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ΑΝΕΔΑΒΑΝ 
01 ΝΕΟΙ 
ΑΡΧΗΓΟΙ
«Κατά την άσκηση των καθηκόντων μου, θα προσ

παθήσω να αποβάλω κάθε ανθρώπινη αδυναμία, ώστε 
η διοίκησή μου να είναι απαλλαγμένη από συναισθη
ματισμούς ανεπίτρεπτους, αλλά και να χαρακτηρίζεται 
από ανθρωπιά, να μη γνωρίζει διακρίσεις προέλευσης, 
αλλά και να ξέρει να αμείβει τους άξιους και τους 
εργατικούς.»

Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του πρώτου αρχηγού της 
ενοποιημένης Ελληνικής Αστυνομίας αντιστρατήγου 
Γεωργίου Ρομοσιού με την επίσημη ανάληψη των κα
θηκόντων του, που έγινε σε ειδική τελετή, στο Υπουρ
γείο Δημόσιας Τάξης.

Στην αρχή της εκδήλωσης μίλησε ο υπουργός Δη
μόσιας Τάξης Γιάννης Σκουλαρίκης, ο οποίος αναφέρ
θηκε στην ενοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας και χα
ρακτήρισε ιστορική αυτή τη μέρα.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Σκουλαρίκης, από τις 17 Φε
βρουάριου δημιουργήθηκε η πρώτη ενιαία διοίκηση 
της Ελληνικής Αστυνομίας, με την αρχηγία του κ. Ρο
μοσιού.

Αναφέρθηκε στο ρόλο που έπαιξαν οι απερχόμενοι 
αρχηγοί της Ελληνικής Αστυνομίας Μανώλης Μπριλ- 
λάκης και Παναγιώτης Ραφτόπουλος και στην προσ
φορά τους στην ενοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας.

Επίσης, αναφέρθηκε στην προσφορά του αρχηγού 
του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρη Μονάντερα.

Ευχαρίστησε, τέλος και τους τρεις απερχόμενους 
αρχηγούς και ευχήθηκε στους νέους Γιώργο Ρομοσιό 
της Ελληνικής Αστυνομίας και Νίκο Αντωνόπουλο του 
Πυροσβεστικού Σώματος, καλή επιτυχία στο δύσκολο 
έργο τους.

Στη συνέχεια μίλησαν οι αρχηγοί που αποχώρησαν 
και οι οποίοι είπαν:

Ο κ. Μανώλης Μπριλλάκης: «Διακατέχομαι από βα- 
θειά συγκίνηση, γιατί ύστερα από σταδιοδρομία 35 και 
πλέον ετών απέρχομαι στον ιδιωτικό βίο, αποχωριζό- 
μενος εκλεκτούς συναδέλφους και συνεργάτες. 
Θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή γιατί έφτασα στο τέλος 
υγιής και με όλες τις επαγγελματικές μου φιλοδοξίες 
εκπληρωμένες.

Ευχαριστώ την πολιτεία που με τίμησε με τόσα 
αξιώματα. Την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας 
(εσάς κ. Υπουργέ και κ. Γ ενικέ) που σ’ όλο το διάστημα 
της ασκήσεως των καθηκόντων μου με περιβάλατε με 
απόλυτη εμπιστοσύνη και εκτίμηση και μου προσφέ- 
ρατε ουσιαστική βοήθεια στην εκπλήρωση της απο
στολής μου.

Θερμές ευχαριστίες ακόμα εκφράζω σ’ όλους τουο 
συνεργάτες μου και γενικά σ’ όλο το προσωπικό της 
Αστυνομίας, που μόχθησε για την καλύτερη λειτουρ
γία της.

Εξέρχομαι με τη συνείδηση ήσυχη ότι έπραξα ευ

συνείδητα το καθήκον μου, προσφέροντας όσες δυ
νάμεις διέθετα, ιδιαίτερα στο πρώτο αυτό στάδιο της 
ενοποίησης, το οποίο θεωρώ καθοριστικό για την με- 
τέπειτα πορεία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Γιαυτό είναι ανάγκη σ’ αυτή την κρίσιμη φάση, που 
μπαίνουν τα θεμέλια του νέου οικοδομήματος, να ερ- 
γασθούμε όλοι με σύνεση, αποφασιστικότητα και 
προσοχή, κρατώντας από το παρελθόν όλα τα χρήσιμα 
στοιχεία και ξεχνώντας διακρίσεις και προκαταλήψεις 
που μπορεί να το ακολουθούν, για να γίνει το οικοδό
μημα αυτό ανθεκτικό στο χρόνο.

Κύριε Αρχηγέ, σας συγχαίρω θερμά για την επιλογή 
σας που ήταν πραγματικά απόλυτα επιτυχής και σας 
εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που 
αναλάβατε.

Άλλωστε η πολύχρονη πείρα σας, η άρτια επαγγελ
ματική σας κατάρτιση και η ευρύτητα του πνεύματός 
σας αποτελούν την ασφαλέστερη εγγύηση ότι στη δι
άρκεια της Αρχηγίας σας η Αστυνομία θα αποκτήσει το 
οριστικό της πρόσωπο, που θα είναι πιο κοινωνικό και 
πιο αποδεκτό από όλο τον Ελληνικό Λαό.

Εγώ προσωπικά σας διαβεβαιώ ότι θα είμαι πάντα 
κοντά σας, θα νιώθω πάντα στρατευμένος και θα 
παρακολουθώ με ιδιαίτερη ευχαρίστηση τις επιτυχίες, 
τόσο τις δικές σας, όσο και της Ελληνικής Αστυνομίας 
γενικότερα».

Ο κ. Παναγιώτης Ραφτόπουλος: «Σε τέτοιες στι
γμές, όσο και αν φιλοσοφεί ο καθένας μας την πρόσ
καιρη επίγειο ζωή, δεν μπορεί να ξεπεράσει ορισμένες 
έντονες συναισθηματικές καταστάσεις που κυριαρ
χούν στον ψυχικό μας κόσμο.

Είναι ψυχολογικό και ανθρώπινο.
Έτσι και εγώ αυτή τη στιγμή, με τη σκέψη ότι η 

σημερινή σεμνή αυτή εκδήλωσή μας είναι και η τελευ
ταία μας υπηρεσιακή συγκέντρωση, νιώθω ειλικρινά 
πολλή θαθειά συγκίνηση.

Αλλά έτσι είναι, όλα έχουν αρχή και τέλος. Και η 
επαγγελματική σταδιοδρομία μας και η ζωή μας ακόμη.

Γ Γ αυτό, αισθάνομαι πρώτα την ανάγκη να ευχαρι
στήσω το Θεό, ο οποίος μου χάρισε άριστη υγεία και 
φώτιση για να πορευθώ το δρόμο το σωστό και να 
αγωνισθώ τον αγώνα τον καλό στο στίβο της Αστυνο
μίας, ώστε να προσφέρω τον καλύτερο εαυτό μου στην 
υπηρεσία της Πατρίδας μας και του Ελληνικού Λαού.

Ευτύχησα να ανέβω όλες τις βαθμίδες της Αστυνο
μικής ιεραρχίας. Από το συμπαθέστατο βαθμό του 
αστυφύλακα μέχρι και του αρχηγού.

Σ’ όλη μου την καριέρα αγωνίστηκα τίμια.
Δεν είχα ποτέ ιδιαίτερους προστάτες.
Η επαγγελματική μου εξέλιξη ήταν το αποτέλεσμα 

κόπων και μόχθων πολλών, για συνεχή κατάρτιση, αλλά 
ήταν και συνέπεια της μεγάλης μου αγάπης προς το 
αστυνομικό λειτούργημα, το οποίο περηφανεύομαι να 
το πω, διακόνησα σε κάθε στιγμή της δράσης μου με 
ιερή ευλάβεια.

Ευχαριστώ και ευγνομονώ όλους τους προϊσταμέ
νους μου, οι οποίοι κατά καιρούς με περιέβαλαν πάν
τοτε με αγάπη και εμπιστοσύνη.

Δεν είναι η ώρα για απολογισμό του έργου μου. 
Αλλά δεν είναι και ίδιο του χαρακτήρα μου να μιλάω για 
τον εαυτό μου. Το τι ο καθένας μας προσέφερε και 
προσφέρει, θα το κρίνουν οι τρίτοι, οι αντικειμενικοί 
παρατηρητές. Το κρίνει κάθε στιγμή ο Λαός, τον οποίο 
ταχθήκαμε να υπηρετούμε πιστά. Η σημερινή, λοιπόν, 
συνάντηση είναι για υπηρεσιακό αποχαιρετισμό.

Και πρώτα, θέλω νά ευχαριστήσω θερμά εσάς, Σε
βαστέ Κύριε Υπουργέ, για την θαυμάσια συνεργασία
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μας, η οποία ήταν πάντοτε γόνιμη και εποικοδομητική.
Η αγάπη σας και η εμπιστοσύνη σας προς το πρόσωπό 
μου, επί 3 1 /2 περίπου χρόνια που ασκούσα καθήκοντα 
σε καίριες ηγετικές θέσεις, μου έδινε δύναμη μεγάλη 
για αδιάλειπτη προσφορά αστυνομικού έργου.

Σας διαβεβαιώνω ειλικρινά, Κύριε Υπουργέ, ότι 
πάντοτε θα σας θυμάμαι.

Ευχαριστώ και εσάς, Κύριε Γενικέ, για την υπέροχη 
συνεργασία που είχαμε κατά το χρόνο της θητείας σας 
εδώ, καθώς και για τα ψιλικά σας πάντοτε αισθήματα.

Επιθυμώ, επίσης, να εκφράσω θερμότατες ευχαρι
στίες προς την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό της 
Χώρας, για την εμπιστοσύνη τους να με επιλέξουν, 
πέρυσι τέτοιο καιρό, αρχηγό της Αστυνομίας Πόλεων 
και τον περασμένο Δεκέμβριο και αρχηγό της Ελληνι
κής Αστυνομίας με το συνάδελφο κ. Μπριλλάκη.

Με την τιμητική αυτή επιλογή μου δόθηκε η καλή 
ευκαιρία να αναλωθώ περισσότερο στο αστυνομικό 
καθήκον και να προσφέρω και από την υψηλή αυτή 
ηγετική θέση ό,τι καλύτερο μπορούσα για τον εκσυγ
χρονισμό και τη βελτίωση της Ελληνικής Αστυνομίας, 
ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεΐ στις σημερινές 
ανάγκες της εξελισσομένης κοινωνίας μας.

Βέβαια, όταν κάποιος κυριαρχείται από τον έρωτα 
της συνεχούς και αδιάκοπης προσφοράς, μεθάει και 
δεν έχει κορεσμό.

Αλλά είπαμε ότι όλα έχουν αρχή και τέλος. Κάπου 
τελειώνει ο .ωραίος αγώνας, για να· αρχίσει κάποιος 
άλλος και εκείνος ωραίος, σε διαφορετικό αγωνιστικό 
στίβο. Η ζωή μας, εξ’ άλλου, είναι ένας διαρκής αγώ
νας.

Ευχαριστώ, επίσης θερμά τον αγαπητό φίλο και 
συνάδελφο κ. Μπριλλάκη για την αρμονική συνεργα
σία που είχαμε τόσο πριν από την ενοποίηση σαν Αρ
χηγοί ξεχωριστών Σωμάτων, όσο και μετά που άρχισε η 
υλοποίηση της ενοποίησης.

Ευχαριστίες θερμές οφείλω και'στο φίλο αρχηγό 
του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρη Μονάντερα για 
την αγάπη του και την καλή συνεργασία που είχαμε 
στον κοινό αγώνα των Σωμάτων Αστυνομίας και Πυρο
σβεστικού.

Θέλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς, αγαπητοί 
φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες και στο πρόσωπό 
σας όλους τους άλλους απόντες αστυνομικούς και 
διοικητικούς υπαλλήλους για την άριστη συνεργασία 
που είχαμε πάντοτε και για την αγάπη και εμπιστοσύνη 
σας προς το πρόσωπό μου.

Ό ,τ ι πέτυχα μέχρι σήμερα, αν πέτυχα κάτι, κατά 
την εκπλήρωση της αποστολής μας, το οφείλω σε 
όλους εσάς τους εκλεκτούς συνεργάτες, παρόντες και 
απόντες, όλων των βαθμών που πάντοτε με πιστεύατε 
και με ακολουθούσατε.

Γι’ αυτή σας την συμπαράσταση και προσφορά σας 
ευχαριστώ και πάλι θερμά και σας ευγνομονώ βαθύ
τατα.

Αγαπητοί συνάδελφοι, έχομε επωμισθεί έργο βα
ρύτατο. Το υπογραμμίζω, βαρύτατο. Η επαναστατική 
μεταρρύθμιση που έγινε στο τομέα της Δημόσιας Διοί
κησης και στον.πιο ευαίσθητο χώρο της Αστυνομίας, 
πρέπει να αποδώσει το συντομότερο δυνατόν τους 
καλύτερους καρπούς για καλύτερη αστυνόμευση, 
ποιοτική και ποσοτική, «οι καιροί ου μενετοί».

Η πολιτεία με το Νόμο 1481/1984, που αφορά την 
ενοποίηση, μας έδωσε πάρα πολλά, θα έλεγα περισσό
τερα απ’ ό,τι οι καιροί επέτρεπαν. Ο Ελληνικός Λαός 
που θα υποστεί και τις θυσίες τα αποδέχτηκε.

Πολλά ειπώθηκαν και πολλά ακούστηκαν για τη 
μεταρρύθμιση αυτή. Επειδή στρατεύτηκα και εγώ σ’
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Ο τ. αρχηγός της Ε.Α. Μ. Μπριλλάκης.

αυτήν την αποστολή, διότι ήταν καθήκον μου, σας 
επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, ότι οι προθέσεις 
μας κατά τη σύνταξη του νόμου ήταν αγνές και οι 
στόχοι του υψηλοί, εθνικοί. Τώρα αρχίζει η δυσκολό
τερη φάση, η σωστή εφαρμογή, για να πραγματοποιη
θούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί.

Γι’ αυτό και η ευθύνη όλων μας είναι βαρύτατη. Και 
η Πολιτεία και οι φορολογούμενοι πολίτες αναμένουν. 
Αναμένουν έργο θετικό για την προστασία των πολυτι
μότερων αγαθών που μας έχουν εμπιστευθεί.

Δεν μας δικαιολογούν καμιά καθυστέρηση, καμιά 
αδυναμία μας, κανένα ελάττωμά μας.

Συσπειρωθείτε, λοιπόν, γύρω από τον άξιο νέο Αρ
χηγό σας. Συνεργασθείτε αρμονικότατα και ανα
σκουμπωθείτε για δουλειά πολλή και καλή. Αγαπημέ
νοι, συναδελφωμένοι με ενωμένές τις δυνάμεις, δώ
στε το παράδειγμα του καλού ηγήτορα που εμπνέει και 
οδηγεί τους συνεργάτες του ψηλά, για μεγάλη προσ
φορά.

Οι συνεργάτες μας των μικρών βαθμών είναι καλοί. 
Αυτή είναι η προσωπική μου εμπειρία από τη μακρό
χρονη Διοίκηση.

Από μας, όμως, εξαρτάται να τους κάνουμε 
συνεχώς καλύτερους. Εδώ ακριβώς, σ’ αυτή την απο
στολή. δοκιμάζεται και αναδεικνύεται ο φωτισμένος 
και καταξιωμένος προϊστάμενος. Αν σε κάποια υπηρε
σία δεν πηγαίνει καλά κάτι, να μη ρίχνουμε τα βάρη 
στους υφισταμένους μας, αλλά να προσπαθούμε να 
θεραπεύουμε πρώτα τις δικές μας αδυναμίες, για να 
τους παραδειγματίζουμε στο καλύτερο.

Αγαπητοί φίλοι δημοσιογράφοι, σε σας θέλω να εκ
φράσω τη μεγάλη μου ευγνωμοσύνη για τη θερμή σας
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Ο τ. αρχηγός της Ε.Α. Π. Ραφτόπουλος

πάντοτε συμπαράσταση στο δύσκολο έργο της Αστυ
νομίας.

Χρόνια συνεργαζόμαστε και δεθήκαμε πολύ.
Από το 1979 που βρέθηκα σε μεγάλες μάχιμες Μο

νάδες, σαν διοικητής Ασφάλειας Αθηνών, διευθυντής 
Αστυνομίας Αθηνών, υπαρχηγός αργότερα και αρχη
γός τελευταία, με βοηθήσατε σημαντικά, για να εκ
πληρώσω καλύτερα την αποστολή μου -  ποτέ δεν είχα 
με κανένα σας το παραμικρό πρόβλημα -  Σφυρηλατή- 
θηκε μαζί μας καλή φιλία που θα είναι πάντοτε ζων
τανή. Γι’ αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ 
να διευκολύνετε πάντοτε με προθυμία τους εκπροσώ
πους των μέσων ενημέρωσης και να τους αγαπάτε, 
διότι η συνδρομή τους είναι πολύτιμη.

Θέλω ακόμα να απευθυνθώ στους αγαπητούς φί
λους και συνεργάτες που είναι σύμβουλοι και βοηθοί 
του κ. Υπουργού. Σας ευχαριστώ θερμά, αγαπητοί μου 
φίλοι, για την καλή συνεργασία σας και την αγάπη σας 
προς το πρόσωπό μου.

Άφησα τελευταίο το νέο Αρχηγό.
Αγαπητέ φίλε, νιώθω ιδιαίτερη χαρά που παραδί

δουμε σήμερα την αστυνομική σκυτάλη στα χέρια σου. 
Είναι γνωστά σε όλους τα προσόντα και οι ικανότητάς 
σου. Μαζί συνεργασθήκαμε στενά για πολύ χρόνο και 
μου δόθηκε η ευκαιρία να σε γνωρίσω από κοντά.

Αναλαμβάνεις σε μια περίοδο ριζικής αναδιοργα- 
νώσεως της Αστυνομίας, κοσμογονίας αστυνομικής θα 
έλεγα, και θα χρειασθεί κόπος και μόχθος πολύς για 
την επιτυχή υλοποίηση της ενοποίησης. Είναι βαρύ
τατη η ευθύνη σου απέναντι στην Πολιτεία και τον 
Ελληνικό Λαό.

Έχεις να διοικήσεις ευαίσθητο προσωπικό που θέ

λει λεπτούς χειρισμούς. Θέλει μεγάλη προσοχή. Θέλει 
προπαντός σύνεση και πίστη στο σκοπό της ενοποίη
σης.

Πιστεύω, όμως, ότι με τη βοήθεια των άξιων συνερ
γατών σου και επιτελών σου, τους οποίους παρακαλώ 
και πάλι να σου συμπαρασταθούν πιστά, όπως έπραξαν 
και σε μένα, θα επιτύχεις στην αποστολή σου.

Η συνταγή, αγαπητέ φίλε νέε Αρχηγέ, είναι απλή. 
Αγάπη και Δικαιοσύνη προς όλους.

Σε συγχαίρω θερμότατα και σου εύχομαι, ολόψυχα, 
υγεία και επιτυχία. Συγχαίρω θερμότατα και σένα 
αγαπητέ φίλε νέε Αρχηγέ του Πυροσβεστικού Σώμα
τος, με το οποίο είμαι ιδιαίτερα συνδεδεμένος, διότι με 
ετίμησε για πολλά χρόνια να με έχει δάσκαλο στις 
Σχολές του. Είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Σου εύχομαι από 
τα βάθη της καρδιάς μου επιτυχία στο έργο σου.

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Γενικέ,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Κυρίες, Κύριοι, παρακαλώ να μου συγχωρήσετε την 

έκταση της ομιλίας μου.
Είναι το ελάττωμα που απέκτησα στα Σχολεία της 

Αστυνομίας επί 27 ολόκληρα χρόνια.
Τελειώνοντας, θέλω να ευχηθώ σε όλους σας 

υγεία, πρόοδο και οικογενειακή ευτυχία.
Αποχωρώ από την Αστυνομία, περήφανος, με ψηλά 

το μέτωπο και με ήρεμη τη συνείδηση ότι έπραξα στο 
ακέραιο το καθήκον μου.

Την ζωή μου όλη την αφιέρωσα στην υπηρεσία των 
πολιτών και των Αστυνομικών.

Νιώθω ευτυχής.
Πιστεύω ότι δεν υπάρχει ούτε ένας αστυνομικός ή 

πολίτης, Έλληνας ή ξένος, που να πει ότι ο ΡΑΦΤΟ
ΠΟΥΛΟ!, σ’ όλη του την καριέρα, δεν τον υπηρέτησε 
πιστά. ΓΓ αυτό, κλείνοντας την ομιλία μου, αισθάνο
μαι ψυχική ανάγκη να πω ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
προς τον Ελληνικό Λαό που είχα την τιμή να τον υπη
ρετήσω πιστά 34 χρόνια, για την αγάπη του και τη 
θερμή συμπαράστασή του στην εκπλήρωση της απο
στολής μου.

Υπόσχομαι σε όλους σας ότι και από τη θέση του 
Έλληνα πολίτη θα είμαι στο πλευρό σας για οποιαδή
ποτε συνδρομή στο δύσκολο έργο σας.

Και τώρα, αγαπητοί μου, από την επίπονη δράση 
στην ήρεμη θέαση από υψηλή σκοπιά. Ήρθε η ώρα της 
θεώρησης των σκληρών αγώνων της ζωής. Ο σοφός 
στοχαστής λέγει: «Ευλογία το γαλήνιο δειλινό μιας 
μεγάλης τρικυμισμένης ημέρας.»

Ο κ. Σωτήρης Μονόντερας: «Μπροστά από τρία 
ακριβώς χρόνια. Σεις και η Κυβέρνηση στην οποία 
είσθε στρατευμένος, μου εμπιστευθήκατε την ηγεσία 
του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μεγάλη τιμή για μένα.
Πάντοτε όμως σε μια αρχή υπάρχει κι ένα τέλος.
Σήμερα μετά από 33 χρόνια δημόσιας ζωής, φεύγω 

από τις τάξεις του Σώματος αυτού, πλημμυρισμένος 
από συγκίνηση.

Συνειδησιακά αισθάνομαι ευτυχισμένος γιατί πι
στεύω ότι πρόσθεσα και γω το δικό μου λιθαράκι σ’ 
αυτό το οικοδόμημα που λέγεται κοινωνία.

Κύριε Υπουργέ. Με τη σεμνότητα που επιβάλλει η 
δεοντολογία του Αξιωματικού, επιτρέψτε μου να εκ- 
φράσω τις άπειρες ευχαριστίες μου σε Σας και την 
Κυβέρνηση για την εμπιστοσύνη με την οποία με περι- 
βάλλατε, και να σας ευχηθώ να έχετε υγεία και δύναμη

3



για την ολοκλήρωση και το στέριωμα της Δημοκρατι
κής αλλαγής.

Δ ράπτομαι της ευκαιρίας από τη θέση του απερχό
μενου να ευχαριστήσω τον κ. Γενικό, τους συμβού
λους σας και όλους τους συνεργάτες ως επίσης και 
τους κυρίους συναδέλφους της νέας Ελληνικής Αστυ
νομίας για την πολύτιμη και αποδοτική συνεργασία 
που είχαμε.

Παραδίδοντας τη σκυτάλη της ηγεσίας στον νέο 
Αρχηγό, του εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου, να 
είναι πάντοτε οπλισμένος, με δύναμη και υπομονή και 
να έχει πάντοτε επιτυχίες στο δύκολο έργο του.»

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο νέος αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας Γιώργος Ρομοσιός ο οποίος 
είπε: «Αισθάνομαι έντονη την ανάγκη να εκφράσω τη 
βαθειά μου ευγνωμοσύνη προς την Κυβέρνηση και να 
υποβάλω τις πλέον θερμές μου ευχαριστίες προς εσάς 
προσωπικά, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης, για την εξαιρετική τιμή της επιλογής 
μου ως Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Εχω 
πλήρη επίγνωση των ευθυνών και των υποχρεώσεων 
που συνεπάγεται η επιλογή μου αυτή κατά τη σημε
ρινή, ιστορική θα τη χαρακτήριζα, στιγμή, για το μέλ
λον του αστυνομικού θεσμού στη Χώρα μας.

Και λέγω ιστορική αυτή τη στιγμή, γιατί η νέα Ελλη
νική Αστυνομία πραγματοποιεί ήδη τα πρώτα της βή
ματα και από τη δική μας συμπεριφορά, εργατικότητα 
και μεθοδικότητα θα εξαρτηθεί αν θα οικοδομηθεί 
πάνω σε σωστές βάσεις για να ανταποκριθεί έτσι στις 
σημερινές ανάγκες αστυνόμευσης και να βεβαιωθούν 
και οι ελάχιστοι δύσπιστοι ότι η πολιτική επιλογή της 
Κυβέρνησης για την ίδρυση νέας Ελληνικής Αστυνο
μίας ήταν ιστορική και κοινωνική αναγκαιότητα.

Από την πλευρά μου παρέχω τη διαβεβαίωση ότι θα 
διαθέσω όλες τις σωματικές και πνευματικές μου δυ
νάμεις και όση εμπειρία απόχτησα κατά τη μακρά στα
διοδρομία μου για να μη διαψεύσω τις προσδοκίες της 
Κυβέρνησης και του Ελληνικού Λαού. Κατά την 
άσκηση των καθηκόντων μου θα προσπαθήσω να απο
βάλω κάθε ανθρώπινη αδυναμία, ώστε η διοίκησή μου 
να είναι απαλλαγμένη από συναισθηματισμούς ανεπί
τρεπτους, αλλά και να χαρακτηρίζεται από ανθρωπιά, 
να μη γνωρίζει διακρίσεις προέλευσης, αλλά και να 
ξέρει να αμείβει τους άξιους και τους εργατικούς. Και 
είμαι βέβαιος ότι με τη συμπαράσταση της Κυβέρνη
σης, με τον εκσυγχρονισμό των μέσων και της εκπαί
δευσης του προσωπικού, την αναπροσαρμογή των με
θόδων δράσης και την αναδιάταξη των δυνάμεών μας 
και προπαντός με την καταβολή του μόχθου όλου του 
προσωπικού, την ενότητα στη δράση του, την αυστηρή 
προσήλωσή του στο καθήκον και τον απόλυτο σεβα
σμό των δικαιωμάτων του πολίτη, θα δημιουργήσουμε 
μια νέα αστυνομία που να αντικατοπτρίζει το πολιτι
στικό επίπεδο και τη δημοκρατική πορεία της Χώρας 
μας.

Θα μου επιτρέψετε, Κύριε Υπουργέ, να ευχαρι
στήσω τους απερχομένους κ. Αρχηγούς για την πολύ
τιμη συμβολή τους στην προσπάθεια των τελευταίων 
χρόνων για την αναβάθμιση της αστυνομίας και την 
καταξίωσή της σαν κοινωνικού θεσμού, καθώς και για 
τη συνεισφορά τους στην υπόθεση της ενοποίησης και 
να τους ευχηθώ ήρεμο ιδιωτικό βίο, υγεία και ευτυχία, 
ατομική·και οικογενειακή και να τους διαθεβαιώσω ότι 
θα τους τιμούμε πάντοτε για το υψηλό ήθος, την άοκνη 
εργατικότητα και την απεριόριστη καλοσύνη τους.»

Τελευταίος πήρε το λόγο ο νέος αρχηγός του Πυ
ροσβεστικού Σώματος Νίκος Αντωνόπουλος ο 
οποίος είπε: «Κατ' αρχήν θέλω να εκφράσω τις ευχαρι-

Ο τ. αρχηγός του Π.Σ. Σ. Μονάντερας

στίες μου προς την Πολιτική Ηγεσία της Χώρας, για την 
τιμή που μου έκανε να με επιλέξει ως Αρχηγό του 
Σώματος.

Έχω πλήρη συναίσθηση του χρέους και των ευθυ
νών που επωμίζομαι με τη θέση αυτή και σας υπόσχο
μαι ότι θα αναλώσω όλες μου τις δυνάμεις για να φέρω 
σε πέρας τη δύσκολη αποστολή μου.

Το Πυροσβεστικό Σώμα προσφέρει και αυτό στην 
ανάπτυξη της Ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα της 
Εθνικής μας Οικονομίας και θέλω να σας διαβεβαιώσω 
ότι οι Έλληνες Πυροσβέστες πάντα έδειξαν αυταπάρ
νηση και ηρωισμό κατά την εκτέλεση της αποστολής 
τους.

Πρωταρχικό μου μέλημα Κύριε Υπουργέ θα είναι η 
ανύψωση της επαγγελματικής στάθμης του Προσωπι
κού του Πυροσβεστικού Σώματος και η μεγαλύτερη 
προσφορά υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο και 
πιστεύω, ότι με τη δική σας συμπαράσταση το Πυρο
σβεστικό Σώμα θα αποκτήσει την αρμόζουσα θέση 
στην Ελληνική Κοινωνία για το καλό του Λαού μας.»

Λίγο πριν από το τέλος της εκδήλωσης ο κ. Ρομο
σιός πρόσφερε, συμβολικά, αναμνηστικά δώρα στους 
απερχόμενους αρχηγούς κ.κ. Μπριλλάκη, Ραφτό
πουλο και Μονάντερα.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο γενικός γραμμα
τέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Κώστας Τσίμας, 
ο κλαδάρχης Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας 
αντιστράτηγος Γιώργος Σαμπάνης, όλοι οι υποστρά
τηγοι της Αστυνομίας και οι πύραρχοι του Πυροσβε
στικού Σώματος.

Ο πρωθυπουργός
Ο πρωθυπουργός Ανδρέας Γ. Παπανδρέου, δέ

χθηκε την ίδια ημέρα στο Καστρί. τη νέα ηγεσία της
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Στιγμιότυπο από την ανάληψη καθηκόντων της νέας ηγεσίας

Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώμα
τος, καθώς και τους αποχωρήσαντες αρχηγούς.

Ο κ. Παπανδρέου δήλωσε μεταξύ άλλων και τα
εξής:

«Είναι μια ημέρα ιδιαίτερης συγκίνησης για μας. 
Μεικτά αισθήματα αν θέλετε, γιατί άριστοι αξιωματικοί 
που προσέφεραν τα τελευταία χρόνια μεγάλες υπηρε
σίες στη χώρα μας αποχωρούν. Και μεγάλη χαρά μας, 
που δύο νέοι αρχηγοί, ένας του Πυροσβεστικού Σώμα
τος, ο άλλος της Ελληνικής Αστυνομίας, ξεκινούν το 
νέο έργο.

Θέλω επίσης να συγχαρώ τον υπουργό Δημόσιας 
Τάξης κ. Σκουλαρίκη, διότι με θάρρος και αποφασιστι
κότητα και καλοσύνη, κατόρθωσε να πραγματοποιήσει 
κάτι που ήταν νομίζω, όραμα και ελπίδα πολλών κυ
βερνήσεων στο παρελθόν».

Και ο κ. πρωθυπουργός κατέληξε: «Είμαστε όλοι 
μαζί. Αποχωρούντες και νέοι αρχηγοί. Είναι μια από
δειξη του κλίματος που επικρατεί στον τομέα της δη
μόσιας τάξης γενικότερα. Νομίζω, δεν έχει όμοιο του 
στο παρελθόν».

Επίσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε τον 
υπουργό Δημόσιας Τάξης Γιάννη Σκουλαρίκη, ο 
οποίος του παρουσίασε τον νέο αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας αντιστράτηγο Γεώργιο Ρομοσιό.

Ποιοι είναι!

Ο κ. Γεώργιος Ρομοσιός: Κατάγεται από τη Μεσο- 
χώρα Τρικάλων. Είναι έγγαμος και έχει δύο γιούς. Είναι 
απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Αμύνης και της Αστυ

νομικής Ακαδημίας των Η.Π.Α. Έχει διδάξει σε πολλά 
σεμινάρια καθώς και στις Σχολές Αξιωματικών Χωρο
φυλακής και Αστυνομίας Πόλεων. Γνωρίζει αγγλικά και 
γαλλικά.

Εισήχθη στη Σ.Α.Χ. το 1955 και οι προαγωγές ,του 
γίνονταν πάντοτε κατ' εκλογήν. Έχει πλούσιο συγ
γραφικό έργο. Έχει εκπροσωπήσει το Σώμα της'Χωρο- 
φυλακής σε πολλά διεθνή σεμινάρια και αστυνομικά 
συνέδρια.

Ο κ. Νικόλαος Αντωνόπουλος: Είναι ο πέμπτος 
κατά σειρά Αρχηγός που προέρχεται από τις τάξεις του 
Πυροσβεστικού Σώματος. Κατάγεται από το Πελόπιο 
της Ηλείας. Κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το
1954.

Προάχθηκε σε όλους τους βαθμούς «Κατ’ εκλογή».
Υπηρέτησε στιςΔ.Π.Υ.Π. Αθηνών, στο 199 ΚΑΕ, στο 

Α.Π.Σ.. Π.Υ. Καλαμάτας, Δ.Π.Υ.Π. Πειραιά, στο Υπουρ
γείο Δημοσίας Τάξης, Π.Υ. Ηρακλείου και τελευταία ως 
διευθυντής Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

Η απόδοσή του κατά την Διοίκησή των παραπάνω 
Υπηρεσιών υπήρξε πάντα εξαίρετη.

Διετέλεσε καθηγητής των Αξιωματικών της Πυρο
σβεστικής Σχολής.

Εκτός των Σχολών Επαγγελματικού Επιπέδου είναι 
και πτυχιούχος Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών 
Επιστημών και τελειόφοιτος της Νομικής Σχολής Πα
νεπιστημίου Αθηνών. Μιλά Αγγλικά.

Θεωρείται ως ένας από τους άριστους αξιωματι
κούς και επίλεκτο στέλεχος του Πυροσβεστικού Σώ
ματος.
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Η αποχαιρετιστήριες ημερήσιες διαταγές των τέως 
αρχηγών της Ελληνικής Αστυνομίας με την ευκαιρία 
της αποχώρησης τους απ’ την ηγεσία του Σώματος 
έχουν ως εξής:

Του κ Παναγιώτη Ραφτόπουλου:
«Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες Αστυνομι

κοί και Διοικητικοί υπάλληλοι, με την αποχώρησή μου 
από το Αστυνομικό Σώμα, στο οποίο είχα την εξαιρε
τική τιμή να υπηρετήσω επί 34 ολόκληρα χρόνια, επι
θυμώ να επικοινωνήσω μαζί σας υπηρεσιακά για τελευ
ταία φορά, για να σας απευθύνω εγκάρδιο χαιρετισμό.

Πρώτα, απ' όλα, θεωρώ υπέρτατο καθήκον μου να 
ευχαριστήσω θερμότατα όλους εσάς τους αγαπητούς 
συναδέλφους, συνεργάτες και φίλους, αστυνομικούς 
και διοικητικούς υπαλλήλους όλων των βαθμών, για τη 
γόνιμη και εποικοδομητική συνεργασία σας και τη με
γάλη προσφορά σας σε όλους τους τομείς της αστυ
νομικής δραστηριότητας που αγωνιστήκαμε μαζί.

Ήμουνα πάντοτε περήφανος για τη μεγάλη αγάπη, 
με την οποία με περιβάλλατε και την απόλυτη εμπι
στοσύνη που είχατε προς το πρόσωπό μου. Τα έκδηλα 
αυτά αισθήματά σας αποτελούσαν για μένα τη ζωο
γόνο δύναμη, για να εργάζομαι ακούραστα με αστεί
ρευτες δυνάμεις για την εκπλήρωση της υψηλής απο
στολής μας.

Υπήρξατε οι αφοσιωμένοι στο καθήκον συνεργά
τες. Μου συμπαρασταθήκατε ομόθυμα στονΌγώνα για 
τη συνεχή πραγματοποίηση των στόχων της Αστυνο
μίας που είναι η τήρηση της δημοσίας τάξεως και 
Ασφαλείας και η διαφύλαξη της ειρήνης, της ησυχίας 
και της γαλήνης των πολιτών. Με ακολουθήσατε πιστά 
για ό,τι ωραιότερο και υψηλότερο κατά την άσκηση 
των καθηκόντων μάς.

Για όλα αυτά σας είμαι ευγνώμων, σας συγχαίρω και 
σας εκφράζω την ευαρέσκειά μου.

Σας παρακαλώ θερμά, αγαπητοί μου συνεργάτες, 
να συνεχίσετε με.τον ίδιο ζήλο και με την ίδια αφο
σίωση προς το καθήκον τη μεγάλη προσφορά σας προς 
την Πατρίδα και τον Ελληνικό Λαό που μας έχουν εμπι- 
στευθεί την προστασία των πολυτιμότερων αγαθών.

Αγαπημένοι, συναδελφωμένοι, πειθαρχημένοι, 
ενώστε τις δυνάμεις σας για μια καλύτερη αστυνό
μευση, ώστε να φανείτε αντάξιοι των προσδοκιών της 
Πολιτείας και του Ελληνικού Λαού.

Οι απαράβατες αρχές σας πρέπει να είναι: Ακλό
νητη πίστη στην Πατρίδα και το Δημοκρατικό Πολί- 
τευυα της Χώρας μας. Εφαρμογή των νόμων προς κάθε 
κατεύθυνση, με αντικειμενικότητα καιαμεροληψία και 
με ίση μεταχείριση των πολιτών, χωρίς καμιά απολύτως 
διάκριση.

Να μη ξεχνάτε ποτέ ότι όλες οι εξουσίες, όπως και η 
αστυνομική, πηγάζουν από το Λαό και ασκούνται για το 
Λαό. Αυτό σημαίνει ότι η Αστυνομία δεν ανήκει σε 
κόμματα, πολιτικές παρατάξεις ή οργανώσεις. Η Αστυ
νομία ανήκει στο Έθνος και οφείλει να υπηρετεί πιστά 
το Λαό.

Να παραμείνετε, λοιπόν, αφοσιωμένοι στο αστυνο
μικό καθήκον και μόνον. Μακριά απ’ ό,τι μπορεί να 
διαταράξει τις μεταξύ σας αρμονικές σχέσεις, να κλο
νίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Αστυνο
μία και να σας απομακρύνει από τήν ωραία αποστολή 
σας.

Σαν δάσκαλος όλων σας στις Αστυνομικές Σχολές 
και σαν προϊστάμενος και διοικητής σας στα επιτελεία 
και στις μεγάλες μάχιμες μονάδες, κρίνω αναγκαίο να 
σας υπογραμμίσω τα ανωτέρω για μια ακόμη φορά, 
διότι αποτελούν και την πεμπτουσία της αποστολής 
μας ως Κρατικών λειτουργών και όπως όλοι σας γνωρί-

Ο νέος αρχηγός του Π.Σ. Ν. Αντωνόπουλος

ζετε πολύ καλά, πρώτος τα τηρούσα και τα εφάρμοζα 
υποδειγματικά.

Αποχωρώ, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, περή
φανος, με ψηλά το μέτωπο και ηρεμότατη τη συνεί
δηση ότι σ' όλη μου τη σταδιοδρομία και σε κάθε στι
γμή της δράσης μου διακόνησα το αστυνομικό λει
τούργημα με ιερή ευλάβεια, και έπραξα στο ακέραιο το 
καθήκον μου, σε ό,τι εξαρτιόταν αποκλειστικά από 
μένα.

Υπηρέτησα πιστά την Πατρίδα, τον Ελληνικό Λαό 
και όλο τον αστυνομικό κόσμο. Είμαι ευτυχής, διότι 
πιστεύω ότι δεν υπάρχει ούτε ένας πολίτης, ο οποίος 
να έχει και το παραμικρό παράπονο μαζί μου, ότι δε 
διαχειρίστηκα τίμια και ευσυνείδητα την αστυνομική 
εξουσία. Αυτή νομίζω είναι και η μεγαλύτερη ικανο
ποίηση του κάθε Κρατικού λειτουργού που τερματίζει 
τη σταδιοδρομία του.

Ειλικρινά σας διαβεβαιώνω, αγαπητοί μου συνερ
γάτες, ότι δε θα σας ξεχάσω ποτέ. Πάντοτε θα σας 
θυμάμαι όλους και από τη θέση του Έλληνα Πολίτη θα 
είμαι συνεχώς κοντά σας για οποιαδήποτε συνδρομή 
στο δύσκολο έργο σας.

Από τα βάθη της καρδιάς μου εύχομαι σε όλους σας 
και στις οικογένειές σας υγεία και κάθε πρόοδο, καθώς 
επίσης και εποικοδομητική συνεργασία για λαμπρή 
επιτυχία στην αποστολή σας.

Παρακαλώ πολύ τους κ.κ. Προϊσταμένους όλων των 
Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνι
κής Αστυνομίας να κοινοποιήσουν την παρούσα Ημε
ρήσια Διαταγή σε όλο το Αστυνομικό και Διοικητικό 
Προσωπικό, για να λάβει γνώση.·»
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Η ημερήσια διαταγή του αρχηγού του Πυροσβεστι
κού Σώματος Σωτήρη Μονάντερα έχει ως εξής: 

«Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Πυροσβέστες, Μαθη
τές της Σχολής και Πολιτικοί υπάλληλοι του Σώματος.

Φεύγοντας από την ηγεσία και τις τάξεις του Σώμα
τος, αισθάνομαι την υποχρέωση, στην τελευταία τούτη 
επικοινωνία μας να υποβάλλω προς την Κυβέρνηση και 
την Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
τις θερμές μου ευχαριστίες για την εμπιστοσύνη με 
την οροία με περιέβαλλαν και να εκφράσω προς όλους 
εσάς τις άπειρες ευχαριστίες μου τόσο για τον σεβα
σμό, την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που δείξατε 
στο πρόσωπό μου, όσο και για την αφοσίωσή σας προς 
το επιτελούμενο έργο.

Υπηρέτησα για πολύ, πάνω από τρεις δεκαετίες, το 
Πυρ/κό Σώμα και το αγάπησα με πάθος, θα εξακο
λουθώ δε να το αγαπώ όσο ο θεός θα μου χαρίζει ζωή.

Είμαι πλημμυρισμένος από συγκίνηση που φεύγω. 
Σε όλα κάποτε υπάρχει ένα τέλος. Φεύγω όμως με 
ήρεμη τη συνείδησή μόυ γιατί πιστεύω ότι άσκησα τα 
καθήκοντά μου μέσα στα υπηρεσιακά πλαίσια και τις 
ανθρώπινες δυνατότητες με δικαιοσύνη και αμερολη- 
ψία και με μοναδικό σκοπό και γνώμονα την ανάπτυξη 
ακόμα περισσότερο της υψηλής στάθμης του Πυρο
σβεστικού Σώματος, για την καλύτερη -ανταπόκρισή 
του προς τις απαιτήσεις του κοινωνικού συνόλου του 
οποίου είναι ταγμένος υπηρέτης.

Αξιωματικοί - Υπαξιωματικοί - Πυροσβέστες.
Επιτρέψτε μου να σας υπευθύνω τις λίγες αλλά και 

τελευταίες τούτες παραινέσεις.

Διατηρείστε πάντα ψηλά το Εθνικό σας φρόνημα 
και την πίστη σας στα Δημοκρατικά ιδεώδη.

Καταβάλλετε κάθε φροντίδα και φιλότιμη προσπά
θεια για την ενσυνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων 
σας, παντού και πάντοτε με αίσθημα ευθύνης και απο
φασιστικότητας ώστε να συνεχισθεί αδιατάρακτα η 
λαμπρή παράδοση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μείνετε πειθαρχικοί έναντι των Προϊσταμένων σας 
και συνεργαστείτε πάντα με σύμπνοια και αρμονία με 
τους συναδέλφους σας.

Παρακολουθείστε με ενδιαφέρον τη σύγχρονη 
επιστημονική και τεχνική εξέλιξη στον τομέα επέμ
βασή σας γιατί επιβάλλετε να αποφασίζετε και να εν
εργείτε με ταχύτητα και ακρίβεια.

Εφαρμόστε τον Νόμο προς κάθε κατεύθυνση με 
αυστηρότητα αλλά και ανθρωπιά.

Η αποστολή σας είναι ιερή. Σώζετε ανθρώπινες 
ζωές. Προστατεύετε τον ανθρώπινο μόχθο και ιδρώτα.

Είμαι περήφανος για το Πυρ/κό Σώμα και για όλους 
εσάς.

Τελειώνοντας σας εύχομαι προσωπική και οικογε
νειακή υγεία και ευτυχία, επαγγελματική επιτυχία και 
πιστή αφοσίωση στα ιδανικά tqu Πυροσβεστικού Σώ
ματος και της μεγάλης μας Ελλάδας.

Να είστε βέβαιοι ότι παρακολομθώ το έργο σας, θα 
συμπαρίσταμαι στις αγωνίες σας και θα χαίρομαι τις 
επιτυχίες σας.

Στο νέο σας Αρχηγό, Αξιωματικό εγνωσμένης αξίας 
και εκτίμησης εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου 
επιτυχία στην υψηλή και δύσκολη αποστολή.»

Η ημερήσια διαταγή του αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας Γ. Ρομοσιού έχει ως εξής:

«Αστυνομικοί και Διοικητικοί Υπάλληλοι, αναλαμ
βάνοντας σήμερα τα καθήκοντά μου, θεωρώ χρέος να 
εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και τη βαθιά μου 
ευγνωμοσύνη προς την Κυβέρνηση και την πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για την εμπι
στοσύνη και την εξαιρετική τιμή της επιλογής μου ως 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Έχω απόλυτη επίγνωση του βάρους της ευθύνης 
που επωμίζομαι και επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω ότι 
δεν θα υπολογίσω προσωπικούς κόπους,και θυσίες και 
θα αναλώσω όλες τις πνευματικές και σωματικές μου 
δυνάμεις, όπως οι περιστάσεις το απαιτούν, για να 
υλοποιηθούν οι οραματισμοί και να πραγματοποιη
θούν οι στόχοι της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο νέος αστυνομικός θεσμός ήταν ιστορική και κοι
νωνική αναγκαιότητα για την αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση των προβλημάτων μιας συνεχώς εξελισ
σόμενης κοινωνίας.

Καθήκον όλων μας είναι η δημιουργία μιας σύγχρο
νης αστυνομίας ικανής να αντιμετωπίσει την εγκλημα
τικότητα της εποχής μας. Μιας αστυνομίας με σύγ
χρονη εκπαίδευση και τεχνικά μέσα, αλλά προπαντός 
με νέα νοοτροπία, ήθος και συμπεριφορά.

Ο Ελληνικός Λαός μας έχει εμπιστευθεί την προσ
τασία των πιο πολύτιμων αγαθών του, όπως είναι η ζωή, 
η περιουσία και οι συνταγματικές του ελευθερίες. 
Αποστολή συνεπώς και ιερό χρέος μας είναι να προσ
τατεύσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 
αγαθά αυτά.

Μην ξεχνάτε ότι προερχόμαστε από το Λαό, ανή
κουμε σ’ αυτόν και έχουμε υποχρέωση να'στεκόμαστε 
πάντοτε κοντά του φίλοι και συμπαραστάτες στα κα
θημερινά του προβλήματα. Η αμοιβαία αγάπη και εμπι
στοσύνη μεταξύ πολίτη και αστυνομικού πρέπει να γί
νει πρωταρχικός στόχος και επιδίωξη όλων, γιατί απο-
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τελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της απο
στολής μας.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σας να είστε 
δίκαιοι, αντικειμενικοί και αμερόληπτοι. Να απέχετε 
από κάθε διάκριση των πολιτών ανάλογα με την πολι
τική τοποθέτηση, την κοινωνική θέση, την οικονομική 
κατάσταση και τη μόρφωση. Η αξιοπρέπεια του ατόμου 
και τα συνταγματικά δικαιώματα του πολίτη έχουν για 
όλους την ίδια αξία.

Να μην έρχεσθε ποτέ σε αντίθεση με το κοινό αί
σθημα και να έχετε πάντοτε σαν οδηγό στις υπηρεσια
κές σας ενέργειες την αρχή της επιείκειας που 
εδραιώνει την πίστη του πολίτη στο κράτος του δι
καίου και της νομιμότητας.

Μην κρίνετε ποτέ τους ανθρώπους από τον τρόπο 
συμπεριφοράς, έκφρασης ή περιβολής. Ο καθένας 
έχει τη δική του προσωπικότητα και τις δικές του αντι
λήψεις για τη σεμνότητα, την ευπρέπεια και την κοινω
νική ηθική, που πρέπει να είναι απόλυτα σεβαστές, εφ ’ 
όσον δεν είναι αντίθετες στο Νόμο. Η αστυνομία σε μια 
δημοκρατική χώρα δεν επιβάλλει πρότυπα κοινωνικής 
συμπεριφοράς.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων σας να είσθε 
ψύχραιμοι στον κίνδυνο, μεθοδικοί στη δράση σας, 
μετριοπαθείς στις εκτιμήσεις σας.

Να ελέγχετε πάντοτε τα συναισθήματά σας με τη 
σκέψη ότι δεν ενεργείτε σαν άτομα, αλλά σαν όργανα 
της πολιτείας.

Μην αγνοείτε ποτέ τον παράγοντα άνθρωπο κατά 
την εφαρμογή του Νόμου. Μη θίγετε την αξιοπρέπειά 
του και ακολουθείστε την πιο πρόσφορη μέθοδο για 
την επιτυχία του σκοπού σας. Πολλές φορές η κακή 
εφαρμογή του Νόμου προκαλεί δυσμενέστερα αποτε
λέσματα ακόμα και από τη μη εφαρμογή του.

Συμπεριφερθείτε προς τους νέους με αγάπη, 
στοργή και συμπάθεια. Δείξτε αμέριστο ενδιαφέρον 
και κατανόηση στα προβλήματά τους.

Μην αποκόπτεσθε ποτέ από την κοινωνική ζωή του 
τόπου που υπηρετείτε γιατί δεν θα έχετε δυνατότητα 
άμεσης επαφής με τους πολίτες και την κοινωνική 
πραγματικότητα.

Ο δημόσιος και ιδιωτικός σας βίος πρέπει να είναι 
υπόδειγμα αρετής, εντιμότητάς και αξιοπρέπειας για 
να κερδίσετε έτσι την κοινωνική αναγνώριση και να 
διευκολυνθείτε στην εκπλήρωση της αποστολής σας.

Αστυνομικοί και διοικητικοί υπάλληλοι,
Σας παρέχω τη διαβεβαίωση ότι θα καταβάλω κάθε 
προσπάθεια να είμαι δίκαιος στην κρίση, αντικειμενι
κός και αμερόληπτος στις αποφάσεις μου, συμπαρα
στάτης στα δίκαια αιτήματά σας. Είμαι αποφασισμένος 
να διαφυλάξω την ενότητα του Σώματος και να μην 
επιτρέψω διακρίσεις σε βάρος κανενός με βάση την 
προέλευσή του. Πρέπει να γίνει συνείδηση σ’ όλους ότι 
ανήκουμε στην Ελληνική Αστυνομία.

Ζητώ απ’ όλους αυστηρή προσήλωση στο καθήκον, 
ένταση των προσπαθειών και αύξηση της απόδοσης, 
για να μπορέσουμε έτσι να ανταποκριθούμε αποτελε
σματικά στις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής μας και 
στις προσδοκίες της Κυβέρνησης και του Ελληνικού 
Λαού.

Με τις σκέψεις αυτές και τη βεβαιότητα ότι θα 
καταβάλετε κάθε προσπάθεια για να επιτύχει η Ελλη
νική Αστυνομία στην αποστολή της, σας απευθύνω εγ
κάρδιο χαιρετισμό.»

Η ημερήσια διαταγή του Αρχηγού του Πυροσβεστι
κού Σώματος Νικόλαου Αντωνόπουλου, με την ευκαι
ρία της ανάληψης των καθηκόντων του έχει ως εξής:

«Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, πυροσβέστες, μαθη-

Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Γ. Σκουλαρίκης στο βήμα κατά την ανάληψή

τές και πολιτικοί υπάλληλοι του Σώματος.
Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων 

μου, ως Αρχηγού του Πυρ/κού Σώματος, απευθύνω ι 
προς όλους σας θερμό και εγκάρδιο συναδελφικό χαι
ρετισμό.

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την Κυ
βέρνηση και τον κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης για την 
τιμή που μου έγινε να επιλεγώ Αρχηγός του ένδοξου 
Πυροσβεστικού Σώματος και θεωρώ υποχρέωσή μου 
να τονίσω ότι, θα αναλώσω όλες τις ψυχικές και σωμα
τικές δυνάμεις που διαθέτω, για την πρόοδο του Σώ
ματος, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της 
Πατρίδας μας γενικότερα.

Από σας ζητώ να παραμείνετε πιστοί στο καθήκον 
και στην μεγάλη αποστολή μας, δραστηριοποιούμενος 
κάθε ένας όσο περισσότερο μπορεί στον τομέα του, I 
για να πραγματοποιήσουμε όλοι μαζί έτσι μια πρόοδο ' 
που θα είναι ίσως η σημαντικότερη στην ιστορία του 
Σώματος.

Γνωρίζω ότι, η αποστολή σάς είναι δύσκολη γιατί ι 
είστε υποχρεωμένοι, λόγω των ειδικών συνθηκών ερ
γασίας, να παίρνετε με ταχύτητα σωστές αποφάσεις , 
κάτω από τη μανία των πυρκαγιών και άλλων συμβάν
των.

Γνωρίζω όμως επίσης καλά, την ικανότητα και την 
πίστη που έχετε όλοι σας για την επιτυχία υψηλών 
στόχων και κατορθωμάτων, γ ι’ αυτό αισθάνομαι υπερ- 
ηφάνια που προΐσταμαι σε τέτοιο προσωπικό.

Εφαρμόστε τις αρχές της συνεργασίας της μελέ- ; 
της και της έρευνας σε όλα τα κλιμάκια της ιεραρχίας 
και να είστε πεπεισμένοι ότι έτσι θα πραγματοποιή
σουμε τους στόχους μας και θα βελτιώσουμε τις συν
θήκες εργασίας μας, ενώ παράλληλα η κοινωνία θα σας i 
τοποθετήσει στην κορυφή της πυραμίδας των Δήμο- | 
σίων Υπηρεσιών.
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ηκόντων των νέων αρχηγών.

Σε κάθε περίπτωση, βοηθήστε τον Έλληνα Πολίτη, 
δίνοντας τον καλλίτερο εαυτό σας, οπότε αυτός θα 
αναγνωρίσει περισσότερο την εθνική και κοινωνική 
αποστολή και προσφορά σας και θα σας συμπαραστα
θεί στο δύσκολο έργο σας.

Αποδείξτε με την άψογη συμπεριφορά σας ότι, διά- 
κεισθε φιλικά προς όλους γενικά τους πολίτες, χωρίς 
καμιά διάκριση και ότι, είστε ταγμένοι και αποφασι
σμένοι να τους υπηρετείτε και να τους προστατεύετε. 
Να είστε βέβαιοι ότι, στην ενάσκηση των λεπτών αυτών 
καθηκόντων σας, καθώς και σε κάθε άλλη πρωτοβου
λία σας που θα έχει σαν σκοπό τη βελτίωση παροχών 
υπηρεσιών σας, προς τους πολίτες, θα με βρήτε θερμό 
υποστηρικτή και συμπαραστάτη σας.

Μη λησμονείτε ποτέ ότι, τις ενέργειες και τις εκδη
λώσεις σας γενικά πρέπει να τις διακρίνει, εκτός από 
την ευγένεια και την καλωσύνη, η σύνεση, η σεμνό- 
τητα, η ψυχραιμία, η αμεροληψία, η δικαιοσύνη αλλά 
και η σταθερότητα και αποφασιστικότητα.»

Του κ. Μανώλη Μπριλλάκη:
«Αστυνομικοί και Διοικητικοί Υπάλληλοι
Αποχωρώντας σήμερα από την ενεργό υπηρεσία 

και επανερχόμενος στον ιδιωτικό βίο διακατέχομαι 
από έντονη συγκίνηση, γιατί αποχωρίζομαι αγαπητούς 
και εκλεκτούς συναδέλφους, συνεργάτες και φίλους 
με τους οποίους έζησα πολλές στιγμές υπηρεσιακής 
χαράς, αλλά και αρκετές ώρες αγωνίας.

Θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή γιατί αξιώθηκα να 
εξαντλήσω την ιεραρχία, εκπληρώνοντας έτσι κάθε 
επαγγελματική μου φιλοδοξία και να φτάσω στο τέλος 
της σταδιοδρομίας μου υγιής.

Δοξάζω γιαυτό το Θεό και ευχαριστώ την Κυβέρ
νηση και την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης για την τιμή που μου έκαμαν να μου αναθέ

σουν την Αρχηγία του Σώματος της Χωροφυλακής πριν 
τρία περίπου χρόνια και στη συνέχεια τη Συναρχηγία 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ευχαριστώ επίσης όλους εσάς που με τη βαθειά 
συναίσθηση ευθύνης που σας διακρίνει και με το συν
εχή μόχθο σας με βοηθήσατε να ανταποκριθώ στις 
βαρύτατες υποχρεώσεις μου και συμβάλατε αποφασι
στικά στην ανοδική πορεία της αστυνομίας και στην 
καταξίωσή της στη συνείδηση του λαού μας.

Ακόμα τη στιγμή αυτή του αποχαιρετισμού θεωρώ 
επιτακτικό καθήκον να θυμηθώ όλους εκείνους τους 
συναδέλφους που έδωσαν τη ζωή τους ή έχασαν την 
υγεία τους για να διασφαλίσουν τη γαλήνη της Χώρας 
και να προστατεύσουν τα δικαιώματα και τις ελευθε
ρίες του πολίτη.

Η ανάμνηση αυτή ας είναι ελάχιστος φόρος τιμής 
και ευγνωμοσύνης για όλους. Και με την ευκαιρία αυτή 
θεωρώ επίσης χρέος να κάνω μια συνοπτική αναφορά 
στα επιτεύγματα της τριετίας που κατείχα την Αρχη
γία, λογοδοτώντας έτσι έμμεσα στην Πολιτεία, σ’ 
όλους εσάς και στον Ελληνικό Λαό.

Στο διάστημα αυτό με την αμέριστη συμπαράσταση 
της Κυβέρνησης και με τη βοήθεια όλων των συνεργα
τών μου αντιμετωπίστηκαν και επιλύθηκαν, στο μέτρο 
του δυνατού και μέσα στα πλαίσια των κοινωνικοοικο
νομικών συνθηκών της Χώρας, χρονίζοντα προβλή
ματα που μας απασχολούσαν και αποτελούσαν ανα
σταλτικό παράγοντα για την ομαλή λειτουργία της 
αστυνομίας.

Έτσι το βνθήμερο απασχόλησης και οι ανθρωπινό
τερες συνθήκες εργασίας από μακρινό όραμα έγιναν 
πραγματικότητα.

Επίσης με νομικές ρυθμίσεις βελτιώθηκε αισθητά η 
οικονομική θέση και η βαθμολογική εξέλιξη όλων και 
αυξήθηκαν σημαντικά άλλες οικονομικές παροχές.

Ακόμα η υπηρεσία ήρθε αρωγός και συμπαραστά
της σ όσους δοκιμάστηκαν από ασθένειες ή άλλες 
ατυχίες και προσπάθησε να τους στηρίξει υλικά και 
ηθικά.

Τέλος αντιμετωπίστηκαν με κατανόηση και συμπά
θεια τα υπηρεσιακά προβλήματα του προσωπικού και 
επιδιώχτηκε να δοθούν λύσεις που και αυτό θα ικανο
ποιούσαν αλλά και τις υπηρεσιακές ανάγκες θα εξυπη
ρετούσαν.

Με όλα αυτά δεν ισχυρίζομαι ότι επιλύθηκαν όλα τα 
προβλήματα, πιστεύω όμως ότι με τη νέα άξια ηγεσία 
και τη συμπαράσταση της Πολιτείας θα βελτιωθεί 
ακόμα περισσότερο η οικονομική και κοινωνική σας
θέση.

Στην κρίσιμη αυτή φάση της ενοποίησης που μπαί
νουν τα θεμέλια του νέου οικοδομήματος της Ελληνι
κής Αστυνομίας, σας καλώ όλους, ξεχνώντας τυχόν 
διαφορές και προκαταλήψεις του παρελθόντος, να 
συνεχίσετε να υπηρετείτε τον Ελληνικό Λαό με την 
ίδια συναίσθηση ευθύνης, με πίστη στη δημοκρατική 
νομιμότητα, με αγάπη προς το λειτούργημα που 
ασκείτε και με κατανόηση προς τον πολίτη, τον οποίο 
να αντιμετωπίζετε χωρίς διακρίσεις κοινωνικής θέσης 
ή οικονομικής κατάστασης και γενικά να διάγετε με 
αξιοπρέπεια και εντιμότητα στην υπηρεσιακή και ιδιω
τική σας ζωή, για να εξυψώσετε έτσι κοινωνικά τον 
αστυνομικό θεσμό στη Χώρα μας.

Με τις σκέψεις αυτές σφίγγω νοερά το χέρι όλων σας 
και σας αποχαιρετώ, με τη διαβεβαίωση ότι θα αισθά
νομαι πως βρίσκομαι πάντοτε κοντά σας, στρατευμέ- 
νος στο καθήκον και την Πατρίδα.

Εύχομαι σ' όλους, καθώς και στις οικογένειές σας, 
υγεία ευτυχία και προκοπή.»
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Τυμή σ’ ένα 
συνάδελφο

« ...Του ήρωα η ζωή ποτέ της δεν τελειώνει, 
απ' τη στιγμή που σβήνει, 
αθάνατη αρχινά...».

I. Πολέμης

Στο στίχο ετούτο του μεγάλου ποιητή μας, 
από το ποίημά του «Στους νεκρούς μας», σκια- 
γραφείται το μεγαλείο του ηρωισμού και δίνεται 
η διάσταση ζωής και θανάτου, σε στιγμές που η 
λήθη φαίνεται ασήμαντη, μικρή, μπρος στην αιω
νιότητα. Τα λόγια ετούτα τα μεγάλα, τα γεμάτα 
αλήθεια και νόημα, αρμόζουν σ’ αυτούς που πέφ
τουν «όρθιοι» στα πεδία των μαχών, προτείνον- 
τας τα στήθη τους κυματοθραύστη, ενάντια 
στους υπονομευτές και στους εχθρούς των ιδα
νικών για τα οποία πολεμούν. Σ’ εκείνους που ο 
θάνατός τους νικά το χρόνο και την λησμονιά. Σ’ 
αυτούς που η πράξη τους κι ο θάνατός τους γίνε
ται φωτεινό μετέωρο και παράδειγμα προς μί
μηση. Τους ήρωες.

Α νάμεσα στη στρατιά των αθανάτων, πήρε τη θέση 
που του ανήκε ο αστυφύλακας Χρήστος ΜΑΤΗΣ, 

που δολοφονήθηκε άνανδρα και ύπουλα την ώρα του 
καθήκοντος, ενώ εκτελούσε υπηρεσία στο υποκατά
στημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας στα Πετρά- 
λωνα.

Η ώρα ήταν 8.10' το πρωί της 24-12-1984. Παραμονή 
Χριστουγέννων. Η Εορταστική ατμόσφαιρα, η προσ
μονή της ημέρας της αγάπης κι οι παιδικές φωνές που 
έψαλλαν τα κάλαντα, δεν στάθηκαν ικανά να απαλύ
νουν τον πορωμένο ψυχικό κόσμο του φονιά. Πλη
σίασε ψυχρά και σημάδεψε. Το όπλο του δε λάθεψε. 
Τίναξε κυριολεκτικά στον αέρα τα μυαλά του άτυχου 
σκοπού αστυφύλακα. Ο στυγνός εκτελεστής και η πα
ρέα του σκόρπισαν το θάνατο και την συμφορά, κι 
αφού πήραν το περίστροφο και το αυτόματο που κρα
τούσε το θύμα τους και 7.516.000 δρχ. έσπευσαν να 
εξαφανιστούν. Στο άκουσμα της νέας δολοφονίας, 
συγκλονίστηκε ολόκληρη η κοινή γνώμη. Συνταρά
χθηκαν οι συνειδήσεις για τον άδικο θάνατο του παλι
καριού. Για το άλικο αίμα που χύθηκε, χρονιάρα μέρα, 
από έναν αθώο φρουρό της τάξης.

κρυσε το φως. Πάγωσαν όλα στο Θεσπρωτικό. Ράγισαν 
και οι πέτρες από το σπαραγμό της χαροκαμένης μά
νας, από τους θρήνους γνωστών και συγγενών. Η 
Αστυνομία Πόλεων από την οποία προήρχετο, έστειλε 
μεγάλη αντιπροσωπεία αξιωματικών και κατωτέρων 
από την Αθήνα και την Πάτρα καθώς και την Φιλαρμο
νική της, για να αποδώσουν τιμές στο μεγάλο νεκρό 
αλλά και να συμπαρασταθούν στην οικογένεια του 
«πρωτομάρτυρα» Χρήστου MATH, που είναι το πρώτο 
θύμα, ο «πρώτος νεκρός» της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Το άψυχο κορμί του σκεπασμένο με την Ελληνική Ση
μαία πάνω στους ώμους τεσσάρων συναδέλφων του 
οδηγήθηκε στη τελευταία κατοικία του. Και ενώ η Φι
λαρμονική παιάνιζε το εμβατήριο της Σημαίας και τον 
Εθνικό μας ύμνο, ανακατεύτηκαν στον παγωμένο 
αγέρα τα χειροκροτήματα, οι στεναγμοί, τα δάκρυα και 
οι κατάρες που κραύγαζαν οι μαυροφορεμένες Ηπει- 
ρώτισσες.

Ο επικεφαλής της Αστυνομικής αντιπροσωπείας 
υποστράτηγος Γιάννης Γιαννόπουλος που αποχαιρέ
τησε το νεκρό εκ μέρους του Αστυνομικού Σώματος, 
σχεδόν με λυγμούς είπε:

«Αγαπητέ μας συνάδελφε και φίλε Μάνη Χρήστο.

Με αίσθημα βαθύτατης συγκίνησης και απέραντης 
θλίψης, καλούμαι αυτή τη στιγμή, μπροστά στη σεπτή 
σωρό σου, για να σου αποδώσω την τελευταία τιμή και 
να σου απευθύνω, ως εκπρόσωπος του αστυνομικού 
Σώματος τον ύστατο χαιρετισμό.

Ο πρόωρος χαμός σου, που οφείλεται σε δολοφο
νική επίθεση άνανδρων εγκληματιών, επισφράγισε 
τους αγώνες του Αστυνομικού Σώματος εναντίον της 
βίας και του εγκλήματος.

Ο αδικοχαμένος αστυφύλακας Χρήστος ΜΑΤΗΣ 
γεννήθηκε στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας στις 26-1-1956.

Στη Σχολή Αστυφυλάκων μπήκε στις 27-3-1980 και 
εξήλθε στις 20-9-1980.
Υπηρέτησε στο Δ' Α/Τ και στην Υ.Γ.Α. Αθηνών. Στο Θ' 
Παράρτημα Ασφαλείας τοποθετήθηκε στις 21-7-1983 
και ανέλαβε τα καθήκοντα του φρουρού στην Τρά
πεζα, αμέσως με τη λήψη του μέτρου από την Κυβέρ
νηση.

Μέσα σε μια βαριά ατμόσφαιρα που θύμιζε αρχαία 
τραγωδία, έγινε η κηδεία του, ανήμερα Χριστούγεννα 
-  ημέρα της γιορτής του -  στο τόπο που πρωταντί-

Ο αρχιφύλακας Μάτης Χρήστος υπήρξε πρότυπο 
αστυνομικού υπαλλήλου και δημόσιου λειτουργού.

Στην Υποδ/νση Ασφαλείας που υπηρετούσε, διε- 
κρίνετο για το εξαίρετο ήθος του και την εργατικότητά 
του.

Ήταν πάντοτε προσηνής, ευπροσύγορος, πράος 
και ευγενής γι αυτό και αποοπούσε αμέσως την εμπι
στοσύνη και την εκτίμηση των προϊσταμένων του, ενώ η 
αγάπη και ο σεβασμός των συναδέλφων του ήταν απε
ριόριστος.
Αλησμόνητε συνάδελφε,
πρέπει ακόμα να αναφέρω, ότι πάντοτε ξεχώριζες για

10



τον ακάματο ζήλο σου, με τον οποίο εκτελούσες τα 
καθήκοντα σου και πάντα αφοσιωμένος μέσα στα αυ
στηρά υπηρεσιακά πλαίσια, δεν σταμάτησες να διακρί- 
νεσαι για την ανθρωπιά σου και τον σεβασμό σου στις 
ανθρώπινες αξίες. Είχες επιτύχει να συνδιάζεις το 
υπηρεσιακό καθήκον με τον ανθρωπισμό. Ο υποδει
γματικός τρόπος ζωής σου, και το έργο σου σαν αστυ
νομικού υπαλλήλου και σαν πολίτου, είχε ιδιαίτερα εκ- 
τιμηθεί.

Γιαυτό και εγώ προσωπικά αισθάνομαι ιδιαίτερη 
τιμή, που σαν εκπρόσωπος του αστυνομικού σώματος 
καταθέτω στεφάνι, σαν ελάχιστο δείγμα φόρου τιμής 
και ευγνωμοσύνης για τις προσφερθείσες υπηρεσίες 
σου, τόσο στους συνανθρώπους σου όσο και την πα
τρίδα, ευχόμενος, μαζί με όλους τους άλλους που βρί
σκονται αυτή τη στιγμή κοντά σου, όπως ο πανάγαθος 
Θεός αναπαύσει τη ψυχή σου εκε ί ψηλά στον κόσμο 
της αιώνιας γαλήνης και σιωπής και χαρίσει στους οι
κείους σου παρηγοριά και δύναμη.
Αιώνια σου η μνήμη.»

Ανάμεσα στις δεκάδες στεφάνια που κατατέθηκαν 
ξεχώρισαν του υπουργού Δημόσιας Τάξης Γιάννη 
Σκουλαρίκη, του γ.γ. του Υ.Δ.Τ. Κώστα Τσίμα, του τέως 
αρχηγού Παναγιώτη Ραφτόπουλου, της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Αττικής, του διοικητού του Τμήματος που 
υπηρετούσε και πολλών συναδέλφων του αξιωματικών 
και κατωτέρων.

Συλλυπητήρια τηλεγραφήματα επίσης απέστειλαν, 
ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο γ.γ. του Υ.Δ.Τ., ο τήως 
αρχηγός και πολλοί αξιωματικοί και κατώτεροι.της Ελ
ληνικής Αστυνομίας.

Συμπαράσταση...

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οχτώ ημέρες 
αργότερα από την ημέρα της δολοφονίας του αστυφύ
λακα Χρήστου Μάτη, στην ζωντανή εκπομπή της Ε.Ρ.Τ. 
«Εδώ... και η τύχη σας», που παρουσίασε ο δημοσιο
γράφος Χρήστος Οικονόμου, κληρώθηκαν έξι από 
τριανταμία κατηγορίες εργαζομένων, διαφόρων επαγ
γελμάτων, που η αλλαγή του χρόνου τους εύρισκε στο 
μετερίζι του καθήκοντος. Ανάμεσα στους τυχερούς 
ήταν και τα πληρώματα δυο περιπολικών της Ελληνι
κής Αστυνομίας, που κέρδισαν από 100.000 δραχ. κα
θένα. Συγκεκριμένα κληρώθηκαν, το περιπολικό που 
την ώρα εκείνη περιπολούσε στην Λ. Συγγρού με αρι
θμό κλήσης Α-6-2 με πλήρωμα τον οδηγό αστυφύλακα 
Κώστα Τσούλο και συνοδό τον αστυφύλακα Κώστα 
Σάσσαλο, και το περιπολικό της περιοχής Μενιδιού, με 
οδηγό το χωροφύλακα Γιώργο Μπουφογιάννη, αρχηγό 
πληρώματος τον ενωμοτάρχη Ανδρέα Βλάχο και 
βοηθό συνοδό του τον χωροφύλακα Θανάση Ζαγγανά. 
Αξιωματικοί αλλαγής στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης, 
ήταν ο υπαστυνόμος Α' Νικήτας Μιχάλης και ο υπομοί
ραρχος Παναγιώτης Γιαννίκος.

Οι πέντε τυχεροί «Αμεσοδρασίτες» ομόφωνα και 
χωρίς καθυστέρηση, αποφάσισαν και χάρισαν τα χρή
ματα που κέρδισαν (200.000) δρχ., στην χαροκαμένη 
οικογένεια του συναδέλφου τους Χρήστου Μάτη.

Τι να αναφέρει κανείς γ ι’ αυτούς τους συναδέλ
φους. Πώς να εκφραστεί για τέτοιες ενέργειες; Πρά
ξεις που κλείνουν μέσα τους όλο το μεγαλείο του αν
θρώπου. Που αποδείχνουν έμπραχτα πως η ανθρωπιά, 
η αγάπη και η συμπόνοια δεν έπαψαν να δονούν την 
ανθρώπινη ψυχή, έστω κι αν η κοινωνία μας αλλά και η 
παγκόσμια κοινή γνώμη έχει αντίθετη γνώμη -  άποψη, 
που τη στηρίζει στις πράξεις βίας και απανθρωπιάς των 
καιρών μας.

Οι επικεφαλείς αξιωματικοί του Κέντρου Άμεσης

Δράσης Αττικής, Μιχάλης" και Γιαννίκος, σε σχετική 
ερώτηση του περιοδικού μας είπαν:

«Ήταν περίπου Π .00' η ώρα. Περίπου μια ώρα πριν 
την αλλαγή του χρόνου. Στο τηλέφωνο που κτύπησε 
ακούστηκε η φωνή του δημοφιλούς ηθοποιού μας Κώ
στα Βουτσά, που μετά τις ευχές του, μας γνωστο
ποίησε, ότι τηλεφωνεί από την εκπομπή της Ε.Ρ. Τ. «Εδώ 
και η τύχη σας» και ότι ύστερα από κλήρωση, η τύχη 
χαμογέλασε σε δυο πληρώματα περιπολικών που αυτή 
την ώρα εργάζονταν. Το περιπολικό που εκινείτο στην 
Α. Συγγρού και το αντίστοιχο της περιοχής Μενιδιού. 
Τα τυχερά περιπολικά κέρδισαν από 100.000 δρχ. το 
καθένα. Μέσω ασυρμάτου ανακοινώσαμε το ευχάριστο 
γεγονός στα πληρώματα και βέβαια τις ευχές και την 
ικανοποίηση ολόκληρης της αλλαγής. Ζήτησαν να 
συναντηθούν και η επιθυμία τους εκπληρώθηκε όταν 
το κέντρο είχε την ευχέρεια. Συναντήθηκαν στο Πεδίο 
Άρεως. Μετά από λίγο ανεκοίνωσαν ότι επιθυμούσαν 
να έλθουν στο Κέντρο. Ήταν πολύ χαρούμενοι και οι 
πέντε. Μας εξέπληξαν όταν μας ανέφεραν, ότι απεφά- 
σισαν, να προσφέρουν τις 200.000 που κέρδισαν, στην 
οικογένεια του δολοφονηθέντα, την παραμονή Χρι
στουγέννων, συναδέλφου Χρήστου Μάτη. Για την εν
έργεια τους αυτή τα λόγια περιτεύουν. Μπράβο τους. 
Για τον καινούριο χρόνο πολλές ευχές, υγεία, αγάπη, 
ειρήνη σ' όλο τον κόσμο. Για την Ελληνική Αστυνομία 
που κάνει τα πρώτα βήματα, να ζήσει σ ’ ένα κλίμα αγά
πης και κατανόησης με τον πολίτη και να μη ξαναζήσει 
τόσο άσχημες και τραγικές στιγμές. Είναι άδικο και 
απάνθρωπο στις μέρες μας, να θρηνούμε αθώα θύ
ματα. Συναδέλφους που το μόνο τους αμάρτημα είναι η 
διαφύλαξη της τάξης και της ησυχίας των πολιτών -  
Καλή χρονιά σε όλους».

Ας ακούσουμε όμως και τους πρωταγωνιστές τυχε
ρούς Αμεσοδρασίτες, που όλοι συμφώνησαν με τον 
ενωμοτάρχη Ανδρέα Βλάχο.

«Το χαμόγελο της τύχης, τις στερνές ώρες του χρό
νου που έφευγε, ήταν για εμάς ένα ευχάριστο γεγο
νός. Αναλογισθήκαμε την τραγική κατάσταση της οικο
γένειας του αδικοχαμένου συναδέλφου μας Χρήστου 
Μάτη και ομόφωνα πήραμε την απόφαση. Μας δόθηκε 
η ευκαιρία να προσφέρουμε το χρηματικό αυτό ποσό 
που μας χάρισε η τύχη, σαν ελάχιστο δείγμα συμπαρά
στασης, σαν ένα μικρό μνημόσυνο στον δολοφονη- 
θέντα συνάδελφο -  Ευχόμαστε να μη θρηνήσουμε στο 
εξής άλλο θύμα. Να σταματήσει η βία που μαστίζει 
παγκόσμια την εποχή μας, και ολόκληρη η ανθρωπό
τητα να βρει το δρόμο που απεγνωσμένα αναζητά και 
να ζήσει επί τέλους ειρηνικά και ανθρώπινα.

Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο».
Κλείνοντας τη μικρή αυτή αναφορά στο μεγάλο και 

συνταραχτικό αυτό γεγονός της άγριας δολοφονίας 
του αστυφύλακα Χρήστου Μάτη και απευθυνόμενοι 
στην χαροκαμένη οικογένειά του, ευχόμαστε όπως ο 
Θεός, γαληνέψει τον πόνο και στείλει την παρηγοριά 
και το βάλσαμο του στην απέραντη θλίψη τους. Ο απέ
ραντος πόνος τους δεν χάνεται με λόγια. Όμως πρέπει 
να ξέρουν ότι εγέννησαν θνητό. Και στην συγκεκρι
μένη περίπτωση θνητό μεν αλλά ήρωα.

Αλησμόνητε Χρήστο Μάτη. Κοιμήσου ήρεμος στον 
αιώνιο ύπνο σου, στο χώρο της απέραντης σιωπής. 
Εκεί όπου οι δίκαιοι αναπαύονται. Κι όταν ακούς εδώ 
κάτω σειρήνες να ουρλιάζουν, τουφέκια να πυροδο
τούν και κάμες να ματώνουν, δεήσου προς τον Ύψι- 
στο. Εσύ γνωρίζεις καλύτερα απ’ όλους μας το λόγο. 
Καλό σου ταξίδι μεγάλε νεκρέ.

Αιώνια σου η μνήμη άγνωστε αστυφύλακα Χρή — 
στο Μάτη, και βαθιά γνώριμε συνάδελφε.

Λ . Σ .
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Σε λίγο χρόνο η αστυνομία θα δεί
ξει το νέο της πρόσωπο: Παρουσία 
και αποτελεσματικότητα. Η φράση 
αυτή ανήκει στον υπουργό Δημό
σιας Τάξης Γιάννη Σκουλαρίκη, σε 
συνέντευξή του στην εφημερίδα 
«ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ».

Το κύριο θέμα της συνέντευξης 
ήταν οι ιδιωτικές εταιρείες παροχής 
προστασίας για τις οποίες ο υπουρ
γός είπε ότι δημιουργούν προβλή
ματα και το υπουργείο μελετά το 
νομικό καθεστώς λειτουργίας τους 
και της κατάργησής τους.

Σχετικά με την εγκληματικότητα ο 
υπουργός διευκρίνησε ότι η χώρα 
μας έχει το μικρότερο ποσοστό από 
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η κάθε 
εποχή - είπε - έχει την ιδιαιτερότητά 
της και στην εγκληματικότητα. Η 
χώρα μας δεν ήταν έτοιμη να δεχθεί 
τη σημερινή μορφή της εγκληματι
κότητας και σιγά - σιγά προσαρμόζε
ται. Μια προωθημένη μορφή προσ
τασίας από την ' εγκληματικότητα 
στην οποία και εμείς θα φθάσουμε

είναι η δημιουργία ζωνών αυτοπρο
στασίας.

Κάθε συνοικία θα αυτοπροστα- 
τεύεται, όπως στο εξωτερικό, όπου 
μάλιστα υπάρχουν και ταμπέλες που 
αναφέρουν ότι «αυτή η περιοχή αυ- 
τοπροστατεύεται» και όπως και να 
το κάνουμε ο κλέφτης το'σκέφτεται 
για να την πλησιάσει. Μια και υπάρ
χουν τα συνοικιακά συμβούλια πι
θανόν να αναλάβουν αυτά την ορ
γάνωση αυτού του έργου, θα ορί
ζονται, δηλαδή, εκ περιτροπής άν
θρωποι που θα αναλαμβάνουν να ει
δοποιούν την Αστυνομία όταν επι
σημαίνουν ύποπτους θορύβους και 
κινήσεις ατόμων.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι η αστυ
νομία προσαρμόζεται στις απαιτή
σεις της εποχής. Είπε χαρακτηρι
στικά «...Μην ξεχνάτε ότι είμαστε 
μια πόλη «ανοχύρωτη» στη σημε
ρινή εγκληματικότητα. Έχει τόσο 
κακή δόμηση η Αθήνα που ο κακο
ποιός ξεφεύγει εύκολα, τον χά
νουμε.

Είναι τόσο κακό το κυκλοφοριακό 
μας που τα περιπολικά δεν μπορούν 
να φτάσουν έγκαιρα. Απ’ την άλλη 
μεριά έχουμε και το γείτονα που

αδιαφορεί! Δεν κάνει ένα τηλεφώ
νημα στην αστυνομία όταν ακούσει 
ή δει κάτι που δεν του αρέσει. Και 
φταίμε και μεις οι πολίτες.

Η αιτία.

»Δεν φτάνει που τα σπίτια μας, 
λόγω κατασκευής, δεν είναι καλά 
ασφαλισμένα, όπως στο εξωτερικό, 
κρατάμε στα συρτάρια μας χρήματα 
και τιμαλφή κι αυτό το ξέρει καλά ο 
κλέφτης. Η κυκλοφορούμε με πολλά 
λεφτά πάνω μας. Σιγά - σιγά θα μά
θουμε να συναλλασσόμεθα με επι
ταγές. Ύστερα, βλέπεις κάτι άλλο 
απαράδεκτο: Έχουμε γεμίσει υπο
καταστήματα Τραπεζών. Πάνε και 
κάνουν υποκαταστήματα σε μια γει- 
τονίτσα με δύο υπαλλήλους όλους 
και όλους και περνάς απέξω και βλέ
πεις το ταμείο. Σε ποια Τράπεζα ξέ
νου κράτους μπορείς να πλησιάσεις 
τόσο εύκολα το ταμείο;».

Τέλος αναφερόμενος στις δολο
φονικές απόπειρες εναντίον ξένων 
διπλώματών, είπε ότι τέτοια κρού
σματα γίνονται παντού και ότι η 
χώρα μας με τη γεωγραφική θέση 
που έχει, τον ανοιχτό τουρισμό και 
την εύκολη επικοινωνία διευκολύνει 
την εισαγωγή εγκληματιών. Και 
κατάληξε με την αισιόδοξη διαπί
στωση ότι είμαστε μια ήσυχη γενικά 
χώρα.

Συνέντευξη του υπουργού 
Δημόσιας Τάξης 
κ. Γ. Σκουλαρίκη  

στη “Μ ΕΣΗ Μ Β ΡΙΝ Η ,, 
και στις “ΕΙΚΟΝ
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Στο περιοδικό «ΕΙΚΟΝΕΣ» δημο-

Σ ε ηλικία 12 χρόνων, με τη δι
κτατορία του Μεταξά στο 
αποκορύφωμα, ξεκοκάλιζε 

από τις εφημερίδες όλα τα ελληνικά 
και διεθνή γεγονότα.

Στα 16 του, γράφτηκε στην ΕΠΟΝ 
και πρόσφερε βοηθητικές υπηρε
σίες στους αντάρτες του ΕΛΑΣ που 
χτυπούσαν τους ναζί κατακτητές 
όπου τους εύρισκαν.

