
Μετά το τέλος της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας, ο Πρόεδρος Αλέκος Αλαβάνος και ο Κοινοβου-
λευτικός Εκπρόσωπος Φώτης Κουβέλης, έδωσαν συνέ-
ντευξη τύπου αναφορικά με τη λειτουργία της Ελληνικής
Αστυνομίας.

O Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Αλαβάνος τόνι-
σε:

«Θα πούμε μερικά πράγματα, σχετικά μ' ένα πολύ ση-
μαντικό ζήτημα, που ζει η κοινωνία μας και έχει σχέση με
την αποτελεσματικότητα και τη δημοκρατικότητα της
αστυνομίας, την ασφάλεια των πολιτών, τα περιστατικά
βίας τα οποία βλέπουμε να εκδηλώνονται σε όλα τα επίπε-
δα. Όχι μόνο σε επίπεδο διαμαρτυρίας, αλλά σε ποινικό
επίπεδο, σε αθλητικό επίπεδο, σε επίπεδο επίλυσης προ-
σωπικών διαφορών.

Εμείς, συνειδητοποιούμε ότι μέσα στις μέρες της με-
γάλης κρίσης που ζούμε, αναδεικνύονται και πολλαπλα-
σιάζονται τα κρούσματα βίας. Γεννιέται ένα αίσθημα φό-
βου στους πολίτες. Λυπόμαστε γιατί η κυβέρνηση και το
σύστημα δεν μπορούν να δώσουν λύση στα πραγματικά
προβλήματα της κρίσης και διαχειρίζονται και αυξάνουν
τον φόβο. Μας κάνει εντύπωση η μεγάλη και πολλαπλή
έλλειψη αποτελεσματικότητας της αστυνομίας σε σχέση
με την προστασία του πολίτη, που δεν μπορεί κανείς να
αποκλείσει, σε ορισμένες περιπτώσεις,  ακόμα και τη σκο-
πιμότητα ορισμένων κύκλων να εντείνουν αυτό το πρό-
βλημα στη χώρα μας και ενδεχομένως να δημιουργήσουν
ακόμη μεγαλύτερα ζητήματα. 

Ως Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς συνεχίζου-
με μια πολιτική, για να αντιδράσουμε με θετικό τρόπο σ'
αυτά τα προβλήματα.

Το πρώτο πράγμα επομένως που θέλουμε να σας πού-
με είναι ότι επαναφέρουμε την πρόταση μας για την συ-
γκρότηση μιας διακομματικής επιτροπής για το θέμα της
Αστυνομίας. Είναι κοινά αποδεκτό από τον οποιοδήποτε
πολίτη, οποιοδήποτε κόμμα και αν ακολουθεί, ότι σήμερα
χρειάζεται συνολική αναδιάρθρωση  της αστυνομίας και
χρειάζεται να έχει μια αστυνομία, η οποία θα είναι δίπλα
και όχι ενάντια στον πολίτη. Θα τον στηρίζει στην καθημε-
ρινή του ζωή και όχι να τον πιέζει όταν κινητοποιείται για
τα δικαιώματά του. 

Το δεύτερο, είναι ότι παράλληλα μ' αυτό κάνουμε δέκα
άμεσες προτάσεις για τα θέματα της αστυνομίας.  

1. Αναδιοργάνωση των αστυνομικών τμημάτων με
κριτήρια πληθυσμιακά, κοινωνικά και γεωγραφικά.

2. Ενίσχυση των πολυδύναμων αστυνομικών τμημά-
των, με σκοπό τη στήριξη του πολίτη, με ενσωμάτωση
λειτουργιών, που έχουν ειδικοί, στεγανοί δυστυχώς και
αδιαφανείς μηχανισμοί και που κυρίως χρησιμοποιούντα
για την καθυπόταξη των εργαζόμενων και της νεολαίας

3. Ενιαίος φορέας για την αστυνομία με κατάργηση
των θεσμών των ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλά-
κων και την ένταξή τους στην ΕΛΑΣ, προκειμένου να
υπάρχει μια υψηλή ποιότητα των στελεχών και των αν-
θρώπων της αστυνομίας.

4. Σύγχρονη εκπαίδευση αστυνομικού. Όχι στρατιωτι-
κού,  στη Θήβα ή στην Αυλώνα, καθώς και ίδρυση Πανεπι-
στημίου Αστυνομικών σπουδών. 

5. Άμεση συνεργασία της Αστυνομίας με τους Οργανι-
σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όταν αυτό δεν υπάρχει εί-
ναι ένα παθολογικό φαινόμενο και το ζούμε αυτό, σε
ακραία μορφή, στο δήμο της Αθήνας. Επίσης, ανάδειξη
του κοινωνικού ρόλου των αστυνομικών. 

6. Εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης με βάση τις νέες

μορφές εγκληματικότητας. 
7. Αναγνώριση του επικίνδυνου και ανθυγιεινού της

εργασίας και αυστηρή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής
και ασφάλειας. Οι αστυνομικοί να είναι εργαζόμενοι, που
δουλεύουν σε συνθήκες αξιοπρέπειας και ποιότητας και
όχι σε συνθήκες αδιαφάνειας και καταδυνάστευσης και
των ίδιων των δικαιωμάτων τους. 

8.  Αύξηση του βασικού μισθού σε επίπεδα τέτοια που
οι αστυνομικοί να μην αναγκάζονται σε δεύτερη εργασία,
ώστε να μπορούν να είναι αποτελεσματικοί στον κοινωνι-
κό ρόλο τον οποίο έχουνε.

9. Πλήρη συνδικαλιστικά και πολιτικά δικαιώματα
στους εργαζόμενους αστυνομικού, όπως ζητάει και η Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και να

ακούγεται η γνώμη τους και οι προτάσεις τους. 
10. Δημιουργία μόνιμης διακοινοβουλευτικής επιτρο-

πής για την επιλογή της ηγεσίας και τη δράση και λει-
τουργία της αστυνομίας. 

11. Γι' αυτά και άλλα θέματα έχει καταθέσει Επίκαιρη
Ερώτηση ο Φώτης Κουβέλης, η οποία θα απαντηθεί την
Παρασκευή. 

Τρίτο: θα σας δοθεί εκ μέρους όλης της Κοινοβουλευτι-
κής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, επιστολή του Προέδρου της
προς τον Πρωθυπουργό  κ. Καραμανλή και προς τον Αρχη-
γό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης  κ. Παπανδρέου, με
την οποία επαναλαμβάνουμε ένα κάλεσμα το οποίο επί
χρόνια κάνουμε: η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ να αλλάξουν την πο-
λιτική τους σε σχέση με τα ζητήματα της συγκρότησης του
φοιτητικού κινήματος. 

Να αλλάξουν την πολιτική που έχουν, με την επιβολή
της νομιμότητας ξεχωριστών και πολλές φορές αντιμαχό-
μενων παρατάξεων μικρών και μεγάλων ομάδων μέσα στα
Πανεπιστήμια και να συμβάλλουν στην ανάδειξη των φοι-
τητικών συλλόγων, στη συγκρότηση με Εθνικής Φοιτητι-
κής Ένωσης Ελλάδας, η οποία θα μπορούσε να συνεργα-

στεί με τις οργανώσεις του διδακτικού και του διοικητικού
προσωπικού και να δημιουργήσουν μία «άμυνα» του Πανε-
πιστημίου, συνολικά, απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις
που υπάρχουν.

