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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
& ΗΓΕΣΙΑ
Salus populi suprema lex
η ευηµερία του λαού
είναι ο υπέρτατος νόµος - Κικέρων
Σε µια περίοδο, όπως αυτή που ζούµε σήµερα, γεµάτη
δυσκολίες και προκλήσεις, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές
επίπεδο, η σηµασία της εκπαίδευσης για τη σύγχρονη διοίκηση οργανισµών, επιχειρήσεων και φορέων (ιδιωτικών και
δηµόσιων) γενικότερα, καθώς και για την Ελληνική Αστυνοµία ειδικότερα, είναι αδιαµφισβήτητη. Οικονοµική κρίση, προσφυγικό ζήτηµα, νέες µορφές εγκληµατικότητας και
η αυξηµένη απειλή της τροµοκρατίας είναι οι βασικότεροι
ίσως παράγοντες που διαµορφώνουν το νέο σκηνικό, στο
οποίο τα Σώµατα Ασφαλείας καλούνται να διαδραµατίσουν
καθοριστικό ρόλο.
Τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνοµίας, κάτω από οµολογουµένως αντίξοες συνθήκες, καλούνται να εκτελέσουν
σε καθηµερινή βάση την σύνθετη και απαιτητική αποστολή
τους, διαφυλάσσοντας την δηµόσια τάξη και ασφάλεια, και
παράλληλα ενισχύοντας την κοινωνική ειρήνη και συνοχή.
Και ακριβώς επειδή τα δεδοµένα µεταβάλλονται διαρκώς
και οι απαιτήσεις της κοινωνίας αυξάνονται, είναι εποµένως
επιτακτική η ανάγκη για σύγχρονη, ουσιαστική και συνεχόµενη εκπαίδευση, µετεκπαίδευση και επιµόρφωση όλων
των αστυνοµικών.
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Η πρώτη µορφή οργανωµένης αστυνοµίας στην νεότερη
ιστορία της Ελλάδας ήταν το Σώµα της Χωροφυλακής, που
ιδρύθηκε το 1833 και εκτελούσε αστυνοµικά, αλλά και στρατιωτικά καθήκοντα. Εν συνεχεία, το 1920 (βάσει του νόµου
1370/1918) ιδρύθηκε η Αστυνοµία Πόλεων, η οποία είχε ως
αποστολή της την αστυνόµευση µεγάλων αστικών κέντρων
της Χώρας. Η πρώτη πόλη που απέκτησε Αστυνοµία Πόλεων
ήταν η Κέρκυρα (1921) και ακολούθησαν, η Πάτρα (1922), ο
Πειραιάς (1923) και η Αθήνα (1925).
Το 1969 η Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή µετονοµάσθηκε σε Ελληνική Χωροφυλακή, για να συγχωνευθεί το
1984 µε την Αστυνοµία Πόλεων, δηµιουργώντας, έτσι, την
Ελληνική Αστυνοµία (ν.1481/1984).
Ο σύγχρονος αστυνοµικός, δεν έχει καµία σχέση µε την
εικόνα του αστυνοµικού µέσα στην πάροδο του χρόνου. Η αλλαγή στην µορφή της κοινωνίας, η πρόοδος που συντελέστηκε στο πεδίο των ανθρωπίνων, ατοµικών και συνταγµατικών
δικαιωµάτων του πολίτη στις δυτικές κοινωνίες, η αύξηση της
εγκληµατικότητας και η µετεξέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών, δηµιούργησαν και την ανάγκη της εξέλιξης του αστυνοµικού, έχοντας ως γνώµονα το σεβασµό προς το άτοµο.
