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Ευδόκιμα τερματίσας τη σταδιοδρομία του κρίθηκε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
Ηπείρου, Υποστράτηγος Γεώργιος Καραΐτσης. Ο κ. Καραΐτσης, μετά από ένα σχεδόν χρόνο
παραμονής
του στη θέση του ΓΑΔΠ Ηπείρου αποστρατεύεται με τον βαθμό του
Αντιστρατήγου. Οι κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία συνεχίζονται, αν και τα
χαρακτηριστικά αυτών των κρίσεων είναι πολλαπλά και για την ώρα δεν θα σταθούμε σ
αυτά , καθώς το ευρύ σκεπτόμενο κοινό έχει εμπεδώσει πια ότι οι νοοτροπίες που
στοίχισαν δεν ξεριζώνονται ακόμη και από την… προοδευτική αριστερά.
Το βιογραφικό του είναι πολύ πλούσιο και η παρουσία του στο τιμόνι της Αστυνομίας στην
Ήπειρο κατάφερε να συζητηθεί ποικιλοτρόπως... Από τις τοπικές κοινωνίες ιδιαιτέρως
θετικά για την αποτελεσματικότητα και την αμεσότητα στη δράση σε μικρές και μεγάλες
υποθέσεις της ΕΛΑΣ στην Ήπειρο και υπηρεσιακά στο γαλάζιο μέγαρο επίσης θετικά, αν
σκεφτεί κανείς ότι και σχόλια τύπου «μας τρέχει» ή «ξεβολευτήκαμε τώρα», για τους
πολίτες πάλι θετικό πρόσημο έχουν.
Για τον διάδοχό του η ευθύνη θα είναι μεγάλη, καθώς η εγκληματικότητα δεν σταματά ποτέ.
Για τον διάδοχο του η ευθύνη είναι μεγάλη , να συνεχίσει η εύρυθμη λειτουργία του
Αστυνομικού Μεγάρου και των αστυνομικών υπηρεσιών στην Ήπειρο, με γνώμονα όχι τις
δημόσιες σχέσεις, τους φίλους , τους γνωστούς και τους κολλητούς, αλλά την αξιοσύνη, την
αντικειμενικότητα, το υπηρεσιακό φρόνημα και την αποτελεσματικότητα, όπως έγινε κατά
γενική ομολογία αυτό τον χρόνο. Βεβαίως η Ήπειρος διαθέτει αξιόλογους αξιωματικούς,
όπως και κάθε Περιφέρεια. Αξιωματικούς μάχιμους, που δεν φοβούνται τα ωράρια και δεν
τα παραβιάζουν προς τα κάτω και δεν νιώθουν αναστάτωση όταν καλούνται να τηρήσουν τα
ωράρια δουλειάς …. Υπάρχουν αξιωματικοί που δεν σκορπίζονται σε δημόσιες σχέσεις και
σε λίγα εύσημα από φιλικό μέσο ενημέρωσης , αλλά δουλεύουν για την ουσία και όταν είσαι
ουσιαστικός θα έρθει εκ των πραγμάτων η καλή η κουβέντα από τους ανθρώπους του τύπου.
Αρκεί και εμείς οι άνθρωποι του τύπου να μην είμαστε εμπαθείς, και η κριτική μας να
οδηγείται από άλλου είδους κριτήρια…
Η ευθύνη όμως για την όλη εύρυθμη λειτουργία δεν θα βαρύνει μόνο το νέο διάδοχο του
Γιώργου Καραίτση. Θα βαρύνει και τις ηγεσίες των αστυνομικών διευθύνσεων , που αν τα
κριτήριά τους είναι οτιδήποτε διαφορετικό από αυτά που περιγράψαμε πιο πάνω , τότε το
κλήμα και θα στραβώσει και θα το φάει και ο γάιδαρος και φυσικά σε τυχόν τέτοια
φαινόμενα , που απευχόμαστε, η κριτική θα είναι σκληρή και από τις κοινωνίες και από τους
λειτουργούς των μέσων ενημέρωσης , που αυτή είναι και η δουλειά μας. Να ευχηθώ λοιπόν
καλή αποστρατεία στον Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο Καραΐτση και να ευχηθώ όλα τα καλά που
έφερε στην τοπική ΕΛΑΣ ,ως «ξένος» στον τόπο μας , να τα διαφυλάξουν και να τα
συνεχίσουν οι ντόπιοι.
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