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Το ενδιαφέρον του ΣΥΡΙΖΑ για τα ζητήµατα των Σωµάτων Ασφαλείας και για τους εργα-
ζοµένους σε αυτά είναι διαχρονικό και αποτυπώνεται µε τη δηµιουργία και αδιάλειπτη 
λειτουργία του Τµήµατος, από το 1992, από την εποχή ακόµα του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ.

Όλοι και όλες σε αυτήν την πορεία, εµπνεόµαστε από τους εκατοντάδες δηµοκράτες 
ένστολους που τάχθηκαν στο πλευρό του λαού, ήδη από την περίοδο της κατοχής, συ-
γκροτώντας πυρήνες αντίστασης µέσα από τους κόλπους του ΕΑΜ, µε αποκορύφωµα 
την απεργία των Αστυνοµικών, της 23ης Ιούνη του 1943.

Εµπνεόµαστε, από τους δηµοκράτες Αξιωµατικούς του ναυτικού, που αγωνίστηκαν για 
την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος και τους δεκάδες αποταχθέντες δηµοκρά-
τες ένστολους, που εναντιώθηκαν στη Χούντα µε εµβληµατική µορφή, τον βασανισθέ-
ντα, Σπύρο Μουστακλή.

Εµπνεόµαστε, από τις δηµοκρατικές αλλαγές που έγιναν στα Σώµατα Ασφαλείας, µετά 
από αγώνες, τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του `80.

Εµπνεόµαστε, από τους δεκάδες πρωτεργάτες του «παράνοµου» συνδικαλισµού, που 
διώχθηκαν γιατί διεκδίκησαν αναγνώριση συνδικαλιστικής έκφρασης και κατοχύρωση 
εργασιακών δικαιωµάτων, µε εµφατικές στιγµές, την κατάληψη της Σχολής Ανθυποπυ-
ραγών και της Σχολής Αρχιφυλάκων. 

Εµπνεόµαστε, από την αυταπάρνηση και αυτοθυσία που επιδεικνύουν τα στελέχη του 
Πυροσβεστικού Σώµατος προκειµένου να περιορίσουν τις συνέπειες φυσικών κατα-
στροφών, διασφαλίζοντας πρωταρχικά ανθρώπινες ζωές καθώς και την ισορροπία του 
οικοσυστήµατος απολαµβάνοντας έτσι τη µέγιστη κοινωνική αποδοχή. Από το ηχηρό 
τους παρόν στους κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες, θεµελιώνοντας περαι-
τέρω τον εκδηµοκρατισµό της λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώµατος . Αισθανόµα-
στε περήφανοι για τους άνδρες της Ε.Μ.Α.Κ, που κάθε φορά προστρέχουν µε υψηλό 
επαγγελµατισµό , οπουδήποτε παραστεί ανάγκη, , τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας , 
δίνοντας σάρκα και οστά στην αλληλεγγύη των λαών.
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Εµπνεόµαστε, από τους ηρωικούς αγώνες των στελεχών του Λιµενικού Σώµατος να 
σώσουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης, 
έχοντας ως φωτεινό παράδειγµα αλληλεγγύης, ανθρωπισµού και αλτρουισµού, τον 
πρόωρα αδικοχαµένο, υποπλοίαρχο Κυριάκο Παπαδόπουλο. 

Εµπνεόµαστε, από τη συνειδητή και επίµονη προσπάθεια και προσήλωση πολλών στε-
λεχών των Σωµάτων Ασφαλείας, ακόµα και µε προσωπικό ρίσκο πολλές φορές και ανε-
ξάρτητα από την πολιτική ή κοµµατική τους άποψη και προτίµηση, στην εφαρµογή των 
Συνταγµατικών επιταγών για τα δηµοκρατικά δικαιώµατα και τις ελευθερίες των πολιτών, 
των αρχών του Κράτους Δικαίου, αλλά και των αξιών του ανθρωπισµού. Αρχές και αξίες, 
που σε συνδυασµό µε την υψηλού επιπέδου υπηρεσιακή-επαγγελµατική επάρκεια και 
συνέπεια, κατοχυρώνουν και δικαιώνουν την προσωπική και συλλογική αξιοπρέπεια των 
στελεχών και των Σωµάτων στην υπηρεσία του πολίτη και δίπλα σ’ αυτόν, χωρίς διακρί-
σεις, ως αδιαχώριστο οργανικό τµήµα του συνόλου της Ελληνικής κοινωνίας. 