Τρία χρόνια αργότερα προσχώ
ρησε στη Σοσιαλιστική Δημοκρατική 
Νεολαία του Γεωργίου Παπανδρέου.

Από τις τάξεις της Ένωσης Κέν
τρου συμμετείχε σαν δικηγόρος σε 
όλες τις μεγάλες δίκες του Ανένδο
του και των φοιτητικών αγώνων του 
1 - 1 - 4 ,  όπως και στη δίκη του 
«Ασπίδα». Μια περίοδος που άρχι
ζαν οι πρώτες του «δοσοληψίες» με 
τις Αρχές Ασφαλείας, με τις οποίες 
έφτασε στο απόγειο της σύγκρου
σης στο διάστημα της εφτάχρονης 
κατάλυσης της δημοκρατίας από το 
κίνημα των συνταγματαρχών.

Συλλήψεις, Μπουμπουλίνας, εξ
ορίες, αντιστασιακές οργανώσεις, 
προσαγωγές του στα αστυνομικά 
τμήματα για εκφοβισμό.

Ήταν τότε που ούτε μια στιγμή 
δεν θα περνούσε από το μυαλό του 
ότι μια μέρα θα έφτανε να είναι ο 
πολιτικός προϊστάμενος εκείνων 
που μια ζωή αντιμετώπιζε με όλες τις 
μορφές της αντιπαράθεσης.

Κι όμως, ο βουλευτής Ηλείας, από 
το 1974, Γιάννης Σκουλαρίκης το
ποθετήθηκε το 1981 υπουργός Δη
μοσίας Τάξεως. Προς γενική κατά
πληξη όλων όσων ήξεραν το χαρα
κτήρα του και τις θέσεις του και 
προς μεγαλύτερη κατάπληξη -  όπως 
ομολογεί -  του ίδιου!...

«Δεν μπορώ να το κρύψω ότι 
έπεσα από τα σύννεφα όταν διά
βασα στις εφημερίδες ότι τοποθε
τούμαι υπουργός Δημοσίας Τάξεως. 
Μπορώ να πω ότι η επιλογή αυτή με 
σοκάρησε σε τέτοιο βαθμό, ώστε για 
ένα εικοσιτετράωρο να το σκεφτώ 
πολύ σοβαρά αν θα πρεπε να απο
δεχθώ ή όχι τη θέση! Εξάλλου, μέχρι 
την ημέρα εκείνη ήμουν ο γραμμα
τέας της επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για 
τα αγροτικά θέματα και μάλιστα την 
επομένη των εκλογών ο Πρωθυ
πουργός μου είχε πει ότι θα ανα
λάβω το Υπουργείο Γεωργίας».

Ο κ. Γιάννης Σκουλαρίκης ξανα

φέρνει στο μυαλό του ενθυμίσεις 
που τις μετατρέπει σε λόγια με απλό 
και αυθόρμητο τρόπο. Συναισθημα
τικός και ειλικρινής σαν χαρακτή
ρας, ένα τελείως διαφορετικό 
πρόσωπο από αυτό που ενδεχομέ
νως να νομίζει η κοινή γνώμη, δεν 
άφησε ούτε μια φορά την υποψία ότι 
κάτι προσπαθεί να κρύψει, καθώς 
απαντούσε στις ερωτήσεις που του 
υπέβαλαν οι «Εικόνες».

-Τελικά, όμως, υποχωρήσατε 
στους δισταγμούς σας...

•  Και δεν το μετανιώνω. Εκ των 
υστέρων είδα ότι παρόλο που ήταν 
ένας από τους πιο δύσκολους το
μείς για την κυβέρνηση της αλλα
γής, άξιζε τον κόπο να δουλέψω με 
όλη μου την ψυχή. Υπήρχε έδαφος 
για παραγωγική εργασία, άμεσα 
συνυφασμένη με τη δημοκρατική 
εξέλιξη της χώρας.

-  Γιατί ήταν από τους πιο δύσκο
λους τομείς;

•  Όλη η υποδομή του υπουργείου 
και των Σωμάτων Ασφαλείας ήταν 
εδραιωμένη με έναν κόσμο αντίθετο 
με την ψυχολογία και τη φιλοσοφία 
του ΠΑΣΟΚ, που είχε πάρει τη λαϊκή 
ετυμηγορία για αλλαγές σε όλο το 
φάσμα της κοινωνικοπολιτικής 
ζωής.

-  Ποιους στόχους διαγράψατε 
αμέσως μόλις βάλατε στην άκρη 
τους συναισθηματισμούς σας και 
στρωθήκατε στη δουλειά;

•  Αν εννοείτε συναισθηματισμούς 
το γεγονός ότι βρέθηκα επικεφαλής 
μιας υπηρεσίας με την οποία βρι
σκόμουν σε συνεχή αντιπαράθεση, 
τότε πρέπει να σας πω ότι αυτοί 
ακριβώς οι συναισθηματισμοί με κα
θοδήγησαν στο τι έπρεπε να επι
διώξω σαν άμεση προτεραιότητα.

Από την πρώτη στιγμή διαπίστωσα 
ότι οι αστυνομικοί είναι παιδιά λαϊ
κών τάξεων, που πάντα η άρχουσα 
τάξη χρησιμοποιούσε σαν μέσο 
καταστολής. Μην ξεχνάτε, ακόμα, 
ότι η Αστυνομία έπαιζε συνέχεια 
αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρ
φωση εκλογικών αποτελεσμάτων 
είτε χρησιμοποιώντας τις μεθόδους 
της «εξυπηρέτησης» και του «ρου- 
σφετιού», είτε ασκώντας διωγμούς 
και ωμή βία.

Εκεί ακριβώς είδα ότι μπορούσε 
να αλλάξει από τα θεμέλια μια κατά
σταση, η δική μου προσωπική αντί
ληψη για το τι πρέπει να είναι τα Σώ
ματα Ασφαλείας.

Πιστεύω ότι σε κάθε δημοκρατική 
χώρα η Αστυνομία είναι φτιαγμένη 
για την εξυπηρέτηση του λαού και 
για την προάσπιση των συνταγματι
κών δικαιωμάτων του πολίτη. Δεν εί
ναι δυνατόν να καταντά δυνάστης 
και βιαστής της θέλησής του. Δεν 
είχαμε ποτέ Αστυνομία σαν θεσμό, 
αλλά για άλλες ανάγκες. Κατάσταση 
που ανατρέπεται σήμερα, καθώς
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διαμορφώνεται πραγματικό Αστυ
νομικό Σώμα με το νόμο της «εν
οποίησης».

Η φιλία με τον Ανδρέα

Άνθρωποι του πρωθυπουργικού 
περιβάλλοντος λένε, ότι ο κ. Παπαν- 
δρέου ποντάρησε σε αυτήν ακριβώς 
τη συναισθηματική υποδομή και τις 
γνωστές στον ίδιο προσωπικές αντι
λήψεις του κ. Σκουλαρίκη για το 
«πώς πρέπει να λειτουργούν» τα 
Σώματα Ασφαλείας, όταν έπαιρνε 
την ξαφνική απόφαση να τον τοπο
θετήσει υπουργό Δημοσίας Τάξεως.

Κάτι ακόμα που μέτρησε στη ζυ
γαριά των αποφάσεων του Πρωθυ
πουργού ήταν η τυφλή εμπιστοσύνη 
που είχε (και εξακολουθεί να έχει) 
στο πρόσωπο του παλιού του φίλου 
Γιάννη, έχοντας προς επίλυση «το 
πρόβλημα του ριζικού εκδημοκρα
τισμού της Αστυνομίας, που ήταν 
ένα από τα ισχυρά χαρτιά του 
40χρονου κατεστημένου της Δε
ξιάς».

Η φιλία Παπανδρέου -Σκουλαρίκη 
ξεκίνησε το 1959, σε ένα από τα τα
ξίδια του Ανδρέα στην Ελλάδα, πριν 
εγκατασταθεί μόνιμα εδώ. Μια φιλία 
που πολλές φορές μετατράπηκε σε 
χειροπιαστές πράξεις, όπως στα ξη
μερώματα της 21 ης Απριλίου, όταν ο 
Γιάννης Σκουλαρίκης έπαιξε κορόνα 
γράμματα το κεφάλι του και περ
νώντας μέσα από τα μπλόκα των 
τανκς εισχώρησε κρυφά μαζί με 

I τους Βερυβάκη, Παπαναγιώτου,
Βρανά και Ανδρικόπουλο στο Πολι
τικό Γραφείο του Ανδρέα Παπαν
δρέου και έκαψε όλα τα χαρτιά.

Όπως επίσης πήγε στα γραφεία 
των Δημοκρατικών Συνδέσμων, στη 
Χαριλάου Τρικούπη, πήρε όλα τα έγ
γραφα και τις καταστάσεις και τα 
έθαψε στον κήπο του σπιτιού της 
τότε μνηστής του (και σήμερα γυ- 

I ναίκας του) στο Γουδί, λίγα μέτρα
πιο κάτω από τη Στρατιωτική Διοί
κηση της Αθήνας...

Ο Γιάννης Σκουλαρίκης γεννή
θηκε στο χωριό Σμίλα του νομού 
Ηλείας. Ο πατέρας του, έμπορος 
σταφίδας, είχε τη δυνατότητα να 
συντηρεί την οικογένειά του χωρίς 
στερήσεις. Ήταν ένας «πάτερ φαμί
λιας» με επιβλητική προσωπικότητα 
και από τους γνωστούς Βενιζελι- 
κούς στην περιοχή. Το σπίτι του 
έμενε πάντα ανοιχτό σε όλους και 
ιδίως σε περιόδους πολιτικής αιχμής 
ο μικρός Γιάννης έβλεπε πρόσωπα 
και άκουγε συζητήσεις που έγιναν 
αφορμή γρήγορα να μπολιαστεί με 
το ενδιαφέρον της πολιτικής.

Ήταν ένας από τους καλούς μα
θητές. Λίγο βέβαια διαφορετικός 
από τους άλλους, γιατί μαθητής

ακόμα γυμνασίου άρχισε να διαβάζει 
ό,τι κοινωνιολογικά βιβλία έπεφταν 
στα χέρια του.

«Από τότε, λέει, με είχε εντυπω
σιάσει ο σοσιαλισμός και σαν έννοια 
και σαν περιεχόμενο».

Το 1947 ξεκίνησε τις σπουδές του 
στη Νομική Αθηνών. Και εντυπωσια
σμένος από την προσωπικότητα του 
Γεωργίου Παπανδρέου γράφτηκε 
στη Σοσιαλιστική Δημοκρατική Νεο
λαία, για να γίνει γρήγορα μέλος του 
Συμβουλίου της, από τους συνεργά
τες του άμεσου περιβάλλοντος του 
«Γέρου της Δημοκρατίας» και αργό
τερα στέλεχος της Ένωσης Κέν
τρου.

Σαν δικηγόρος «γκρέμισε» από τη 
Γ.Σ.Ε.Ε. τον πανίσχυρο τότε Μακρή, 
συμμετείχε στην Κίνηση Δημοκρα
τικών Δικηγόρων (την εποχή των 
Ιουλιανών), όπως επίσης και στη δη
μιουργία των Δημοκρατικών Συνδέ
σμων.

Τις πρώτες μέρες της δικτατορίας 
τον συνέλαβαν στου Ζωγράφου και 
τον πέρασαν για λίγες ώρες από το 
Γουδί. Αμέσως μετά οργανώθηκε 
στην ΕΚΔΑ και μαζί με τον Αντώνη 
Λιβάνη καιτονΣάκη Πεπονή μοίραζε 
προκηρύξεις στην Αθήνα, για να ξα- 
ναπεράσει πάλι από το Γουδί, πάλι 
για μερικές ώρες, όταν τον συνέλα
βαν 4 Ιουλίου μέσα στα... δικαστή
ρια!

Το Φθινόπωρο του 1967 αντικατέ
στησε τον Μένιο Κουτσόγιωργα 
(που είχε συλληφθεί) στη θέση του 
συνήγορου του επίσης φυλακισμέ
νου Ανδρέα Παπανδρέου, λειτουρ
γώντας παράλληλα και σαν σύνδε
σμος «Γέρου» -  Ανδρέα.

Το 1968, μετά την απόπειρα του 
Αλέκου Παναγούλη κατά του Παπα- 
δόπουλου, τον συνέλαβαν και πάλι, 
αυτή τη φορά για τα καλά! Παρέα με 
τους Λιβάνη, Κατσιφάρα και Γιώτα, 
οδηγήθηκε στην Μπουμπουλίνας 
για ενάμιση μήνα, στην Άμεση 
Επέμβαση Χωροφυλακής στο Μα
ρούσι για τρεις μήνες και μετά την 
κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου 
σε τέσσερις διαδοχικούς τόπους 
εξορίας: Καρδάμυλα Χίου, Άγιο Νι
κόλα Κυνουρίας (όπου βρήκε τον κ. 
Γιάννη Αλευρά), Πεντάλοφο Κοζά
νης (όπου βρήκε τον κ. Αντώνη Δρο- 
σογιάννη) και Αγία Πελαγία Κυθή
ρων.

-  Ποιος ήταν ο χειρότερος τόπος 
εξορίας;

•  Χωρίς αμφιβολία, ο Πεντάλοφος 
Κοζάνης. Ήταν άθλιες οι συνθήκες 
επιβίωσης και βαρύς ο χειμώνας. 
Από κει γλιτώσαμε με την επέμβαση 
του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού.

-Ή τα ν  και η γυναίκα σας μαζί;
•  Μ’ ακολούθησε σε πολλούς τό

πους εξορίας. Αλλά εκείνη είχε το 
δικαίωμα να επιστρέφει και στην 
Αθήνα. Όσο σκέφτομαι ότι παρα
λίγο να τιναχτεί ο δεσμός μας στον 
αέρα...

-  Πώς το είπατε αυτό;
•  Να... Σκέφτηκα τώρα ότι παρα

λίγο να μην παντρευόμαστε. Η δι
κτατορία μας βρήκε αρραβωνιασμέ- 
νους και όταν άρχισαν οι αλλεπάλ
ληλες συλλήψεις μου συζητούσα 
στην Κούλα ότι το μέλλον μας είναι 
εξαιρετικά αβέβαιο. Βρισκόμαστε 
μέσα στο σκοτάδι. Είχα και το παρά
δειγμα της Ισπανίας και της Πορτο
γαλίας με τις τόσες δεκαετίες δι
κτατορίας και με έπιανε απελπισία. 
Εγώ ήμουν ήδη «στόχος». Δεν μπο
ρούσα να τη βλέπω εκείνη να υπο
φέρει... Και ούτε ήξερα πόσο θα 
κρατούσε αυτή η κατάσταση...

-Τελικά, όμως, παντρευτήκατε...
•  Ακολουθήσαμε το παράδειγμα 

του μακαρίτη Παπατέρπου. Και 
εκείνος είχε το ίδιο πρόβλημα, αλλά 
πήρε την απόφαση. Το ίδιο κάναμε 
και μεις και παντρευτήκαμε όταν 
ήμουν εξορία στη Χίο. Το Μάρτιο 
του 1970 γεννήθηκε το πρώτο μας 
παιδί. Η Αθηνά. Το Γενάρη του 1972 
γεννήθηκε και ο Παναγιώτης.

-  Πώς τα φέρνατε βόλτα με τα οι
κονομικά, αφού πηγαίνατε από τη 
μια εξορία στην άλλη;

•  Δραματικά! Μας είχαν κόψει ένα 
επίδομα 17 δραχμών για φαγητό, ;; 
αλλά κανείς εξόριστος δεν το 
'παίρνε για λόγους αξιοπρέπειας. 
Εγώ επιζούσα με κάποια ελάχιστα 
χρήματα που κατάφερναν να μου 
στέλνουν μερικοί φίλοι...

Σήμερα στο σπίτι του

Τώρα, ο κ. Γιάννης Σκουλαρίκης 
και η οικογένειά του ζουν σ’ ένα με 
γούστο επιπλωμένο διαμέρισμα, 
απέναντι από το Νοσοκομείο Παί- 
δων στο Γουδί. Αντιπαροχή για τη 
μονοκατοικία (ιδιοκτησίας της γυ
ναίκας του) που μέσα στον κήπο, 
βαθιά χωμένα, έκρυβαν για εφτά 
χρόνια πολλά μυστικά.

Το προσωπικό του γραφείο είναι 
μικρό. Μια βιβλιοθήκη με λογιών λο
γιών εκδόσεις, από Μάο Τσε Τουνγκ 
μέχρι τόμους με τα πρακτικά της 
Βουλής. Όλα για κοινωνιολογία, πο
λιτική, ιστορία...

Δίπλα η φωτογραφία του Γεωρ
γίου Παπανδρέου με ιδιόχειρη 
αφιέρωση στον κ. Σκουλαρίκη, η φω
τογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου 
και παράσημα ξένων χωρών.

Άνθρωπος με έφεση προς την 
τάξη, έχει όλα τα χαρτιά του τακτο
ποιημένα σε ντοσιέ και πάντως όχι 
αφημένα πάνω στο γραφείο του.
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Είναι όλα τακτοποιημένα σε συρτά
ρια και ντουλάπια.

Δεν καπνίζει, αποφεύγει ποτά και 
καφέδες και είναι σύντομος στις τη
λεφωνικές του συνομιλίες, αφού 
προτιμά να έχει το συνομιλητή του 
απέναντι του και όσο του μιλάει να 
τον κοιτάζει στα μάτια.

Κάτω, στην είσοδο της πολυκα
τοικίας, ένας αστυφύλακας επιτηρεί 
το χώρο. Σαν υπουργός μπορεί να 
είναι πολιτικός «στόχος». Σαν 
υπουργός Δημοσίας Τάξεως μπορεί 
να ενοχλεί και τον υπόκοσμο.

«Και όμως, δεν αισθάνθηκα ποτέ 
άμεσο κίνδυνο, παρατηρεί. Γ ι’ αυτό 
και έχω ελαχιστοποιήσει τα προσω
πικά μέτρα ασφαλείας που προβλέ- 
πονται για τον εκάστοτε προϊστά
μενο αυτού του κρίσιμου υπουρ
γείου».

-Από την άλλη πλευρά, πολλοί 
παραπονούνται ότι οι κίνδυνοι με
γαλώνουν. Ό τ ι η εγκληματικότητα 
φουντώνει.

•  Σε σχέση με την Ευρώπη, έχουμε 
το χαμηλότερο δείκτη εγκληματικό
τητας σε ληστείες, βιασμούς, κλο
πές και εγκλήματα. Δεν το λέω για 
εφησυχασμό, αλλά το λέω επειδή το 
πιστεύω και επειδή αυτό αποδει- 
κνύουν οι διεθνείς στατιστικοί πίνα
κες. Αυτό που ίσως να δημιουργεί 
λανθασμένες εντυπώσεις είναι η 
ποιοτική μεταβολή στα λίγα επεισό
δια που παρατηρούνται στην Ελ
λάδα. Όπως για παράδειγμα η 
πρόσφατη δολοφονία του αστυφύ
λακα στην Εθνική Τράπεζα. Τέτοια 
εγκληματική πράξη είναι σπάνια 
εδώ. Και επόμενο είναι να «εντυπω
σιάζει» και να μεγιστοποιεί την 
ευαισθησία της κοινής γνώμης.

-Ό μω ς, υπάρχουν πολλές ανεξι
χνίαστες υποθέσεις...

•  Σας διαβεβαιώνω ότι «πληροφο
ριακά» έχουν εξιχνιαστεί σχεδόν 
όλες. Αλλά όχι «αποδεικτικά». Ξέ
ρουμε πρόσωπα και πράγματα, εί
μαστε βέβαιοι για ενόχους, αλλά δεν 
έχουμε χειροπιαστά στοιχεία για να 
τους απαγγείλουμε κατηγορίες. 
Συνέπεια έλλειψης μέσων και υποδο
μής. Βλέπετε, με άλλες «μεθόδους» 
του παρελθόντος θα μπορούσαμε 
να είχαμε ομολογίες. Αλλά εμείς 
εφαρμόζουμε πλήρως τα συνταγμα
τικά δικαιώματα του πολίτη.

-Ό τα ν  λέτε «έλλειψη υποδο
μής»;

•  Εννοώ ότι η Αστυνομία είναι 
πολύ πίσω στην επιστημονική ανα- 
κριτική τέχνη. Και επαναλαμβάνω 
ότι «κόπηκαν» οι «μέθοδοι» του πα
ρελθόντος...

— Και όταν λέμε «έλλειψη μέσων»;
•  Κοιτάξτε. Διαμαρτυρόμαστε για 

ορισμένη αναποτελεσματικότητα

της Αστυνομίας, χωρίς να λαμβάνει 
κανείς υπόψη του τα ελάχιστα τε
χνικά μέσα που διατίθενται στα Σώ
ματα Ασφαλείας. Ο κρατικός προϋ
πολογισμός, με τόσο θεβαρυμένα 
προγράμματα σε άλλους τομείς, 
όπως η Άμυνα, η Υγεία, η Παιδεία, 
δεν αφήνει πολλά περιθώρια για την 
υλικοτεχνική υποδομή της Αστυνο
μίας, που είναι το κυριάρχο στοιχείο 
για ταχεία και αποτελεσματική 
αστυνόμευση, κάτω από τις σύγχρο
νες συνθήκες ανάπτυξης των πό
λεων, την κινητικότητα των κατοί
κων και του ελεύθερου τουρισμού.

Μην ξεχνάτε ακόμα την εδαφολο- 
γική διαμόρφωση της Ελλάδας, που 
περικλείεται από θάλασσα και έχει 
σύμπλεγμα νησιών, που σχεδόν δεν 
αστυνομεύονται. Ετσι η Αστυνομία 
αναγκάζεται συνεχώς να βρίσκεται 
σε άμυνα.

Προσθέστε και τη γεωγραφική 
θέση της χώρας, που βρίσκεται στο 
σταυροδρόμι τριών ηπείρων, όπου 
παρατηρούνται εξάρσεις των τρο
μοκρατικών ενεργειών.

-  Μεταφέρθηκαν και σε ελληνικό 
έδαφος...

•  Και πάλι σε σχέση με τον υπό
λοιπο κόσμο, έχουμε τα λιγότερα 
επεισόδια επίλυσης διαφορών αντι- 
μαχομένων κρατών ή πολιτικών 
ομάδων σε ξένο έδαφος. Μπορώ να 
πω, ελάχιστα.

-  Πώς θα μπορέσετε να προλά
βετε ενδεχόμενη αύξηση της τρο
μοκρατίας και της εγκληματικότη
τας στην Ελλάδα, αφού ήδη οι δεί
κτες στο διεθνή χώρο ανεβαίνουν;

•  Αυτός είναι και ο στόχος μας. 
Αλλά τα πάντα δεν λύνονται με τόσο 
άμεσο τρόπο. Χρειάζεται βελτίωση 
του ανθρώπινου δυναμικού, του 
τρόπου εργασίας των αστυνομικών 
και των μέσων που διαθέτουν.

Η Ελληνική Αστυνομία

-  Πόσο θα βοηθήσει σε αυτόν το 
στόχο το νομοσχέδιο της «ενοποίη
σης»;

•  Το διάστημα 1982 - 84 αναλώ
θηκε για τη μελέτη του προβλήμα
τος και τη θεμελίωση του νόμου. Το 
1985 αρχίζει το χτίσιμο της καινού
ριας Αστυνομίας, που θα δώσει με
γαλύτερη ποιότητα, παραγωγικό
τητα και σωστή αστυνόμευση, ώστε 
να γίνει και στην πράξη όργανο πα
ροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Και 
όλα αυτά μέσα στα συνταγματικά 
πλαίσια και μέσα στην ευαισθησία 
του λαού για τις ατομικές ελευθε
ρίες.

Πιστεύω ότι το Υπουργείο Δημο
σίας Τάξεως εντάσσεται στα παρα
γωγικά υπουργεία, διότι από τη σω

στή λειτουργία του διευκολύνεται η 
ατομική, κοινωνική και οικονομική 
δραστηριότητα των πολιτών, είτε 
σαν άτομα, είτε σαν κοινωνικές 
ομάδες.

Η κυβέρνηση, κατανοώντας αυτό 
τον ουσιαστικό ρόλο της, θα βοηθή
σει όσο το δυνατό περισσότερο, 
ώστε το υπουργείο να εκπληρώσει 
την υψηλή κοινωνική αποστολή του.

-Από το νομοσχέδιο της «εν
οποίησης» και της δημιουργίας μιας 
Ελληνικής Αστυνομίας προκλήθη- 
καν πολλές αντιδράσεις.

•  Επιχειρήθηκε πολιτική εκμετάλ
λευση του θέματος. Αυτό αποτελεί 
και το μεγαλύτερο ποσοστό των 
αντιδράσεων. Υπήρξαν επίσης κά
ποιες εύλογες ανησυχίες (ανθρώπι
νες ίσως), σαν και εκείνες που νιώθει 
ο καθένας σε κάτι το καινούριο.

-Αντιδράσεις υπήρξαν και από 
τους ίδιους τους αστυνομικούς...

•  Εκείνοι που έκαναν το θόρυβο 
ήταν όργανα που δεν λειτουργού
σαν σωστά. Που φοβόνταν ότι με το 
ενιαίο Σώμα θα απομακρύνονταν 
από την Αθήνα, όπου τους δινόταν η 
ευχέρεια μιας ανορθόδοξης λει
τουργίας. Ήδη, όμως, έχει γίνει 
κατανοητό ότι οι σωστοί αστυνομι
κοί είναι απαραίτητοι και ότι αυτοί 
δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα απο
λύτως.

-Π ό τε  θα ολοκληρωθεί η εν
οποίηση της Αστυνομίας; Πότε, δη
λαδή, θα έχουμε και την τοποθέ
τηση του πρώτου αρχηγού της;

•  Όπως σας είπα, προχωρούμε με 
εξαιρετικά προσεκτικά βήματα, για 
να αποφύγουμε κάθε δυνατό 
σφάλμα και για να οργανώσουμε όσο 
γίνεται καλύτερα το καινούριο 
Σώμα. Προς το τέλος της άνοιξης θα 
είναι έτοιμες και οι ενιαίες στολές.

Όσο γ ι’ αυτό που με ρωτήσατε, 
δεν το τοποθετώ πριν από το τέλος 
του Ιανουάριου...

-Γ ια  να ξαναγυρίσουμε πίσω και 
στη συζήτηση για την εγκληματικό
τητα: Εξακολουθούν να παραμέ
νουν ανοιχτοί οι φάκελοι των υπο
θέσεων που κληρονομήσατε, όπως 
του Γουέλτς, του Μάλλιου, της φω
τιάς στο Μινιόν ή στου Κατράντζου;

•  Δεν κλείνει ποτέ καμιά υπόθεση.
Για μας είναι ανοιχτές και τις επε
ξεργαζόμαστε συνέχεια.

-Σ ε  αυτές εμπίπτει και η οργά
νωση «17 Νοέμβρη»...

•  Και αυτό μας απασχολεί συν
εχώς και κάθε μέρα συμπληρώνουμε 
το φάκελο με στοιχεία. Είμαστε 
σχεδόν μέσα στο χώρο και πιστεύω 
ότι κάποιο λάθος ή κάποιο στοιχείο 
θα δώσει τη λύση.
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25 ΜΑΡΤΙΟΥ I------------------
Η επανάσταση του 1821 
στις “συμπληγάδες” της 

διεθνούς διπλωματίας
Η είδηση για την Ελληνική Επανά

σταση, που ξέσπασε εφτά μόλις 
χρόνια ύστερα από το Βατερλώ και 
σχεδόν ταυτόχρονα με τις εξεγέρ
σεις στην Ιταλία και την Ιβηρική 
Χερσόνησο, έφθασε στην Ευρώπη 
την ώρα που συνεδρίαζαν (Ιανουά
ριος -  Μάρτιος 1821) στο Laybach οι 
εκπρόσωποι των Δυνάμεων για να 
αποφασίσουν τη βίαιη καταστολή 
από την Ιερά Συμμαχία των απελευ
θερωτικών κινημάτων στη Νεάπολη 
και το Πεδεμόντιο.

Όπως ήταν φυσικό ο ξεσηκωμός 
των Ελλήνων προκάλεσε έκπληξη 
και ανησυχία στις ευρωπαϊκές απο
λυταρχίες. Απειλούσε την πολυπό
θητη ισορροπία, υπονόμευε την ευ
ρωπαϊκή τάξη και επέβαλλε την ανά
γκη αναπροσαρμογής στη στρατη
γική και τη διπλωματία. Γιατί ενδε
χόμενη επιτυχία της ελληνικής «αν
ταρσίας» και «αποστασίας» θα είχε 
αντικτύπους πολυσήμαντους: πολι
τικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς. 
Η Ελλάδα αποτελούσε νευραλγικό 
σταυροδρόμι, πρόσβαση στην Εγ
γύς και Μέση Ανατολή και γέφυρα 
προς τις δυο Ηπείρους. Ένα ελεύ
θερο και ανεξάρτητο ελληνικό 
έθνος θα δημιουργούσε νέα κατά
σταση με απρόβλεπτες και Παγκό
σμιες εμβέλειας συνέπειες. Το Ανα
τολικό Ζήτημα, η τύχη δηλαδή της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας, γινό
ταν ξαφνικά διεθνές.

Αυτόματα, όλα τα Ανακτοβούλια 
τάχθηκαν εναντίον των Ελλήνων. 
Ήταν η εφαρμογή της πολιτικής που 
χάραξε η Ιερά Συμμαχία στο Συν
έδριο της Βιέννης: συντήρηση με 
κάθε μέσο της φεουδαρχίας και των 
μοναρχικών καθεστώτων και συν
τριβή των επαναστατικών κινημά
των.

Πέρα ωστόσο, από τις γενικές αυ
τές θέσεις, κάθε δύναμη είχε δικούς 
της λόγους -  εξωτερικής πολιτικής, 
εθνικών συμφερόντων και περίπλο
κων διπλωματικών υπολογισμών -  
που υπαγόρευαν την εχθρική αντι

Η εικόνα του Παλαιών Πατρών Γερμανού που ευλογεί τα όπλα των 
αγωνιστών της Μεγάλης Επανάστασης, οφείλεται στο Θεόδωρο Βρυ- 
ζάκη, και είναι από τους περισσότερο γνωστούς και τους δημοφιλέ
στερους. Ενώπιον του θεού, κάτω από τους βόλους ναού, στον οποίο 
κατέφευγαν κατά τους χρόνους της δουλείας οι «κοπιώντες και πε- 
φορτισμένοι», ο λειτουργός του Υψίστου ετοιμάζεται για τον Αγώνα

μετώπιση του ελληνικού ξεσηκω
μού.

Υπήρχαν, πρώτα - πρώτα οι δεσμοί 
των Μεγάλων Δυνάμεων με τους 
Τούρκους και οι εγγυήσεις τους για 
την ακεραιότητα της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας. Οικονομικά και 
στρατηγικά τα αίτια. Από το ένα μέ
ρος η ελευθερία και τα ειδικά προ
νόμια που απολάμβανε το εμπόριο 
τους. Από το άλλο η προστασία των 
μεγάλων δρόμων που οδηγούσαν 
στην Ασία. Και ακόμα η παρεμπόδιση 
της καθόδου των Ρώσσων στη Με
σόγειο.

Μετά την Ελληνική Επανάσταση, 
η προαιώνια ανησυχία των Αγγλο- 
γάλλων για το ενδεχόμενο να προω
θηθεί η Ρωσία στις θερμές θάλασ
σες έπαιρνε νέες διαστάσεις 
(υπήρχε ο Καποδίστριας, ο διαπρε

πέστερος Έλληνας της εποχής, ο 
υπουργός Εξωτερικών του τσάρου). 
Το πρόβλημα της Αγγλίας και της 
Γαλλΐας ήταν να περιορίσουν τη ρω
σική επιρροή στήν Ελλάδα χωρίς 
παράλληλα να εξασθενίσουν την 
Οθωμανική αυτοκρατορία που ανα
χαίτιζε κάθε απόπειρα της Ρωσίας 
να επεκταθεί στην περιοχή της Εγ
γύς και Μέσης Ανατολής.

Ειδικά οι Άγγλοι δεν ήθελαν να 
αλλάξει τίποτα στην Οθωμανική 
Ανατολή. Η αδιατάρακτη εξουσία 
του σουλτάνου αποτελούσε εγ
γύηση πως τα στενά θα έμεναν κλει
στά για τους Ρώσους. Ήταν τα ερεί
σματα που χρειάζονταν σε στεριά 
και θάλασσα. Από αυτή την πολιτική 
του «ρωσικού δέους» επήγασε το 
δόγμα για την ακεραιότητα της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας που
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Η γενιά της Επανάστασης είχε επιτελέσει το έργο της. Η απελευ- 
θερούμενη χώρα είχε ανάγκη των νέων ανθρώπων. Το νάημα αυτό έχει 
ο πίνακας του Cenod Ανάμεσα σε σπασμένα κιονόκρανα και με οΒηγό 
το Σταυρό, ο αγένειος πολεμιστής ετοιμάζεται να συνεχίσει την προσ
πάθεια των πατέρων για την αναγέννηση της Ελλάδας. (Συλλογή Ν. 
Δικαίου, Πινακοθήκη Αρχιεπισκοπής Κύπρου)

κατοχυρωνόταν και από τη συνθήκη 
του 1814. Για την Αγγλία, το απαρα
βίαστο των τουρκικών εδαφών ήταν 
ζήτημα ζωής ή θανάτου.

Έπειτα η Οθωμανική αυτοκρατο
ρία ήταν για τους Άγγλους από αιώ
νες ο πιο κοντινός, ο πιο πρόσφορος 
και ο πιο ανοιχτός για οικονομική 
εκμετάλλευση χώρος. Διακυβεύον- 
ταν, ωστόσο, και άλλα συμφέροντα. 
Μια ελεύθερη και ανεξάρτητη Ελ
λάδα θα εξελισσόταν σε ναυτική δύ
ναμη επικίνδυνη για τα αγγλικά οι
κονομικά συμφέροντα.

Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέ
σουμε και τις ενστικτώδεις αντιδρά
σεις που προκαλούσε υπόνοια πως 
την Ελληνική Επανάσταση είχαν 
υποκινήσει οι Ρώσοι.

Ο έκδηλος αγγλικός φιλοτουρκι- 
σμός, ειδικά στην πρώτη περίοδο

του Αγώνα, οφειλόταν κυρίως στην 
αναστάτωση του καρποφόρου αγ
γλικού εμπορίου και στη διαταραχή 
της αγγλικής πολιτικής στην Ανα
τολή. Τα περισσότερα στελέχη του 
Οθωμανικού στόλου ήταν Άγγλοι. 
Ενενήντα περίπου αξιωματικοί βρή
καν το θάνατο κατά την καταστροφή 
της τουρκικής ναυαρχίδας από το 
πυρπολικό του Κανάρη στη Χίο. Ο 
Τουρκικός στόλος κατέφευγε σε 
ώρα ανάγκης -  παρά την αγγλική 
«ουδετερότητα» -  στα επτανησιακά 
λιμάνια. Και είναι γνωστό πως οι Ά γ 
γλοι πρόξενοι κερδοσκοπούσαν 
εφοδιάζοντας τα πολιορκημένα 
τουρκικά κάστρα ή είχαν μεταβλη
θεί σε πράκρορες και κατασκόπους 
των Τούρκων.

Την ίδια στρατηγική ακολουθούσε 
και η Γαλλία από την επανάσταση

του 1789 ως την παλινόρθωση. Ακε
ραιότητα της Οθωμανικής αυτοκρα
τορίας για την ανάσχεση κάθε από
πειρας καθόδου της Ρωσίας στη 
Μεσόγειο.

Παράλληλα όμως, στα πλαίσια του 
ανταγωνισμού της με την Αγγλία 
στην ανατολική Μεσόγειο, προσπα
θούσε να δημιουργήσει προγεφύ
ρωμα στην Αίγυπτο ενισχύοντας τον 
Μεχμέτ Αλή με τη μακροπρόθεσμη 
προοπτική αποχωριστικών τάσεων 
και αυτονομιστικών εξελίξεων. Αυτή 
ακριβώς η Γαλλική πολιτική, που εκ
δηλώθηκε με τον εκσυγχρονισμό 
του στρατού και του ναυτικού της 
Αιγύπτου, θα προκαλέσει, λίγα χρό
νια αργότερα, τα μεγαλύτερα δεινά 
στη μαχόμενη Ελλάδα.

Οι Γ άλλοι είχαν και άλλους λόγους 
να απεχθάνονται την Ελληνική Επα-
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νάσταση και να αντιδρούν έμπρακτα 
στην προοπτική ενός ανεξάρτητου 
ελληνικού κράτους στη βαλκανική 
χερσόνησο και το Αιγαίο. Ανησυ
χούσαν για τον εμποροναυτικό αν
ταγωνισμό των Ελλήνων. Όπως εί
ναι γνωστό η ελληνική ναυτιλία είχε 
από τις τελευταίες κιόλας δεκαετίες 
του 18ου αιώνα, εκτοπίσει εντελώς 
τους Γάλλους από την Οθωμανική 
Ανατολή.

Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέ
σουμε και τις αντιδράσεις της γαλ
λικής μοναρχίας και των αξιοματού- 
χων της μπροστά σε κάθε επανα
στατική εκδήλωση που διατάρασσε, 
ή και αμφισβητούσε μόνο την αιω
νιότητα της εξουσίας των ηγεμό
νων.

Αναστάτωση προκάλεσε η Ελλη
νική Επανάσταση στο αυστριακό 
ανακτοβούλιό. Η αντίδρασή του 
υπήρξε άγρια και αδιάλλακτη. Η Αυ
στρία καταδυνάστευε ξένους 
λαούς. Είχε στην κατοχή της την 
Ουγγαρία καθώς και ιταλικά και 
σλαβικά εδάφη. Ο ξεσηκωμός των 
Ελλήνων αποτελούσε επικίνδυνο 
παράδειγμα. Θα μπορούσε να προ- 
καλέσει εξέγερση και των υποδού
λων λαών που εκείνη τυραννούσε. 
Έπρεπε γ ι’ αυτό να συντρίβει.

Την Αυστριακή πολιτική, που απέ
βλεπε στη στερέωση και τη διαι
ώνιση της «καθεστηκυίας τάξεως» 
και στο εσωτερικό και στο εξωτε
ρικό, είχε διαμορφώσει ο καγκελλά- 
ριος Μέττερνιχ. Δόγμα του η ακε
ραιότητα, το αδιαίρετο της Οθωμα
νικής αυτοκρατορίας. Γιατί αυτό 
αποτελούσε εγγύηση για τη δια
σφάλιση της αυστριακής κυριαρχίας 
πάνφ σε ξένους λαούς.

Ο Αυστριακός καγκελλάριος δια
τύπωνε με ωμότητα την πολιτική του 
φιλοσοφία «Μόνο οι μονάρχες 
έχουν δικαίωμα να καθορίζουν τις 
τύχες των λαών. Οι ηγεμόνες ευθύ- 
νονται για τις πράξεις τους μόνο 
απέναντι στο Θεό.»

Έλεγε επιγραμματικά: «Πέρα από 
τα ανατολικά σύνορά μας τριακό
σιες ή τετρακόσιες χιλιάδες κρεμα
σμένοι, στραγγαλισμένοι, παλουκω- 
μένοι δεν είναι και σπουδαίο πρά
γμα».

Και ο στενώτερος συνεργάτης 
του, ο θεωρητικός της απολυταρ
χίας Friedrich von Geng: «Ας γίνει 
οτιδήποτε στην Ισπανία, στην Πορ
τογαλία, στη Βόρεια και Νότια Αμε
ρική. Μπορούμε να περιμένουμε με 
ηρεμία. Εντελώς διαφορετικά είναι 
τα πράγματα σε ό,τι αφορά την πο
ρεία και τις τύχες των ανατολικών 
γειτονικών μας κρατών. Εδώ πρό
κειται για τη διατήρηση ή την κατα
στροφή του πολιτικού μας συστήμα
τος, είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου».

Ο Μέττερνιχ ανησυχούσε επίσης 
μήπως εκμεταλλευθούν την Ελλη
νική Επανάσταση οι Ρώσοι, που από 
την εποχή του Μεγάλου Πέτρου 
επεκτείνονταν, ροκανίζοντας τμή
ματα της Οθωμανικής αυτοκρατο
ρίας. Οι Ρώσοι είχαν συμφέροντα 
στη Βαλκανική και ευνοούσαν τα 
απελευθερωτικά κινήματα γιατί 
προωθούσαν την επιρροή τους προς 
τον μεσογειακό χώρο.

Η πολιτική της Αυστρίας θα παρα- 
μείνει σταθερά εχθρική σε όλη τη 
διάρκεια του αγώνα. Και όταν ακόμα, 
το 1825, η Βιέννη πρότεινε την 
πλήρη ελληνική ανεξαρτησία, το κί
νητρο της πρωτοβουλίας της ήταν η 
εξουδετέρωση της ρωσικής επιρ
ροής.

Αλλά ούτε οι τσάροι επιθυμούσαν 
τη δημιουργία ισχυρού ελληνικού 
έθνους από φόβο μήπως προκαλέ- 
σει τη διάλυση της Οθωμανικής αυ
τοκρατορίας και την προώθηση στα 
νότια σύνορα της Ρωσίας των Αγ- 
γλογάλλων. Προτιμούσαν το σουλ- 
τανικό δεσποτισμό -  από ιδεολογική 
συγγένεια -  σε μια εξασθενημένη 
αλλά όχι καταρρέουσα Χώρα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η έκθεση 
ειδικής επιτροπής που συγκροτή
θηκε στην Πετρούπολη για τη με
λέτη των ρωσοτουρκικών σχέσεων 
είχε αποφανθεί το 1819 ότι η ακε
ραιότητα της Οθωμανικής αυτοκρα
τορίας πρόσφερε πλεονεκτήματα 
στη Ρωσία. Έπρεπε όμως, η Τουρκία 
να είναι υποχείρια. Εικοσιτρία χρό-

Ιερολοχιτες μαχόμενοι κατά των Τούρκων. Εθνικό Ιστορικά



έστειλε στην πύλη το γνωστό τελε
σίγραφο.

Οι δύο χώρες βρέθηκαν στα πρό
θυρα του πολέμου. Αλλά οι Ρώσοι 
δεν αποτόλμησαν ένοπλη ρήξη. 
Γνώριζαν ότι θα αντιμετώπιζαν και 
τις τρεις άλλες Δυνάμεις συνασπι
σμένες.

Τελικά η τσαρική πολιτική απέ
τρεψε τη διάλυση του ευρωπαϊκού 
τμήματος της Οθωμανικής αυτο
κρατορίας.

Άλλωστε και ο Καποδίστριας είχε 
εκφράσει την αντίθεσή του στον ξε
σηκωμό των Ελλήνων. Πίστευε πως 
έπρεπε να δημιουργηθούν ειδικές 
συνθήκες στη Βαλκανική και πως η 
εθνική απελευθέρωση θα πραγμα- 
τοποιόταν ύστερα από μια σειρά 
μετασχηματισμών στην περιοχή. Και 
στήριζε τις ελπίδες του σε ένα νέο 
ρωσοτουρκικό πόλεμο.

Στις 19 Ιουλίου 1821 ο τσάρος 
πρότεινε στη Γαλλία συνεργασία για 
τη λύση του ελληνικού προβλήμα
τος προσφέροντάς της την Πελο
πόννησο ως προτεκτοράτο. Η πρό
ταση δεν είχε ευνοϊκή υποδοχή. 
Κατά τη γαλλική Κυβέρνηση «η Ελ
ληνική Επανάσταση ευνοεί μόνο τη 
Ρωσία. Η Γαλλία ενδιαφέρεται να 
μείνουν τα πράγματα όπως έχουν».

Είναι ωστόσο, γεγονός ότι η μό
νιμη ρωσοτουρκική αντιδικία εν- 
θάρρυνε τους βαλκανικούς λαούς. 
Εκμεταλλευόταν τις ευκαιρίες και 
κάθε τριάντα χρόνια ξεσηκώνονταν 
για να αποσείσουν τον Οθωμανικό 
ζυγό. Η Ελληνική Επανάσταση θα 
παρασύρει τελικά τη Ρωσία σε πό
λεμο κατά της Τουρκίας με αποτέ
λεσμα να φθάσουν στην Ανδριανού- 
πολη τα ρωσικά στρατεύματα, ενώ οι 
Αγγλογάλλοι και Αυστριακοί θα 
παρακολουθούν έκπληκτοι τις 
απροσδόκητες εξελίξεις.

Γ ενικά αν εξαιρέσουμε τη Ρωσία, 
που ως ομόθρησκη χώρα φαινόταν ο 
φυσικός προστάτης των Ελλήνων, οι 
άλλες Δυνάμεις υιοθετούσαν 
εχθρική στάση σε κάθε απολυτρω
τική απόπειρα που θα απειλούσε με 
ακρωτηριασμό την Οθωμανική αυ
τοκρατορία. Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι 
προόριζαν την Ελλάδα για πεδίο μά
χης κατά τους μελλοντικούς αντα
γωνισμούς τους στην Εγγύς και 
Μέση Ανατολή.

Αυτή η στάση της δυτικής διπλω
ματίας επέτρεψε στο σουλτάνο να 
επιδείξει αδιαλλαξία, με την ελπίδα 
ότι οι ευρωπαϊκές φιλικές του Δυνά
μεις θα συγκρατούσαν τη Ρωσία 
ώσπου να εξουδετερώσει τελειω
τικά τους Επαναστάτες.

Στα αρχεία του γαλλικού Υπουρ
γείου Εξωτερικών υπάρχει ένα κεί
μενο που συμπυκνώνει την ανάλυση 
του ελληνικού προβλήματος στα
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νια πριν από την Ελληνική Επανά
σταση, το 1798, αμέσως μετά την 
εισβολή του Ναπολέοντα στην Αί
γυπτο, οι Ρώσοι έσπευσαν να υπο
γράψουν τη συνθήκη συμμαχίας με 
τον προαιώνιο εχθρό τους, τους 
Τούρκους. Αυτή η συνθήκη αποτε
λεί το κλειδί για να ερμηνεύσουμε 
την πολιτική της Ρωσίας απέναντι 
στην Ελλάδα κατά την περίοδο του 
ξεσηκωμού. Ο πραγματικός εχθρός 
της δεν ήταν οι Τούρκοι αλλά οι αν
ταγωνιστικές Δυτικές Δυνάμεις.

Ισχυρή ανεξάρτητη Ελλάδα και 
μάλιστα στο πλευρό των Αγγλογάλ- 
λων θα αποτελούσε μεγαλύτερο 

. κίνδυνο από μια ακέραιη αλλά υπο
νομευμένη Οθωμανική αυτοκρατο
ρία.

Οι Τούρκοι που διέβλεπαν το βα
θύτερο νόημα της ρωσικής προσ
φοράς ειρήνης και συμμαχίας, θα 
καταγγείλουν την συνθήκη του 1798 
πριν από την εκπνοή της. Προτιμού
σαν τον Γάλλο εισβολέα από τον 
Ρώσο σύμμαχο.

Το 1821 οι Ρωσοτουρκικές σχέ
σεις ήταν τεταμένες εξαιτίας της 
συνθήκης του Βουκουρεστίου 
(1812). Ο τσάρος, επηρεασμένος 
από τον Αυστριακό καγκελλάριο 
Μέττερνιχ, θα αποκηρύξειτο κίνημα 
του Υψηλάντη στις Ηγεμονίες και θα 
εκφράσει τη νομιμοφροσύνη του 
στο σουλτάνο. Επιστρέφοντας, 
όμως, στην Πετρούπολη πληροφο- 
ρήθηκε τις σφαγές της Πόλης και 
τον απαγχονισμό του πατριάρχη και
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πλαίσια της επίσημης πολιτικής των 
Δυνάμεων και των αντιδράσεων των 
λαών. Είναι γραμμένο από τον Edo
uard Lefebure: «Οι Έλληνες είναι πια 
αδύνατο να ξαναγυρίσουν στη δου
λεία. Αλλά και η Πύλη δεν μπορεί να 
τους παραχωρήσει, τηρώντας τα 
προσχήματα, τις εξασφαλίσεις που 
αξιώνουν με τα όπλα στο χέρι. Η Αγ
γλία θέλει να διατηρήσει την ακε
ραιότητα της ευρωπαϊκής Τουρκίας 
και αυτό είναι φυσικό αφού ανταπο- 
κρίνεται στα συμφέροντά της.

Οι Έλληνες που ζητούν με τα 
όπλα την αυτοδιάθεσή τους, αντιμε
τωπίζονται με δυο διαφορετικούς 
τρόπους από την Ευρώπη. Από τις 
Κυβερνήσεις ως αντάρτες που πρέ
πει να συντριβούν, από τους λαούς 
ως Χριστιανοί που χρειάζονται 
προστασία. Έτσι, ενώ οι κυβερνή
σεις αγωνίζονται να αναχαιτίσουν το 
κίνημα που οδηγεί στην απελευθέ
ρωση των Ελλήνων, οι λαοί προσφέ
ρουν με ενθουσιασμό την εθελον
τική τους συμπαράσταση για το 
θρίαμβο των επαναστατών.

Πραγματικά, η ευρωπαϊκή Κοινή 
Γνώμη στεκόταν ομόθυμη, ανεξάρ
τητα από πολιτικούς προσανατολι
σμούς, κοινωνική ιδεολογία και 
θρησκευτικές πεποιθήσεις στο 
πλευρό των Ελλήνων.

Το Ανατολικό Ζήτημα, εξαιτίας 
του φιλελληνικού κινήματος που 
αναπτύχθηκε στην Ευρώπη και στην 
Αμερική, θα μετατοπισθεί σύντομα 
από τα ανακτοβούλια και τα διπλω
ματικά παρασκήνια στους λαούς, και 
θα δημιουργήσει ρεύματα και πάθη.

Οι πολεμικές επιτυχίες των Επα
ναστατών επέβαλλαν διαφοροποιή
σεις στην πολιτική και στρατηγική 
των Δυνάμεων, αναπροσαρμογές 
και ανακατατάξεις. Άρχισε η επε
ξεργασία σχεδίων για την προώθηση 
συγκεκριμένων εθνικών συμφερόν
των. Από το ένα μέρος το πνεύμα 
της Ιεράς Συμμαχΐας και το δόγμα 
για την ακεραιότητα της Οθωμανι
κής αυτοκρατορίας, από το άλλο οι 
ανταγωνισμοί των συμμάχων και οι 
καιροσκοπικές παρεμβάσεις. Η 
σκέψη ήταν απλή. Για να επιβιώσει η 
Ελληνική Επανάσταση χρειαζόταν 
εξωτερική συμπαράσταση. Και όπως 
ήταν φυσικό, η χώρα που θα αποφά
σιζε να προσφέρει βοήθεια, θα εξ
ασφάλιζε. επιρροή - πολιτική, οικο
νομική, στρατιωτική - στο μέλλον. 
Έτσι, παρά την απέχθεια των απο
λυταρχικών κυβερνήσεων προς την 
Επανάσταση, το ενδεχόμενο κά
ποιας διπλωματικής - έστω και 
ανορθόδοξης -  πρωτοβουλίας για 
ελληνική ανεξαρτησία προκαλούσε 
μόνιμες ανησυχίες. Και καμιά Κυ
βέρνηση δεν εννοούσε να παραμε- 
ρισθεί από τους ανταγωνιστές της.

Αρματολός. Υδατογραφία. Υπό Karl Haag Μουσείο Μπενάκη

Η προώθηση των θέσεων των Δυ
νάμεων στο Ανατολικό Ζήτημα, που 
έφερε με ορμή στην επιφάνεια την 
Ελληνική Επανάσταση, έγινε στα
διακά και μεθοδικά. Η πρώτη περί
οδος ήταν διερευνητική. Περιοριζό
ταν στη συγκέντρωση πληροφοριών 
για την εξακρίβωση των κινήτρων 
του ξεσηκωμού και επισήμανση των 
υποκινητών, των αντικειμενικών 
σκοπών και των απηχήσεων. Η χά
ραξη ξεκάθαρης και σταθερής εξ
ωτερικής πολιτικής απέναντι στους 
Έλληνες και τον αγώνα τους άρχισε 
να διαφαίνεται δειλά ύστερα από 
ένα χρόνο. Αν εξαιρέσουμε τη Ρωσία 
όλες οι Μεγάλες Δυνάμεις οργάνω
σαν δίκτυο πληροφοριών χρησιμο
ποιώντας κάθε λογής πράκτορες, 
ομοεθνείς εθελοντές, ξένους και 
έλληνες.

Η Αγγλική Κυβέρνηση ήταν εν

ημερωμένη ακριβέστατα για κάθε τι 
που γινόταν στην Ελλάδα από τις 
πληροφορίες που συγκέντρωναν επί 
τόπου οι πράκτορές της -  κυρίως 
«φιλέλληνες» -  και από την παρακο
λούθηση της αλληλογραφίας. Το 
ταχυδρομείο για την Ευρώπη περ
νούσε αναγκαστικά από τα Επτά
νησα. Τα καράβια έπρεπε να εκπλη
ρώσουν τις υγειονομικές διαδικα
σίες στα λοιμοκαθαρτήρια. Αλλά οι 
κανονισμοί λειτουργίας της καραν
τίνας ήταν προσαρμοσμένοι στις 
ανάγκες των Μυστικών Υπηρεσιών.

Αμέσως μετά τον Ελληνικό ξεση
κωμό οργανώθηκε στα Επτάνησα 
ένα παράρτημα της κεντρικής υπη
ρεσίας ελέγχου αλληλογραφίας που 
λειτουργούσε μυστικά στο Λονδίνο 
σε ένα κτίριο πλάι στο Κεντρικό Τα
χυδρομείο, στη Lambard street. Εκεί 
δούλευαν υπάλληλοι ειδικοί στην
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αποσφράγιση επιστολών, δεξιοτέ
χνες στα βουλοκέρια και τις σφρα
γίδες, οι ταλαντούχοι των αποκρυ
πτογραφήσεων.

Όλα τα γράμματα με προέλευση 
την Ελλάδα περνούσαν από τα χέρια 
του κατασκοπευτικού κέντρου, που 
λειτουργούσε στα επτάνησα. Έτσι η 
αγγλική Κυβέρνηση γνώριζε τα 
πάντα, ακόμα και τις μύχιες σκέψεις 
των πρωταγωνιστών του ξεσηκω
μού. Γνώριζε περισσότερα από όλες 
τις ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις. Πολύ 
περισσότερα και από την Ελληνική 
Διοίκηση, γιατί παρακολουθούσε και 
τις πρωτοβουλίες των αντιπάλων 
της, τα σχέδια και τις μηχανορρα
φίες που πλέκονταν στα παρασκή
νια. Γ νώριζε όλα τα μυστικά, τις 
αδυναμίες και τις ικανότητες των 
παραγόντων που κινούσαν τα ελλη
νικά νήματα στο εσωτερικό και στο 
εξωτερικό. Και μπορούσε να παρεμ
βαίνει στην κατάλληλη στιγμή να 
εξουδετερώνει τους ανταγωνιστές 
της και να εξυπηρετεί με τον καλλί
τερο τρόπο τα αγγλικά συμφέροντα.

Οι Άγγλοι ενδιαφέρονταν κυρίως 
για τη δράση των ξένων πρακτόρων 
άτην Ελλάδα, για τη δραστηριότητα 

[ του Καποδίστρια -  τον θεωρούσαν 
πράκτορα του τσάρου -  για τους 
Άγγλους και άλλους εθελοντές που 
βρίσκονταν στην Ελλάδα, για την 
πορεία των ελληνικών πραγμάτων, 
για τους προσανατολισμούς και τις 
επαφές των ηγετών στρατιωτικών 
και πολιτικών, για τους εσωτερικούς 
ανταγωνισμούς και τις προσωπικές 
αντιθέσεις τους και ακόμα για τις 
διάφορες κινήσεις των Ευρωπαϊκών 
Δυνάμεων στην επίμαχη περιοχή και 
τις διεισδύσεις τους στην Ελλάδα με 
σκοπό την εγκατάσταση του άλφα ή 
βήτα μονάρχη κ.λ.π.

Αλλά και οι Γαλλικές Μυστικές 
Υπηρεσίες ήταν λαμπρά ενημερω
μένες για τα Ελληνικά πράγματα. Οι 
διπλωματικές αντιπροσωπείες της 
Γαλλίας στην Ανάτολή και η ναυτΑ<ή 
μοίρα στα ελληνικά νερά αποτελού
σαν οργανωμένα κέντρα κατασκο
πείας. Η Μυστική Αστυνομία συγ
κέντρωνε πληροφορίες αυθεντικές 
από τους Γάλλους εθελοντές που 
βρίσκονταν στην Ελλάδα. Συνήθως 
ήταν βονοπαρτικοί αξιωματικοί, 
διωγμένοι από το στράτευμα, που 
αναζητούσαν επαγγελματική απο
κατάσταση στην Ελλάδα και συγ
χρόνως ήθελαν να απαλλαγούν από 
την αστυνομική παρακολούθηση. 
Αλλά και τυχοδιώκτες στρατιωτικοί. 
Αυτοί οι αξιωματικοί αφήνονταν 
ελεύθεροι να φύγουν. Και ύστερα 
ανοιγόταν συστηματικά η αλληλο
γραφία τους. Πολλοί από τους εθε- 

■ λοντές μεταβάλλονταν σε πράκτο
ρες των Γαλλικών Μυστικών Υπηρε
σιών.

Πληροφορίες συγκεντρώνονταν 
επίσης στο λιμάνι της Μασσαλίας, 
που αποτελούσε το κυριότερο κέν
τρο των αποστολών προς την Ελ
λάδα και η μοναδική σχεδόν πύλη 
επιστροφής στην Ευρώπη, με την 
μέθοδο της αναγκαστικής καραντί
νας.

Οι κυβερνήσεις της Αγγλίας και 
της Γαλλίας είχαν σιωπηρά συμφω
νήσει να αντιμετωπίσουν ως ανταρ
σία την Ελληνική Επανάσταση. Αυτό 
είχε ιδιαίτερη σημασία για τη Γαλλία 
που ετοίμαζε στρατιωτική επέμβαση 
στην Ισπανία για την ανατροπή του 
φιλελεύθερου συνταγματικού κα
θεστώτος εν ονόματι των ευρωπαϊ
κών Ανακτοβουλίων. Οι Γ άλλοι όμως 
έβλεπαν πως από την Αγγλική 
πλευρά είχε αναπτυχθεί «φιλελλη- 
νική δράση» για τη δημιουργία προ
γεφυρωμάτων επιρροής στην Ελ
λάδα. Την ίδια ωστόσο, πολιτική 
ακολουθούσαν και εκείνοι στην Αί
γυπτο, που αποτελούσε Οθωμανική 
επικράτεια.

Τελικά βρέθηκε η λύση. Οι δυο 
Κυβερνήσεις θα αντιμετωπίσουν 
όλα τα ενδεχόμενα, προσπαθώντας 
να εξουδετερώσουν η μια την επιρ
ροή της άλλης στην Ελλάδα. Θα 
ανέχωνται ή θα υποστηρίζουν έμ
μεσα τα φιλελληνικά κινήματα και 
θα κατασκοπεύουν τις πρωτοβου
λίες των ανταγωνιστριών Δυνάμεων 
για να αντιδράσουν ανάλογα. Ήταν 
μια πολιτική αυτοσχεδιασμού. Κα
νένα σχέδιο. Βλέποντας και κάνον
τας.

Έτσι παρατηρήθηκε τούτο το 
περίεργο. Να ανέχεται η Γαλλική 
Κυβέρνηση ή και να ευνοεί τη δράση 
Γάλλων εθελοντών στην Ελλάδα, μ’ 
όλο που αυτοί οι Γάλλοι ήταν εχθροί 
του καθεστώτος.

Το ίδιο έγινε και στην Αγγλία. Κυ
βέρνηση και Αντιπολίτευση συνερ
γάζονταν αρμονικά. Επίσημη ουδε
τερότητα αλλά ανοχή στις φιλελλη- 
νικές εκδηλώσεις. Ο αγγλικός νόμος 
χαρακτήριζε έγκλημα την κατάταξη 
Βρεταννού υπηκόου σε ξένο 
στρατό. Βρέθηκε, ωστόσο, η νομική 
λύση. Άγγλοι εθελοντές μπορούν 
να μεταβαίνουν στην Ελλάδα -  και 
πρέπει να διευκολύνωνται -  αν αυτό 
εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον!.

Αν εφαρμοζόταν ο νόμος έπρεπε 
να ασκηθεί δίωξη κατά του Gordon 
που έφθασε στην Ελλάδα το 1821. Ο 
Byron επίσης έπρεπε να συλληφθεί 
το 1823 στην Κεφαλονιά. Αντίθετα 
τον φιλοξένησαν επί μήνες οι αγγλι
κές αρχές.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι η αγ
γλική Κυβέρνηση έδινε την άδεια 
ταξιδιού στην Ελλάδα σε εθελοντές 
που θα εξυπηρετούσαν τα συμφέ- 
ροντά της. Γινόταν και επιλογή εθε

λοντών. Δεν πρέπει, μάλιστα, να 
αποκλεισθεί η αποστολή διορισμέ
νων «εθελοντών» και «φιλελλή
νων». Εύκολα μπορεί να διακρίνει 
τις σκοτεινές πλευρές· αυτού του 
φιλελληνισμού.

Η αγγλική Κυβέρνηση θα μπο
ρούσε να απαγορεύσει και την απο
στολή όπλων και πυρομαχικών στην 
Ελλάδα. Καμιά, όμως, επέμβαση δεν 
έγινε. Θα μπορούσε, επίσης να πα
ρεμποδίσει την έκδοση του δανείου. 
Αντίθετα το ενεθάρρυνε ή καλύτερα 
το υποκίνησε.

Την ίδια πολιτική ακολουθούσε 
και η Γαλλική Κυβέρνηση. Άφησε 
ανοιχτό το λιμάνι της Μασσαλίας για 
τις αποστολές εθελοντών και πολε
μικού υλικού. Δεν απαγόρευσε σε 
καμιά περίπτωση τους εράνους 
υπέρ των Ελλήνων επαναστατών. 
Φρόντιζε, όμως, να θέσει υπό τον 
έλεγχό της τους Γάλλους εθελον
τές που βρίσκονταν στην Ελλάδα. 
Και την ίδια στιγμή εφόδιαζε τον 
Μεχμέτ Αλή με πολεμικά σκάφη και 
του πρόσφερε τεχνική βοήθεια. 
Ελεύθερη στη Γ αλλία η στρατολογία 
μισθοφόρων από τον σατράπη της 
Αιγύπτου. Ο Γάλλος πρεσβευτής 
στην Κωνσταντινούπολη έστελνε 
στον Μεχμέτ Αλή τους δυσαρεστη- 
μένους «Φιλέλληνες» με συστατικά 
γράμματα.

Όσο για τους Ρώσους υπερφα- 
λαγγΐσθηκαν από τους Δυτικούς 
πολύ εύκολα. Παρά το γεγονός ότι 
βρίσκονταν σε πλεονεκτική θέση 
εξαιτίας της θρησκευτικής ομοδο- 
ξίας ακολούθησαν τη χονδροειδή 
πολιτική που υπαγόρευε η τυφλή 
απολυταρχία.

Αντίθετα ο Μέττερνιχ, μ’ όλο που 
υπήρξε ο πιο στυγνός και αδιάλλα
κτος διώκτης του Ελληνικού ξεση
κωμού, είχε κινητοποιήσει τις μυ
στικές υπηρεσίες του και υιοθε
τούσε διπλωματικούς ελιγμούς για 
τη δημιουργία προσβάσεων στην 
ηγεσία του Αγώνα.

Η Αμερική πάλι, παρά τις επίσημες 
διακηρύξεις υπέρ της Ελληνικής 
ανεξαρτησίας και παρά το ζωηρό 
λαϊκό φιλελληνικό κίνημα, ακολου
θούσε ουσιαστικά φιλοτουρκική πο
λιτική. Οχυρωμένες οι Κυβερνήσεις 
των Ηνωμένων Πολιτειών πίσω από 
το δόγμα Μονρόε απέφευγαν συ
στηματικά ενίσχυση των επαναστα
τών με την ελπίδα ότι θα πείσουν 
τους Τούρκους να υπογράψουν την 
πολυπόθητη εμπορική συμφωνία, 
που θα παραβίαζε το αγγλικό μονο
πώλιο και θα- δημιουργούσε τις 
προϋποθέσεις για οικονομικά προ
γεφυρώματα στην οθωμανική αυτο-- 
κρατορία. Η αμερικανική συμπαρά
σταση στον αγώνα της Ελληνικής 
ανεξαρτησίας υπήρξε αποκλειστικά 
λαϊκή.
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Μακρυγιάννης:

Ένας Αδολος 
Πατριώτης

Ο Μακρυγιάννης δεν ανησύχησε. 
Φαντάστηκε πως θα τακτοποιούσε 
την υπόθεση στα γρήγορα, μ’ ένα 
γερό «μπαξίσι», όπως γινότανε συν
ήθως. Γρήγορα, όμως, διαπίστωσε 
πως οι αλλόθρησκοι δεν αστειεύον
ταν. Κάποιος τον είχε «καρφώσει» 
για το σκοπό του ταξιδιού του. Και ο 
κάποιος αυτός δεν ήτανε άλλος από 
το στενό του... φίλο, που σ' αυτόν 
είχε αφήσει το εμπορικό του για να 
του το φυλάξει, ώσπου να γυρίσει. Ο 
άνθρωπος σκέφτηκε πραχτικά:
«Σειρά μου να πλουτίσω κι εγώ. Ευ
καιρία να γίνουνε δικά μου ό,τι έφ
τιαξε ο άλλος με τον ιδρώτα του. 
Αλυσοδεμένο, οι Τούρκοι τον μετα
φέρανε στην Άρτα και τον πετάξανε 
σ' ένα βαθύ και σκοτεινό μπουν
τρούμι. Σε τούτη τη φοβερή φυλακή 
έμεινε περισσότερο από δυο μήνες.

Ο άνθρωπος αυτός, που μας 
έδωσε τα ωραιότερα, τα παραστατι
κότερα, τα πιο συναρπαστικά απο
μνημονεύματα, απ’ όπου περνάει 
όχι μονάχα η Ελληνική Επανάσταση, 
αλλά κι ένα μεγάλο μέρος από την 
πολιτική ιστορία της νεώτερης Ελ
λάδας, δεν είχε την παραμικρή μόρ
φωση. Με πολλή δυσκολία μπο
ρούσε να γράφει και να συλλαβίζει. 
Κι ακόμα δεν ήτανε. ούτε κλέφτης, 
ούτε καν ψυχογιός κάποιου καπετά
νιου, ώστε να ξέρει από ακοή τουλά
χιστον τι σημαίνει πόλεμος. Ήτανε 
ένας απλός εργάτης στην αρχή. Μι
κρέμπορος επαρχίας κατόπιν. Κι η 
Επανάσταση τον βρήκε φιλήσυχο 
«επιχειρηματία» στην Άρτα, όπου 
προσπαθούσε ν ’ αυξήσει τ ’ ασή
μαντα κέρδη του, για να ζήσει μια 
ζωή στη σκιά του εαυτού του. Είναι 
γνωστό σ' όλους, ότι ως τότε δεν 
είχε πιάσει ποτέ στο χέρι του καριο
φίλι. Κι αν του μιλούσε κανένας για 
όπλα, ανασήκωνε τους ώμους του 
αδιάφορα και του γύριζε τις πλάτες, 
χωρίς να προφέρει λέξη. Ήτανε φα
νερό πως δεν ήθελε να έχει μπλεξί
ματα με τους σαρικοκοφόρους. Ό χι 
πως τους φοβότανε ή πως τους 
συμπαθούσε. Αντίθετα, από μέσα 
του έβραζε κάθε φορά που έβλεπε 
να γίνεται κάποια αδικία ενάντια σε 
κάποιο χριστιανό. Σε κάποιο ραγιά.

Μα τι μπορούσε να κάνει σε τού
τες τις περιπτώσεις; Αναστέναζε 
βαθιά, λοιπόν, δάγκωνε τα χείλη του 
και γεμάτος πίκρα και στεναχώρια, 
κλεινότανε στη φτωχοκάμαρά του, 
σαν ξεχασμένος από τον ίδιο το θεό. 
Λένε πως έκλαιγε πολλές φορές κι 
ότι ήθελε να τα παρατήσει όλα. Να 
φύγει απ’ την Άρτα, για να μη βλέπει 
και να μην ακούει τίποτα. Λαχτα
ρούσε να ταξιδέψει στις παραδου
νάβιες χώρες, όπου ο ελληνισμός 
άνθιζε τότε σ’ όλο του το μεγαλείο. 
Όμως είχε πολλές αμφιβολίες για 
τις ικανότητές του. Αν τα κατόφερνε 
τάχα να ξεφύγει από το στενό χώρο 
της πατρίδας, θα έβρισκε εκεί βαια, 
να γίνει πλούσιος. Το μόνο που επι
θυμούσε ήτανε, να μπορέσει να δώ
σει μια μπουκιά ψωμί στους δικούς 
του. Σ' αυτούς που τον φέρανε στον

του, ενώ ο ίδιος τραβούσε στην Πά
τρα μ’ εντολή της Εταιρίας, για να 
συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά 
με τον επικείμενο αγώνα. Εκεί, 
όμως, έπεσε στα χέρια του εχθρού 
από μια ασήμαντη αφορμή: Δεν είχε 
την «ειδική» άδεια που χρειαζότανε, 
για να ταξιδέψει ένας χριστιανός απ' 
τον ένα τόπο στον άλλο.

κόσμο. Ο Γιάννης γεννήθηκε στα 
1797 στο χωριό Αβορίτη της Λωρί
δας. Τα γονικά του, ο Δημήτρης κι η 
Βασιλική Τριανταφύλλου, δεν εί
χανε μοίρα κάτω απ’ τον ήλιο. Ήτανε 
τόσο φτωχοί, ώστε αναγκαστήκανε 
να τον στείλουνε στην Άρτα, στο 
μεγάλο αρχοντικό του Θανάση Λοι- 
δωρίκη, που ήτανε άνθρωπος με 
καλά κι ευγενικά αισθήματα.

Στην αρχή ο Λοιδωρίκης, κράτησε 
για λίγο διάστημα το αγόρι κοντά 
του. Ύστερα, όμως, βλέποντας πως 
είχε να κάνει μ’ ένα τετραπέρατο 
παιδί, τούδωσε όλα τα εφόδια για να 
καταπιαστεί με το εμπόριο. Ο Γιάν
νης ήτανε ένα ψηλό κι αδύνατο πα- 
λικαρόκι. Απ’ αυτό, άλλωστε, πήρε 
και το παρατσούκλι «Μακρυγιάν- 
νης». Και τ ’ όνομα αυτό, που άρεσε 
και στον ίδιο, το κράτησε για πάντα. 
Το Τριανταφύλλου ξεχάστηκε και 
κανένας δεν τον γνωρίζει μ’ αυτό 
ούτε τώρα, μ’ όλο που περάσανε από 
τότε που έζησε και πέθανε, χρόνια 
και χρόνια. Την άνοιξη του 1820, 
μυήθηκε στη Φιλική Εταιρία. Για 
πρώτη φορά τότε εμπιστεύτηκε το 
εμπορικό του σε κάποιο στενό του 
φίλο, του είπε πως θα πήγαινε στο 
χωριό του να δει τους συγγενείς
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7ΖΓΤ

Η Μάχη Καρπενησιού και Καλιακούδας. Απο Παναγιώτη Ζωγράφο με αφήγηση και οδηγίες στρατηγού Ιωάννη Μακρυγιάννη

Τον δέχτηκε, μ' όλο που ήξερε 
πως το παλικάρι ήτανε άπραγο από 
επιθέσεις και πολέμους. Πίστευε, 
όμως, στην γενναιότητά του. Και δεν 
γελάστηκε. Μέσα σ’ ελάχιστο χρο
νικό διάστημα, ο νεαρός Έλληνας 
ανάλαβε να φέρει σε πέρας τις πιο 
επικίνδυνες αποστολές που του είχε 
αναθέσει. «Η είσοδος αυτού μετά 
πεντήκοντα ανδρών εντός της πό- 
λεως Άρτης παρέχει τρανόν δείγμα 
του ηρωισμού του. Εισελθών εις την 
πόλιν, έφθασε μέχρι του αγγλικού 
προξενείου και διέσωσε την σύζυ
γον του ευεργέτου του Αθανασίου 
Λοιδωρίκη ήτις είχε καταφύγει εις 
τον Άγγλον πρόξενον». Όταν, 
ωστόσο, ο άρπαγας συνεταίρος του 
πληροφορήθηκε πως ο αρχηγός των 
επιδρομέων ήτανε ο Μακρυγιάννης 
τα-χρειάστηκε. Δεν σκεφτότανε πια 
τίποτ’ άλλο παρά ν’ ανοίξει η γη και 
να τον καταπιεί. Όμως η γη δεν 
άνοιξε και δεν τον κατέπιε. Ο άν
θρωπος που προδόθηκε, πήγε και 
τον επισκέφθηκε μέσα στο ίδιο το 
εμπορικό του. Ο άλλος, μόλις τον 
είδε έπεσε στα πόδια του κλαίγον-

τας σπαραχτικά. Νόμιζε πως είχε 
φτάσει η στερνή του ώρα.

-Συγχώρα με, τον παρακάλεσε. 
Σούκανα μεγάλο κακό και το ξέρω. 
Μείνε, όμως μεγαλόψυχος όπως 
πάντα. Μη με καταδικάσεις σε θά
νατο.

Ο Μακρυγιάννης χαμογέλασε κα
λόκαρδα.

-Δ ε  μούκανες κανένα κακό, 
απάντησε στο τέλος. Αντίθετα, η 
προδοσία σου μου άνοιξε τα μάτια. 
Τόσον καιρό ζούσα στο σκοτάδι και 
δεν έβλεπα παραπέρα από τη μύτη 
μου. Από τη στιγμή που με κάρφω
σες, όμως βρήκα τον αληθινό εαυτό 
μου. Τώρα μονάχα καταλαβαίνω πως 
είμαι λεύτερος Έλληνας. Γεια σου. 
Και χάρισμά σου ό,τι μου έκλεψες.

Ο άλλος, που κατάλαβε τη μεγα
λοψυχία του παλιού του φίλου, του 
φώναξε:

-Π άρε με μαζί σου, έστω και για 
σκλάβο. Μη μ’ αφήνεις εδώ μονάχο. 
Θέλω κι εγώ να 6ρώ τον εαυτό μου

και να γίνω άνθρωπος λεύτερος, 
όπως κι εσύ.

Ο «νεοφώτιστος» οπλαρχηγός 
έμεινε κάμποσες στιγμές συλλογι
σμένος. Έπειτα τον άρπαξε στην 
αγκαλιά του και τον φίλησε πολλές 
φορές όπως θα φιλούσε τον αδελφό 
του, που γύρισε ξαφνικά από την ξε
νιτιά.

-  Έλα, έκανε. Δεν έχω τίποτα μαζί 
Αυτό πια πήγαινε πολύ. Αποφάσισε 
τότε να δραπετεύσει και να πάει να 
ενωθεί με τους επαναστάτες που εί
χανε σηκώσει κιόλας δική τους παν
τιέρα. Και τα κατάφερε μια χαρά. 
Μόλις βρέθηκε λεύτερος, κατέφυγε 
προσωρινά στον Ισμαήλ μπέη, φίλο 
του Αλή πασά κι επομένως αντίθετο 
με τους Τούρκους, που κατείχανε 
την Άρτα, Αυτός τον φιλοξένησε με 
πολλή ευχαρίστηση, όσον καιρό είχε 
ανάγκη για να κρυφτεί. Γοργά τότε ο 
Μακρυγιάννης ήρθε- σ’ επαφή με τον 
περίφημο οπλαρχηγό Γιώργο ή Γώγο 
Μπακόλα που τον δέχτηκε χωρίς την 
παραμικρή αντίρρηση στην αρματο
λική του ομάδα.
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σου. Από δω και πέρα αρχίζει και για 
τους δυο μας μια καινούρια ζωή.

Το επεισόδιο αυτό, δείχνει τη με
γάλη και χρυσή καρδιά του Μακρυ- 
γιάννη. Και τέτοιου είδους καλοσύ
νες έδειξε άπειρες, ακόμα και στους 
πιο θανάσιμους εχθρούς του. Όπως 
κι αν έχει το ζήτημα η επαναστατική 
του δράση είχε αρχίσει και μέσα σε 
λίγους μήνες, τ ’ όνομά του αντη
χούσε παντού. Γίνηκε πασίγνωστο. 
Στη μάχη του Σταυρού των Τζου
μέρκων, όπου αυτός ο φιλήσυχος 
έμπορος μεταβλήθηκε σε πραγμα
τικό λιοντάρι, έκανε τους αντιπά
λους του ν ’ αλαφιάσουνε κυριολε- 
χτικά. Πετώντας τα ντουφέκια τους 
δεξιά κι αριστερά και επικαλούμενοι 
τ ’ όνομα του Αλλάχ, το βάλανε στα 
πόδια σαν τους λαγούς. Ο Γώγος 
Μπακόλας, βλέποντας τις πολεμι
κές αρετές του, του ανάθεσε τη 
διοίκηση ενός μικρού σώματος. Λίγο 
πιο ύστερα, σε μια μικρή συμπλοκή 
στο Πέτα, πήρε την πρώτη πληγή 
στον αστράγαλο, αλλά συνέχισε 
απτόητα να μάχεται και διέπρεψε 
στη μάχη των πέντε Πηγαδιών. 
«Μέσα Νοεμβρίου, γράφει ο An. Β. 
Δασκαλάκης, αναγνωρισμένος 
πλέον καπετάνιος διεκρίθη εις την 
μάχην δια την κατάληψιν της Άρτας. 
Εκεί απέδειξε και τα διοικητικά του 
προσόντα και τα ανθρωπιστικά του 
αισθήματα, διότι επεβλήθη εις τους 
πολεμιστάς και δεν εσφράγησαν οι 
Τούρκοι, κατά δε την εκκένωσιν της 
Άρτας έλαβεν υπό την προστασίαν 
του τας ελληνικός οικογένειας. Το 
τραύμα του και εν βαρύ κρυολόγημα 
τον ανάγκασαν να διέλθη τον χει
μώνα προς θεραπείαν εις την παρά 
τα Σάλωνα κατοικίαν της οικογέ
νειας του αδελφού του. Αλλά την 
άνοιξιν του 1822 ευρίσκεται και πά
λιν εις τα στρατόπεδα ως οπλαρχη
γός της περιφέρειας των Σαλώνων, 
υπό τον Πανουργιάν. Τον Μάιον μά
χεται ηρωικώς υπό τον Νικηταράν 
παρά την Υπάτην προς παρεμπόδι- 
σιν της στρατιάς του Δράμαλη να 
εισβάλει εις την Πελοπόννησον. 
Κατά τα τέλη Ιουνίου έλαβε μέρος 
εις τας περί την Νευρόπολιν επιχει
ρήσεις με τον σκοπόν να αναχαιτι- 
σθεί η προέλασις του Δράμαλη». Η 
μεγάλη ψυχή, στις μεγάλες στιγμές 
φανερώνεται.

Εδώ βέβαια δεν είναι δυνατό να τα 
παραθέσουμε όλα με τη σειρά. Η 
ιστορία του Γιάννη Μακρυγιάννη 
κρύβει μέσα της τόσες ομορφιές, 
τόσες ελληνικές παλικαριές, ώστε 
θα χρειάζονταν τόμοι ολόκληροι για 
να περιγραφτούνε. Σ’ όλο τούτο το 
διάστημα, όπου βρισκότανε κι όπου 
στεκότανε, αντί να ξαποστάσει κά
πως το κουρασμένο κορμί του, 
έβγανε μολύβι και χαρτί και ση
μείωνε τα γεγονότα και τα περιστα

τικά, με την παραμικρή λεπτομέ
ρεια. Σημείωνε ονόματα, ώρες, τό
πους, ημερομηνίες, τα πάντα. Να 
ένα δείγμα της γραφής του: «Οι 
Τούρκοι όλο κουβαλιόνταν. Είχαμε 
στείλει έναν τζασίτη εις το Ζιτούνι 
και μας είπε άμα ήρθε ότι θα κινη
θούν από τρεις μεριές να μπούνε 
μέσα, από το Πατρατζίκι καιπέσουνε 
από πάνου τον ζυγόν, από τις Θερ
μοπύλες κι από τη Νευρόπολη, τ ’ 
ορδίτου Σαλώνου. Είχαμενπιάσειτη 
Νευρόπολη τον Απρίλιον μήνα, τα 
1822, καρσί από το Ζητούνι. Του 
Δυσσέα τ ’ ορδί ήταν στην Δρακο- 
σπηλιά και Μποντουνίτζα κι ολό
γυρα σ’ αυτά τα μέρη. Οι Τούρκοι 
τους ήρθε είδηση από Πελοπόννη
σον, από Αθήνα, από Έγριπον ότι 
στενεύτηκαν πολύ εκεί οι δικοί τους 
και να τους προφτάσουνε μιντάτια 
και ζαϊρέδες. Πήγαν οι Έλληνες εις 
την Φούρκα Ντερβένι τους έκαμαν 
ένα καρτέρι των Τούρκων και τους 
σκότωσαν κάμποσους και τους πή
ραν τα λάφυρα και ζαϊρέδες πλήθος 
και ζώα. Ύστερα συνάχτηκαν Τούρ
κοι πολλοί και με τα σπαθιά εις το 
χέρι αναχώρησαν οι Έλληνες άβλα
βοι». Και μόνο από το μικρό τούτο 
δείγμα, μπορεί κανένας να μαντέψει 
όλα τ ’ άλλα.

Τον Αύγουστο του 1822, ο Μακρυ- 
γιάννης ακολούθησε τον Οδυσσέα 
Ανδρούτσο στην Αθήνα. Εκεί διορί
στηκε απ’ αυτόν αρχιφύλακας της 
φρουράς του Κάστρου, όπως λέγανε 
τότε την Ακρόπολη. Ο παλιός, ο 
άπραγος, ο ασήμαντος εμποράκος 
της Άρτας, έδειξε κι εδώ τα έκτακτα 
διοικητικά και στρατηγικά του 
προσόντα καταφέρνοντας, μ’ όλες 
τις αντιρρήσεις του Ανδρούτσου και 
του Γκούρα, να περιοριστούνε οι 
άσκοπες δαπάνες και να διατεθούνε 
όλα τα μέσα για εφοδιασμό του 
φρουρίου.

...«ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΜΟΝΟ Ο 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ.»

Παραλείπουμε από ανάγκη, ένα 
σωρό καταπληκτικές επιχειρήσεις, 
που έκανε συνέχεια σχεδόν, χωρίς 
την παραμικρή αποτυχία.

Μετά την άφιξη του Καποδίστρια 
διορίστηκε αρχιστράτηγος της εκ
τελεστικής δύναμης της Πελοπον- 
νήσου και διετέλεσε στη θέση αυτή 
από τις αρχές του 1828 ώς το Μάιο 
του 1830. Στον καιρό της Αντιβασι- 
λείας κλήθηκε να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του, αλλ' αρνήθηκε επί
μονα.

-Από έμπορος που ήμουνα γί- 
νηκα στρατιώτης, δήλωσε. Δε 
μπορώ τώρα από στρατιώτης, να 
γίνω πολιτικός. Γιατί η πολιτική δε 
μου ταιριάζει. Άλλωστε δεν είμαι πια 
τόσο νέος, ώστε να έχω ακόμα φιλο

δοξίες. Πίσω από μας έρχονται άλ- ι 
λοι, κι άλλοι.

