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Συνέντευξη τού Προέδρου τού ΣYN
Aλέξη Tσίπρα στην εφημερίδα
«Εκτός Υπηρεσίας»
― Πρόεδρε, πολύ κουβέντα γίνεται
για την εγκληματικότητα στην Ελλάδα ,
τα αίτιά της , τις λύσεις και ιδιαίτερα τον
ρόλο των Σωμάτων Ασφαλείας στην αντιμετώπισή της. Ποια είναι η θέση του κόμματός για την αντιμετώπιση αυτού του
κοινωνικού προβλήματος;
― Η συζήτηση για την εγκληματικότητα αποτελεί προσφιλές θέμα για τους δημοσιογράφους και γενικότερα για τα
ΜΜΕ μόλις προκύψει
κάποιο θεαματικό περιστατικό.
Τότε εμφανίζονται
ειδικοί και μη, να πούνε τη γνώμη τους με
μοναδικό
αποτέλεσμα τη δημιουργία
σύγχυσης,
φόβου,
ανασφάλειας, τη δημιουργία γενικώς κλίματος πανικού προς
κατανάλωση.
Η εγκληματικότητα είναι πολύ σοβαρό
κοινωνικό πρόβλημα
που στον πυρήνα του
βρίσκονται τα οξυμένα κοινωνικά προβλήματα που την γεννούν, όπως η φτώχεια, η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η περιθωριοποίηση μεγάλων κοινωνικών κατηγοριών,
όπως μετανάστες, ROM, χρήστες ναρκωτικών κλπ.
Δεν πρέπει να υποτιμούμε κάθε άλλο
μάλιστα , την εισαγόμενη εγκληματικότητα, το διεθνές έγκλημα το οποίο δεν έχει
σύνορα, πατρίδα ή εθνικότητα, όπως το
εμπόριο ναρκωτικών, όπλων, πορνεία, παράνομο εμπόριο, που είναι αποτέλεσμα
των ανοιχτών συνόρων και του ανεξέλεγκτου της οικονομίας της αγοράς.
Πάντως, η λύση δεν θα δοθεί με το
ανάθεμα στους αστυνομικούς ή κυνηγώντας μάγισσες, αλλά με μια σοβαρή συζήτηση στη κοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για να παρθούν μέτρα
με άμεσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα
― Μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκρι-

μένος;
Αν ισχύουν αυτά που ανέφερα πριν, η
λύση της εγκληματικότητας δεν είναι
όπως όλοι καταλαβαίνουμε μια εύκολη
υπόθεση, δεν έχει μια μονοσήμαντη απάντηση όπως περισσότερη αστυνόμευση,
μεγαλύτερη καταστολή, ούτε ένα ευχολόγιο λύσης των κοινωνικών αιτιών που
παραπέμπουν στο μακρινό μέλλον.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που

μπορώ να σας αναφέρω είναι οι περίφημες κάμερες. Κόστισαν πανάκριβα, υποτίθεται θα έβγαιναν μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες, παρέμειναν όμως στη θέση
τους, δυστυχώς παρακολουθώντας πορείες εργαζομένων και δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα που να σχετίζεται με την
εγκληματικότητα. Αντίθετα αυτή αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς.
Οι λύσεις είναι ένας συνδυασμός κοινωνικών πολιτικών που να μειώνουν τις
αιτίες που γεννούν την εγκληματικότητα
αλλά και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των σωμάτων ασφαλείας, όπως
αναβαθμισμένη και διαρκής εκπαίδευση,
σύγχρονος εξοπλισμός , ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων στα σώματα
ασφαλείας, απεμπλοκή τους από εργασία
άσχετη προς το αντικείμενό τους, ενίσχυ-

ση των αστυνομικών τμημάτων με κάλυψη
των κενών οργανικών θέσεων με στόχο
να αποκτήσουμε αυτοδύναμα τμήματα με
ενιαίο τρόπο λειτουργίας και δράσης.
Αξιοπρεπή μισθό ώστε να μην εξαναγκάζονται πολλοί εργαζόμενοι σε δεύτερη εργασία.
― Ο Συνασπισμός αλλά και εσύ προσωπικά γνωρίζεις πολύ καλά τα αυξημένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας Τι
πιστεύεις πως φταίει και ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε οι εργαζόμενοι σε
αυτά να μην αισθάνονται εργαζόμενοι
και πολίτες δεύτερης κατηγορίας;
― Για εμάς οι εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας είναι ένστολοι πολίτες - εργαζόμενοι στην υπηρεσία του πολίτη και
της κοινωνίας.
Πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με
όλους τους εργαζόμενους όπως το δικαίωμα της απεργίας, την εφαρμογή του νόμου 1264, πλήρη αποστρατιωτικοποίηση,
να τους παρέχονται όλα εκείνα τα μέσα,
υλικά, εργασιακά, οικονομικά κοινωνικά
ώστε το έργο τους να γίνεται πιο εύκολο,
πιο αποτελεσματικό, για το καλό των
ίδιων αλλά κυρίως για το καλό της κοινωνίας.
― Ως πρόεδρος ενός αριστερού ριζοσπαστικού κόμματος πες μας επιγραμματικά πως οραματίζεσαι τα σώματα ασφαλείας στην ελληνική κοινωνία του 21ου
αιώνα.
― Σήμερα πλέον ως Αριστερά μπορούμε να πούμε ότι το όραμα μας για την
οργάνωση και λειτουργία των σωμάτων
ασφαλείας είναι άμεσα συνδεδεμένο με
το όραμα για την οργάνωση και λειτουργία συνολικά της κοινωνίας. Θέλουμε σώματα ασφαλείας, σύγχρονα, αποτελεσματικά και δημοκρατικά, αποκλειστικά στην
υπηρεσία του έλληνα πολίτη και όχι όργανο κάθε φορά της εκάστοτε πολιτικής
εξουσίας. Θέλουμε εργαζόμενους στα
σώματα ασφαλείας με αυτοσεβασμό και
αυτοεκτίμηση.
― Κλείνοντας αυτή τη σύντομη συνέντευξη, θα θέλαμε ως νέος σε ηλικία αλ™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÏ. 3
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ο να εκδώσει ένα πολιτικό κόμμα, και ιδιαίτερα της αριστεράς, μια εφημερίδα για τα σώματα ασφαλείας είναι ένα δύσκολο εγχείρημα.
Οι ιστορικές σχέσεις της αριστεράς στην Ελλάδα με τα σώματα ασφαλείας, και ειδικότερα με την αστυνομία ήταν και παραμένουν «ιδιαίτερες» με ευθύνη κυρίως των πολιτικών ηγεσιών
που κυβέρνησαν ιστορικά την χώρα μας.
Έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια πολλές προσπάθειες και
από τις δυο πλευρές, παρακάμπτωντας την πολιτική ηγεσία που
θέλει να συντηρεί αυτή την αντιπαράθεση, να ξεπεραστούν
αγκυλώσεις και προκαταλήψεις και των δυο πλευρών.
Τα σώματα ασφαλείας και ιδιαίτερα οι αστυνομικοί, έβλεπαν
και δυστυχώς μεγάλη μερίδα βλέπει ακόμα, την αριστερά ως
απειλή, εν δυνάμει εχθρό της κοινωνίας, αντίπαλο αξιών και αρχών που υποτίθεται εκ της θέσεως πρέπει οι αστυνομικοί να υπερασπιστούν.
Η ευθύνη είναι κυρίως πολιτική και έχει να κάνει με τις αξίες
και αρχές με τις οποίες εκπαιδεύονται και το ποιες προτεραιότητες τους αναθέτουν από την υπηρεσία τους .
Η ευθύνη είναι όμως και της αριστεράς, όπου ένα τμήμα της,
ευτυχώς μικρό και όλο μειούμενο, βλέπει τα σώματα ασφαλείας

Τ

ως «φυσικό» και ιστορικό
της αντίπαλο.
Δεν μπορεί να διακρίνει
ότι στα σώματα ασφαλείας
έχουμε νέους εργαζόμενους με πολλά προβλήματα,
όπου καταπατώνται δικαιώματα, όπου οι εργασιακές
σχέσεις και συνθήκες είναι
δύσκολες και επικίνδυνες.
Η έκδοση αυτής της
εφημερίδας έχει και αυτό το
σκοπό, να ξεπεράσει την
ιστορική αντιπαράθεση της
αριστεράς με τους εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας και να αναδείξει την
κύρια ευθύνη, που είναι πολιτική, της εκάστοτε πολιτι-

ΔIABAΣTE

ª·ÓÒÏË˜ °Ï¤˙Ô˜

OÈ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›
ÛÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹
∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË
σελ.3

OÌÈÏ›· ÙË˜ BÔ˘ÏÂ˘ÙÔ‡
ÙË˜ B’ £ÂÛ/Ó›ÎË˜
ÙÔ˘ ™YPIZA
AÌÌ·Ó·Ù›‰Ô˘-¶·Û¯·Ï›‰Ô˘
E˘·ÁÁÂÏ›·˜
ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛË
«20 ¯ÚﬁÓÈ·
¶.O.A.™.Y.
σελ.7

N¤Ô B·ıÌÔÏﬁÁÈÔ E§.A™.
™¯¤‰ÈÔ NﬁÌÔ˘
ÙÔ˘ Y. EÛˆÙÂÚÈÎÒÓ
Î·È ¤ÓÙ·ÍË
ÂÈ‰ÈÎÒÓ ÊÚÔ˘ÚÒÓ Î·È
Û˘ÓÔÚÈ·ÎÒÓ Ê˘Ï¿ÎˆÓ
ÛÙËÓ E§.A™.
σελ. 3
A·Í›ˆÛË
¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜
Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÓﬁ„ÂÈ
Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÔ‡.
σελ. 6
AÓ·ÍÈÔÎÚ·Ù›· ÛÙÔ
ÏÈÌÂÓÈÎﬁ ÛÒÌ·ÚÔÛÏ‹„ÂÈ˜
ÿ‰Ú˘ÛË AÎ·‰ËÌ›·˜

Γράφει ο
Nίκος Bρυώνης
Mέλος
της Eπιτροπής
των Σ. A. του ΣYN
™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ 7Ë ÛÂÏ.

TÚÔÔÔ›ËÛË NﬁÌÔ˘
2265/94
·ﬁÊ·ÛË Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘
¶.O.A.™.Y.
Î·È ÚﬁÙ·ÛË ™YN
ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÙÔ˘ ¡.1264/82
ÛÙËÓ E§. A™.

σελ. 5

σελ.4

EKTOS YPHR. F.45* 14-07-08 14:33 ™ÂÏ›‰·2

™ÂÏ›‰·

2

www.syn@gr ñ e-mail:sa@syn.gr

°¡øª∏
ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ
ΔΥΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Π.Ο.Α.Σ.Υ.)
κάλεσε τα πολιτικά κόμματα σε συνάντηση σε μια προσπάθεια να ξεπεραστεί η παρατεταμένη κρίση που υπάρχει στο
συνδικαλιστικό κίνημα των αστυνομικών υπαλλήλων.
Στην πρώτη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ν.Δ.
του ΣΥΝ και του ΛΑΟΣ. Τα γραφεία της Ομοσπονδίας επεσκέφθη εκπρόσωπος του ΚΚΕ και δήλωσε ότι το κόμμα του δεν
συμμετέχει σε διακομματικές συναντήσεις από θέση αρχών,
όμως τάσσεται υπέρ των προτάσεων της Ομοσπονδίας για να
ξεπεραστεί η κρίση.
Δεν συμμετείχε εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος (Καστανίδης) σε τηλεφωνική επικοινωνία ανέφερε ότι ένα προσωπικό
πρόβλημα τον εμπόδισε να συμμετάσχει.
Στην πρώτη αυτή συνάντηση συζητήθηκε η πρόταση της
Π.Ο.Α.Σ.Υ. για τροποποίηση του ν. 2265/1994 και
α) η δημιουργία 4 σωματείων στην Αττική (αντί ενός που
είναι σήμερα) και
β) η εφαρμογή της απλής αναλογικής ως εκλογικό σύστημα των αρχαιρεσιών των σωματείων αστυνομικών υπαλλήλων.
Η απάντηση των υπολοίπων να τοποθετηθεί πρώτα η Ν.Δ.
και να δηλώσει αν προτίθεται να φέρει σχετική τροποποίηση
του νόμου οδήγησε τον εκπρόσωπό της βουλευτή Θεσσαλονίκης κ. Γκιουλέκα να δηλώσει ότι πρέπει να φέρει το αίτημα στο
κόμμα του, το οποίο προτίθεται να απαντήσει.
Κατόπιν τούτου η πρώτη σύσκεψη δεν είχε νόημα να συνεχιστεί και συμφωνήθηκε να επαναληφθεί σε μια εβδομάδα,
αφού θα υπάρχει και η απάντηση επί του αιτήματος της ομοσπονδίας από τη Ν.Δ.
Στη δεύτερη συνάντηση ήρθε μεν το ΠΑΣΟΚ, αλλά απουσίαζε η Ν.Δ., η οποία είχε δεσμευτεί ότι θα έφερνε απάντηση
επί του αιτήματος της ΠΟΑΣΥ.
Η τοποθέτηση των κομμάτων, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ μετά τη σύσκεψη είναι η παρακάτω:
« Ο Βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ κ. Πεταλωτής, αφού
αναφέρθηκε εν γένει στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την αναβάθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας και των εργαζομένων αστυνομικών επισημαίνοντας την υποδεέστερη οικονομική θέση τους,
λόγω αδικιών που υφίστανται έναντι των υπολοίπων δημοσίων
υπαλλήλων, τόνισε, επί της πρότασης της Ομοσπονδίας, ότι η
δομή ενός τεράστιου σωματείου καθιστά αδύνατη τη συνδικαλιστική λειτουργία και δυσχεραίνει την επικοινωνία με τα μέλη
του, αλλά και την κοινωνία, καθώς η σχέση αυτή, μελών - αστυνομικών και κοινωνίας πρέπει να είναι αμφίδρομη.
Αυτό όμως είναι δύσκολο με την υφιστάμενη δομή, γι’ αυτό
και το κόμμα του υποστηρίζει τα μικρότερα και ευέλικτα συνδικαλιστικά σχήματα.
Ο εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ κ. Μπαμίχας, Γραμματέας του
κόμματος, αποδεχόμενος την πρόταση της Ομοσπονδίας, τόνισε ότι αν το κυβερνόν κόμμα δεν πάρει μια ξεκάθαρη θέση για
το συγκεκριμένο θέμα της συζήτησης, δύσκολα θα καταστεί
δυνατή η υλοποίηση της πρότασης της Ομοσπονδίας, επισημαίνοντας την επιφυλακτικότητά του ως προς τις προθέσεις του κ.
Υπουργού Εσωτερικών, διότι η κυβέρνηση δεν έχει δείξει και
ιδιαίτερη ευαισθησία - αποδοχή στα ζητήματα του συνδικαλιστικού κινήματος γενικότερα..
Επισημαίνουμε ότι η συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής επαναλήφθηκε σήμερα, διότι ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Θεσσαλονίκης κ. Κων/νος Γκιουλέκας
κατά την προηγούμενη συνάντηση, ζήτησε, στη διεξαχθείσα
τότε συζήτηση, να ενημερώσει πρώτα το κόμμα του, έτσι ώστε
επί των διαλαμβανομένων να καταθέσει στη συνέχεια, εκ μέρους του κόμματός του ολοκληρωμένες θέσεις.
Οι εργασίες όμως πραγματοποιήθηκαν χωρίς να προσέλθει κανένας εκπρόσωπος από πλευράς Νέας Δημοκρατίας και
ούτε σχετική προς τούτο ενημέρωση υπήρξε, γεγονός που καταγγέλθηκε από τους εκπροσώπους των κομμάτων με την παράλληλη έκφραση δυσαρέσκειας από το προεδρείο της Ομοσπονδίας.
(Σε άλλη στήλη αναφέρεται αναλυτικά
η τοποθέτηση του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτη
Πλούμη και οι προτάσεις του για να ξεπεραστεί η σημερινή
κρίση σελ. 4).
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Θέμα: "Χορήγηση αλεξίσφαιρων γιλέκων στη Γενική Διεύθυνση
Ασφαλείας Επισήμων - Τμήμα Υπηρεσίας Προστασίας Επισήμων ".
Προσφάτως χορηγήθηκαν στο
τμήμα Υπηρεσίας Προστασίας Επισήμων της Γενικής Διεύθυνσης
Ασφαλείας Επισήμων αλεξίσφαιρα
γιλέκα ατομικής προστασίας τύπου
“Minotaur”, κατασκευής των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων ΑΒΕΕ
(ΕΒΟ ΠΥΡΚΑΛ).
Οι τεχνικές προδιαγραφές των
εν λόγω αλεξίσφαιρων γιλέκων κρίνονται μη αποδεκτές και αποκλίνουν σημαντικά από τις οριζόμενες
σχετικές τεχνικές προδιαγραφές,
μεταξύ άλλων, του Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας στα εξής σημεία:
Το αλεξίσφαιρο γιλέκο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 kg σε μέγεθος large, ενώ ο συγκεκριμένος τύπος “Minotaur” έχει βάρος 3 kg στο
μέγεθος medium και φτάνει τα 4,5 5 kg στα μεγάλα μεγέθη, τα οποία
αποτελούν την πλειοψηφία των χορηγηθέντων γιλέκων.
Το αλεξίσφαιρο γιλέκο πρέπει
να φέρει χαμηλό βάρος ώστε να μην
εμποδίζει τις κινήσεις τού φέροντος
κατά την οδήγηση υπηρεσιακών
οχημάτων και μηχανών.
Ο τύπος “Minotaur” εξ αιτίας
του βάρους του και του μεγέθους