Εµπνεόµαστε, από τις εξαιρετικά επιτυχείς πρωτοβουλίες γυναικών κυρίως, αλλά όχι 
µόνο, εργαζοµένων στα Σώµατα Ασφαλείας. Πρωτοβουλίες οι οποίες ήδη έχουν αρχίσει 
να αποδίδουν καρπούς, για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και ιδιαίτε-
ρα της βίας σε βάρος γυναικών και παιδιών. Επίσης, από τις διαρκείς και πολύχρονες 
πρωτοβουλίες για την εµβάθυνση και περαιτέρω ολοκλήρωση του εκδηµοκρατισµού 
των Σωµάτων Ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων και των ώριµων πλέ-
ον τοµών άρσης των κάθε είδους διακρίσεων λόγω φυλής, φύλου,χρώµατος, γλώσσας, 
θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, χρώµατος ή σε-
ξουαλικού προσανατολισµού. 

Εµπνεόµαστε τέλος, από τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης και αναβάθµισης της δηµιουρ-
γικής επικοινωνίας, µε στόχο τη διαδραστική αλληλεπίδραση για τη συνδιαµόρφωση 
κοινού διαδικτυακού πλαισίου και σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης, µε εργα-
ζόµενους στα Σώµατα Ασφαλείας άλλων χωρών, κυρίως στην Ευρώπη, αλλά και κατά 
περίπτωση σε άλλες ηπείρους.

Εµπνεόµαστε από τις Αρχές της Δηµοκρατίας, και της λαϊκής κυριαρχίας και αγωνιζό-
µαστε για σοσιαλισµό µε δηµοκρατία και ελευθερία.

Τιµούµε τα στελέχη όλων των Σωµάτων Ασφαλείας, που επιδεικνύοντας ηρωισµό και 
αυταπάρνηση, θυσίασαν τη ζωή τους για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στο 
έγκληµα και τις φυσικές καταστροφές. 



Το Τµήµα σε όλη την πορεία του, απετέλεσε χώρο ώσµωσης και παραγωγής πο-
λιτικής σκέψης. Διατήρησε και διατηρεί επαφή µε συνδικαλιστικούς φορείς και µε 
εργαζόµενους στα Σώµατα Ασφαλείας. Με τη βοήθεια επιστηµονικού προσωπικού, 
καταφέρνει παρά τις όποιες οργανωτικές δυσλειτουργίες, να πραγµατοποιεί παρεµ-
βάσεις και να καταθέτει απόψεις, µεταφέροντας τη φωνή των στελεχών, εντός και 
εκτός κοινοβουλίου, µε κύριο ζητούµενο την αποτελεσµατικότερη δράση των Σωµά-
των Ασφαλείας, δίπλα στις ανάγκες της κοινωνίας, µε έµφαση στον εκδηµοκρατισµό 
των δοµών αυτών, στη βάση της αξιοκρατίας, της βελτίωσης των εργασιακών συνθη-
κών και της υπεράσπισης του αγαθού της ασφάλειας, µε δηµοκρατική και κοινωνική 
ισονοµία έναντι όλων των πολιτών, χωρίς διακρίσεις. 

Η Συνδιάσκεψή µας οργανώνεται σε µια κρίσιµη συγκυρία, κατά την οποία ενισχύε-
ται η επιδίωξη συγκεκριµένων δυνάµεων, για την ολική παλινόρθωση ενός αυταρχι-
κού συστήµατος, που και αυτό συνέβαλε στη χρεοκοπία της χώρας. Ήδη στις πρώτες 
µέρες διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, ακολουθείται ο αδιέξοδος δρόµος του 
αυταρχισµού, της διάλυσης των εργασιακών σχέσεων, της απόπειρας φίµωσης του 
φοιτητικού κινήµατος, της εγκαθίδρυσης δοµών αδιαφάνειας και διαπλοκής για την 
εξυπηρέτηση των κατεστηµένων συµφερόντων, που πάλεψαν λυσσαλέα για την απο-
τυχία του αριστερού µοντέλου διακυβέρνησης. Επιδιώκεται συστηµατικά η επαναφο-
ρά κλίµατος έντασης, ζόφου και φόβου, ώστε να δικαιολογούνται πολιτικές γενικευµέ-
νης καταστολής και αστυνοµοκρατίας. 