Κι οι επίσημες πηγές συμπληρώ
νουνε: «Κατ’ Αύγουστον του 1834, 
προσκληθείς υπό του Όθωνος να 
ακολουθήση αυτόν εις το πρώτον 
ανά την Στερεάν Ελλάδα ταξίδιον 
αυτού, εδέχθη, ο δε βασιλεύς κατά 
το αυτό έτος εγένετο και ανάδοχος 
του υιού του, ονομάσας αυτόν * 
Όθωνα. Παρά τας φιλικάς διαθέσεις 
του Όθωνος και τας περιποιήσεις, 
ως η απονομή εις αυτόν του βαθμού 
του συνταγματάρχου της Φάλαγγος, 
ο διορισμός του ως διοικητού της 
8ης τετραρχίας και μέλους της υπό 
τον Τουρτς επιτροπής δια την κατά- 
ταξιν και βαθμολογίαν των αγωνι
στών, ο Μακρυγιάννης επιμόνως 
εζήτει Σύνταγμα, πιστεύων ως φιλε
λεύθερος ανήρ, ότι τούτο ήθελε 
δώσει την ευημερίαν εις τον τόπον».
Η αγάπη του για μια ελεύθερη πα
τρίδα, ήτανε τόση, ώστε κάθε φορά ■ 
έλεγε αυτό που αισθανότανε.

-Α ς  μη γελιόμαστε! Φώναζε. Το 
σπίτι του, μονάχα ο ίδιος ο νοικοκύ
ρης το ξέρει. Κάθε ξένος που πάει να 
βάλει χέρι, αντί να το φτιάξει, το 
γκρεμίζει. Ενωμένη πατρίδα, ενω
μένος λαός, ενωμένες καρδιές. 
Αυτό πρέπει νάναι το σύνθημά μας. 
Αυτό και τίποτ’ άλλο.

Κατά την Α’ Εθνική Συνέλευση 
(1843 - 1844), ο Μακρυγιάννης εκλέ
χτηκε πρώτος πληρεξούσιος της 
Αθήνας κι έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο 
στις διάφορες συζητήσεις. Η ειλι
κρίνεια κι η αφέλεια της ομιλίας του, 
προκαλούσανε εξαιρετική εντύ
πωση. Αργότερα με την κατηγορία 
πως ο Μακρυγιάννης από καιρό . 
συνωμοτούσε ενάντια στη ζωή του ί 
βασιλιά, μπήκε σε περιορισμό. Μετά 
από ένα σωρό ανακρίσεις που γινή- | 
κάνε, προφυλακίστηκε στις 15 Αυ- I 
γούστου 1852, μ’ όλο που ήτανε σε 
κακή κατάσταση η υγεία του, στο | 
Μεντρεσέ. Η δίκη του γίνηκε στο * 
στρατοδικείο στις 16 του Μάρτη 
1853. Καταδικάστηκε σε θάνατο. Η 
ποινή του, ωστόσο, μετατράπηκε σε 
ισόβια, ύστερα σε είκοσι χρόνια και, 
τέλος στις 2 του Σεπτέμβρη 1854, με 
τη μεσολάβηση του πανίσχυρου 
υπουργού των Στρατιωτικών Δ. Καλ- 
λέργη, απαλλάχτηκε από το υπό
λοιπο της ποινής. Συντριμμένος από 
τη φυλακή και τις κακουχίες, περ
νούσε ολομόναχος τις μέρες του, 
καθισμένος στον κήπο του. Κατά τη 
Β. Εθνοσυνέλευση, εξελέγη πληρε
ξούσιος της Αθήνας, αλλά δεν με
τείχε στις συνεδριάσεις. Η προσω
ρινή κυβέρνηση με ειδικό διάταγμα 
τον προήγαγε σε υποστράτηγο και 
λίγο αργότερα σε αντιστράτηγο. 
Τούτα όλα, ωστόσο, δεν ωφελού
σανε σε τίποτα. Από τις κακουχίες, η * 
υγεία του είχε κατακερματιστεί. Πέ- 
θανε στις 25 του Απρίλη 1864.
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6 του Μάρτη 1910: Η αγροτιά χαράματα γεμίζει όλους 
τους δρόμους του Θεσσαλικού κάμπου, που οδη

γούν στη Λάρισα. Με μόνο όπλο την πίστη για τη νίκη, 
πορεύεται για την πρώτη μεγάλη παναγροτική συγκέν
τρωση. Στο Κιλελέρ, μικρό χωριό κοντά στη Λάρισα, οι 
κολίγοι προσπαθούν ν ’ ανέβουν στο τρένο. Η εξουσία 
κτυπάει. Σκοτωμένοι και πληγωμένοι πολλοί αγρότες 
δίνουνε εκεί το πρώτο αίμα της αγροτικής ιδέας, αίμα 
που δεν πήγε χαμένο. Οι σκλάβοι της Ελληνικής γης 
σήκωσαν το κεφάλι και μερικά μέτρα, που αναγκά
στηκε από τότε να πάρει η πολιτεία, βελτίωσαν λίγο τη 
θέση τους.

Σήμερα υπάρχουν ακόμα μερικοί τσιφλικάδες σε 
τούτο τον τόπο. Αλλά είναι βέβαιο ότι τώρα με το ανέ- 
βασμα της σοσιαλιστικής ιδέας και την κατάκτηση της 
εξουσίας από το λαό, το αγροτικό πρόβλημα λύνεται 
για πάντα και η θυσία του Κιλελέρ δικαιώνεται ορι
στικά.

Η σφαγή των αγροτών της Θεσσαλίας δεν είναι ένα 
τυχαίο ή ξεκομμένο ιστορικό γεγονός. Αποτελεί το 
αποκορύφωμα της μακρόχρονης ιστορικής εξέλιξης, 
που η αρχή της βρίσκεται στις ρίζες του ίδιου του 
ελληνισμού.

Πανάρχαιος τόπος εγκατοίκησης του μεσογειακού 
ανθρώπου, από τους προϊστορικούς ακόμα χρόνους, ο 
γόνιμος Θεσσαλικός κάμπος βοηθάει στο πέρασμα 
από το στάδιο της βάρβαρης ορδής και της τροφοσυλ- 
λογής στην πρώιμη αγροτική οικονομία. Πριν από το 3.000 
π.Χ. η Θεσσαλία έχει κιόλας τους πρώτους οργανωμέ
νους μεγάλους οικισμούς της. Οι Ελληνόφωνες πλη
θυσμοί πρώτα τη Θεσσαλία κατακτούν και ακόλουθα 
τον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο. Ένα από τα φύλα που 
μένουνε μόνιμα εκεί, οι Έλληνες, μας δίνουν άλλωστε 
και το δικό μας εθνικό όνομα. Ένα άλλο, οι Γραίοι ή 
Γραικοί, μας δίνουν το εθνικό όνομα με το οποίο μας 
γνωρίζει όλος ο άλλος κόσμος.

Μετά τη διάλυση του Ρωμαϊκού Κράτους, η Δυτική 
Ευρώπη περνάει απ’ τη μεγάλη φάση των σκοτεινών 
χρόνων της βαρβαρικής κατάκτησης, που λειτουργεί 
σαν καταλύτης για το μεγάλο ιστορικό άλμα, του πε
ράσματος απ’ τη δουλοκτητική στη φεουδαρχική κοι
νωνία. Στον ελληνικό χώρο η νομοθεσία του Βυζαντι
νού κράτους κατορθώνει να διατηρήσει την κατά
σταση της δουλείας σχεδόν μέχρι το 13ο αιώνα. Όμως 
και εκεί συντελείται η μεταλλαγή προς τη φεουδαρ
χική κοινωνία, αλλά με αργότερο ρυθμό.

Η κατάκτηση από τους Φράγκους της 4ης σταυρο
φορίας παίζει τώρα τον καταλυτικό ρόλο και ολοκλη
ρώνει τη διαδικασία της ιστορικής εξέλιξης και της 
ανάπτυξης της φεουδαρχικής κοινωνίας και στον ελ
ληνικό χώρο. Οι αγρότες δεν είναι πια δούλοι με την 
παλιά έννοια της λέξης, αλλά ο φεουδάρχης δυνάστης, 
δεν είναι καθόλου καλύτερος από τον παλιό αφέντη 
των δούλων.

Βυζαντινοί ηγεμόνες, Βλαχοβούλγαροι επιδρομείς, 
Σταυροφόροι άρπαγες, Καταλανοί ληστές, Αρβανίτες 
μισθοφόροι, Καλόγεροι και Παπάδες, μόνιμη μάστιγα, 
ρουφάνε κυριολεκτικά το αίμα του αγρότη.

Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες άθλιας διαβίωσης ο 
Τούρκος κατακτητής δεν είναι παρϊ ένας ακόμη δυνά
στης στο μακρύ κατάλογο των αφεντάδων. Μόνο που 
ετούτος γίνεται ο χειρότερος απ’ όλους και κάθεται 
για τα καλά στον τόπο. Παρατείνει το μεσαίωνα στον 
ελληνικό χώρο και ιδιαίτερα στη Θεσσαλία ως την 
εποχή ακόμα που στην υπόλοιπη Ευρώπη η αστική κοι
νωνία έχει μπει στο στάδιο της μεγάλης ανάπτυξής 
της.

Η Μεγάλη Επανάσταση του Γένους (ένας αγώνας 
εθνικοαπελευθερωτικός και κοινωνικός μαζί) δεν

καταφέρνει να συμπαρασύρει ως το τέλος και τη Θεσ
σαλία. Στη Λάρισα και στα Τρίκαλα είναι μαζεμένες 
τεράστιες τουρκικές δυνάμεις που πρόκειται να κτυ- 
πήσουν τον Αλή Πασά στα Γιάννενα και ο Θεσσαλικός 
κάμπος είναι το αντίθετο ακριβώς από εκείνο που 
χρειάζεται ο κλεφτοπόλεμος. Ταυτόχρονα οι'Ελληνες 
προεστοί και τσιφλικάδες έχουν προσκολληθεί στους 
Τούρκους όσο σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας. 
Έτσι η Θεσσαλία μένει έξω από το χώρο του νεοσύ
στατου ελληνικού κράτους παρ’ όλο ότι και στ’ 
Άγραφα, στο Πήλιο, στο Βόλο, στο Βελεστίνο και αλ
λού γίνανε εξεγέρσεις κάτω από την ηγεσία του Ά νθ ι
μου Γαζή.

Το επαναστατικό αυτό πνεύμα καθώς γνωρίζουμε το 
είχε ιδιαίτερα καλλιεργήσει ο μεγάλος Θεσσαλός Επα
ναστάτης Ρήγας Βελεστινλής.

Στα χρόνια του Κριμαϊκού Πολέμου (1856) οι Θεσσα- 
λοί ξεσηκώνονται με τη βοήθεια και των ελεύθερων 
Ελλήνων. Το ίδιο στα 1878 οπότε επεμβαίνει πια επί
σημα ο ελληνικός στρατός που διώχνει τους Τούρκους 
ως το Δομοκό. Οι Μεγάλες Δυνάμεις, όπως συνήθως, 
επεμβαίνουν υπέρ των Τούρκων και ο στρατός αποσύ- 
ρεται. Τελικά με το Συνέδριο του Βερολίνου η Θεσσα
λία κατακυρώνεται στην Ελλάδα και καταλαμβάνεται 
από τον ελληνικό στρατό στα 1881.

Πολύ χαρακτηριστικά για το νόημα της «απελευθέ
ρωσης» αυτής είναι τα λόγια του Θεσσαλού δικηγόρου 
Μπούσδρα από τους πρωτεργάτες του κατοπινού ξε
σηκωμού των κολίγων.

«... Οι καλλιεργηταί, όπως και πρώτα υποχρεούντο 
να δίδωσιν εις τον γαιοκτήμονα (αφέντη) το τρίτον ή το 
ήμισυ των παραγομένων καρπών, ενοίκιον δια την βο- 
σκήν των κτηνών, μέγα αριθμόν ορνίθων και αμνών, 
ικανήν ποσότητα τυρού, βουτύρου, χόρτου και αχύ- 
ρου, να στέλλωσι εν θήλυ μέλος, ίνα ζυμώνη και ψήνη 
το ψωμί της επιστασίας, λείψανον του δικαιώματος της
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πρώτης νυκτός. Οι τσιφλικούχοι εξουσιάζουν το σώμα 
των γυναικών και των θυγατέρων των κολίγων. Υπε- 
χρεούντο επίσης οι κολίγοι να μην αποξηραίνουσι κα
πνόν και βοδινήν κάπρον επί των τοίχων και κεράμων, 
να μη απομακρύνωνται εκ του χωρίου άνευ αδείας των 
επιστατών, να μη καλλιεργώσι ξένας γαίας επ’ αντι- 
σπόρω ούτε και να έχωσιν ιδίας γαίας ελευθέρας. Κα- 
τώκουν εις τρώγλας και πολλοί συνέτρωγον εν τη αυτή 
φάτνη με τους όνους των θνήσκοντες δε περίλυποι και 
με αιμάσσουσαν καρδίαν ητένιζον τα πέριξ της κλίνης 
του θανάτου τέκνα των διότι τα εγκατέλειπον άστεγα.

Με την μάστιγα εξώσεως, οιονεί με το δρέπανον του 
θανάτου, αγεληδόν ωδηγούντο εις τας κάλπας και έδι- 
δον την ψήφον των εις τα υπό του αφέντη υποδει
κνυόμενα πρόσωπα. Παλαιότερον μάλιστα επωλούντο 
και ηγοράζοντο ως κτήνη με το κτήμα, ως παράρτημα 
αυτού. Οσάκις δε υπεδέχοντο τον αφέντη επισήμως, 
γονυπετείς, εσύροντο, εκτύπων το χώμα με το μέτψ- 
πον τρεις φοράς και εφίλουν τον αριστερόν πόδα του. 
Γενικώς δ’ ειπείν αι μεγάλοι πιέσεις, αι εξαθλιώσεις και 
αι αφόρητοι ταπεινώσεις δίκην μαστηγίου, έπλητον τα 
νώτα και είχον κάμει τους χωρικούς προθύμους δέ- 
κτας ενός επαναστατικού Ευαγγελίου...»

Στα 1885 μετά την προσάρτηση της Ανατολικής Ρω
μυλίας από τους Βούλγαρους συγκεντρώνεται πάλι ο 
ελληνικός στρατός για την απελευθέρωση της υπό
λοιπης Θεσσαλίας αλλά οι μεγάλες δυνάμεις και πάλι 
παίζουν το γνωστό ρόλο τους. Ταυτόχρονα η χρεωκο- 
πία της πολιτικής του Χαρίλαου Τρικούπη φέρνει με τις 
εκλογές του 1890 το Δεληγιάννη στην εξουσία. Δάνεια 
δεν υπάρχουν και αναπτύσσεται η δημοσιονομική 
κρίση, που καταλήγει σε καθολική κρίση της αστικοτσι- 
φλικάδικης Ελλάδας, στην εθνική συμφορά του 1897 
και στο διεθνή οικονομικό έλεγχο. Ό λα τούτα ταγεγο- 
νότα και ιδιαίτερα η πολεμική καταστροφή του 1897 
έχουν βαρειές επιπτώσεις για τους Θεσσαλούς κολί
γους.

Η Θεσσαλία επιστρέφεται τελικά στην Ελλάδα με 
σημαντικές περικοπές, αλλά η αγροτική της οικονομία 
είναι εντελώς κατεστραμμένη.

Όταν το δημόσιο χρέος φτάνει τα 700.000.000 της 
εποχής εκείνης ο Τρικούπης κηρύσσει τη χώρα σε 
πτώχευση. Η κρίση χτυπάει ιδιαίτερα βαρειά την αγρο
τική οικονομία και ο αμείλικτος διώκτης των αγροτών ο 
«αττικάρχης» Δημήτριος Ράλλης πρωτοστατεί στη βία 
και την αυθαιρεσία για την κατάπνιξη ακόμα και των 
απλών παράπονων των αγροτών.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν η πρώτη δη
μιουργία σοσιαλιστικών πυρήνων. Οι εργάτες του 
Λαυρίου απεργούν και οι μπράβοι των μεταλλευτών 
πυροβολούν και σκοτώνουν 2 άτομα. Η κυβέρνηση Δε- 
ληγιάννη στέλνει εναντίον τους ένοπλες δυνάμεις και 
ο διάδοχος τότε Κωνσταντίνος δίνει την εντολή να 
χτυπήσουν «αλύπητα αυτά τα σκυλιά».

Οι καπνεργάτες, οι σταφιδεργάτες της Πάτρας, οι 
καρεκλάδες του Βόλου και οι τυπογράφοι της Αθήνας 
συγκλονίζουν με τις απεργίες τους το αστικό κατεστη
μένο πριν ακόμα μπει ο 20ος αιώνας.

Ο Καλλέργης, φοιτητής του Πολυτεχνείου, είναι ο 
πιο δυνατός εκπρόσωπος της Σοσιαλιστικής κίνησης. 
Οι σοσιαλιστές της Πάτρας επηρεάζονται από την Ιτα
λία και δέχονται αναρχικές επιρροές ενώ ταυτόχρονα 
και οι αγγλικές ουτοπιστικές ιδέες δημιουργούν τους 
πρόδρομους της σοσιαλδημοκρατικής επιρροής.

Τέλος, στο Βόλο δημιουργείται η πιο έντονη σοσια
λιστική κίνηση και προετοιμάζει τις εργατικές απερ
γίες και τέλος το ξεσηκωμό των κολίγων της Θεσσα
λίας. Των ανθρώπων που ακόμα είναι υποχρεωμένοι να 
τραγουδάνε τις «καλοσύνες του αφέντη τους».

Ο κολίγος δεμένος με τη γη που τη δουλεύει χωρίς 
να του ανήκει, την αγαπάει πάντα, την πονάει και μο
χθεί για αυτή.

Απ’ τις αρχές όμως του αιώνα μας οι νέοι κυρίως 
αγρότες άρχισαν να μην υπακούουν στους αφεντάδες. 
Εκείνη την εποχή στο Βόλο ο δικηγόρος Σοφοκλής 
Τριανταφυλλίδης με την εφημερίδα «Πανθεσσαλική» 
ρίχνει φανερά και έντονα το σύνθημα της ολοκληρωτι
κής απαλλοτρίωσης των τσιφλικιών. Την ίδια εποχή ο 
Μαρίνος Αντύπας προπαγανδίζει, κυρίως στην Ανατο
λική Θεσσαλία γυρίζοντας από χωριό σε χωριό, την 
ιδέα της απαλλοτρίωσης. Οι τσιφλικάδες τρομοκρατη
μένοι από τη θύελλα που θα ξεσπούσε, δολοφονούν 
τον Αντύπα κτυπώντας τον πισώπλατα, στις 9 του 
Μάρτη 1907, στο Πυργετό της Λάρισας.

Ταυτόχρονα η καταπίεση γίνεται όσο ποτέ αφόρητη. 
Η επανάσταση του Γουδιού, κίνημα ουσιαστικά της 
ανερχόμενης αστικής τάξης κατά των κατάλοιπων της 
φεουδαρχίας, δημιούργησε αρχικά ελπίδες στους 
αγρότες, αλλά τέλος αγνόησε τις δίκαιες διεκδικήσεις 
τους και μάλιστα έδωσε εντολή, να χτυπηθεί κάθε εκ
δήλωσή τους.

Στα 1910 οι αγροτικοί Σύλλογοι που είχαν δημιουρ- 
γηθείστην Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα αποφασίζουν να 
διεκδικήσουν με κάθε τρόπο τα δικαιώματά τους.. 
Αποφασίζουν να οργανώσουν συλλαλητήρια διαμαρ
τυρίας, ώστε ν ’ αναγκάσουν την Κυβέρνηση ν’ αρχίσει 
πια τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης.

Έτσι η αγροτιά άρχισε να συνειδητοποιεί ότι η οργά
νωση ανοίγει το δρόμο του λυτρωμού στους καταπιε- 
ζόμενους.

Το άμεσο πρόβλημα του κάμπου παραμένει η απαλ
λοτρίωση. Οι διαδηλώσεις αρχίζουν, στην αρχή απλές 
διαμαρτυρίες, μετά όλο και πιο μαχητικές. Γίνονται 
συλλήψεις με την κατηγορία της «στάσης». Η Κυβέρ-
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Μαρίνος Αντύπας ο πρωτοπόρος της Αγροτικής ιβίας και πρωτο
μάρτυρας του αγροτικού αγώνα στη Θεσσαλία

νηση αποφασίζει να επέμβει με εισηγήσεις των Εισαγ
γελέων και της Αστυνομίας, που χαρακτηρίζουν τους 
αγρότες «αναρχικούς» και «όργανα ξένης προπαγάν
δας». Ξένοι πάτρονες και ντόπιοι δυνάστες συμφω
νούν να μη διαταραχτεί το καθεστώς της σκλαβιάς στη 
Θεσσαλία. Όμως οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να 
διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Στις 27 του Φλε
βάρη γίνεται το πρώτο αγροτικό συλλαλητήριο στα 
Τρίκαλα και παίρνουν μέρος περίπου 10.000 κολίγοι, 
πολλοί καβαλαρέοι και οπλισμένοι.

Στη 1 η του Μάρτη 400 αγρότες των Ορφανών σταμα
τούν τον Λαρισαϊκό και απειλούν να ξηλώσουν τις 
γραμμές αν η απαλλοτρίωση καθυστερήσει κι άλλο. Σε 
πολλά χωριά καταστρέφονται οι αποθήκες των τσιφλι
κάδων που οργανώνουν συμμορίες οπλοφόρων για ν ’ 
αντιδράσουν στον αγροτικό ξεσηκωμό. Ταυτόχρονα η 
Κυβέρνηση αρχίζει να δείχνει την πυγμή της εξουσίας 
και οι αντιδραστικές δυνάμεις συσπειρώνονται. Η 
εφημερίδα «Εστία» πρωτοστατεί και ζητάει να χτυπη
θούν οι κολίγοι. Οι πρεσβευτές της Αγγλίας και του 
Τσάρου αγωνίζονται για την ακεραιότητα των τσιφλι- 
κιών και οι Τούρκοι δηλώνουν πως δεν θα αδιαφορή
σουν γιατί υπάρχουν και τούρκικες ιδιοκτησίες στη 
Θεσσαλία. Φυσικά, οι παπάδες αγωνίζονται κι αυτοί για 
τα τεράστια εκκλησιαστικά τσιφλίκια τους. Σ’ αυτή την 
ένωση των αντιδραστικών δυνάμεων οι κολίγοι απαν
τούν ανένδοτα με ενότητα και αγωνιστικότητα άκαμ
πτη.

Αποφασίζεται για τις 6 του Μάρτη 1910 παναγροτική 
συγκέντρωση στη Λάρισα και για τις 8 συλλαλητήρια 
στην Καρδίτσα, Φάρσαλα και Τρίκαλα.

Στην αρχή ρίχτηκε το σύνθημα να κατεβούν οι αγρό
τες με τους γκράδες τους μα οι δήμαρχοι όλων των

χωριών κατάφεραν να επιβάλουν τις τελείως άοπλες 
συγκεντρώσεις.

Στις 6 του Μάρτη 1910, πριν καλά καλά ξημερώσει, η 
αγροτιά με σημαίες και με τραγούδια ξεκινάει για τη 
συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί. Σ’ ένα χω- 
ριουδάκι κοντά στη Λάρισα, το Κιλελέρ (σήμερα λέγε
ται Κυψέλη), οι κολλίγοι της περιοχής μαζεύονται στο 
σταθμό περιμένοντας το τρένο που θα τους πήγαινε 
στη Λάρισα. Είναι τελείως άοπλοι και τίποτα δεν δεί
χνει ότι από εκεί θ’ αρχίσει το αιματοκύλισμα. Το τρένο 
φτάνει, όμως τους εμποδίζουν να μπουν χωρίς εισιτή
ριο. Οι αγρότες κατεβαίνουν, αλλ’ αρχίζουν το πετρο
βολιτό. Τότε ο στρατός επεμβαίνει για να «προστα- 
τέψεΓτην τάξη» και παίρνει διαταγή να πυροβολήσει 
2-3 αγρότες πέφτουν νεκροί, άλλοι πληγώνονται σο
βαρά. Ύστερα απ' αυτό, οι αγρότες σε κάθε σταθμό 
πετροβολούν το τρένο και κραυγάζουν «λευτεριά». Τα 
θύματα πληθαίνουν από τις σφαίρες. Θεατές οι τσιφλι
κάδες περιμένουν να κρατήσουν τα προνόμιά τους 
πάνω στα πτώματα του λαού. Αλλά το συλλαλητήριο 
στην Λάρισα γίνεται. Ο στρατός επεμβαίνει και πάλι. 
Όμως πολλοί φαντάροι δεν χτυπάνε. Οι αγρότες δεν 
διαλύονται και βροντοφωνάζουν το δίκιο τους. Στο 
τέλος ο στρατός αποχωρεί κι αρχίζουν οι συλλήψεις.

«Όμως, παρά το διωγμό και την τρομοκρατία η ηγε
σία των κολίγων δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Τα 
πνεύματα ήταν εξημένα. Οι χωρικοί είχαν αγριέχει. 
Έτσι η διοίκηση του Γεωργικού Συνδέσμου στην Καρ
δίτσα αποφάσισε να γίνει «μάζωξη και μυστική κου
βέντα» των κολίγων στο ξωκκλήσι του χωριού Κουρά
δες μισή ώρα έξω από την Καρδίτσα.

Η «παράνομη αυτή συγκέντρωση», όπως θα τη λέ
γανε σήμερα, ορίστηκε για τη νύχτα στις 9 του Μάρτη. 
Οι συλλήψεις συνεχίζονταν. Ο φόβος και ο τρόμος 
πλάκωνε τις καρδιές. Η βροχή έπεφτε με το τουλούμι. 
Τα σπίτια διπλαμπαρωμένα και μέσα απ’ αυτά ξεκινού
σαν οι κολίγοι, τυλιγμένοι στις κάπες τους, όσοι είχαν, 
για το ξωκκλήσι στους Κουράδες.

Σ’ αυτή την άναστρη νύχτα μαζεύτηκαν πάρα πολλοί. 
Μικρά κεράκια φώτιζαν τις ξαγρυπνισμένες εκείνες 
βασανισμένες μορφές και σιγανά σιγανά, ώρες πολ
λές, συζήτησαν την κατάσταση, όπως δημιουργήθηκε 
μετά τις δολοφονίες και το αδικοχυμένο αίμα. Πάρθη- 
καν μια σειρά μέτρα κι αποφασίστηκε να σταλεί τηλε
γράφημα στην Κυβέρνηση για τη χορήγηση αμνη- 
στείας που το υπόγραψαν οι Σταμούλης, Κούκουλέ- 
τσος και Σαμαρόπουλος.

Όμοιο τηλεγράφημα έστειλαν από τη φυλακή της 
Λάρισας και οι φυλακισμένοι δήμαρχοι της περιοχής».

Εκατοντάδες, όμως, αγρότες μένουν μήνες στις φυ
λακές μα δε λυγίζουν. Η αγροτική ιδέα γιγαντώνεται, η 
σημαία της αγροτιάς ανεβαίνει πιο ψηλά και το Κιλελέρ 
μένει σταθμός στην ιστορία του ελληνικού αγροτικού 
ζητήματος. Η αγροτιά διατράνωσε έτσι την απόφασή 
της ν’ αλλάξει τη μοίρα της. Οι συνθήκες βέβαια δεν 
βοήθησαν να οργανωθεί παραπέρα αυτή η προσπάθεια 
σ’ ένα προγραμματισμένο Κίνημα. Στη συνέχεια, διά
φορα «συμφέροντα» προσπάθησαν να τους ποδηγε
τήσουν με υποσχέσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν 
ποτέ και πέτυχαν τελικά να τους αποπροσανατολίσουν 
κρατώντας την εξουσία στα χέρια τους. Χρειάστηκε να 
περάσουν πολλά χρόνια για ν ’ αρχίσουν οι νέοι διεκδι- 
κητικοί αγώνες των αγροτών. Οι τελευταίες αγωνιστι
κές κινητοποιήσεις τους δείχνουν ότι άρχισαν να συν
ειδητοποιούν πως ανήκουν στη μεγάλη μάζα του 
καταπιεζόμενου λαού.

Ήδη τα τελευταία χρόνια η πολιτεία άρχισε να θε
σμοθετεί τα αιτήματα των αγροτών δικαιώνοντας τους 
αγώνες τους.
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προνόμιο και βαρύ χρέος, 
.. .Και η δική μαςπατ 

Βιστονίδα και απο του 
θική Ροδόπη, ο ο

Ε οαν
μοπύλες. . .  

στου τα νερά έως τη 
ελάγους ως μέσα στη μυ- 

_ _ _ _ _  μος Ξάνθης, έχει το δικό του 
θρύλο και το δικό του μέρίδιο», γράφει ο Πέτρος Γεωργάτζης, 
καθηγητής -  συγγραφέας.

________ παρουσία των αρχαίων Θρακών αρχίζει απ’ τη
νεολιθική επονή και γίγεται εντονότερη με την ίδρυση της 
Ιωνικής' απόικΤσς, τα Αβδήρα. πατρίδα του Δημόκριτου και 
του Πρωταγόρα.

Κενχρική κωμάτων Σαπαίων Θρακών, μιας απ' τις πολλές 
λ . 2. ' Α"Τηταν η Τόπαρα ή Τόπειρα. Στα χρόνια τού 

θα αναδειχτεί σε μια απ’ τις σημαντικότερες

πόλεις της Ροδόπης. Κατά την περίοδο των εικονομαχιών, η 
Τόπειρα μετονομάστηκε σε Ξάνθεια, που καταστράφηκε απ’ 
τους Οσμαλίδες Τούρκους . . .

Το 16ο αιώνα οι Έλληνες της Ξάνθης, αποτελούσαν το 
83%, ενώ οι Τούρκοι μόνο το 17% του πληθυσμού.

Πεντακόσια ολόκληρα χρόνια έμεινε η Ξάνθη κάτω απ’ την 
τουρκική κατοχή. Σε όλα αυτό τα χρόνια, ο ελληνισμός δεν 
έπαψε να δουλεύει για την ελευθερία του, που κέρδισε, μετ 
από πολύχρονους αγώνες, στις 4 Οκτωβρίου 1919.

Το 1984 η Ξάνθη γιόρτασε την 65η επέτειο απ’ την απε
λευθέρωσή της. Η επέτειος αυτή βρήκε την πόλη και ολό
κληρο το νομό Ξάνθης, στο δρόμο της ανοικοδόμησης και της 
προόδου, με έντονη τη διάθεση των κατοίκων για καλυτέ
ρευση της ποιότητας ζωής και για ένα λαμπρότερο μέλλον.



Μ εγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει 
η Ξάνθη σήμερα. Η σύνδεσή 

της με την πρωτεύουσα, οδικώς, σι
δηροδρομικούς και αεροπορικώς -  
μέσω Καβάλας -  την καθιστά προσ
ιτή σε έλληνες και ξένους τουρί
στες.

Οι συνοικίες της (νέες και παλιές) 
έχουν να επιδείξουν τη δική τους 
ξεχωριστή φυσιογνωμία. Η ιδιότυπη 
αρχιτεκτονική των σπιτιών της, οι 
στρωμένοι με πελεκητό γρανίτη, 
δρόμοι της, υπογραμμίζουν τη φυ
σιογνωμία αυτή.

Στις παρυφές της πόλης, υψώνον
ται τρία γραφικά μοναστήρια, μέσα 
σε πευκόφυτους, καταπράσινους 
λόφους, που προσφέρονται για ψυ
χική και σωματική ξεκούραση.

Ο επισκέπτης της Ξάνθης, με μο
νοήμερες εξορμήσεις, μπορεί να 
επισκεφτεί τα κοντινά Άβδηρα, την 
παραλία του Πόρτο Λόγος και τη λί
μνη της Βιστονίδας.

Η Ξάνθη είναι έδρα μητρόπολης, 
νομαρχίας, πολυτεχνικής σχολής 
καθώς και δικαστικών, πολιτικών και 
στρατιωτικών αρχών (Δ' Σώμα Στρα
τού).

Ο νομός Ξάνθης είναι ο μόνος, στο 
σύνολο της περιφέρειας της Θρά
κης, που παρουσίασε συνεχή μείωση 
πληθυσμού κατά τις απογραφές 
1940, 1951, 1961 και 1971, -15,9% 
περίπου στο σύνολο της τριακοντα- 
πενταετίας.

Στη δεκαετία 1961 -  1971 παρου
σίασε τη μεγαλύτερη μείωση 
(-19,16%), ενώ τη δεκαετία 1971 -  
1981, τη μεγαλύτερη αύξηση (+7%).

Δημογραφικά, ο νομός ακολού
θησε το σύνολο της χώρας στη δε
καετία του 1960. Η μείωση της απα
σχόλησης στην καλλιέργεια και επε
ξεργασία του καπνού, είχε σαν απο
τέλεσμα τη μεγάλη μετανάστευση, 
που συνεχίστηκε μέχρι και το 1975, 
με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση των 
γεννήσεων και αύξηση του δείκτη 
γήρανσης του πληθυσμού.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, 
αρχίζει σταδιακή αύξηση του πλη
θυσμού, με τη δημιουργία νεών θέ
σεων εργασίας, τη μείωση της μετα
νάστευσης και την αύξηση της πα- 
λιννόστησης. Το ρεύμα της παλιν- 
νόστησης, κατευθύνεται στο αστικό 
κέντρο του νομού. (Δείκτης αστικο
ποίησης 38,6% μεγαλύτερος του 
μέσου όρου της περιφέρειας Θρά
κης).

Η σημερινή δημογραφική κατά
σταση του νομού, με βάση τα στοι
χεία της απογραφής 1981, είναι:

•  Συνολικός πληθυσμός νομού 
Ξάνθης, με δύο Δήμους (Ξάνθης και 
Σταυρουπόλεως) και 35 κοινότητες: 
88.777 κάτοικοι.

•  Ο πληθυσμός αυτός, ανάλογα με 
την ανάγλυφη εικόνα του εδάφους, 
κατανέμεται ως εξής: πεδινές περι
οχές 25.673 κάτοικοι, δηλ. 28,9%, 
ημιορεινές περιοχές 39.562 κάτοι
κοι, δηλ. 44,6%, ορεινές περιοχές 
23.542 κάτοικοι, δηλ. 26,5%.

•  Ο Δήμος Ξάνθης έχει 33.897 κα
τοίκους.

Πολιτιστική κίνηση

Η Ξάνθη έχει μεγάλη πολιτιστική 
παράδοση. Κύριοι φορείς είναι 

οι πολιτιστικές οργανώσεις, κυρίως 
Ν.Π.Ι.Δ., που με τις οικονομικές ενι
σχύσεις που τους παρέχονται απ’ το 
κράτος (Υπουργείο Πολιτισμού), 
έχουν δημιουργήσει σπουδαία υπο
δομή σε διάφορους τομείς (μουσική, 
κινηματογράφο, θέατρο, χορό, ει
καστικές τέχνες, λογοτεχνία).

Στο νομό Ξάνθης υπάρχουν σε 
δράση 32 πολιτιστικοί σύλλογοι, απ’ 
τους οποίους οι 22 είναι σε χωριά. 
Προσπάθεια της Νομαρχίας Ξάνθης 
είναι η δραστηριοποίηση, τόνωση, 
ενίσχυση και ο συντονισμός των πο

λιτιστικών φορέων, για ένα ενιαίο 
πολιτιστικό κίνημα στο νομό και την 
αύξηση της λαϊκής συμμετοχής σε 
πολιτιστικά θέματα. Το μήνυμα της 
συντονισμένης δράσης των πολιτι
στικών συλλόγων στο νομό γίνεται 
πλέον πραγματικότητα.

Το 1983 όλοι οι πολιτιστικοί σύλ
λογοι του νομού οργάνωσαν κοινές 
εκδηλώσεις με την ονομασία 
«Ξάνθη -  Πολιτιστικό καλοκαίρι 
1983».

Πέρσι, με την ευκαιρία των 65 
χρόνων από την απελευθέρωση της 
Ξάνθης, οργανώθηκαν από τους πο
λιτιστικούς συλλόγους της πόλης, 
με τη συμπαράσταση της νομαρχίας, 
από 2 έως 10 Οκτωβρίου, εκδηλώ
σεις με την ονομασία «ΞΑΝΘΕΙΑ 
’84».

Τις δραστηριότητες των συλλό
γων στο νομό, προγραμματίζει εκ
λεγμένη συντονιστική επιτροπή, γ ι’ 
αυτό και οι κοινές τους προσπά
θειες, στις εκδηλώσεις που προα- 
ναφέραμε, σημείωσαν εξαιρετική 
επιτυχία.
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Κάθε χρόνο, κατά τη ν περίοδο της 
αποκριάς, γίνονται στην πόλη της 

! ='άνθης, με μεγάλη επιτυχία, οι Θρα- 
κικές λαογραφικές γιορτές, που ξα
ναζωντανεύουν τα έθιμα και τις 
παραδόσεις της Θράκης, με χορούς, 

* τραγούδια και αναπαραστάσεις εθί
μων, επιδείξεις χορευτικών συγκρο
τημάτων και εκθέσεις λαογραφικών 
αντικειμένων και χειροτεχνημάτων, 
που αποδίδουν πιστά τη χάρη, την 
προσωπικότητα και την ιστορία των 
κατοίκων της Θράκης.

Αξιόλογες παρουσίες, στην πολι
τιστική ζωή του Δήμου Ξάνθης, απο
τελούν το λαογραφικό μουσείο της 
«Φιλοπροόδου Ενώσεως Ξάνθης», η 
στέγη γραμμάτων και καλών τεχνών, 
η κινηματογραφική λέσχη, η θεα
τρική σκηνή, το ωδείο, η χορωδία 

I του Δήμου και τα διάφορα μουσικο- 
χορευτικά συγκροτήματα.

Σημαντικά αποχτήματα της «στέ
γης γραμμάτων και καλών τεχνών» 

L -άνθης, αποτελούν η βιβλιοθήκη και 
η πινακοθήκη που συστεγάζονται σε 

| «παλιό» κτίριο του Δημοσίου.

Η αξιόλογη βιβλιοθήκη με 32.000 
βιβλία, ιδρύθηκε απ’ την «Φιλο
πρόοδο Ένωση Ξάνθης», το 1953 και 
τον επόμενο χρόνο δωρήθηκε στο 
Δήμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
μας έδωσε ο διευθυντής της βιβλιο
θήκης Δη μ. Στεφανίδης, 25.000 
περίπου βιβλία δανείζονται σε ανα
γνώστες, κάθε χρόνο, απ’ τους 
οποίους, το 60 με 70% είναι μαθη
τές.

Στη συλλογή της πινακοθήκης 
υπάρχουν μοναδικά έργα χαρακτι
κής του Σικελιώτη, Κοψίδη, Τσα- 
ρούχη κ.ά.

Η Αστυνομία στην Ξάνθη

Η παρουσία μας στην Ξάνθη, λόγω 
των αγώνων άρσης βαρών Εν

όπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας, στο τοπικό κλειστό γυ
μναστήριο, συνέπεσε να πραγματο
ποιηθεί λίγες μέρες μόνο μετά τη 
δημοσίευση στην εφημερίδα της 
Κυβέρνήσεως του νόμου «περί εν
οποίησης των Σωμάτων Ασφα
λείας».

Έχοντας υπόψη την αιτιολογική 
έκθεση του νόμου αυτού, σύμφωνα 
με την οποία η λειτουργία της νέας 
αστυνομίας στοχεύει στη βελτίωση, 
ακόμα περισσότερο, της σχέσης 
αστυνομικού και πολίτη και -  σε 
επέκταση-της σχέσης κράτους -  
κοινωνίας, μας δόθηκε το ερέθισμα 
για να επισκεφτούμε τις τοπικές 
υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνο
μίας (Χωροφυλακή, Πυροσβεστική, 
Αγροφυλακή), για μια σφαιρική, 
σύντομη, ενημέρωση,γύρω απ’ την 
οργάνωση και δραστηριότητά τους 
και για δεύτερο και πιο σημαντικό 
λόγο, για να μας απαντηθεί το πάντα 
επίκαιρο και πολυσυζητημένο ερώ
τημα: «Ποια είναι η σχέση αστυνο
μίας -  πολίτη».

Η συμπεριφορά των υπαλλήλων 
της αστυνομίας προς τους πολίτες, 
στην χάνθη και σ' ολόκληρο το νομό, 
είναι άψογη και η σχέση αστυνομίας 
— πολίτη βρίσκεται σε ζηλευτά επί
πεδα.

Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί μια 
απλή διαπίστωση αλλά τονίστηκε με 
έμφαση τόσο απ’ τους διοικητές και 
τους υπαλλήλους των υπηρεσιών 
της αστυνομίας, όσο και από εξωυ- 
πηρεσιακά υπεύθυνα πρόσωπα, που 
επισκεφτήκαμε και ζητήσαμε τη 
γνώμη τους.

Η τ. Διοίκηση Χωροφυλακής

Η σχέση μεταξύ αστυνομίας και 
πολίτη είναι αναντίρρητα ανα

βαθμισμένη. Το προσωπικό της 
αστυνομίας πιστεύει ότι έχει ταχθεί 
να υπηρετεί τον πολίτη και το δηλώ

νει έμπρακτα, γεγονός που εκτιμά- 
ται ιδιαίτερα απ’ τους κατοίκους του 
νομού.

Ένα θετικό βήμα στην βελτίωση 
αυτής της σχέσης είναι και η εν
οποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας, 
γεγονός που χαιρετίστηκε με ικανο
ποίηση απ’ όλο -  ανεξαίρετα -  το 
προσωπικό της Διοίκησης .

Αυτή την απάντηση μας έδωσε ο 
διοικητής της τέως Δ.Χ. Ξάνθης, 
αστυν. δ/ντής Δημήτριος Αλεξά- 
κης, όταν τον ρωτήσαμε ποια είναι, 
σε γενικές γραμμές, η σχέση μεταξύ 
αστυνομίας και πολίτη, εδώ στις 
εσχατιές της ελληνικής επικρά
τειας.

Το προσωπικό που υπηρετεί στις 
εικοσιδύο υπηρεσίες της Διοίκησης 
και που καλύπτει εδαφικά ολόκληρο 
το νομό =άνθης, ανέρχεται σε 257 
άτομα (20 αξιωματικοί, 23 ανθυπα
σπιστές, και 214 οπλίτες).

Στην πόλη της Ξάνθης, μαζί με το 
επιτελείο της Διοίκησης, συστεγά
ζονται τα τμήματα ασφάλειας, τρο
χαίας κίνησης και αγορανομίας, το 
αστυνομικό τμήμα και η υποδιοί
κηση.

Αστυνομικά τμήματα υπάρχουν 
και στις πόλεις Γενισέας, Εχίνου και 
Σταυρουπόλεως.

Στην υποδιοίκηση υπάγονται οι 
Σταθμοί Σελερού, Τοξοτών, Γέρακα, 
Ευλάλου και Εξοχής. Στο Α.Τ. Γενι- 
σέας οι Σταθμοί Λάγους και Αβδή- 
ρων, στο Α.Τ. Εχίνου οι Σταθμοί Μέ
δουσας, Ωραίου, Κοτύλης και Σα- 
τρών και στο Α.Τ. Σταυρουπόλεως οι 
Σταθμοί Νεοχωρίου και Λειβαδίτου.

Η τήρηση της Δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας είναι βασική ευθύνη της 
Διοίκησης και των υφισταμένων 
υπηρεσιών της. Ενδεικτικά θα ανα
φέρουμε ότι απ’ τις 32 κλοπές που 
διαπράχθηκαν στο Α' εξάμηνο 1984, 
οι περισσότερες απ’ τις μισές εξι
χνιάστηκαν και οι δράστες παρα- 
πέμφθηκαν στη δικαιοσύνη.

Στον τομέα της πρόληψης, το 
έργο της αστυνομίας είναι πάρα 
πολύ σημαντικό.

Έντονη υπήρξε καρά το Α' εξ
άμηνο 1984 η υπηρεσιακή δραστη
ριότητα του προσωπικού της Διοί
κησης. Παρέστησαν σε 376 ποδο
σφαιρικές και λοιπές αθλητικές 
συναντήσεις με συνέπεια να απα
σχοληθούν 6.388 ώρες συνολικά. 
Στις 402 δικαστικές συνεδριάσεις 
που παρέστησαν, απασχολήθηκαν 
1.496 ώρες.

Εξάλλου, κατά την ίδια χρονική 
περίοδο, εκτελέστηκαν ή βεβαιώ
θηκαν 380 εντάλματα που παρείχαν 
τις θετικές και πολύτιμες υπηρεσίες 
τους σε 60.385 συνολικά αιτήσεις 
δικαστικών και άλλων αρχών καθώς
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και ιδιωτών.
Απ’ τις περιπτώσεις αυτές, οι 

22.061 αναφέρονται στην επίδοση 
δικογράφων, οι 966 σε προανακριτι- 
κές ή προκαταρκτικές εξετάσεις, οι 
141 στην έκδοση ισάριθμων αδειών 
λειτουργίας καταστημάτων, οι 159 
στην έκδοση ισάριθμων αδειών μι- 
κροπωλητών, οι 429 στην έκδοση 
ισάριθμων αδειών τροχοφόρων και 
οδηγών, ενώ οι 26.352 σε ισάριθμες 
αιτήσεις ιδιωτών.

Την προστασία του καταναλωτή, 
έχουν αναλάβει σε μεγάλο βαθμό, οι 
υπηρεσίες της τέως Δ.Χ. Ξάνθης και 
ιδιαίτερα το τμήμα Αγορανομίας 
Ξάνθης. Στο Α' εξάμηνο του 1984, 
πραγματοποιήθηκαν 2.077 αγορα- 
νομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 
317 παραβάσεις.

Στον τομέα της οδικής ασφάλειας, 
τη μεγαλύτερη ευθύνη έχει αναλά- 
βει το Τμήμα Τροχαίας Κίνησης 
Ξάνθης. Αξίζει να υπογραμμίσουμε 
ποιο είναι το συνολικό οδικό δίκτυο 
που αστυνομεύει:

Βασικό εθνικό δίκτυο (Καβάλας -  
Ξάνθης -  Λάγους): 45 χιλιόμετρα.

Απλό εθνικό δίκτυο (Εχίνου Ξάν
θης και Ξάνθης Σταυρουπόλεως): 83 
χιλιόμετρα συνολικά.
Επαρχιακό
Δημοτικό
Κοινοτικό
Αγροτικό
Δασικό

48 χιλιόμετρα 
111 
79 
50 
41

Στο Α' εξάμηνο 1984, στο οδικό δί
κτυο αρμοδιότητες του Τ.Τ. Ξάνθης, 
συνέβησαν τα πιο κάτω τροχαία 
ατυχήματα: (1) θανατηφόρο, (64) 
σωματικών βλαβών και (79) υλικών 
ζημιών.

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο του 
νομού συνέβησαν (1) θανατηφόρο 
και (28) σωματικών βλαβών.

Απ’ τα ατυχήματα και των δυο αυ
τών περιπτώσεων τραυματίστηκαν, 
θανάσιμα (2) άτομα, σοβαρά (36) και 
ελαφρά (106).

Ακόμα, απ’ το Τ.Τ. Ξάνθης βεβαιώ
θηκαν 338 παραβάσεις σε βαθμό 
πλημμελήματος και 3.410 παραβά
σεις σε βαθμό πταίσματος.

Τέλος, σ’ ολόκληρο το νομό, στην 
ίδια χρονική περίοδο, συνέβησαν 
τέσσερα εργατικά ατυχήματα, με 
ισάριθμους σοβαρούς τραυματι
σμούς και δέκα διάφορα ατυχήματα, 
απ’ τα οποία τα επτά ήσαν θανατη
φόρα και τα τρία σωματικών βλαβών. 
Για τα αίτια των ατυχημάτων αυτών, 
οι υπηρεσίες της Δ.Χ. διενήργησαν 
προανάκριση.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία

Η επίσκεψή σας μας δίνει ιδιαί
τερη χαρά και σας ευχαρι
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στούμε για την καλωσύνη που εί
χατε να επισκεφθείτε την ακριτική 
υπηρεσία μας και να γνωρίσετε από 
κοντά τη δραστηριότητα και τα προ
βλήματα .

Με αυτά τα λόγια μας καλωσόρισε 
ο διοικητής της Π.Υ. Ξάνθης, πυρα- 
γός Κων/νος Μαύρος που επισκεφ- 
τήκαμε στο γραφείο του.

Η ασφάλεια της ζωής και της περι
ουσίας των κατοίκων του νομού 
=άνθης, απ’ τον κίνδυνο της φωτιάς, 
των θεομηνιών, πλημμυρών, σει
σμών, εγκλωβισμών κ.ά, είναι μερικά 
απ’ τα κύρια καθήκοντα της Πυρο
σβεστικής Υπηρεσίας Ξάνθης. 
Ακόμα, έχουν σαν αποστολή, τη 
συνδρομή στα έργα των Σωμάτων 
Ασφαλείας, των στρατιωτικών και 
δασικών αρχών.

Το ανθρώπινο δυναμικό της υπη
ρεσίας ανέρχεται σε σαράντα άν- 
δρες. Το 1983, η Π.Υ. Ξάνθης επε- 
νέβη σε 194 πυρκαγιές, είχε στο εν
εργητικό της 86 παροχές βοήθειας, 
ενώ σε 190 περιπτώσεις απελευθέ
ρωσε εγκλωβισθένα σε ανελκυστή
ρες άτομα. Η περιουσία που διασώ
θηκε απ’ την επέμβαση στην κατά
σβεση των πυρκαγιών, ανέρχεται 
στο ποσό των 911.755.000 δραχμών.

Στον προληπτικό τομέα, σπουδαίο 
ρόλο παίζει η εφαρμογή των πυρο
σβεστικών διατάξεων με συνέπεια 
τη μείωση των καταστροφών και ζη
μιών.

Σε άλλο σημείο της ενημέρωσής 
μας, ο διοικητής της Π.Υ. αναφέρ
θηκε στην άριστη συνεργασία και 
στις δημόσιες σχέσεις που έχει ανα
πτύξει η υπηρεσία του με τις άλλεο 
υπηρεσίες του νομού και με τους 
πολίτες γενικότερα.

Και κατάληξε: «Χάρη στο αμέρι- 
στο ενδιαφέρον που έδειξε η κυ
βέρνηση τα τελευταία χρόνια, για το 
Σώμα της Πυροσβεστικής, εργαζό
μαστε σ’ ένα άνετο και ευχάριστο 
περιβάλλον, γεγονός που και εσείς 
μπορείτε να διαπιστώσετε».

Η Διοίκηση Αγροφυλακής

Ε ξίσου σημαντική σε σπουδαιό- 
τητα για το νομό Ξάνθης είναι 

και η αποστολή και το έργο της Διοί
κησης Αγροφυλακής, στην οποία 
υπάγονται τα Αγρονομεία Ξάνθης 
και Σταυρουπόλεως.

Χάρη στη δραστηριότητα και τις 
φιλότιμες προσπάθειες των υπαλ
λήλων και οργάνων της (4 υπάλλη
λοι, 2 αρχιφύλακες και 63 αγροφύ
λακες), παγιώθηκε σε ζηλευτό βα
θμό η αγροτική ασφάλεια στο νομό.

Η διοικητής της Διοίκησης Αγρο
φυλακής, Ελένη Τόκα μας ενημέ
ρωσε για τη δραστηριότητα της 
Αγροφυλακής στο νομό και μας ευ

χαρίστησε για την επίσκεψή μας 
αυτή.

Στο Α'εξάμηνο 1984 βεβαιώθηκαν ί 
απ’ τα όργανα αγροφυλακής (14) 1 
πλημμελήματα και (164) πταίσματα 
και «συμβιβάστηκαν» (212) υποθέ- $ 
σεις που αφορούσαν αγροζημίες 
από αμέλεια.

Εξάλλου, απ’ τους υπαλλήλους■ 
και τα όργανα της Αγροφυλακής, ! 
επιλύθηκαν (81) διαφορές αστικής 
φύσης με αποτέλεσμα την αποφυγή 
δικαστικών ταλαιπωριών απ’ τους 
διαδίκους. Ακόμα πρόσφεραν τις · 
πολύτιμες υπηρεσίες τους για την : 
ανάπτυξη του πράσινου στο νομό. 
Φυτεύτηκαν 3.874 διάφορα δέντρα 
και εμβολιάστηκαν 4.174 άλλα 
άγρια.

Στον τομέα των ναρκωτικών, έδω-1 
σαν το δικό τους παρόν με την επι-Ι 
σήμανση σε τόπους βλάστησης, φυ-1 
τών αυτοφυούς ινδικής κάνναβης.

Ο Νομάρχης
Η «Α.Ε.» συναντήθηκε και με τον 

Νομάρχη Ξάνθης Φάνη Ντονό, ο



Ο διοικητής Πυροσβεστικής Κων/νος Μαύρος

0  αστυνομικός διευθυντής Δημ. Αλεξάκης

οποίος μας παραχώρησε την ακό
λουθη συνέντευξη:

ΕΡ.: Πώς βλέπετε κ. νομάρχα τη 
συμβολή της Αστυνομίας στην εμ- 

t πεδωση του αισθήματος ασφάλειας 
στο νομό;

ΑΠ.: «Δεν πρέπει να υπάρχει καμ- 
μιά αμφιβολία, όχι μόνο σε κυβερνη
τικό παράγοντα αλλά ούτε στον τε 
λευταίο Έλληνα πολίτη, ότι ο ρόλος 
της αστυνομίας, στην εμπέδωση του 
αισθήματος ασφάλειας του λαού,

I είναι αποφασιστικός. Αυτό πρέπει 
να γίνει κοινή συνείδηση και των αν- 
δρών της Ελληνικής Αστυνομίας και 
του λαού.

Έχουμε υποχρέωση να συμβάλ
λουμε όλοι μας προς αυτήν την 

ί προσπάθεια και για να γίνει αυτό θα 
πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεπε- 
ραστούν κατάλοιπα του παρελθόν
τος ώστε ο πολίτης να βλέπει τα όρ
γανα της τάξης σαν τους ανθρώ
πους εκείνους που προστατεύουν 

Γ τη ζωή του, την περιουσία του, την 
ασφάλεια του και γενικά την έννομη 
τάξη της χώρας. Να βλέπει, στα

πρόσωπα των ανδρών της αστυνο
μίας, φίλους που αγωνίζονται καθη
μερινά να εξασφαλίσουν τα όσα 
προανέφερα.

Πιστεύω ειλικρινά, ότι τα τελευ
ταία χρόνια και συγκεκριμένα τα 
δυόμισι χρόνια που βρίσκομαι στο 
νομό, έχουν γίνει ικανοποιητικά βή
ματα προς αυτήν την κατεύθυνση 
και θα προσπαθήσουμε, τα βήματα 
αυτά, να γίνουν άλματα, τώρα μάλι
στα με τη νέα μορφή που θα πάρει, 
σύμφωνα με το νέο νόμο, η Ελληνική 
Αστυνομία».

Ο Δήμαρχος

Ο δήμαρχος της Ξάνθης, Κων
σταντίνος Μπένηςτην ερώτηση 

για το πώς βλέπει τη συμβολή της 
Αστυνομίας στην εν γένει ανάπτυξη 
του Δήμου Ξάνθης, απάντησε:

«Η ερώτηση δεν με ξαφνιάζει, 
απεναντίας μου δίνει την ευκαιρία 
να εκφράσω απόψεις και να ανταπο- 
δόσω χρέος, επιβεβλημένο για το 
Δήμο, θα μπορούσα να πω, στη συμ
παθέστατη σε όλα αστυνομία του 
κράτους μας που ο ρόλος της είναι 
πολυσύνθετος και συντελεί στη σω
στή λειτουργία της κοινωνικής ζωής.

Η Αστυνομία καλείται να παίξει 
ακόμα σπουδαιότερο ρόλο σήμερα 
που ήθη και έθιμα εκπολιτιστικά 
διαφόρων κρατών μετακινούνται 
ελεύθερα και άλλα ανεβάζουν το 
πολιτιστικό μας επίπεδο και άλλα 
αλλοτριώνουν και ισοπεδώνουν τις 
ρίζες μας. Για το λόγο αυτό και η 
αύξηση της προσοχής της αστυνο
μίας πρέπει να είναι και είναι μεγα
λύτερη.

Η συμβολή της αστυνομίας στην 
ευαίσθητη περιοχή της Θράκης και 
ιδιαίτερα στο Δήμο της Ξάνθης, μας 
είναι απαραίτητη και συγκαταλέγε
ται στο χώρο του λειτουργήματος, 
αφού ο τόπος αυτός χρειάζεται αυ
ξημένη ευθύνη και προσοχή.

Κατανοώντας και οι δυο, Δήμος 
και Αστυνομία την ευαισθησία του 
όλου θέματος, βρίσκονται σε τέλεια 
εναρμόνιση και σε απόλυτη ανταπό
κριση των τοπικών απαιτήσεων».

Ο Εισαγγελέας
Για το βαθμό της συνεργασίας, 

της τοπικής Ελληνικής Αστυνομίας 
(τέως Χωροφυλακή, Αγροφυλακή, 
Πυροσβεστική), με τις δικαστικές 
αρχές Ξάνθης, θετική απάντηση μας 
έδωσε και ο εισαγγελέας Πρωτοδι
κών Ξάνθης Στέλιος Γκρόζος

Ένας εκδότης

Τέλος από τον ιδιοκτήτη -  εκδότη 
της καθημερινής πρωινής εφημερί

δας «ΕΜΠΡΟΣ» Γιάννη Διαφωνίδη 
στην ερώτησή μας για το ποια είναι, 
κατά τη γνώμη του, η σχέση και η 
συνεργασία της αστυνομίας με τους 
εκπροσώπους του Τύπου, πήραμε 
την εξής απάντηση:

«Εδώ και αρκετό καιρό, η σχέση 
του τοπικού Τύπου με την αστυνο
μία έχει δύο άξονες.

Ο πρώτος αφορά την καλή συνερ
γασία και ενημέρωση της αστυνο
μίας προς τον Τύπο για όσα γεγο
νότα συμβαίνουν στο νομό, με δι
καίωμα τηλεφωνικής επικοινωνίας ή 
προσωπικών επισκέψεων μέχρι και 
το διευθυντή της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης στο γραφείο του.

Η αρχή αυτή τηρείται για όλες τις 
εφημερίδες και είναι πολύ σημαν
τική για τη σωστή εκτέλεση του έρ
γου των δημοσιογράφων: Φυσικά, 
υπάρχει ακόμη μια έμφυτη θα την 
έλεγα, καχυποψία για τους εκπρο
σώπους του Τύπου από μέρους κα
τώτερων στελεχών της αστυνομίας 
που εκδηλώνεται ορισμένες φορές, 
με αποτέλεσμα να δυσχερένεται το 
έργο της ενημέρωσης.

Ο δεύτερος άξονας είναι ιδιότυ
πος και ξεκινά απ’ την έλλειψη στε
γανών και παραπληροφόρησης που 
υπήρχαν παλιότερα και που κατευ- 
θύνονταν προς ορισμένη μερίδα του 
Τύπου.

Το φαινόμενο αυτό σήμερα δεν 
υπάρχει. Υπάρχει ισότιμη μεταχεί
ριση και πληροφόρηση.

Τελειώνοντας θα ήταν παράλειψη 
να μην τονισθεί ότι η αρμονική 
σχέση μεταξύ των δύο λειτουργιών, 
Τύπου και αστυνομίας, πρέπει να 
λειτουργεί αμφίδρομα αφ' ενός και 
με πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
αφ’ ετέρου. Πράγματα που θα κατα
κτηθούν φυσικά, σιγά -  σιγά και με 
την πάροδο του χρόνου, μέσα απ’ τη 
βασική σχέση σεβασμού της δου
λειάς που κάνει ο καθένας εκπρό
σωπος, είτε αυτός του Τύπου, είτε 
της αστυνομίας».

Κοινωνικές υπηρεσίες

Μ ε αναπτυγμένο το αίσθημα ευ
θύνης και του καθήκοντος, 

απέναντι στους πολίτες, η «Ελλη
νική Αστυνομία» στην Ξάνθη, υπό
σχεται ακόμα μεγαλύτερη απόδοση 
στο πολύπλευρο έργο που της έχει 
ανατεθεί απ’ την πολιτεία και ακόμα 
καλύτερες σχέσεις με τους πολίτες.

Η λειτουργία εξάλλου της νέας 
αστυνομίας, όπως διαμορφώθηκε 
σήμερα, αποβλέπει στο να γίνει, το 
Σώμα αυτό, οργανισμός προσφοράς 
κοινωνικών υπηρεσιών και μέσων 
στήριξης της λαϊκής κυριαρχίας .. .
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Ενώ η γυναίκα μου με το λάστιχο προσπαθούσε να σβήσει

Έσωσα 
τα πυρομαχικά 
μέσα από τις φλόγες!

Πανοραμική άποψη της Φραγκίστας

Ρεπορτάζ - φωτογραφίες:
Δημήτρης Κάσσιος

«Μέ κίνδυνο της ζωής του, νεαρός 
χωροφύλακας έπεσε στη φωτιά και 
έσωσε όπλα και πυρομαχικά του 
Αστυνομικού Σταθμού Ανατολικής 
Φραγκίστας Ευρυτανίας, όταν από 
βραχυκύκλωμα καλωδίων ξέσπασε 
πυρκαγιά, χτες το πρωί, στο κτίριο».

Αυτή η σύντομη είδηση που δια
βάσαμε στις εφημερίδες κρύβει μια 
μοναδική ιστορία θάρρους και αυ
τοθυσίας, αντάξια του ρόλου ενός 
αστυνομικού.

Ακόμα η είδηση αυτή, προκάλεσε 
το ενδιαφέρον για μια επιτόπια 
μετάβαση και γνωριμία με τον τολ- 
μηοό αστυφύλακα που αψηφώντας 
τον ίνδυνο απομάκρυνε από τις 
φλόγε fa πυρομαχικά και τον οπλι
σμό τ<_>υ Αστυνομικού Σταθμού,· 
προλαβαίνοντας έτσι το ενδεχό
μενο της έκρηξης, που θα είχε 
απρόβλεπτες συνέπειες.

Η Ανατολική Φραγκίστα Ευρυτα
νίας, ένα απ’ τα ωραιότερα και δρο
σερότερα χωριά του νομού, βρίσκε
ται 42 χιλιόμετρα μακριά απ’ το Καρ
πενήσι, στο δρόμο για το Αγρίνιο, σε 
680 μ. υψόμετρο.

Ο Αστυνομικός Σταθμός μεταστε
γάστηκε στην Ανατ. Φραγκίστα, απ’ 
τη γειτονική Βίνιανη, όπου είχε την 
έδρα του, πριν από μία εικοσαετία. 
Σε όλο αυτό το διάστημα οι κάτοικοι 
απόκτησαν ιδιαίτερους δεσμούς με 
την υπηρεσία αυτή και περιέβαλλαν 
τους όνδρες της με αγάπη, παρέ- 
χοντάς τους κάθε δυνατή συνδρομή 
και διευκόλυνση.

Ο τολμηρός αστυφύλακας Σταύ
ρος Νταλλής, 22 χρόνων, παντρεμέ
νος και πατέρας ενός νεογέννητου 
κοριτσιού, μας περίμενε έξω από το 
κατεστραμένο κτίριο του Σταθμού. 
Αφού μας υποδέχτηκε εγκάρδια, 
έχοντας εμφανή τα σημάδια της τα
λαιπωρίας του, μας περιγράφει με 
λεπτομέρειες την περιπέτειά του.

Με βοηθό τη γυναίκα του

«Ακριβώς το μεσημέρι της Πέμ
πτης 15 του Νοέμβρη, βρισκόμουν 
με τη γυναίκα μου στην αυλή του 
Σταθμού και έκοβα ξύλα.

Σε μια στιγμή, η γυναίκα μου αντι- 
λήφθηκε καπνό στην είσοδο της 
υπηρεσίας. Με φωνάζει και ώσπου 
να κάνω δυο βήματα για να δω τι 
γίνεται, η φωτιά είχε φουντώσει. 
Έτρεξα στο δρόμο και έβαλα τις 
φωνές για να μ’ ακούσουν απ' τα 
παρακείμενα καφενεία. Γύρισα αμέ

σως πίσω και διαπίστωσα ότι οι φλό
γες έβγαιναν απ' το ταβάνι και είχαν 
αρχίσει να κατατρώγουν τα χωρί
σματα των δωματίων .

»Η γυναίκα μου άρπαξε το λάστιχο 
και έριχνε νερό προς τα μέσα. Εγώ 
σκέφτηκα τα πυρομαχικά που εί
χαμε στην αποθήκη. Πέταξα το χι
τώνιο της στολής μου και έπεσα 
πάνω στην πόρτα της αποθήκης για 
να τη σπάσω αφού κείνη τη στιγμή 
δεν είχα πρόχειρο το κλειδί της. 
Όμως η ξύλινη πόρτα είχε λαμπα
διάσει απ’ τη φωτιά και γι' αυτό εγ- 
κατέλειψα γρήγορα αυτή μου την 
προσπάθεια.

Πετάχτηκα στο δρόμο και έτρεξα 
στη δυτική πλευρά του κτιρίου για 
να μπω στην αποθήκη απ’ το παρά
θυρο που έβλεπε σ' εκείνη την 
πλευρά. Αναρριχήθηκα στον τοίχο 
και με τα χέρια μου κατόρθωσα να 
σπάσω τα πατζούρια και τα τζάμια 
και απ’ το άνοιγμα αυτό πήδηξα στην 
αποθήκη .

»Η φωτιά είχε επεκταθεί γιατί μό
λις βρέθηκα στο πάτωμα, δεν 
έβλεπα μπροστά μου απ’ τους κα
πνούς. Όρμησα στα τυφλά στο μέ

ρος εκείνο που ήξερα ότι έχουμε τα 
πυρομαχικά και το κιβώτιο με τις 
χειροβομβίδες. Βρήκα το κιβώτιο 
και το μετέφερα στο παράθυρο για 
να το δόσω στα χέρια του προέδρου 
της κοινότητας που στο μεταξύ είχε 
φτάσει μαζί με πολλούς άλλους κα
τοίκους.

Ξαναγύρισα στον ίδιο χώρο που 
πρωτοπήγα, για να μεταφέρω και τα 
υπόλοιπα πυρομαχικά. Ήδη τα μάτια 
μου άρχισαν να κλαίνε απ’ τους κα
πνούς, ενώ η αναπνοή μου γινόταν 
πιο δύσκολη, απ’ την αποπνιχτική 
ατμόσφαιρα. Πέντε με έξι φορές 
έκανς την ίδια προσπάθεια, δηλαδή 
άρπαζα στα «τυφλά» τα άπλα και τα 
πυρομαχικά και τα πέταγα έξω απ’ το 
παράθυρο».

Ο πρόεδρος άρχισε να του φωνά- I 
ζει να εγκαταλείψει τις προσπάθειές 
γιατί ανησυχούσε μήπως λιποθυμή- ! 
σει μέσα στην αποθήκη και γιατί ο 
κίνδυνος της έκρηξης ήταν μεγά
λος. Αφού όλα τα πυρομαχικά και 
όλος σχεδόν ο οπλισμός βρισκόνταν 
σε ασφαλές μέρος, ξανανέβηκε στο 
παράθυρο. Εκεί τον βοήθησαν οι | 
χωρικοί να κατέβει και τον μετέφε-
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αηιά . . .

I ραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο 
Καρπενησιού, όπου για τρεις συν
εχείς ημέρες του χορηγούσαν οξυ
γόνο και του περιποιήθηκαν τα εγ
καύματα και τους τραυματισμούς 
στα χέρια.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας

Πρόκειται πράγματι για πράξη αυ
τοθυσίας που σπάνια συναντάει κα
νείς. Απ’ την πρώτη στιγμή που 
έτρεξα στο φλέγόμενο κτίριο και 
είδα τις απεγνωσμένες προσπά
θειες του αστυφύλακα, για να περι
σώσει τα πυρομαχικά, φοβήθηκα ότι 
δε θα προλάβει και γι’ αυτό τον φώ
ναξα να σταματήσει αμέσως και να 
πηδήξει έξω απ’ το παράθυρο. Ήδη 
το κιβώτιο με τις χειροβομβίδες μου 
το είχε δόσει και ο κίνδυνος της έκ
ρηξης είχε μειωθεί αρκετά.

Παρά ταύτα όμως, αψήψισε τον 
κίνδυνο για τη ζωή του και συνέχισε 
την αρχική του προσπάθεια».

Ο διοικητής του Α.Τ.
Κερασοχωρίου

Απ’ την ημέρα που εκδηλώθηκε η 
πυρκαγιά ο διοικητής και οι δύο άν- 
δρες του κομμένου Σταθμού, απο
σπάστηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα 
Κερασοχωρίου, στο οποίο υπάγον
ταν διοικητικά.

Ο διοικητής του Τμήματος, υπα- 
στυνόμος Ιωάννης Κοτρώτσος, που
συναντήσαμε στο Κερασοχώρι, μας 
είπε:

«Μόλις μας ειδοποίησαν για την 
πυρκαγιά στο Σταθμό, επιβιβαστή
καμε στο περιπολικό και φτάσαμε 
στη Φραγκίστα, όσο μπορούσαμε πιο 
σύντομα αν και η κακή κατάσταση 
του δρόμου (χωματόδρομος 15 χι
λιομέτρων) δε μας επέτρεπε να 
αναπτύξουμε μεγάλη ταχύτητα.

Ό ταν φτάσαμε, η φωτιά είχε επε
κταθεί στη σκεπή που σε λίγα λεπτά 
έπεφτε με εκκωφαντικό θόρυβο. 
Κάθε ανθρώπινη προσπάθεια ήταν 
άσκοπη πλέον αφού το κτίριο καιγό
ταν σαν λαμπάδα. Βρήκα το αστυ
φύλακα Νταλλή σε πολύ άσχημη 
κατάσταση, ζαλισμένο, με μαυρι- 
σμένο πρόσωπο και φανερά στενο
χωρημένο απ’ την καταστροφή. Πιο 
πέρα, σε μια άκρη υπήρχαν τα πυρο
μαχικά και ο οπλισμός του Σταθμού. 
Αισθάνθηκα μεγάλη ανακούφιση, 
όταν τα αντίκρυσα συγκεντρωμένα, 
γιατί σε όλο το δρόμο αναλογιζό- 
μουνα τις συνέπειες της πιθανής 
έκρηξης.

Απ ’ αυτό το παράθυρο πήδηξο στην απο
θήκη . . .  μας λέει ο χωροφύλακας Σταύρος 
Νταλλής

Ήταν πράγματι υπεράνθρωπη η 
προσπάθεια του αστυφύλακα 
Νταλλή, να τα περισώσει απ’ την 
καταστροφική μανία της φωτιάς. Η 
γνώμη μου αυτή ενισχύεται και απ' 
το γεγονός ότι ήταν τόσο μεγάλη η 
έκταση της φωτιάς σε όλο το κτίριο 
και κατά συνέπεια μεγάλη και υπερ
άνθρωπη η πράξη του αστυφύλακα, 
ώστε δεν διασώθηκε τίποτα άλλο 
εκτός απ’ τα πυρομαχικά. Το άλλο 
υλικό της υπηρεσίας καθώς και τα 
ατομικά είδη των ανδρών κατα
στράφηκαν».

Ο διοικητής της Π.Υ.
Καρπενησιού

Για να ολοκληρώσουμε το μικρό 
τούτο αφιέρωμα, θεωρήσαμε αναγ
καία ακόμα μια συνάντηση. Έπρεπε 
να πάρουμε τη γνώμη και του πλέον 
αρμόδιου σε θέματα πυρκαγιών, 
διοικητή της Πυροσβεστικής Υπη
ρεσίας Καρπενησιού, πυραγού Θεο
δόσιου Παύλου.

τικά χρόνο. Χάρη όμως στις προσ
πάθειες των κατοίκων, περιορίστηκε 
η καταστροφή μόνο στο κτίριο αυτό 
και δεν επεκτάθηκε σε γειτονικό 
κτίσμα που σχεδόν εφάπτεται με το 
πρώτο.

Σπάνια συναντάμε παρόμοιες 
υπεράνθρωπες προσπάθειες, σαν 
αυτή του αστυφύλακα Σταύρου 
Νταλλή που ο κίνδυνος για τη ζωή 
του ήταν διπλός. Ο πρώτος προερ
χόταν από πιθανή έκρηξη των πυρο- 
μαχικών, την ώρα που βρισκόταν 
μέσα στην αποθήκη και ο δεύτερος, 
απ’ το ενδεχόμενο να χάσει τις αι
σθήσεις του και να καεί πριν προλά
βει να βγει έξω απ’ το κτίριο. Όμως, 
αψήφισε τον κίνδυνο αυτό και διέ
σωσε τα πυρομαχικά, διασώζοντας 
έτσι και τα γειτονικά σπίτια αλλά και 
ανθρώπινες ζωές.

Για τα αίτια της φωτιάς, η υπηρε
σία μας ενεργεί προανάκριση.»

« Στην Φραγκίστα, μας είπε ο διοι
κητής της Π.Υ., στείλαμε αμέσως 
μόλις μας ειδοποίησαν, ένα Πυρο
σβεστικό όχημα με επικεφαλής τον 
αρχιπυροσβέστη Σωτήρη Σταμέλο. 
Ομως η μεγάλη απόσταση και οι 

συνεχείς επικίνδυνες στροφές, κα
τεβαίνοντας για το Μέγδοβα, δεν 
επέτρεψαν στους άνδρες της υπη
ρεσίας μας να φτάσουν πιο έγκαιρα.

Οι ξύλινες κατασκευές του κτί- 
σματος (ταβάνια, δάπεδα, μεσότοι
χοι κ.τ.λ.), βοήθησαν στη γρήγορη 
επέκταση της φωτιάς και την κατα
στροφή του κτιρίου σε μικρό σχε

Απερίγραπτη η συγκίνηση στη θέα 
του καταστρεμμένου Σταθμού, για 
κάθε συνάδελφο και ιδιαίτερα για 
αυτούς που υπηρέτησαν στη δύ
ναμή του και συνδέθηκαν συναι
σθηματικά μαζί του. Η θλίψη αυτή, 
όμως, απαλύνεται με τη σκέψη ότι 
δεν θρηνήσαμε θύματα, πολίτες ή 
συναδέλφους...

Ανεξάρτητα απ’ τα αίτια που προ- 
κάλεσαν την πυρκαγιά, δεν μπο
ρούμε, παρά να εξάρουμε την απο
φασιστικότητα και την τόλμη του 
συνάδελφου Σταύρου Νταλλή. Του 
αξίζει έπαινος.
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Αστυνομικός κούκλα...

«...Για να περιορίσει τα τροχαία ατυχήματα και να 
συνετίσει τους οδηγούς η τροχαία του Χανόβερ Παρκ 
στο Ιλλινόις εφάρμοσε ένα πρωτότυπο τρόπο.

Στα πιο επικίνδυνα σημεία των δρόμων, όπου παρα
τηρούνται σοβαρές παραβάσεις, τοποθέτησε ένα 
περιπολικό που στη Θέση του οδηγού έχει μια κούκλα 
με στολή αστυνομικού. Μ’ αυτό τον τρόπο οι οδηγοί 
είναι προσεκτικότεροι και... αρκετά επιφυλακτικοί...».

Στημένο περιπολικό 
τροχαίας με 
αστυνομικό 
«κούκλα» στους 
δρόμους της 
πολιτείας Ιλλινόις 
των Η.Π.Α.

Κραγιόν μαχαίρι...

Ένα αρκετά πρωτότυπο «μικρό όπλο» πουλιέται 
από τους πωλητές στα υπαίθρια παληατζίδικα του Τέν- 
νεση και της Αλαμπάμα των ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα 
σωληνάριο με γυναικείο κραγιόν, συσκευασμένο σε 
μικρό πακέτο, που περιέχει μια λεπίδα μαχαιριού από 
ανοξείδωτο ατσάλι.

Το κραγιόν πουλιέται σ’ ένα μαύρο κουτί μήκους 2,5 
ιντσών περίπου. Μετακινώντας το κάλυμμα του σωλη
νάριου του κραγιόν και στρίβοντας τη βάση του 360 
περίπου μοίρες δεξιά (δεξιόστροφο) εμφανίζεται από 
το σωλήνα, μια λεπίδα μαχαιριού από ανοξείδωτο 
ατσάλι.

Τ ο αστυνομικό προσωπικό θα πρέπει να έχει υπόψη 
του σοβαρά αυτό το είδος του όπλου, το οποίο θα 
μπορούσε εύκολα να αποκρυφθεί μέχρι να χρησιμο
ποιηθεί από μια ύποπτη γυναίκα, επίσης εύκολα να 
εξαφανιστεί στη διάρκεια μιας συνηθισμένης έρευνας.

Ύπουλο ναρκωτικό

«...Μέχρι πρότινος επιστεύετο ότι η κοκαΐνη δεν 
ήταν τόσο επικίνδυνη όσο.η ηρωίνη, αλλά διαφημιζό
ταν σαν το ναρκωτικό που οδηγούσε σε αισθησιακούς 
παραδείσους.

Πρόσφατες έρευνες αμερικανών επιστημόνων 
έδειξαν ότι τα θύματα της κοκαΐνης δεν πεθαίνουν 
κατευθείαν από τη δράση της, αλλά από καρδιακή ανε
πάρκεια, λόγω εξασθένησης του νευρικού μηχανισμού 
λειτουργίας της καρδιάς. Η δράση με λίγα λόγια της 
κοκαΐνης είναι ύπουλη και ξαφνική...».

(Από το περιοδικό της INTERPOL)

36



Η δίχρονη εκστρατεία που έχει αρχίσει από το '82 
στον Καναδά, για τη μείωση των ατυχημάτων στις σι
δηροδρομικές γραμμές, αποδεικνύεται καρποφόρα.

Τα ατυχήματα στις διασταυρώσεις μειώθηκαν κατά 
35% στους πρώτους έξι μήνες του '83 σε σχέση με το 
1982. Η επιχείρηση Σωτηρία, έχει στόχο να μειώσει τα 
ατυχήματα, ενημερώνοντας το κοινό για τους κίνδυ
νους στις διασταυρώσεις και ενθαρρύνοντας συγχρό
νως την αυστηρή εφαρμογή των τροχονομικών διατά
ξεων που ισχύουν και τη διατήρηση και βελτίωση των 
προειδοποιητικών πινακίδων στις διασταυρώσεις.

Ο διευθυντής της επιχείρησης Σωτηρίας Ρότζερ 
Συρ, είπε ότι η δίχρονη εκστρατεία που έχει αρχίσει 
στον Καναδά, απέφερε μέχρι στιγμής θετικά αποτελέ
σματα. Η σημαντική μείωση των ατυχημάτων απο 372 
(40 θάνατοι, 183 σοβαροί τραυματισμοί) σε 242 (27 θά
νατοι, 137 τραυματισμοί) αποδεικνύει ότι οι προσπά
θειες για ενημέρωση του κοινού πάνω στους κίνδυ
νους που παραμονεύουν στις σιδηροδρομικές δια
σταυρώσεις, έχουν ένα θετικό αντίκτυπο.

Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αυτή η μείωση 
των ατυχημάτων παρατηρήθηκε σε περιοχές όπου οι 
επαρχιακοί και τοπικοί πολιτικοί οργανισμοί έχουν 
δραστηριοποιηθεί πολύ στην προώθηση του προγράμ
ματος της επιχείρησης Σωτηρίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν δύο επαρ
χίες με υψηλό ποσοστό ατυχημάτων το Κιουμπέκ και 
τη Σασκάτσεβαν, που το ποσοστό ατυχημάτων μειώ
θηκε κατά 50% περίπου το πρώτο εξάμηνο του '83. Σε 
πολλές άλλες πολιτείες το πρόγραμμα έχει αρχίσει να 
εφαρμόζεται με επιτυχία.

Το κοινό πρόγραμμα της Σιδηροδρομικής Ενωσης 
του Καναδά και του Καναδικού Συμβουλίου Ασφα
λείας, σκοπεύει όπως προαναφέρθηκε στη μείωση των 
σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων στις σιδηροδρομικές 
διασταυρώσεις. Το εκπαιδευτικό μέρος της «Επιχεί
ρησης Σωτηρίας» καλύπτει μια έγχρωμη ταινία 15 λε
πτών, πρωτοποριακή στο είδος της, με τον τίτλο «ρι
ψοκινδυνεύοντας μια ολόκληρη ζωή», που απεικονίζει 
τους κινδύνους της άγνοιας της κυκλοφορίας σε επι
κίνδυνες διασταυρώσεις. Η ταινία αυτή προβάλλεται 
σε σχολεία, οργανισμούς και επιχειρήσεις σ’ όλο τον 
Καναδά.

Γίνονται επίσης σχετικές ανακοινώσεις στην τη-

,εόραση και το ραδιόφωνο, ενω εχει εκόοθει ενα μικρό 
ιαιδικό βιβλίο για τη σιδηροδρομική ασφάλεια που 
ιεριέχει παιγνίδια και τεστ, για να συνειδητοποιήσουν 
η μικροί μαθητές τους κινδύνους της παραβίασης των 
ινδεικτικών σημάτων στις σιδηροδρομικές διαβάσεις 
ιλλά και γενικότερα των τροχαίων πινακίδων.

Τα παιδιά αποτελούν για μας ένα ξεχωριστό ενδια- 
ρέρον είπε ο Συρ, γιατί εντυπωσιάζονται πολύ απο τα 
Γρένα. Αυτό τα οδηγεί να περνούν τις σιδηροδρομικές 
/ραμμές χωρίς την απαιτούμενη προσοχή. Το 7% των 
Γραυματισμών που έχουν ως συνέπεια την απώλεια 
κάποιου μέρους του σώματος ή μόνιμη αναπηρία, συμ
βαίνουν σε παιδιά ηλικίας κάτω των 14 χρόνων.

Η επιτυχία της «Επιχείρησης Σωτηρίας» έχει ξεπε- 
ράσει τις προσδοκίες μας, τονίζει ο κ. Συρ Αλλα. Παρ 
όλα αυτά υπάρχουν ακόμα άτομα που σκοτώνονται 
στις σιδηροδρομικές διασταυρώσεις.

Η μεγάλη τραγωδία είναι, ότι με λίγη περισσότερη 
προσοχή, προφύλαξη και προθυμία από μέρους των 
οδηγών και πεζών να περιμένουν λίγα λεπτά σε μια 
διασταύρωση, θα είχαν αποφευχθεί σχεδόν τα ατυχή
ματα αυτού του είδους
(Από το περιοδικό GAZZETE) της Καναδικής Αστυνο
μίας

Επιχείρηση σωτηρίας



:ΙΙΙλΗΜΑΙΝϋΥΜΕ  *  ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ * ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕ

...Την ανάσυρση 3 ατόμων που 
έπεσαν στον ποταμό Αλιάκμονα από 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στις 26 Δεκεμβρίου 1984 στις 6 το 
πρωί ειδοποιήθηκε η Π.Υ. Κατερίνης 
ότι Ι.Χ. φορτηγό (αγροτικό) αυτοκί
νητο, ενώ κινιόνταν πάνω στη γέ
φυρα του Αλιάκμονα με κατεύθυνση 
την Θεσσαλονίκη, λόγω της ολισθη
ρότητας του δρόμου (ήταν καλυμ
μένος από στρώμα πάχνης) παρεξέ- 
κλινε της πορείας του χτύπησε στο 
αριστερό κιγκλίδωμα της γέφυρας 
και έπεσε στο ποτάμι μαζί με τον 
οδηγό και τους δύο συνεπιβάτες 
του.

Αμέσως κινητοποιήθηκε ομάδα 
διάσωσης τεσσάρων πυροσβεστών 
με ένα πυροσβεστικό αυτοκίνητο με 
επικεφαλής το διοικητή της Υπηρε
σίας πυραγό Χρήστο Οικονόμου.

Οταν η πυροσβεστική ομάδα έφ
τασε εκεί, διαπιστώθηκε ότι πρά
γματι στο μέσον περίπου του ποτα
μού, βρισκόταν σε πλάγια θέση το 
υπ’ αριθμ. Ν.Χ. 6394 φορτηγό αυτο
κίνητο μικτού βάρους 2350 χιλ/μων 
και κοντά σ’ αυτό μέσα στο νερό που 
το ύψος του στο σημείο εκείνο ήταν 
περίπου 0,80 μ., ήταν οι τρεις άν- 
δρες που απεγνωσμένα καλούσαν 
σε βοήθεια.

