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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες οι εργαζόμενοι στην ΕΛΑΣ καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν την όλο
και αυξανόμενη εγκληματικότητα και βία,
που δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας στον
ελληνικό λαό.
Ενώ, λοιπόν, γίνεται όλο και πιο δύσκολο και επικίνδυνο το επάγγελμα του Έλληνα Αστυνομικού, δεν έχουν υλοποιηθεί
ακόμα οι υποσχέσεις της κυβέρνησης για
αναγνώριση του επικίνδυνου της εργασίας!
Όλοι πρέπει να αναλογιστούμε τα αίτια
που γεννούν την εγκληματικότητα. Άλλωστε οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας,
τα γνωρίζουν και τα βιώνουν στην καθημερινή τους αστυνομική πρακτική. Η περιθωριοποίηση μεγάλων κοινωνικών ομάδων, η
ανεργία, η φτώχεια, η διάλυση των εργασιακών σχέσεων, το ανύπαρκτο κράτος πρόνοιας και η έλλειψη υποδομών, διαχείρισης και

Σ

μεταναστευτικής πολιτικής αποτελούν το
εκρηκτικό μείγμα της σύγκρουσης στη χώρα
μας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.
Ο αστυνομικός, ως εργαζόμενος, όμως,
εκτός από την επικινδυνότητα του επαγγέλματός του, καλείται να αντιμετωπίσει στην
καθημερινότητά του και όλα αυτά τα φαινόμενα που επιδεινώνουν τη ζωή του κάθε έλληνα εργαζόμενου (ακρίβεια, λιτότητα μισθών, κατάρρευση ασφαλιστικού συστήματος) ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και απληστίας
του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού τομέα,
των χρηματιστηρίων και των υπερκερδών
για το μεγάλο κεφάλαιο.
«ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ»
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στις αρχές Φλεβάρη την πρόταση της ΠΟΑΣΥ για την σύσταση της ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,
για την δημοκρατική αναδιάρθρωση της

Αστυνομίας κι αυτό στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτών των ανησυχητικών καταστάσεων.
Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισαν και τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ
ενώ την καταψήφισε η κυβέρνηση και ο
ΛΑΟΣ.
Εμείς επιμένουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία αξίζει τη διακομματική στήριξη μέσα
από μόνιμη κοινοβουλευτική επιτροπή. Φυσικά, άλλα έλεγε η ΝΔ όταν ήταν στην αντιπολίτευση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο διαλόγου με συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ καθώς και
πρωτοβάθμιων ενώσεων και επιστημόνων,
προχώρησε στη διατύπωση προγράμματος
για μια ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.

Θέσεις του Τμήματος των Σωμάτων
Ασφαλείας του ΣΥΝ
➦ στη σελ. 4

EYΡΩΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΡΙΖΑ

ΝΙΚΟΣ ΧΟΥΝΤΗΣ
Γραμματέας Κ. Π.Ε. του ΣΥΝ
σελ. 2

EΛENH ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Μέλος του Τμήματος Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ
σελ. 2

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
2009
ΣΥΡΙΖΑ: ΜΗΝΥΜΑ
ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗΣ
ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
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σελ. 3

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΝΙΚΑΙΑ, 5 Μαρτίου 2009
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΑΣΥ) ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Αστυνομικός
Tα δέκα σημεία της πρότασης του ΣYPIZA

1. Αναδιοργάνωση των αστυνομικών τμημάτων με κριτήρια πληθυσμιακά, κοινωνικά
και γεωγραφικά.
2. Ενίσχυση των πολυδύναμων αστυνομικών τμημάτων, 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 φυλάκων και την ένταξή
τους στην ΕΛΑΣ, προκειμένου να υπάρχει
μια υψηλή ποιότητα των στελεχών και των
ανθρώπων της αστυνομίας.
4. Σύγχρονη εκπαίδευση αστυνομικού. Όχι
στρατιωτικού, στη Θήβα ή στην Αυλώνα,
καθώς και ίδρυση Πανεπιστημίου Αστυνομικών σπουδών.
5. Άμεση συνεργασία της Αστυνομίας με
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όταν αυτό δεν υπάρχει είναι 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 κοινωνικό ρόλο τον οποίο έχουνε.
9. Πλήρη συνδικαλιστικά και πολιτικά δικαιώματα στους εργαζόμενους αστυνομικούς,
όπως ζητάει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Αστυνομικών Υπαλλήλων και να ακούγεται
η γνώμη τους και οι προτάσεις τους.
10. Δημιουργία μόνιμης διακοινοβουλευτικής επιτροπής για την επιλογή της ηγεσίας
και τη δράση και λειτουργία της αστυνομίας.

Θα ζει πάντα στις καρδιές μας σύμβολο αγώνα ανθρωπιάς και επαγγελματισμού. Η πολιτεία πρέπει άμεσα να κάνει το καθήκον της. Άμεση συμπαράσταση στην οικογένεια του Μιχάλη.
Οι εργαζόμενοι στην ΕΛ.ΑΣ. πρέπει
να αντισταθούν, το συνδικαλιστικό κίνημα να απαιτήσει εφαρμογή των νόμων
για την ασφάλεια των τραπεζών.
Είπαμε: ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ. ΌΧΙ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ
ΜΑΣ. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.
Καμιά θυσία στα κέρδη των τραπεζών και στο μεγάλο κεφάλαιο.

ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ!!!!
Το Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας του
ΣΥΝ

ΜΑΝΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ηθοποιός

σελ. 3

ΠΑΝΟΣ ΤΡΙΓΑΖΗΣ
Υπεύθυνος Εξωτ. Πολιτικής
του ΣΥΝ

σελ. 3
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ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΣΥΡΙΖΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
της 7ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

NIKOΣ ΧΟΥΝΤΗΣ
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009: Ισχυρό μήνυμα αλλαγής
στην Ελλάδα και την Ευρώπη

1. ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ, Γραμματέας της ΚΠΕ του ΣΥΝ.
2. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, μέλος Δ.Σ. Σωματείου Ιδιωτικών
Υπαλλήλων.
3. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ευρωβουλευτής.
4. ΜΑΝΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ηθοποιός.
5. ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΠΑΝΟΣ, Οικονομολόγος.
6. ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, οικολογικός χώρος, Πολίτες
κατά του Λιθάνθρακα, κίνημα Ασωπού.
7. ΘΕΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, πρ. ευρωβουλευτής, πρ. Γεν.
Γραμμ. ΓΣΕΕ.
8. ΝΤΙΛΕK ΧΑΜΠΙΠ, Κοινωνιολόγος, Θράκη.
9. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, συγγραφέας.
10. ΤΑΧΤΑΛΙΔΟΥ ΝΤΙΝΑ, συνδικαλίστρια, πρόεδρος συνδικάτου Ιματισμού-Κλωστοϋφαντουργίας Β. Ελλάδας και
αντιπρόεδρος σωματείου εργαζομένων ΜΙΝΕΡΒΑ.
11. ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ,

οδηγός

δικύκλου

(courier).
12. ΦΩΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ, Πρόεδρος της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής σωματείου εργαζομένων με Stage.
13.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, Αγρότης, Λάρισα.

14.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ, δικηγόρος, ειδική στο
Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανθρώπινα δικαιώματα, Πρόεδρος της
Επιτροπής Νέων Ποινικολόγων της Διεθνούς Ένωσης Ποινικού Δικαίου.

15. ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Γιατρός, πανεπιστημιακός,
Γιάννενα.
16. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΝΑΝΤΙΑ, γιατρός, αντιρατσιστικό κίνημα, Πάτρα.
17. ΤΖΟΥΛΙΑΝΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ, συνδικαλιστής, Ιταλός.
18. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Σωματείο ΟΛΠ.
19. ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ηθοποιός.
20. ΡΙΣΜΑΟΥΪ - ΣΙΝΟΓΛΟΥ ΝΟΡΜΑ, Ιδιωτική υπάλληλος, Παλαιστίνια, μέλος του συλλόγου Alawda.
21. ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Πανεπιστημιακός.
ΚΑΝΤΙΤΖΑ ΣΑΝΚΟ, Μετανάστρια β΄ γενιάς, σπουδάστρια - Δεν έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, oπότε
δεν θα είναι και υποψήφια

Eυχαριστούμε

όλους όσοι συνέβαλαν με
τις προτάσεις τους στη διαμόρφωση των θέσεων
του ΣΥΝ για την Ελληνική Αστυνομία, Ομοσπονδίες και Πρωτοβάθμιες ενώσεις αστυνομικων καθώς και Αστυνομικούς και επιστήμονες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση διαλόγου.
Η πόρτα διαλόγου και συνεργασίας του Τμήματος
των Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΝ θα είναι πάντα
ανοιχτή.
Ν.Χ.

EÎÙﬁ˜ YËÚÂÛ›·˜
Eφημερίδα του Τμήματος του Συνασπισμούγια τα Σώματα Aσφαλείας
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➤ Επειδή έχει μειωθεί η πιθανότητα πρόωρων
εκλογών στο επόμενο διάστημα και η κάλπη των Ευρωεκλογών θάναι η πρώτη κάλπη που θα βρουν μπροστά τους οι Έλληνες πολίτες. Επειδή οι Ευρωεκλογές
του Ιουνίου 2009 θα γίνουν σε συνθήκες επιδείνωσης
της κρίσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη
και τα σκληρότερα μέτρα θα ληφθούν μετά από αυτές. Επειδή μέσα από τα αποτελέσματα κάθε εκλογικής αναμέτρησης βγαίνουν πολλαπλά πολιτικά μηνύματα, οι επικείμενες Ευρωεκλογές αποκτούν ευρύτερο πολιτικό περιεχόμενο και ξεχωριστή πολιτική σημασία.
Σε αυτές λοιπόν δεν θα κριθεί μόνο ποιοι θα είναι
οι νέοι Έλληνες Ευρωβουλευτές -22 αυτή τη φορά
από τους 24 που είναι σήμερα- αλλά θα καταγραφεί η
εκτίμηση των ελλήνων πολιτών για την κυβερνητική
πολιτική και για την πολιτική των άλλων πολιτικών δυνάμεων, επηρεάζοντας καθοριστικά τις πολιτικές και
τις κοινωνικές εξελίξεις, μετά την 7η Ιουνίου 2009.
➤ Οι Ευρωεκλογές θα γίνουν στο φόντο της παγκόσμιας κρίσης που έχει αγκαλιάσει κατά δραματικό τρόπο τους Ευρωπαίους εργαζόμενους αλλά και
τις οικονομίες των Ευρωπαϊκών χωρών ενώ στην
Ελλάδα εξελίσσεται οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση. Η χρεοκοπία του νεοφιλελεύθερου καπιταλιστικού μοντέλου που εφαρμόστηκε στην Ευρώπη
με βίαιο τρόπο καθώς επιβλήθηκε από τα πάνω, από
τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και μετά, έχει οδηγήσει
στην αύξηση της ανεργίας, στην αποδόμηση του κοινωνικού κράτους, έχει εντείνει τις εθνικές και κοινωνικές ανισότητες. Οι αποφάσεις και τα μέτρα που
λαμβάνονται από την ηγεσία της Ε.Ε. βαθαίνουν την
ύφεση, συνιστούν νέα επίθεση στα εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων έχουν δημιουργήσει αδιέξοδα στους αγρότες κυρίως των χωρών του νότου, έχουν χρωματίσει με μελανό χρώμα
το παρόν και το μέλλον των νέων.
Ταυτόχρονα έχει γίνει φανερό το αντιαναπτυξιακό, αντικοινωνικό περιεχόμενο του Συμφώνου Σταθερότητας, η προβληματικότητα της ΟΝΕ με συνέπεια η
δογματική προσήλωση στην επιτήρηση των ελλειμμάτων να οδηγεί στην περικοπή των δημοσίων δαπανών, στη μείωση του εισοδήματος, στην απορύθμιση
των εργασιακών σχέσεων, και κάθε χώρα αφήνεται
να αντιμετωπίσει μόνη της τα προβλήματα της κρίσης. Η συνέχιση αυτής της πορείας υπονομεύει το