του είναι δύσχρηστος καθιστώντας
τούς φέροντες δυσκίνητους και δυσχεραίνοντας την εκτέλεση της
υπηρεσίας τους.
Το αλεξίσφαιρο γιλέκο πρέπει
να διασφαλίζει άνετη, ασφαλή και
διακριτική φόρμα και επίσης να μπορεί να φορεθεί εσωτερικά με πλήρη
απόκρυψη. Ο τύπος “Minotaur” εξαιτίας της διαμέτρου και του μεγέθους του είναι άβολος, μη διακριτικός, ενώ η πολύωρη χρήση του κουράζει τους υπηρετούντες στην Υπηρεσία Προστασίας Επισήμων.
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουρ-

δεδομένου ότι τεχνικά είναι υποδεέστερα των προδιαγραφών - «τεχνικών απαιτήσεων» που θέτει το
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για
την «Προμήθεια Αλεξίσφαιρων Γιλέκων επιπέδου προστασίας ΙΙΙΑ»;
• Από ποια αρμόδια υγειονομική
επιτροπή έχει κριθεί κατάλληλος ο
συγκεκριμένος τύπος αλεξίσφαιρου γιλέκου, δεδομένου ότι καταγγέλλονται από διάφορες υπηρεσίες
της Ελληνικής Αστυνομίας περιπτώσεις μυκητιάσεων, σοβαρών ερεθισμών και δερματικών παθήσεων;
Ο ερωτών βουλευτής,
Φώτης Κουβέλης
*****

γοί:
• Με ποια κριτήρια χορηγήθηκαν τα αλεξίσφαιρα γιλέκα ατομικής προστασίας τύπου “Minotaur”,

H απάντηση του Yπουργείου
Δημόσιας Tάξης στην ερώτηση του
κ. Φώτη Kουβέλη για τα αλεξίσφαιρα αναφέρει ότι η Kυβέρνηση του
ΠAΣOK είχε παραγγείλει το συγκεκριμένο τύπο αλεξίσφαιρων γιλέκων με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές και εμείς είμασταν υποχρεωμένοι να υλοποιήσουμε τη σύμβαση.
Bλέπουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις και μελετούμε την αντικατάστασή τους στο μέλλον κατόπιν
αποφάσεων της τεχνολογικής επιτροπής που έχει συσταθεί στο
Yπουργείο Δημόσιας Tάξης.

BÚÂ Ò˜ ·ÏÏ¿Í·Ó ÔÈ Î·ÈÚÔ›!!!
Αστυνόμοι, Πυροσβέστες και Λιμενικοί από το
1998 και μετά, με κορύφωση το 2002-2003 και προεκλογικά το 2004 , βρίσκονταν διαρκώς στον δρόμο.
Απαιτούσαν:
Επικίνδυνο και Ανθυγιεινό,
Νέο Μισθολόγιο, Πενθήμερο, Νυχτερινά ,
Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας,
Εκδημοκρατισμό, Εκσυγχρονισμό
και πολλά άλλα.
Μετά τις εκλογές του 2004 τα πράγματα άρχισαν
να αλλάζουν σιγά - σιγά. Έγιναν δυο - τρεις κινητοποιήσεις, βγήκαν κάποιες ανακοινώσεις με διαφορετικό φυσικά ύφος από αυτές που έβγαιναν με την προηγούμενη κυβέρνηση και δειλά δειλά άρχισαν να ακούγονται
φωνές συνδικαλιστών που έπλεκαν εγκώμια Υπουργών.
Ένας άσχετος με το χώρο των σωμάτων ασφαλείας, αν παρακολουθούσε τη διαδρομή μας από το 1998
μέχρι σήμερα και είχε πληροφόρηση μόνο από τις ανακοινώσεις των συνδικάτων και τις τοποθετήσεις των
συνδικαλιστών, θα έβγαζε το συμπέρασμα ότι ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήματα και λύθηκαν όλα τα προβλήματα που είχαμε μέχρι το 2004.
Η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική. Όχι μόνο δεν λύθηκαν προβλήματα αλλά αντίθετα
πολλαπλασιάστηκαν.
Μπαίνουν πλέον σε αμφισβήτηση κεκτημένα δικαιώματα πολλών ετών. Με το ασφαλιστικό και την προπαγάνδα που γίνεται οι εργαζόμενοι που φοράνε στολή
έχουν πειστεί ότι θα πάρουν σύνταξη όταν στο ένα χέρι
κρατάνε το γκλομπ και στο άλλο το μπαστουνάκι.
Και τα συνδικάτα αντί να απαιτήσουν από την κυβέρνηση να τους δώσει κάποιο σχέδιο ή να ανοίξει τα
χαρτιά της, προωθούν την πολιτική της κάνοντας άτοπες συγκρίσεις με άλλους ευρωπαίους συναδέλφους

μας. Φαίνεται ότι ξέχασαν γρήγορα το αγωνιστικό μας
παρελθόν.
ΒΡΕ ΠΩΣ ΑΛΛΑΞΑΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ!
Oι συνδικαλιστικές ηγεσίες των Oμοσπονδιών της
EΛ.AΣ., Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος χωρίς
κανένα διάλογο δείχνουν να μην ανησυχούν για το
ασφαλιστικό των εργαζομένων σ’ αυτά.
Φανταστείτε με κάποια άλλη κυβέρνηση να παίρναμε τους ίδιους μισθούς με την ακρίβεια που επικρατεί
και τη διαρκή επίθεση στα εισοδήματά μας.
Σίγουρα η στάση μας δεν θα ήταν ίδια.
Η Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας θα είχαν
πλημμυρήσει με εργαζόμενους των Σ.Α. που θα
κατήγγειλαν αυτήν την πολιτική που επιτίθεται στα εισοδήματά τους, τους καταργεί δικαιώματα και με ένα
μισθό τής πείνας τούς βάζει απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες και εργαζόμενους.
Κάποτε η συνδικαλιστική πρακτική των Σ.Α. ήταν
αξιοθαύμαστη, ρωμαλέα, αποτελεσματική και άνοιγε
δρόμους.
Τι έχει αλλάξει άραγε τα τελευταία τέσσερα χρόνια
και επικρατεί μακαριότητα;
Μήπως τα συνδικάτα άλλαξαν πορεία και λειτουργούν ως βαλβίδα ασφαλείας της κυβέρνησης;
Αν όχι τι περιμένουν και δεν φωνάζουν;
Ως εργαζόμενος θα ήθελα οι εκπρόσωποί μου να μιλάνε για τα προβλήματά μου και όχι να παρέχουν στήριξη σε φαινόμενα Ομόνοιας, ζαρντινιέρας, σιδερογροθιάς, πράσινων παπουτσιών, ραβδούχων και ψεκαστών, κακοποίησης πολιτών και μεταναστών.
Με αυτή την τακτική εκτός από τους συναδέλφους
διώχνουν από κοντά μας και την κοινωνία που έχουμε
ανάγκη τη στήριξή της.
H σιωπή και η απραξία δεν είναι πάντα χρυσός!
H σύνταξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
του Aρχηγού της Σκότλαντ Γιάρντ Sirlan Blair
«Eισαγωγή παιδιών μεταναστών στην EΛ.AΣ.
μέσω Πανελλαδικών Eξετάσεων
Αθήνα 15 Μαΐου 2008
Αρ. Πρωτ.:200/4/78
Σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα, ο Αρχηγός της Σκότλαντ
Γιάρντ SirIan Blair«υπέδειξε» στην
Ελληνική Αστυνομία ότι για να
αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα
των αλλοδαπών, πρέπει να προσλαμβάνονται στο Αστυνομικό Σώμα και αλλοδαποί πολίτες.
Μάλιστα, η πρότασή του, φαίνεται να προκαλεί «ταραχή» σε ορισμένους αξιωματούχους της Αστυνομίας, η οποίοι προφανώς την
άκουγαν για πρώτη φορά…
Ως συνδικαλιστικό κίνημα, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του ξένου επίσημου, αλλά θεωρούμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε στους «αυτόχθονες ιθαγενείς» ότι από το
2005 είχαμε προτείνει ολόκληρο
πακέτο μέτρων στο πλαίσιο ειδικής
συνδιάσκεψης
συνδικαλιστικών
στελεχών με θέμα «Αλλοδαποί
στον τόπο μας».
Στο σημείο 6 της κεντρικής εισήγησης αναφερόταν ειδικότερα:
«-6. Ένταξη αλλοδαπών στο

αστυνομικό προσωπικό, άμεσα.
Είναι ένα τεράστιο θέμα, θέμα
ταμπού για την Ελληνική Αστυνομία, το οποίο έχει τεθεί και υπηρεσιακά, αλλά δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
Σε άλλες αστυνομίες υπάρχει η
δυνατότητα ένταξης και αλλοδαπών στα αστυνομικά τμήματα, με
διάφορες αρμοδιότητες.
Εδώ πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αμέσως
σε αστυνομικά καθήκοντα,με ειδική
σχέση, πολίτες τρίτων χωρών, διότι
τα παιδιά των μεταναστών που
γεννιούνται στη χώρα μας και αποκτούν την ελληνική υπηκοότητα,
φρονούμε ότι δεν μπορεί κανείς να
τα αποκλείσει από τις πανελλήνιες
εξετάσεις και να απαγορεύσει έτσι
την πρόσληψή τους στην Αστυνομία».
Οι αρμόδιοι, ως συνήθως, εκώφευσαν. Σήμερα, τρία χρόνια αργότερα, με την πρώτη «ωρολογιακή
βόμβα» να έχει εκραγεί στη Μανωλάδα, και την επερχόμενη «θαλασσοταραχή», κατά την έκφραση του
Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Πανα-

γιώτη Χηνοφώτη (βλέπε Πρακτικά
Βουλής, απάντηση στον βουλευτή
του K.K.E. κ. Καραθανασόπουλο
Νίκο στις 8-5-2008), τι έχουν να
πουν όλοι εκείνοι που συνήθως
«κάνουν πως δεν είδαν και δεν
άκουσαν»…

EÎÙﬁ˜ YËÚÂÛ›·˜
Eφημερίδα του Τμήματος
του Συνασπισμού
για τα Σώματα Aσφαλείας
Yπεύθυνος έκδοσης:

Νίκος Χουντής
Πλ. Eλευθερίας 1, 10553 Aθήνα
Tηλ: 210-3378400-7 • Fax: 210-3219914
www.syn@gr e-mail:sa@syn.gr

