
οικογένειές	τους.	Επίσης,	καυτηρίασε	το	γεγονός	ότι	οι	δυνάμεις	που	βρίσκονται	στην	
πρώτη	 γραμμή	 της	μάχης,	 όπως	οι	 αστυνομικοί	 της	Διεύθυνσης	Αστυνομικών	Επιχει-
ρήσεων,	συκοφαντούνται	και	λοιδορούνται,	μένοντας	απροστάτευτοι	από	την	επίσημη	
Πολιτεία.
Στη	συνέχεια	επισήμανε	ότι	με	τη	συγκεκριμένη	εκδήλωση	και	τα	αποκαλυπτήρια	του	

Μνημείου, «τιμούμε τον Ανώνυμο Αστυνομικό που έδωσε και θα συνεχίσει να δίνει τη ζωή 
του, καθοδηγούμενος από το αίσθημα του καθήκοντος και την ανιδιοτελή προσφορά στην 
πατρίδα και στο συνάνθρωπό μας. Την ενσυνείδητη και πλήρη προσήλωση στην αποστολή 
του. Διότι, όπως λέει και το ρητό, “όπου η δόξα και το καθήκον”»!
Τέλος,	εξέφρασε	τις	ευχαριστίες	εκ	μέρους	των	Αξιωματικών	σε	όσους	συνέβαλαν	στην	

πραγματοποίηση	της	εκδήλωσης,	και	ιδιαίτερα	στον	δωρητή	του	Μνημείου	Γιώργο	Τσού-
καλη,	«που αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την αγάπη και το σεβασμό του στους Έλληνες 
Αστυνομικούς και την Ελληνική Αστυνομία».
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Πριν	από	την	κρίσιμη	εκλογική	αναμέτρηση,	η	Ομοσπονδία	συμμετείχε	στις	συναντή-
σεις	όλων	των	Ομοσπονδιών	με	τα	πολιτικά	κόμματα,	όπως	ήδη	είχαν	ζητήσει	με	το	που	
ανακοινώθηκε	η	πρόωρη	προσφυγή	στις	κάλπες.
Στο	αίτημά	τους	ανταποκρίθηκαν	η	Νέα	Δημοκρατία,	το	ΚΚΕ,	η	Λαϊκή	Ενότητα231	και	

το	ΠΑΣΟΚ.	Ειδικότερα,	στις	16-9-2015,	συναντήθηκαν	με	τον	κοινοβουλευτικό	εκπρό-
σωπο	 της	Λαϊκής	 Ενότητας	Δημήτρη	 Στρατούλη	 και	 τον	 πρώην	 Γραμματέα	Πολιτικής	
Προστασίας	Τάσο	Μαυρόπουλο,	στις	17-9-2015	με	τον	Γ.Γ.	της	Κ.Ε.	του	ΚΚΕ	Δημήτρη	
Κουτσούμπα	και	την	πρόεδρο	του	ΠΑΣΟΚ	Φώφη	Γεννηματά	και	στις	18-9-2015	με	τον	
πρόεδρο	της	Νέας	Δημοκρατίας	Ευάγγελο	Μεϊμαράκη.

Οι	 εκπρόσωποι	 των	Ομοσπονδιών	ανέπτυξαν	αναλυτικά	 τα	προβλήματα	που	αντιμε-
τωπίζει	ο	Κλάδος	των	Σωμάτων	Ασφαλείας,	επιδίδοντας	παράλληλα	και	υπόμνημα	για	τα	
ζητήματα	που	απαιτούν	άμεσες	λύσεις.

«Εκτενής αναφορά από πλευράς μας έγινε για τη διατήρηση της αυτοτέλειας των Ταμείων 
μας και τη μη υπαγωγή αυτών στο ΕΤΕΑ, όπου αυτό προβλέπεται, την αποκατάσταση των 
μισθολογικών μας αποδοχών με βάση την απόφαση του ΣτΕ και τη δέσμευση από πλευράς 
τους για τη μη ύπαρξη περικοπών στο μέλλον, την προκήρυξη θέσεων εισαγωγής νέων συνα-
δέλφων στα Σώματα Ασφαλείας με βάση τις πραγματικές ανάγκες και την άμεση επίλυση του 
μεταναστευτικού προβλήματος.

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Ευ. Μεϊμαράκης συμμερίστηκε την αγωνία που εκφρά-
σαμε, αναγνωρίζοντας τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα Σώματα Ασφαλείας στην κοινωνία 
και δηλώνοντας ότι πρέπει να εργαστούμε για να υπάρξει αντίστοιχη αναγνώριση από την 
κοινωνία, ώστε να εξαλειφθεί η λανθασμένη εικόνα ότι πρόκειται μόνο για κατασταλτικούς 
μηχανισμούς.

Τόνισε δε ότι, όπως στάθηκε δίπλα μας προ ημερών, κατά την ψήφιση του νέου Μνημονί-
ου, αποτρέποντας τις δυσμενείς συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, το ίδιο θα συνεχίσει να πράττει 
σε κάθε περίπτωση και από Δευτέρα, με το σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Υπενθύμισε, επί-
σης, ότι ως υπουργός Εθνικής Άμυνας στήριξε τις Ένοπλες Δυνάμεις και ότι επί των ημερών 
του (2007-2009) οι βασικοί μισθοί των ενστόλων βελτιώθηκαν σημαντικά.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας, ανέπτυξε τη θέση ότι το ΚΚΕ δεν 
ταυτίζει το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας με τον κατασταλτικό ρόλο που έχουν αυτά, 
ανέδειξε την αναγκαιότητα της διεκδίκησης λύσεων για τα προβλήματα του προσωπικού των 
Σωμάτων Ασφαλείας μαζί με το λαό, που αγωνίζεται ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, και 
τόνισε το αναφαίρετο δικαίωμά μας να αναπτύσσουμε συνδικαλιστική δράση. Επίσης, δήλω-
σε τη σταθερή συμπαράσταση του Κόμματος για τα δίκαια αιτήματά μας στο Ασφαλιστικό, τα 
Εργασιακά και άλλα προβλήματα.

Οι εκπρόσωποι της ΛΑ.Ε., και ειδικότερα ο κ. Δ. Στρατούλης, που ως αρμόδιος υπουργός 
είχε χειριστεί και τα θέματα του ΤΕΑΠΑΣΑ, δήλωσε την αντίθεσή του στην υπαγωγή του ΤΕΑ-
ΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ, και μάλιστα κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε παρέμβαση στο Γενικό 
Γραμματέα του υπουργείου Εργασίας, Ανδρέα Νεφελούδη, προκειμένου να παγώσουν οι διαδι-
κασίες καθόσον εκκρεμεί το αίτημά μας για δημιουργία Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης. 
Εξέφρασαν δε την κάθετη αντίθεσή τους στα μνημόνια και στους εφαρμοστικούς τους νόμους.

231. Νέος πολιτικός σχηματισμός μετά την αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ 29 βουλευτών με επικεφαλής 
τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, που είχαν εκλεγεί με τους συνδυασμούς του Συνασπισμού κατά τις εθνικές 
εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.
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Τέλος, η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννηματά, δήλωσε ότι διαχρονικά στηρίζει τα 
δίκαια αιτήματα των ενστόλων στα Σώματα Ασφαλείας, θα πρωτοστατεί σε κάθε προσπάθεια 
για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ενώ για τα τρέχοντα εκκρεμή μας ζητήματα, και ει-
δικότερα σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό, υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ τάχθηκε 
υπέρ της καταψήφισης των δυσμενών ρυθμίσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του τρίτου 
μνημονίου και της διατήρησης του ν. 3865/2010.

Οι Ομοσπονδίες μας αναμένουν τις δεσμεύσεις των ως άνω πολιτικών κομμάτων στα θέ-
ματα που αναπτύχθηκαν στις προαναφερθείσες συναντήσεις την επομένη των Βουλευτικών 
Εκλογών!!!».
Το	αποτέλεσμα	της	εκλογικής	αναμέτρησης	αιφνιδίασε	τους	πάντες.	Οι	δημοσκοπήσεις	

έπεσαν	(για	άλλη	μια	φορά)	έξω,	κι	εκεί	που	όλοι	ανέμεναν	«ντέρμπι»,	το	αποτέλεσμα	
της	κάλπης	ήταν	διαφορετικό.	Η	κυβέρνηση	ανανέωνε	τη	λαϊκή	της	εντολή,	και	ο	Αλέξης	
Τσίπρας	σχημάτιζε	τη	δεύτερή	του	κυβέρνηση	συνεργασίας	με	το	κόμμα	των	Ανεξάρτητων	
Ελλήνων232.
Ο	Πρωθυπουργός	επέλεξε	για	το	κρίσιμο	πόστο	του	πολιτικού	προϊσταμένου	της	Ελλη-

νικής	Αστυνομίας,	όχι	τον	Γιάννη	Πανούση233,	όπως	πολλοί	ανέμεναν,	δεδομένων	των	κα-
λών	σχέσεων	και	της	«χημείας»	που	είχε	δημιουργήσει	τόσο	με	τους	ενστόλους	όσο	και	με	

232. Τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών στην επικράτεια (έδρες-ποσοστό ψήφων) ήταν: ΣΥΡΙΖΑ: 
145 (35,47%), ΝΔ: 75 (28,09%), Χρυσή Αυγή: 18 (6,99%), Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ- 
ΔΗΜΑΡ): 17 (6,28%), ΚΚΕ: 15 (5,55%), Ποτάμι: 11 (4,09%), Ανεξάρτητοι Έλληνες: 10 (3,69%) και 
Ένωση Κεντρώων: 9 (3,43%).
233. Η Σύγχρονη Αστυνομία (τεύχος 190) στην οποία παραχώρησε συνέντευξη μετά την αποχώρησή 
του από το υπουργείο, έγραψε: «Κεραυνός εν αιθρία ήταν για πολλούς η απότομη διακοπή της υπουρ-
γικής θητείας του Καθηγητή Γιάννη Πανούση. Με την υπουργοποίησή του και πολύ περισσότερο με τις 
δηλώσεις του για την αστυνομία και τον αστυνομικό θεσμό γενικότερα, είχε κερδίσει τις συμπάθειες 
της αστυνομικής οικογένειας και όχι μόνο. Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει συμβούλους του τους συνδικα-
λιστές, είχε δρομολογήσει σειρά θεσμικών αλλαγών, ενώ δεν δίστασε να πάει κόντρα στο κυβερνών 
κόμμα για μείζονος ζητήματα δημόσιας τάξης, είτε να ταχθεί δημόσια υπέρ της επίλυσης συνδικαλιστι-
κών μας αιτημάτων, καίτοι άλλοι υπουργοί είχαν αντίθετη άποψη. Τρανό παράδειγμα ο διαχωρισμός 
της θέσης του από εκείνη του υπουργείου Οικονομικών που ήθελε την ανατροπή του ασφαλιστικού 
καθεστώτος (40 χρόνια υπηρεσίας και 60 έτος ηλικίας), η στήριξη στον άνθρωπο αστυνομικό, αλλά 
και στον υπηρεσιακό του ρόλο κάθε φορά που συναντούσε την άδικη κριτική, η στάση του όσον αφορά 
τα «καμώματα» της πρώην προέδρου της Βουλής και τόσα άλλα.
Με τη συνέντευξή του επιμένει στην αναγκαιότητα βελτίωσης των σχέσεων αστυνομίας και κοινωνίας, 
«παραδέχεται» ότι δεν πρόλαβε να θεσμοθετήσει πράγματα που είχαν δρομολογηθεί, ενώ για άλλη 
μια φορά επισημαίνει ότι Οι διάφοροι υπερασπιστές των δικαιωμάτων, κατά βάση είναι εναντίον του 
Κράτους, της Δικαιοσύνης, της Αστυνομίας και οποιουδήποτε Νόμου και άρα οποιαδήποτε μορφή ή 
δράση της Αστυνομίας θα τους εύρισκε εχθρικούς και επιθετικούς».
Εξάλλου, ο ίδιος, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα αν είναι ή όχι άδικο που τελείωσε «άδοξα» τις προ-
σπάθειές του για τον εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό των λειτουργιών της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, είπε: Δεν θα χαρακτήριζα την όλη υπόθεση ως «άδικη» ή «άδοξη». Ένας κύκλος έκλεισε με 
τον καλύτερο τρόπο για μένα. Η αποδοχή (μέχρι πλήρη εμπιστοσύνη) από το Σώμα, η συναίνεση και 
αναγνώριση του έργου από την κοινωνία αποτελούν την καλύτερη δικαίωση. Τα υπόλοιπα (χρόνος, 
τρόπος, πολιτικά κίνητρα κλπ) δεν με απασχολούν καθ’ ότι δεν είμαι «καριερίστας» ή «καρεκλοκέ-
νταυρος». Στο δε ερώτημα «Γιατί, κατά την άποψή του, δεν συμμετέχει στη νέα κυβέρνηση» είπε ότι 
«την απάντηση πρέπει να τη δώσουν οι αρμόδιοι. Αυτοί που σίγουρα δεν φταίνε είναι τα ΜΜΕ (που 
στην πλειοψηφία τους με στήριξαν) ή το Σώμα (με το οποίο είχα άριστες σχέσεις και πολύ καλή συνερ-
γασία). Όσο για την κοινωνία είχα και έχω μεγαλύτερη αποδοχή από αυτήν που αξίζω».
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σημαντική	μερίδα	της	κοινής	γνώμης,	αλλά	νέα	πρόσωπα.	Αναπληρωτής	υπουργός	Εσω-
τερικών	και	Διοικητικής	Ανασυγκρότησης	τοποθετήθηκε	ο	Παναγιώτης	Κουρουμπλής,	με	
αρμόδιο	υπουργό	για	θέματα	Προστασίας	του	Πολίτη	τον	αντιστράτηγο	εν	αποστρατεία	
των	Ενόπλων	Δυνάμεων	Νίκο	Τόσκα,	ο	οποίος	στην	πρώτη	κυβέρνηση	ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ	
είχε	διατελέσει	υφυπουργός	ΥΕΘΑ.	Η	μετακίνηση	του	Ν.	Τόσκα	στον	ευαίσθητο	χώρο	των	
Σωμάτων	Ασφαλείας	ήταν	σε	κάθε	περίπτωση	έκπληξη	διότι	διαχρονικά	η	Αριστερά	και	ο	
ΣΥΡΙΖΑ	στην	προκειμένη	περίπτωση,	τάσσονταν	αναφανδόν	υπέρ	της	πολιτικοκοποίησης	
και	 όχι	 στρατιωτικοποίησης	 της	Αστυνομίας.	Η	 υπουργοποίηση,	 επομένως	 ενός	 πρώην	
στρατιωτικού,	αναπόφευκτα	προκαλούσε	αρνητικούς	συνειρμούς	και	γεννούσε	πελώρια	
ερωτήματα	στις	ίδιες	τις	τάξεις	του	κυβερνητικού	στρατοπέδου...234
Σε	κάθε	περίπτωση,	η	Ομοσπονδία	απέστειλε	τις	ευχές	της,	σημειώνοντας	ότι	«η ανά-

ληψη των καθηκόντων σας, ως αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, με άμεση πολιτική ευθύνη στη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Ελληνικής 
Αστυνομίας, πραγματοποιείται σε μια δύσκολη για τη χώρα μας περίοδο. 

Το γεγονός όμως ότι προέρχεστε από τις Ένοπλες Δυνάμεις, έχοντας μάλιστα χρηματίσει 
και υφυπουργός Εθνικής Αμύνης, μας δημιουργεί την πεποίθηση ότι ως γνώστης των κοι-
νών προβλημάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, θα 
συμβάλλετε στην επίλυσή τους, επιταχύνοντας την άμεση επίλυση χρόνιων προβλημάτων και 
τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας, επ’ ωφελεία της 
Ελληνικής Κοινωνίας και των Πολιτών.

Υπό αυτό το πρίσμα, δεχθείτε τα συγχαρητήριά μας για την εμπιστοσύνη που σας επέδειξε 
ο Πρωθυπουργός της χώρας, καθώς και τις ευχές μας να επιτύχετε στο απαιτητικό έργο που 
αναλάβατε να φέρετε εις πέρας.

Από την πλευρά μας, ως υπεύθυνος θεσμικός συνδικαλιστικός φορέας, προσβλέπουμε σ’ 
ένα ειλικρινή διάλογο και στην εποικοδομητική συνεργασία μαζί σας, δεδομένου ότι υπάρ-
χουν τρέχοντα ζητήματα που απαιτούν άμεσα και τις δικές σας παρεμβάσεις. Προς τούτο 
ζητάμε να καθορίσετε το προσεχές διάστημα ημερομηνία συνάντησης με το προεδρείο της 
Ομοσπονδίας μας, και δη πριν από την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της Κυ-
βέρνησης στη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη και το δικό μας διεκδικη-

234. Παραθέτουμε ενδεικτικά απόσπασμα από το άρθρο της Σοφίας Βιδάλη, καθηγήτριας Εγκλημα-
τολογίας και Αντεγκληματικής Πολιτικής στο ΔΠΘ («Αυγή», 26 Σεπτεμβρίου 2015): «Εδώ το πάγιο 
αίτημα αποστρατιωτικοποίησης της Αστυνομίας -και με βάση το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ- δημιούργη-
σε άλλες προσδοκίες. Έτσι σήμερα η τοποθέτηση ενός στρατηγού στην πολιτική ηγεσία του αρμόδιου 
υπουργείου δημιουργεί απορίες και προβληματισμούς που δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο 
πρόσωπο που ανέλαβε. Πράγματι, μετά την περίοδο Δροσογιάννη το 1986 (περίοδο εμπέδωσης της 
μεταρρύθμισης που απομάκρυνε τα σώματα ασφαλείας από τον εναγκαλισμό του στρατού), δεν υπήρξε 
άλλη πολιτική ηγεσία των σωμάτων ασφαλείας προερχόμενη από τον στρατό. Η Ελληνική Αστυνο-
μία σήμερα, παρά τα προβλήματα και την αυταρχική τροπή στην αστυνόμευση, ιδίως μετά το 2008, 
αποτελεί ένα διακριτό σώμα από τον στρατό, με δικούς του κανόνες. Εύκολα, επομένως, τίθενται μια 
σειρά από ερωτήματα: Ποιος είναι ο πολιτικός συμβολισμός ως προς τον χαρακτήρα του Σώματος; 
Η αντιμετώπιση δομικών προβλημάτων στην Ελληνική Αστυνομία υποβάλλει, ταυτόχρονα, σε μια, 
έστω, συμβολική στρατιωτικοποίησή της; Θα επηρεαστεί θετικά ο εκδημοκρατισμός του εργασιακού 
καθεστώτος των αστυνομικών και η καθημερινή αστυνόμευση; Θα εγκαταλειφθεί, για άλλη μια φορά, 
το “κοινοτικό πείραμα”; Η απομάκρυνση από τους πολιτικούς ποιο δεολογικό - επιχειρησιακό και 
γνωστικό υπόβαθρο θα προτάξει κατά την πολιτική εποπτεία της Αστυνομίας; Οι ιδέες έχουν συνέπει-
ες, ως γνωστόν, ιδίως όταν μετουσιώνονται σε πολιτική˙ επομένως, είμαστε σε αναμονή».
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τικό πλαίσιο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στο τελευταίο πανελλαδικό μας συνέδριο».
Όμως,	η	Ομοσπονδία	δεν	παρέλειψε	να	συγχαρεί	και	τον	πρώην	υπουργό	Γιάννη	Πα-

νούση,	ο	οποίος	πριν	από	τις	εκλογές	είχε	παραδώσει	τη	σκυτάλη	στον	υπηρεσιακό	υπουρ-
γό	Αντώνη	Μακρυδημήτρη.	
Ο	Γιάννης	Πανούσης,	βλέποντας	ότι	είχε	μείνει	«εκτός	νυμφώνος»,	τρεις	μέρες	μετά	

τις	εκλογές,	με	σύντομη	ανάρτησή	του	στο	Facebook	έστελνε	το	δικό	του	μήνυμα	υπό	τον	
τίτλο	«Σχέσεις ψυχής και τιμής»:

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με στήριξαν με την εμπιστοσύνη και την αγάπη 
τους τούς επτά μήνες της θητείας μου στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κάνει την αποτίμηση του έργου μας. Τα σωστά και τα λάθη 
αξιολογούνται καθημερινά από το ίδιο το Σώμα, από την Κοινωνία και θα κριθούν οριστικά 
από τον ιστορικό του μέλλοντος.

Αισθάνομαι, όμως, την ανάγκη να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι με τόσους φίλους, με 
τέτοια ανθρώπινη ζεστασιά, με τέτοια αίσθηση κοινωνικού χρέους, με τέτοιο ψυχικό δόσιμο, 
με τέτοιο συμβόλαιο τιμής δύσκολα θα χαθούμε.

Ένας κύκλος έκλεισε. Χίλιοι άλλοι θ’ ανοίξουν. Προχωράμε».
Με	αφορμή	αυτό	ακριβώς	το	αποχαιρετιστήριο	μήνυμά	του,	η	Ομοσπονδία	τού	απά-

ντησε:	«Αισθανόμαστε κι εμείς με τη σειρά μας την ανάγκη -και απηχώντας, πιστεύουμε, τη 
συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας- να σας ευχαριστήσουμε για την προσφορά 
σας στην Ελληνική Αστυνομία κατά την επτάμηνη παραμονή σας στο υπουργείο μας.

Είστε ωραίος ως άνθρωπος, ως επιστήμονας και ως υπουργός. Ο σπόρος που σπείρατε για 
τη συμφιλίωση λαού και Αστυνομίας να είστε βέβαιος ότι αργά ή γρήγορα θα καρποφορήσει. 

Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο επιστημονικό σας έργο, αλλά και προσωπικά στον ιδιωτικό 
σας βίο, ελπίζοντας ότι η συνεργασία μας θα συνεχιστεί, δεδομένου ότι ώς τώρα ήταν πολύ-
τιμη και αναγκαία».

Ο	νέος	υπουργός,	πάντως,	ύστερα	από	τέσσερις	μέρες,	διαφέροντας	από	τους	προκα-
τόχους	 του,	 ξεκίνησε	 τις	 ενημερωτικές	 συναντήσεις	 με	 τις	Ομοσπονδίες,	 διαψεύδοντας	
μάλλον	όσους	είχαν	σπεύσει	να	τον	χαρακτηρίσουν	«στρατοκράτη».	Με	το	προεδρείο	της	
ΠΟΑΞΙΑ	συναντήθηκε	στις	29	Σεπτεμβρίου	2015,	παρουσία	και	του	διευθυντή	του	Γρα-
φείου	του,	Βασίλη	Μαστρογιάννη,	ενός	γνώριμου	στους	συνδικαλιστές	προσώπου,	αφού	
όχι	απλώς	είχε	διατελέσει	και	μέλος	του	Δ.Σ.	της	Ομοσπονδίας	(2005),	αλλά	είχε	συνερ-
γαστεί	μαζί	τους	και	ως	στέλεχος	του	οικονομικού	επιτελείου	του	Αρχηγείου	της	ΕΛ.ΑΣ.	
και	ως	Διευθυντής	του	Γραφείου	του	Γιάννη	Πανούση,	όσο	εκείνος	ήταν	υπουργός	στην	
Κατεχάκη,	είτε	ως	υποψήφιος	βουλευτής	αρχικά	της	Δημοκρατικής	Αριστεράς	και	τελευ-
ταία	του	ΣΥΡΙΖΑ.	
Το	επισημαίνουμε	διότι	οι	παροικούντες	την	Ιερουσαλήμ	γνωρίζουν	τη	σημαντική	προ-

σφορά	του	συγκεκριμένου	πρώην	Αξιωματικού	της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	αλλά	και	τη	
σημαντικότητα	της	θέσης	του.	Ως	εκ	τούτου,	οι	φόβοι	για	στρατιωτικοποίηση	της	Αστυνο-
μίας	μάλλον	άλλες	σκοπιμότητες	εξυπηρετούσαν	εξαρχής.
Σημασία	έχει,	πάντως,	ότι	εκ	μέρους	της	Ομοσπονδίας	-αφού	του	επισημάνθηκε	η	δι-

αχρονική	της	στάση,	ότι	δηλαδή	οι	εκπρόσωποί	της	ενεργούν	πάντα	με	σοβαρότητα	και	
υπευθυνότητα,	επιζητώντας	τον	ουσιαστικό	και	όχι	προσχηματικό	διάλογο-	τονίστηκε	η	
αναγκαιότητα	 της	αγαστής	συνεργασίας	με	 την	Πολιτική	Ηγεσία	στην	κατεύθυνση	 της	
επίλυσης	των	πολλών	εκκρεμών	ζητημάτων,	όπως	αυτά	περιγράφονται	στο	υπόμνημα	που	
του	ενεχείρισαν.
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«Παράλληλα, πέραν των άλλων, τέθηκαν τα θέματα του ασφαλιστικού μας φορέα, δηλαδή 
του ΤΕΑΠΑΣΑ, και η ανάγκη επανεξέτασης του θέματος της δημιουργίας κοινού ταμείου 
ασφάλισης των ενστόλων, καθώς και η άμεση εξεύρεση λύσης όσον αφορά τον μαθηματικό 
τύπο και τη ρήτρα του αξιομάχου που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ, προκει-
μένου να δρομολογηθεί η χορήγησή του στους συναδέλφους που αναμένουν πλέον του έτους, 
αφού πρόβλημα ρευστότητος δεν υφίσταται στο ταμείο μας.

Τονίσαμε ακόμη ότι προτεραιότητά μας αποτελούν η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, αλλά 
και οι θεσμικές αλλαγές στους τομείς των Κρίσεων-Προαγωγών, πειθαρχικού δικαίου και 
του εκπαιδευτικού συστήματος, για τα οποία έχουμε υποβάλει ήδη συγκεκριμένες προτάσεις 
και είχαν δρομολογηθεί ήδη αλλαγές και βελτιώσεις που δεν προχώρησαν λόγω της προκή-
ρυξης των εκλογών. Όσον αφορά στα οικονομικά ζητήματα, του επισημάναμε αφενός τις 
αποφάσεις του ΣτΕ και τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αποκατάσταση των αδικιών, αλλά 
και το ότι ως αρμόδιος υπουργός θα πρέπει να απαιτήσει -ενόψει της κατάρτισης του προϋ-
πολογισμού δαπανών της Ελληνικής Αστυνομίας και των δεσμεύσεων του τρίτου Μνημονίου 
σχετικά με τα ειδικά μισθολόγια- το νέο μισθολόγιο των ενστόλων να κινηθεί στην κατεύθυν-
ση του εξορθολογισμού και όχι των περαιτέρω περικοπών, τις οποίες δεν αντέχει ο Έλληνας 
Αστυνομικός», διαβάζουμε	-μεταξύ	άλλων-	στη	σχετική	ανακοίνωση	της	Ομοσπονδίας.
Άλλα	θέματα	που	τέθηκαν	στον	υπουργό	ήταν «η αναγκαιότητα της άμεσης επίλυσης 

του προβλήματος που έχει προκύψει με τις προαγωγές των Ανθυπαστυνόμων στο βαθμό του 
Υπαστυνόμου Β΄. Ειδικότερα, του εξηγήσαμε τον τραγέλαφο που έχει δημιουργηθεί με τις 
διαφορετικές δικαστικές αποφάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα να προάγονται νεότεροι Ανθυ-
παστυνόμου αρχαιοτέρων τους και οι δεύτεροι να μένουν στάσιμοι. Για την οριστική επίλυση 
του προβλήματος αυτού τονίσαμε ότι απαιτείται η νομοθετική παρέμβαση της Πολιτείας, 
και προς τούτο η Ομοσπονδία μας θα επιμείνει επιτακτικά το αμέσως προσεχές διάστημα με 
συγκεκριμένες προτάσεις που θα λύσουν οριστικά το πρόβλημα».

Ο	 Νίκος	 Τόσκας,	 από	 την	 πλευρά	 του,	 εμφανίστηκε	 φιλικός	 απέναντι	 στους	Αξιω-
ματικούς-συνδικαλιστές	και	 τους	διαβεβαίωσε	ότι	θα	ενημερωθεί	άμεσα	από	τους	υπη-
ρεσιακούς	παράγοντες,	καθώς	και	ότι «θα έχει συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου 
Οικονομικών προκειμένου να δοθούν λύσεις, στα πλαίσια βέβαια των δημοσιονομικών δυ-
νατοτήτων της χώρας. Σε ό,τι αφορά τα θεσμικά αιτήματα, μας διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει 
άμεση δρομολόγηση προώθησης των αναγκαίων Π.Δ., λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις 
μας, όπως αυτές έχουν διαχρονικά διαμορφωθεί και υποβληθεί στην Ηγεσία, με τη σοβαρό-
τητα και την επιβαλλόμενη τεκμηρίωση που πάντα επεδείκνυε το συνδικαλιστικό μας όργανο. 
Τόνισε ακόμη ότι στις προτεραιότητές του είναι η ανάταση του κύρους της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, το οποίο, όπως είπε, το προσδίδει ο λαός, γι’ αυτό και θα συνεχίσει την πολιτική της 
συμφιλίωσης της Ελληνικής Αστυνομίας με τους πολίτες.

Τέλος, από την πλευρά μας, τον διαβεβαιώσαμε ότι προσβλέπουμε στην ουσιαστική συνερ-
γασία με τη θεσμική μας ιδιότητα που, όπως προαναφέραμε, τη διέκρινε πάντα η σοβαρότητα 
και η υπευθυνότητα, με μοναδικό γνώμονα την εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων στα χρονίζο-
ντα προβλήματα των Αξιωματικών, την ανάταξη του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας σε 
επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, υλικοτεχνικών υποδομών και μέσων, έτσι ώστε οι παρεχό-
μενες υπηρεσίες προς την κοινωνία και την πατρίδα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των 
καιρών και τις θυσίες όσων τάχθηκαν να φυλάττουν Θερμοπύλες».
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Εκλογικός συνδικαλιστικός πυρετός

Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Ομοσπονδίας,	την	ίδια	ώρα,	ενόψει	του	25ου	εκλογοα-
πολογιστικού	συνεδρίου	 της	ΠΟΑΞΙΑ	και	 των	αρχαιρεσιών	σε	 επίπεδο	αρχικά	Πρωτο-
βαθμίων	Ενώσεων	και	εν	συνεχεία,	της	ίδιας	της	Ομοσπονδίας,	έχει	να	αντιμετωπίσει	μια	
πρωτόγνωρη	για	το	συνδικαλιστικό	κίνημα	των	Αξιωματικών,	κατάσταση.	Έχουν	ήδη	πε-
ράσει	τέσσερα	χρόνια	από	τότε	που	ψηφίστηκε	το	νομοσχέδιο	με	τίτλο	«Σύσταση	Γρα-
φείου	Αντιμετώπισης	Περιστατικών	Αυθαιρεσίας	και	άλλες	διατάξεις»	(Ν.	3938/11,	ΦΕΚ	
61Α,	31/3/11),	με	το	οποίο	καθιερωνόταν	παράλληλα	με	το	ενιαίο	ψηφοδέλτιο	και	η	απλή	
αναλογική	ως	νέο	εκλογικό	σύστημα	για	την	ανάδειξη	των	συνδικαλιστικών	οργάνων	των	
σωματείων	και	των	Ομοσπονδιών	των	αστυνομικών,	και	μερίδα	Αξιωματικών	της	Ένωσης	
Αττικής,	θέλησε	να	δοκιμάσει	στην	πράξη	τη	διαδικασία	των	παραταξιακών	ψηφοδελτίων,	
εγκαινιάζοντας	μια	νέα	τακτική235.	
Η	μάχη	δόθηκε	κυρίαρχα	σε	επίπεδο	Αττικής,	όπου	εμφανίστηκαν	τρεις	συνδυασμοί,	η	

Ενωτική	Συνδικαλιστική	Κίνηση	Αξιωματικών	Ε.Σ.Κ.Α.,	η	Ανεξάρτητη	Συνδικαλιστική	
Δράση	–Νέα	Πνοή	και	η	Ανοιχτή	Κίνηση	Δημοκρατών	Αξιωματικών	–Α.ΚΙ.Δ.Α.
Το	 γεγονός	 αυτό,	 ανέτρεπε	 τα	 έως	 τότε	 δεδομένα,	 καθώς	 οι	Αξιωματικοί	 καλούνταν	