Επιδιώκεται και πάλι, η εµπλοκή των Σωµάτων Ασφαλείας ως «εργαλείο» παρέµβα-
σης και αντιµετώπισης κοινωνικών προβληµάτων και κοινωνικών αντιθέσεων. Πολι-
τική επιλογή επικίνδυνη, γνωστή και βιωµένη στο παρελθόν µε τραγικά αποτελέσµατα. 
Επιλογή που κατ’ επανάληψη έχει καταδικαστεί στο παρελθόν από τις συνδικαλιστικές 
Ενώσεις, αλλά και τις Οµοσπονδίες των Σωµάτων Ασφαλείας στα πρώτα χρόνια του 
µνηµονίου.

Κόντρα σε αυτό το σύστηµα, τα χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, µε εργαλεία τη 
δηµοκρατική ανεκτικότητα και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, καταφέραµε 
προς όφελος του ελληνικού λαού να βγάλουµε τη χώρα από την κρίση και τη µνηµο-
νιακή επιτροπεία, ρυθµίζοντας το χρέος και επαναφέροντας την οικονοµία σε τροχιά 
ανάπτυξης, σε ένα ναρκοθετηµένο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον. Και λίγη αξία θα 
είχαν αυτά τα οικονοµικά επιτεύγµατα, αν δεν καταφέρναµε παράλληλα, να κρατήσου-
µε σε µεγάλο βαθµό την κοινωνία όρθια, όπως δεσµευθήκαµε. Επί διακυβέρνησής 
µας, µειώθηκε η ανεργία κατά δέκα ποσοστιαίες µονάδες, στηρίχθηκαν ουσιαστικά τα 
στρώµατα που σήκωσαν δυσανάλογο βάρος, αντιµετωπίσθηκε η προσφυγική κρίση 
µε τρόπο ανθρωπιστικό, προστατεύθηκαν οι πλέον αδύναµοι, ενισχύθηκαν τα εργασι-
ακά δικαιώµατα.

Παράλληλα, προχώρησαν οι αναγκαίες εκείνες τοµές εµβάθυνσης της δηµοκρατίας 
και των δικαιωµάτων και αναστράφηκε το κλίµα αυταρχισµού της περιόδου 2010-
2014. Έγινε δε συνειδητή προσπάθεια, να περιοριστούν τα Σώµατα Ασφαλείας στον 
προβλεπόµενο θεσµικό ρόλο τους. 

Αξιολόγηση και Προγραµµατικές Κατευθύνσεις
για τα Σώµατα Ασφαλείας και το Ρόλο του Τµήµατος 
Σε όλη αυτήν την πορεία, το Τµήµα αταλάντευτα διεκδικούσε τόσο το σεβασµό των 
κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όσο και την διασφάλιση του δικαιώµατος 
όλων ανεξαιρέτως, στην ασφάλεια και την πολιτική προστασία.

Σε µια συγκυρία µάλιστα, που το αγαθό της ασφάλειας χρησιµοποιήθηκε ως πρό-
σχηµα από τις προηγούµενες κυβερνήσεις, µε σκοπό την καταστολή λαϊκών κινη-
τοποιήσεων και τον εκφοβισµό κινηµάτων, σε µια προσπάθεια φίµωσης οποιασ-
δήποτε εργασιακής και κοινωνικής διεκδίκησης, το Τµήµα στάθηκε ενεργά δίπλα 
στα κινήµατα και ταυτόχρονα, δίπλα στους εργαζόµενους στα Σώµατα Ασφαλείας.



Αυτή η χωρίς κλυδωνισµούς στάση, πρέπει και στη νέα περίοδο να αποτελέσει την αφε-
τηρία της περαιτέρω πορείας µας, καθώς θεωρείται δεδοµένο ότι, όπως προαναφέρα-
µε, τα Σώµατα Ασφαλείας θα χρησιµοποιηθούν από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρα-
τίας, για την επιβολή αντιλαϊκών πολιτικών, ακριβώς όπως και στο παρελθόν. Η επιλογή 
αυτή, όπως έχει δείξει και η πρόσφατη εµπειρία, θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στη ζωή των 
ίδιων των εργαζοµένων σε αυτά, καθώς η ασφάλειά τους και η εργασιακή τους ειρήνη 
θα µπουν σε δεύτερη µοίρα και η σχέση τους µε τους πολίτες θα διαταραχθεί.   