Εμείς θεωρούμε αδιανόητο, από την Ν.Δ. επίσημα και
από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, να ακούγονται απόψεις για την
κατάργηση του ασύλου, ενώ δεν χρησιμοποιούν  όλα αυτά
τα μέτρα που μπορούν να δυναμώσουν την Πανεπιστημια-
κή Κοινότητα, προκειμένου να αυτοπροστατευθεί αποτε-
λεσματικά.» 

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ:  Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απόλυτη επίγνω-
ση ότι συνεχώς αυξάνεται η εγκληματικότητα και παίρνει
σοβαρές διαστάσεις και η ανασφάλεια των πολιτών είναι
επίσης υπαρκτή και η συγκεκριμένη πραγματικότητα εγκυ-

μονεί μεγάλες αρνητικές συνέπειες σε βάρος της κοινωνι-
κής συνοχής.

Τα αίτια που γεννούν την εγκληματικότητα, αλλά και
την παραβατική συμπεριφορά, όπως είναι η φτώχεια, η
κοινωνική ανισότητα, η περιθωριοποίηση μεγάλων στρω-
μάτων, αλλά και άλλες καταστάσεις αντιμετωπίζονται με
αδιαφορία. 

Από την άλλη μεριά, σε μια εποχή που το έγκλημα με-
ταλλάσσεται και  γίνεται σύνθετο, οργανωμένο αλλά και
ακραίο, οι ανεπάρκειες της αστυνομίας αποκαλύπτονται
καθημερινά. Όπως και η εικόνα της αστυνομίας αποκαλύ-
πτεται ως ενός  σώματος ασφαλείας, που βρίσκεται σε
πλήρη αναντιστοιχία προς εκείνο το οποίο καλείται να
αντιμετωπίσει στο πλαίσιο των καθηκόντων της.

Για μας είναι προφανές ότι χρειάζεται μια αστυνομία
αποτελεσματική και ταυτόχρονα δημοκρατική. Δημοκρατι-
κή στην άσκηση των καθηκόντων της στο πλευρό του πολί-
τη και όχι απέναντι από τον πολίτη. Αυτό δυστυχώς δεν
συμβαίνει.

Για μας αποτελεί προϋπόθεση, η διαμόρφωση προϋπο-
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- Εμείς  οι   Αστυνομικοί  ανεξαρτή-
του  βαθμού της ιεραρχίας , μέλη
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Ν. Γρεβενών , που συγκεντρω-
θήκαμε στα  Γρεβενά  σήμερα 22 Ια-
νουαρίου 2009 πραγματοποιώντας
τη Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευ-
ση  του 2009 ,  μέσα από δημοκρατι-
κές διαδικασίες και υγιή διάλογο
προβήκαμε στην κοινή διαπίστωση
πως ο εμπαιγμός , η  απαξίωση και
περιθωριοποίηση των ενστόλων
που βιώνουμε καθημερινά τα τελευ-
ταία χρόνια , όχι μόνο συνεχίζεται ,
αλλά με τα τελευταία γεγονότα
έφτασε στον ύψιστο βαθμό. 

- Εκμεταλλευόμενοι κάποιοι την
αποτρόπαια εγκληματική ενέργεια
της δολοφονίας ενός 15χρονου
παιδιού από ειδικό φρουρό , ο οποί-
ος βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος
και θα του αποδοθεί από την Δικαιο-
σύνη η ποινή που του αξίζει , βρή-
καν το πρόσχημα να φορτώσουν
στους Έλληνες Αστυνομικούς όλα
τα προβλήματα ενός σαθρού συ-
στήματος γεμάτο παθογένειες που
αυτοί αντιπροσωπεύουν και διαχει-
ρίζονται.

- Είναι σαφές και αυτονόητο ότι την
παραπάνω ενέργεια καταδικάζουμε
απερίφραστα , όπως όμως καταδι-
κάζουμε και την άνανδρη δολοφο-
νική επίθεση από σκοτεινούς κύ-
κλους της τρομοκρατίας , σε βάρος
του 20χρονου συναδέλφου μας που
είναι όπως και η πλειονότητα των
νέων , ένας εργαζόμενος των επτα-
κοσίων (700) ΕΥΡΩ.

- Οι συνεχείς εκκλήσεις και παρεμ-
βάσεις μας  κατά το παρελθόν προς
την πλευρά της πολιτείας και της
φυσικής ηγεσίας , ώστε να δείξουν
την απαραίτητη σημασία στα προ-
βλήματα μας και στον εκσυγχρονι-
σμό της Ελληνικής Αστυνομίας , εί-
ναι βέβαιο ότι δεν έπιασαν τόπο και
τα αποτελέσματα είναι εμφανή. 

- Ως ένστολοι εργαζόμενοι οφεί-
λουμε να αναγνωρίσουμε και τις δι-
κές μας ευθύνες , στον βαθμό όμως
που αυτές μας αναλογούν , αφού
σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκε-
τές για να δημιουργήσουν κοινωνι-
κή αναταραχή τέτοιου μεγέθους
που πέρασε η Χώρα τον τελευταίο
καιρό. 

- Από πλευράς μας χαιρετίζουμε
τους υγιείς αγώνες όλων των κοι-
νωνικών ομάδων για ένα καλύτερο
αύριο και δηλώνουμε ότι είμαστε
συμπαραστάτες τους. 

- Για να επιτευχθεί όμως η απαραί-
τητη κοινωνική πρόοδος και ευημε-
ρία είναι απαραίτητη και η ύπαρξη
μίας σύγχρονης , εκπαιδευμένης
και δημοκρατικής αστυνομίας που
θα στηρίζεται στο κατάλληλο αν-
θρώπινο δυναμικό , την ανάλογη
υλικοτεχνική υποδομή , θα τυγχά-
νει κοινωνικής αποδοχής και θα
απολαμβάνει πολιτικών πρωτοβου-
λιών που θα επικουρούν στο έργο
της.

- Σε τοπικό επίπεδο η έναρξη λει-
τουργίας του Σωφρονιστικού κατα-
στήματος στο Φελλί Γρεβενών , δυ-
στυχώς μας βρήκε για μια ακόμη
φορά απροετοίμαστους , αφού κα-
νένας σχετικός σχεδιασμός δεν εί-
χε προβλεφθεί στο παρελθόν , με
αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν όλες
οι Υπηρεσίες σε βάρος της αστυνό-
μευσης των πολιτών , η δε κτιριακή
υποδομή της Α.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ , για
την οποία δαπανώνται τεράστια πο-
σά του Ελληνικού λαού ως ενοίκια  ,
ήταν ήδη από παλιά ανεπαρκής ,
πόσο μάλλον τώρα.

- Για τους λόγους αυτούς απαιτού-
με την ικανοποίηση των παρακάτω

χρόνιων αιτημάτων μας.

