
Είμαστε αστυνομικoί που μπήκαμε στην Αστυνομία, μετά τον νόμο τού αείμνηστου Ελληνα 
Πολιτικού Σάκη Πεπονή, από το 1995 μέσω του αδιάβλητου συστήματος των Πανελληνίων 
εξετάσεων. Σάς στέλνουμε αυτήν την μακροσκελή επιστολή. Ευχαριστούμε κάποιους παλιούς 
συναδέλφους, που μας βοήθησαν στην σύνταξη αυτής τής επιστολής, με στοιχεία από μία ιστορική 
αναδρομή από το 1984 από καταστάσεις που έζησαν και γνώρισαν. Δεν θα δημοσιοποιήσουμε τα 
ονοματά μας γιά ευνόητους λόγους.

Υπηρετούμε σε αστυνομικά τμήματα, καί είμαστε περήφανοι που είμαστε Ελληνες Αστυνομικοί. 
Είμαστε περήφανοι που φοράμε αυτήν την στολή. Είμαστε σίγουροι ότι εκφράζουμε την μεγάλη 
πλειοψηφία των Ελλήνων Αστυνομικών. Που θέλουν μία άλλη σύγχρονη Ευρωπαική Αστυνομία. 
Αλλά μια διαχρονική Νομενκλατούρα καί ένα διαχρονικό πολιτικό πελατειακό σύστημα, δεν 
αφήνει κάτι τέτοιο να γίνει.

Είμαστε περήφανοι που κάτω από αντίξοες συνθήκες, παρά την πλήρη αποδυνάμωση-αποψίλωση 
των αστυνομικών τμημάτων από αστυνομικές δυνάμεις και προσωπικό, δίνουμε μία άνιση μάχη 
κατά μίας άγριας και ανεξέλεγκτης εγκληματικότητας.

Αλλά αισθανόμαστε άσχημα που φασιστικές συμμορίες έχουν αντικαταστήσει το θεσμικό και 
συνταγματικό κράτος και την Αστυνομία, με ένα παρακράτος ταγμάτων εφόδου. Αυτοί που 
είναι υπεύθυνοι για αυτά, είναι το πελατειακό πολιτικό σύστημα και οι διαχρονικές πολιτικές και 
φυσικές ηγεσίες της Αστυνομίας, που γιά λόγους σκοπιμοτήτων καί image, "χάρισαν γήπεδο" στο 
παρακράτος, και σε μία ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα πού σκοτώνει πού δολοφονεί γιά 50-100 
ευρω. Τα ονόματά μας δεν τα δημοσιεύουμε γιά να μην υποστούμε τίς διώξεις της 
Νομενκλατούρας, του πελατειακού συστήματος και τής διαπλοκής.

Απευθύνουμε την παρακάτω επιστολή πρός την Ελληνική κοινωνία, και δηλώνουμε ότι όλα όσα 
λέμε, είναι πέρα για πέρα αλήθεια. Ας μας κρίνουν για αυτά που γράφουμε και όχι ποιοί τα 
γράφουμε. Αυτό μετράει. Και εμείς περιγράφουμε μία άθλια κατάσταση, έτσι όπως είναι σήμερα, 
αλλά καί έτσι όπως δομήθηκε δεκαετίες. Οσοι θα θελήσουν να μας διαψεύσουν για αυτά που 
γράφουμε παρακάτω, ας τολμήσουν να σάς φέρουν γραπτά στοιχεία. Εμείς από την πλευρά μας, 
έχουμε γραπτά καί τεκμηριωμένα στοιχεία. Θέλουμε να εκφράσουμε την αγωνία μας και να 
μιλήσουμε στούς πολίτες γιά τα αίτια της ανυπαρξίας αστυνόμευσης, γιά τα αίτια της όξυνσης της 
άγριας μορφής εγκληματικότητας, που δεν μπορεί η σημερινή αστυνομία, έτσι όπως είναι 
δομημένη να αντιμετωπίσει. Θα μιλήσουμε γιά την ουσία. Θα κάνουμε λόγο περί της 
"ταμπακιέρας". Θα καταδείξουμε τα βαθύτερα αίτια. Οχι πιά γενικολογίες, αοριστολογίες και 
πολιτικάντικες υποσχέσεις. Τα πράγματα έχουν βαθειές αλλά ονομαστές αιτίες. Που όλοι 
αποφεύγουν να τίς πούν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
"Θα εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών και θα επαναφέρουμε τούς αστυνομικούς στίς 
γειτονιές". Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψη του την Δευτέρα πρίν τίς εκλογές (11-6-2012)  στην 
ΓΑΔΑ. Ο κ. Βενιζέλος το κόμμα του οποίου κυβέρνησε την Χώρα και την Αστυνομία τα 22 από τα 
38 χρόνια της Μεταπολίτευσης, πήγε την Παρασκευή πρίν τίς εκλογές στην ΓΑΔΑ καί είπε περίπου 
τα ίδια. Τά ίδια είπε και ο κ. Σαμαράς το κόμμα του οποίου κυβέρνησε την Χώρα και την 
Αστυνομία τα υπόλοιπα 16 χρόνια της Μεταπολίτευσης.

Ομως πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό; Θυμάστε την εξαγγελία του κ. Χρυσοχοίδη γιά τον 
θεσμό του Αστυνομικού της γειτονιάς; Αρχές δεκαετίας 2000! Η Γειτονιά σήμερα είναι στο έλεος 
των κακοποιών και ο αστυνομικός "τής γειτονίας", χάθηκε, "έφυγε" από την γειτονιά καί είναι σε 
κάποιο γραφείο και διαχειρίζεται την μόνιμη χαρτούρα ενός γραφειοκρατικού, αναποτελεσματικού 
και καταρρεόντος κράτους. Υπεράριθμοι αστυνομικοί, ανώτεροι, ανώτατοι αξιωματικοί, αλλά καί 
χιλιάδες αστυφύλακες σε επιτελεία και σε γραφεία, διαχειριστές ενός γραφειοκρατικού τέρατος, 
που κατασκεύασε το πελατειακό πολιτικό σύστημα. Στήν ΓΑΔΑ πήγε και ο κ.  Αβραμόπούλος και ο 
κ. Καμμένος. Αλλά κανείς δεν πρωτοτύπισε. Ολοι είπαν σχεδόν τα ίδια. Ωσάν να ήρθαν ξαφνικά σε 



αυτήν την χώρα! Καί όχι μόνο. Δεκάδες πολιτικοί και Βουλευτές έχουν περάσει κατα καιρούς από 
εκεί, λέγοντας τίς ίδιες ανούσιες κουβέντες και τα ίδια τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.

Για ποιά μεταρρύθμιση μιλάμε; Ποιό πελατειακό κράτος καταγγέλουμε καί διακηρύσσουμε ότι 
θα το αλλάξουμε; Οταν δια τών συνειδητών πράξεων τους καί  πολιτικών επιλογών τους, το 
στηρίζουν, το υποστηρίζουν και το γιγαντώνουν;Το ίδιο λένε 35 χρόνια τώρα όλοι οι αρχηγοί των 
κομμάτων. Από την μία άκρη μέχρι την άλλη. Και όλοι οι υπουργοί που προίστανται της Ελληνικής 
Αστυνομίας από το 1984, όταν ενοποιήθηκε η πρώην Αστυνομία Πόλεων, με την Πρώην 
Χωροφυλακή. Από το 1984, τα ίδια και τα ίδια.

Μόνο που οι αστυνομικοί πιά έχουν φύγει από τίς γειτονιές. Καί είναι στα γραφεία. 
Υπεράριθμοι. Ετσι τα αστυνομικά τμήματα στούς Δήμους και τίς γειτονιές έχουν αποδιοργανωθεί 
πλήρως. Με οργανικές δυνάμεις από 70-100 άτομα κατά αστυνομικό τμήμα στά χαρτιά, έχουν 
καταντήσει να έχουν πραγματική δύναμη από 25-40 άτομα στήν πραγματικότητα. Και μέ μέσο όρο 
ηλικίας υπηρετούντων στα αστυνομικά τμήματα, από 20-27 ετών και από 45-50. Πού είναι οι 
παραγωγικές ηλικίες από 28 μέχρι 44 ετών. Και μήν ακούτε κάποιους λαικιστές επώνυμους 
δημοσιογράφους, που λένε για έλλειψη βενζίνης γιά την κίνηση των περιπολικών κ.λ.π. Ναί 
υπάρχει και τέτοιο πρόβλημα. Υπάρχει! Αλλά καί όταν υπήρχε βενζίνη, το περιπολικό για να 
κινηθεί και να δράσει χρειάζεται οδηγό και πλήρωμα. Αυτά δεν υπάρχουν εδώ και χρόνια. Απλά 
τώρα φάνηκε η γύμνια με την απότομη άνοδο της πιό άγριας καί ανεξέλεγκτης εγκληματικότητας.

Δέν έχετε παρά να πάτε σε επιτελεία των 60 καί πλέον αστυνομικών Διευθύνσεων τής Χώρας, να 
πάτε στην ΓΑΔΑ, νά πάτε στο Υπουργείο και να δείτε υπεράριθμους σε γραφεία αστυνομικούς, 
αξιωματικούς και αστυφύλακες, που δεν γνωρίζουν τι σημαίνει αστυνομικό τμήμα, που δεν 
έχουν κάνει ούτε μία εκπαιδευτική βολή με το υπηρεσιακό τους περίστροφο να διαχειρίζονται 
μία απίστευτη χαρτούρα γραφειοκρατίας. Αναγκασμένοι οι ίδιοι να χειρίζονται μία τεράστια 
γραφειοκρατία, ένα τέρας Χαρτούρας, πολλά από τα οποία είναι πέρα και έξω από αστυνομικές 
δραστηριότητες. Θέματα και θεματολόγια, που δεν έχουν καμμία, μα καμμία απολύτως σχέση με το 
πραγματικό έργο της Αστυνομίας. Της Αστυνομίας που έχει καταντήσει ο "ταχυδρόμος" και 
διεκπαιρεωτής, όλων των άλλων δημόσιων υπηρεσιών του κράτους. Που φορτώνουν όλη την 
χαρτούρα τους στήν Αστυνομία. Και κανείς ψηλά ιστάμενος στην Αστυνομία δεν μιλάει για αυτήν 
την απαράδεκτη κατάσταση. Ολοι σιωπούν και αποδέχονται την χαρτούρα και την "σαβούρα" των 
άλλων υπηρεσιών ενός Κράτους μπάχαλου!!

