
«Δεν πάει άλλο».
Αυτό γράφουνε και λένε τα

Μ.Μ.Ε. για τις διαδηλώσεις και
τα επεισόδια.

Ταυτίζουν τις διαδηλώσεις
με τα επεισόδια. Τυχαία;

Το λέμε και εμείς. Δεν πάει
άλλο.

Ας αναλάβουν την ευθύνη
τους όλοι όσοι στήνουν, παρά-
γουν, αναπαράγουν, όχι τις δια-
δηλώσεις, αλλά τα επεισόδια
με τους «γνωστούς αγνώ-
στους» με τους «κουκουλοφό-
ρους».

Ας κάνουμε μερικές σκέ-
ψεις πάνω στα επεισόδια.

Ποιος ωφελείται από αυτά;
Οι φοιτητές και οι καθηγη-

τές;
Όταν κατεβαίνουν στους

δρόμους κατά χιλιάδες να δια-
δηλώσουν έχουν ανάγκη από
φασαρίες, ξύλο και καταστρο-
φές;

Όχι βέβαια.
Η δύναμή τους είναι ο κό-

σμος, η μαζικότητα.
Κάθε τέτοιο γεγονός μπορεί

να φοβίσει, να αποθαρρύνει
στη συμμετοχή, άρα δεν έχουν
κανένα πολιτικό όφελος από
αυτό.

Σε συνδυασμό με τη χρήση
που γίνεται από την κυβέρνηση
και τα περισσότερα Μ.Μ.Ε. αυ-
τών των απαράδεκτων γεγονό-
των ο κίνδυνος απομαζικοποίη-
σης, συκοφάντησης του κινή-
ματος μεγαλώνει και κυρίως ο
κίνδυνος να χαθεί η κοινωνική
στήριξη, αποδοχή ή έστω η κοι-
νωνική ανοχή (κατανόηση) των
κινητοποιήσεων είναι μεγάλος.

Ποιος ωφελείται από τα γε-
γονότα;

Η απάντηση μπορεί να δοθεί
άμα απαντήσουμε στα προη-
γούμενα.

Ποιος θέλει την απομαζικο-
ποίηση των διαδηλώσεων;

Ποιος θέλει την αποθάρρυν-
ση στη συμμετοχή;

Ποιος θέλει να κάμψει την
κοινωνική στήριξη ή έστω την
ανοχή στο εκπαιδευτικό κίνημα
καλλιεργώντας τα συντηρητικά
αντανακλαστικά στην υπόλοι-

πη κοινωνία; Είναι όλοι όσοι μι-
λούν για μειοψηφίες, για υποκι-
νητές, είναι όλοι όσοι μιλούν
για βεβήλωση των ιερών και
οσίων του έθνους με το απαρά-
δεκτο κάψιμο του φυλακίου
στον άγνωστο στρατιώτη, είναι
τέλος όλοι όσοι φιμώνουν, δια-
στρεβλώνουν, λοιδορούν αυτό
το μεγάλο κίνημα για την προ-
στασία και την αναβάθμιση των

δημόσιων πανεπιστημίων.
Χωρίς να θέλουμε να γίνου-

με προφήτες κακών, με τη συ-
μπεριφορά της κυβέρνησης και
ιδιαίτερα του Υπουργού Δημο-
σίας Τάξης, με τις εντολές που
έχουν δοθεί στην αστυνομία
και τον τρόπο δράσης της, πρέ-
πει να περιμένουμε τα χειρότε-
ρα. Δυστυχώς για όλους αυ-
τούς που καταγγέλλουν τους

διαδηλωτές ως υποκινητές ή
ότι στην καλύτερη των περι-
πτώσεων ανέχονται τους κου-
κουλοφόρους, αρχίζει να φαί-
νεται κάθε μέρα και πιο καθαρά
ότι κουκουλοφόροι και ΜΑΤ πά-
νε χέρι-χέρι είναι οι δύο όψεις
του ίδιου νομίσματος.

Όπως λέει και ο λαός μας
«το ένα χέρι νίβει τ’ άλλο και τα
δυό το πρόσωπο».

Μ
ετά τον ανελέητο ξυλο-
δαρμό του Κύπριου φοι-
τητή από την «ζαρντι-

νιέρα», ο Υπουργός Δημόσιας
Τάξης, υπεραμυνόμενος τη δική
του έννομη τάξη χαρακτήρισε
έκνομο τον Πρόεδρο του Συνα-
σπισμού Αλέκο Αλαβάνο και
“νταήδες” και “κρυπτόμενους”
τα μέλη του Συνασπισμού, προ-
χωρώντας παραπέρα τους ζήτη-
σε να γίνουν νέοι δηλωσίες (κά-
τι μας θυμίζει αυτό) για τα επα-
ναλαμβανόμενα επεισόδια των
κουκουλοφόρων με τις Αστυνο-
μικές δυνάμεις λέγοντας συγκε-
κριμένα ότι: “μπορούν ν’ αναλά-
βουν κάλλιστα την ευθύνη ως
πολύ σοβαροί αντισυστημικοί”.

Οι τουλάχιστον, περίεργες
αυτές απόψεις ασφαλώς και δεν
είναι “lafsus lingue” (σφάλμα
γλώσσας) αλλά συνειδητή πολι-
τική σκέψη και πρακτική. Το ίδιο
μάλιστα, με ανάλογους χαρα-
κτηρισμούς, είχε κάνει και στο
παρελθόν ο κ. Υπουργός και για
άλλο κόμμα της Αντιπολίτευ-

σης. Είναι όμως ποτέ δυνατόν,
ένα πολιτικό κόμμα που εκπρο-
σωπείται στη Βουλή, που μάχε-
ται καθημερινά δίπλα στον πολί-
τη, στα σχολεία, στους δρό-
μους, στους χώρους εργασίας
και στη Βουλή, ένα πολιτικό
κόμμα με ιδιαίτερη κουλτούρα
για τους ένστολους πολίτες, το
περιβάλλον και τον άνθρωπο να
χαρακτηρίζεται συλλήβδην
έκνομο;

Γιατί εμείς οι ένστολοι να εί-
μαστε υποχρεωμένοι ν’ απολο-
γούμαστε για τις απόψεις του
κάθε Πολύδωρα και Μπαλάσκα;

Ο κ. Υπουργός, στην γενικό-
τερη προσπάθειά του, για συ-
ντηρητική αναδίπλωση της ελ-
ληνικής κοινωνίας χρησιμοποιεί
έντεχνα τους κουκουλοφόρους,
για τους οποίους, σε καμία περί-
πτωση, δεν επιθυμεί να βγάλουν
την κουκούλα τους. 

Οι λόγοι είναι προφανείς:
― Είναι αυτοί που πάνω

τους στηρίζεται η επιχειρηματο-
λογία, για περιστολή ή κατάργη-

ση του Πανεπιστημιακού ασύ-
λου. Γιατί άραγε δεν τους συλ-
λαμβάνει στο προαύλιο της
Βουλής, στην Σταδίου και αλ-
λού και θέλει να τους συλλάβει
εντός των Σχολών, οπότε τον
εμποδίζει το άσυλο;

― Είναι αυτοί που χρησιμο-
ποιούνται για ν’ αποπροσανατο-
λίσουν την κοινωνία από τα
πραγματικά προβλήματα, εν

προκειμένω της Παιδείας, στρέ-
φοντας τα φώτα της δημοσιότη-
τας στους βανδαλισμούς και τα

επεισόδια και όχι στο αβέβαιο
μέλλον των νέων μας.

― Είναι ο Δούρειος Ίππος
για να μπαινοβγαίνουν οι πραι-
τωριανοί στα Πανεπιστήμια ανε-
νόχλητοι κάτω από την κουκού-
λα τους και

― Τέλος, είναι αυτοί που δί-
νουν τη δυνατότητα στον κ. Πο-
λύδωρα ν’ αναπτύσσει τις γνω-
στές πολιτικές του θέσεις για να
βρουν πολιτική στέγη και ιδανι-
κό εκφραστή των θέσεών τους
οι ακροδεξιοί ψηφοφόροι.

Κύριε Πολύδωρα, οι ένστο-
λοι έχουμε και προοδευτικό λό-
γο και συνδικαλιστική παιδεία
και προπαντός εκείνα τα κριτή-
ρια ώστε η αρνητική παρουσία
σας στο Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης τόσο στην προώθηση και
επίλυση των χρονιζόντων προ-
βλημάτων μας, όσο και στην
εμπέδωση του αισθήματος
ασφαλείας στους πολίτες και
κυρίως οι περίεργες απόψεις
σας να δυσαρεστούν τη συντρι-
πτική πλειοψηφία των ενστό-

λων αλλά και γενικότερα των
Ελλήνων πολιτών.

Κύριε Πολύδωρα η επανί-
δρυση του κράτους που ευαγγε-
λίζεστε προφανώς σημαίνει
επανίδρυση αστυνομικού κρά-
τους, με μεθόδους παρακρά-
τους, γαρνιρισμένη με αγροφύ-
λακες (Αλήθεια γνωρίζετε κά-
ποιον Έλληνα που να αισθάνε-
ται ότι του λείπουν αγροφύλα-
κες;).
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Μέλος του τμήματος του ΣΥΝ
για τα Σώματα Ασφαλείας



Επίκαιρη ερώτηση
Προς: Την Υπουργό Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων
Θέμα: Οι επιθέσεις ενάντια στο βιβλίο

ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού
Το νέο βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτι-

κού, δέχεται από ορισμένους κύκλους επι-
κρίσεις, που ξεπερνούν την επιστημονική
και εκπαιδευτική κριτική και σε κάποιες πε-
ριπτώσεις φθάνουν να είναι ακραίες επιθέ-
σεις με χαρακτήρα ιδεολογικού εκφοβι-
σμού. Έτσι η συζήτηση για μια από πολλές
απόψεις ενδιαφέρουσα προσπάθεια να εκ-
συγχρονισθεί το μάθημα της Ιστορίας, να
εισαχθούν στην διδασκαλία της αξιόλογες
καιτονομίες που αναφέρονται τόσο στην
επιλογή και την οργάνωση του περιεχομέ-
νου όσο και στην ακολουθούμενη διδακτι-
κή μέθοδο, έχει μετατοπισθεί από την εκ-
παιδευτική αποτίμηση του βιβλίου και γίνε-
ται με όρους πολιτικής υπαγόρευσης.

Δεδομένου ότι το βιβλίο έχει γραφτεί
από έγκριτους ιστορικούς, με βάση τους
μεθοδολογικούς κανόνες που ισχύουν για
τη συγγραφή των σχολικών βιβλίων, πέρα-
σε από τις κατά τον νόμο διαδικασίες αξιο-
λόγησης, εγκρίθηκε από το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, υποστηρίζεται από την συντρι-
πτική πλειοψηφία των ιστορικών,

Ερωτάται η κ. Υπουργός
1. Θα υπερασπισθεί το βιβλίο της Ιστο-

ρίας της ΣΤ’ Δημοτικού, που το ίδιο το
Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε μέσα από τις
νόμιμες διαδικασίες, από τις εξωεκπαι-
δευτικής και εξωεπιστημονικής προέλευ-
σης επιθέσεις που ακυρώνουν το έργο των
επιστημόνων; Θα αποκρούσει τις πιέσεις
που ασκούνται για απόσυρση του βιβλίου;

2. Θα σεβαστεί τη διαδικασία που προ-
βλέπει ότι αν μέσα από τη διδακτική χρήση
προκύπτει ανάγκη διορθώσεων, αυτές θα
γίνουν από τους συγγραφείς, μετά από
αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτού-
του και αφού ληφθούν υπόψη οι παρατη-
ρήσεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν
το βιβλίο;

Ο ερωτών βουλευτής
Αλέξανδρος Αλαβάνος
***

Επίκαιρη ερώτηση
του Βουλευτή και πρ. Προέδρου
του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς
Νίκου Α. Κωνσταντόπουλου
προς τον κ. Πρωθυπουργό
1. Η διεθνής εικόνα της χώρας δεν είναι

από τις καλύτερες και οι επιμέρους χειρι-
σμοί δεν εμπνέουν αισιοδοξία, με δεδομέ-
νο ότι, οι ΗΠΑ στα Βαλκάνια, στις Ελληνο-
τουρκικές σχέσεις, στο Κυπριακό και στο
Μεσανατολικό, δεν στηρίζουν, απεναντίας,
εμποδίζουν, τις δίκαιες και εφικτές, κατά τη
διεθνή νομιμότητα, ελληνικές θέσεις.

2. Στα θέματα του Κοσσόβου και της
FYROM, οι ΗΠΑ προωθούν ασύμφορη για
μας απόφαση, ενώ παραλλήλως εκφρά-
ζουν αντιρρήσεις για την ενισχυμένη συ-
νεργασία Ρωσίας - Ελλάδας στα θέματα
ενέργειας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτε-
ρικών, όμως, τάσσεται εναντίον της Ρω-
σίας και υπέρ της πυραυλικής στρατηγικής
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα
αρνητικές σε βάρος μας αντιδράσεις.

3. Η Άγκυρα, ως εάν να είχε δικαιώματα
συγκυριαρχίας στο Αιγαίο, ματαιώνει την
άσκηση στον Άγιο Ευστράτιο, τις επιστη-
μονικές έρευνες του γερμανικού πλοίου
ΠΟΣΕΙΔΩΝ, αλλά και αξιώνει να μη γίνουν
χωρίς τουρκική άδεια, έρευνες του σεισμο-
γραφικού γαλλικού πλοίου, ούτε πλόες
υποβρυχίων του ΝΑΤΟ, στο Αιγαίο, «προς
αποφυγή ατυχημάτων»! Τέλος, δυσμενείς
σκέψεις προκαλεί η απροθυμία της ελληνι-
κής κυβέρνησης να διεκδικήσει τη Διοίκηση
της ανασχετικής ναυτικής δύναμης του
ΟΗΕ, για το Λίβανο, παρά την έντονη προ-
σπάθεια της Τουρκίας να διαδεχθεί τη Γερ-
μανία, στη Διοίκηση αυτή, προς εξουδετέ-
ρωση του στρατηγικού ρόλου της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας.

Ερωτάται ο κ. Πρωθυπουργός
1. Η συμπαράταξη με τις επιλογές των

ΗΠΑ για Κόσσοβο, FYROM και αντιπυραυ-
λική πολιτική εναντίον της Ρωσίας, πώς
εξυπηρετεί τα αντίθετα, νόμιμα και δίκαια
εθνικά συμφέροντα;

2. Με ποιο τρόπο επιχειρεί η ελληνική
κυβέρνηση να ανακόψει τις επιθετικές κι-
νήσεις της Άγκυρας για Αιγαίο και Κυπρια-
κό, εντός ΝΑΤΟ και Ε. Ε., που διαμορφώ-
νουν τετελεσμένα κι επιδιώκουν τη διαρκή
εκβιαστική ένταση σε βάρος της Ελλάδας;

Ο ερωτών Βουλευτής
Νίκος Α. Κωνσταντόπουλος

***
Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό 
Δημόσιας Τάξης
Θέμα: Λειτουργία εταιρειών security
Η πρόσφατη και σε πλήρη εξέλιξη βίαιη

αντιπαράθεση μεταξύ ομάδων του οργα-
νωμένου εγκλήματος με δολοφονίες να
συνταράσσουν την κοινή γνώμη σε καθη-
μερινή βάση, επαναφέρει το ζήτημα αντι-
μετώπισης των πολλών, πλέον, μορφών

που έχει λάβει το οργανωμένο έγκλημα
στη χώρα μας.

Καταγγελίες που έχουν δει το φως της
δημοσιότητας με στοιχεία τεκμηρίωσης
που προκύπτουν από έρευνα του Τύπου,
παρουσιάζουν εταιρείες security να λει-
τουργούν εντελώς εικονικά ώστε να «πω-
λούν προστασία» σε επιχειρήσεις εμπορί-
ου σε όλο το λεκανοπέδιο.

Κατόπιν των ανωτέρω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε

να ελεγχθούν συστηματικά και ουσιαστικά
οι άδειες και η λειτουργία των εταιρειών
security;

Ο ερωτών βουλευτής
Φώτης Κουβέλης

***
Ερώτηση
Προς τον κ. Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θέμα: Νέος θάνατος στο Κ.Ε.Π.Ε.Π. 
Λεχαινών
Η βελτίωση των συνθηκών περίθαλψης

των 80 παιδιών με ειδικές ανάγκες του
Κ.Ε.Π.Ε.Π. Λεχαινών, όπως δημόσια είχε
δεσμευτεί ο Υφυπουργός Υγείας σε επίκαι-
ρη ερώτησή μας, δυστυχώς δεν έγινε όπως
αποδείχθηκε με το νέο θάνατο ενός δεκα-
πεντάχρονου, του τριακοστού από το 1988.
Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση ο
δεκαπεντάχρονος βρήκε φρικτό θάνατο
εξαιτίας της απόφραξης των εντέρων του
από ξένα σώματα (επιδέσμους, πανιά, κλω-
στές) μεγάλη ποσότητα των οποίων βρέθη-
κε και στο στομάχι του.

Ο νέος θάνατος στο «ίδρυμα-αποθήκη
ψυχών», όπως δικαιολογημένα έχει χαρα-
κτηριστεί, δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά
για την αποτελεσματικότητα της νέας διοί-

κησης αλλά και για το έμπρακτο επί της ου-
σίας ενδιαφέρον του Υπουργείου να αλλά-
ξει τις τριτοκοσμικές συνθήκες που επικρα-
τούν στο ίδρυμα, συνθήκες ντροπής για πο-
λιτισμένη χώρα, όπως θέλουμε να χαρα-
κτηριζόμαστε.