ενοποιητικό ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η ανατροπή της
μπορεί να ανοίξει την προοπτική για μια Ευρώπη της
δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής.
➤ Η χώρα μας υποδέχεται την κρίση με οξυμένα
τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα λόγω των
συντηρητικών πολιτικών που ακολουθεί η σημερινή
κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις,
τουλάχιστον από τις αρχές της δεκαετίας του '90. Η
Ν.Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν τεράστια ευθύνη
όπως και οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες καθώς έχουν συμβάλει στην επιβολή του νεοφιλελεύθερου μοντέλου στην Ευρώπη. Έχουν ευθύνη γιατί είτε με «εκσυγχρονισμό» των κυβερνήσεων
Σημίτη είτε με τις «μεταρρυθμίσεις» των κυβερνήσεων Καραμανλή η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, της
λιτότητας και της διόγκωσης της ανεργίας, η νομιμοποίηση και αύξηση των ευέλικτων μορφών εργασίας
οδήγησαν σε υπερκέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων και στη δραματική επιδείνωση της
κατάστασης της πλειονότητας της ελληνικής κοινωνίας.
Σήμερα η κυβερνητική πολιτική με τη συναίνεση
του ΠΑΣΟΚ σε πολλά σημεία και με το άλλοθι της κρίσης συνεχίζει την εφαρμογή των αποτυχημένων οικονομικών και κοινωνικών συνταγών, θέτοντας τις
όποιες κινήσεις της στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας, ενώ θα έπρεπε να διεκδικεί την αλλαγή
του για να μπορέσει να ανασάνει η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία.
➤ Για τον ΣΥΡΙΖΑ οι Ευρωεκλογές πρέπει να δώσουν ισχυρό μήνυμα αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών, ανατροπής των νεοφιλελεύθερων πολιτικών
και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Για τη ριζοσπαστική Αριστερά η αλλαγή των συσχετισμών σε εθνικό επίπεδο αλληλοεπηρεάζεται
από την αλλαγή των συσχετισμών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και οι εναλλακτικές πολιτικές της, πολιτικές
ρήξεων και μεταρρυθμίσεων στοχεύουν σε μια άλλη
Ελλάδα, σε μια άλλη Ευρώπη, σ' έναν διαφορετικό
κόσμο. Για την Αριστερά που θεωρεί το ευρωπαϊκό
πλαίσιο και τις ενοποιητικές διαδικασίες πεδίο ταξικών, πολιτικών και ιδεολογικών αγώνων, πεδίο ενίσχυσης του διεθνιστικού της χαρακτήρα, το όραμα
και ο πολιτικός στόχος για το σοσιαλισμό δεν μπορεί
να πραγματοποιηθεί σε μια μόνο χώρα.
Οι εκλογές του Ιουνίου 2009 για το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να ξεκινήσει η οικοδόμηση νέων θεμελίων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και να έρθει πιο κοντά μια άλλη Ευρώπη δημοκρατική, κοινωνική, οικολογική, φεμινιστική, φιλειρηνική, σοσιαλιστική.
Απέναντι στη Ν.Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που
παρά τις ολοφάνερες δυσμενείς επιπτώσεις από τις
κυρίαρχες πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού και του
ατλαντισμού εξακολουθούν να σκιαμαχούν για τη
διαχείρισή τους, στο ΚΚΕ που περιορίζεται στην καταγγελία της ΕΕ και στην απαλλαγή από τις ευθύνες
των ελληνικών κυβερνήσεων, αφού όλα αποφασίζονται στις Βρυξέλλες, οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής
και κινηματικής Αριστεράς, ενισχυμένες από τα
αποτελέσματα των Ευρωεκλογών μπορούν να αλλάξουν τη φορά των πραγμάτων. Υπάρχει ελπίδα. Τον
λόγο έχουν οι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους, οι πολίτες με την ψήφο τους.

EΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
Η Ελένη Σωτηρίου γεννήθηκε στις Ερυθρές Αττικής το 1972. Είναι μοναχοπαίδι και από τους γονείς
της που είναι αγρότες και ανήκουν στην αριστερά πήρε τις πρώτες πολιτικές της κατευθύνσεις.
Σπούδασε στο Tμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και όπως οι περισσότεροι πτυχιούχοι ετεροαπασχολείται ως υπάλληλος σε τεχνική
εταιρεία.
Η οργανωμένη σχέση της με την αριστερά ξεκινά
από τα φοιτητικά της χρόνια και το φοιτητικό σύλλογο. Από τότε συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εργατικές και λαϊκές κινητοποιήσεις μέχρι σήμερα. Από το
1993 είναι μέλος της A/συνέχεια και από το 2003
ιδρυτικό μέλος της Κομμουνιστικής Οργάνωσης
Ελλάδας (ΚΟΕ).
Από το 2004 είναι μέλος του ΔΣ του Σωματείου
Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Επίσης, είναι μέλος
του τμήματος εργατικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ.
Στις βουλευτικές εκλογές τον Σεπτέμβρη του
2007 ως υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια Αττικής κατέλαβε την τρίτη θέση, συγκεντρώνοντας
4.022 σταυρούς.
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ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΙΑ

ΠΑΝΟΣ ΤΡΙΓΑΖΗΣ

Οικονομολόγος. Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου του
Λονδίνου.
Μέλος της ΚΠΕ του ΣΥΝ, υπεύθυνος του Τμήματος
Εξωτερικής πολιτικής.
Ενταγμένος στο κίνημα της αριστεράς από τα χρόνια
της χούντας. Στέλεχος του ΚΚΕ ως το 1991 και μετά του
ΣΥΝ, με πολυετή θητεία στις διεθνείς σχέσεις και παράλληλη συμμετοχή στο ελληνικό και στο διεθνές κίνημα ειρήνης.
Συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ. Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ειρήνη και τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα και ελληνικών κοινωνικών οργανώσεων.
Έχει γράψει δύο βιβλία που αφορούν την Ευρώπη: «ΟΙ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ» (1997), «ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΟΧΟΤΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» (2000).

3

Ευρωεκλογές: Ευκαιρία και πρόκληση

Ηθοποιός

Γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα και φοίτησε στο
Αρχαιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι αριστούχος απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του
Θεάτρου Τέχνης. Από το 1983 παίζει στο θέατρο και τον
κινηματογράφο, έχει γράψει και σκηνοθετήσει παραστάσεις και από το 1998 παραδίδει και μαθήματα υποκριτικής τέχνης. Έχει βραβευθεί με το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου για το έργο « Θα το μετανιώσεις» της Κατερίνας Ευαγγελάκου και το βραβείο Κοτοπούλη για το
«Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη (Εθνικό Θέατρο, σε
σκηνοθεσία Νίκου Μαστοράκη). Είναι εκλεγμένο μέλος
στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών από πέρσι με την Κίνηση Ηθοποιών.

™ÂÏ›‰·

του Δημήτρη Παπαδημούλη*
Ζούμε το οδυνηρό τέλος μιας περιόδου 30 χρόνων
απόλυτης κυριαρχίας του νεοφιλελευθερισμού. Η οικονομική κρίση καλπάζει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
μπροστά στην πρόκληση μιας ριζικής αλλαγής πορείας
με ενίσχυση των κοινωνικών, οικολογικών και δημοκρατικών της χαρακτηριστικών. Δυστυχώς όμως η Ευρωπαϊκή ελίτ παραμένει θλιβερά κατώτερη των περιστάσεων, εγκλωβισμένη σε επικίνδυνα και ξεπερασμένα νεοφιλελεύθερα δόγματα και μυωπικές εθνοκεντρικές επιλογές.
Εμείς λέμε όχι στις νεοφιλελεύθερες επιλογές. Γιατί διεκδικούμε, με καθημερινούς αγώνες, μια διαφορετική πορεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγωνιζόμαστε για
μια ριζικά διαφορετική Ευρώπη: πιο δημοκρατική, με πιο
ισχυρή κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική, με δραστικά αυξημένο κοινοτικό προϋπολογισμό, χωρίς το
ανεξέλεγκτο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
ενεργή και αυτόνομη στα προβλήματα της παγκόσμιας
ειρήνης και όχι ουραγό των ΗΠΑ.
Η βαθιά κρίση και η ανησυχητική δυναμική που τροφοδοτεί, βρίσκουν πλήρως ανέτοιμη την ελληνική οικονομία αλλά και την κυβέρνηση της ΝΔ. Η χώρα βαδίζει
με υψηλό έλλειμμα, τεράστιο χρέος, εκρηκτικό έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών και εντεινόμενες κοινωνικές
ανισότητες, σε σημαντική πτώση των ρυθμών ανάπτυξης. Έρχεται με μαθηματική βεβαιότητα επιδείνωση της
ανεργίας, των δημοσίων εσόδων και κυρίως του λαϊκού
εισοδήματος καθώς οι υπεύθυνοι για την κρίση ετοιμάζονται να την ρίξουν ακόμη πιο μονόπλευρα στις πλάτες
των πιο αδύναμων.
H ελληνική οικονομία ασφαλώς και επηρεάζεται από
τη διεθνή κρίση. Εκτός, ωστόσο, από το "εισαγόμενο",
υπάρχει και το πρόσθετο "ελληνικό" σκέλος της κρίσης.
Αυτό κρύβουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις. Αυτό ακριβώς
πληρώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά, ιδίως τα φτωχότερα.
H ελληνική οικονομία, έχει επίσημο πληθωρισμό
30% παραπάνω από την Ευρωζώνη, λόγω κυρίως των
καρτέλ. Αυτός διαβρώνει το λαϊκό εισόδημα και μειώνει
κατά 2% ετησίως την ανταγωνιστικότητα. Είναι πολύ
εξαρτημένη από το πετρέλαιο, γιατί δεν επένδυσε
έγκαιρα σε εναλλακτικές μορφές και εξοικονόμηση
ενέργειας. Έχει πολύ μικρότερα φορολογικά έσοδα
έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου, υψηλή φοροδιαφυγή και παραοικονομία, άδικο και αντιαναπτυξιακό φορολογικό σύστημα, αναποτελεσματικούς και σε μεγάλο
βαθμό διεφθαρμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς, κομματικά ελεγχόμενη, υψηλού κόστους και χαμηλής αποτελεσματικότητας διοίκηση, αδυναμία αναπτυξιακής
αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων, σημαντικά ελλείμματα σε υποδομές.
H αποτελεσματικότητα των κοινωνικών δαπανών είναι υποπολλαπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το
κοινωνικό κράτος είναι αδύναμο και αναποτελεσματικό.
H κυβέρνηση της NΔ, τα τελευταία πέντε χρόνια, όξυνε
τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες που κληρονόμησε
από το ΠAΣOK. Μετά από μια υπερδεκαετή περίοδο
υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, τα δημόσια οικονομικά είναι χάλια, η Ελλάδα είναι μια ακριβή ευρωπαϊκή χώρα,
οι Έλληνες εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και αγρότες είναι ουραγοί σε εισόδημα και επίπεδο κοινωνικής προστασίας, ενώ η κερδοφορία των ρετιρέ των επιχειρήσεων σπάει ρεκόρ.
Η χώρα χρειάζεται σοβαρές και μεγάλες αλλαγές
και προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, στην ασκούμενη
πολιτική, το πολιτικό σύστημα, τη λειτουργία της διοίκησης.