Να ψάξετε διάσπαρτους αστυνομικούς να φυλάνε Δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, 
καλλιτέχνες, επώνυμους της σόου-μπίζ  και τον κάθε άσχετο αλλά πού έχει πολιτικές 
πελατειακές άκρες. Αστυνομικούς υπεράριθμους που είναι πελατειακά σε Βουλευτές, ακόμα και 
αστυνομικούς που είναι αποσπασμένοι σε πρώην Βουλευτές που εξαφανίστηκαν από προσώπου 
πολιτικής σκηνής στίς εκλογές της 6ης Μαίου 2012. Η θεωρία και η πρακτική του ΒΥΣΜΑΤΟΣ, 
επικρατεί και στην Αστυνομία, όπως και σε όλη την δημόσια διοίκηση. Οπως και σε όλην την 
Χώρα. Οποιος έχει το ΒΥΣΜΑ, περνάει καλά, είναι σε γραφεία, σε υπηρεσίες φιλέτα. Οποιος 
είναι έξω από βύσμα, υπηρετεί σε άθλιες συνθήκες στα αστυνομικά τμήματα, που μόνο στο όνομα 
πλέον είναι αστυνομικά τμήματα.

Τόν Φλεβάρη του 2011 στον Ρέντη δύο νεαρά παιδιά, αστυνομικοί έπεσαν νεκροί από βαρειά 
όπλα ένοπλων καί επικίνδυνων κακοποιών. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΗΣ Ιωάννης, 23 ετών καί 
ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος 22 ετών. Ενα διαπιστωμένα κλεμένο Τζίπ, που οδηγούσαν 
διαπιστωμένα, βαρειά ένοπλοι εγκληματίες, που είχαν πρίν διαπράξει μία διαπιστωμένη ένοπλη 
ληστεία, διέσχισαν όλη την Κηφισού από τα Βόρεια προάστεια μέχρι τον Ρέντη, "συνοδευόμενοι", 
από αστυνομικούς, που απλά τούς παρακολουθούσαν, διότι, τέτοια εντολή είχαν από το κέντρο. 
Χωρίς κανένα σχέδιο, χωρίς καμμία οργάνωση καταδίωξης ή μπλόκων, χωρίς κανένας απο τούς 
"ανευθυνο-υπεύθυνους" προϊσταμένους να πάρουν μία απόφαση τής στιγμής.

Το αποτέλεσμα: Οι επικίνδυνοι κακοποιοί ξέφυγαν, έστησαν καρτέρι και δύο νέα παιδιά, 
αστυνομικοί δεν είναι πιά μαζί μας. Κανένας από τούς τότε ηθικούς αυτουργούς δεν 
παραιτήθηκε. Κάποιοι μάλιστα από αυτούς κατέθεταν και στεφάνια, λίγες μέρες μετά. Καί όλα 



αυτά διότι υπάρχει ένας ασαφής και απαράδεκτος νόμος "περί χρήσης όπλου απο αστυνομικό", που 
η φιλοσοφία του εν ολίγοις είναι: Ακόμα και αν ο αστυνομικός βρεθεί τετ-α-τετ με τούς πιό 
επικίνδυνους και βαρεία οπλισμένους κακοποιούς, πρέπει πρώτα να δεχθεί από τον κακοποιό 
πυροβολισμό στο ψαχνό, και μετά να ανταποδώσει αμυνόμενος!

Εμείς δεν έχουμε πρότυπο τόν αστυνομικό "πιστολά" ή "ράμπο", που βγάζει όπλο με το 
παραμικρό, ή γίνεται ειδεχθής δολοφόνος σκοτώνοντας αθώους 15χρονους. Αλλο όμως αυτό, καί 
πολύ διαφορετικό είναι η νομική καί ξεκάθαρη κατοχύρωση του Αστυνομικού από ειδεχθείς, 
επικίνδυνους και βαρειά οπλισμένους κακοποιούς. Βέβαια αυτό προϋποθέτει υψηλή 
επαγγελματική κατάρτιση και συνεχή και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση καί προσομοίωση σε 
συνθήκες εμπλοκής με αδίστακτους οπλισμένους κακοποιούς. Αυτή η συνεχής και υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευση, λείπει παντελώς σήμερα. Είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Καί όχι μόνο σήμερα 
εποχή οικονομικής κρίσης. Πάντα έλειπε τέτοια εκπαίδευση. Πάντα!!

Τον Μάρτιο του 2010 ο τότε Υπουργός προστασίας του πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, εξέδωσε 
εγκύκλιο με την οποία ζητούσε άμεσα, την αποδέσμευση 3.000 αστυνομικών, (καί λίγους 
υπολόγισε), από τα γραφεία, και την στελέχωση των αστυνομικών τμημάτων. Η αόρατη 
νομενκλατούρα, αυτή που πάντα κάνει κουμάντο σέ όλη την δημόσια διοίκηση αντιστάθηκε 
σφοδρότατα αλλά υπόγεια και βουβά. Παρά ταύτα δεν μπορούσε να πάει κόντρα στον Υπουργό. 
Μόλις όμως τρείς μήνες μετά, ώς διά μαγείας, οι 3.000 αυτοί αστυνομικοί, κάτω από την μύτη του 
υπουργού ξαναγύρισαν και πάλι στα γραφεία. Πώς έγινε αυτό; Μα πολύ απλά. Κάποιοι ανώτεροι 
και ανώτατοι αξιωματικοί με τίς διατάξεις που τούς δίνουν τα "παραθυράκια" των νόμων, 
απέσπασαν και πάλι στα γραφεία τούς αστυνομικούς που είχαν πάει γιά λίγο χρόνο στα αστυνομικά 
τμήματα, μέσα από το διαχρονικό εσω-υπηρεσιακό πελατειακό καθεστώς του Ελληνικότατου 
"Βύσματος". Η γραφειοκρατία, η νομενκλατούρα είναι ανίκητη. Αυτή κάνει κουμάντο. Ο,τι και 
να λένε οι πολιτικοί, στό τέλος περνάει της Νομενκλατούρας. Είτε με ΠΑΣΟΚ, είτε με ΝΔ, είτε με 
ΣΥΡΙΖΑ, είτε με τον Στάλιν. Αμφισβητούμε ακόμα και την ικανότητα του Αγίου Πνέυματος, να τα 
βάλει με μία κατάσταση που επικρατεί και διαχέεται σε όλη την Δημόσια Διοίκηση.

Tούτες τίς μέρες η συζήτηση γιά την ξέφρενη εγκληματικότητα που επικρατεί στην Χώρα δίνει 
και παίρνει. Μία εγκληματικότητα που έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και δρά ανεξέλεγκτη. 
Κακοποιά στοιχεία μπουκάρουν ανενόχλητοι σε σπίτια με ηλικιωμένους, οικογένειες με παιδιά. 
Κλέβουν, βιάζουν, σκοτώνουν. Μία εγκληματικότητα που τέτοια σε υφή και δραστηριότητα, δεν 
έχει ξαναδεί ποτέ στην ιστορία του το Νεοελληνικό κράτος.

Και αυτό γιατί οι επίσημες δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, που είναι κομμάτι της 
Ελληνικής δημόσιας διοίκησης, είναι και αυτές υπό κατάρρευση. Οπως είναι υπό κατάρρευση όλη 
η δημόσια διοίκηση. Η Ελληνική δημόσια διοίκηση, που έδω και δεκαετίες, έχει ξεπερασθεί από 
τον χρόνο. Βρίσκεται σε συνθήκες δεκαετίας 1960. Δέν είναι μία επίσημη σύγχρονη κρατική 
μηχανή. Είναι εδώ καί δεκαετίες ένας πελατειακός κομματικός μηχανισμός. Που διοικείται από 
ένα πολιτικό πελατειακό σύστημα, το οποίο την χρησιμοποιεί γιά να αντλεί ψήφους και να κυβερνά 
διαχειριζόμενο απλά μία διαχρονική μιζέρια. Την Ελληνική Δημόσια διοίκηση, ουσιαστικά κυβερνά 
διαχρονικά μία κάστα μόνιμων ανώτερων και ανώτατων δημοσίων υπαλλήλων, μία 
νομενκαλτούρα, που αναπαράγει την διαχείριση της μιζέριας, που συντηρεί εστίες και θήλάκες 
διαφθοράς και διαπλοκής. Kαί μία στρατιά απο καλά αμειβόμενους αλλά ανίκανους συμβούλους 
άσχετων υπουργών. Πάντα σε συνεργασία με το πελατειακό πολιτικό σύστημα.

Αφού ο κάθε υπουργός και το κάθε κόμμα, ουδέποτε έχει πρόγραμμα και σχεδιασμό για αλλαγή 
των δομών και την δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους. Όταν κάποιο κόμμα γίνεται κυβέρνηση 
και όταν ένας υπουργός του κυβερνώντος κόμματος αναλαμβάνει το Υπουργείο, ακριβώς επειδή 
δεν έχει καμμία πυξίδα, προστρέχει σε αυτήν την νομενκλατούρα προκειμένου να πάρει τίς 
εισηγήσεις της, γιά το πώς θα διοικήσει το υπουργείο. Δεν έχει πολιτική σκέψη και πρόγραμμα. 
Αυτά είναι μόνο γιά προεκλογική κατανάλωση. Οταν γίνει υπουργός αποδεικνύεται ότι δεν έχει 
τίποτα στην πολιτική του σκέψη. Ετσι το αποκούμπι είναι η κάστα, η νομενκλατούρα. Αυτή η 
νομενκλατούρα δεν προσωποποιείται. Είναι μία απρόσωπη αναχρονιστική νοοτροπία, μία 



παρωχημένη κουλτούρα, που στόχο έχει την διατήρηση των προνομίων, την διατήρηση της 
γραφειοκρατίας, των στεγανών, της διαφθοράς, της διαπλοκής, της διαχείρισης της μόνιμης 
μιζέριας, και έτσι να περνάει ο καιρός. Μετά, σε επόμενες εκλογές κερδίζει το άλλο κόμμα καί το 
έργο με τον επόμενο υπουργό και την νομενκλατούρα επαναλαμβάνεται. Ετσι φθάσαμε στίς μέρες 
της κρίσης. Μία παρακμιακή κατάσταση επικρατεί σε όλη την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Ολος ο 
κρατικός μηχανισμός είναι σε αποδιοργάνωση καί σε κατάσταση ένα βήμα πρίν την πλήρη 
διάλυση.