Α' ΘΕΣΜΙΚΑ   ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1. Τροποποίηση - αναβάθμι-
ση του συνδικαλιστικού Νόμου
2265/1994.
2. Εισαγωγή επαρκούς αριθ-
μού αστυνομικών κατ' έτος , στις
σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας
με το ισχύον αξιοκρατικό σύστημα
των Πανελλαδικών εξετάσεων.
3. Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών
- Ανακατανομή αστυνομικού προ-
σωπικού με καινούργιο οργανό-
γραμμα, χωρίς κριτήριο εντοπιότη-
τας.
4. Αναβάθμιση Επανακαθορι-
σμός του συστήματος Εκπαίδευσης
- Μετεκπαίδευσης , δια βίου εκπαί-
δευση όλου του Αστυνομικού προ-
σωπικού και ίδρυση το συντομότε-
ρο δυνατόν Πανεπιστημίου Αστυ-
νομικών σπουδών.
5. Ακόμη μεγαλύτερη βελ-
τίωση του ισχύοντος συστήματος
κρίσεων - προαγωγών και υπηρε-
σιακή εξέλιξη των αστυνομικών με
ένα αξιοκρατικό αδιάβλητο και δί-
καιο σύστημα για όλους τους βαθ-
μούς , αφού η πρόσφατη ψήφιση
του βαθμολογίου ήταν ένα θετικό
βήμα προς την σωστή κατεύθυνση
πλην όμως επιδέχεται πολλών
διορθώσεων.
6. Ενιαία επετηρίδα για τους
Αξιωματικούς Τμήματος Μετ/σης
(ΤΕΜΑ).
7. Επαναπροσδιορισμός του
ρόλου της ΕΛ.ΑΣ  και απαλλαγή αυ-
τής από ξένα προς την αποστολή
της έργα.
8. Θεσμοθέτηση συλλογικών
διαπραγματεύσεων και για το προ-
σωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας,
για την απάμβλυνση των ανισοτή-
των σε βάρος του σε σχέση με
όλους τους υπόλοιπους εργαζόμε-
νους.
9. Εφαρμογή των διατάξεων
που προβλέπονται από το Π.Δ.
45/2008 για τους όρους υγιεινής και
ασφάλειας.
10. Ενημέρωση και εμπέδωση
των διατάξεων του νέου νομικού
πλαισίου σε ότι αφορά τη χρήση
των όπλων.
11. Διενέργεια Προμηθειών
κατά τα πρότυπα των Ενόπλων Δυ-
νάμεων και δημιουργία Υπηρεσίας
Προμηθειών ΕΛ.ΑΣ  με συμμετοχή
στις οικείες Επιτροπές και εκπρο-
σώπων των Συνδικαλιστικών φορέ-
ων.
12. Χαιρετίζουμε την ομογε-
νοποίηση των Συνοριοφυλάκων και
Ειδικών Φρουρών στο Σώμα , τους
οποίους καλοδεχόμαστε και θα κά-
νουμε ότι είναι δυνατόν για να τους
βοηθήσουμε να ανταπεξέλθουν με
ευκολία στα νέα τους καθήκοντα ,
πλην όμως είμαστε εκ διαμέτρου
αντίθετοι με την πρόσληψη νέων
παρακάμπτοντας τις Πανελλήνιες
Εξετάσεις , αφού η κίνηση αυτή το
μόνο που εξυπηρετεί εκτός από μι-
κροπολιτικές σκοπιμότητες , είναι η
διατήρηση της Αστυνομίας διαφο-
ρετικών ταχυτήτων. 

Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΑΙΤΗΜΑΤΑ

1. Αναπλήρωση απώλειας ει-
σοδήματος εξ' αιτίας της χορηγού-
μενης εισοδηματικής πολιτικής.
2. Εισαγωγικός Μισθός του
νέου Αστυφύλακα :1350 Ε 
3. Κατάρτιση νέου μισθολο-
γίου .
4. Επέκταση των ευεργετι-
κών διατάξεων (κίνητρα) που ισχύ-
ουν για τους υπαλλήλους του δημο-
σίου που υπηρετούν στις παραμε-
θόριες περιοχές και στους Αστυνο-
μικούς που υπηρετούν στις ίδιες πε-
ριοχές.
5. Αναπροσαρμογή στην
αμοιβή της νυχτερινής  και πενθή-
μερης  εργασίας που παραμένει
στάσιμη εδώ και πολλά χρόνια.

Γ' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1. Αύξηση του αφορολόγητου στα
15.000 Ε για μισθωτούς -συνταξιού-
χους και καθορισμός  νέας φορολο-
γικής κλίμακας με πρόσθετα κλιμά-
κια.
2.Τιμαριθμοποίηση της φορολογι-
κής κλίμακας.

Δ'  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ  ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1. Διατήρηση χωρίς συγχω-
νεύσεις και ενοποιήσεις όλων των
υπαρχόντων επικουρικών ταμείων
αρωγής.
2. Ένταξη των τακτικών επι-
δομάτων με τις ανάλογες κρατή-
σεις στις συντάξιμες αποδοχές και
συνυπολογισμό αυτών στις παρο-
χές των ασφαλιστικών ταμείων ,
χωρίς αλλαγή του τρόπου υπολογι-
σμού της σύνταξης.
3. Ενιαίο Κλάδο Υγείας για
όλο το Αστυνομικό Προσωπικό.

Ε' ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1. Άμεση επίλυση του στεγαστικού
προβλήματος των Υπηρεσιών
έδρας της Αστυνομικής    Διεύθυν-
σης Γρεβενών . 
- Η πολυδιαφημισμένη ένταξη της
κατασκευής Αστυνομικού Μεγάρου
στο Πρόγραμμα Σύμπραξης Δημο-
σίου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) , έχει
παραμείνει στις καλένδες της γρα-
φειοκρατίας αφού και αύριο να ξεκι-
νήσουν οι σχετικές διαδικασίες , θα
χρειαστεί χρονικό διάστημα περί-
που τεσσάρων ετών για να ολοκλη-
ρωθεί το έργο. 
- Για το συγκεκριμένο πρόβλημα
απαιτούμε άμεση λύση με ανάληψη
πολιτικής πρωτοβουλίας. Σε διαφο-
ρετική περίπτωση δεν μας μένει άλ-
λο από το να προχωρήσουμε σε δυ-
ναμικές κινητοποιήσεις. 
2. Άμεση αύξηση της οργανικής δύ-
ναμης των Υπηρεσιών της Α.Δ.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ αφού η υπάρχουσα
ανταποκρίνεται σε υπηρεσιακά και
κοινωνικοοικονομικά δεδομένα πε-
ρασμένων δεκαετιών.
3. Οργάνωση των  σχολών  με εκ-
παιδευτικό προσωπικό, υλικοτεχνι-
κό εξοπλισμό και  νέα    εκπαιδευτι-
κά συστήματα. Ενίσχυση του Τμή-
ματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Γρε-
βενών με Αστυνομικό Προσωπικό
από Υπηρεσίες εκτός Α.Δ.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ , αφού το υπάρχον δεν
επαρκεί για να καλυφθούν ούτε στο
ελάχιστο οι απαιτήσεις της σύγχρο-
νης εκπαίδευσης των Δοκίμων
Αστυφυλάκων.

- Με την πρώτη Γενική Συνέλευση
της Ε.Α.Υ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ εγκρίνου-
με όλες τις προτάσεις και ενέργειες
της , καθώς και το νέο Διεκδικητικό
Πλαίσιο του 2009. 
«ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΕΝ ΧΩΡΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ»

Οι Αστυνομικοί Υπάλληλοι - πολί-
τες του Νομού Γρεβενών

Μέλη της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Νομού Γρεβενών

Ακούστηκε κατά κόρον αυτές τις μέρες το σύνθημα αυτό,
από διάφορες πλευρές σε όλες σχεδόν τις πορείες και τις
διαδηλώσεις. Ας πούμε ότι κατανοούμε την οργή και την
αγανάκτηση σε ένα βαθμό, όταν πρωτακούστηκε από τους
μαθητές, τις πρώτες μέρες της δολοφονίας του Αλέξη. Όμως
στην συνέχεια ακούστηκε και σε οργανωμένες διαδηλώσεις
από πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις. Αυτό το γεγονός,
ως πολιτική πράξη από οργανωμένες κοινωνικές και πολιτι-
κές ομάδες που έχουν στα αιτήματά τους, περισσότερη δη-
μοκρατία και ελευθερία και στις προτεραιότητές τους την
υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων δεν δικαιολογεί-
ται. Ας δούμε όμως βαθύτερα το θέμα. 

