
� Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε (23.06.2015) 
στις εγκαταστάσεις της 

πρώην Σχολής Αξιωματικών Ελληνι-
κής Αστυνομίας στο  Κέντρο Μελε-
τών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α), ημερίδα 
με θέμα «Ιστορία, Μνήμη και« Ευαί-
σθητα» Αρχεία των Σωμάτων Ασφα-
λείας στην Ελλάδα».  Στην ημερίδα 
παρέστησαν ο Αναπληρωτής  Υπουρ-
γός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης αρμόδιος σε θέματα 
Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του 
Πολίτη κ. Γιάννης Πανούσης, ο Γε-
νικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης 
κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο Γενι-
κός Γραμματέας Πολιτικής Προστα-
σίας κ. Τάσος Μαυρόπουλος και o 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Τζα-
νέτος Φιλιππάκος, ενώ από τη Φυσι-
κή Ηγεσία του Σώματος παρέστησαν 
ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί-
ας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνά-
κης, ο Υπαρχηγός του Σώματος, Αντι-
στράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, 

ο Γενικός Επιθεωρητής  Αστυνομίας 
Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Κων-
σταντίνος Μιχαιρίνας, ο Γενικός Επι-
θεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλά-
δος, Αντιστράτηγος Δημήτριος Σοφιός 
καθώς και άλλοι αξιωματικοί. Συντο-
νιστής της ημερίδας ήταν ο κ. Ηλίας 
Νικολακόπουλος, Ομότιμος Καθηγη-
τής του  Πανεπιστημίου Αθηνών.  Την 
ημερίδα προλόγισαν απευθύνοντας 
σύντομο χαιρετισμό ο Γενικός Γραμ-
ματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης 
Αναγνωστάκης,   η Προϊσταμένη του 
Τμήματος Ιστορίας – Εκδόσεων της 
Διεύθυνσης Επικοινωνίας /Α.Ε.Α.  κ. 
Κωνσταντοπούλου Μαρία και ο Καθη-
γητής ΕΚΠΑ και Πρόεδρος ΚΕ.ΜΕ.Α. 
κ. Τσινισιζέλης Μιχαήλ. 
Στην ημερίδα, μέσα από τις δύο συ-
νεδρίες που αναπτύχθηκαν δόθηκε 
η ευκαιρία στην Ελληνική Αστυνο-
μία, σε ιστορικούς, κοινωνιολόγους, 
πολιτικούς και επιστήμονες να συζη-
τήσουν για τη διαδικασία διάσωσης/
ψηφιοποίησης του Ιστορικού Αρχεί-
ου της Αστυνομίας. Με πρωτοβουλία 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτε-

ρικών & Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης αρμόδιου σε θέματα  Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. 
Γιάννη Πανούση το ιστορικό αρχείο 
θα ψηφιοποιηθεί, θα ταξινομηθεί, 
θα καταγραφεί και θα διαβαθμιστεί, 
ώστε να μπορέσει σύντομα να φτά-
σει στους ερευνητές, προκειμένου 
η ερευνητική κοινότητα να αντλήσει 
στοιχεία και πληροφορίες για τηνι-
στορία των Σωμάτων Ασφαλείας, αλ-
λά και της Ελλάδας εν γένει σε μία 
ιδιαίτερα σημαντική περίοδο της Ελ-
ληνικής Ιστορίας. Οι καθηγητές Σύγ-
χρονης, Μεσαιωνικής  και νεότερης 
Ελληνικής Ιστορίας καθώς  και καθη-
γητές Εγκληματολογίας συμμετείχαν 
με εισηγήσεις στην ημερίδα προσπα-
θώντας να παρουσιάσουν στο ακροα-
τήριο τη χρησιμότητα του  ιστορικού 
αρχείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Στη πρώτη συνεδρία που πραγμα-
τοποιήθηκε μίλησαν και ανέπτυξαν 
τη δική τους θεματική ενότητα οι: κ. 
Κωνσταντίνα Μπότσιου, Αναπληρώ-
τρια καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας 
και Διεθνούς Πολιτικής, Αντιπρύτα-
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νης, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
– Το αρχειακό υλικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας: μια ιστορία που δεν έχει 
ειπωθεί, η κ.  Έφη Αβδελά, Καθη-
γήτρια Σύγχρονης Ιστορίας, Πανεπι-
στημίου Κρήτης – Ευαίσθητα αρχεία: 
Γράφοντας ιστορία πέρα από τα προ-
φανή, ο κ. Νίκος Καραπιδάκης, Κα-
θηγητής Μεσαιωνικής Ιστορίας, Ιονί-
ου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Εφορί-
ας Γ.Α.Κ. – Τα Γενικά Αρχεία του Κρά-
τους και η πολιτική πρόσβασης στα 
αρχεία και ο κ. Βαγγέλης Καραμα-
νωλάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νε-
ώτερης Ελληνικής Ιστορίας, Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, - Φάκελοι πολιτικών φρο-
νημάτων: από την καταστροφή στην 
έρευνα και στην ιστορική αξιοποίηση. 
Στη δεύτερη συνεδρία που ακολού-
θησε μίλησαν και ανέπτυξαν τη δική 
τους θεματική ενότητα οι: η κ. Νίκη 
Μαρωνίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νε-
ότερης Ελληνικής Ιστορίας, Παντείου 
Πανεπιστημίου – Όψεις της ιστορίας 
του ελληνικού κράτους και των θε-
σμών του μέσα από ευαίσθητες αρ-
χειακές σειρές, ο κ. Κώστας Δανού-
σης, Αστυνομικός Υποδιευθυντής ε.α. 
– Εισαγωγή στην Ιστορία της Αστυ-
νομίας στην Ελλάδα. Ιστοριογραφι-
κοί προβληματισμοί, ο κ. Γιώργος 
Παπανικολάου, Αναπληρωτής Κα-
θηγητής Εγκληματολογίας Teesside 
university, UK – Σκέψεις για τη συμ-
βολή της αρχειακής έρευνας στην 
επιστημονική μελέτη της σύγχρονης 
ιστορίας και η κ. Σοφία Βιδάλη, Κα-
θηγήτρια Εγκληματολογίας & Αντε-
γκληματικής Πολιτικής, Δημοκρίτει-
ου Πανεπιστημίου Θράκης, - Η Ιστο-