στην	Αττική	για	πρώτη	φορά	να	κατέλθουν	στις	αρχαιρεσίες	εκδηλώνοντας	δημοσίως	τις	
προτιμήσεις	τους	και	κινδυνεύοντας	να	κατηγορηθούν	ότι	ταυτίζονται	με	τον	άλφα	ή	βήτα	
πολιτικό	σχηματισμό,	αφού	ανεπισήμως	διακινούνταν	πληροφορίες	που	ήθελαν	άλλους	
να	πρόσκεινται	σε	κάποιο	πολιτικό	σχηματισμό	και	άλλους	να	εκπροσωπούν	προσωπικά	
συμφέροντα.
Προ	αυτής	της	κατάσταση,	ο	πρόεδρος	της	Ομοσπονδίας	Ιωάννης	Κατσιαμάκας	πήρε	

δημοσίως	θέση,	απευθυνόμενος	στους	συναδέλφους	του	της	Αττικής:

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Το προσεχές διήμερο, Κυριακή και Δευτέρα, 11 & 12 Οκτωβρίου 2015, καλούμαστε όλοι 
να ασκήσουμε το αναφαίρετο δικαίωμά μας στην ελεύθερη συνδικαλιστική έκφραση και 
δράση, συμμετέχοντας στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
και αντιπροσώπων της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής, για την 
επόμενη τριετία.
Για πρώτη φορά στα 27 χρόνια λειτουργίας του συνδικαλισμού στην Αστυνομία, οι εκλογές 
αυτές διεξάγονται με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και όχι με ένα ενιαίο, όπως συνέβαινε μέχρι 
πρότινος. Η διαδικασία αυτή με βρίσκει προσωπικά αντίθετο διότι θεωρώ ότι διαταράσσει 
το πνεύμα ενότητας και ομοψυχίας που πρέπει να κυριαρχεί ιδίως στο Σώμα των Αξιωμα-
τικών της Ελληνικής Αστυνομίας όπου ανήκουμε και υπηρετούμε. Αυτή είναι και η βασική 
συνισταμένη της ύπαρξης και λειτουργίας του συνδυασμού της Ενωτικής Συνδικαλιστικής 
Κίνησης Αξιωματικών (Ε.Σ.Κ.Α.), στην οποία συμμετέχω, αναπόδραστα, λόγω της δημι-
ουργίας έτερων συνδυασμών στο χώρο μας.
Η κορυφαία διαδικασία των αρχαιρεσιών, επιβάλλει, σε κάθε περίπτωση και περισσότερο 
από κάθε άλλη φορά, τη μαζική συμμετοχή όλων μας, προκειμένου να προσδώσουμε το 
κύρος και τη δυναμική που οφείλει να έχει η πρώτη από άποψη αριθμού μελών Πρωτο-

235. Είχε προηγηθεί τον Οκτώβριο του 2012 η Ένωση Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας, όπου 
είχαν κατέλθει δυο συνδυασμοί.
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βάθμια Ένωση της Ομοσπονδίας μας, κάτι που δυστυχώς απώλεσε τα τελευταία χρόνια 
για διάφορους λόγους, με ευθύνη και συγκεκριμένων προσώπων που είχαν τα ηνία της, 
διασφαλισμένες πλειοψηφίες, αλλά και το «ελευθέρας» των επιλογών τους.
Είναι καθοριστικής σημασίας, επομένως, η αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των Αξιω-
ματικών της Αττικής στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και στο Σώμα των αντιπροσώ-
πων, δεδομένου ότι με την αλλαγή του τρόπου εκλογής των συνδικαλιστικών μας οργάνων 
ελλοχεύει ο κίνδυνος της εσωστρέφειας και της εικονικής «αντιπολίτευσης», αλλά και της 
αναζήτησης ανίερων συμμαχιών και συμφωνιών κάτω από το τραπέζι για την κατανομή 
«αξιωμάτων». Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν καταστροφική για όλους μας, καθώς μπροστά 
μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα υπαρκτά προβλήματα, αλλά και τα αχαρτογρά-
φητα, της νέους περιόδου και του αβέβαιου μέλλοντος του 3ου Μνημονίου.

Αυτά απαιτούν αρραγές συνδικαλιστικό μέτωπο σε επίπεδο κατ΄ αρχήν Αξιωματικών και 
συνολικά του συνδικαλιστικού κινήματος των ενστόλων, το οποίο προφανώς και λαμβά-
νουμε υπόψη μας στη χάραξη των στρατηγικών μας επιλογών και καθημερινών δράσεων. 
Σε αυτήν την περίοδο οφείλουμε να πρωτοπορήσουμε με πνεύμα ενότητας και συνεργασί-
ας, χωρίς αποκλεισμούς, όπως έχουμε λειτουργήσει μέχρι σήμερα και με διάθεση περαιτέ-
ρω σύσφιξης των σχέσεων με όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς.
Με τις σκέψεις αυτές, σας καλώ προσωπικά ως Πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ και ένα από τα 
πρώτα στελέχη της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής, να δώσετε τον 
προσωπικό σας τόνο στις φετινές αρχαιρεσίες, παίρνοντας κυριολεκτικά στα χέρια σας τη 
συνδικαλιστική υπόθεση της Αττικής.
Είναι αδιανόητο το πρώτο σωματείο της χώρας, στην καρδιά του Κράτους, να είναι 
«απών», χωρίς συμμάχους, χωρίς να δίνει το στίγμα του καθημερινά στα μείζονα αστυ-
νομικά και κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν όλους τους Αξιωματικούς και όλο το 
πανελλήνιο.
Εμπρός, να κάνουμε αφενός την Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής - 
το μεγαλύτερο Πρωτοβάθμιο σωματείο της Ομοσπονδίας - όχι πρώτο μόνο σε αριθμούς 
μελών, αλλά πρώτο στη συμμετοχική διαδικασία της ανάδειξης του νέου του συμβουλίου, 
έτσι ώστε να παίξει το ρόλο που του αρμόζει στα καθ’ ημάς, αλλά και ευρύτερα στο συνδι-
καλιστικό μας γίγνεσθαι και αφετέρου παντοδύναμη την Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Σ.Κ.Α.-ΔΥΝΑΜΗ ΑΞΙΩΝ

Οι	αρχαιρεσίες,	σε	κάθε	περίπτωση	διεξήχθησαν	κόσμια	και	ως	ήταν	αναμενόμενο,	η	
συμμετοχή	ήταν	μαζικότατη.	Δεν	καταρρίφθηκε	βέβαια	το	ρεκόρ	των	1.950	περίπου	ψη-
φισάντων	άλλων	αναμετρήσεων,	αφού	ψήφισαν	τελικά	1.814	Αξιωματικοί	 (έγκυρα	ψη-
φοδέλτια	1.800,	άκυρα	–	λευκά	14).	Έλαβαν:	Ε.Σ.Κ.Α.	1.155	(64,30	%),	Νέα	Πνοή	332	
(18,32	%)	και	Α.ΚΙ.Δ.Α.	313	(17,38	%).
Το	απερχόμενο	Δ.Σ.	της	Ένωσης	εξέφρασε	μετά	την	ανακοίνωση	των	αποτελεσμάτων	

τις	ευχαριστίες	του	για	τη	μαζική	συμμετοχή	των	Αξιωματικών	στις	διεξαχθείσες	Αρχαιρε-
σίες,	τονίζοντας	ότι «η μαζική ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας, να έλθετε και να επιλέξετε 
με την ψήφο σας τους συνδικαλιστικούς αντιπροσώπους καταδεικνύει το ενδιαφέρον και την 



824

Μανώλης	Κ.	Σταυρακάκης

αγωνία σας για την πορεία του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Οι εκλεγέντες, οφείλουν να 
δικαιώσουν όλους εσάς, να αγωνιστούν και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια βελτίωσης 
και επίλυσης των θεσμικών και οικονομικών προβλημάτων, καθώς και κάθε θεσμική αλλα-
γή που θα προάγει τον Έλληνα Αστυνομικό και θα τον καταξιώνει στα μάτια της Ελληνικής 
κοινωνίας. Σύμφωνα με το καταστατικό μας εντός μηνός, ύστερα από πρόσκληση του πρω-
τεύσαντος συμβούλου του συνδυασμού της ΕΣΚΑ θα συνέλθει σε Σώμα το νέο Δ.Σ. για την 
εκλογή του νέου προεδρείου (Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας κ.λπ.).
Ανάλογες	 διαδικασίες	 ακολουθήθηκαν	 και	 σε	 άλλες	 Ενώσεις,	 με	 μικρότερη	 βεβαίως	

συμμετοχή,	σημασία	ωστόσο	έχει	το	γεγονός	ότι	ο	νέος	νόμος	άρχισε	να	δοκιμάζεται	στην	
πράξη,	με	αποκορύφωμα	τις	αρχαιρεσίες	στο	επόμενο	συνέδριο,	όπου	η	απερχόμενη	διοί-
κηση	της	Ομοσπονδίας	θα	κληθεί	να	κάνει	το	δικό	της	τριετή	διοικητικό	και	οικονομικό	
απολογισμό.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ	ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

Επιμνημόσυνη δέηση για τους Πεσόντες Αστυ-
νομικούς και κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο. 

Ο πρόεδρος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. Ιωάννης Κατσι-
αμάκας απευθύνει χαιρετισμό σε εκδήλωση 
αποκαλυπτηρίων μνημείου Πεσόντων Αστυνο-
μικών στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα 
Αθηνών, με πρωτοβουλία της ΕΑΥ Νοτιοανατο-
λικής Αττικής
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Στιγμιότυπο από τη συνεδρίαση 
του 9ου συμβουλίου του CESP 
στην Κύπρο

Επισκέψεις στις αστυνομικές σχολές και σε αστυνομικές υπηρεσίες

Συναντήσεις με τους υπουργούς 
Εργασίας και Προστασίας του 
Πολίτη κ. Δημήτρη Στρατούλη, 
Γιάννη Πανούση και Νίκο 
Τόσκα
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η	Ελληνική	Αστυνομία,	όπως	και	κάθε	άλλη	Αστυνομία	στο	σύγχρονο	κόσμο,	συνιστά	
μια	κοινωνική	λειτουργία	που	αναπτύσσεται	σε	κάθε	κοινωνία	ανθρώπων,	όπου	υπάρχουν	
βιοτικές	και	κοινωνικές	σχέσεις.	Η	ύπαρξή	της	είναι	απαραίτητη	για	τη	διευκόλυνση	του	
κοινωνικού	βίου	των	ανθρώπων	και	την	επίτευξη	της	αρμονικής	κοινωνικής	συμβίωσης	με	
ευημερία	και	ανάπτυξη.
Με	άλλα	λόγια,	ο	θεσμός	της	Αστυνομίας	αποτελεί	μία	από	τις	πιο	σημαντικές	λειτουρ-

γίες	του	δημοκρατικού	πολιτεύματος,	στο	πλαίσιο	του	οποίου	οι	αστυνομικοί	υπάλληλοι,	
όλων	ανεξαιρέτως	 των	βαθμών	της	πυραμιδικής	 ιεραρχίας	 του	Σώματος,	ορκίζονται	 να	
φυλάττουν	πίστη	στην	Πατρίδα,	υπακοή	στο	Σύνταγμα	και	τους	Νόμους	του	Κράτους.	
Το	παράδοξο,	ωστόσο,	ήταν	ότι	η	ελληνική	Πολιτεία	«φρόντισε»	να	τους	στερήσει	ένα	