Με τη βοήθεια μιας μεταλλικής 
σκάλας 15 μέτρων, κατέβηκαν στο 
ποτάμι οι πυροσβέστες Νικ. Πολυ- 
μενίδης και Βασ. Λιλές οι οποίοι 
πλησίασαν τον πιο βαριά τραυματι

σμένο Πρόδρ. Γεωργιάδη, τον έδε
σαν με τη ζώνη και τον κάλο (τριχιά) 
διάσωσης και με κίνδυνο της ζωής 
τους τον ανέσυραν πάνω στο δρόμο 
απ’ όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκο
μείο Κατερίνης, αλλά δυστυχώς στο

δρόμο πέθανε. Κατά τον ίδιο τρόπο 
ανασύρθηκαν και οι άλλοι δύο τραυ
ματισμένοι ο Φώτιος και ο Κων/νος 
Κουτσουβέλης βοηθούμενοι από 
τους πυροσβέστες Βασ. Λιλέ και 
Γρηγ. Εγγονίδη.



. .Τον θανάσιμο κίνδυνο που διέ- 
τρεξε ένα ολόκληρο χωριό κοντά
στις Σ έρ ρ ε ς — η Ηλιοκώμη— όταν βυ
τιοφόρο -  νταλίκα που μετέφερε 
15,5 τόννους αιθυλενοξείδιο από 
την Αυστρία στη Κωνσταντινούπολη I ανατράπηκε. Το φορτίο είναι ένα 
πτητικό υγρό που εκρήγνυται μόλις 
έρθει σε επαφή με την ατμόσφαιρα, 
και είναι τοξικό επικίνδυνο για τον 
άνθρωπο. Αμέσως το χωριό εκκενώ
θηκε από τους κατοίκους και δύ
ναμη της Πυροσβεστικής και της 
Ελληνικής Αστυνομίας με μεγάλη 
προσοχή ανέσυρε το φορτηγό το 
οποίο και συνέχισε το ταξίδι του με 
τη συνοδεία περιπολικού και αυτο
κινήτου της Πυροσβεστικής.

Το ατύχημα στάθηκε αφορμή να 
ληφθούν μέτρα για την ασφαλή διέ
λευση από τη χώρα μας αυτοκινήτων 
με επικίνδυνα φορτία.

Τι είναι όμως το αιθυλενοξείδιο;

Το αιθυλενοξείδιο μυρίζει χαρα
κτηριστικά στην ατμόσφαιρα, σαν 
αθέρας. Η χρήση του, συνιστάται στα 
βρυσοδεψεία, για καθαρισμό δερ 
μάτων, στην παραγωγή αντιψυκτικού  

’ υγρού και αλλού. Και πάντα σαν 
πρώτη ύλη. Κατά την έξοδό του στην 
ατμόσφαιρα είναι δυνατόν να εκρα-  
γεί.

Σε  περίπτωση διαρροής δυνατόν  
να προκαλέσει βλάβες στον άν
θρωπο, γιατί είναι τοξικό. Σε  υγρό, 
όμως, περιβάλλον μετατρέπεται σ 
ένα αδρανές — αβλαβές υλικό.

«Είναι καρκινογόνο κ α τ ’ εξοχήν,  
δημιουργεί καρκινώματα σε κάθε  
επαφή του με τον άνθρωπο κι είναι 
πτητικό υγρό και μπορεί να πλανάται 
στην ατμόσφαιρα, αν δεν επικρατή
σουν τέτο ιες  καιρικές συνθήκες,  
που να δημιουργήσουν προϋποθέ
σεις χημικών ενώσεων, που θα το 
καταστήσουν αδρανές».

...Την τελετή λήξης μαθημάτων 
του τμήματος επιμόρφωσης αξιω
ματικών Πυροσβεστικού Σώματος — 
μετεκπαίδευσης έτους 1984.

Το τμήμα αποτελούσαν είκοσι 
πέντε (25) πυραγοί που παρακολού
θησαν μαθήματα επιμόρφωσης από 
1-10-1984 μέχρι 21-12-1984.

Η τελετή λήξης των μαθημάτων 
έγινε την Παρασκευή στις 21 Δε
κεμβρίου, ώρα 10,30' στην Πυρο
σβεστική Σχολή στην κάτω Κηφισιά.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο 
διοικητής της Σχολής πύραρχος 
Σωτ. Τζανέτος οι διοικητές Δ.Π.Υ. 
πάλεως Αθηνών, Πειραιώς και Κέν
τρου Αμέσου Επεμβάσεως «199», ο

τ. διευθυντής Αρχηγείου Πυροσβε
στικού Σώματος πύραρχος Νικ. Αν- 
τωνόπουλος, ο αρχίατρος Δημ. Μα- 
κρής και οι υγειονομικοί αξιωματικοί 
Δ.Π.Υ. πάλεως Αθηνών και Πειραιώς, 
οι διευθυντές Διευθύνσεων ΑΠΣ, οι 
διευθυντές ΓΑΥΠΣ — ΕΤΥΠΣ — 
ΤΑΥΠΣ, ο προϊστάμενος Πυροσβε-

...Την ενημέρωση των 24 μαθητών 
της 5ης δέσμης του 2ου Λυκείου 
Βύρωνα από το γραφείο Δημοσίων 
Σχέσεων του Αρχηγείου Πυροσβε
στικού Σώματος για το επιτελού- 
μενο, από την Πυροσβεστική Υπη
ρεσία, έργο σ’ όλους τους τομείς.

Η ενημέρωση έγινε με ομιλίες από 
τους υπεύθυνους υποπυραγούς 
Γεωργ. Δασκαλάκη και Νικ. Κάζο και 
με παρουσίαση δύο (2) κινηματο
γραφικών ταινιών πυροσβεστικού 
περιεχομένου.

...Την πρωτοφανή κινητοποίηση 
της Αστυνομίας και τη δυναμική 
αντιμετώπιση των ταραχοποιών 
(αναρχικών, ακροδεξιών και αριστε
ριστών) που αναστάτωσαν το κέντρο 
της Αθήνας λόγω της παρουσίας 
Γάλλου ακροδεξιού Ευρωβουλευτή.

...την προσπάθεια 14 πυροσβε
στών και 5 αυτοκινήτων που επί 
δυόμισι ώρες αγωνίστηκαν να σβή
σουν την πυρκαγιά που ξέσπασε από 
άγνωστη αιτία στο εργοστάσιο επί
πλων του Β. Καρκαλέτσου στην οδό 
Γιαννούλας 24 στα Ανω Λιόσια.

Η πυρκαγιά προξένησε ζημιές σε 
ξύλα και πρέσσες ξύλου αξίας
450.000 δρχ. ενώ η διασωθείσα περι
ουσία ανέρχεται στο ποσό των
4.900.000 δρχ.

στικού Συνεργείου, αντιπροσωπεία 
δοκίμων ανθυποπυραγών και αρχι- 
πυροσβεστών, πολιτικοί υπάλληλοι 
και καθηγητές της Σχολής.

Στο τέλος της τελετής δόθηκε δε
ξίωση προς τιμή των παρευρισκομέ- 
νων.

...την διάσωση περιουσίας 
30.000.000 δρχ. από την πυρκαγιά 
που ξέσπασε στο εργοστάσιο με την 
επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΚΗ - ΠΑΤΡΑΙΚΗ 
Α.Ε.» στην περιοχή Κρύα Ιτέα στην 
Πάτρα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πα
τριόν κινητοποιήθηκε αμέσως με 
δύναμη 5 αυτοκινήτων και 10 πυρο
σβεστών που επί 2 περίπου ώρες 
αγωνίστηκαν για την κατάσβεση της 
πυρκαγιάς η οποία προξένησε ζη
μιές σε μηχανήματα πολυμερισμού 
υφασμάτων, και φορείς υφασμάτων 
αξίας 800.000 δρχ.

Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει 
άγνωστη.

...Την πρώτη επιχείρηση της εν
οποιημένης Αγορανομίας και την 
αποκάλυψη ό,τι πιο βρωμερού μπο
ρούσε να διατεθεί στην κατανά
λωση. 3.312 κιλά τυρί φέτα, κασέρι 
και μυζήθρα, μουχλιασμένα, με δαγ- 
κωματιές ποντικών, φρικιαστικά στη 
θέα και την οσμή, βρέθηκαν σε θα
λάμους ψυγείων στο 10ο χιλ. της 
Ε.Ο. Αθήνας -  Λαμίας.

...Την επιστολή που πήραμε απ’ 
τον αστυφύλακα Δημήτρη Γεωργα- 
κάπουλο. Γράφει ο κ. Γεωργακό- 
πουλος: «Η Δημοκρατική κυβέρ
νηση με δικαίωσε και μ’ επανέφερε
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στην αστυνομία. Επανέρχομαι για να 
υπηρετήσω απ’ την Ελληνική Αστυ
νομία το λαό και τους συναδέλφους 
μου. Ευχαριστώ την κυβέρνηση και 
το λαό για την εμπιστοσύνη που μου 
έδειξαν και δηλώνω ότι θα φανώ αν
τάξιος της αποστολής μου».

■ Τη σύλληψη απ’ το Α.Τ. Νιγρίτας 
κατά το τρίμηνο Αυγούστου, Σε
πτεμβρίου και Οκτωβρίου 1984 τεσ
σάρων αρχαιοκάπηλων και την 
κατάσχεση μεγάλου αριθμού αρ
χαίων αντικειμένων του 5ου και 4ου 
αιώνα π.Χ.

Τη σύλληψη της Φωτεινής Παν- 
τελίδου για το τηλεφώνημα - φάρσα 
στην Ολυμπιακή Αεροπορία ό,τι είχε 
τοποθετηθεί βόμβα σε Μπόινγκ 727 
που πριν από πέντε λεπτά απογειώ
θηκε απ’ το Ελληνικό με κατεύ
θυνση τη Θεσσαλονίκη.

...Την εξάρθρωση απ’ την Ασφά
λεια Θεσσαλονίκης σπείρα τοξικο
μανών -  εμπόρων ναρκωτικών. Συν- 
ελήφθησαν έξι άτομα και κατασχέ
θηκαν 9,5 γραμμάρια χασίς, σε πλα
κίδιο και 3 φιαλίδια με ναρκωτικό.

...Τη σύλληψη απ’ την Ασφάλεια 
Αττικής εννιά νεαρών ατόμων που 
έκαναν χρήση ηρωίνης σε τεκέ ατού 
Ζωγράφου, απ’ τους οποίους οι δυο 
προμήθευαν με το σκληρό ναρκω
τικό και άλλους «χρήστες».

...τον κίνδυνο να καεί πυροσβέ- 
στης μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Σπάνια ένας πυροσβέστης χρειά
ζεται τη βοήθεια συναδέλφων του 
για να σωθεί ο ίδιος από πυρκαγιά.

Αυτό συνέβη σε πυροσβέστη από 
το Χάρισμπουργκ των ΗΠΑ, ο ίδιος 
σώθηκε από τις φλόγες που έζωσαν 
το διαμέρισμά του, φορώντας τη 
στολή τους, μέχρι να φτάσει η σκάλα 
των συναδέλφων του στον δεύτερο 
όροφο και να απομακρυνθεί από το 
φλέγόμενο κτίριο.

...την βοήθεια των πυροσβεστών 
στα παιδιά της Αιθιοπίας.

Οι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, 
πυροσβέστες και πολιτικοί υπάλλη
λοι του Πυροσβεστικού Σώματος

ανταποκρινόμενοι στην έκκληση 
της Οργάνωσης UNICEF του ΟΗΕ 
για αποστολή βοήθειας προς τον 
πεινασμένο λαό της Αιθιοπίας απο
φάσισαν και πραγματοποίησαν 
προαιρετικό έρανο μεταξύ τους και 
συγκέντρωσαν το ποσό των εξακο- 
σιων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων 
διακοσίων είκοσι δύο (644.222) δρχ. 
το οποίο και κατέθεσαν στον ειδικό 
λογαριασμό.

...Την εκλογή του πυροσβέστη 
παλαιστή Δημήτρη Θανόπουλου σαν 
κορυφαίο αθλητή του 1984, απ’ τον 
Πανελλήνιο σύνδεσμο αθλητικού 
τύπου. Την τρίτη θέση ανδρών, στην 
ψηφοφορία των 142 επαγγελματιών 
αθλητικών συντακτών, κατέλαβε ο 
αστυφύλακας - παλαιστής Μπάμπης 
Χολίδπς

...την  λειτουργία τμήματος εκμά
θησης Ελληνικών παραδοσιακών 
χορών από τον Οκτώβρη του ’84 
στην Λέσχη της Αστυνομίας Πα- 
τρών.

Τα μαθήματα που τα παρακολου
θούν παιδιά των ανδρών της Αστυ
νομίας διδάσκει δωρεάν ο ιδιώτης 
χοροδιδάσκαλος Βασίλειος Οικονό
μου, γιος του μοίραρχου Ιωάννη Οι
κονόμου.

Η αξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία, 
έχει βρει θετική ανταπόκριση και 
έως τώρα 110 παιδιά όλων των τά
ξεων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυ
κείου σε 3 ξεχωριστά τμήματα 
παρακολουθούν τα μαθήματα

...Την εξακρίβωση στοιχείων που 
έβγαλε... λαυράκι. 'Οταν ο 19χρονος 
Δήμος Τσιλιακούδης οδηγήθηκε 
στην Αστυνομία για εξακρίβωση των 
στοιχείων ταυτότητας, διαπιστώ
θηκε ότι ήταν ο δράστης 30 διαρρή
ξεων σε περιοχές, κυρίως, των Βό
ρειων Προαστίων της Αθήνας.

...Την εξιχνίαση απ’ την Ασφάλεια 
Αττικής της ληστείας της χρηματα
ποστολής των 14.408.000 δραχμών 
στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπο- 
ρίας, στον Ανατολικό Αερολιμένα 
του Ελληνικού, τον Ιούνιο του 1984. 
Συνελήφθηκαν ο Ηρακλής Αντωνά- 
τος, 31 χρόνων, σεσημασμένος κα
κοποιός και δραπέτης των φυλακών 
και ο πρώην σμηναγός της Πολεμι
κής Αεροπορίας, υπάλληλος του 
αερολιμενικού ελέγχου, Κων. Πεν- 
ταγιώτης, 52 χρόνων. Ο πρώτος ήταν

αυτός που οργάνωσε τη ληστεία και 
πήρε μέρος στην εκτέλεσή της μαζί 
με δυο Ιταλούς μαφιόζους και ο 
δεύτερος αυτός που έδωσε τις απα
ραίτητες πληροφορίες για την 
κατάστρωση του σχεδίου δράσης.

• · τη σπάνια τόλμη και ψυχραιμία 
του 12χρονου Ιάκωβου Ζώρζου που 
αν και δεμένος χειροπόδαρα και φι
μωμένος από τρεις επίδοξους θρα- 
σύτατους ληστές-που είχαν εισβά
λει στο σπίτι της οικογένειας του 
στα Κιούρκα, καταβάλλοντας υπερ
άνθρωπες προσπάθειες κατόρθωσε

να λυθεί και να ειδοποιήσει την 
αστυνομία.

Αποτέλεσμα αυτής της. ενέργειας 
του θαρραλέου μικρού ήταν η άμε
σος κινητοποίηση των αστυνομικών 
αρχών που αξιοποιώντας και άλλες 
σχετικές πληροφορίες κατόρθωσαν 
να συλλάβουν τους επικίνδυνους 
ληστές, βάζοντας έτσι τέρμα στη 
σύντομη «σταδιοδρομία» τους.

Αξίζουν συγχαρητήρια στο μικρό 
αυτό ήρωα, που αποτελεί παράδει
γμα για μίμηση.
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Νασοφίδη τον πρώην αστυνομικό 
διευθυντή Αθήνας Μανόλη Μποσι- 
νόκη και τον πρώην διευθυντή 
Αστυνομίας Προαστίων Πρωτεύου
σας ταξίαρχο Γιάννη Σταύρακα, είχε 
συνομιλίες για θέματα αστυνομικής 
συνεργασίας ανταλλαγής εμπειριών 
και πληροφοριών σε θέματα αστυ
νομικής πρακτικής και δίωξης του 
εγκλήματος ενώ πήρε μέρος και μί
λησε στην τελετή έναρξης του παγ
κόσμιου συνέδριου Διεθνούς οδι
κής πρόληψης. Επίσης επισκέφτηκε 
το κέντρο επιχειρήσεων της Αστυ
νομίας της Βιέννης.

Στη συνέχεια ο υπουργός πρα
γματοποίησε ανεπίσημη επίσκεψη 
στην Ιταλία από 21 -  23 Νοεμβρίου, 
όπου είχε συνομιλίες με τον 
υπουργό Εσωτερικών της χώρας 
Όσκαρ Λουίτζι Σκάλφαρο για ειδικά 
θέματα. Παράλληλα είχε επαφές και 
με την ηγεσία των Αστυνομικών Σω
μάτων της Ιταλίας για θέματα διμε
ρούς ενδιαφέροντος.

.. .την απονομή πτυχίων σε 863 
ενωμοτάρχες (από τους οποίους 11 
γυναίκες) από τον πρώην επιθεω
ρητή τ. Χωροφυλακής υποστράτηγο 
Ανδρέα Γιαννακόπουλο.

Η τελετή έγινε στις αστυνομικές 
σχολές στην Αθήνα και παραβρέθη
καν ο ιερέας της Ελληνικής Αστυ
νομίας αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Πι- 
στολής, καθηγητές των σχολών 
αξιωματικοί των Σ.Α., συγγενείς και 
φίλοι των νέων ενωμοταρχών.

■ ■ την κυκλοφορία και διανομή εν
ημερωτικού εντύπου από την Αστυ
νομική Διεύθυνση Αργολίδας, στους 
οδηγούς, στα πλαίσια εκστρατείας 
για την πρόληψη των τροχαίων ατυ
χημάτων.

Στο διαφωτιστικό και χρήσιμο έν
τυπο, αναφέρονται τα παρακάτω:

Φ ί λ ε  ο δ η γ έ
-  Δεν πρέπει ν ’ αφήσουμε να γίνει 

καθημερινή είδηση ρουτίνας το αίμα 
που τόσο άδικα και άφθονα χύνεται 
στους δρόμους του Νομού Αργολί
δας.

— Επτά άτομα «θυσία»_ στο βωμό 
της ασφάλτου έχασαν τη ζωή τους, 
τον περασμένο ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ, στην 
περιοχή της Διοίκησης Χωρ/κής Αρ
γολίδας.

Αλλα 29 άτομα νοσηλεύονται, σε 
νοσοκομεία ύστερα από 24 συνολικά 
τροχαία ατυχήματα.

-Κοντεύουμε να χάνουμε είκοσι 
ανθρώπους την ημέρα σ' όλη τη 
Χωρά.

-  Όλοι μας (οδηγοί και αστυνομι
κοί) πρέπει να αντιμετωπίσουμε την 
τραγική αυτή εθνική αιμορραγία, με 
την σοβαρότητα και την ευθύνη, 
που επιβάλλει ο τραγικός αριθμός 
των καθημερινών θυμάτων.

Φ ί λ ε  ο δ η γ έ
-  Οι τροχονόμοι και το υπόλοιπο 

αστυνομικό προσωπικό της Διοίκη
σης Χωρ/κής Αργολίδας σ’ ευχαρι
στούν, για την κατανόηση που δεί
χνεις, στην πρόληψη του τροχαίου 
ατυχήματος, τηρώντας τις Διατά
ξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο
ρίας.

.. .την επίσημη επίσκεψη του 
υπουργού Δημόσιας Τάξης Γιάννη 
Σκουλαρίκη στην Αυστρία από 19 -  
21 Νοεμβρίου 1984, έπειτα από 
πρόσκληση του υπουργού Εσωτερι
κών της χώρας Καρλ Μπλέχα.

Ο κ. υπουργός που συνοδευόταν 
από τον ειδικό σύμβουλό του Νίκο

...Την άμεση διαλεύκανση λη
στείας, σε πρατήριο υγρών καυσί
μων στη λεωφόρο Μαραθώνα. Δρά
στες είναι οι Σ. Λιάκος, 18 χρόνων, 
και ο Μ. Γιουτέρης, 21 χρόνων.

...Την ανακάλυψη και καταστροφή
1.055.885 φυτών ινδικής κάνναβης 
και 8.802 φυτών υπνοφόρου μήκω- 
νος από υπάλληλους των Διοική
σεων Αγροφυλακής, στο χρόνο που 
πέρασε. Απ’ τα φυτά αυτά τα 1.441, 
της πρώτης περίπτωσης, ήταν καλ
λιεργημένα και τα 1.054.444 αυτο
φυή ενώ τα φυτά της δεύτερης 
περίπτωσης ήταν αυτοφυή.

.. .τη συνεισφορά χρηματικού πο
σού 50.400 δρχ. για οικονομική ενί
σχυση του ανήλικου Δημήτρη Γαϊ- 
τανίδη προκειμένου να αντιμετωπί
σει τα έξοδα εγχείρισης ανοικτής 
καρδιάς.

Από αυτό το ποσό, 30.000 δρχ. 
προσφέρθηκαν από την πρώην Υπη
ρεσία Δημοσίων Σχέσεων του τέως 
Αρχηγείου Χωροφυλακής και 20.400 
από τον 1 ο λόχο δοκίμων ενωμοταρ
χών της εκπαιδευτικής σειράς 1984.

Ο ίδιος λόχος δε ένδειξη ηθικής 
και υλικής συμπαράστασης προς τον 
δοκιμαζόμενο λαό της Αιθιοπίας κα
τέθεσε στην Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδας χρηματικό ποσό 11.200 
δραχμών.
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...την  απονομή πτυχίων σε 30 κα
τώτερους αξιωματικούς ενός της 
Κυπριακής Αστυνομίας, που απο
φοίτησαν από το Σχολείο Εκπαίδευ
σης -  Ειδίκευσης Αξ/κών της Ελλ. 
Αστυνομίας (τ. Χωροφυλακής) σε 
θέματα τροχαίας.

Τα πτυχία απένειμε στις 7-12-84,

σε ειδική εκδήλωση που έγινε στις 
αστυνομικές σχολές Αθηνών ο 
πρώην αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας αντιστράτηγος Εμμα
νουήλ Μπριλλάκης. Παρέστησαν 
επίσης ο πρώην επιθεωρητής τ. Χω
ροφυλακής υποστράτηγος Ανδρέας 
Γιαννακόπουλος, οι διοικητές των 
σχολών κ.ά.

... το ετήσιο συνέδριο της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Αγροφυλάκων.

Το συνέδριο σημείωσε μεγάλη επιτυ
χία και η συμμετοχή ήταν καθολική, 
αφού παραυρέθησαν και οι 52 σύλλογοι 
της επικράτειας.

Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο 
υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης 
Σκουλαρίκης.

Ο πρόεδρος της Π.Ο.Α. Νίκος Ζορμπί-

δης καλοσωρίζοντας τον υπουργό και 
αφού τον ευχαρίστησε για την παρουσία 
του στο συνέδριο, αναφέρθηκε στο έργο 
και τα καθήκοντα των «Κοινοτικών φυ
λάκων», όπως μετονομάστηκαν οι αγρο
φύλακες, ύστερα από την ισχύ του Νό
μου 148/84 περί «Οργανισμού Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης». Ευχαρίστησε 
από μέρους της Π.Ο.Α. τον Υπουργό για 
τις προσπάθειες που κατέβαλε, με απο
τέλεσμα να ενταχθούν στην Ελληνική 
Αστυνομία 7.840 αγροφύλακες, κάνον

τας πραγματικότητα το όραμα γενεών, 
δίνοντας την οντότητα και τη θέση που 
έπρεπε στον μέχρι την 8-10-84 (ημερο
μηνία ισχύος του Νόμου) «αδικημένο» 
κλάδο της αγροφυλακής.

Στη συνέχεια μετέφερε τα αιτήματα 
της Π.Ο.Α. στον υπουργό, που συνοψί
ζονταν στην καλύτερη αμοιβή, την υπα
γωγή των Κοινοτικών φυλάκων στο 
ενιαίο μισθολόγιο, την ένταξή τους μι- 
σθολογικά στην Ενιαία Ελληνική Αστυ
νομία ώστε να απολαμβάνουν των ευερ
γετημάτων των λοιπών ενταχθέντων στο 
νέο Σώμα.

Τόνισε «τον αγώνα και τη μάχη που 
έδωσε ο υπουργός Γιάννης Σκουλαρί
κης, για να πετύχει την ενσωμάτωση της 
Αγροφυλακής στην Ελληνική Αστυνο
μία».

Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης 
Σκουλαρίκης μιλώντας κατά τη συν
εδρίαση, αναφέρθηκε στην ένταξη του 
προσωπικού της Αγροφυλακής στην Ελ
ληνική Αστυνομία, σαν κοινοτικών φυ
λάκων και υπογράμμισε ότι με τα νέα κα
θήκοντα, που αναλαμβάνουν, αναβαθμί
ζεται ο ρόλος τους στην περιφρούρηση 
της οικιακής γαλήνης και της περιουσίας 
του λαού της επαρχίας.

Ο υπουργός υπόσχέθηκε να μελετήσει 
τα αιτήματα της Ομοσπονδίας, ενώ για το 
θέμα της ένταξής τους στο ενιαίο.μισθο- 
λόγιο είπε πως η Κυβέρνηση θα εξετάσει 
με προσοχή το αίτημα.

Τον υπουργό προσφώνησε ο πρόε
δρος της Ομοσπονδίας Ζορμπίδης, ο 
οποίος αφού διακήρυξε την θέληση της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των Αγροφυ
λάκων να ενταχθούν στην «Ελληνική 
Αστυνομία», ανέλυσε τα μισθολογικά και 
βαθμολογικά αιτήματα του κλάδου.

Σημειώνεται ότι η Πανελλήνια Ομο
σπονδία Αγροφυλάκων αριθμεί περί τις 
5.000 μέλη.
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...την τελετή βράβευσης των κα

λύτερων τροχονόμων και οδηγών 
για το 1984, από την ΕΛ.ΠΑ.

Η καθιερωμένη ετήσια αυτή εκ
δήλωση, έγινε στις 23-1-85 στα εν
τευκτήρια της ΕΛ.ΠΑ. Παραβρέθη
καν ο γενικός γραμματέας του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Κώ
στας Τσίμας οι τέως αρχηγοί της Ελ
ληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγοι 
Εμμανουήλ Μπριλλάκης και Πανα
γιώτης Ραφτόπουλος, άλλοι ανώτα
τοι και ανώτεροι αξιωματικοί της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, αντιπροσω
πείες αξιωματικών και οπλιτών από 
υπηρεσίες της Τροχαίας Αττικής, το 
διοικητικό συμβούλιο της ΕΛ.ΠΑ, με 
επικεφαλής τον πρόεδρό της Αλέ
ξανδρο Δαρδοϋφα και άλλοι επίση
μοι.

Από την τέως Χωροφυλακή, βρα
βεύτηκαν ο αρχιφύλακας της Τρο
χαίας Κηφισιάς Γιάννης Καστάμης 
και η αστυφύλακας της Τροχαίας 
Ελευσίνας Μαρία Μπογά.

Από την τέως Αστυνομία Πόλεων, 
βραβεύτηκαν ο αστυφύλακας της 
Τροχαίας Αθηνών Παναγιώτης Λύ
τρας και η αστυφύλακας της Τρο
χαίας Πειραιά Παναγιώτα Αγγελα- 
κοπούλου.

Από τους οδηγούς βραβεύτηκαν ο 
οδηγός λεωφορείου Δημήτρης 
Πνευματικός από τον Πειραιά και ο 
οδηγός ταξί Γιώργος Λαζόγλου από 
την Αθήνα.

Στο τέλος δόθηκε δεξίωση, προς 
τιμή των βραβευθέντων.
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...την καθιερωμένη δεξίωση που 
δόθηκε στο Προεδρικό μέγαρο, στις 
25-1 -85 από τον Πρόεδρο της Δημο
κρατίας Κωνσταντίνο Καραμανλή, 
προς τιμή της ηγεσίας των Ενόπλων 
Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνο
μίας και της Πυροσβεστικής.

Στη δεξίωση παρέστησαν ο πρω

θυπουργός και υπουργός Εθνικής 
Αμυνας Ανδρέας Παπανδρέου, ο 
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί
τευσης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, 
ο πρόεδρος της Βουλής Γιάννης 
Αλευράς, μέλη του υπουργικού 
συμβουλίου, βουλευτές, γενικοί 
γραμματείς υπουργείων και άλλοι

επίσημοι.
Θα πρέπει να τονισθεί ότι για 

πρώτη φορά, φορέθηκαν οι νέες 
στολές από τους αντιστράτηγους 
και υποστράτηγους της Ελληνικής 
Αστυνομίας'που εντυπώσιασαν με ί 
την κομψότητα και τον άψογο σχε
δίασμά τους.
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. .  .την επιτυχημένη συνεστίαση των 
δοκίμων αξιωματικών της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Η συνεστίαση που ήταν άψογη 
έγινε στις 12-12-1984 σε κοσμικό 
κέντρο της Αθήνας. Παραβρέθηκαν 
ο γενικός γραμματέας του υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης Κώστας Τσί- 
μας, οι πρώην αρχηγοί της Ελληνι
κής Αστυνομίας αντιστράτηγοι Πα
ναγιώτης Ραφτόπουλος και Εμμα
νουήλ Μπριλλάκης, καθηγητές των 
Σχολών Αξιωματικών, σύμβουλοι 
του Υ.Δ.Τ., άλλοι αξιωματικοί, οι δό
κιμοι των σχολών και πολύς κόσμος.

.. .την έκδοση καλαίσθητου ημερο
λόγιου τοίχου για το 1985, από το 
Ελληνικό Εθνικό Τμήμα της Διε
θνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.)

Το ημερολόγιο περιέχει αφιέρωση

για το Διεθνές Έτος Νεότητας που 
θα γιορταστεί το 1985, καθώς επίσης 
και έγχρωμες φωτογραφίες από πα
νέμορφα τοπία της πατρίδας μας.

■. .την ενίσχυση αναξιοπαθούντων 
αστυνομικών με χρηματικό ποσό 
26.921.826 δραχμών από προαιρε
τική συνεισφορά συναδέλφων τους 
και με 6.085.000 δρχ. από τη μερίδα 
«έσοδα από διάφορες εκδόσεις» 
του τέως Αρχηγείου Χωροφυλακής.

Τα ανωτέρω στοιχεία περιέχονται 
σε εγκύκλιο διαταγή της υπηρεσίας 
Δημοσίων Σχέσεων στην οποία επι- 
σημαίνεται η πρόθυμη ανταπόκριση 
των αστυνομικών σε κάθε ανθρωπι
στικό κάλεσμα, που δείχνει τα αι
σθήματα αλληλεγγύης που διακρί
νουν το αστυνομικό προσωπικό.

την απονομή πτυχίων σε 69 κα
τώτερους αξιωματικούς της Ελληνι
κής Αστυνομίας που αποφοίτησαν 
από τη Β' εκπαιδευτική σειρά της 
Σχολής Μετεκπαίδευσης Αξιωματι
κών.

Τ α πτυχία απένειμε στις 14-12-84 ο 
γενικός γραμματέας του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης Κώστας Τσί-

μας, σε ειδική τελετή στις αστυνομι
κές σχολές. Παραβρέθηκαν ακόμα 
ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί

της Ελληνικής Αστυνομίας, καθηγη
τές σχολών και άλλοι επίσημοι. Στο 
τέλος δόθηκε μικρή δεξίωση.

.. .την κοπή της καθιερωμένης 
πρωτοχρονιάτικης πίττας του 
προσωπικού της Διεύθυνσης Ασφα
λείας Υψηλών Προσώπων (ΔΑΥΠ) 
και των οικογενειών τους, στο 
Προεδρικό Μέγαρο στις 4-1-85, πα
ρουσία του Προέδρου της Δημο
κρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Στη σεμνή αυτή τελετή παραβρέ
θηκαν ακόμα ο γενικός γραμματέας 
της Προεδρίας της Δημοκρατίας

πρέσβης Πέτρος Μολυβιάτης, ο 
διευθυντής του ιδιαίτερου γρα
φείου του Προέδρου της Δημοκρα
τίας Μιχαήλ Λιάππης, ο διευθυντής 
του στρατιωτικού γραφείου της 
Προεδρίας αντιστράτηγος ε.α. 
Γεώργιος Βορρηός, ο διευθυντής 
της ΔΑΥΠ συνταγματάρχης Πανα
γιώτης Τζιμοτούδης και το προσω
πικό της ΔΑΥΠ με τις οικογένειές 
τους.

...τις εορταστικές εκδηλώσεις της 
162ης επετείου της άλωσης του Πα- 
λαμηδιού και απελευθέρωσης της 
πόλης του Ναυπλίου, από τον Στάικο

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο 
υπουργός Εσωτερικών Αγαμέμνων 
Κουτσόγιωργας και το Πυροσβε-

Σταϊκόπουλο, που έγιναν στις 1 και 2 στικό Σώμα ο αντιπύραρχος Βασί- 
Δεκέμθρη στο Ναύπλιο. λείος Αλόμαρας.
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...την εξαιρετική επιτυχία που είχε ο 
ετήσιος αποκριάτικος χορός του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που έγινε 
στις 9 Ιανουάριου, ημέρα Σάββατο, 
στο κοσμικό κέντρο «ΚΑΛΑΜΠΟ- 
ΚΑΣ» στα Άνω Πατήσια.

Οικοδεσπότης ήταν ο νέος αρχη
γός του Πυροσβεστικού Σώματος 
Νίκος Αντωνόπουλος, ο οποίος 
υποδέχτηκε το γενικό γραμματέα 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
Κώστα Τσίμα, που απηύθυνε χαιρε
τισμό, τον αρχηγό της Ελληνικής

...την κατάσβεση της πυρκαγιάς 
από 2 πυροσβεστικά πλοιάρια με 28 
πυροσβέστες, στο φορτηγό πλοίο 
«Γλαύκη» με σημαία Λιβερίας στη

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 20-1-85, 
η περιουσία που διασώθηκε υπερ-

...την διάσωση από την Πυροσβε
στική Υπηρεσία Ηρακλείου 29 ατό
μων που κινδύνευαν να πνιγούν, 
όταν στις 17 Ιανουάριου πλημμύρισε 
ο ποταμός Γιόφυρος του Ηρακλείου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία 
έφθασε έγκαιρα στο σημείο του 
συμβάντος, τη διεύθυνση του έργου 
είχε αναλάβει ο αντιπύραρχος Διον. 
Αντωνόπουλος, ενώ στον τόπο του 
συμβάντος παραβρέθηκαν ακόμη ο 
νομάρχης, ο στρατιωτικός διευθυν
τής και μία διμοιρία στρατού.

Αστυνομίας αντιστράτηγο Γιώργο 
Ρομοσιό, και τον προϊστάμενο του 
κλάδου Αστυνομίας Ασφάλειας 
αντιστράτηγο Γιώργο Σαμπάνη και 
άλλους επισήμους.

Στην αποκριάτικη χοροεσπερίδα

του Πυροσβεστικού Σώματος, για 
πρώτη φορά, φέτος, έλαβαν μέρος 
αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, πυρο
σβέστες καθώς και πολιτικοί υπάλ
ληλοι απ’ όλες τις υπηρεσίες του 
Σώματος.

θαλάσσια περιοχή της Ελευσίνας. βαίνει το ποσό των 150.000.000 δρχ.
Κατά την κατάσβεση της πυρκα

γιάς έπαθε δηλητηρίαση ο πυρο
σβέστης Αθαν. Τρουμπούκης. .



Ο υφυπουργός Εξ
ωτερικών των Η.Π.Α. 
Τζων Τόμας και 
ο γενικός 
γραμματέας του 
Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης Κώστας 
Τσί μας

Στιγμιότυπο 
από τη σύ
σκεψη που 

έγινε στο 
Υπουργείο 

Δημόσιας Τά
ξης στις 

6- 12-1984

Σύσκεψ η  
για τα 
ναρκω τικά

Ελληνοαμερικανική συνάντηση 
για τα ναρκωτικά πραγματοποιή
θηκε στο Υπουργείο Δημόσιας Τά
ξης, τον Δεκέμβριο.

Από Ελληνικής πλευράς πήραν 
μέρος ο γενικός γραμματέας του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Κώ
στας Τσίμας, ο προϊστάμενος του 
τέως Σ.Ε. του Υ.Δ.Τ. αντιστράτηγος 
Γεώργιος Ευσταθόπουλος, οι σύμ
βουλοι του Υπουργείου Θανάσης 
Αλιφέρης και Γιάννης Σπαής, ο 
πρώην διευθυντής ασφάλειας του 
Υπουργείου αστυνομικός διευθυν
τής Δημήτρης Ντζούρας και ο

πρώην διευθυντής της Υ.Α.Π.Π. συν
ταγματάρχης Γρηγόρης Καρτσωνά- 
κης.

Από αμερικανικής πλευράς πήραν 
μέρος ο υφυπουργός εξωτερικών 
των Η.Π.Α. Τζων Τόμας, αρμόδιος για 
θέματα ναρκωτικών, ο σύμβουλος 
της αμερικανικής πρεσβείας Τάου- 
σεντ Φρίντμαν, ο αρμόδιος για θέ
ματα ναρκωτικών της πρεσβείας 
Κων/νος Κρητικός, ο πρώην γραμ
ματέας της πρεσβείας Τζων Νιξ και ο 
διερμηνέας Κων/νος Ζάρκος.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητή
θηκαν ήταν ο τρόπος εξάρθρωσης 
των διαφόρων διεθνών κυκλωμάτων

ναρκωτικών και ιδιαίτερα των εμπό
ρων, που δρουν στην Ελλάδα, ο τρό
πος ελέγχου της διακίνησής τους, 
ιδιαίτερα στα νησιά, λόγω της ιδιά- 
ζουσας γεωγραφικής θέσης της χώ
ρας μας κ.ά.

Αποφασίστηκε επίσης η συνέχιση 
της αποστολής Ελλήνων αστυνομι
κών στις Η.Π.Α.. για εκπαίδευση 
πάνω σε θέματα ναρκωτικών.

Γενικά η συνάντηση χαρακτηρί
στηκε επιτυχής και αποδοτική για το 
καυτό θέμα των ναρκωτικών, που 
αποτελεί μια παγκόσμια κοινωνική 
πληγή.



Π έρασαν δέκα τέσσερις μήνες από τότε που 
τέθηκε σε λειτουργία το «Ειδικό Θεραπευ
τικό πρόγραμμα για εξαρτημένα από φαρ

μακευτικές ουσίες άτομα» του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας. Αρχισε να εφαρμόζεται 
έτσι μια διαφορετική φιλοσοφία από την υπάρ- 
χουσα στον τομέα της αντιμετώπισης των ναρ
κωτικών.

«Στόχος του θεραπευτικού μας 
προγράμματος δεν είναι να χειρα
γωγήσει τις ατίθασες μειοψηφίες, 
όπως συχνά μας κατηγορούν, αλλά 
πιστεύοντας ότι η χρήση ναρκωτι
κών δεν λύνει κανένα πρόβλημα και 
απλώς ενισχύει την κατεστημένη 
ιδεολογία προσφέρουμε μέσα από 
το πρόγραμμά μας εναλλακτικές 
λύσεις κοινωνικής συμβίωσης. Φι
λοδοξούμε να δημιουργήσουμε 
ελεύθερους και δημιουργικούς αν
θρώπους».

Αυτά μας είπε σε τηλεφωνική 
επαφή που είχαμε από τη Σίνδο -  
κοντά στη Θεσσαλονίκη -  ο υπεύθυ
νος και εισηγητής του προγράμμα
τος στο Υπουργείο Υγείας και Πρό
νοιας ειδικός ψυχίατρος δρ. Φοίβος 
Ζαφειρίδης.

Τα στοιχεία που συνθέτουν το 
πρόγραμμα της αποτοξίνωσης είναι 
ο Συμβουλευτικός σταθμός στην 
Αθήνα, το κέντρο σωματικής αποτο
ξίνωσης στην Πεντέλη Αττικής και η 
Θεραπευτική κοινότητα στη Σίνδο. 
Για τους ανθρώπους που εργάζονται 
στο πρόγραμμα αυτό η λέξη «τοξι
κομανής» αντικαταστάθηκε από την 
αντίληψη του «εξαρτημένου ατό
μου» και ο εθισμός στα ναρκωτικά 
δε σημαίνει παρά το ξέσπασμα ενός 
ψυχολογικού προβλήματος αλλά όχι 
το ίδιο το πρόβλημα. Οι αγώνες τους 
δίνονται σε τέσσερα «μέτωπα»: 
στον εθισμό, στις φαρμακευτικές 
ουσίες, στις σχέσεις με το οικογε
νειακό και γενικά στενό περιβάλλον, 
στα ψυχολογικά προβλήματα και 
στην αντιμετώπιση της κοινωνίας 
γενικότερα.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός
Το περιοδικό μας επισκέφθηκε το 

Συμβουλευτικό Σταθμό στην Αθήνα

και μίλησε με την υπεύθυνη του 
σταθμού κοινωνιολόγο και κοινω
νική λειτουργό Μάρθα Φωστέρη για 
τη λειτουργία του προγράμματος 
στα τρία κέντρα.

Ερ.: Πώς ξεκίνησε αυτό το Θερα
πευτικό Πρόγραμμα, από πού, και 
ποια είναι τα πρότυπά του;

Απ.: Το πρόγραμμα έγινε με εισ
ήγηση του ψυχιάτρου Φοίβου Ζα- 
φειρίδη που έχει ειδικευτεί στις Θε
ραπευτικές κοινότητες της Γερμα
νίας. Ξεκίνησε μετά από πρόταση 
που έκανε στο Υπουργείο Υγείας και 
Πρόνοιας με την αμέριστη βοήθεια 
της υφυπουργού Κυπριωτάκη -  Πε- 
ράκη. Αυτό το πρόγραμμα στηρίζε
ται στις αρχές των ιεραρχημένων 
θεραπευτικών κοινοτήτων. Τέτοια 
μοντέλα και τέτο ιες κοινότητες 
υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη και τη 
Βόρεια Αμερική, ξεκίνησαν από την 
Αμερική το 1962 από θεραπευμέ
νους πρώην τοξικομανείς. Αυτός 
που τελειώνει το 18μη νο πρόγραμμα 
να «γυρίσει» πάλι στην ηρωίνη, γιατί 
αυτήν πολεμάμε κατά το μεγαλύ
τερο μέρος, πιθανότητες είναι 2%. 
Το μοντέλο που εφαρμόζεται εδώ 
είναι προσαρμοσμένο στα ελληνικά 
δεδομένα.

Ειδικευμένο προσωπικό
Ερ.: Από ποιους αποτελείται το 

προσωπικό των ιδρυμάτων ;

An.: Το προσωπικό αποτελείται 
από ψυχίατρους, ψυχολόγους, κοι
νωνιολόγους, κοινωνιοθεραπευτές 
και νοσοκόμους. Το προσωπικό έχει 
κάνει ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια 
σε θεραπευτικές κοινότητες της 
Ολλανδίας και της Σίνδου. Είναι 
υποχρεωτικό να παρακολουθήσει 
αυτά τα σεμινάρια να μπει δηλαδή

σαν μέλος -  σαν τοξικομανής -  μέσα 
σε μια κοινότητα, έτσι ζει από κοντά 
το πρόγραμμα και βλέπει τι γίνεται.

Ερ.: Ποιό είναι η σχέση του προ
γράμματος αυτού με τα προγράμ
ματα που ακολουθούν τα ψυχια
τρεία και οι κλινικές εδώ;

Απ.: Στα ψυχιατρεία δίνουν «υπο
κατάστατα» ενώ εμείς δεν δίνουμε. 
Μετά για μας ο τοξικομανής δεν εί
ναι ασθενής με την έννοια ότι θα 
καθήσει ξαπλωμένος σ’ ένα κρεβάτι. 
Δεν υπάρχουν νοσοκόμες με 
μπλούζες που τρέχουν και άλλα πα
ρόμοια. Η αντιμετώπιση είναι τε 
λείως διαφορετική.

Η πρώτη φάση
Ερ.: Μπορείτε να μας πείτε τον 

τρόπο λειτουργίας του Συμβουλευ
τικού Σταθμού και τις δραστηριότη
τες του;

Απ.: Ο Συμβουλευτικός Σταθμός 
είναι η πρώτη φάση του προγράμμα
τος. Σ' αυτόν έρχεται -  επειδή το 
πρόγραμμα είναι εθελοντικό -  κά
ποιος γιατί πραγματικά θέλει να κά
νει κάτι για τον εαυτό του. Είναι 
πολύ σημαντικό δε το ότι κάποιος σε 
οποιαδήποτε φάση της θεραπείας 
του και αν βρίσκεται μπορεί να στα
ματήσει. Αυτό γιατί πιστεύουμε ότι η 
αποτοξίνωση γίνεται πάντοτε με την 
θέληση του θεραπευόμενου.

Εδώ υπάρχει ένα τμήμα διαλογής 
που επισκέπτεται ο ασθενής δύο 
τρεις φορές και ανάλογα με το κίνη
τρο που έχει και το πόσο καταλαβαί
νει το πρόβλημά του ο ίδιος, κρίνει 
και τον στέλνει στο ανάλογο τμήμα 
του κέντρου σωματικής αποτοξίνω
σης. Ακόμη δε υπάρχει και ένα 
τμήμα κοινωνιοθεραπείας, μία κοι
νωνική λειτουργός ασχολείται με τα 
προβλήματα εισαγωγής και διαμο
νής του ασθενούς, ένας νομικός 
σύμβουλος του σταθμού δίνει συμ
βουλές στα άτομα που έχουν δικα
στικές εκκρεμότητες.

Οι γονείς

Υπάρχει επίσης και μία ένωση 
γονέων και φίλων του προγράμμα
τος. Συγκεντρώνονται εδώ στο στα
θμό κάθε παρασκευή απόγευμα σε 
αίθουσες πους τους έχουν παραχω- 
ρηθεί και συζητούν με άλλους γο
νείς που τα παιδιά τους έχουν πρό
βλημα και δεν θέλουν να έρθουν για 
θεραπεία. Τους υποδεικνύουν τρό
πους συμπεριφοράς και αντιμετώ
πισης του προβλήματος. Αυτό γίνε
ται παράλληλα με την δική μας συν
εργασία.

Το σπουδαιότερο στοιχείο για το 
Συμβουλευτικό Σταθμό είναι ότι 
έχει νομικό και ιατρικό απόρρητο.
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Το Υπουργείο Δικαιοσύνης βοηθών
τας αυτή την προσπάθεια θεσμοθέ
τησε δύο διατάξεις. Με αυτές από τη 
μια εξασφαλίζεται το απόρρητο στη 
λειτουργία των Κέντρων και από την 
άλλη η προστασία του τοξικομανούς 
στην περίπτωση που προκύψει κάτι 
σε βάρος του στη διάρκεια της συμ
μετοχής του στο πρόγραμμα. Το 
Κέντρο σωματικής αποτοξίνωσης 
και η θεραπευτική κοινότητα είναι 
το δεύτερο άσυλο μετά το Πανεπι
στήμιο. Πρόκειται επίσης να δη- 
μιουργηθεί και μία ομάδα αλκοολι
κών όπου το όριο ηλικίας να μην ξε
περνά τα τριάντα πέντε χρόνια.

Η ζωή στο κέντρο
Ερ.: Περιγράψτε μας τη ζωή στο 

κέντρο αποτοξίνωσης.

Απ.: Το πρώτο που κάνειτο κέντρο 
σωματικής αποτοξίνωσης όταν έρ
θει ο ενδιαφερόμενος είναι η αντι
μετώπιση των σωματικών στερητι
κών φαινομένων που παρουσιάζει. 
Τις τέσσερις πρώτες μέρες δίνεται 
ένα «στάνταρ» φαρμακευτικό 
σχήμα, το οποίο δεν είναι υποκατά
στατο, αλλά ορισμένα «χωλιτικά» 
που τον βοηθάνε λίγο να κοιμηθεί 
και να μην είναι τόσο ανήσυχος. Η 
μεγαλύτερη όμως αντιμετώπιση των 
στερητικών φαινομένων είναι η 
συμμετοχή του στο πρόγραμμα δη
λαδή το «να ενταχθεί» στο κέντρο.

Το κέντρο σωματικής αποτοξίνω
σης συγχρόνως με την αντιμετώπιση 
των στερητικών φαινομένων σιγά -  
σιγά τους εντάσσει στη θεραπεία. 
Μπαίνουν δηλαδή στη φιλοσοφία 
του προγράμματος. Αρχίζοντας να 
τους εξηγούμε τι σημαίνει για μας 
αποτοξίνωση».

Τι σημαίνει «να κάνεις μετά την 
σωματική, ψυχική αποτοξίνωση» 
που είναι και το κύριο θέμα του προ
γράμματος της θεραπείας. Δηλαδή 
σε κάθε τοξικομανή για μας το πρό
βλημά του δεν είναι σωματικό γιατί 
αυτό ξεπερνιέται μέσα σε λίγες μέ
ρες, είναι το ψυχικό. Τους εξηγούμε 
τι σημαίνει να ζήσεις χωρίς δεκανίκι 
ηρωίνης, χαπιών αλκοόλ, που κου
κουλώνουν τα προθλήματά σου. Αρ
χίζουν έτσι αυτά τα άτομα να απο
κτούν υπευθυνότητα και ενδιαφέ
ρον για τον εαυτό τους.

Κανόνες..
» Το πρόγραμμα στηρίζεται στην 

αυστηρή τήρηση ορισμένων κανό
νων τους οποίους εξηγούμε στους 
ενδιαφερομένους από το συμβου
λευτικό σταθμό. Πηγαίνουν στο 
κέντρο σωματικής αποτοξίνωσης 
αφού πρώτα τους αποδεχθούν 
όλους.

•  Η συμμετοχή στο πρόγραμμα εί

ναι απαραίτητη, και υποχρεωτική 
χωρίς επιλογές. Συμμετέχουν όλοι 
σ’ όλες τις δραστηριότητες του 
«σπιτιού».

•  Απαγορεύεται η άσκηση, απειλή 
ή προτροπή βίας ακόμα και λεκτικά, 
για να τον διώξουμε από το κέντρο. 
Αυτό γιατί ο χώρος πρέπει να δη
μιουργεί ασφάλεια.

•  Η καθαριότητα και η επιμέλεια 
της σωματικής τους εμφάνισης είναι 
υποχρεωτική όλη την ημέρα. Μετά 
την απόφαση που πήραν να σταμα
τήσουν τα ναρκωτικά αυτό δείχνει 
ότι άρχισαν να ενδιαφέρονται για 
τον εαυτό τους. Ο τρόπος ζωής τους 
εκεί είναι διαφορετικός από τον 
τρόπο ζωής στις φυλακές, στα ανα
μορφωτήρια και στα ψυχιατρεία.

Το πρόγραμμα
» Το πρόγραμμα στο κέντρο σε 

γενικές γραμμές είναι το παρακάτω:
Ξυπνούν στις 7.30' το πρωί κάνουν 

ένα τέταρτο γυμναστική στον κήπο 
μετά ετοιμάζονται και παίρνουν 
πρωινό, μετά καπνίζουν το πρώτο 
τους τσιγάρο, σε συγκεκριμένο 
χώρο και χρόνο. Αυτό είναι η πρώτη 
μορφή αυτοελέγχου.

Μετά από το πρωινό ρόφημα γίνε
ται η «πρώτη συνάντηση». Μαζευό
μαστε όλοι στο σαλόνι μέλη και 
προσωπικό και ο κάθε ένας από τα 
μέλη λέει το πως αισθάνεται. Δίνει 
εικόνα του πως είναι, πως κοιμήθηκε 
ώστε κάθε στιγμή να ξέρει πως είναι, 
αυτός και εμείς. Αναλόγα με την 
διάθεση που έχει τον συμβου
λεύουμε τι θα κάνει την υπόλοιπη 
μέρα και πως θα δουλέψει για να αλ
λάξει η διάθεση τους. Γίνονται συν
εχώς σεμινάρια με τα οποία τους εν
ημερώνουμε περισσότερο πάνω στη 
λειτουργία του προγράμματος. 
Τους εξηγούμε τι σημαίνουν οι 
παρατηρήσεις ότι γίνονται από εν
διαφέρον και όχι για να τους εξ
αναγκάσουμε να κάνουν κάτι. Όσο

κινούνται όμως μέσα στο σταθμό εί
ναι υποχρεωτικό να τηρούν τις εν
τολές του προσωπικού.

Μετά από την «πρωινή συνάν
τηση» έχουμε την ώρα των «ψυχο
θεραπευτικών ομάδων» όπου τα 
μέλη μπορούν να πουν προς το 
προσωπικό τι ακριβώς τους εν
όχλησε σε αυτά ακριβώς που πήραν 
σαν διαταγές. Αυτό γίνεται εδώ γιατί 
δεν υπάρχουν εξουσιαστικές σχέ
σεις. Αυτό μας ενδιαφέρει να το 
πουν οι ίδιοι, γιατί ακριβώς έτσι θα 
βγάλουν αυτά που έχουν συσωρευ- 
τε ί μέσα τους. Οποιοδήποτε συναί
σθημα μέσα στο χώρο είναι παραδε
κτό και σεβαστό.

Μετά από όλα αυτά κάνουν ένα 
διάλειμμα πίνοντας ένα χυμό και 
καπνίζοντας για να αρχίσουν ύστερα 
τις δουλειές του σταθμό. Είναι χω
ρισμένοι σε δύο ομάδες «καθαριό
τητας» και «κουζίνας». Το μεσημε
ριανό φαγητό μας το φέρνει το νο
σοκομείο Νταού Πεντέλης, εμείς 
κάνουμε την προετοιμασία. Το βρα
δινό φαγητό το μαγειρεύουμε μό
νοι.

Στις δύο ομάδες που χωρίζονται 
υπάρχει και ένας υπεύθυνος που εί
ναι μέλος. Γίνεται υπεύθυνος ομά
δας κάποιος που έχει προχωρήσει 
στην θεραπεία. Ο υπεύθυνος αυτός 
πρέπει να κατανείμει έτσι το χρόνο 
και τις δουλειές στους άλλους που 
έχει στην ομάδα του ώστε να φτάσει 
ο χρόνος και να γίνουν όλες οι δου
λειές. Αυτό είναι μια υπευθυνότητα 
πάρα πολύ δύσκολη γ ι’ αυτούς, γιατί 
ακόμα δεν έχουν μάθει να κουμαν- 
τάρουν τον εαυτό τους πως θα μπο
ρέσουν άλλους.

Έτσι όμως σιγά -  σιγά στέκονται 
στα πόδια τους. Αυτό για να συμβεί 
περνάει μέσα από μικρά πράγματα 
που στην αρχή ούτε καν τα συνειδη
τοποιούν. Όταν επιμένουμε στα 
«πλύθηκες;» «γιατί σήμερα είσαι 
αξύριστος;» δεν το κάνουμε χωρίς
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σημασία. Το να είσαι αξύριστος ση
μαίνει ότι σήμερα έχεις παραμελή
σει τον εαυτό σου. Θα πει ότι μπορεί 
να μην κάνεις καλά τις δουλειές που 
θα σου αναθέσουν, θα πει ότι δεν θα 
συνεργαστείς καλά με τις ομάδες 
που υπάρχουν, θα πει ότι σε λίγο 
μπορεί να πεταχτείς έξω και να ξα- 
ναγυρίσεις στα ναρκωτικά. Είμαστε 
όπως βλέπετε πολύ πιεστικοί σε 
αυτά τα απλά πράγματα.

Αθλητισμός
» Το απόγευμα βγαίνουν όλοι μαζί 

στην αυλή του κέντρου και κάνουν 
σπορ. Υπάρχουν γήπεδα βόλεϊ, μπά- 
σκετ, ποδοσφαίρου όπου η συμμε
τοχή όλων είναι απαραίτητη. Συμμε
τέχουμε και εμείς στα παιχνίδια 
τους, είμαστε συνέχεια μαζί τους. 
Τα δωμάτιά τους είναι μικρά με το 
κομοδίνο, την ντουλάπα και το κρε
βάτι. Είναι πολύ σύγχρονο το 
«σπίτι», δεν σου δίνει εντύπωση κλι
νικής ή ψυχιατρείου, είναι γ ι’ αυτούς 
ένα μεγάλο σπίτι, το προσωπικό ερ
γάζεται σε εικοσιτετράωρη βάση, 
μένουμε μαζί τους όλο το βράδυ δεν 
βάζουμε φύλακες, κάνουμε βάρδιες 
ώστε ανά πάσα στιγμή να βρισκόμα
στε μαζί τους

Αφού λοιπόν περάσουν όλα αυτά 
τα στάδια στο κέντρο σωματικής 
αποτοξίνωσης αποφασίζουν εάν θα 
συνεχίσουν την θεραπεία τους στην 
κοινότητα ή θα σταματήσουν εκεί.

Ερ.: Από τους ενδιαφερομένους 
είναι μεγάλο το ποσοστό που ζητούν 
να συνεχίσουν τη θεραπεία;

Απ.: Στο κέντρο σωματικής απο
τοξίνωσης και φεύγουν πολλοί. Από 
αυτούς που έχουν πάει στην κοινό
τητα της Σίνδου δεν έχει φύγει κα
νείς.

Οι στατιστικές για τα προγράμ
ματα του εξωτερικού λένε ότι στον 
τρίτο μήνα παραμονής στις κοινότη
τες φεύγει ένα ποσοστό 35 -  40%, 
ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 
ελάχιστο. Στο κέντρο σωματικής 
αποτοξίνωσης υπάρχει μεγάλη εν
αλλαγή, υπάρχουν μερικοί που έρ
χονται και φεύγουν σε δύο μέρες και 
πολλοί άλλοι όμως απ’ αυτούς ξα
νάρχονται.

Για μας είναι θετικό ακόμα και δύο 
μέρες να μείνουν στο πρόγραμμα 
γιατί έτσι αρχίζουν να καταλαβαί
νουν και ξανάρχονται. Σε άλλους 
παίρνει περισσότερο διάστημα να 
ξανάρθουν, σε άλλους λιγότερο 
ανάλογα με τις δυσκολίες που αντι
μετωπίζουν και τη στάση των γονιών 
τους.

Αγόρια -  Κορίτσια
Ερ.: Εκτός των αγοριών το πρό

γραμμα φιλοξενεί και κορίτσια; Αν

ναι, τι αναλογία έχουν; Έχουν ξε
χωριστές εγκαταστάσεις ή μένουν 
μαζί;

Απ.: Ναι υπάρχουν και κορίτσια, η 
αναλογία είναι σχεδόν ίση και μέ
νουν ξεχωριστά. Βασικός κανόνας 
λειτουργίας είναι η απαγόρευση σε
ξουαλικών σχέσεων μεταξύ των με
λών, αυτό γιατί κάνουν εύκολα σχέ
σεις. Δεν έχουν ακόμα αναγνωρίσει 
τα πραγματικά τους συναισθήματα -  
στην κατάσταση που βρίσκονται -  
για να μπορούν να κάνουν μία πρα
γματική σχέση. Ζούνε μαζί και κοι
μούνται χωριστά.

Ερ.: Οι γονείς τους μπορούν κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας να τους 
επισκεφτούν; Έχουν επικοινωνία με 
τους έξω;

Απ.: Όχι. Στο κέντρο σωματικής 
αποτοξίνωσης ένας από τους βασι
κούς κανόνες είναι ότι απαγορεύε
ται η τηλεφωνική επικοινωνία, η αλ
ληλογραφία και οι επισκέψεις με 
οποιονδήποτε ακόμη και με τους 
γονείς τους. Αυτό γίνεται γιατί 
έχουμε διαπιστώσει ότι ειδικά τον 
πρώτο καιρό οι επιρροές από το 
άμεσο ή έμμεσο περιβάλλον είναι 
πάρα πολύ σημαντικές, είναι καλύ
τερο να πάρει την απόφαση μόνος 
του. Αυτή η απόφαση που θα πάρει 
εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική για 
τον ίδιο. Δεν έχουν καμιά επικοινω
νία αλλά το ξέρουν από την αρχή, αν 
θέλουν να ζητήσουν κάτι το ζητούν 
μέσω του προσωπικού. Τα πάντα στο 
πρόγραμμα είναι δωρεάν το μόνο 
που αγοράζουν είναι τα τσιγάρα 
τους, δεν έχουν χρήματα πάνω 
τους, έτσι δεν γίνεται καμιά χρημα
τική συναλλαγή μεταξύ τους. Μας 
λένε πόσα τσιγάρα και τι μάρκας θέ
λουν και εμείς τους τα αγοράζουμε.

Στη Σίνδο

Ερ.: Μπορείτε να μας περιγρά
φετε την θεραπεία στην κοινότητα 
της Σίνδου;

Απ.: Οι ενδιαφερόμενοι αφού 
αποφασίσουν και τελειώσουν τον 
ένα μήνα στο κέντρο συνεχίζουν την 
θεραπεία τους στην κοινότητα. Η 
κοινότητα είναι ιεραρχημένη τους
δώδεκα πρώτους μήνες από τα ίδια 
τα μέλη της. Υπάρχει αρχηγός, βοη
θός αρχηγού και διάφορες δραστη
ριότητες. Οι τομείς εργασίας είναι 
τρεις, υπάρχει και εκεί μια ιεραρχία 
από τα μέλη που όμως εναλλάσσον
ται. Τα υπόλοιπα μέλη απασχολούν
ται στις υποομάδες. Τα τμήματα που 
υπάρχουν μέχρι τώρα είναι η «κου
ζίνα» οι «αγροί» και τα «εργαστή
ρια». Εκεί έχουμε ένα ξυλουργείο

και ένα μηχανουργείο. Τώρα γίνεται 
ένα εργαστήριο τυπογραφίας -  φω
τοσύνθεσης και ένα κεραμικής -  αγ
γειοπλαστικής. Αυτά θα φτιαχτούν 
συνεταιριστικά γιατί η κοινότητα 
τείνει να γίνει αυτοδιαειριζόμενη. 
Μέσα από αυτούς τους συνεταιρι
σμούς θα γίνει η επανένταξή τους 
στην κοινωνία. Θα δημιουργηθούν 
στη Θεσσαλονίκη πρατήρια για να 
πουλούν τα κατασκευάσματά τους. 
Έτσι μαθαίνουν και μια τέχνη ώστε 
να είναι πιο εύκολη η κοινωνική τους 
επανένταξη.

Στην κοινότητα γίνεται «η εις βά
θος θεραπεία», δίνεται δηλαδή με
γαλύτερη βαρύτητα εκτός από τις 
δραστηριότητες που υπάρχουν στη 
θεραπευτική δουλειά. Οι ψυχοθε
ραπευτικές ομάδες αλλάζουν με 
διάφορες ασκήσεις που βοηθούν 
άτομα αυτά να εκφράσουν τα συναι- 
σθήματά τους.

Γίνεται πολύ πιο επισταμένη η θε
ραπεία. Μετά τους δώδεκα πρώτους 
μήνες στην κοινότητα, όπου ίσχυε 
το ιεραρχημένο μοντέλο, μπαίνουμε 
στο δημοκρατικό μοντέλο όπου χα
λαρώνουν κάπως τα πράγματα από 
πλευράς ιεραρχίας. Αρχίζουν οι ίδιοι 
να παίρνουν διάφορες πρωτοβου
λίες, ως προς το τι θα επιλέξουν για 
εργασία, το πώς θα κατανείμουν τον 
ελεύθερο χρόνο τους. Μετά τον 
τρίτο μήνα αρχίζουν να έχουν τηλε
φωνική επικοινωνία με το σπίτι τους 
και επισκέψεις των γονιών τους. Αρ
χίζουν να έχουν εξόδους, στην αρχή 
με το προσωπικό μετά με μέλη που 
έχουν ήδη περάσει στη «δημοκρα
τική φάση». Το προσωπικό δεν είναι 
τόσο κοντά τους όπως ήταν στο κέν
τρο σωματικής αποτοξίνωσης, σιγά -  
σιγά απομακρύνεται.

Αγρόκτημα
Η κοινότητα βρίσκεται σε ένα με

γάλο αγρόκτημα 170 στρεμάτων με 
ένα τεράστιο κτίριο. Διοικητικά ανή
κει στον Εθνικό Οργανισμό Πρό
νοιας, εκεί βρίσκεται το συντονι
στικό γραφείο του ειδικού θεραπευ
τικού προγράμματος.

Ερ.: Πώς σας αντιμετωπίζουν οι 
ναρκομανείς;

Απ.: Έχει αρχίσει πλέον να κυ
κλοφορεί τι θεραπεία γίνεται στο 
κέντρο, το ότι υπάρχουν παιδιά που 
είναι τώρα δέκα τέσσερις μήνες στο 
πρόγραμμα, παλιοί τοξικομανείς με 
αρκετά χρόνια στην ηρωίνη, τα χά
πια και τις άλλες τοξικές ουσίες. 
Πολλοί από αυτούς λένε «αφού γί
νεται ο τάδε καλά γιατί να μην 
μπορώ και εγώ». Παράλληλα γίνεται 
ενημέρωση από την τηλεόραση και 
τον τύπο. Έχει γίνει πια γνωστό το 
κέντρο σωματικής αποτρξίνωσης 
και η κοινότητα της Σίνδόΰ.
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Δ ιεθνής Ημερα Της Γυναίκας

/2SXP0NM ΑΓΛΝΙΖ
Του ΝΙΚ. ΑΘ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ αστυνόμου Β'

«Στη ζωή και στη τέχνη θεμέ
λιο στέκεται η γυναικεία μορφή. 
Μάνα, αγαπημένη, αδελφή αγω
νίστρια, παρηγοριά κι’ ελπίδα, 
στολίδι και σύμβολο. Η γυναίκα 
τραγουδήθηκε σ’ όλες τις γλώσ
σες σ’ όλους τους καιρούς. Η γυ
ναίκα θα δώσει ζωή στον άν
θρωπο, η γυναίκα θα τον ανα- 
στήσει. Μα για τούτο μεγάλο εί
ναι το χρέος της. Άξια νάναι της 
αποστολής της. Λεύτερη ν’ ανα
θρέψει γενιές λεύτερων.,,

Τ ο παγκόσμιο κίνημα για την το
ποθέτηση της γυναίκας στη 

θέση, που δικαιούται να καταλάβει 
στην κοινωνική και στην πολιτική 
ζωή, έχει πολλές βαθειές ρίζες και 
από πολλές πηγές αντλεί τη δύναμή 
του. Ανάλογα με την πολιτιστική 
στάθμη κάθε έθνους το κίνημα αυτό 
έχει καταστεί συνειδητό ή σε όλους 
ή σε πολλούς ή σε λίγους και έχει 
προχωρήσει προς τις νομικές διαδι
κασίες, αλλά και προς τα κοινωνικά 
ήθη που αργά ή γρήγορα θα οδηγή
σουν στην τελείωση του επιδιωκό- 
μενου σκοπού.

Ο σκοπός αυτός είναι τελικά η αν
θρώπινη ολοκλήρωση, η ανθρώπινη 
λύτρωση, η αναγνώριση σε κάθε αν
θρώπινο ον, σε κάθε γυναίκα των δι
καιωμάτων, που θα τις επιτρέψουν 
να δικαιώσει την ύπαρξή της, 
θραύοντας τα δεσμά, που ως τώρα 
της αντιστέκονταν, δεσμά που την 
έθεταν σε θέρη μειονεκτική απέ
ναντι του άντρα.

Το κύριο είναι η συνείδηση της 
ισοτιμίας που πρέπει με την κοινω
νική αγωγή να ριζώσει σε όλο τον 
λαό. Και αυτό θα γίνει όταν αυτή η 
ιερή προσπάθεια συντελεσθεί χωρίς 
αδέξιες υπερβολές με το σωστό μέ
τρο που αρμόζει σε κάθε περίπτωση, 
Χωρίς την ανάμιξη με άλλου είδους 
πολιτικές και κοινωνικές δραστη
ριότητες που κινδυνεύουν να αλ

λοιώσουν το νόημα και κυρίως την 
καθολικότητα αυτού του κινήματος.

Το βαθύτατα ηθικό αυτό κίνημα, 
που θα προάγει όλο το ανθρώπινο 
γένος, όσο από απλό σύνθημα θα 
μεταβάλλεται σε πραγματικότητα, η 
Ελλάδα το θεωρεί και σαν αίτημα 
του δικού της εθνικού πολιτισμού. 
Το Ελληνικό Σύνταγμα άνοιξε τις 
νομικές πόρτες και ο Έλληνας νο- 
μοθέτης με το νέο οικογενειακό δί
καιο έθεσε τα θεμέλια μιας νέας 
μορφής, που βασίζεται στην ισότητα 
των δύο φύλων, στο σεβασμό των 
δικαιωμάτων του παιδιού και στην 
ειλικρίνεια των ανθρωπίνων σχέ
σεων.

Η σημερινή θέση που αναγνωρίζε
ται επίσημα ότι ανήκει δικαιωματικά 
στη γυναίκα και που κατοχυρώνεται 
νομικά από το νέο οικογενειακό δί
καιο - μια εργασία που απαίτησε πο
λύχρονη διαδικασία και συντονι
σμένες προσπάθειες - δεν είναι 
θέση δοτή, αλλά κατακτημένη με 
συνεχείς αγώνες για την καταξίωση 
του γυναικείου φύλου μέσα σε μια 
κοινωνία με ανδροκρατική δομή.

Η μέχρι σήμερα πολιτεία του γυ
ναικείου κινήματος αριθμεί μια συν
εχή σειρά από αγώνες για την ανα
κάλυψη και την παραδοχή των 
παραγνωρισμένων γυναικείων δυ
νατοτήτων και έχει να επιδείξει μια 
πολύπλευρη δράση, που αποδεί
χτηκε γόνιμη.

Η κατανομή τόσο των επαγγελμα
τικών, όσο και των οικογενειακών 
ευθυνών είναι το αντικείμενο σ’ ένα 
νέο πρόγραμμα δράσης που απο
σκοπεί στην προώθηση της ισότητας 
των ευκαιριών για τις γυναίκες. Με 
κοινή πλέον παραδοχή την προσπά
θεια για βελτίωση της ποιότητας 
ζωής, το πενταετές πρόγραμμα που 
έχει εκπονήσει η Επιτροπή των Ευ
ρωπαϊκών Κοινοτήτων (και που 
περιλαμβάνει και το 1985) προβλέ
πει εκτός άλλων και την υποβοή
θηση αντρών και γυναικών στην

παράλληλη και συμπληρωματική 
ολοκλήρωση της επαγγελματικής, 
οικογενειακής και κοινωνικής ζωής.

Με το αιτιολογητικό ότι μέχρι σή
μερα η οργάνωση της εργασίας και 
των άλλων λειτουργών της κοινω
νίας είχε θεμελιωθεί στην ιδέα ότι ο 
άντρας είναι απαλλαγμένος από τις 
οικογενειακές ευθύνες, οι γυναίκες 
στην πλειοψηφία τους απούσιασαν 
από τα συμβουλευτικά, τα συνδικα
λιστικά, τα επαγγελματικά, τα κυ
βερνητικά, τα κοινοτικά και αστυνο
μικά όργανα.

Σήμερα αποτελεί ανάγκη να 
υπάρξει ένας καλύτερος τρόπος 
καταμερισμού των οικογενειακών 
ευθυνών και επομένως να επιτευ
χθεί σε μεγαλύτερο σημείο η ισοτι
μία των φύλων, τόσο στο χώρο της 
εργασίας, όσο και στη συμμετοχή 
στα κοινά.

Είναι η ανάγκη να προστατευθεί 
και να αναγνωρισθεί αποτελεσμα
τικά η μητρότητα, ως κοινωνικό λει
τούργημα που εκπροσωπεί ιερές 
αξίες, γιατί η μη αναγνώρισή της εί
ναι από τις βασικές αιτίες που δη
μιουργούν εμπόδια στην επιδιωκό- 
μενη ισότητα. Αλλά και η παγκόσμια 
οικονομική κάμψη των τελευταίων 
χρόνων διαδραμάτισε ανασταλτικό 
ρόλο και δημιούργησε εμπόδια στο 
στόχο «ίσες ευκαιρίες και ίση 
αμοιβή».

Η επισημοποίηση του γυναικείου 
θέματος που διασαλπίζεται διεθνώς 
κάθε χρόνο με το γιορτασμό της 
διεθνούς ημέρας της γυναίκας (8 
Μαρτίου), όπως έχει καθιερωθεί ο 
όρος από τα Ηνωμένα Έθνη, αποτε
λεί ήδη νίκη και υποδηλώνει προχω
ρημένη θέση του «ρόλου της γυναί
κας στη σύγχρονη κοινωνία» και 
προοιωνίζει ένα καλύτερο μέλλον.

Π έρασαν 128 χρόνια με αγώνες 
και θυσίες των γυναικών όλου 

του κόσμου.
Ήταν 8 Μαρτίου του 1857, όταν
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στην Νέα Υόρκη έγινε, για πρώτη 
φορά στην ιστορία του εργατικού 
κινήματος, απεργία γυναικών. Πρω
τοπόρες οι υφάντριες και οι ράφ
τρες. Κατέβηκαν στην απεργία για 
να διεκδικήσουν αύξηση του ημε
ρομισθίου.

Στην Κοπεγχάγη στις 8 Μαρτίου 
του 1910, στην πρώτη διεθνή συν
διάσκεψη γυναικών, με πρόταση της 
Γερμανίδας Κλάρας Τσέτκιν απο- 
φασίστηκε η 8η Μαρτίου να καθιε
ρωθεί σαν διεθνής ημέρα της γυναί
κας και των αγώνων της για την απε
λευθέρωσή της.

Όταν το 1910 οι γυναίκες σήκω
σαν για πρώτη φορά κεφάλι στην 
ιστορία, το γυναικείο κίνημα βρι
σκόταν τότε στο ξεκίνημά του. Οι 
εργαζόμενες γυναίκες συνειδητο
ποιούσαν μέσα στην παραγωγή, πως 
οι άνθρωποι δεν χωρίζονται σε 
φύλα, αλλά σε άτομα, που διαφέ
ρουν σε ιδιοσυγκρασία, χαρακτήρα 
και ιδιότητες κι αν η ανδροκρατού- 
μενη κοινωνία δεν δώσει στη γϋ- 
ναίκα παιδεία για να αναπτυχθεί, ίσα 
δικαιώματα με τους άντρες στην 
κοινωνική και πολιτική ζωή δεν θα 
υπάρξει ούτε οικογενειακή ισορρο
πία, ούτε σωστή κοινωνική συγκρό
τηση, ούτε δημοκρατική υποδομή 
και εξέλιξη. «Η κοινωνική πρόοδος 
και η εξέλιξη της ανθρωπότητας εί
ναι ανάλογη με την πρόοδο και την 
ελευθερία της γυναίκας» έγραψε ο 
Γάλλος Φουριέ.

Για να μπορεί όμως σήμερα η γυ
ναίκα να μιλά για ίσα δικαιώματα και 
κοινωνική δικαιοσύνη, πόσοι αιώνες 
υποδούλωσης πέρασαν, πόσες εκα
τοντάδες χρόνια για να ξερριζώσει 
από μέσα της την πρόληψη της κα
τωτερότητας, πόσες χιλιάδες μέρες 
να βγάλει από μέσα της σταλιά - 
σταλιά τη σκλαβιά του οικόσιτου 
ζώου, που αιώνες της καλλιέργησαν 
και της κληροδότησαν.

Ας εξετάσουμε τη ζωή της γυναί
κας στην ιστορική της διαδρομή: 
Στην πιο παλιά εποχή της προϊστο
ρίας, ο άντρας καταγίνεται με το κυ
νήγι και το ψάρεμα, η γυναίκα ασχο- 
λείται με την ανατροφή του παιδιού 
της, τα προστατεύει από τα άγρια 
θηρία, την κακοκαιρία. Μαζεύει και 
παρασκευάζει τα χόρτα, φροντίζει 
για την αποΐαμίευση, είναι γεμάτη 
έγνοιες για το μέλλον. Οι πολλαπλές 
της φροντίδες, ο προορισμός της 
για την διαιώνιση του είδους της δί
νουν το προβάδισμα απέναντι στον 
άντρα. Αυτή είναι εκείνη που γεννά

και ανατρέφει τα παιδιά, παίρνει 
πρωτοβουλίες, αποκαλύπτει τα μυ
στικά της φύσης. Τη σέβονται και τη 
φοβούνται. Ο άντρας αναγκάζεται 
να εκτιμά αυτές τις ιδιότητες και 
υποτάσσεται σ' αυτήν. Κοινωνικά και 
πνευματικά είναι τουλάχιστον ίση με 
τον άντρα. Μ’ όλες αυτές τις ιδιότη
τες και ασχολίες που είχε στην πρω
τόγονη εποχή, περνά η γυναίκα στη 
μυθολογία. Οι θεότητες προστάτι- 
δες της γονιμότητας όπως η Κυβέλη 
και η Δήμητρα, ή της σοφίας όπως η 
Αθηνό είναι γυναίκες. Βρισκόμαστε 
στην εποχή της μητριαρχίας. Οι γυ
ναίκες κατέχουν μια εξαιρετική με
γάλη εξουσία: Το γένος καθορίζεται 
από την πλευρά της γυναίκας, και τα 
παιδιά ανήκουν στη φυλή της μητέ

ρας. Η ανακάλυψη όμως του μπρού- 
τζου και του σίδερου, η κατασκευή 
των όπλων και των εργαλείων, κα
θιέρωσαν την κυριαρχία του άντρα.

Ο θεσμός της ατομικής ιδιοκτη- ’ 
σίας, μπαίνει και το πρόβλημα της 
κληρονομικής μεταβίβασης της 
περιουσίας που ανήκει στην οικογέ
νεια. Ο Πατέρας, αφού κατέχει πια 
τα όπλα, προσπαθεί να επιβάλλει 
την ηγεμονία του πάνω στη γυναίκα.

Η μητριαρχική μορφή οικογένειας 
αντικαταστάθηκε από την πατριαρ
χική μορφή που βασίζεται στην κυ
ριαρχία του άντρα πάνω στη γυ
ναίκα.

Η ανατροπή του μητρικού δικαίου j 
- υπήρξε «η μεγάλη κοσμοϊστορική



Το αρχαίο Ρωμαϊκό δίκαιο τη θέτει 
κάτω απ' την κηδεμονία του πατέρα 
της. Από τη δωδεκάδελτο ως το 
Μάρκο Αυρήλιο το αστικό δίκαιο εξ
ελίχτηκε κατά ένα τρόπο πιο ευ
νοϊκό για τη γυναίκα. Σιγά - σιγά ο 
νομοθέτης περιορίζει τα δικαιώματα 
του συζύγου και του πατέρα και δί
νει στη γυναίκα το δικαίωμα να κλη
ρονομεί και να κάνει διαθήκη. Στη 
ρωμαϊκή όμως ιστορία δεν συναν
τάμε τη Ρωμαία να αγωνίζεται για 
πολιτικά δικαιώματα.

Στο μεσαίωνα η γυναίκα θεωρούν
ταν ιδιοκτησία του άντρα. Ο σύζυγος 
έχει το δικαίωμα να την ξυλοκοπεί, 
να τη δωρίζει, να την κληροδοτεί με 
την διαθήκη του. Η γυναίκα καταντά 
στο σημείο του αχθοφόρου ζώου, 
αγράμματη, εξαθλιωμένη, συντριμ- 
μένη, εξουθενωμένη από το φεου
δαρχικό καθεστώς.

Η αναγέννηση δεν μεταβάλλει την 
νομοθεσία αναφορικά με τη γυ
ναίκα, όμως επιφέρει αξιόλογες 
μεταβολές στα ήθη. Η γυναίκα απο
κτά μια μικρή ανεξαρτησία, παίρνει 
μέρος στην πνευματική ζωή, βρίσκει 
υπερασπιστές των δικαιωμάτων της. 
Ο Έρασμος καταγγέλει την τυραν
νία των αντρών «που μεταχειρίζεται 
τις γυναίκες σαν αθύρματα και τις 
καταντούν πλύστρες τους και μα
γείρισσες».

Η βιομηχανική επανάσταση του 
18ου αιώνα έμπασε ένα μεγάλο αρι
θμό γυναικών στην παραγωγή. Οι 
προκαταλήψεις σπάνε, κι αρχίζει ο 
αγώνας για τη γυναικεία χειραφέ- 
τιση που ξεκινά από την ανάμιξή της 
στην παραγωγή και επομένως από 
την οικονομική της απελευθέρωση.

Η αγωνιζομένη γυναίκα στην 
Ιστορία

Η Γαλλική Επανάσταση του 1789 
καταργεί το δικαίωμα της πρω

τοτόκιας. Στα 1792 θεσπίζει το δια
ζύγιο Οι γυναίκες των φτωχών λαϊ
κών τάξεων, οι εργάτριες των προα
στίων και οι πωλήτριες της αγοράς 
ήταν εκείνες που στις 5 και 6 Οκτω
βρίου 1789, παραβίασαν τις πύλες 
του Οτέλ ντε βιλ ζητώντας ψωμί. 
Μετά βάδισαν προς τα ανάκτορα 
των Βερσαλιών, πάνω από 8.000 με 
επικεφαλής τη Θερουάν ντε Μερι- 
κούρ, την αμαζόνα της ελευθερίας.
Έτσι μαζί με το Μισελέ, μπορούμε 
να πούμε πως «αν οι άντρες κυρίε- 
ψαν τη Βαστίλλη, οι γυναίκες κατέ-

την υποδούλωση της γυναίκας - που 
μοναδικός της προορισμός είναι η 
διαιώνιση του είδους. Ταγραπτά του 
Μωϋσή προβλέπουν την εγκατά
λειψη της στείρας συζύγου. Οι λαοί 
της Ανατολής την περιφρονούν.

Οι αρχαίοι Έλληνες, που ο πολιτι
σμός τους έλαμψε με τόση αίγλη, 
δεν τη μεταχειρίζονταν καλύτερα. Ο 
σύζυγος επιλέγεται από τον πατέρα. 
Ο σύζυγος έχει το δικαίωμα να την 
ανταλλάσσει σαν εμπόρευμα ή να τη 
δωρίζει. Ενώ ο άντρας ανακατεύεται 
στην πολιτική και ασκεί τα πολιτικά 
του καθήκοντα, η γυναίκα αποτρα
βηγμένη, ζει στην απόλυτη απομό
νωση, χωρίς καμιά επαφή με τον 
υπόλοιπο εξωτερικό κόσμο.

ήττα του γυναικείου φυλου». Απ'
αυτή τη στιγμή και δώθε, η υπεροχή 
του άντρα στεργιώνεται όλο και πιο 
πολύ. Στα μάτια του άντρα, η γυ
ναίκα φαντάζει σαν ένα εργατικό 
εργαλείο και μια παιδοποιητική μη
χανή. Από τη δικαιοδοσία του πα
τέρα της περνά στη δικαιοδοσία του 
άντρα της, γίνεται εμπόρευμα και 
αντικείμενο συναλλαγής την ανταλ
λάσσουν με ζώα ή με όπλα. Μέσα σ’ 
όλες τις μορφές κοινωνικών συστη
μάτων - δουλοκτητική - φεουδαρ
χική - αστική δεν έπαψε να δέχεται 
μια διπλή καταπίεση: καταπίεση από 
την πλευρά της κοινωνίας και κατα
πίεση από την πλευρά της οικογέ
νειας. Οι θρησκείες και οι πρωτόγο
νες νομοθεσίες επικύρωναν αυτή



λαθαν ολόκληρο το βασίλειο». Από 
τώρα και στο εξής η γυναίκα κάνει 
συνειδητό αγώνα για ίσα δικαιώ
ματα. Η Ολυμπία ντε Γκουζ, επικε
φαλής γυναικείου κινήματος, όταν 
δημοσιεύθηκε η διακήρυξη των δι
καιωμάτων του ανθρώπου, δημο
σίευσε μια διακήρυξη των δικαιωμά
των της γυναίκας:

«Η γυναίκα γεννιέται ελεύθερη 
και έχει τα ίδια δικαιώματα με τον 
άντρα... Όλοι οι πολίτες άντρες και 
γυναίκες είναι ίσοι απέναντι στους 
νόμους, πρέπει να γίνονται δεκτοί 
σ όλα τα αξιώματα, θέσεις και δημό
σιες υπηρεσίες, ανάλογα με τις ικα
νότητάς τους και χωρίς καμιά διά
κριση. Στη γυναίκα πρέπει να δοθεί η 
ικανότητα να φορεί τη δικαστική τή
βεννο και να κάθεται στη δικαστική 
έδρα... Γυναίκες, ξυπνήστε»!