Σε αυτές τις συνθήκες, η δηµιουργία άρρηκτων δεσµών µε τους ένστολους 
εργαζόµενους και η καθηµερινή επαφή µε αυτούς, είναι κάτι παραπάνω από 
επιβεβληµένη, ώστε οι µέχρι τώρα προσπάθειές µας για εκδηµοκρατισµό της 
λειτουργίας των Σωµάτων Ασφαλείας να έχουν συνέχεια. 

Πολύτιµο οδηγό σε αυτήν τη νέα προσπάθεια, µπορεί να αποτελέσει η εµπειρία από τη 
διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αν και δεν συνοδεύτηκε πάντοτε από τις αναγκαί-
ες τοµές που επιθυµούσαµε και εκτιµούσαµε ότι τις έχουν ανάγκη τα Σώµατα, ωστόσο 
κατέγραψε σηµαντικές αλλαγές πολιτικής πρακτικής και βοήθησε, ώστε να γίνουν εµ-
φανείς στην κοινωνία και τους ένστολους εργαζοµένους, οι διαφορές στον τρόπο λει-
τουργίας τους και στην αντίληψη περί του ρόλου τους.  

Με την ανάληψη της διακυβέρνησης τον Ιανουάριο του 2015 και µόνο η παρου-
σία της Αριστεράς στην κυβερνητική ευθύνη, αρκούσε για να ενθαρρύνει τα 
Σώµατα και τα στελέχη τους, στην υιοθέτηση συµπεριφορών εγγύτερων προς 
τον ανθρωπισµό και τη δηµοκρατία. Προφανώς, ήταν πολύ σηµαντική η δουλειά 
προεργασίας που είχε προηγηθεί από τις πρωτοβουλίες του Τµήµατος.  



Οι µεγάλες αυτές αλλαγές, εκτιµούµε ότι δεν έγινε κατορθωτό να θωρακιστούν θεσµι-
κά και να στεριώσουν µε αντοχή στο χρόνο, γιατί οι δυσκολίες ήταν όντως µεγάλες. Η 
εµπειρία κυβερνητικής εξουσίας, δεν προϋπήρχε, η σκληρή διαπραγµάτευση και µάλιστα 
σε ναρκοθετηµένο περιβάλλον, η τεράστια πίεση ζητηµάτων καθηµερινότητας και πολλά 
άλλα, αδυνάτησαν την αναγκαία τόλµη και αποφασιστικότητα που απαιτούσαν οι περιστά-
σεις. Αυτοί οι στόχοι εποµένως, παραµένουν στόχοι ανοικτής προοπτικής για το µέλλον. 

Παρόλα αυτά δεν είναι καθόλου λίγο, το ότι σε εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες, 
θέσαµε τις βάσεις ώστε τα Σώµατα Ασφαλείας να ανταποκριθούν µε αποτελε-
σµατικότητα στη δηµοκρατική διαχείριση των προσφυγικών ροών, υπό το πρί-
σµα µιας ρεαλιστικής µεταναστευτικής και προσφυγικής πολιτικής, που στηρίζε-
ται στο Διεθνές Δίκαιο και στο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Οι ίδιες κρατικές δοµές και τα ίδια στελέχη που αναγκάστηκαν στο παρελθόν και που 
σήµερα καλούνται ξανά, να εφαρµόσουν τις αναποτελεσµατικές, ξενοφοβικές και κατα-
σταλτικές πρακτικές απέναντι σε απελπισµένους και εξουθενωµένους από τον πόλεµο 
ανθρώπους, επί δικής µας διακυβέρνησης, προσαρµόστηκαν και αποδείχτηκαν πολύτι-
µος σύµµαχος στην υλοποίηση µιας άλλης πολιτικής προσέγγισης, που έσωσε την τιµή 
του ευρωπαϊκού πολιτισµού.