Η απαξίωση στο χώρο της υγείας και
πρόνοιας είναι τεράστια. Η αντιμετώπιση
των συνανθρώπων μας και ιδίως των παι-
διών που από τη φύση τους απαιτούν την
αμέριστη στήριξη και βοήθεια της κοινω-
νίας είναι απαράδεκτη. Είναι φανερό πλέ-
ον ότι η Πολιτεία αδυνατεί να διασφαλίσει
τη ζωή των παιδιών με ειδικές ανάγκες με
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και
την αναγκαία στελέχωση των φορέων πρό-
νοιας και αυτό είναι αποτέλεσμα των πολι-
τικών που ασκούνται γι’ αυτό τον ευαίσθη-
το τομέα και της ελλιπούς χρηματοδότη-
σης.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται 
ο κ. Υπουργός:
• Τι συγκεκριμένα μέτρα έλαβε μέχρι

σήμερα το Υπουργείο, για να αλλάξει η
τραγική κατάσταση στο Κ.Ε.Π.Ε.Π. Λεχαι-
νών;

• Προσελήφθη νέο υγειονομικό, νοση-
λευτικό και επιστημονικό προσωπικό; Πό-
σες και ποιες θέσεις καλύφθηκαν;

• Θα υπάρξει πλήρης διαλεύκανση για
το νέο τραγικό θάνατο;

Ο ερωτών βουλευτής
Θανάσης Λεβέντης

***
Ερώτηση
Προς τον κ. Υπουργό
Εμπορικής Ναυτιλίας
Θέμα: 
Προβλήματα Λιμενικού Σώματος
Σύμφωνα με καταγγελίες της Ομο-

σπονδίας των Ενώσεων Προσωπικού Λιμε-
νικού Σώματος, μεγάλες ελλείψεις προσω-
πικού υπάρχουν στο Λιμενικό Σώμα. Σύμ-
φωνα με το ν. 3079/2002 έπρεπε φέτος το
Λιμενικό Σώμα να έχει 10.156 στελέχη.
Όμως, από το Δεκέμβριο του 2003 μέχρι
σήμερα δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη. Συ-
γκεκριμένα το προσωπικό που υπηρετεί
ανέρχεται σε 7.200 και στο τέλος του
έτους, λόγω συνταξιοδότησης, θα μειωθεί
σε 6.500, από 7.650 που ήταν το 2004.

Η μη πρόσληψη νέου προσωπικού έχει
σαν αποτέλεσμα καίριες και νευραλγικές
θέσεις να υπολειτουργούν, το προσωπικό
να είναι καταπονημένο και οι πολίτες να
μην έχουν τη δέουσα αντιμετώπιση.

Επιπλέον η Ομοσπονδία καταγγέλλει
ότι υπάρχει πρόβλημα στην απορρόφηση
κονδυλίων για ανταλλακτικά και επισκευές
επιχειρησιακών μέσων και για τις στολές
των λιμενικών. Αν και στον κρατικό προϋ-
πολογισμό προβλέπονται κονδύλια για
ανταλλακτικά και επισκευές επιχειρησια-
κών μέσων και για τις στολές των λιμενι-
κών, οι λιμενικοί αναγκάζονται να πληρώ-
νουν οι ίδιοι, επειδή τα κονδύλια αυτά δεν
απορροφώνται.

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία αναφέρει
ότι υπάρχει 1 εκατ. ευρώ για το 2005 και
1.600.000 ευρώ για το 2006 (κωδικός 1323)
στον προϋπολογισμό για ανταλλακτικά -
επισκευές επιχειρησιακών μέσων, ποσό το
οποίο δεν έχει απορροφηθεί. Ακόμη, αν και
δόθηκαν 500.000 ευρώ για στολές για το
2005 και 600.000 ευρώ για το 2006, θα επι-
στραφούν στον κρατικό προϋπολογισμό,
αφού οι δύο διαγωνισμοί που διενεργήθη-
καν, κηρύχτηκαν άγονοι.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ.
Υπουργός:

1. Πού οφείλεται η μεγάλη καθυστέρη-
ση στις προσλήψεις προσωπικού για το Λι-
μενικό Σώμα που έχει αποτέλεσμα την
υπολειτουργία του Σώματος;

2. Για ποιο λόγο κηρύχτηκαν άγονοι οι
διαγωνισμοί που έγιναν από το υπουργείο
Εμπορικής Ναυτιλίας για προμήθεια ιματι-
σμού των λιμενικών;

3. Γιατί δεν έχουν απορροφηθεί τα
κονδύλια που προβλέπονται στον προϋπο-
λογισμό για ανταλλακτικά και επισκευές
σκαφών, με αποτέλεσμα να βρίσκεται
εκτός λειτουργίας μεγάλο ποσοστό σκα-
φών και ποιος έχει την ευθύνη γι’ αυτό;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιάννης Δραγασάκης

***
Ερώτηση
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
― Οικονομίας και Οικονομικών
― Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης
Θέμα: Πρόβλημα εφαρμογής των εκ-

παιδευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ
Εδώ και πέντε μήνες τα προγράμματα

του ΚΕΘΕΑ αντιμετωπίζουν λειτουργικό
πρόβλημα καθώς οι 180 απαιτούμενοι για
τη συνέχιση του προγράμματος εκπαιδευ-
τικοί δεν έχουν ακόμα προσληφθεί.

Πρόκειται για τα τρία μεταβατικά σχο-
λεία, στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και την
Αθήνα καθώς και στα άλλα εκπαιδευτικά
τμήματα του ΚΕΘΕΑ στην υπόλοιπη Ελλά-
δα, στα οποία τα εν λόγω προγράμματα
έχουν σταματήσει εξαιτίας της έλλειψης
εκπαιδευτών, ενώ έχουν σταματήσει και
όλες οι καλλιτεχνικές, ψυχαγωγικές και
αθλητικές δραστηριότητες. Η αδυναμία αυ-
τή της πολιτείας στον τόσο ευαίσθητο το-
μέα της επανένταξης πρώην εξαρτημένων
ατόμων στην κοινωνία, πλήττει, στη συγκε-
κριμένη περίπτωση, περισσότερα από 1000
άτομα σε όλη την Ελλάδα.

Πηγή του προβλήματος είναι η μη ενερ-
γοποίηση, απ’ τον Ιούλιο του 2006, με ευ-
θύνη του Υπουργείου Οικονομικών, του νό-
μου που επιτρέπει στο ΚΕΘΕΑ, τον ΟΚΑΝΑ
και άλλους φορείς ιδιωτικού δικαίου να
προσλαμβάνουν εκπαιδευτές με σχέση ερ-
γασίας αορίστου χρόνου μερικής απασχό-
λησης. Πρόκειται για νόμο που η ίδια η πο-
λιτεία ψήφισε και απ’ τον Ιούλιο αρνείται να
εφαρμόσει. Αποτέλεσμα αυτής της κατά-
στασης είναι τα προγράμματα αυτά που δί-
νουν την ευκαιρία στους απεξαρτημένους
να πάρουν απολυτήριο Γυμνασίου και Λυ-
κείου ακόμα και να εισαχθούν στα πανεπι-
στήμια ή να μάθουν ξένες γλώσσες, να μην
μπορούν να λειτουργήσουν. Έτσι, 1300 και
πλέον άτομα που δίνουν τον αγώνα της
απεξάρτησης, βλέπουν το όνειρο της πλή-
ρους επανένταξης στην κοινωνία να απο-
μακρύνεται.

Με δεδομένα τα παραπάνω ερωτώνται
οι κ.κ. Υπουργοί:

• Γιατί δεν έγινε η πρόσληψη των 180
απαραίτητων εκπαιδευτικών, όπως είχε
προβλέψει το Υπουργείο Υγείας για τη συ-
νέχιση των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ και
πώς θα εξασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή
πρόσληψή τους;

Η ερωτώσα βουλευτής
Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη

Αυτό που ζούμε τώ-
ρα είναι η δεύτερη κρίση
του τρόπου διαχείρισης
των αποθεματικών της
κοινωνικής ασφάλισης.

Στην πρώτη κρίση
στις αρχές της δεκαε-
τίας του ‘80 κατέρρευσε
ο τρόπος διαχείρισης
των αποθεματικών που
βασιζόταν στην υποχρε-
ωτική δέσμευσή τους
από την Τράπεζα της
Ελλάδας με μηδενικά
επιτόκια από το 1950 μέχρι το 1982 και με πο-
λύ χαμηλότερα από τον πληθωρισμό μετά το
1982.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα ασφαλιστικά
ταμεία, ενώ έπαιρναν μηδενικά επιτόκια για
τα αποθεματικά τους, να αναγκάζονται να δα-
νείζονται ακόμα και με επιτόκια 27-32% για
τις τρέχουσες ανάγκες τους.

Την ίδια στιγμή η Τράπεζα της Ελλάδας
έδινε τα διαθέσιμα της Κοινωνικής Ασφάλισης
στις Εμπορικές Τράπεζες και αυτές με τη σει-
ρά τους τα δάνειζαν με προνομιακούς όρους
τις βιομηχανικές, εμπορικές και εφοπλιστικές
επιχειρήσεις. Έτσι τα χρήματα των ασφαλι-
σμένων χάθηκαν γι’ αυτούς, αλλά βρέθηκαν
στις τσέπες αυτών που ήταν και είναι η άρχου-
σα τάξη της χώρας μας.

Στη δεύτερη κρίση που ζούμε σήμερα κα-
τέρρευσε το σύστημα αξιοποίησης αποθεμα-
τικών που χρησιμοποιήθηκε μετά το 1996 κατ’
αρχή από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και εν
συνεχεία από τις κυβερνήσεις της Ν.Δ.

Βάση αυτού του συστήματος ήταν το τζο-
γάρισμα της περιουσίας της κοινωνικής
ασφάλισης σε μετοχές, σε μετοχικά αμοιβαία
κεφάλαια και σε ομόλογα υψηλού ρίσκου και
μάλιστα με ανεξέλεγκτο αδιαφανή τρόπο και
με μεγάλο ρίσκο. Το αποτέλεσμα ήταν και εί-
ναι να έχει χαθεί και νέο μεγάλο τμήμα της πε-
ριουσίας των ασφαλισμένων και να έχει περά-
σει στις τσέπες κερδοσκόπων, χρηματιστηρια-
κών εταιρειών, τραπεζιτών και μιζαδόρων.

Ταυτόχρονα οι κυβερνήσεις του δικομματι-
σμού από το 1992 μέχρι το 2002 δεν τηρούσαν
τις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις τους για
την τριμερή χρηματοδότηση της Δημόσιας
Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι απώλειες για τα ασφαλιστικά ταμεία
από τις δύο αυτές κρίσεις των συστημάτων
διαχείρισης των αποθεματικών τους από το
1950 μέχρι και σήμερα καθώς και από την αθέ-
τηση των θεσμοθετημένων υποχρεώσεων του
κράτους προς αυτά υπερβαίνουν τα 71 δισ.
ευρώ.

Εάν μάλιστα προσθέσουμε και τις απώλει-
ες από την εισφοροδιαφυγή και την μαύρη ερ-
γασία (1 στους 5 εργαζόμενους στη χώρα μας
είναι ανασφάλιστος), τότε τα συνολικά ποσά
που έχουν λεηλατηθεί με ευθύνη, συνενοχή ή
ανοχή όσων κυβέρνησαν την χώρα από το
1950 μέχρι σήμερα υπερβαίνουν τα 100 δισ.
ευρώ.

Εάν αυτά βρίσκονταν στο ασφαλιστικό σύ-
στημα, τότε αυτό δεν θα είχε κανένα πρόβλη-
μα για τα επόμενα 200 χρόνια και θα βελτιώνο-
νταν και οι συντάξεις, που σήμερα οι 6 στους
10 συνταξιούχους παίρνουν λιγότερα από 500
ευρώ το μήνα.

ΤΩΡΑ και όχι ΑΥΡΙΟ, γιατί τότε μπορεί να
είναι αργά για τα 29 δισ. ευρώ που απόμειναν
στα ασφαλιστικά ταμεία, θα πρέπει να σταμα-
τήσει η τοποθέτηση των διαθεσίμων τους στο
χρηματιστήριο.

Η διαχείρισή τους θα πρέπει να είναι ασφα-
λής, εγγυημένη, ελεγχόμενη και διαφανής.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να καλυφθούν οι
απώλειες των ταμείων.

Το πρώτο ομόλογο που θα εκδώσει το ελ-
ληνικό δημόσιο θα πρέπει να είναι αυτό που θα
πρέπει να αξιοποιηθεί, για να καλυφτούν έστω
και τμηματικά οι απώλειες της Δημόσιας Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και για να επιστραφούν σ’
αυτήν τα κλεμμένα.
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Με αφορμή τις πρόσφατες
συνδικαλιστικές κινητοποιή-
σεις των αστυνομικών, άλλοτε
στο «σπίτι τους», στα γραφεία
της Ν. Δ., και άλλοτε αλλού,
«ανακαλύψαμε» μια παλαιότε-
ρη συνδικαλιστική δραστηριό-
τητα του κλάδου ξεχασμένη
από τον χρόνο. Συνήθως η εικό-
να της αστυνομίας στη χώρα
μας είναι ταυτισμένη με ό,τι πιο
αναχρονιστικό και καταπιεστι-
κό έχει γνωρίσει ο ελληνικός
λαός, ιδίως όταν αναφερόμα-
στε στα χρόνια της Κατοχής και
του Εμφυλίου.

Κι όμως, στα χρόνια της
γερμανικής κατοχής στην Αθή-
να αναπτύχθηκε μια πολύ δυ-
νατή οργάνωση αστυνομικών
ενταγμένων στο ΕΑΜ, η οποία
δεν δίστασε να κηρύξει απερ-
γία για τη μαχητική διεκδίκηση
των αιτημάτων του κλάδου... 

Η αλήθεια είναι ότι οι πλη-
ροφορίες για τη σημαντική αυ-
τή κινητοποίηση είναι ελάχι-
στες (κάθε καινούργιο στοιχείο
για το γεγονός είναι δεκτό), αλ-
λά έστω κι έτσι θα προσπαθή-
σουμε να φωτίσουμε αυτή την
ξεχασμένη γωνιά της Ιστορίας.

Μπαίνοντας οι γερμανοί
στην Αθήνα φρόντισαν να πε-
ριορίσουν αμέσως τον οπλισμό
του αστυνομικού σώματος στο
ελάχιστο. Όπως είναι κατανοη-
τό, πολλά στελέχη της αστυνο-
μίας ένιωσαν απλώς ότι άλλα-
ξαν προϊστάμενο και υπηρέτη-
σαν τη γερμανική διοίκηση και
τις ντόπιες προδοτικές «κυβερ-
νήσεις» με υπερβολικό ζήλο,
ακόμα και όταν απέναντί τους
βρίσκονταν έλληνες πατριώ-
τες.

Όμως ένα μεγάλο μέρος
του αστυνομικού σώματος
συμμετείχε ενεργά στην αντί-
σταση είτε βγαίνοντας στο
βουνό, είτε εντασσόμενο στις
δυνάμεις του ΕΑΜ αστυνομι-
κών, που πληροφορίες λένε ότι
είχε φτάσει να έχει 1.700 μέλη
σε σύνολο 3.500 αστυνομικών! 

Ας μην ξεχνάμε πως όσοι
δεν συνεργάστηκαν με τον κα-
τακτητή αντιμετώπιζαν και αυ-
τοί τα ίδια προβλήματα επιβίω-
σης όπως ο υπόλοιπος ελληνι-
κός λαός.

Έτσι τον Ιούνιο του 1943 οι
αστυνομικοί των Αθηνών, αρ-
νούμενοι την εξαθλίωση, κη-
ρύσσουν απεργία, που πιστεύ-
ουμε ότι αποτελεί μοναδικό γε-
γονός σε όλη την κατεχόμενη
Ευρώπη: «Από την 6η πρωινή
της 23ης Ιουνίου 1943 οι κατώ-
τεροι αστυνομικοί υπάλληλοι
των αστυνομικών διευθύνσεων
Αθηνών και Πειραιώς κατέρχο-
νται σε απεργία διαρκείας για
την λύση των προβλημάτων
τους».

«Σκασμός, αυθαδέστατε!»

Οι μέθοδοι δράσης των
αστυνομικών ήταν δύο: οι κινη-
τοποιήσεις, αλλά και η λευκή
απεργία (ναι, αυτό που ακού-
στηκε ότι θα έκαναν και οι ση-
μερινοί απόγονοί τους). Δημι-
ουργείται Κεντρική Επιτροπή
Αγώνα, η οποία συντάσσει τα
αιτήματα του κλάδου, το πρό-

γραμμα δράσης και πηγαίνει
στη συνάντηση που κανονίζεται
την επόμενη κιόλας ημέρα με
τον αρμόδιο «υπουργό» Ταβου-
λάρη.