Μέσα σε αυτήν την κατάσταση που σύντομα περιγράψαμε εντάσσονται όλες, μά όλες οι υπηρεσίες 
της Ελληνικής Δημόσιας διοίκησης. Και δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν από αυτήν την γενική 
κατάσταση να εξαιρεθεί η Ελληνική Αστυνομία, που αποτελεί ένα απο τα πλέον σημαντικά 
τμήματα της Ελληνικής Δημόσιας διοίκησης. Και σε σκοπούς αλλά και σε μεγάλο πλήθος 
ανθρώπινου δυναμικού. Αλλά και μεγάλου μηχανοκίνητου εξοπλισμού που απαιτεί έξοδα από το 
δημόσιο χρήμα, προμήθειες ανταλλακτικων εξοπλισμου καί πολλών άλλων υλικών.

Αποτελεί ενα τμημα αιχμής της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης που στόχο έχει την ασφάλεια της 
ζωής και της περιουσίας των πολιτών, την πάταξη της εγκληματικότητας και του οργανωμένου 
εγκλήματος,(που στην εποχή μας έχει "εκσυγχρονιστεί" και αυτό), καθώς και την δίωξη της 
φοροκλοπής, μίας δραστηριότης εθνικής σημασίας, στην οποία πρόσφατα ενετάχθη.

Και όπως όλη η δημόσια διοίκηση νοσεί βαρεία σε όλες τις δομές, το ίδιο νοσεί βαρειά και η 
ΕΛ.ΑΣ!
Η άνοδος της Χρυσής Αυγής, εκτός απο γεγονός που είναι αποτέλεσμα μίας οικονομικής κρίσης, 
είναι και το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η ΕΛ.ΑΣ, κάτω από πολιτικές και κομματικές 
σκοπιμότητες των εκάστοτε Υπουργών, δεν αντιμετώπισε η ίδια το πρόβλημα της 
λαθρομετανάστευσης. Δυστυχώς ακόμα και η Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ διαχρονικά, δεν είχε καν 
στοιχειώδες θάρρος να αντιταχθεί σθεναρά στις πολιτικές σκοπιμότητες των εκάστοτε υπουργών. Η 
απουσία της αστυνομίας από το καθορισμένο συνταγματικό της έργο, άφησε γήπεδο στίς 
φασιστικές συμμορίες της Χρυσής Αυγής, και έτσι οι συνταγματικοί και εκ του νόμου 
θεματοφύλακες της τάξης της ασφάλειας, της περιουσίας, της τιμής και τής ζωής των πολιτών, 
αντικαταστάθηκαν απο συμμορίες ταγμάτων έφόδου ενός παρακράτους.

Πρίν βέβαια όλα αυτά τα σημερινά, όπου φασιστικές συμμορίες έχουν πάρει τον νόμο στα χέρια 
τους, προηγήθηκε μία κατακυρίευση της Ελληνικής κοινωνίας από μία αριστερή ιδεοληψία, (δεν 
μιλάμε για ιδεολογία, που είναι σεβαστή, αλλά γιά ιδεοληψία). Αστυνομικοί έπεσαν θύματα 
δολοφόνων τρομοκρατικών οργανώσεων, έπεσαν νεκροί από σφαίρες κακοποιών, τραυματίστηκαν 
βαρεία από μολότωφ και σιδερολόστους. Μία διαδήλωση συμπαράστασης δεν έγινε ποτέ γιά τον 
Νεκτάριο Σάββα που τόν σκότωσαν δολοφόνοι δειλοί τρομοκράτες στίς 6 το πρωί, την ώρα που τον 
περίμενε η γυναίκα του να πάει σπίτι του. Η αριστερή ιδεοληψία που στηρίχτηκε στό "Μπάτσοι-
Γουρούνια-Δολοφόνοι". Αριστερή ιδεοληψία που έβλεπε στόν ύπνο της, τον μεταπολιτευτικό μύθο, 
ότι "η αστυνομία στήνει προβοκάτορες στίς διαδηλώσεις"!!!

Ενα μύθο που τον αναπαρήγαγαν και τον γιγάντωναν δημοσιογράφοι και κανάλια τής 
ιδιωτικής διαπλοκής. Χωρίς περίσκεψη έβγαζαν στόν αέρα, όποια αρλούμπα ακουγόταν, η 
φαντασίωνε οποιοσδήποτε. Ιδεοληψία που έκανε ΑΒΑΤΟ εγκληματικών πράξεων τα Εξάρχεια και 
τα Πανεπιστήμια. Καί μόλις μία φορά ένας Ειδικός φρουρός πήγε να βρεί την κοπέλα του σε ένα 
Πανεπιστήμιο, κατηγορήθηκε περίπου ως "λαθρα" εισελθών σε έναν χώρο, που χρειάζεται 
διαβατήριο με visa, θεωρημένη από το πολιτικό σύστημα τής "αριστερής" Ιδεοληψίας. Μίας 
ιδεοληψίας των μολότωφ, των πυρπολήσεων και των λεηλασιών ιδιωτικών περιουσίων, 
καταλήψεων δημοσίων κτιρίων, μίας γενκότερης "θεσμικής" ανομίας, που στο σύνολό του το 
πελατειακό πολιτικό σύστημα ανέχτηκε και δέχθηκε φοβικά.

Οπως φάνηκε φοβικό και ανίκανο στην εδώ και 18 μήνες φασιστική-αντιδημοκρατική λαίλαπα, 
των ταγμάτων εφόδου τής Χρυσής Αυγής, που έχουν πάρει τον Νόμο στά χέρια τους και απειλούν 
την Δημοκρατία. Σήμερα η Ελληνική κοινωνία είναι στην μέγγενη δύο ιδεοληψιών. Της 



Εθνικιστικής και της αριστερής. Από την άλλη η Ελληνική κοινωνία είναι έρμαιο αδίστακτων 
εγκληματιών, μέ ένα πολιτικό πελατειακό σύστημα ανίκανο να φτιάξει μία άλλη σύγχρονη 
Ευρωπαική και αποτελεσματική Αστυνομία. Αν η ανασφάλεια των πολιτών που είναι στο Ζενίθ, άν 
οι διαρρήξεις και οι έφοδοι σε σπίτια με παρόντες τους ιδιοκτήτες, αν οι ληστείες μετά φόνου για 
50 ευρώ, αν οι εκτελέσεις επαγγελματιών στόν δρόμο από ένοπλους κακοποιούς, δεν συνιστούν 
απόδειξη των παραπάνω που λέμε, τί άλλο συνιστούν;

MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Δεν θα πάμε πολύ πίσω. Θα ξεκινήσουμε από το 1984. Τότε που με μία θεσμική ουσιαστική 
αλλαγή έγινε για πρώτη φορά από συστάσεως του Νεοελληνικού κράτους, (ύστερα και από την 
ουσιαστικη κατάργηση μέτρων του Μετεμφυλιοπολεμικού κράτους), η ενοποίηση των δύο, μέχρι 
τότε χωρισμένων αστυνομικών σωμάτων, Της πρώην Αστυνομίας Πόλεων που ίδρυσαν οι Αγγλοι 
την δεκαετία του 20, και της πρώην Χωροφυλακής που ίδρυσαν οι Βαυαροί την δεκαετία του 1830. 
(Τελικά είμαστε εμείς ικανοί να δημιουργήσουμε μόνοι μας σαν Ελληνες μία νέα σύγχρονη, 
παραγωγική Ευρωπαική Αστυνομια;).Το 1984 η πρώην αστυνομία Πόλεων αριθμούσε περί τίς 
10.000 προσωπικό. Ενω η Χωροφυλακή περί τους 28.000. Συνολον 38.000. Ο πληθυσμος τότε 
στην Ελλάδα σύμφωνα με την απογραφή του 1981 ήταν 9.738.243 κάτοικοι. Σήμερα το προσωπικό 
της ΕΛ.ΑΣ ξεπερνάει τίς 53.000 με πληθυσμό 11.529.600. Η Αυξηση του πληθυσμού από την 
δεκαετία του 80 είναι 20%. Η αύξηση του προσωπικού της ΕΛΑΣ από την τότε ενοποίηση του 
1984 αυξήθηκε κατά 40%.

Παρά ταύτα και εγκληματικότητα έχουμε πολύ μεγάλη αλλά και λαθρομετανάστευση που ποτέ δεν 
ελέγχθηκε και δεν αντιμετωπίστηκε.

Σήμερα εχουμε από το 1984: Πληθυσμό κατά 20% πιό πολύ. Αστυνομικούς κατά 40% πιό πολλούς 
και 1.000.000 λαθρομετανάστες, (ίσως και περισσότερους), που δεν ξέρουμε που κοιμούνται, που 
κινούνται, που εργάζονται και τι γενικώς κάνουν. Αν και προσλήφθηκαν και συνοριοφύλακες οι 
οποίοι αποσπάστηκαν στην Αθήνα καί παραμένουν ακόμα εδώ.

Από το 1984 έγιναν απαράδεκοι πειραματισμοί στην νέα δομή της Αστυνομίας, χωρίς σχέδιο και 
πρόγραμμα. Οπως και σε όλη την Δημόσια Διοίκηση. Γιγαντώθηκε η γραφειοκρατία, και η 
νομενκλατούρα της Πρώην Χωροφυλακής πέρασε μία Χωροφυλακοειδή νοοτροπία σε΄όλη την 
ΕΛΆΣ, με κυρίαρχα στοιχεία την ευθυνοφοβία, την ανευθυνότητα των υπευθύνων και το πέταγμα 
της εκάστοτε καυτής πατάτας στο χωράφι. Αυτή η νοοτροπία κυριάρχησε σε όλη την κλιμακα της 
Ιεραρχίας, από τα κατώτερα στρώματα μέχρι την κορυφή. Αυτό βέβαια ισχύει γιά όλη την Δημόσια 
Διοίκηση, άρα δεν θα ήταν δυνατόν να αποτελέσει η Αστυνομία εξαίρεση.

Η Ιεραρχία δημιούργησε ένα ιδιότυπο εσω-υπηρεσιακό πελατειακό καθεστώς. Κάθε ένας που είχε 
κολητό έναν κατώτερο, μεσαίο η ανώτερο αξιωματικό λάμβανε μία απόσπαση, (ελληνικό 
παραθυράκι), και πήγαινε στην υπηρεσία που γούσταρε. Φυσικά "μακρυά από αστυνομικό τμήμα", 
και πάντα σε γραφείο ή, υπηρεσία, λεγόμενη φιλέτο!