Τα παραπάνω συγκρότησαν και κατέγραψαν κορυφαίες στιγµές στην αταλάντευ-
τη προσπάθεια για αλλαγή κατεύθυνσης και προσανατολισµού, αλλά δεν είναι το 
µόνο που έχει συντελεστεί επί διακυβέρνησης του κόµµατός µας, του ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε για µία ακόµα φορά και να καταγράψουµε το γεγονός ότι, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησής µας, αποφύγαµε κατά το δυνατόν την εµπλοκή 
των Σωµάτων Ασφάλειας στη διαχείριση πολιτικών ζητηµάτων. Κι αυτό καθώς πάγια 
αξιακή θέση µας, αποτελεί ότι τα πολιτικά ζητήµατα επιλύονται µε πολιτικές διαδικασίες 
και όχι µε την εργαλειοποίηση των Σωµάτων Ασφαλείας. Εµβληµατικό παράδειγµα για 
το κόµµα µας και απόδειξη της βαθιάς πίστης στη Δηµοκρατία, αποτελεί η απόφαση για 
καταφυγή στην λαϊκή ετυµηγορία το Σεπτέµβριο του 2015, όταν αναγκαστήκαµε να ανα-
προσαρµόσουµε µερικώς την πολιτικής µας. Εκ διαµέτρου αντίθετη υπήρξε η στάση των 
προηγούµενων κυβερνήσεων, που στην προσπάθειά τους να κρατηθούν στην εξουσία, 
δεν δίστασαν να χρησιµοποιήσουν απροσχηµάτιστα και συστηµατικά τα Σώµατα Ασφά-
λειας, ως σκληρό κατασταλτικό µηχανισµό επιβολής των αντιλαϊκών µνηµονιακών πο-
λιτικών τους. Η επιλογή τους αυτή, είχε τεράστιες επιπτώσεις στους οργανισµούς των 
Σωµάτων Ασφαλείας, στους εργαζοµένους σε αυτά και στη σχέση τους µε την κοινωνία.



Η επούλωση και αποκατάσταση αυτών ακριβώς των επιπτώσεων, αποτέλεσε την προ-
τεραιότητα σε όλες µας τις δράσεις. Προσπαθήσαµε να θωρακίσουµε την κοινωνία 
απέναντι σε παραβατικές συµπεριφορές, µε τη σύσταση µηχανισµού διερεύνησης περι-
στατικών αστυνοµικής αυθαιρεσίας. Και πράγµατι, ο περιορισµός τέτοιων φαινοµένων, 
επί διακυβέρνησής µας, υπήρξε εµφανής. Παράλληλα υπήρξε, στο µέτρο του δυνατού, 
µία εντελώς διαφορετική διαχείριση των κοινωνικών εκδηλώσεων. Το δόγµα «εχθρός 
λαός» και «µηδενική ανοχή» αντικαταστάθηκε από την περιφρούρηση του δικαιώµατος 
στη διαµαρτυρία χωρίς αστυνοµοκρατία, µε κλιµακούµενη αντιµετώπιση από πλευράς 
παρέµβασης των δυνάµεων καταστολής σε περιπτώσεις που ήταν αναγκαίο, αλλά και 
ταυτόχρονα µε πλήρη προσήλωση στο αγαθό της ασφάλειας των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάθηκαν µε τη συµβολή και παρότρυνσή µας, εξωστρεφείς 
δράσεις από τα Σώµατα Ασφάλειας µε την αξιοποίηση των µέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, ενώ αυξήθηκε σηµαντικά και η συχνότητα των παρεµβάσεων ενη-
µερωτικού χαρακτήρα σε χώρους κοινωνικών εκδηλώσεων.

Ταυτόχρονα, πέραν της αύξησης της εξωστρέφειας των Σωµάτων Ασφαλείας σαν σύνο-
λο διαπιστώσαµε ότι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, η αλλαγή κατεύθυνσης εµπεδώθηκε 
και από µερίδα του προσωπικού, που απελευθερώθηκε από φοβικά σύνδροµα ετών, µε 
αποτέλεσµα να συναντάµε πλέον συχνά, σε κατ’ εξοχήν συντηρητικούς οργανισµούς, την 
εξωτερίκευση προοδευτικών απόψεων. Η παρουσία λοιπόν της Αριστεράς στα πράγµατα, 
µε τις ιδέες της ελεύθερης έκφρασης και το σεβασµό στη διαφορετικότητα, επενέργησε 
καταλυτικά ως προς τη χειραφέτηση του προσωπικού των οργανισµών αυτών, ώστε να 
µην φαίνεται ασυνήθης σήµερα η ελεύθερη έκφραση του σεξουαλικού προσανατολισµού, 
η άρθρωση αντιρατσιστικού και φεµινιστικού λόγου και η επίδειξη έµπρακτης αλληλεγγύ-
ης σε ευάλωτες οµάδες, τόσο από µεµονωµένα άτοµα όσο και από συλλογικότητες.