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Η κοινωνία σήµερα, έχει ανάγκη και απαιτεί από έναν
αστυνοµικό να έχει έντονη προσωπικότητα, να είναι ικανός
στην διαχείριση επικίνδυνων καταστάσεων επιφέροντας το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Επιπλέον, η ευαισθητοποίηση
και η σχετική γνώση στα κοινωνικοψυχολογικά προβλήµατα είναι απαραίτητη, προκειµένου ο κοινωνικός χαρακτήρας της αστυνοµικής συµβολής να µην αλλοιώνεται, εφόσον
κάθε αστυνοµικός διαδραµατίζει ένα κοινωνικό ρόλο. Καθηµερινά ο αστυνοµικός καλείται να δώσει λύσεις σε πλήθος
συµβάντων, να παράσχει βοήθεια σε ασθενείς, επιδεικνύοντας έτσι το ανθρώπινο πρόσωπο της αστυνοµίας.
Η απρόσκοπτη άσκηση του δίκαιου, είναι συνεχής έτσι
ώστε να αποτρέπονται τυχόν δυσχέρειες. Τα τελευταία ιδίως χρόνια, η Ελληνική Αστυνοµία επιτυγχάνει σε σταθερή
βάση σηµαντικές επιχειρησιακές επιτυχίες, γεγονός που
αποδεικνύει ότι η αποτελεσµατικότητά της δεν οφείλεται
σε ευνοϊκούς συγκυριακούς παράγοντες, αλλά πρωτίστως
στη µεθοδικότητα, την τεχνογνωσία και τον επαγγελµατισµό
που πλέον διακρίνουν ολοένα και περισσότερο τη δράση
των ανδρών και γυναικών του Σώµατος. Όλες οι Υπηρεσίες
και το σύνολο του αστυνοµικού προσωπικού τελούν σε διαρκή ετοιµότητα για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος, την προστασία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και
της έννοµης τάξης.
Η Ελληνική Αστυνοµία κατορθώνει να ισορροπεί ανάµεσα στα γενικότερα προβλήµατα, τις κοινωνικές εντάσεις, τις
οικονοµικές ανισότητες και να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις
αποδοχής από τους Έλληνες Πολίτες, κυρίως για το ότι έχει
καταστεί σαφές ότι ο Έλληνας Αστυνοµικός είναι πρώτιστα
ο Φρουρός των αδυνάτων και αυτός ο εσαεί στόχος είναι η
προσδοκία µας.
Σήµερα µπορούµε να πούµε πως η Ελληνική Αστυνοµία εκτός όλων των υποχρεώσεων της που απορρέουν από
Νόµους και Κανονισµούς µπορεί να δηλώσει µε παρρησία
ότι Salus populi suprema lex (η ευηµερία του λαού είναι
ο υπέρτατος νόµος - Κικέρων). Η παραδοχή αυτή, που τεκµαίρεται από τις νοµικές της υποχρεώσεις είναι ο οδηγός
της και η παρακαταθήκη της για το µέλλον. Η Αστυνοµία δεν
είναι ένας φορέας εκφοβισµού, αλλά πρόµαχος των δικαιωµάτων των πολιτών και υπερασπιστής της ∆ηµοκρατίας. Η
Αστυνοµία σε αγαστή συνεργασία µε όλους τους κοινωνικούς φορείς και µε παράλληλη δράση (εντός του πλαισίου
αρµοδιότητάς της) µε τους φορείς της ∆ικαιοσύνης, αλλά και
της Εκπαίδευσης (σε όλες τις βαθµίδες), πρέπει να προασπίζει τη δηµοκρατία, για να µην φτάσουµε ποτέ στο σηµείο
να µνηµονεύσουµε την ρήση του Ισοκράτη: «Η ∆ηµοκρατία µας αυτοκαταστρέφεται διότι κατεχράσθη το δικαίωµα
της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έµαθε τους πολίτες
να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωµα, την παρανοµία ως
ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιµονία».
Για να εξασφαλιστεί ότι η παρεχόµενη εκπαίδευση θα
έχει και το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα τόσο επιχειρησια-

κά, όσο και στο πεδίο των όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω, η
Ελληνική Πολιτεία εφάρµοσε τον θεσµό των Πανελληνίων
Εξετάσεων για την εισαγωγή στο Σώµα. Με αυτό τον τρόπο
δόθηκε η δυνατότητα σε Έλληνες πολίτες όλων των κοινωνικών τάξεων, αντιλήψεων και ανεξαρτήτως της πρότερης
εθνικής καταγωγής να εντάσσονται στο Σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας.