Αλλά οι γυναίκες που δημιούργη
σαν και καθοδηγούσαν τις πρώτες 
γυναικείες οργανώσεις - Ολυμπία 
ντε Γκουζ, Ρόζα Λακόμπ έχασαν τα 
κεφάλια τους κάτω από το κοφτερό 
λεπίδι της γκιλοτίνας και η Συντα
κτική Εθνοσυνέλευση έθεσε εκτός 
νόμου όλους τους γυναικείους συλ
λόγους. Το γυναικείο όμως κίνημα 
φουντώνει περισσότερο. Οι διαφω
τιστές βρίσκονται στο πλευρό του. Ο 
Ντυνερό παραπονιέται: «Η σκληρό
τητα των πολιτικών νόμων και η 
σκληρότητα της φύσης ενώθηκαν 
ενάντια στη γυναίκα». Ο Ελβέτιος 
τις θεωρεί ίσες με τον άντρα - ο Σαν 
Σιμόν αναφωνεί: «Άντρας και γυ
ναίκα, ιδού το κοινωνικό άτομο»! και 
ο Φουριέ προαναγγέλει τη νομική 
εξίσωση των δύο φύλων: «Η κοινω
νική πρόοδος και εξέλιξη της αν
θρωπότητας είναι ανάλογη με την 
πρόοδο και την ελευθερία της γυ
ναίκας. Η παραχώρηση δικαιωμάτων 
στη γυναίκα αποτελεί βάση κάθε 
κοινωνικής προόδου».

Η απελευθέρωση της γυναίκας 
συντελείται σταδιακά μέσω της ερ
γασίας. Αρχίζει να συνειδητοποιεί 
ότι είναι ικανή για όλα τα επαγγέλ
ματα όπως ακριβώς και ο άντρας. Η 
φύση προίκισε και τα δύο φύλα με 
τις ίδιες ικανότητες για τις επιστή
μες και τις τέχνες. Οι κοινωνικοί θε
σμοί την καταδίκασαν στην απραξία, 
και έκαναν τον άντρα να πιστέψει 
στο μύθο του «ασθενούς φύλου». Η 
γυναίκα αγωνίζεται για να καταρρί- 
ψειτο μύθο. Στην εργατική ένωση το 
1843 η Φλώρα Τριστάνζητά από τους 
άντρες για το θρίαμβο της αρχής 
της ισότητας ανάμεσα στα δύο

φύλα: «Σεις, οι άντρες που έχετε τη 
δύναμη, διακηρύξατε πως θεωρείτε 
τη γυναίκα ίση σας!». Κάνει θερμές 
και απελπισμένες επικλήσεις στις 
γυναίκες «Γυναίκες αδελφές μου, 
μη μένετε άπραγες και με σταυρω
μένα τα χέρια. Αδελφές μου, μη μέ
νετε σκλάβες που σας πουλάνε το 
κορμί και σας ξεσκίζουν την καρδιά. 
Προτιμότερο να κάνετε ό,τι κι εγώ, 
διαμαρτυρηθείτε και πεθάνετε...».

Οι πρωτοπόρες γυναίκες ό,τι ορα
ματίστηκαν σήμερα έχει ως ένα βα
θμό πραγματοποιηθεί. Κατοχυρώ
θηκε συνταγματικά η ισότητα των 
δύο φύλων. Παραχωρήθηκαν στη 
γυναίκα πολιτικά δικαιώματα, της 
αναγνωρίστηκε το δικαίωμα της 
παιδείας και της εργασίας. Έγινε 
κοινή συνείδηση πια, ότι η χειραφέ
τηση της γυναίκας θέτει σαν πρώτο 
όρο την είσοδο όλου του γυναικείου 
φύλου στην παραγωγή, στις δημό
σιες λειτουργίες κ.λ.π.

Η γυναίκα σήμερα - Η Ελληνίδα 
γυναίκα

Η ατομική ελευθερία και η μόρ
φωση που απλώθηκε στον αν

τρικό κόσμο με την αστική επανά
σταση δεν άφησε ανεπηρέαστη τη 
γυναίκα.

Ο βιομηχανισμός, που ήθελε 
πολλά εργατικά χέρια, έβγαλε τη 
γυναίκα από το σπίτι και την έκανε 
αυτοτελή οικονομικό παράγοντα, 
δημιούργησε την εργαζόμενη γυ
ναίκα, που συνειδητά πια αγωνίζεται

για την κατάκτηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Και τότε ξέσπασε σ' 
όλες τις χώρες ο αγώνας της γυναί- r 
κας για τον εξανθρωπισμό της.

Το ιδανικό τέρμα της γυναίκας εί
ναι ο εξανθρωπισμός της που έχει 
ως ένα βαθμό συντελεστεί με την 
παραγωγική εργασία της και την 
παιδεία της, όχι ο εξανδρισμός της.

Η σημερινή γυναίκα παίρνει παι
δεία με σοβαρό σκοπό όμοια και 
απαράλλακτη με τον άντρα. Τα οι
κιακά έργα, η επιστήμη του σπιτιού 
παίρνουν ξεχωριστή θέση στη γυ
ναικεία ανατροφή. Ειδικά σχολεία



προετοιμάζουν τα κορίτσια σχετικά 
με τα καθήκοντα της μητρότητας 
(παιδοκομία - υγιεινή). Έτσι δέχτηκε 
ολοφάνερα ότι η νέα κίνηση όχι 
μόνο δεν είναι εχθρική προς την οι
κογένεια - αλλά η γυναίκα προετοι
μάζεται πολύ σοβαρότερα για τα κα
θήκοντα της μητρότητας και οικο
δέσποινας. Εισέβαλε ορμητικά στα 
ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα 
πανεπιστήμια και τα πολυτεχνεία 
γέμισαν από γυναίκες. Σε πολλές 
σχολές οι φοιτήτριες πλεονάζουν. Η 
προκατάληψη για την κατωτερότητα 
του γυναικείου μυαλού έσπασε πια 
και έγινε κοινή συνείδηση, πόσο 
ευθύ, διεισδυτικό, δίκαιο και δυνατό 
είναι το πνεύμα που χάρισε η φύση 
στη γυναίκα και πόσο ταχύτερη θά- 
ταν η πρόοδος της ανθρωπότητας, 
αν η εξυπνάδα της γυναίκας αντί να 
περιφρονιέται χρησιμοποιούνταν 
παραγωγικά.

Η γυναίκα σήμερα κατέχει υπεύ
θυνες θέσεις. Στο χώρο της Ευρω
παϊκής Κοινότητας στα 129 εκατομ
μύρια γυναικών τα 36 εκατομμύρια 
ασκούν κάποιο επάγγελμα. Αποτε
λούν το 1/3 του εργατικού δυναμι
κού (στατιστική του Ο.Η.Ε. 1975). 
Ωστόσο ελάχιστες γυναίκες φτά
νουν σε ανώτερες κυβερνητικές 
θέσεις και οι μισθοί τους είναι κατώ
τεροι κατά 30 - 40% των μισθών των 
αντρών.

Παρ’ όλα τα επιτεύγματα της η 
σημερινή γυναίκα έχει να αγωνισθεί 
για ισότιμα δικαιώματα στην εργα
σία: ίση αμοιβή για ίση δουλειά, ισο

τιμία στη νομοθεσία, στη σταδιο
δρομία - στη μόρφωση - στη ζωή. 
Κοινωνική πρόνοια για τον αρμονικό 
συνδυασμό του πολλαπλού ρόλου 
της εργαζομένης, μητέρας - πολίτη.

Και τώρα ας έλθουμε στην Ελ
λάδα. Δεν αποτελεί φυσικά κανενός

είδους εξαίρεση στους οικονομι
κούς ή τους κοινωνικούς νόμους 
που κυριαρχούν σ' όλες τις σύγχρο
νες κοινωνίες.

Η Ελληνική κοινωνία εξελίχθηκε 
προς τον αστικό πολιτισμό εκατό 
χρόνια τώρα. Το γυναικείο κίνημα



στην Ελλάδα μπορούμε να πούμε ότι 
ξεκινά στο τελευταίο τέταρτο του 
περασμένου αιώνα.

Για την πριν από τη δράση των 
πρώτων «φεμινιστριών» εποχή, τα 
γεγονότα είναι λίγο - πολύ γνωστά. 
Ψυχωμένη μαχήτρια η Ελληνίδα για 
τη λευτεριά του τόπου της, ηρωίδα 
ανώνυμη ή επώνυμη, με συνείδηση 
ελεύθερου ανθρώπου και πολίτη, 
ξαναγυρνάει, μετά τη μεγάλη επα
νάσταση του 1821 πίσω στα χωρά
φια, στην πιο σκληρή βιοπάλη, από 
τις 4 το πρωί ως τις 12 το μεσονύχτι, 
τον αέναο κύκλο της ζωής. Στην 
αστική νεόκοπη τότε τάξη, τα πρά
γματα ήταν σαφώς καλύτερα, η κοι
νωνική όμως καταπίεση αβάστα
χτη.’ Γεύση της μας δίνει η κλασική 
πια αυτοβιογραφία της Ελισσάβετ 
Μαρτινέγκου. Λίγες οι εξαιρέσεις.

Το «γυναικείο ζήτημα», ως κοινω
νικό πρόβλημα που είναι, μπλέκεται 
κι αυτό μεταεπαναστατικά στις ειδι
κές κοινωνικές συνθήκες που δη- 
μιουργήθηκαν στον τόμο μας. Πάν
τως ήδη στα 1870 στο περιοδικό 
«Ευρυδίκη» της Πόλης, είχε ζητηθεί 
ισότητα δικαιωμάτων στην εργασία. 
Η Καλλιρρόη Παρέν ήταν η πρώτη 
που προσπάθησε να οργανώσει «γυ
ναικείο κίνημα» στην Ελλάδα, θα λέ
γαμε κατά τα Αγγλικά πρότυπα, με 
το σλόγκαν «ψήφος εις τας γυναί
κας». Βγάζει δημοσιογραφικό όρ
γανο με τίτλο η «Εφημερίς των Κυ
ριών» και ιδρύει την «Ένωση Ελλη- 
νίδων» το 1879.

Από την άλλη πλευρά του λόφου, 
κι αυτό ισχύει κύρια για την αγροτιά, 
η γυναίκα δεν έχει χωριστή ποτέ από 
τον άντρα στους αγώνες για την 
επιβίωσή τους. Όλα αυτά, φυσικά, 
δε σημαίνουν «γυναικείο κίνημα». 
Όμως προβάλλουν -  ας μη ξεχνάμε 
ότι στα 1887 η φ.Ε. ιδρύει τα πρώτα 
σχολεία για κορίτσια στην Αθήνα, κι 
η ανταπόκριση είναι πανελλήνια -  
την ύπαρξη αυτού που λέμε, συν
ήθως «γυναικείο ζήτημα».

Τα πρώτα χρόνια του σύγχρονου 
γυναικείου κινήματος δεν πρέπει να 
τα δει κανείς με σημερινά μέτρα, 
αλλά σε σύγκριση με το κλίμα της 
εποχής. Δίχως αυτές τις πρώτες γυ
ναίκες, εργαζόμενες, αγρότισσες, 
διανοούμενες, νοικοκυρές, που για 
πρώτη φορά ανέδειξαν το πρόβλημα 
της ισοτιμίας σαν σοβαρό κοινωνικό 
πρόβλημα, δεν θα μπορούσε να εξ
ελιχθεί το κατοπινό και σημερινό 
γυναικείο κίνημα στη χώρα μας.

Μαζί με τα αιτήματα της ισονομίας 
και ισοπολιτείας, προβάλλουν και 
αιτήματα κατάργησης των διακρί
σεων στον τομέα της εργασίας, για 
την προστασία της μητρότητας, ζη
τήματα πρόνοιας κ.λ.π. Δίπλα στα 
γυναικεία αιτήματα προβάλλονται 
και τα κοινά για άντρες και γυναίκες 
εργαζόμενους, αιτήματα για το 
ωράριο, τις αποδοχές, για εργατική 
και ασφαλιστική νομοθεσία. Για 
πρώτη φορά συνδέονται τα προβλή
ματα των γυναικών με τα γενικότερα 
κοινωνικά και οικονομικά προβλή
ματα του τόπου. Εμφανίζεται τώρα 
το στοιχείο της ψυχικής και κοινωνι
κής υγείας -  η εργαζόμενη γυναίκα. 
Σιγά και δειλά βγήκε από το σπίτι το 
φτωχό κορίτσι και εργάστηκε στο 
εργοστάσιο, στο μοδιστράδικο, στο 
κατάστημα. Έγινε δασκάλα, μπήκε

στο Υπουργείο, στο γραφείο, στην 
τράπεζα, στην Αστυνομία κι όπου 
της ανοίγεται η πόρτα της τίμιας 
δουλειάς. Η εργαζομένη Ελληνίδα 
είναι ευλογία κοινωνική και η ελπίδα 
ενός καλύτερου μέλλοντος για την 
οικογένεια, για την άνθιση του γυ
ναικείου ανθρωπισμού στην Ελ
λάδα. Στατιστικά το 1907 ανέβαζε 
τις αναλφάβητες γυναίκες ως 60%.
Τα σχολεία ήταν μόνο για τα αγόρια. 
Στα 1917 το κράτος ίδρυσε Ελληνικά 
σχολεία και γυμνάσια κοριτσιών. Και 
η Ελληνίδα πλημμύρισε τη Μέση 
Παιδεία, τις εμπορικές σχολές κι 
από χρόνια βρίσκεται στο Πανεπι
στήμιο.

Στον πολιτισμό, στα γράμματα και 
τις τέχνες η συμβολή της Ελληνίδας 
υπήρξε σημαντική. Η εργασία είναι ο 
τομέας που εισέθαλε ολοκληρωτικά ι
_______________ _______________ J
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η γυναίκα. Σήμερα το 1/3 του οικο
νομικά ενεργού πληθυσμού της Ελ
λάδας είναι γυναίκες.

Στην πολιτική οι Ελληνίδες αγωνί
στηκαν σκληρά για να εξισωθούν με 
τους άντρες. Δίνεται μετά από πολ
λές συζητήσεις και παλινωδίες το 
δικαίωμα της ψήφου στην Ελληνίδα, 
αλλά μόνο για .τις δημοτικές εκλο
γές στα 1930, και πάλι μόνο στις εγ
γράμματες και στις πάνω από 
τριάντα χρόνων. Σημειώνουμε εδώ 
ότι για πρώτη φορά, στα 1927, με το 
Νέο Σύνταγμα επεκτάθηκε «η περί 
του Έλληνος πολίτου έννοια επί των 
γυναικών».

Το 1949 μπορεί να εκλέγει και να 
εκλέγεται στις δημοτικές εκλογές 
αν είναι πάνω από 25 ετών ανεξάρ- 

, τθτα πλέον γραμματικών γνώσεων.

Τελικά πλήρη πολιτικά δικαιώματα 
παραχωρήθηκαν στις Ελληνίδες από 
28-5-1952, όταν ψηφίστηκε από τη 
Βουλή ο σχετικός νόμος περί παρο
χής του δικαιώματος, σ’ αυτές, «του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι» και για τις 
Βουλευτικές εκλογές.Το δε επό
μενο έτος (18-1-1953) εξελέγη η 
πρώτη Ελληνίδα βουλευτής ΕΛΕΝΗ 
ΣΚΟΥΡΑ. Το 1956 εξελέγησαν δύο 
Βουλευτές γυναίκες, η μία μάλιστα, 
η ΛΙΝΑ ΤΣΑΛΔΑΡΗ, διετέλεσε και 
Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας.

Το έτος 1974 εκλέχθηκαν έξι (6) 
βουλευτές γυναίκες από τις οποίες 
μία διετέλεσε και υφυπουργός.

Κατά τις Βουλευτικές εκλογές 
του 1977 εξελέγησαν εννέα βου
λευτές γυναίκες και μία βουλευτής 
Επικράτειας από τις οποίες μία διε-

τέλεσε και υφυπουργός.
Κατά τις Βουλευτικές εκλογές 

του έτους 1981 εξελέγησαν 9 βου
λευτές γυναίκες από τις οποίες μία 
επιτελεί καθήκοντα υπουργού και 
δύο υφυπουργού.

Από το 1965 και μέχρι σήμερα δη- 
μιουργήθηκαν διάφορες Οργανώ
σεις και Σύλλογοι διεκδικώντας μια 
πραγματική ισοτιμία, όχι μόνο στα 
χαρτιά, αλλά και στην τάξη.

Επιστέγασμα των σημερινών ευ
νοϊκών αντικειμενικών συνθηκών 
για την απελευθέρωση της γυναί
κας, αλλά και των μακρόχρονων 
προσπαθειών των ίδιων των γυναι
κών, είναι η ιδιαίτερη μέριμνα του 
Ο.Η.Ε. για την ισοτιμία και την 
πρόοδο της γυναίκας. Όπως όλοι 
ξέρουμε το έτος 1975 αφιερώθηκε 
στη γυναίκα. Καταστρώθηκε εμπε
ριστατωμένα το πρόγραμμα για τη 
10ετία 1975 - 1985. Εξετάσθηκαν τα 
γυναικεία προβλήματα στο σημε
ρινό κόσμο στο Παγκόσμιο συνέδριο 
γυναικών το 1975 και στο Παγκόσμιο 
συνέδριο των εξωκοινοβουλευτικών 
γυναικείων οργανώσεων στο Βερο
λίνο την ίδια χρονιά. Διεθνείς συμ
βάσεις για την κατοχύρωση των δι
καιωμάτων της γυναίκας ψηφίστη
καν, από τις οποίες η τελευταία είναι 
η Διεθνής σύμβαση Κοπεγχάγης του 
1981, που πέρυσι υπογράφτηκε και 
από την Ελληνική Κυβέρνηση.

Σήμερα οι πολύχρονοι αγώνες των 
Ελληνίδων καρποφορούν. Δόθηκε 
αυτοτελής σύνταξη στην αγρότισσα 
στα 65 της χρόνια. Επικυρώθηκε η 
διεθνής σύμβαση εργασίας 103/52 
«για την προστασία της μητρότη
τας». Καθιερώθηκε ο πολιτικός γά
μος ισόκυρος με το θρησκευτικό. 
Θεσπίστηκε νέο Οικογενειακό Δί
καιο. Ιδρύθηκε Γνωμοδοτικό Συμ
βούλιο για την ισότητα των δύο φύ
λων. Επικυρώθηκε από τη Βουλή η 
σύμβαση του Ο.Η.Ε. «για την κατάρ
γηση κάθε μορφής διακρίσεων σε 
βάρος των γυναικών».

Βέβαια, ο αγώνας των γυναικών, 
άρρηκτα δεμένος με τον αγώνα του 
λαϊκού κινήματος συνεχίζεται μέσα 
σε ένα κλίμα, που με συνεχείς νομο
θετικές ρυθμίσεις, βελτιώνεται. 
Άλλωστε η θέση της γυναίκας, η 
θέση όλων των εργαζομένων υπό- 
κειται στους κανόνες της διαρκούς 
εξέλιξης της κοινωνίας. Καθημερινά
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αποσκοπεί στη διαπαιδαγώγηση της 
νεότητας πράγμα που ταυτίζεται 
απόλυτα με τον εκ φύσεως ρόλο της 
γυναίκας ως μητέρας του ανθρώπου 
και εφ ’ όσον αντικείμενο της αστυ
νομικής εργασίας είναι ο άνθρωπος, 
ο οποίος απασχολεί αυτήν από τη 
γέννησή του μέχρι το θάνατό του 
και ο οποίος μάλιστα σήμερα αποτε
λεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
της νεότερης αναμορφωτικής επι
στήμης, ο ρόλος της γυναίκας στη 
διαπαιδαγώγηση και κυρίως στην 
αναμόρφωση του τυχόν παρεκτρα- 
πέντα ανηλίκου είναι όχι μόνο πρω
τεύων, αλλά αποφασιστικός.

Αν και η συμμετοχή της στην από
δοση της δικαιοσύνης ως δικαστι
κού, δικηγόρου ή επιμελητού ανηλί
κων είναι από πολύ καιρό παραδε
κτή, η είσοδός της εν τούτοις στον 
τομέα δίωξης του εγκλήματος, είναι 
για πολλές χώρες πρόσφατη και 
αντιμετωπίζεται με δυσπιστία.

Η γυναίκα όμως από τη φύση της 
είναι πιο κατάλληλη από τον άντρα 
για να χειρίζεται αδικήματα στα

όλοι και σε όλους τους τομείς κατα
κτούν ένα βήμα πιο μπροστά.

Η γυναίκα αστυνομικός

Η παρουσία της γυναίκας αστυ
νομικού σε όλα σχεδόν τα 

Κράτη, άρχισε να γίνεται ανάγκη των 
σύγχρονων κοινωνικών συνθηκών 
και της ολοένα αυξανόμενης συμ
μετοχής της γυναίκας γενικότερα 
στην κοινωνική ζωή της εποχής μας.

Η πρόληψη της εγκληματικότη
τας, η προστασία των ανηλίκων και 
γυναικών είναι από τα πιο σπουδαία 
αν όχι τα σπουδαιότερα καθήκοντα 
των γυναικών αστυνομικών σε ολό
κληρο τον κόσμο.

Ο ρόλος της γυναίκας στο αστυ
νομικό επάγγελμα είναι σοβαρότα
τος γιατί υπάρχουν πολλοί τομείς 
της αστυνομικής εργασίας και πολ
λές ειδικές περιπτώσεις για τις 
οποίες η γυναίκα αστυνομικός μπο
ρεί να προσφέρει πολύτιμες υπηρε
σίες και μάλιστα αποτελεσματικό
τερα και καλύτερα από τον άντρα.

Ο συνδυασμός του άντρα και της 
γυναίκας στην αστυνομική εργασία 
θεωρείται σήμερα απαραίτητος για 
την επιτυχία κάθε αποστολής που 
σκοπεύει για το κοινό καλό.

Η γυναίκα όμως έχει ένα φυσικό 
πλεονέκτημα έναντι του άντρα που 
είναι απαραίτητο σε πολλούς τομείς 
της αστυνομικής εργασίας, η οποία

Η γυναίκα που δίνει τη ζωή, είναι 
φυσικό να ενδιαφέρεται και για τη 
ζωή και αυτό είναι βασικό στοιχείο 
της επιτυχίας της στον αστυνομικό 
τομέα.

Ο καθορισμός της θέσης και η 
προσφορά της γυναίκας στις Αστυ
νομικές Υπηρεσίες αποτελεί θέμα 
επίμαχο· ποικιλία απόψεων χαρα
κτηρίζει τη συμβολή της στην επι
βολή των νόμων. Επικρατεί και επί 
των ημερών μας η αντίληψη ότι η 
φύση της γυναίκας είναι μάλλον 
διακοσμητική, η αποστολή της κα
θαρά οικιακή και η παρουσία της 
στις αστυνομικές υπηρεσίες χωρίς 
χρησιμότητα, αν όχι επιζήμια, για 
την αποτελεσματική διεκπεραίωση 
του δύσκολου έργου της επιβολής 
των νόμων.

Η συμβολή της γυναίκας στην 
καταπολέμηση της αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς δεν πρέπει να προ- 
καλεί την απορία ή τις αντιδράσεις 
εκ μέρους του κοινού. Η προσφορά 
της πρέπει να είναι της αυτής απο
δοχής με εκείνη της προσφοράς της 
ως εκπαιδευτικού για την καταπο
λέμηση του αναλφαβητισμού, ως 
γιατρού ή νοσοκόμας για την κατα
πολέμηση των ασθενειών, ως επι
στήμονα γενικά για την προώθηση 
των ερευνών, ως πολιτικού, ως 
παραγωγικής μονάδας για την αύ
ξηση του εθνικού εισοδήματος.



οποία «ενέχονται» γυναίκες και 
ανήλικοι, και έχει αποδειχτεί ότι η 
επικοινωνία της μαζί τους είναι ψυ
χολογικά ευχερέστερη.

Η άποψη αυτή διατυπώθηκε από 
την Κοινωνία των Εθνών το 1930 
μετά από έρευνες σε είκοσι δύο (22) 
χώρες οι οποίες χρησιμοποιούσαν 
γυναίκες αστυνομικούς και από το 
4ο Συνέδριο της Διεθνούς Ενώσεως 
Δικαστών ανηλίκων που έγινε στις 
Βρυξέλλες τον Ιούλιο του 1954 και 
ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο 
αυτό πρόβλημα. Βάσει του πορίσμα
τος, η συμμετοχή της γυναίκας 
αστυνομικού στην επιμέλεια και 
διερεύνηση ειδικών υποθέσεων, 
θεωρείται απαραίτητη.

Η προσφορά των υπηρεσιών της 
στον τομέα καταπολέμησης του εγ
κλήματος αποδεικνύεται περισσό
τερο αποτελεσματική, γιατί επιτελεί 
κοινωνική εργασία που από τη φύση 
της είναι για πολλές περιπτώσεις 
προληπτική.

- Το ίδιο περιεχόμενο είχαν τα πο
ρίσματα της τρίτης (1926) και τέταρ
της (1928) γενικής συνόδου της IN
TERPOL που έγιναν στο Βερολίνο 
όπως και εκείνες της εικοστής έκτης 
συνέλευσης στη Λισσαβώνα (1957) 
και της επόμενης στο Λονδίνο (1958) 
που αφορούσαν όλα στην επιλογή 
γυναικείων αστυνομικών στελεχών 
και τη συστηματική χρησιμοποίησή 
τους.

Η ιστορία του θεσμού

(1915) του «Συνδέσμου Γυναικών 
Αστυνομικών» που ιδρύθηκε στις 
Η.Π.Α. Το έργο της υπήρξε πολύ
πλευρο και σημαντικό. Ήταν η 
πρώτη που συνέλαβε την ιδέα της 
πρόληψης στην καταπολέμηση του 
εγκλήματος και ειδικότερα στον το
μέα της πρόληψης της εγκληματι
κότητας γυναικών και ανηλίκων, 
επειδή επίστευε ότι η φύση της γυ
ναίκας της παρέχει την ευχέρεια να 
χειρίζεται τις συγκεκριμένες αυτές 
περιπτώσεις.

Το 1930 το γυναικείο αστυνομικό 
δυναμικό των Ηνωμένων Πολιτειών 
Αμερικής αριθμούσε 593 μέλη. Σχε
δόν ταυτόχρονα σημαντικός αρι
θμός χωρών θα ακολουθήσουν αυτή

την τακτική όχι τόσο από μιμητισμό 
ενός θεσμού πολιτισμένου κράτους, 
αλλά εξ αιτίας των ισχυρών κοινωνι
κών πιέσεων οι οποίες απαιτούσαν 
την παρουσία γυναικών σε ορισμέ
νους τομείς αστυνομικής δραστη
ριότητας.

Συγκεκριμένα το 1903 οι αστυνο
μικές διευθύνσεις της Γερμανίας 
άρχισαν να συγκροτούν τα σώματα 
«Βοηθητικής Αστυνομίας Γυναι
κών» που εκτελούσαν καθήκοντα 
δίωξης αδικημάτων κατά των ηθών 
που αναφέρονταν στους ανηλίκους 
και των δύο φύλων.

Το 1905 η Μητροπολιτική Αστυ
νομία του Λονδίνου προσέλαβε μια 
γυναίκα που ανέκρινε ανηλίκους

Ο ι Αγγλοσαξωνικές χώρες πρώ
τες κατά τα μέσα του περασμέ

νου αιώνα (1845) υιοθέτησαν την 
προσφορά των γυναικείων υπηρε- 

* αιών στα σωφρονιστικά καταστή
ματα και κρατητήρια γυναικών. Η 
ταχτική αυτή γρήγορα ακολουθή
θηκε και από άλλες ανεπτυγμένες 
Χώρες.

Σ το τέλος του περασμένου αιώνα 
(1893) διορίστηκε στο Σικάγο η 
πρώτη γυναίκα για εξωτερική αστυ
νομική υπηρεσία. Το 1905 εμφανί
στηκε στην πολιτεία του Όρεγκον η 
πρώτη γυναίκα αστυνομικός. Το 
1911, όπως αναφέρει η Αμερικανική 
Εγκληματολογική Επιτροπή στην 
έκθεσή της (1967) διορίζεται στο 
Λος Άντζελες Η.Π.Α. η κ. Άλις 
Στέμπιν Γουέλς ως πρώτη γυναίκα 
αστυνομικός. Αργότερα η κ. Γουέλς 
διορίζεται ως προϊσταμένη της γυ
ναικείας Αστυνομίας του Λος Ά ν 
τζελες και εκλέγεται πρόεδρος
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εγκληματίες επιτυχώς. Μετά από 
την επιτυχία αυτή οργάνωσε τη 
Βοηθητική Υπηρεσία Γυναικών, για 
την παροχή προστασίας στους 
νέους κατά την ταραχώδη περίοδο 
που επικρατούσε μετά τον Α' παγ
κόσμιο πόλεμο.

Το Αγγλικό Κοινοβούλιο ενέκρινε 
το 1921 την πρόληψη γυναικών προς 
εκτέλεση αστυνομικών υπηρεσιών 
με στολή. Το 1950 ο αριθμός τους 
ήταν 150.

Το γυναικείο Ιταλικό αστυνομικό 
σώμα που σήμερα θεωρείται υπο
δειγματικό συγκροτείται το πρώτο 
το 1959 και οι αρμοδιότητές του χα
ρακτηρίζονται ευρύτερες.

Η Ιαπωνία θεσπίζει τη γυναικεία 
αστυνομία από το 1946, δηλαδή 
πολύ νωρίτερα από ορισμένα δυτικά 
κράτη. Έκπληξη προκαλεί ότι στην 
ασιατική αυτή χώρα η γυναίκα αστυ
νομικός τοποθετείται από την αρχή 
στο αυτό επίπεδο με τους άντρες 
συναδέλφους της. Το γυναικείο δυ
ναμικό της Αστυνομίας της Ιαπω
νίας αποτελεί το 1/3 της ολικής του 
δύναμης. Η θέση της γυναίκας 
αστυνομικού στο ασιατικό αυτό 
κράτος είναι καλύτερη από άλλα δυ
τικά κράτη.

Άλλο ασιατικό κράτος που οργά
νωσε αξιόλογη αστυνομία γυναικών 
είναι η Ινδονησία. Αν και η σκέψη για 
τη συγκρότηση γυναικείου αστυνο
μικού σώματος προϋπήρχε, μορφή 
έλαβε το 1951 ότανπροσελήφθηκαν 
έξη (6) γυναίκες επιθεωρήτριες 
αστυνομίας στην αστυνομική σχολή 
του Σουκαμπούρι. Κατά το έτος δε 
1958 καλούνται προς κατάταξη γυ
ναίκες για κατώτερους βαθμούς.

Στη Γαλλία η κ. Τιερρύ τριάντα 
ετών σήμερα είναι η πρώτη γυναίκα 
αστυνομικός «επιθεωρητής» (Δίωξη 
Εγκλήματος).

Καθήκοντα γυναικών 
αστυνομικών

Η Γενική Γραμματεία της Διε
θνούς Εγκληματολογικής 

Αστυνομικής Οργάνωσης ICPO -  IN
TERPOL κατά το 26ο συνέδριο της 
Γενικής Συνέλευσης που συγκλή
θηκε στη Λισσαβώνα τον Ιούνιο του 
1957 και κατά το 2ο Συνέδριο των 
Ηνωμένων Εθνών «περί της πρόλη
ψης του εγκλήματος και της μετα- 
χείρησης των εγκληματιών» το 
οποίο συγκλήθηκε στο Λονδίνο τον 
Αύγουστο του 1960, διαχωρίζει τα

καθήκοντα των γυναικών αστυνομι
κών στα «συνήθη» και στα «ειδικά».

Συνήθη θεωρούνται τα καθήκοντα 
που εκτελούνται από αστυνομικούς 
αδιακρίτως φύλου.

Ειδικά θεωρούνται τα καθήκοντα 
που εκτελούν αποκλειστικά οι γυ
ναίκες αστυνομικοί.

Η ειδική φύση των γυναικείων 
αστυνομικών καθηκόντων μπορεί να 
πηγάζει είτε εξ εθίμου «DE FACTO» 
είτε εκ Νόμου «DE YURE». Οποια
δήποτε κι αν είναι η κατάσταση, 
υπάρχουν ορισμένα καθήκοντα που 
επιτελούν κατά προτίμηση γυναίκες 
αστυνομικοί. Τα καθήκοντα αυτά 
δεν μπορούν βέβαια να καθορι
στούν με ακρίβεια, διαχωρίζονται 
όμως σε προληπτικά, διοικητικά και 
κατασταλτικά.

Ως προληπτικά καθήκοντα 
θεωρούνται:

Η εντόπιση των ανηλίκων που 
έχουν εκτεθεί σε ηθικό ή σωμα

τικό κίνδυνο (παραμελημένα -  εγ

καταλειμμένα -  δύστροπα παιδιά), η 
έρευνα οικογενειακών υποθέσεων, 
ο εντοπισμός γυναικών που ρέπουν 
προς την πορνεία κ.λ.π.

Ως διοικητικής φύσης 
καθήκοντα θεωρούνται:

Η αναζήτηση παιδιών που εγκα
ταλείπουν τα σπίτια τους και τα 

ιδρύματα, ο έλεγχος των μετακινή
σεων των ,ανηλίκων, η συγκρότηση 
συστήματος ευρετηρίου ανηλίκων 
και των οικογενειών τους, η σύν
δεση και διατήρηση σχέσης με κοι
νωνικές, υγειονομικές, εκπαιδευτι
κές και κοινωφελείς υπηρεσίες.

Ως κατασταλτικής φύσης 
καθήκοντα θεωρούνται:

Ο ι εξιχνιάσεις που αφορούν 
ανηλίκους εγκληματίες και των 

δύο φύλων, η διενέργεια ανακρί
σεων σε παιδιά και εφήβους, η διε-
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νέργεια ανακρίσεων για αδικήματα 
κατά των ηθών, στα οποία το θύμα 
είναι ανήλικος οιουδήποτε φύλου, η 
διενέργεια ανάκρισης σε πολύ ευαί
σθητες ανήλικες γυναίκες, ο εντο
πισμός πορνών, αγνώστων στις αρ
μόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, και 
η αναζήτηση γυναικών που σε βάρος 
τους εκκρεμούν εντάλματα σύλλη
ψης.

Η γνωστή εγκληματολόγος και 
στέλεχος της Αμερικανικής Αστυ
νομίας ΚΑΘΡΙΝ ΝΙΑΤΟΝ αναφέρει 
ότι μεταξύ των καθηκόντων των 
πρώτων γυναικών αστυνομικών 
ήταν η επιτήρηση και η προστασία 
των κοριτσιών που κινδύνευαν.

Η σύγχρονη απασχόληση της γυ
ναίκας αστυνομικού δεν διαφέρει 
αισθητά εκείνης των περασμένων 
δεκαετιών.

Πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολι
τείες της ανατέθηκαν και καθή
κοντα περιπολίας για την πρόληψη 
διάπραξης ληστειών από ανηλίκους.

Η προστασία των ανηλίκων είναι 
από τα πιο σπουδαία αν όχι σπου

δαιότερα καθήκοντα των γυναικών 
αστυνομικών σε ολόκληρο τον κό
σμο. Η κατανόηση των προβλημά
των και η προσπάθεια της σωστής 
κατεύθυνσης των νέων στη συγκε
κριμένη περίπτωση είναι οπωσδή
ποτε μια μεγάλη κοινωνική προσ
φορά των γυναικών αστυνομικών. 
Στην Αυστρία από το 1947 οι γυναί
κες αστυνομικοί προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στην ειδική υπηρε
σία ανηλίκων. Ανάλογη είναι και η 
απασχόληση των γυναικών αστυνο
μικών στις μεγάλες Ολλανδικές πό
λεις όπου με τη συνεργασία αντρών 
συναδέλφων διαχειρίζονται θέματα 
που αφορούν καταστολή της εγκλη
ματικότητας ανηλίκων. -

Το γυναικείο Ιταλικό αστυνομικό 
σώμα που συγκροτήθηκε το 1959 
έχει καθήκοντα την πρόληψη και εξ
ακρίβωση αδικημάτων κατά των 
ηθών, της οικογένειας, της σωματι
κής ακεραιότητας και υγείας των 
πολιτών, καθώς και των αδικημάτων 
για την προστασία της εργασίας γυ
ναικών και ανηλίκων.

Στη Γαλλία η χρησιμοποίηση γυ
ναικών αστυνομικών κοινωνικών 
λειτουργών διευκολύνει την είσοδο 
της αστυνομικής δύναμης στους 
τόπους διαφθοράς και εγκληματο- 
γενών εστιών. Η δράση αναπτύσσε
ται στο επίπεδο της οικογένειας.

Κατά το έτος 1950 συγκροτήθηκε 
γυναικείο αστυνομικό σώμα στο 
Μονακό που θεωρείται ειδικευμένο 
στην εγκληματικότητα ανηλίκων και 
ευθύνεται για τον έλεγχο τακτικής 
φοίτησης των μαθητών στα σχολεία, 
για την επίβλεψη των νέων στους 
δρόμους και τα κέντρα διασκέδα
σης.

Τα καθήκοντα των γυναικών 
αστυνομικών στα ασιατικά κράτη 
(Ιαπωνία -  Ινδονησία) είναι παρόμοια 
με εκείνα των δυτικών χωρών. Δια- 
κρίνονται στα συνήθη διοικητικής 
φύσης «δημόσιες σχέσεις», γραμ
ματείς, προγραμματίστριες, γενικής 
ασφάλειας, και γενικού ελέγχου 
(έρευνες, περιπολίες, συγκέντρωση 
πληροφοριών, έλεγχος οργανώ
σεων) και τα καθαρά κοινωνικά, που 
αντικείμενο έχουν την πρόληψη της 
εγκληματικότητας γυναικών και 
ανηλίκων, παράδειγμα: η διαφώτιση 
των πολιτών για την έννοια της πρό
ληψης, παροχή συμβουλών στους 
νέους και στις οικογένειες τους, 
προστασία ατόμων που εγκατέλει- 
ψαν τις οικογένειές τους, ανακρί
σεις για εγκλήματα που διαπράχτη- 
καν από ανήλικους, παροχή συμ
βουλών στις πόρνες για την επά
νοδό τους στην έντιμη ζωή, παροχή 
προστασίας εργαζόμενων γυναικών 
και παιδιών, έλεγχος σε σπίτια ανο
χής, ορφανοτροφεία, νοσοκομεία, 
μεσιτικά γραφεία καθώς και γραφεία 
συνοικεσίων, έλεγχος και προστα
σία σε ηλικιωμένα άτομα και φρον
τίδα για τις γυναίκες και τους ανηλί
κους που έχουν εγκαταληφθεί.

Πολύ σημαντική αποστολή της 
γυναίκας αστυνομικού στα πιο πάνω 
ασιατικά κράτη, είναι η σύσφιξη 
σχέσεων των σωμάτων ασφαλείας 
με άλλες κυβερνητικές και κοινωνι
κές υπηρεσίες που στόχος είναι η 
πρόληψη και η καταστολή του εγ
κλήματος.

Αξιόλογη χαρακτηρίζεται η προσ
φορά των γυναικών αστυνομικών 
στα θέματα οδικής κυκλοφορίας 
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποδεί
χτηκε ότι η πειθαρχία των οδηγών 
ήταν μεγαλύτερη απέναντι των γυ
ναικών σε σύγκριση με τους άντρες
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τροχονόμους. Στο Ισραήλ που η γυ
ναίκα συμμετέχει από πολύ καιρό σε 
όλους τους τομείς της κοινωνικής 
ζωής, το 90% του δυναμικού της 
τροχαίας αποτελείται από γυναίκες.

Σημαντική θεωρείται και η προσ
φορά της γυναίκας αστυνομικού 
στις δημόσιες σχέσεις, απαραίτητη 
για τις καλές σχέσεις μεταξύ Αστυ
νομίας και πολιτών.

Οι γυναίκες αστυνομικοί στην 
Ελλάδα

Π αρά την προσφορά της Ελληνί- 
δας στους αγώνες του Έθνους 

και του λαού (απελευθερωτικούς -  
κοινωνικούς -  πολιτικούς) η δι
καίωση άργησε να έρθει. Και χρειά
στηκαν πολλά χρόνια και σκληροί 
αγώνες για να αναγνωρισθεί η με
γάλη προσφορά της, στο αστυνο
μικό έργο: τόσο στην πρόληψη, όσο 
και στην καταστολή του εγκλήμα
τος, για την προστασία του κοινωνι
κού συνόλου.

Για την ίδρυση Βοηθητικής Αστυ
νομίας εκ 50 γυναικών, προέβλεπε 
το άρθρο 40 του Οργανισμού της 
Αστυνομίας Πόλεων, του Ν. 
4971/1931 που δεν εφαρμόσθηκε. 
Με τον παραπάνω Νόμο επαναφέρ- 
θηκαν εν ισχύει και οι διατάξεις του 
κωδικοποιηθέντα Ν. 3278/1925 (άρ
θρο 12). Είναι ο πρώτος Νόμος στη 
Χώρα μας που προέβλεπε για τη σύ
σταση Αστυνομικής Βοηθητικής 
Υπηρεσίας εκ γυναικών.

Η προσπάθεια αυτή, επαναλή- 
φθηκε με τον Α.Ν. 698/4-12-1945 και 
την υπ’ αριθ. 4846/36/11-6-1946 
απόφαση του υπουργού Δημόσιας 
Τάξης για την πρόσληψη 40 γυναι
κών και τοποθέτησή τους σε διάφο
ρες Αστυνομικές Υπηρεσίες.

Οι πρώτες αυτές γυναίκες που 
σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 
2458/1953 «Περίτροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως του Α.Ν. 4971/1931 
(περί οργανισμού του Σώματος 
Αστυνομίας Πόλεων κ.λ.π.)» εντά
χθηκαν στη δύναμη της προβλεπό- 
μενης Βοηθητικής Αστυνομίας «εκ 
γυναικών» και εξομοιώθηκαν σε όλα 
με τους άνδρες αστυνομικούς.

Τα καθήκοντα που τους ανατέθη
καν αρχικά ήταν: περιπολίες, κατα
πολέμηση πορνείας, φύλαξη κρα
τουμένων γυναικών και παιδιών, 
σωματικές έρευνες γυναικών στο 
Αεροδρόμιο Ελληνικού, τελωνείο 
Πειραιώς, στα θεωρεία της Βουλής,

περισυλλογή επαιτών και συνοδεία 
γυναικών και παιδιών στα Δικαστή
ρια. Τα πιο πάνω νομοθετήματα δεν 
προέβλεπαν την επαγγελματική εκ
παίδευση και εξέλιξή τους, -  δικαιώ
ματα συλλήψεων -  οπλοφορίας και 
υποχρεώσεων των γυναικών αστυ
νομικών.

Το 1969 προσλήφθηκαν 44 γυναί
κες αστυνομικοί οι οποίες εισήχθη- 
καν στην Αστυνομική Σχολή Αμα
ρουσίου και εκπαιδεύτηκαν επί 6 
μήνες.

Σήμερα στην τ. Αστυνομία Πόλεων 
υπηρετούν μία πανεπιστημιακής 
μόρφωσης με το βαθμό του αστυνό
μου Α', δύο (2) το βαθμό του υπα- 
στυνόμου Α’, είκοσι (20) το βαθμό 
του αρχιφύλακα και (291) διακόσιες 
ενενήντα μία το βαθμό του αστυφύ
λακα. Επίσης φοιτούν στην Αστυνο
μική Σχολή Αρχιφυλάκων ακόμη 24 
γυναίκες και στη Σχολή Αξιωματικών 
11 γυναίκες

Τα ειδικά καθήκοντα της Βοηθη
τικής Αστυνομίας γυναικών καθορί
ζονται, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
7575 Φ. 033.5 από 13-3-1976 (ΦΕΚ 
339 τ.Β ) απόφαση του υπουργού 
Δημόσιας Τάξης και είναι: Η παρα
κολούθηση ύποπτων προσώπων, η 
ενέργεια σωματικών ερευνών επί 
γυναικών, η συνοδεία γυναικών και 
παιδιών, η φρούρηση κρατουμένων 
γυναικών και παιδιών, ο έλεγχος 
διαβατηρίων και συναλλάγματος, 
περιπολίες σε χώρους τουριστικού
ενδιαφέροντος προς παροχή πλη- > 
ροφοριών σε περιηγητές, διαλέξεις 
σε σχολεία στοιχειώδους και μέσης 
εκπαίδευσης για θέματα τροχαίας, ί 
συλλογή πληροφοριών και στοι
χείων που σχετίζονται με την διά- 
πραξη εγκλημάτων για τη διαλεύ
κανση των οποίων επιλαμβάνονται 
οι Υπηρεσίες Ασφάλειας, συλλογή 
πληροφοριών κατά την αναζήτηση 
εξαφανισθέντων ατόμων ή απωλε-



σθέντων αντικειμένων. Αλλα καθή
κοντα αυτών είναι η επιμελητεία 
ανηλίκων μετά από αίτηση των ανε- 
γνωρισμένων Κοινωνικών Υπηρε
σιών και σύμφωνα με τις οδηγίες των 
προϊσταμένων των Αστυνομικών 
Υπηρεσιών.

Η κατάταξη της γυναίκας στην 
Χωροφυλακή έγινε το 1971 με την 
είσοδο στο Σώμα 65 νεαρών γυναι
κών.

Σήμερα στο γυναικείο προσωπικό 
της τ. Χωροφυλακής υπηρετούν μία 
(1) με το βαθμό του μοίραρχου, εν
νιά (9) το βαθμό του ανθυπασπιστή, 
σαράντα εννιά (49) το βαθμό του 
ενωμοτάρχη και εφτακόσιες 
ογδόντα έξι (786) το βαθμό του χω
ροφύλακα. Επίσης φοιτούν στη 
Σχολή οπλιτών Χωροφυλακής 36 γυ
ναίκες χωροφύλακες και στη Σχολή 
αξιωματικών 22 γυναίκες.

Το άρθρο 134 του Κανονισμού 
Υπηρεσίας Χωροφυλακής και η υπ’

αριθ. 310/23/ιγ/26-1 -1973 Διαταγή 
του Αρχηγείου Χωρ/κής, καθορί
ζουν τα καθήκοντα του γυναικείου 
προσωπικού που είναι περίπου τα 
ίδια με των γυναικών αστυφυλάκων.

Αναγνωρίζεται εν τούτοις ότι, 
έστω και σήμερα, η είσοδος της γυ
ναίκας στην Αστυνομία προκαλεί 
διάφορες σκέψεις. Τα ερωτήματα 
που εμφανίζονται είναι πολλά: Σε τι 
μπορούν να συμβάλλουν οι γυναί
κες; Θα προσαρμοστούν στο κλίμα 
μιας υπηρεσίας που είναι ανδρική; 
Θα αντέξουν στα διπλά βάρη του 
στρατιωτικού και του αστυνομικού; 
Πώς θα συμβιβάσουν την ιδιότητα 
του αστυνομικού με τα καθήκοντα 
της μητέρας; Ίσως μερικοί να υπο
στηρίξουν ότι η παρουσία της γυναί
κας στην Αστυνομία και το Στρά
τευμα δεν αποτελεί καινούργιο φαι
νόμενο. Ήδη από τις αρχές του 
αιώνα μας η γυναίκα σε πολλές χώ
ρες που προαναφέραμε κατατάσσε

ται στην υπηρεσία των όπλων και της 
τάξης στο αυτό επίπεδο με τον άν- 
δρα.

Οπωσδήποτε αυτό είναι πραγμα
τικότητα. Δεν πρέπει όμως να ξε
χνάμε ότι η μεσογειακή πολιτιστική 
κληρονομιά, ανέκαθεν ήθελε κλει
σμένη τη γυναίκα στο σπίτι, να αφιε
ρώνεται αποκλειστικά και μόνο στα 
οικιακά καθήκοντα.

Η Ελληνίδα, μετά τον Β' παγκό
σμιο πόλεμο μπόρεσε να καταταγεί 
στο στράτευμα και να φθάσει στο 
βαθμό του αξιωματικού, αλλά μόνο 
σαν νοσοκόμα.

Η κατάταξη της γυναίκας στην 
Αστυνομία αποτέλεσε ένα μεγάλο 
βήμα προς την πρόοδο και την 
απαλλαγή από τις προκαταλήψεις. 
Αν και οι περισσότερες γυναίκες εί
ναι έγγαμες και μητέρες, κατόρθω
σαν να συμφιλιώσουν τις υποχρεώ
σεις τους με τις απαιτήσεις που 
απορρέουν από την ιδιότητα του 
αστυνομικού.

Οι περιορισμοί που τέθηκαν στο 
σύστημα εργασίας των γυναικών 
αστυνομικών (απασχόληση μόνο σε 
γραφική υπηρεσία, εργασία από 
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή για τις 
μητέρες, μειωμένο ωράριο), όσο και 
η επιεικής μεταχείρισή τους σε ότι 
αφορά τη διάθεσή τους σε υπηρε
σία, καθιστούν ήδη προβληματική 
την εκπλήρωση της αποστολής 
τους.

Χρειάζεται κατάλληλη και αποτε
λεσματική χρησιμοποίηση του πολύ 
αποδοτικού αυτού παράγοντα της 
αστυνομικής εργασίας. Δεν πρέπει η 
γυναίκα αστυνομικός να καταντήσει 
να χρησιμοποιείται ως δακτυλογρά- 
φος, τηλεφωνήτρια ή στατιστικολό- 
γος. Αντίθετα υπάρχουν αρκετοί 
τομείς στους οποίους όχι μόνο εν- 
δείκνυται, αλλά επιβάλλεται να χρη
σιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο 
η γυναίκα αστυνομικός.

Η συμβολή της γυναίκας αστυνο
μικού στην πρόληψη και καταστολή 
του εγκλήματος είναι αξιόλογη. Εν
απομένει η προσήκουσα εκπαί
δευση και ορθή τοποθέτηση σε θέ
σεις στις οποίες εκδηλώνεται ο κοι
νωνικός ρόλος της Αστυνομίας.

Η αποστολή για την οποία κλήθη
καν είναι πολύ θαρειά και απαιτεί 
θυσίες και αδιάκοπες υποχρεώσεις 
σε βάρος της ιδιωτικής τους ζωής. Η 
παρουσία τους στον τομέα αντιμε
τώπισης της εγκληματικότητας των 
γυναικών και ανηλίκων δεν μπορεί
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να ρντιμετωπισθεί από τους άνδρες 
συναδέλφους τους αποκλειστικά.

Η ικανοποίηση που προκύπτει από 
την αίσθηση της προσφοράς των 
υπηρεσιών τους και της χρησιμο
ποίησής τους στο κοινωνικό σύνολο 
είναι για τις γυναίκες αστυνομικούς 
η καλύτερη των αμοιβών.

Σήμερα υπάρχει ευρύ μέλλον 
στην Αστυνομία για τις γυναίκες. Με 
τον τελευταίο Νόμο 1339/18-3-1983 
άρθρο 13 (ΦΕΚ 35 τ.Β') ρυθμίζονται 
τα θέματα προαγωγής του γυναι
κείου προσωπικού και οι θέσεις των 
γυναικών αξιωματικών, προστίθεν
ται στις θέσεις των ανδρών αξιωμα
τικών των αντίστοιχων βαθμών και 
ενοποιούνται με τις θέσεις αυτές.

Ο θεσμός της γυναίκας αστυνομι
κού έχει πετύχει, γιατί το έργο της 
δεν είναι διακοσμητικό, αλλά ουσια
στικό, τόσο στην πρόληψη, όσο και 
στην καταστολή του εγκλήματος.

Θεσμός που υιοθετήθηκε από όλα 
τα πολιτισμένα κράτη με εξαίρετα 
αποτελέσματα στην εφαρμογή του.

Συμπεράσματα

Χ ρειάζεται μεγάλη προσοχή στον 
τρόπο προσέγγισης και συνει- 

δητοποίησης του «ρόλου της γυναί
κας στη σύγχρονη κοινωνία» το αν 
συνειδητοποιείται σαν πρόβλημα 
του μισού πληθυσμού, δηλαδή των 
γυναικών. Και φυσικά δεν πρέπει να

αμφισβητείται ότι η συνειδητο- 
ποίηση του γυναικείου ρόλου σαν 
αποκλειστικά γυναικείου προβλή
ματος και επιζήμια και λαθεμένη εί
ναι. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται 
για αναγωγή του ζητήματος μόνο ως 
πρόβλημα φύλου.

Στην πραγματικότητα, ανεξάρ
τητα από την ορολογία που έχει κα
θιερωθεί, το γυναικείο ζήτημα είναι 
λαϊκό πρόβλημα, όσο και τα άλλα, το 
εκπαιδευτικό, το εργασιακό, της 
υγείας, του περιβάλλοντος κ.λ.π.

Μόνο όταν συνειδητοποιείται σαν 
κοινό πρόβλημα, ανδρών και γυναι
κών, διαμορφώνονται και οι δυνατό
τητες να ενσωματώνεται η πάλη 
κατά των διακρίσεων σε βάρος των 
γυναικών, στην πάλη για τα γενικά 
κοινωνικά προβλήματα, χωρίς αυτή, 
η πάλη, να χάνει τον ιδιαίτερο χαρα
κτήρα της και τη φυσιογνωμία της.

Όσο το γυναικείο ζήτημα συνει
δητοποιείται σαν πρόβλημα κοινό 
των δύο φύλων, τόσο διευκολύνεται 
η απομάκρυνση των προκαταλή
ψεων.

Με των περασμένων την ανασκό
πηση, με του παρόντος την εξέταση, 
και την ανάλυση, προσπαθήσαμε να 
ξεδιαλύνουμε την προσωπικότητα 
της γυναίκας και να καθορίσουμε το 
ρόλο της στη σημερινή κοινωνία.

Το τέρμα του γυναικείου αγώνα 
είναι ένα ιδανικό ζωής, βαθύ και 
περιεκτικό: «ο εξανθρωπισμός της».

Δεν πρόκειται ν’ αλλάξει τη φύση 
της η γυναίκα ή να καταργήσει τον 
προορισμό της. Δεν πρόκειται ν ’ 
αντικαταστήσει τη ψύχη της με την 
ανδρική ψυχή, ούτε ν’ ασχοληθεί σε 
ότι ακριβώς ασχολείται ο άνδρας 
(αυτές είναι παρεκκλίσεις του γυ
ναικείου κινήματος).

Πρόκειται να μείνει γυναίκα, ιδιό
τυπο πλάσμα, διαφορετικό από τον 
άνδρα και εξωτερικά και εσωτερικά, 
μα συνάμα να γίνει άνθρωπος τέ
λειος. Ο γυναικείος ανθρωπισμός· 
«να πιο είναι το όραμα όλων των αν
θρώπων».

Η πλήρης ανάπτυξη της προσωπι
κότητας της γυναίκας, τελικά, μπο
ρεί να γίνει μόνο σε μια κοινωνία 
όπου θ’ ανθίζουν τα μεγάλα ιδανικά:
Η αλήθεια -  η ανθρωπιά -  η ομορφιά. 
Και τα ιδανικά αυτά μπορούν ν’ ανθί
ζουν και να καρποφορούν σε μια 
κοινωνία με τ ’ απέραντο κι αληθινό 
ξέφωτο της ελευθερίας και δημο
κρατίας.

4
«Στη ζωή και στην τέχνη θεμέλιο 

στέκεται η γυναικεία μορφή. Μάνα, 
αγαπημένη, αδελφή, αγωνίστρια, 
παρηγοριά κι ελπίδα, στολίδι και 
σύμβολο. Η γυναίκα τραγουδήθηκε 
σ’ όλες τις γλώσσες, σ’ όλους τους 
καιρούς. Η γυναίκα θα δώσει ζωή 
στον άνθρωπο, η γυναίκα θα τον 
αναστήσει. Μα για τούτο μεγάλο εί- j 
ναι το χρέος της. Άξια νάναι της 
αποστολής της. Λεύτερη ν ’ αναθρέ
ψει γενιές λεύτερων».
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ΠΡΟΕΑΡΙΚΟ
ΑΙΑΤΑΓΜ Α

«Σύσταση, οργάνωση καί 
λειτουργία των κεντρικών 

καί περιφερειακών 
υπηρεσιών του υπουργείου 

Δημοσίας Τάξης»



ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
«Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των κεντρικών 
και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του ν. 1481/1984 
(ΦΕΚ 152Α) και ειδικότερα τα άρθρα 11 παράγρ. 1 και 
53 παράγρ. 1 και β) την υπ' αριθ. 818/1984 γνωμοδότηση 
του Συμβουλίου της Επικράτειας, ύστερα από πρόταση 
του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Σύσταση υπηρεσιών

Απ' την έναρξη ισχύος του παρόντος συστήνονται και 
αρχίζουν να λειτουργούν οι κεντρικές και περιφερειακές 
υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, των οποίων 
τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες καθορίζει το παρόν 
Προεδρικό Διάταγμα, και παύει η προσωρινή λειτουργία, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 54 του ν. 
1481/1984, των Σωμάτων Χωροφυλακής και Αστυνομίας 
Πόλεων, της Διεύθυνσης Αγροφυλακής της Υπηρεσίας 
Εθνικής Ασφάλειας και της Διεύθυνσης Εγκληματολογι- 
κών Υπηρεσιών, που έχουν καταργηθεί από τις 8 
Οκτωβρίου 1984.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΜΗΜΑ A 
ΓΕΝΙΚΑ

Αρθρο 2
Γενική διάρθρωση

1. Κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου είναι αυτές που 
ασκούν αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια ή σε 
περισσότερους από ένα νομούς και είναι οι 
ακόλουθες:

α. Το γραφείο του Υπουργού και το γραφείο του 
Γενικού Γραμματέα.

β. Το γραφείο του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας.
γ. Ο κλάδος αστυνομίας τάξης.

δ. Ο κλάδος αστυνομίας ασφάλειας.

ε. Ο κλάδος πολιτικής άμυνας.

στ. Ο κλάδος διοικητικής υποστήριξης.
ζ. Τα γραφεία των περιφερειακών επιθεωρητών.

2. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης που 
ασκούν την αρμοδιότητα της προηγουμένης παραγρά
φου και εδρεύουν στην πρωτεύουσα του Κράτους, 
αποτελούν μία ενιαία υπηρεσιακή μονάδα.

Αρθρο 3
Έδρα - αντιστοιχία

1. Οι κεντρικές υπηρεσίες έχουν έδρα την πρωτεύουσα 
του Κράτους. Εξαιρούνται οι ακόλουθες κεντρικές 
υπηρεσίες:
α. Η σχολή αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας 
εδρεύει στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, 
β. Η σχολή αστυφυλάκων εδρεύει στο νομό Αττικής 
και τα παραρτήματά της στους νομούς Ρεθύμνης, 
Λασιθίου και Δωδεκανήσου.
γ. Η σχολή ξένων γλωσσών στους νομούς Αττικής και 
Θεσσαλονίκης.
δ. Η σχολή στελεχών πολιτικής άμυνας στους νομούς 
Αττικής και Θεσσαλονίκης.
ε. Η υποδιεύθυνση τεχνικών εφαρμογών Βόρειας
Ελλάδας στο νομό Θεσσαλονίκης.
στ. Τα γραφεία των περιφερειακών επιθεωρητών, η
έδρα των οποίων καθορίζεται στο άρθρο 67 του
παρόντος.

2. Οι κλάδοι του Υπουργείου είναι μεταξύ τους ισότιμοι. 
Ισότιμες μεταξύ τους είναι και οι υποδιαιρέσεις των 
κλάδων που φέρουν τον ίδιο τίτλο.

3. Οι σχέσεις ι των κεντρικών υπηρεσιών προς τις 
περιφερειακές είναι σχέσεις προϊσταμένων υπηρεσιών 
προς υφιστάμενες.

Αρθρο 4
Γραφεία ηγεσίας Υπουργείου

1. Το γραφείο του Υπουργού εξασφαλίζει τη γραμματεια
κή εξυπηρέτηση του Υπουργού και την επικοινωνία 
του με τις υπηρεσίες και τους πολίτες. Τα ίδια 
καθήκοντα έχουν και τα γραφεία του Γενικού Γραμμα
τέα, του Αρχηγού και των προϊσταμένων των κλάδων.

2. Τα γραφεία του Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα 
στελεχώνονται με προσωπικό του Υπουργείου και 
μετακλητούς υπαλλήλους, σύμφωνα με το άρθρο 28 
του ν. 400/1976 (ΦΕΚ Α' 203).
Στα γραφεία του Αρχηγού και των προϊσταμένων των 
κλάδων τοποθετείται αστυνομικό και πολιτικό προσωπι
κό του Υπουργείου.

ΤΜΗΜΑ Β
ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Αρθρο 5
Κλάδος αστυνομίας τάξης

1. Ο κλάδος αστυνομίας τάξης έχει ως ειδικότερη 
αποστολή να εξασφαλίζει τη δημόσια ειρήνη και 
ευταξία και την απρόσκοπτη κοινωνική διαβίωση των 
πολιτών.
Ο κλάδος απαρτίζεται από κεντρικές και περιφέρεια-



κες υπηρεσίες.
2. Οι κεντρικές υπηρεσίες προγραμματίζουν, οργανώ

νουν, διευθύνουν και ελέγχουν το έργο των περιφε
ρειακών υπηρεσιών. Κεντρικές υπηρεσίες του κλάδου 
είναι:
α. Η διεύθυνση γενικής αστυνόμευσης, 
β. Η διεύθυνση τροχαίας.

3. Περιφερειακές υπηρεσίες του κλάδου είναι όλες οι 
περιφερειακές αστυνομικές υπηρεσίες που ασκούν 
την αστυνομία γενικής αστυνόμευσης και την αστυνο
μία τροχαίας.

Αρθρο 6
Διεύθυνση γενικής αστυνόμευσης

Η διεύθυνση γενικής αστυνόμευσης διαιρείται στα 
εξής τμήματα:
1ο Τμήμα: Επεξεργασίας μέτρων τάξης.
2ο Τμήμα: Αγορανομίας.
3ο Τμήμα: Επιχειρήσεων.

' Αρθρο 7
1ο Τμήμα: Επεξεργασίας μέτρων τάξης

Οι αρμοδιότητες του τμήματος επεξεργασίας μέτρων 
είναι οι ακόλουθες:

α. Η προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πρά
ξεων και η επεξεργασία κανόνων και μέτρων για τη 
ρύθμιση θεμάτων αστυνομεύσεως, σχετικών με τη 
δημόσια υγεία, συγκεντρώσεις, δημόσιες συναθροί
σεις, προστασία περιβάλλοντος, πολεοδομία, εργα
σία, λειτουργία δημόσιων κέντρων, καταστημάτων και 
θεαμάτων και γενικά όλα τα θέματα που έχουν σχέση 
με τη δημόσια ειρήνη, την ευταξία και την απρόσκο
πτη κοινωνική διαβίωση των πολιτών, 

β. Η συνεργασία με τους καθ' ύλην αρμόδιους κρατι
κούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση 
θεμάτων του προηγουμένου εδαφίου, 

γ. Η καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην 
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τα θέματα 
του εδαφίου α'.

δ. Η προετοιμασία έκδοσης αστυνομικών διατάξεων και 
η επεξεργασία όρων χορήγησης αστυνομικών αδειών, 

ε. Η μελέτη των επιστημονικών και τεχνικών μέσων και 
μεθόδων αστυνόμευσης σε θέματα τάξης, 

στ. Η μελέτη της σκοπιμότητας και της απόδοσης των 
μέτρων και των κυρώσεων κατά των παραβατών των 
διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας, 

ζ. Η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τα θέματα 
αστυνομίας τάξης.

η. Η επεξεργασία κανόνων και μέτρων για την εξωτερι
κή φρούρηση φυλακών, μεταγωγή κρατουμένων και 
παράσταση στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων, 

θ. Η προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πρά
ξεων και η επεξεργασία κανόνων και μέτρων για

θέματα λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων, εργα
σίας σε αυτές, διακίνησης τουριστών και γενικά για 
ζητήματα που έχουν σχέση με τον τουρισμό, 

ι. Η συνεργασία με τον EOT και τους λοιπούς 
συναρμόδιους φορείς.
ια. Η διαχείριση των παρεχομένων από τον EOT 
πιστώσεων.
ιβ. Η καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών 
στην εφαρμογή της ισχύουσας τουριστικής νομοθε
σίας.
ιγ.Η προετοιμασία διοικητικών και νομοθετικών πρά
ξεων και επεξεργασία κανόνων και μέτρων για τη 
ρύθμιση θεμάτων αγροτικής ασφάλειας, 
ιδ. Η καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών 
στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για 
θέματα αγροτικής ασφάλειας.

Αρθρο 8
2ο Τμήμα: Αγορανομίας

Οι αρμοδιότητες του τμήματος αγορανομίας είναι οι 
ακόλουθες:

α. Η προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πρά
ξεων και η επεξεργασία κανόνων και μέτρων για 
τη ρύθμιση θεμάτων ελέγχου των τιμών των 
προϊόντων, καταλληλότητας των τροφίμων και 
δίωξης της νοθείας.

β. Η καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών 
στην εφαρμογή της ισχύουσας αγορανομικής νο
μοθεσίας.

γ. Η μελέτη των επιστημονικών και τεχνικών μέσων 
και μεθόδων αγορανομικής αστυνόμευσης, 

δ. Η μελέτη της σκοπιμότητας και της απόδοσης 
των μέτρων και των κυρώσεων κατά των παραβα
τών της αγορανομικής νομοθεσίας, 

ε. Η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τα θέ
ματα αγορανομίας.

στ. Η συνεργασία με τους καθ' ύλην αρμόδιους 
κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμε
τώπιση θεμάτων αγορανομίας, 

ζ. Η συμμετοχή στη λειτουργία της γενικής επο- 
πτείας αγορανομίας του Υπουργείου Εμπορίου.

Αρθρο 9
3ο Τμήμα: Επιχειρήσεων

Οι αρμοδιότητες του τμήματος επιχειρήσεων είναι οι 
ακόλουθες:

α. Η εκπόνηση σχεδίων και οδηγιών για τη λήψη 
μέτρων τάξης σε δημόσιες συγκεντρώσεις, συνα
θροίσεις, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις.

β. Η εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων 
αναγκών που προκύπτουν από τη διατάραξη της 
δημόσιας τάξης.

γ. Η εκπόνηση σχεδίων προστασίας και ασφάλειας



των υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, 
των δημοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών των 
οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, 

δ. Η διαρκής λήψη και μετάδοση πληροφοριών για 
όλα τα συμβάντα αστυνομικού ενδιαφέροντος σε 
όλη την επικράτεια.

ε. Η καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών 
στην εκτέλεση επιχειρήσεων, λήψη μέτρων και 
εφαρμογή σχεδίων.

στ. Ο συντονισμός της κοινής δράσης δύο ή περισ
σοτέρων περιφερειακών υπηρεσιών σε θέματα 
τάξης και ασφάλειας.

Αρθρο 10
Διεύθυνση τροχαίας

Η διεύθυνση τροχαίας διαιρείται στα εξής τμήματα: 
1ο Τμήμα: Επεξεργασίας μέτρων τροχαίας.
2ο Τμήμα: Επιχειρήσεων τροχαίας.

Αρθρο 11
1ο Τμήμα: Επεξεργασίας μέτρων τροχαίας

Οι αρμοδιότητες του τμήματος επεξεργασίας μέτρων 
τροχαίας είναι οι ακόλουθες:

α. Η προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πρά
ξεων για τη ρύθμιση των θεμάτων κυκλοφορίας 
πεζών και οχημάτων.

β. Η μελέτη και επεξεργασία κανόνων και μέτρων 
για την ασφαλή κίνηση των δημόσιας και ιδιωτικής 
χρήσης οχημάτων, του επιβατικού κοινού και των 
πεζών.

γ. Η καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών 
στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για 
την οδική κυκλοφορία και η ενημέρωσή τους για 
κάθε σχετική μεταβολή.

δ. Η μελέτη των επιστημονικών και τεχνικών μέσων 
και μεθόδων τροχονομικής αστυνόμευσης και 
αντιμετώπισης των προβλημάτων οδικής κυκλο
φορίας.

ε. Η μελέτη των κοινωνικών, πολεοδομικών, τεχνι
κών και λοιπών αιτίων των προβλημάτων οδικής 
κυκλοφορίας.

στ. Η μελέτη της σκοπιμότητας και της απόδοσης 
των μέτρων και των κυρώσεων κατά των παραβα
τών των διατάξεων οδικής κυκλοφορίας.

ζ. Η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για θέματα 
οδικής κυκλοφορίας.

Αρθρο 12
2ο Τμήμα: Επιχειρήσεων τροχαίας

Οι αρμοδιότητες του τμήματος επιχειρήσεων τροχαίας 
είναι οι ακόλουθες:

α. Ο συντονισμός της τροχονομικής αστυνόμευσης 
του δικτύου των εθνικών οδών.

β. Η εκπόνηση σχεδίων για την αντιμετώπιση σοβα
ρών προβλημάτων οδικής κυκλοφορίας, είτε προ- 
καλούνται από τη μαζική κυκλοφορία οχημάτων 
και πεζών είτε από έκτακτες ανάγκες.

γ. Ο συντονισμός των μέτρων τροχονομικής αστυ
νόμευσης που λαμβάνονται από περισσότερες 
της μιας αστυνομικές διευθύνσεις.

ΤΜΗΜΑ Γ'
ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αρθρο 13
Κλάδος αστυνομίας ασφάλειας

1. Ο κλάδος αστυνομίας ασφάλειας έχει ως ειδικότερη 
αποστολή την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος 
και την προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού 
πολιτεύματος, στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης. 
Ο κλάδος απαρτίζεται από κεντρικές και περιφερεια
κές υπηρεσίες.

2. Οι κεντρικές υπηρεσίες προγραμματίζουν, οργανώ
νουν, διευθύνουν και ελέγχουν το έργο των περιφε
ρειακών υπηρεσιών. Κεντρικές υπηρεσίες του κλάδου 
είναι:
α. Η διεύθυνση δημόσιας ασφάλειας, 
β. Η διεύθυνση κρατικής ασφάλειας, 
γ. Η διεύθυνση διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας.

3. Περιφερειακές υπηρεσίες του κλάδου είναι όλες οι 
περιφερειακές αστυνομικές υπηρεσίες που ασκούν 
την αστυνομία δημόσιας ασφάλειας και την αστυνομία 
κρατικής ασφάλειας.

4. Στα πλαίσια του κλάδου ασφάλειας λειτουργούν 
σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις και οι ακόλου
θες αυτοτελείς υπηρεσίες, υπαγόμενες απευθείας 
στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας:
α. Υπηρεσία ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας, 
β. Υπηρεσία ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων, 
γ. Υπηρεσία ασφάλειας Προέδρου της Κυβέρνησης.

Αρθρο 14
Διεύθυνση δημόσιας ασφάλειας

Η διεύθυνση δημόσιας ασφάλειας διαιρείται στα εξής 
τμήματα:
1ο Τμήμα: Πρόληψης του εγκλήματος.

2ο Τμήμα: Οικονομικών εγκλημάτων.

3ο Τμήμα: Ναρκωτικών και εγκληματικότητας των νέων. 

4ο Τμήμα: Ειδικών επιχειρήσεων.



Αρθρο 15
1ο Τμήμα: Πρόληψης εγκλήματος

Οι αρμοδιότητες του τμήματος πρόληψης του εγκλή
ματος είναι οι ακόλουθες:

α. Η μελέτη των κοινωνικών αιτίων του εγκλήματος.
β. Η παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων 

στους κλάδους του ποινικού . δικαίου και της 
εγκληματολογίας.

γ. Η μελέτη των επιστημονικών και τεχνικών μέσων 
και μεθόδων αντιμετώπισης και διαλεύκανσης των 
εγκλημάτων.

δ. Η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τα' θέ
ματα δημόσιας ασφάλειας.

ε. Η μελέτη των μεθόδων και των μέσων που 
χρησιμοποιούν οι εγκληματίες, 

στ. Η μελέτη και η προετοιμασία νομοθετικών και 
διοικητικών πράξεων για την πρόληψη και κατα
στολή του εγκλήματος.

ζ. Η μελέτη και εισήγηση των μέτρων ασφάλειας 
για την προστασία των πιθανών στόχων των 
εγκληματιών.

η. Η καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών 
στην εφαρμογή της ισχύουσας ποινικής νομοθε
σίας και ενημέρωσή τους για κάθε σχετική μετα
βολή.

θ. Η συνεργασία με τους ουναρμόδιους κρατικούς 
και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση της 
εγκληματικότητας.

ι. Η μελέτη των κοινωνικών αιτίων των εγκλημάτων 
περί τα ήθη.
ια. Η μελέτη και εισήγηση τρόπων αντιμετώπισης 
των εγκλημάτων περί τα ήθη και τα παίγνια. 
ιβ. Η προετοιμασία έκδοσης διοικητικών πράξεων για 
τη ρύθμιση της λειτουργίας λεσχών και καταστημά
των παιγνίων και η παρακολούθηση του έργου των 
αρμοδίων επιτροπών χορήγησης αδειών και χαρακτη
ρισμού των παιγνίων.

Αρθρο 16
2ο Τμήμα: Οικονομικών εγκλημάτων

Οι αρμοδιότητες του τμήματος οικονομικών εγκλημά
των είναι οι ακόλουθες:

α. Η μελέτη και εισήγηση τρόπων αντιμετώπισης των 
εγκλημάτων περί το νόμισμα, το συνάλλαγμα και τα 
υπομνήματα.

β. Η μελέτη και εισήγηση τρόπων αντιμετώπισης της 
αρχαιοκαπηλίας.

γ. Η μελέτη και εισήγηση τρόπων αντιμετώπισης των 
εγκλημάτων λαθρεμπορίου, απάτης, απιστίας, των 
εγκλημάτων γύρω από τη λειτουργία των εμπορικών 
εταιριών, τον ανταγωνισμό και η μελέτη τρόπων 
προστασίας των καταναλωτών, όπως ειδικότερα ανα
λύονται τα εγκλήματα αυτά στην παράγραφο 3 του

άθρου 80, στις αρμοδιότητες του τμήματος οικονομι
κών εγκλημάτων της υποδιεύθυνσης δημόσιας ασφά
λειας.

δ. Η συνεργασία με τους ουναρμόδιους κρατικούς και 
ιδιωτικούς φορείς.

Αρθρο 17
3ο Τμήμα: Ναρκωτικών και εγκληματικότητας των 

νέων

Οι αρμοδιότητες του τμήματος ναρκωτικών και εγκλη
ματικότητας των νέων είναι οι ακόλουθες: 

α. Η μελέτη των τρόπων διακίνησης και εμπορίας των 
ναρκωτικών.

β. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στις 
μεθόδους και τα μέσα αντιμετώπισης της παράνομης 
διακίνησης, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, 

γ. Η μελέτη των κοινωνικών αιτίων χρήσης ναρκωτικών, 
δ. Η μελέτη και εισήγηση τρόπων αντιμετώπισης των 

εγκλημάτων περί τα ναρκωτικά, 
ε. Η συνεργασία με τους ουναρμόδιους κρατικούς και 

ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση των εγκλημά
των περί τα ναρκωτικά.

στ. Η μελέτη των κοινωνικών αιτίων των εγκλημάτων που 
διαπράττονται από νέους.

ζ. Η συγκέντρωση και μελέτη στοιχείων για τις συνή
θειες, τα εξωσχολικά ενδιαφέροντα της νεολαίας και 
τους τόπους όπου συχνάζει κατά περιόδους, 

η. Η μελέτη μεθόδων αντιμετώπισης της εγκληματικό
τητας των νέων.

θ. Η συνεργασία με τους ουναρμόδιους κρατικούς και 
ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση της εγκλημα
τικότητας των νέων.

Αρθρο 18
4ο Τμήμα: Ειδικών επιχειρήσεων

Οι αρμοδιότητες του τμήματος ειδικών επιχειρήσεων 
είναι οι ακόλουθες:

α. Η επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών πάνω σε 
θέματα δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, 

β. Ο συντονισμός και η καθοιδήγηση των περιφερεια
κών υπηρεσιών στην εκτέλεση επιχειρήσεων πρόλη
ψης και καταστολής εγκληματικών ενεργειών, 

γ. Η διενέργεια ειδικών ερευνών για τη διαλεύκανση 
ανεξιχνίαστων εγκλημάτων.

δ. Η διερεύνηση των δραστηριοτήτων υπόπτων για 
εγκληματική δράση ατόμων και οργανώσεων, 

ε. Η εκτέλεση ειδικών αποστολών για την ανακάλυψη 
καταζητουμένων ατόμων ύστερα από παραγγελία της 
εισαγγελικής αρχής ή της INTERPOL, 

στ. Η αναζήτηση διωκομένων ή εξαφανισθέντων προσώ
πων και κλεμμένων αντικειμένων καθώς και η 
αναζήτηση και σύλληψη των λιποτακτών και ανυποτά- 
κτων.



Αρθρο 19
Διεύθυνση κρατικής ασφάλειας

Η διεύθυνση κρατικής ασφάλειας διαιρείται στα εξής 
τμήματα:
1ο Τμήμα: Κοινωνικών και πολιτιστικών ζητημάτων.
2ο Τμήμα: Προστασίας πολιτεύματος.
3ο Τμήμα: Διακρατικών και διεθνών υποθέσεων.

Αρθρο 20
1ο Τμήμα: Κοινωνικών και πολιτιστικών ζητημάτων.

Οι αρμοδιότητες του τμήματος κοινωνικών και πολιτι
στικών ζητημάτων είναι οι ακόλουθες: 

α. Η καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην 
εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για τα θέματα 
που αφορούν ιδιαίτερα κοινωνικά, πολιτιστικά και 
θρησκευτικά ζητήματα αστυνόμευσης, 

β. Η επεξεργασία πληροφοριών για τα θέματα αυτά, 
γ. Η συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς 

φορείς για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών, 
δ. Η διαρκής ενημέρωση πάνω στις διακρατικές και 

διεθνείς σχέσεις.

Αρθρο 21
2ο Τμήμα: Προστασίας του πολιτεύματος

Οι αρμοδιότητες του τμήματος προστασίας του πολι
τεύματος είναι οι ακόλουθες: 

α. Η καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών για τα 
μέσα και τις μεθόδους αντιμετώπισης των εξτρε
μιστών και των οργανώσεών τους, που αποβλέπουν 
σε ανατροπή του συνταγματικού πολιτεύματος της 
χώρας.

β. Η μελέτη των μέσων και των μεθόδων της παράνο
μης δράσης των εξτρεμιστών και των οργανώσεών 
τους στην Ελλάδα και διεθνώς και η ενημέρωση των 
περιφερειακών υπηρεσιών.

γ. Η επεξεργασία πληροφοριών για θέματα τρομοκρα
τίας και εξτρεμιστικών ενεργειών, 

δ. Η μελέτη των κοινωνικών αιτίων της τρομοκρατίας.

ε. Η παρακολούθηση και μελέτη των διεθνών και 
διακρατικών σχέσεων που επηρεάζουν τις ενέργειες 
των εξτρεμιστικών οργανώσεων, 

στ. Η προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πρά
ξεων και η επεξεργασία μέτρων για τη ρύθμιση της 
διακίνησης και εμπορίας όπλων και εκρηκτικών, 

ζ. Η επεξεργασία κανόνων και μέτρων ασφάλειας για 
την προστασία πιθανών στόχων των τρομοκρατών και 
η καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην 
εφαρμογή τους.

η. Μελέτη τρόπων προστασίας του Κράτους και του 
συνταγματικού πολιτεύματος από τη δράση ατόμων

και οργανώσεων, που αποσκοπούν στην υπονόμευση 
και την ανατροπή τους.

θ. Η επεξεργασία κανόνων, μεθόδων και μέτρων για τον 
έλεγχο της καταλληλότητας τοϋ προσωπικού, που 
προτείνεται για χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού και 
εκτέλεση έργων που έχουν σχέση με την εθνική 
άμυνα.

I. Η καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών στο 
χειρισμό υποθέσεων αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας 
λόγω διώξεων κατά τη δικτατορία και αναγνώρισης 
αγωνιστών της εθνικής αντίστασης.

ια. Η καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών στο 
χειρισμό υποθέσεων κίνησης αλλοδαπών και ημεδα
πών στις παραμεθόριες περιοχές ή σε περιοχές 
αμυντικών εγκαταστάσεων και σύναψης δικαιοπρα- 
ξιών στις περιοχές αυτές.

ιβ. Η συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς 
φορείς για την εκπόνηση σχεδίων εθνικής άμυνας, 
εσωτερικής ασφάλειας και συμμετοχής της Ελληνι
κής Αστυνομίας σε ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

ιγ. Η εκπόνηση και τήρηση σχεδίων ασφάλειας κυβερνη
τικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων κρατικών ορ
γανισμών και επιχειρήσεων και σχεδίων εκτάκτων 
αναγκών, σε συνεργασία με το 3ο τμήμα της 
διεύθυνσης γενικής αστυνόμευσης.

ιδ. Η εκπόνηση μέτρων ασφάλειας διαβαθμισμένου 
υλικού.

ιε. Ο χειρισμός θεμάτων κρυπτασφάλειας και η τήρηση 
του κρυπτογραφικού υλικού.

Αρθρο 22
3ο Τμήμα: Διακρατικών και διεθνών υποθέσεων

Οι αρμοδιότητες του τμήματος διακρατικών και διεθνών 
υποθέσεων είναι οι ακόλουθες: 

α. Η προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πράξε
ων και η επεξεργασία κανόνων και μέτρων για τη 
ρύθμιση θεμάτων διακίνησης αλλοδαπών στη χώρα, 

β. Η καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην 
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί αλλοδα
πών και στο χειρισμό θεμάτων αδειών παραμονής και 
εργασίας, ναυτολογήσεων, .χορήγησης πιστοποιητι
κών, απελάσεων και λοιπών διοικητικών μέτρων που 
αφορούν τους αλλοδαπούς, 

γ. Η καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών στο 
χειρισμό υποθέσεων χορήγησης πολιτικού ασύλου σε 
αλλοδαπούς πολιτικούς πρόσφυγες, 

δ. Η διαβίβαση πληροφοριών για την ύποπτη ή εγκλημα
τική δράση αλλοδαπών στις καθ' ύλην αρμόδιες 
υπηρεσίες.

ε. Η καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών σε 
θέματα χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας, πολι
τογράφησης και έκδοσης των σχετικών διοικητικών 
πράξεων.

στ. Η καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών στο



χειρισμό θεμάτων επαναπατρισμού και παλιννόστη- 
σης ημεδαπών πολιτικών προσφύγων, 

ζ. Η καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών για το 
χειρισμό υποθέσεων μετανάστευσης ή ταξιδίων ημε
δαπών στο εξωτερικό.

η. Η επεξεργασία πληροφοριών και η καθοδήγηση των 
περιφερειακών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των 
παρανόμων δραστηριοτήτων ξένων υπηρεσιών και 
των οργάνων τους.

θ. Η διαρκής παρακολούθηση και μελέτη των διακρατι
κών και διεθνών σχέσεων της χώρας. 