Η ΕΕ χρειάζεται ριζική αλλαγή, μέσα από μια πορεία αντίθεσης με τον νεοφιλελευθερισμό και τον ευρωατλαντισμό. Με πρωταγωνιστές τους λαούς, τους
πολίτες και τα κινήματά τους.
10 σημεία για μια αριστερή ευρωπαϊκή επιλογή:
1. Αντικατάσταση «νεοφιλελεύθερου κορσέ» του Συμφώνου Σταθερότητας από ένα Σύμφωνο για την Αειφόρο Ανάπτυξη, την Κοινωνική Προστασία και την
Απασχόληση.
2. Δραστική αύξηση του κοινοτικού προϋπολογισμού
στο 5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ
3. Υπαγωγή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στον
έλεγχο του Ευρωκοινοβουλίου
4. Υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων, των κοινωνικών υπηρεσιών, του δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας και της υγείας.
5. Ριζική μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής,
με δικαιότερη κατανομή των επιδοτήσεων υπέρ των
μικρομεσαίων αγροτών.
6. Ενίσχυση του Ευρωκοινοβουλίου, της διαφάνειας και
της συμμετοχής των πολιτών.
7. Ισότητα των φύλων ως αναπόσπαστο στοιχείο σε
όλες τις πολιτικές.
8. Καθιέρωση της οικολογικής διάστασης σε όλες τις
πολιτικές της Ένωσης. Ανάπτυξη των εναλλακτικών
μορφών ενέργειας, απόρριψη της πυρηνικής ενέργειας.
9. Κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα για τους μετανάστες. Απόκρουση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού.
10. Αποκλεισμός του πολέμου ως μέσου επίλυσης των
διεθνών προβλημάτων. Κοινή εξωτερική πολιτική,
ανεξάρτητη από το ΝΑΤΟ, για την κατάργηση του
οποίου αγωνιζόμαστε.
Οι ευρωεκλογές, στις 7 Ιουνίου του 2009, μετατρέπονται αυτή τη φορά σε ένα σημαντικό ορόσημο, σημείο
καμπής για τις πολιτικές εξελίξεις στην χώρα. Αναδεικνύονται σε μια μεγάλη και φιλόδοξη πρόκληση για το
Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

* Ο Δημήτρης Παπαδημούλης είναι ευρωβουλευτής
του ΣΥΝ

Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΛΛΑΖΕΙ, ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ;
Του Πάνου Τριγάζη*
Δύσκολοι καιροί για τον «πλανητάρχη», που η ηγεμονία του αμφισβητείται όλο και περισσότερο στην ίδια την
Αμερικανική ήπειρο. Στον κατάλογο των χωρών της Λατινικής Αμερικής που εμπιστεύονται το μέλλον τους στην
Αριστερά προστέθηκε πρόσφατα και το Σαλβαντόρ, με τη
νίκη στις προεδρικές εκλογές του πρώην ανταρτικού κινήματος «Φαραμπούντο Μαρτι». Συνεχίζει να ξεσηκώνεται
η λεγόμενη «πίσω αυλή» των ΗΠΑ, διεκδικώντας την
απαλλαγή της από τη Βορειοαμερικανική κηδεμονία.
Ο Μπαράκ Ομπάμα είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει
από «πρώτο χέρι» τη νέα πραγματικότητα κατά την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής των Αμερικανικών κρατών. Εκεί ο
νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ βρέθηκε αντιμέτωπος - μεταξύ
άλλων - με το κοινό αίτημα της Αμερικής του Νότου για
την άρση του απαράδεκτου και παράνομου αποκλεισμού
της Κούβας, που βρίσκεται σε ισχύ από το 1962.
Σήμερα, η Κούβα έχει πολλούς φίλους γύρω της. Όταν
επικράτησε η επανάσταση, την 1η Γενάρη 1959, με ηγέτες

τους Φιντέλ Κάστρο και Τσε Γκεβάρα, η Βορειοαμερικανική κυριαρχία ήταν απόλυτη στη Λ. Αμερική, όπου οι περισσότερες χώρες είχαν στρατιωτικές δικτατορίες. Όμως,
όχι μόνο δεν υποτάχθηκε η Κούβα, αλλά στάθηκε όρθια
και μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, το 1991, παρότι πολλοί πρόβλεπαν με βεβαιότητα την κατάρρευση
και της Κουβανικής Επανάστασης.
Στην εκπνοή του 20ου αιώνα πρώτη η Λ.Αμερική αμφισβήτησε τους νεοφιλελεύθερους μονόδρομους και την
παντοδυναμία των ΗΠΑ. Η πρώτη αντινεοφιλελεύθερη
εξέγερση, που τράβηξε τα βλέμματα όλου του κόσμου,
ήταν το επαναστατικό κίνημα των Ζαπατίστας στο Μεξικό. Λίγα χρόνια μετά, ήρθε η πρώτη μεγάλη νίκη, που ανέδειξε πρόεδρο της Βενεζουέλας τον Ούγκο Τσάβες. Παράλληλα, η Βραζιλία φιλοξενούσε το 1ο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ στο Πόρτο Αλέγκρε. Εκεί πρωτοδιακηρύχθηκε ότι «ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός».
Οι ελπιδοφόρες αλλαγές στη Λ. Αμερική περιέχουν

ισχυρά μηνύματα και για την Ευρώπη. Δείχνουν ότι ο νεοφιλελευθερισμός δεν είναι μονόδρομος. Ενισχύουν την
πεποίθησή μας ότι οι σημερινοί κοινωνικοί και πολιτικοί
συσχετισμοί μπορούν να ανατραπούν, ότι μια άλλη Ευρώπη είναι εφικτή. Αφού οι χώρες της Λ. Αμερικής επιλέγουν τη διέξοδο στα αριστερά ως απάντηση στα μεγάλα
τους προβλήματα, γιατί να μην κάνει το ίδιο η Ευρώπη
και η Ελλάδα; Γιατί να μην ηττηθεί κι εδώ ο νεοφιλελευθερισμός και να μην εφαρμοστούν οι προτάσεις της αριστεράς για την έξοδο από την κρίση;
Βαδίζοντας προς τις Ευρωεκλογές, οι δυνάμεις της
Ευρωπαϊκής αριστεράς - ανάμεσά τους και ο ΣΥΡΙΖΑ - είναι αισιόδοξες ότι το όραμά τους για μια ενωμένη Ευρώπη
των λαών και των πολιτών της, ανοιχτή σ’ ένα σοσιαλιστικό μέλλον, θα βγει σημαντικά ενισχυμένο από τη μεγάλη
αυτή μάχη.

* Ο Πάνος Τριγάζης είναι υπεύθυνος του Τμήματος
Εξωτερικής Πολιτικής του ΣΥΝ.

™ÂÏ›‰·
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AΣTYNOMIA

Θέσεις του Τμήματος των Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΝ για μια Σύγχρονη Δημοκρατική
και αποτελεσματική Αστυνομία ανοιχτή στην κοινωνία για την Λαϊκή Ασφάλεια, από τον λαό με το λαό
•ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.
Διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της
ασφάλειας του λαού με βασικό προσανατολισμό την πρόληψη και την καταστολή του
εγκλήματος με ενιαία δράση και λειτουργία
μακριά από ιδεολογικές προκαταλήψεις και
ρατσιστικές φοβίες. Κατάργηση των θεσμών των ειδικών φρουρών και συνοριακών
φυλάκων και ιδιωτικών εταιρειών security.

• ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

πλήρη αναδιοργάνωση των Αστυνομικών
Τμημάτων με πληθυσμιακά, εγκληματολογικά και γεωγραφικά κριτήρια, χωρίς γραφειοκρατικούς μηχανισμούς με διαφάνεια
και ανεξαρτησία στο πρόγραμμα δράσης με
δημοκρατική συμμετοχή και έλεγχο στην
εφαρμογή της προληπτικής και αντιεγκληματικής πολιτικής με πλήρη στήριξη υλικοτεχνικής υποδομής και επαγγελματικής εκπαίδευσης με ευσυνείδητη συμμετοχή και
λειτουργία , με διάλογο των κοινωνικών τάξεων και προτάσεων του συνδικαλιστικού
κινήματος της ΕΛΑΣ.

• ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Αποστρατιωτικοποίηση, στροφή στο δημόσιο χαρακτήρα της ελληνικής αστυνομίας. Κατάργηση της ιεραρχίας και πειθαρχίας Ν.1481/84 του ημιστρατιωτικού τύπου
οργανισμού με κύρια χαρακτηριστικά την
γραφειοκρατία, τον συγκεντρωτισμό και
την μεταφορά ευθυνών από πάνω προς τα
κάτω, την αναποτελεσματικότητα, την πολυδιάσπαση των αστυνομικών υπηρεσιών
τον πληθωρισμό Αξιωματικών και Στρατηγών και του "Αποφασίζομεν και διατάσσο-

Κύριος άξονας για μια σύγχρονη, δημοκρατική και αποτελεσματική αστυνομία
αποτελεί η αλλαγή στην εκπαίδευση με την
ίδρυση του "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ" και ένταξη τους στην
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ μέσω πανελληνίων εξετάσεων χωρίς στρατονισμούς με τετραετή φοίτηση και ενός έτους
πρακτικής εκπαίδευσης με ταυτόχρονη
απόκτηση ειδικότητας στους τομείς δημόσιας ασφάλειας και τάξης και δια βίου εκπαίδευση.
Την ίδρυση της "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ" που θα καλύπτει την δράση
και λειτουργία των αστυνομικών τμημάτων
και υπηρεσιών, τον προγραμματισμό και την
επιστημονική τεκμηρίωση της αντιεγκληματικής πολιτικής, όσο και την υποστήριξη
των εργαζόμενων στην γνώση και τον κοινωνικό ρόλο του Αστυνομικού με σεβασμό
στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα του
λαού και του ίδιου στην καθημερινή του εργασία.
Επίσης να προτείνει με αξιοκρατικά κριτήρια την ανάδειξη στελεχών διοίκησης της
ΕΛΑΣ.

• ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ
Κατάργηση των ειδικών μονάδων καταστολής ΜΑΤ και ΥΜΕΤ και ένταξή τους στα
πολυδύναμα αστυνομικά τμήματα για ενίσχυση και εφαρμογή της προληπτικής και
αντιεγκληματικής πολιτικής.
Κατάργηση του ηλεκτρονικού φακελώματος και του τρομονόμου και όλων των διεθνών συμβάσεων που έχει υπογράψει η
Ελλάδα που συντείνουν στην "κοινωνία της
επιτήρησης" (ευρωπαϊκών ή διατλαντικών),
ευρωφακέλωμα, διεθνές ένταλμα σύλληψης.
Η ΕΛ.ΑΣ. μπορεί να παρέχει δημόσια
ασφάλεια, ένα κοινωνικό αγαθό που πληρώνει ο ελληνικός λαός χωρίς παρεμβάσεις απ' την εκάστοτε εξουσία και μακριά
από την εφαρμογή της κάθε κυβερνητικής
πολιτικής.

• ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Δημιουργία μόνιμης κοινοβουλευτικής
επιτροπής για την επιλογή της ηγεσίας του
Σώματος με βάση την αποτελεσματικότητα
και τις γνώσεις για ικανή διοίκηση, απεγκλωβισμό από τη λογική ένταξης στις κυβερνητικές πολιτικές και επιλογές, ανεξαρτησία και διαφάνεια, αξιοκρατία στις κρίσεις και προαγωγές βάση συγκεκριμένων
τυπικών και ουσιαστικών αξιών.
Η επιτροπή αυτή πρέπει να συνεργάζεται
με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και
δεύτερου βαθμού, δημόσιος απολογισμός
και έλεγχος του έργου κάθε αστυνομικού
τμήματος.
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ο ΣΥΝ θεωρεί πρωταρχικό μέλημα και
ΚΥΤΤΑΡΟ της δημόσιας ασφάλειας την

την κυβερνητική πολιτική του ρουσφετιού
π.χ διαγραφή προστίμων τροχαίων παραβάσεων, εξυπηρέτηση των ημετέρων σε θέσεις επιτελικές μακριά από το αστυνομικό
επάγγελμα που είναι στο αστυνομικό τμήμα
και στη γειτονιά.
Η ελληνική αστυνομία πρέπει να εξελιχθεί
σε ένα ανεξάρτητο πολιτικό δημοκρατικό
και αποτελεσματικό σώμα με κοινωνικό δημοκρατικό προσανατολισμό.
Με διαφάνεια στις προμήθειες εξοπλισμών
και υλικοτεχνικών υποδομών στην διαχείριση αποθεματικών των ταμείων με συμμετοχή των εκπροσώπων σ' αυτά, με εγγύηση
των αποθεματικών και των συντάξεων των
εργαζομένων του ελληνικού δημοσίου.

• ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Πλήρη συνδικαλιστικά και πολιτικά δικαιώματα στους εργαζόμενους αστυνομικούς. Kατάργηση του Ν.2226/94 και εφαρμογή του Ν. 1264/82 με δικαίωμα απεργίας
χωρίς διακρίσεις σε σωματεία Αξιωματικών και κατώτερων Αστυνομικών. Eνταξη
του συνδικαλιστικού κινήματος της Ελληνικής Αστυνομίας στην ΑΔΕΔΥ. Συμμετοχή στους κοινωνικούς και λαϊκούς αγώνες
των εργαζομένων χωρίς αποκλεισμούς και
διακρίσεις. Στήριξη και ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου του αστυνομικού, απεγκλωβισμός απ' την λογική του εχθρού λαού όπως
επίσης και του ιδιόμορφου ρατσισμού απέναντι στον εργαζόμενο αστυνομικό. Κοινωνική καταξίωση και αποδοχή, μια αστυνομία
ανοιχτή στην κοινωνία.

μεν" των εκάστοτε Υπουργών και Στρατηγών.
Το σημερινό μοντέλο δράσης και λειτουργίας έχει αποτύχει και χρειάζεται ριζική αλλαγή τόσο στην εκπαίδευση που θα
έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και θα
ενώσει την κοινωνία με τον επαγγελματία
αστυνομικό.
Το σημερινό μοντέλο δημιουργεί την
ψευδαίσθηση ότι είναι κάτι ξεχωριστό με
αποτέλεσμα την απαξίωση του έργου αστυνομικού και τον κοινωνικό του αποκλεισμό.
Η ελληνική αστυνομία με το Ν.2800/2000
περί αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. δεν δίνει ξεκάθαρο
τον χαρακτήρα της, τι αστυνομία έχουμε;
Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει να αποτελεί το μακρύ
χέρι της κυβερνητικής εξουσίας παρά την
τυπική κατάργηση του Υπουργείου Δημόσιας τάξης και ένταξης στο Εσωτερικών,
έρμαιο των κομματικοποιημένων ανώτερων
και ανώτατων αξιωματικών εξυπηρετώντας

• ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η έλλειψη κοινωνικού κράτους και αντιεγκληματικής πολιτικής καθώς και η παντελής έλλειψη υποδομών απεξάρτησης και
επανένταξης από το κράτος, ο μη διαχωρισμός των κρατουμένων αποτελούν φαύλο
κύκλο για την ελληνική κοινωνία που καθιστά ακόμα πιο αδύνατη και αναποτελεσματική τη θέση της ΕΛ.ΑΣ., απέναντι στο
έγκλημα που διαρκώς οργανώνεται και διεθνοποιείται, παρεμβαίνοντας σε οικονομίες, κυβερνήσεις και οργανισμούς που διαφθείρουν τον κοινωνικό ιστό σε μικρές και
μεγάλες κοινωνίες, καθώς και η αλλαγή
προτύπων ζωής της νεολαίας, ο αμερικάνικος τρόπος ζωής για εύκολο πλουτισμό, η
κρίση του νεοφιλελεύθερου μοντέλου και
του καπιταλιστικού συστήματος, όπως επίσης το απόθεμα αδικίας του πολίτη, η ανεργία και η φτώχεια οδηγούν και αποτελούν
την πρώτη ύλη για την έκρηξη της εγκληματικότητας στην γκετοποίηση με όλα τα επακόλουθά τους.

Συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΝ Aλέξη Tσίπρα με Π.O.AΣ.Y. και Π.O.AΞI.A
Ο Πρόεδρος του ΣΥΝ, Αλ. Τσίπρας και ο Παναγιώτης
Πλούμης, μέλος του Τμήματος των Σωμάτων Ασφαλείας
του ΣΥΝ συναντήθηκαν σήμερα με αντιπροσωπείες της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων
(Π.Ο.ΑΣ.Υ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α).
Μετά το τέλος της συνάντησης έγιναν δηλώσεις.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός συνεχώς ζητούν τη συναίνεση των κομμάτων της
αντιπολίτευσης για τα ζητήματα που αφορούν στην οικονομία ή στα εθνικά θέματα. Σε ένα όμως πολύ σημαντικό
θέμα, που αφορά σε όλη την ελληνική κοινωνία, αρνήθηκαν τη συναίνεση. Στην πρόταση της ΠΟΑΣΥ και της
ΠΟΑΞΙΑ, που υιοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ και κατέθεσε στο Κοινοβούλιο, για σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για την
αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελληνική Αστυνομία και την ανάγκη αναδιάρθρωσης και εκδημοκρατισμού του Σώματος, ο Πρωθυπουργός
και η κυβέρνηση κράτησαν μια στάση αρνητική.
Εμείς θα επαναφέρουμε αυτή την πρόταση, θεωρούμε
ότι σήμερα είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ η ανάγκη
σημαντικών τομών, η ανάγκη αναδιάρθρωσης, εκδημοκρατισμού, ενίσχυσης του δημόσιου χαρακτήρα της ελληνικής
αστυνομίας. Σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ ανάγκη
να αλλάξει ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης των
αστυνομικών, θέλουμε μια αστυνομία σύγχρονη, αποτελεσματική, στο πλευρό του πολίτη και όχι μια αστυνομία κατασταλτικό μηχανισμό. Και θέλουμε ένα αστυνομικό σκεπτόμενο, να βρίσκεται δίπλα στον πολίτη όταν τον έχει
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ανάγκη και όχι ένα αστυνομικό Ράμπο, έναν αστυνομικό
εχθρό του πολίτη.
Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα μια σειρά από ανησυχητικά φαινόμενα, τα οποία πρέπει όλοι να καταδικάσουμε.
Θα βρεθούμε ξανά στο πλευρό των αστυνομικών υπαλλήλων, των συνδικαλιστών της αστυνομίας, προκειμένου
να ενισχύσουμε τον χαρακτήρα του εργαζόμενου αστυνομικού, να αντισταθούμε στην απαξίωση του συνδικαλιστικού κινήματος στην ελληνική αστυνομία και να ενισχύσου-

με τον αγώνα των εργαζόμενων αστυνομικών και για τα μισθολογικά τους αιτήματα και για τα ζητήματα των μεταθέσεων, κυρίως όμως για την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της ελληνικής αστυνομίας, για τον αναπροσανατολισμό του ρόλου της, που πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη.
• Σχετικά υε την πρόσκληση του Πρωθυπουργού προς
τους αρχηνούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης και την
πρόταση του για συναίνεση
«Ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς όποτε καλείται να καταθέσει τις απόψεις του, είναι πάντα παρών.
Στο διάλογο εμείς δεν λέμε όχι. Όμως, έχουμε την αίσθηση κάθε φορά που συζητάμε ότι βαράμε στου κουφού
την πόρτα. Μας ζητάνε να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε σε προειλημμένες αποφάσεις.
Στην προκειμένη περίπτωση, για να μιλήσω γι' αυτό
που η σημερινή μας συνάντηση είχε ως βασικό θέμα, έχουμε μια πρόταση κατατεθειμένη στη Βουλή, η οποία ψηφίστηκε και από το ΠΑΣΟΚ και από το Κομμουνιστικό
Κόμμα. Μια πρόταση, η οποία δεν είναι πια πρόταση του
ΣΥΡΙΖΑ, είναι πρόταση της ΠΟΑΣΥ και της ΠΟΑΞΙΑ, δηλαδή των συνδικαλιστών της αστυνομίας, των αστυνομικών.
Και μια πρόταση, η οποία βρίσκει την ευρύτερη δυνατή
απήχηση -έχω την αίσθηση- στην ελληνική κοινωνία, για τη
σύσταση διακομματικής επιτροπής, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τομές για τη διαφάνεια, για την αξιοκρατία και τον εκδημοκρατισμό της ελληνικής αστυνομίας.
Και αυτή η πρόταση απορρίφθηκε από την κυβέρνηση.
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συμβασιούχων Πυροσβεστών Πυρόσβεσης Διάσωσης (ΠΟΣΠΥΔ) το
οποίο εξέτασε τα σημαντικά προβλήματα του κλάδου και κυρίως το θέμα της μονιμοποίησης των 5.000-5.500 δασοπυροσβεστών.
Οι εργαζόμενοι αυτοί για πολλά χρόνια εργάζονταν για πέντε (5) μήνες το χρόνο, τα δε τελευταία χρόνια για 8 μήνες το
χρόνο, ενώ τους υπόλοιπους είναι άνεργοι και επιβιώνουν με
το επίδομα ανεργίας.
Οι οικονομικές τους απολαβές είναι αρκετά μικρότερες από
τους μισθούς των πυροσβεστών και ουσιαστικά ζουν κάτω
από καθεστώς ομηρίας.
Το αίτημα για μόνιμη και σταθερή εργασία είναι το βασικό
του κλάδου αφού η σύμβαση ορισμένου χρόνου για αρκετούς κρατάει πάνω από δέκα (10) έτη, ενώ ορισμένοι εργάζονται μ΄αυτό το καθεστώς για περισσότερα από είκοσι (20)
έτη.
Στο Συνέδριο μίλησε ο Υφυπουργός κος Χρήστος Μαρκογιαννάκης ο οποίος για μια φορά ακόμη αναλώθηκε σε υποσχέσεις. Την υπόσχεση ΘΑ ΣΑΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ
την έχουν ακούσει οι αντιπρόσωποι της ομοσπονδίας αρκετές φορές. Όσο βέβαια πλησιάζουμε προς τις εκλογές, οι
υποσχέσεις θα εντείνονται. Υποσχέσεις που αμέσως μετά τις
εκλογές οι αρμόδιοι τις ξεχνούν.
Στο Συνέδριο χαιρετισμό απηύθυνε ο εκπρόσωπος του
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Παναγιώτης Πλούμης, ο οποίος εκδήλωσε
τη συμπαράσταση του κόμματος στο δίκαιο αγώνα των δασοπυροσβεστών. Απαίτησε τη μονιμοποίησή τους σύμφωνα
και με τις υποσχέσεις της κυβέρνησης. Η ανάγκη για μονιμοποίηση πρέπει να οδηγήσει την κυβέρνηση στην άμεση
τακτοποίηση του προβλήματος, ώστε να σταματήσει πλέον
ο θεσμός των συμβασιούχων. Η μονιμοποίηση των υπαρχόντων συμβασιούχων πρέπει να κλείσει την πόρτα σε πρόσληψη νέων με σύμβαση ορισμένου χρόνου και να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της υπηρεσίας με προσλήψεις μόνο μέσα
από τις πανελλαδικές εξετάσεις.
Ο εκπρόσωπος του ΣΥΝ στάθηκε ακόμη σε μια σειρά προβλημάτων του κλάδου (μισθοί, πληρωμή υπερωριών και αργιών
κ.λ.π.) και διατύπωσε την άποψη ότι η διασφάλιση της εργασίας των δασοπυροσβεστών θα έρθει μέσα από τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες των ίδιων γιατί το αίτημά τους είναι δίκαιο και η ικανοποίησή του ανταποκρίνεται σε ζωτική ανάγκη
της κοινωνίας.
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ΠYPOΣBEΣTIKO ΣΩMA
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
Η ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ Ν.Δ. ΚΑΙ ΠΑΣΟΚ
ΚΡΑΤΟΥΝ ΟΜΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΣ
ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ.Ο. ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΑΒΑΝΟΥ
Οι συμβασιούχοι πυροσβέστες εδώ και χρόνια αντιμετωπίζονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις με τρόπο που
προσβάλλει τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα, το δικαίωμα σε μόνιμη και αξιοπρεπή εργασία αλλά
και το δικαίωμα σε ασφαλή εργασία αφού οι συμβασιούχοι πυροσβέστες έχουν δεκάδες θύματα τα τελευταία
χρόνια κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.
Η Κυβέρνηση ενώ τους είχε επανειλημμένα διαβεβαιώσει ότι θα επιλύσει τα προβλήματα τους και ιδίως ότι θα
καλύψει άμεσα τα τεράστια κενά σε θέσεις εργασίας του
πυροσβεστικού σώματος με συμβασιούχους πυροσβέστες, ο αρμόδιος Υπουργός επικαλούμενος στα μέσα
Μαρτίου την οικονομική κρίση υπαναχώρησε πλήρως από
τις δεσμεύσεις του.
Οι δίκαιες κινητοποιήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Συμβασιούχων Πυρόσβεσης Διάσωσης (ΠΟΣΠΥΔ) στις
26/3/2009 αντιμετωπίστηκαν με εξαιρετικά βίαια τρόπο
από την Κυβέρνηση.
Κατόπιν των ανωτέρω και του γεγονότος ότι σε σύντομο
χρονικό διάστημα ξεκινά η αντιπυρική περίοδος,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός :
• Τι πρόκειται να πράξει προκειμένου να δώσει λύσεις
στα μεγάλα προβλήματα των συμβασιούχων πυροσβεστών και κυρίως για να προωθήσει τα αιτήματα που
αφορούν την εργασιακή αποκατάστασή τους;
Ο Ερωτών Βουλευτής
Αλέξανδρος Αλαβάνος
*****
H απάντηση των εργαζομένων δασοπυροσβεστών στην άρνηση για επίλυση των χρόνιων
προβλημάτων τους είναι στις 4 ΙΟΥΝΙΟΥ ΞΑΝΑ
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1. με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ενημερώνει
ότι το έκτακτο επίδομα των 500 € δεν ισχύει για εμάς,
2. Η αύξηση για εμάς αυτό το έτος είναι ΜΗΔΕΝΙΚΗ,
3. εκλογικό επίδομα δεν προβλέπετε,
4. συνεχίζετε η αδικία του «δασικού επιδόματος» (1.500
€) το οποίο ενώ στελεχώνουμε εμείς αποκλειστικά τα
περιπολικά δασών ουδέποτε μας έχει καταβληθεί,
5.το εκτός έδρας για εμάς παραμένει στα 40 χιλ. ενώ
των μόνιμων είναι στα 15 χιλ. παρά τις προτάσεις μας