Για να καταλάβετε τη σοβα-
ρότητα των προσώπων που εί-
χαν θέσεις στις προδοτικές αυ-
τές κυβερνήσεις, διαβάστε την
περιγραφή που κάνει γι’ αυτή τη
συνάντηση ο πρόεδρος της
απεργιακής επιτροπής Χ. Πα-
παναστασίου: Οι απεργοί δια-
τυπώνουν τα αιτήματά τους, ο
«υπουργός» φωνάζει «είσαστε
κομμουνιστές», και εκείνη τη
στιγμή ανοίγει... αδιάφορος
την πόρτα ο «πρωθυπουργός»
Ράλλης, ο οποίος παρακολου-
θούσε μέχρι τότε τη συζήτηση
από την... κλειδαρότρυπα:

«Σ’ αυτή τη στιγμή ο πρω-
θυπουργός Ράλλης, που παρη-
κολούθη από την κλειδαρότρυ-
πα του εγγύς ευρισκομένου
δωματίου, ανοίγει την πόρτα
αδιάφορος, και κάνοντας δή-
θεν ότι δεν γνωρίζει τίποτε, με
ένα τσιγάρο στο στόμα απευ-
θύνεται στον Ταβουλάρη και
του λέγει:

― Δώσε μου φωτιά, Τάσο.
Τι συμβαίνει; Τι είναι αυτοί;

― Είναι αστυνομικοί, απα-
ντά ο υπουργός.

― Μήπως είναι από τους
απεργούς; ερωτά ο Ράλλης.

― Όχι, κύριε πρόεδρε, είναι
καλά παιδιά, είναι από εκεί-
νους που δεν απήργησαν, απα-
ντά ο Ταβουλάρης.

― Είπα κι εγώ, λέγει ο Ράλ-
λης.

Ο αντιπρόσωπος των απερ-
γών προχωρεί ένα βήμα εμπρός
από την επιτροπή και σε υψηλό
τόνο λέγει στον Ράλλη: “Δια
την αποκατάστασιν της αλή-
θειας είμεθα υποχρεωμένοι,
κύριε πρόεδρε, να σας αναφέ-
ρουμε ότι είμεθα απεργοί, εκ-
πρόσωποι όλων των τμημάτων
και υπηρεσιών της αστυνομι-
κής διευθύνσεως και ότι η
απεργία είναι καθολική. Φαίνε-
ται ότι σας υποβάλλουν ψευ-
δείς εκθέσεις και σας αποκρύ-
πτουν την αλήθεια”. 

Επειδή το ύφος της ομιλίας
ήτο έντονο και με χειρονομίες,
το δε περιεχόμενο θαρραλέο, ο
Ράλλης αλλόφρων πλησιάζει
τον ομιλήσαντα και του λέγει:
“Σκασμός, αυθαδέστατε, θα
διατάξω την σύλληψίν σου”.

Η συνάντηση είναι άκαρπη
και οι απεργοί στα πλαίσια των
κινητοποιήσεών τους συνα-
ντούν και τον τότε αρχιεπίσκο-
πο Δαμασκηνό, ο οποίος είναι
φυσικά κατά της απεργίας και
υπέρ της διατήρησης της «τά-
ξης»: «Οι αστυνομικοί δεν πρέ-
πει να απεργούνε γιατί είναι άν-
θρωποι του κρατικού μηχανι-
σμού».

Εκπληκτική νίκη

Η πρωτόγνωρη αυτή κινητο-
ποίηση εδώ θα έφτανε στο τέ-
λος της, αλλά η κατοχική «κυ-
βέρνηση» δεν μπορούσε να
αντέξει αυτό το «πισώπλατο»
χτύπημα από μια υπηρεσία που
θεωρούσε δεδομένο ότι θα
ήταν πάντα στις διαταγές της,
και αθετεί τη συμφωνία απο-
λύοντας 450 κατώτερους αστυ-
νομικούς που θεώρησε σαν
πρωταίτιους της κινητοποίη-
σης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα
η Κεντρική Επιτροπή Αγώνα να

μετατραπεί σε Κεντρική Επι-
τροπή Επαναφοράς των Απο-
λυμένων, και να ξεκινήσει νέος
κύκλος κινητοποιήσεων.

Ο νέος αυτός αγώνας κρά-
τησε δύο μήνες και η επιστρο-
φή στην υπηρεσία των 450
απολυμένων δεν ήταν μόνο μια
συνδικαλιστική νίκη, αλλά
ένας θρίαμβος του ΕΑΜ μέσα
στην καρδιά του συστήματος.

Στο κλίμα αυτού του ενθου-
σιασμού, πολλοί πιστεύουν ότι
αυτή η νίκη θα αλλάξει δομικά
το μέλλον στη σχέση αστυνο-
μίας - πολίτη, προβάλλοντας
μια άλλη εικόνα των σωμάτων
ασφαλείας μέσα από το παρά-
νομο έντυπο της εποχής
«Αστυνομικό Βήμα»:

«Η 8ήμερη απεργία μας δεν
ήταν μονάχα ένας αγώνας για
την ζωή μας, αλλά ήταν ένα
κομμάτι του τιτάνιου αγώνα
που διεξαγάγει ο Ελληνικός
Λαός για τη ζωή του, για τη λευ-
τεριά του. Με απεργίες, με δια-
δηλώσεις ματαίωσε την πολιτι-
κή επιστράτευση, ματαίωσε την
κάθοδο των Βουλγάρων και βά-
ζει καθημερινά μεγάλα εμπόδια
στη διεξαγωγή του πολέμου
στους Αξονίτες. Ο Ελληνικός
Λαός μάς θεωρεί τώρα ένα κομ-
μάτι του και ενθουσιάζεται για
τους αγώνες μας και για τη στά-
ση μας στις εκδηλώσεις του.
Καθήκον μας είναι να διαφωτί-
σουμε τους λίγους καθυστερη-
μένους συναδέλφους μας».

Δυστυχώς αυτή η αλλαγή
εκδημοκρατισμού της αστυνο-
μίας δεν έγινε ποτέ και η τε-
λευταία αποτέλεσε βασικό πυ-
λώνα οπισθοδρόμησης στο με-
τεμφυλιακό κράτος και παρα-
κράτος της Δεξιάς, δημιουρ-
γώντας μέχρι και σήμερα αστυ-
νομικούς «παλικαράδες» τύ-
που Μπαλάσκα, και δεξιοκε-
ντρική αστυνομική αντίληψη
τύπου: «Στα γραφεία της Ν.Δ.
κάναμε κατάληψη στο σπίτι
μας».

Και δυστυχώς δεν ακολού-
θησε το σύνθημα με το οποίο
κατέληγαν τα παράνομα φυλ-
λάδια των αστυνομικών της Κα-
τοχής: «Έλληνες αστυνομικοί
(Αστυνομίας Πόλεων και Χωρο-
φυλακής). Στιγματίζετε τους
δολοφόνους. Ζητείτε την απο-
πομπή τους από το Σώμα. Απο-
δοκιμάστε τους. Ζητείτε την τι-
μωρία τους. Μην εκτελείτε
εντολές που στρέφονται ενα-
ντίον Ελλήνων πατριωτών,
εναντίον του ελληνικού λαού»!

Αναδημοσίευση
απ’ την εφημ. “Το ΠΟΝΤΙΚΙ”

Απογοήτευση! Αυτό είναι το κυρίαρ-
χο συναίσθημα που επικρατεί σε όλους
τους ένστολους πολίτες των σωμάτων
Ασφαλείας. Τρία (3) χρόνια και κάτι πέ-
ρασαν, κενά, ανούσια και υποβαθμισμέ-
να Κύριοι -ες της Κυβέρνησης αποτύ-
χατε και δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον
νοήμων άνθρωπος που να σας πιστεύει.
Το μόνο αποτελεσματικό όπλο που
έχουμε εμείς οι πολίτες στα χέρια μας
είναι η ψήφος. Η ώρα των εκλογών
πλησιάζει, μας εξαπατήσατε και μας
αγνοήσατε. Δεν μας πείθετε πλέον, θα
πράξουμε και εμείς ανάλογα. Θα σας
καταψηφίσουμε. Λέμε ΟΧΙ στις φρού-
δες υποσχέσεις, λέμε ΟΧΙ στους ψεύ-
τες.

Συνάδελφοι-ες οχυρωθείτε. Προ-
σφορές εκπτώσεων της τελευταίας
στιγμής δεν αρμόζουν σε πολιτισμέ-
νους και ενεργούς πολίτες της κοινω-
νίας. Φροντίστε να τις απορρίψετε. Κύ-
ριε Κυριαζίδη, κύριε Φωτόπουλε και οι
λοιποί του Προεδρείου της Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλή-
λων, για σας ισχύει η παροιμία «Ο Μανώλης με τα λόγια, κτίζει
ανώγεια και κατώγεια» αρκετά τους πατρονάρατε με την τακτική
σας. Φτάνει πια ως εδώ! Πού είναι η δυναμική μας; Πού είναι οι γε-
μάτες παλμό πορείες; Πού είναι η άσκηση πιέσεων προς την κυβέρ-
νηση; Τελείωσαν, με το που έφυγε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. από την εξουσία.
Με την αλόγιστη υποχωρητικότητά σας, τους δώσατε το δικαίωμα
να μας ισοπεδώσουν ηθικά. Ο κάθε ευάρεστος σε σας πολιτικός της
κυβέρνησης, στο ξεκίνημά του στο Υπουργείο, αισιοδοξούσατε ότι
θα τα καταφέρει. Όμως δυστυχώς τα αποτελέσματα σάς αφήνουν
έκθετους, υπεύθυνους και υπόλογους. Αναλάβετε επιτέλους τις ευ-
θύνες που σας αναλογούν, καταδικάστε, εάν έχετε τα κότσια στην
πλατεία Ομονοίας δημόσια τον εμπαιγμό που έχουμε υποστεί από
την κυβέρνηση και όχι στο σπίτι σας στην οδό Ρηγίλλης. Όσο για
τους Προέδρους των Ενώσεων Θεσσαλονίκης και Αττικής οι οποίοι
κατάντησαν γραφικοί ως αναπληρωτές κυβερνητικοί εκπρόσωποι
υπερασπιζόμενοι με σθένος την πολιτική της κυβέρνησης, τι να πει
κανείς; Αυτοί συνάδελφοι-ες ως συνδικαλιστές θεωρούν ότι μετά
την πτώση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. λύθηκαν όλα μας τα προβλήματα. Οι συνά-
δελφοι-ες θα σας κρίνουν, ντροπή σας υποκριτές! Δυστυχώς για
πολλούς το κακό ΠΑ.ΣΟ.Κ. και οι κακοί υπουργοί του έπαψαν εδώ
και καιρό πια να είναι άλλοθι. Επιτέλους ας το καταλάβουν όλοι, σε
κανέναν υπάλληλο των Σωμάτων Ασφαλείας, από όσους παλεύουμε
καθημερινά στο δρόμο με εφόδια την σφεντόνα και με ταλέντο υπο-
κριτικής, να πείσουμε τον πολίτη ότι του προσφέρουμε το καλύτερο,
δεν μας αφορά ποιος κυβερνά και τι χρώμα του αρέσει! Αλλά ποιος
μας σέβεται σαν ξεχωριστές προσωπικότητες και αναγνωρίζει την
προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο. Μας καταντήσατε πλέον
γραφικούς. Τι μπορούμε να πούμε πλέον για τα αιτήματά μας, μι-
σθολόγιο, βαθμολόγιο, αύξηση οργανικής δύναμης υπηρεσιών;
Όλο τα ίδια και τα ίδια. Τα προβλήματα αυξάνουν, οι απαιτήσεις της
κοινωνίας το ίδιο, οι ελλείψεις το ίδιο και οι αόρατες λύσεις υπάρ-
χουν για την κυβέρνηση, οι οποίες έχουν αφειδώς δοθεί μόνο στα
λόγια. Συνάδελφοι-ες, ειλικρινά είμαι εξοργισμένος, όπως πιστεύω
και πολλοί από εσάς, από την οφθαλμοφανή έλλειψη σοβαρότητας
και υπευθυνότητας. Αντιμετωπιζόμαστε ως πολίτες Β’ κατηγορίας
και αυτό είναι μια οδυνηρή αλήθεια. ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ! Θα αφήσουμε
να συνεχιστεί για πολύ αυτή η κατάσταση; Αντέχει η αξιοπρέπειά
μας τον εμπαιγμό; Υπό τις υπάρχουσες δυσμενείς συνθήκες, υπάρ-
χουν τρόποι αντίδρασης; Η αλήθεια είναι μία φίλοι-ες μου, ότι η πο-
λιτεία μάς οφείλει αρκετά, εμείς δεν της οφείλουμε και έχει υποχρέ-
ωση να ενδυναμώσει το έργο μας έτσι ώστε να καταστούμε ανταγω-
νιστικοί στην εξέλιξη της καταπολέμησης του εγκλήματος, προκει-
μένου ο πολίτης να αισθάνεται σιγουριά και ασφάλεια, ζώντας μέσα
στους κόλπους μιας δημοκρατικής έννομης κοινωνίας. Τα λόγια εί-
ναι περιττά, οι πράξεις είναι που μένουν και αφήνουν έργο. Ζούμε
σε εποχές άνυδρες δημιουργικά. 

Τα περισσότερα διοικητικά συμβούλια των ενώσεων των ένστο-
λων, όπως είναι γνωστό υπόκεινται στην επιρροή της κυβέρνησης,
αποτέλεσμα βέβαια της αναξιοκρατίας που επικρατούσε επί κυβερ-
νήσεων ΠΑ.ΣΟ.Κ.!!! Τότε που κατά κάποιους μόνο πράσινοι! προ-
σλαμβάνονταν στα Σώματα Ασφαλείας.

Το μέλλον μόνο ευοίωνο δεν φαίνεται. Ως εκ τούτου το μόνο νό-
μιμο όπλο αντίδρασης στις υπάρχουσες συνθήκες είναι, όπως προ-
ανέφερα, το Συνταγματικό δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη, η ψή-
φος. 

Στον ορίζοντα φαίνεται ότι έρχονται οι εκλογές, πάλι θα γεμί-
σουν τα καλάθια με υποσχέσεις, έρχεται το επικίνδυνο και ανθυγι-
εινό και η αύξηση του βασικού μισθού!! Πάλι θα μας πετάξουν λίγα
ψίχουλα της τελευταίας στιγμής, βασιζόμενοι στην ψυχοσύνθεση
του Έλληνα που πριν τις εκλογές τσινάει και του αρέσει η πολυ-
χρωμία! Μα όταν φθάνει στην κάλπη τα βλέπει είτε μπλε, είτε πράσι-
να. Βάλτε το χέρι στην καρδιά και σκεφθείτε το πόσο έχουμε εξαπα-
τηθεί και από τους δύο, αλλά ειδικότερα από τους μπλε! Πράξτε ό,τι
επιτάσσει η συνείδησή σας. Η ώρα που πλησιάζει είναι μόνο δική
σας, μην ξεχνάτε ότι στην ζωή έρχεται η στιγμή που παίρνει ο καθέ-
νας αυτό που του αξίζει. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μας κοροϊ-
δεύει και να μας ξεγελά με τερτίπια. Προσφέρουμε έργο στην κοι-
νωνία, με κίνδυνο ζωής και απαιτούμε από τους πολιτικούς απόλυτο
σεβασμό στο λειτούργημα που εκτελούμε.

ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΘΑ, ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΕΙΘΟΥΝ ΠΛΕΟΝ, ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΥΧΕΙ
ΠΑΤΑΓΩΔΩΣ! Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΥ ΕΦΤΑΣΕ.
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ΜΑΣ  ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΝ,  ΑΓΝΟΗΣΤΕ  ΤΟΥΣ!

Από το ΕΑΜ αστυνομικών στον... Μπαλάσκα
Στην καρδιά της Κατοχής, αστυνομικοί ενταγμένοι στο ΕΑΜ

υποχρεώνουν σε διπλή υποχώρηση την προδοτική κυβέρνηση Ράλλη
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Δήμου Ιστιαίας Εύβοιας
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• Μια πρώιμη απόπειρα
εκδημοκρατισμού της αστυ-
νομίας, που έμεινε χωρίς συ-
νέχεια...



Η κάθε κυβέρνηση για να
επιβάλει την πολιτική σε βάρος
της πλειοψηφίας του λαού που
είναι μισθοσυντήρητοι εργαζό-
μενοι, έχει επινοήσει τις περί-
φημες επιτροπές ή αρχές οι
οποίες κατ’ όνομα είναι ανε-
ξάρτητες αλλά στην πραγματι-
κότητα είναι διορισμένες.

Από την οπτική γωνία του
δήθεν αντικειμενικού επιχειρεί-
ται μία σκληρή προπαγάνδα
προκειμένου η καθήλωση των
μισθών και οι αλλαγές που θα
γίνουν στις σχέσεις εργασίας
και στο ασφαλιστικό, να θεωρη-
θούν από την πλειοψηφία του
λαού ως αναγκαίες και μονό-
δρομος για το καλό όλων μας.

Με το βαρύγδουπο τίτλο
του ανεξάρτητου, του σοφού,
του ειδικού αυτά που θα μας
πουν πρέπει να τα υιοθετήσου-
με αβασάνιστα. 

Όποιος τολμήσει να εκφρά-
σει άποψη ή απορία, χαρακτη-
ρίζεται περιθωριακός και αντι-
κοινωνικός που έχει ως σκοπό
το προσωπικό βόλεμα και την
ανατροπή του κοινωνικού στά-
τους.

Όποιος είναι εξαρτημένος
από ένα μισθό ζει στην ανα-
σφάλεια για την ίδια του την
ύπαρξη, τη δουλειά του, την οι-
κογένειά του. Βλέπει ότι υπο-
χρεώνεται να δουλεύει περισ-
σότερο και να πληρώνεται λι-
γότερο γιατί όπως προπαγαν-
διστικά του λένε, φταίει ο
ίδιος, που έχει μόνιμη σχέση
εργασίας, μισθό και ασφάλεια
και πιθανόν το κράτος θα του
δίνει για λίγα χρόνια κάποια
σύνταξη που την έχει χρυσο-
πληρώσει.