1. Το σύνθημα «μπάτσοι κ.λ.π.», τσουβαλιάζει όλους
τους αστυνομικούς και τους θέτει εκ προοιμίου απέναντι.
Όμως είναι όλοι σήμερα, πενήντα περίπου χιλιάδες αστυνο-
μικοί, «γουρούνια» και «δολοφόνοι» ; Δεν νομίζω ότι κανέ-
νας λογικός άνθρωπος συμφωνεί σε μια τέτοια εκτίμηση.
Άρα το σύνθημα τσουβαλιάζει και ισοπεδώνει. Σίγουρα μέσα
στις γραμμές των αστυνομικών υπάρχουν και άνθρωποι που
δεν έχουν και τα καλύτερα των αισθημάτων, για ορισμένα
πράγματα όπως οι διαδηλώσεις και οι διαδηλωτές, οι απερ-
γίες και οι απεργοί κ.λ.π., αλλά μπορούμε να γενικεύουμε και
να ισοπεδώνουμε όλους τους αστυνομικούς ; Σίγουρα όχι. 

2. Σήμερα στην ελληνική αστυνομία εισέρχονται νέοι
άνθρωποι μέσα από την διαδικασία των εισαγωγικών εξετά-
σεων μετά την αποφοίτησή τους στο λύκειο. Δηλαδή οι σημε-
ρινοί εικοσιδυάχρονοι αστυνομικοί που αμοίβονται με οκτα-
κόσια ευρώ, ήταν χθεσινοί μαθητές. Πέρασαν στην ελληνική
αστυνομία, γιατί έτσι ήθελαν, γιατί έτσι έτυχε, γιατί έτσι δια-
σφάλιζαν μια σίγουρη δουλειά, για κάποιον λόγο τέλος πά-
ντων. Αυτά τα παιδιά ξαφνικά έγιναν «γουρούνια» και «δολο-
φόνοι» ; Σίγουρα όχι. 

3. Ασφαλώς υπάρχουν σοβαρά θέματα που αφορούν
την εκπαίδευση των αστυνομικών, την εκπαίδευσή τους προ-
παντός στο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην δημο-
κρατία και στην ελευθερία των πολιτών. Και ότι πρώτιστο κα-
θήκον έχουν την προάσπιση αυτών των δικαιωμάτων και
ελευθεριών. Όμως αυτό δεν είναι θέμα της πολιτείας ; Τόσα
χρόνια τι έκαναν οι σημερινές και οι χθεσινές Κυβερνήσεις
που πέρασαν από τον τόπο ; Τι έκανε ο κ. Χρυσοχοίδης που
έχει πάρει σβάρνα τα κανάλια ως ο εξολοθρευτής της τρομο-
κρατίας (!) (ελέω Ξηρού), για να γίνει πραγματικότητα ο εκ-
δημοκρατισμός των σωμάτων ασφαλείας, η ολοκληρωμένη
εκπαίδευσή τους, ο εκσυγχρονισμός τους ; Τίποτα ή σχεδόν
τίποτα. 

4. Πέρα από τα προηγούμενα το σύνθημα έχει μεγάλη
δόση απολιτικότητας και αποπροσανατολισμού. Εάν κάτι
φταίει, κάτι είναι στραβό, κάτι δεν πάει καλά, αυτό είναι το
πολιτικό και κομματικό σύστημα που έχει οικοδομηθεί στην
Ελλάδα όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Πελατειακό κρά-
τος, γραφειοκρατία, σκάνδαλα, ατιμωρησία. Αυτά είναι απο-
τέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών που εφαρμόστηκαν χρό-
νια τώρα. Η επιμονή λοιπόν στους «μπάτσους», αποπροσα-
νατολίζει και αποπολιτικοποιεί, στη πράξη ακυρώνει κάθε
αγώνα. 

5. Ας δεχθούμε ακόμη και την υπόθεση ότι το σώμα
των αστυνομικών είναι στην ουσία, σε τελευταία ανάλυση, ο
«προστάτης» του συστήματος. Αυτός που θα τρέξει να το πε-
ρισώσει σε κάθε περίπτωση που θα κινδυνεύει από την λαϊκή
οργή και δυσαρέσκεια. Ακόμη και αν δεχθούμε αυτήν την
εκτίμηση, δεν είναι ζητούμενο και διεκδικήσιμο με ποιον θα
ταχθεί αυτό το σώμα σε τελική ανάλυση ; Με το σύνθημα
«μπάτσοι κ.λ.π.» δεν χαρίζουμε εξ ορισμού το σώμα αυτό
στις δυνάμεις που επιβουλεύονται τη δημοκρατία και τη λαϊ-
κή θέληση ; Δεν «σπρώχνουμε» τις χιλιάδες αυτών των αν-
θρώπων στην αγκαλιά κάθε λαϊκιστή και εθνικιστή που του
χαϊδεύει καθημερινά τα αυτιά ; 

Σε κάθε περίπτωση το σύνθημα αυτό είναι κατά την γνώ-
μη μου στην ουσία του, στην καλύτερη περίπτωση απολίτικο
και στην χειρότερη αντιδραστικό.

Κώστας Χαϊνάς
Ιανουάριος 2009
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Τα γεγονότα της αστυνομικής βίας και αυθαιρε-
σίας στο Ν. Κοζάνης φέρουν τη σφραγίδα με το όνομα
του Αστ/κού Δ/ντή Ν. Κοζάνης Γεωργίου Κολτσίδα.

Ο Γ.Κ. αφού υπηρέτησε επί αρκετά χρόνια παλιό-
τερα σε διάφορες θέσεις και κυρίως στη θέση του
Δ/ντή  του Τ. Α. Κοζάνης, ενόψει των Ολυμπιακών
Αγώνων «κατέβηκε» στην Αθήνα, όπου φαίνεται ότι
εκπαιδεύτηκε ειδικά στην αντιμετώπιση της «τρομο-
κρατίας» στην επικίνδυνη περιοχή της Κοζάνης. Επέ-
στρεψε λοιπόν πριν ενάμιση χρόνο περίπου με περγα-
μηνές και εφόδια «αντιτρομοκράτη» και μπήκε ως
«ράμπο» στη ζωή μας για να μας σώσει από τους
εγκληματίες και τους τρομοκράτες. Από εγκληματίες
και τρομοκράτες που φέρουν τα στοιχεία και το βάρος
της ανεργίας, της μόλυνσης του περιβάλλοντος και
τις βάναυσες προσβολές της στοιχειώδους ανθρώπι-
νης αξιοπρέπειας.

Ενοχλείται ο κ. Γ.Κ. από το αγωνιστικό φρόνημα
των νέων, που πρώτοι απ' όλους υφίστανται τις συνέ-
πειες της κυβερνητικής πολιτικής και  κυρίως της αυ-
θαιρεσίας της ΔΕΗ στην περιοχή μας αντί να ρίξει το
βάρος και το ενδιαφέρον του στο οργανωμένο έγκλη-
μα που οργιάζει στην περιοχή με ναρκωτικά κ.ά.