Ηλεκτρονική σχεδίαση
Εκτύπωση- Διεκπεραίωση
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες
Αριστέα Kαρπούζη
Θεοδοσίου 21 Ίλιον
Tηλ.- Fax: 210-2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr
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Βαθμολόγιο ΕΛ.ΑΣ.
(Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης - "Ρύθμιση
θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας")
Η κοντόφθαλμη πολιτική του υπουργείου Εσωτερικών
από τη μια αυξάνει τον αριθμό των βαθμοφόρων, και κυρίως
των ανώτερων αξιωματικών, τινάζοντας στον αέρα τα ασφαλιστικά ταμεία -Μετοχικό Ταμείο Στρατού- και από την άλλη
η αιτιολογική έκθεση αναφέρει ότι "το προτεινόμενο σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης έχει σαν στόχο να δημιουργήσει
κατ’ αρχήν κίνητρο περαιτέρω παραμονής στο Σώμα των
αστυνομικών που διαθέτουν πολυετή και πολύτιμη εμπειρία,
με δεδομένο ιδίως ότι η πρόωρη έξοδος του προσωπικού
από το Σώμα προκαλεί και σοβαρά προβλήματα στα ασφαλιστικά ταμεία ενόψει των δημοσιονομικών και δημογραφικών
δεδομένων της χώρας μας".
Οι φήμες για επικείμενο ασφαλιστικό νόμο που θα αφορά
και στα Σώματα Ασφαλείας τρέπει τους εργαζόμενους σ' αυτά σε πρόωρη φυγή με αποτέλεσμα τα Ασφαλιστικά Ταμεία
να οδηγούνται σε κατάρρευση και οι εργαζόμενοι, κάτω από
πίεση, να φεύγουν με μειωμένες αποδοχές.
Με το καινούριο βαθμολόγιο, στην ουσία, μπαίνει από το
παράθυρο ένας νέος ασφαλιστικός νόμος, ο οποίος αλλάζει
τα δεδομένα και τον προγραμματισμό κάθε εργαζόμενου
που έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
Σε μια κοινωνία, που βρίθει από σκάνδαλα και μίζες του
δικομματικού σκηνικού, η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να
στηρίξει το εισόδημα των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας και να μην τους οδηγεί στην απόγνωση, στη μοιρολατρία, τον ατομικισμό και τη μαύρη εργασία.
Είναι καιρός οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας να
δουν πραγματικά ποιοι τους εμπαίζουν προεκλογικά και μετεκλογικά τους οδηγούν σε μόνιμη και διαρκή λιτότητα.
Η οικονομική στενότητα, ο πληθωρισμός, η ακρίβεια που
κυρίως άνοιξε η πολιτική της κυβέρνησης, με τις υπέρογκες
αυξήσεις στις Δ.Ε.Κ.Ο., άνοιξε τον ασκό του Αιόλου και την
όρεξη στους κάθε λογής καιροσκόπους και κερδοσκόπους
με την ψευδαίσθηση ότι η αγορά λειτουργεί με τους δικούς
της κανόνες.
Δυστυχώς για τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας η αύξηση του 4,5% δεν φτάνει ούτε για την αύξηση των
τιμολογίων της Δ.Ε.Η.. Η πολιτική αυτή είναι η συνέχεια της
πολιτικής που εφάρμοσε και το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια,
εξαφανίζοντας το εισόδημα των εργαζομένων και εξαναγκάζοντάς τους στη μαύρη εργασία με τα γνωστά αποτελέσματα. Η κοινωνία περιμένει από τους ταλαιπωρημένους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας να παλέψουν ενάντια
στη σύγχρονη μάστιγα που λέγεται εγκληματικότητα (ναρκωτικά, (κλοπές, διαρρήξεις , οικονομικό έγκλημα, εκμετάλλευση γυναικών κλπ.) για σωστή αστυνόμευση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δια του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του
(κ. Θοδωρή Δρίτσα) στη συζήτηση για το βαθμολόγιο στο
Κοινοβούλιο ήταν ξεκάθαρος -πλήρη αποστρατικοποίηση
της ΕΛ. ΑΣ., καμία αλλαγή στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα
των εργαζομένων, κατάργηση και του νόμου Ρέππα-Σιούφα
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για μείωση της σύνταξης από 80% σε 70% των
πραγματικών αποδοχών, ενίσχυση των ταμείων και σωστή
διαχείριση των αποθεματικών τους και συνδικαλιστικό έλεγχο αυτών, κατάργηση του βαθμολογίου της ΕΛ.ΑΣ., νέα πολιτική για την εκπαίδευση των εργαζομένων, δημιουργία
σχολής στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., αξιοκρατία με αξιοποίηση των
στελεχών που έχουν εμπειρία και εξειδίκευση στην εργασία
επιλέγοντας σύγχρονες μορφές διοίκησης, διαφάνεια, κοινοβουλευτικό έλεγχο για μια σύγχρονη δημοκρατική και
αποτελεσματική αστυνομία προς όφελος των ίδιων των εργαζομένων αλλά και της κοινωνίας την οποία έχουν κληθεί
να υπηρετούν.
Οι προτάσεις μας για ΑΜΕΣΗ και αξιοπρεπή
διαβίωση των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας
εξαιτίας τις υπάρχουσας οικονομικής κρίσης
πέραν των άλλων προτάσεών μας :
1) Aναγνώριση του επικίνδυνου και ανθυγιεινού
της εργασίας στους πυροσβέστες, λιμενικούς, αστυνομικούς ήταν άλλωστε προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης.
2) Νέο μισθολόγιο με κατώτερο μισθό 1.300 Ε
για τους νέους αστυφύλακες και ενσωμάτωση σ' αυτόν
όλων των επιδομάτων.
3) Στεγαστικά δάνεια μειωμένου επιτοκίου
σε όλους τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας
για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.
4) Εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για υπερωριακή
απασχόληση, νυχτερινή εργασία
και πενθήμερη οκτάωρη εργασία.
5) Ενιαία μισθολογική πολιτική στο σύνολο της ΕΛ.ΑΣ.
χωρίς διακρίσεις για: ΜΑΤ, Βουλή, ειδικές υπηρεσίες,
ΕΥΠ και ειδικούς λογαριασμούς.
6) Πραγματική στήριξη στις οικογένειες των εργαζομένων
στα Σώματα Ασφαλείας - Αστυνομία, Πυροσβεστική
και Λιμενικό - για: παιδικούς σταθμούς, κατασκηνώσεις,
εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους, οικονομικό βοήθημα στις πολύτεκνες οικογένειες.
7 Εκπτώσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ στις πολύτεκνες οικογένειες και αύξηση του αφορολόγητου ποσού τους.
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Oι Aστυνομικοί στην Eθνική Aντίσταση
Η Εθνική Αντίσταση στην
Ελλάδα, χαρακτηρίζεται και διακρίνεται για την καθολικότητά της.
Καθολικότητα:
α) Στο χρόνο: Από την πρώτη
ως την τελευταία μέρα της κατοχής
β) Στο χώρο: Από τη μια άκρη
της Ελλάδας ως την άλλη, στα
βουνά και στις πεδιάδες, στα χωριά και στις πόλεις
γ) Στις ηλικίες: Μικρά παιδιά,
έφηβοι, νέοι, γέροι
δ) Στα φύλα: Γυναίκες και άνδρες
ε) Στην κοινωνική διαστρωμάτωση: Εργάτες, αγρότες, υπάλληλοι, συνταξιούχοι, επιστήμονες,
καλλιτέχνες, διανοούμενοι, ιερωμένοι, στρατιωτικοί, εκπαιδευτικοί,
φοιτητές, μαθητές.
Σ΄αυτή την καθολική συμμετοχή στην Εθνική Αντίσταση, όσο κι
αν φαίνεται περίεργο, εκ πρώτης
όψεως, συμμετείχαν και οι υπάλληλοι της Αστυνομίας πόλεων και
της Χωροφυλακής.
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ
Τα Σώματα Ασφαλείας, από την
φύση τους ως κατασταλτικός μηχανισμός, ως όργανα υπηρέτησης
της κρατικής εξουσίας, υπηρετούν
τυφλά το όποιο κράτος, εθνικό ή
εχθρικό.
Ως θεσμός, τα Σώματα Ασφαλείας, σχηματίστηκαν γι' αυτό το
λόγο κι αυτός είναι ο προορισμός
τους. Ειδικά στα δικτατορικά καθεστώτα τα Σώματα Ασφαλείας, από
όργανα «επιφορτισμένα με την
επιβολή του νόμου και την τήρηση
της τάξης» μετατρέπονται σε όργανα δίωξης των αντιφρονούντων,
του όποιου πολίτη αμφισβητεί την
εξουσία τους.
Το δικτατορικό καθεστώς της
4ης Αυγούστου, γαλουχημένο με
τα φασιστικά ιδεώδη, είχε μετατρέψει ακόμα περισσότερο τα Σώματα Ασφαλείας σε ιδιωτικά σώματα, εναντίον όλων των πολιτών οι
οποίοι αμφισβητούσαν τους δημιουργούς του «Γ' Ελληνικού Πολιτισμού» όπως αυτοαποκαλούνταν οι
ίδιοι οι δικτάτορες.
Συνεπείς, λοιπόν, με τον εαυτό
τους, με τη φύση τους και τον προορισμό τους τα Σώματα Ασφαλείας, ως θεσμός, πέρασαν στην υπηρεσία των κατακτητών.
Γι' αυτό το λόγο και παρέδωσαν
τους πολιτικούς κρατούμενους,
αντίπαλους του καθεστώτος, στη
συντριπτική πλειοψηφία τους κομμουνιστές, στα στρατεύματα κατοχής, όπως και τους καταλόγους
των αντιφρονούντων, τους οποίους είχαν υπό παρακολούθηση.
Εδώ, όμως, υπήρξε και η πρώτη
αντίδραση των υπηρετούντων
υπαλλήλων στα Σώματα Ασφαλείας. Οι αστυνομικοί Σταθμάρχες
Χωροφυλακής Σίκινου, Φολεγάνδρου, Κιμώλου και Ίου, καθώς και
οι χωροφύλακες των αντίστοιχων
Σταθμών, βοήθησαν άμεσα, ή έμ-

μεσα, ή έκαναν στραβά μάτια και
απελευθερώθηκαν ή δραπέτευσαν
178 πολιτικοί κρατούμενοι, εξόριστοι σ’αυτά τα νησιά.
Είναι φανερό. Δεν είναι μεμονωμένες πράξεις, μεμονωμένων
ατόμων. Δεν ήταν επίσης κι ένα καθολικό φαινόμενο.
Το γεγονός όμως ότι υπήρξε
αυτού του είδους η αντίδραση κι
από τις πρώτες μέρες της κατοχής,
αποδεικνύει ότι το δικτατορικό καθεστώς δεν είχε καταφέρει να διαβρώσει, με τα φασιστικά ιδεώδη,
όλους τους υπαλλήλους, που υπηρετούσαν στα Σώματα Ασφαλείας.
Αντίθετα, τα πατριωτικά, τα
αντιφασιστικά και τα δημοκρατικά
ιδεώδη, οδήγησαν πολλούς απ' αυτούς και στη συμμετοχή στην Εθνική Αντίσταση.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Την πρώτη αυτή αντίδραση
ακολούθησαν κι άλλες
• Στην Ελασσόνα ο ενωμοτάρχης πληροφορεί την τοπική οργάνωση του ΚΚΕ ότι πρόκειται να γίνουν συλλήψεις και οι παρακολουθούμενοι κομμουνιστές, κρύβονται
και διαφεύγουν τη σύλληψη από
τις αρχές της κατοχής.
• Στην Αθήνα ο αστυφύλακας
Παναγιώτης Βουτόπουλος, ο
οποίος δεν πρόδωσε τον Απόστολο Σάντα και τον Μανώλη Γλέζο,
που τους συνέλαβε στις 31 Μαΐου
1941, επί της οδού Ερμού, για παράβαση του χρόνου κυκλοφορίας
(πέραν της δωδεκάτης) και κράτησε το μυστικό για την αρπαγή της
σβάστικας («Αστυνομική Επιθεώρησις», 1 Σεπτ. 1950, τεύχος 26),
απολύεται μαζί με όλους τους εν
υπηρεσία αστυνομικούς των τμημάτων γύρω από την Ακρόπολη.
• Η άρνηση ανδρών της Χωροφυλακής να ορκιστούν πίστη στον
Μουσολίνι και η απόλυσή τους.
• Η παραδοχή από μέρους του
Γερμανού στρατιωτικού διοικητή
Αθηνών, της ανοχής των Ελλήνων
Αστυνομικών απέναντι σε εκδηλώσεις υπέρ των Άγγλων αιχμαλώτων, στο ανακοινωθέν του της
31 Μαΐου 1941: «Αι τοιαύται εκδηλώσεις γίνονται ανεκταί εκ μέρους
της ελληνικής αστυνομίας…».
• Η εκτέλεση του χωροφύλακα
Σινάνογλου, διότι άνοιξε τις φυλακές Καστοριάς και άφησε ελεύθερους, τους κρατούμενους αγωνιστές το 1942 («Ιστορία Αντίστασης
1940-45», Εκδ. «Αυλός», Αθ.1979,
τ.β΄, σελ. 577).
• Η συμμετοχή του υπομοίραρχου Γεράσιμου Μαζαράκη και των
ανθυπομοιράρχων Παν. Γεωργακόπουλου και Γιάννη Χριστόπουλου στην οργάνωση, που σχηματίστηκε στα Γρεβενά το Σεπτέμβριο
του 1941 εναντίον του «Βασιλείου
της Πίνδου», που δημιούργησαν οι
κατακτητές στην καρδιά της Ελλάδας.
• Η προσχώρηση του μοιράρχου Θωμά Βενετσανόπουλου, διοικητή Σταθμού Χωροφυλακής

Σιατίστης, με όλη τη δύναμη των
ανδρών του, στον ΕΛΑΣ.
• Προσχώρηση στον ΕΛΑΣ του
Σταθμού Χωροφυλακής Λιβαδίου,
με επικεφαλής τον μοίραρχο Χρήστο Πατούσα.
• Το ίδιο και οι χωροφύλακες
του Σταθμού Βούρμπας και του
Σταθμού Καρυάς.
• Στην πορεία του χρόνου, αρκετοί χωροφύλακες και αξιωματικοί της χωροφυλακής, σε όλη την
Ελλάδα,
προσχώρησαν
στον
ΕΛΑΣ, στον ΕΔΕΣ και στην ΕΚΚΑ.
Η ΑΠΕΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ως θεσμός, ως συστατικό στοιχείο καταστολής της κρατικής
εξουσίας, τα Σώματα Ασφαλείας
υπηρέτησαν τον κατακτητή σε βάρος του ελληνικού λαού.
Επί πλέον υπήρξαν αναμφισβήτητα αξιωματικοί οι οποίοι πρόδωσαν τον όρκο τους προς την πατρίδα και συνεργάστηκαν με τους κατακτητές.
Είναι, επίσης, γεγονός ότι άλλοι διαπνεόμενοι από αντικομμουνιστικό μένος παρέδιδαν κομμουνιστές στους κατακτητές κι από
την άλλη βοηθούσαν τους Συμμάχους ως πράκτορές τους.
Παραμένει, όμως, ως μοναδικό
γεγονός, ότι απ' όλη την κατεχόμενη Ευρώπη, μόνο στην Ελλάδα
απήργησαν αστυνομικοί το 1943.
Από πριν βέβαια είχε αρχίσει η
οργάνωση αστυνομικών στο ΕΑΜ
και το 1943 υπάρχει ήδη το ΕΑΜ
Αστυνομίας Πόλεων με επικεφαλής τον αστυνόμο Κώστα Γ. Τσαπόγα και τους αστυνόμους Α' Διονύση Δήμου και Ανδρουλιδάκη με
συμμετοχή υπαστυνόμων, ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων και αστυφυλάκων, η δύναμη του οποίου
έφτασε προς το τέλος της κατοχής
να αριθμεί 2.000 περίπου μέλη.
Οι αστυνομικοί της Αστυνομίας
Πόλεων πήραν μέρος στη μεγάλη
δημοσιοϋπαλληλική 8ήμερη απεργία της 23ης Ιουλίου 1943.
Η κατοχική κυβέρνηση Ιωάννου
Ράλλη απόλυσε αμέσως 450 αστυνομικούς για να σπάσει την απεργία.
Υποχρεώθηκε, όμως, να τους
επαναπροσλάβει, ύστερα από
απαίτηση των απεργών, εκτός από
40, τους οποίους κατήγγειλε ως
πρωταίτιους και τους παρέπεμψε
στο ιταλικό στρατοδικείο το οποίο
τους καταδίκασε σε 20 έως 50 χρόνια φυλάκισης.
Το μοναδικό αυτό φαινόμενο,
να απεργήσουν αστυνομικοί μόνο
στην Ελλάδα, απ' όλη την κατεχόμενη Ευρώπη, χρήζει ιδιαίτερης
επισταμένης έρευνας και μελέτης,
την οποία πρωτίστως πρέπει να
αναλάβουν να διενεργήσουν οι
ίδιοι οι αστυνομικοί.
Mανώλης Γλέζος
3.6.2008

™˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË ÙÔ‡ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ‡ ™YN
AÏ¤ÍË TÛ›Ú·
™˘Ó¤¯ÂÈ· ·ﬁ ÙËÓ 1Ë ÛÂÏ.
λά και στη θέση του προέδρου, να
στείλεις ένα μήνυμα στα νέα παιδιά, στους νέους εργαζόμενους
των σωμάτων ασφαλείας.
Γνωρίζω ότι όλο και περισσότεροι νέοι στρέφονται για επαγγελματική αποκατάσταση προς τα σώματα ασφαλείας, προσβλέποντας
σε μια σίγουρη και σταθερή εργασία, όταν βλέπουν γύρω τους την
αβεβαιότητα, την ανασφάλεια και
την ανεργία.
Αυτό που δεν πρέπει για κανένα λόγο να ξεχνούν είναι πως δεν
είναι απλά εργαζόμενοι, φέρουν

μεγάλη ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, που τους εμπιστεύεται ένα
τέτοιο δύσκολο κοινωνικό ρόλο.
Αποκλειστική τους υποχρέωση
είναι η προστασία του πολίτη και
να ξέρουν ότι ο Συνασπισμός,
όπως κάνει χρόνια τώρα, θα είναι
πάντα δίπλα τους στα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν και θα κάνει
ό,τι περνάει από τις δυνάμεις του,
μέσα και έξω από την Βουλή, για
την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων τους.
― Σ’ ευχαριστούμε πολύ για
τη συνέντευξη που μας παραχώρησες, που έχει για την εφημερίδα