Ετσι με την ενοποίηση του 1984, ιδιαίτερα από το 1985, όπου αναλαμβάνει υπουργός ο τότε 
Στρατηγός Δροσογιάννης, (ο υπουργός που χαστούκισε τροχονόμο, που του έκανε παρατήρηση για 
παράνομο παρκάρισμα), η Αστυνομία με την νοοτροπία της Χωροφυλακοειδούς αντίληψης του 
1950 έγινε ένα σώμα στρατιωτικό, αλλά αναποτελεσματικό και γραφειοκρατικό με έντονες 
πελατειακές σχέσεις στο εσωτερικό της. Θά πρέπει εδω να θυμίσουμε την κοινή λογική. Η 
αστυνομία σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη, δεν είναι ούτε πολιτικό σώμα, ούτε στρατιωτικό. 
Είναι σώμα ΕΝΟΠΛΟ Αστυνομικό, όπως το λέει η πλούσια Ελληνική γλώσσα. Και η ρίζα διεθνώς 
είναι POLICE με διάφορες παραλλαγές. Δέν είναι ARMY.

Η Ελληνική Αστυνομία είναι η μόνη αστυνομία στην Ευρώπη που η πρώην Χωροφυλακή πέρασε 
ακόμα καί τούς ανώτερους βαθμούς στην ιεραρχία. Ετσι έχουμε αστυνομικό σώμα με Ταξιάρχους 
και Υποστράτηγους, πιό πολλούς και από τον Στρατό των Η.Π.Α, Ταξίαρχους και 
υποστράτηγους που αρκετοί από αυτούς διοικούν αντί γιά "Ταξιαρχίες" και "στρατιές", ένα γραφείο 
με πέντε η δεκαπέντε γραφιάδες. Δείγμα και αυτό του γεγονότος ότι το πελατειακό πολιτικό 



σύστημα ομού μετά της Νομενκλατούρας, δημιουργούσε συνεχώς και συνεχώς νέες και νέες 
οργανικές θέσεις αξιωματικών και ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών. Το αποτέλεσμα είναι να 
δημιουργηθούν στρατιές από αστυνομικούς Διευθυντές που συνωστίζονται σε γραφεία, Ταξίαρχοι 
και Υποστράτηγοι, τόσοι που ούτε ο Κόκκινος Στρατός του Στάλιν δεν είχε τόσους.

Το 1984 ο τότε υπουργός που έκανε την ενοποίηση Γιάννης Σκουλαρίκης, προκειμένου να βγάλει 
τους αστυνομικούς από τα γραφεία, έδωσε εντολή να προσληφθούν 2.300 δημόσιοι υπάλληλοι κατ 
αρχήν με στόχο την πρόσληψη περισσοτέρων σταδιακά γιά να βγούν οι αστυνομικοί από τα 
γραφεία. Αυτό που συνέβει είναι ότι σήμερα 2012, ενώ οι Δημόσιοι υπάλληλοι σε όλη την Δημόσια 
Διοίκηση από το 1984 τριπλασιάστηκαν, το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας από 
τούς 2.300 υπαλλήλους που αριθμούσε το 1985, μειώθηκε σήμερα στούς 930! Τούτο σημαίνει ότι 
από το 1985, δεν ξαναέγιναν ποτέ προσλήψεις και οι λόγοι ευνόητοι. Τα γραφεία αποτελούν 
προνομιακό καθεστώς προκειμένου το πολιτικό σύστημα, το πελατειακό κράτος και η ιεραρχική 
νομενκλατούρα να κάνει ρουσφέτια καί ρουσφετάκια.

Το 1989 η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ, και υπό το βάρος της αφάνταστης τεράστιας γραφειοκρατίας που 
δημιουργήθηκε με την ενοποίηση του Νέου αστυνομικού Σώματος, αναγκάστηκε να δημιουργήσει 
ενα βιβλίο θεματολογίων καθορίζοντας όλα τα θέματα με τα οποία ασχολείται η ΕΛ.ΑΣ με 
βασικούς αριθμούς πρωτοκόλλου. Είναι ένα απίστευτο μνημείο γραφειοκρατίας που ισχύει και 
σήμερα, που εάν αυτό το θεματολόγιο το δημιουργούσε κάποιος στην MICRO-SOFT ή κάπου 
άλλου θα τον είχαν απολύσει από το παράθυρο! Δημιουργήθηκαν 485 θεματολόγια, και κάθε 
θεματολόγιο περιέχει κατά μέσο όρο 20-30 υποθεματολόγια, σύνολο υποθεματολογίων περίπου 
10.000(!!!). Ναί δέκα χιλιάδες. Ξεκινάει με αριθμούς πρωτοκόλλου από τον αριθμο 1000 καί φτάνει 
μέχρι το 9499! Στην παρανοική-γραφειοκρατική αριθμητική αυτή, γίνεται παράκαμψη αρκετών 
αριθμών. Προφανώς οι συντάκτες αυτού του θεματολογίου, μνημείου γραφειοκρατίας, αριθμούσαν 
τα 485 θεματολόγια, με αριθμούς κατά το δοκούν! Γιά να υποστηριχτεί αυτό το γραφειοκρατικο 
τέρας, ήταν πλέον ανάγκη, ένας τεράστιος αριθμος αστυνομικών να φύγει απο το κυνήγι της 
εγκληματικότητας και να πάει στα Γραφεία. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι αυτα τα 485 
θεματολόγια θα μπορόυσαν πολύ απλά να μαζευτούν το πολύ σε 100!!

Ητοι αντί για 10.000 υποθεματολογια να έχουνε 1.000. Και εάν από αυτά αφαιρέσεις αυτά τα οποία 
έχουν φορτώσει στην Ελληνική Αστυνομία, που είναι ξένα πρός τα καθήκοντά της, και δεν έχουν 
καμμία σχέση με την φυσιογνωμία της που είναι η πάταξη της Εγκληματικότητας, τότε τα 
θεματολόγια θα μπορούσαν από 485, με μία ηλεκτρονική αρχειοθέτηση να γίνουν το πολυ 20, 
ΕΙΚΟΣΙ, και τα υποθεματολόγια από 10.000 να γίνουν 200 με 200 αντίστοιχους ηλεκτρονικούς 
κωδικούς, όπου όλα θα αριθμούνται με βάση τους 200 αυτούς κωδικούς, που θα υπάρχουν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα POLICE ON LINE. Το οποίο σήμερα λειτουργεί αλλά είναι αφάνταστα 
αναποτελεσματικό αφού δεν μπορεί να αντιστοιχηθεί σε 10.000 υποθεματολόγια που μπερδεύουν 
τους πάντες και φυσικά τους χειρίστες αστυνομικούς.

Από το 1984 συνεχείς πειραματισμοί στίς δομές της Αστυνομίας ήταν το μόνιμο μοτίβο. 
Ανασυστάσεις, διαλύσεις,επανασυστάσεις καί επαναδιαλύσεις, υπηρεσιών σε τοπικό, περιφερειακό 
και κεντρικό επίπεδο. Από τα Αστυνομικά τμήματα και τα παραρτήματα ασφαλείας, στά 
Αστυνομικά τμήματα Τάξης και Ασφάλειας, μετά στα πολυδύναμα, κατόπιν στην διάλυση των 
πολυδυνάμων καί σήμερα σε αστυνομικά τμήματα στίς αστικές γειτονιές χωρίς στοιχειώδη 
αστυνομική δύναμη. Παντού πειραματισμοί προχειρότητα και ασκήσεις επί χάρτου, όπως άλλωστε 
το ίδιο συνέβαινε σε όλη την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Διαχείριση μίας μιζέριας στόν βωμό 
ενός πελατειακού κράτους.

Κάθε χρόνο, Μάρτιο Μήνα, οι κρίσεις των αξιωματικών γίνονταν πάντα σχεδόν με πελατειακά, 
κομματικά κριτήρια και σχεδόν ποτέ με αξιοκρατικά. Αφού ποτέ δεν υπήρξε ένα αξιόπιστο 
αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης και προαγωγών. Σχεδόν πάντα κρίνονταν θετικά οι αρεστοί και 
όχι οι άριστοι. Είτε με πράσινο κράτος, είτε με γαλάζιο, το αποτέλεσμα ήταν πάντα το ίδιο.

Σήμερα η Ελληνική Αστυνομία ασχολείται με ένα τεράστιο φάσμα γραφειοκρατίας και 
διεκπαιρέωσης αλλότριων καθηκόντων και ξένων πρός την φύση και την δομή της Αστυνομίας. Το 



70% τής αλληλογραφίας της και των ασχολιών της αφορά άλλες υπηρεσίες και ουσιαστικά κάνει 
τον ταχυδρόμο, διεκπαιρεωτή και λαντζέρη όλων των άλλων πολιτικών υπηρεσιών του κράτους. 
Δήμοι, πολεοδομίες, Αρχαιολογικές υπηρεσίες, Στρατολογικά γραφεία, επιδόσεις δικαστικών 
δικογράφων, (όχι δικογραφίες), επιδόσεις εγγράφων λιμενικών αρχών, εξωδικαστικές διαφορές 
πολιτών για ψύλλου πήδημα, μικροδιαφορές, συνδρομές για σωρεία αιτημάτων για εγκλεισμούς σε 
ψυχιατρεία, πολλά από τα οποία κρύβουν ύποπτες σκοπιμότητες συγγενών, ή δήθεν παθόντων, που 
σε συννενόηση με ψυχίατρους παίρνουν αναπηρικές συντάξεις για ψυχιατρικούς ψευτολόγους. 
Δυστυχώς είναι τόσο πολύ και τόσο ξένο με την Αστυνομία, το φάσμα δραστηριοτήτων και 
εργασιών το οποίο της έχουν φορτώσει, που αυτό αποτελεί ένα απο τα πολλά αίτια της 
αναποτελεσματικότητάς της.

Και πάλι και σε αυτό το απαράδεκτο καθεστώς, διαχρονικά η φυσική αλλά και η πολιτική ηγεσία 
της αστυνομίας, πέρα από δήθεν εξαγγελίες στάθηκε μοιραία, ανίκανη και άβουλη να αλλάξει 
αυτήν την κακοδαιμονία δεκαετιών.