για εξομοίωση.
6. δεν εργαζόμαστε νυχτερινές ώρες λόγω Σ.Σ.Ε (το
ωράριο μας είναι πρωί και απόγευμα χωρίς καμία απόκλιση ή πατέντες διαφόρων διοικητών) και
7. δεν μεταβαίνουμε εκτός έδρας καθώς δεν έχουν
εγκριθεί οι απαραίτητες πιστώσεις.
Το κυριότερο όμως όλων είναι η Κοροϊδία και ο
Εμπαιγμός μας από την Κυβέρνηση για την «δήθεν» εργασιακή μας αποκατάσταση. Η οικονομική κρίση χτύπησε την πόρτα της Χώρας μας, όπου όμως συμφέρει τους
κυβερνόντες. Σκέφτονται να πάρουν 1.500 νέους πυροσβέστες γιατί «εμείς δεν κάνουμε», είμαστε «κοντοί,
αγράμματοι, μεγάλοι, μικροί και γκρινιάριδες…». Δεν
σκέφτονται όμως ότι με τα ίδια χρήματα που δίνουν
στον ΟΑΕΔ ενώ είμαστε άνεργοι, μπορούν να μας απορροφήσουν στο σύνολό μας στο Π.Σ. και στην Πολιτική
Προστασία. Επιπλέον ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών κ.
Μαρκογιαννάκης θεωρεί μάλλον ότι ανήκουμε σε άλλο
υπουργείο και δεν θέλει να δώσει λύσεις στα προβλήματά μας ούτε καν να ασχοληθεί ακόμα και με αυτά που δεν
έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Συνεπώς και στην
εργασιακή μας αποκατάσταση ΔΕΝ !!!
Η ΠΟΣΠΥΔ θα τηρήσει στάση αναμονής μέχρι την
Τρίτη 26/5 εάν αλλάξει κάτι με τον ΟΜΕΔ. Εάν όχι τότε
και η δική μας επιλογή πλέον είναι μονόδρομος!!!
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ !!!!
Αποφασίστηκε ήδη Πανελλαδική Κινητοποίηση στις
4 Ιουνίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και εξετάζετε σοβαρά πλέον, σε συνεννόηση με την ΓΣΕΕ να προχωρήσουμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις.
Η ΠΟΣΠΥΔ δύο μήνες τώρα εξάντλησε όλα τα περιθώρια καλής πίστης και συνεννόησης από την πλευρά
της αλλά η φυσική και πολίτικη ηγεσία κώφευσε και συνεχίζει να κωφεύει.
Το παραμύθι τελείωσε. Η τρομοκρατία στους εργαζόμενους δεν θα περάσει, δεν θα πουλήσουμε αυτά που
αποκτήσαμε με αγώνες και θυσίες χρόνια τώρα.
Η ΠΟΣΠΥΔ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ.
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ
ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ. ΟΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας

ANAΞIOKPATIA ΣTIΣ KPIΣEIΣ
TOY ΠYPOΣBEΣTIKOY
ΣΩMATOΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Τμήμα των Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΝ, καταγγέλλει την απαράδεκτη στάση του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης αναφορικά με τις κρίσεις, προαγωγές και μεταθέσεις Αξιωματικών του
Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα και με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού σώματος.
Ο άκρατος κομματισμός, η αναξιοκρατία και η πλήρης απαξίωση του συνδικαλιστικού κινήματος του
Πυροσβεστικού Σώματος έρχονται να προστεθούν
στις ρουσφετολογικές προσλήψεις, την ελλιπή εκπαίδευση, το κλίμα τρομοκρατίας- εκφοβισμού των
εργαζομένων, την αποτροπή από τη συμμετοχή στο
συνδικαλισμό.
Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα :
• Στην αναγνώριση του επικίνδυνου και ανθυγιεινού του επαγγέλματος του Πυροσβέστη και στην
πλήρη αποστρατιωτικοποίηση του σώματος.
• Στην εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλισης της εργασίας.
• Στην άμεση καταβολή του δασικού επιδόματος
και την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για
νυχτερινά, αργίες, υπερωριακή απασχόληση.
• Στη μονιμοποίηση όλων των εποχικών υπαλλήλων, καθιέρωση των προσλήψεων στο Πυροσβεστικό σώμα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων.

11.2.09
Το Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΝ

XAΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Της Βουλευτού Β’ Θεσ/νίκης Αμανατίδου - Πασχαλίδου Ευαγγελίας
Η βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Αμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία την Κυριακή 22 Μάρτη παραβρέθηκε και χαιρέτισε, στη γενική συνέλευση των
συμβασιούχων πυροσβεστών του νομού Θεσσαλονίκης
και μεταξύ άλλων δήλωσε: «Σήμερα που η οικονομική
κρίση έχει δυσάρεστες συνέπειες σε όλους τους εργαζόμενους γίνεται ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη από συμβασιούχοι της πυροσβεστικής να γίνεται μόνιμοι υπάλληλοί της. Επίσης λόγω της άλλης κρίσης της περιβαλλοντικής που επίσης μαστίζει την Ελλάδα, τη χώρα που έχει
70% δάση και δασικές εκτάσεις, μπορείτε να παίξετε καθοριστικό ρόλο όχι μόνο την περίοδο της αντιπυρικής

προστασίας για καταστολή, αλλά το πιο σημαντικό είναι
τους υπόλοιπους μήνες, να συνδράμετε στην πρόληψη
των πυρκαγιών με καθαρισμούς των δασών, των ρεμάτων, διανοίξεις ζωνών και ότι άλλο θα βοηθήσει στην
ελάττωση των πυρκαγιών. Άρα η μόνιμη 12μηνη εργασία
των 5.500 συμβασιούχων πυροσβεστών είναι απαραίτητη
στο πυροσβεστικό σώμα, στη χώρα και κατεπέκταση
στον πλανήτη και αυτοί είναι και οι λόγοι που ο ΣΥΡΙΖΑ
από την πρώτη στιγμή στάθηκε δίπλα στον αγώνα για τα
δίκαια αιτήματά σας και θα συνεχίσει να παλεύει μέσα
αλλά και έξω από τη βουλή στο πλάι σας, έως ότου λυθεί
το θέμα της μόνιμης και συνεχούς εργασίας σας.»