μας μια ιδιαίτερη σημασία, μιας
και κλείνουμε φέτος 10 χρόνια κυκλοφορίας.
― Σας ευχαριστώ και εγώ για
την συνέντευξη και με την ευκαιρία θα ήθελα να πω για την εφημερίδα «Εκτός Υπηρεσίας», ευλογώντας τα γένια μας, ότι αποτελεί
ένα πρωτοπόρο εγχείρημα, και ιδιαίτερα όταν γίνεται από ένα κόμμα
της αριστεράς.
Εύχομαι να παραμείνει ένα βήμα ανοιχτής ενημέρωσης, επικοινωνίας και διαλόγου με τους εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας.
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EΛΛHNIKH
Για την κρίση
στο Συνδικαλισμό τής EΛ.AΣ
(Συνέχεια από τη 2η σελ.)
Είναι γνωστή σε όλους μας η κατάσταση που επικρατεί στο συνδικαλιστικό κίνημα των αστυνομικών
υπαλλήλων της χώρας μας.
Οι ευθύνες και των δύο πλευρών (Ομοσπονδίας Σωματείου) είναι μεγάλες. Ουσιαστικά, παρότι σχετικά
νέο, το σ.κ. των αστυνομικών έχει υιοθετήσει ό,τι πιο
αρνητικό υπήρχε στα συνδικάτα: άκρατος κομματισμός και υπόκλιση στις κυβερνήσεις, γραφειοκρατία,
μοιρολατρεία, μιντιολαγνεία, διαφθορά.
Οι ευθύνες των δύο κομμάτων που κυβέρνησαν και
με τις ενέργειες και παρεμβάσεις τους συνέβαλαν σ'
όλα τα παραπάνω είναι αυτονόητες.
Η πρόταση που γίνεται για τροποποίηση του νόμου
2265/1994 φαντάζει θετική και αν υιοθετηθούν οι επιμέρους προτάσεις (αλλαγές σε υπάρχουσες διατάξεις
και προσθήκες που δεν υιοθετήθηκαν με την ψήφιση
του νόμου το 1994) μπορεί να αποτελέσει τη βάση για
την υπέρβαση της σημερινής κρίσης.
Ο ΣΥΝ με τις προτάσεις του μέχρι σήμερα, μέσα
και έξω από τη Βουλή, επιδιώκει το ξεπέρασμα της
κρίσης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον κλάδο, να
μπορεί να διεκδικήσει λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που τον απασχολούν.
Δεν είναι τυχαίο που σήμερα κάθε διεκδίκηση έχει
ανασταλεί. Ούτε το Σωματείο, ούτε η Ομοσπονδία δείχνουν διατεθειμένοι και ικανοί να θέσουν πρόγραμμα
διεκδικήσεων και ν' αναπτύξουν δράση για ικανοποίηση αιτημάτων.
Όλα περιστρέφονται γύρω απ' τη διεκδίκηση των
«πρωτείων» στο σ.κ. Μέσα από τον ανταγωνισμό για
επίδειξη υποταγής προς τον Υπουργό και το κόμμα της
Ν.Δ. χωρισμένοι σε «διεφθαρμένους» και «ηθικούς»,
«καλούς» και «κακούς» πορεύονται στο δρόμο που
έχει οδηγήσει στην απαξίωση της συνδικαλιστικής
δράσης και έδιωξε τα μέλη απ' τα σωματεία.
Ουσιαστικά τα σωματεία και η ομοσπονδία έχουν
μετατραπεί σε «αδειανά πουκάμισα» αδύναμα, χωρίς
δυνατότητα να διεκδικήσουν κάτι για τον κλάδο και περιορίζονται στο να περιμένουν τη μεγαλοψυχία του
Υπουργού και τα ψίχουλα που θα ρίξει στους αστυνομικούς.
Ο ΣΥΝ στο παρελθόν, αλλά και σήμερα πρότεινε
και προτείνει μέτρα που μπορούν να συμβάλουν στην
ομαλοποίηση της κατάστασης.
Στην υποτιθέμενη περίπτωση που η κυβέρνηση φέρει θέμα τροποποίησης του ν. 2265/94 θα προτείνει ξανά:
1. Να δοθούν πλήρη πολιτικά δικαιώματα στους
εργαζόμενους των σωμάτων ασφαλείας. Η δικαιολογία ότι θα «κομματίζονται» τα στελέχη τους αν π.χ.
θέτουν υποψηφιότητα με κάποιο κόμμα φαντάζει κωμική αφού πρώτη απ' όλους «κομματίζεται» η εκάστοτε κυβέρνηση μεταφέροντας με διάφορους τρόπους
τον κομματισμό μέσα στα σώματα ασφαλείας.
2. Να δοθεί το δικαίωμα της απεργίας στο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας.
Το δικαίωμα που έχουν ΟΛΟΙ οι εργαζόμενοι δεν
μπορεί να το στερούνται οι λίγοι.
3. Να εφαρμοστεί η απλή αναλογική σε όλη τη δομή των συνδικάτων των αστυνομικών (σωματεία, ομοσπονδία).
Η απλή αναλογική ισχύει σήμερα στα συνδικάτα
της πυροσβεστικής και του λιμενικού και όχι των
αστυνομικών.
4. Να απαλειφθεί το άρθρο του νόμου που προβλέπει την ένταξη των αστυνομικών υπαλλήλων σε ξεχωριστή Συνομοσπονδία. Υπάρχει η πρόταση για ένταξη
της Ομοσπονδίας στην ΑΔΕΔΥ που συσπειρώνει
όλους τους δημόσιους υπαλλήλους.
5. Ο ΣΥΝ θεωρεί ότι ο υπάρχων νόμος που υποχρεώνει τους αστυνομικούς να είναι χωρισμένοι συνδικαλιστικά (ανώτεροι και κατώτεροι) πρέπει να καταργηθεί. Ας επιλέξουν οι ίδιοι οι αστυνομικοί πώς θα δομήσουν το σ.κ. του κλάδου τους.
6. Θεωρούμε κατ' αρχήν θετική την πρόταση για
δημιουργία πρωτοβάθμιων οργανώσεων «στα όρια
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» και όχι «σε κάθε
Νομό» που προβλέπεται και ισχύει σήμερα.
Η εφαρμογή, όμως, μιας τέτοιας διάταξης, που θα
οδηγήσει στη δημιουργία 4 ενώσεων στην Αττική, αντί
μιας που υπάρχει σήμερα, χρειάζεται τη συνεννόηση
και τη συμμετοχή ΟΛΩΝ.
Δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα αποκλεισμών. Γι
αυτό θεωρούμε ότι η Ομοσπονδία, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, αλλά και οι άλλες τάσεις
και δυνάμεις έχουν λόγο και δικαίωμα συμμετοχής.
Πρέπει να συμμετάσχουν.
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Ο ΣΥΝ ΓΙΑ ΤO POΛO THΣ ΕΥΠ
Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Συλλόγων ΕΥΠ επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Κράτος - Ασφάλεια και ο ρόλος των Υπηρεσιών
Πληροφοριών. Η περίπτωση της Ελλάδας».
Στην ημερίδα παραβρέθηκαν και μίλησαν ο Υπουργός
Εσωτερικών κ. Προκόπης Παυλόπουλος και εκπρόσωποι
των κομμάτων Ν. Δ., ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΛΑΟΣ.
Συμμετείχαν επιστήμονες από Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα, ειδικοί των τομέων ασφάλειας, άμυνας και διπλωματίας, καθώς και εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ, της οποίας είναι μέλος η Ομοσπονδία.
Ο εκπρόσωπος του ΣΥΝ αναφέρθηκε στην παρέμβασή
του και στο θέμα της εκποίησης του ΟΤΕ και τις επιπτώ-

σεις του στον τομέα της εθνικής ασφάλειας.
Μεταξύ άλλων ανέφερε: Εκτός των επιπτώσεων που
θα υπάρξουν σχετικά με την ανάπτυξη της χώρας με την
αφομοίωση και διάχυση των νέων τεχνολογιών, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και κυρίως των ευρωζωνικών υπηρεσιών που είναι για τον 21ο αιώνα, ότι ήταν
ο εξηλεκτρισμός για τον 20ο αιώνα, εκτός της τιμολογιακής πολιτικής, στην επικαιρότητα τίθενται τα ζητήματα
της εθνικής ασφάλειας.
Το ζήτημα τίθεται για το αν κατοχυρώνονται τα συμφέροντα της χώρας μας με έναν ΟΤΕ στα χέρια μιας ξένης εταιρείας, στα χέρια ενός ξένου κράτους.
Από τη στιγμή, που το management του ΟΤΕ θα το
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ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ
ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ
ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ
Αναφέρουμε μόνο τους σκοπούς, όπως αναγράφονται στο καταστατικό της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ του Ν.1264/82 περί συνδικαλισμού
1. Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών, εργασιακών
συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του.
2. Η προάσπιση της προσωπικής ελευθερίας, της ελευθερίας, της σκέψης του λόγου και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών.
3. Η βελτίωση, καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας
και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών
4. Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.
5. Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών
6. Η πάλη για τη δημοκρατία, την κοινωνική πρόοδο και
την ειρήνη
7. Η ανύψωση του μορφωτικού και πνευματικού επιπέδου των μελών
8. Η επικοινωνία και η συνεργασία με ομοειδείς ενώσεις
αστυνομικών του εσωτερικού και εξωτερικού.
9. Η προβολή και η αναβάθμιση του έργου των αστυνομικών υπαλλήλων προς το κοινωνικό σύνολο.
10.Η εισαγωγή νέας τεχνολογίας και κατοχύρωση νέων
μεθόδων εργασίας
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 αστυνομικοί άρχισαν να μιλούν για δικαιώματα και ανθρώπινες συνθήκες
εργασίας, για ελευθερίες, για δημοκρατία, συνδικαλισμό.
Η απάντηση "ορθή κοφτή": κομμουνιστής είσαι ρε, τι είναι αυτά που λες, πού νομίζεις ότι είσαι στο συνδικάτο οικοδόμων; Στα πρώτα βήματα παράνομα, μικρές παρέες
ανθρώπων που ούτως ή άλλως είχαν άλλη άποψη για την
λειτουργία και τον ρόλο της Αστυνομίας, άποψη που ακόμα και σήμερα αγωνίζονται να αναδείξουν τον κοινωνικό
ρόλο του Αστυνομικού, καταξιωμένο κοντά στον πολίτη.
Ο μόνος πολιτικός χώρος που στηρίζει και τάσσεται
ανοιχτά υπέρ του δικαιώματος του συνδικαλισμού στην
Αστυνομία είναι το ΚΚΕ και η Αριστερά. Γενικότερα με
την επιτροπή για τον δημοκρατικό αναπροσανατολισμό
των ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και το ευρύτερο συνδικαλιστικό κίνημα. Μετά από πολλές επιφυλάξεις αρχίζει το
ξεμούδιασμα.
Γίνεται το πρώτο σωματείο, η Ε.Κ.Α, με πρόεδρο τον
Κώστα Συγγούνη, γραμματέα τον Μίλτο Ανδρικόπουλο,
το Θανάση Αθανασούλα και "Έτσι έγινε η αρχή", όπως
αναφέρεται και στο βιβλίο του Μίλτου Ανδικόπουλου.
Το ΠΑΣΟΚ αρχίζει τις διώξεις, φοβάται, θεωρούν
ανώριμο το προσωπικό της Αστυνομίας για συνδικαλισμό.
Η Ν.Δ. προσπαθεί μετά από πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες να κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές και κομματικοποιεί το σώμα. Το ίδιο κάνει και το ΠΑΣΟΚ.
Ο δικομματισμός αρχίζει να μοιράζει τις σάρκες της
αστυνομίας και τα δύο κόμματα μιλούν για το καλό της
Αστυνομίας προσβλέποντας μόνο στο στενό κομματικό
όφελος, σπέρνοντας το διχασμό.
Η πρώτη πορεία είναι γεγονός με την συμμετοχή των
πρωτοπόρων αστυνομικών πρωταγωνιστές στην υπόθεση του συνδικαλισμού στην ΕΛ.ΑΣ με την συμμετοχή του
συνδικάτου οικοδόμων, φυσικά μας περίμεναν τα ΜΑΤ
έξω απ' την βουλή.
Οι διώξεις άρχισαν, η ΝΔ όχι μόνο δεν ήθελε συνδικαλισμό στην αστυνομία αλλά και ξεκαθάριζε σε κάθε πλευρά ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί σωματεία στην αστυνομία, προσπαθούσε όμως να εκμεταλλευτεί πολιτικά τις
διώξεις που έκανε το ΠΑΣΟΚ.
Το ΠΑΣΟΚ μουδιασμένο και αναποφάσιστο στις εξελίξεις το μόνο που έκανε ήταν να ρίχνει λάδι στην φωτιά,
κυνηγώντας ανθρώπους, καταστρέφοντας οικογένειες,
χρησιμοποιώντας κάθε τρόπο τρομοκράτησης μέχρι και
επιφυλακή κήρυξε για να μην πραγματοποιηθεί η Γενική
Συνέλευση του Σωματείου της ΕΛ.ΑΣ.
Δύσκολα χρόνια, οι αντιθέσεις πολλές, για όλους

εμάς που είχαμε μια σχέση με τα πράγματα, "το ΠΑΣΟΚ
στην κυβέρνηση ο λαός στην εξουσία" και από την άλλη
διώξεις σε κάθε συνδικαλιστική φωνή, σε κάθε φωνή διαμαρτυρίας.
Οι συγκρούσεις πολλές, πολιτικές, ιδεολογικές, εργατικές, το παλιό και το καινούργιο, μια γενιά ανθρώπων
προοδευτικών που ήρθαν σκεπτόμενοι εκτός απ' την
επαγγελματική αποκατάσταση και την αλλαγή σ' αυτόν
τον χώρο, που τόσο είχε ταλανίσει την κοινωνία, νωπές
μνήμες, εμφύλιος, ΧΟΥΝΤΑ, πολυτεχνείο, μεταπολίτευση, η δεξιά και το κράτος της δεξιάς.
Γίνεται η κυβέρνηση Τζανετάκη και η οικουμενική με
το ΠΑΣΟΚ, ο Χαρίλαος Φλωράκης απαιτεί να σταματήσουν οι διώξεις των συνδικαλιστών αστυνομικών απ' τον
Κων/νο Μητσοτάκη, πολλοί αστυνομικοί γλιτώνουν τις
επιπτώσεις, βρίσκονται κατηγορούμενοι για σοβαρά αδικήματα, άρνηση παραλαβής φύλλου πορείας, παράβαση
καθήκοντος κτλ.
Η ΝΔ θέλει αυτοδυναμία και προσπαθεί να κερδίσει
τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας. Γίνεται συνάντηση με τον τότε υπουργό Δημόσιας Τάξης Γ. Κεφαλογιάννη, άρχισαν, θα δούμε και το βλέπουμε στο μέλλον κτλ.
Η κυβέρνηση Τζανετάκη δια του υπουργού οικονομικών Αντ. Σαμαρά δίνει αύξηση στους βασικούς μισθούς
στους εργαζόμενους, εξαργυρώνει την πολυπόθητη αυτοδυναμία και επιτέλους μετά από πολλές άκυρες προσπάθειες ο Κων. Μητσοτάκης γίνεται πρωθυπουργός και
ικανοποιεί την επιθυμία της κυρίας Μαρίκας Μητσοτάκη
να τον δεί Πρωθυπουργό.
Το σωματείο ήδη η Ε.Κ.Α απαριθμεί χιλιάδες μέλη ξεπερνιούνται σιγά-σιγά οι φόβοι, ο αγώνας συνεχίζεται γίνεται απεργία πείνας των μελών του Δ.Σ Ε.Κ.Α έξω από
το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, οι πολίτες άρχισαν να
βλέπουν με άλλο μάτι τον αστυνομικό που μιλούσε για
συνδικαλιστικά δικαιώματα, το πάντρεμα όμως του αστυνομικού συνδικαλισμού με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό
κίνημα δεν έγινε ποτέ.
Ιδρύεται η ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ το 1989 με ανθρώπους προσκείμενους στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, απάντηση στην ΕΚΑ με τον ν.1264/82, το
ΠΑΣΟΚ δείχνει το πραγματικό πρόσωπο, αρχίζει διώξεις
ακόμα και σε φιλικά προσκείμενους αστυνομικούς, η
αγανάκτηση είναι μεγάλη.
Το ΚΚΕ και η Αριστερά παραμένουν στο πλευρό όλων
των διωκόμενων αστυνομικών, ανοιχτοί σε όλες τις προκλήσεις, η συμπαράσταση είναι ξεκάθαρη και στα σωματεία και στη Βουλή, ο αγώνας για περισσότερη δημοκρατία και επίλυση των προβλημάτων αρχίζει να γίνεται υπόθεση των πολλών, τα σωματεία ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια, ο συνδικαλισμός παρά τα νομοθετικά τερτίπια, νόμος περί συνδικαλισμού καθιερώνεται στις συνειδήσεις
των αστυνομικών και της κοινωνίας.
Η ΑΔΕΔΥ φοβάται την αλλαγή συσχετισμών, στην
ηγεσία της ομοσπονδίας, το ρεύμα ΠΑΣΟΚ πήγαινε κάθε
χρόνο δεξιότερα την αστυνομία πλην ελάχιστων εξαιρέσεων του πρώην υπουργού της πρώτης κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ Γιάννη Σκουλαρίκη και του Παπαθεμελή που
άκουσε τις φωνές κάποιων συνδικαλιστών και έκοψε τον
ομφάλιο λώρο των ρουσφετολικών προσλήψεων και καθιέρωσε τις πανελλαδικές εξετάσεις στην ΕΛ.ΑΣ την μοριοποίηση μεταθέσεων και τον N. 2265/94 περί συνδικαλισμού.
Φασιστικού τύπου ενιαίο ψηφοδέλτιο κατόπιν εισηγήσεων συνδικαλιστικών στελεχών προσκείμενων στο χώρο του ΠΑΣΟΚ υπολογίζοντας ότι θα παρέμενε μόνιμα
στην εξουσία με τα ρουσφέτια και τα βολέματα να ελέγχει τα σωματεία μοιράζοντας καρέκλες.
Όμως τα πράγματα ήρθαν ακριβώς αντίθετα για το
ΠΑΣΟΚ σκάβοντας τον λάκκο να πέσει η ΝΔ, έπεσε το
ίδιο μέσα σ' αυτόν, άλλωστε η πολιτική του στα σώματα
ασφαλείας δεν διέφερε απ' την ΝΔ κάθε μέρα και δεξιότερη ώσπου ήρθαν και έγιναν ένα…
X.N.
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Η νομοθεσία στο Λιμενικό Σώμα υποχρέωνε την
πολιτεία να έχει κάνει προσλήψεις ώστε το τέλος του
2006 να υπηρετούν 10.156 Λιμενικοί.
Από το 2000 μέχρι και το 2003 με αφορμή και την
Ολυμπιάδα αυξήθηκε η δύναμη του Λιμενικού από
4.200 σε 7.850 άτομα.
Με την υπουργεία όμως Κεφαλογιάννη που πέρασε σαν λαίλαπα από τα λιμάνια και τις θάλασσες της
χώρας μας δεν έγινε καμία πρόσληψη. Αντίθετα, είχαμε συνεχείς αποστρατείες και αλλαγή του αντικειμενικού συστήματος προσλήψεων.
Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα:
1) Αντί να υπηρετούν πάνω από 10.000 Λιμενικοί,
είμαστε λιγότεροι από 7.000.
2) Καίριες και νευραλγικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και για να λειτουργήσουν οι Λιμενικοί
δουλεύουν χωρίς ωράριο, άδειες και ρεπό, βάζοντας
σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή αφού δεν έχουν τον
απαιτούμενο χρόνο ξεκούρασης.
3) Οι προσλήψεις που εξαγγέλθηκαν, αντί να γίνουν με αντικειμενικά κριτήρια γίνονται με τη διαδικασία περασμένων δεκαετιών, η οποία πριμοδοτεί τις
πελατειακές σχέσεις, και την ομηρία των επιτυχόντων στον πολιτικό που θεωρούν ότι τους βοήθησε.
Σε μια ναυτική χώρα με τεράστια ακτογραμμή και
πάνω από 3.000 νησιά και βραχονησίδες, που αποτελεί το Ν.Α. σύνορο της Ε.Ε., δέχεται τις αρνητικές
επιπτώσεις των παγκόσμιων αλλαγών, είναι πύλη εισόδου λαθρομετανάστευσης και εγκληματικότητας,
δεν χωρούν πολιτικά παιχνίδια και αποσπασματική
αντιμετώπιση των προβλημάτων του Λιμενικού.
Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να εγγυηθεί την αντικειμενικότητα στις προσλήψεις και την κάλυψη των
3.500 κενών θέσεων.
Όπως και στις υπόλοιπες Ε.Δ.και Σ.Α. οι προσλήψεις θα πρέπει να γίνονται πλέον μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίες εγγυώνται την αντικειμενικότητα και την κατ΄έτος εισαγωγή.
Όσο για τις 3.500 κενές θέσεις υπάρχουν πολλοί
ενδιαφερόμενοι με τεράστιες ικανότητες και προσόντα. Οι κυβερνήσεις με τις πολιτικές επιλογές τους
έχουν φροντίσει να έχουμε προσοντούχους άνεργους, οι οποίοι παρακαλούν για το αυτονόητο δικαίωμά τους στην εργασία.
Αντί να αγχώνεται διαρκώς η πολιτεία για το ξεπούλημα των λιμανιών και του εθνικού πλούτου, ας
αγχωθεί και λίγο για τη θεώρησή του. Η πρόσληψη
του απαραίτητου προσωπικού στο Λ.Σ. (ακόμα και
ωφελιμιστικά να το δουν) θα τους αποδώσει πολλαπλάσια.
Οι 800 προσλήψεις που εξαγγέλθηκαν είναι ένα
φως. Απαιτούνται, όμως, ταχύτερα και ορθότερα βήματα.
Ο πρώτος στόχος της ηγεσίας του ΥΕΝΑΝΠ θα
πρέπει να είναι η αλλαγή του ισχύοντος σήμερα διαβλητού και χρονοβόρου συστήματος προσλήψεων και
η κάλυψη του συνόλου των κενών στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Τάσος Μαυρόπουλος
μέλος του Δ. Σ. της ΠΟΕΠΛΣ