από	τα	θεμελιώδη	ατομικά	δικαιώματα,	το	δικαίωμα	στην	ελεύθερη	συνδικαλιστική	έκ-
φραση	και	δράση.	
Ακόμα	και	μετά	την	ενοποίηση	της	Ελληνικής	Χωροφυλακής	και	της	Αστυνομίας	Πό-

λεων,	το	1984,	οι	κυβερνώντες	πάσχιζαν	να	αποκόψουν	τον	Έλληνα	Αστυνομικό	από	τα	
δικαιώματα,	που	το	ίδιο	το	Σύνταγμα	προέβλεπε	και	προβλέπει	για	όλους	τους	Έλληνες.	
Στο	όνομα	της	διατήρησης	της	πειθαρχίας	και	του	ιδιαίτερου	χαρακτήρα	των	Υπηρεσιών	
της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	παρέβλεπαν	την	ευρωπαϊκή	πραγματικότητα,	τις	διεθνείς	συμ-
βάσεις	που	ήταν	δεσμευτικές	για	τη	χώρα	μας,	και	κυρίως	την	ανάγκη	των	ίδιων	των	αστυ-
νομικών	να	αποτινάξουν	από	πάνω	τους	την	καταπίεση	δεκαετιών,	ώστε	να	αισθανθούν	
και	να	ζήσουν	και	οι	ίδιοι	ως	ισότιμοι	πολίτες	μιας	δημοκρατικής	πολιτείας.
Η	επίκληση	των	ιδιαιτεροτήτων	του	Σώματος,	οι	περιορισμοί	των	συνταγματικών	δικαι-

ωμάτων	και	ελευθεριών,	δεν	εμπόδισαν,	ωστόσο,	τους	πρωτοπόρους	συνδικαλιστές,	τέλη	
της	δεκαετίας	του	’80,	να	κάνουν	την	υπέρβαση	και	να	ιδρύσουν	τις	πρώτες	συνδικαλιστι-
κές	Ενώσεις.	Ήταν	η	επανάσταση	του	Έλληνα	αστυνομικού,	η	οποία	περιβλήθηκε	αμέσως	
από	την	ελληνική	δικαιοσύνη	με	το	ανάλογο	κύρος	και	την	πρέπουσα	νομική	θωράκιση,	
πλην	όμως	οι	τότε	κρατούντες	έβαλαν	θεούς	και	δαίμονες	για	να	την	καταστείλουν.	Πει-
θαρχικές	και	ποινικές	διώξεις,	μεταθέσεις,	απειλές,	νουθεσίες	και	συμβουλές	δήθεν	για	το	
καλό	της	Υπηρεσίας	αλλά	και	των	ιδίων,	βεβαίως-βεβαίως,	των	«ατάκτων	παιδιών»	του	
συστήματος.	
Το	ποτάμι,	όμως,	δεν	γυρίζει	πίσω...	Η	συνδικαλιστική	ορμή	ήταν	τέτοια	που	αφύπνισε	

συνειδήσεις	σε	μεγάλη	έκταση	και	πρωτοφανή	δυναμισμό,	παρασέρνοντας	κάθε	οπισθο-
δρομικό	 στοιχείο,	 κατάλοιπο	 μιας	 εποχής	 που	 έφευγε	 ολοταχώς	 προς	 τα	 πίσω.	Έτσι,	 η	
Πολιτεία	αναγκάστηκε	τελικά	εν	έτει	1994	να	θεσμοθετήσει	τη	λειτουργία	των	συνδικαλι-
στικών	Ενώσεων,	βάζοντας	όμως	και	πάλι	τη	δική	της	σφραγίδα	στο	νομικό	πλαίσιο	που	
καθόριζε	τη	λειτουργία	τους.	Ο	νομοθέτης	έλαβε	μεν	υπόψη	του	την	πολιτική	κατάσταση	
και	το	νέο	κοινωνικό	περιβάλλον,	τα	υπηρεσιακά	δεδομένα	και	το	εργασιακό	status	των	
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αστυνομικών,	τις	πιθανές	επιδράσεις	από	το	εξωτερικό	και	μια	σειρά	άλλους	παράγοντες,	
αλλά	δεν	επέτρεψε	την	πλήρη	εφαρμογή	στην	Αστυνομία	του	νόμου-πλαισίου	για	τη	λει-
τουργία	του	συνδικαλιστικού	κινήματος,	του	γνωστού	ν.	1264/1982.
Το	δικαίωμα	της	απεργίας	δεν	θεσμοθετήθηκε	το	1994,	η	ανάδειξη	των	συνδικαλιστι-

κών	οργάνων	ορίστηκε	 να	 γίνεται	 με	 ενιαίο	ψηφοδέλτιο,	 απαγορεύτηκε	η	 ένταξη	στην	
τριτοβάθμια	συνδικαλιστική	οργάνωση	των	δημοσίων	υπαλλήλων,	ενώ	και	σε	οργανωτικό	
επίπεδο,	η	ερμαφρόδιτη	κατάσταση	που	δημιουργήθηκε	με	τη	δυνατότητα	επιλογής-	εγ-
γραφής	ορισμένων	βαθμών	αστυνομικού	προσωπικού	είτε	στις	Ενώσεις	της	ΕΝΑΕΑ	αρ-
χικά	και	μετέπειτα	ΠΕΝΑΑ	και	ΠΟΑΞΙΑ,	είτε	της	ΠΟΑΣΥ,	συντηρούσε	το	μικρόβιο	της	
διάσπασης	και	της	πιθανής	υπονόμευσης	της	όποιας	προσπάθειας	για	την	εμπέδωση	ενός	
αρραγούς	ενωτικού	μετώπου	απέναντι	στον	εργοδότη-κράτος.	
Παρά	τις	δομικές	αυτές	αρνητικές	καταστάσεις,	οι	Αξιωματικοί	της	Ελληνικής	Αστυ-

νομίας	από	την	πρώτη	στιγμή	αξιοποίησαν	τις	ώριμες	συνθήκες	για	την	ίδρυση	και	λει-
τουργία	 της	 συνδικαλιστικής	 τους	 οργάνωσης	 και,	 αψηφώντας	 διώξεις	 και	 καταφανείς	
επιπτώσεις	στην	υπηρεσιακή	τους	διαδρομή,	ενίσχυσαν	με	τη	στάση	τους	το	φαινόμενο	
του	αστυνομικού	συνδικαλισμού.	Η	συμβολή	των	Αξιωματικών	στην	εδραίωση	του	συνδι-
καλισμού	ήταν	σε	κάθε	περίπτωση	καθοριστική,	παρά	τις	κατά	καιρούς	αντιπαλότητες	και	
διαφορετικές	προσεγγίσεις	διαφόρων	θεμάτων	με	τις	άλλες	Ενώσεις,	και	κυρίως	με	το	επί	
σειρά	ετών,	«αντίπαλον	δέος»,	την	ΠΟΑΣΥ.	Σημασία	ωστόσο	έχει	το	γεγονός	ότι	η	περίο-
δος	των	εντάσεων	αυτών,	άφησε	πίσω	της	καρπούς.	Η	συνεργασία	των	δύο	Ομοσπονδιών	
τέθηκε	σε	μια	νέα	βάση,	με	όρους	ισοτιμίας	και	καλής	πίστης.

Η	 αναλυτική	 παρουσίαση	 των	 πεπραγμένων	 όλων	 των	 προεδρείων	 της	 δευτεροβάθ-
μιας	 συνδικαλιστικής	 οργάνωσης	 των	Αξιωματικών,	 από	 το	 πρώτο,	 με	 επικεφαλής	 τον	
τότε	Αστυνόμο	Β’	Κώστα	Μπαλάση,	ως	το	σημερινό	(Δεκέμβριος	2015),	με	πρόεδρο	τον	
Αστυνομικό	Υποδιευθυντή	Ιωάννη	Κατσιαμάκα,	παρέχει	τη	δυνατότητα	σε	κάθε	καλοπρο-
αίρετο	αναγνώστη	να	κρίνει	αντικειμενικά	και	νηφάλια	την	ιστορική	τους	διαδρομή,	τις	
δυσκολίες	που	συνάντησαν,	την	πολεμική	που	δέχθηκαν	και,	το	κυριότερο,	το	αποτέλεσμα	
του	αγώνα	τους.	
Αποτέλεσμα	ενός	ωραίου	αγώνα	που	δόθηκε	με	θεσμοθετημένους	κανόνες	για	το	καλό	

του	Έλληνα	Αστυνομικού,	της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	αλλά	και	της	ελληνικής	κοινωνίας,	
στο	όνομα	της	οποίας	υπάρχουν	και	λειτουργούν	όλα	αυτά	τα	χρόνια.
Από	περίοδο	σε	περίοδο	και	από	προεδρείο	σε	προεδρείο,	ανάλογα	με	 τα	δεδομένα,	

αναδείχθηκε	η	κλιμάκωση	του	αγώνα	και	ο	διακαής	πόθος	να	κρατηθεί	ως	τις	μέρες	μας	
άσβεστη	η	φλόγα	του	ακηδεμόνευτου,	του	μαχητικού	συνδικαλισμού	και	του	ριζοσπαστι-
σμού	 των	πρωτοβουλιών	και	 ενεργειών	 των	πρώτων	χρόνων,	όταν	ακόμα	 τα	σωματεία	
ήταν	ημιπαράνομα	και	όλοι	με	αξιοζήλευτη	ομοψυχία	και	ομοθυμία	εμφανίζονταν,	σαν	μια	
γροθιά,	παντού	όπου	το	απαιτούσαν	οι	περιστάσεις.
Παράλληλα,	με	την	εξιστόρηση	των	πολύπλευρων	συνδικαλιστικών	δράσεων	αναδεί-

χθηκε	 καθαρά	η	 εξέλιξη	 του	αστυνομικού	 θεσμού	στη	 χώρα	μας,	 αφού	η	 γέννηση	 του	
συνδικαλισμού	ακολούθησε	 την	 ίδρυση	 της	Ελληνικής	Αστυνομίας,	 μη	παραβλέποντας	
φυσικά	και	το	γεγονός	ότι	κάποια	υπόγεια	ρεύματα	είχαν	σχηματιστεί	πολύ	πριν	από	την	
πολιτική	απόφαση	για	την	ενοποίηση	των	δύο	ιστορικών	Σωμάτων.
Τα	διεκδικητικά	πλαίσια,	έτσι	όπως	διαμορφώνονταν	από	συνέλευση	σε	συνέλευση	και	

από	συνέδριο	σε	συνέδριο,	αναπόφευκτα	κατέγραφαν	το	συνδικαλιστικό	παλμό	ανάλογα	
με	τους	εσωτερικούς	συσχετισμούς	και	το	εξωτερικό	περιβάλλον,	αλλά	σε	κάθε	περίπτωση	