Τα ελάχιστα δικαιώματα
που έχουν κατακτηθεί με αγώ-
νες και θυσίες θεωρούνται πλέ-
ον υπαίτια για την δήθεν κατά-
ντια της οικονομίας και του
κράτους.

Καλούμαστε να υποστούμε
καρτερικά την εκχώρηση των
εργασιακών και ασφαλιστικών
μας δικαιωμάτων και την υπο-
θήκευση του μέλλοντος της νέ-

ας γενιάς. Καλούμαστε να χει-
ροκροτήσουμε τις επιλογές της
ανασφάλειας και αβεβαιότητας
για τους νέους οι οποίες θα
τους έχουν σε ομηρία για όλη
τους τη ζωή.

Μας πιπιλίζουν το μυαλό με
την ευημερία των αριθμών και
δεικτών της οικονομίας, τους
οποίους εμείς οι εργαζόμενοι
ποτέ δεν τους καταλάβαμε και
τελικά δεν νιώσαμε καμία δια-
φορά στο ανεβοκατέβασμά
τους.

Καλούμαστε όμως και πάλι
να χωνέψουμε ότι αυτή η ευη-
μερία των αριθμών είναι για το
δικό μας καλό. Αυτό όμως που
διαπιστώνουμε είναι ότι όταν
ευημερούν οι δείκτες, οι μόνοι
που ωφελούνται είναι οι έχο-
ντες και κατέχοντες οι οποίοι
είναι και οι εργοδότες αυτών
που παίρνουν τις αποφάσεις
για τις ζωές μας.

Οι επιτροπές λοιπόν και οι
ανεξάρτητες αρχές, σε αγαστή
συνεργασία με την πολιτεία και
τους υπουργούς διαρρέουν δη-
μόσια στοιχεία για να καταδεί-
ξουν την αναγκαιότητα των αλ-
λαγών σε βάρος όλων μας.

Ποτέ όμως δεν μιλάνε για
τις πραγματικές αιτίες που
έχουν δημιουργήσει πιθανόν τα
προβλήματα στο ασφαλιστικό
σύστημα και την οικονομία.

Την ίδια ώρα που εμείς συ-
νεχώς σφίγγουμε το ζωνάρι
και υποχρεωνόμαστε σε θυ-
σίες, το κράτος με τη μείωση
του φορολογικού συντελεστή
χαρίζει κάποια δις ευρώ στις
Α.Ε., προβαίνει σε χαριστικές

ρυθμίσεις γι’ αυτούς που χρω-
στάνε στα ασφαλιστικά ταμεία
και με σωρεία νομοθετικών
ρυθμίσεων ενισχύει την κερδο-
φορία των λίγων, μηδενίζο-
ντας τις υποχρεώσεις τους στο
κράτος και την κοινωνία.

Χαρακτηριστικά είναι τα τε-
λευταία χρόνια, ο πολλαπλα-
σιασμός της κερδοφορίας των
τραπεζών και τα κέρδη του
εφοπλιστικού κεφαλαίου που
την τελευταία τριετία σύμφωνα
με δημοσιευμένα στοιχεία στις
εφημερίδες, υπερβαίνουν τα
διακόσια δις ευρώ. Το παράδο-
ξο δε σε αυτά τα παραδείγματα
είναι ότι ενώ πολλαπλασιάζε-
ται η κερδοφορία των τραπε-
ζών, αντί οι τραπεζοϋπάλληλοι
να απολαύσουν περισσότερα,
χτυπιούνται αλύπητα με τη
συρρίκνωση των εργασιακών
τους κεκτημένων.

Το εφοπλιστικό κεφάλαιο
αντί να πριμοδοτήσει τους
ναυτεργάτες που του φέρνουν
το χρήμα, πετυχαίνει ρυθμί-
σεις οι οποίες πολλαπλασιά-
ζουν ακόμα περισσότερο το
κέρδος του, μειώνουν τις υπο-
χρεώσεις του στο κράτος, και
καταδικάζουν τους ναυτεργά-
τες σε ανεργία και τη συρρί-
κνωση του κλάδου τους.

Σε επίπεδο ασφαλιστικού
φορέα χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγμα του ταλαιπωρημέ-
νου Ι.Κ.Α. 

Αν το κράτος χτυπούσε τη
εισφοροδιαφυγή, υποχρέωνε

• Στην Ελλάδα, στην Ευρώ-
πη, στον κόσμο, οι αγώνες κατά
του πολέμου και της τρομοκρα-
τίας (κρατική και ατομική), υπέρ
της Δημόσιας Παιδείας - Υγείας
- δημοκρατικής επαναρρύθμισης
των εργασιακών σχέσεων, της
προστασίας του περιβάλλοντος
και του κλίματος, επιβεβαιώνουν
και απορρίπτουν τις θεωρίες για
το τέλος της ιστορίας, της εργα-
σίας, της ιδεολογίας, της Αρι-
στεράς.

Σ’ αυτήν την όχθη βρισκόμα-
στε κι εμείς, σαν Συνασπισμός
της Αριστεράς των Κινημάτων
και της Οικολογίας με το όραμα
και σύνθημα: ένας άλλος κό-
σμος είναι εφικτός και αναγκαί-
ος.

• Σαν ΣΥΝ έχουμε ταχθεί
υπέρ του κλάδου του πολιτικού
προσωπικού στο Υπουργείο Δη-
μόσιας Τάξης, ώστε το αστυνο-
μικό προσωπικό από μάχιμες θέ-
σεις να αγωνίζεται για την
ασφάλεια της κοινωνίας σε και-
ρούς αύξησης της εγκληματικό-
τητας. Έχουμε επίσης τη γνώμη
ότι πρέπει να αξιοποιηθούν άτο-
μα του πολιτικού προσωπικού

που έχουν κάνει σπουδές στις
Κοινωνικές Επιστήμες και ότι
αυτός ο κλάδος πρέπει να έχει
την ίδια αντιμετώπιση με παρεμ-
φερείς κλάδους του Δημοσίου,
ώστε να είναι παραγωγικός και
αποτελεσματικός.

Αντ’ αυτών
• Έχουμε απαξίωση και εγκα-

τάλειψη και οι αποδείξεις είναι
απτές

― 5νθήμερο
― Οικονομική υποβάθμιση

(1000 ευρώ αποδοχές στους
έχοντες 25 χρόνια υπηρεσία)

― Επαγγελματική υποβάθ-
μιση μέσα από τις κρίσεις

― Υποβάθμιση του πρωτο-
βάθμιου συνδικαλιστικού φο-
ρέα

Εμείς έχουμε κατανοήσει ότι
υπάρχει στον κλάδο ένα ιδιότυ-
πο καθεστώς ομηρίας με υπο-
βάθμιση.

Επομένως
• Το πενθήμερο
Η οικονομική αναβάθμιση
Η μη χειροτέρευση του

ασφαλιστικού
Αναβάθμιση του προσωπι-

κού μέσα από τις κρίσεις στο

πνεύμα της αξιοκρατίας
Η ουσιαστική συνεργασία

Συλλόγου - Ηγεσίας του Υ.Δ.Τ..
Η υλοποίηση του σκοπού βά-

σει του οποίου θεσμοθετήθηκε
ο κλάδος του πολιτικού προσω-
πικού του Υ.Δ.Τ.

Σ’ αυτούς τους στόχους
απαιτείται πολύμορφη παρέμβα-
ση για την προβολή των αιτημά-
των του πολιτικού προσωπικού
και εδώ πρέπει το σ.κ. να στηρί-
ξει, όπως και τα κόμματα που πι-
στεύουν στο θεσμικό ρόλο του
πολιτικού προσωπικού στο
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

™ÂÏ›‰· 4 EKTO™ Y¶HPE™IA™

Ναι! το έχουμε πάρει απόφαση. Η
ιστορία επαναλαμβάνεται. Τίποτα δεν
άλλαξε, αντιθέτως χειροτέρεψε. Η οι-
κονομική πολιτική που εφαρμόζεται
από την τωρινή κυβέρνηση είναι ίδια,
αδιαφοροποίητη και απαράλλαχτη με
την πολιτική που εφάρμοζε η προηγού-
μενη (πράσινη). Και φυσικά ίδια και απα-
ράλλαχτη με την πολιτική της γαλάζιας
προηγούμενης κυβέρνησης.

Για το κομματικό συμφέρον, την δια-
νομή των υπουργείων και τα “πεζά” οι-
κονομικά δίνεται η μάχη. Η ψηφοθηρι-
κή σκοπιμότητα κυριαρχεί και το ρου-
σφέτι δίνει και παίρνει. Το μόνο που
ενδιαφέρει είναι το πολιτικό κόστος
των επιλογών αφήνοντας άλυτα τα πιο σημαντικά θέματα στην
Εξωτερική πολιτική, την Δικαιοσύνη, την Παιδεία, την Υγεία και
την ατομική ελευθερία. Συνεχίζεται η φυσική εξάρτιση των κυβερ-
νήσεων από την ξένη φιλική και μη παρέα της Ε.Ε. και των Η.Π.Α.
Έτσι καταλήξανε σε μία εισοδηματική πολιτική που έχει σαν στόχο
μόνο τον μικρομεσαίο και προβληματικό πολίτη και λειτουργεί
υπέρ των μεγάλων συμφερόντων. Ο μόνος που καλείται να πληρώ-
σει τα σπασμένα είναι ο απλός πολίτης ο οποίος συστηματικά και
σίγουρα ωθείται στην εξαθλίωση και τον αφανισμό. Φτάσαμε ουρα-
γοί της Ευρώπης με ένα μεγάλο ποσοστό πληθυσμού να βρίσκεται
κάτω από το επίπεδο φτώχειας.

Κάθε χρόνο ο κοσμάκης καλείται να σφίξει το ζωνάρι για να προ-
ετοιμαστεί για τις “καλύτερες ημέρες” που θα έρθουν. Η στενωπός
που ξεκίνησε επί ΠΑ.ΣΟ.Κ. συνεχίζεται. Η ακρίβεια, η ανεργία και ο
πληθωρισμός είναι τα πλαίσια στα οποία κινείται, πλέον, το μέλλον
της χώρας, μόνο που τώρα τα εύσημα δίνονται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση η οποία παρακολουθεί στενά, ελέγχει και αποφασίζει για τα
δικά μας εργασιακά προβλήματα. Συστήνει, χωρίς να επιβάλει, την
αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που θα... απολυθούν. Η πρά-
σινη σφιχτή πολιτική συνεχίζεται και έγινε γαλάζια “ασφυκτική” πο-
λιτική. Οι ανεύθυνες επιλογές στο χώρο της Παιδείας πληρώνονται
ακριβά τώρα που φτάσαμε σε αδιέξοδο. Οι επιλογές της ηγεσίας
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (αναθεώρηση του άρθρου 16) έσπειραν διχόνοια και
θύελλες στις σοσιαλιστικές θέσεις. 

Από τα θετικά των πράσινων κυβερνήσεων ήτανε η αναγνώριση
της Εθνικής Αντίστασης και η δωρεάν μετακίνηση των πολιτών της
έως τις 8 το πρωί. Παροχές που προσέλκυσαν ψήφους από πολλές
ομάδες πολιτών αλλά αφήσανε πολλούς απλήρωτους λογαρια-
σμούς. 

Τα Σώματα Ασφαλείας αλλάξανε πρόσωπο και έγιναν πιο φιλι-
κά απέναντι στο κοινό αλλά, άσχετα αν συνδικαλίζονται, δεν αλλά-
ξανε στάση απέναντι στους διαδηλωτές και τους απεργούς. Δέρ-
νουνε τους πάντες και δεν λυπούνται ούτε τους γέρους. Ένα πολύ
θετικό βήμα στην διευκόλυνση των διαδικασιών έκδοσης και από-
κτησης επίσημων εγγράφων ήταν η ίδρυση των Κέντρων Εξυπηρέ-
τησης Πολιτών που παίξανε ουσιαστικό ρόλο στην αποσυμφόρηση
των γραφείων, δήμων και κοινοτήτων όπου και αν αυτά λειτουρ-
γούν σωστά. Με το πρόσχημα του σοσιαλισμού πολλοί πράσινοι
συνδικαλιστές, ακολουθώντας τις πράσινες προσταγές, ήρθαν σε
αντίθεση με το κοινό αίσθημα και με το δίκαιο του εργάτη καταλήγο-
ντας απεργοσπάστες. Σταδιακά απομακρύνθηκαν από τους αρχι-
κούς στόχους και η ελληνική κοινωνία ανέπτυξε μία καινούργια γε-
νιά νεόπλουτων λιγούρηδων και αλαζόνων συνδικαλιστών που σε
μία νύκτα πλούτισαν και αλλάξανε κατοικία και λοιπά περιουσιακά
στοιχεία. Το πόθεν έσχες καθιερώθηκε ως πόθεν αίσχος.

Από την άλλη οι γαλάζιες κυβερνήσεις με το πρόσχημα της υπα-
κοής των εντολών και ντιρεκτίβων της Ε.Ε. περιόρισαν πολύ τις πα-
ροχές Κοινωνικής Πρόνοιας. Η πιο πληγμένη κατηγορία είναι αυτή
των συνταξιούχων. Τους καθήλωσε σε επίπεδο μιζέριας, αφαιρώ-
ντας από αυτούς τους παλαίμαχους την αξιοπρέπεια, τους ξεζούμι-
σε από κάθε δυνατότητα επιλογών σε ό,τι αφορά στον ευαίσθητο
τομέα της ποιότητας ζωής. Πώς να ζήσουν ευτυχισμένα γεράματα
όταν στραγγαλίζονται από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό; Πώς να
χαλαρώσουν όταν οι υπηρεσίες υγείας που τις έχουνε προ πολλού
πληρώσει με τις εισφορές τους, τους αδικούνε και τους αφήνουν τε-
λευταίους στην λίστα αναμονής από τις εξετάσεις έως τις Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας;

Συνοψίζοντας η μόνη διαφορά ανάμεσα στους πράσινους και
τους γαλάζιους είναι ότι αρχικά το ΠΑ.ΣΟ.Κ. συσπείρωσε όλες τις
προοδευτικές δυνάμεις. Ξεσήκωσε τον κόσμο με τα προοδευτικά
του συνθήματα αλλά μετά σταδιακά και σίγουρα τα ξέχασε και εξα-
πάτησε ακόμα και τους πιο θερμούς υποστηρικτές του. Δεν είναι
καθόλου τυχαίο ότι οι μισές διαφημίσεις στα Μ.Μ.Ε. σχετίζονται με
δάνεια σε τράπεζες (καταναλωτικά, στεγαστικά, γιορτών, ταξιδιών
και... άλλων αναγκών) και ότι τα τηλεοπτικά παιχνίδια που κάποτε
είχανε σχέση με τον κόσμο του θεάματος αλλάξανε προφίλ, έχουνε
άμεσο κέρδος σε μετρητά και αγκυροβολήσανε στο τζόγο και το ρί-
σκο προσδοκώντας στην μεγαλύτερη ακροαματικότητα.

Οι μικρομεσαίοι και προβληματικοί πολίτες πρέπει να καταλά-
βουν ότι οι τράπεζες δεν είναι η γη της επαγγελίας για κανέναν. Τα
δάνεια των πολιτών ξεπερνάνε τον τζίρο των επιχειρήσεων.

Και ενώ ο Συνασπισμός ισχυρίστηκε ότι ο διοικητής της Τράπε-
ζας Ελλάδος διεκδικεί το ρόλο του μυθικού Κρόνου που επιδιώκει να
«φαγωθούν» ακόμα περισσότερο οι μισθοί και οι συντάξεις και όσα
εργασιακά δικαιώματα έχουν απομείνει ο κ. διοικητής μας ειρωνεύε-
ται μάλλον όταν χρεώνει τον πληθωρισμό στην αύξηση του κόστους
εργασίας και παρακάμπτει την κατά 50% αύξηση των καθαρών κερ-
δών των τραπεζών το 2006. 

Με την ίδια λογική και η Ε.Ε. μπορεί να παρομοιαστεί με τον Προ-
κρούστη, τον ληστή που ξάπλωνε τα θύματα σε ένα κρεβάτι και για
να χωρέσουν τους... έκοβε τα πόδια!

ΙΔΙΑ  ΚΑΙ  ΑΠΑΡΑΛΛΑΧΤΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

Παρέμβαση του Σωτήρη Σιώκου στην εκδήλωση
του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπ. Δημόσιας Τάξης

ΔÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘
¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙË˜ ¶√∂¶§™

Του Σωτήρη Σιώκου
Μέλους της ΚΠΕ του ΣΥΝ

°Ú¿ÊÂÈ Ë
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Συνάντηση στις 8/1
με ένστολους
συνδικαλιστές

Αυστηρή προειδοποίη-
ση απηύθυνε στον υπουργό
Δημόσιας Τάξης ο πρόε-
δρος του ΣΥΝ Αλέκος Αλα-
βάνος ενόψει των κινητο-
ποιήσεων που ξεκινούν από
τις 9-1-2007 ενάντια στην
αναθεώρηση του άρθρου
16. «Οι φοιτητές, οι πανεπι-
στημιακοί, οι εργαζόμενοι
που τους στηρίζουν είναι
έτοιμοι να προχωρήσουν σε
μια μεγάλη αλλά ειρηνική
κινητοποίηση. 