ι. Η επεξεργασία πληροφοριών για τις δραστηριότητες 
ημεδαπών στο εξωτερικό, που στρέφονται κατά της 
Ελλάδας.

Αρθρο 23
Διεύθυνση διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας

Η διεύθυνση διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας διαι
ρείται στα εξής τμήματα:

1ο Τμήμα: Διεθνών σχέσεων.
2ο Τμήμα: Ευρωπαϊκών κοινοτήτων.

Αρθρο 24
1ο Τμήμα: Διεθνών σχέσεων

Οι αρμοδιότητες του τμήματος διεθνών σχέσεων είναι 
οι ακόλουθες:

α. Η μέριμνα για την ανάπτυξη καί διατήρηση σχέσεων 
και συνεργασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με 
τα αντίστοιχα υπουργεία και τις αστυνομίες των 
ξένων κρατών.

β. Η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και γνώσεων 
μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και ξένων 
αστυνομιών.

γ. Η παρακολούθηση και μελέτη της οργάνωσης και 
λειτουργίας των ξένων αστυνομιών και η αξιοποίηση 
των θετικών στοιχείων τους.

δ. Η παρακολούθηση των αποφάσεων, ψηφισμάτων και 
πορισμάτων των διεθνών διασκέψεων και συνεδρίων 
με περιεχόμενο αστυνομικού ενδιαφέροντος.

ε. Η μέριμνα για την τοποθέτηση αστυνομικού 
προσωπικού σε υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους 
στο εξωτερικό ή σε υπηρεσίες διεθνών οργανισμών, 
η καθοδήγησή τους για την άσκηση των καθηκόντων 
τους και η φροντίδα της επικοινωνίας τους με το 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, 

στ. Η μέριμνα για τη συμμετοχή προσωπικού του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης σε αποστολές στο 
εξωτερικό αρμοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών και 
για την τοποθέτηση προσωπικού ■ ασφάλειας των 
ελληνικών υπηρεσιών στο εξωτερικό.

ζ. Η εξασφάλιση της επικοινωνίας των αστυνομικών, 
δικαστικών και λοιπών αρχών του Κράτους με τη

γενική γραμματεία του Διεθνούς Οργανισμού 
Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Ε.Α.-INTERPOL) 
και των εθνικών κεντρικών γραφείων των χωρών 
μελών του σύμφωνα με το ν. 3640/1956 και το 
καταστατικό του Δ.Ο.Ε.Α. για την πρόληψη και 
αποτελεσματικότερη δίωξη και καταστολή · του 
εγκλήματος.

η. Η διαβίβαση και λήψη πληροφοριών σχετικών με την 
αναζήτηση καταζητούμενων κακοποιών για την 
έκ-δοσή τους και η μέριμνα μεταγωγής στην Ελλάδα 
των ημεδαπών εγκληματιών, που εκδίδονται από 
ξένες χώ-ρες.

θ. Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την αναζήτηση 
ατόμων που έχουν εξαφανισθεί ή αντικειμένων που 
έχουν κλαπεί ή απωλεσθεί.

ι. Η εισήγηση για τη λήψη μέτρων προαγωγής της 
διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και αρωγής.

Αρθρο 25
2ο Τμήμα: Ευρωπαϊκών κοινοτήτων

Οι αρμοδιότητες του τμήματος ευρωπαϊκών κοινοτή
των είναι οι ακόλουθες:

α. Η παρακολούθηση των κανονισμών, οδηγιών και 
αποφάσεων που εκδίδουν τα όργανα των ευρωπαϊκών 
κοινοτήτων και η αξιοποίηση των διαλαμβανομένων 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης.

β. Η παρακολούθηση των μεταβολών της κοινοτικής 
νομοθεσίας σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος 
και η φροντίδα της εναρμόνισης της ελληνικής 
νομοθεσίας προς την κοινοτική.

γ. Η συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς για τη 
ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με τις ευρωπαϊκές 
κοινότητες.

ε. Η μέριμνα για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση του 
Υπουργείου σε συνόδους οργάνων των ευρωπαϊκών 
κοινοτήτων, η μελέτη των σχετικών πορισμάτων και η 
εισήγηση για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων στα 
πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης.

ε. Η συνεργασία με το τμήμα διακρατικών και διεθνών 
σχέσεων της διεύθυνσης κρατικής ασφάλειας για την 
προετοιμασία έκδοσης διοικητικών πράξεων, που 
αφο-ρούν την είσοδο, παραμονή, διακίνηση και εργα
σία υπη-κόων των χωρών-μελών της Ε.Ο.Κ.

στ. Η ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και εμπειριών 
και η γενικότερη συνεργασία της Ελληνικής Αστυνο
μίας με τις αστυνομίες των χωρών-μελών των 
ευρωπαϊκών κοινοτήτων για την καταπολέμηση της 
βίας και της τρομοκρατίας.



ΤΜΗΜΑ Δ'
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αρθρο 26
Κλάδος διοικητικής υποστήριξης

1. Ο κλάδος διοικητικής υποστήριξης έχει ως αποστολή 
να παρέχει στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης τα μέσα, 
τις υπηρεσίες και το προσωπικό, που απαιτούνται για 
την επίτευξη της αποστολής του, καθώς και να 
διεξάγει τις σχετικές διαδικασίες.
Ο κλάδος απαρτίζεται από κεντρικές και περιφερεια
κές υπηρεσίες.

2. Οι κεντρικές υπηρεσίες του κλάδου είναι οι ακό-λου- 
θες:

α. Η διεύθυνση προσωπικού, 
β. Η διεύθυνση εκπαίδευσης, 
γ. Η διεύθυνση μελετών, 
δ. Η διεύθυνση πληροφορικής, 
ε. Η διεύθυνση οικονομικών, 

στ. Η διεύθυνση τεχνικών, 
ζ. Η διεύθυνση δημοσίων σχέσεων.

3. Οταν οι κεντρικές υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης 
χειρίζονται θέματα αμιγώς ενδιαφέροντος Πυροσβε
στικού Σώματος, υπεύθυνος απέναντι στην ηγεσία του 
Υπουργείου είναι μόνο ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού 
Σώματος, ο οποίος υπογράφει και τα σχετικά έγγραφα 
στη θέση του προϊσταμένου του κλάδου διοικητικής 
υποστήριξης.

4. Περιφερειακές υπηρεσίες του κλάδου είναι όλες οι 
περιφερειακές αστυνομικές και πυροσβεστικές υπη
ρεσίες που ασκούν αρμοδιότητες διοικητικής υποστή
ριξης.

Αρθρο 27
Διεύθυνση προσωπικού

Η διεύθυνση προσωπικού περιλαμβάνει τα εξής τμήμα
τα και υποδιευθύνσεις: 

α. 1ο Τμήμα: Αξιωματικών, 
β. 2ο Τμήμα: Αστυνομικού προσωπικού, 
γ. 3ο Τμήμα: Πολιτικού προσωπικού, 
δ. 4ο Τμήμα: Πυροσβεστικού προσωπικού, 
ε. 5ο Τμήμα: Εσωτερικών λειτουργιών, 

στ. Υποδιεύθυνση υγειονομικού.

Αρθρο 28
1ο Τμήμα: Αξιωματικών

Οι αρμοδιότητες του τμήματος αξιωματικών είναι οι 
ακόλουθες:

α. Ο χειρισμός των θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέ-

β.

Υ·

δ.

ε.

στ.

ζ·

η·

θ.

σεων, αποσπάσεων, ανακλήσεων και μετακινήσεων 
των αξιωματικών γενικών και ειδικών καθηκόντων της 
Ελληνι-κής Αστυνομίας.
Η κατάρτιση, τήρηση και ενημέρωση των ατομικών 
εγγράφων των αξιωματικών.
Ο χειρισμός των θεμάτων τακτικών και εκτάκτων 
κρίσεων και επανακρισεων των αξιωματικών για τη 
βα-θμολογική ή μισθολογική προαγωγή ή για άλλη 
υπηρεσιακή μεταβολή τους.
Η μέριμνα για την έκδοση των διοικητικών πράξεων 
που αφορούν προαγωγές, αποστρατείες, παραιτή
σεις, αποκαταστάσεις και μετατάξεις των αξιωματι
κών τους.
Η κατάρτιση της επετηρίδας των αξιωματικών και η 
συνεχής ενημέρωσή της.
Η συγκέντρωση των εκθέσεων ικανότητας και ο 
έλεγχος της πληρότητάς τους.
Ο χειρισμός των θεμάτων απονομής παρασήμων, 
μεταλλείων, ηθικών και υλικών αμοιβών στους αξιω
ματικούς.
Ο χειρισμός θεμάτων χορήγησης αδειών και αδειών 
γάμου, όπου τις προβλέπει ο νόμος, και αδειών για 
ασθένειες.
Ο χειρισμός των πειθαρχικών υποθέσεων των αξιω- ί 
ματικών και η επιμέλεια για τη συγκρότηση και 
λειτουρ-γία των πειθαρχικών συμβουλίων. f

Αρθρο 29
2ο Τμήμα: Αστυνομικού προσωπικού

Οι αρμοδιότητες του τμήματος αστυνομικού προσωπι
κού είναι οι ακόλουθες:

α. Ο χειρισμός των θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέ
σεων, αποσπάσεων, ανακλήσεων και μετακινήσεων 
των αστυφυλάκων, αρχιφυλάκων και ανθυπαστυνό- 
μων.

β. Ο χειρισμός των θεμάτων τακτικών ή εκτάκτων 
κρίσεων και επανακρισεων των υπαξιωματικών και 
αστυ-φυλάκων για τη βαθμολογική ή μισθολογική τους 
προα-γωγή ή για άλλη υπηρεσιακή μεταβολή τους.

γ. Η κατάρτιση και τήρηση της επετηρίδας.
δ. Η κατάρτιση, τήρηση και ενημέρωση των ατομικών 

εγγράφων των υπαξιωματικών και αστυφυλάκων, η 
συγ-κέντρωση των εκθέσεων ικανότητας και ο έλεγ
χος της πληρότητάς τους.

ε. Η φροντίδα για την έκδοση των διοικητικών πράξε-ων 
που αφορούν προαγωγές, αποστρατείες, παραιτή
σεις, αποκαταστάσεις και μετατάξεις υπαξιωματικών 
και αστυφυλάκων.

στ. Ο χειρισμός θεμάτων αδειών, αδειών γάμου, όπου τις 
προβλέπει ο νόμος, και αδειών για ασθένειες.

ζ. Ο χειρισμός των θεμάτων απονομής υλικών και 
ηθικών αμοιβών.

η. Ο χειρισμός των πειθαρχικών υποθέσεων.
θ. Η παρακολούθηση της αριθμητικής δύναμης του 

αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου και η
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μέριμνα για τη συμπλήρωση των κενών της οργανι
κής δύναμης.

'· Η στρατολογία και κατάταξη δοκίμων αστυφυλάκων, 
ια. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν το προσωπικό 

ασφαλείας, που προσλαμβάνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 19 του ν. 1339/1983. 

ιβ. Η έκδοση των δελτίων ταυτότητας του αστυνομικού 
προσωπικού, της Ελληνικής Αστυνομίας, 

ιγ. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τους εφέδρους 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

ιδ. Ο σχεδιασμός της συγκρότησης των στρατονομικων 
αποσπασμάτων.

Αρθρο 30
3ο Τμήμα: Πολιτικού προσωπικού

1. Το τμήμα πολιτικού προσωπικού^έχει για το πολιτικό 
προσωπικό όλες τις αρμοδιότητες που αναφέ ρονται 
στα άρθρα 28 και 29 του παρόντος.

2. Στις αρμοδιότητες αυτού του τμήματος περιλαμβάνε
ται και ο χειρισμός όλων των θεμάτων προσωπι κού των 
κοινοτικών φυλάκων, του πολιτικού προσω πικού με 
σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου και του βοηθητικού 
προσωπικού.

Αρθρο 31
4ο Τμήμα: Πυροσβεστικού προσωπικού

Το τμήμα πυροσβεστικού προσωπικού έχει για το 
πυροσβεστικό προσωπικό όλες τις αρμοδιότητες που 
αναφέρονται στα άρθρα 28 και 29 του παρόντος.

Αρθρο 32
5ο Τμήμα: Εσωτερικών λειτουργιών

Οι αρμοδιότητες του τμήματος εσωτερικών λειτουργι
ών είναι οι ακόλουθες:

α. Η διακίνηση της αλληλογραφίας, 
β. Η παρακολούθηση των θεμάτων ασθένειας, άδειας 

και απουσίας του προσωπικού, 
γ. Η φροντίδα για τη διάθεση του προσωπικού στις 

τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες και ο έλεγχος της 
κανονικής εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών, 

δ. Ο έλεγχος της κανονικής προσέλευσης και αποχώ
ρησης του προσωπικού.

ε. Η τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφάλειας του 
οικήματος του Υπουργείου και των λοιπών σχεδίων 
πολιτικής κινητοποίησης.

στ. Η μέριμνα για την καθαριότητα, την ευταξία και τη 
συντήρηση του οικήματος του Υπουργείου, 

ζ. Ο εφοδιασμός με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανή
ματα και υλικά και η μέριμνα για την καλή λειτουργία 
και συντήρησή τους.

η. Η προμήθεια και διανομή των εφοδίων στο αστυνο μι-

κό και πυροσβεστικό προσωπικό, 
θ Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, 
ι. Η ευθύνη για τη λειτουργία της λέσχης και του 

καφενείου.
ία. Η οργάνωση και εποπτεία της κίνησης των όχημά των. 
ιβ. Η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των 

λοιπών τηλεπικοινωνιακών μέσων.

Αρθρο 33
Υποδιεύθυνση υγειονομικού

1. Η υποδιεύθυνση υγειονομικού περιλαμβάνει το τμήμα 
υγειονομικής περίθαλψης και το τμήμα υγει-ονομικού 
ελέγχου.

2. Οι αρμοδιότητες του τμήματος υγειονομικής περί-θαλ- 
ψης είναι οι ακόλουθες:

α. Η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία των 
ιατρείων, οδοντιατρείων, εργαστηρίων παρακλι-νικών 
εξετάσεων, φυσιοθεραπευτηρίων, αναρρωτη-ρίων, υ
γειονομικών επιτροπών και τραπεζών αίμα-τος. 

β. Η παροχή εξωνοσοκομειακής ιατρικής και οδοντιατρι
κής περίθαλψης στο προσωπικό της Ελ-ληνικής 
Αστυνομίας.

γ. Η παρακολούθηση της υγείας του προσωπι-κού και η 
μέριμνα για την περίθαλψη των ασθενών, καθώς και 
η επίβλεψη της πορείας των νοσηλευο-μένων σε 
νοσηλευτικά ιδρύματα.

δ. Η παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας σε ιδιώτες 
ασθενείς που κρατούνται ή μετάγονται από υπηρε
σίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

3. Το τμήμα υγειονομικού ελέγχου έχει ως αρμοδιό-τητα 
την εξέταση της σωματικής ικανότητας του προσωπι-

3. Το τμήμα υγειονομικού ελέγχου έχει ως αρμοδιό-τητα 
την εξέταση της σωματικής ικανότητας του προσωπι
κού και των υποψηφίων να προσληφθούν στο Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης ή ως προσωπικό ασφαλείας 
σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 1339/1983.

Αρθρο 34
Διεύθυνση εκπαίδευσης

Η διεύθυνση εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα εξής τμή
ματα και υποδιευθύνσεις: 
α. 1ο Τμήμα: Εκπαιδεύσεων, 
β. 2ο Τμήμα: Μετεκπαιδεύσεων, 
γ. 3ο Τμήμα: Πυροσβεστικής εκπαίδευσης, 
δ. 4ο Τμήμα. Εκπαιδευτικών μελετών, 
ε. Υποδιεύθυνση αστυνομικής ακαδημίας, 

στ. Υποδιεύθυνση πυροσβεστικών σχολών.

Αρθρο 35
1ο Τμήμα: Εκπαιδεύσεων

Οι αρμοδιότητες του τμήματος εκπαίδευσης είναι οι



ακόλουθες:
α. Ο χειρισμός των θεμάτων εκπαίδευσης των δοκί-μων 

υπαστυνόμων και των δοκίμων αστυφυλάκων, 
β. Η μέριμνα για το διορισμό καθηγητών, εκπαιδευτών 

και λοιπού προσωπικού στις σχολές εκπαίδευσης, 
γ. Η μέριμνα για την έκδοση ή την προμήθεια των 

συγγραμμάτων και των εκπαιδευτικών βοηθημάτων, 
δ. Η μέριμνα για την οργάνωση και τη διεξαγωγή όλων 

των εισητηρίων και προαγωγικών εξετάσεων, που 
προ-βλέπει ο ν. 1481/1984 και ο κανονισμός 
προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Αρθρο 36
2ο Τμήμα: Μετεκπαιδεύσεων

Οι αρμοδιότητες του τμήματος μετεκπαιδεύσεων είναι 
οι ακόλουθες:

α. Ο χειρισμός των θεμάτων μετεκπαίδευσης του 
προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, 

β. Η μέριμνα για τη συμμετοχή στελεχών του Υπουρ-γεί- 
ου σε εκπαιδευτικά προγράμματα των ενόπλων 
δυνά-μεων και άλλων κρατικών και ιδιωτικών φορέων, 

γ. Ο χειρισμός θεμάτων εκπαιδευτικών αδειών και 
εκπαιδευτικών αποστολών στο εξωτερικό, 

δ. Η επιμέλεια όλων των θεμάτων επιμόρφωσης του 
προσωπικού και εκπαίδευσής του σε επαγγελματικές 
ειδικότητες.

ε. Η μέριμνα για το διορισμό καθηγητών, εκπαιδευτών 
και λοιπού προσωπικού στις σχολές μετεκπαίδευσης 
και επιμόρφωσης.

στ. Η μέριμνα της οργάνωσης και λειτουργίας της 
σχολής ξένων γλωσσών, της σχολής εκπαιδευτών και 
της σχολής στελεχών πολιτικής άμυνας, 

ζ. Η φροντίδα για τη διαρκή σωματική αγωγή και 
εξάσκηση του προσωπικού στην αυτοάμυνα και τη 
σκο-ποβολή.

Αρθρο 37
3ο Τμήμα: Πυροσβεστικής εκπαίδευσης

Το τμήμα πυροσβεστικής εκπαίδευσης έχει για το^ 
πυροσβεστικό προσωπικό όλες τις αρμοδιότητες που 
αναφέρονται στα άρθρα 35 και 36 του παρόντος.

Αρθρο 38
4ο Τμήμα: Εκπαιδευτικών μελετών

Οι αρμοδιότητες του τμήματος εκπαιδευτικών μελε
τών είναι οι ακόλουθες:

α. Η εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για όλες τις 
κατηγορίες και βαθμούς προσωπικού και τις σχολές 
εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, 

β. Η μελέτη εκπαιδευτικών συστημάτων και μεθόδων, 
γ. Η επιλογή συγγραμμάτων, βοηθημάτων και εποπτι-κού 

υλικού.

δ. Ο προσδιορισμός των αναγκών των σχολών σε μέσα, 
αίθουσες και λοιπούς χώρους εκπαίδευσης, 

ε. Η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων με τις 
αντί-στοιχες υπηρεσίες ξένων αστυνομιών.

Αρθρο 39
Υποδιεύθυνση αστυνομικής ακαδημίας

1. Η αστυνομική ακαδημία έχει ως αποστολή την εκπαί
δευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξει-δίκευση 
όλων των κατηγοριών και βαθμών προσω-πικού του 
Υπουργείου, εκτός του πυροσβεστικού προσωπικού. 
Διευθυντής της αστυνομικής ακαδημί-ας είναι ο 
διευθυντής της διεύθυνσης της εκπαίδευσης.

2. Η αστυνομική ακαδημία περιλαμβάνει: α) τη σχολή 
αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, β) τη σχο-λή 
αστυφυλάκων, γ) τη σχολή ξένων γλωσσών, δ) τη 
σχολή εκπαιδευτών και ε) τι> σχολή στελε-χών 
πολιτικής άμυνας.

3. Η σχολή αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας 
διαιρείται: α) στη σχολή υπαστυνόμων και β) στο τμήμα 
μετεκπαίδευσης αξιωματικών.

Η σχολή υπαστυνόμων είναι αρμόδια για την 
εκπαίδευση των δοκίμων υπαστυνόμων. .

Το τμήμα μετεκπαίδευσης αξιωματικών είναι 
αρ-μόδιο για τη μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και 
ειδί-κευση των αξιωματικών όλων των βαθμών της 
Ελληνικής Αστυνομίας και του πολιτικού προσωπι-κού 
κλάδου AT.

4. Η σχολή αστυφυλάκων και τα παραρτήματά της έχουν 
ως αρμοδιότητα την εκπαίδευση των δοκί-μων 
αστυφυλάκων. Η σχολή αστυφυλάκων και τα 
παραρτήματά της περιλαμβάνουν τμήματα για τη 
μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και ειδίκευση των 
α-στυφυλάκων, των αρχιφυλάκων και ανθυπαστυνό-μων, 
των κοινοτικών φυλάκων και του πολιτικού προσωπικού 
κλάδου ΜΕ.

5. Η σχολή ξένων γλωσσών είναι αρμόδια για τη διαρκή 
εκπαίδευση, επιμόρφωση και εξάσκηση του προσωπι
κού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, περι-λαμβανο-

' μένου και του πυροσβεστικού, στις ξένες γλώσσες.

6. Η σχολή εκπαιδευτών της Ελληνικής Αστυνομί-ας είναι 
αρμόδια για την ειδική εκπαίδευση και επιμόρφωση 
των αξιωματικών, αρχιφυλάκων και ανθυπαστυνόμων 
και ιδιωτών που εργάζονται ως διδακτικό προσωπικό-ή 
εκπαιδευτές στην αστυνομι-κή ακαδημία και στις 
πυροσβεστικές σχολές.

7: Η σχολή στελεχών πολιτικής άμυνας είναι αρμό-δια για 
τη μετεκπαίδευση του αστυνομικού, πυρο-σβεστικού 
και πολιτικού προσωπικού του Υπουργεί-ου, καθώς και 
προσωπικού άλλων κρατικών και ιδιωτικών φορέων, σε 
θέματα πολιτικής άμυνας



Αρθρο 40
Υποδιεύθυνση πυροσβεστικών σχολών

1. Η υποδιεύθυνση πυροσβεστικών σχολών είναι αρ-μόδια 
για την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρ-φωση και 
εξειδίκευση του πυροσβεστικού προσωπι-κού γενικών 
και ειδικών καθηκόντων. Διευθυντής της υποδιεύ
θυνσης είναι ο προϊστάμενος του τμή-ματος 
πυροσβεστικής εκπαίδευσης.

2. Η υποδιεύθυνση περιλαμβάνει: α) τη σχολή
αξιω-ματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, β) τη σχολή 
αρχιπυροσβεστών και γ) τη σχολή πυροσβεστών.

Αρθρο 41
Διεύθυνση μελετών

Η διεύθυνση μελετών διαιρείται στα εξής τμήμα-τα: 
1ο Τμήμα: Προγραμματισμού και οργάνωσης.
2ο Τμήμα: Αστυνομικής τακτικής.
3ο Τμήμα: Νομικών υποθέσεων.
4ο Τμήμα: Τεκμηρίωσης.

Αρθρο 42
1ο Τμήμα: Προγραμματισμού και οργάνωσης

Οι αρμοδιότητες του τμήματος προγραμματι-σμού και 
οργάνωσης είναι οι ακόλουθες: 

α. Η διατύπωση περιοδικών προγνώσεων ή δια-γνώσεων 
των μεταβολών στις κοινωνικές συνθήκες και φαινό
μενα και στους λοιπούς παράγοντες, που επηρεά
ζουν την επίτευξη της αποστολής του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης.

β. Η μελέτη καθορισμού των ενδιάμεσων ποιοτι-κών και 
ποσοτικών στόχων, στους οποίους πρέπει να κατα
τείνει η δράση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, 

γ. Η μελέτη καθορισμού των μεθόδων, των μέ-σων, των 
πόρων και των διαδικασιών που χρησιμο-ποιούνται για 
την εκπλήρωση των στόχων, 

δ. Η εκπόνηση βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων σχεδί
ων για την επίτευξη των στόχων, 

ε. Η εκπόνηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων για τη 
δράση του Υπουργείου και των επιμέρους υπηρεσιών, 

στ. Η μελέτη καθορισμού παραγόντων υλοποίη-σης των 
προγραμμάτων.

ζ. Η μελέτη της διαρθρωτικής οργάνωσης των υπηρε
σιών του Υπουργείου και η προετοιμασία έκδοσης 
διαταγμάτων και αποφάσεων που αφο-ρούν τη διάρ
θρωση των υπηρεσιών.

η. Η μελέτη ομαδοποίησης των εργασιών κατά οργανι
κές ενότητες.

θ. Η μελέτη καθορισμού επιπέδων (βαθμιδών) εξουσίας 
και ευθύνης.

ι. Η μελέτη χωροταξικής κατανομής των υπηρε-σιών. 
ια. Η μέριμνα για την ίδρυση, κατάργηση, συγχώ-νευση,

μεταβολή της έδρας και της εδαφικής δικαιοδοσίας 
των υπηρεσιών.

ιβ. Η μελέτη της λειτουργικής οργάνωσης των υπηρε
σιών του Υπουργείου και η προετοιμασία έκδοσης 
διαταγμάτων και αποφάσεων που αφο-ρούν τη λει
τουργία των υπηρεσιών.

ιγ. Η μελέτη καθορισμού των μεθόδων και των διαδικα
σιών που χρησιμοποιούνται για την εκτέλε-ση των 
εργασιών κάθε υπηρεσίας.

ιδ. Η μελέτη προτυποποίησης εργασιών, εντύ-πων, διαδι
κασιών και μέσων.

ιε. Η μελέτη τρόπου αύξησης της παραγωγικό-τητας της 
εργασίας.

ιστ. Η μελέτη καθορισμού αγωγών επικοινωνίας μεταξύ 
των υπηρεσιών, ροών πληροφοριών και αναφορών, 

ιζ. Η μελέτη προσδιορισμού όρων και ορίων εξουσίας, 
λήψης αποφάσεων και μεταβίβασης ε-ξουσίας. 

ιη. Η μελέτη προσδιορισμού των σχέσεων εξου-σίας και 
υπαγωγής μεταξύ του προσωπικού και των υπηρε
σιών.

ιθ. Η μελέτη τρόπων αξιολόγησης, μέτρησης και ελέγ
χου της απόδοσης των υπηρεσιών και των χρησιμο- 
ποιουμένων μεθόδων και διαδικασιών, 

κ. Ο σχεδιασμός των θέσεων εργασίας κάθε υπηρεσίας, 
κα. Η μελέτη θεμάτων χρόνου εργασίας και τόπου 

εργασίας.
κβ. Η διατύπωση μεθόδων αξιολόγησης, μέτρη-σης και 

ελέγχου της απόδοσης του προσωπικού, 
κγ. Η διατύπωση πολιτικής οικονομικών αμοιβών, πολιτι

κής υπηρεσιακών μεταβολών και πολιτικής προσωπι
κού.

κδ. Ο προγραμματισμός αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, 
κε. Η μελέτη μεθόδων και διαδικασιών στρατο-λόγησης 

και επιλογής νέου προσωπικού, 
κστ. Η διατύπωση διαδικασιών ανάπτυξης στελε-χών. 
κζ. Η διατύπωση συστημάτων και μεθόδων διεύ-θυνσης 

των εργασιών και διοίκησης του προσωπι-κού. 
κη. Η μελέτη τρόπων απαλλαγής του Υπουργεί-ου από 

την ευθύνη εκτέλεσης εργασιών ξένων προς την 
απο,στολή του.

Αρθρο 43
2ο Τμήμα: Αστυνομικής τακτικής

Οι αρμοδιότητες του τμήματος αστυνομικής τακτι
κής είναι οι ακόλουθες:

α. Η μελέτη μεθόδων αστυνομικής τακ:τικής και πρακτι
κής και η διατύπωση υποδειγμάτων για τις επιχειρή
σεις, τις περιπόλους, τις ενέδρες, τους ελέγχους, 
τις έρευνες και τις λοιπές αστυνομικές εργασίες.

β. Η ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα τακτικής με τις 
αστυνομίες άλλων χωρών.

γ. Η παρακολούθηση της χρησιμοποιούμενης τα-κτικής 
σε κάθε συγκεκριμένο συμβάν από τις αστυνομικές 
υπηρεσίες και η εξαγωγή και αξιοποί-ηση συμπερα
σμάτων.

δ. Η μελέτη προσδιορισμού των απαραίτητων μέσων και



εφοδίων που απαιτούνται για την εκτέ-λεση των 
αστυνομικών εργασιών.

ε. Η διατύπωση μέτρων και μεθόδων προστασίας του 
αστυνομικού προσωπικού κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του.

στ. Η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων με τις αστυνο
μίες ξένων χωρών για τα χρησιμοποιούμενα μέσα και 
για τα μέτρα προστασίας των αστυνομι-κών. 

ζ. Η μελέτη προσδιορισμού τρόπων με τους οποίους 
εξασφαλίζεται ο σεβασμός των ατομικών ελευθεριών 
από την αστυνομική τακτική και πρα-κτική. 

η. Η διατύπωση κανόνων για τις περιπτώσεις που 
επιτρέπεται η χρήση όπλου από τον αστυνομι-κό. 

θ. Η συνεργασία με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για 
τον προσδιορισμό μέτρών προστασίας των ατομικών 
ελευθεριών.

Αρθρο 44
3ο Τμήμα: Νομικών υποθέσεων

Οι αρμοδιότητες του τμήματος νομικών υποθέσεων 
είναι οι ακόλουθες:

α. Η κατάρτιση και νομοτεχνική επεξεργασία σχεδίων 
νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανο-νιστικών 
αποφάσεων και η μέριμνα για την ψήφιση και 
δημοσίευσή τους.

β. Η επεξεργασία ερωτημάτων προς τις εισαγ-γελικές 
αρχές και το νομικό σύμβουλο της Διοίκη-σης του 
Υπουργείου.

γ. Η νομοτεχνική επεξεργασία των αστυνομικών διατά
ξεων και η μέριμνα για την έγκριση και δημοσίευση 
εκείνων που εκδίδει ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

δ. Η καθοδήγηση των υπηρεσιών του Υπουργεί-ου για 
την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και η μέριμνα 
για την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων.

ε. Η φροντίδα για τις απαντήσεις του Υπουργεί-ου στον 
κοινοβουλευτικό έλεγχο της Βουλής, 

στ. Η παρακολούθηση ποινικών και αστικών δικών κατά 
αστυνομικών για αδικήματα που αυτοί διέπρα-ξαν κατά 
την εκτέλεση της υπηρεσίας τους και η φροντίδα για 
τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.

ζ. Η μέριμνα για την άσκηση ποινικής αγωγής για 
εγκλήματα στρεφόμενα κατά της Ελληνικής Αστυ-νο- 
μίας ή του προσωπικού της.

η. Η μελέτη σχεδίων νόμων άλλων Υπουργείων που 
αφορούν και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

θ. Η συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατι-κούς 
φορείς για την επεξεργασία σχεδίων νόμων, διαταγ
μάτων και αποφάσεων κοινής αρμοδιότητας, 

ι. Η συγκέντρωση, μελέτη, επεξεργασία και ταξι-νόμη- 
ση της νομοθεσίας που ενδιαφέρει το Υπουρ-γείο και 
η κωδικοποίησή της, σε συνεργασία με τη διεύθυνση 
πληροφορικής.

Αρθρο 45
4ο Τμήμα: Τεκμηρίωσης

Οι αρμοδιότητες του τμήματος τεκμηρίωσης είναι οι 
ακόλουθες:

α. Η οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης του 
Υπουργείου, η μέριμνα για την προμήθεια συγγραμμάτων, 
βιβλίων, περιοδικών και λοιπών εντύπων και ο δανεισμός 
τους στις υπηρεσίες και το προσωπικό.

β. Η συγκέντρωση των διατριβών, μελετών και λοιπών 
εργασιών του προσωπικού που αναφέρονται σε θέματα 
αποστολής του Υπουργείου.

γ. Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την 
συγγραφή της ιστορίας της Ελληνικής Χωροφυλακής, της 
Αστυνομίας Πόλεων, του Πυροσβεστικού Σώματος, της 
Αγροφυλακής και της Ελληνικής Αστυνομίας και η οργά
νωση και λειτουργία του μουσείου.

δ. Η συγκέντρωση και στατιστική επεξεργασία όλων 
των στοιχείων και πληροφοριών για τη δράση του 
Υπουργείου και για τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη της αποστο
λής τους σε συνεργασία με τη διεύθυνση πληροφορικής 
και την υπηρεσία στατιστικής της Ε.Σ.Υ.Ε. 

ε. Η μετάφραση των ξενόγλωσσων κειμένων, 
στ. Η μελέτη του ελληνικού και διεθνή ημερήσιου και 

περιοδικού Τύπου, καθώς και των εκδόσεων που αφορούν 
την αποστολή του Υπουργείου, η αποδελτίωση των 
χρήσιμων πληροφοριών και η σχετική ενημέρωση των 
υπηρεσιών του Υπουργείου.

Αρθρο 46
Διεύθυνση πληροφορικής

Η διεύθυνση πληροφορικής διαιρείται στα εξής τμήμα
τα:

1ο Τμήμα: Διοικητικής και τεχνικής μέριμνας.
2ο Τμήμα: Ανάλυσης και προγραμματισμού.
3ο Τμήμα: Λειτουργίας συστήματος πληροφορικής.

Αρθρο 47
1ο Τμήμα: Διοικητικής και τεχνικής μέριμνας

Οι αρμοδιότητες του τμήματος διοικητικής και τεχνικής ( 
μέριμνας είναι οι ακόλουθες: 

α. Η φροντίδα για την ενημέρωση και επιμόρφωση του 
προσωπικού του Υπουργείου, σε συνεργασία με τη I 
διεύθυνση εκπαίδευσης, πάνω στα θέματα μηχανογραφι- Γ 
κής οργάνωσης των εργασιών και αξιοποίησης των εφαρ
μογών της πληροφορικής.

β. Η φροντίδα για την περαιτέρω επιμόρφωση και I 
εξειδίκευση του προσωπικού της διεύθυνσης πληροφορι- | 
κής.

γ. Η επιμέλεια της κατάρτισης των προδιαγραφών για 
την προμήθεια ηλεκτρονικών μέσων και μηχανημάτων, σε »



συνεργασία με τη διεύθυνση τεχνικών.
’ δ. Η φροντίδα για την προμήθεια, σε συνεργασία με τη 

διεύθυνση οικονομικών, των υλικών και μέσων που απαιτεί 
η λειτουργία της διεύθυνσης.

ε. Η ασφάλεια των κτιρίων, των εγκαταστάσεων, των 
μηχανημάτων, των πληροφοριών και των αρχείων της 
διεύθυνσης και η μέριμνα για τη συντήρηση όλων των 
μέσων και μηχανημάτων του συστήματος.

στ. Η παρακολούθηση της απόδοσης των λειτουργικών 
προγραμμάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των 
μηχανών ελέγχου επικοινωνιών-και η μέριμνα για τη 
βελτίωσή τους.

ζ. Η μελέτη σύνδεσης του συστήματος πληροφορικής 
του Υπουργείου με τα αντίστοιχα άλλων κρατικών φορέων 
ή αστυνομιών άλλων χωρών.

η. Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην τεχνολογία, 
στα μηχανήματα και στις εφαρμογές της πληροφορικής 
και η εισήγηση των αναγκαίων προσαρμογών και βελτιώ
σεων.

θ. Ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η ενημέρωση 
της βιβλιοθήκης προγραμμάτων του συστήματος πληρο
φορικής.

ι. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη προγραμμάτων που 
αφορούν σταθερές και τυποποιημένες εργασίες, που 

- καλύπτουν συνεχείς ανάγκες περισσότερων εφαρμογών.
ια. Η μελέτη και ο σχεδιασμός τυποποιημένων μεθό

δων ανάπτυξης νέων εφαρμογών, προγραμματισμού, επε
ξεργασίας πληροφοριών, χρονικού προγραμματισμού και 
ελέγχου απόδοσης.

ιβ. Η ανάπτυξη και συντήρηση βάσεων πληροφοριών 
και η χορήγηση αποκλειστικού ονόματος για κάθε πληρο
φορία.

ιγ. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη τρόπων ασφάλειας 
των πληροφοριών.

Αρθρο 48
2ο Τμήμα: Ανάλυσης και προγραμματισμού

Οι αρμοδιότητες του τμήματος ανάλυσης και 
Γ προγραμματισμού είναι οι ακόλουθες:

α. Η ανάλυση των διαδικασιών της εκτέλεσης των 
εργασιών των υπηρεσιών του Υπουργείου και ο 
σχεδιασμός μεθόδων εκτέλεσής τους ή υποστήριξής 
τους με εφαρμογές του συστήματος πληροφορικής.

β· Η μελέτη μεθόδων βελτίωσης της λειτουργίας των 
υπηρεσιών και τής διακίνησης πληροφοριών, εντύπων και 
σημάτων.

Υ· Η μελέτη, η ανάλυση και ο σχεδιασμός 
προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

δ. Η παρακολούθηση της λειτουργίας της απόδοσής 
τους και του κόστους των εφαρμογών.

ε. ο  ανασχεδιασμός και η βελτίωση των εφαρμογών 
που λειτουργούν.

Αρθρο 49
3ο Τμήμα: Λειτουργίας συστήματος πληροφορικής

Οι αρμοδιότητες του τμήματος λειτουργίας συστήμα
τος πληροφορικής είναι οι ακόλουθες: 

α. Η εξασφάλιση της λειτουργίας των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, των μηχανών ελέγχου επικοινωνιών, των 
τερματικών μονάδων, των μηχανών προετοιμασίας 
στοιχείων και μικροφωτογράφισης και όλων των τεχνικών 
και ηλεκτρονικών μέσων και μηχανημάτων του 
συστήματος πληροφορικής.

β. Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των 
εισαγομένων στοιχείων, την κατανομή τους στις 
διάφορες θέσεις εργασίας του συστήματος και τη 
διανομή τους στις υπηρεσίες.

ΤΜΗΜΑ Ε'
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟ
ΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

’ Αρθρο 50
Διεύθυνση οικονομικών

Η διεύθυνση οικονομικών περιλαμβάνει τα εξής 
τμήματα και υποδιευθύνσεις: 

α. 1ο Τμήμα: Προϋπολογισμού και γενικών δαπανών, 
β. 2ο Τμήμα: Προμηθειών και υλικών, 
γ. 3ο Τμήμα: Αποδοχών και ασφάλισης προσωπικού, 
δ. 4ο Τμήμα: Διαχείρισης χρηματικού, 
ε. Υποδιεύθυνση διαχείρισης υλικού, 

στ. Υποδιεύθυνση ελεγκτηρίου δαπανών.

Αρθρο 51
1ο Τμήμα: Προϋπολογισμού και γενικών δαπανών

Οι αρμοδιότητες του τμήματος προϋπολογισμού και 
γενικών δαπανών είναι οι ακόλουθες: 

α. Η σύνταξη του προϋπολογισμού δαπανών και του 
προϋπολογισμού του προγράμματος δημοσίων επενδύ
σεων και η παρακολούθηση της εκτέλεσης και της 
κίνησης των επιμέρους πιστώσεων.

β. Η έκδοση των εντολών κύριου διατάκτη και η 
μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες.

γ. Η κατανομή, ανακατανομή και ο έλεγχος κίνησης 
της πάγιας προκαταβολής και των πιστώσεων για έκτακτα 
έξοδα ασφάλειας.

δ. Ο διορισμός και η εποπτεία των δημοσίων υπολόγων 
και των χρηματικών διαχειρίσεων του Υπουργείου.

ε. Η έγκριση όλων των δαπανών του Υπουργείου, 
εκτός εκείνων που αφορούν τις πάσης φύσεως αποδοχές 
του προσωπικού.

στ. Η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, συμβιβαστικών 
πράξεων και η έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για 
οφειλές.



Αρθρο 52
2ο Τμήμα: Προμηθειών και υλικών

Οι αρμοδιότητες του τμήματος προμηθειών και υλικών 
είναι οι ακόλουθες:

α. Η κατάρτιση του προγράμματος προμηθειών του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και η παρακολούθηση της 
εκτέλεσής του.

β. Η φροντίδα για τις διακηρύξεις και την 
εκπροσώπηση του Υπουργείου στις επιτροπές προμηθει
ών και παραλαβής υλικών, η σύναψη των συμβάσεων για 
τις προμήθειες και κάθε άλλη διαδικασία προμηθειών.

γ. Η συγκέντρωση πληροφοριών για τη φερεγγυότητα 
των προμηθευτών και την ποιότητα και τις τιμές των 
ειδών.

δ. Η μέριμνα για τη στέγαση των υπηρεσιών του 
Υπουργείου και ο χειρισμός των θεμάτων δαπανών 
αγοράς, μίσθωσης, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, 
μηχανημάτων, οχημάτων, οπλισμού και λοιπού εξοπλισμού.

ε. Ο προσδιορισμός των αναγκών του Υπουργείου σε 
καύσιμα και κατανομή και παρακολούθηση των σχετικών 
πιστώσεων.

στ. Ο προσδιορισμός των αναγκών του Υπουργείου σε 
ατομικά εφόδια και είδη εξάρτησης προσωπικού και η 
λογιστική παρακολούθηση των σχετικών λογαριασμών.

ζ. Η λογιστική παρακολούθηση του οπλισμού, των 
πυρομαχικών, των οχημάτων, του τηλεπικοινωνιακού 
υλικού και όλων των τεχνικών και λοιπών μέσων.

η. Η κατανομή των χορηγημάτων για γραφική ύλη, 
θέρμανση και καθαριότητα.

Αρθρο 53
3ο Τμήμα: Αποδοχών και ασφάλισης προσωπικού

Οι αρμοδιότητες του τμήματος αποδοχών και 
ασφάλισης προσωπικού είναι οι ακόλουθες: 

α. Η παρακολούθηση των πιστώσεων για αποδοχές, 
αποζημιώσεις και κάθε είδους αμοιβές όλων των 
κατηγοριών του προσωπικού και η μέριμνα για τη 
διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών.

β. Ο χειρισμός των συνταξιοδοτικών υποθέσεων όλων 
των κατηγοριών προσωπικού.

γ. Ο χειρισμός των θεμάτων του γραφείου κρατικού 
ελέγχου του Ιπποδρόμου Φαλήρου.

δ. Η παρακολούθηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και 
της λειτουργίας των ασφαλιστικών φορέων του 
προσωπικού του Υπουργείου.

ε. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας 
των πρατηρίων και λεσχών του προσωπικού.

Αρθρο 54
4ο Τμήμα: Διαχείρισης χρηματικού

γραφείο λογιστηρίου και το γραφείο ταμείου με τις ι 
ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Το γραφείο λογιστηρίου διαχειρίζεται την πάγια 
προκαταβολή.

β. Το γραφείο ταμείου εκτελεί τις πληρωμές των 
δαπανών που γίνονται σε βάρος της πάγιας 
προκαταβολής.

' Αρθρο 55
Υποδιεύθυνση διαχείρισης υλικού

1. Η υποδιεύθυνση διαχείρισης υλικού περιλαμβάνει α) 
το τμήμα διαχείρισης ατομικών εφοδίων, β) το τμήμα 
διαχείρισης οπλισμού, γ) το τμήμα διαχείρι-σης οχημά
των, δ) το τμήμα διαχείρισης τηλεπικοι-νωνιακών μέσων 
και ε) το τμήμα διαχείρισης γενι-κών εφοδίων.

2. Το τμήμα διαχείρισης ατομικών εφοδίων είναι αρμό-διο ; 
για την παραλαβή, αποθήκευση, φύλαξη, διαχεί-ριση και 
αποστολή στις υπηρεσίες του Υπουργείου των ειδών 
ιματισμού, υπόδησης, κλινοστρωμνής, εξάρτησης και 
λοιπών ατομικών εφοδίων.

3. Το τμήμα διαχείρισης οπλισμού είναι αρμόδιο για την 
παραλαβή, αποθήκευση, φύλαξη, επιμέλεια της συν
τήρησης, διαχείριση και αποστολή στις υπηρεσί-ες των * 
όπλων, πυρομαχικών, χημικών μέσων και λοιπού οπλι
σμού.

4. Το τμήμα διαχείρισης οχημάτων είναι αρμόδιο για την 
παραλαβή, αποθήκευση, φύλαξη, διαχείριση και απο
στολή στις υπηρεσίες των οχημάτων και των ανταλ
λακτικών, λιπαντικών, ελαστικών και λοιπών ειδών 
εξοπλισμού οχημάτων.

5. Το τμήμα διαχείρισης τηλεπικοινωνιακών μέσων είναι 
αρμόδιο για την παραλαβή, αποθήκευση, φύλαξη, 
διαχείριση και αποστολή στις υπηρεσίες των τηλεπι
κοινωνιακών και τεχνικών μέσων και των ανταλλακτι- . 
κών τους.

6. Το τμήμα διαχείρισης γενικών εφοδίων είναι αρμό-διο j 
για την παραλαβή, αποθήκευση, φύλαξη, διαχεί-ριση και ί 
αποστολή στις υπηρεσίες των γραφομηχα-νών, πολύ-: 
γράφων, του φωτογραφικού και κινηματο-γραφικού 
υλικού, των χαρτικών, των σκηνών, των επίπλων και 
των σκευών, των ειδών φωτισμού και κάθε άλλου 
εφοδίου για τη λειτουργία των υπηρεσι-ών.

Αρθρο 56
Υποδιεύθυνση ελεγκτηρίου δαπανών

1. Η υποδιεύθυνση ελεγκτηρίου δαπανών είναι αρμόδια 
για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την έκδοση 
εντολών πληρωμών των δαπανών του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και για την εκτέλεση των αρμοδιοτή
των της υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνι
κής Αστυνομίας. Η υποδιεύθυνση περιλαμβάνει τρία 
τμήματα ελέγχου.

2. Το 1ο τμήμα ελέγχου ελέγχει, εκκαθαρίζει και εκδίδειΤο τμήμα διαχείρισης χρηματικού περιλαμβάνει το



τα εντάλματα πληρωμής για τις δαπάνες που αφορούν 
τις πάσης φύσεως αποδοχές του αστυνομικού προσω
πικού. Το 2ο τμήμα ελέγχου έχει τις ίδιες αρμοδιότη
τες για το πολιτικό, το πυροσβεστικό προσωπικό και 
τους κοινοτικούς φύλακες.

3. Το 3ο τμήμα ελέγχου ελέγχει, εκκαθαρίζει και εκδίδει 
τα εντάλματα πληρωμής για τις δαπάνες υλικού και 
παρακολουθεί τις μεταβιβαζόμενες πιστώσεις.

Αρθρο 57
Διεύθυνση τεχνικών

Η διεύθυνση τεχνικών διαιρείται στα εξής τμήματα και 
υποδιευθύνσεις:

α. 1ο Τμήμα: Τεχνικών μέσων και επικοινωνιών, 
β. 2ο Τμήμα: Οχημάτων, 
γ. 3ο Τμήμα: Οπλισμού και κτιρίων, 
δ. Υποδιεύθυνση τεχνικών εφαρμογών Νότιας Ελλά

δας.
ε. Υποδιεύθυνση τεχνικών εφαρμογών Βόρειας Ελλά

δας.

Αρθρο 58
1ο Τμήμα: Τεχνικών μέσων και επικοινωνιών

Οι αρμοδιότητες του τμήματος τεχνικών μέσων και 
επικοινωνιών είναι οι ακόλουθες:

α. Η οργάνωοη και λειτουργία του δικτύου ασύρματης 
επικοινωνίας και η φροντίδα για τη συντήρηση, ασφάλεια 
και βελτίωσή του.

β. Ο προσδιορισμός των αναγκών του Υπουργείου σε 
ασύρματο τηλεπικοινωνιακό υλικό.

γ. Η κατανομή και ανακατανομή των μέσων ασύρματης 
επικοινωνίας.

δ. Η οργάνωση και λειτουργία του δικτύου ενσύρματης 
επικοινωνίας και η φροντίδα για τη συντήρηση, ασφάλεια 
και βελτίωσή του.

ε. Ο προσδιορισμός των αναγκών του Υπουργείου σε 
ενσύρματο τηλεπικοινωνιακό υλικό.

στ. Η κατανομή και ανακατανομή των μέσων ενσύρμα
της επικοινωνίας, η παρακολούθηση των μεταβολών των 
τηλεφωνικών και τηλετυπικών συνδέσεων και των λογα
ριασμών του Ο.Τ.Ε.

ζ. Η φροντίδα για την ανάπτυξη τηλεοπτικοακουστικών 
συστημάτων.

η. Η μελέτη και αξιοποίηση των εξελίξεων της τεχνο
λογίας και των εμπειριών των αστυνομιών ξένων χωρών.

θ. Ο προσδιορισμός των αναγκών του Υπουργείου σε 
τεχνικά μέσα.

ι. Η σύνταξη προδιαγραφών και η αξιολόγηση προσφο
ρών για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και τεχνικών 
μέσων, ατομικών εφοδίων του προσωπικού και γενικών 
εφοδίων των υπηρεσιών.

Αρθρο 59
2ο Τμήμα: Οχημάτων

Οι αρμοδιότητες του τμήματος οχημάτων είναι οι 
ακόλουθες:

α. Ο προσδιορισμός των αναγκών του Υπουργείου σε 
οχήματα, η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και η 
αξιολόγηση των προσφορών για την προμήθειά τους.

β. Η μέριμνα για τον κατάλληλο εξοπλισμό των 
οχημάτων.

γ. Η φροντίδα για την έγκριση της κυκλοφορίας των 
οχημάτων, την ασφάλισή τους και τον καθορισμό μέτρων 
ασφάλειας και χώρων στάθμευσης και φύλαξης.

δ. Η φροντίδα για το χαρακτηρισμό των οχημάτων ως 
ακαταλλήλων και για την παράδοσή τους στον ΟΔΔΥ.

ε. Η γνωμάτευση για τον καταλογισμό ζημιών οχημά
των.

στ. Η κατανομή των οχημάτων και του εξοπλισμού τους 
στις υπηρεσίες.

ζ. Η παρακολούθηση της οργανικής δύναμης κάθε 
υπηρεσίας σε οδηγούς οχημάτων.

η. Ο έλεγχος της κίνησης οχημάτων και ο καθορισμός 
των συνοδευτικών εγγράφων και των διαδικασιών κίνησής 
τους.

θ. Η παρακολούθηση των εργασιών των συνεργείων, 
ι. Ο καθορισμός κλίμακας κατανάλωσης καυσίμων, 

λιπαντικών και ανταλλακτικών.
ια. Η φροντίδα για τον εφοδιασμό του προσωπικού του 

Υπουργείου με υπηρεσιακές άδειες οδηγού και άδειες 
εκγυμναστή οδηγών.

ιβ. Η τήρηση σχεδίων μεταφορών ειρηνικής και πολε
μικής περιόδου.

Αρθρο 60
3ο Τμήμα: Οπλισμού και κτιρίων

Οι αρμοδιότητες του τμήματος οπλισμού και κτιρίων 
είναι οι ακόλουθες:

α. Ο προσδιορισμός των αναγκών του Υπουργείου σε 
οπλισμό, η σύνταξη προδιαγραφών και η αξιολόγηση 
προσφορών για την προμήθειά του.

β. Η οργάνωση και λειτουργία σκοπευτηρίων.
γ. Η εκπόνηση οδηγιών για τη χρήση και συντήρηση 

ειδών οπλισμού.
δ. Η κατανομή και ανακατανομή του οπλισμού στις 

υπηρεσίες και η τήρηση σχετικών στοιχείων.
ε. Η γνωμάτευση για τον καταλογισμό ζημιών ή 

απωλειών οπλισμού.
στ. Η φροντίδα για τη συντήρηση των κτιρίων του 

Υπουργείου.
ζ. Η μελέτη και επίβλεψη των κτιριολογικών προγραμ

μάτων του Υπουργείου.
η. Η φροντίδα για την αγορά οικοπέδων και κτιρίων, για 

την έκδοση οικοδομικών αδειών για την ένταξη των 
κτιριακών έργων στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 
και το διορισμό υπολόγων διαχειριστών.



Αρθρο 61 Αρθρο 63
Υποδιευθύνσεις τεχνικών εφαρμογών 1ο Τμήμα: Ενημέρωσης

1. Στο νομό Αττικής λειτουργεί υποδιεύθυνση τεχνικών 
εφαρμογών Νότιας Ελλάδας με τα εξής τμήματα:

α. 1ο Τμήμα: Τυπογραφείου.
β. 2ο Τμήμα: Συνεργείου οχημάτων.
γ. 3ο Τμήμα: Συνεργείου Τεχνικών μέοων.
δ. 4ο Τμήμα: Συνεργείου Οπλισμού.
ε. 5ο Τμήμα: Συνερνείου κτιρίων.
στ. 6ο Τμήμα: Κίνησης οχημάτων.

2. Το τμήμα τυπογραφείου είναι αρμόδιο για την εκτέλε
ση όλων των εργασιών εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας, 
που του επιτρέπει ο τεχνικός εξοπλισμός του. Το 
τμήμα συνεργείων οχημάτων είναι αρμόδιο για τη 
συντήρηση και επισκευή των οχημάτων των υπηρεσιών. 
Το τμήμα συνεργείου τεχνικών μέσων για την επι
σκευή και συντήρηση του τηλεπικοινωνιακού υλικού, 
των λοιπών τεχνικών μέσων και των γενικών εφοδίων 
των υπηρεσιών της Νότιας Ελλάδας. Το τμήμα 
συνεργείων οπλισμού είναι αρμόδιο για την επισκευή 
και συντήρηση των όπλων και την αναγόμωση των 
φυσιγγίων. Το τμήμα συνεργείου κτιρίων είναι αρμόδιο 
για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων του 
Υπουργείου.

3. Οι αρμοδιότητες του τμήματος κίνησης οχημάτων 
είναι οι ακόλουθες:

α. Η διατήρηση εφεδρικής δύναμης οχημάτων και η 
κινητοποίηση οχημάτων από τα κατανεμημένα στις 
υπηρεσίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

β. Η φροντίδα για τη μεταφορά προσωπικού, υλικών 
και εφοδίων του Υπουργείου.

4. Τα τμήματα της υποδιεύθυνσης τεχνικών εφαρμογών 
Νότιας Ελλάδας υποστηρίζουν όλες τις υπηρεσίες του 
Υπουργείου που εδρεύουν στα Επτάνησα, την ' Ηπει
ρο, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Κρήτη 
και τα Νησιά του Αιγαίου, εκτός του τμήματος 
τυπογραφείου που εξυπηρετεί το σύνολο των υπηρε
σιών του Υπουργείου.

5. Στο νομό Θεσσαλονίκης λειτουργεί υποδιεύθυνση τε
χνικών εφαρμογών Βόρειας Ελλάδας, που περιλαμβά
νει τα ίδια τμήματα με εκείνα της υποδιεύθυνσης 
Νότιας Ελλάδας, πλην του τμήματος τυπογραφείου και 
με αντίστοιχες αρμοδιότητες, για την υποστήριξη των 
υπηρεσιών των υπολοίπων διαμερισμάτων της χώρας.

Αρθρο 62
Διεύθυνση δημόσιων σχέσεων

Η διεύθυνση δημόσιων σχέσεων έχει τα εξής τμήματα:

α. 1ο Τμήμα: Ενημέρωσης.

β. 2ο Τμήμα: Κοινωνικών σχέσεων.

γ. 3ο Τμήμα: Εκδόσεων.

Οι αρμοδιότητες του τμήματος ενημέρωσης είναι οι 
ακόλουθες:

α. Η αποδελτίωση του ελληνικού ημερήσιου και περιο
δικού Τύπου, η σύνταξη δελτίου Τύπου και η διανομή του 
στις υπηρεσίες του Υπουργείου.

β. Η προβολή του έργου του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης και η ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότη
τες του Υπουργείου και της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω 
του Τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

γ. Η απάντηση στα δημοσιεύματα του Τύπου που 
αφορούν το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και την Ελληνική 
Αστυνομία.

δ. Η επαφή με τους δημοσιογράφους και λοιπούς 
παράγοντες ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού.

ε. Η τήρηση αρχείου δημοσιευμάτων που αφορούν το 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

στ. Η μέριμνα για την παραγωγή ή την προμήθεια και 
προβολή κινηματογραφικών ταινιών και διαφανειών, μορ
φωτικού και πληροφοριακού περιεχομένου.

ζ. Η επιμέλεια παραγωγής ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

η. Η φωτογραφική και ραδιοτηλεοπτική κάλυψη δρα
στηριοτήτων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

θ. Η ανάπτυξη σχέσεων με ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα και 
η παροχή συνδρομών σε τηλεοπτικούς, θεατρικούς και 
κινηματογραφικούς παραγωγούς.

ι. Η τήρηση αρχείου φωτογραφικού και τηλεοπτικού 
υλικού.

Αρθρο 64
2ο Τμήμα: Κοινωνικών σχέσεων

Οι αρμοδιότητες του τμήματος κοινωνικών σχέσεων 
είναι οι ακόλουθες:

α. Η οργάνωση τελετών, εορτών, δεξιώσεων και 
λοιπών κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων για την 
προβολή του έργου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

β. Η συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας σε παρε
λάσεις, εθνικές εορτές και άλλες επετείους και η 
αντιπροσώπευσή της σε πολιτιστικές και κοινωνικές 
εκδηλώσεις, που οργανώνονται από άλλους φορείς.

γ, Η οργάνωση εορτών, μορφωτικών, πολιτιστικών και 
ψυχαγωγικών οργανώσεων για το προσωπικό της Ελληνι
κής Αστυνομίας και των οικογενειών τους.

δ. Η μέριμνα για την υλική και ηθική αρωγή του 
προσωπικού και των μελών των οικογενειών τους, 

ε. Η μέριμνα απόδοσης επικήδειων τιμών, 
στ. Η ανάπτυξη σχέσεων με συλλόγους, σωματεία και 

οργανώσεις κοινωνικού, μορφωτικού, επιστημονικού και 
πολιτιστικού χαρακτήρα.

ζ. Η εισήγηση για τη βράβευση πράξεων ιδιωτών, που 
έχουν σχέση με την αποστολή του Υπουργείου Δημόσιας



Τάξης.
η. Η ανάπτυξη σχέσεων με συλλόγους φίλων της 

Ελληνικής Αστυνομίας και συλλόγους αποστράτων της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

θ. Η μέριμνα διοργάνωσης εκθέσεων για τη δραστη
ριότητα της Ελληνικής Αστυνομίας.

ι. Η εξέταση των παραπόνων των πολιτών και η 
παραπομπή των υποθέσεων στην καθ' ύλην και τόπο 
αρμόδια υπηρεσία.

ια. Η ανάπτυξη σχέσεων με διεθνείς ενώσεις αστυνο
μικών.

Η φροντίδα για τη φιλοξενία ξένων επισήμων και 
προσκεκλημένων του Υπουργείου.

ιβ. Η διοργάνωση συνεδρίων και διεθνών συναντήσεων 
αστυνομικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα.

ιγ. Η μέριμνα για την πραγματοποίηση ταξιδίων της 
ηγεσίας και του προσωπικού στο εξωτερικό για επίσημες 
επισκέψεις ή υπηρεσιακές αποστολές.

ιδ. Η διεξαγωγή της εθιμοτυπικής αλληλογραφίας της 
ηγεσίας του Υπουργείου και η ενημέρωσή τους για τις 
εθιμοτυπικές παραστάσεις και εκδηλώσεις.

ιε. Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων για φιλαν
θρωπικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς και η έγκριση 
συμμετοχής προσωπικού του Υπουργείου σε δραστηριό
τητες αθλητικών συλλόγων και σωματείων.

ιστ. Η συμμετοχή της φιλαρμονικής της Ελληνικής 
Αστυνομίας σε τελετές, παρελάσεις και εθνικές εορτές 
και η έγκριση συμμετοχής της φιλαρμονικής της Ελληνι
κής Αστυνομίας σε ψυχαγωγικές, θρησκευτικές και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις.

ιζ. Η οργάνωση μουσικών εκδηλώσεων για την ψυχα
γωγία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του 
κοινού.

ιη. Η μέριμνα οργάνωσης και λειτουργίας θερέτρων και 
παιδικών εξοχών για το προσωπικό και τα μέλη των 
οικογενειών τους.

ιθ. Η φροντίδα για την εξυπηρέτηση των θρησκευτικών 
αναγκών του προσωπικού και για τη συνεργασία του 
Υπουργείου με την Εκκλησία της Ελλάδας.

' Αρθρο 65
3ο Τμήμα: Εκδόσεων

Οι αρμοδιότητες του τμήματος εκδόσεων είναι οι 
ακόλουθες:

α. Η επιμέλεια της έκδοσης του περιοδικού του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και η παρακολούθηση των 
συνδρομητών.

β. Η τήρηση αρχείου δημοσιογραφικής ύλης, φωτογρα
φικού υλικού και βιβλιοθήκης για τις ανάγκες των 
εκδόσεων.

γ. Η επιμέλεια όλων των εκδόσεων πόυ αποβλέπουν 
στην προώθηση των δημοσίων σχέσεων και της προβολής 
του Υπουργείου.

δ. Η διαχείριση των εσόδων από τις εκδόσεις.

ΤΜΗΜΑ ΣΤ'
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 

ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ

Αρθρο 66
Διεύθυνση οικονομικής επιθεώρησης

1. Η διεύθυνση οικονομικής επιθεώρησης υπάγεται α
πευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και 
οι αρμοδιότητές της είναι οι ακόλουθες:

α. Ο έλεγχος των διαχειρίσεων χρηματικού όλων 
των υπηρεσιών του Υπουργείου.

β. Ο έλεγχος των διαχειρίσεων υλικού όλων των 
υπηρεσιών του Υπουργείου.

γ. Ο έλεγχος της λειτουργίας του ελεγκτηρίου 
δαπανών και των λοιπών οικονομικών υπηρεσιών του 
Υπουργείου.

2. Η διεύθυνση διαιρείται στο τμήμα ελέγχου κεντρικών 
υπηρεσιών και στο τμήμα ελέγχου περιφερειακών 
υπηρεσιών.

Άρθρο 67
Περιφερειακοί επιθεωρητές

1. Οι περιφερειακοί επιθεωρητές είναι εννέα (9), φέρουν 
βαθμό υποστρατήγου αστυνομίας και υπάγονται απευ
θείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Οι περιφερειακοί επιθεωρητές έχουν ως αποστολή το 
συντονισμό και τον έλεγχο του έργου των περιφερει
ακών υπηρεσιών. Οι ειδικότερες αρμοδιότητές τους 
είναι οι ακόλουθες:

α. Παρακολουθούν την εφαρμογή των νόμων, του 
οργανισμού και των κανονισμών του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και των αποφάσεων και διαταγών της 
ηγεσίας από τις περιφερειακές υπηρεσίες.

β. Μετρούν την απόδοση και την παραγωγικότητα 
των υπηρεσιών.

γ. Συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας των διευ
θυντών των αστυνομικών διευθύνσεων της δικαιοδο
σίας τους.

δ. Διενεργούν και διατάσσουν ένορκες διοικητικές 
εξετάσεις.

ε. Παρακολουθούν την εφαρμογή και απόδοση των 
μέτρων, μεθόδων και διαδικασιών, που ορίζουν ο 
εσωτερικός κανονισμός και οι διαταγές της ηγεσίας 
και την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί από τα 
προγράμματα του Υπουργείου.

στ. Συγκρίνουν τα αποτελέσματα της δράσης των 
υπηρεσιών προς τους προγραμματισμένους στόχους 
και εισηγούνται στην ηγεσία και στους καθ’ ύλην 
αρμόδιους κλάδους τις απαραίτητες διορθώσεις και 
προσαρμογές στα μέσα και στους στόχους.

ζ. Στην περίπτωση ανάληψης κοινής δράσης από 
δύο ή περισσότερες αστυνομικές διευθύνσεις, συντο
νίζουν τη δράση αυτή σε συνεργασία με το τμήμα 
επιχειρήσεων της διεύθυνσης γενικής αστυνόμευσης



του κλάδου αστυνομίας τάξης, 
η. Εξετάζουν τα παράπονα και τις καταγγελίες των

πολιτών.
3. Η τοπική αρμοδιότητα και η έδρα των περιφερειακών 

επιθεωρητών καθορίζεται ως εξής:
α. Αστυνομικές Διευθύνσεις Δωδεκανήσου, Κυκλά

δων, Λέσβου, Σάμου και Χίου με έδρα την Αθήνα.
β. Αστυνομικές Διευθύνσεις Ηρακλείου, Λασιθίου, 

Ρεθύμνης, Χανιών με έδρα τα Χανιά.
γ. Αστυνομικές Διευθύνσεις Αργολίδας, Αρκαδίας, 

Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας με έδρα την 
Τρίπολη.

δ. Αστυνομικές Διευθύνσεις Αχαΐας, Αιτωλίας, Α
καρνανίας, Ζακύνθου, Ηλείας και Κεφαλληνίας με 
έδρα την Πάτρα.

ε. Αστυνομικές Διευθύνσεις Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευ
ρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας με έδρα τη Λαμία.

στ. Αστυνομικές Διευθύνσεις Γρεβενών, Καρδίτσας, 
Λάρισας, Μαγνησίας, Πιερίας και Τρικάλων με έδρα τη 
Λάρισα.

ζ. Αστυνομικές Διευθύνσεις Αρτας, Θεσπρωτίας, 
Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Λευκάδας και Πρέβεζας με 
έδρα τα Ιωάννινα.

η. Αστυνομικές Διευθύνσεις Ημαθίας, Καστοριάς, 
Κιλκίς, Πέλλας, Φλώρινας και Χαλκιδικής με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη.

θ. Αστυνομικές Διευθύνσεις Δράμας, Εβρου, Κα
βάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Σερρών με έδρα την 
Καβάλα.

4. Στις γενικές αστυνομικές διευθύνσεις Αττικής και 
Θεσσαλονίκης καθήκοντα περιφερειακού επιθεωρητή 
ασκούν οι γενικοί διευθυντές.

Αρθρο 68
Υπηρεσίες ασφαλείας απευθείας υπαγόμενες στον 

Αρχηγό

1. Η υπηρεσία ασφαλείας του Προέδρου της Δημοκρα
τίας έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το 
άρθρο 14 του ν.δ. 3365/1955, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 2 του ν.δ. 388/1974.

2. Η υπηρεσία ασφαλείας της Βουλής των Ελλήνων έχει 
την ευθύνη της ασφάλειας του κτιρίου της Βουλής και 
των υπηρεσιών της και της τάξης κατά τις συνεδριά
σεις της, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής και 
τις οδηγίες του προέδρου της.

3. Η υπηρεσία ασφαλείας του Προέδρου της Κυβέρνη
σης έχει την ευθύνη της ασφάλειας του Πρωθυ
πουργού και όλων των χώρων και των μέσων λειτουρ
γίας του πολιτικού γραφείου και λειτουργεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 1299/1982 (ΦΕΚ 129 Α).

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ Α'
ΓΕΝΙΚΑ

Αρθρο 69 
Γενική διόρθωση

Περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου ονομάζον
ται αυτές που έχουν αρμοδιότητα σε ένα νομό ή σε 
τμήμα του και είναι οι ακόλουθες: 

α. Η γενική αστυνομική διεύθυνση Αττικής, 
β. Η γενική αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης, 
γ. Η αστυνομική διεύθυνση Αιτωλίας,
δ. Η αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας,
ε. Η· αστυνομική διεύθυνση Αργολίδας,

στ. Η αστυνομική διεύθυνση Αρκαδίας,
ζ. Η αστυνομική διεύθυνση Αρτας, 
η. Η αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας. 
θ. Η αστυνομική διεύθυνση Βοιωτίας, 
ι. Η αστυνομική διεύθυνση Γρεβενών. 
ια. Η αστυνομική διεύθυνση Δράμας, 
ιβ. Η αστυνομική διεύθυνση Δωδεκανήσου. 
ιγ. Η αστυνομική διεύθυνση Εβρου, 
ιδ. Η αστυνομική διεύθυνση Εύβοιας, 
ιε. Η αστυνομική διεύθυνση Ευρυτανίας, 
ιστ. Η αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου, 
ιζ. Η αστυνομική διεύθυνση Ηλείας, 
ιη. Η αστυνομική διεύθυνση Ημαθίας, 
ιθ. Η αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, 
κ. Η αστυνομική διεύθυνση Θεσπρωτίας, 
κα. Η αστυνομική διεύθυνση Ιωαννίνων. 
κβ. Η αστυνομική διεύθυνση Καβάλας, 
κγ. Η αστυνομική διεύθυνση Καρδίτσας, 
κδ. Η αστυνομική διεύθυνση Καστοριάς, 
κε. Η αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας, 
κστ. Η αστυνομική διεύθυνση Κεφαλληνίας, 
κζ. Η αστυνομική διεύθυνση Κιλκίς, 
κη. Η αστυνομική διεύθυνση Κοζάνης, 
κθ. Η αστυνομική διεύθυνση Κορινθίας, 
λ. Η αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων, 
λα. Η αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας, 
λβ. Η αστυνομική διεύθυνόη Λαρίσης. 
λγ. Η αστυνομική διεύθυνση Λασιθίου. 
λδ. Η αστυνομική διεύθυνση Λέσβου, 
λε. Η αστυνομική διεύθυνση Λευκάδας, 
λστ. Η αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας, 
λζ. Η αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας, 
λη. Η αστυνομική διεύθυνση Ξάνθης, 
λθ. Η αστυνομική διεύθυνση Πέλλας, 
μ. Η αστυνομική διεύθυνση Πιερίας, 
μα. Η αστυνομική διεύθυνση Πρέβεζας, 
μβ. Η αστυνομική διεύθυνση Ρεθύμνης. 
μγ. Η αστυνομική διεύθυνση Ροδόπης, 
μδ. Η αστυνομική διεύθυνση Σάμου.

4. Οι παραπάνω υπηρεσίες υπάγονται απευθείας στον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και αντιστοιχούν 
προς αστυνομικές διευθύνσεις.



με. l-i αστυνομική διεύθυνση Σερρών, 
μστ. Η αστυνομική διεύθυνση Τρικάλων, 
μζ. Η αστυνομική διεύθυνση Φθιώτιδας,
μη. Η αστυνομική διεύθυνση Φλώρινας,
μθ. Η αστυνομική διεύθυνση Φωκίδας,
ν. Η αστυνομική διεύθυνση Χαλκιδικής, 
να. Η αστυνομική διεύθυνση Χανιών,
νβ. Η αστυνομική διεύθυνση Χίου.

Αρθρο 70 
Εδρα - αντιστοιχία

1. Εδρα κάθε αστυνομικής διεύθυνσης είναι η έδρα του 
νομού. Η αστυνομική διεύθυνση Αιτωλίας εδρεύει στο 
Μεσολόγγι και η αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας 
στο Αγρίνιο. Οι γενικές αστυνομικές διευθύνσεις 
εδρεύουν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

2. Οι αστυνομικές διευθύνσεις είναι μεταξύ τους ισότι
μες, καθώς και προς τις κεντρικές υπηρεσίες που 
φέρουν τον ίδιο τίτλο.
Οι γενικές αστυνομικές διευθύνσεις είναι μεταξύ τους 
ισότιμες.
Ισότιμες μεταξύ τους είναι και οι υποδιαιρέσεις των 
γενικών αστυνομικών διευθύνσεων και των αστυνομι
κών διευθύνσεων που φέρουν τον ίδιο τίτλο.

ΤΜΗΜΑ Β'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Αρθρο 71
Διάρθρωση και αρμοδιότητες των γενικών 

αστυνομικών διευθύνσεων

1. Η γενική αστυνομική διεύθυνση διαιρείται στις εξής 
διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση τάξης, 
β. Διεύθυνση ασφάλειας, 
γ. Διεύθυνση τροχαίας.

2. Η γενική αστυνομική διεύθυνση, μέσα στα όρια της 
τοπικής δικαιοδοσίας της, είναι αρμόδια για την 
άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης, της 
αστυνομίας τροχαίας, της αστυνομίας δημόσιας ασφά
λειας, της αστυνομίας κρατικής ασφάλειας και της 
πολιτικής κινητοποίησης όπως προσδιορίζονται στα 
άρθρα 4,5 και 6 του ν. 1481/1984.

Η διεύθυνση τάξης της γενικής αστυνομικής διεύθυν
σης ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνομίας γενικής 
αστυνόμευσης, της πολιτικής κινητοποίησης και της 
διοικητικής υποστήριξης και περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
υπηρεσίες:

α. Υποδιεύθυνση διοικητικής υποστήριξης.

β. Υποδιεύθυνση φυλακών-μεταγωγών-δικαστηρίων. 
γ. Υποδιεύθυνση γενικής αστυνόμευσης, 
δ. Υποδιεύθυνση αγορανομίας, 
ε. Αστυνομικά τμήματα τάξης.

Αρθρο 73
Υποδιεύθυνση διοικητικής υποστήριξης

1. Η υποδιεύθυνση διοικητικής υποστήριξης περιλαμβά
νει τα εξής τμήματα:

α. Τμήμα εσωτερικών λειτουργιών, 
β. Τμήμα προσωπικού.
γ. Τμήμα διαχείρισης χρηματικού και υλικού.

2. Οι αρμοδιότητες του τμήματος εσωτερικών λειτουρ
γιών είναι οι ακόλουθες:

α. Η διακίνηση της αλληλογραφίας, 
β. Η φροντίδα για τη διάθεση του προσωπικού στις 

τακτικές και έκτακτες εσωτερικές υπηρεσίες και ο 
έλεγχος της κανονικής εκτέλεσης των υπηρεσιών 
αυτών.

γ. Ο έλεγχος της κανονικής προσέλευσης και 
αποχώρησης του προσωπικού.

δ. Η τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφάλειας 
του οικήματος της οικείας γενικής αστυνομικής 
διεύθυνσης και των λοιπών σχεδίων πολιτικής κινητο
ποίησης.

ε. Η μέριμνα για τη φρούρηση, την ασφάλεια, την 
καθαριότητα, την ευταξία και τη συντήρηση του 
οικήματος της οικείας γενικής αστυνομικής διεύθυν
σης.
στ. Η ευθύνη για τη λειτουργία της λέσχης και του 

καφενείου.
ζ. Η οργάνωση και εποπτεία της κίνησης των 

οχημάτων.
η. Η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των 

λοιπών τηλεπικοινωνιακών μέσων.
3. Οι αρμοδιότητες του τμήματος προσωπικού είναι οι 

ακόλουθες:
α. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων προσωπικού της 

γενικής αστυνομικής διεύθυνσης.
β. Η φροντίδα για τη διενέργεια ενόρκων διοικητι

κών εξετάσεων.

4. Οι αρμοδιότητες του τμήματος διαχείρισης χρηματικού 
και υλικού είναι οι ακόλουθες:

α. Η φροντίδα για τη μισθοδοσία του προσωπικού, 
β. Ο εφοδιασμός με όλα τα απαραίτητα μέσα, 

μηχανήματα και υλικά και η μέριμνα για την καλή 
λειτουργία και συντήρησή τους.

γ. Η προμήθεια και διανομή των εφοδίων και των 
υλικών στο προσωπικό και στις υπηρεσίες της γενικής 
αστυνομικής διεύθυνσης, 

δ. Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής.

5. Η υποδιεύθυνση υποστήριξης της γενικής αστυνομι
κής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει και τμή
μα υγειονομικού για την υγειονομική περίθαλψη του



προσωπικού του Υπουργείου που υπηρετεί στη Βόρεια 
Ελλάδα.

1. Η υποδιεύθυνση φυλακών-μεταγωγών-δικαστηρίων πε
ριλαμβάνει τα εξής τμήματα:

α. Τμήμα φρούρησης φυλακών, 
β. Τμήμα μεταγωγών κρατουμένων, 
γ. Τμήμα τάξης δικαστηρίων.

2. Το τμήμα φρούρησης φυλακών είναι αρμόδιο για την 
εξωτερική φρούρηση των σωφρονιστικών καταστημά
των και φυλακών. Το τμήμα μεταγωγών κρατουμένων 
είναι αρμόδιο για την ασφαλή μεταγωγή των κρατου
μένων στις φυλακές και τα δικαστήρια και για τη 
συνοδεία χρηματαποστολών του δημοσίου εκτός των 
ορίων της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης. Το τμήμα 
τάξης δικαστηρίων είναι αρμόδιο να τηρεί την τάξη 
στους χώρους των δικαστηρίων.

Αρθρο 75
Υποδιεύθυνση γενικής αστυνόμευσης

1. Η υποδιεύθυνση γενικής αστυνόμευσης περιλαμβάνει 
τα εξής τμήματα:

α. Τμήμα επιχειρήσεων, 
β. Τμήμα άμεσης δράσης, 
γ. Τμήμα εφαρμογής νομοθεσίας.

2. Το τμήμα επιχειρήσεων έχει τα εξής καθήκοντα:
α. Εκπόνηση σχεδίων επιχειρήσεων των δυνάμεων 

της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης.
β. Προετοιμασία της λήψης μέτρων αντιμετώπισης 

δημοσίων συναθροίσεων, συγκεντρώσεων και καταστά
σεων διατάραξης της τάξης.

γ. Λειτουργία της αίθουσας επιχειρήσεων της γενι
κής αστυνομικής διεύθυνσης.

δ. Συντονισμός των επιχειρήσεων, καθοδήγηση των 
δυνάμεων στην εκτέλεση των σχεδίων.

ε. Διαρκής λήψη και μετάδοση εντολών, οδηγιών 
και πληροφοριών από και προς τις υπηρεσίες και τα 
οχήματα.
στ. Φρούρηση ιδιαίτερα επικίνδυνων στόχων εγκλη

ματικών ενεργειών.
ζ. Εκτέλεση ειδικών αποστολών και επιχειρήσεων.

3. Το τμήμα άμεσης δράσης έχει τα εξής καθήκοντα:
α. Αμεση και συνεχής παροχή υπηρεσιών προς του 

πολίτες.
β. Άμεση επέμβαση στα συμβάντα αστυνομικής 

δραστηριότητας.
γ. Συνεχής περιπολία για την εξασφάλιση της 

δημόσιας τάξης.
4. Το τμήμα εφαρμογής νομοθεσίας έχει τα εξής 

καθήκοντα:

α. Εκδοση αστυνομικών διατάξεων της γενικής 
αστυνομικής διεύθυνσης.

β. Παροχή οδηγιών προς τα τμήματα τάξης για την 
εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τη δημόσια τάξη 
και την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης.

γ. Καθοδήγηση των τμημάτων στο χειρισμό θεμάτων 
πολιτικής κινητοποίησης.

δ Άσκηση της δίωξης των πταισματικών παραβά
σεων και άσκηση καθηκόντων δημοσίου κατηγόρου, 

ε. Παροχή συνδρομής σε κρατικές υπηρεσίες, 
στ. Συντονισμός του έργου των κοινοτικών φυλάκων, 

έλεγχος εφαρμογής των κανονισμών άρδευσης? έκδο
ση αγρονομικών διατάξεων, εκτέλεση καθηκόντων 
δημοσίου κατηγόρου αγροτικών αδικημάτων και διορι
σμός υδρονομικών οργάνων και πραγματογνωμόνων.

Άρθρο 76
Υποδιεύθυνση αγορανομίας

1. Η υποδιεύθυνση αγορανομίας περιλαμβάνει τα εξής 
τμήματα:

α. Τμήμα ελέγχου χονδρεμπορίου και βιομηχανιών, 
β. Τμήμα δειγματοληψιών-μέτρων και σταθμών, 
γ. Τμήμα ελέγχου λιανικού εμπορίου-δημοσίων κέν

τρων και τιμών.
δ. Αστυνομικά τμήματα αγορανομίας.

2. Το τμήμα ελέγχου χονδρεμπορίου και βιομηχανιών 
ενεργεί αγορανομικό έλεγχο στις επιχειρήσεις χονδρι
κής ή ημιχονδρικής πώλησης, στις βιομηχανίες και 
βιοτεχνίες καταναλωτικών ειδών και σχηματίζει τις 
σχετικές δικογραφίες.

3. Το τμήμα δειγματοληψιών-μέτρων και σταθμών ενερ
γεί δειγματοληψίες σε όλα τα είδη βιοτικής ανάγκης 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενεργεί έλεγχο 
στα πρατήρια και οχήματα μεταφοράς και διάθεσης 
καυσίμων και φροντίζει για τη σφράγιση των μέτρων 
και των σταθμών.

4. Το τμήμα ελέγχου λιανικού εμπορίου-δημοσίων κέν
τρων και τιμών ενεργεί αγορανομικό έλεγχο στα 
καταστήματα λιανικής πώλησης, στα δημόσια κέντρα, 
στα κινητά καταστήματα, στις λαϊκές και δημοτικές 
αγορές και συντάσσει τις σχετικές δικογραφίες. 
Επίσης παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών και 
συντάσσει τα δελτία τιμών.

5. Το αστυνομικό τμήμα αγορανομίας της γενικής αστυ
νομικής διεύθυνσης φροντίζει για την εφαρμογή της 
αγορανομικής νομοθεσίας και περιλαμβάνει τα εξής 
γραφεία:

α. Γραφείο ελέγχου χονδρεμπορίου και βιομηχανιών, 
β. Γραφείο δειγματοληψιών-μέτρων και σταθμών, 
γ. Γραφείο ελέγχου λιανικού εμπορίου-δημοσίων 

κέντρων και τιμών.
δ. Γραφείο διοικητικής υποστήριξης.

6. Τα γραφεία του αστυνομικού τμήματος αγορανομίας 
έχουν τα ίδια καθήκοντα με εκείνα των τμημάτων 
υποδιεύθυνσης αγορανομίας, όπως ορίζονται στις



προηγούμενες παραγράφους αυτού του άρθρου.
7. Το γραφείο διοικητικής υποστήριξης έχει τα ίδια 

καθήκοντα με εκείνα του αντίστοιχου γραφείου του 
αστυνομικού τμήματος τάξης, όπως ορίζονται στην 
παράγραφο 6 του άρθου 76 του παρόντος. .

8. Τα αστυνομικά τμήματα αγορανομίας της γενικής 
αστυνομικής διεύθυνσης Αττικής είναι επτά (7) και ανά 
ένα εδρεύουν στους Δήμους Αθηνών, Πειραιώς, Αγίου 
Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, Γλυφάδας, Νέας Ιωνίας, Αγίας 
Παρασκευής ή Κρωπίας.

9. Τα αστυνομικά τμήματα αγορανομίας της γενικής 
αστυνομιής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης είναι δύο (2) 
και εδρεύουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

10. Η τοπική αρμοδιότητα των αστυνομικών τμημάτων 
αγορανομίας καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και της παραγράφου 
4 του άρθρου 11 του ν. 1481/1984.

Αρθρο 77
Αστυνομικό τμήμα τάξης 

της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης

1. Το αστυνομικό τμήμα τάξης της γενικής αστυνομικής 
διεύθυνσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα γραφεία:

α. Γραφείο γενικής αστυνόμευσης, 
β. Γραφείο πολιτικής άμυνας, 
γ. Γραφείο αγροτικής ασφάλειας, 
δ. Γραφείο τουρισμού, 
ε. Γραφείο φρούρησης στόχων, 

στ. Γραφείο διοικητικής υποστήριξης.

2. Το γραφείο γενικής αστυνόμευσης ασκεί τις αρμοδιό
τητες της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης, εκτελεί 
τις εργασίες εξυπηρέτησης άλλων Υπουργείων και 
κρατικών φορέων, που έχουν ανατεθεί στο Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης με ειδικούς νόμους, και φροντίζει για 
τη διενέργεια αστυνομικών περιπολιών στην περιοχή 
της δικαιοδοσίας του τμήματος.