™ÂÏ›‰·
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ΛIMENIKO ΣΩMA
Aνασκόπηση πενταετίας
στο Λιμενικό
Aρνητικό το έργο
της Kυβέρνησης
Πέντε χρόνια μετά τις εκλογές του 2004 είναι ικανό διάστημα για να ασκήσει κάποιος κριτική για τα πεπραγμένα της
κυβέρνησης. Είναι εύκολο σε όλους, στο χώρο που κινούνται, να συγκρίνουν τις προεκλογικές δεσμεύσεις με τη μετεκλογική πραγματικότητα.
Τα στοιχεία και οι αριθμοί είναι η αδιάψευστη πραγματικότητα για τις επιλογές της κυβέρνησης και για την πραγματικότητα που επικρατεί:
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
• Ενιαίο μισθολόγιο με ενσωμάτωση επιδομάτων και αναμόρφωση συντελεστών.
• Χαρακτηρισμός του επαγγέλματος ως επικίνδυνου και
ανθυγιεινού.
• Προσλήψεις για συμπλήρωση των κενών οργανικών θέσεων.
• Αξιοκρατία στις προσλήψεις και τις μεταθέσεις.
ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
• Δεν έγινε καμμία αναδιάρθρωση του μισθολογίου, δόθηκαν οι μικρότερες αυξήσεις της τελευταίας δεκαετίας και
δεν δόθηκε καμμία αύξηση στα επιδόματα.
• Αντί για χαρακτηρισμό του επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού, η κυβέρνηση έκλεισε το αίτημα με τη
χορήγηση ενός επιδόματος που προσμετράται στη σύνταξη.
• Το 2004 υπηρετούσαν 7.850 Λιμενικοί. Ο νόμος υποχρέωνε τέλος του 2006 να υπηρετούν 10.156. Για μια τετραετία
δεν έγιναν προσλήψεις ενώ αντίθετα είχαμε αποστρατείες.
Έτσι σήμερα αντί για 10.156 υπηρετούν 7.000 Λιμενικοί.
• Αντικατέστησαν το αντικειμενικό σύστημα μορίων στις
προσλήψεις με γραπτές εξετάσεις που στερούνται αδιάβλητων κριτηρίων.
• Καταστρατήγησαν το αντικειμενικό ΠΔ 190/2003 για τις
μεταθέσεις και το αντικατέστησαν με το διαβλητό ΠΔ
222/2005 του Κεφαλογιάννη.
Το σημερινό ΠΔ 33/2009 το οποίο αποδέχθηκαν οι εργαζόμενοι, θεωρητικά είναι ανεφάρμοστο αφού ακόμα δεν έχει
γίνει καμία ενέργεια για τη μηχανογράφησή του.
• Σταμάτησαν οι διαδικασίες για την ίδρυση και λειτουργία της Ακαδημίας Λ.Σ. στην Αλεξανδρούπολη. Το Λιμενικό
παραμένει το μόνο ένστολο Σώμα που δεν έχει δική του Ακαδημία.
• Μετά τον Ιούλιο του 2004 οι Λιμενικοί έγιναν σεκιουριτάδες για να εξυπηρετήσουν τους φορείς διαχείρισης των
Λιμενικών, από τους οποίους το ΥΕΝΑΝΠ δεν απαιτεί τα
προβλεπόμενα από τη νομοθεσία χρήματα γι αυτή την παροχή υπηρεσίας. Έτσι ζημιώνεται ο κρατικός προϋπολογισμός
και τα ταμεία μας σε μια περίοδο που η κυβέρνηση περικόπτει μισθούς, συντάξεις, δαπάνες και μιλάει για ασφαλιστικό.
Υποβάθμισαν την ΕΒ/ΛΣ, δεν απορροφήθηκαν και χάθηκαν τα κονδύλια για τις επισκευές και συντήρηση των εναέριων, θαλάσσιων και χερσαίων μέσων με αποτέλεσμα τα 12
από τα 13 εναέρια μέσα να είναι καθηλωμένα, μεγάλο ποσοστό των πλωτών να παρουσιάζει προβλήματα και να ακινητοποιούνται και οι επισκευές να γίνονται μετά από χορηγίες
ιδιωτών.
Ο νόμος για την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και
ασφάλειας παραμένει ανενεργός.
Οφείλονται 5.000.000 ευρώ στο προσωπικό από οδοιπορικά.
Αναλώσιμα υλικά απαραίτητα στην καθημερινότητα μας,
όπως χαρτιά, φωτοτυπικά, μελάνια και γραφική ύλη είναι δυσεύρετα.
Το Σεπτέμβριο του 2007 στην ΕΛ.ΑΣ. και το Π.Σ. αυξήθηκαν οι μηνιαίες ώρες αποζημίωσης για τη νυχτερινή εργασία
του προσωπικού από 48 σε 64. Η εναρμόνιση του Λ.Σ. με τα
παραπάνω σώματα, έγινε το Μάιο του 2009, χωρίς να πληρωθούν στους λιμενικούς τα χρωστούμενα νυχτερινά από το
Σεπτέμβρη του 2007.
Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο για το προσωπικό αφού κανείς δεν ασχολείται ούτε με την απλή διαχείριση των θεμάτων που απασχολούν το Σώμα.
Αν η ηγεσία του ΥΕΝΑΝΠ συνεχίσει να ασχολείται μόνο
με τη ναυτιλιακή πολιτική απαξιώνοντας να ασχοληθεί με το
ΛΙΜΕΝΙΚΟ κινδυνεύουμε να γίνουμε ένα μικρό γραφειοκρατικό Σώμα.
Ευτυχώς που μέχρι τώρα την αρνητική κατάσταση εξισορροπεί το φιλότιμο του προσωπικού που εργάζεται μέρα νύχτα, χωρίς ωράριο, ρεπό και άδειες, βάζοντας στην άκρη
την προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή του. Ως πότε όμως;
Τάσος Μαυρόπουλος Μέλος Δ.Σ. της ΠΟΕΠΑΣ

Για ένα άλλο Λιμενικό Σώμα*
Για να προσεγγίσουμε ουσιαστικά τα θέματα που
απασχολούν τον κλάδο σας, πρέπει να απαντήσουμε
στο ερώτημα:
Τι Λιμενικό χρειαζόμαστε;
Εμείς φρονούμε ότι δεν χρειαζόμαστε ένα λιμενικό με αρμοδιότητες διωκτικές και κατασταλτικές.
Χρειαζόμαστε ένα λιμενικό που με την παρουσία του
στις θάλασσες και στα λιμάνια της χώρας θα προσφέρει ασφάλεια στους νησιώτες, στους ναυτικούς και σ'
όλους τους εργάτες της θάλασσας.
Για να γίνουν όμως αυτά καθημερινή πρακτική,
προϋποθέτουν πολιτικές ξεκάθαρες και υλοποιήσιμες
που είναι:
- Η ενίσχυση του επιχειρησιακού ρόλου του λιμενικού με σύγχρονα μέσα και υλικοτεχνική υποδομή. Η
γεωγραφική θέση της χώρας μας, η διαμόρφωση και
οι σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας απαιτούν τη μετεξέλιξή του σε σύγχρονη Ακτοφυλακή.
- Η αλλαγή του τρόπου πρόσληψης. Είναι διαβλητό το σύστημα που εφαρμόζεται σήμερα και πριμοδοτεί πελατειακές σχέσεις με τους υποψηφίους. Να γίνονται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.
- Η άμεση κάλυψη των 4.000 κενών θέσεων
- Η ενασχόληση των λιμενικών αποκλειστικά με τα
καθήκοντά τους που ασφαλώς δεν περιλαμβάνουν
την καταστολή των εργατικών κινητοποιήσεων, γιατί
τότε μετατρέπονται σε υποχείρια των ανώνυμων
εταιρειών που εκμεταλλεύονται τα λιμάνια της χώρας.

- Η απεμπλοκή από τον στρατιωτικό ποινικό κώδικα. Οι λιμενικοί είναι δημόσιοι λειτουργοί και βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με τον πολίτη, προσφέροντάς του υπηρεσίες και η λειτουργία τους αυτή δεν
συνάδει με στρατοκρατικές αντιλήψεις.
- Η παροχή πλήρων συνδικαλιστικών και πολιτικών
δικαιωμάτων εντάσσοντας το συνδικαλιστικό τους κίνημα στο ευρύτερο κίνημα του Δημόσιου Τομέα ΑΔΕΔΥ και
- Η ύπαρξη μιας στοιχειώδους και συγκεκριμένης
μεταναστευτικής πολιτικής. Ως πότε οι κυβερνήσεις
θα κρύβονται απέναντι στο μεγάλο πρόβλημα των οικονομικών μεταναστών; Δεν μπορεί και δεν πρέπει και αναφέρομαι σε όλη την ελληνική κοινωνία - να
κλείνουμε τα μάτια στην εκμετάλλευση αυτών των
ανθρώπων και να ανεχόμαστε συμπεριφορές απέναντί τους που μας προσβάλλουν κι εμάς ως ανθρώπους. Και δυστυχώς αυτή η κατάσταση επιτρέπει να
εμφανίζονται μεμονωμένα επεισόδια και στο λιμενικό
σώμα, ένα σώμα που η ανθρωπιστική του λειτουργία
ως ναυαγοσώστες και περιθάλποντες αυτούς τους
ανθρώπους είναι γνωστή σε όλη την Ευρώπη.
Η αποτροπή λαθραίας εισόδου υπηκόων άλλων
χωρών αποτελεί καθήκον σας και πρέπει να το ασκείτε, όμως μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για πολίτες που
αναζητούν μια ελπίδα ζωής.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
πρώην Βουλευτής Ευβοίας,
μέλος ΠΓ ΣΥΝ

Εισοδηματική πολιτική 2009
Η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. εκφράζει την αγανάκτησή της για
την απόφαση της κυβέρνησης για μηδενικές αυξήσεις
το 2009.
Θεωρούμε απαράδεκτη την κυβερνητική πολιτική,
η οποία κάθε χρόνο συστηματικά επί μια πενταετία
συρρικνώνει το εισόδημα των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, με τη μη ενσωμάτωση των τακτικών
επιδομάτων στο Β.Μ. όπως αντίστοιχα ρυθμίσθηκε για
τον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα, με αποτέλεσμα οι ένστολοι να έχουν απώλειες στο μισθό τους κατά 2% περίπου το χρόνο.
Είναι γεγονός πλέον ότι ο μισθός του Λιμενοφύλακα είναι κατώτερος και από αυτόν του ανειδίκευτου
εργάτη.
Απεναντίας συνεχώς απαιτούν από εμάς, τις συνεχείς μετακινήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, με μηδαμινές προκαταβολές και εξόφλησή τους σε χρονικό
διάστημα που καμία φορά ξεπερνάει και τα 2 χρόνια.
Οι ελεημοσύνες των εκτάκτων οικονομικών βοηθημάτων με 500 ευρώ σε όσους έχουν μικτές αποδοχές
μέχρι 1500 ευρώ και 300 ευρώ σε όσους έχουν μικτές
αποδοχές μέχρι 1700 ευρώ, δεν πείθουν κανέναν και
μόνο ως εξαπάτηση των εργαζομένων μπορούν να
εκληφθούν.

Φ ΤΑ Ν Ε Ι Π Ι Α
Δεν αντέχουμε άλλο την εξαθλίωση, τον εξευτελισμό και τον εμπαιγμό.
Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να αποκαταστήσει την
αδικία που υφιστάμεθα όλα αυτά τα χρόνια και με πράξεις να αποδείξει ότι στηρίζει το έργο μας και την αποστολή μας.
Απόδειξη της αδιαφορίας και της παντελούς υποβάθμισης για το Λιμενικό Σώμα, είναι και τα δύο επιπλέον νυχτερινά, τα οποία έχουν δοθεί από τον Σεπτέμβριο του 2007 στην ΕΛ.ΑΣ. και την Π.Υ. και μέχρι
σήμερα δεν έχουν δοθεί στο Λ.Σ., παρότι με τα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας έχουμε κοινό μισθολόγιο.
Τέλος καλούμε τους συναδέλφους σε αγωνιστική
ετοιμότητα, για να διεκδικήσουμε ένα νέο μισθολόγιο
με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας και
στις Ένοπλες Δυνάμεις.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΡΙΒΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Ερώτηση
προς τον κ. Υπουργό E.Ν.Α.Ν.Π.
-------------------Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μέρος των οποίων είδαν το φως
της
δημοσιότητας
(εφημερίδα
«Έθνος», 10/3/2009), στην Υπηρεσία
Εναέριων Μέσων του Λιμενικού Σώματος υπάγεται η Μοίρα αεροπλάνων στο Τατόι η οποία διαθέτει 7 αεροπλάνα (4 μονοκινητήρια και 3 δικινητήρια) και η Μοίρα ελικοπτέρων στο
Κοτρώνι η οποία διαθέτει 6 ελικόπτερα τύπου DOPHEN
τα οποία παρελήφθησαν την άνοιξη του 2004 πριν τους
Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η Υ.Ε.Μ./Λ.Σ στο παρελθόν έχει επιδείξει τεράστιο
έργο σε θέματα επιτήρησης συνόρων, έρευνας και διάσωσης, προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, καταπολέμησης δουλεμπορίου, λαθρεμπορίου και παράνομης αλιείας.
Δυστυχώς όμως αντί να αναβαθμιστεί και να ενισχυθεί ο ρόλος της Υπηρεσίας αυτής πληροφορούμαστε ότι
τα επτά (7) αεροπλάνα στο Τατόι και τα πέντε (5) από τα
έξι (6) ελικόπτερα στο Κοτρώνι είναι καθηλωμένα λόγω
έλλειψης συντήρησης και βλαβών.
Επίσης, οι έξι (6) από τους δεκατέσσερις (14) Χειρι-