Να μην χρησιμοποιήσει
τη γνωστή μέθοδο της αξιο-
ποίησης ορισμένων ακραί-
ων φαινομένων προκειμέ-
νου να στραφεί ενάντια σε
όλο το σώμα των διαδηλω-
τών» δήλωσε χαρακτηρι-
στικά ο Αλ. Αλαβάνος, αμέ-
σως μετά τη συνάντηση
που είχε με τους συνδικαλι-
στές της Αστυνομίας, της
Πυροσβεστικής και του Λι-
μενικού Σώματος. 

Μάλιστα, με αφορμή τις
δηλώσεις που έχει κατά
καιρούς κάνει ο κ. Πολύδω-
ρας κατά του ΣΥΝ, ο Αλ.
Αλαβάνος επεσήμανε με
νόημα: 

«Είχαμε μια συνάντηση
με τις συνδικαλιστικές ηγε-
σίες των αστυνομικών, των
πυροσβεστών και των λιμε-
νικών. Ίσως φανεί περίερ-
γο, αλλά το πρόβλημά τους
δεν είναι ο Συνασπισμός.
Το πρόβλημά τους είναι οι
κυβερνητικές πολιτικές και
μιλάω για τις κυβερνητικές
πολιτικές - και της προη-
γούμενης αλλά και της ση-
μερινής κυβέρνησης - και
για την αντιμετώπισή τους
ως εργαζομένων».

Παράλληλα ο Αλέκος
Αλαβάνος εξέφρασε τη
στήριξή του στα «δίκαια αι-
τήματα» των συνδικαλι-
στών των Σωμάτων Ασφα-
λείας λέγοντας ότι «ένας
εργαζόμενος στα Σώματα
Ασφαλείας, που έχει αυτο-
εκτίμηση, που έχει αξιοπρέ-
πεια, που αμείβεται ικανο-
ποιητικά, είναι ευκολότερο
να έχει καλές σχέσεις με
την κοινωνία».

Και συμπλήρωσε: «Πρέ-

πει να αποκατασταθεί ένα
κλίμα εμπιστοσύνης με την
κοινωνία το οποίο δυστυ-
χώς τελευταία διαταράσσε-
ται πάρα πολύ έντονα. Δια-
ταράσσεται και από τα
ακροδεξιά λατινικά του ση-
μερινού υπουργού αλλά και
από κρούσματα τα οποία
βλέπουμε, ιδιαίτερα σε πε-

ριπτώσεις δράσης κάποιων
νησίδων, είτε μέσα από τα
ΜΜΕ είτε μέσα από πρακτι-
κές σαν και αυτές που είδα-
με στη Θεσσαλονίκη ή απέ-
ναντι σε μετανάστες. Υπάρ-
χει ζήτημα εκδημοκρατι-
σμού και διαφάνειας στις
δυνάμεις ασφαλείας αλλά

και αποτελεσματικότητας
για την αντιμετώπιση της
εγκληματικότητας».

Ο πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Αστυνομικών
Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ) Δη-
μήτρης Κυριαζίδης επέκρι-
νε την κυβέρνηση διότι δεν
έχει υλοποιήσει έως τώρα
καμία από τις δεσμεύσεις
της. Αυτό, είπε, «είναι ένα
βασικό αίτιο για πολλά πα-
ρατράγουδα που συμβαί-
νουν και στον δικό μας χώ-
ρο». 

Στη συνάντηση με τους
συνδικαλιστές των Σωμά-
των Ασφαλείας συμμετεί-
χαν ο γραμματέας της ΚΠΕ
του ΣΥΝ Νίκος Χουντής και
ο υπεύθυνος του Τμήματος
για τα Σώματα Ασφαλείας
Μίλτος Ανδρικόπουλος.

Συνάντηση στις 8/2
με αντιπροσωπεία
της Ένωσης 
Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Αττικής

Επίσης, ο Γραμματέας
της ΚΠΕ του ΣΥΝ Ν. Χου-
ντής συναντήθηκε στις 8/2
στα γραφεία του κόμματος
με αντιπροσωπεία της Ένω-
σης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Αττικής. Οι συνδικαλι-
στές αστυνομικοί αναφέρ-
θηκαν στις δύσκολες και
αντίξοες συνθήκες που

αντιμετωπίζουν κατά την
άσκηση των καθηκόντων
τους, στα οικονομικά τους
αιτήματα που χρονίζουν
ανεπίλυτα παρά τις υπο-
σχέσεις της σημερινής κυ-
βέρνησης αλλά και της
προηγούμενης. Αναφέρθη-
καν επίσης στις προσπάθει-

ες που κάνουν για να ανοί-
ξουν δρόμο στον εκδημο-
κρατισμό στο χώρο της
αστυνομίας.

Ο Ν. Χουντής άκουσε με
ιδιαίτερη προσοχή τους
συνδικαλιστές και τόνισε
ότι ο ΣΥΝ στέκεται αλλη-
λέγγυος στα οικονομικά και
θεσμικά αιτήματα που διεκ-
δικούν. Ωστόσο, παρατήρη-
σε, πρέπει να γίνουν προ-
σπάθειες ώστε να έχουν
πλήρη συνδικαλιστικά δι-
καιώματα, με τη δυνατότη-
τα να εκφράζονται συνδικα-
λιστικά όλες οι συνιστώσες
των αστυνομικών, χωρίς
εξαιρέσεις και αποκλει-
σμούς.

Τέλος, είπε, ότι η πόρτα
του ΣΥΝ είναι πάντα ανοι-
χτή για τους συνδικαλι-
στές, γιατί ο ΣΥΝ πιστεύει
στο διάλογο και στην επι-
κοινωνία, κάτι που έχει δεί-
ξει έμπρακτα από την συ-
μπαράσταση που έχει πα-
ράσχει στους ένστολους

συνδικαλιστές από την
ίδρυση των πρώτων σωμα-
τείων τους.

Στη συνάντηση ήταν πα-
ρών και ο υπεύθυνος του
ΣΥΝ για τα Σώματα Ασφα-
λείας Μίλτος Ανδρικόπου-
λος.

***
Τέλος, ο Πρόεδρος της

Κ. Ο. του Συνασπισμού Ρι-
ζοσπαστικής Αριστεράς
Αλέκος Αλαβάνος και ο Ν.
Χουντής, Γραμματέας της
ΚΠΕ του ΣΥΝ, συναντήθη-
καν στις 15/3 με την Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων
(ΠΟΑΣΥ) στα γραφεία του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στη Βουλή.

Μετά το τέλος της συ-
νάντησης έγιναν δηλώσεις:

Αλ. Αλαβάνος: «Δεν εί-
χαμε απλώς μια συνάντηση
με την Π.Ο.ΑΣΥ., είχαμε μια
ήρεμη και ειλικρινή συζήτη-
ση πάνω σε σημαντικά ζη-
τήματα. Εμείς, ως ΣΥΡΙΖΑ,
δεν θέλουμε καμία μάνα ν’
ανησυχεί το βράδυ, πώς θα
γυρίσει το παιδί της, είτε εί-
ναι στο Πανεπιστήμιο, είτε
είναι στη διαδήλωση, είτε
εργάζεται στην Αστυνομία.
Πιστεύουμε ότι μπορούμε
να έχουμε ειρηνικές κινητο-
ποιήσεις χωρίς να υπάρξει
καν αμυχή. Θεωρούμε ότι
υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη
ευθύνη της κυβέρνησης και
του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης, διότι ακολουθείται
μια πολιτική παγίδευσης
όλων σε μια στρατηγική
αντιπαράθεσης, διχασμού
και σύγκρουσης. Και θεω-
ρούμε ότι, και απέναντι
στην Αστυνομία δίνονται
διπλά μηνύματα, δίνονται
σχιζοφρενικά μηνύματα τα
οποία δημιουργούν συγχύ-
σεις και η σύγχυση είναι ο
χειρότερος σύμβουλος σε
λειτουργίες όπως αυτές
που γίνονται τις ώρες των
κινητοποιήσεων από τη με-
ριά της Αστυνομίας.

Θεωρούμε ότι οι Αστυ-
νομικές δυνάμεις πρέπει
και μπορούν να λειτουργή-
σουν μέσα στα πλαίσια του
Συντάγματος και της δια-
σφάλισης των δικαιωμά-
των των πολιτών, μέσα σ’
αυτές και των ειρηνικών κι-
νητοποιήσεων.

Θεωρούμε ότι πρέπει να
απομονωθούν συμπεριφο-

Σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους 
των Σωμάτων Ασφαλείας είχε πρόσφατα η ηγεσία του ΣΥΝ

Προειδοποίηση Αλαβάνου στον Πολύδωρα 
λίγο πριν τις κινητοποιήσεις για την Παιδεία
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Είναι τόσα τα
προβλήματα που κυ-
ριαρχούν στη ζωή
μας, με πρώτα το εκ-
παιδευτικό και το οι-
κονομικό, που δεν
αφήνουν πολύ χώρο
στην ουσιαστική
πληροφόρηση για
εξελίξεις που συ-
ντελούνται στον πε-
ρίγυρο της χώρας
μας.

Για παράδειγμα,
πόσο απασχόλησαν
τα Μ.Μ.Ε. και τις πο-
λιτικές ηγεσίες μας
οι πιθανές επιπτώ-
σεις στην πορεία της
Τουρκίας από την πρόσφατη δολοφονία του
Τουρκοαρμένιου συγγραφέα Χραντ Ντινκ; Είναι
άραγε τυχαίο ότι στην κηδεία του Ντινκ, η οποία
κινητοποίησε πάνω από 100.000 πολίτες, μόνο ο
ΣΥΝ εκπροσωπήθηκε από τα ελληνικά πολιτικά
κόμματα;

Ωστόσο, έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις
εξελίξεις στην Τουρκία και ειδικότερα για τα δι-
καιώματα των μειονοτήτων και την πολυθρη-
σκευτική συνύπαρξη στη γειτονική μας χώρα. 

Θα έπρεπε, συνεπώς, να δίνουμε μεγαλύτερη
προσοχή στα μηνύματα που εκπέμπει και στις
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Οικουμενικός
Πατριάρχης Βαρθολομαίος, με τον οποίο είχα
την τιμή να συναντηθώ πρόσφατα (11.2.2007)
στο Φανάρι.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που μου δινόταν η
ευκαιρία να συναντήσω τον κ. Βαρθολομαίο. Εί-
χε, όμως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η συνάντη-
ση καθώς το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει βρε-
θεί στο κέντρο σημαντικών εξελίξεων τον τελευ-
ταίο καιρό. Ο σεβασμός του ρόλου και των δικαι-
ωμάτων του έχει συνδεθεί και με την ενταξιακή
πορεία της Τουρκίας. Την ίδια ώρα συνεχίζονται
οι εναντίον του απειλές από ακραίους εθνικιστι-
κούς κύκλους της γειτονικής μας χώρας, ενώ δεν
παύουν οι υπονομεύσεις του ρόλου του Πατριαρ-
χείου και από κύκλους των Αθηνών.

Με δέχθηκε εγκάρδια μιλώντας με θερμά λό-
για για την σταθερή συμπαράσταση του ΣΥΝ
στο Πατριαρχείο και στα προβλήματα των Ελλή-
νων της Πόλης, της Ίμβρου και Τενέδου, ιδιαίτε-
ρα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Παλαιότερα είχε χαρακτηρίσει τον ΣΥΝ
«πρόδρομο της ελληνοτουρκικής φιλίας», υπό-
θεση που και ο ίδιος υπηρετεί σταθερά.

Μίλησε με ικανοποίηση για το ταξίδι που μό-
λις είχε πραγματοποιήσει στην Ευρώπη, με έμ-
φαση στη συμμετοχή του στη διεθνή διάσκεψη
του ΟΗΕ για το περιβάλλον στο Παρίσι, που επι-
βεβαίωσε τον χαρακτηρισμό του Προκαθήμενου
της Ορθοδοξίας ως «πράσινου Πατριάρχη».

Είναι αξιοσημείωτο ότι για την προώθηση των
οικολογικών δραστηριοτήτων του Πατριαρχείου
έχει συσταθεί μη κερδοσκοπικός οργανισμός με
τίτλο «Θρησκεία, Επιστήμη και Περιβάλλον»
(ΘΕΠ), που έχει διοργανώσει από το 1995 μέχρι
σήμερα έξι συμπόσια με στόχο να μελετήσει το
μέλλον των υδάτινων πόρων του πλανήτη.

Το 6ο συμπόσιο με θέμα «Αμαζόνιος - Πηγή
Ζωής» ταξίδεψε πέρυσι μέσα στο εντυπωσιακό-
τερο δίκτυο ποταμών του κόσμου, ενώ το 7ο θα
γίνει στον Αρκτικό Ωκεανό τον Αύγουστο του
2007 με θέμα «Αρκτική: Καθρέπτης της Ζωής».

Με πρωτοβουλίες για οικουμενικά προβλήμα-
τα - όπως η ειρήνη, η φτώχεια, το περιβάλλον -
απαντά ο Πατριάρχης στις προσπάθειες αμφι-
σβήτησης της οικουμενικότητας του Πατριαρχεί-
ου. Με αλληλεγγύη στην οικογένεια του Χραν
Ντινκ και στην Αρμενική κοινότητα της Πόλης,
απαντά στις απειλές των εθνικιστών που εκτο-
ξεύονται εναντίον και κατά του προσώπου του.

Δεν πρέπει ούτε στιγμή να μας διαφεύγει ότι
η Τουρκία σήμερα βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Το
ερώτημα ποιο δρόμο θα ακολουθήσει παραμένει
ανοιχτό. Δεν είναι, όμως, μια χώρα όπου τίποτε
δεν αλλάζει, όπως ισχυρίζονται πολλοί στη χώρα
μας. Η «άλλη Τουρκία» έχει μέλλον. 

Όπως έγραψε η γνωστή συγγραφέας Έλιφ
Σαφάκ πρόσφατα: «τα όνειρα είναι μεταδοτικά».

∞Ó¿Ï˘ÛË ™Ù· °ÂÁÔÓfiÙ·

Να στηριχθεί ο Πατριάρχης
Βαρθολομαίος

Του
Πάνου Τριγάζη
Ì¤ÏÔ˘˜ ÙË˜ ¶. °.,

˘Â‡ı˘ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹
Î·È ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ™À¡
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Θα αδικούσαμε την αστυνο-
μία αν την κατακεραυνώναμε
ότι μόνον αυτή δεν κάνει καλά
τη δουλειά της, λες και υπάρχει
δημόσια υπηρεσία που κάνει κα-
λά τη δουλειά της. 

Ωστόσο, η δουλειά της
αστυνομίας είναι πολύ πιο ση-
μαντική, ευαίσθητη και απαιτη-
τική από τη δουλειά οποιασδή-
ποτε άλλης υπηρεσίας. Υπάρχει
για να μας προστατεύει και για
να μας δίνει αίσθημα ασφάλει-
ας. Γι’ αυτό, κάθε ολίσθημά της
είναι ένα χτύπημα στο στόχο
της.

Το «Ευρωπαϊκό Παρατηρη-
τήριο Ασφαλείας», σε πρόσφα-
τη έκθεσή του για την ασφάλεια
στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, φέρνει την Ελλάδα πρώτη σε αίσθημα ανασφάλειας
των πολιτών, αλλά και στις πρώτες θέσεις σε ορισμένες κατηγο-
ρίες εγκλήματος. 

Πιο συγκεκριμένα, όταν φθάνει στο κεφάλαιο που αφορά τη
χώρα μας, η έκθεση ξεκινάει με τη δραματική διαπίστωση: «Για
την Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα καλό νέο». Το παράδοξο είναι
ότι την ίδια στιγμή, η χώρα μας παραμένει αρκετά ασφαλής σε
σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη: βρίσκεται στην 6η θέση μεταξύ
των 18 κρατών που περιλαμβάνει η έρευνα. 

Γιατί λοιπόν να είναι πρώτη σε αίσθημα ανασφάλειας των
κατοίκων της;

Αναλυτικότερα, η κατάσταση στη χώρα μας έχει ως εξής:
από τη μια δεν κινδυνεύουμε τόσο πολύ από τους δολοφόνους,
τους απαγωγείς που ζητούν λύτρα, τους τρομοκράτες κ.λπ.,
έχουμε χαμηλό ποσοστό κλοπών αυτοκινήτων και δικύκλων, και
είναι μάλλον σπάνια τα βίαια εγκλήματα, υπό την απειλή όπλων
ή με κακοποίηση του θύματος. Από την άλλη, έχουμε, μαζί με τη
Βρετανία, την Εσθονία και την Ιρλανδία, την πρώτη θέση σε κλο-
πές στον δρόμο και σε κλοπές πορτοφολιών, ενώ βρισκόμαστε
σαφώς άνω του μέσου όρου στις διαρρήξεις.

Η θλιβερή πρωτιά μας, δηλαδή, είναι στα «χαμηλού κινδύ-
νου» εγκλήματα, ενώ τα «υψηλού κινδύνου», αυτά στα οποία
κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά μας, σπανίζουν. Έτσι, το αίσθη-
μα της ανασφάλειας, στο οποίο πρωτεύουμε, δεν έχει αιτία το
φόβο για τη ζωή ή την ακεραιότητά μας. Φοβόμαστε ότι η αστυ-
νομία είναι ανίκανη να μας προστατεύσει από τους τσαντάκηδες
και τους πορτοφολάδες. Και ακόμα, γνωρίζουμε πως, αν σπανί-
ζουν τα εγκλήματα «υψηλού κινδύνου», αυτό δεν οφείλεται
στην αποτρεπτική ικανότητα της αστυνομίας, αλλά στις επιλο-
γές των εγκληματιών. Αν αύριο αποφασίσουν να υιοθετήσουν
μεθόδους των γκάνγκστερς του Σικάγου ή της Μόσχας, θα
δρουν ανενόχλητα και εμείς θα κινδυνεύουμε σε πολλαπλάσιο
βαθμό από τους κατοίκους του Σικάγου ή της Μόσχας.