ρία των Σωμάτων Ασφαλείας στην 
Ελλάδα: σπάζοντας τη σιωπή : υπο-
δείξεις για το παρόν και το μέλλον.  
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση 
με ερωτήσεις και τοποθετήσεις από 
απόστρατους και εν ενεργεία αστυνο-
μικούς και άλλους πολίτες που παρα-
κολούθησαν την ημερίδα. 

Στο κλείσιμο της 
ημερίδας απηύθυνε 
χαιρετισμό ο Ανα-
πληρωτής Υπουρ-
γός Εσωτερικών 
και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης 
κ. Γιάννης Πανού-
σης, ο οποίος ανα-

φέρθηκε στην προσπάθεια συμφιλί-
ωσης της Αστυνομίας με τον πολίτη,  
στο ιστορικό αρχείο των  Σωμάτων 
Ασφαλείας, αλλά και τη νέα πολιτι-
κή για την Αστυνομία. Ο κ. Υπουρ-
γός αναφερόμενος στην αξιοποίηση 
του αρχειακού υλικού της Αστυνομί-
ας, έκανε λόγο για 2.012 φακέλους 
πολιτικών προσώπων, με ημερομηνία 
ανοίγματος το 2029. Ο ίδιος έχει προ-
τείνει στον Πρωθυπουργό να ανοί-
ξουν οι φάκελοι το 2017. Ο κ. Πανού-
σης αναφέρθηκε στο ρόλο που έχει 
παίξει η αστυνομία στο παρελθόν, όχι 
μόνο στη χώρα μας, αλλά παγκοσμί-
ως, με αποτέλεσμα την όξυνση των 
ήδη τεταμένων σχέσεων κράτους-
κοινωνίας-πολιτών. «Η εμπλοκή της 
αστυνομίας στην πολιτική ζωή του τό-
που και, τελικά, η πολιτική εργαλει-
οποίησή της από πολιτικούς μηχανι-
σμούς συνιστά έναν διαχρονικό, ελ-
ληνικό και όχι μόνο, φαινόμενο. Αυ-
τή η πολιτική αστυνομία, η εκτροπή 

της αστυνομίας, στο όνομα της προ-
στασίας της κρατικής ασφάλειας του 
καθεστώτος, που αστυνομεύει τους 
κάθε είδους αντιφρονούντες και εν 
γένει πολιτικούς υπόπτους, διαχώρι-
σε το κράτος από την κοινωνία μέσω 
του φόβου και υπεισήρθε στον ιστο-
ρικό χώρο ενοχοποιώντας πολιτικούς 
εχθρούς του καθεστώτος». Επίσης, 
πρόσθεσε ότι «ενώ η τάξη παραπέ-
μπει στην τήρηση των κανόνων και η 
αταξία σε αναρχία, η ελληνική αστυ-
νομία λειτούργησε ιδιόρρυθμα. Δη-
μιουργούσε η ίδια αταξίες και ανώ-
μαλες καταστάσεις, στο όνομα της δι-
ατήρησης της δημόσιας τάξης. Έτσι 
λοιπόν το δημόσιο συμφέρον και τα 
ειδικά προνόμια της άρχουσας τάξης 
υπήρξαν οι καθοδηγητές της δράσης 
της αστυνομίας». Σε αυτό το πλαίσιο, 
επισήμανε ότι χρειάζεται μια νέα 
μορφή αστυνομίας, που θα έχει ρό-
λο συμφιλιωτικό, συμβιβαστικό, διαι-
τητικό, διαμεσολαβητικό. «Η αστυνο-
μία της μηδενικής ανοχής, του ρατσι-
σμού και της επιλεκτικής παρέμβα-
σης, αλλά και ο ειδικός κώδικας αξι-
ών και συμπεριφοράς των αστυνομι-
κών, η λεγόμενη «αστυνομική υπο-
κουλτούρα» χρησιμοποιήθηκαν από 
την εξουσία με σκοπούς ανώτερους 
από αυτούς. Αυτή τη στιγμή, καλού-
μαστε να δώσουμε στην Αστυνομία 
έναν άλλο ρόλο, με άλλους όρους και, 
κυρίως, πλάι στον πολίτη. Αυτή ακρι-
βώς τη νέα σχέση, τη νέα προσέγγι-
ση και αυτή την ιστορική αλήθεια θα 
επιχειρήσει να φέρει στο φως το αρ-
χείο, ενώ έχουμε πολλές ελπίδες ότι 
θα δούμε και τις δημοκρατικές ρίζες 
της αστυνομίας».   ■
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