ΟΜΙΛΙΑ του ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
της Ν. Ε. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ν. ΕΒΡΟΥ σ. ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ ΚΩΣΤΑ
για το 8ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
10 Μαΐου 2008
Κύριοι Σύνεδροι,
Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ
χαιρετίζω το συνέδριό σας.
Η χώρα μας είναι ναυτική, πολυνησιακή με πάρα πολλά χιλιόμετρα ακτογραμμής, σταυροδρόμι εμπορικό και
πολιτισμικό, ναυτιλιακό σύνορο της
Ε.Ε και ιδιαίτερα η περιοχή μας, πέρασμα για την Μαύρη Θάλασσα.
Χώρα, όμως που δέχεται στα θαλάσσια σύνορά της την επιβάρυνση
από τις παγκόσμιες εξελίξεις είτε είναι
θετικές είτε είναι αρνητικές,.
Και εδώ ξεχωρίζει ο ρόλος του Λιμενικού Σώματος, ρόλος που ξεφεύγει
από τα στρατιωτικά πλαίσια, αλλά κινείται ή πρέπει να κινείται σ' ένα τελικά διαφορετικό επίπεδο.
Καλείστε να διαχειριστείτε το εισαγόμενο έγκλημα και τους δουλεμπόρους, αλλά και τους οικονομικούς
μετανάστες που ψάχνουν ένα διαφορετικό μέλλον σαν παιδιά ενός κατώτερου θεού, που χρειάζονται μάλιστα
μια διαφορετική μεταχείριση.
Καλείστε να διαφυλάξετε το περιβάλλον, να περιορίσετε την παράνομη
αλιεία, αλλά και να εγγυηθείτε την
ασφαλή διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων.
Ακόμα να διασφαλίσετε και τα θαλάσσια σύνορα από αμφισβητήσεις
ανόητων πολιτικών.
Πολλά έχετε να διαχειριστείτε
εσείς οι 7000 λιμενικοί με όλες τις καλές προθέσεις και διαθέσεις που απλόχερα προσφέρετε εσείς που το 2004
ήσασταν 7800 το 2006 έπρεπε: 10150
και το 2008 μόλις 6800.
Το αντικείμενο, λοιπόν, τεράστιο,
ο ρόλος του Λιμενικού Σώματος μεγάλος, αλλά οι ελλείψεις σε προσωπικό εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη
συνεχώς υποβαθμιζόμενη.
Κύριοι Σύνεδροι,
Από το βήμα του συνεδρίου σας,
καλούμε την πολιτική και όχι μόνον

ηγεσία, να προχωρήσει σε άμεσες
προσλήψεις κα κάλυψη όλων των κενών θέσεων.
Η έλλειψη του προσωπικού δεν
βοηθάει την αποφυγή ατυχημάτων,
την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην απορρύπανση σε περίπτωση ατυχήματος, τη σωστή αστυνόμευση, την ασφαλή επιτήρηση των
συνόρων.
Προσλήψεις, λοιπόν, με αξιοκρατικό σύστημα και μέσα από πανελλαδικές εξετάσεις.
Δεν θέλουμε λιμενικούς στρατιώτες, θέλουμε λιμενικούς με πανεπιστημιακού τύπου εκπαίδευση, με διαρκή μετεκπαίδευση, με οργανωμένες
σχολές, με καθηγητές ΑΕΙ με άριστο
τεχνολογικό εξοπλισμό.
Αυτά απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες και η πολυπλοκότητα των προβλημάτων που οι λιμενικοί καλούνται
να αντιμετωπίσουν καθημερινά.
Εδώ θα θέλαμε να σταθούμε και
στο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για
την ίδρυση Σχολής Λιμενικού Σώματος στην Αλεξανδρούπολη. Αίτημα
δρομολογημένο νομοθετικά που πολιτικές σκοπιμότητες δεν το αφήνουν να
υλοποιηθεί. Ειδικά, τώρα με την πιθανή κατασκευή του αγωγού πετρελαίου
Μπουργκάζ- Αλεξανδρούπολη, έργο
για το οποίο τονίζουμε για μια ακόμη
φορά σαν ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ είμαστε κάθετα αντίθετοι, η ίδρυση της σχολής
θα παίξει σημαντικό ρόλο καλύπτοντας ανάγκες που θα προκύψουν και
αφορούν τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και όχι μόνον.
Βέβαια τα προβλήματά σας δεν
σταματούν εδώ.
Ξέρουμε ότι δεν ικανοποιήθηκε το
αίτημα σας για χαρακτηρισμό του
επαγγέλματός σας ως επικίνδυνο και
ανθυγιεινό.
Ζητάμε επίλυση του ασφαλιστικού
ζητήματος και των εργασιακών σχέσεων, που αφορά τα ωράρια, τα ρεπό, τις
άδειες των εργαζομένων στα πλωτά.
Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν δεχόμαστε καμία

ρύθμιση από τις προτεινόμενες για το
ασφαλιστικό. Ζητάμε να αποσυρθούν
οι αντιασφαλιστικές διατάξεις Σιούφα
και Ρέππα.
Στηρίζουμε το αίτημα για άμεση
εφαρμογή του Π.Δ για τις μεταθέσεις
με απόσυρση όμως της πονηρής παραγράφου που αφορά τις έκτακτες μεταθέσεις που γίνονται για ανάγκες της
υπηρεσίας χωρίς κριτήρια.
Στηρίζουμε την αναγκαιότητα τεχνικής υποστήριξης του πλωτού περιπολικού στόλου που με τις μεγάλες
ελλείψεις με ευθύνη της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου Εμπορικής
Ναυτιλίας δεν το καθιστά αξιόμαχο.
Στηρίξαμε κα στηρίζουμε τη θεσμική κατοχύρωση του συνδικαλιστικού
κινήματος και της δράσης του.
Ζητάμε τη διεύρυνση της συμμετοχής των Λιμενικών με εκπροσώπους
στα ασφαλιστικά ταμεία, στα υπηρεσιακά συμβούλια, στις επιτροπές προμηθειών, στις επιτροπές επεξεργασίας
υπηρεσιακών ζητημάτων.
Αυτό άλλωστε σημαίνει διεύρυνση
της Δημοκρατίας σε συνδυασμό με
την απεμπλοκή από τον στρατιωτικό
ποινικό κώδικα.
Τέλος, στηρίζουμε την αποδέσμευση του προσωπικού από το να παίζουν
το ρόλο του αστυφύλακα με την εφαρμογή του ISPS.
Κύριοι Σύνεδροι,
Αγώνα έδωσε η αριστερά για το
συνδικαλιστικό κίνημα των σωμάτων
ασφαλείας. Μακρόχρονες οι προτάσεις, μεγάλη η συμπαράσταση του
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ.
Χαιρόμαστε που σήμερα το συνδικαλιστικό σας κίνημα μπορεί να παλέψει σε σωστή βάση διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματά σας.
Θεωρείστε λοιπόν, δεδομένη
τη συμπαράσταση του ΣΥΡΙΖΑ
Σας Ευχαριστώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.O.E.Π.Λ.Σ.
Με αφορμή δημοσίευμα του τύπου με θέμα τις υγειονομικές εξετάσεις του διαγωνισμού για την κατάταξη Λιμενοφυλάκων, η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή
της στο ιατρικό προσωπικό που έλαβε
μέρος στην διαδικασία, ακολουθώντας πιστά όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες που επιβάλλει η κείμενη
νομοθεσία για τις υγειονομικές εξετάσεις των νεοκατατασσομένων στελεχών τόσο του Λ.Σ. όσο και των Ενό-

πλων Δυνάμεων.
Επιπρόσθετα δε θεωρούμε τη διαδικασία πρόσληψης στελεχών Λ. Σ.
ως απαράδεκτη και αναχρονιστική,
όπως αυτό έχουμε καταγγείλει από
την ψήφιση του σχετικού νόμου για
την αλλαγή του συστήματος κατάταξης στελεχών Λ. Σ. από μόρια σε γραπτές εξετάσεις.
Πάγια θέση της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ είναι
η κατάταξη στελεχών Λ.Σ. να γίνεται
κατ΄ έτος μέσω των Πανελληνίων

Εξετάσεων και εισαγωγή των επιτυχόντων σε Λιμενική Ακαδημία όπου
θα εξέρχονται πλήρεις εκπαιδεύσεως
και γνώσεων, ικανοί να αντεπεξέλθουν στο ρόλο και στο έργο του Λ.Σ.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Δριβάκος
Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Γραικούσης

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Λ.Σ. ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Το 8ο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΠΟΕΠΛΣ έγινε φέτος στην Αλεξανδρούπολη. Η επιλογή της πόλης δεν
ήταν τυχαία, αφού σε αυτή την ακριτική περιοχή θα έπρεπε ήδη σήμερα να λειτουργεί η Ακαδημία Λ.Σ.
Ένα έργο που θα έβαζε κάποια τάξη στα προβλήματα
πρόσληψης, εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού.
Η ίδρυση της Ακαδημίας δεν είναι πρωτοποριακό εγχείρημα με άγνωστα αποτελέσματα που θα δικαιολογούσαν και κάποιες αναστολές. Είναι μία αναγκαιότητα αφού
το Λιμενικό είναι το μοναδικό ένστολο Σώμα που στερείται Ακαδημίας και εκπαίδευσης πανεπιστημιακού επιπέδου.
Η εκπαίδευση των Λιμενοφυλάκων (6μηνη) γίνεται σε
μια πολυκατοικία στο Χατζηκυριάκειο, των Υπαξιωματικών (9μηνη) σε στρατόπεδο του Πολεμικού Ναυτικού και
των Αξιωματικών (12μηνη) στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
του Πολεμικού Ναυτικού.
Οποιοσδήποτε μπορεί να κατανοήσει ότι το διάστημα

εκπαίδευσης είναι πολύ μικρό, αλλά και η φιλοσοφία πολύ
διαφορετική. Επόμενο είναι οι διαφορετικές νοοτροπίες
που διαμορφώνονται στην εκπαίδευση να προκαλούν
προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών, να μειώνουν
την αποτελεσματικότητα και να εμποδίζουν το σχεδιασμό
του εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Σώματος.
Για την ανέγερση της Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη, ο Δήμος είχε παραχωρήσει ένα κομμάτι της έκτασης
και με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου είχε παραχωρηθεί από το Υπουργείο Γεωργίας το υπόλοιπο της έκτασης
που απαιτείτο και το έργο θα ήταν αυτοχρηματοδοτούμενο.
Στην προεπιλογή απορρίφθηκε η μία εταιρεία και έκανε ένσταση. Εκτοτε από το τέλος του 2003, νέκρωσαν τα
πάντα και δεν έχει γίνει καμία ενέργεια.
Ο προηγούμενος υπουργός είχε φαίνεται άλλες προτεραιότητες. Για το συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά την
ύπαρξη του Λιμενικού έδειχνε ότι είχε άγνοια. Χαρακτηριστικές ήταν οι αναφορές του στη Βουλή, ότι δεν μπορεί

να γίνει Ακαδημία γιατί δεν έχουμε σπουδαστές και ότι
για να γίνει Ακαδημία στην Αλεξανδρούπολη θα πρέπει
να κλείσει κάποια από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.
Οι αναφορές αυτές δείχνουν άγνοια και σύγχυση του
Υπουργού ο οποίος στα τρεισήμισι χρόνια της υπουργίας
του δεν μπόρεσε να διακρίνει τη διαφορά του Λιμενικού
από το Εμπορικό Ναυτικό.
Ο προηγούμενος υπουργός έφυγε. Έχουμε άλλο
υπουργό σήμερα. Λεκτικά φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον για την ίδρυση της Ακαδημίας Λ.Σ. Γι’αυτό το λόγο
εξάλλου συστάθηκε και επιτροπή.
Για την υλοποίηση, όμως, του έργου απαιτείται πραγματική πολιτική βούληση. Αν αυτή υπάρχει ,τα έργο μπορεί να προχωρήσει άμεσα. Ελπίζουμε να είμαστε οι πρώτοι που θα διαψεύσουμε τον κανόνα ότι στην Ελλάδα άμα
δεν θες να γίνει κάτι συγκροτείς επιτροπές.
Τάσος Μαυρόπουλος
Μέλος Δ.Σ. της ΠΟΕΠΛΣ
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ΠYPOΣBEΣTIKO ΣΩMA
Ο ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ
ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣMA;
αρακολουθώντας τις εξαιρετικά ανησυχητικές εξελίξεις σχετικά με την απειλούμενη πειθαρχική δίωξη του προέδρου της
Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, με ιδιαίτερη έκπληξη αναγνώσαμε (εφημερίδα Έθνος 7-4-08)
δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Σ. Χατζηγάκη, σύμφωνα με τις οποίες «σε θεσμούς,
όπου υπάρχει ιεραρχία, δεν μπορεί οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργάνων να κρίνουν
και να στρέφονται κατά των ανωτέρων τους»
Τέτοιες δηλώσεις, αν αποδόθηκαν σωστά,
αποτελούν εκ μέρους της κυβέρνησης, έκφραση πολιτικής πρόθεσης με σκοπό τη φίμωση και
τον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης.
Θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι ειδικά στους
θεσμούς με ιεραρχία, που αναφέρει ο κ. Υπουργός, και σε αυτούς ανήκει και το Πυροσβεστικό
Σώμα, οι εργαζόμενοί τους, στερούνται του βασικού συνδικαλιστικού δικαιώματος της απεργίας.
Στερούμενοι αυτού του ουσιώδους και αποτελεσματικού μέσου, σι φορείς αυτοί, έχουν ως
βασικό μέσο διεκδίκησης τον λόγο και την έκφραση.
/\ν και αυτά τα μέσα περικοπούν ή πειθαρχικοποιηθούν, θα οδηγηθούμε σε αναχρονιστικές
τακτικές, παρωχημένων και καταδικασμένων
περιόδων της ιστορίας μας.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα παραπάνω
δεν αποτελούν κεντρική πολιτική πρωτοβουλία
τη κυβέρνησης και σε κάθε περίπτωση, χαιρετίζουμε την παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία, υπενθυμίζει στους φορείς άσκησης απονομής δικαιοσύνης και στην κοινωνία ότι : εκπτώσεις και ιεραρχικοί έλεγχοι για την ενάσκηση των αναφαίρετων ατομικών δικαιωμάτων (ελευθερία λόγου,
έκφρασης) αποτελούν προσβολή των προσωπικών ελευθεριών, ιδιαίτερα όσον αφορά την
άσκηση συνδικαλιστικού δικαιώματος.»
Σε κάθε περίπτωση, ως Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, θα προασπίσουμε το αναφαίρετο δικαίωμά μας, της ελευθερίας λόγου και έκφρασης για την προάσπιση
των συμφερόντων των μελών μας.