Δυο γεγονότα αυτού του μήνα Φεβρουαρίου και μόνο φτά-
νουν για να αποδείξουν το μέγεθος της διαφθοράς και της ανικα-
νότητας. Το πρώτο είναι ότι η αστυνομία χορήγησε ταυτότητα
στον καταζητούμενο από αυτήν φυγόποινο κακοποιό Β. Στεφα-
νάκο. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός: δημοσίευμα της
εφημερίδας «Το Βήμα» φέρει τον καταζητούμενο να προστατευ-
όταν από ένα δίκτυο αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., λιμενικών, στελε-
χών του ΣΔΟΕ και ενδεχομένως δικαστικών. Το βαθμό της διά-
βρωσης της αστυνομίας αποκαλύπτει το γεγονός ότι ο Σύλλογος
Ηπειρωτών Αστυνομικών οργάνωσε τον ετήσιο χορό του σε
γνωστό νυχτερινό κέντρο που ανήκει στον αδελφό του καταζη-
τούμενου! Το δε νυχτερινό κέντρο λειτουργεί, όπως και άλλα,
χωρίς άδεια λειτουργίας και αφού έχει σφραγιστεί από τις αρμό-
διες Αρχές 23 φορές!

Το δεύτερο γεγονός είναι ο θάνατος ενός 35χρονου από
υπερβολική δόση ναρκωτικών μέσα στα κρατητήρια του Αστυνο-
μικού Τμήματος Καλαμάτας! Ο άνθρωπος δεν πέθανε μόνος του,
σε καμιά έρημη πλατεία, αλλά έχοντας γύρω του αστυνομικούς
που μπορούσαν εύκολα να είχαν προλάβει το μοιραίο, αφού στο
πακέτο τσιγάρων τού επί δέκα ημέρες κρατούμενου, βρέθηκαν
δέκα γραμμάρια ηρωίνης. Ανικανότητα, ή καλύτερα αδιαφορία.

Διαφθορά, ανικανότητα, αδιαφορία. Για το τρίπτυχο αυτό
της αστυνομίας, δεν φέρει τη συνολική ευθύνη ο πολιτικός της
προϊστάμενος. Ωστόσο, η ανικανότητα που εκπέμπει είναι ορατή
δια γυμνού οφθαλμού. Πέρα από τις ακροδεξιές φανφάρες,
όπως το φαιδρό happening της επιστροφής της χαμένης εικό-
νας, το μόνο επίτευγμα του ανδρός είναι οι ελληνικές και λατινι-
κές σαχλαμάρες, τις οποίες εκτοξεύει κάθε τόσο. Ο τίτλος του
πρόσφατου βιβλίου του «Αστυνομία, ο αέναος πλατωνικός φύ-
λακας» είναι δηλωτικός του επιπέδου του: νομίζει ότι επιθυμού-
με πλατωνικούς και όχι ουσιαστικούς φύλακες. Τέτοια την έχει
κάνει την αστυνομία: πλατωνική, διεφθαρμένη, ανίκανη, αδιά-
φορη. Τελευταίο δείγμα η αναφορά στον... Λεωνίδα (αντί Λάζα-
ρο) Απέκη, ότι... κινητοποιεί παραβατικούς αντιεξουσιαστές!

Ένα κομμάτι όμως της ευθύνης το έχουν και οι ίδιοι οι αστυ-
νομικοί. Το συνδικαλιστικό τους όργανο έχει διολισθήσει στο
επίπεδο της συντεχνίας. Θα έπρεπε αυτοί πρώτοι να ζητούν την
τιμωρία των ενόχων συναδέλφων τους. Αλίμονο...
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Η κοινωνική βία πέρα από τους ισχυρισμούς των ΜΜΕ
Η δημόσια συζήτηση για υπαρ-

κτά κοινωνικά προβλήματα, αλλά
και για τις πολιτικές προτάσεις για
την επίλυσή τους, στη χώρα μας,
γίνεται επιφανειακή, αντιεπιστη-
μονική, πρόχειρη και φοβική. 

Η κοινωνική ανάλυση υπακούει
είτε στην προσπάθεια εντυπωσια-
σμού, άρα και τηλεθέασης των κα-
ναλιών, είτε στην εμπέδωση των
ισχυρισμών της κυβέρνησης και
του «επίσημου» πολιτικού προσω-
πικού από τις εφημερίδες μεγάλης
κυκλοφορίας.

Οι αγώνες της εκπαιδευτικής
κοινότητας για το δημόσιο πανε-
πιστήμιο, δηλαδή για τη συνταγ-
ματική υποχρέωση της ελληνικής
πολιτείας να παρέχει παιδεία σε
όλους ανεξαιρέτως, δημιούργησε
εκ των πραγμάτων οξύτητα στον
κοινωνικό ανταγωνισμό και όπως
συμβαίνει πάντα σε αυτές τις συν-
θήκες, μια περιθωριακή έξαρση
της κοινωνικής βίας. Οι «κουκου-
λοφόροι» έγιναν το αγαπημένο
θέμα της τηλεόρασης αλλά και το
εργαλείο της κυβέρνησης και του
υπουργού Δημόσιας Τάξης προ-
κειμένου να απομονωθούν οι εκ-
παιδευτικοί, οι φοιτητές, αλλά και
τα πολιτικά κόμματα -κυρίως ο Συ-
νασπισμός- που στάθηκαν δίπλα
τους. Ευθέως ισχυρίσθηκαν ότι οι
κοινωνικοί αγώνες είναι η μήτρα
των φαινομένων κοινωνικής βίας
και τα κόμματα που συμπαραστέ-
κονται οι «ηθικοί αυτουργοί». Επι-
χείρησαν δηλαδή να ποινικοποιή-
σουν τους αγώνες και να τρομο-
κρατήσουν όποιον αντιστέκεται,
ταυτίζοντας την κοινωνική αντί-
σταση στο νεοφιλελευθερισμό με
την παραβατικότητα. Την ίδια στιγ-
μή καταλαβαίνοντας ότι, εξ αιτίας
των αγώνων, ήταν αδύνατον να πε-
τύχουν ευθέως τις πολιτικές συ-
ναινέσεις με το ΠΑΣΟΚ για την
άλωση της δημόσιας εκπαίδευσης
από την αγορά και τα ιδιωτικά συμ-
φέροντα, διάλεξαν το δρόμο της
νομικής παρακαμπτηρίου με το Νό-
μο πλαίσιο. Ένα νέο Νόμο που ενώ
ισχυρίζεται ότι επιχειρεί να ρυθμί-
σει τα θέματα οργάνωσης και αυ-
τοδιοίκησης των πανεπιστημίων,
στην πραγματικότητα κατοχυρώ-
νει την υποχρηματοδότηση και
ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικο-
ποίηση στην πράξη με τις τετραε-
τείς συμφωνίες ΑΕΙ και Υπουργεί-
ου.

Οι φονταμενταλιστές της αγο-
ράς, οι νεοφιλελεύθεροι των ιδιω-
τικοποιήσεων και της παραίτησης
του κράτους από την υποχρέωση
για κοινωνική συνοχή και κοινωνι-
κά δικαιώματα, γνωρίζουν ότι οι
ιδιωτικοποιήσεις, ότι «αγορά πα-
ντού» σημαίνει μεγαλύτερες ανι-
σότητες και αδικία, άρα και έντα-
ση των κοινωνικών συγκρούσεων.
Απαντούν με την έξαρση της κρα-
τικής καταστολής, με στρατιωτι-
κοποιημένα αστυνομικά σώματα,
έκτακτη νομοθεσία, κάμερες επι-
τήρησης, αστυνομική βία.

Η κοινωνία βία περιθωριακών
νεολαίων, το πανεπιστημιακό άσυ-
λο ως σύμβολο ελευθερίας, μπαί-

νουν στο στόχαστρο και αποτε-
λούν την κυβερνητική δικαιολογία
για ένταση του αυταρχισμού και
της καταστολής. Την ίδια στιγμή
επιχειρείται να συσκοτισθούν οι
πραγματικοί λόγοι που κάνουν τη
ζωή μας ανασφαλή και αβέβαια,
όπως η ανεργία, η ακρίβεια, η αβέ-
βαιη και ανασφαλής εργασία, η
υποβάθμιση της δημόσιας υγείας
και της κοινωνικής ασφάλειας, η
υποτίμηση της ποιότητας της ζωής
σε παραμελημένες συνοικίες, χω-
ρίς πράσινο και υποδομές.

Το «παράξενο» είναι ότι στην
πραγματικότητα δεν απουσιάζουν
οι γνώσεις, οι διεθνείς εμπειρίες,
οι κοινωνιολογικές και πολιτικές
αναλύσεις για το τι συντελείται
στις κοινωνίες που επικρατεί ο
άγριος νεοφιλελευθερισμός, αντι-
θέτως.

Λίγους μήνες πριν, με αφορμή
την εξέγερση στα γαλλικά προά-
στια, γράφτηκαν και λέχθηκαν
σπουδαία πράγματα, που ερμη-
νεύουν τα γεγονότα, τόσο από την
κοινωνιολογική όσο και με την πο-
λιτική τους διάσταση. Επιγραμμα-
τικά, οι αιτίες που πειστικά ερμή-
νευσαν την έκρηξη βίας της απο-
κλεισμένης νεολαίας από τα μη-
τροπολιτικά κέντρα της γαλλικής
ενδοχώρας, ήταν και είναι τα γκέ-
το, η ανεργία των νέων και η εργα-
σιακή επισφάλεια, ο αποκλεισμός,
οι ανισότητες, η φτώχεια, η
εμπλοκή του «κοινωνικού ασαν-
σέρ» και η απουσία κοινωνικής
προοπτικής και πολιτικού διεξό-
δου. Από την άλλη, επί του υπο-
κειμένου, το ταξικό μίσος, η απου-
σία (αριστερής) πολιτικής ταυτό-
τητας, η (βίαιη) πράξη ως θέαμα,
άνευ πολιτικού περιεχομένου και
ιδεολογικής φόρτισης.

Τότε, πολλοί είχαμε υπογραμ-
μίσει ότι αυτά τα φαινόμενα δεν εί-
ναι ούτε ξένα, ούτε άγνωστα στην
ελληνική πραγματικότητα, λέγαμε
ότι οι συνοικίες του ταξικού διαχω-
ρισμού αναδύονται και στην Ελλά-
δα, και δεν είναι μόνο το Ζεφύρι,
τα Λιόσια, και ο Βοτανικός. 

Η κοινωνική πόλωση παίρνει
μορφή και χαρακτηριστικά στις
προφυλαγμένες πόλεις υπνωτήρια
των πλουσίων και στις συνοικίες
των λαϊκών στρωμάτων της Δυτι-
κής Αττικής. Όπως και η μητροπο-
λιτική βία μιας νεολαίας χωρίς διέ-
ξοδο, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά
και στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα
και αλλού. Η φιγούρα του εντεκά-
χρονου με τη μολότωφ, παιδί πο-
λύτεκνης οικογένειας που τα φέρ-
νει δύσκολα με το βιοπαλαιστή πα-
τέρα, εικονογραφεί με τον πιο αυ-
θεντικό τρόπο μια νεολαία χωρίς
παρόν και μέλλον, μια νεολαία με
θυμό.

Επισημαίνουμε ότι το κοινωνι-
κό ζήτημα, αν δεν εκφρασθεί με
πολιτικούς όρους, ως μια διαδικα-
σία αντιπροσώπευσης των από κά-
τω και ταυτόχρονα ως κίνημα με-
τασχηματισμού του (νεοφιλελεύ-
θερου) υπάρχοντος, τότε θα εκδη-
λώνεται ως -πολιτικά άναρθρη-
κοινωνική έκρηξη.

Μας κατηγορούν γιατί αντιστε-
κόμαστε στην κρατική καταστολή,
γιατί επιμένουμε στις δικονομικές
εγγυήσεις, του κράτους δικαίου,
ακόμα και για εκείνους που έχουν
παραδεχθεί την ενοχή τους, γιατί
δεν κάνουμε τα στραβά μάτια στην
καταστολή και στην αστυνομική

βία όταν πρόκειται για «μπάχα-
λους» και χούλιγκαν, γιατί επιμέ-
νουμε πολιτικά, αλλά και σε δικα-
στήρια να καταθέτουμε εναντίον
των τρομονόμων και να μη παραδι-
νόμαστε στις πολιτικές της μηδενι-
κής ανοχής. Τους απαντάμε ότι
δεν φοβόμαστε, δεν παραιτούμα-
στε, γνωρίζουμε ότι η απάντηση
στα κοινωνικά προβλήματα δεν εί-
ναι η καταστολή και η περιστολή
των δικαιωμάτων, αλλά το κοινωνι-
κό κράτος και το κράτος δικαίου,
δεν επιδιώκουμε να αναδείξουμε
το σύμπτωμα αλλά τις αιτίες.

Από την άλλη δεν βολευόμα-
στε με τις «θεωρίες συνωμοσίας»
του ΚΚΕ, το οποίο ξεμπερδεύει με
το πρόβλημα, σφυρίζοντας αδιά-
φορα, ισχυριζόμενο ότι όλα αυτά
είναι υπόθεση των μυστικών υπη-
ρεσιών, ούτε φυσικά συμφωνούμε
με εκείνες τις ομάδες του αντιε-
ξουσιαστικού χώρου που επιχει-
ρούν να δώσουν τις δικές τους ερ-
μηνείες στα φαινόμενα της μητρο-
πολιτικής βίας, ως παραδειγματι-
κές πολιτικές ενέργειες αντικαθε-
στωτικής δράσης. Στην πραγματι-
κότητα υιοθετούν ένα σχήμα πολι-
τικής δράσης αυταρχικό και εξου-
σιαστικό, των λίγων (επαναστα-
τών) που ξέρουν και των πολλών
(μικροαστών) που δεν καταλαβαί-
νουν και πρέπει να τιμωρηθούν γι’
αυτό. Ένα σχήμα που απαξιώνει
τη μαζική πολιτική δράση και την
υποκαθιστά με «συμβολισμούς»
δανεισμένους από την τηλεοπτική
φαντασμαγορία, δηλαδή από τα
υποπροϊόντα της κουλτούρας της
ατομικής βίας και της αποξένω-
σης.

Και αυτός είναι ο κύριος λόγος,
ο δευτερεύων είναι ότι διευκολύ-
νουν την εμπέδωση και νομιμοποί-
ηση του αυταρχικού κράτους, μιας
εξουσίας δηλαδή που διαχειρίζε-
ται επιτυχώς την ανασφάλεια και
το φόβο και μεταμφιέζει το κοινω-
νικό ζήτημα σε αίτημα για περισ-
σότερα αστυνομικά τμήματα.

Για το δικό μας πολιτικό σχέ-
διο, ο δρόμος για την ελευθερία
και την κοινωνική δικαιοσύνη δε
συμβιβάζεται με την «κοινωνία της
επιτήρησης» την «έκτακτη νομο-
θεσία» και τη γενίκευση της κατα-
στολής, αντίθετα χρειάζεται τη δι-
εύρυνση της δημοκρατίας, τη με-
γάλη συμμετοχή και την άμεση δη-
μοκρατία, την ανοχή, τα πολιτικά
και κοινωνικά δικαιώματα για
όλους, χωρίς εξαιρέσεις και απο-
κλεισμούς, το μετασχηματισμό
των θεσμών και του νομικού συ-
στήματος που να συμπυκνώνουν,
όλο και περισσότερο, το δίκαιο
των πολλών.

Για την Ελλάδα 
δεν υπάρχει κανένα καλό νέο

∂ÓÛÙ¿ÛÂÈ˜...

να πληρώσουν όσους χρωστάνε
και πλήρωνε και το ίδιο, αντί για
χαμηλές συντάξεις και αυξήσεις
των ορίων ηλικίας, θα μπορούσα-
με να έχουμε αυξήσεις των συ-
ντάξεων, σταθερά όρια ηλικίας
και υγιή λειτουργία του ταμείου.

Για τις υποχρεώσεις όμως αυ-
τών που εκμεταλλεύονται τον
ιδρώτα του πολίτη και δυναμιτί-
ζουν τα θεμέλια έστω και αυτού
του κοινωνικού κράτους που
υπάρχει, κανείς από τις επίσημες
αρχές και κυβερνήσεις δεν τολ-
μά να μιλήσει.

Συνεπώς η όποια προπαγάν-
δα για την αναγκαιότητα να λη-
φθούν μέτρα είναι παραμύθια.

Όποια μέτρα και αν ληφθούν θα
αποσκοπούν στην ενίσχυση της
κερδοφορίας των λίγων και κα-
τεχόντων.

Και δυστυχώς αυτή είναι η
πολιτική επιλογή της κυβέρνη-
σης. Να καταδικάσει τους πολ-
λούς σε όφελος των λίγων. Αυ-
τών που τη στηρίζουν οικονομικά
και που πιθανόν διασφαλίζουν
την επανεκλογή της. 

Δική μας πλέον ευθύνη είναι
να αποδείξουμε ότι δεν αποδε-
χόμαστε το ρόλο του ηλίθιου ο
οποίος πείθεται αβασάνιστα από
τους πληρωμένους προπαγανδι-
στές των τηλεοπτικών παραθύ-
ρων. Χρέος μας είναι η αντίδρα-
ση σε όλα τα επίπεδα.