Την εγκατάλειψη της µονολιθικής λογικής της καταστολής, σηµατοδότησε επίσης 
η ένταξη στις προτεραιότητες της κυβέρνησης και µάλιστα ψηλά στην ιεραρχία 
των ζητηµάτων της Πολιτικής Προστασίας, της διαφύλαξης των εργασιακών δι-
καιωµάτων, µε την πάταξη της ανασφάλιστης εργασίας, της καταπολέµησης της 
διαφθοράς και της µεγάλης εισφοροδιαφυγής, της αντιµετώπισης του οργανω-
µένου εγκλήµατος και της ενίσχυσης της περιφερειακής αστυνόµευσης (κινητές 
Αστυνοµικές Μονάδες).

Παράλληλα έγιναν προσπάθειες, αν και αποσπασµατικές, για την αποκατάσταση της αξι-
οκρατίας και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, καθώς διευθετήθηκαν ζητήµατα 



που µας είχαν απασχολήσει όλο το προηγούµενο διάστηµα, από κοινού µε τους ίδιους 
τους εργαζοµένους, σε µια απόπειρα αποκατάστασης του κλονισµένου αισθήµατος δι-
καιοσύνης. Ενδεικτικά αναφέρουµε τη βελτίωση του κώδικα µεταθέσεων στην Αστυνο-
µία,την κατάργηση του στρατωνισµού στη Σχολή Αξιωµατικών, τη δηµιουργία γραµµής 
ψυχολογικής υποστήριξης για τα στελέχη των Σωµάτων Ασφαλείας, τη ρύθµιση των 
αδειών του προσωπικού, την αποκατάσταση των Δηµοτικών Αστυνοµικών και των Επο-
χικών Πυροσβεστών και την εισαγωγή του Λιµενικού Σώµατος και της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Στον αντίποδα η Νέα Δηµοκρατία, από τις πρώτες κιόλας µέρες της διακυβέρ-
νησής της, διαγκωνίζεται να καταστήσει σαφή στην κοινωνία και στους εργαζό-
µενους, τη διαφορά πολιτικής ιεράρχησης και επιλογής που έχει για τα ζητήµατα 
της ασφάλειας, υπερβάλλοντας σε αυταρχισµό, ερασιτεχνισµό και επικίνδυνες 
κινήσεις εντυπωσιασµού. 

Έχοντας καλλιεργήσει όλη την προηγούµενη περίοδο, σε συνεργασία µε τα φίλα σε εκεί-
νη ΜΜΕ, µια εικόνα γενικευµένης ανοµίας και φόβου, επενδύει τώρα σε αυτήν, για να 
επιβάλλει τον αυταρχικό προσανατολισµό της στη λειτουργία των Σωµάτων Ασφαλείας 
και να χρησιµοποιήσει εργαλειακά το προσωπικό τους, ως µοχλούς διατήρησης ή και 
διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων.

Από τις πρώτες κιόλας µέρες, µε το πρόσχηµα µιας εντέχνως κατασκευασµένης 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, η νέα Κυβέρνηση, δε δίστασε να καταργήσει νό-
µους, στο όνοµα του επιτελικού κράτους, τοποθετώντας ηµετέρους σε ευαίσθη-
τες Υπηρεσίες (ΕΥΠ) και να καταστρατηγήσει τους κανονισµούς των Σωµάτων 
Ασφαλείας.