Έτσι απαιτώντας την υποταγή όλων μας, μετά την
επιστολή του προέδρου της ΔΕΗ κ. Αθανασόπουλου
προς το Νομάρχη Κοζάνης να καταδικάσει τους αγω-
νιζόμενους κατοίκους του Αγ. Δημητρίου, ως τοποτη-
ρητής και εντολοδόχος ο κ. Γ.Κ. προβαίνει στις παρα-
κάτω πρωτοφανείς για τα δεδομένα της επαρχίας
ενέργειες ως Δ/ντής  της Αστυνομίας μόνο κατά το τε-
λευταίο χρονικό διάστημα:

-Με προσωπική του εντολή και χωρίς καμιά απολύ-
τως αφορμή στις 29-5-2008 το βράδυ μπροστά στα μά-
τια του κόσμου από την κεντρική πλατεία της Κοζάνης
μαζεύονται και οδηγούνται σαν κοπάδι στο Τ. Α. Κοζά-
νης 45 νεολαίοι δήθεν για εξακρίβωση στοιχείων. Την
επόμενη 30-5-2008 πάλι από την πλατεία με τον ίδιο
τρόπο οδηγούνται 30 νέοι στο Τ.Α. Κοζάνης και κρα-
τούνται μέχρι τις 4.30 πρωινή για φωτογραφήσεις και
δακτυλικά αποτυπώματα.

Ο λόγος των προσαγωγών είναι ότι τους υποψιά-
ζεται ο κ. Γ.Κ. πως είναι τρομοκράτες, αφού προτι-
μούν να πίνουν τη μπυρίτσα τους στα πεζουλάκια της
πλατείας, ακούγοντας μουσική και συζητώντας, αντί
να πάνε «καθώς πρέπει» στα μπαράκια, όπου θα ακρι-
βοπληρώνουν χωρίς να συζητάνε.

- Με προσωπική εντολή του Δ/ντή Γ.Κ. την 2-6-
2008, συλλαμβάνονται βίαια, κρατούνται και οδηγού-
νται στο αυτόφωρο έξι (6) άτομα της επιτροπής αγώ-
να κατά της ανεργίας και της προσβολής του περιβάλ-
λοντος των χωριών Αγ. Δημητρίου και Ρυακίου και στη
συνέχεια άλλα τρία (3) άτομα, όλοι με την κατηγορία
παρακώλυσης λειτουργίας των ταινιοδρόμων του ΑΗΣ
Αγ. Δημητρίου, που πέφτει σαν «στοιχειό» πάνω στα
σπίτια τους και τις ψυχές τους. Τους επόμενους μήνες
η προκλητική παρουσία της Αστυνομίας στα παραπά-
νω χωριά είναι καθημερινή για ευνόητους λόγους τρο-

μοκράτησης βέβαια και όχι για την ασφάλειά τους,
- Τις πρώτες μέρες μετά τη δολοφονία του Αλ. Γρη-

γορόπουλου, συλλαμβάνονται στην Κοζάνη τριάντα
πέντε (35) νέοι από τους οποίους προφυλακίζονται
τρεις και στην Πτολεμαΐδα άλλοι δεκαπέντε (15) από
τους οποίους καταδικάζεται ένας. Αριθμός που ξεπερ-
νά ακόμα και τα νούμερα της Θες/νίκης.

- Επί ένα 10ήμερο παραμένουν τα ΜΑΤ και οι κλού-
βες στην Κοζάνη και Πτολεμαΐδα, με κλειστούς τους
δρόμους των Αστ. Τμημάτων, χωρίς κανένα λόγο, ενώ
οι προσαγωγές στα Αστ. Τμήματα μεμονωμένων ατό-
μων χωρίς λόγο συνεχίζονται.

- Στις 5-1-2009 στην πλατεία της Πτολεμαΐδας, με
εντολή του Γ.Κ., ο οποίος πήγε εκεί  ειδικά  γι αυτό το
λόγο από την Κοζάνη, συλλαμβάνονται και προσάγο-
νται δώδεκα (12) νεολαίοι επειδή πήγαν σε προγραμ-
ματισμένη συγκέντρωση που διοργάνωσε η κίνηση
«Πολίτες στο δρόμο» για τη δολοφονία του Αλέξη και
τη αστυνομική βία. Στη συνέχεια συλλαμβάνονται και
δικάζονται στο αυτόφωρο γονείς που πήγαν να δουν
τα παιδιά τους. 

Γίνεται φανερό λοιπόν, από τα παραπάνω ενδεικτι-
κά μόνο «έργα και ημέρες» του Αστ/κού Δ.ντή κ. Γε-
ωργίου Κολτσίδα, ότι σκοπό έχει την τρομοκράτηση
του λαού της περιοχής και κυρίως των νέων (ανέργων,
σπουδαστών, μαθητών κ. ά.) και μέσα στο γενικότερο
κλίμα που δημιουργεί η κυβερνητική πολιτική, αλλά
και για τον ιδιαίτερο λόγο της «προστασίας» της αυ-
θαίρετης λειτουργίας της ΔΕΗ του κ. Αθανασόπου-
λου.

Επιτέλους αντί να κυνηγούν, συλλαμβάνουν και δι-
κάζουν τους πολίτες της περιοχής μας, πρέπει να σο-
βαρευτούν οι Αστυνομικές, οι Εισαγγελικές και Δικα-
στικές Αρχές του Νομού και της Δυτ. Μακεδονίας και
να παίξουν το ρόλο που τους ανέθεσε η θεσμοθετημέ-
νη πολιτεία, ώστε να προστατευθεί το περιβάλλον και
η ζωή μας από τη ΔΕΗ που όχι απλά μας τρομοκρατεί,
αλλά προσβάλλει καθημερινά την υγεία μας και μας
δολοφονεί, χωρίς ποτέ να συλλαμβάνεται και διώκε-
ται κανείς από τους υπεύθυνους για το διαρκές έγκλη-
μα που διαπράττεται εις βάρος μας.

Στο κάτω-κάτω πρέπει να καταλάβουν οι Αρχές ότι
τις εγκληματικές συνέπειες της δράσης της ΔΕΗ, τις
υφίστανται και οι ίδιοι παραπάνω φορείς εξουσίας ως
πρόσωπα μαζί με τις οικογένειες και τα παιδιά τους και
να συμπαραταχθούν μαζί μας και όχι να μας διώκουν
σαν να έχουμε αντίθετα συμφέροντα.

Δεν στοχοποιούμε κανέναν, δεν έχουμε πρόβλημα
με τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας, αλλά
είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με τις πρακτικές
βίας από όπου και αν προέρχονται.

Καλούμε το Νομάρχη, τους Δημάρχους Κοζάνης
και Πτολεμαΐδας και τους άλλους φορείς της περιο-
χής, να απαιτήσουν συγκεκριμένα και δημόσια να στα-
ματήσουν οι προκλητικές ενέργειες της Αστυνομίας
και όσων κρύβονται πίσω της.                                        

Ν.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

θέσεων αποτελεσματικής και ταυ-
τόχρονα δημοκρατικής συμπεριφο-
ράς της αστυνομίας, με σεβασμό
βεβαίως την προστασία των δικαι-
ωμάτων του πολίτη. Και αυτά τα
στοιχεία πιστεύουμε και διεκδικού-
με να βαίνουν παράλληλα. Το ένα
δεν αντιστρατεύεται το άλλο. 

Είχαμε θέσει με συγκεκριμένη
πρόταση, η οποία απορρίφθηκε
από την Κυβέρνηση την ανάγκη συ-
γκρότησης μιας διακομματικής επι-
τροπής για την αντιμετώπιση όλων
των ζητημάτων που αναφέρονται
στην λειτουργία της αστυνομίας.
Και βεβαίως ζητήσαμε να τεθεί υπό
διακομματικό έλεγχο η λειτουργία
της αστυνομίας. Υπάρχουν ζητή-
ματα που η διακομματική αντιμετώ-
πιση μπορεί να τα κατευθύνει προς
εκείνη την πορεία, όπου θα υπάρ-

χουν λύσεις. 