Θέμα απαράδεκτο γιά ένα κράτος που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκό είναι επίσης η φύλαξη των 
χώρων των Ιδιωτικών ΠΑΕ απο την Ελληνική κρατική Δημόσια Αστυνομία. Κατασπατάληση 
αστυνομικών δυνάμεων και απασχόληση χιλιάδων αστυνομικών. Χρόνια τώρα και παρά τις 
επίσημες διακυρήξεις το πολιτικό σύστημα μέσα απο μία διαπλοκή με τους επιχειρηματίες των 
γηπέδων, χρησιμοποιεί την Αστυνομία, που είναι ταγμένη να προασπίζει τον Λαό και την 
ασφάλειά του,να προστατεύει την τάξη εντός ιδιωτικών χώρων ΠΑΕ. Εδώ θέλαμε να επισημάνουμε 
και την ένοχη σιωπή διαχρονικά της φυσικής ηγεσίας της ΕΛΑΣ, που δεν τολμά να βάλει Βέτο σε 
αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο. Αν ήθελαν να σταματήσουν την βία στα γήπεδα θα μπορούσαν με 
μία απόφαση αύριο το πρωί να την σταματήσουν. Να μην ξαναδιαθέσουν αστυνομικές δυνάμεις 
μέσα στα γήπεδα, μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, και να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι 
ιδιοκτήτες επιχειρηματίες των ΠΑΕ και ΚΑΕ. Γιατί όταν Ελληνικές ομάδες παίζουν με Ευρωπαικές 
δεν υπάρχει αστυνομικός εντός γηπέδου; Γιατί τόσες δεκαετίες ούτε και η φυσική ηγεσία της 
ΕΛΑΣ διαχρονικά δεν αντιδρά σε ένα φαινόμενο παρουσίας της αστυνομίας στα γήπεδα που μας 
ξεφτιλίζει σε όλη την Ευρώπη;;

To θέμα είναι απλό. Ωρισμένοι ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ, επενδύουν σε 
δημόσιες σχέσεις με τους Ιδιοκτήτες επιχειρηματίες των ΠΑΕ, καθώς όταν συνταξιοδοτούνται 
προσλαμβάνονται σε υψηλά πόστα στις επιχειρήσεις των Ιδιοκτήτων των ΠΑΕ, ή άλλων γνωστών 
τους, ή και ακόμα βρίσκουν δουλειά σε κολητά τους πρόσωπα. Με τέτοια λοιπόν διαπλοκή που 
χρόνια υπάρχει λύνεται κάθε απορία, γιατί η αστυνομία δεν μπορεί να απαλλαχθεί από τα γήπεδα. 
Αλλωστε δεν χρειάζεται να ψάξετε και πολυ, γιά να δείτε ακόμα και ποιοί είναι υπεύθυνοι φύλαξης 
των ιδιωτικών security μεγάλων ΠΑΕ.

Οι προσλήψεις στην Ελληνική αστυνομία, πριν το Νόμο Πεπονή-1995-, (όταν επιτέλους 
αποφασίστηκε με νόμο, η εισαγωγή στίς σχολές της Αστυνομίας να γίνεται μέσα απο το 
αξιοκρατικό σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων), γίνονταν με σημειώματα Βουλευτών, 
κομματικές λίστες και ρουσφέτια. Πρίν το 1981, μπαίνανε με το Γαλάζιο εμφυλιοπολεμικό 
σύστημα. Μετά τις εκλογές του 1981, μπαίνανε με το νέο Πράσινο κομματικό σύστημα. Η 
κατάσταση αυτή σταμάτησε με τον Νόμο του αείμνηστου Ελληνα πολιτικού Σάκη Πεπονή. Ομως 
το αδιόρθωτο πελατειακό σύστημα βρήκε το "παραθυράκι" να σπάσει τον Νόμο Πεπονή, με την 
νέα εφεύρεση με ονομάστηκαν "Ειδικοί φρουροί" καί "συνοριοφύλακες". Νέα πατέντα 
ρουσφετολογικών προσλήψεων, αφου πάλι οι προσλήψεις αυτές ήταν εκτός πανελληνίων 
εξετάσεων. Αρα ο νόμος Πεπονή έγινε σκόνη, όπως και σε άλλες προσλήψεις της δημόσιας 
διοίκησης.

Μάλιστα οι πρώτες προσλήψεις έγιναν το 1999, με την αστεία δικαιολογία, ότι το ειδικό αυτό 
προσωπικό που θα προσλαμβάνετο, θα φρουρούσε ειδικούς στόχους, (Πρεσβείες κ.λ.π). Ηταν μία 
δικαιολογία για το πελατειακό κράτος. Αμέσως τίς επόμενες χρονιές οι προσλήψεις ειδικών 
φρουρών συνεχίστηκαν, (κάθε Οκτώβριο, περίπου 1000-1200), έως και πέρυσι το 2011, παρά την 
κρίση, και παρά το γεγονός ότι κάθε Ιούνιο, προσλαμβάνονται μέσω Πανελληνίων εξετάσεων γύρω 



στούς 1200-1400 δόκιμους αστυφύλακες και γύρω στούς 400 Δόκιμους αξιωματικούς για τις 
παραγωγικές σχολές. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι αυξήθηκε τόσο πολύ το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ 
από το 1984 μέχρι σήμερα. Δεν είναι τυχαίο πως σήμερα η Αστυνομία μετά την ενοποίηση των δύο 
σωμάτων, ξαναμετατρέπεται σε Αστυνομία δύο ταχυτήτων. Με ειδικούς φρουρούς, (περίπου 10-
12.000), και αστυνομικό προσωπικό, (αστυφύλακες και αξιωματικούς).

Οι ειδικοί φρουροί χρησιμοποιούνται για την "βαρειά" δουλειά, ομάδα ΔΙΑΣ κ.λ.π, οπότε ένα 
μέρος του υπόλοιπου προσωπικού έχει την πλήρη ευχέρεια και πολυτέλεια να περνάει ολη την 
καρριέρα του στα γραφεία. Υπόψη πώς οι ειδικοί φρουροί μετά 8 χρόνια συνεχους θητείας 
μετατρέπονται σε αστυφύλακες(!!!) β κατηγορίας, χωρίς όμως να μπορούν να ασκούν ανακριτικά 
καθήκοντα!! Αυτά είναι τα διαχρονικά ρουσφετολογικά κόλπα του πελατειακού-κομματικού 
κράτους.

Υπάρχουν σήμερα στην Χώρα 10 σχολές δοκίμων αστυφυλάκων (!!!). Δεν χρειαζονταν πάνω απο 3 
το πολύ. Αν δεί κανείς τίς πολεις που εδρεύουν και αντιστοιχίσει τους κατα καιρούς Υπουργούς 
Δημόσιας Τάξης, θα καταλάβει πολλά!!Καθε υπουργός που περνούσε από αυτό το υπουργείο έκανε 
και μια σχολή δοκίμων αστυφυλάκων στην περιφέρεια που εκλεγόταν. Αλλά το εξωφρενικότερο 
είναι αλλο:

Παρόλα αυτά, κατά παράβαση του ίδιου του συντάγματος οι μισοί δόκιμοι δεν είναι στίς σχολές!! 
Είναι στα αστυνομικά τμήματα και καλύπτουν τίς ανάγκες αυτών που το πελατειακό εσω-
υπηρεσιακό σύστημα της Ιεραρχίας έχει αποσπάσει σε γραφεία, αφήνοντας τα αστυνομικά τμήματα 
στίς γειτονιές χωρίς αστυνομικούς και τους πολίτες στο έλεος των εγκληματικών συμμοριών.

Αυτό, δηλαδή η άσκηση αστυνομικών καθηκόντων από τούς Δόκιμους αστυφύλακες, είναι και 
αντισυνταγματικο και παραβαίνει κάθε κανονισμό και νόμο αφού ο "δόκιμος" δεν μπορεί να 
ασκήσει οποιοδήποτε καθήκον. Αυτοί που το κάνουν αυτό με την σιωπηρή αποδοχή και παθητική 
γνώση της Ηγεσιας, θα έπρεπε βάσει του Νόμου να είναι κατηγορούμενοι για παράβαση 
καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας. Ολα αυτα τα ξέρει και το πολιτικό σύστημα.

Πώς όμως θα βολευτεί η πελατεία, οι πελατειακές σχέσεις και τα βολέματα στα γραφεία και στίς 
λεγόμενες υπηρεσίες φιλετα;; Οπότε λόγω έλλειψης φέρνουν τους δόκιμους, 18-19 ετών και 
φυλάνε σκοπιές και βαστάνε όπλα, πράγμα αντισυνταγματικό καί παράνομο πέρα για πέρα. Οι 
δόκιμοι, δεν είναι συνταγματικά αστυνομικοί. Είναι φοιτητές. Δεν έχουν ορκιστεί και δεν μπορούν 
να αναλάβουν επίσημα και υπεύθυνα αστυνομικά καθήκοντα.

Η δήθεν δικαιολογία ότι φέρνουν τα 18χρονα παιδιά, (Δόκιμους αστυφύλακες) στα αστυνομικά 
τμήματα για πρακτική εξάσκηση, είναι πέρα για πέρα γελοία. Με την δικαιολογία, χρησιμοποιούν 
τους Δόκιμους, καλύπτοντας πάγιες υπηρεσιακές και μάχιμες αστυνομικές ανάγκες, προκειμένου 
να μπορούν να αποσπούν (ενεργούς αστυνομικούς), απο τα ήδη αποδιαργανωμένα αστυνομικά 
τμήματα, σε γραφεία, σε φύλαξη επιχειρηματιών, δημοσιογράφων και άλλων κολητών Ιδιωτών.! Τί 
σόι πρακτική εξάσκηση είναι αυτή, όταν ένας δόκιμος με αλεξίσφαιρο και γεμάτο όπλο, φυλάει ένα 
αστυνομικό τμήμα;

Η ακόμα και να διατηρούν σε επιτελεία Αστυνομικών Διευθύνσεων νομών δεκάδες αστυνομικούς 
που έχουν μετατραπεί σε γραφειοκράτες και διεκπαιρεωτές χαρτούρας. Αυτό είναι ένα από τα 
πολλά σημεία και τέρατα ενός πελατειακού, γραφειοκρατικού και εντελώς αναποτελεσματικού 
κράτους. Με προισταμένους, ευθυνόφοβους και αρεστούς του πολιτικού συστήματος καί των 
Βουλευτών, πού αντί να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι για την οργανωτική κατάντια της ΕΛ.ΑΣ, 
γίνονται καλοθελητές τού κάθε υπουργού του κάθε Βουλευτή, αλλά και του κάθε πιό ανώτερου από 
αυτούς, στην κλίμακα της ιεραρχίας. Και ενώ τα προβλήματα είναι τεράστια, ο κάθε Διοικητής 
αστυνομικού τμήματος διστάζει να διαμαρτυρηθεί στην προισταμένη αρχή του γιά την απαράδεκτη 
αυτή αποδιοργάνωση. Σχεδόν όλοι σιωπούν, μήν τυχόν και δυσαρεστήσουν τους προισταμένους 
τους. Διότι αν φωνάξουν μπορεί οι προιστάμενοι στην ετήσια βαθμολόγηση να τούς βάλουν κακό 
βαθμό. Οπότε τί θα γίνει μετά με τήν υπηρεσιακή εξέλιξη; Άρα όλοι αποδεχόμαστε και 
διαχειριζόμαστε την Μιζέρια, και όλοι είμαστε "εντάξει".