στές Ειδικής Μονιμότητας «εξαναγκάστηκαν» σε παραίτηση από το Σώμα πέντε χρόνια μετά την κατάταξη
τους, αφού κινδύνευαν να χάσουν την ικανότητα πτήσης τους και εργάζονται πλέον σε ιδιωτικές εταιρίες.
Με βάση τα παραπάνω,
ερωτάται ο κ. Υπουργός,
1.
Γιατί δεν προέβη το Υπουργείο στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διατηρηθεί η επιχειρησιακή ικανότητα των αεροπλάνων και ελικοπτέρων του
Λιμενικού Σώματος;
2.
Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να ενεργοποιηθούν πάλι τα εναέρια μέσα του Λιμενικού Σώματος;
3.
Προτίθεται να προβεί άμεσα σε ενέργειες ούτως ώστε να εξασφαλιστεί από εδώ και πέρα η πλήρης
και συνεχής υποστήριξη της Υπηρεσίας σε τεχνική
υποδομή καθώς και η διαρκής μετεκπαίδευση των πιλότων του Λ.Σ. διατηρώντας έτσι την ικανότητα πτήσης τους;
Οι ερωτώντες Βουλευτές
ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
Α΄ Πειραιά και Νησιών
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
Β΄ Θεσσαλονίκης
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IΔPYΣH ΣΩMATEIOY ENOΠΛΩN ΔYNAMEΩN
Του Παναγιώτη Πλούμη

Γιάννης Μπανιάς
Βουλευτής Επικρατείας

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
Θέμα: Αντιμετώπιση παρακρατικών δραστηριοτήτων από την
ΕΛ.ΑΣ.
Μετά την επίθεση με χειροβομβίδα εναντίον του «Στεκιού Μεταναστών» επί της οδού Τσαμαδού στην Αθήνα, η Αστυνομία δήλωσε ότι ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου διαφυγής του δράστη είναι «ακαταχώριστος». Συμβάν με αυτοκίνητο που έφερε επίσης «ακαταχώριστο» αριθμό κυκλοφορίας είχε καταγγελθεί και
στο παρελθόν από μέλος του «Δικτύου για τα Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα» που στεγάζεται στον ίδιο χώρο. Όπως είναι γνωστό, «ακαταχώριστους» αριθμούς κυκλοφορίας φέρουν τα συμβατικά αυτοκίνητα της ΕΛ.ΑΣ. Δικαιολογείται επομένως η υπόνοια ότι
πρόκειται για έργο παρακρατικών σε επαφή με αστυνομικούς της
ΕΛ.ΑΣ.
Τις υπόνοιες για ανάπτυξη παρακρατικών δομών ενισχύουν
μαρτυρίες, φωτογραφίες και βίντεο που τεκμηριώνουν συνεργασία
αστυνομικών με νεοφασιστικά στοιχεία σε επιθέσεις εναντίον διαδηλωτών, Επίσης τις ενισχύουν η απροθυμία να διερευνηθούν επιθέσεις εναντίον προσφύγων και μεταναστών και κρούσματα ρατσιστικής βίας από αστυνομικούς. Ακόμα τις ενισχύουν η διοχέτευση
από πηγές της ΕΛ.ΑΣ. «πληροφοριών» για διαφορές του «Στεκιού»
με «αναρχικούς» στις οποίες οφείλεται δήθεν η επίθεση, η αδράνεια, σε σύγκριση με άλλα περιστατικά, των διωκτικών αρχών στην
περίπτωση της τρομοκρατικής επίθεσης στην Τσαμαδού, όπως, τέλος, και η ολιγωρία, που επισημάνθηκε και από τις δικαστικές αρχές, την οποία επιδεικνύει η ΕΛ.ΑΣ. στις έρευνες για την επίθεση
εναντίον της συνδικαλίστριας Κωνσταντίνας Κούνεβα, καθώς και η
εμφάνιση τελευταία παράνομης ακροδεξιάς οργάνωσης αστυνομικών με το όνομα ΑΣΠΙΣ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί, για να εξουδετερώσει
τη διείσδυση νεοφασιστικών στοιχείων και παρακρατικών στην
ΕΛ.ΑΣ;
2. Τι σκοπεύει να κάνει ενώπιον της ολιγωρίας των αρμοδίων στις
υποθέσεις της επίθεσης εναντίον της συνδικαλίστριας Κωνσταντίνας Κούνεβα και της τρομοκρατικής ενέργειας εναντίον του
«Στεκιού Μεταναστών»;
Ο ερωτών βουλευτής
Γιάννης Μπανιάς

Με απόφαση του Πρωτοδικείου ιδρύθηκε Σωματείο του Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων.
Στο παρελθόν είχαν αποτύχει ανάλογες προσπάθειες αφού η Διοίκηση του στρατεύματος που
δεν έβλεπε με καλό μάτι την πρωτοβουλία αυτή κατόρθωνε να ανακόψει τις προσπάθειες για ίδρυση
ανάλογου φορέα.
Θεωρούμε θετικό βήμα την ευόδωση αυτών των
προσπαθειών και ελπίζουμε ο νεοϊδρυθείς φορέας
να ασχοληθεί σύμφωνα και με το καταστατικό του
με τα προβλήματα του μόνιμου προσωπικού των
ενόπλων Δυνάμεων, επιδιώκοντας την αντιμετώπισή τους.
Με την «εύνοια της τύχης» ένα κείμενό μας που
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ» στις
12/12/2008 συνέπεσε με την απόφαση του Πρωτοδικείου. Δημοσιεύουμε ξανά το κείμενο που αναφέρεται στα μεγάλα προβλήματα του μόνιμου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων:
Για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων
Σοβαρή ανησυχία προκαλούν στο προσωπικό
των Ενόπλων Δυνάμεων οι εξελίξεις στα τρία σώματα (Στρατό Ξηράς, Ναυτικό, Αεροπορία). Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οξύνονται καθημερινά, αφού κι αυτοί ως εργαζόμενοι πλήττονται από
την οικονομική κρίση, τις συνεχείς μεταθέσεις και
τα προβλήματα που προκύπτουν από τη δυσλειτουργία της υπηρεσίας. Σημαντικό ζήτημα, που
απασχολεί ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού, είναι το ασφαλιστικό, αφού οι γενικότεροι προσανατολισμοί της κυβέρνησης και τα μέτρα που έχει πά-

ρει για τους υπόλοιπους εργαζόμενους φαίνεται ότι
θα επηρεάσουν και τους ένστολους.
Οι πληροφορίες για αλλαγή των προϋποθέσεων
συνταξιοδότησης ήδη έχουν οδηγήσει μεγάλο
αριθμό στελεχών σε έξοδο από την υπηρεσία.
Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει σοβαρά
λειτουργικά προβλήματα, αφού οι νέοι πτυχιούχοι
των παραγωγικών σχολών δεν επαρκούν για να
αντικαταστήσουν αυτούς που αποχωρούν.
Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι
η μεταβατική περίοδος (πέρασμα από τη σημερινή
μορφή, στον καθαρά επαγγελματικό στρατό) δεν
έχει εξασφαλίσει τις αναγκαίες λειτουργικές ισορροπίες.
Σημαντικά είναι τα οικονομικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι ένστολοι. Αυτά επιδεινώνονται
λόγω των συχνών μεταθέσεων που δημιουργούν
ανάγκες μετακινήσεων, ενοικίασης κατοικίας και
συντήρησης σε ορισμένες περιπτώσεις δύο «οικογενειών», αφού μεταθέσεις και υπηρεσιακοί λόγοι
υποχρεώνουν το ένα κομμάτι της οικογένειας να
ζει σε άλλη πόλη.
Αυτονόητο είναι βέβαια ότι η γενική οικονομική
κρίση δημιουργεί στο προσωπικό των Ε.Δ. σοβαρά
προβλήματα όπως σε όλους τους εργαζόμενους.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη
(ΕΚΧ) η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να αποδεχτεί
την ύπαρξη συνδικαλιστικής οργάνωσης στο στρατό.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι
δύο φορές επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί (τη μία
συνδικαλιστικού και τη δεύτερη αστικού χαρακτήρα) σωματείο, και τις δύο φορές με παρέμβαση του
εισαγγελέα η προσπάθεια αυτή ανεκόπη.
Είχαν προηγηθεί βέβαια συγκεντρώσεις σχετικές με την προώθηση αιτημάτων των ένστολων που
είχαν σημειώσει σημαντική επιτυχία, αφού η συμμετοχή ήταν τέτοια που θορύβησε την ηγεσία.
Το γεγονός βέβαια ότι η χώρα μας είναι ουραγός στο ζήτημα της συνδικαλιστικής οργάνωσης
των ένστολων με όλες τις διεθνείς, οικονομικές,
κοινωνικές, δημοκρατικές και λειτουργικές συνέπειες δεν ενδιαφέρει καν το υπουργείο. Ο ΣΥΝ κατέστησε σαφές ότι θεωρεί θετικό βήμα την ίδρυση
συνδικαλιστικής οργάνωσης στον στρατό και πιστεύει ότι η πολιτική ηγεσία πρέπει να πάψει να παρεμποδίζει την αναγκαία αυτή διαδικασία. Θα συμβάλει με κάθε τρόπο στην προώθηση αυτού του
στόχου, μέσα και έξω από τη Βουλή, ώστε να προωθηθούν λύσεις στα σημαντικά προβλήματα του προσωπικού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 12η Μαΐου 2009

Hμερίδα για τη «Βία και Εγκληματικότητα»
που πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα
του Ελληνικού Κοινοβουλίου με πρωτοβουλία της
Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία
συμμετείχαν επιστήμονες, δημοσιογράφοι,
συνδικαλιστικοί φορείς από Ελληνική Αστυνομία,
το Λιμενικό και τη Νεολαία του ΣΥΝ.