Η κυβέρνηση εμμένει. Εμμένει
στη δική της αντίληψη, στο δικό
της μονόδρομο και το αποτέλεσμα
είναι σήμερα να επικαλείται η ίδια η
κυβέρνηση την εγκληματικότητα,
την οποία δεν μπορεί να αντιμετω-
πίσει η αστυνομία, ακριβώς για να
προωθήσει, όπως πιστεύουμε, και
την δημιουργία συντηρητικών
αντανακλαστικών της κοινωνίας.

Έχουμε τη βεβαιότητα, ως
ΣΥΡΙΖΑ ότι τα δημοκρατικά δικαιώ-
ματα του πολίτη, αλλά και η ασφά-
λειά του είναι στοιχεία  τα οποία
δεν αντιπαρατίθενται μεταξύ τους.
Έχουμε επίσης την άποψη ότι μέσα
και στην παρούσα οικονομική κρίση
ασκείται μία ιδιότυπη προσπάθεια
να διαμορφωθεί ένα κλίμα, το

οποίο θα δικαιολογήσει μέτρα τα
οποία είναι προσβλητικά ή δυνάμει
προσβλητικά των δικαιωμάτων των
πολιτών.

Είναι μύθος και είναι λάθος,
πρόκειται για βαθιά συντηρητική
επιλογή, αυτό το οποίο ακούστηκε
και από επίσημα κυβερνητικά χείλη
ότι, πρέπει τα δικαιώματα να υπο-
χωρήσουν, πρέπει να περιορι-
στούν, πρέπει να συρρικνωθούν εν-
δεχομένως, προκειμένου να ανα-
πτυχθούν λειτουργίες και μέτρα
προστασίας της ασφάλειας της ζω-
ής και της περιουσίας του πολίτη.
Πρόκειται για ένα κλασσικό δίλλη-
μα, το οποίο εγείρουν, όλοι εκείνοι
που αρνούνται να δουν την πραγ-
ματικότητα με όρους κοινωνίας και
με όρους σεβασμού στα δικαιώμα-
τα των πολιτών.   

Η 21 του Μάρτη καθιερώθηκε ως παγκόσμια ημέρα Δα-

σοπονίας και μάλιστα τη στιγμή που βιώνουμε μια οικονο-

μική και περιβαλλοντική κρίση, είναι ο ρόλος της ακόμη

πιο ουσιαστικός, με την έννοια της εγρήγορσης για ότι

μας αφορά όχι μόνο στο σήμερα αλλά κυρίως στο μέλλον.

Στη χώρα μας η περιβαλλοντική κρίση έχει πολύμορφα

χαρακτηριστικά.

Και το λέω αυτό γιατί ο πλούτος μας χάνεται από τη

μια με τις εκτεταμένες πυρκαγιές, αφού η χώρα μας είναι

χωρίς ενιαίο εθνικό σχέδιο δασοπυρόσβεσης όλων των

εμπλεκόμενων φορέων και από την άλλη  με καταπατή-

σεις ή αποχαρακτηρισμούς και αλλαγές χρήσης, δασών

και δασικών εκτάσεων, που γίνονται κάτω από πολιτικές

και επιχειρηματικές πιέσεις. 

Αυτές οι εκτάσεις καλύπτουν το 70 % της χώρας μας.

Επιτακτική ανάγκη είναι η άμεση ολοκλήρωση του

Εθνικού Κτηματολογίου, των δασικών χαρτών και η κρατι-

κοποίηση των δασικού χαρακτήρα εδαφών, ώστε να υπάρ-

ξει καλύτερη διαχείριση και αποτελεσματικότερη προστα-

σία της περιουσίας που κατέχει το ελληνικό κράτος χάρη

του Τεκμηρίου Κυριότητας του Δημοσίου.

Επειδή τα σκάνδαλα που έχουν να κάνουν με δημόσιες

εκτάσεις, έρχονται σε γνώση μας το ένα μετά το άλλο, με

φωτεινό παράδειγμα αυτό του Βατοπεδίου, δεν είναι δυ-

νατό να αποτελούν αντικείμενο ιδιοκτησίας με τίτλους

βασισμένους σε χρυσόβουλα, σιγίλια και οθωμανικά χο-

τζέτια και να αλλάζουν χέρια, λίμνες, δάση, βοσκότοποι,

παραλίες.

Και επειδή ένα ακόμη σκάνδαλο ξεπρόβαλε στα όρια

του Δήμου Πανοράματος και έκταση χαρακτηρισμένη δα-

σική 32 στρεμμάτων, από το ΥΠΑΑΤ περνά στη Μητρόπο-

λη Θεσσαλονίκης για τσιμεντοποίηση, με μια σειρά παρά-

νομων και παράτυπων πράξεων, την Κυριακή 22 Μαρτίου

στις 11 το πρωί, οι Νομαρχιακές Κινήσεις «Νομαρχία των

Κινημάτων και της Οικολογίας» και «Αριστερά» και η Δη-

μοτική Κίνηση «Θεσσαλονίκη των Πολιτών και της Οικο-

λογίας» καλώντας και τους πολίτες να συμμετάσχουν, εκ-

φράζοντας την αντίθεσή τους στην παράνομη παραχώρη-

ση και ζητώντας να επιστραφεί η έκταση στο Δημόσιο και

να παραμείνει ελεύθερος χώρος, θα δεντροφυτέψουν την

παραπάνω έκταση με δέντρα από το Δασαρχείο.

Ως Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών πρέπει να παίζεται

καθοριστικό ρόλο σε ότι έχει να κάνει με δάση και δασικές

εκτάσεις επενδύοντας με την τεχνογνωσία που διαθέτε-

τε, στην έρευνα. 

Δυστυχώς διαχρονικές και δικομματικές επιλογές δεν

έχουν στηρίξει τις προσπάθειές σας στο βαθμό που όφει-

λαν να πράξουν.

Όμως αν δεν ενισχυθεί το ΕΘΙΑΓΕ για να μπορέσει να

βοηθήσει τη χώρα και κατεπέκταση τον πλανήτη, στην

διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος των υδάτινων πό-

ρων και της  βιοποικιλότητας, τότε καταδικάζουμε τις επό-

μενες γενιές οι οποίες θα βιώσουν το τέλος του πλανήτη

«ΓΗ». 

Ας καταλάβουμε λοιπόν την ύψιστη σημασία του φυσι-

κού πλούτου και ας παραμερίσουμε τις όποιες υποκειμενι-

κές μας φιλοδοξίες και στοχεύσεις, για τη διάσωση αυτού

που μας προκαλούσε πάντα δέος.

Η αυριανή μέρα της Δασοπονίας αξίζει μόνο όταν βά-

ζουμε όλοι μαζί κοινές δεσμεύσεις και στόχους, παραμε-

ρίζοντας ότι άλλο μπορεί να μας χωρίζει, γιατί η φύση

ανήκει σε όλους. Ας τη σεβαστούμε.