3. Το γραφείο πολιτικής άμυνας ασκεί τις αρμοδιότητες 
της πολιτικής κινητοποίησης.

4. Το γραφείο αγροτικής ασφάλειας λειτουργεί μόνο σε 
αστυνομικά τμήματα τάξης, στην περιοχή των οποίων 
υπάρχουν αγροτικές εκτάσεις, και είναι αρμόδιο για 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων αγροτικής ασφάλειας 
και το συντονισμό των εργασιών αγροτικής ασφάλειας 
των κοινοτικών φυλάκων.

5. Το γραφείο τουρισμού φροντίζει για την εφαρμογή 
των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας και εξυπη
ρετεί τους τουρίστες. Το γραφείο φρούρησης στόχων 
φροντίζει για την τοποθέτηση σκοπών στους πιθανούς 
στόχους εγκληματικών ενεργειών και για την ασφαλή 
διενέργεια των χρηματαποστολών.

6. Το γραφείο διοικητικής υποστήριξης χειρίζεται τα 
θέματα προσωπικού, διαχειρίζεται το χρηματικό και το 
υλικό, εξασφαλίζει τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και 
την εσωτερική λειτουργία του αστυνομικού τμήματος,

τηρεί το αρχείο, δέχεται τα αιτήματα των πολιτών και 
μεριμνά για την ικανοποίησή τους.

7. Η τοπική αρμοδιότητα των αστυνομικών τμημάτων 
τάξης κάθε γενικής αστυνομικής διεύθυνσης καθορί
ζεται με τον πίνακα χωρογραφικής κατανομής των 
υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και 
της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 1481/1984.

Αρθρο 78
Διεύθυνση ασφάλειας

Η διεύθυνση ασφάλειας της γενικής αστυνομικής διεύ
θυνσης ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνομίας δημόσιας 
ασφάλειας και της αστυνομίας κρατικής ασφάλειας και 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

α. Υποδιεύθυνση κρατικής ασφάλειας, 
β. Υποδιεύθυνση δημόσιας ασφάλειας, 
γ. Υποδιεύθυνση αλλοδαπών, 
δ. Υποδιεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών, 
ε. Υποδιεύθυνση αρχείων πληροφοριών, 

στ. Αστυνομικά τμήματα ασφάλειας.

Αρθρο 79
Υποδιεύθυνση κρατικής ασφάλειας

1. Η υποδιεύθυνση κρατικής ασφάλειας περιλαμβάνει τα 
εξής τμήματα:

α. 1ο Τμήμα: Προστασίας πολιτεύματος,
β. 2ο Τμήμα: Οπλων και εκρηκτικών,
γ. 3ο Τμήμα: Προστασίας επισήμων,

δ. 4ο Τμήμα: Ειδικών ερευνών.

2. Το τμήμα προστασίας πολιτεύματος παρακολουθεί τη 
δραστηριότητα των εξτρεμιστών και τυχόν οργανώ- 
σεών τους και προλαμβάνει ή καταστέλλει τις ενέρ- 
γειές τους που στρέφονται κατά του συνταγματικού 
πολιτεύματος. Το τμήμα όπλων και εκρηκτικών παρα
κολουθεί τη διακίνησή τους και φροντίζει για την 
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Επίσης εκδίδει 
τις άδειες οπλοφορίας και εμπορίας όπλων, εκρηκτι
κών υλών και πυροτεχνημάτων. Το τμήμα προστασίας 
επισήμων φροντίζει για την ασφάλεια των επισήμων 
προσώπων ελληνικής ιθαγένειας. Το τμήμα ειδικών 
ερευνών χειρίζεται τις υποθέσεις Που αναφέρονται 
στην εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για τα 
θέματα που αφορούν ιδιαίτερα κοινωνικά, πολιτιστικά 
και θρησκευτικά ζητήματα αστυνόμευσης, τη συλλογή 
πληροφοριών για τα θέματα αυτά, τη σύνεργασία με 
τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς για την αντιμε
τώπιση των θεμάτων αυτών και την εν γένει παρακο
λούθηση των συναφών δραστηριοτήτων που στρέφον
ται κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος.



Αρθρο 80
Υποδιεύθυνση δημόσιας ασφάλειας

1. Η υποδιεύθυνση δημόσιας ασφάλειας περιλαμβάνει τα 
εξής τμήματα:

α. 1ο Τμήμα: Ληστειών-εγκλημάτων κατά της ζωής,
β. 2ο Τμήμα: Εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας,
γ. 3ο Τμήμα: Ναρκωτικών,
δ. 4ο Τμήμα: Οικονομικών εγκλημάτων,
ε. 5ο Τμήμα: Αρχαιοκαπηλίας, 

στ. 6ο Τμήμα: Ηθών, 
ζ. 7ο Τμήμά: Παιγνίων. 
η. 8ο Τμήμα: Αναζητήσεων.

2. Το τμήμα ληστειών-εγκλημάτων κατά της ζωής χειρί
ζεται τις υποθέσεις ληστειών, ανθρωποκτονιών, σωμα
τικών βλαβών, απειλών και εγκλημάτων κατά της 
προσωπικής ελευθερίας. Το τμήμα εγκλημάτων κατά 
της ιδιοκτησίας χειρίζεται τις υποθέσεις κλοπών, 
διαρρήξεων, ζωοκλοπών, ζωοκτονιών και αρπαγών 
τσαντών και αναζητά τα κλεμμένα αντικείμενα.

3. Το τμήμα.ναρκωτικών ελέγχει και διώκει την παράνομη 
καλλιέργεια, παρασκευή, κατοχή, διακίνηση και εμπο
ρία ναρκωτικών. Το τμήμα οικονομικών εγκλημάτων 
χειρίζεται τις υποθέσεις απιστίας, απάτης, εκβίασης, 
καταδολίευσης δανειστών, χρεωκοπίας, πλαστογρα
φίας, τοκογλυφίας, υπεξαγωγής εγγράφων, δωροδο
κίας, νόθευσης και παραβίασης απορρήτου. Επίσης 
είναι αρμόδιο για τις υποθέσεις παραβίασης της 
νομοθεσίας περί επιταγών, συναλλαγματικών, αξιογρά- 
φων εμπορικών εταιριών, της νομοθεσίας περί πνευ
ματικής ιδιοκτησίας, της νομοθεσίας περί το νόμισμα 
και την προστασία των καταναλωτών.

4. Το τμήμα αρχαιοκαπηλίας είγαι αρμόδιο για το χειρισμό 
υποθέσεων κλοπών και παράνομης εμπορίας έργων 
τέχνης και αρχαιοτήτων. Το τμήμα ηθών ελέγχει το 
προσωπικό των δημόσιων κέντρων και καταστημάτων 
και διώκει τα εγκλήματα περί τα ήθη.

5. Το τμήμα παιγνίων παρακολουθεί τη δραστηριότητα 
των λεσχών και διώκει τις παραβάσεις της νομοθεσίας 
περί παιγνίων, στοιχημάτων, εράνων, καζίνων και 
ιπποδρόμων. Το τμήμα αναζητήσεων φροντίζει για την 
εκτέλεση διωκτικών εγγράφων, αναζητάει εξαφανι- 
σθέντα άτομα και αντικείμενα και ελέγχει τη διακίνηση 
προσώπων στα ξενοδοχεία.

Αρθρο 81
Υποδιεύθυνση αλλοδαπών

1. Η υποδιεύθυνση αλλοδαπών περιλαμβάνει τα εξής 
τμήματα:

α. Τμήμα συντονισμού.
β. Τμήμα διοικητικών μέτρων.
γ. Τμήμα προστασίας ξένων επισήμων.

2. Το τμήμα συντονισμού συντονίζει και εποπτεύει το 
έργο αστυνομικών τμημάτων ασφάλειας για θέματα 
αλλοδαπών, συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και μεταβι
βάζει πληροφορίες για την παράνομη δράση τους και 
φροντίζει για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρό
ληψης και καταστολής.

3. Το τμήμα διοικητικών μέτρων είναι αρμόδιο για το 
χειρισμό θεμάτων αδειών εισόδου, παραμονής, 
εργασίας, παροχής πολιτικού ασύλου, ιθαγένειας, 
απελάσεων, για την εκτέλεση σχετικών δικαστικών 
αποφάσεων και για κάθε άλλη διοικητική πράξη που 
αφορά αλλοδαπούς.

4. Το τμήμα προστασίας ξένων επισήμων παίρνει τα 
αναγκαία μέτρα για την ασφαλή διαμονή στη χώρα των

^ένω ν  επισήμων.

Αρθρο 82
Υποδιεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών

Τ. Η υποδιεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών περιλαμ
βάνει τα εξής τμήματα:

α. Τμήμα εργαστηρίων, 
β. Τμήμα εξερευνήσεων, 
γ. Τμήμα δακτυλοσκοπίας, 
δ. Τμήμα αναγνώρισης.

2. Το τμήμα εργαστηρίων χρησιμοποιεί επιστημονικές και 
τεχνικές μεθόδους αξιοποίησης των πειστηρίων και 
ιχνών των εγκληματικών ενεργειών. Το τμήμα εξερευ
νήσεων διερευνά τους χώρους τέλεσης των εγκλημά
των και περισυλλέγει τα ίχνη και τα πειστήρια.

3. Το τμήμα δακτυλοσκοπίας ενεργεί τη δακτυλοσκοπική 
σήμανση των εγκληματιών και των υπόπτων και εξα
σφαλίζει την αναγνώρισή τους μέσω των δακτυλικών 
αποτυπωμάτων. Το τμήμα αναγνώρισης εξασφαλίζει 
την αναγνώριση των εγκληματιών με επιστημονικές και 
τεχνικές μεθόδους, όπως η μέθοδος του τρόπου 
διάπραξης του εγκλήματος (MODUS OPERANDI), η 
φωτογραφική και φωνητική μέθοδος και άλλες.

Αρθρο 83
Υποδιεύθυνση αρχείων πληροφοριών

1. Ή υποδιεύθυνση αρχείων πληροφοριών έχει την ευθύ- I 
νη τήρησης των κεντρικών αρχείων του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης με πληροφορίες και στοιχεία για 
πρόσωπα, αντικείμενα, μεθόδους, υποθέσεις και συμ
βάντα ποινικού και εγκληματολογικού περιεχομένου. Η I 
υποδιεύθυνση αρχείων πληροφοριών είναι κεντρική ] 
υπηρεσία και εποπτεύεται άμεσα από τον προϊστάμενο ι 
του κλάδου ασφάλειας. Λειτουργεί προσωρινά ως I 
υποδιεύθυνση της διεύθυνσης ασφάλειας της γενικής 
αστυνομικής διεύθυνσης Αττικής, μέχρι την πλήρη 
μηχανογράφηση των αρχείων και των διαδικασιών. 
Αντίστοιχη υποδιεύθυνση λειτουργεί και στα πλαίσια 
της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. I



2. Η υποδιεύθυνση αρχείων πληροφοριών περιλαμβάνει 
τα εξής τμήματα:

α. Τμήμα διεκπεραίωσης, 
β. Τμήμα ευρετηρίων, 
γ. Τμήμα αρχειοθέτησης, 
δ. Τμήμα τεχνικής επεξεργασίας.

3. Το τμήμα διεκπεραίωσης δέχεται και διακινεί τα 
πληροφοριακά έγγραφα και εφοδιάζει τις υπηρεσίες 
με αντίγραφά τους. Το τμήμα ευρετηρίων ενημερώνει 
και τηρεί τα ευρετήρια των αρχείων. Το τμήμα αρχειο
θέτησης τοποθετεί τα πληροφοριακά έγγραφα στα 
αρχεία. Το τμήμα τεχνικής επεξεργασίας φροντίζει για 
την εκκαθάριση των αρχείων, την καταστροφή των 
αχρήστων εγγράφων, τη θεματική αναδιάταξη και 
ενοποίηση των φακέλων και τη μηχανογράφηση των 
αρχείων.

Άρθρο 84
Αστυνονικό τμήμα ασφάλειας 

της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης

1. Το αστυνομικό τμήμα ασφάλειας της γενικής αστυνο
μικής διεύθυνσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα γραφεία:

α. Γραφείο κρατικής ασφάλειας.
β. Γραφείο δημόσιας ασφάλειας.
γ. Γραφείο αλλοδαπών.
δ. Γραφείο ελέγχου διαβατηρίων και συναλλά

γματος.
ε. Γραφείο διοικητικής υποστήριξης.

2. Το γραφείο κρατικής ασφάλειας ασκεί τις αρμοδιότη
τες της αστυνομίας κρατικής ασφάλειας. Το γραφείο 
δημόσιας ασφάλειας ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυ
νομίας δημόσιας ασφάλειας, αναζητάει τα καταδιωκό- 
μενα άτομα και εκτελεί τα εντάλματα σύλληψης και 
βιαίας προσαγωγής. Το γραφείο αλλοδαπών παρακο
λουθεί τις δραστηριότητες των αλλοδαπών στην περιο
χή του τμήματος και χειρίζεται τα θέματα διοικητικών 
πράξεων και μέτρων που αφορούν αλλοδαπούς.

3. Το γραφείο ελέγχου διαβατηρίων και συναλλάγματος 
λειτουργεί μόνο σε αστυνομικά τμήματα ασφάλειας, 
στην περιοχή των οποίων βρίσκονται σημεία εισόδου 
και εξόδου από τη χώρα, και είναι αρμόδιο για την 
παρακολούθηση της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και 
αλλοδαπών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί 
εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος.

4. Το γραφείο διοικητικής υποστήριξης έχει τα ίδια 
καθήκοντα με εκείνα του αντίστοιχου γραφείου του 
αστυνομικού τμήματος τάξης, όπως ορίζονται στην 
παράγραφο 6 του άρθου 77 του παρόντος.

5. Η τοπική αρμοδιότητα των αστυνομικών τμημάτων 
ασφάλειας κάθε γενικής αστυνομικής διεύθυνσης 
καθορίζεται με τον πίνακα χωρογραφικής κατανομής 
των υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του

άρθρου 8 και της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν 
1481/1984.

Άρθρο 85 
Διεύθυνση τροχαίας

1. Η διεύθυνση τροχαίας της γενικής αστύνομικής διεύ
θυνσης ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνομίας τρο
χαίας και περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα συντονισμού.
β. Τμήμα οδικών τροχαίων ατυχημάτων.
γ. Αστυνομικά τμήματα τροχαίας.

2. Το τμήμα συντονισμού καθοδηγεί τα αστυνομικά 
τμήματα τροχαίας για την εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας, συντονί-ζει το έργο τους, εκπονεί και 
εφαρμόζει σχέδια τροχονομικής αστυνόμευσης, κα
τευθύνει τα οχήματα της τροχαίας, σε συνεργασία με 
το τμήμα συντονισμού της υποδιεύθυνσης επιχειρή
σεων της διεύθυνσης τάξης και συντονίζει την 
τροχονομική αστυνόμευση του εθνικού οδικού δικτύου.

3. Το τμήμα οδικών τροχαίων ατυχημάτων διενεργεί τις 
προανακρίσεις για τα οδικά τροχαία ατυχήματα.

4. Το αστυνομικό τμήμα τροχαίας της γενικής αστυνομι
κής διεύθυνσης ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνομί
ας τροχαίας και περιλαμβάνει τα εξής γραφεία:

α. Γραφείο τροχονομικής αστυνόμευσης, 
β. Γραφείο παραπόνων, 
γ. Γραφείο τροχαίας εθνικού οδικού δικτύου, 
δ. Γραφείο διοικητικής υποστήριξης, 
ε. Γραφείο οδικών τροχαίων ατυχημάτων.

5. Το γραφείο τροχονομικής αστυνόμευσης παίρνει όλα 
τα μέτρα για την άσκηση της αστυνομίας τροχαίας 
στην περιοχή του τμήματος. Το γραφείο παραπόνων 
δέχεται τις παραστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών 
και φροντίζει για την ικανοποίσή τους. Το γραφείο 
τροχαίας εθνικού οδικού δικτύου λειτουργεί μόνο στα 
αστυνομι-κά τμήματα τροχαίας, στην' περιοχή των 
οποίων υπάρ-χουν εθνικές οδοί και φροντίζει για την 
τροχονομική αστυνόμευσή τους. Το γραφείο οδικών 
τροχαίων ατυ-χημάτων λειτουργεί μόνο στα αστυνομικά 
τμήματα τροχαίας, των οποίων η περιοχή δεν καλύπτε
ται από το τμήμα οδικών τροχαίων ατυχημάτων και έχει 
τα ίδια καθήκοντα με το τμήμα αυτό.

6. Το γραφείο διοικητικής υποστήριξης έχει τα ίδια 
καθήκοντα με εκείνα του αντίστοιχου γραφείου του 
αστυνομικού τμήματος τάξης, όπως ορίζονται στην 
παράγραφο 6 του άρθρου 77 του παρόντος.

7. Τα αστυνομικά τμήματα τροχαίας της γενικής αστυνο
μικής διεύθυνσης Αττικής είναι οκτώ (8) και εδρεύουν 
ανά ένα στους Δήμους Αθηνών, Πειραιώς, Αιγάλεω, 
Γλυφάδας, Χαλανδρίου, Κηφισιάς, Ελευσίνας και Κρω- 
πίας.

8. Τα αστυνομικά τμήματα τροχαίας της γενικής αστυνο
μικής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης είναι τρία (3) και 
εδρεύουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης τα δύο και το τρίτο



σε ένα από τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Νεάπολης, 
Σταυρούπολης, Μενεμένης και Επταλόφου.

9. Η τοπική αρμοδιότητα των αστυνομικών τμημάτων 
τροχαίας καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 5 του άρθρου 8 και της παραγράφου 4 
του άρθρου 11 του ν. 1481/1984.

Αρθρο 86
Αστυνομική διεύθυνση του νομού

1. Η αστυνομική διεύθυνση του νόμού, μέσα στα όρια της 
τοπικής δικαιοδοσίας της, είναι αρμόδια για την άσκη
ση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης, της αστυ
νομίας τροχαίας, της αστυνομίας ασφάλειας, της 
αστυνομίας κρατικής ασφάλειας και της πολιτικής 
κινητοποίησης, όπως προσδιορίζονται στα άρθρα 4, 5 
και 6 του ν. 1481/1984.

2. Η αστυνομική διεύθυνση του νομού περιλαμβάνει τα 
εξής τμήματα:

α. Τμήμα τάξης.
β. Τμήμα ασφάλειας.
γ. Τμήμα τροχαίας.
δ. Τμήμα διοικητικής υποστήριξης.
ε. Αστυνομικά τμήματα τάξης.

3. Το τμήμα τάξης περιλαμβάνει:
α. Το γραφείο γενικής αστυνόμευσης, 
β. Το γραφείο επιχειρήσεων, 
γ. Το γραφείο αγροτικής ασφάλειας, 
δ. Το γραφείο δημοσίου κατηγόρου.
Το γραφείο γενικής αστυνόμευσης έχει τις αρμοδιό

τητες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 
74, στην παράγραφο 4 του άρθρου 75, στις παραγρά
φους 2, 3 και 4 του άρθρου 76 και στις παραγράφους 
2, 3 και 5 του άρθρου 77. Το γραφείο επιχειρήσεων 
έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στις παραγρά
φους 2 και 3 του άρθρου 75. Το γραφείο αγροτικής 
ασφάλειας έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 77 του παρόντος. Το 
γραφείο δημοσίου κατηγόρου έχει τις αρμοδιότητες 
που ορίζονται στο εδάφιο δ' της παραγράφου 4 του 
άρθρου 75.

4. Το τμήμα ασφάλειας περιλαμβάνει:
α. Το γραφείο κρατικής ασφάλειας, 
β. Το γραφείο δημόσιας ασφάλειας, 
γ. Το γραφείο αλλοδαπών, 
δ. Το γραφείο εγκληματολογικών ερευνών, 
ε. Το γραφείο ελέγχου διαβατηρίων και συναλλάγ

ματος.
Τα γραφεία του τμήματος έχουν αρμοδιότητες 

αντίστοιχες με εκείνες που ορίζονται στις διατάξεις 
των άρθρων 79, 80, 81, 82 και της παραγράφου 3 του 
άρθρου 84 του παρόντος.

5. Το τμήμα τροχαίας περιλαμβάνει:
α. Το γραφείο τροχονομικής αστυνόμευσης, 
β. Το γραφείο οδικών τροχαίων ατυχημάτων, 
γ. Το γραφείο τροχαίας εθνικού οδικού δικτύου.

Τα γραφεία του τμήματος έχουν τις αρμοδιότητες 
που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 
85.

6. Το τμήμα διοικητικής υποστήριξης περιλαμβάνει:
α. Το γραφείο προσωπικού.
β. Το γραφείο διαχείρισης υλικού και χρηματικού, 
γ. Το γραφείο εσωτερικών λειτουργιών, 
δ. Το γραφείο τεχνικών υποθέσεων.

7. Το γραφείο τεχνικών υποθέσεων χειρίζεται όλα τα 
θέματα τεχνικών μέσων, τηλεπικοινωνιακού υλικού, 
οπλισμού και οχημάτων της αστυνομικής διεύθυνσης 
του νομού. Τα λοιπά γραφεία έχουν τις αρμοδιότητες 
που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 
73 του παρόντος. Το γραφείο προσωπικού επιμελείται 
και τα θέματα υγειονομικής περίθαλψης του 
προσωπικού.

8. Όλες οι αστυνομικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην
έδρα του νομού, ανεξαρτήτως του τίτλου που φέρουν 
και των αρμοδιοτήτων που ασκούν, αποτελούν 
υποδιαίρεση της αστυνομικής διεύθυνσης και 
συγκροτούν μία ενιαία υπηρεσία με αυτή, διοικητής 
της οποίας είναι ο αστυνομικός διευθυντής του νομού.

Αρθρο 87
Αστυνομικό τμήμα τάξης της αστυνομικής διεύθυν

σης του νομού

1. Εκτός της έδρας του νομού λειτουργούν μόνο 
αστυνομικά τμήματα τάξης.

Ο αριθμός, η έδρα και η τοπική τους δικαιοδοσία 
καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 5 του άρθρου 8 και της παραγράφου 4 
του άρθρου 11 του ν. 1481/1984.

2. Το αστυνομικό τμήμα τάξης της αστυνομικής 
διεύθυνσης του νομού ασκεί, μέσα στα όρια της 
τοπικής δικαιοδοσίας του, τις αρμοδιότητες της 
αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης, της αστυνομίας 
τροχαίας, της αστυνομίας δημόσιας ασφάλειας, της 
αστυνομίας κρατικής ασφάλειας και της πολιτικής 
κινητοποίησης.

3. Το αστυνομικό τμήμα τάξης της αστυνομικής 
διεύθυνσης του νομού περιλαμβάνει τα εξής γραφεία:

α. Γραφείο γενικής αστυνόμευσης, 
β. Γραφείο τροχαίας, 
γ. Γ ραφείο ασφάλειας, 
δ. Γραφείο αγροτικής ασφάλειας.

Φάκ. Κ-210
4. Το γραφείο γενικής αστυνόμευσης έχει τις 

αρμοδιότητες που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3, 5 
και 6 του άρθρου 77. Το γραφείο τροχαίας έχει τις 
αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 5 του 
άρθρου 85. Το γραφείο ασφάλειας έχει τις 
αρμοδιότητες που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 
του άρθρου 84. Το γραφείο αγροτικής ασφάλειας έχει 
τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 4 του 
άρθρου 77.



Αρθρο 88
Κοινοτικοί φύλακες

1. Οι κοινοτικοί φύλακες είναι ειδικής κατηγορίας 
πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 
Η τοποθέτησή τους στους δήμους και τις κοινότητες 
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 
του άρθρου 8 και της παραγράφου 4 του άρθρου 11 
του ν. 1481/1984.

2. Οι κοινοτικοί φύλακες ασκούν τα καθήκοντα που 
ορίζουν τα εδάφια α' και β' της παραγράφου 2 του 
άρθρου 9 του ν. 1481/1984 και όοα τους ανατίθενται 
με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης στα 
πλαίσια της αποστολής του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης και με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης για την εξυπηρέτηση 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων 
δημοσίων υπηρεσιών.

3. Οι δραστηριότητες των κοινοτικών φυλάκων διευθύ
νονται και ελέγχονται από το αστυνομικό τμήμα τάξης 
που είναι κατά τόπο αρμόδιο για τους δήμους και τις 
κοινότητες όπου υπηρετούν οι κοινοτικοί φύλακες.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α’
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Αρθρο 89
Τοποθετήσεις προσωπικού

1. Τη θέση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 
καταλαμβάνει αντιστράτηγος της Ελληνικής Αστυνο
μίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 44 παράγρ. 1 του 
ν. 1481/1984.

2. Τη θέση των προϊσταμένων των κλάδων καταλαμβά
νουν αντιστράτηγοι αστυνομίας κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 33 παράγρ. 1 του ν. 1481/1984.

3. Οι υποστράτηγοι τοποθετούνται κατά το άρθρο 49 
παράγρ. 1 εδάφ. δεύτερο του ν. 1481/1984.

4. Το λοιπό αστυνομικό προσωπικό τοποθετείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του .άρθρου 
49 του ν. 1481/1984 και ειδικότερα, ως προς μεν τη 
διαδικασία σύμφωνα με τους ορισμούς των ν. 
671/1977 και Ν.Δ. 974/1971, ως προς δε ta 
συμβούλια κρίσεως από τα προ,βλεπόμενα στο άρθρο 
49 παράγρ. 2 του ν. 1481/1984.

5. Οι τοποθετήσεις του πολιτικού προσωπικού και των 
κοινοτικών φυλάκων γίνονται με απόφαση του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης μετά από κρίση του οικείου 
υπηρεσιακού συμβουλίου.

6. Για την τοποθέτηση του αστυνομικού και πολιτικού 
προσωπικού στις υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας

Τάξης και για τις μεταξύ τους υπηρεσιακές σχέσεις 
καθορίζεται η ακόλουθη αντιστοιχία βαθμών αστυνομι
κού προσωπικού προς τους βαθμούς του πολιτικού 
προσωπικού:
αστυφύλακας πολιτικός υπάλληλος με 9ο βαθμό 
αρχιφύλακας πολιτικός υπάλληλος με 8ο βαθμό 
ανθυπαστυνόμος πολιτικός υπάλληλος με 7ο βαθμό 
υπαστυνόμος πολιτικός υπάλληλος με 6ο βαθμό 
αστυνόμος β' πολιτικός υπάλληλος με 5ο βαθμό 
αστυνόμος α' πολιτικός υπάλληλος με 4ο βαθμό 
αστυνομικός υποδιευθυντής πολιτικός υπάλληλος με 
3ο βαθμό
αστυνομικός διευθυντής πολιτικός υπάλληλος με 2ο 
βαθμό

Αρθρο 90
Μεταθέσεις - Μετακινήσεις προσωπικού

1. Οι μεταθέσεις των προϊσταμένων των κλάδων γίνονται 
κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
49 του ν. 1481/1984 και των υποστρατήγων κατά το 
δεύτερο εδάφιο. Οι μεταθέσεις των λοιπών 
αξιωματικών γίνονται ως προς μεν τη διαδικασία 
σύμφωνα με τους ορισμούς του ν. 671/1977, ως προς 
δε τα συμβούλια κρίσεως από τα προβλεπόμενα στο 
εδάφιο β' της παραγρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 
1481/1984.

2. Οι μεταθέσεις αστυφυλάκων και υπαξιωματικών 
γίνονται εκτός του νομού όπου υπηρετούν με 
απόφαση του προβλεπομένου από το εδάφιο α' της 
παραγρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 1481/1984 
συμβουλίου και εντός του νομού με απόφαση του 
οικείου αστυνομικού διευθυντή.

3. Οι μεταθέσεις του πολιτικού προσωπικού και των 
κοινοτικών φυλάκων γίνονται με απόφαση του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης μετά από κρίση του οικείου 
υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι μεταθέσεις των 
κοινοτικών φυλάκων εκτός του νομού γίνονται μόνον 
αμοιβαία ή για λόγους πειθαρχίας.

4. Μετακινήσεις αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού 
εντός της αυτής υπηρεσίας γίνονται με διαταγή του 
προϊσταμένου της υπηρεσίας.

ΤΜΗΜΑ Β
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ

Αρθρο 91
Αρμοδιότητες ηγεσίας

1. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης προΐσταται όλων των 
υπηρεσιών του Υπουργείου και κατευθύνει, συντονί
ζει, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση τους.

Ειδικότερα ο Υπουργός:
α. Λαμβάνει όλες τις αποφάσεις για την οργάνωση, 

τη λειτουργία, τη στελέχωση και τον εξοπλισμό των 
υπηρεσιών.



β. Επιλέγει τις μεθόδους, τα μέσα, τα σχέδια και τα 
προγράμματα και καθορίζει τους στόχους και τις 
προτεραιότητες της δράσης των υπηρεσιών.

γ. Συνθέτει τα επιμέρους προγράμματα σε μια 
ενιαία πολιτική του Υπουργείου.

δ. Καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης των υπηρε
σιών και του προσωπικού.

2. Ο Γενικός Γραμματέας βοηθάει τον Υπουργό στην 
εκτέλεση των καθηκόντων του και ασκεί όλες τις 
αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει ο Υπουργός.

3. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ασκεί τη 
διοίκηση της Ελληνικής Αστυνομίας και είναι άμεσα 
υπεύθυνος απέναντι στον Υπουργό για την άσκηση 
των καθηκόντων του. Ειδικότερα ο Αρχηγός:

α. Λαμβάνει αποφάσεις στα θέματα που του 
αναθέτουν ο οργανισμός και οι κανονισμοί του 
Υπουργείου ή τον εξουσιοδοτεί ο Υπουργός.

β. Προγραμματίζει τις δραστηριότητες των υπηρε
σιών και εισηγείτάι στον Υπουργό τά σχετικά 

• προγράμματα και τις μεθόδους, τα μέσα και τις 
διαδικασίες υλοποίησής τους.

γ. Οργανώνει τις υπηρεσίες, το προσωπικό και τα 
μέσα, ώστε να εκπληρώνουν την αποστολή του 
Υπουργείου.

δ. Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των εργασιών 
και την υλοποίηση των αποφάσεων του Υπουργού.

ε. Καθοδηγεί, συντονίζει και εποπτεύει την 
εκτέλεση των εργασιών.

στ. Ελέγχει το προσωπικό και ασκεί την πειθαρχική 
εξουσία.

ζ. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του αναθέτει ο 
Υπουργός.

4. Ο Αρχηγός συντονίζει και εποπτεύει απευθείας το 
έργο των εξής υπηρεσιών:

α. Των περιφερειακών επιθεωρητών, 
β. Της υπηρεσίας ασφάλειας του Προέδρου της 

Δημοκρατίας.
γ. Της υπηρεσίας ασφάλειας της Βουλής των 

Ελλήνων.
δ. Της υπηρεσίας ασφάλειας του Προέδρου της 

Κυβέρνησης.
ε. Της διεύθυνσης οικονομικής επιθεώρησης.

5. Οι προϊστάμενοι των κλάδων ασκούν τη διοίκηση του 
κλάδου τους.

Ειδικότερα ο κάθε προϊστάμενος του κλάδου: 
α. Προβλέπει ή διαπιστώνει τις ανάγκες και τα 

προβλήματα, που αφορούν την ειδικότερη αποστολή 
του κλάδου και μεριμνά για την εξεύρεση
εναλλακτικών μέσων και μεθόδων αντιμετώπισής τους.

β. Εισηγείτάι στον Αρχηγό τα σχέδια και τα 
προγράμματα δραστηριοτήτων των υπηρεσιών του 
κλάδου.

γ. Φροντίζει για την εξεύρεση και κατάλληλη 
διάταξη όλων των μέσων, που· απαιτούνται για την 
επίτευξη της αποστολής του κλάδου.

δ. Κατανέμει τα καθήκοντα και τις εργασίες στο 
προσωπικό.

ε. Είναι υπεύθυνος απέναντι στον Αρχηγό για την 
εκτέλεση των υπηρεσιών του κλάδου, για την 
υλοποίηση των προγραμμάτων και την εκπλήρωση της 
αποστολής του κλάδου.

στ. Καθοδηγεί, συντονίζει και εποπτεύει την 
εκτέλεση των εργασιών.

ζ. Συγκρίνει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων 
προς τα προγράμματα και τους στόχους, τα αξιολογεί 
και εισηγείτάι στον Αρχηγό τα απαραίτητα μέτρα.

η. Αξιολογεί την απόδοση των υπηρεσιών και του 
προσωπικού.

θ. Καταλογίζει ευθύνες στο προσωπικό για 
σφάλματα, παραλείψεις και παραπτώματα και ασκεί την 
πειθαρχική εξουσία.

Αρθρο 92
Αρμοδιότητες αξιωματικών

1 . Οι αξιωματικοί διευθύνουν την εκτέλεση των
εργασιών, δηλαδή κινητοποιούν, υποκινούν και
καθοδηγούν το προσωπικό για την εκτέλεση .των 
εργασιών, συντονίζουν τις ενέργειες και τις 
εποπτεύουν, ώστε να είναι σύμφωνες με τα σχέδια και 
τους κανόνες και να εξυπηρετούν την αποστολή.

2. Οι διοικητές αστυνομικών τμημάτων και τμημάτων των > 
αστυνομικών διευθύνσεων των νομών διευθύνουν την 
εκτέλεση των εργασιών, μεριμνούν για την παροχή 
κάθε νόμιμης υπηρεσίας προς τους πολίτες, 
συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας των υφισταμένων 
τους και τον απολογισμό δράσης της υπηρεσίας τους, I 
ασκούν την πειθαρχική εξουσία που τους αναθέτει ο 
κανονισμός προσωπικού και είναι υπεύθυνοι απέναντι 
στον αστυνομικό διευθυντή του νομού για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3. Οι διοικητές των αστυνομικών τμημάτων και των 
υποδιευθύνσεων των διευθύνσεων των γενικών 
αστυνομικών διευθύνσεων έχουν τις αρμοδιότητες της 
προηγούμενης παραγράφου και είναι υπεύθυνοι 
απέναντι στο διευθυντή της οικείας διεύθυνσης της 
γενικής αστυνομικής διεύθυνσης για την εκτέλεση I 
των καθηκόντων τους.

4. Οι αστυνομικοί διευθυντές των αστυνομικών διευθύν-1 
σεων των νομών λαμβάνουν αποφάσεις για τα θέματα 
που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την ηγεσία, 
διευθύνουν τις εργασίες όλων των αστυνομικών 
υπηρεσιών του νομού, ελέγχουν τη δράση τους και : 
είναι υπεύθυνοι απευθείας απέναντι στην ηγερία του 
Υπουργείου για την άσκηση των καθηκόντων τους. Τις 
ίδιες αρμοδιότητες έχουν και οι διευθυντές των 
διευθύνσεων των γενικών αστυνομικών διευθύνσεων | 
και είναι υπεύθυνοι απέναντι στο γενικό αστυνομικοί 
διευθυντή.

5. Οι γενικοί αστυνομικοί διευθυντές των γενικών· 
αστυνομικών διευθύνσεων συντονίζουν και εποπτεύ- ί 
ουν την εκτέλεση των εργασιών των υφισταμένων 
τους διευθύνσεων, ασκούν όλες τις αρμοδιότητες Των ; 
περιφερειακών επιθεωρητών και είναι υπεύθυνοι



απέναντι οτην ηγεσία του Υπουργείου για την άσκηση 
των καθηκόντων τους.

6. Οι διευθυντές των διευθύνσεων και των υποδιευθύν
σεων των κεντρικών υπηρεσιών διευθύνουν την 
εκτέλεση των εργασιών της υπηρεσίας, προγραμματί
ζουν, οργανώνουν και ελέγχουν τις εργασίες όλων 
των υπηρεσιών του Υπουργείου και είναι υπεύθυνοι 
απέναντι στον προϊστάμενο του οικείου κλάδου για την 
άσκηση των καθηκόντων τους.

Αρθρο 93
Αρμοδιότητες αστυφυλάκων, υπαξιωματικών και 

πολιτικού προσωπικού

1. Οι αστυφύλακες εκτελούν τις εργασίες που 
απαιτούνται για την εκπλήρωση της αποστολής του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, όπως ορίζονται στον 
οργανισμό και τους κανονισμούς του Υπουργείου, τις 
αποφάσεις της ηγεσίας και τις οδηγίες - εντολές των 
αμέσως προ-ϊσταμένων τους. Οι αστυφύλακες 
παρέχουν κάθε νόμι-μη εξυπηρέτηση προς τους 
πολίτες.

2. Οι υπαξιωματικοί έχουν τα ίδια καθήκοντα με τους 
αστυφύλακες. Επιπλέον ασκούν καθήκοντα ανακριτι- 
κού υπαλλήλου και δημοσίου κατηγόρου, όπως ορίζει η 
ποινική δικονομία και ο οργανισμός του Υπουργείου, 
καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας, όπως ορίζει ο 
εσωτερικός κανονισμός, και καθοδηγούν, συντονίζουν 
και εποπτεύουν το έργο των αστυφυλάκων.

3. Το πολιτικό προσωπικό εκτελεί εργασίες διοικητικής 
υποστήριξης, προγραμματισμού του έργου των 
υπηρεσιών και μελέτης μέσων και μεθόδων δράσης. 
Το πολιτικό προσωπικό κλάδου ΑΤ1 διοικητικού μπορεί 
να ασκεί και καθήκοντα δημοσίου κατηγόρου και να 
εκδικάζει αγροτικά αδικήματα σε βαθμό πταίσματος. 
Το πολιτικό προσωπικό κλάδου ΜΕ1 διοικητικού ασκεί 
και τα ειδικά ανακριτικά καθήκοντα του ν.δ. 
3030/1954.

Αρθρο 94
Βαθμοί διοικούντων

1. Αξιωματικοί είναι όσοι κατέχουν βαθμό υπαστυνόμου 
και άνω. Υπαξιωματικοί είναι οι ανθυπαστυνόμοι και οι 
αρχιφύλακες (άρθρα 24 παράγρ. 2 και 50 παράγρ. 1 ν. 
1481/1984).

2. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας είναι 
αντιστράτηγος αστυνομίας. Οι προϊστάμενοι των 
κλάδων είναι αντιστράτηγοι αστυνομίας και φέρουν τον 
τίτλο του υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 
(άρθρο 33 παράγρ. 1 ν. 1481/1984).

3. Οι διευθυντές των διευθύνσεων κεντρικών υπηρεσιών 
είναι υποστράτηγοι ή αστυνομικοί διευθυντές, των δε 
διευθύνσεων αστυνομικοί διευθυντές ή αστυνομικοί 
υποδιευθυντές. Οι προϊστάμενοι των τμημάτων των 
διευθύνσεων των κεντρικών υπηρεσιών μπορούν να

είναι αξιωματικοί με βαθμό αστυνόμου β' μέχρι και 
αστυνομικού υποδιευθυντή.

4. Διευθυντές των διευθύνσεων και των υποδιευθύνσεων 
των κεντρικών υπηρεσιών του κλάδου διοικητικής 
υποστήριξης μπορεί να είναι μόνιμοι πολιτικοί 
υπάλληλοι κλάδου AT με βαθμό δεύτερο (2ο). 
Προϊστάμενοι τμημάτων των ίδιων υπηρεσιών μπορεί 
να είναι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι κλάδου AT με 
βαθμό πέμπτο (5ο) και άνω (άρθρο 33 παράγρ. 5 ν. 
1481/1984).

5. Οι γενικοί αστυνομικοί διευθυντές των γενικών 
αστυνομικών διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης 
είναι υποστράτηγοι. Οι διευθυντές των διευθύνσεων 
της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης Αττικής είναι 
υποστράτηγοι ή αστυνομικοί διευθυντές ή αστυνομικοί 
υποδιευθυντές. Οι διευθυντές των διευθύνσεων της 
γενικής αστυνομικής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και οι 
διευθυντές των αστυνομικών διευθύνσεων των νομών 
είναι αστυνομικοί διευθυντές ή αστυνομικοί υποδιευ
θυντές. Οι διευθυντές των υποδιευθύνσεων των 
διευθύνσεων των γενικών αστυνομικών διευθύνσεων 
είναι αξιωματικοί με βαθμό αστυνομικού υποδιευθυντή 
ή αστυνομικού διευθυντή.

6. Οι προϊστάμενοι των τμημάτων των υποδιευθύνσεων 
των γενικών αστυνομικών διευθύνσεων, των τμημάτων 
των αστυνομικών διευθύνσεων των νομών και των 
αστυνομικών τμημάτων μπορούν να είναι αξιωματικοί 
με βαθμό υπαστυνόμου μέχρι και αστυνομικού 
υποδιευθυντή. Οι προϊστάμενοι των γραφείων των 
αστυνομικών τμημάτων και των τμημάτων των 
περιφερειακών υπηρεσιών μπορεί να είναι υπαξιωματι- 
κοί ή αξιωματικοί με βαθμό υπαστυνόμου μέχρι και 
αστυνόμου.

.7. Οι προϊστάμενοι των τμημάτων και των γραφείων 
διοικητικής υποστήριξης μπορεί να είναι υπαξιωματικοί 
ή αξιωματικοί με βαθμό υπαστυνόμου μέχρι και 
αστυνόμου α' ή πολιτικό προσωπικό-με βαθμό έβδομο 
(7ο) και άνω.

Αρθρο 95
Αναπλήρωση διοικούντων

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας οι διοικούντες τις 
υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης αναπληρώ
νονται ως εξής:

α. Τον Αρχηγό αναπληρώνει ο αρχαιότερος υπαρχηγός.

β. Τον προϊστάμενο του κλάδου ο αρχαιότερος αστυ
νομικός διευθυντής των κεντρικών υπηρεσιών του κλά
δου.

' γ. Τους διευθυντές και τους διοικητές όλων των 
υπηρεσιών ο αρχαιότερος υφιστάμενός τους.



'

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 96
Προσωρινή λειτουργία υπηρεσιών

1. Η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες του κλάδου πολιτι
κής άμυνας θα ρυθμιστούν με μεταγενέστερο προε
δρικό διάταγμα. Μέχρι την έκδοσή του εξακολουθεί η 
προσωρινή λειτουργία της Υπηρεσίας Πολιτικής Σχε
δίασης Εκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ).

2. Στις γενικές αστυνομικές διευθύνσεις Αττικής και 
Θεσσαλονίκης τα αστυνομικά τμήματα τάξης και 
ασφάλειας συστήνονται και λειτουργούν προσωρινά 
εκεί όπου λειτουργούσαν αντίστοιχα τα καταργηθέντα 
αστυνομικά τμήματα και τα παραρτήματα ασφαλείας.

3. Στις αστυνομικές διευθύνσεις των νομών τα αστυνομι
κά τμήματα τάξης εκτός της έδρας του νομού 
συστήνονται και λειτουργούν προσωρινά εκεί όπου 
λειτουργούσαν τα καταργηθέντα αστυνομικά τμήματα. 
Εκεί όπου λειτουργούσαν σταθμοί και φυλάκια Χωρο
φυλακής συστήνονται και λειτουργούν προσωρινά

αστυνομικοί σταθμοί τάξης και αστυνομικά φυλάκια 
τάξης.

4. Οι κοινοτικοί φύλακες τοποθετούνται και ασκούν τα 
καθήκοντά τους στους δήμους και τις κοινότητες, 
όπου ήταν τοποθετημένοι οι αγροφύλακες της καταρ- 
γηθείσης διεύθυνσης Αγροφυλακής.

Αρθρο 97

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημο
σίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.

Αθήνα 1984
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ



Αρθρο του μοιράρχου 
ΠΑΝ. ΠΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ζ'
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ

προληφθούν τυχόν παράνομες ενέργειες σε βάρος των 
προσώπων που μετέχουν στη συνάθροιση και ιδιαίτερα, όταν 
σ’ αυτές θα μεταβούν προσωπικότητες, Κυβερνητικά 
πρόσωπα κ.λ.π. Τέτοια αιτήματα των οργανωτών πρέπει να 
ικανοποιούνται και τα αστυνομικά όργανα που θα διατίθενται 
σε υπηρεσία υποχρεούνται να παραμένουν εκτός της αίθου
σας.

β. Στις δημόσιες συναθροίσεις που πραγματοποιούνται 
σε κλειστό χώρο.

γ μέρος

1. Παρουσία της Αστυνομίας στις συγκεντρώσεις.

α. Οι συγκεντρώσεις θρησκευτικού περιεχομένου, οι σχε
τικές προς τις πράξεις λατρείας, που γίνονται μέσα σε ναούς, 
σε ευκτήριους οίκους ή και στο ύπαιθρο δεν αποτελούν συν
αθροίσεις κατά το άρθρο 11 του Συντάγματος. Η ελευθερία 
των συγκεντρώσεων αυτών διέπεται από τις διατάξεις των 
άρθρων 3 και 13 του Συντάγματος του έτους 1975.

Η συνάθροιση όμως θρησκευτικού περιεχομένου και σκο
πού, που γίνεται πέραν από τις πράξεις λατρείας (π.χ. θρη
σκευτική διάλεξη, θρησκευτική διαμαρτυρία, θρησκευτικό 
συνέδριο) διέπεται από τις περί συναθροίσεως διατάξεις του 
Συντάγματος.

β. Όπως προαναφέρθηκε οι συγκεντρώσεις δεν τυγχά- 
. νουν συνταγματικής προστασίας, επ’ αυτών δε εφαρμόζονται 

οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις (π.χ. για τη λειτουργία ποδο
σφαιρικών γηπέδων υπάρχει ο σχετικός νόμος, που ρυθμίζει 
τις προϋποθέσεις λειτουργίας των κ.λ.π.).

γ. Στις συγκεντρώσεις, είτε αυτές πραγματοποιούνται σε 
κλειστό χώρο, είτε σε ανοικτό, παρίσταται η Αστυνομία και 
λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα (προληπτικά και κατασταλ
τικά), για την τήρηση της τάξης.

2. Παρουσία της Αστυνομίας στις συναθροίσεις.

α. Στις ιδιωτικές συναθροίσεις.

(1) Η προστασία της ιδιωτικής συνάθροισης θεμελιώνεται 
στο άρθρο 9 του Συντάγματος που κατοχυρώνει το απαρα
βίαστο του ασύλου της κατοικίας. Επίσης οι ιδιωτικές συν
αθροίσεις αποτελούν φυσική προέκταση της προσωπικής 
ελευθερίας.

(2) Καμία συνταγματική διάταξη δεν έδωσε μέχρι σήμερα 
το δικαίωμα παρουσίας της Αστυνομίας στις ιδιωτικές συν
αθροίσεις. Η Αστυνομία δεν έχει το δικαίωμα προληπτικού 
ελέγχου αυτών. Οι συναθροίσεις του είδους αυτού δεν δη
μιουργούν θέματα στην Αστυνομία. Στην πράξη διαπιστώ-

* θηκε, ότι οι οργανωτές ιδιωτικών συναθροίσεων ζητούν από 
την Αστυνομία να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα τάξης, τρο- 

"  χαίας και ασφάλειας εκτός πάντοτε της αίθουσας, για να

(1) Τα μέχρι και του έτους 1952 Ελληνικά Συντάγματα έδι
ναν το δικαίωμα στην Αστυνομία να παρίσταται στις δημό
σιες συναθροίσεις, είτε αυτές γινόταν σε κλειστό χώρο, είτε 
σε ανοικτό. Το Σύνταγμα όμως του 1975 αφήρεσε το δικαίωμα 
της Αστυνομίας να παρίσταται στις δημόσιες συναθροίσεις 
που πραγματοποιούνται σε κλειστό χώρο, αντίθετα έδωσε το 
δικαίωμα να παρίσταται μόνο στις «εν υπαίθρω» δημόσιες 
συναθροίσεις. Η ρύθμιση που έκανε το Σύνταγμα του 1975 
είναι θετική, καθόσον στις δημόσιες συναθροίσεις που πρα
γματοποιούνται σε κλειστό χώρο υπάρχει δυνατότητα ελέγ
χου παραβάσεως των νόμων και ευχέρεια λήψεως κατασταλ
τικών μέτρων, ως εκ της φύσεώς των.

Ο συνταγματικός νομοθέτης θεσπίζει το κατασταλτικό 
σύστημα ελέγχου και μόνο (ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ), στις «εν υπαί
θρω» δημόσιες συναθροίσεις θεσπίζει το προληπτικό σύ
στημα.

(2) Συνεπώς κατά ρητή διάταξη του Συντάγματος η Αστυ
νομία δεν παρίσταται στις δημόσιες συναθροίσεις που λαμ
βάνουν χώραν σε κλειστό χώρο. Επιβάλλεται όμως, κατόπιν 
ζητήσεως από τους οργανωτές ή μη, η εκτός του χώρου πρα
γματοποίησης της συνάθροισης λήψη αστυνομικών μέτρων, 
για την προστασία των συναθροισθέντων από οιαδήποτε εξ
ωτερική προσβολή και για την παρεμπόδιση αυτών από του να 
διαπράξουν εγκλήματα, είτε κατά την προσέλευση στο χώρο 
της συνάθροισης, είτε κατά τη διάρκεια της συνάθροισης ή 
κατά τη λήξη αυτής.

(3) Η Αστυνομία δεν δύναΐαι να ασκήσει προληπτικό 
έλεγχο επί των δημοσίων συναθροίσεων που πραγματο
ποιούνται σε κλειστούς χώρους, (π.χ. σε αίθουσες κινηματο
γράφων, θεάτρων), με την έκδοση απόφασης απαγόρευσης 
της συνάθροισης, έστω και αν υφίστανται βάσιμες πληροφο
ρίες, ότι οι συναθροισμένοι στον κλειστό χώρο θα χρησιμο
ποιήσουν αυτόν, για να τηρηθούν τα νομικά προσχήματα και 
στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν συνάθροιση στο ύπαι
θρο, πορεία κ.λ.π.

Έχει υποχρέωση η Αστυνομία να λαμβάνει μέτρα τάξης 
και κυκλοφορίας εκτός του χώρου της αίθουσας, για την 
παρεμπόδιση κατάληψης του δρόμου ή την πραγματοποίηση 
πορείας ή την μεταφορά της συνάθροισης σε άλλο χώρο και 
να προστατεύσει τη συνάθροιση από οποιαδήποτε ενόχληση
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που προέρχεται από άλλα άτομα αντιφρονούσης ομάδας. Εάν 
ζητηθεί από τους οργανωτές να λάβει μέτρα μέσα στην αί
θουσα επιβάλλεται να τα λαμβάνει. Επίσης αυτεπάγγελτα 
επεμβαίνει, αν απαιτηθεί, για να επιβάλλει την τάξη, σε περί
πτωση που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια μέσα στην 
αίθουσα ή διαπράχθηκαν εγκλήματα και επιβάλλεται η σύλ
ληψη των δραστών.

γ. Στις δημόσιες συναθροίσεις που πραγματοποιούνται 
στο ύπαιθρο.

Κατά ρητή διάταξη του Συντάγματος η Αστυνομία δύναται 
να παρίσταται μόνο στις δημόσιες συναθροίσεις που λαμβά
νουν χώραν στο ύπαιθρο. Έτσι η Αστυνομία λαμβάνει στις 
δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις τα μέτρα που επιβάλλονται 
από τις περιστάσεις για την προστασία των συναθροιζομένων 
από οιαδήποτε προσβολή και την άσκηση του συνταγματικού 
των δικαιώματος χωρίς εμπόδια.

Η Αστυνομία λαμβάνει μέτρα στις παρακάτω συναθροί
σεις:

(1) Στις υπαίθριες δημόσιες συναθροίσεις, που έχουν 
προαναγγελθεί από τους οργανωτές και έχουν επιτραπεί από 
την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

(2) Στις υπαίθριες δημόσιες συναθροίσεις, που έχουν 
προαναγγελθεί από τους οργανωτές, πλην όμως δεν έχουν 
επιτραπεί από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

(3) Στις υπαίθριες'δημόσιες συναθροίσεις, που δεν έχουν 
προαναγγελθεί στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

(4) Στις συναθροίσεις που είναι δημόσιες και λαμβάνουν 
χώρα τόσο σε κλειστό χώρο (αίθουσα κινηματογράφου, θεά
τρου κ.λ.π.), όσο και εκτός αυτού.

Όπως προαναφέρθηκε, η Αστυνομία δύναται να παρίστα- 
ται μόνο στις υπαίθριες δημόσιες συναθροίσεις, τις οποίες 
δύναται επίσης να τις απαγορεύσει. Στις δημόσιες σε κλειστό 
χώρο δεν παρίσταται, αλλά ούτε δύναται να τις απαγορεύσει. 
Για την προστασία των και την εξασφάλιση της Δημόσιας 
τάξης λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα πάντοτε εκτός του 
κλειστού χώρου και ουδέποτε εντός αυτού. Επίσης μετά από 
εκτίμηση της κατάστασης δύναται να απαγορεύσει την πρα
γματοποίηση συνάθροισης εκτός του κλειστού χώρου κατ' 
επέκταση αυτού.

(5) Στις δημόσιες συναθροίσεις στο ύπαιθρο, σε συνέχεια 
τοιαύτης που πραγματοποιήθηκε σε κλειστό χώρο.

(6) Στις αιφνιδιαστικές δημόσιες συναθροίσεις που πρα
γματοποιούνται στο ύπαιθρο, κατόπιν μυστικής συνεννόησης 
των μελών διαφόρων οργανώσεων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Η'

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ

1. Απαγόρευση πραγματοποίησης συγκεντρώσεων.

α. Όπως προαναφέρθηκε οι συγκεντρώσεις δεν τυγχά
νουν συνταγματικής προστασίας, επ’ αυτών δε εφαρμόζονται 
οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Δεν δύναται να θεωρηθεί 
σαν δημόσια συνάθροιση σε κλειστό χώρο, κατά την έννοια 
του Συντάγματος, η παρακολούθηση ενός κινηματογραφικού 
έργου ή μιας θεατρικής παράστασης. Γ ια τη λειτουργία των 
ποδοσφαιρικών γηπέδων, υπάρχει σχετικός νόμος, που ρυ
θμίζει τις προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών και η συγκέν
τρωση ανθρώπων προς παρακολούθηση μιας ποδοσφαιρικής 
συνάντησης δεν δύναται να υπαχθεί στις δημόσιες συν
αθροίσεις ·<εν κλειστώ χώρω» του άρθρου 11 του Συντάγμα
τος.

β. Επί των συγκεντρώσεων παρίσταται η Αστυνομία και 
λαμβάνει προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα. Και συγκεκρι
μένα η συγκέντρωση για παρακολούθηση δημοσίων θεαμά
των ή αθλητικών ή άλλων εν γένει αγώνων δύναται να απαγο- 
ρευθεί προληπτικά όχι μόνον αν επίκειται σοβαρός κίνδυνος 
στη δημόσια ασφάλεια ή απειλείται σοβαρή διαταραχή της 
κοινωνικοοικονομικής ζωής, αλλά και για άλλους λόγους, 
όπως π.χ. υγείας (αποφυγή διαδόσεως επιδημικής νόσου).

2. Απαγόρευση πραγματοποίησης συναθροίσεων.

α. Των ιδιωτικών συναθροίσεων.
(1) Η ιδιωτική συνάθροιση δεν υπόκειται, ούτε δύναται να 

υποβληθεί σε προληπτική διατύπωση, όπως π.χ. αναγγελία 
στις αρχές, αστυνομική άδεια ή έγκριση.

Κατά το άρθρο 295 του Κανονισμού Υπηρεσίας Χωροφυ
λακής οι ιδιωτικές συναθροίσεις δεν δύνανται να απαγορευ- 
θούν, εφόσον γίνονται ήσυχα και άοπλα και δεν αντίκεινται 
στους νόμους. Επί πλέον εφόσον η συνάθροιση συγκροτείται 
σε χώρο, που κατά το Σύνταγμα είναι «κατοικία», προστα
τεύεται και από το άσυλο της κατοικίας, του οποίου άλλωστε 
είναι προέκταση. Επειδή όμως είναι συνάθροιση υπόκειται 
στο γενικό συνταγματικό όρο να είναι «ήσυχος και άοπλος», 
κατά τα λοιπά δε είναι ελεύθερη.

(2) Η προστασία της ιδιωτικής συνάθροισης θεμελιώνεται, 
όπως προαναφέρθηκε και στο άρθρο 9 του Συντάγματος που 
κατοχυρώνει το απαραβίαστο του ασύλου της κατοικίας. 
Επομένως και όταν ακόμη η ιδιωτική συνάθροιση δεν είναι 
«ήσυχος και άοπλος», οπότε, σαν μη νόμιμη, υπόκειται στο 
κατασταλτικό μέτρο της διάλυσης, το μέτρο αυτό πρέπει να 
εφαρμοσθεί με ειδικούς περιορισμούς, που προβλέπονται 
από το ανωτέρω άρθρο του Συντάγματος και τα άρθρα 
253-256 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

β. Των δημοσίων συναθροίσεων που πραγματοποιούνται 
σε κλειστό χώρο.

(1) Το άρθρο 11 του Συντάγματος ορίζει, ότι «μόνον στις 
δημόσιες εν υπαίθρω συναθροίσεις δύναται να παρίσταται η 
Αστυνομία». Εξ αυτού συνάγεται το εξ αντιδιαστολής συμπέ
ρασμα, ότι στις ιδιωτικές και στις δημόσιες σε κλειστό χώρο 
συναθροίσεις, απαγορεύεται η παρουσία της Αστυνομίας.

(2) Η προστασία την οποία παρέχει το Σύνταγμα στις δη
μόσιες σε κλειστό χώρο συναθροίσεις, όπως και στις ιδιωτι
κές, συνΐσταται στο γεγονός, ότι απαγορεύεται η λήψη προ
ληπτικών μέτρων για την πραγματοποίησή τους ή η εξάρτησή 
τους από άδεια ή έγκριση οιασδήποτε αρχής.

(3) Το νέο Σύνταγμα του 1975, σε αντίθεση με το Σύνταγμα 
του 1952, εξομοιώνει τη δημόσια συνάθροιση σε κλειστό 
χώρο με την ιδιωτική συνάθροιση, δοθέντος ότι την προστα
τεύει απόλυτα και απαγορεύει την παρουσία της Αστυνομίας, 
ενώ με το Σύνταγμα του 1952 επιτρεπόταν να παρίσταται η 
Αστυνομία στις δημόσιες σε κλειστό χώρο συναθροίσεις.

γ. Των δημοσίων συναθροίσεων που πραγματοποιούνται 
στο ύπαιθρο.

(1) Όπως προαναφέρθηκε το Σύνταγμα δεν επιτρέπει την 
εφαρμογή προληπτικών μέτρων για τις ιδιωτικές και δημόσιες 
σε κλειστό χώρο συναθροίσεις. Αντίθετα για τις δημόσιες στο 
ύπαιθρο συναθροίσεις προβλέπει το προληπτικό σύστημα 
ελέγχου και ορίζει «αι εν υπαίθρω συναθροίσεις δύναται να 
απαγορευθούν δι’ ητιολογημένης απόφασης της αστυνομι
κής αρχής, γενικώς μεν αν εκ τούτων επίκειται σοβαρός κίν
δυνος εις την δημοσίαν ασφάλειαν, εις ωρισμένην δε περι
οχήν αν απειλείται σοβαρή διαταραχή της κοινωνικοοικονο
μικής ζωής, ως νόμος ορίζει».

(2) Η απαγόρευση των συναθροίσεων αυτών γίνεται με 
αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής (Αστυνομι
κού Διευθυντού ή Διοικητού Χωροφυλακής) σε δυο περιπτώ
σεις:

(α) Γενικώς μεν (ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ) κατά τον προ- 
γραμματισθέντα χρόνο, ένεκα επικειμένου σοβαρού κινδύ
νου στη δημόσια ασφάλεια και

(β) Ειδικώς στον καθορισθέντα από τους οργανωτές για τη 
συνάθροιση τόπο, οπότε σε κάθε άλλο χώρο είναι δυνατή η 
πραγματοποίηση της συνάθροισης, κατά τον προγραμματι- 
σθέντα χρόνο, ένεκα απειλής σοβαρής διαταραχής της κοι
νωνικοοικονομικής ζωής (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ).

Κατά την πρώτη περίπτωση, του επικειμένου σοβαρού 
κινδύνου στη δημόσια ασφάλεια, οι υπαίθριες συναθροίσεις 
δύναται να απαγορευθούν γενικά, ήτοι σε ολόκληρη την πρω
τεύουσα, άλλη πόλη ή περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση οι «εν 
υπαίθρω» συναθροίσεις δύναται να απαγορευθούν σε ωρι- 
σμένη περιοχή μιας πόλης, όταν από την πραγματοποίησή 
των πιθανολογείται, ότι θα απειληθεί σοβαρή διαταραχή της 
κοινωνικής και οικονομικής ζωής, τόσο στο χώρο όπου η συν
άθροιση, όσο και στην ευρύτερη περιοχή, που συνδέεται
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συγκοινωνιακά ή κυκλοφοριακά με το χώρο της συνάθροισης.
Μια συνάθροιση προκαλεί σοβαρή διαταραχή στην κοινω

νικοοικονομική ζωή σε μια περιοχή, όταν εμποδίζει σοβαρά τη 
λειτουργία μεγάλου αριθμού καταστημάτων ή δημιουργεί 
διακοπή της κυκλοφορίας κεντρικών αρτηριών, με περαιτέρω 
δυσμενείς επιπτώσεις στην όλη κυκλοφορία της περιοχής 
(όπως π.χ. αδυναμία προσπέλασης των πολιτών προς Νοση
λευτικά Ιδρύματα, Δημόσια Καταστήματα, Τράπεζες, Πρε
σβείες ξένων κρατών κ.λ.π.) και στην επικοινωνία μεταξύ δύο 
ή περισσοτέρων περιοχών.

(3) Εφόσον στις δημόσιες συναθροίσεις που πραγματο
ποιούνται στο ύπαιθρο επιτρέπεται η επιβολή του προληπτι
κού αυτού μέτρου της απαγόρευσης, πρέπει να θεωρηθεί 
εξυπακουομένη από το συνταγματικό νομοθέτη, η υπο
χρέωση των οργανωτών της συνάθροισης όπως, για τη νόμιμη 
συγκρότηση αυτών, προαναγγείλλουν αυτές έγκαιρα στην 
αστυνομική αρχή του τόπου που πρόκειται να πραγματοποιη
θούν, γιατί μόνο έτσι δύναται να επιτευχθεί ο σκοπός στον 
οποίο αποβλέπει η διάταξη αυτή, ήτοι ο συνδυασμός της 
ελεύθερης άσκησης του ατομικού δικαιώματος του «συνέρ- 
χεσθαι» προς την ανάγκη διαφύλαξης της δημόσιας ασφά
λειας. Πράγματι αν οι συναθροίσεις αυτές δεν προαναγγέλ
λονται, η Αστυνομική Αρχή που είναι αρμόδια για την απαγό
ρευση, δεν θα είναι, κατά κανόνα, σε θέση να κρίνει έγκαιρα, 
αν από τη συνάθροιση ή εξ αφορμής αυτής επίκειται σοβαρός 
κίνδυνος στη δημόσια ασφάλεια και αν η αποτροπή του κιν
δύνου αυτού είναι αδύνατη με άλλα μέτρα ηπιώτερα από την 
απαγόρευση, οπότε και μόνο επιτρέπεται από το Σύνταγμα η 
επιβολή του προληπτικού μέτρου της απαγόρευσης (άρθρο 6 
παρ. 3 Ν.Δ. 794/1971).

(4) Η υποχρέωση αυτή των οργανωτών για ενημέρωση της 
αστυνομικής αρχής, δεν έχει την έννοια αδείας. Απλώς με 
την ενημέρωση αυτή δύναται η αστυνομική αρχή αφενός μεν 
να ασκήσει το συνταγματικό της δικαίωμα να παρίσταται στις 
δημόσιες στο ύπαιθρο συναθροίσεις, αφετέρου δε να εκτι
μήσει καλύτερα τους λόγους πιθανής απαγόρευσης και να 
αιτιολογήσει αυτούς, ακόμη δε να προστατεύσει τη συν
άθροιση που δεν έχει απαγορευθεί, από τυχόν προσβολή από 
αντιτιθέμενα στοιχεία.

(5) Κατά την Αγγλική νομοθεσία, μεταξύ των προληπτικών 
μέτρων περιλαμβάνεται και η προληπτική κράτηση ατόμων, 
ύστερα από διαταγή του δικαστηρίου και όχι της Αστυνομίας, 
ύποπτων μέλλουσας διαταραχής της συνάθροισης, υπο
χρεωμένων μάλιστα να παράσχουν εγγυήσεις κ.λ.π.

Από τη δική μας νομοθεσία δεν προβλέπονται τέτοια ή 
άλλα προληπτικά μέτρα, είτε για την προστασία της ελευθε
ρίας του «συνέρχεσθαι», είτε για την παροχή εγγυήσεων δια
φύλαξης της τάξης.

(6) Το Ιταλικό Σύνταγμα επιβάλλει την υποχρεωτική γνω
στοποίηση των συναθροίσεων αυτών, επιτρέπει δε συγχρό
νως στις αρχές την απαγόρευση για λόγους ασφάλειας.

(7) Ο σκοπός για τον οποίο γίνεται η συνάθροιση δεν εν
διαφέρει την Διοίκηση, αρκεί αυτή να είναι ήσυχη κατά το 
Σύνταγμα. Επομένως η παρέκλιση από τον σκοπόν αυτόν δεν 
καθιστά τη συνάθροιση παράνομη, εκτός εάν κατέστη μη 
ήσυχος.

(8) Η απόφαση περί απαγόρευσης, σαν Διοικητική πράξη, 
υπόκειται σε ανάκληση, κατά τα γενικώς κρατούντα. Η απα
γορευτική επίσης πράξη της αρχής υπόκειται σε προσφυγή 
με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου Επικράτειας, 
για έλλειψη αιτιολογίας.

Επίσης η νομιμότητα της απαγορευτικής απόφασης κρί- 
νεται από τα Ποινικά Δικαστήρια, κατά την εκδίκαση εγκλη
μάτων -  όπως θρασύτητα κατά της αρχής, αντίσταση κ.λ.π. -  
που διαπράχθηκαν στο χώρο' που απαγορεύθηκε η συν
άθροιση.

(9) Το Σύνταγμα επιτρέπει την απαγόρευση των συν
αθροίσεων στο ύπαιθρο μόνο αν εξ αυτών επίκειται σοβαρός 
κίνδυνος κ.λ.π. Πότε «επίκειται» ο κίνδυνος είναι ζήτημα κρί
σης της Διοίκησης (Αστυνομικής Αρχής), η απόφαση της 
οποίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

Αιτιολογημένη απόφαση υπάρχει, όταν εκτίθενται σ' αυτή, 
οχι οι γενικές και αόριστες έννοιες «σοβαρός κίνδυνος στη 
δημόσια ασφάλεια ή σοβαρή διαταραχή της κοινωνικοοικο
νομικής ζωής», που χρησιμοποιείτο Σύνταγμα, αλλά οι ειδικοί 
λόγοι που εκάστοτε συντρέχουν και είναι τέτοιας φύσης, 
ώστε να δημιουργούν, κατά κοινή πεποίθηση, ελεγκτή πάν

τως από τον ακυρωτικό δικαστή, πράγματι σοβαρό κίνδυνο 
για τη δημόσια ασφάλεια η σοβαρή διαταραχή της κοινωνι
κοοικονομικής ζωής σε ορισμένη περιοχή.

Για να είναι αιτιολογημένη η απόφαση απαγόρευσης πρέ
πει να εκτίθενται σ’ αυτή και οι λόγοι οι δικαιολογούντες την 
αδυναμία αποτροπής του επικειμένου κινδύνου με άλλα 
ηπιώτερα της απαγόρευσης μέτρα (άρθρο 6 παρ. 3 Ν.Δ. 
794/1971).

(10) Η δημόσια συνάθροιση, από τη φύση της, έχει σαν 
παράλληλο σκοπό, εκτός από τη λήψη ωρισμένων αποφά
σεων, που έρχεται σε δεύτερη μοίρα ή και ελλείπει, την προσ
πάθεια να κινήσει το ενδιαφέρον, την προσοχή ή και την 
συμπάθεια ακόμη της κοινής γνώμης, με τα συνθήματα και τα 
αιτήματα που προβάλλει. Συνεπώς, η παροχή άδειας μόνο σε 
περιοχές που είναι πολύ απομακρυσμένες από το κέντρο της 
πόλης, θα πρέπει να θεωρείται, κατ’ αρχήν, ανεπίτρεπτη.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Θ'  

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ

1 ■ Η διάλυση των υπαιθρίων δημοσίων συναθροίσεων σαν 
κατασταλτικό μέτρο

α. Κατασταλτικό μέτρο, προκειμένου για συνάθροιση 
παράνομη, ιδιαίτερα δε της δημόσιας στο ύπαιθρο, που απα
γορεύτηκε νόμιμα από την αρχή, είναι η δίωξη των προσώπων 
που μετέχουν σ’ αυτή ή των οργανωτών, εφόσον από το νόμο 
προβλέπεται συγκεκριμένο σχετικό έγκλημα.

Κατά το άρθρο 171 του Ποινικού Κώδικα, τιμωρείται με 
φυλάκιση μέχρι έξι μήνες ή με χρηματική ποινή, εκείνος που 
μετέχει δημόσιας συνάθροισης στο ύπαιθρο, που απαγορεύ
τηκε νόμιμα από την αρχή. Επίσης οσάκις πλήθος συναθροι
σμένο στο ύπαιθρο, που απαγορεύτηκε νόμιμα από την αρχή. 
Επίσης οσάκις πλήθος συναθροισμένο στο ύπαιθρο προσκα- 
λεσθεί νόμιμα σε διάλυση από τον αρμόδιο πολιτικό ή στρα
τιωτικό υπάλληλο, καθένας από τους συναθροισθέντες που 
δεν απομακρύνεται από τη συνάθροιση μετά την τρίτη πρόσ
κληση, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα έτος ή με χρηματική 
ποινή.

6. Το σπουδαιότερο όμως κατασταλτικό μέτρο είναι η διά
λυση της υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης από την αρμόδια 
αρχή. Η διάλυση είναι διοικητική και μάλιστα αστυνομική δια
ταγή, που απευθύνεται προς τους πολίτες και διέπεται από 
τις γενικές περί νομιμότητας αρχές, οι οποίες απαιτούν, όπως 
η πράξη στηρίζεται στο νόμο ή σε προηγούμενη κανονιστική 
πράξη, γιατί δεν δύναται να θεωρηθεί «αυτόνομος». Αντίθετα 
πρέπει να διέπεται από νόμο, που να περιέχει τους όρους, τις 
εγγυήσεις και τις συνέπειες της διάλυσης. Νόμος όμως με 
τέτοιο περιεχόμενο δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα, καίτοι η 
εκδόσή του προβλέπεται από το άρθρο 11 του Συντάγματος. 
Μόνο δε αστυνομικού χαρακτήρα διατάξεις προβλέπουν τη 
διαδικασία διάλυσης των συναθροίσεων.

γ. Μετά την έκδοση της διαταγής για τη διάλυση, ακολου
θεί η αναγκαστική εκτέλεση αυτής, με τη χρησιμοποίηση 
βίας, η οποία φθάνει μέχρι και της χρήσης των όπλων, όπως 
θα δούμε παρακάτω.

2. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν τη διαδικασία διά
λυσης των υπαιθρίων δημοσίων συναθροίσεων.

α. Οι ειδικές διατάξεις, περί διάλυσης συναθροίσεων, 
περιλαμβάνονται:

(1) Στο Ν. 29/1943 «Περί των περιπτώσεων, κατά τις οποίες 
επιτρέπεται η χρήση των όπλων από τη δημόσια δύναμη».

(2) Στο Ν.Δ. 794/1971 «Περί δημοσίων συναθροίσεων», το 
οποίον εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 
1 του Συντάγματος του 1975, όπως δέχθηκε η υπ' αριθ. 782/79 
απόφαση του Άρειου Πάγου, κατά τις διατάξεις του, που δεν 
αντίκεινται σ' αυτό.

(3) Στα άρθρα 299 και 300 του Κανονισμού Υπηρεσίας 
Χωροφυλακής (ΒΔ της 22-3-1958, Φ.Ε.Κ. 60/28-4-58 τεύχ. Α ).

(4) Στα άρθρα 121 -  129 του Κανονισμού «της εν ταις 
πόλεσι και φρουρίοις Υπηρεσίας των Στρατευμάτων».

(5) Στο Β.Δ. 269/1972 «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού
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διαλύσεως δημοσίων συναθροίσεων».
(6) Στην υπ’ αριθ. 11/1962 εγκύκλιο του Εισαγγελέα του 

Άρειου Πάγου, προς τους εισαγγελείς Εφετών «Περί διαλύ- 
σεως παρανόμων συγκεντρώσεων στο ύπαιθρο».

(7) Στην υπ' αριθ. 13/1977 εγκύκλιο του εισαγγελέα Εφε
τών Λαρίσης προς τους εισαγγελείς Πρωτοδικών περιφέ
ρειας του, που δημοσιεύτηκε στα Ποινικά Χρονικά ΚΗ/170.

6. Καίτοι, ως προς το κύρος πολλών από τις ανωτέρω 
διατάξεις, διατυπώνονται επιφυλάξεις από τους συνταγμα- 
τολόγους, παρά ταύτα δεν πρέπει να τις αγνοήσουμε, αφού 
ακόμα δεν εκδόθηκε ο ειδικός περί συναθροίσεων νόμος και 
συνεπώς είναι οι μόνες ισχύουσες σήμερα διατάξεις, που 
ρυθμίζουν τα της διάλυσης των δημοσίων στο ύπαιθρο συν
αθροίσεων από την Αστυνομία (βλέπετε το άρθρο 112 παρά
γραφος 1 του Συντάγματος).

γ. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει, ότι το κατασταλ
τικό μέτρο της διάλυσης των δημοσίων συναθροίσεων στο 
ύπαιθρο εφαρμόζεται στην περίπτωση που αυτές καταστα- 
τούν παράνομες. Όπως προαναφέρθηκε παράνομες θεω
ρούνται:

(1) Οι συναθροίσεις που γίνονται παρά το Σύνταγμα και 
τους νόμους του κράτους, όπως π.χ. εκείνες που απαγορεύ
τηκαν από την Αστυνομική Αρχή, λόγω επικειμένου σοβαρού 
κινδύνου στη δημόσια ασφάλεια ή λόγω σοβαρής διαταραχής 
της κοινωνικοοικονομικής ζωής σε ορισμένη περιοχή και

(2) Οι νόμιμες συναθροίσεις από τη στιγμή που έγιναν 
μέσα σ’ αυτές ταραχές ή διασάλευση της τάξης.

3. Ποια διαδικασία τηρείται για τη νόμιμη διάλυση των 
υπαιθρίων δημοσίων συναθροίσεων

α. Για να διαλυθεί νόμιμα μια υπαίθρια δημόσια συν
άθροιση πρέπει να τηρηθεί η παρακάτω διαδικασία από την 
αρμόδια Αστυνομική Αρχή:

(1) Έκδοση απόφασης από τον αρμόδιο Αστυνομικό Διευ
θυντή ή Διοικητή Χωροφυλακής, ανάλογα την περίπτωση. Η 
απαγορευτική απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη, δη
λαδή να περιέχει κατά τρόπο σαφή αιτιολογία, στην οποία να 
εκτίθενται οι λόγοι, που οδήγησαν στην έκδοση απόφασης 
απαγόρευσης της συνάθροισης προληπτικά. Δηλαδή στην 
απαγορευτική απόφαση πρέπει να περιέχονται οι λόγοι, οι 
δικαιολογούντες, κατά τη κρίση της αστυνομικής αρχής, γε
νικώς μεν, ότι από τη συνάθροιση επίκειται σοβαρός κίνδυνος 
στη δημόσια ασφάλεια, σε ορισμένη δε περιοχή, ότι απειλεί
ται σοβαρή διαταραχή της κοινωνικοοικονομικής ζωής και 
την αδυναμία αποτροπής του κινδύνου ή της σοβαρής διατα
ραχής με άλλα ηπιώτερα της απαγόρευσης μέτρα (άρθρο 6 
παρ. 3 του Ν.Δ. 794/1971).

Σε περίπτωση που στη νόμιμη συνάθροιση έγιναν ταραχές 
ή επήλθε διασάλευση της τάξης η Αστυνομία επεμβαίνει, 
χωρίς προηγούμενα να έχει εκδώσει απόφαση.

(2) Το περιεχόμενο της απόφασης να ανακοινωθεί με απο
δεικτικό στους οργανωτές της συνάθροισης.

Σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, που δεν καθί
σταται δυνατή η ανακοίνωση του περιεχομένου της απαγο
ρευτικής απόφασης στους οργανωτές, επιβάλλεται όπως, 
στην απόφαση να αναφέρεται σαφώς το επείγον και το έκτα
κτο της έκδοσής της.

(3) Η απαγορευτική απόφαση να δοθεί για δημοσίευση 
στον τοπικό τύπο, εκτός εάν η απόφαση εκδόθηκε έκτακτα.

(4) Προσκαλούνται στον τόπο της υπαίθριας δημόσιας 
συνάθροισης έγκαιρα και σε κατεπείγουσες περιπτώσεις έκ
τακτα οι εκπρόσωποι της Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής, 
προς τους οποίους ανακοινώνεται ο λόγος της πρόσκλησής 
των.

(5) Από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της Αστυνομικής Αρχής 
(αστυνομικό διευθυντή ή διοικητή Χωροφυλακής) προσκα
λούνται, παρουσία των εκπροσώπων της Διοικητικής και Δι
καστικής Αρχής, με μεγάφωνο ή με άλλο πρόσφορο μέσο, οι 
μετέχοντες της συνάθροισης, όπως απομακρυνθούν του τό
που αυτής και διαλυθούν ήσυχα, υπομιμνήσκοντες σ' αυτούς 
τις από το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις, της εν λόγω δε 
πρόσκληση επαναλαμβάνει τρεις φορές. Εάν μετά την τρίτη 
πρόσκληση οι οργανωτές και οι μετέχοντες της συνάθροισης 
δεν υπακούσουν, ο αστυνομικός διευθυντής ή ο διοικητής 
Χωροφυλακής διατάσσει, παρουσία των εκπροσώπων της

Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής και μετά γνώμην αυτών, 
την διάλυση αυτής, με χρήση, κατά την κρίση του και εκτί
μηση της κατάστασης, των προσφορών για τον σκοπό αυτόν 
μέσων, ιδιαίτερα με την βίαια απώθηση, καταιονισμό με νερό, 
με πυροσβεστικές αντλίες, με την αστυνομική ράβδο ή τους 
υποκοπάνους των όπλων, με δακρυγόνα ή άλλα συναφή μέσα.

Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, κατά τις οποίες παρίστα- 
ται άμεσος κίνδυνος διασάλευσης της τάξης, ο εκπρόσωπος 
της Αστυνομικής Αρχής δικαιούται και προ της άφιξης στο 
χώρο της συνάθροισης των εκπροσώπων της Διοικητικής και 
Δικαστικής Αρχής, να προβαίνει στις ανωτέρω ενέργειες.

Εάν με τη χρήση ήπιων μέσων δεν επιτευχθεί η διάλυση 
της συνάθροισης, αυτή δε εξελιχθεί σε βίαια ή από τη συν
έχισή της προκαλείται άμεσος κίνδυνος της ζωής ή σωματι
κής ακεραιότητας των μετεχόντων αυτής ή αυτοί εκτρέπον- 
ται σε αξιόποινες πράξεις ή άρχισαν να θιαιοπραγούν κατά 
των ανδρών της δημόσιας δύναμης, δύναται ο εκπρόσωπος 
της Αστυνομικής Αρχής (αστυνομικός διευθυντής ή διοικη
τής Χωροφυλακής), μετά γνώμη των εκπροσώπων της Διοικη
τικής και Δικαστικής Αρχής και αφού προηγουμένως καλέσει 
και πάλιν τους μετέχοντες της συνάθροισης να διαλυθούν, να 
διατάξει τη χρήση των όπλων από τους άνδρες της δημόσιας 
δύναμης και των μετ’ αυτών συμπραττόντων οργάνων. Χρήση 
των όπλων αρχίζει με εκφοβιστική στον αέρα βολή, εάν δε και 
μετά απ’ αυτό δεν ήθελαν αποσυρθεί οι μετέχοντες της συν
άθροισης, συγχωρείται οιαδήποτε χρήση των όπλων. Δύναται 
δε η Αστυνομική Αρχή στην περίπτωση αυτή, εάν οι δυνάμεις 
της δεν επαρκούν προς αντιμετώπιση της κατάστασης, να 
ζητήσει εγγράφως από τον ανώτερο διοικητή της Φρουράς 
την αναγκαία δύναμη του στρατεύματος, προς ενίσχυσή της. 
Η χρήση των όπλων είναι το έσχατο μέσο. Δεν επιτρέπεται 
αυτή, παρά μόνο σε απόλυτη ανάγκη και μετά την εξάντληση 
όλων των ηπιώτερων μέσων. Γι' αυτό το λόγο απαιτείται με
γάλη σύνεση και έμφρονα εκτίμηση της κατάστασης που δη- 
μιουργήθηκε από την παράνομη συνάθροιση ή από την νό
μιμη, στην οποία έγιναν ταραχές ή επήλθε διασάλευση της 
τάξης.

Εκπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής είναι ο εισαγγελέας 
Πρωτοδικών, εκπρόσωπος της Διοικητικής Αρχής είναι ο νο
μάρχης, εκπρόσωπος δε της Αστυνομικής Αρχής είναι ο οι
κείος διευθυντής Αστυνομίας ή διοικητής Χωροφυλακής ή οι 
νόμιμοι αναπληρωτές των προσώπων αυτών.

Οι εκπρόσωποι της Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής 
υποχρεούνται, όπως προσέρχονται στους τόπους των υπαι
θρίων δημοσίων συναθροίσεων.

Όπως προαναφέρθηκε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών ή ο 
νόμιμος αναπληρωτής του, προσκαλούμενος από την αρμό
δια Αστυνομική Αρχή, υποχρεούται να παραστεί στις δημό
σιες υπαίθριες συναθροίσεις και μόνον σ’ αυτές και μάλιστα, 
όταν συντρέχει περίπτωση διάλυσης αυτών, όχι δε και στις 
δημόσιες σε κλειστό χώρο συναθροίσεις, στις οποίες ούτε και 
η Αστυνομία δικαιούται να παρίσταται, εφόσον αυτές πρα
γματοποιούνται ήσυχα και άοπλα. Ο εισαγγελέας ή ο νόμιμος 
αναπληρωτής του εκφέρει απλώς τη γνώμη του, αν πρέπει να 
διαλυθεί ή όχι δημόσια υπαίθρια συνάθροιση και στη συν
έχεια αν πρέπει να γίνει χρήση των όπλων ή όχι. Η γνώμη του 
αυτή, η οποία πρέπει να δίδεται πάντοτε εγγράφως, συμβου
λευτικό χαρακτήρα έχει, δεδομένου ότι, αποκλειστική αρμο
διότητα και στα δυο θέματα έχει η Αστυνομική Αρχή. Ο εισαγ
γελέας Πρωτοδικών, σαν εκπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής, 
οφείλει να μη γνωμοδοτεί υπέρ της διάλυσης συνάθροισης, 
όταν η σχετική απόφαση της Αστυνομικής Αρχής δεν είναι 
επαρκώς αιτιολογημένη και εξ αυτού δεν δύναται αυτός να 
πεισθεί απόλυτα, ότι πράγματι επίκειται σοβαρός κίνδυνος 
στη δημόσια ασφάλεια ή απειλή σοβαρής διαταραχής της 
κοινωνικοοικονομικής ζωής σε ορισμένη περιοχή. Επίσης 
οφείλει να μη γνωμοδοτεί και υπέρ της χρήσης των όπλων, 
όταν δεν υπάρχει εξαιρετική ανάγκη και δεν έχουν εξαντλη
θεί όλα τα ηπιώτερα μέσα, δεδομένου ότι η χρήση των όπλων 
είναι το έσχατο μέσο και γίνεται όχι προς πρόληψη κινδύνου, 
αλλά προς καταστολή επελθούσης πολύ σοβαρής διαταρα
χής της δημόσιας ασφάλειας, με γνώμονα πάντοτε να μη γίνει 
κακό μεγαλύτερο από ό,τι χρειάζεται, για να προστατευθούν 
τα πρόσωπα ή η ιδιοκτησία (βλέπετε 13/1977 εγκύκλιο του 
εισαγγελέα Εφετών Λαρίσης, Ποινικά Χρονικά ΚΗ7170.