Αυτό συμβαίνει σε όλη την κλίμακα της Ιεραρχίας. Ο κάθε υφιστάμενος, δεν θέλει να 
"στεναχωρήσει" τον κάθε προιστάμενο, και πάει λέγοντας αυτό μέχρι την ανώτατη φυσική ηγεσία, 
αλλά και μέχρι τον Υπουργό. Αλλωστε όλη η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση έτσι δεν λειτουργεί; 
Γιατί να αποτελέσει σε αυτό εξαίρεση η Ελληνική Αστυνομία, σαν ένα από τα τμήματα της 
Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης;

Μέσα σέ όλα αυτά λείπει από την ΕΛΑΣ,ένα κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα δημοπρασιών,που θα 
είναι το αξιόπιστο και διαφανές σύστημα προμήθειας υλικού της αστυνομίας.Υλικό που καί πολύ 
είναι και δαπανηρό.Λαμβανομένου υπ όψη τού γεγονότος,ότι η ΕΛΑΣ,διαθέτει έναν τεράστιο 
στόλο μηχανοκίνητου εξοπλισμού.Λεωφορεία,περιπολικά,Τζίπ,μοτοσυκλέτες,συμβατικά 
αυτοκίνητα,ελικόπτερα.Τεράστιος ο αριθμός τους,άρα και τα ανταλλακτικά και τα 
αναλώσιμα.Ακόμα στολές,παπούτσια,αρβύλες αλεξίσφαιρα,οπλισμός και παρελκόμενα καί πολλά 
αλλά.Επίσης μία τεράστια προμήθεια υλικών που στηρίζει την διοικητική υποστήριξή 
της.Φωτοτυπικά,φάξ,ηλεκτρονικοί υπολογιστές,γραφική ύλη κ.λ.π.Αυτό βέβαια το αυτονόητο 
λείπει από όλη την Δημόσια Διοίκηση.Μόνο στα Νοσοκομεία που εφαρμόστηκε γιά λίγο απέφερε 
τεράστια εξοικονόμηση σπατάλης.Παρά ταύτα ακόμα και στα Νοσοκομεία έχει ήδη ατονίσει,πολύ 
περισσότερο εκεί που ακόμα δεν έχει καν ξεκινήσει.Δυστυχώς σε αυτήν την Χώρα,κυβερνούν οι 
κλίκες,οι μαφίες,οι συντεχνίες και η παρασιτοκρατία.Που έχουν τυλίξει στον ιστό τους,όλη την 
Χώρα.Και λυμαίνονται και λεηλατούν τα πάντα.

Η Πανελλαδική αντιστοίχηση των αστυνομικών υπηρεσιών και των αστυνομικών τμημάτων με τον 
Καλλικράτη και τούς Καλλικρατικούς δήμους,πάει περίπατο και αναβάλλεται συνέχεια,καθώς 
συντεχνιακά συμφέροντα,αλλά καί ένα διαχρονικό σύστημα διαπλοκής εμποδίζει κάθε 
μεταρρύθμιση που θα δημιουργήσει μία αποτελεσματική σύγχρονη αστυνομία.Αντί να 
δημιουργήσουν 325 καλλικρατικά πανίσχυρα σε αστυνομική δύναμη Αστυνομικά τμήματα,(σύν 
πλέον 10 σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Πάτρα-Ηράκλειο),με μηχανοκίνητες μονάδες,επανδρωμένα με 
αστυνομικό προσωπικό,με σύγχρονη τεχνολογία,(ούτε internet δεν έχουν σήμερα τα αστυνομικά 
τμήματα),προτιμούν να συντηρούν διάσπαρτα και αποδιοργανωμένα αστυνομικά τμήματα.Που με 
το παράθυρο της απόσπασης,(όπου κάποιοι ανώτεροι αποσπούν αστυνομικούς κατά το δοκούν),η 
αποδιοργάνωση πάντα γινόταν <<νόμιμα>> και συνεχίζεται ακόμα κα στίς μέρες μας.Αυτήν την 
εποχή που το άγριο έγκλημα χτυπάει την κοινωνία,κάποιοι στην Ιεραρχία συνεχίζουν να αποσπούν 
στα γραφεία.Ακόμα και σήμερα!

Και φυσικά όταν τούς ρωτά ο εκάστοτε υπουργός η απάντηση είναι μία:<<Oλα βαίνουν καλώς 
κ.Υπουργέ>>. Αφού το λένε και τα στατιστικά!! Στην Χώρα αυτή τα GREEK STATISTICS είναι 
παντού τα ίδια.Ετσι και τα στοιχεία εγκληματικότητας.Μία απλή αναφορά και καταγραφή.Σαν να 
είμαστε παρατηρητές.Στην Ελλάδα και στην Ελληνική δημόσια διοίκηση μετράει πάντα ο τύπος.Η 
ουσία ας πάει στον διάβολο.<<Εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα>>.Αυτό θα έπρεπε να είναι 
αναρτημένο πάνω από το γραφείο κάποιων Ελλήνων Δημόσίων υπαλλήλων 
(τμηματάρχη,Διευθυντή,Γενικού Διευθυντή.Πολιτικού Δήμόσιου υπάλληλου και Αστυνομικού.)

Σήμερα μόνο στον Νομό Αττικής(εκτός νήσων Σαλαμίνας-Αιγινας-Πόρου-Υδρας-Σπετσών και 
Κυθύρων),υπάρχουν 94 αστυνομικά Τμήματα,και 14 τμήματα τροχαίας. Σε 94 κτίρια,πολλά από 
αυτά,ακατάλληλα για τα ενοίκια που πληρώνουν τα δημόσια ταμεία,κτίρια για τα οποία μία 
Ιδιωτική εταιρεία δεν θα πλήρωνε ούτε ένα ευρώ,για να τα νοικιάσει.Με νοίκια εξωφρενικά,και 
συμβόλαια 12ετίας.Τούτο συμβαίνει και στους περισσότερους πολυπληθείς Νομούς της 
Χώρας.Ενώ παρά την κρίση οι ιδιοκτήτες αυτών των κτιρίων <<ετοιμάζονται>>,για ένα νέο γύρο 
συμβολαίων στα τέλη του 2012 με την βοήθεια του μόνιμα <<αόρατου χεριού>>,στην κτηματική 
υπηρεσία του Δημοσίου,(<<αγγελική>> υπηρεσία του υπουργείου οικονομικών).Και όχι μόνο.94 
αστυνομικά τμήματα που αντιστοιχούνται σε 56 καλλικρατικούς Δήμους της Αττικής.Και ενώ στο 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,έχουν γίνει εισηγήσεις από πολύ αξιόλογους ανώτερους 
αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ,αλλά καί αξιόλογους Συνδικαλιστές Αξιωματικόυς Ενώσεων,για 
αναδιαργάνωση των αστυνομικών τμημάτων με βάση τον Καλλικράτη,και ενώ αυτό αποτελει 
επιδίωξη συνολική του κράτους για όλες τίς δημόσιες υπηρεσίες,και ενώ το Δημόσιο θα γλυτώσει 
τεράστια ποσά από ενοίκια και σπατάλες,κάποιοι ολίγοι αλλά ισχυροί στην ανώτατη 



ΝΟΜΕΚΛΑΤΟΥΡΑ,αναβάλουν συνεχώς μία θεσμική αλλαγή του κράτους.Προτιμούν αντί για 56 
Καλλικρατικά και πολυδύναμα αστυνομικά τμήματα σε 56 κτίρια,να διατηρούν 94 
αποδιαργανωμένα αστυνομικά τμήματα,χωρίς το στοιχειώδες προσωπικό,χωρίς δομές πραγματικής 
αστυνόμευσης,και με το δημόσιο να σπαταλά ενοίκια σε ακατάλληλα κτίρια.

 

Αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι.Η αντιστοίχιση σε Καλλικρατικά τμήματα,και η κατάργηση 
τμημάτων που δεν προσφέρουν τίποτα,έτσι όπως είναι αποδυναμωμένα,θα στοιχίσει σε κάποιους 
ολίγους μέν,αλλά υπαρκτούς δε, που χρησιμοποιούν την υπηρεσία τους για παραμάγαζο,θα 
καταργήσει τοπικά συμφεροντα,ειδικά σε συνοικίες όπου τα μαγαζία υγειονομικού ενδιαφέροντος,
(μπαρ-εστιατόρια,ταβέρνες,καταστήματα τροφίμων κ.λ.π),προσφέρουν παράνομη συναλλαγή.Είναι 
γεγονός ότι σε κάποιους ολίγους που έχουν άκρες πολιτικές υπάρχει συναγωνισμός για το ποιός θα 
καταλάβει την θέση προισταμένου ενός αστυνομικού τμήματος με τέτοιου είδους μαγαζιά,η 
μεγάλες εταιρείες προίοντων ευρείας κατανάλωσης και τροφίμων,που υπάρχουν στην περιοχή 
ευθύνης ενός αστυνομικού τμήματος.Αρα οι υπηρεσίες πρέπει να είναι πολλές και διάσπαρτες,για 
να <<γίνεται παιγχνίδι>> από κάποιους,καί η ουσία της αποτελεσματικότητας και της συνένωσης 
των υπηρεσιών με βάση τον Καλλικράτη,που και δυναμωμένα αστυνομικά τμήματα θα 
δημιουργήσει και το δημόσιο θα γλυτώσει από περιττά ενοίκια,πάει περίπατο στον βωμό της 
<<συναλλαγής>> κάποιων ολίγων.Ο Κόσμος τόχει τούμπανο και όλοι μας κρυφό καμάρι,ποιός 
όμως τολμά να καταγγέλει επώνυμα ένα καθεστώς που υπάρχει χρόνια;Θα εξοντωθεί οικονομικά 
από σωρεία μηνύσεων που βασίζονται σε ένα διαχρονικό άθλιο καθεστώς 2.500 και πλέον 
υγειονομικών διατάξεων,που υπάρχουν και δεν καταργούνται,ακριβώς για να ενισχύουν 
την<<συναλλαγή>>.Πολυνομία ίσον διαφθρά.Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα.

 

 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
Η Ελληνική αστυνομία χρειάζεται μία ριζική μεταρρύθμιση,τόσο στις δομές των κεντρικών 
υπηρεσιών,στις περιφερειακές υπηρεσίες,όσο και στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα,που 
αποτελούν τον βασικό πυρήνα αστυνόμευσης και ασφάλειας αστυνομευσης και ασφαλειας αλλα 
και ελεγχου της τροχαιας και των παραβασεων του Κ.Ο.Κ στις γειτονιες στίς γειτονιές που μένουν 
οι ανώνυμοι πολίτες.