Ευχαριστώ.  
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Κύριε Υπουργέ,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας,

Αγαπητοί συνάδελφοι και Συναδέλφισ-
σες,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της

Ομοσπονδίας μας, σας καλωσορίζουμε στο

17ο  Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο μας και σας ευ-

χαριστούμε ιδιαίτερα για την τιμή που μας κά-

νετε να είστε εδώ σήμερα μαζί μας

Το συνέδριό μας πραγματοποιείται σε μια ιδιαί-

τερα κρίσιμη περίοδο. Οι δυσοίωνες προβλέ-

ψεις για την παγκόσμια οικονομία διατυπώνο-

νται σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας, αλλά

και εσωτερικής πολιτικής ρευστότητας, με ένα

συνδικαλιστικό κίνημα να μη διάγει τις καλύτε-

ρες των ημερών του εδώ και αρκετό καιρό στη

χώρα μας. 

Πληγωμένο εμφανίζεται τα δυο τελευταία

χρόνια και το δικό μας συνδικαλιστικό κίνημα.

Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφραστώ κατ' αυ-

τόν τον τρόπο διότι δεν τιμά κανένα μας η ει-

κόνα που ενεφάνισε ιδίως το τελευταίο διά-

στημα η συνδικαλιστική έκφραση ορισμένων

συναδέλφων μας που εκπροσωπούνται στην

Π.Ο.ΑΣ.Υ . Είναι φαινόμενα που δεν πρέπει να

μας αφήνουν αδιάφορους, διότι δεν «δηλητη-

ριάζουν» μόνο τους εκφραστές τους. Είναι

αντιληπτό από όλους μας ότι  λειτουργούν δια-

λυτικά για όλο το συνδικαλιστικό κίνημα και

υπονομεύουν την ίδια τη λειτουργία του επαγ-

γελματικού μας οργανισμού, της Ελληνικής

Αστυνομίας, η οποία περισσότερο από ποτέ,

σήμερα, χρειάζεται την υποστήριξη όλου ανε-

ξαιρέτως του ανθρώπινου δυναμικού της για

να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις

των καιρών. 

Κοσμοϊστορικές αλλαγές συντελούνται σε

όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου, αλλά εμείς

εδώ στο μικρόκοσμο της Ελλάδας, αν και γεω-

πολιτικά λέμε ότι  καταλαμβάνουμε μια στρα-

τηγικής σημασίας θέση, με τη διαγωγή μας ως

χώρα συνολικά, μάλλον δεν δείχνουμε ότι

έχουμε αντιληφθεί την κρισιμότητα των και-

ρών.

Το θέμα του συνεδρίου μας, ο επαναπροσδιο-

ρισμός του ρόλου μας για μια αποτελεσματική

αστυνομία που θα ανταποκρίνεται στις απαιτή-

σεις και στις ανάγκες της σύγχρονης κοινω-

νίας έχει διπλή ανάγνωση.

Η μια αφορά κατ' αρχήν τον δικό μας ρόλο ως

συνδικαλιστών αξιωματικών. Η άλλη αφορά το

ρόλο μας ως υπηρεσιακών οντοτήτων και ορ-

γανωμένων, δραστήριων υπάρξεων που λει-

τουργούμε μέσα σε έναν από τους πιο ευαί-

σθητους, τους πιο νευραλγικούς οργανισμούς

του κράτους μας. 

Ας δούμε πιο αναλυτικά τις δυο αυτές διαστά-

σεις του ρόλου μας  που εμφανίζονται ξεχωρι-

στά, αλλά κατά βάση είναι αδιαίρετες και ενιαί-

ες, είναι οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος.

Εφόσον το σύνολο των αξιωματικών είναι

ενταγμένο στο συνδικαλιστικό μας κίνημα,

έτσι όπως εκπροσωπείται από την Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

και την Π.Ο.ΑΣ.Υ. και δεν υποστηρίζει μόνο τυ-

πικά  τη συνδικαλιστική μας λειτουργία, αυτό

σημαίνει ότι έχει πλήρη συναίσθηση των υπο-

χρεώσεών του σε όλα τα επίπεδα. Συμμετέχει

στα συνδικαλιστικά δρώμενα, διαμορφώνει το

αγωνιστικό πλαίσιο, στηρίζει τους αγώνες μας

και ακολουθεί το συνδικαλιστικό κίνημα στο

δρόμο που εκείνο χαράσσει.

Έχω όμως την αίσθηση ότι, ως συνδικαλιστι-

κός φορέας, δεν έχουμε κατακτήσει την επιθυ-

μητή ενεργή συμμετοχή των μελών μας. Υπάρ-

χει σε ένα βαθμό επανάπαυση των μελών μας,

διότι τα ίδια τα τοπικά σωματεία μετακυλύουν

προς τα πάνω, προς την Ομοσπονδία δηλαδή,

τις δικές τους πρωτογενείς δραστηριότητες.

Δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός, ούτε να αμφι-

σβητήσω τη συμβολή κανενός. Το επισημαίνω

όμως για να καταδείξω το μεγάλο άλμα που

πρέπει να κάνουμε συνολικά σε πρωτοβάθμιο

και δευτεροβάθμιο επίπεδο λειτουργίας, με

στόχο την εντονότερη ενασχόληση με τα κοι-

νά μας προβλήματα και με τις αγωνίες των με-

λών μας. Πρέπει να ξεφύγουμε από τη γραφει-

οκρατική αντίληψη περί συνδικαλισμού για να

μην καταντήσουμε Ομοσπονδία - σφραγίδα ή

ακόμα χειρότερα για να μην επιτρέψουμε σε

κανέναν να λειτουργήσει βάσει προσωπικών

στρατηγικών και μάλιστα εξυπηρετώντας αλ-

λότρια συμφέροντα. 

Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός, όχι μόνο διότι πα-

ρόμοια φαινόμενα έχουν εμφανιστεί στο χώρο

της άλλης Ομοσπονδίας, αλλά και επειδή

όπως γνωρίζετε, από ορισμένες πλευρές του

πολιτικού μας συστήματος και δυστυχώς από

την κάθε φορά διοίκηση η οποία έχει ευνοηθεί

από τους αγώνες μας, καλλιεργείται συστημα-

τικά η αμφισβήτηση του δικαιώματος των

αστυνομικών να συνδικαλίζονται. Κάποιοι

αγνοούν διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις,

τους συνταγματικούς και τους καταστατικούς

χάρτες και προβάλλοντας τις εγγενείς αδυνα-

μίες του συνδικαλισμού μας, θέλουν να γυρί-

σουν τον τροχό της ιστορίας σαράντα χρόνια

πίσω, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να αναθεω-

ρηθούν οι σχέσεις της πολιτείας με τους υπη-

ρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία, διότι κα-

τά τη γνώμη τους  ο ένστολος συνδικαλισμός

λειτούργησε αρνητικά, την αποδυνάμωσε υπη-

ρεσιακά ή ότι εν πολλοίς την κατέστησε ανα-

ξιόπιστη δημόσια υπηρεσία. 

Ανατριχίλα μας διαπερνά και μόνο στη σκέψη

ότι με την προκλητική συμπεριφορά μας ως

συνδικαλιστών , έστω και λίγοι συμπολίτες

μας, μας τοποθετούν στην κατηγορία των αλα-

ζόνων και των ανθρώπων -στελεχών χωρίς

όραμα και διάθεση για προσφορά, οι οποίοι ως

μόνο σκοπό έχουν το βόλεμα τους, υπηρεσια-

κό, κοινωνικό ή εξυπηρέτηση άλλων συμφερό-

ντων.

Όταν πριν είκοσι χρόνια ιδρύονταν τα πρώτα

σωματεία, είχαν ξεκάθαρους στόχους και στά-

θηκαν στα πόδια τους παρά τη λυσσώδη αντί-

δραση των κυβερνητικών δυνάμεων επειδή

ακριβώς υποστηρίχθηκαν από το υπόλοιπο

συνδικαλιστικό κίνημα και τα κόμματα της Αρι-

στεράς.