O επαγγελµατισµός, η µεθοδικότητα και η τεχνογνωσία
του σύγχρονου αστυνοµικού, δεν νοούνται χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση.
Ως εκπαίδευση νοείται µια συστηµατική και οργανωµένη διαδικασία για την παροχή εφοδίων, που αποσκοπεί στη
βελτίωση των ικανοτήτων, τον εµπλουτισµό του τρόπου σκέψης κάθε εκπαιδευόµενου, καθώς και την προετοιµασία για
ανάληψη µελλοντικών υπευθυνοτήτων.
Με τη διαδικασία της εκπαίδευσης αποκτώνται συγκεκριµένες γνώσεις, αναπτύσσονται δεξιότητες και ικανότητες, µεταδίδεται η εµπειρία, διαµορφώνονται αξίες (ηθική,
ειλικρίνεια, ακεραιότητα χαρακτήρα, αίσθηση του δικαίου,
αφοσίωση, επαγγελµατισµός, υπευθυνότητα κ.λπ.). Η εκπαίδευση έχει παιδευτικό και χειραφετικό χαρακτήρα µε
την έννοια ότι παρέχει γνώσεις, διαµορφώνει συνειδήσεις,
προβάλλει αξίες, εγκαθιδρύει κώδικες επικοινωνίας, απελευθερώνει από στερεότυπα και προκαταλήψεις, εντάσσει
στο κοινωνικό σύνολο.
Είναι γεγονός πως η σύγχρονη εκπαίδευση καλείται να
προσαρµοστεί στις ολοένα και περισσότερο µεταβαλλόµενες
καταστάσεις, να υιοθετήσει και να ενσωµατώσει στον κορµό
της νέες ιδέες και αξίες. Η σύγχρονη εκπαίδευση δεν νοείται
αποσπασµένη από τα κοινωνικά προβλήµατα.
Επιπρόσθετα, η συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση
και δια βίου εκπαίδευση, αποτελεί καταρχήν τον θεµέλιο λίθο
της κοινωνικής ανέλιξης και προώθησης ενός ατόµου, συµβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης ενός ευρύτερου επαγγελµατικού πεδίου, ενώ προλαµβάνει δυσκολίες που πιθανόν θα
δηµιουργηθούν κατά την διάρκεια της επαγγελµατικής ζωής.
∆εν αρκεί λοιπόν η εκπαίδευση να επικεντρώνεται µόνο
στην ακαδηµαϊκή µάθηση, αλλά οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση και να ενδιαφέρεται για την προσωπική
ανάπτυξη των µελών, ως µέλη της κοινωνίας.
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Η προσπάθεια εφαρµογής ενός διευρυµένου προγράµµατος εκπαίδευσης του αστυνοµικού προσωπικού, αποτελεί προτεραιότητα για την Ελληνική Αστυνοµία.
Μια σειρά µεταρρυθµίσεων τα τελευταία χρόνια, προσαρµοσµένες στις πραγµατικές ανάγκες, έχει ως αποτέλεσµα
την εισαγωγή του επαγγελµατικού µοντέλου εκπαίδευσης,
σε συνδυασµό µε τις βιωµατικές µεθόδους.
Ειδικότερα, η Αστυνοµική Εκπαίδευση συµπεριλαµβάνει
τη διαδικασία απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και συµπεριφορών για την εκτέλεση εξειδικευµένων επαγγελµατικών καθηκόντων. Αποστολή όλων των Εκπαιδευτικών Σχολών της Ελληνικής Αστυνοµίας, έχουν ως στόχο την άρτια
επαγγελµατική και επιστηµονική κατάρτιση, τη γενική µόρφωση και την ανάπτυξη εξειδικευµένων γνώσεων, καθώς
και την κατάλληλη σωµατική και ψυχική προετοιµασία των
εκπαιδευοµένων.