Με το ίδιο πρόσχηµα ανάγουν σε ζήτηµα εθνικής ασφάλειας τη διαχείριση του προσφυγι-
κού-µεταναστευτικού, την πλήρη αποτυχία διαχείρισης του οποίου ουσιαστικά οµολογούν 
µε συνεχείς παλινωδίες, µε τελευταία τη σύσταση Ενιαίου Φορέα Επιτήρησης Συνόρων 
και τον ορισµό Εθνικού Συντονιστή. Ένα ακόµη ακραίο αλλά χαρακτηριστικό παράδειγµα, 
συγκεντρωτισµού που οδηγεί σε στρατιωτικοποίηση τη ζωή της Χώρας και δηµιουργεί 
πραγµατικό κίνδυνο για τη λειτουργία του κράτους δικαίου και της δηµοκρατίας.  

Η επίδειξη αυταρχισµού και ρεβανσισµού δεν περιορίστηκε όµως µόνο στα ανώ-
τερα επίπεδα, αλλά επεκτάθηκε σε στελέχη όλων των βαθµίδων, µε σωρεία το-
ποθετήσεων και µετακινήσεων προσωπικού, µε αµιγώς πολιτικά κριτήρια. Αυτή 
η αθλιότητα, συνεχίζεται και εξελίσσεται σε γενικευµένες διώξεις και µεταθέσεις.



Επικαλούµενοι, την ίδια πλαστή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, παρέκαµψαν τις αδιάβλη-
τες και αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού, µέσω των Πανελλήνιων εξετά-
σεων, προβαίνοντας στην πρόσληψη 1.500 Ειδικών Φρουρών και συνοριοφυλάκων, µε 
συνοπτικές διαδικασίες και ταχύρρυθµη εκπαίδευση, υποβαθµίζοντας το αξιόµαχο του 
Σώµατος, τη συνοχή της Ελληνικής Αστυνοµίας και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια 
των ιδίων, των συναδέλφων τους και των πολιτών.

Περαιτέρω, σε καθηµερινή βάση, ενισχύονται µε προσωπικό κατασταλτικές µο-
νάδες που έχουν ως κύριο σκοπό τον εκφοβισµό και τη φίµωση των πολιτών, µε 
χαρακτηριστικότερο παράδειγµα, την επιχειρούµενη επανασύσταση της καταργη-
θείσας επί διακυβέρνησής µας, Οµάδας Δέλτα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η από-
πειρα αναβίωσης φασιστικών πρακτικών, όπως ήταν η πρόσφατη εισβολή σε κι-
νηµατογράφο, καθώς και η εκκένωση χώρων στέγασης οικογενειών προσφύγων 
µε µικρά παιδιά και οι απρόκλητες επιθέσεις από ΜΑΤ σε φοιτητές και φοιτήτριες, 
εντός µάλιστα Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων.

Κι ενώ λαµβάνουν χώρα αυτά τα επικοινωνιακά πυροτεχνήµατα, την ίδια ώρα η πραγ-
µατική κατάσταση της ασφάλειας των πολιτών επιδεινώνεται, όπως παρουσιάζεται και 
από µεγάλη µερίδα του φιλοκυβερνητικού τύπου, έντυπου και ηλεκτρονικού. Κι ενώ οι 
πολίτες βιώνουν την κατάρρευση του προεκλογικού της αφηγήµατος, που βασίστηκε 
σε µικροπολιτική διαχείριση σοβαρότατων ζητηµάτων, το σύστηµα παραπληροφόρησης 
ανακαλύπτει όψιµα τις πραγµατικές τους αιτίες. Έτσι, η προσφυγική κρίση που προεκλο-
γικά αποδιδόταν στα ανοιχτά σύνορα, τώρα αποδίδεται σε γεωπολιτικούς παράγοντες, 
οµοίως και οι φυσικές καταστροφές που πριν οφείλονταν στην ανεπάρκεια του κρατικού 
µηχανισµού, τώρα αντιµετωπίζονται ως αποτέλεσµα της κλιµατικής αλλαγής.   

Είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δηµοκρατία δε νοιάζεται πραγµατικά για την ασφάλεια 
των πολιτών. Χρησιµοποιεί τη γνωστή αποτυχηµένη συνταγή της τροµοκράτησής 
τους, προκειµένου να προβεί µε την ανοχή τους ή και χωρίς αυτήν, στην κατα-
στρατήγηση ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. 