Με την πάροδο του χρόνου, κάποια σωματεία

παρουσίασαν εκφυλιστικά φαινόμενα και κά-

ποιοι συνδικαλιστές ταυτίστηκαν με την πολι-

τική και φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., ή ακόμη και

με Μ.Μ.Ε..

Με αφορμή την δολοφονία του 15χρονου μαθητή και όσα επί
ημέρες ακολούθησαν και με πολλά αίτια να υποβόσκουν  για αρ-
κετό καιρό, βρισκόμαστε στην αρχή μιας γενικευμένης και βαθύ-
τατης κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής κρίσης .

Οι οικονομικοί μετανάστες, οι άνεργοι, τα μεσαία και χαμηλά
κοινωνικά στρώματα  και κυρίως οι νέοι μας, οι φοιτητές και οι μα-
θητές αντιδρούν βλέποντας τους γονείς τους υπερχρεωμένους,
άνεργους και υπό απόλυση. Βλέπουν τους φίλους τους και τους
ίδιους με απαξιωμένους τίτλους σπουδών, υποαπασχολούμε-
νους, ετεροαπασχολούμενους ή άνεργους χωρίς αύριο και χωρίς
καμία ελπίδα για δουλειά, ασφάλεια και αξιοπρεπή διαβίωση στις
δήθεν σύγχρονες κοινωνίες μας. Βλέπουν να αποδομείται  σταθε-
ρά κάθε έννοια του κοινωνικού κράτους, να καταστρατηγούνται
συνδικαλιστικά, εργασιακά, ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα
και να ακολουθούνται  πολιτικές καταστροφικές για το περιβάλ-
λον. Επίσης βλέπουν υπουργούς να πλουτίζουν από μέρα σε μέρα
και να φοροδιαφεύγουν ιδρύοντας off shore εταιρείες. Τέλος βλέ-
πουν τα πάντα γύρω τους να είναι ψεύτικα και στημένα με θλιβε-
ρούς πρωταγωνιστές τους ¨μεροκαματιάρηδες¨ τηλεαστέρες -
δημοσιογράφους με αμοιβές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ να δια-
μορφώνουν το πολιτικό περιβάλλον ανάλογα με τα συμφέροντα
των καναλαρχών  και μεγαλοεκδοτών τους οποίους πιστοί σαν
σκυλιά υπηρετούν. Έτσι έχουν την δυνατότητα να εισβάλλουν σε
κάθε σπίτι και να βιάζουν τις συνειδήσεις με τους διάφορους ψευ-
τοαναλυτές και τα τηλεδικεία των ¨οχτώ¨ και να συμπάσχουν δή-
θεν με τους άνεργους, τους άστεγους, τους συνταξιούχους των
400 _ και τους κάθε λογής  δυστυχισμένους αναξιοπαθούντες των
οποίων τις τραγικές φιγούρες και τον πόνο διακωμωδούν και ευ-
τελίζουν περιφέροντας από παράθυρο σε παράθυρο εμπορευόμε-
νοι αδίσταχτα τον πόνο και την δυστυχία τους.

Αλλοιμονό μας ως κοινωνίες αν σ΄αυτή την σήψη δεν αντι-
δρούσαν οι νέοι μας και έμεναν αδιάφοροι, θα πρέπει μάλιστα να
είμαστε περήφανοι για αυτούς που μπήκαν μπροστάρηδες στον
αγώνα που μόλις άρχισε και προβλέπεται μακρύς.

Το μήνυμα που στέλνουν στο πολιτικό σύστημα είναι ξεκάθαρο
όσο ποτέ: 'ξεβολευτείτε και αλλάξτε πολιτικές' .

Η κυβέρνηση υποτιμάει την κρισιμότητα της κατάστασης και
το μέγεθος του προβλήματος. Μιλάει  γενικά για παραβατικές συ-
μπεριφορές περιθωριοποιημένων και υποκινούμενων από συγκε-
κριμένο πολιτικό κόμμα ατόμων και αντιπαρατάσσει τον κατα-
σταλτικό μηχανισμό (ΕΛ.ΑΣ) η οποία αφού πυροδότησε την πολύ-
πλευρη αυτή κρίση με την δολοφονία από τον ειδικό φρουρό του
15χρονου μαθητή, φαντάζει ανεπαρκής να διαχειριστεί την κατά-
σταση, την οποία μάλιστα με τις άστοχες επιλογές της επιδεινώ-
νει. Είναι φανερή η διαχρονική αδυναμία της ΕΛ.ΑΣ να εμπεδώσει
στον πολίτη το αίσθημα της ασφάλειας, όπως είναι επίσης φανε-
ρό ότι σε πάρα πολλά στελέχη της υπάρχει έλλειμμα δημοκρατι-
κής διαπαιδαγώγησης και κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
ακολουθούν μεθόδους, αντιλήψεις και πρακτικές επικίνδυνες για
την κοινωνία και την δημοκρατία. Οι ταγοί για την προστασία της
ζωής και της περιουσίας των πολιτών αφαιρούν χωρίς ιδιαίτερο
λόγο ανθρώπινες ζωές. Με τις αντιλήψεις αυτές καμία κυβέρνηση
στο παρελθόν δεν θέλησε να συγκρουσθεί, αντίθετα εξασφάλιζε
σχεδόν πάντα την ατιμωρησία των ενόχων, ενώ σε όλες τις δολο-
φονίες πολιτών μιλούσε πάντα για «μεμονωμένα περιστατικά, για
σφαίρες που πριν σκοτώσουν πάντα εξοστρακίζονται και για ζαρ-
ντινιέρες που έδειραν αλύπητα τον Κύπριο φοιτητή ενώ δεν παρέ-
λειπε να τους ντοπάρει λέγοντας τους κατά καιρούς ¨το κράτος
είσθε εσείς¨  ¨είσθε οι πραίτωρες¨ και άλλα σχετικά. Η πολιτεία
φέρει για την εικόνα της Αστυνομίας ακέραια την ευθύνη αφού
κάποτε ήθελε την Αστυνομία για να μετράει την εθνικοφροσύνη
των πολιτών, τώρα την χρησιμοποιεί για ορντινάτσα στους κάθε
λογής επώνυμους, για να χτυπάει γροθιές στα στομάχια των πει-
νασμένων και ελάχιστα για την πραγματική αποστολή της. Είναι ο
ηθικός αυτουργός που συλλήβδην στοχοποιείται στα μάτια της
κοινωνίας όλο το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ στο οποίο υπάρχουν πολ-
λά και αξιόλογα στελέχη, για να φθάσουμε σήμερα εν μέσω μιας
ανεξέλεγκτης κοινωνικής έντασης να θρηνούμε εξίσου τον άδικο
χαμό του 15χρονου και τον βαρύτατο τραυματισμό του νεαρού
αστυνομικού από μια άνανδρη και ύπουλη εγκληματική ενέργεια.

Ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ έπρεπε ήδη, πριν εκδιωχθεί όπως ο πο-
λιτικός προϊστάμενος του (κ. Χηνοφώτης) να παραιτηθεί, να ξε-
κολλήσει επιτέλους και κάποιος από την καρέκλα του, αφού ποτέ
και για τίποτα από όσα φοβερά συμβαίνουν γύρω μας δεν υπήρξε
κανένας υπεύθυνος.

Πύραρχος Νικόλαος Ηλ. Χανιάς

Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου
Μέλος Δ.Σ. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων
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