Η Αστυνοµική Εκπαίδευση καλύπτει την ηθική και υπηρεσιακή διαπαιδαγώγηση. Προτάσσει το σεβασµό στο Σύνταγµα και τους νόµους του Κράτους, παρέχει νοµικές γνώσεις για ορθή ερµηνεία και εφαρµογή του ∆ικαίου σε θέµατα που άπτονται της αστυνοµικής αρµοδιότητας, παράλληλα καλλιεργεί αισθήµατα πατριωτικής υπερηφάνειας και
προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, ενώ διδάσκει την αφοσίωση στο υπηρεσιακό καθήκον και διαπλάθει υπεύθυνους
ανθρώπους, µε ενσυνείδητη πειθαρχία και υψηλό αίσθηµα
εντιµότητας και αξιοπρέπειας. Η Αστυνοµική Εκπαίδευση,
συµβάλλει στην µετάδοση γνώσεων (µορφωτική λειτουργία) και στην διαµόρφωση αξιών, στάσεων και συµπεριφορών (παιδαγωγική).
Η επίλυση προβληµάτων και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης,
είναι τµήµατα ενός συνεκτικού κρίκου, µεταξύ της αστυνοµικής εκπαίδευσης - επιµόρφωσης και διοίκησης - ηγεσίας.
Η αστυνοµική εκπαίδευση βοηθά το αστυνοµικό προσωπικό να κατανοήσει και να συνειδητοποιήσει τα σύγχρονα κοινωνικά φαινόµενα και προβλήµατα, να ακολουθήσει
τα κοινωνικά ρεύµατα και να αφουγκραστεί την τάση τους,
χωρίς όµως να παρασύρεται και να αφοµοιώνεται από αυτά,
γεγονός που συνιστά µια ανώτερη και ισορροπηµένη ψυχική
και πνευµατική καλλιέργεια.
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Στην σύγχρονη εποχή, αφενός η ανάπτυξη της τεχνολογίας και αφετέρου η ανάγκη για ουσιαστική εµβάθυνση στους
τοµείς της Ελληνικής Αστυνοµίας, επιτάσσει την απόκτηση
νέων και πιο εξειδικευµένων γνώσεων. Η εκπαίδευση δεν
πρέπει να περιορίζεται στα τυπικά καθήκοντα και τις τυποποιηµένες µορφές της, αλλά να είναι διευρυµένη και να
συνδέεται µε την γενικότερη επιµόρφωση των ατόµων και
τον εµπλουτισµό της γνώσης τους.
Η επιµόρφωση και η δια βίου µάθηση φαντάζει απαραίτητη στον κλάδο της Ελληνικής Αστυνοµίας. Αποτελεί αναγκαίο εφόδιο του αστυνοµικού σε ένα ανταγωνιστικό και
ιδιαίτερα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον όπως είναι αυτό
της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Η επιµόρφωση λοιπόν, συµπληρώνει την προσπάθεια του
ανθρώπου για ευρύτερη µόρφωση, όχι µόνο στο πλαίσιο της
ανάγκης για προσωπική εξέλιξη, αλλά στο πλαίσιο των απαιτήσεων που προβάλλει η κοινωνία µας.
Η Αστυνοµική Εκπαίδευση είναι άρρηκτα συνυφασµένη
µε την Αστυνοµική ∆ιοίκηση.
Η έννοια του «διοικώ», υπό τη στενή σηµασία της έχει δύο
άξονες: α) τη διαχείριση ενός οργανισµού ή ενός τµήµατος ή
µιας οµάδας και β) τη λήψη των όποιων αποφάσεων σχετικά
µε τη σωστή λειτουργία, σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Υπό
την ευρεία της έννοια, η λέξη «διοικώ» σηµαίνει την άσκηση
εξουσίας που γίνεται µε το συνδυασµό κάποιων αρχών, όπως
της σοφίας, της ακεραιότητας, της συµπόνιας, της υποµονής,
αλλά και της αυστηρότητας. Άρα, η διοίκηση µε την ευρεία
έννοια του όρου, ασχολείται µε την αναζήτηση, την ανεύρεση
και την εφαρµογή απαιτούµενων αποτελεσµατικών µεθόδων,
µε απώτερο σκοπό την επιτυχία ενός στόχου - αποτελέσµατος.
