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Μπακογιάννης: Αστυνομία χωρίς αστυνομικούς… δεν γίνεται

Για την ανάγκη αντιμετώπισης της ποιοτικά αναβαθμισμένης εγκληματικότητας, με παράλληλη
αναβάθμιση των συνθηκών λειτουργίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, μίλησε ο
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων που πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά
στη Στερεά Ελλάδα.

Ο κ. Μπακογιάννης, από την Ερέτρια, μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για αστυνομικούς που
βάλλονται τόσο από την οικονομική κρίση, όσο και από τους ίδιους τους πολιτικούς
προϊσταμένους τους.

«Είμαστε μία χώρα που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια τείνουμε να τα κάνουμε όλα ίσιωμα.
Κινδυνεύουμε να γίνουμε η χώρα του ότι να’ ναι. Η κοινωνία μας διψάει για θεσμούς. Και αν
θέλουμε να μιλήσουμε σε αυτό το επίπεδο, να αφήσουμε πίσω τις κομματικές σκοπιμότητες και
να αντιμετωπίσουμε σοβαρά την εγκληματικότητα πρέπει να βλέπουμε τους αστυνομικούς ως
συνεργάτες και συμμάχους. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Οι αστυνομικοί
αντιμετωπίζονται ως αντίπαλοι υφιστάμενοι που αναγκάζονται να δουλεύουν σε τριτοκοσμικές
συνθήκες.

Προσωπικά, ντρέπομαι που χρειάζεται η αυτοδιοίκηση να παρεμβαίνει για να εξασφαλίσει
πετρέλαιο θέρμανσης στο αστυνομικό τμήμα σε ένα ορεινό χωριό. Ντρέπομαι που χρειάζεται να
παρεμβαίνει για να πάρουμε λάστιχα σε ένα περιπολικό, να βάλουμε καύσιμα στα οχήματά σας,
να σας προμηθεύσουμε χαρτί Α4. Και ντρέπομαι που έχει φτάσει το ελληνικό κράτος- με την
ευθύνη να είναι διακομματική- στο σημείο να πρέπει να βρίσκουμε παραθυράκια στο ΕΣΠΑ για
να πάρουμε αυτοκίνητα και να δικαιολογήσουμε αγορές και προμήθειες που έχει ανάγκη η
αστυνομία, γιατί ο κρατικός προϋπολογισμός είναι ανύπαρκτος. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει.

Μιλάω καθημερινά με συναδέλφους σας. Και αυτό που πάντα με εκπλήσσει είναι ότι κανείς δε
ζητάει τον ουρανό με τα άστρα. Ζητάνε όλοι το αυτονόητο. Να αναγνωριστεί επιτέλους η
επικινδυνότητα του επαγγέλματος. Διερμηνεύοντας τα συναισθήματα της αυτοδιοίκησης και
του πρώτου και του δεύτερου βαθμού, εμείς από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και οι 25
Δήμοι μας, απευθύνουμε έκκληση σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανοίξει η συζήτηση για
την αναθεώρηση του ασφαλιστικού και να αναθεωρηθούν οι διατάξεις για τις συνθήκες
εργασίας.

Γιατί καλά κάνουμε και μιλάμε για τα μέσα που διαθέτουν, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να
μιλήσουμε και για το ωράριο. Στην Ελλάδα γίνεται κάτι ασύλληπτο. Κάνουμε λόγω για
εργασιακό μεσαίωνα στον ιδιωτικό τομέα, αλλά δεν τηρούμε εμείς οι ίδιοι το ωράριο των
αστυνομικών. Και στέλνουμε την επιθεώρηση εργασίας σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν το
ωράριο των υπαλλήλων τους, όταν οι αστυνομικοί ξεπερνάνε το ωράριο και δεν αμείβονται γι



αυτό. Ζητάμε επιτέλους το αυτονόητο. Την τήρηση της εργασιακής τάξης στους τηρητές της
τάξης. Και το ζητάμε όλοι μαζί. Γιατί αυτό το περίφημο «ευχαριστώ» που ακούγεται κατά
καιρούς, πρέπει να είναι έμπρακτό και ουσιαστικό. Γιατί ξεχνάμε πως σε αυτό το δύσκολο
περιβάλλον που ζούμε σήμερα, το όπλο όλων μας είναι οι άνθρωποι την Ελληνικής Αστυνομίας.
Ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι επιτυχίες, όλα αυτά τα επιτεύγματα, όλα αυτά τα στατιστικά
αποτελέσματα δεν τα έχουν φέρει οι εκάστοτε υπουργοί, αλλά οι άνθρωποι της αστυνομίας. Και
σε αυτούς, δεν οφείλουμε πολιτικές υποσχέσεις, οφείλουμε στήριξη και έμπρακτο σεβασμό.
Πρέπει άμεσα να αντιληφθούν όλοι ότι αστυνομία χωρίς αστυνομικούς…δεν υπάρχει»

τόνισε στην ομιλία του ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.