Τα κύρια λοιπόν επίδικα αυτής της Συνδιάσκεψης, είναι να εργαστούµε ώστε να βρούµε 
τον τρόπο µε τον οποίο το Τµήµα Σωµάτων Ασφαλείας θα επιτύχει τη µαζικοποίηση που 
απαιτούν οι συνθήκες και την οργανωτική ανασυγκρότηση, που θα µας επιτρέψει να αρ-
θρώνουµε δοµηµένο και ηγεµονικό λόγο, ώστε να προβάλουµε αξιόπιστα νέες ιδέες και 
προτάσεις. Επιπλέον, να σταθούµε ακόµη πιο εµφατικά, δίπλα στον ένστολο εργαζόµενο, σε 
µία συγκυρία που βιώνει έντονα την καταστρατήγηση εργασιακών του κεκτηµένων και την 



υποβάθµιση του ρόλου του. Επίσης, να προχωρήσουµε στην κατάρτιση του Προγράµµατος, 
που από καλύτερη θέση θα δεσµευτούµε να υλοποιήσουµε στην αυριανή µας κυβέρνηση. 

Σε όλη αυτήν την προσπάθεια, δεν πρέπει να υπαναχωρήσουµε από τις βασικές µας 
αρχές, όσον αφορά την πιο δηµοκρατική και αποτελεσµατική λειτουργία των Σωµάτων 
Ασφαλείας, που µπορούν ενδεικτικά να περιγραφούν στους παρακάτω πυλώνες: 

■  Αποστρατικοποίηση των δοµών τους και των κανονισµών λειτουργίας
■  Διαφάνεια και αξιοκρατία στη λειτουργία τους 
■  Διασφάλιση και εµβάθυνση εργασιακών κεκτηµένων των εργαζοµένων σε αυτά
■  Ουσιαστική αναµόρφωση του εκπαιδευτικού τους συστήµατος 
■   Ριζική αναδιάρθρωση της δοµής λειτουργίας τους, ώστε να µην υπηρετούν εκ 

των προτέρων κατεστηµένα συµφέροντα αλλά το λαό. 

Τα παραπάνω, αποτελούν τους βασικούς άξονες που τίθενται ως η ισχύουσα αφετηρία 
για µια γενικευµένη προγραµµατική διαβούλευση στο δρόµο προς το Συνέδριο και µετά 
από αυτό, και οι οποίοι είναι χρέος όλων µας, το επόµενο διάστηµα να εµπλουτιστούν 
και να εξειδικευτούν. 

Με βάση όλα τα παραπάνω αλλά και για όλα τα παραπάνω και στα πλαίσια αξι-
οποίησης όλου του ανθρώπινου δυναµικού του κόµµατος που σχετίζεται µε τα 
Σώµατα Ασφάλειας από κάθε γωνιά της χώρας, προχωρούµε µέσα από τη συλ-
λογική µας λειτουργία στην ανασυγκρότηση του Τµήµατος, σύµφωνα µε το κατα-
στατικό του κόµµατος. 

Προχωρούµε άµεσα, από κοινού µε νέα µέλη που συµπορεύονται µαζί µας, στην ανά-
δειξη της Γραµµατείας του Τµήµατός µας µε αναλογική συµµετοχή, ώστε στο αµέσως 
επόµενο διάστηµα να ολοκληρώσουµε την επεξεργασία των θέσεών µας, πάνω σε ζη-
τήµατα που µένουν ανοιχτά και που θεωρούµε ότι πρέπει να αποτελέσουν τους βασι-
κούς άξονες της πολιτικής µας στη δηµόσια τάξη, ασφάλεια και πολιτική προστασία.

●  Δηµοκρατία στα Σώµατα Ασφαλείας – Δηµοκρατία στην κοινωνία
●  Φροντίδα για τους πολίτες
●  Φροντίδα για τους ένστολους εργαζόµενους
●   ΟΧΙ Σώµατα Ασφαλείας, «εργαλεία» για την µεγέθυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Καλούς αγώνες! Θα νικήσουµε!
Τµήµα Σωµάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ



Δηµοκρατία στα Σώµατα Ασφαλείας 
και την κοινωνία

Φροντίδα για τους πολίτες 
και τους ένστολους εργαζόµενους

ΟΧΙ Σώµατα Ασφαλείας, 
«εργαλεία» για την µεγέθυνση 
των κοινωνικών ανισοτήτων

ΣΥΡΙΖΑ