Την 10-5-2009 ο Σύνδεσμός μας διοργάνωσε, στον πολυχώρο «ΑΠΟΛΛΩΝ»
της Νομαρχίας Πειραιά, εκδήλωση - ανοικτό διάλογο με θέμα: «Αίτια και λόγοι
που ωθούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων σε παραίτηση - αποστρατεία,
με τη συμπλήρωση ελαχίστων τυπικών προϋποθέσεων - ορατό πρόβλημα επιβίωσης; δύσκολες εργασιακές συνθήκες; αναζήτηση δεύτερης επαγγελματικής ευκαιρίας; - επιπτώσεις στην Ελληνική οικονομία, στην ανεργία και στο
ίδιο το στέλεχος. Πολιτικές ελαχιστοποίησης μέχρι εξάλειψης του φαινομένου».
Στην εκδήλωση συμμετείχαν απευθύνοντας χαιρετισμό/τοποθέτηση η υπεύθυνη του τομέα Άμυνας και Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής κα Βάσω Παπανδρέου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, βουλευτής κ. Σπύρος Χαλβατζής, ο Γραμματέας της
Κεντρικής Επιτροπής του ΛΑΟΣ κ. Μπαμίχας Απόστολος, το στέλεχος και μέλος του τμήματος των
Σωμάτων Ασφαλείας και Άμυνας του Συνασπισμού της αριστεράς, των κινημάτων και της οικολογίας,
κ. Πλούμης Παναγιώτης, εκπρόσωπος του Νομάρχη Πειραιά, Αντινομάρχης κ. Παύλος Τριανταφύλλου, o Πρόεδρος του Συνδέσμου Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού, Υπολοχαγός (ΠΖ) κ. Κυπριανού
Κύπρος, ο εκπρόσωπος της Κίνησης για την Εθνική Άμυνα, Αντιναύαρχος (Μ) ε.α. κ. Δημητρόπουλος
Βασίλειος, το μέλος του ΔΣ της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, Αντιστράτηγος ε.α. κ.
Επιτήδειος Γεώργιος, ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Αποφοίτων Σχολών Υπαξιωματικών ΠΝ και πλήθος μελών και φίλων του ΣΥΣΜΕΔ, ως και μελών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Επίσης χαιρετισμούς απέστειλαν και αναγνώσθηκαν ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αρσένης Γεράσιμος, το ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας και ο Πρόεδρος της
EUROMIL κ. Emmanuel Jacob, ενώ τηλεφωνικά ενημέρωσαν ότι, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεών
τους, δεν θα μπορούν να παρευρεθούν οι Υφυπουργοί Εθνικής Άμυνας κ.κ. Τασούλας Κωνσταντίνος
και Πλακιωτάκης Ιωάννης.
Η εκδήλωση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα με τις τοποθετήσεις των κυρίων ομιλητών αυτής ακαδημαϊκούς, καθηγητή εργατικού δικαίου κ. Μητρόπουλο Αλέξη, καθηγητή κοινωνικής ψυχολογίας κ. Κατερέλο Ιωάννη, καθηγητή ψυχιατρικής κ. Παρίτση Νικόλαο, καθηγητή διοικητικού δικαίου κ. Κατρούγκαλο Γεώργιο και το διάλογο που αναπτύχθηκε με τα παρευρισκόμενα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων.
Το ΔΣ του Συνδέσμου μας κατέγραψε τις διάφορες απόψεις και θέσεις που ακούστηκαν, τις οποίες
αφού επεξεργαστεί θα προωθήσει προς τους αρμοδίους φορείς για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων και περαιτέρω, δικές τους και μόνο, ενέργειες.
Τονίζεται ότι η ως άνω εκδήλωση είναι η πρώτη από σειρά εκδηλώσεων που έχει σχεδιάσει ο
ΣΥΣΜΕΔ και θα λάβουν χώρα στο εγγύς μέλλον, με τη συμμετοχή καθηγητών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, για την ενημέρωση των μελών του.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Τσουκαράκης Ανέστης, Λοχαγός (ΔΓ)
Ο Γεν. Γραμματέας Παπαδάκης Γεώργιος, Ανθυποπλοίαρχος (ΕΜ) ΠΝ

™ÂÏ›‰·

8

www.syn@gr ñ e-mail:sa@syn.gr

EKTO™ Y¶HPE™IA™

Xαιρετίσματα στην εξουσία
TMHMA ™øª∞Δø¡ ∞™º∞§∂π∞™

βρίσκονται συνέχεια σε μάχιμες υπηρεσίες;(ο φρουρός
στα Εξάρχεια υπηρετούσε 9 χρόνια εκεί;
➤ Υπάρχει διοίκηση με γνώσεις για να προωθήσει τα θέματα
αυτά η κοιτάει να ανεβαίνει στην ιεραρχία χωρίς να έρχεται σε ρήξη με τους πολιτικούς προϊστάμενους για να
φτάνει στο σκοπό του, ενώ το μόνο που ξέρει να κάνει εί-

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, είπε η
κυβέρνηση, για σύσταση διακομματικής επιτροπής (πρόταση της ΠΟΑΣΥ), που κατέθεσε στη
Βουλή. Επιλογές και προτάσεις να μάθει η κοινωνία «τι Αστυνομία θέλουμε και γιατί την θέλουμε».

******

Ανεγκέφαλοι με στολή

ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ
Σταθεροί στις αξίες του Συνδικαλισμού στις δύσκολες μέρες του Δεκέμβρη υπήρξαν οι εκπρόσωποι της ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ, χωρίς στοχοποιήσεις!! Ενώ το επιχείρησαν κάποιοι άλλοι, εντελώς
άκομψα, να εμπλέξουν κόμματα και άλλες κοινωνικές ομάδες.
Ο ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ,
ΕΚΤΟΣ ΚΙ ΑΝ ΦΟ-ΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΤΟΛΗ
ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΠΡΑΙΤΟΡΙΑΝΟΙ».
ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΙ ΣΗΜΕΙΩΝ-ΠΑΣΟΚ
Καλή η προσπάθεια δεν λέμε....αλλά μετά από 28
χρόνια από το 1981 που το ΠΑΣΟΚ έγινε κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει ότι το οικοδόμημα θέλει
γκρέμισμα και μία σύγχρονη δημοκρατική και αποτελεσματική Αστυνομία είναι δυνατή.
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ στάθηκε όρθιος με
καθαρή φωνή και για το θάνατο του μαθητή ΑΛΕΞΗ
Γρηγoρ΄oπουλου όσο και για τον τραυματισμό του Αστυφύλακα των ΜΑΤ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΤΖΟΥΝΗ. Η βία και η τρομοκρατία σκορπίζουν μόνο τρόμο και θάνατο από κάθε εξουσία.
ΓΑΖΑ
Λουτρό αίματος για τον παλαιστινιακό λαό με την ανοχή
ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ-ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΚΡΙΤΩΝ. Η ΒΙΑ ΚΑΙ Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕ
ΟΛΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ. θύματα, παιδιά και άμαχοι.
Μου θυμίζει και την επέμβαση των ΡΩΣΩΝ στην ΟΣΕΤΙΑ, τότε που τρέχανε και δεν προλαβαίνανε τα ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΓΕΡΑΚΙΑ για να σωθεί η Εθνική ανεξαρτησία της Γεωργίας.
Ότι δεν κάναν ή να θυμηθούμε τη Γιουγκοσλαβία;
ΜΗΠΩΣ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΣΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ; ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

λαός», εκπαίδευση και προσανατολισμός.
➤ Διαφθορά - ατιμωρησία (π.χ. Βία, κακομεταχείριση, παραβίαση της ισονομίας).
➤ Ο ρόλος του συνδικαλιστικού κινήματος (συντεχνιακή
υποστήριξη).

ναι να τιμωρεί τους χαμηλόβαθμους: Αστυφύλακες, Ειδικούς φρουρούς και Συνοριοφύλακες γιατί δεν τον χαιρέτισαν για να ενισχύει το ταμείο της ένωσης αξιωματικών
υπαλλήλων;
➤ Πραγματοποιείτε εκπαίδευση ανά τακτά διαστήματα στο
προσωπικό;
➤ Είναι και πολλά ακόμη που θέλει πολύ κουβέντα.
Με εκτίμηση
Π. Α.
Ειδικός Φρουρός Θεσσαλονίκη

Τρελά πράγματα συμβαίνουν στην Αστυνομία. Απαίδευτοι ανιστόρητοι και εν τέλει
επικίνδυνοι ένστολοι έχουν φαίνεται, βαλθεί
να ριζοσπαστικοποιήσουν και τους μουσουλμάνους της Αττικής μετά την κοινωνική έκρηξη από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου πριν
από πέντε μήνες.
Κάποιος από αυτούς τους επαγγελματίες
Ελληνοχριστιανούς αλλά όχι επαγγελματίες
μιας σύγχρονης Αστυνομίας, τον οποίο δεν
μπορούν οι ανώτεροί του να εντοπίσουν,
έσκισε το Κοράνι ενός Πακιστανού, κατά τη
διάρκεια πολύ υπηρεσιακής επιχείρησης
σκούπας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Είναι θλιβερό, αλλά η Αστυνομία εξακολουθεί να παράγει επίκνδυνα όργανα για
τη δημόσια ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη. Εκρηκτικά μείγματα δημιουργούνται στην
κοινωνία και η ΕΛ.ΑΣ. εμφανίζεται κατώτερη
των περιστάσεων. Γ.Ι.Μ.
22/5/09
Από την Ελευθεροτυπία
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ΓΡΕΒΕΝΑ
Η Σχολή Αστυφυλάκων πέραν της έλλειψης προσωπικού
στερείται και ανάλογης πίστας για την εκπαίδευση των δοκίμων στις μοτοσυκλέτες με αποτέλεσμα αυτή να μην πραγματοποιείται. Τάδε έφη «αναβάθμιση».…
Οι φυλακές Γρεβενών γεμίζουν βαρυποινίτες αλλά η υπ’
αριθμ. ΕΑ 16… κλούβα μεταγωγών του ΑΤ Γρεβενών παραμένει απαράδεκτη και επικίνδυνη. Ομοίως και τα κρατητήρια
και το κτίριο που στεγάζεται το ΑΤ και ΤΟΤΑ Γρεβενών.
Χριστουγεννιάτικος θάνατος από ναρκωτικά, όμως το Τ.Α.
Γρεβενών καλείται να ανταπεξέλθει σε όλες τις αρμοδιότητες μόνο με είκοσι συναδέλφους.
*****

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ
Τα βασικά για να λειτουργήσει η ΕΛ.ΑΣ.
➤ Έχει η αστυνομία αλεξίσφαιρα φυλάκια;
➤ Έχουν τα Ματ αλεξίσφαιρες κλούβες;
➤ Υπάρχουν ατομικά αλεξίσφαιρα και αν υπάρχουν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους;
➤ Τα οχήματα αυτοκίνητα και οι μηχανές είναι σε καλή κατάσταση ή έχουν πάνω από 400.000χλμ;
➤ Λαμβάνει ο Έλληνας αστυνομικός επίδομα επικινδυνότητας;
➤ Υπάρχουν φορητοί ασύρματοι;
➤ Υπάρχουν πιο ήπια μέσα καταστολής για να μην χρειάζεται ο αστυνομικός να κινδυνεύει και να κάνει χρήση όπλου
ώστε να κινδυνεύει και η ζωή του πολίτη;
➤Υπάρχουν θέσεις σταθμεύσεων στα κεντρικά αστυνομικά
τμήματα ώστε να μην κινδυνεύουν τα δημόσια οχήματά
της;
➤Έχουν τα τμήματα και οι σκοπιές περιβάλλοντα χώρο ώστε
να μην έρχεται ο οποιοσδήποτε σε κοντινή απόσταση βολής;
➤ Συνεχίζει ο Έλληνας αστυνομικός να παίρνει καθημερινά
τηλέφωνο για να ενημερώνεται για την βάρδια της επόμενης ημέρας;
➤ Υπάρχει προσωπικό το οποίο είναι βολεμένο σε υπηρεσίες γραφείου μόνιμα (για πολλά χρόνια) και οι υπόλοιποι

ªÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ
Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
➤ Υδροκεφαλισμός και γραφειοκρατία Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ
➤ Ο ασφυκτικός εναγκαλισμός με την εκάστοτε εξουσία
(λειτουργεί όχι σαν κρατική υπηρεσία αλλά ως κυβερνητικός μηχανισμός).
➤ Ανυπαρξία στελεχικής πολιτικής και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.
➤ Ελλειμματική - Επικίνδυνη - Δεν υπάρχει σύγχρονη αστυνομική εκπαίδευση (πρώτα ο πολίτης).
➤ Επιστημονική Αστυνομία ( στο καθημερινό έργο).
➤ Πολυδιάσταση των αστυνομικών υπηρεσιών και κατακερματισμός του αστυνομικού έργου.
➤ Πληθωρισμός των βαθμών
➤ Ιδεολογική προκατάληψη έναντι των πολιτών, «εχθρός

Ν.Δ. Μαρκογιαννάκης ÀÊ˘Ô˘ÚÁﬁ˜
∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ¢ËÌﬁÛÈ·˜ Δ¿ÍË˜: ¢ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ
ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰·ÛÔ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ.
À¿Ú¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÎÚ›ÛË. Ãƒ∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ√,
SIEMENS, √ª√§√°∞, μ∞Δ√¶∂¢π, ∂•√¶§π™ª√π,
ªπ∑∂™, ™À™Δ∏ª∞Δ∞ ∞™º∞§∂π∞™
ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου:
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