829

Το	χρονικό	του	συνδικαλισμού	των	Αξιωματικών	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	(1988-2015)

έδειχναν	την	κατεύθυνση:	την	αναγκαιότητα	του	εκσυγχρονισμού	και	του	εκδημοκρατι-
σμού	 των	 αστυνομικών	 δομών	 και	 λειτουργιών.	Το	 αδιαμφισβήτητο	 αυτό	 γεγονός,	 άλ-
λωστε,	έχει	αφήσει	βαθιά	τα	αποτυπώματά	του	στο	πλούσιο	έργο	και	στα	σημαντικότατα	
αποτελέσματα	του	αγώνα	του	συνδικαλιστικού	κινήματος	όλα	αυτά	τα	χρόνια.	Και	ήταν	
αποτελέσματα	με	προστιθέμενη	αξία	για	όλους	τους	αστυνομικούς	και	σε	όλα	τα	επίπεδα	
–	υπηρεσιακά,	προσωπικά	και	κοινωνικά.	
Η	συνδικαλιστική	επίδραση	ήταν	καθοριστική	στη	μετεξέλιξη	τόσο	της	Αστυνομίας	όσο	

και	του	ίδιου	του	αστυνομικού,	που	από	άβουλο	όργανο	είδε	τον	εαυτό	του	να	εξελίσσεται	
σε	ενσυνείδητο	ένστολο	δημόσιο	λειτουργό,	διεκδικώντας	στον	ήλιο	μοίρα.	Η	Αστυνομία,	
επίσης,	με	την	πάροδο	του	χρόνου	απεμπόλησε	τα	κλασικά	χαρακτηριστικά	ενός	κατα-
σταλτικού,	αυταρχικού,	κυβερνητικού	μηχανισμού	και	μπήκε	στη	διαδικασία	συμφιλίωσης	
με	την	ελληνική	κοινωνία,	αποτινάσσοντας	αμαρτίες	και	λάθη	του	παρελθόντος.	
Ο	αστυνομικός	συνδικαλισμός	απέκτησε	θεσμικό	ρόλο,	ασχέτως	αν	οι	εκάστοτε	κυβερ-

νήσεις	δυστροπούν	ακόμα	και	σήμερα,	ανάλογα	με	τις	κεντρικές	επιλογές	που	λαμβάνουν,	
αγνοώντας	τα	συμφέροντα	των	πολιτών	και,	εν	προκειμένω,	των	ενστόλων	πολιτών	της	
χώρας.
Η	οριστική	αποδοχή	του	ρόλου	του	συνδικαλιστικού	κινήματος	και	των	εκπροσώπων	

του,	ως	 ισότιμων	συνομιλητών	με	 την	Πολιτεία,	αλλά	και	με	 τα	 ευρωπαϊκά	αντίστοιχα	
συνδικαλιστικά	όργανα,	αποτελεί,	ωστόσο,	ένα	ανοικτό	κεφάλαιο	που	δεν	πρέπει	να	υπο-
τιμηθεί,	ιδίως	σήμερα,	που	η	μνημονιακή	εποχή	έχει	επηρεάσει	δραματικά	και	επί	τα	χείρω	
τις	λειτουργίες	και	της	Αστυνομίας	και	του	αστυνομικού	της	συνδικαλισμού.
Στην	Ελλάδα	των	Μνημονίων,	είδαμε	παγιωμένες	κατακτήσεις	των	πρωτοπόρων	συν-

δικαλιστών,	αλλά	και	μεταγενέστερων	εποχών,	να	αμφισβητούνται	και	να	αφαιρούνται	εν	
μια	νυκτί	στο	όνομα	της	σωτηρίας	της	πατρίδας...	Διότι,	οι	γραμμές	άμυνας	της	κοινωνίας	
είχαν	αλωθεί	εκ	των	έσω.	Η	σήψη	και	η	διαφθορά	του	πολιτικού	συστήματος	είχαν	οδη-
γήσει	 στην	 οικονομική	 παρακμή,	 με	 το	 ευρύτερο	συνδικαλιστικό	 κίνημα	 του	 δημόσιου	
και	 ιδιωτικού	τομέα	της	οικονομίας	να	μην	είναι	σε	θέση	να	προβάλει	καμία	απολύτως	
αντίσταση.	
Η	χώρα	είχε	καταρρεύσει,	αλλά	μέσα	στην	κρίση	της	γέννησε	και	θα	συνεχίσει	να	γεννά,	

ευτυχώς,	νέες	ευκαιρίες	για	την	επανάκτηση	του	χαμένου	εδάφους.
Το	συνδικαλιστικό	κίνημα	των	αστυνομικών	άντεξε	στην	καταιγίδα	των	Μνημονίων,	

παρά	την	τρομερή	λαίλαπα	που	έπληξε	και	την	Ελληνική	Αστυνομία	και	την	αστυνομική	
οικογένεια,	στο	σύνολό	της.
Στη	σημερινή	γενιά	των	Ελλήνων	Αστυνομικών	εναπόκειται,	επομένως,	να	συνεχίσουν	

τον	ωραία	αγώνα	των	πρωτοπόρων	συνδικαλιστών	και	των	διαδόχων	τους,	για	να	ανακτη-
θούν	οι	απώλειες	σε	θεσμικό	και	οικονομικό	επίπεδο.	Για	να	βελτιωθούν	οι	λειτουργίες	και	
για	να	εμπεδωθεί	ο	επαγγελματισμός	στο	χώρο	της	Ελληνικής	Αστυνομίας.	Για	να	είμαστε	
σε	θέση	να	λέμε	ότι	ο	Έλληνας	Αστυνομικός	υπηρετεί	πραγματικά	όλους	τους	πολίτες	ως	
φίλος	και	όχι	ως	δυνάστης	των	αδυνάτων.
Ασπίδα	 στο	 συνδικαλιστικό	 τους	 αγώνα	 αποτελούν	 τα	 κατοχυρωμένα	 συνταγματικά	

τους	 δικαιώματα	 ως	 Ελλήνων	 πολιτών	 που	 δικαιούνται	 το	 σεβασμό	 όλων	 μας	 για	 την	
ανθρώπινη	αξία	τους,	για	την	ισότητα	και	την	ελευθερία,	συμπεριλαμβανομένης	και	της	
ελεύθερης	ανάπτυξης	της	προσωπικότητας	και	της	ζωής	τους,	για	την	προσωπική	ασφά-
λεια,	για	την	κοινωνική	ασφάλιση,	για	το	ανθρώπινο	περιβάλλον	εργασίας,	για	τις	ιδέες	
και	τις	προτάσεις	που	δικαιούνται	ελεύθερα	να	εκφράζουν,	για	την	παιδεία,	για	την	υγεία,	
για	την	τέχνη	και	τον	πολιτισμό,	για	το	δικαίωμα	της	ανεξιθρησκίας,	για	το	δικαίωμα	της	
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συλλογικής	δράσης,	για	το	δικαίωμα	του	«αναφέρεσθαι»,	για	το	δικαίωμα	προηγούμενης	
ακρόασης	και	προστασίας	από	κάθε	αυθαίρετη	απόφαση	και	διαταγή	και,	 τέλος,	για	το	
δικαίωμα	ποινικής	και	δικαστικής	προστασίας.
Οι	Αξιωματικοί	 της	Ελληνικής	Αστυνομίας	 γνωρίζουν	 ότι	 τίποτε	 δεν	 χαρίζεται.	Όλα	

κατακτώνται	 με	 αγώνες	 και	 θυσίες.	 Ιδίως	 όταν	 πρωτοστατούν	 και	 δίνουν	 το	 δικό	 τους	
«παρών»	στην	αέναη	σύγκρουση	του	παλιού	με	το	καινούργιο,	του	χθες	με	το	σήμερα	και,	
πολύ	περισσότερο,	με	εκείνο	που	μοιάζει	μακρινό	και	άπιαστο	όνειρο,	αλλά	που	αξίζει	
τον	κόπο	να	το	διεκδικήσεις	και	να	το	πετύχεις,	όπως	ακριβώς	τόλμησαν	να	κάνουν	οι	
πρωταγωνιστές	αυτής	της	ωραίας	υπόθεσης	που	λέγεται	«ελληνικός	αστυνομικός	συνδι-
καλισμός».
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ
(1974	-1994)

9-12-1974	
Ο	Πρωθυπουργός	Κωνσταντίνος	Καραμανλής,	αναγιγνώσκοντας	τις	προγραμματικές	δη-
λώσεις	της	Κυβέρνησης	δεσμεύεται	για	τον	εκσυγχρονισμό	της	δημόσιας	διοίκησης.

22-8-1979	
Ο	Αρχηγός	 της	Αστυνομίας	Πόλεων	Κων/νος	Λεμονής,	 κοινοποιεί	 στις	Υπηρεσίες	 την	
690/1979	Απόφαση	του	Συμβουλίου	της	Ευρώπης.

18-10-1981
Ο	Ανδρέας	Παπανδρέου	με	τις	προγραμματικές	δηλώσεις	της	Κυβέρνησής	του	αναφέρεται	
στη	δυνατότητα	συνδικαλιστικής	έκφρασης	και	των	ενστόλων.

21-5-1987
Προσπάθειες	κατάθεσης	αίτησης	στο	Πρωτοδικείο	για	την	ίδρυση	της	Ένωσης	Κατωτέ-
ρων	Αστυνομικών.

26-9-1987
Στη	Σχολή	Αρχιφυλάκων	στην	Αμυγδαλέζα	σημειώνεται	η	πρώτη	ανοικτή	διαμαρτυρία	για	
τις	συνθήκες	εκπαίδευσης.

20-9-1988
Εκδίδεται	η	πρώτη	απαγορευτική	εγκύκλιος	του	υπουργού	Δημόσιας	Τάξης	Τάσου	Σεχιώ-
τη.

10-12-1988
Ιδρύεται	η	ΠΕΝΑΑ	με	ιδρυτική	πράξη	των	μελών	της.

20-2-1989
Οι	συνδικαλιστές	της	ΠΕΝΑΑ	λαμβάνουν	τα	πρώτα	φύλλα	πορείας	στο	πλαίσιο	των	διώ-
ξεων	που	έχει	εξαπολύσει	η	Ηγεσία	εναντίον	τους.

3-4-1989
Εκπρόσωποι	της	Νέας	Δημοκρατίας	τάσσονται	υπέρ	του	συνδικαλισμού	στην	Αστυνομία.

20-4-1989
Συνάντηση	εργασίας	στην	Αθήνα	του	CESP	με	παρατηρητή	την	ΠΕΝΑΑ.
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11-5-1989
Η	πρώτη	πανηγυρική	συνέντευξη	τύπου	της	ΠΕΝΑΑ.	

28-6-1989	
Αντιπροσωπεία	της	ΠΕΝΑΑ	συναντάται	με	τον	ΥΔΤ	Γιάννη	Κεφαλογιάννη.	Διαβεβαιώ-
σεις	περί	ανάκλησης	των	διώξεων.