Στο ερώτηµα: «εάν µπορεί ο καθένας να ασκήσει διοίκηση», η απάντηση είναι ότι το άτοµο µε την κατάλληλη παιδεία
και εκπαίδευση, έχοντας ως άξονά του τις αναφαίρετες αρχές της διοίκησης, µε γνώµονα το συµφέρον του κοινωνικού συνόλου και τον ίδιο τον άνθρωπο, τηρώντας στο γενικό
πλαίσιο τη νοµιµότητα, µπορεί να διοικήσει και να καταστεί
ικανό να διαχειριστεί σειρά πραγµάτων.
Μια επιτυχηµένη διοίκηση περιλαµβάνει την τοποθέτηση
των κατάλληλων προσώπων στις προβλεπόµενες διοικητικές θέσεις, ήτοι την πετυχηµένη στελέχωση. Η επιλογή και
η τοποθέτηση του εκάστοτε προσώπου πρέπει να γίνεται
µε βάση τα επαγγελµατικά και πνευµατικά προσόντα, την
πείρα και τις τυχόν ειδικές ικανότητες, την προσωπικότητα,
τον χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του. Απόρροια όλων
των προαναφερθέντων, είναι η «θετική» ταύτιση της έννοιας διοικητή - ηγέτη.
∆ιοικητής είναι τίτλος βαθµοφόρου στον οποίο έχει ανατεθεί η διοίκηση µιας ορισµένης Υπηρεσίας και έχει την ευθύνη για την εκπλήρωση της αποστολής που του ανατέθηκε
στην Υπηρεσία, στην οποία είναι προϊστάµενος.
Ηγέτης είναι εκείνος, ο οποίος έχει τις αναγκαίες ικανότητες να διευθύνει και να επιβάλλει σε άλλα άτοµα τη θέλησή
του, µε τρόπο που να επιδρά στη συµπεριφορά τους, ώστε να
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εξασφαλίζει µε τον τρόπο αυτό το σεβασµό, την εµπιστοσύνη
και την αναµφισβήτητη προθυµία στην εκτέλεση των εντολών του. Με δύο λόγια: Η πεµπτουσία της δύναµης επιρροής
έγκειται στο να πείσεις τον άλλον να συµµετάσχει (Harry A.
Overstreet, 1875-1970, Αµερικανός κοινωνιολόγος).
Η ηγεσία και η διοίκηση είναι δύο έννοιες, που συνδέονται αναπόσπαστα µεταξύ τους και δύσκολα µπορούν να
διαχωριστούν. Συνεπώς, η επιτυχηµένη διοίκηση χωρίς την
ηγεσία δεν µπορεί να υπάρξει.
Στο σηµείο αυτό υπεισέρχεται εκ νέου το ερώτηµα: «εάν
γεννιέται ή εάν γίνεται κάποιος ηγέτης». Αναµφισβήτητα
υπάρχουν ορισµένες έµφυτες ικανότητες που συµβάλλουν
σηµαντικά στη δηµιουργία ενός ηγέτη (διοικητή). ∆εν αρκεί,
όµως, µόνον αυτό. Τα συστατικά στοιχεία ενός ικανού ηγέτη
- διοικητή είναι σύνθεση πολλών και ποικίλων παραγόντων,
όπως οι ψυχικές και διανοητικές ιδιότητες ενός ατόµου σε
συνδυασµό µε την πείρα και τον χαρακτήρα του, µε παράλληλη εφαρµογή των αρχών και των τεχνικών ενός σωστού
προτύπου ηγεσίας.
