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Ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης,
μιλώντας στο Real Fm 97,8, αναφέρθηκε στο σχέδιο της νέας κυβέρνησης για τη
λειτουργία της αστυνομίας, προαναγγέλλοντας μεταξύ άλλων τη θέσπιση του
αστυνομικού της γειτονιάς, ενώ επίσης αναφέρθηκε και στο τι πρόκειται να κάνει
με τα ΜΑΤ.
«Πεζές περιπολίες, αστυνομικός της γειτονιάς, δηλαδή ο φίλος
της καθημερινότητας, που ξέρεις ότι θα τον βρεις στις 2.30 ώρα σε εκείνο το σημείο, που
ξέρεις και το τηλέφωνό του. Και δεν ανακαλύπτω κάτι, ξέρετε ως επιστήμονας τα γνωρίζω.
Γνωρίζω σε όλη την Ευρώπη τι έχει γίνει, δεν το ανακάλυψα εγώ. Ολες οι άλλες χώρες που
τον έχουν ανακαλύψει γιατί τον χρησιμοποιούν. Αρα λοιπόν μας χρειάζεται να ξέρει η
γιαγιά, ο παππούς, ο φίλος, ο ανάπηρος ότι σε κάποια περιοχή σε μια πλατεία υπάρχει
ένας αστυνομικός που θα τον βοηθήσει» τόνισε ο κ. Πανούσης.
Και πρόσθεσε: «Δεν θα λύσει το πρόβλημα, δεν θα κυνηγήσει τον δράστη αυτός, θα δώσει
εντολή να κυνηγηθεί από άλλη υπηρεσία. Αλλά αυτός θα δώσει την ψυχολογική ασφάλεια,
υπάρχει κάποιος που με ακούει και μου επιτρέπει να νιώθω καλύτερα. Αρα, πεζή περιπολία,
η μοτοσυκλέτα, ο αστυνομικός της γειτονιάς, θα πρότεινα όμως και τα τοπικά συμβούλια
πρόληψης παραβατικότητας. Κάπου πρέπει ο καθένας να νοιάζεται για τον πλαϊνό του. Σε
όλο τον κόσμο υπάρχει αυτή η λεγόμενη επίβλεψη της γειτονιάς. Πρέπει λοιπόν να
φτιάξουμε ένα πλέγμα συμμετοχικής αντεγκληματικής πολιτικής».

Στο ερώτημα για το τι πρόκειται να κάνει με τα ΜΑΤ ο αναπληρωτής υπουργός
Προστασίας του Πολίτη απάντησε: «Για να καταργήσεις κάτι πρέπει να το
αντικαταστήσεις. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι ο τρόπος που λειτουργούν. Αρα,
η οριοθέτηση εκ του συντάγματος, εκ του νόμου και εκ της κοινωνικής συναίνεσης. Που τον
θέλουμε αυτόν, όχι που θέλει ο ίδιος να παίξει. Και το τρίτο. Δημοκρατικός έλεγχος».

Και συνέχισε: «Αυτά θα τα λύσουμε και θα τα λύσουμε με ένα εθνικό συμβούλιο
αστυνομίας και αστυνόμευσης, με έναν δημοκρατικό έλεγχο. Δεν φτάνει να είναι καλό παιδί
ο Γιάννης ο Πανούσης ή ο αρχηγός η φυσική ηγεσία για να λύνονται τα προβλήματα. Πρέπει
να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος. Θέλετε από τη Βουλή, από τη βουλή. Θέλετε από ένα
εθνικό ειδικό συμβούλιο με τον Συνήγορο του Πολίτη, την Ένωση Εισαγγελέων. Κάπου
δηλαδή πρέπει να βλέπουμε πως γίνονται όλα αυτά».

Αναφερόμενος στην παρουσία της αστυνομίας στα γήπεδα ο κ. Πανούσης ήταν
κατηγορηματικός λέγοντας: «Έξω». Και συνέχισε: «Βέβαια είναι του κ. Κοντονή και εμένα
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με ρωτάτε ως επιστήμονα. Εξω η αστυνομία. Εξω πραγματικά. Αν κατά τη διάρκεια που
πηγαίνουν ή που φεύγουν από τα γήπεδα διάφοροι οργανωμένοι, σύνδεσμοι και εξέδρες
πραγματικά πρέπει να έχεις τον νου σου. Αλλά, άλλο να έχω τον νου μου και άλλο να
βγαίνεις από το γήπεδο με το παιδί σου και να βλέπεις 400 με το χέρι στην σκανδάλη. Είναι
άλλο πράγμα. Και πολλώ μάλλον μέσα. Τι να κάνουν μέσα;»
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