6-7-1989
Προγραμματικές	δηλώσεις	του	Πρωθυπουργού	Τζαννή	Τζαννετάκη,	ο	οποίος	δηλώνει	ότι	
θα	σταματήσουν	οι	διώξεις	και	η	λειτουργία	επαγγελματικών	ενώσεων	θα	είναι	ελεύθερη	
μέσα	στα	συνταγματικά	πλαίσια.

12-7-1989	
Η	ΠΕΝΑΑ	ανακοινώνει	ότι	έγινε	δεκτή	από	τον	υπουργό	ο	οποίος	δηλώνει	ότι	οι	διωχθέ-
ντες	θα	αποκατασταθούν.

22-11-1989
Έκτακτη	Γενική	Συνέλευση	της	ΠΕΝΑΑ.

10-12-1989
Οι	πρώτες	αρχαιρεσίες	για	την	εκλογή	του	πρώτου	αιρετού	11μελούς	Δ.Σ.

28-2-1990	
Η	ετήσια	Τακτική	Συνέλευση	της	ΠΕΝΑΑ.

6-09-1991
Ο	υπουργός	Δημόσιας	Τάξης	Θεόδωρος	Αναγνωστόπουλος	αναγνωρίζει	το	συνδικαλισμό	
ως	υπαρκτή	πραγματικότητα	και	αρχίζει	τις	συναντήσεις	με	τα	σωματεία.

9-9-1991
Ο	Κώστας	Συγγούνης	δημοσιοποιεί	πρόταση	σχεδίου	νόμου	για	το	συνδικαλισμό	που	δεν	
γίνεται	όμως	αποδεκτή	από	τους	υπόλοιπους	συνδικαλιστικούς	φορείς.

22-10-1991
Συνάντηση	εκπροσώπων	της	ΕΚΑ,	της	ΕΝΑΕΑ	και	της	ΠΟΑΣΥ,	χωρίς	να	υπάρξει	κοινό	
σημείο	σύγκλισης	όσον	αφορά	στο	οργανωτικό	ζήτημα.

6-11-1991
Συνεδρίασε	στο	Ζάππειο	Μέγαρο	το	CESP	παρουσία	αντιπροσωπειών	από	17	χώρες	με	τη	
συμμετοχή	και	της	ΠΕΝΑΑ.

25-11-1991
Η	ΠΕΝΑΑ	δημοσιοποιεί	τις	δικές	της	προτάσεις	για	τη	θεσμοθέτηση	του	συνδικαλιστικού	
δικαιώματος.
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19-1-1992
Πραγματοποιείται	η	Γ΄	Γενική	Συνέλευση	της	ΠΕΝΑΑ.

7-4-1992
Ο	Θ.	Αναγνωστόπουλος	παρουσιάζει	στους	δημοσιογράφους	την	πρότασή	του	για	τη	λει-
τουργία	των	Ενώσεων.

22-4-1992
Η	ΠΕΝΑΑ	δημοσιοποιεί	τις	παρατηρήσεις	της	στο	νομοσχέδιο	του	υπουργείου.

3-11-1992
Το	υπουργείο	προωθεί	στη	Βουλή	το	νομοσχέδιο	για	το	συνδικαλισμό.

26-11-1992
Το	νομοσχέδιο	φτάνει	και	στην	Ολομέλεια	της	Βουλής.	Ακολουθούν	αντιδράσεις	από	τις	
Ενώσεις	και	τελικά	δεν	ψηφίζεται,	λόγω	και	της	αντικατάστασης	του	Θ.	Αναγνωστόπου-
λου	από	τον	Νίκο	Γκελεστάθη.

24-2-1993	
Η	ΠΕΝΑΑ	ζητά	συνάντηση	με	τον	Πρωθυπουργό	Κώστα	Μητσοτάκη.

24-6-1993
Ματαιώνεται	προγραμματισμένη	συνάντηση	της	διακομματικής	επιτροπής	για	το	συνδι-
καλισμό,	λόγω	μη	προσέλευσης	των	εκπροσώπων	της	Νέας	Δημοκρατίας.

20-7-1993
Συνεχίζονται	οι	εργασίες	της	διακομματικής.	Αυτή	τη	φορά	απουσιάζει	ο	εκπρόσωπος	του	
ΠΑΣΟΚ.	Ορίζεται	εκ	νέου	συνεδρίαση	για	το	δεύτερο	15νθήμερο	Αυγούστου.

6-8-1993
Πτώση	της	Κυβέρνησης	της	Νέας	Δημοκρατίας.	Πρόωρες	εκλογές.	Νέα	Κυβέρνηση	ΠΑ-
ΣΟΚ	με	Πρωθυπουργό	τον	Ανδρέα	Παπανδρέου.	Νέος	υπουργός	Δημόσιας	Τάξης	ο	Στέ-
λιος	Παπαθεμελής.

19-10-1993
Στην	πρώτη	του	συνέντευξη	προς	τους	αστυνομικούς	συντάκτες	ο	υπουργός	δηλώνει	ότι	
ο	συνδικαλισμός	δεν	είναι	στις	προτεραιότητες	του	υπουργείου,	αλλά	θα	συναντηθεί	με	
εκπροσώπους	του	προσωπικού.

3-11-1993
Αποχωρεί	 ο	Αρχηγός	 της	ΕΛ.ΑΣ.	Αντώνης	Λαμπαδιάρης	 και	 αναλαμβάνει	 ο	Μανώλης	
Χουρδάκης,	ο	οποίος	αντιμετωπίζει	θετικά	το	συνδικαλιστικό	δικαίωμα	των	αστυνομικών.	

6-4-1994
Θετικές	εξαγγελίες	Παπαθεμελή	για	θεσμικές	αλλαγές	που	αποσπούν	θετικά	σχόλια	των	
συνδικαλιστών.
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11-4-1994
Συνεδρίαση	της	νομοπαρασκευαστικής	επιτροπής	κατόπιν	εντολής	του	Στέλιου	Παπαθε-
μελή	με	αντικείμενο	το	συνδικαλιστικό	ζήτημα.

24-4-1994
Η	«Κυριακάτικη	Ελευθεροτυπία»	αποκαλύπτει	το	νομοσχέδιο	του	υπουργείου	για	το	συν-
δικαλισμό.

24-5-1994
Η	ΠΕΝΑΑ	δημοσιοποιεί	τις	προτάσεις	της	λαμβάνοντας	υπόψη	το	νέο	νομοσχέδιο.

16-6-1994
Πραγματοποιείται	η	4η	Γενική	Συνέλευση	της	ΠΕΝΑΑ.

13-9-1994
Ξεκινά	στην	αρμόδια	Επιτροπή	της	Βουλής	η	συζήτηση	του	νομοσχεδίου,	όπου	κλήθηκε	ο	
Ηλίας	Βλαχογιάννης	να	διατυπώσει	τις	απόψεις	της	Ένωσης.

30-11-94
Επιτέλους,	ψήφιση	του	συνδικαλιστικού	νόμου	2265/1994.
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Τα πρώτα Διοικητικά Συμβούλια των Περιφερειακών Ενώσεων 
μετά την ψήφιση του νόμου 2265/1994

ΕΝΩΣΗ	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ		ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ

Α/Α΄	ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ	Γεώργιος,	Πρόεδρος
Α/Α΄	ΖΩΓΡΑΦΟΣ	Νικόλαος	Α΄	Αντιπρόεδρος

Ανθυπαστυνόμος	ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ	Ευστάθιος	Β΄Αντιπρόεδρος
Α/Α΄	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ	Βασίλειος,	Γενικός	Γραμματέας,	

Α/Α΄ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ	Κυριαζής,	Ταμίας
ΜΕΛΗ:	Α/Α΄	Νικόλαος	Μπλάνης,	Υ/Α΄Κωνσταντίνα	Θώδη,	Α/Β΄Βασίλειος	
Καραγιάννης,	Α/Α΄	Γεώργιος	Τσεκούρας,	Α/Α΄Θεόδωρος	Τρυφέρης,	Α/Β΄	
Γεώργιος		Καραμάνης,	Α/Β΄	Γεώργιος	Νικολόπουλος,	Υ/Β΄	Γ.	Κανέλλος	

ΕΝΩΣΗ	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ		ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ	
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α/Α΄	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ	Ευστράτιος,	Πρόεδρος
Α/Α΄ΠΑΣΑΛΗΣ	Ιωάννης,	Α΄Αντιπρόεδρος
Α/Β΄ΒΑΛΛΙΔΗΣ	Σταύρος,	Β΄Αντιπρόεδρος

Α/Α΄	ΚΑΤΣΑΡΑΣ	Αθανάσιος,	Γενικός	Γραμματέας
Υπαστυνόμος	Α΄ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ	Θωμάς,	Ταμίας

ΜΕΛΗ:	Α/Β΄ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ	Κων/νος,	Α/Α΄ΚΑΡΡΑΣ	Πρόδρομος,	Α/Β΄	
ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑΣ	Δημήτριος,	Α/Α΄ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ	Γεώργιος,	Υπαστυνόμος	

Α΄ΘΑΝΟΓΛΟΥ	Γεώργιος	και	Υπαστυνόμος	Β΄ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ	Δημήτριος
					

ΕΝΩΣΗ	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ		ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ	
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α/Α΄ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ	Αριστοτέλης,	Πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ	Ιωάννης,	Α΄Αντιπρόεδρος
ΜΑΡΚΟΥ	Ηλίας,	Β΄Αντιπρόεδρος
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Υ/Β΄	ΤΕΛΛΙΟΣ	Αθανάσιος,	Γενικός	Γραμματέας
ΘΕΟΧΑΡΗΣ	Χαράλαμπος,	Ταμίας
ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ	Γρηγόριος,	Μέλος

ΜΠΟΖΑΤΖΗΣ	Άρης,	Μέλος

ΕΝΩΣΗ	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ		ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ	
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Α/Β΄	ΚΟΚΜΟΤΟΣ	Δήμος,	Πρόεδρος
Α/Υ	ΝΑΖΛΗΣ	Βασίλειος,	Γενικός	Γραμματέας

Α/Α΄ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Σπυρίδων,	Α΄Αντιπρόεδρος
Α/Β΄	ΜΗΤΣΕΛΟΣ	Παναγιώτης,	Β΄	Αντιπρόεδρος

Α/Α΄ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ	Νικόλαος,	Ταμίας
Α/Α΄ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣ	Γεώργιος,	Μέλος
Α/Α΄	ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ	Ιωάννης,	Μέλος

ΕΝΩΣΗ	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ		ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	ΙΟΝΙΩΝ	ΝΗΣΩΝ

Α/Α΄	ΓΙΩΤΗΣ	Θεοχάρης,	Πρόεδρος
Α/Β΄	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	Παναγιώτης,	Αντιπρόεδρος

Υ/Β΄ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ	Ματθαίος,	Γενικός	Γραμματέας
ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ	ΜΑΝΤΖΙΟΣ	Γρηγόριος,	Ταμίας
Υ/Β΄ΣΑΛΟΥΚΑΣ	Βασίλειος,	Οργανωτικός	Γραμματέας