Π

Mε τιμη για το Δ.Σ.
O Πρόεδρος
Iωάννης Σταμούλης
O Γενικός Γραμματέας
Xρήστος Xρυσανθακόπουλος

Προβλήματα ενόψει αντιπυρικής περιόδου
1. Έλλειψη προσωπικού. Οι κενές
οργανικές θέσεις του Σώματος ξεπερνούν τις 4. 000. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην εκτελείται ο επιχειρησιακός
σχεδιασμός όπως προβλέπεται, τα πυροσβεστικά οχήματα να μην επανδρώνονται με τον αναγκαίο αριθμό πυροσβεστών και να υπολειτουργούν πολλές περιφερειακές αλλά και κεντρικές υπηρεσίες.
Η πρόσληψη των 1.270 πυροσβεστών, που είναι σε εξέλιξη, δεν θα έχει
ουσιαστικό αποτέλεσμα για την φετινή
αντιπυρική περίοδο, γιατί στην καλύτερη
των περιπτώσεων η έξοδος από τη σχολή δεν προβλέπεται να γίνει πριν τον Σεπτέμβρη του 2008.
Το σύστημα πρόσληψης είναι αναποτελεσματικό, ο χρόνος εκπαίδευσης
δεν είναι ικανός για ουσιαστική εκπαίδευση και προτείνεται η εισαγωγή μέσω
των Πανελλαδικών Εξετάσεων γιατί θα
υπάρχει ετήσια τροφοδότηση του Σώματος σε προσωπικό, μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας εκπαίδευση και εξειδίκευση, ομογενοποίηση του προσωπικού και
μεγαλύτερη διάρκεια επαγγελματικού
βίου.
2. Δεν έχουν γίνει αντιπυρικές ζώνες, καθαρισμοί οδών και παρά τις περσινές πυρκαγιές και τα ανθρώπινα θύματα, δεν έγιναν προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τη συμπερι-

φορά τους, την προσφορά τους, αλλά
και τη συμμετοχή τους σε παρόμοιες περιπτώσεις για να αποφευχθούν θύματα
και να περιοριστούν οι ζημιές.
3. Τα μισθωμένα ελικόπτερα φέτος
είναι 12, ενώ πέρσι τέτοια εποχή είχε
ήδη γίνει η σύμβαση για τη μίσθωση 16
ελικοπτέρων και τελικά απαιτήθηκαν
πολλά περισσότερα. Δεν φαίνεται να
υπάρχει προγραμματισμός και συμβατικές υποχρεώσεις για αύξηση των μέσων.

6. Δεν έχει λυθεί το πρόβλημα των
εποχικών και φέτος προσλήφθηκαν τον
Απρίλιο, και στον προϋπολογισμό είναι
εγγεγραμμένες πιστώσεις μόνο για 4
μήνες.
7. Δεν έχουν εκδοθεί τα αναγκαία
Προεδρικά Διατάγματα για την ασφάλεια του προσωπικού κατά τις επιχειρήσεις και τα μέσα ατομικής προστασίας
του προσωπικού είναι ανεπαρκή.
8. Εχει εγκαταλειφθεί η πρόσληψη
πτυχιούχων αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος εδώ και 8 χρόνια.

4. Τα πυροσβεστικά αεροσκάφη είναι λιγότερα κατά δύο και μάλιστα το
ένα είναι CL415 και παρά τις συνεχείς
δεσμεύσεις ουδεμία ανακοίνωση έχει γίνει για ανανέωση του στόλου.
5. Ουδεμία προμήθεια νέων πυροσβεστικών οχημάτων πραγματοποιήθηκε και μάλιστα η διαδικασία για την προμήθεια 65 σύγχρονων και ευέλικτων δασικών πυροσβεστικών οχημάτων είναι
σε εξέλιξη εδώ και τρία χρόνια.

9. Με τις τελευταίες κρίσεις και προαγωγές έγινε η απομάκρυνση μεγάλου
αριθμού ικανών και άξιων στελεχών και
με τις μεταθέσεις που ακολούθησαν παραγκωνίστηκαν στελέχη με γνώσεις και
πτυχία.
Ειδικά για την ΕΜΑΚ έχουμε:
1. Έλλειψη προσωπικού
2. Έλλειψη ατομικής προστασίας
3. Απαιτείται συνεχή και εξειδικευμένη
εκπαίδευση στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και στη συνεργασία
με άλλες ομάδες.
Και επιπλέον δεν εξασφαλίζεται η
επικοινωνία των ανδρών που πολλές
φορές επιχειρούν κατά ομάδες και απομακρυσμένοι από τη βάση.

Eλλείψεις στην Πυροσβεστική
Με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές του καλοκαιριού που έπληξαν τη
χώρα μας, οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων στην Πυροσβεστική προέβησαν σε έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα προβλήματα
που απασχολούν σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα. Η έρευνα αυτή έγινε μεταξύ των εργαζομένων του Πυροσβεστικού Σώματος, δηλαδή των ανθρώπων
που βιώνουν καθημερινά τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη διαδικασία
καταστολής των πυρκαγιών.
Η έρευνα αυτή μεταξύ άλλων έδειξε
ότι:
• Παρατηρείται έλλειψη προσωπικού, γεγονός το οποίο επηρέασε σημαντικά την αποτελεσματικότητα του Πυ-

ροσβεστικού Σώματος.
• Ενώ το σχέδιο που είχε εκπονηθεί
για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών εφαρμόσθηκε, δεν απέδωσε τα
αναμενόμενα λόγω της μη ύπαρξης
επαρκούς συνεργασίας με άλλους φορείς.
• Δεν υπήρχαν προσπελάσιμοι δρόμοι για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση
των πυροσβεστικών οχημάτων στα σημεία που εκδηλώθηκαν οι φωτιές.
• Δεν υπήρχαν διαμορφωμένοι χώροι-ζώνες αντιπυρικής προστασίας και
• Απουσίαζαν οι εκπρόσωποι των τοπικών υπηρεσιών και κοινωνιών οι οποίοι θα έπρεπε να τους καθοδηγούν, καθώς και ο συντονισμός τους από τους
υπεύθυνους.

Με δεδομένες τις διαπιστώσεις της
έρευνας των καθ' ύλην αρμοδίων,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Γνωρίζουν το περιεχόμενο της
προαναφερόμενης έρευνας και ποια η
θέση τους για τις διαπιστώσεις αυτής ;
2. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να
προβούν και ποια μέτρα θα προωθήσουν
με βάση τις προαναφερόμενες διαπιστώσεις ώστε να καταστεί λειτουργικά
αποτελεσματικότερη η δράση του Πυροσβεστικού Σώματος;

Ο ερωτών βουλευτής
Φώτης Κουβέλης
5.3.2008

Με 50% ελλείψεις προσωπικού λειτουργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας
ον Ιούλιο του 2000 κάηκε μεγάλος αριθμός στρεμμάτων πρασίνου στην κεντρική Κέρκυρα, ακόμα πιο νωπή
η μνήμη των καταστροφικών πυρκαγιών του περυσινού
θέρους. Και όμως η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κέρκυρας,
Μάιο μήνα, αρχή της θερινής περιόδου, παρουσιάζει βασικές
ελλείψεις προσωπικού, που αγγίζουν το 50% της προβλεπόμενης δύναμής της. Από το 2000, η δύναμη των πυροσβεστών στο νησί δεν έχει επαναστελεχωθεί, ενώ υφίσταται
συστηματική αφαίμαξη με συνταξιοδοτήσεις, μεταθέσεις
που έχουν φτάσει την Π.Υ. Κέρκυρας να λειτουργεί με 80 περίπου άτομα αντί 170 ως είναι η προβλεπόμενη συνολική δύναμη (και αυτός ο συσχετισμός αφορά στην προ ανάληψης
της δασοπυρόσβεσης προβλεπόμενη οργανική δύναμη), ενώ
θα χρειάζονταν και παραπάνω των 170, για να καλυφθεί το
επιχειρησιακό εύρος που περιλαμβάνει:
• Την πράσινη Κέρκυρα, με τις ειδικές δυσκολίες του
ιστορικού κέντρου της παλιάς πόλης με τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες, εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων και του
λιμανιού, που δεν διαθέτει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό
εξοπλισμό,
• Τα νησιά Παξοί και Αντιπαξοί και τα Διαπόντια Ερείκουσα και Μαθράκι
• Το αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας», πύλη εισόδου χιλιάδων επισκεπτών του νησιού, που οι συνεχείς μειώσεις των πυροσβεστών που το προστατεύουν, ενδέχεται να
οδηγήσει στην πτώση της κατηγορίας πυρασφάλειας με συνέπεια να δέχεται μόνο μικρότερα αεροσκάφη για προσγείωση με τεράστιες συνέπειες για τον τουρισμό του νησιού.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω ελλείψεις των
σταθμών και μόνο:
1. Πυροσβεστικός Σταθμός Πόλης Κέρκυρας: οργανική
δύναμη 65 υπαλλήλων, υπηρετούν 33 - Βάρδια επέμβασης 5.
2. Πυροσβεστικός Σταθμός Αεροδρομίου Κέρκυρας: οργανική δύναμη 35 υπαλλήλων (υπάρχει πόρισμα μεικτής επιτροπής Αρχηγείου Π.Σ. και Υ.Π.Α. που ορίζει για το Αεροδρόμιο της Κέρκυρας σύνολο δύναμης 75 υπαλλήλων και

Τ

ελάχιστη στελέχωση βάρδιας επέμβασης: 15), υπηρετούν
18- βάρδια επέμβασης 5.
3. Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θιναλλίων: οργανική δύναμη
18, υπηρετούν 13. Βάρδια επέμβασης 2.
4. Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αργυράδων: οργανική δύναμη 18, υπηρετούν 10 (2 συνταξιοδοτούνται εντός του τρέχοντος έτους). Βάρδια επέμβασης 2 υπάλληλοι
5. Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Παξών: οργανική δύναμη 17,
υπηρετούν 4. Βάρδια επέμβασης 2 υπάλληλοι.
Έτσι τα συμβάντα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εν
τη γενέσει τους και παίρνουν έκταση, ενώ δύσκολα αντιμετωπίζονται δυο ταυτόχρονα περιστατικά ή ένα περιστατικό
μεγάλης εμβέλειας. Παράλληλα υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή (π.χ. παλιάς τεχνολογίας κλιμακοφόρα οχήματα και τεχνολογίας Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου πυροσβεστικά αεροπλάνα, αρχικώς προορισμένα για αεροψεκασμούς) και κτιριακά προβλήματα (ειδικά για το Σταθμό της Πόλης).
Η Κέρκυρα ως νησί δύσκολα δέχεται συνδρομή δυνάμεων από γειτονικές περιοχές σε εύλογο χρονικό διάστημα (οι
ενισχύσεις από την Ηγουμενίτσα κάνουν ταξίδι 1 ½ ώρας πέραν του χρόνου συγκέντρωσης δυνάμεων από γειτονικούς
νομούς) ενώ οι 90 εποχικοί δεν διαθέτουν τον απαραίτητο
εξοπλισμό ασφαλείας, δεν επεμβαίνουν σε αστικής φύσεως
συμβάντα και γενικά λειτουργούν ως βοηθητικοί και πάντα
με την παρουσία μόνιμου προσωπικού. Όλ' αυτά καθιστούν
εξαιρετικά επείγουσα την στελέχωση της Π.Υ. Κέρκυρας.
Με τις ελλείψεις αυτές, παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων, οι οποίοι καλούνται με παράνομες
επιφυλακές να καλύψουν τα οργανικά κενά: περικοπή κανονικών αδειών και ρεπό (το σύνολο του προσωπικού έχει λαμβάνειν περί τα 5500 ρεπό σύμφωνα με τα περυσινά δεδομένα και σημαντικό αριθμό ημερών αδείας από προηγούμενα
χρόνια), με την συγκάλυψη του Αρχηγείου και του Υπουργείου κατάχρηση του έκτακτου μέτρου των επιφυλακών για να
παρουσιαστεί στοιχειώδης αριθμός πυροσβεστών στα συμ-

βάντα, ενώ η υπερεργασία πέραν των ανθρωπίνων δυνατοτήτων στις πυρκαγιές είναι η μέθοδος με την οποία η υπηρεσία δεν εμφανίζει τα κενά που υπάρχουν. Όμως έτσι διαρρηγνύεται ο οικογενειακός και κοινωνικός ιστός της ζωής τους,
και, το σημαντικότερο, καθίστανται οι υπάλληλοι επιχειρησιακά ανεπαρκείς και κατά συνέπεια επικίνδυνοι για τον εαυτό τους και για το έργο που καλούνται να επιτελέσουν.
Ερωτώνται οι κ κ. Υπουργοί:
1. Πώς και πότε πρόκειται να αντιμετωπίσει το θέμα της
έγκαιρης στελέχωσης, με εκπαιδευμένο προσωπικό; Έχει
οριστεί συγκεκριμένος αριθμός πυροσβεστών που θα πάει
στην Κέρκυρα από τους 1250 του πρόσφατου διαγωνισμού;
2. Πώς θα προστατευτούν τα βασικά εργασιακά δικαιώματα των πυροσβεστών (υπερεργασία, άδειες κλπ.), που η
καταστρατήγησή τους δεν είναι μόνο καταπάτηση συνταγματικών και διεθνών συμβάσεων αλλά και κίνδυνος για την
ζωή, την αρτιμέλεια και την επάρκειά τους;
3. Σκέπτεται να προβεί και πότε σε αντικατάσταση του
παλαιού στόλου των πυροσβεστικών οχημάτων, που η τεχνολογία τους είναι ξεπερασμένη, και τι θα κάνει με το κτιριακό πρόβλημα των Σταθμών;
4. Ποια Πυροσβεστική Υπηρεσία καλύπτει επιχειρησιακά το λιμάνι της Κέρκυρας καθότι το νησί ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, με δεδομένα τα τεράστια κρουαζιερόπλοια που ελλιμενίζονται εκεί και που από
πυροσβεστικής άποψης είναι μεγάλης επικινδυνότητας;
5. Με ποιον τρόπο θα αποφευχθεί ενδεχόμενη πτώση κατηγορίας του Κεντρικού Αερολιμένα Κέρκυρας λόγω έλλειψης προσωπικού (που μέχρι τώρα αντιμετωπίζεται με έκδοση παράνομων Διαταγών από το Νομικό τμήμα του Αρχηγείου Π.Σ., όπως η 43932 Φ.105.6 προς την Π.Υ. Αερολιμένα
Κω), που απαγορεύει τη χορήγηση ρεπό στους εργαζομένους;
Αθήνα, 05/05/2008
Οι ερωτώντες Βουλευτές
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ
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Ομιλία της Bουλευτού Θεσσαλονίκης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ
για τα 20 χρόνια Π.O.A.Σ.Y.
και την παρουσίαση του βιβλίου του Mανώλη Σταυρακάκη
«H δικαίωση 1998-2008 - 20 χρόνια αγώνων και θυσιών για την EΛAΣ και την Eλλάδα»
Κύριε υπουργέ ,
κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι
της Ελληνικής Αστυνομίας, εκλεκτοί καλεσμένοι.
Πέρασαν 20 και πλέον χρόνια, όπως
αναφέρεται και στην πρόσκληση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών
Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) μέχρι την έκδοση
του βιβλίου του Μανώλη Σταυρακάκη, που
έχει τίτλο ''Η δικαίωση, 1988-2008, 20
χρόνια αγώνων και θυσιών για την
ΕΛ.ΑΣ. και την Ελλάδα''.
Μια καταγραφή και ιστορική αναδρομή
του συγγραφέα για την κατάσταση του
συνδικαλισμού στα σώματα ασφαλείας
και ειδικά στην Ελληνική Αστυνομία.
Όλοι γνωρίζουμε ότι το 1988 ιδρύεται
το πρώτο σωματείο με το Ν. 1264/82 και οι
εργαζόμενοι αστυνομικοί διεκδικούν πλήρη συνδικαλιστικά και πολιτικά δικαιώματα.
Κάτι νέο γεννιέται, υπάρχει όραμα για
μια σύγχρονη δημοκρατική αστυνομία.
Σε μια κοινωνία που διαρκώς αλλάζει
κάνοντας την ιστορική αναδρομή, οι ένστολοι πολίτες από τις αρχές της δεκαετίας του '80 δείχνουν να μην βολεύονται
με το αυταρχικό κράτος που κληρονόμησαν και κλήθηκαν να υπηρετήσουν
(ΧΟΥΝΤΑ-ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ).
Η άνοδος του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία,
τα πρώτα χρόνια γέννησε ελπίδες για αλλαγή ακόμη και στα Σώματα Ασφαλείας.
Μια αλλαγή που ξεκίνησε με τον τότε
υπουργό τον κ. Γ. Σκουλαρίκη, αλλά δεν
ολοκληρώθηκε ποτέ.
Οι πρώτοι συνδικαλιστές, σκόρπιες
φωνές, άνθρωποι που θέλουν να αλλάξουν, να αναδείξουν τον κοινωνικό ρόλο
του αστυνομικού και να θεμελιώσουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για πλήρη
συνδικαλιστικά και πολιτικά δικαιώματα,
να ενωθούν με το λαό.
Όσοι μιλούν για συνδικαλισμό χλευάζονται από το κατεστημένο.
Στα πρώτα δύσκολα βήματα η Αριστερά συμπαραστέκεται με όλες τις δυνάμεις
παρότι είχαν προηγηθεί η περίοδος της δικτατορίας, η κυβέρνηση Καραμανλή. Οι
μνήμες νωπές.
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αρχίζει τις
διώξεις και την τρομοκρατία κάθε συνδικαλιστή.
Κηρύσσει επιφυλακή για να μην γίνονται συνελεύσεις.
Διαλύει οικογένειες αστυνομικών μέσω μεταθέσεων.
Ζητά ονομαστικές δηλώσεις αποποίησης του συνδικαλισμού.
Άρχισαν όλοι οι αστυνομικοί να απορούν με τη συμπεριφορά ενός προοδευτικού κόμματος.
«Ένδοξες» μέρες του τότε υπουργού
κ. Δροσογιάννη,(απέταξε με συνοπτικές
διαδικασίες 4 δόκιμους αρχιφύλακες από