H νοοτροπία σε όλες τις βαθμίδες είναι ακριβώς ίδιες με την νοοτροπία που υπάρχει σε όλη την 
δημόσια διοίκηση.Ευθυνοφοβία,αποφυγή λήψης αποφάσεων για επίλυση άμεσων 
προβλημάτων.<<Καλή θέληση>> πρός πολιτικό σύστημα γιά προσωπικά οφέλη.Αδιαφορία στο να 
διορθωθούν αυτονόητες στρεβλώσεις,αφού κάποιοι αρμόδιοι δεν ενδιαφέρονται να τις 
επισημάνουν και άλλοι τόσοι δεν τολμούν για να μην κακοχαρακτηριστούν ως <,εξυπνάκηδες>> 
απο τους προισταμένους τους,η πάρουν μέτριο βαθμό στην ετήσια αξιολόγηση και αυτό θα είναι 
αρνητικό για την ανέλιξή τους.Αφού ακόμα και κάποιος άξιος υφιστάμενος που βλέπει τα 
προβλήματα και θέλει να τα διορθώσει μπορεί να έχει από πάνω του έναν προιστάμενο,που έγινε 
προιστάμενος με την παρέμβαση ενός Βουλευτή.Ετσι λοιπόν σχεδόν όλοι σιωπούν για να περνάει ο 
καιρός καί να έρθει η σύνταξη,<<να πάω να φύγω και να ησυχάσω>>,φράση γνωστή και 
χιλιοειπωμένη.

Ξεκινώντας από τον Πυρήνα,τα αστυνομικά τμήματα,θα αντιστοιχηθούν με τους υπάρχοντες 
Καλλικρατικούς Δήμους,325 πανίσχυρα σε δύναμη Καλλικρατικά αστυνομικά τμήματα.Ενα 
αστυνομικό τμήμα ανά Δήμο,εκτός απο τους Δήμους Αθήνας,Θεσσαλονίκης,Πάτρας,Ηρακλείου.Τα 
νέα Καλλικρατικά αστυνομικά τμήματα,θα ειναι πολυδύναμα,ήτοι με την πρέπουσα αστυνομική 
δύναμη,από 50-120 άτομα προσωπικο και τήν πρέπουσα υλικοτεχνική υποδομή.Θα διαθέτουν δικό 
τους μηχανοκίνητο εξοπλισμό,(περιπολικά και μοτοσυκλέτες).Θα έχουν όμως και όλες τις 
αρμοδιότητες και της Ασφάλειας και της Τροχαίας,με ίδρυση αντιστοίχων γραφείων.Τα τμήματα 
τροχαίας στις αστικές περιοχές θα καταργηθούν,και θα ενσωματωθεί το ανθρώπινο δυναμικό 
τους,καθώς και ο μηχανοκίνητος εξοπλισμός τους, στα νέα καλλικρατικά αστυνομικά τμήματα.Ετσι 



ο κάθε πολίτης θα μπορεί ακόμα και γιά μία κατάληψη πεζοδρομίου απο αυτοκίνητα,να 
απευθύνεται στο αρμόδιο τμήμα και όχι στο τμήμα τροχαίας,που βρίσκεται χλμ μακρυά.Αυτό θα 
συντελέσει και στην τροχαία επιτήρηση σε επίπεδο περιφέρειας του κάθε αστυνομικού 
τμήματος.Τα τμήματα τροχαίας αυτοκινητοδρόμων Εθνικών Οδών θα παραμείνουν ως έχουν και θα 
εντάσσονται κατ ευθείαν στην Γενική Αστυνομική Περιφερειακή Διεύθυνση της αντίστοιχης 
καλλικρατικής περιφέρειας.Ετσι θα καταργηθούν όλες οι μέχρι σήμερα αστυνομικές Διευθύνσεις 
σε επίπεδο παλιών Νομών,και όλο το προσωπικό που σήμερα κάνει γραφειοκρατική 
διεκπαιρέωση,θα ενταχθεί στα νέα Πολυδύναμα αστυνομικά Τμήματα.

Με όλα τα παραπάνω,θα δυναμώσει η αστυνομία στο επίπεδο Δήμου και γειτονιάς,και θα υπάρχει 
αστυνόμευση που σήμερα είναι ανύπαρκτη.Ταυτόχρονα θα εξοικονομηθούν εκατοντάδες 
εκατομμύρια ευρώ ετησίως από την κατάργηση κτιρίων και ενοποίηση υπηρεσιών.

Δημιουργία Μητροπολιτικών τμημάτων στούς Νομούς Αττικής Θεσσαλονίκης,Πατρών και 
Ηρακλείου Κρήτης.Με παράδειγμα την Αττική.Δυτική Αττική,(Μητροπολιτικό τμήμα στο 
Περιστέρι),Αθήνα,(ένα από τα 4 καλλικταρικά αστυνομικά τμήματα θα είναι 
μητροπολιτικό),Πειραιάς,(το ένα από τα δύο αστυνομικά τμήματα θα είναι 
Μητροπολιτικό),Νοτιοανατολική Αττική,(Γλυφάδα),ΒορειοΑνατολική Αττική,(Αγιας 
Παρασκευής),Υπόλοιπο Ανατολικής Αττικής,(Παιανία),καί υπόλοιπο Δυτικής Αττικής Ελευσίνας.

Τα μητροπολιτικά αστυνομικά τμήματα θα είναι οι ναυαρχίδες των καλλικρατικών αστυνομικών 
τμημάτων στα 4 μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.Θα έχουν στην αρμοδιοτητά τους,όλες τίς 
δυνάμεις που σήμερα διοικούνται σε κεντρικό επίπεδο.Ομάδα ΔΙΑΣ,ΟΠΚΕ,ΔΕΛΤΑ,Μονάδες 
αποκατάστασης τάξης-Υπηρεσία μέτρων τάξης.Που θα ενταχθούν όλες στην περιοχή ευθύνης του 
μητροπολιτικού αστυνομικού τμήματατος.Στα μητροπολιτικά αστυνομικά τμήματα θα προίσταται 
αστυνομικός Διευθυντής.

Ο 325 νέοι Διοικήτες των Νέων Καλλικρατικών αστυνομικών τμημάτων καί των μεγάλων 
Μητροπολιτικών αστυνομικών τμημάτων,θα επιλέγονται με αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια,αφού 
θα αποτελέσουν τούς πρωτοπόρους τής νέας δομής τής αστυνομίας,από επιτροπή Βουλευτών και 
ύστερα από απόφαση τουλάχιστον 180 βουλευτών.Η θητεία τους θα είναι γιά δύο έτη με ένα ακόμα 
παράταση,όχι όμως πλέον των τριών ετών.

Οι μονάδες ΔΕΛΤΑ-ΔΙΑΣ-ΟΠΚΕ,που αποτελούν μονάδες δίωξης της 
εγκληματικότητας,ενοποιούνται σε μία μονάδα,POLICE-FORCE,κατά της εγκληματικότητας.Δεν 
είναι δυνατόν μονάδες που έχουν το ίδιο αντικείμενο,να είναι διασπασμένες σε <<τοπικά 
δοβλετια>>,οπου κυριαρχουν οι προσωπικές φιλοδοξίες των εκάστοτε προισταμένων,οι μεταξύ 
τους ανταγωνισμοί και αντιδικίες και το πελατειακό σύστημα.

Κάθε 12 μήνες όλοι οι αστυνομικοί θα περνούν σταδιακά,ένα ταχύρυθμο 10ήμερο,εκπαιδευτικής 
αναβάθμισης,ενώ μία φορά το 3μηνο θα ορίζεται μία μέρα γιά εκπαιδευτικές βολές με υπηρεσιακά 
όπλα,για όλους τους αστυνομικούς άνδρες και γυναικες είτε είναι σε γραφεία και επιτελεια είτε σε 
μάχιμες υπηρεσίες.Υποχρεωτικά.

Θα πρέπει να αλλάξει ο απαρχειωμένος νόμος περί χρήσης όπλου των αστυνομικών.Είναι αδύνατον 
και απαράδεκτο ο αστυνομικός να μην μπορεί να κάνει χρήση του όπλου όταν βρίσκεται απέναντι 
σε ένοπλους και επικίνδυνους κακοποιούς καί να περιμένουν παθητικά,πότε οί διαπιστωμένα 
ένοπλοι κακοποιοί θα πυροβολήσουν στο ψαχνό για να αμυνθεί ο αστυνομικός.Δέν θέλουμε τον 
αστυνομικό <<Ράμπο>>,που βγάζει όπλο σε ειρηνικούς διαδηλωτές,η σε εφήβους,η άοπλους 
πολίτες.Αλλά μπροστά σε ένοπλους επικίνδυνους κακοποιούς οι αστυνομικοί πρέπει να αντιδρούν 
με επαγγελματισμό,γιά την ίδια την προστασία της κοινωνίας.Γιαυτό και επιμένουμε,ότι 
παράλληλα με την αλλαγή του Νόμου περί χρήσης όπλου από τούς αστυνομικούς,πρέπει οι 
αστυνομικοί όλοι,άνδρες και γυναίκες να είναι υπό συνεχή εκπαίδευση.

Οι προιστάμενες υπηρεσίες των αστυνομικών τμημάτων θα είναι οι νέες Γενικές Αστυνομικές 
Διευθύνσεις που αντιστοιχούνται σε επίπεδο των έντεκα Καλλικρατικων περιφερειων.



Τα αστυνομικά τμήματα θα διαθέτουν internet,(σήμερα δεν έχει κανένα).Τα περιπολικά θα 
διαθέτουν ασύρματο internet καί δορυφορικό σύστημα GPS,που έχουν σήμερα οι κακοποιοί,αλλά 
δεν έχουν τα περιπολικά της Αστυνομίας.Επίσης με την πρόοδο και τίς σημερινές δυνατότητες της 
τεχνολογίας,τα περιπολικά θα διαθέτουν ασύρματη σύνδεση με το POLICE ON LINE.Ετσι 
οποιαδήποτε εξακρίβωση στοιχείων ταυτότητας,θα γίνεται επί τόπου στον δρόμο,και δεν θα 
κουβαλιέται ο κάθε πολίτης στο αστυνομικό τμήμα για εξακριβώσεις και τα τοιάυτα,πράγμα 
αντισυνταγματικό.