Α/Υ	ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ	Χρήστος,	Μέλος
Α/Α΄ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	Γρηγόριος
Α/Β΄ΓΟΥΣΙΟΣ	Χρήστος,	Μέλος

Α/Β΄ΜΠΙΝΕΡΗΣ	Δημήτριος,	Μέλος

ΕΝΩΣΗ	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ		ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	
ΚΡΗΤΗΣ

Υ/Α΄	ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ	Αντώνιος,	Πρόεδρος
Υ/Α΄	ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ	Ιωάννης,	Α΄Αντιπρόεδρος
Υ/Α΄	ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ	Γεώργιος,	Β΄Αντιπρόεδρος

Υ/Α΄	ΤΡΙΓΩΝΗΣ	Εμμανουήλ,	Γενικός	Γραμματέας
Υ/Α΄ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ	Γεώργιος,	Ταμίας
Α/Α΄ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ	Ιωσήφ,	Μέλος

Υ/Α΄	ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ	Γεώργιος,	Μέλος
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ΕΝΩΣΗ	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	ΒΟΡΕΙΟΥ	ΑΙΓΑΙΟΥ	

Υ/Α΄	ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ	Νεκτάριος,	Πρόεδρος
Α/Β΄	ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ	Γρηγόριος,	Γενικός	Γραμματέας
Υ/Α΄ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ	Γεώργιος,	Αντιπρόεδρος

Υ/Α΄	ΤΟΥΡΠΕΤΑΣ	Λουκάς,	Οργανωτικός	Γραμματέας
Α/Β΄	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	Βασίλειος,Ταμίας
Α/Υ	ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ	Βασίλειος,	Μέλος

ΕΝΩΣΗ	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	ΝΟΤΙΟΥ	ΑΙΓΑΙΟΥ	

Α/Υ	ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ	Σπυρίδων,	Πρόεδρος
Α/Α΄	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Λάμπρος,	Αντιπρόεδρος
Α/Β΄	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	Βασίλειεος,	Γενικός	Γραμματέας
Α/Β΄	ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ	Γρηγόριος	Αναπλ.	Γραμματέας

Υ/Α΄ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ	Νικόλαος,Ταμίας
Υ/Α΄	ΚΟΠΑΝΕΖΟΣ	Δρόσος,	Οργαν.	Γραμματέας

Υ/Α΄	ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ	Νεκτάριος,	Μέλος

ΕΝΩΣΗ	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ	ΕΛΛΑΔΑΣ

Υ/Α΄ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ	Αριστείδης,	Πρόεδρος
Υ/Α΄	ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ	Νικόλαος,	Αντιπρόεδρος

Υ/Β΄	ΓΙΑΧΑΛΗΣ	Αρτέμιος,	Γενικός	Γραμματέας
Α/Β΄	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ	Ιωάννης,	Αν.	Γεν.	Γραμματέας

Α/Α΄ΡΕΓΚΛΗΣ	Θεόδωρος,	Οργ.	Γραμματέας
Υ/Α΄	ΣΙΑΜΟΣ	Ιωάννης,	Ταμίας

Α/Α΄	ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ	Ανδρέας,	Μέλος

ΕΝΩΣΗ	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Α/Α΄	ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	Ηλίας,	Πρόεδρος
	Α/Α΄	ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ	Αρτέμιος,	Γεν.	Γραμματέας
Α/Α΄	ΜΠΑΡΛΑΣ	Στέφανος,	Α΄	Αντιπρόεδρος

Υ/Α΄	ΘΑΝΟΣ	Φώτιος,	Β΄	Αντιπρόεδρος
Υ/Α΄	ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ	Ιωάννης,	Ταμίας
Υ/Α΄	ΜΑΡΟΥΔΑΣ	Γεώργιος,	Μέλος
Α/Α΄	ΓΚΟΥΝΗΣ	Δημήτριος,	Μέλος
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ΕΝΩΣΗ	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Α/Υ	ΣΑΡΓΙΩΤΗΣ	Νικόλαος,	Πρόεδρος

Υ/Α΄	ΚΟΡΩΝΑΣ	Παύλος,	Α΄Αντιπρόεδρος
Α/Β΄	ΜΠΟΥΡΑΣ	Χρήστος,	Β΄Αντιπρόεδρος

Α/Β΄	ΧΑΛΑΤΣΗΣ	Βασίλειος,	Γενικός	Γραμματέας
Α/Α΄	ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ	Θεόδωρος,	Ταμίας

Υ/Α΄	ΚΑΤΣΙΚΑΣ	Δημήτριος,	Ειδ.	Γραμματέας
Α/Α΄	ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ	Γεώργιος,	Μέλος

Υ/Α΄	ΖΑΦΕΙΡΗΣ	Μιλτιάδης,	Μέλος
Υ/Α΄	ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ	Μανώλης,	Μέλος

ΕΝΩΣΗ	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ		ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ	ΕΛΛΑΔΑΣ

Υ/Α΄	ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ	Δημοσθένης,	Πρόεδρος
Υ/Α΄	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ	Παναγιώτης,	Α΄Αντιπρόεδρος

Α/Β΄	ΠΟΚΑΣ	Γεώργιος,	Β΄Αντιπρόεδρος
Υ/Α΄	ΣΟΥΣΩΝΗΣ	Κων/νος,	Γενικός	Γραμματέας

Α/Α΄ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	Γεώργιος,	Ταμίας

ΕΝΩΣΗ	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ		ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	ΗΠΕΙΡΟΥ

A/A΄	ΚΑΡΡΑΣ	Δημήτριος,	Πρόεδρος
Α/Α΄	ΤΣΟΛΑΚΟΣ	Ιωάννης,	Α΄Αντιπρόεδρος
Α/Α΄	ΜΑΡΓΩΝΗΣ	Σεραφείμ,	Β΄Αντιπρόεδρος

Υ/Α΄	ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ	Ιωάννης,	Γενικός	Γραμματέας
Υ/Α΄ΑΓΓΕΛΗΣ	Κων/νος,	Ταμίας
Α/Α΄	ΜΑΛΛΙΟΣ	Βασίλειος,	Μέλος

Α/Α΄	ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ	Πρόδρομος,	Μέλος
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Μανώλης	Σταυρακάκης,	ΠΟΑΣΥ	–	Η	δικαίωση,	1988-2008	(Αθήνα,	2008).
Μιλτιάδης	Ν.	Ανδρικόπουλος,	Έτσι	έγινε	η	αρχή	(Κέδρος,	2001).
Αλόιζ	Λόρεντς,	Υπουργείο	του	τρόμου;	(Τόπος,	2008,	Μετάφραση	Μ.	Σταυρακάκη).	
Πάνος	Σόμπολος,	Τα	εγκλήματα	που	συγκλόνισαν	την	Ελλάδα	(Πατάκης,	2014)
Ευάγγελος	Αθ.	Στεργιούλης,	Η	Ελληνική	Αστυνομία	κατά	την	περίοδο	της	Μεταπολί-
τευσης	(Νομική	Βιβλιοθήκη,	2001).
Γιώργος	Β.	Παπακωνσταντής,	Προτάσεις	για	τη	μεταρρύθμιση	της	Ελληνικής	Αστυνο-
μίας	(ειδική	έκδοση	της	ΠΟΑΣΥ,	2011).
Γιώργος	Β.	Παπακωνσταντής,	Ελληνική	Αστυνομία	Οργάνωση,	πολιτική	και	ιδεολογία	
(Σάκκουλας,	2003).
Χαράλαμπος	Α.	Ζιανίκας,	Η	Αστυνομία	σήμερα	(Εστία,	1990).
Χαράλαμπος	Α.	Ζιανίκας,	Η	αθέατη	πλευρά	της	Αστυνομίας	(Γνώση,	1991).
Χαράλαμπος	Α.	Ζιανίκας,	Αστυνομικό	σύστημα	(Σάκκουλας,	1995).
Αναστάσιος	Δημοσχάκης,	Από	τον	Έβρο	στην	Κατεχάκη	(Ευρασία,	2015).
Ζωή	Παπαϊωάννου,	Αστυνομικό	Δίκαιο	(Σάκκουλας,	2006).
Ράλλης	Γεώργιος,	Ώρες	Ευθύνης,	(Ευρωεκδοτική,	1983).	
Βύρων	Γ.	Πολύδωρας,	Πολιτική	Ανάπτυξη	στην	Ελλάδα	(Καστανιώτης,	2005).
Δημήτρης	Γεωργακόπουλος,	Για	μια	δημοκρατική	Αστυνομία	(ειδική	έκδοση).
Gustave	Le	Bon,	Η	ψυχολογία	των	μαζών	(Ζήτρος,	1996).
Ιωάννης	Γ.	Αγγέλου,	Διατύπωση	πολιτικής	για	 το	ανθρώπινο	δυναμικό	 των	Ενόπλων	
Δυνάμεων	(Το	Οικονομικόν,	2006).
Σταύρος	Δ.	Κατζουράκης,	Απ’	όξω	μάχαιρα	κι	από	μέσα	τρόμος	(Βιβλιοεκδοτική,	1993).
Χρήστος	Μπρατάκος,	ΜΑΤ,	οι	κρανοφόροι	(Εστία,	1990).
Νικόλαος	Γρυλλάκης,	Αποκαλύπτω	(Α.	Α.	Λιβάνη,	2001).
Λουκάς	Αποστολίδης	κ.ά.	Η	έννομη	τάξη	του	Μνημονίου	(Ελικών,	2011).
Γιώργος	Ρωμανιάς,	Μύθοι	για	το	Ασφαλιστικό	(Αδελφοί	Βλάσση,	2007).
Αλέξης	Π.	Μητρόπουλους,	Ασφαλιστικό	ώρα	μηδέν	(Α.	Α.	Λιβάνη,	2010).

Πρακτικά ημερίδων 

«Συνδικαλισμός	στα	Σώματα	Ασφαλείας,	Δημοκρατικό	δικαίωμα,	συνταγματικά	κατο-
χυρωμένο»	(ειδική	έκδοση	της	ΕΔΑΣΑ,	1989).
«Η	κατάσταση	στα	Σώματα	Ασφαλείας	-	Οι	διεκδικήσεις	του	συνδικαλιστικού	κινήμα-
τος»	(ΚΚΕ,	1999).
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«Αστυνομία	και	ανθρώπινα	δικαιώματα»	(ΠΟΑΞΙΑ	-	ΠΟΑΣΥ,	2011).
«Κρίση	και	Αστυνομία»	(ΠΟΑΞΙΑ,	2010-2011).
«Όχι	στη	βία,	από	όπου	κι	αν	προέρχεται»	(ΠΟΑΣΥ,	2010).
«Και	οι	αστυνομικοί	έχουν	μάνες»	(ΠΟΑΣΥ,	2013).
«Απεργία	ενστόλων.	Δικαίωμα;	Ταμπού;	Αναγκαιότητα»	(ΠΟΑΣΥ,	2012).
«Κράτος-ασφάλεια	και	ο	ρόλος	των	Υπηρεσιών	Πληροφοριών»	(Σάκκουλας,	2009).

ΕΝΤΥΠΑ

Ημερήσιες	εφημερίδες	Αθηνών
Συνδικαλιστικά	περιοδικά	και	εφημερίδες