τη σχολή το 1987 ως πρωτεργάτες, μετά
από απεργία πείνας, δηλαδή αποχή από
το συσσίτιο, όλης της σχολής περί τα 700
άτομα , γιατί ζητούσαν αποστρατικοποίηση, αναβάθμιση σπουδών και κατάργηση
του στρατωνισμού).
Στην ίδια πολιτική των διώξεων ακολούθησαν, και άλλοι υπουργοί των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και μετέπειτα της Ν.Δ.
Η Ν. Δ. και το στρατιωτικό κατεστημένο της δεξιάς δεν έβλεπαν με καθόλου καλό μάτι τις κινήσεις των αστυνομικών για
συνδικαλισμό (Αξιωματικοί ΕΛΑΣ και οργανώσεις
απόστρατων
αξιωματικών
ΕΛΑΣ και Ενόπλων Δυνάμεων).
Τους είχε πιάσει ταραχή.
Φτάνουμε στο 1989 όπου με παρέμβαση της Αριστεράς σταματούν οι διώξεις.
Τουλάχιστον προσωρινή ανακούφιση!
Όμως η Ν.Δ. ήθελε παρά τις επανειλημμένες βουλευτικές εκλογές να πάρει
την εξουσία.
Η Ν.Δ. εκμεταλλεύεται την υπάρχουσα κατάσταση, δίνει γενναίες αυξήσεις
στους αστυνομικούς και στρατιωτικούς
και γίνεται κυβέρνηση.
Η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ εξαναγκάστηκαν
να αποδεχτούν τελικά την πραγματικότητα για τον συνδικαλισμό στα Σώματα
Ασφαλείας.
Έτσι στο Λιμενικό και την Πυροσβεστική, με εφαρμογή τον Ν. 1264/82 δηλαδή
με διαφορετικά ψηφοδέλτια και απλή αναλογική, γίνονται οι συνδικαλιστικές εκλογές.
Όμως στην ΕΛ.ΑΣ που τη θέλουν
ελεγχόμενη, ασπίδα στο πολιτικό σύστημα, ενάντια στους αγώνες των εργαζομένων εφαρμόζει τον Νόμο Παπαθεμελή (Ν.
2265/94) για Ενιαίο Ψηφοδέλτιο καθαρά
ελεγχόμενο από την εκάστοτε πλειοψηφία, που δεν είναι άλλη από τον δικομματισμό, αποκλείοντας με αυτό τον τρόπο
κάθε διαφορετική φωνή που παλεύει για
μια άλλη αστυνομία που να υπηρετεί τα
λαϊκά συμφέροντα.
Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. προτείνει:
1) Εφαρμογή του Ν. 1264/82 και στην
ΕΛ.ΑΣ και κατάργηση του Νόμου 2265/94.
2) Απαιτούμε σύγχρονη, δημοκρατική
και αποτελεσματική αστυνομία για τη δημόσια ασφάλεια των πολιτών.
Σπάσιμο της γραφειοκρατίας, απεγκλωβισμό των αστυνομικών από εξωαστυνομικά καθήκοντα.
Δημοσιεύματα
αναφέρουν
κύριε
υπουργέ ότι σας λείπουν τουλάχιστον
20.000 αστυνομικοί σε θέσεις εξωαστυνομικών καθηκόντων, (φυλάξεις παραγόντων της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής,
γραφειοκρατία, καφενεία, συνεργεία και
άλλα, ειδικές δυνάμεις, ΜΑΤ, ΥΜΕΤ).
Αφήνετε για τον ελληνικό λαό άδεια
αστυνομικά τμήματα.
Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουμε στο
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κής ηγεσίας, για τον τρόπο που χρησιμοποιεί στην κοινωνία τα σώματα ασφαλείας.
Με αυτήν την προσπάθεια θέλουμε να
σπάσουμε τα στεγανά μεταξύ των δύο
χώρων, να δείξουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οι εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας αλλά και συνολικά ως
θεσμός είναι για το κόμμα μας μια από τις
πρώτες προτεραιότητες, ότι ο εκδημοκρατισμός των σωμάτων ασφαλείας, η
ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης και
των εργασιακών συνθηκών, η απόκτηση
όλων των δικαιωμάτων που ισχύουν για
τους εργαζόμενους, είναι η προϋπόθεση
για να έχουμε αποτελεσματικά σώματα
ασφαλείας και εργαζόμενους σε αυτά
που αποκλειστικός σκοπός τους θα είναι
η προστασία των πολιτών.
Η εφημερίδα μας, είναι ένα βήμα πολιτικής επικοινωνίας, όπου οι εργαζόμενοι

«κύτταρο» της ΕΛ.ΑΣ. που λέγεται αστυνομικό τμήμα με επαρκή αστυνομικό προσωπικό με επιστημονική εκπαίδευση και
εξειδίκευση.
3) Απαιτούμε σύγχρονους τρόπους
διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού,
αξιοποίηση της εμπειρίας και γνώσης και
μεταφορά αυτής στις νεότερες γενιές με
ενιαίο τρόπο λειτουργίας και δράσης.
Δεν μπορεί κ. υπουργέ να λειτουργεί
διαφορετικά η Αττική και διαφορετικά η
Θεσσαλονίκη μη ξεχνώντας βέβαια το περιστατικό της ζαρτινιέρας και την απάνθρωπη συμπεριφορά προς τον κύπριο φοιτητή, που λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη
ζωή του, ή η Κρήτη λες και μιλάμε για άλλο κράτος, άλλους νόμους.
Και μετά τα Ζωνιανά είχαμε και τους
Μαλάδες που αστυνομικοί γαζώθηκαν
από σφαίρες. Επιτέλους πρέπει να χτυπηθούν τα παρακυκλώματα που δρούν για να
νιώθει ασφάλεια ο πολίτης, αλλά και ο
αστυνομικός.
4) Η Αστυνομία σήμερα αποτελείται
από τρία σώματα και πολλές «ψυχές»,
ΕΛ.ΑΣ. συνοριοφύλακες, ειδικούς φρουρούς. Πολυδιάσπαση και κατασπατάληση
δυνάμεων.
Πρέπει το κεφάλαιο αυτό να κλείσει
οριστικά με πλήρη ένταξη όλων των ειδικών σωμάτων στην ΕΛ.ΑΣ., με την κατάλληλη εξομοίωση-εκπαίδευση και να καταργηθεί ο θεσμός του ειδικού φρουρού
και του συνοριοφύλακα.
Από χρόνια είχαμε προβλέψει τα προβλήματα και τα είχαμε επισημάνει στις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ.
5) Κατάργηση του υπάρχοντος βαθμολογίου που γεμίζει την Ελλάδα στρατηγούς και αξιωματικούς τινάζοντας τα κοινωνικά ταμεία στον αέρα.
Παράδειγμα το μετοχικό ταμείο στρατού που η αναλογιστική του μελέτη φέρνει στο φως τα ελλείμματα.
Η κοινωνία κύριοι χρειάζεται αστυνομικούς που να είναι στο δρόμο, στη γειτονιά, στο σχολείο, που θα προστατεύουν τη
ζωή και την περιουσία των πολιτών.
Οι βαθμοί δυστυχώς ικανοποιούν τις
προσωπικές ανάγκες κάποιων αστυνομικών. Ούτως ή άλλως οι κρίσεις δεν είναι
αξιοκρατικές, ρουσφέτια κάνουν οι εκάστοτε υπουργοί.
Προτείνουμε η Ελληνική Αστυνομία να
ελέγχεται από την υπεύθυνη για τα σώματα ασφαλείας διακομματική επιτροπή της
Βουλής, ώστε να λειτουργήσει η αξιοκρατία και η διαφάνεια.
Εμείς προτείνουμε Σχολή Στελεχών
Διοίκησης Αστυνομίας. Λίγα και ικανά
στελέχη μετά από χρόνια εμπειρίας που
θα αναδεικνύονται από τη δουλειά τους,
την εμπειρία τους και την επιστημονική
τους κατάρτιση, την κοινωνική αποδοχή
και όχι από την πλήρη κομματικοποίηση
που έχει οδηγήσει Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, βο-

Σίγουρα οι ελλείψεις της εφημερίδας
είναι πολλές , δεν διεκδικούμε το αλάθητο.
Με αυτήν την προσπάθεια επιδιώκουμε εδώ και δέκα χρόνια να έχουμε μια ειλικρινή πολιτική επικοινωνία με όλους
τους εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας με στόχο την ανάδειξη και επίλυση
χρόνιων αλλά και καθημερινών προβλημάτων, ώστε να επιτύχουμε τον κοινό
στόχο, που πιστεύουμε πως υπάρχει, δηλαδή, σύγχρονα, αποτελεσματικά και δημοκρατικά σώματα ασφαλείας στην υπηρεσία του πολίτη και της κοινωνίας.

Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ
ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ.
ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
Ευχαριστώ
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στα σώματα ασφαλείας μπορούν να ενημερωθούν για τις θέσεις του κόμματός
μας, για τις πολιτικές και κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες που παίρνει για θέματα
που τους αφορούν, αλλά είναι και ένα βήμα ανοιχτού διαλόγου και κατάθεσης
απόψεων και προβλημάτων των ίδιων των
εργαζομένων .

λεύοντας και κρίνοντας με αναξιοκρατικά
κριτήρια ημετέρους.
6) Χρειάζεται αλλαγή πλεύσης, απεγκλωβισμό από τη λογική του εχθρού λαού και αυτό το ξέρουν καλύτερα οι συνδικαλιστές αστυνομικοί που έχουν υποστεί
και τα ΜΑΤ και τις διώξεις. Ο αστυνομικός
χρειάζεται την κοινωνική αναγνώριση και
τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Έξω από κάθε λογική άσκησης κυβερνητικού μηχανισμού όπως είναι μέχρι σήμερα. Άλλωστε
μη ξεχνάμε ότι ο αστυνομικός είναι και αυτός εργαζόμενος και πρέπει να διεκδικήσει τα εργασιακά του δικαιώματα, τη στιγμή που ο μισθός του δεν του φθάνει να ζει
αξιοπρεπώς.
7) Η προεκλογική υπόσχεση της Ν.Δ.
για αναγνώριση ως επικίνδυνο και ανθιυγιεινό το επάγγελμα του αστυνομικού
πρέπει να γίνει επιτέλους πράξη.
8) Η πρόταση της ομοσπονδίας για
πρόσληψη μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, των παιδιών των μεταναστών, που
γεννήθηκαν στην Ελλάδα, μας βρίσκει
σύμφωνους.
Αυτή η υπόδειξη έγινε και από τον αρχηγό της Σκότλαντ Γιάρντ, προς την
Ελληνική Αστυνομία, για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας των αλλοδαπών.
Η διαφθορά η οποία πλήττει εκτός των
άλλων δημοσίων προσώπων, καίρια και
την αστυνομία βλέποντας τις τελευταίες
υπεξαιρέσεις ταμείων τα οποία βέβαια είχαν να ελεγχθούν πολλά χρόνια, και είναι
πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες, δεν βοηθά
το έργο της αστυνομίας, όταν στα μάτια
των πολιτών γίνεται αναξιόπιστη.
Τέλος η αναξιοκρατία, η μαύρη εργασία λαμβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία
που παραθέτει η Π.Ο.ΑΣ.Υ. που τουλάχιστον 12.000 αστυνομικοί στην Αττική, κάνουν δεύτερη εργασία για να τα βγάλουν
πέρα, αφού η ακρίβεια, η αύξηση των τιμολογίων των ΔΕΚΟ και η αύξηση των επιτοκίων, οδηγούν όλους τους εργαζόμενους
σε αδιέξοδα όπως και τους εργαζόμενους
στα Σώματα Ασφαλείας, δεν τιμά κανέναν
από εμάς.
Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. τον συγγραφέα Μανώλη Σταυρακάκη, που είχε την υπομονή και επιμονή
πολλών χρόνων, να ασχοληθεί με πολύ
σοβαρότητα με τον συνδικαλισμό των σωμάτων ασφαλείας και επίσης, να ευχαριστήσω και την Π.Ο.ΑΣ.Υ. για την πρόσκληση.

ασκεί μια ξένη εταιρεία, οι συνέπειες για
την εθνική άμυνα και την ασφάλεια της χώρας θα είναι μη προβλέψιμες.
Είναι γνωστό ότι, μέσω του δικτύου του
ΟΤΕ, εξυπηρετούνται τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης στρατιωτικών μονάδων και αεράμυνας, η αστυνομία, η πυροσβεστική, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η Βουλή, ο Πρωθυπουργός, τα
Υπουργεία, οι Δημόσιοι Οργανισμοί κ.λ.π.
Μήπως, όμως, οι παραπάνω φορείς π.χ.
η ΕΥΠ διαθέτει τεχνογνωσία, έχει τη στελεχιακή επάρκεια προσωπικού τέτοιου που
να μπορεί να ξεπερνά τα προβλήματα αυτά, να αυτοπροστατεύεται και να μπορεί να
παίξει επαρκώς το ρόλο της σαν Εθνική
Υπηρεσία Πληροφοριών; Αμφιβάλουμε.
Αντίθετα μειώνονται οι δυνατότητες προάσπισης της χώρας μας.
Όταν η ικανότητα θωράκισης της χώρας σήμερα είναι αυτή, φανταστείτε αύριο
με τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών στα
χέρια μιας ξένης εταιρείας, ποιες δυνατό-

τητες άμυνας διαθέτουμε.
Υπάρχει, όμως και μια παράπλευρη συνέπεια της εκποίησης του ΟΤΕ. Όπως είναι
γνωστό ο οργανισμός είχε επενδύσει στα
Βαλκάνια. Ήταν δηλ. όχημα που θα έφερνε
τη χώρα μας σε πλεονεκτική θέση την περιοχή αυτή (την τόσο ευαίσθητη). Τώρα τα
πλεονεκτήματα αυτά (πληροφορίες κ.λ.π.)
περνάνε σε χέρια άλλων.
Θεωρούμε, επίσης ότι τίθενται σε μεγάλο κίνδυνο δημοκρατικά δικαιώματα των
πολιτών, όπως η διαφύλαξη του απόρρητου των τηλεπικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων τους. Το ότι πριν λίγο διάστημα είχε ξεσπάσει σκάνδαλο στη Γερμανία με καταγγελίες για υποκλοπές στοιχείων τηλεφωνημάτων υπαλλήλων της και
δημοσιογράφων από την Deutche Telecom,
θα έπρεπε να είχε λειτουργήσει στην κυβέρνηση αποτρεπτικά για την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ. Θεωρούμε, λοιπόν, επιζήμια
την απόφαση αυτή και πιστεύουμε ότι θα
βλάψει την ΕΥΠ και την υπόθεση της
ασφάλειας της χώρας μας.