Ως εργαζόμενοι οφείλουμε
να αντιδράσουμε σε αυτή τη λαί-
λαπα που θέλει να επιβάλει τον
εργασιακό μεσαίωνα.

Ως ενεργοί πολίτες πρέπει
με την ψήφο μας να καταδικά-
σουμε αυτές τις πολιτικές.

Ως ένστολοι πολίτες πρέπει
να προβληματιστούμε πολύ. Για-
τί δυστυχώς καλούμαστε να
υπερασπιστούμε ως δίκαιο το
κοινωνικά άδικο. Αυτό που είναι
αντίθετο στα συμφέροντά μας
και υποθηκεύει το μέλλον των
παιδιών μας.

ΔÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛË °Ô˘Û¤ÙË 
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡

«ª·ÚÙ˘Ú›Â˜» 
ÙË˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÌÓËÛÙ›·˜ 

Του 
Χριστόφορου Παπαδόπουλου
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ρές και άτομα τύπου «ζαρντινιέρας».
Θεωρούμε όμως τέλος, και σ’ αυτό συμφωνούμε, ότι τα κοινωνικά προ-

βλήματα δεν λύνονται με την Αστυνομία, ούτε καν με την καλύτερη και την
πιο ήρεμη Αστυνομία. Τα κοινωνικά προβλήματα θέλουν πολιτικές λύσεις.
Γι’ αυτό επαναλαμβάνουμε τη θέση μας ότι, πρέπει να αποσυρθεί ο Νόμος
Πλαίσιο. Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο απ’ αυτό που έκανε ο Κωνσταντί-
νος Καραμανλής το 1980 για τον τότε νόμο πλαίσιο, τον 815. Δεν ζητάμε τί-
ποτα περισσότερο απ’ αυτό που ζητούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου και το
ΠΑΣΟΚ εκείνης της εποχής, να αποσυρθεί αυτός ο νόμος.

Τέλος, με την ευκαιρία της συνάντησης να πω ότι, εμείς στηρίζουμε και
φαίνεται και σήμερα στις εργασίες της Βουλής μια σειρά πολύ σοβαρά οικο-
νομικά και εργασιακά αιτήματα που θέτουν οι αστυνομικοί υπάλληλοι».

Ο Αλ. Αλαβάνος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, δήλωσε:
― Μιας κι έχουμε το συλλαλητήριο σήμερα (15/3) το ΚΚΕ σας κατηγο-

ρεί εκ νέου ότι, δεν περιφρουρείτε τις συγκεντρώσεις, στο βαθμό που μπο-
ρείτε, είτε από απειρία είτε όπως κάποια στελέχη του ΚΚΕ υποστηρίζουν,
ηθελημένα.

Θέλω να υπογραμμίσω ότι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν απολογείται ούτε στη Ν.Δ., ού-
τε στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Εμείς δεν κατεβαίνουμε με μπλοκ οργανωμέ-
να κομματικά. Συμμετέχουν οι φοιτητές μας, οι νεολαίοι μας στις μεγάλες
αυτές πορείες των φοιτητικών συλλόγων, μέσα σε μια ενωτική διαδικασία
και προσπαθούν τη γνώση τους και την εμπειρία τους σχετικά με την περι-
φρούρηση, να τη μεταφέρουν σε χιλιάδες αγόρια και κορίτσια που συμμετέ-
χουν σήμερα στο φοιτητικό κίνημα.

― Πώς σχολιάζετε τη συνάντηση Πούτιν - Καραμανλή;
Σε σχέση μ’ αυτό θα έλεγα ότι είναι σημαντικό που ο Πρωθυπουργός

ήταν παρών σ’ αυτό το μεγάλο ενεργειακό σχέδιο, το οποίο έχει και πλευ-
ρές οικολογικές και άλλες που πρέπει να αντιμετωπισθούν. Θα έλεγα ότι ο
Πρωθυπουργός θα πρέπει να είναι παρών και αύριο στη συζήτηση που θα γί-
νει στη Βουλή, στην ερώτηση που έχει τεθεί εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, για την
έξοδο από τη σημερινή κρίση.

― Οι αποστάσεις που κράτησε χθες ο κ. Παπανδρέου μετά τη συνάντη-
σή σας, όσον αφορά δικές σας απόψεις, είναι κάτι που σας προβληματίζει
για τις περαιτέρω σχέσεις ΠΑΣΟΚ Συνασπισμού και στο θέμα της Παιδεί-
ας;

Το τραπέζι ήταν πολύ μικρό. Μισό μέτρο μας χώριζε με τον Παπανδρέ-
ου. Δεν ξέρω πόσο μεγάλες ήταν αυτές οι αποστάσεις. Είναι γνωστό ότι
έχουμε εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις στο θέμα του αρ. 16 και στο
θέμα της Παιδείας. Νομίζω όμως ότι έχουμε κοινές ανησυχίες στα ζητήμα-
τα της διασφάλισης της δημοκρατικής νομιμότητας στη χώρα μας.

ΔΗΜ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ (Πρόεδρος ΠΟΑΣΥ):
«Υπήρξε ένα διάβημα στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, με το οποίο μετα-

φέρουμε την αγωνία των Αστυνομικών, αλλά και των οικογενειών τους για
τη συνεχιζόμενη αυτή κλιμάκωση, στρατηγικής - θα έλεγα - και τακτικής
που καταλήγει σε βάρος και του αστυνομικού, όπως, γνωρίζετε κι εσείς, με
δεκάδες τραυματίες, ζητώντας να παρέμβει και βεβαίως να μην οξύνει τα
πνεύματα και με τη στάση του και με τις εκφράσεις του. Θέσαμε βεβαίως και
ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υπηρεσία, πως έπρεπε να λειτουργή-
σουμε σε σημαντικές στιγμές για να αποφευχθούν γεγονότα και καταστά-
σεις που τελικά καταλήγουν και σε βάρος του αστυνομικού.

Σε ό,τι αφορά ζητήματα στην Αστυνομία, αν έχουν μια διαφορετική άπο-
ψη, αυτό δεν το γνωρίζω. 

Είναι επόμενο ότι, πάντα υπάρχουν και οι κολαούζοι κάθε κατάστασης.
Εκείνο που ενδιαφέρει κυρίαρχα την Ομοσπονδία είναι να διασφαλίσει

τους αστυνομικούς μέσα στα συνταγματικά πλαίσια της χώρας μας. Ταυτό-
χρονα βεβαίως και τους πολίτες. Αυτή είναι η αποστολή της, αυτή είναι η
θέση της κι έτσι πρέπει να γίνει.

― Εσείς θεωρείτε ότι έχει ευθύνη ο κ. Πολύδωρας γι’ αυτή την κατά-
σταση;

Η ευθύνη έγκειται σε ό,τι αφορά τον πολιτικό μας προϊστάμενο, σε στά-
σεις και θέσεις που όξυναν το κλίμα που κατέληξε σε βάρος των αστυνομι-
κών. 

Και με εκφράσεις και με στάσεις, όπως γνωρίζετε. Ενώ θα έπρεπε, κατά
τη δική μας άποψη, να καταπραΰνει, να καταλαγιάζει τα πνεύματα, διότι αυ-
τού του είδους η ανησυχία μεταφέρεται γενικότερα και βεβαίως μας βασα-
νίζει όλους. Μπορεί να θέλουν κάποιοι την πολιτική εκμετάλλευση. Οι φοι-
τητές κάνουν τον αγώνα τους, θα έχουν να θυμούνται ότι πράγματι μετεί-
χαν σ’ αυτόν τον αγώνα. Αλλά έχοντας την εμπειρία και τη γνώση συναδέλ-
φων μου στη Γαλλία, αυτοί τελικά -ας μου επιτραπεί η λαϊκή έκφραση-
«πλήρωσαν τη νύφη», περισσότερο από κάθε άλλον.

― Εσείς κύριε Κυριαζίδη, ενστερνίζεστε ότι η χθεσινή σας επιστολή
έχει προκαλέσει εμφύλιο στις τάξεις της Αστυνομίας; Δεδομένης και της
καταστάσεως υπάρχουν πολλοί συνάδελφοί σας που αντιδρούν και θεω-
ρούν ότι δεν έπρεπε να επιτεθείτε κατ’ αυτόν τον τρόπο;

Από τα 40.000 μέλη της Ομοσπονδίας, είναι επόμενο ότι θα υπάρχουν
και διαφορετικές απόψεις. Δημοκρατία έχουμε αλίμονο αν έχουμε, μια ταυ-
τόσημη άποψη.

― Κύριε Κυριαζίδη πριν από λίγο καιρό ο πολιτικός σας προϊστάμενος
είχε εμμέσως αφήσει να εννοηθεί ότι, ο Συνασπισμός καλύπτει τους κου-
κουλοφόρους.

Είχαμε και μία προηγούμενη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Συνασπι-
σμού και ζητήσαμε τη δική του παρουσία και παρέμβαση, ώστε να υπάρξει
μια αποκλιμάκωση, πράγμα που είδατε ότι έγινε στη συνέχεια, με την έν-
νοια των θέσεων που έχει λάβει κατ’ αυτών των γεγονότων. Άρα νομίζω ότι,
βοήθησε και η δική μας παρουσία, αλλά και η παρέμβαση του Προέδρου και
για την κοινή γνώμη, αλλά και για τους συναδέλφους ότι τα πράγματα δεν
έχουν έτσι.

― Άρα λοιπόν δεν βλέπετε εσείς κουκουλοφόρους στο Συνασπισμό,
όπως βλέπει ο κ. Πολύδωρας;

― Αν τους βλέπει να τους κατονομάσει και να δώσει εντολή να συλλη-
φθούν.

Απ’ τον καιρό του... Παπάγου
Η στρατιωτικοποιημένη -δια νόμου ισχύο-

ντος από τον καιρό του Παπάγου, το 1954-
αστυνομία έχει κάποιες γερές φιλοχουντικές
ρίζες, οι οποίες τροφοδοτούν συνεχώς τα
ακροδεξιά παρακλάδια, τα οποία όλοι γνωρί-
ζουμε καλά από τη σύμπλευση με φασιστικά
στοιχεία στην κοινωνία, από τη συνεχή ενί-
σχυση αστυνομικών σωμάτων με μπουμπού-
κια ακροδεξιάς ιδεολογικής απόχρωσης, αλλά
κι από τον δημόσιο λόγο πολλών, που δεν κα-
ταφέρνουν να κρύψουν και πολλά απ’ αυτά
που πιστεύουν.

Για την κατάσταση που
σήμερα επικρατεί στην
ΕΛ.ΑΣ., η οποία έχει βα-
θιές ρίζες, είναι αποκαλυ-
πτικό το βιβλίο του συγ-
γραφέα Μίλτου Ανδρικό-
πουλου με τίτλο «Έτσι έγι-
νε η αρχή». 

Όσο για την εγκυρότη-
τα των ισχυρισμών του,
αρκεί να πούμε ότι το εν
λόγω βιβλίο διδάσκεται
στο πανεπιστήμιο για τους
φοιτητές αξιωματικούς
της αστυνομίας (είναι λά-
θος, συστήνεται στους
φοιτητές του Πάντειου Πα-
νεπιστημίου). 

Εκεί λοιπόν αναφέρο-
νται πράματα και θάματα
για το παλαιοκαθεστωτικό
προφίλ της αστυνομίας,
ντοκουμενταρισμένα με
τους ίδιους τους νόμους
που καθιερώνουν και ευ-
νοούν τις επικίνδυνες συ-
μπεριφορές της αστυνο-
μίας.

Στο κεφάλαιο με τίτλο
«Εκδημοκρατισμός στην
Αστυνομία» γίνεται λόγος
για φιλοχουντικούς αξιω-
ματικούς - και όχι μόνο -
που έχουν παρασύρει το
σώμα σε ακροδεξιές συ-
μπεριφορές. Γράφει ο συγ-
γραφέας χαρακτηριστικά:

«Μπορεί να έχουν παρέλθει 23 χρόνια από
την πτώση της χούντας (σ. σ.: το βιβλίο γρά-
φτηκε το 2001), ωστόσο οι νοσταλγοί του πα-
ρελθόντος υπάρχουν, επιζούν και καραδοκούν.
Η πλειονότητα των σημερινών αστυνομικών
δεν υπηρετούσε την περίοδο της απριλιανής
χούντας, ωστόσο σημαντικός αριθμός χαμηλό-
βαθμων αστυνομικών και ακόμη μεγαλύτερος
των ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών υπη-
ρετούσαν στην αστυνομία την περίοδο αυτή. Οι
παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουν πολύ
καλά πως ακόμη και σήμερα το καλύτερο δια-
βατήριο για να περάσει καλά ένας αστυνομικός
στο αστυνομικό σώμα είναι η δήλωσή του ότι
είναι φιλοχουντικός.

Η φιλοχουντική διάθεση πολλών αστυνομι-
κών -τη διακηρύσσουν ανοιχτά άλλωστε προς
κάθε κατεύθυνση- δεν εξέλειπε ποτέ από την
αστυνομία. Μπορεί λοιπόν να πέρασαν 23 χρό-
νια από την πτώση της χούντας στα σώματα
ασφαλείας ωστόσο και ειδικότερα στην αστυ-
νομία τα χουντικά σταγονίδια αποτελούν ολό-
κληρη θάλασσα».

Και συνεχίζει ο συγγραφέας βάζοντας πιο
βαθιά το μαχαίρι στην πληγή: «Είναι αλήθεια
ότι πολλοί χουντικοί αστυνομικοί έχουν κατα-
φύγει στα δύο μεγάλα κόμματα και από εκεί και
πλέον συνεχίζουν συγκεκαλυμμένα τη φιλι-
χουντική δράση, που, ακόμη κι αν δεν το κά-
νουν ανοιχτά, συνεχίζουν συνειδητά μέσα από
τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα πράγματα,
που εκφράζονται και αντιμετωπίζουν γενικότε-
ρα πρόσωπα και καταστάσεις».

Εν συνεχεία επιρρίπτει ευθύνες και στις κυ-
βερνήσεις του ΠΑΣΟΚ: «Οι κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν κατάφεραν να εξαλεί-
ψουν τις φιλοχουντικές εκδηλώσεις πολλών
αστυνομικών (που αποτελούν εξάλλου καθημε-
ρινή πρακτική), αντίθετα, με τα απαράδεκτα νο-
μοσχέδια, που έχουν περάσει, έχουν δώσει αυ-

ξημένες δυνατότητες δράσης στα φιλοχουντι-
κά στοιχεία που εκδηλώνονται μέσα στα πλαί-
σια μιας στρατιωτικοποιημένης αστυνομίας.

Ο Ν. 1481/84 (νόμος Σκουλαρίκη και αυτού-
σιος του Παπάγου) δίνει απεριόριστες δυνατό-
τητες σε αυταρχικούς αξιωματικούς ν’ ασκούν
προσβλητική και καταπιεστική συμπεριφορά σε
βάρος των χαμηλόβαθμων αστυνομικών. Οι
άπειρες διευκολύνσεις που παρέχει αυτός ο
νόμος στους αξιωματικούς, δικαιωμάτων άμυ-
νας στους χαμηλόβαθμους κυρίως αξιωματι-
κούς διευκολύνει τη νομότυπη έκφραση αυταρ-
χικών συμπεριφορών και αντιδημοκρατικών
ενεργειών».

Αφού λοιπόν μας λύνει τις απορίες για τους
επαναλαμβανόμενους και άσκοπους ξυλοδαρ-
μούς, με πιο πρόσφατο αυτόν του κύπριου φοι-
τητή στη Θεσσαλονίκη, έρχεται παρακάτω και
δένει το γλυκό γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Όλα αυτά είναι βέβαια κοινά μυστικά σ’
όλους τους αστυνομικούς. Γνωρίζουν καλά
όλοι ότι η χουντική νοοτροπία στην αστυνομία
παρόλο που πέρασαν χρόνια καθόλου δεν έχει
αλλάξει. Οι φιλοχουντικοί αστυνομικοί αλλά-
ζουν εύκολα τις κομματικές τους ταυτότητες,
αφού δεν πιστεύουν στην πολιτική και στους
πολιτικούς, τους οποίους σε κάθε περίπτωση
χρησιμοποιούν. Καραδοκούν πάντα στη γωνία
και περιμένουν κάποιο λοχία που θα έρθει μια
μέρα και θα τους αφήσει να δράσουν εναντίον
των προοδευτικών αστυνομικών και εναντίον
των προοδευτικών πολιτών».

Τέλος, για τα απίθανα κόλπα που γίνονται
στις μεταθέσεις, μετακινήσεις και κρίσεις των
αξιωματικών, ο συγγραφέας γράφει και δεν...
ξεγράφει: «Όσο για τις φατρίες, υπάρχουν, αλ-
λά μόνο ανάμεσα στους αξιωματικούς και ιδιαί-
τερα στους υψηλόβαθμους. Σ’ αυτούς που βρί-
σκονται γύρω του (εδώ ο συγγραφέας εννοεί
τον αρχηγό), σ’ αυτούς που στεγάζονται στο
κτίριο της οδού Κατεχάκη, στο υπουργείο Δη-
μόσιας Τάξης. Και αυτό γίνεται διότι όσο ανέρ-
χονται στην ιεραρχία τόσο αλληλοϋποβλέπο-
νται και προσπαθούν - όπως είναι φυσικό - να
καταλάβουν το επόμενο βαθμολογικό αξίωμα
με διάφορα μέσα, που σε πολλές περιπτώσεις
είναι αθέμιτα».