Καθιέρωση αξιοκρατικής επετηρίδας στις προαγωγές των αξιωματικών.Θα προάγονταο οι πιό άξιοι 
και όχι οι πιό παλιοί.Και αυτό θα γίνεται με ένα νέο σύστημα αξιολόγησης που θα εξασφαλίζει την 
διαφάνεια και την αποφυγή κρίσεων μέσα απο <<προσωπικές>> διαφορές η <<φιλίες>> η 
<<συναλλαγές>> με το πολιτικό σύστημα.Κατάργηση των στρατιωτικών βαθμών στήν Αστυνομία,
(ταξίαρχοι-Υποστράτηγοι-Στρατηγοί),πού δεν υπάρχουν πουθενά στην Ευρώπη.Η Αστυνομία δεν 
είνα ούτε πολιτικό σώμα,αλλά ούτε και στρατιωτικό.Είναι αυτό που λέει η ελληνική 
λέξη.ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ.Ενοποιούνται οι βαθμοί του Υπαστυνόμου Β καί Α,στόν βαθμό του 
Υπαστυνόμου.Ομοίως οι βαθμοί του Αστυνόμου Α καί Β στόν Βαθμό του Αστυνόμου.Ο βαθμός 
του ταξίαρχου μετονομάζεται σε <<Γενικός Αστυνομικός Διεύθυντης>>,όπως ήταν παλιά στην 
πρώην Αστυνομία Πόλεων.Ο Βαθμός του υποστρατήγου μετονομάζεται σε <<Περιφερειακός 
Αστυνομικός Διευθυντής>>.

Αναδιάρθρωση όλων των Κεντρικών υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ σε μία νέα αποτελεσματική δομή και 
σύγχρονη λειτουργία.

Απαλλαγή της Αστυνομίας απο αλλότρια καθήκοντα και διακίνηση εγγράφων,(έγγραφα 
Δήμων,Πολεοδομίας,αρχαιολογίας,δικαστικών δικογράφων κ.λ.π),και μεταφορά αυτών στις κατά 
τόπους δημοτικές αστυνομίες η στούς κλητήρες επιδόσεων των αντιστοίχων με τα έγγραφα 
υπηρεσιών.Η αστυνομία θα πάψει να ασχολείται με τις πάσης φύσεως εξωδικαστικές διαφορές των 
πολιτών,(π.χ δεν πήρε ο πατέρας το παιδί του την Κυριακή για βόλτα από την ευρισκόμενη σε 
διαζύγιο πρώην σύζυγο του ,αλλά και πολλά άλλα),καθώς και όλες τις αστικής φύσεως διαφορές 
των πολιτών,οι οποίες θα επιλύονται από αρμόδιο γραφείο εξωδικαστικών διαφορών τού κάθε 
Δήμου.

Η αστυνομία ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την δίωξη της εγκληματικότητας.Η Ελληνική 
αστυνομία διαθέτει πάνω απο 50.000 ένστολο προσωπικό.Φτάνει γιά νά καλύψει κάθε ανάγκη.Η 
κατανομή του όμως είναι απαράδεκτη,με αποτέλεσμα να υπάρχει κυριολεκτικά συνωστισμός σε 
γραφειοκρατικές υπηρεσίες,αλλά και σε υπηρεσίες φύλαξης του κάθε άσχετου, και έλλειψη σε 
υπηρεσίες στρατηγικής σημασίας και στα αστυνομικά τμήματα στίς γειτονιές.

Η εισαγωγή των αστυνομικών στην αστυνομία μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων διατηρείται σε 
ισχύ.Οι εισαγόμενοι στίς σχολές Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ,δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 15% των 
εισαγομένων στην σχολή Αστυφυλάκων.Συζητήσεις που γίνονται για την κατάργηση της σχολής 
αξιωματικών,και εισαγωγή αξιωματικών σε σχολη,αφού πρωτα γίνουν αστυφύλακες είναι εκ του 
πονηρού καί δημιουργούν υποψίες πελατειακών πιέσεων και σχέσεων όπως γινόταν στο παρελθόν 
πρίν τον Νόμο Πεπονή.

Καταργείται η εδώ και 13 χρόνια ρουσφετολογική πρόσληψη ειδικών φρουρών και 
συνοριοφυλάκων που υπηρετούν στο Κολωνάκι,και που δημιουργούν μία αστυνομια δυο 
ταχυτήτων,αλλά παραβιάζουν και το αξιόπιστο σύστημα εισαγωγής των Πανελληνίων.Ολοι οι 
μέχρι σήμερα Ειδικοί φρουροί θα γίνουν αστυφύλακες,ανεξαρτήτως χρόνου θητείας,αφού 
περάσουν μία ταχύρρυθμη εκπαίδευση εννέα μηνών και κατ εξαίρεση γίνονται και ανακριτικοί 
υπαλληλοι,αφού αρκετοί από αυτά τα παιδιά είναι πάρα πολύ άξια και έχουν επαγελματική 
αστυνομική νοοτροπία.Από τούδε και στο εξής καταργείται το καθεστώς του Ειδικού φρουρού και 
οι προσλήψεις,αφού οι μέχρι σήμερα ειδικοί φρουροί εντάσσονται πλήρως ως αστυνομικοί 
ανακριτικοί υπάλληλοι.Ετσι παύει το καθεστώς Αστυνομίας δύο ταχυτήτων,Α και Β κατηγορίας.

Στίς παραγωγικές σχολές,δεν σημαίνει,ότι όποιος θα μπεί,ταυτόχρονα έχει εξασφαλίσει την 



μονιμότητα.Οπως σε όλες τίς σχολές,όπως και σε όλον τον κόσμο,οι ανίκανοι θα κόβονται και δεν 
θα παιρνούν.Μέσα από ένα σύστημα αξιολόγησης με εξετάσεις θεωρητικές και εκπαιδευτικές όπως 
είναι σε όλες τίς σχολές.Η Μονιμότητα δεν θα κατοχυρώνεται με την είσοδο στην σχολή αλλά με 
την αποφοίτηση και την ορκωμοσία.Σε αυτήν τήν Χώρα,όποιος εισαχθεί σε μία παραγωγική 
αστυνομική η στρατιωτική σχολή,έχει εξασφαλίσει το <<κλειδί του παραδείσου>>.

Οι αξιωματικοί στο σύνολο του προσωπικού της ΕΛΑΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του 
συνολικού αστυνομικού προσωπικού.Σήμερα με αυτόν τον συνωστισμό και το πελατειακό σύστημα 
της συνεχούς και συνεχούς δημιουργίας οργανικών θέσεων,σε λίγο οι αξιωματικοί θα ξεπερνούν 
τους αστυφύλακες,και οι ανώτατοι αξιωματικοί τους αντίστοιχους στις Η.Π.Α.

Καθιερώνεται επιτέλους η ηλεκρονική συνταγογράφηση,στίς υγειονομικές υπηρεσίες της 
ΕΛ.ΑΣ,που έχει αργήσει  καί αφήνει υποψίες έντονων σκοπιμοτήτων.Οι γιατροί της ΕΛ.ΑΣ,που 
τούς επιτρέπεται να έχουν και ιδωτικά γραφεία,εντός των ιατρείων της ΕΛ.ΑΣ,θα είναι 
υποχρεωμένοι να συνταγογραφούν ηλεκτρονικά.Αυτό μπορεί να γίνει άμεσα εύκολα και 
γρήγορα,και είναι απορίας άξιο,αλλά και προκαλεί σοβαρές υποψίες,γιατί δεν έχει γίνει ακόμα.

Απαλλαγή της Αστυνομίας,από ελέγχους καταστηματων υγειονομικού ενδιαφέροντος.Την 
αρμοδιότητα αυτή αναλαμβάνουν οι Δήμοι με τήν Δημοτική Αστυνομία.Εννοείται πως το 
απαράδεκτο καθεστώς των 2.500 υγειονομικών διατάξεων που αποτελεί πηγή διαφθοράς,πρέπει να 
κωδικοποιηθεί σε έναν νέο νόμο με 100 το πολύ υγειονομικές απλές και ξεκάθαρες διατάξεις.

Δημιουργία κεντρικού συστήματος ηλεκτρονικής δημοπρασίας,γιά κάθε προμήθεια που αφορά την 
ΕΛ.ΑΣ.Από απλή χαρτική ύλη,ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές,στολές,οπλισμό,αλεξίσφαιρά,μηχανοκίνητο 
εξοπλισμό,αυτοκίνητα,μηχανές,ανταλλακτικά servise.Έίναι παρωχημένο το σημερινό σύστημα 
δαπανών,που δεν εξασφαλίζει καμμία διαφάνεια.Δεν είναι δυνατόν ο κάθε διαχειριστής κάθε 
αστυνομικής υπηρεσίας,να ψάχνει τον τοπικό φαναρτζή,η τον γνωστό του γνωστού που πουλάει 
ανταλλακτικά,η τον κάθε τοπικό έμπορο που πουλάει χαρτική ύλη.Ολα,μα όλα,από μία απλή 
καρφίτσα,μέχρι την αγορά ενός περιπολικού,από τον Εβρο,μέχρι την Κρήτη,θα περνάει απο το 
ηλεκτρονικό κεντρικό σύστημα δημοπρασιών.Αν θέλουμε να γίνουμε σοβαρό κράτος και όχι 
κράτος κωμωδία.

Αναδιάρθρωση όλου του θεματολογίου της ΕΛ.ΑΣ,Ηλεκτρονική βάση δεδομένων ακόμα και στις 
δικογραφίες σε σύνδεση με τις εισαγγελικές αρχές,που θα πρέπει και αυτές να δημιουργήσουν 
αντίστοιχο σύστημα THEMIS ON LINE.Κατάργηση της χαρτούρας που θυμίζει δεκαετία 1950,και 
επέκταση του ηλεκτρονικού συστήματος αλληλογραφίας POLICE ON LINE,σε όλο το σύστημα 
αλληλογραφίας,αλλά και σύνδεση του,με το TAXIS του υπουργείου οικονομικών,αλλά και 
ηλεκτρονικού συστήματος με τις Δικαστικές υπηρεσίες, γιά την αποτελεσματική και από κοινού 
αντιμετώπιση  και του οργανωμένου και τού οικονομικού εγκλήματος,μέσα απο τις 
αποτελεσματικές διασταυρώσεις.

Πολλές από τίς προτεινόμενες δομικές αλλαγές στην Αστυνομία,θα πρέπει να κατοχυρωθούν 
συνταγματικά,καθώς η αστυνομία αποτελει την αιχμή της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης καί έχει 
καθοριστικές και σημαντικές συνταγματικές λειτουργίες.Ετσι αφού αποφασιστούν οι καθοριστικές 
δομικές αλλαγές,θα περάσουν στο σύνταγμα και δεν θα μπορεί κάθε υπουργός,η κάθε αρχηγός να 
κάνει ευκαιριακές αλλαγές κατόπιν πιέσεων,η κατά το δοκούν.