EKTOS YPHR. F.45* 14-07-08 14:33 ™ÂÏ›‰·8

™ÂÏ›‰·

8

www.syn@gr ñ e-mail:sa@syn.gr

EKTO™ Y¶HPE™IA™

Xαιρετίσματα στην … εξουσία
λογική
έκθεση
του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, πρόωρη έξοδος Αστυνομικών….ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ! !

TMHMA ™øª∞Δø¡ ∞™º∞§∂π∞™
ΖΩΝΙΑΝΑ Νο 1
Παλιές και νέες αμαρτίες πολιτικών θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των Αστυνομικών.
Ο ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ σε όλο του το μεγαλείο !!
Επίσης ακόμα δεν έχει αναγνωριστεί ως
επικίνδυνη η δουλειά του Αστυνομικού του Πυροσβέστη - του Λιμενικού.
ΖΩΝΙΑΝΑ Νο 2
Στηρίζουμε τους εργαζόμενους Αστυνομικούς στη μάχη κατά της εγκληματικότητας, της διαφθοράς και των εμπόρων
ναρκωτικών.
Παλεύουμε για τα καθημερινά προβλήματά τους ενάντια στην ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ
ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ.
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ,
Η ΑΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

ΕΛ.ΑΣ. - ΡΕΘΥΜΝΟ
Το Εσωτερικών Υποθέσεων δεν ήξερε….δε ρώταγε;
Ταμένοι στη συντήρηση της Εξουσίας,
όταν ο…….ΨΗΛΟΡEΙΤΗΣ πρασίνιζε από
χασισοκαλιέργιες και η ΠΟΛΗ μοσχοβολούσε στα στενά σοκάκια της.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ -ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΕΣ
Πρόταση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.: Πλήρη ένταξη όλων
στην ΕΛ.ΑΣ., ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας ...
Ήμασταν οι πρώτοι που ζητούσαμε
ομογενοποίηση και όχι την πολυδιασπασμένη Αστυνομία.
Ρουσφέτια και πάλι ρουσφέτια.
Α.Τ. Άδεια τα κεντρικά Αστυνομικά Τμήματα αύξηση της εγκληματικότητας… Κάποτε έβγαζαν δελτίο για τους θανάτους
από ναρκωτικά
…τώρα πλέον «ψιλά γράμματα».
ΕΔΩ ΑΘΗΝΑ Κ. Πρωθυπουργέ, Υπουργοί Υγείας, Εσωτερικών, και Δημόσιας Αταξίας, ΕΔΩ ΑΘΗΝΑ.. Κέντρο….Χιλιάδες
παιδιά χρήστες ναρκωτικών σέρνονται στα
σοκάκια του κέντρου της πόλης μας
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ
ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ
Από το Σεμνότης και Ταπεινότης …Νέα
Αναξιοκρατία, ρουσφέτια στις προσλήψεις
στο Λιμενικό Σώμα, ρουσφέτια στην Πυροσβεστική, κενά στις οργανικές θέσεις Λιμενικού - Πυροσβεστικής.
Κενή πολιτική και το καλοκαίρι ήρθε μαζί και οι πυρκαγιές.
Εκπαίδευση ελλιπής μέχρι ανύπαρκτη,
ως πότε;

και τα ρουσφέτια των κουμπάρων, το
ίδιο έργο διαρκώς 50 χρόνια και βάλε !!!
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ
Το Ασφαλιστικό από το παράθυρο μας
έφερε η Ν.Δ. Γεμίσαμε Στρατηγούς και
υποκρισία. Μας άδειασαν τα ταμεία, αιτιο-

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Ελλείμματα…Ενοποίηση ταμείων ενόπλων δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
προτείνουν, οικονομική διαχείριση ..αχ αυτοί οι στρατηγοί όπως πάντα, θα το κλείσουνε το μαγαζί. Χωροφύλακες ανησυχεί-

τε …!! Μετά το 2014 για Σύνταξη. Διεθνής
αναλογιστικός οίκος «Delloitte».
ΠΑΡΑΠOΝΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Έλλειψη Αστυνόμευσης καταγγέλλουν
Δήμαρχοι και Νομάρχες. Πρέπει όμως και
σεις κύριοι των τοπικών αρχών να αγωνιστείτε έμπρακτα για επαρκή σε ανθρώπινο
δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, αστυνομικά τμήματα καθώς και για την οργάνωση της δημοτικής αστυνομίας ώστε να συνδράμει αποτελεσματικά στο έργο της
ΕΛ.ΑΣ (Ασφαλείς Πολίτες σε Ασφαλείς Πόλεις).
ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Η κοινωνία αλλάζει μέσα από τα σχολεία και την εκπαίδευση. Ελάχιστες οι φιλότιμες προσπάθειες... Και από κονδύλια, τα
αποτελέσματα το αποδεικνύουν. Πρωτιές
στα θανατηφόρα ατυχήματα στην Ε.Ε.
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
ΔΩΣTE ΠIΣΩ TA ΛEΦTA
(Συνάδελφος) ΔΩΣΤΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ : Είναι η πρώτη φορά που παρατηρήθηκε φέτος να έχουμε φτάσει στη μισθοδοσία του
μηνός Ιουλίου και να μην έχουν δοθεί στους
συναδέλφους τα αναδρομικά. και η αύξηση
του 3% από την 01/01/2008.
Έτσι όπως πάμε θα τα πάρουμε όλα μαζί
τον Οκτώβριο με το άλλο 3% που ισχύει
από την 01/09/2008.
Eκατό εκατομμύρια (100.000.000) χρωστούν τα δύο μεγάλα κόμματα N.Δ και
ΠAΣOK από το σκάνδαλο της SIEMENS. Nα
επιστρέψουν τα λεφτά στα ταμεία του ελληνικού λαού. Δώστε πίσω τα λεφτά.
ΜΑΗΣ 2008 ΕΡΕΥΝΑ:
Άφαντοι 20.000 αστυνομικοί, σύμφωνα
με έρευνα που δημοσιεύτηκε στον Ημερήσιο Τύπο. Η γραφειοκρατία σε όλο της το
μεγαλείο.
Πληρότητα σε καρέκλες και γραφεία,
καταργήθηκε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Όμως οι καρέκλες πληθαίνουν.. Επίσημοι - Ανεπίσημοι - Παράγοντες - Επιχειρηματίες - Δημοσιογράφοι - Δικαστικοί…..
Όλοι υπηρέτες ψάχνουν και ΤΖΑΜΠΑ.
1987 - 2007 ΕΛ.ΑΣ. 20 ΧΡΟΝΙΑ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ :
Ήρθε καιρός να κάνουμε ΤΑΜΕΙΟ. Η Αριστερά ήταν παρούσα με τις ελάχιστες δυνάμεις της στο χώρο της ΕΛ.ΑΣ. με πολύ
όραμα για μια Σύγχρονη Δημοκρατική και
αποτελεσματική ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ…
Ανοιχτή στα προβλήματα των εργαζομένων και στους αγώνες τους. Αναδεικνύοντας έτσι τον κοινωνικό ρόλο του Αστυνομικού.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
14.000 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
Κατά δήλωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 14.000
αστυνομικοί κάνουν δεύτερη εργασία για
να τα βγάλουν πέρα… Ποιο 8ωρο, ποιο
35ωρο; Κατάσταση η οποία έγινε ευρύτερα
γνωστή μετά το θλιβερό γεγονός του θανάτου του συναδέλφου στις 17/04, ο οποίος
εργαζόταν σαν Security σε τραπεζικό ίδρυμα ...Και μη χειρότερα!
ΠΩ ΠΩ ΛΕΦΤΑ ! !
Γέμισαν οι τσέπες μας λεφτά μετά από
την αύξηση του μισθού με 4,5% και με τον
πληθωρισμό στο 5%, σύμφωνα με δικές
τους μετρήσεις.
Ο εργατικός τιμάριθμος ξεπερνά το
20% στην πραγματικότητα. Άφαντος ο μισθός από τις 10 του μήνα. Kαι μη χειρότερα!…
NA ΔOYME AN T’ AΣTEPIA
ΘA ΛAMΨOYN;
Aύξηση οργανικών θέσεων ανώτατων
και ανώτερων αξιωματικών EΛ.AΣ.
Στο βαθμό του Tαξιάρχου 11,
στο βαθμό του Aστυν. Δ/ντή 40
στο βαθμό του Yποδ/ντή 101
και διαμορφώνονται ως εξής:
Tαξίαρχοι 65, αστυνομικοί δ/ντές 230
και αστυνομικοί υποδιευθυντές 500……
O ΣYPIZA πρότεινε:
Στα 26 χρόνια να παίρνουν το βαθμό του
Aνθυπαστυνόμου οι Aστυφύλακες και
στους Aνθυπαστυνόμους να προσμετράται
η στρατιωτική θητεία στα 26 χρόνια.
Ένταξη όλων των ειδικών φρουρών και
συνοριακών φρουρών στην EΛ.AΣ. ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας.
Προτάσεις Kοιν. Eκπρ.
Παν. Λαφαζάνη.

Περί συνεργασιών
έχουν απομακρυνθεί από τις πολιτικές
που ενισχύουν τα υπερκέρδη και την
ασυδοσία των μεγάλων επιχειρήσεων
και τραπεζών που παράγουν φτώχεια,
ακρίβεια, ανεργία, περιθωριοποίηση.
Δεν υποστηρίζουν τη λεγόμενη μεταρρυθμιστική στρατηγική της κυβέρνησης, δεν αναγνωρίζουν στο ΠΑΣΟΚ, ότι
αποτελεί πραγματική αντιπολίτευση, ότι
αποτελεί φορέα εναλλακτικής, προοδευτικής πολιτικής.

TÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ÃÔ˘ÓÙ‹
°Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙË˜ ∫.¶.∂.
ΔÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡
ρισκόμαστε στην 4η δεκαετία μετά τη μεταπολίτευση και για άλλη
μια φορά αναπτύσσεται μια συζήτηση με έντονα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά περί κυβερνητικών συνεργασιών
διαφορετικών πολιτικών δυνάμεων.
Το θέμα αυτό εμφανίζεται κυρίως σε
περιόδους όπου φαίνεται να αμφισβητείται πολιτικά αλλά και στις κοινωνικές
διεργασίες ο νεοελληνικός, μεταπολιτευτικός δικομματισμός.
Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ αφού θωράκισαν
τη δικομματική εναλλαγή λαϊκών μειοψηφιών που ελέω εκλογικών συστημάτων, δικαιολογημένα ανησυχούν όταν
ακόμα και με ακραία αντιδημοκρατικές
εκλογικές ρυθμίσεις δεν φαίνεται να
εξασφαλίζεται η συνέχιση πανομοιότυπων πολιτικών με κυβερνήσεις μειοψηφίας.
Μια τέτοια περίοδος είναι η σημερινή.
Μεγάλα τμήματα της κοινωνίας

Β

Ο δικομματισμός περνάει κρίση δεν
φαίνεται να λειτουργεί, καθώς ό,τι χάνει
ο ένας όχι μόνο δεν το εισπράττει ο άλλος αλλά παρατηρούνται μετακινήσεις
προς την Αριστερά και κυρίως προς τον
ΣΥΡΙΖΑ.
Σ' αυτό το πλαίσιο παρατηρείται
έξαρση συνεργασιολογίας κυρίως από
στελέχη του ΠΑΣΟΚ αλλά και από κύκλους του οικονομικού και εκδοτικού κατεστημένου, οι οποίοι επιχειρούν να εμφανίσουν το ΠΑΣΟΚ να έχει ειλικρινείς
προθέσεις να βλέπει διαφορετικά τα
πράγματα και είναι η Αριστερά που δεν
θέλει να συζητήσει μαζί του.
Πρόσφατα αυτή η προσπάθεια παίρνει τη μορφή αλληλοσυγκρουόμενων
απόψεων στελεχών του ΠΑΣΟΚ σε σημείο που να γίνει μείζον εσωκομματικό
του πρόβλημα.
Η ηγεσία του επιμένοντας στην αναζήτηση λύσεων μέσα στο δικομματικό
πλαίσιο, επιμένοντας να υποστηρίζει το
πρόσφατο κυβερνητικό παρελθόν της,
που άνοιξε το δρόμο στη ΝΔ, δεν κρύβει
ότι συμφωνεί με τις βασικές επιλογές
της σημερινής κυβέρνησης (ασφαλιστικό, παιδεία, Ευρωσυνθήκη).
Όταν λοιπόν αυτές είναι οι πολιτικές

της, όταν έχει παγιωθεί η νεοφιλελεύθερη μετάλλαξη και της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας, η συντήρηση του θέματος
για συνεργασία με την Αριστερά αποβλέπει είτε στην καλλιέργεια συγχύσεων είτε στην εμπλοκή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α σε παιχνίδια συνδιαχείρισης κυβερνητικών θώκων
με το βλέμμα της σταθερά προσανατολισμένο στην επάνοδο του ΠΑΣΟΚ στην
κυβέρνηση.
Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. έχει επανειλημμένα
αποσαφηνίσει ότι τέτοιες συνεργασίες,
τέτοια παιχνίδια κυβερνητικής μοιρασιάς και κυρίως στήριξη από τα αριστερά νεοφιλελεύθερων πολιτικών, δεν τον
αφορούν.
Αγωνίζεται να ενισχυθούν οι αγώνες
των εργαζομένων και της νεολαίας, να
προχωρήσει η συσπείρωση των αριστερών δυνάμεων, να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για να αλλάξουν οι πολιτικές
που χειροτερεύουν τη θέση της μεγάλης
κοινωνικής πλειοψηφίας, να αλλάξει το
σημερινό πολιτικό τοπίο, να ανοίξει ο
δρόμος για προοδευτική πολιτική.
Αυτούς τους δρόμους ανιχνεύουν και
αναζητούν όχι μόνο οι ψηφοφόροι της
Αριστεράς αλλά και πολίτες που ψήφισαν πρόσφατα ΠΑΣΟΚ αλλά και Ν.Δ.
Με όλους αυτούς συναντιόμαστε
στους αγώνες κατά της ακρίβειας, για το
σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων, για να
μην εμπορευματοποιηθούν η γνώση και
τα κοινωνικά αγαθά.
Δεν συναντιόμαστε όμως με τις ηγεσίες πολιτικών δυνάμεων που καμώνονται ότι θέλουν συνεργασία, ενώ αυτό
που πραγματικά τους απασχολεί είναι η
υποστύλωση της δικομματικής διαχείρισης συντηρητικών, αντιλαϊκών πολιτικών.

Είναι άλλωστε οι ίδιες ηγεσίες που
ενώ φλυαρούν περί συνεργασίας με την
Αριστερά αρνούνται ακόμα και την κοινή
δράση σε κρίσιμα θέματα αντιμετώπισης
της λεγόμενης κυβερνητικής μεταρρύθμισης, που παίρνει διαστάσεις καταιγίδας κατά των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, κατά του εισοδήματος
χαμηλόμισθων και συνταξιούχων.
Αφού λοιπόν οι πραγματικές συνεργασίες, οι ουσιαστικές συναινέσεις, χρόνια τώρα συντελούνται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, τα υπόλοιπα είναι
προσχηματικά,
αποπροσανατολιστικά
προκειμένου να πλήξουν την Αριστερά.
Μήπως τελικά είναι και αυτός ένας
τρόπος για να προετοιμαστεί η μεταξύ
τους πολιτική και ενδεχομένως κυβερνητική σύμπραξη ;
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