Αυτά και πολλά περισσότερα είναι καταγε-
γραμμένα από έναν ευσυνείδητο αστυνομικό, ο
οποίος ερεύνησε, με συνείδηση του κοινωνικού
του καθήκοντος, μέτρησε και κατέγραψε τα
πολλά πρόσωπα της Ελληνικής Αστυνομίας, με
έμφαση στις ακροδεξιές παρεκκλίσεις της, που
έχουν ρίζες στην εποχή του... Παπάγου.

Από “Το ΠΟΝΤΙΚΙ”

Αυτά δεν είναι σταγονίδια, 
είναι ολόκληρος... ωκεανός!

Το καλύτερο διαβατήριο για να περάσει καλά 
ένας αστυνομικός είναι να δηλώσει ακροδεξιός

Σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους 
των Σωμάτων Ασφαλείας 

είχε πρόσφατα η ηγεσία του ΣΥΝ
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ 
ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

VS ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΑ ΜΥΑΛΑ

Προ ημερών στα χέρια του
γράφοντος έπεσε το περιοδικό
«Εικόνες», που είναι ένθετο στο
Κυριακάτικο «Έθνος». Ήταν όλο
το περιοδικό αφιερωμένο στα
100 χρόνια λειτουργίας του Τα-
χυδρομικού Ταμιευτηρίου. Είχε
πολλά άρθρα που κάλυπταν όλες
σχεδόν τις πτυχές του Ταχυδρο-
μικού Ταμιευτηρίου. Για τον αν-
θρώπινο παράγοντα, μεταξύ άλ-
λων, αναφερόταν και στο συνδι-
καλισμό των αρχών του περασμέ-
νου αιώνα.

Φυσικά από τις πρώτες γραμ-
μές διευκρινίστηκε ότι οι πρωτα-
γωνιστές του «τολμήματος» έχα-
σαν τη δουλειά τους σε χρόνο
μηδέν. Αλλά τότε σε όλους τους
κλάδους τέτοια «κρούσματα»
αντιμετωπίζονταν εν τη γενέσει
τους!!! Ήταν αδιανόητο στις αρ-
χές του περασμένου αιώνα να
συνδικαλίζονται οι εργαζόμενοι.
Σήμερα βέβαια η είδηση είναι αν
οι εργαζόμενοι στο Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο δεν έχουν σύλλογο.

Αμέσως στο νου του γράφο-
ντος ήρθε ο συνδικαλισμός στις
ένοπλες δυνάμεις. Δηλαδή κάτι
που γίνεται σε πολλές χώρες της

Ευρώπης, εδώ και χρόνια,
χωρίς βέβαια ν’ αποτελεί
είδηση. Στην Ελλάδα
όμως οι συνδικαλιστές
αξιωματικοί αντιμετωπί-
ζονται σαν εξωγήινοι (αν

όχι διωκόμενοι). Η Ένωση Αξιω-
ματικών Ενόπλων Δυνάμεων
έχει «παγώσει» με τη «βοήθεια»
κάποιων σκουριασμένων μυα-
λών, κάποιων μυαλών που νομί-
ζουν ότι ζούμε στις αρχές του πε-
ρασμένου αιώνα.

Αλλά κάτι ανάλογο δεν έγινε
και με το συνδικαλισμό στα Σώ-
ματα Ασφαλείας; Μπορεί μέχρι
σήμερα κάποιοι από τους πρωτα-
γωνιστές της τότε εποχής να μην
έχουν αποκατασταθεί ακόμα, αλ-
λά σήμερα δεν συζητάμε αν οι
αστυνομικοί, οι πυροσβέστες και
οι λιμενικοί έχουν ή δεν έχουν
συνδικαλιστικό κίνημα. Μπορεί
να έχει προβλήματα, αλλά πλέον
είναι δεδομένο για την ελληνική
κοινωνία.

Στις αρχές του περασμένου
αιώνα στην ηγεσία του συνδικα-
λιστικού κινήματος των σιδηρο-
δρομικών δεν ήταν σιδηροδρομι-
κοί. Αυτό γινόταν γιατί μόλις κά-
ποιος σιδηροδρομικός αναλάμ-
βανε κάποιο πόστο στο σωματείο
απολυόταν αμέσως. Τα σώματα
ασφαλείας και ο σιδηρόδρομος
δεν είναι οι μόνες περιπτώσεις.
Μπορούμε ν’ αναφερθούμε σε

πολλά άλλα.
Σε πολλές χώρες της Ευρώ-

πης ο συνδικαλισμός στις ένο-
πλες δυνάμεις είναι μια πραγμα-
τικότητα. Όπως και σε πολλά άλ-
λα θέματα εμείς ακολουθούμε
τους ευρωπαίους. Γιατί μονίμως
δεύτεροι και καταϊδρωμένοι;

Ο συνδικαλισμός στις ένο-
πλες δυνάμεις αργά ή γρήγορα
θα είναι κάτι το δεδομένο για την
ελληνική κοινωνία χωρίς να το
συζητάμε πλέον. Τα σκουριασμέ-
να μυαλά δεν πρόκειται να το κα-
ταλάβουν γιατί δεν μπορούν να
το καταλάβουν. Αλλά ό,τι και-
νούργιο στη κοινωνία μας, τα
σκουριασμένα μυαλά δεν έχει
εμπόδιο;

ΔÔ˘
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Του Ανθ/μου (242320) Σουλελέ Ηρώδη του Αθανασίου, υπηρετούντος
στο Α.Τ. Καλλιθέας.

Προς
Τον Αξιότιμο κ. Πρωθυπουργό της Ελλάδας
Κοιν.:
1) Αρχηγό Αξιωμ. Αντιπολίτευσης  κ. Γεώργιο Παπανδρέου
2) Γενική Γραμματέα Κ.Κ.Ε. κ. Παπαρήγα Αλέκα
3) Πρόεδρο Συνασπισμού της Αριστεράς κ. Αλαβάνο Αλέκο

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ της Ελλάδας κ. Κων/νε Καραμανλή διαμαρτύ-
ρομαι εντόνως για το φαινόμενο που πολλάκις παρατηρείται τελευταία κα-
τά το 8ωρό μου ως Αξ/κός Υπηρεσίας στο Α.Τ. Καλλιθέας, να γίνονται
αθρόες προσαγωγές χωρίς λόγο και αιτία νομίμων οικονομικών μετανα-
στών στην υπηρεσία μας με αποτέλεσμα να κρατούνται επί πολλές ώρες
στα κρατητήρια από πληρώματα της Αμέσου Δράσεως και Ομάδας Ζ (δικυ-
κλιστών).

Αποτέλεσμα αυτών και λόγω της λειψανδρίας της οργανικής δύναμης
του οικείου τμήματος που προσφάτως επισκέφθηκε ο κ. Αρχηγός της Αξιω-
ματικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου να επέρχεται κωλυσιερ-
γία και να δυσχεραίνεται το έργο που εκτελεί ο Αξιωματικός Υπηρεσίας.

Σε ερώτησή μου γιατί το ακραίο αυτό φαινόμενο παρατηρείται στα πλη-
ρώματα των περιπολικών της Αμέσου Δράσεως και στους δικυκλιστές της
Ομάδας Ζ, μου απαντούν ότι είναι διαταγή των Αξιωματικών της Αμέσου
Δράσεως και της Γ.Α.Δ.Α.

Είναι δυνατόν κ. Πρωθυπουργέ οι έντιμοι Αξιωματικοί που ηγούνται με
υπευθυνότητα του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ. να δίνουν κατευθύνσεις ρατσιστι-
κές με προγκρόμ διώξεων κατά την χαμηλά συντηρουμένων οικονομικά
στρωμάτων μεταναστών;

Παρακαλώ πολύ όπως εξετάσετε την διαμαρτυρία μου και δώσετε λύση
με τη σύνεση που σας διακρίνει διότι δυσφημείται το λαμπρό Σώμα των
Αξιωματικών και Υπαξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. από ασυνείδητους και ρεβασι-
νιστικού τύπου χαμηλόβαθμους Αστυνομικούς.

Καλλιθέα, 28-2-2007
Μετά τιμής

Ο διαμαρτυρόμενος
Ανθ/μος Σουλελές Ηρώδης

Εξώδικη πρόσκληση - ενημέρωση
Κροντήρη Νικολάου του Γεωργίου

Αρχιφύλακα Α.Τ. Καλύμνου
Συνεργάτη ΠΟΑΣΥ

ΚΑΤΑ
Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Βύρωνα Πολύδωρα
1. Με την 351/05 γνωμοδότηση Ν. Σ.Κ. Τμή-

ματος Α που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό
Οικονομικών οι Αρχικελευστές Λ. Σ. οι προερ-
χόμενοι από την οικεία Παραγωγική Σχολή Λι-
μενοφυλάκων θα υπαχθούν στην ρύθμιση του
άρθρου 37 παρ. 1 Β. Ν. 3016/02, και όχι αυτής
του άρθρου 37 παρ. 1 του ίδιου Νόμου. Για μένα
δεν μεριμνήσατε να επεκταθεί αυτή η γνωμο-
δότηση καθώς και στο Πυροσβεστικό Σώμα.

2. Το Λ.Σ. έχει εξομειωθεί με δικαστική από-
φαση (Εφ. Αθήνας 675/86 Ελληνική Δικαιοσύνη
Περιοδικό 27 σελίδα 342 με τα Σ.Α. και με το
άρθρο 32 Ν. 2935/01, τακτοποίησε αυτή την
ανισότητα να μην υπάρχει απαξιωτική ταπεινω-
τική διάκριση μεταξύ Αρχικελευστών με τα
χρόνια υπηρεσίας και β) κατόπιν προαγωγικών

εξετάσεων. Την άρση αυτής της ανισότητας ζη-
τώ από εσάς νομοθετικά να το τακτοποιήσετε.

3. Εξ’ άλλου ο Νομοθέτης ήθελε με τον Ν.
1481/84 Άρθρο 28 να προστατεύσει, όπως γρά-
φω σε άρθρο μου, σχετικό δημοσίευμα της Νέ-
ας Αστυνομίας, περιοδικό της ΠΟΑΣΥ, στο τεύ-
χος Οκτωβρίου 2001, τους Αρχιφύλακες Προα-
γωγικών εξετάσεων που ήταν τότε εννιάμηνης
διάρκειας φοίτηση.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής καλείται
να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς τον
καθ’ ου απευθύνεται προς γνώση του.

Κάλυμνος 27/10/2006
Ο εξωδίκως προσκαλών
Νικόλαος Γ. Κροντήρης

Αρχιφύλακας

Προς Ενώσεις Σωμάτων Ασφαλείας
Για ιστορικούς λόγους συνιστώ στους συναδέλφους να αγοράσουν το βιβλίο του συναδέλφου

Ανθ/μου Μίλτου Ανδρικόπουλου τηλ. 210-3378421 από τις εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ τηλ. 210-3809714,
Fax: 210-3826344. 

Είναι το βιβλίο που διδάσκει τους αγώνες του συνδικαλιστικού κινήματος στις Ενώσεις Σωμάτων
Ασφαλείας (έτσι έγινε η Αρχή) και διδάσκεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

Με εκτίμηση, για ενημέρωση
Νίκος Κροντήρης

Συνεργάτης Ομοσπ. Σωμ. Ασφαλείας
Υπηρετώ στο Α.Τ. Καλύμνου

Η Ελλάδα δυστυχώς κατέχει μια από
τις πρώτες θέσεις σε τροχαία σε σχέση με
τον πληθυσμό της.

Χρόνια ακούγεται αυτό, όμως παρ’ όλα
τα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά καιρούς
το πρόβλημα δεν παρουσιάζει βελτίωση.

Η κατάσταση που επικρατεί στους ελ-
ληνικούς δρόμους δεν μπορεί να αποτυπω-
θεί με αριθμούς.

Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς

μόνο αν έχει οδηγική πείρα και μάλιστα αν
έχει οδηγήσει και σε ευρωπαϊκές χώρες.
Δυστυχώς αυτές τις μέρες έγινε γνωστό
ότι θα ισχύσει ο νέος Κ.Ο.Κ. με πρόστιμα
που το ύψος τους αρχίζει από μισό έως ένα
μηνιάτικο ενός απλού εργαζόμενου.

Δηλαδή αν κάποιος πάρει το μηχανάκι
του να πάει μέχρι το σούπερ μάρκετ της
γειτονιάς του και δεν πάρει το κράνος του,
βέβαια κάνει κακό στον εαυτό του αν του

συμβεί κάτι, αλλά θα πρέπει να δουλεύει
μισό μήνα για να πληρώσει το πρόστιμο.

Είναι πασιφανές ότι αυτοί που σκέφτη-
καν αυτό τον Κ.Ο.Κ. είναι εκτός πραγματι-
κότητας και επί πλέον δεν καταλαβαίνουν
ότι αυτή η πρακτική δεν πρόκειται να λύσει
το θέμα της νοοτροπίας.

Απλά βάζουν άλλο ένα πετραδάκι στην
ατμόσφαιρα του φόβου, της πειθαρχίας
του βούρδουλα. Αυτή η νοοτροπία όμως

δεν λύνει προβλήματα απλά τα κουκουλώ-
νει και δημιουργεί καινούργια. Η μεγαλύτε-
ρη απογοήτευση σε αυτό το θέμα έρχεται
όμως από ανθρώπους που για χρόνια
έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα. 

Θα περίμενε κανείς κάτι πιο ουσιαστι-
κό, πιο βαθύ πάνω σε αυτό το νούμερο ένα
πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας.

Επίκουρος

TMHMA  ™øª∞Δø¡  ∞™º∞§∂π∞™

Στη δημιουργία Παρατηρητηρίου ατομικών ελευθεριών και δημοκρατι-
κών δικαιωμάτων προχωρούν οι φορείς της Θεσσαλονίκης, εργατικά σω-
ματεία, επιστημονικοί σύλλογοι, πανεπιστημιακές αρχές, αλλά και οι σύλ-
λογοι των εργαζομένων στα σώματα ασφαλείας. Σε αυτήν την απόφαση
κατέληξαν κατά τη συνάντησή τους, στο ΕΚΘ, που έγινε ύστερα από σχε-
τική πρόσκληση του ΣΥΝ Θεσσαλονίκης και της βουλευτού Ασημίνας Ξη-
ροτύρη.

Ως γνωστόν, ο ΣΥΝ Θεσσαλονίκης και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μετά
τον άγριο ξυλοδαρμό του Κύπριου φοιτητή Αυγουστίνου Δημητρίου ανέ-
λαβαν την πρωτοβουλία να συναντηθούν με όλους τους φορείς και τις πο-
λιτικές οργανώσεις της πόλης, ρίχνοντας την ιδέα για τη δημιουργία και τη
λειτουργία ενός παρατηρητηρίου που θα παρακολουθεί τα φαινόμενα
αστυνομικής βίας ή φαινόμενα καταπάτησης των ατομικών και ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων και το οποίο θα μπορεί να δέχεται και σχετικές καταγγε-
λίες. Η πρωτοβουλία αυτή του ΣΥΝ είχε μεγάλη απήχηση και έτσι εκπρό-
σωποι των φορέων της πόλης συμφώνησαν να συμμετέχουν στη δημιουρ-
γία αυτού του Παρατηρητηρίου ατομικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων.
Το παρόν στη συνάντηση έδωσαν, ανάμεσα σε άλλους, ο πρύτανης του
ΑΠΘ Αναστάσιος Μάνθος και εκπρόσωποι του ΕΚΘ, της ΕΔΟΘ, του Δικη-
γορικού Συλλόγου, του ΕΣΔΕΠ και των συλλόγων των αξιωματικών και
των υπαλλήλων της ΕΛΑΣ και του Λιμενικού Σώματος. Από την πλευρά
του ΣΥΝ, ο γραμματέας της Π.Ε. Α’ Θεσσαλονίκης Νίκος Παυλίδης και η
Ασημίνα Ξηροτύρη υπογράμμισαν ότι η πρωτοβουλία για τη δημιουργία
του Παρατηρητηρίου θα πρέπει να περάσει στα χέρια των φορέων της πό-
λης και να γίνει υπόθεση της κοινωνίας των πολιτών. Τόνισαν επίσης ότι η
λειτουργία του είναι αναγκαία σε μια εποχή όπου αμφισβητούνται δικαιώ-
ματα και ελευθερίες των πολιτών, όπου σημειώνονται φαινόμενα κρατικής
αυθαιρεσίας και γίνονται προτάσεις για την κατάργηση του πανεπιστημια-
κού ασύλου και την τοποθέτηση καμερών παρακολούθησης σε κάθε γω-
νία.

Ο πρύτανης του ΑΠΘ σημείωσε από την πλευρά του ότι η συλλογική
προσπάθεια για τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου έχει δυνατότητες επι-
τυχίας και τόνισε ότι το σημαντικό στη συζήτηση για τα δικαιώματα και τις
ελευθερίες είναι η έννοια του μέτρου. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων
στην ΕΛΑΣ τόνισαν ότι οι αστυνομικοί είναι κομμάτι της κοινωνίας και στη
συντριπτική τους πλειοψηφία είναι δημοκρατικοί πολίτες που δεν επικρο-
τούν φαινόμενα αυθαιρεσίας.

Τέλος, οι εκπρόσωποι του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης δή-
λωσαν ότι ο ΔΣΘ μπορεί να στηρίξει στελεχιακά και υλικοτεχνικά την δο-
μή.
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