Το να λαµβάνει λοιπόν ένας ηγέτης (διοικητής) τις σωστές και συχνά δύσκολες αποφάσεις αποτελεί σίγουρα βασικό χαρακτηριστικό ηγετικής προσωπικότητας. ∆εν είναι
όµως µόνο αυτό. Ο ηγέτης (διοικητής) είναι σύµβολο της
ενότητας και της συνεργασίας. Είναι εκείνος που θα εξασφαλίσει την αρµονία, θα συντονίσει τις όποιες προσπάθειες και θα οδηγήσει την οµάδα του στην πραγµατοποίηση του
αντικειµενικού σκοπού.
Στην Ελληνική Αστυνοµία και γενικά σε όλα τα Σώµατα
Ασφαλείας, όπως και στις Ένοπλες ∆υνάµεις και τους ∆ηµόσιους Οργανισµούς, η ανάγκη για την ύπαρξη «ηγέτη»
είναι αυταπόδεικτη.
Ο σύγχρονος ηγέτης (διοικητής), οφείλει να είναι η κεφαλή του οργανικού συνόλου. Πρέπει να εµπνέει υπακοή και
εµπιστοσύνη. Να παρατηρεί, να σκέπτεται, να αποφασίζει

και να παρεµβαίνει καταλυτικά και αποφασιστικά, προκειµένου να ελέγχει τις καταστάσεις σε κάθε περίπτωση που
κρίνεται αναγκαίο. Να δηµιουργεί το πνεύµα της συνεργασίας και της σύµπνοιας στους υφισταµένους του και να τους
κατευθύνει σαν ένα ενιαίο σύνολο.
Ο σύγχρονος ηγέτης (διοικητής) θα πρέπει να έχει το
πρωταρχικό και το πιο βασικό για την ορθή άσκηση ηγεσίας
χαρακτηριστικό, το όραµα. Και δεν αρκεί µόνο να το διαθέτει ο ίδιος, αλλά πρέπει να µπορεί να το µεταδίδει και στα
υπόλοιπα µέλη της οµάδας. Ο ηγέτης µε όραµα, για να γίνει
αποδεκτός, πρέπει να διαθέτει ο ίδιος απόλυτη πεποίθηση
σ’ αυτό που θέλει να πετύχει. Απαιτείται άρα να έχει α) αυτοπεποίθηση, δηλαδή την πίστη στον εαυτό του και τις ικανότητές του και β) ενσυναίσθηση, δηλαδή τη συναισθηµατική
ταύτιση και τη βαθιά επικοινωνία µε τους άλλους. Με αυτόν
τον τρόπο ζωντανεύει τις κοινές αξίες που χαρακτηρίζουν
όλους όσους κινούνται στο χώρο του και παράλληλα τους
ενθαρρύνει να παρατηρούν το πώς ασκώντας το έργο τους,
βοηθούν την οµάδα να πετύχει τους στόχους της.
Συνοψίζοντας, θα µπορούσε εύκολα να λεχθεί ότι η
αστυνοµική εκπαίδευση αποτελεί την ουσιαστική βάση για
να ασκηθούν αποτελεσµατικά τα αστυνοµικά καθήκοντα, η
ορθολογική και ανθρώπινη διοίκηση και να προωθούνται στα
ψηλότερα σκαλοπάτια της ιεραρχίας, ικανότεροι ηγήτορες.
Είναι απολύτως βέβαιο ότι η γνώση που παρέχουν οι σχολές της Ελληνικής Αστυνοµίας, οπλίζει µε αυτοπεποίθηση και
σύνεση, για την πραγµάτωση του υπηρεσιακού έργου όλων
των αστυνοµικών, θέτοντας τα θεµέλια που χρειάζονται, ώστε
ο σύγχρονος αστυνοµικός να ασκήσει σωστά τα καθήκοντα
του, ενώ ταυτόχρονα του δίνει τα εφόδια να ασκήσει σωστά,
την όποια µορφή εξουσίας του δίδεται από τον βαθµό του.
Εν κατακλείδι, δεν αρκεί µόνο να έχουµε ιδέες και
όραµα, αλλά τη δύναµη, την αποφασιστικότητα και τις γνώσεις για να υλοποιήσουµε το όραµά µας. ■
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