β. Κατά τη Γαλλική νομοθεσία, αντί της έκδοσης γραπτής 
διαταγής για την προσφυγή στα όπλα, συντάσσεται πρωτό
κολλο διάλυσης, για να νομιμοποιηθεί η χρήση των όπλων

96



κατά των συναθροισμένων. Κατά δε την Αγγλική νομοθεσία, 
σε περίπτωση παράνομης συνάθροισης, δώδεκα και πλέον 
προσώπων, επιβάλλεται προηγούμενη «πρόσκληση» για τη 
διάλυση από δικαστικό πρόσωπο. Για το σκοπό αυτό αναγι
γνώσκεται ο νόμος ή γίνεται προσπάθεια ανάγνωσης αυτού 
και μετά παρέλευση ώρας η διάλυση πραγματοποιείται με 
κάθε μέσο.

4. Σύμπραξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατά τη διά
λυση των συναθροίσεων

Πάρα πολύ σπουδαία είναι ή συμβολή της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας στη διάλυση των παρανόμων στο ύπαιθρο συν
αθροίσεων. Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
με διαταγή του προς το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώμα
τος ενέκρινε όπως, με αίτηση των Αστυνομικών Διευθύνσεων 
και των Διοικήσεων Χωροφυλακής, διαθέτει σ’ αυτές τα απα
ραίτητα κάθε φορά πυροσβεστικά οχήματα μετά των οδηγών 
των, τα οποία, προστατευόμενα με σιδηρά πλέγματα, θα χρη
σιμοποιούνται για τη διάλυση παρανόμων συναθροίσεων, με 
την εκτόξευση νερού, εφόσον ήθελε διαταχθεί από τον επι
κεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων και η χρήση του μέσου 
αυτού.

5. Ενίσχυση των Αστυνομικών δυνάμεων από το Στρά
τευμα

Οι αστυνομικοί διευθυντές και οι διοικητές Χωροφυλα
κής, όταν βρίσκονται στην ανάγκη να λάβουν μέτρα για την 
τήρηση της τάξης και αφού κρίνουν ανεπαρκή τη δύναμή των, 
απευθύνονται εγγράφως προς τον ανώτερο διοικητή της 
Φρουράς και ζητούν την αναγκαία δύναμη για την ενίσχυσή 
των. Η δύναμη του στρατεύματος που διατίθεται για την ενί
σχυση των αστυνομικών δυνάμεων χρησιμοποιείται σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις του «Κανονισμού της εν ταις Πόλεσι 
Υπηρεσίας των Στρατευμάτων». Οι διατάξεις αυτές αναφέ- 
ρονται στις παραγρ. 121-129 του Κανονισμού αυτού και είναι 
καταχωρισμένες αυτούσιες στον Κανονισμό Υπηρεσίας Χω
ροφυλακής (σελίδες 252 -  257), ώστε να μη απαιτείται η επα
νάληψή των στην παρούσα διατριβή. Για την ενίσχυση των 
αστυνομικών δυνάμεων από το Στρατό πραγματεύεται και το 
άρθρο 297 του Κανονισμού Υπηρεσίας Χωροφυλακής.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Γ

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ -  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

1. Οι προεκλογικές συναθροίσεις διέπονται από τις παρα
κάτω διατάξεις:

α. Άρθρο 11 του Συντάγματος του έτους 1975.

β. Άρθρο 31 παραγρ. 3 του Π.Δ. 895/1981 (Φ.Ε.Κ. 227-Α), το 
οποίο έχει ως κατωτέρω: «Από της δημοσιεύσεως του Προε
δρικού Διατάγματος, περί προκηρύξεως των βουλευτικών 
εκλογών, απαγορεύονται οι πολιτικές διαδηλώσεις και παρε
λάσεις, οι κατά την προεκλογική δε περίοδο συναθροίσεις 
διέπονται από τις ειδικές επί του θέματος αυτού και σε αρμο
νία προς τους ορισμούς του Συντάγματος διατάξεις».

γ. Άρθρο 110 παραγρ. 3 του Π.Δ. 895/1981, το οποίον έχει 
ως κατωτέρω: «Κάθε άλλη παράβαση των διατάξεων του πα
ρόντος (Π.Δ. 895/1981), μη ειδικά προβλεπομένη υπ’ αυτού ή 
του Ποινικού Κώδικα ή άλλου Ποινικού Νόμου τιμωρείται με 
φυλάκιση μέχρι έξι μήνες ή με χρηματική ποινή».

δ. Αρθρο 111 του Π.Δ. 895/1981, το οποίον έχει ως κατω
τέρω:

«Οι ποινικές και πειθαρχικές διατάξεις του Π.Δ. 895/1981 
*σχύουν καιεπίενεργείας εκλογών δημοτικών, κοινοτικών και 
νομαρχιακών αρχών».

2. Βάσει των ανωτέρω διατάξεων:

α. Από την δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος, για

την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών, οι πραγματο
ποιούμενες μέχρι την προηγούμενη ημέρα των εκλογών συν
αθροίσεις (από τις πρωινές ώρες της προηγούμενης των εκ
λογών και κατά την ημέρα της ψηφοφορίας εθιμικά επικρά
τησε να μη πραγματοποιούνται συναθροίσεις και ομιλίες) 
διέπονται από τις διατάξεις του Συντάγματος (άρθρο 11).

Η προεκλογική περίοδος των βουλευτικών εκλογών ανέρ
χεται κατ' ανώτατο όριο σε τριάντα (30) ημέρες Προ της ημέ
ρας διενεργείας των εκλογών (σχετική η 571/1978 γνωμοδό
τηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και άρθρο 31 
παραγρ. 1 του Π.Δ. 895/1981). Όπως προαναφέρθηκε, για την 
προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών, απαιτείται έκδοση 
Προεδρικού Διατάγματος (άρθρο 31 παραγρ. 1 του Π Δ 
895/1981).

β. Οι συναθροίσεις που πραγματοποιούνται από την έν
αρξη της προεκλογικής περιόδου των Δημοτικών και Κοινοτι
κών εκλογών μέχρι την προπροηγούμενη ημέρα των εκλογών 
διέπονται από τις διατάξεις του Συντάγματος (άρθρο 11).

Η ημερομηνία διεξαγωγής των Δημοτικών και Κοινοτικών 
Εκλογών είναι καθορισμένη από το νόμο και έτσι δεν απαιτεί
ται έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την προκήρυξη αυ
τών, όπως απαιτείται για τις βουλευτικές εκλογές βάση του 
άρθρου 31 παραγρ. 1 του Π.Δ. 895/1981, αλλά απλώς θέλει 
γνωστοποιηθεί η ημερομηνία διεξαγωγής με εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών προς τις κρατικές αρχές, όργανα και 
υπηρεσίες, οι οποίες θα εμπλακούν στην εκλογική διαδικα
σία.

Η διάρκεια της προεκλογικής περιόδου επί Δημοτικών και 
Κοινοτικών εκλογών δεν είναι καθορισμένη από τον νόμο, γι' 
αυτό θα ισχύσει ανάλογα η τοιαύτη που προβλέπεται για τις 
βουλευτικές εκλογές, δηλαδή κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) 
ημέρες προ της ημέρας διενέργειας των εκλογών (βλέπετε 
την 571/1978 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους και άρθρο 31 παράγρ. 1 του Π.Δ. 895/1981).

Εθιμικά επικράτησε από τις πρωινές ώρες της προηγού
μενης των εκλογών και κατά την ημέρα της ψηφοφορίας να 
μη πραγματοποιούνται συναθροίσεις και ομιλίες.

γ. Οι πολιτικές διαδηλώσεις και παρελάσεις κατά την 
προεκλογική περίοδο των βουλευτικών, δημοτικών και κοινο
τικών εκλογών απαγορεύονται (άρθρα 31 παράγρ. 3, 110 
παράγρ. 3 και 111 του Π.Δ. 895/1981: ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ).

δ. Για τις προεκλογικές συναθροίσεις ισχύουν, όσα ανω
τέρω διεξοδικώτατα αναπτύχθηκαν και αφορούν τις συν
αθροίσεις εν γένει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ι Α'  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Το άρθρο 11 του ισχύοντος Συντάγματος προστατεύει το 
ατομικό δικαίωμα του «συνέρχεσθαι». Η ελευθερία του «συν
έρχεσθαι» αποτελεί μία από τις μορφές με τις οποίες εκδη
λώνεται η ελευθερία της ομαδικής πνευματικής κίνησης. Η 
Αστυνομία υποχρεούται να ενεργεί, σύμφωνα με τις συντα
γματικές επιταγές και να προστατεύει το δικαίωμα αυτό, το 
οποίο χρησιμεύει, όχι μόνον σαν έρεισμα για την άμυνα των 
υπολοίπων ελευθεριών, αλλά κυρίως σαν μέσο διεκδίκησης 
ομαδικών αξιώσεων κοινωνικών δικαιωμάτων.

Το άρθρο 11 του Συντάγματος του 1975 προβλέπει την 
έκδοση νόμου, που να ρυθμίζει τα των συναθροίσεων.

Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί τέτοιος νόμος. Η μη έκ
δοση του θεσμικού νόμου, περί συναθροίσεων, προβληματί
ζει πάρα πολύ την Αστυνομία, γιατί από τους Συνταγματολό- 
γους αμφισβητείται η ισχύς πολλών από τις διατάξεις που 
εφαρμόζονται σήμερα. Κατά συνέπεια κρίνεται αναγκαία και 
επιβεβλημένη η έκδοση του νόμου αυτού, οι διατάξεις του 
οποίου πρέπει να είναι απόλυτα εναρμονισμένες με το άρθρο 
11 του Συντάγματος, για να μη κριθούν αντισυνταγματικές.

Επίσης με το νόμο που θα εκδοθεί, πρέπει το σοβαρότατο 
θέμα των συναθροίσεων και μάλιστα των δημοσίων τοιούτων, 
να ρυθμιστεί με κάθε λεπτομέρεια, ώστε η Αστυνομία να 
ενεργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του και να προστατεύει 
απόλυτα το ατομικό δικαίωμα του «συνέρχεσθαι».
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Συμπαράστασης
θυμάτων

Του VIC SCHEUERMAN 
αστυνομικού
του Κάλγκαρυ στον Καναδά

Από το περιοδικό «GAZETTE» 
της Καναδικής Αστυνομίας

Η «κίνηση για την συμπαράσταση προς το θύμα- 
μιας εγκληματικής πράξης», αναπτύχθηκε σε 

μεγάλο βαθμό και ριζώθηκε στον Καναδά, στο τέλος 
της δεκαετίας του 70. Ήταν αποτέλεσμα μιας νεωτε
ριστικής αντίληψης, που άρχισε να αναγνωρίζει τις 
ανάγκες των θυμάτων. Η νέα αυτή αντίληψη επεσή- 
μαινε το γεγονός, ότι το θύμα που ήταν τόσο συχνά 
παραμελημένο, γιατί η προσοχή όλων στρέφονταν κυ
ρίως στην καταδίωξη και ανακάλυψη των δραστών, 
ήταν συχνά ο αποφασιστικός κρίκος στην επιτυχή 
δίωξη του παραβάτη. Αυτό έδειχνε μια αληθινή αδυ
ναμία του συστήματος της δικαιοσύνης, με το οποίο 
άπαξ και είχε ληφθεί η αρχική αναφορά του συμβάν
τος, το θύμα δεν μπορούσε να πληροφορηθεί ή να 
βοηθηθεί για την υπόθεσή του. Μερικές φορές, μήνες 
αργότερα, ένας υπάλληλος εμφανιζόταν με μια κλήση, 
απαιτώντας από το θύμα να σπαταλήσει ώρες στο δι
καστήριο, βοηθώντας κατ' αυτό τον τρόπο το ίδιο το 
σύστημα, που το αγνόησε όταν η πληροφόρηση, η 
βοήθεια και η καθησύχαση, του ήταν αναγκαία.

Πως λειτουργούν

Με αυτές τις σκέψεις, η αστυνομία του Κάλγκαρυ 
ανέλαβε την πρωτοβουλία και βοήθησε πρωτοπορια

κές υπηρεσίες υπεράσπισης θυμάτων στον Καναδά. 
Αρχικά οι πρώτες αυτές υπηρεσίες λειτούργησαν ως 
καθαρά υπαλληλικές μονάδες που αποτελούνταν από 
ένα αστυνομικό και ένα γραμματέα. Οι Μονάδες Συμ
παράστασης Θυμάτων, όπως είναι γνωστές τώρα, λει
τουργούν ξεχωριστά από τον τομέα των κοινωνικών 
υπηρεσιών, με ένα βαθμοφόρο και ένα απλό αστυνο
μικό, έναν ιδιώτη εθελοντή συνεργάτη, έναν ερευ
νητή, ένα υπεύθυνο για τις στατιστικές έρευνες. 
Πέντε τακτικούς υπαλλήλους -  που υλοποιούν τα μέ
τρα της ομάδας -  δύο γραμματείς και περίπου 30 ιδιώ
τες εθελοντές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται από
φοιτοι πανεπιστημίου, φοιτητές κολλεγίων και πανε
πιστημίων και πολίτες του Κάλγκαρυ κάθε τάξης.

Η δραστηριότητα της μονάδας αρχίζει από ένα 
απλό τηλεφώνημα -  μέσω του οποίου τα θύματα και οι 
ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να πάρουν πληρο
φορίες από το φάκελο της υπόθεσης, ή να επιβεβαιώ
σουν το συμβάν -  και φθάνουν μέχρι την προσωπική 
επαφή, τις επισκέψεις στο νοσοκομείο και το σπίτι, την 
αποστολή χρημάτων ή παροχή καταλύματος σε περί
πτωση ανάγκης τη συνοδεία στο δικαστήριο, τη δη
μιουργία συνδέσμου με την αστυνομία, τη βοήθεια 
στην υπερπήδηση του γραφειοκρατικού λαβύρινθου 
και την παρέμβαση στις οικογενειακές διαμάχες.
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Ο χειρισμός λεπτών συναισθηματικών προβλημά
των γίνεται με λεπτό τρόπο από τη Μονάδα Συμπαρά
στασης Θυμάτων του Κάλγκαρυ, με πέντε επαγγελμα- 

| τίες κοινωνιολόγους, που είναι τακτικοί μισθωτοί της 
αστυνομικής υπηρεσίας του Κάλγκαρυ.

Είτε με παροχή συμβουλών, είτε με επέμβαση όπου 
ί χρειάζεται η μονάδα αυτή λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 

ανταποκρινόμενη μόνο στις κλήσεις της αστυνομίας,
I για να βοηθήσει το αστυνομικό προσωπικό στο χειρι

σμό οποιουδήποτε προβλήματος.
Η Μονάδα μπορεί να παρέμβει στην οικογένεια, π.χ. 

να φυλάξει τα παιδιά, να συζητήσει με τους ενδιαφε- 
[ ρόμενους -  πάντα διακριτικά -  ή να πάρει κάθε μέτρο 

στις περιπτώσεις που το αστυνομικό προσωπικό κρίνει 
απαραίτητη τη παρουσία κοινωνικού λειτουργού.

Πως γίνονται οι επαφές

Οι περισσότερες επαφές των Μονάδων Συμπαρά
στασης θυμάτων αρχίζουν από την ίδια τη Μονάδα 
αφού μελετήσει τις καθημερινές αστυνομικές αναφο
ρές. Η επαφή με το θύμα ενός εγκλήματος γίνεται 
τηλεφωνικά ή μέσω ταχυδρομείου. Ωστόσο, όμως, η 
δημοσιότητα, που δόθηκε στο θέμα μέσα από το Συν
έδριο της Καναδικής Ένωσης των Αστυνομικών διευ
θυντών στο Κάλγκαρυ, είχε αποτέλεσμα την εντυπω
σιακή αύξηση των ωρών λειτουργίας των Μονάδων 
Συμπαράστασης. Εργάζονται σήμερα επί 12 ώρες την 
ημέρα, από την Δευτέρα ως την Παρασκευή.

Πως αντιδρούν τα θύματα

Η ανταπόκριση των θυμάτων, αν κρίνει κανείς από 
τα πολλά γράμματα, που φθάνουν στη Μονάδα είναι 
θετική και αρκετά ελπιδοφόρα. Να τι γράφουν ορισμέ
νοι επιστολογράφοι στα γράμματά τους:

•  Είναι ενθαρρυντικό και παρήγορο να γνωρίζω ότι 
βρήκατε χρόνο να μου γράψετε ένα γράμμα και ότι 
πραγματικά ενδιαφέρεστε για το πως νιώθω. Λίγο μετά 
την σε βάρος μου επίθεση, δεν μπορούσα να κοιμηθώ 
το βράδυ. Φοβόμουν και ακόμα φοβάμαι όταν κάποιος 
με πλησιάζει στο δρόμο.

•  Σας ευχαριστώ μ’ όλη την καρδιά μου για το εν
διαφέρον που δείχνετε απέναντι μου, σε ώρα ανάγκης, 
πράγμα που αντιλαμβάνομαι ότι σας ήταν δύσκολο! 
Παρακαλώ συγχωρέστε με, για τη δύσκολη θέση που 
σας φέρνω.

•  Η στενοχώρια και η ανησυχία μας λιγόστεψε, χάρη 
στη σταθερή και ενήμερη βοήθεια της Μονάδας Συμ
παράστασης θυμάτων της Αστυνομίας του Κάλγκαρυ.

•  Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τη θερμή συμ
παράσταση της Μονάδας σας, η οποία παρά τις δυσκο
λίες της γλώσσας, κατά ένα τρόπο κατάφερε να μας 
ανακουφίσει και να μας βοηθήσει στους σχετικούς 
διακανονισμούς, για την κηδεία του αγαπημένου μας 
προσώπου.

Εκτός από την αυθόρμητη και θετική συμπαρά
σταση του κοινού στο νέο θεσμό, υπάρχει και η ενθου
σιώδης ανταπόκριση εκ μέρους των διαψόρων κοινω
νικών ομάδων και συνδέσμων.

Ανταπόκριση από την αστυνομική υπηρεσία

Αιτήσεις για πληροφορίες γύρω από τους σκοπούς, 
τη λειτουργία, τη δομή, το σχηματισμό και τις περιεχό- 
μενες υπηρεσίες από τις Μονάδες Συμπαράστασης 
Θυμάτων υποβάλλονται συνεχώς από αστυνομικούς 
και κοινωνικούς λειτουργούς απ’ όλο τον Καναδά, 
αλλά ακόμα και απ’ το Μεξικό και τις Η.Π.Α. Ο αριθμός 
αυτών των αιτήσεων έχει καταστήσει επιτακτική την 
ανάγκη έκδοσης ενός πληροφοριακού εντύπου γύρω 
από τη λειτουργία και τους σκοπούς της Μονάδας.

Η κάλυψη από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας του 
αστυνομικού συνεδρίου και ειδικότερα του θέματος 
για την «κίνηση υπεράσπισης του θύματος», είχε 
ακόμα μεγαλύτερη θετική ανταπόκριση μεταξύ της 
Καναδικής Αστυνομίας και τόνισε την ανάγκη να συν- 
εχισθεί η πρωτοποριακή αυτή κοινωνική κίνηση για πιο 
δίκαιη και αμερόληπτη μεταχείρηση των θυμάτων.

Δραστηριότητα

Μεταξύ Αυγούστου 1982 και Ιουλίου 1983, η Μο
νάδα Συμπαράστασης Θυμάτων του Κάλγκαρυ ήρθε σε 
επαφή με 16,475 θύματα εγκλημάτων, είτε προσωπικά 
είτε μέσω ταχυδρομείου.

Η ανάλυση των στατιστικών δείχνει ότι το 41 % αυ
τών των επαφών αναφέρεται σε απόπειρες ανθρωπο
κτονιών και επιθέσεις, το 20% σε σεξουαλικές επιθέ
σεις και το 14% σε διαρρήξεις σπιτιών. Η περίοδος 83 -  
'84 υπόσχεται περισσότερα θετικά αποτελέσματα, κα
θώς η πείρα που αποκτήθηκε από τις επαφές της Μο
νάδας, αυξάνει ολοένα και περισσότερο από μήνα σε 
μήνα. Ο επιθεωρητής Τζιμ Γκράχαμ του τμήματος κοι
νωνικών υπηρεσιών, συνοψίζει τα παραπάνω αποτελέ
σματα με τη φράση, «Η Μονάδα Συμπαράστασης Θυ
μάτων έχει τρομακτικές δυνατότητες».

Η κυβερνητική υποστήριξη γίνεται μέσω των υπο
δείξεων του ειδικού τμήματος αναφορών της Επαρχια
κής Καναδικής Ομοσπονδίας προς το τμήμα Δικαιοσύ
νης για τα θύματα των εγκλημάτων, με την ταυτόχρονη 
υποστήριξη του κοινοβουλίου και με προοπτική για 
προσεχή νομοθετική ρύθμιση του θέματος από την 
Ομοσπονδία.

Επιπροσθέτως υπάρχει και η τοπική υποστήριξη 
από την Καναδική Ένωση των διευθυντών της Αστυ
νομίας. Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα καθυστέ
ρησε να αρχίσει, η κίνηση για την υπεράσπιση και ολό
θερμη συμπαράσταση προς το θύμα, έχει προχωρήσει 
με σταθερά βήματα στο δρόμο της πλήρης υλοποίησης 
των μεγάλων προσδοκιών της.

99



ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ: 
Η τάξη 
τη ς αγοράς
στην πράξη

Του ΦΩΤΗ ΑΡΚΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
αστυνόμου α' υποδ. της υττ/νσης 

Αγορανομίας Προαστείων

Η οργανωμένη κοινωνική συμβίωση στηρίζεται σε 
ορισμένους κανόνες, οι οποίοι προστατεύουν τον 

ασθενέστερο από τον ισχυρότερο και γενικά ρυθμί
ζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Παράλληλα δίνουν 
την δυνατότητα σ’ όλα τα μέλη της κοινωνίας να δια
μορφώνουν ελεύθερα την προσωπικότητά τους και να 
αναπτύσσουν δημιουργικά τη δραστηριότητά τους. Οι 
κανόνες αυτοί πολλές φορές επιβάλλουν περιορι
σμούς και φραγμούς ακόμα και σε ορισμένες ανθρώπι
νες ελευθερίες. Τούτο είναι αναγκαίο και νόμιμο, όταν 
πρόκειται να διαφυλαχθούν σπουδαιότερες ελευθε
ρίες, όταν πρόκειται να προστατευθούν τα γενικότερα 
κοινωνικά συμφέροντα, τα μείζονα αγαθά όπως λέγον
ται.

Για την εκπλήρωση της σπουδαίας αυτής κοινωνικής 
λειτουργίας καθιερώθηκε ο αστυνομικός θεσμός, στον 
οποίο ανατέθηκε η εξασφάλιση της τάξης, η εδραίωση 
του αισθήματος ασφάλειας και η δημιουργία κλίματος 
κοινωνικής γαλήνης, προϋποθέσεις που θεωρούνται 
απαραίτητες και αναγκαίες για κάθε αναπτυξιακή 
προσπάθεια και πρόοδο. Δηλαδή στην αστυνομία ανα
τέθηκε η εξασφάλιση της ευνομίας, έργο πολύπλευρο, 
δύσκολο και επίμοχθο, που ενδιαφέρει όμως το λαό, 
αφού ο κύριος στόχος της Αστυνομίας αποβλέπει να 
κάνει τη ζωή του πιο ανθρώπινη και γενικά να διευκο
λύνει την κοινωνική του συμβίωση.

Στα πλαίσια του παραπάνω στόχου της Αστυνομίας 
εντάσσεται και η εφαρμογή της Αγορανομικής Νομο
θεσίας, με την οποία το Κράτος εκφράζει την αγορα- 
νομική του πολιτική, που στόχο έχει την προστασία του 
καταναλωτικού κοινού από κάθε εκμετάλλευση, κατα
δολίευση και γενικά τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής 
ευημερίας. Επομένως ο τομέας αυτός της αστυνομι
κής δραστηριότητας είναι απά τους πιο βασικούς. Η 
σημασία του όμως αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις σε 
περιόδους οικονομικής κρίσης, που οι ανατιμήσεις των 
ειδών βιοτικής ανάγκης εξαφανίζουν τις οικονομικές 
παροχές και ανοίγουν το δρόμο προς τον πληθωρισμό 
και άλλες οικονομικές διαταραχές. Σ’ αυτές τις περι
πτώσεις το έργο των αγορανομικών υπηρεσιών αποκτά 
ιδιαίτερα μεγάλη αξία.

Καίτοι τα θέματα της καλής και ομαλής λειτουργίας 
της αγοράς και της προστασίας των ευρύτερων κοινω
νικών τάξεων ανήκουν κατά κύριο λόγο στην σφαίρα 
των αρμοδιοτήτων άλλων κρατικών φορέων, εν τού-

τοις η Αστυνομία επωμίζεται ένα τεράστιο βάρος, 
αφού σ’ αυτή ανατίθεται η εφαρμογή του μεγαλύτερου 
όγκου της σχετικής Νομοθεσίας, που αναφέρεται στον 
τομέα αυτό.

Πρόληψη -  καταστολή

Ο πως και στους άλλους τομείς της δράστη ριότητάς 
της, έτσι και εδώ, οι προσπάθειες της Αστυνομίας 

εκδηλώνονται ταυτόχρονα προς δύο κατευθύνσεις, 
την πρόληψη και την καταστολή. Και η μεν πρόληψη 
επιτυγχάνεται με προληπτικούς ελέγχους σε όλους 
τους τομείς της αγοράς και σ’ όλα τα στάδια διακίνη
σης των καταναλωτικών αγαθών, καθώς και με άλλες 
ενέργειες που στοχεύουν στην αποθάρρυνση όλων 
εκείνων που σκέπτονται να αποτολμήσουν την υλο
ποίηση των εγκληματικών τους σκέψεων, η δε κατα
στολή με τη βεβαίωση των αξιόποινων πράξεων που 
τελούνται, την ανακάλυψη των δραστών και συναιτίων 
και την παραπομπή τους στην αρμόδια Δικαστική 
Αρχή.

Το προληπτικό έργο στον τομέα της Αγορανομίας, 
που απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της δραστήριο- * 
τητας των αγορανομικών υπηρεσιών δεν είναι εύκολο 
να γίνει αντιληπτό από το ευρύ κοινό, γιατί αναλύεται 
σε αδικήματα που δεν διαπράχθηκαν χάρις σε αυτά. 
Αντίθετα το κατασταλτικό έργο υποπίπτει στην αντί
ληψη του κοινού ευκολότερα, γιατί και με αριθμούς 
μπορεί να απεικονισθεί, που τις περισσότερες φορές 
βλέπουν το φως της δημοσιότητας και η βεβαίωση 
γίνεται αμέσως γνωστή στον ευρύτερο κύκλο του κοι
νού, περισσότερο δε όταν πρόκειται περί περιπτώσεων 
που προκαλούν το δημόσιο αίσθημα.

Ειδικότερα η Αστυνομία, με τις ειδικές αγορανομι- 
κές υπηρεσίες που διαθέτει σχεδόν σε ολόκληρο τον 
ελλαδικό χώρο, έχει αποστολή να εφαρμόσει:

•  Τον Αγορανομικό κώδικα, τις Αγορανομικές δια
τάξεις, τα δελτία τιμών και γενικά όλο το πλαίσιο της 
Νομοθεσίας, που αναφέρεται στον έλεγχο των τιμών 
των αντικειμένων, παροχών και ειδών βιοτικής ανάγ- I 
κης.

•  Τον κώδικα τροφίμων και ποτών, τις αποφάσεις 1 
τους Α.Χ.Σ. του Κράτους και όλη γενικά τη Νομοθεσία 
που αναφέρεται στον έλεγχο της ποιότητας και της



υγιεινής κατάστασης των τροφίμων, των ποτών και των 
αντικειμένων κοινής χρήσης.

• Τη σχετική Νομοθεσία που έχει σχέση με την 
επεξεργασία, συσκευασία και συντήρηση των ποτών 
και τροφίμων.

•  Τη Νομοθεσία που αναφέρεται στον έλεγχο των 
μέτρων και σταθμών.

•  Τις κείμενες διατάξεις περί επιθεωρήσεως και 
υγιεινής των σφαγείων, περί της καταλληλότητας των 
προϊόντων ζωικής προέλευσης κ.τ.λ.

Κλίμα εμπιστοσύνης

Μ ε μια γενικότερη διατύπωση θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι οι Αγορανομικές Υπηρεσίες έχουν 

αποστολή, αξιοποιώντας όλες τους τις δυνάμεις, έμ
ψυχες και άψυχες, να αναπτύσσουν δραστηριότητες 
και να καταβάλλουν συντονισμένες προσπάθειες, που 
να στοχεύουν, αλλά και να έχουν σαν αποτέλεσμα την 
εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης στην αγορά. Για την 
αποτελεσματική συμπλήρωση της παραπάνω κοινωνι
κής προσφοράς οι υπηρεσίες αυτές άλλοτε μεν ενερ
γούν μόνες, άλλοτε δε με τη συνεργασία οργάνων άλ
λων κρατικών φορέων ήτοι κτηνιάτρων, χημικών, 
αστυϊάτρων, κοστολόγων κ.τ.λ.

Ως προς τις τιμές, σύμφωνα με τις ισχύουσες δια
τάξεις, ο έλεγχος δεν επεκτείνεται σε όλα τα είδη, τις 
παροχές και αντικείμενα, αλλά μόνο σε εκείνα που 
έχουν καταταγεί με Αγορανομικές διατάξεις στην κα
τηγορία των «ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΕΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ», για τα 
οποία καθορίζεται πάντοτε η ανώτατη τιμή πώλησης 
(διατίμηση) ή ποσοστιαίο κέρδος ή κέρδος που εκφρά
ζεται σε απόλυτες δραχμικές μονάδες (δραχμικό κέρ
δος). Στην κατηγορία αυτή έχουν ενταχθεί όλα σχεδόν 
τα είδη τροφίμων, καύσιμες ύλες, τα αναψυκτικά, τα 
κοινά κέντρα των κατηγοριών Α.Β.Γ, και Δ, ορισμένα 
σχολικά είδη, τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά μηχα
νημάτων και πολλά άλλα είδη που θεωρούνται ότι θε
ραπεύουν επιτακτικές και βασικές ανάγκες του κοινού 
και επιδρούν άμεσα στο κόστος της ζωής.

Έλεγχος για τις τιμές γίνεται ακόμη και σε εκείνα 
τα είδη, αντικείμενα και παροχές, που κατατάγηκαν 
επίσης με Αγορανομικές διατάξεις στην κατηγορία των

«ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ». Για τα είδη αυτά βέβαια 
δεν καθορίζονται ούτε ανώτατες τιμές πώλησης, ούτε 
ποσοστιαία, ούτε δραχμικά κέρδη. Ο έλεγχος που γί
νεται αποσκοπεί στο να διαπιστωθεί εάν η τιμή πώλη
σης κάποιου είδους της κατηγορίας αυτής ενέχει ή όχι 
υπερβολικό κέρδος. Τελικά όμως, σύμφωνα με τις κεί
μενες διατάξεις, αρμόδιος φορέας για να αποφανθεί 
περί της ύπαρξης ή όχι υπερβολικού κέρδους είναι η 
Αγορανομική επιτροπή, στην οποία παραπέμπεται 
υποχρεωτικά προς γνωμοδότηση από τον αρμόδιο 
εισαγγελέα κάθε υπόθεση, που αφορά είσπραξη υπερ
βολικού κέρδους και προ της εισαγωγής της υπόθεσης 
στο ακροατήριο. Η γνωμοδότηση της Αγορανομικής 
επιτροπής, που πρέπει να είναι έγγραφη, έχει απλώς 
συμβουλευτικό και όχι υποχρεωτικό χαρακτήρα για το 
Δικαστήριο. Στη κατηγορία αυτή έχουν καταταγεί τα 
κέντρα διασκέδασης όλων των κατηγοριών, τα κοινά 
κέντρα υπερπολυτέλειας και πολυτελείας, ως προς τα 
σερβιριζόμενα και πωλούμενα από αυτά είδη, οι θερ
μοσίφωνες, τα δέρματα, το τσιμέντο, ο γύψος, οι 
απορροφητήρες, ορισμένα ηλεκτρικά είδη κ.τ.λ.

Όσα από τα είδη, τα αντικείμενα και τις παροχές 
δεν έχουν καταταγεί σε μία από τις δύο παραπάνω 
κατηγορίες θεωρούνται επουσιώδη για τις ανάγκες 
του λαού και δεν ελέγχονται ως προς τις τιμές. Αυτές 
διαμορφώνονται ελεύθερα, ανάλογα προς την προσ
φορά και τη ζήτηση και τους άλλους παράγοντες που 
τις επηρεάζουν.

Ο αγορανομικός έλεγχος δεν εντοπίζεται μονάχα 
στον τομέα των τιμών. Οι κείμενες διατάξεις επιβάλ
λουν στους πωλητές πληθώρα υποχρεώσεων και απα
γορεύσεων, μερικές από τις οποίες είναι οι παρακάτω:

•  Ολα τα είδη και αντικείμενα, που προσφέρονται 
για πώληση, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην 
οποία κατατάγηκαν, πρέπει να έχουν ενδεικτική πινα
κίδα, που να αναγράφει το είδος, την ποιότητα, την 
προέλευση και την τιμή τους.

•  Επί των συσκευασμένων ειδών πρέπει να υπάρ
χουν οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον κώδικα 
ποτών, τροφίμων και αντικειμένων κοινής χρήσης και 
από διάφορες άλλες διατάξεις.

•  Εκτός αυτών πρέπει να πληρούν τις προβλεπόμε- 
νες ποιοτικές προδιαγραφές, τα δε τρόφιμα ειδικό
τερα ελέγχονται ως προς την καταλληλότητα και την 
υγιεινή τους κατάσταση.

•  Απαγορεύεται η επίτευξη υπερβολικού κέρδους 
με τη μέθοδο της ελλειπούς στάθμισης ή μέτρησης ή 
της ατελούς έψησης ή της χρήσης περικαλύμματος, 
που έχει βάρος ανώτερο από το επιτρεπόμενο ή με 
οποιοδήποτε άλλο τέχνασμα.

• Επίσης απαγορεύεται η αξίωση κομίστρων που 
υπερβαίνουν τις ορισθείσες τιμές, η ανάμιξη και με 
αυτό τον τρόπο πώληση ειδών διαφόρων ποιοτήτων, η 
κατοχή και χρήση ψευδών μέτρων και σταθμών, η μη 
μέτρηση ή ζύγιση των πωλούμενων ειδών, η με 
οποιονδήποτε τρόπο δυσχέρανση ή παρεμπόδιση διε
νέργειας αγορά νομικού ελέγχου, η κατοχή και η επί
δειξη παραποιημένων ή ψευδών δικαιολογητικών κτή
σης των προϊόντων, η απόκρυψη ή άρνηση πώλησης 
καταναλωτικών αγαθών, η απόκρυψη της ύπαρξης κε
νών δωματίων από ξενοδόχους, η επιβολή υποχρέω
σης στον αγοραστή της συναγοράς και άλλων ειδών 
που δεν εζήτησε κ.τ.λ.

Ειδικότερα στις ισχύουσες Αγορανομικές διατά
ξεις, με τις οποίες ρυθμίζεται ο τρόπος εμπορίας και 
διακίνησης των διαφόρων αγαθών, περιλαμβάνονται 
και πάρα πολλές άλλες υποχρεώσεις και απαγορεύ
σεις, που δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στο 
παρόν περιορισμένο κείμενο.
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Αποτελεσματική 
και άψογη 
η εξόρμηση 
στην αγορά

Α ποτελεσματική και άψογη αποδείχθηκε η συνερ
γασία μεταξύ Υπουργείου Εμπορίου και των συν- 
εργαζομένων μ’ αυτό Υπηρεσιών Αγορανομίας του 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, στην χρονική περίοδο 
των εορτών.

Για πρώτη φορά φέτος, έμπειροι υπάλληλοι του 
Υπουργείου Εμπορίου πλαισίωσαν τις αγορανομικές 
υπηρεσίες και έτσι, αστυνομικοί υπάλληλοι βρέθηκαν 
ανάμεσα σε υπαλλήλους του παραπάνω Υπουργείου, 
αποτελούντες συνεργαζόμενα αρμονικά γκρουπ, που 
συγκροτήθηκαν πριν από τις γιορτές των Χριστουγέν
νων και για όλη την περίοδο των εορτών, για τον προσ
εκτικό και αποδοτικότερο έλεγχο των καταστημάτων 
διακίνησης βιοτικών αγαθών.

Ο συντονισμός των υπηρεσιών, η συνεργασία και η 
εντατικοποίηση των ελέγχων στόχευε στην προστασία 
του καταναλωτικού κοινού τις ημέρες «αιχμής» των 
εορτών, που η αγοραστική κίνηση βρίσκεται στο μάξι- 
μουμ και δίνει την δυνατότητα σε ορισμένους ευτυχώς 
λίγους -  ασυνείδητους εμπόρους, να παρουσιάσουν 
το πραγματικό τους πρόσωπο.

Ο αξιωματικός υπηρεσίας της Υποδιεύθυνσης Αγο
ρανομίας Αθήνας υπαστυνόμος Α' Γρήγορης Νικητό- 
πουλος μας είπε:

«Η στενή συνεργασία μεταξύ των υπαλλήλων μας 
και των υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου που για 
πρώτη φορά φέτος πραγματοποιήθηκε ήταν μια σωστή 
κίνηση. Η μέχρι και φέτος μεμονωμένη προσφορά των 
υπηρεσιών είχε βέβαια αποτελέσματα, δεν είχε όμως 
την μεγάλη αυτή επιτυχία που δίνει η συνεργασία και ο 
συντονισμός των ενεργειών και οπωσδήποτε η απο
φυγή της κωλυσιεργίας».

Ερ.: Ποιο είναι το «ειδικό» βάρος αυτών των ελέγ
χων;

An.: «Το μεγαλύτερο βάρος των καθημερινών 
ελέγχων που ενεργούν τα «ειδικά» αυτά συνεργεία, 
πέφτει στην ποιοτική στάθμη των προσφερόμενων 
αγαθών, στην καταλληλότητα ή μη των τροφίμων, στην 
νοθεία, στο υπερβολικό κέρδος και τις αισχροκερδείς 
ενέργειες, στις αποκρύψεις, στις υπερτιμολογήσεις, 
καθώς και στην επάρκεια των προϊόντων αφενός, αλλά 
και την διασφάλιση της ομαλότητας των τιμών και την 
διακίνηση των αγαθών στην αγορά αφετέρου. Η ποιό
τητα και καταλληλότητα των αμνοεριφίων, της γαλο
πούλας του χοιρινού και μοσχαρίσιου κρέατος, αλλά 
και των ειδών ζαχαροπλαστικής (κουραμπιέδες, μελο
μακάρονα κ.τ.λ.) βρίσκονται στο «στόχαστρο» των 
ελέγχων. Όμως εκτός των αναλώσιμων ειδών τροφί
μων, εξίσου σοβαρό είναι το βάρος των ενεργούμενων 
ελέγχων στα είδη ρουχισμού και υπόδυσης, παιγνιδιών 
και χριστουγεννιάτικων δέντρων από άποψη ποιότη
τας και τιμών.

Οι έλεγχοι επεκτείνονται σ’ όλα τα καταστήματα 
και σ’ ολόκληρη την περιοχή ευθύνης μας. Ειδικότερα 
στην κεντρική κρεαταγορά και λαχαναγορά του Ρέντη, 
την Βαρβάκειο και αγορά Αθήνας, στις αγορές Κυψέ

λης, Ν. Σμύρνης, Καλλιθέας, λαϊκές αγορές, καθώς σ’ 
αυτά τα σημεία, είναι συγκεντρωμένες αγορές και τις 
ημέρες αυτές έχουν μεγαλύτερη κίνηση».

Ερ.: Ανταποκρίνεται η δύναμη των υπηρεσιών σας, 
στις αυξημένες ανάγκες επιτήρησης της αγοράς, λόγω 
των ημερών;

Απ.: «Απ’ ότι γνωρίζω η «αποχή» λόγω αδειών στην 
υπηρεσία μας αυτές τις μέρες είναι ελάχιστη. Ολό
κληρη η δύναμη της Αγορανομίας, εκτός ορισμένων 
αξαιρετικών περιπτώσεων, βρίσκεται σε κατάσταση 
«ανάγκης» αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος, ακρι
βώς για να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις 
της έναντι του κοινού. Ό λοι εμείς που υπηρετούμε 
εδώ, γνωρίζουμε ότι τις «χρονιάρες» μέρες θα τις πε
ράσουμε υπηρετώντας το κοινωνικό Σύνολο».

Ερ.: Οι καταστηματάρχες σας δημιουργούν προ
βλήματα; Πώς τους αντιμετωπίζει η υπηρεσία;

Απ.: Οι καταστηματάρχες σχεδόν στο σύνολό τους 
είναι «καλοί επαγγελματίες». Βέβαια σ’ ένα σύνολο 
ανθρώπων, σε μια μεγάλη «τάξη» επαγγελματιών, 
όπως είναι αυτοί οι άνθρωποι, υπάρχουν και οι εξαιρέ
σεις. Αυτές τις εξαιρέσεις την μειονότητα αν θέλετε, 
προσπαθούμε να εντοπίσουμε και να εξουδετερώ
σουμε, προστατεύοντας έτσι τον καταναλωτή. Όμως 
αναλογιζόμενοι ότι εμπόριον ίσον κέρδος και ότι ο 
έμπορας επιστρατεύει θεμιτά και αθέμιτα μέσα για να 
κερδίσει περισσότερα, μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι 
όλους τους βλέπουμε «ύποπτους», μέχρις αποδείξεως 
του εναντίου. Απ’ αυτήν την οπτική γωνιά μπορούμε να 
πούμε ότι τους βλέπουμε όλους».

Ερ.: Εκτός των συνεργείων επιτήρησης της αγοράς 
υπάρχουν άλλα συνεργεία και με τι ασχολούνται;

Απ.: Όπως σας είπα ολόκληρη η δύναμη της υπη
ρεσίας μας βρίσκεται σε εγρήγορση. Έτσι η Αστυκτη- 
νιατρική υπηρεσία της Υποδιεύθυνσης έχει επωμισθεί 
ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς μας. Αφού 
ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες, καταστρέφεται 
κάθε ποσότητα τροφίμου που αποδεικνύεται ακατάλ
ληλη προς «βρώσιν», ύστερα από γνωμάτευση των 
Αστυνομικών Αστυκτηνιάτρων. Στην συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο των εορτών, εντείνονται και οι αστυ- 
κτηνιατρικοί έλεγχοι, τόσο στους τόπους διακίνησης, 
όσο και στους τόπους προσφοράς και διάθεσης. Δη
λαδή ψυγεία, αγορές, χονδρικής και λιανικής πώλη
σης.

Ειδικά συνεργεία πλαισιωμένα από έμπειρους επι
στήμονες αστυνομικούς (χημικούς -  αστυκτηνιά- 
τρους), πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγ
χους σε τυποποιημένα και μη είδη διατροφής για την 
πάταξη αφενός της νοθείας και αφετέρου την τήρηση 
των διατάξεων που αναφέρονται στις προδιαγραφές, 
την ταυτότητα και την ποιότητα του προϊόντος. Θα 
ήθελα να επισημάνω ότι η υπηρεσία Αγορανομίας έχει 
επίγνωση και συνείδηση της αποστολής της που απο
βλέπει στην προστασία της τσέπης και της υγείας του 
καταναλωτή. Γιαυτό ενεργεί καθημερινά, μέσα στα 
πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και των ισχυουσών 
Αγορανομικών και λοιπών διατάξεων, ότι επιβάλλεται, 
για την επιτυχία του έργου της. Αυτό όμως δεν αρκεί. 
Χρειάζεται και έχει ανάγκη την συμπαράσταση του πο
λίτη καταναλωτή. Μια συνεργασία που οπότε πραγμα
τοποιήθηκε υπήρξε πάντοτε εποικοδομητική αλλά και 
αρμονική. Με τον τρόπο αυτό και η υπηρεσία μας βοη- 
θείται αλλά και οι επιπόλαιοι ή ασυνείδητοι αποθαρρύ
νονται. Γιαυτό λοιπόν το λόγο είναι ανάγκη να καταλά
βει ο καταναλωτής ότι πρέπει να συνεργασθεί μαζί 
μας, αφού για κείνον προσπαθούμε και σε τελική ανά
λυση τα συμφέροντά του προστατεύουμε».
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Η φωτιά, τα στοιχεία της 
και πως 466
u u  u  ιν... γ ν υ υ μ ιυ υ υ μ ο

Του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΖΑΝΕΤΟΥ 
Πυράρχου (Π.Σ.)

Σ ’ όλους τους αιώνες ο άνθρωπος έβλεπε την πυρ
καγιά σαν έναν από τους κυριότερους εχθρούς 

του. Έμενε κατάπληκτος από την μανία της και τρομο- 
κρατιόταν από την αγριότητά της. Ακόμα και σήμερα, 
μετά την παρέλευση αιώνων κοινωνικής και μορφωτι
κής εξέλιξης, σήμερα που ο άνθρωπος μπορεί να 
υπερηφανεύεται για τη χαλιναγώγηση των δυνάμεων 
της φύσης, η πυρκαγιά, με αδιαφιλονίκητη υπεροχή 
επικρατεί σαν ο μεγαλύτερος καταστρεπτικός παρά
γοντας.

Η κατά τον τελευταίο αιώνα, αλματώδης αύξηση 
της παραγωγής των χημικών προϊόντων, υλικών και 
πλαστικών, η γενίκευση του ηλεκτρισμού και η ευρεία 
χρησιμοποίηση των εύφλεκτων υγρών αύξησαν τον 
κίνδυνο της πυρκαγιάς. Τα νέα υλικά μεταμόρφωσαν 
τις πόλεις και τις βιομηχανίες. Αναγέρθηκαν κτίρια 

- διαφορετικά των προπολεμικών. Με νέους τρόπους 
διαρρυθμίζεται το εσωτερικό των γραφείων και των 
διαμερισμάτων. Με επαναστατικά σχέδια κατασκευά
ζονται πολυκατοικίες και ουρανοξίστες. Στο υπόγειο 
των πολυκατοικιών συγκεντρώνονται τεράστια θερ
μικά φορτία και οι ένοικοί τους, με την ψευδαίσθηση, 
καθησυχάζουν. Καθησυχάζουν γιατί πιστεύουν ότι το 
κτίριό τους είναι άκαυτο μια και χτίστηκε από σίδερο 
και τσιμέντο, και δεν εξετάζουν μέχρι ποιου σημείου 
μπορεί να μειωθεί η αντοχή του από τη θερμότητα της 
πυρκαγιάς.

Η καταστροφή από την πυρκαγιά είναι μια τελεσί
δικη απώλεια, για την ανθρωπότητα, ακόμα και όταν ο 
πυροπαθείς είναι προστατευμένος οικονομικά με 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η ασφαλιστική αποζημίωση 
ποτέ δεν μπορεί να αντικαταστήσει το μέρος του Παγ
κόσμιου πλούτου που καταστράφηκε από τις φλόγες. 
Ο πλούτος εκμηδενίζεται από την καταστροφική επί
δρασή της. Έργα αιώνων μεταβάλλονται σύντομα σε 
ανάμνηση. Ωραία κτίρια, έργα τέχνης, αρχεία και αρ
χαίες βιβλιοθήκες βυθίζονται μια για πάντα στη λήθη.

Ο κίνδυνος της πυρκαγιάς είναι άμεσος. Υπάρχει 
παντού. Στο δρόμο, στην εργασία στο σπίτι μας. Μια 
απροσεξία, μια αμέλεια, ένα σφάλμα, μπορεί να την 
προκαλέσει. Η άγνοια του τρόπου πρόκλησής της, του 
τρόπου καταστολής της και της συμπεριφοράς των 
υλικών μεγιστοποιούν τον κίνδυνο.

Τι είναι η καύση
Ο όρος καύση έχει ορισθεί σαν μια εξώθερμη χη

μική αντίδραση που πραγματοποιείται σε μικρό χρο
νικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια των συνθηκών της 
καύσης αναπτύσσεται ενέργεια η οποία, λόγω της έν
τασής της και του μικρού χρόνου συγκέντρωσής της, 
εκδηλώνεται σαν θερμότητα και φως.

Η καύση που διαφεύγει του ελέγχου, η Ι<αύση που 
προκαλείται τυχαία ή από αμέλεια και η καύση που 
δημιουργείται, για λόγους εκδίκησης ή αθέμιτου 
πλουτισμού, είναι γνωστή με τον όρο ΠΥΡΚΑΓΙΑ. Δια

φέρει της καύσης στην αιτία που την προκαλεί και στα 
αποτελέσματα που επιφέρει. Τα αποτελέσματα της 
καύσης είναι επιθυμητά και ωφέλιμα. Αντίθετα, τα 
αποτελέσματα της πυρκαγιάς, είτε επιθυμητά είναι 
είτε αθέλητα, πάντοτε είναι καταστροφικά.

Η συμπεριφορά των υλικών στην καύση και στην 
πυρκαγιά είναι η ίδια. Οι προϋποθέσεις, τα φαινόμενα, 
τα προϊόντα και οι ιδιότητές τους ταυτίζονται και για το 
λόγο αυτό, αντί του όρου πυρκαγιά χρησιμοποιείται ο 
γνωστός, στην επιστήμη, όρος ΚΑΥΣΗ.

Στο φαινόμενο της καύσης παρεμβάλλονται, πάν
τοτε και υποχρεωτικά, οι πιο κάτω τρεις παράγοντες οι 
οποίοι και αποτελούν το τρίγωνο της καύσης.

Το καυσεογόνο
Η θερμότητα και
Το καύσιμο υλικό.

Αφαίρεση από το τρίγωνο της καύσης του ενός από 
τους τρεις παράγοντες έχει ως αποτέλεσμα τη δια
κοπή της καύσης.

Τι είναι το καυσεογόνο
Ο Λαβουαζιέ παρατήρησε ότι μια ύλη που καίγεται 

στον αέρα αποδίδει προϊόντα καύσης βαρύτερα του 
αρχικού σώματος. Με την παρατήρηση αυτή έφτασε 
στο συμπέρασμα ότι ο ατμοσφαιρικός αέρας είναι 
απαραίτητος για την καύση και με τα όπλα αυτά πρόσ
βαλε και ανάτρεψε τη θεωρία του Σταλ, περί φλογι- 
στού. Αργότερα, το 1744, από τον Πρίστλεϋ και Κάβεν- 
τις ήρθε η αποκάλυψη, περί της σύνθεσης του ατμο
σφαιρικού αέρα. Η αποκάλυψη από τον Πρίστλεϋ του 
οξυγόνου έθεσε στα χέρια του Λαβουαζιέ τα μέσα για 
τη συμπλήρωση των μελετών του, επί της καύσης. Με 
πειράματα απέδειξε τη θαυμάσια καύση του θείου, 
φωσφόρου, άνθρακα και χάλυβα μέσα στο οξυγόνο. Σ' 
όλες τις περιπτώσεις καύσεων τα φαινόμενα που 
παρατηρήθηκαν εξαρτώνται από το συνδιασμό οξυγό
νου και καιόμενου σώματος.

Το οξυγόνο είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο 
της φύσης. Ενώνεται με όλα τα σώματα (στερεά - υγρά 
- αέρια) εκτός από τα ευγενή μέταλλα, ευγενή αέρια 
και τα αλογόνα. Διατηρεί γενικά την καύση και η ταχύ
τητά της εξαρτάται από την περιεκτικότητα της ατμό
σφαιρας σε οξυγόνο. Περιεκτικότητα μικρότερη του 
15% επιφέρει τη διακοπή της καύσης.

Σε καθαρό οξυγόνο τα σώματα καίγονται ζωηρό
τατα εκπέμποντας έντονο φως. Μίγματα οξυγόνου - 
υδρογόνου ή οξυγόνου - ασετυλίνης, σε ειδικές συ
σκευές. αναπτύσσουν ψηλές θερμοκρασίες της τάξης 
των 2.500° C έως 3.000° C.

Ορισμένα σώματα, για να καούν, δεν έχουν ανάγκη 
πρόσληψης οξυγόνου από την ατμόσφαιρα. Το περι
έχουν στην μάζα τους, το αποδίδουν και προκαλούν 
την καύση. Τέτοια σώματα είναι: Οι εκρηκτικές ύλες, 
τα πυροτεχνήματα, η μπαρούτη, ο δυναμίτης, τα πυ-
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ρομαχικά και ορισμένα χημικά προϊόντα. Η καύση στα 
σώματα αυτά διακόπτεται με το σύστημα της ψύξης - 
υποβιβασμού της θερμοκρασίας.

Αποστέρηση του καιόμενου σώματος, από το οξυ
γόνο της ατμόσφαιρας, επιτυγχάνεται με το σύστημα 
της απομόνωσης. Μέσα απομόνωσης είναι: Ο αφρός, 
το διοξείδιο του άνθρακα, η ξηρή σκόνη, το άζωτο, το 
χώμα, η άμμος, το διοξείδιο του θείου, ο θειούχος 
άνθρακας, ο τετραχλωριούχος άνθρακας, τα καλύμ
ματα κτλ. που χρησιμοποιούνται ανάλογα με το καιό- 
μενο υλικό.

Τι είναι η θερμότητα
Είναι το αίτιο που προκαλεί το αίσθημα του θερμού 

ή του ψυχρού. Θεωρείται σαν διατεταγμένη θερμική 
ενέργεια που προϋπάρχει, είτε σε δυνητική είτε σε 
κινητική μορφή. Λόγω διαφοράς της θερμοκρασίας 
μεταβιβάζεται από σώμα σε σώμα, πάντοτε από τις 
θερμότερες περιοχές στην ψυχρότερη, με τρεις δια
φορετικούς τρόπους. Δ ι’ αγωγής, δια μεταφοράς και 
δι’ ακτινοβολίας. Στην ατμόσφαιρα διαδίδεται ευθύ- 
γραμμα και ακολουθεί τους νόμους του φωτός. Ανα
κλάται, διαχέεται και διαθλάται. Ποσοτικά μετράται με 
μια πρακτική μονάδα που λέγεται θερμίδα, που αντι
προσωπεύει το ποσό της απαιτούμενης ενέργειας για 
να υψωθεί ένα γραμμάριο ύδατος κατά ένα βαθμό 
Κελσίου.

Αυξομείωση της θερμότητας προκαλεί μεταβολή 
στην κατάσταση των σωμάτων. Μεταβάλλεται ο όγκος 
τους (διαστολή ή συστολή) ή η ύλη τους (τήξη των 
στερεών, πήξη ή εξάτμιση των υγρών). Κατά τη δια
στολή τα μόρια των σωμάτων χάνουν την αρχική τους 
συνοχή, καθίστανται αραιότερα και μειώνεται η αν
τοχή τους.

Τι είναι καύσιμη ύλη
Καύσιμη ύλη καλείται κάθε σώμα που ενώνεται με 

το οξυγόνο.
Όπως και στην ηλεκτρονική θεωρία έτσι και εδώ το 

φαινόμενο της καύσης ερμηνεύεται με την ανταλλαγή 
ηλεκτρονίων μεταξύ των μορίων ή των ατόμων των 
σωμάτων. Τα σώματα που ο αριθμός ηλεκτρονίων της 
εξωτερικής τους στιβάδας δεν είναι συμπεπληρωμέ- 
νος έχουν την ιδιότητα να προσλαμβάνουν ή να απο
βάλλουν ηλεκτρόνια καθιστάμενα ηλεκτραρνητικά 
στην πρώτη περίπτωση και ηλεκτροθετικά στη δεύ
τερη.

Για να ενωθούν δύο σώματα πρέπει να έχουν 
μεταξύ τους χημική συγγένεια. Χημική συγγένεια, μι
κρού ή μεγάλου βαθμού, έχουν, με το οξυγόνο, όλα τα 
σώματα, σε οποιαδήποτε κατάσταση και να βρίσκονται, 
εκτός των ευγενών αερίων, των ευγενών μετάλλων και 
των αλογόνων.

Η χημική ένωση της ύλης με το οξυγόνο είναι φαι
νόμενο ανταλλαγής ηλεκτρονίων και εύκολα γίνεται 
αντιληπτό ότι αυτή λαμβάνει χώρα πιο έντονα όταν τα 
σώματα βρίσκονται στην υγρή ή αέριο κατάσταση και 
τούτο γιάτι τα μόριά τους έχουν μεγαλύτερη ελευθε
ρία κίνησης και σύγκρουσης μεταξύ τους.

Είδη θερμοκρασίας

Θερμοκρασία ανάφλεξης: Πειραματικά αποδεί
χθηκε ότι για να αρχίσει η ταχεία ένωση των προς 
οξείδωση υλικών με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας πρέ
πει τα σώματα αυτά να θερμανθούν πρώτα μέχρι μιας 
θερμοκρασίας που καλείται θερμοκρασία ανάφλεξης. 
Κάτω της θερμοκρασίας αυτής το σώμα δεν αναφλέγε
ται. Υποβιβασμός της θερμοκρασίας κάτω του σημείου

ανάφλεξης επιφέρει τη διακοπή της καύσης.
Κάθε σώμα έχει το δικό του βαθμό ανάφλεξης. Από 

σώμα σε σώμα ποικίλει. Σε ορισμένα σώματα’ όπως 
κάλιο, νάτριο, φώσφορος κ.τ.λ. είναι πολύ χαμηλός με 
αποτέλεσμα να αναφλέγονται όταν έρθουν σε επαφή 
με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Αντίθετα, σε άλλα π.χ. άν
θρακας είναι υψηλός και τα σώματα πρέπει να θερμαν
θούν επαρκώς, και σε άλλα πάρα πολύ υψηλός με επα
κόλουθο να χαρακτηρίζονται άκαυτα.

Θερμοκρασία καύσης: Σε στενή συνάρτηση με τη 
θερμοκρασία ανάφλεξης βρίσκεται και η θερμοκρασία 
ή βαθμός καύσης που είναι η θερμοκρασία εκείνη στην 
οποία το σώμα, αφού αναφλεγεί, έπειτα, από μόνο του, 
εξακολουθεί να καίγεται και μετά την απομάκρυνση 
της πηγής θερμότητας.

Θερμοκρασία αναφλεξιμότητας: Τα ρευστά, τα 
ημίρευστα, τα αέρια, καθώς και μερικά χημικά 
προϊόντα, από μια ορισμένη, για το καθένα, θερμοκρα
σία και πάνω, αρχίζουν να αναδίδουν εύφλεκτους 
ατμούς που, με την παρουσία φλόγας, σπινθήρα ή πυ
ρωμένου σιδήρου, αναφλέγονται. Αναφλεγόμενα η 
θερμοκρασία τους ανέρχεται αυτόματα στη θερμο
κρασία ανάφλεξης και στη συνέχεια στη θερμοκρασία 
καύσης όπου και καίγονται με φλόγα.

Η θερμοκρασία εκείνη στην οποία το καύσιμο ανα- 
δίδει εύφλεκτους ατμούς ονομάζεται θερμοκρασία 
αναφλεξιμότητας και συνήθως είναι μικρότερη της 
θερμοκρασίας ανάφλεξης. Σε ορισμένα σώματα, οι δύο 
θερμοκρασίες, συμπίπτουν και σε άλλα η θερμοκρασία 
αναφλεξιμότητας είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρα
σία ανάφλεξης.

Τα καύσιμα σώματα που έχουν θερμοκρασία ανα
φλεξιμότητας μικρότερη της θερμοκρασίας ανάφλε
ξης προδίδουν τάση για έκρηξη. Αντίθετα, εκείνα που 
έχουν θερμοκρασία αναφλεξιμότητας μεγαλύτερη της 
θερμοκρασίας ανάφλεξης προδίδουν τάση για ανά
πτυξη φλογών και διάδοση της πυρκαγιάς. Όσο ταπει
νότερο είναι το σημείο αναφλεξιμότητας ενός σώμα
τος τόσο ευκολότερα αναφλέγεται και τόσο πιο επι
κίνδυνο είναι για έκρηξη. Κάτω του σημείου αναφλεξι
μότητας το σώμα δεν αναδίδει ατμούς και δεν καίγε
ται. Αντίθετα, η αναμμένη φλόγα σβήνει όταν βυθιστεί 
μέσα στην μάζα του.

Φαινόμενα της καύσης

Τά φαινόμενα της καύσης οφείλονται στην ταχεία 
παραγωγή ενέργειας που αναπτύσσεται κατά την 
ένωση καυσίμου και καυσεογόνου. Τα συνήθη φαινό
μενα της καύσης είναι τα τρία παρακάτω:

Η διαπύρωση.
Ο καπνός και
Οι φλόγες.

Διαπύρωση: Τα στερεά υλικά, που στη θερμοκρασία 
της καύσης δεν είιιναι πτητικά ή δεν αποσυντίθενται 
σε αεριώδη προϊόντα, δεν καίγονται με φλόγα και κα
πνό. Απλώς διαπυρώνονται. Φλόγα προκαλούν μόνον 
τα αεριώδη υλικά, π.χ. Όταν καίγεται πισσώδης άν
θρακας ή ρητινώδες ξύλο σχηματίζονται φλόγες. Αντί
θετα, όταν χρησιμοποιείται σαν καύσιμος ύλη λιθάν
θρακας ή ξυλάνθρακας τότε την πρωτεύουσα καύση 
δεν ακολουθεί η φλόγα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι στην πρώτη περίπτωση εκδιώκονται από τον πισ- 
σώδη άνθρακα ή από το ρητινώδες ξύλο, σε διάφορες 
μορφές συνδιασμών, υδρογόνο και άνθρακας και 
επειδή είναι αεριώδη ή ατμοειδή καίγονται με φλόγα. 
Μετά την αποβολή των υδρογονανθράκων παραμένει

104



ο κατάλοιπος άνθρακας και επειδή δεν είναι πτητικός 
καίγεται χωρίς φλόγα.

Καπνός: Το θέμα του καπνού χρειάζεται προσοχή. 
Περισσότερα θύματα αριθμούνται από την ασφυξία 
παρά από αυτή την ίδια την πυρκαγιά.

Ο καπνός είναι προϊόν εξαιρετικά περίπλοκο. Δια
φέρει ευρύτατα, ανάλογα με τη φύση των καιόμενων 
υλικών και την μορφή της καύσης. Στην τέλεια καύση 
δεν παράγεται καπνός. Όσο η καύση προχωρεί από 
την ατελή στην τελεία τόσο ο καπνός ελαττώνεται και 
το χρώμα του από μελανό γίνεται φαιό ή λευκό.

Τα συστατικά του είναι υδρατμοί, άζωτο, μονοξεί- 
διο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα και τέφρα. 
Χρωματίζεται ανάλογα με τα καιόμενα σώματα, και την 
απόσταση του από την εστία της πυρκαγιάς. Τα σώ
ματα που καιόμενα καταλείπουν τέφρα παράγουν κα
πνό τεφρόχρουν. Τα ρητινώδη και ελαιώδη παράγουν 
μαύρο και πνιγηρό καπνό. Οι καπνοί που βρίσκονται 
κοντά στην εστία, έχουν ανοικτό χρώμα, φεγγοβολούν 
και ανέρχονται με μεγάλη ταχύτητα.

Φλόγες: Οι φλόγες θεωρούνται σαν μια λεπτή λει
τουργία όπου τα μόρια ανακατατάσσονται και αποδί
δουν ακτινοθόλο ενέργεια. Θεωρούνται σαν μια ορατή 
καύση που σχετίζεται με την έκλυση θερμότητας σε 
μεγάλη θερμοκρασία. Μέσα στη φλόγα πραγματο
ποιούνται χημικές διαδικασίες της μορφής των εξ- 
ωθερμικών αντιδράσεων που προκαλούν διέγερση των 
μορίων και παράγουν φως. Η θερμότητα και το φως, 
μέσα στη φλόγα, οφείλεται στην ενέργεια που απε
λευθερώνεται κατά τη διαδικασία της χημικής αντί
δρασης. Η ολική ενέργεια των αερίων που καίγονται 
είναι μικρότερη από την ενέργεια εκείνη που είχαν το 
καύσιμο και το οξειδωτικό προτού την καύση. Η δια
φορά των ενεργειών, προ και μετά την καύση, εμφανί
ζεται σαν θερμότητα και φως μέσα στη φλόγα.

Φλόγες παράγουν μόνον τα αεριώδη υλικά. Τα στε
ρεά Ολικά δεν παράγουν φλόγα. Κατά τη διάρκεια των 
πρώτων σταδίων της καύσης των στερεών, τα στερεά 
σώματα υφίστανται θερμική αποσύνθεση και εκλύον
ται διάφορα καύσιμα αέρια που καίγονται με φλόγες. 
Μετά την αποβολή των πτητικών τούτων προϊόντων 
της αποσύνθεσης παραμένει ο κατάλοιπος άνθρακας 
που καίγεται με λάμψη και χωρίς φλόγα. Κατά τα πρώτα 
στάδια της καύσης, δηλαδή τότε που έχουμε έκλυση 
και καύση των προϊόντων της αποσύνθεσης, οι φλόγες 
διατρέχουν την επιφάνεια των στερεών καυσίμων υλι
κών και έπειτα ακολουθεί η χωρίς φλόγα λαμπιρίζουσα 
καύση των απανθρακωμένων κατάλοιπων.

Προϊόντα καύσης
Η καύση που λαμβάνει χώρα σε περίσσεια οξυγό

νου είναι τελεία και οι ενώσεις, των στοιχείων του 
σώματος με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας, κεκορεσμέ
νες. Τότε σχηματίζονται κανονικά οξείδια. Στην αντί
θετη περίπτωση σχηματίζονται υποξείδια.

Τα προϊόντα της καύσης, με καιόμενο υλικό τον 
άνθρακα, είναι δύο. Στην τελεία καύση παράγεται το 
διοξείδιο του άνθρακα και στην ατελή το μονοξείδιο 
του άνθρακα.

Ιδιότητες προϊόντων της καύσης
Διοξείδιο του άνθρακα: Αέριο άχρωμο με υπόξινο 

γεύση, ειδικού βάρους 1,27, πυκνότητας 0,6 μεγαλύ
τερη του ατμοσφαιρικού αέρα, που υδροποιείται. στην 
μεν συνήθη θερμοκρασία στους -53,3°C στη δε θερμο
κρασία των μηδέν βαθμών Κελσίου, υπό πίεση 36 
ατμοσφαιρών, και στερεοποιείται, σε ξηρό πάγο, στους

-72°C. Δεν καίγεται, δεν συντελεί στην καύση και είναι 
ακατάλληλο για εισπνοή. Επιφέρει το θάνατο από 
ασφυξία όταν βρεθεί σε συγκέντρωση 20 έως 30%. Σε 
συγκέντρωση 3% προκαλεί επιτάχυνση της αναπνοής, 
μέχρι 9% είναι ανεκτό για μερικά λεπτά χωρίς να προ- 
καλείται απώλεια αισθήσεων και σε συγκέντρωση, 
πάνω του 9% προκαλεί απώλεια αισθήσεων.

Αποθηκεύεται σε χαλύβδινες φιάλες για απεριόρι
στο χρόνο και με τη δική του πίεση εκτοξεύεται από το 
στόμιο της φιάλης. Εξερχόμενο εξατμίζεται απότομα 
και τη θερμοκρασία που χρειάζεται για την εξάτμιση 
την απορροφά από το υπόλοιπο διοξείδιο με αποτέλε
σμα την ψύξη του υγρού διοξειδίου σε ξηρό πάγο. Το 
παγόμορφο διοξείδιο εξαχνώνεται. Μεταπηδά από τη 
στερεή κατάσταση στην αέρια χωρίς να διέλθει από 
την υγρή κατάσταση. Για την εξάχνωση απορροφά 
θερμοκρασία από το γύρω χώρο με αποτέλεσμα την 
ελάττωση της θερμοκρασίας του χώρου αυτού. Ένα 
χιλιόγραμμο διοξειδίου του άνθρακα εξαχνώμενο δίνει 
560 λίτρα αερίου διοξειδίου του άνθρακα θερμοκρα
σίας 22°C.

Δεν είναι διαβρωτικό ή τοξικό, δεν προκαλεί δευ
τερογενείς ζημιές ούτε και φθορές στα καιόμενα αντι
κείμενα. Χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία για πολ
λές χρήσεις και για την καταστολή πυρκαγιών όπου 
ενεργεί ψυκτικά, μηχανικά και απομονωτικά. Αντεδεί- 
κνυται για πυρκαγιές που καίγονται σε βάθος, στις 
πυρκαγιές εκρηκτικών υλών και χημικών προϊόντων 
που περιέχουν στην μάζα τους οξυγόνο, για πυρκαγιές 
μεγάλων εντάσεων και για πυρκαγιές ερυθροπυρωμέ- 
νων μετάλλων. Ανιχνεύεται με γυμνή φλόγα.

Μονοξείδιο του άνθρακα: Αέριο δηλητηριώδες που 
μπορεί να προκαλέσει το θάνατο και όταν περιέχεται 
στην ατμόσφαιρα σε αναλογία 1/5000. Εισπνεόμενο, 
από τον άνθρωπο, ενώνεται με την αιμοσφαιρίνη του 
αίματος και αποκλείει την μεταφορά του απαραίτητου, 
για τη διενέργεια των καύσεων, οξυγόνου.

Παρατηρήσεις στην καύση των υλικών
Τα διάφορα καύσιμα υλικά διακρίνονται σε στερεά, 

υγρά και αέρια, διαφέρει ο βαθμός αναφλεξιμότητας 
και ανάφλεξης ως και ο τρόπος καταστολής τους. 
Άλλα αναφλέγονται όταν έρθουν σε επαφή με τον 
ατμοσφαιρικό αέρα, άλλα όταν θερμανθούν ελαφρώς, 
άλλα σχηματίζουν εκρηκτικά μίγματα και μερικά για να 
αναφλεγούν πρέπει να θερμανθούν σε πολύ ψηλές 
θερμοκρασίες.

Ανάλογα με το βαθμό της καύσης διακρίνουμε, τη 
βραδεία καύση, την ταχεία καύση, την αυτανάφλεξη 
και την έκρηξη. Ανάλογα με την μορφή της καιόμενης 
ύλης διακρίνουμε την καύση των στερεών, ημιστε- 
ρεών, ρευστών ή ημιρεύστων, υγρών, αερίων και 
μετάλλων. Και ανάλογα με τον τρόπο κατάσβεσης τα 
διακρίνουμε σε υλικά που σβένουν με το σύστημα ψύ
ξης. υλικά που σβένουν με το σύστημα της απομόνω
σης και υλικά που σβένουν με την αποστέρηση της 
καύσιμης ύλης.

Σε όλες τις περιπτώσεις της καύσης ενώνεται το 
καύσιμο και το καυσεογόνο με τη βοήθεια της θερμό
τητας και σε ελάχιστες περιπτώσεις με τη βοήθεια της 
υγρασίας.

Βραδεία καύση: Αν και το σημείο ανάφλεξης δηλώ
νει τη θερμοκρασία εκείνη στην ουσία η συνήθης 
καύση αρχίζει να παράγει τα φαινόμενα του φωτός και 
της θερμότητας, η ίδια χημική ενέργεια, ένωση ύλης 
και οξυγόνου, μπορεί να λάβει χώρα, με τη βοήθεια της 
υγρασίας, σε θερμοκρασία μικρότερη της θερμοκρα
σίας του σημείου ανάφλεξης. Λαμβάνει χώρα, με τόσο
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βραδύ ρυθμό ώστε η θερμότητα που αναπτύσσεται να 
είναι ικανή να διαφύγει στο περιβάλλον χωρίς να γίνει 
αντιληπτή.

Η βραδεία ενέργεια που λαμβάνει χώρα κάτω του 
σημείου ανάφλεξης του σώματος είναι χημικά ταυτό
σημη με την ενέργεια της ταχείας καύσης. Διαφέρει 
προς την αιτία και ως προς το χρόνο κατανομής της.

Συνήθως εμφανίζεται σε στιβασμένα υλικά που 
έχουν τοποθετηθεί στα υγρά, ανήλικα και κακώς αερι
ζόμενα υπόγεια ή σε κιβώτια, τάφρους κ.τ.λ. Αν η θερ
μοκρασία που παράγεται, κατά τη βραδεία ένωση του 
οξυγόνου με το υλικό, δεν είναι δυνατό να διασκορπι- 
σθεί στο περιβάλλον, αμέσως όταν παράγεται, τότε 
συγκεντρώνεται στο εσωτερικό των στιβασμένων υλι
κών. Με τη συγκέντρωση της θερμοκρασίας αυξάνει η 
θερμότητα. Αυξανόμενης της θερμότητας επιταχύνε
ται η χημική αντίδραση. Επιταχυνόμενης της χημικής 
αντίδρασης επαναυξάνει η θερμότητα και όταν η θερ
μότητα αυξηθεί στη θερμοκρασία του σημείου ανά
φλεξης τότε, σαν αποτέλεσμα, ακολουθεί η αυτανά
φλεξη.

Αυτανάφλεξη: Είναι γνωστό ότι τα απλά ή σύνθετα 
σώματα, κάτω από κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας 
και πίεσης δεν αναφλέγονται μόνα τους. Για να γίνει 
ανάφλεξη των καυσίμων σωμάτων πρέπει αυτά πρώτα 
να θερμανθούν με φλόγα, σπινθήρα ή πυρακτωμένο 
σώμα, μέχρι μιας θερμοκρασίας, γνωστής σαν θερμο
κρασία ανάφλεξης, και συνάμα να βρίσκονται σε 
επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα ή με καθαρό οξυ
γόνο, εκτός αν τα ίδια τα σώματα περικλείουν στην 
μάζα τους περίσσεια οξυγόνου.

Πέρα από την ανάφλεξη των σωμάτων με την μετά
δοση σ' αυτά θερμότητας εξωτερικής προέλευσης 
υπάρχουν και σώματα που αναφλέγονται με θερμό
τητα εσωτερικής τους προέλευσης. Στην περίπτωση 
αυτή μιλάμε για αυτόματη ανάφλεξη, αυτανάφλεξη ή 
αυτοανάφλεξη. Το φαινόμενο αυτό απαντάται συχνά 
αλλά επειδή η πυρκαγιά είναι μια μορφή ενέργειας που 
αγνοούμε τη φύση της αποδίδουμε τις πυρκαγιές σε 
άλλα αίτια εκτός του φαινόμενου της αυτανάφλεξης.

Οι θεμελιώδεις αιτίες της αυτανάφλεξης είναι λί
γες πλην όμως οι συνθήκες που οι παράγοντες αυτοί 
μπορεί να λειτουργήσουν και να δημιουργήσουν επι
κίνδυνη κατάσταση είναι πολλές και διάφορες. Σε ορι
σμένες περιπτώσεις είναι δυνατό να συνεργαστούν 
περισσότεροι του ενός παράγοντες ή να δημιουργη- 
θούν προϋποθέσεις που ευνοούν τη λειτουργία άλλων 
παραγόντων. Το γεγονός ότι ένα υλικό δεν θερμάν
θηκε αυτόματα κάτω από ορισμένες συνθήκες δεν εί
ναι ασφαλές κριτήριο που πρέπει να μας οδηγήσει στο 
συμπέρασμα ότι το υλικό αυτό δεν αυτοθερμαίνεται. 
Με άλλες συνθήκες μπορεί να επιδράσουν άλλοι 
παράγοντες και να επέλθει η αυτανάφλεξή του.

Τα κυριώτερα αίτια της αυτανάφλεξης είναι:
Η οξείδωση.
Η χημική ενέργεια.
Η χημική απορρόφηση οξυγόνου και καυσίμων αε

ρίων.
Η επίδραση του φωτός.
Η επίδραση του ηλεκτρισμού.
Η ενέργεια του ύδατος και της υγρασίας.
Η συγκέντρωση της θερμότητας.
Η αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.
Η επίδραση του αέρα.
Η επίδραση της μάζας.
Ο λεπτός διαμερισμός της ύλης.

Η μηχανική ενέργεια και
Η ζύμωση.

Οι εκρήξεις
Με τον όρο έκρηξη νοείται η ακαριαία ανάφλεξη 

μεγάλων ποσοτήτων στερεών ή αερίων που ανάλογα 
με την ποσότητα της μηχανικής τους ενέργειας, συν
οδεύεται από κρότο, καπνό και λάμψη. Αποτελεί σο
βαρό κίνδυνο για τους στεγασμένους χώρους τους και 
για το προσωπικό που εργάζεται σ’ αυτούς.

Η καταπολέμηση των εκρήξεων δεν είναι δυνατή 
γιατί τα αποτελέσματά τους είναι άμεσα. Σε ορισμένες 
όμως περιπτώσεις είναι δυνατό ή να αποφύγουμε την 
έκρηξη ή να προβλέψουμε τη φορά του εκρηκτικού 
κύματος.

Τα αίτια της έκρηξης που συχνά συναντούμε είναι:
Τα εκρηκτικά μίγματα.
Οι αιωρούμενες σκόνες.
Οι χημικές αντιδράσεις.
Η υπερπίεση από τη θερμότητα.
Οι τηκόμενες μάζες των υλικών.
Εκρηκτικά Μίγματα: Οι ατμοί ορισμένων πτητικών 

υγρών και ικανός αριθμός αερίων ενούμενοι ρε κατάλ
ληλη αναλογία με τον αέρα σχηματίζουν εκρηκτικά 
μίγματα που εκρήγνονται όταν έρθουν σε επαφή με 
πηγή θερμότητας. Οι αναλογίες, εντός των οποίων το 
μίγμα αερίου και αέρα γίνεται εκρηκτικό, ποικίλλουν 
ανάλογα με το αέριο.

Τα πλέον γνωστά αέρια που προκαλούν εκρήξεις 
και οι αντίστοιχες αναλογίες τους είναι τα πιο κάτω:

Αναλογία επί %
Αέριο Κατώτερη Ανώτερη

α. Αεριώδης αμμωνία................ ..........16,00 27.00
β. Υδρογόνο............................... ............4.10 7,50
Υ· Ασετόν................................... ............2,50 12.80
δ. Αιθέρας.................................. .......... 1,80 36.50
ε. Αιθυλένιο.............................. .......... 2.70 28.60
στ. Ακετόνη................................ .......... 2,60 12.80
ζ. Ασετυλίνη.............................. .......... 2.50 81.00
Π· Βενζίνη ακάθαρτη.............. .......... 1.10 4,80
θ. Βενζίνη καθαρή................... .......... 1,30 6.00
1. Βενζόλη................................ .......... 1.50 8.00
ια. Βινυλοχλώριο........................ .......... 3,60 26.40
ιθ. Βουτάνιο.............................. .......... 1.90 8.50
ΙΥ· Βρωμιούχο αιθύλιο.............. .......... 6.75 11,30
ιδ. Βρωμιούχο μεθύλιο............. ..........13,50 14.50
ιε. Διθειάνθρακας..................... .......... 1,25 44,00
ιστ Μονοξείδιο του άνθρακα.... ..........12,50 74.00
ιζ. Μεθυλική αλκοόλη............... .......... 7.30 36.50
ιη. Ναφθαλίνη............................ .......... 0.90 5.60
ιθ. Νικοτίνη................................ .......... 0.75 4.00
κ. Μιτροβενζόλιο..................... ...:..... 1.80 1,80
κα. =υλόλη.................................. .......... 1.00 6,00
κβ. Οινόπνευμα.......................... .......... 3.90 13.70
κγ. Οξικό, άμυλο........................ .......... 1.10 1,10
κδ. Τερεβινθίνη.......................... .......... 0.80 0.80
κε. Τολουόλιο............................. .......... 1.27 7,00
κσι . Υδρόθειο............................. .......... 4.30 46.00
κζ. Υδροκυάνιο........................... .......... 6.00 41,00
κη. Φωταέριο.............................. .......... 5.00 75,00
κθ. Φωτιστικό πετρέλαιο........... .......... 1.20 6.00
λ. Φαρμαλδεύδη....................... .......... 7.00 73,00
λα. Χλωροβανζόλιο.................... .......... 1.30 7.10
λβ. Χλωριούχο αιθύλιο.............. .......·... 3.80 15.40
λγ. Χλωριούχο μεθύλιο............. ..........10,70 17,40
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Οι κίνδυνοι της έκρηξης είναι μεγαλύτεροι όταν τα 
κατώτερα και τα ανώτερα όρια απέχουν περισσότερο 
μεταξύ τους.

Έκρηξη προκαλείται μόνον όταν τα μίγματα βρί
σκονται μέσα στα όρια της εκρηκτικότητας και υπό την 
προϋπόθεση ότι θα έρθει σε επαφή με πηγή θερμότη
τας. Όταν η αναλογία αερίου και αέρα είναι μικρότερη 
του κατώτερου όριου εκρηκτικότητας τότε δεν προ- 
καλείται ανάφλεξη ούτε και έκρηξη. Αντίθετα, όταν η 
αναλογία είναι μεγαλύτερη του ανώτατου ορίου εκρη
κτικότητας τότε προκαλείται ανάφλεξη όχι όμως και 
έκρηξη.

Αιωρούμενες στον αέρα σκόνες: Όλα τα σώ
ματα όταν βρίσκονται στην κατάσταση του λεπτότα
του καταμερισμού και αιωρούνται στον αέρα μπορεί να 
προκαλέσουν έκρηξη ανάλογη με την έκρηξη των εκ
ρηκτικών μιγμάτων όταν ερχόμενα σε επαφή με πηγή 
θερμότητας αναφλεγούν και η σχέση του βάρους των 
σωματιδίων και του αέρα βρίσκεται, για κάθε σώμα, 
εντός συγκεκριμένων ορίων.

Κυριότερες πηγές θερμότητας που προκαλούν εκ
ρήξεις είναι ο ηλεκτρισμός, οι μηχανικές λειτουργίες 
των εργοστασίων και η θερμότητα που αναπτύσσεται 
στα έδρανα - κουζινέτα. Στην πρόκληση έκρηξης από 
θερμοκρασία των εδράνων παρατηρείται το εξής. Αρ
χικά αναφλέγεται η σκόνη που βρίσκεται επάνω στα 
έδρανα, προκαλείται έκρηξη μικρής έντασης και με 
την μετατόπιση σκόνης από τους τοίχους, ράφια, μη
χανές, κ.τ.λ. σχηματίζεται νέφος με αποτέλεσμα να 
ακολουθεί έκρηξη· περισσότερο επικίνδυνη από την 
πρώτη.

αλουμίνιο, το κάλιο, το νάτριο κ.τ.λ. Η έκρηξη του 
αλουμινίου ή μαγνησίου είναι βίαιη και συνοδεύεται 
από ψηλές, λευκές και πολύ φωτεινές φλόγες. Είναι 
τόσο ισχυρότερη όσο το μαγνήσιο είναι περισσότερο 
καταμερισμένο.

Υπερπίεση των εγκεκλεισμένων σε δοχεία αερίων:
Οι εκρήξεις της κατηγορίας αυτής προκαλούντρι από 
τη διαστολή των αερίων που προέρχονται από την 
μεταβολή της θερμοκρασίας. Με τη μεταβολή της 
θερμοκρασίας μεταβάλλεται ο όγκος ή η πίεση των 
αερίων. Μεταβάλλεται ο όγκος όταν η πίεση παραμένει 
σταθερή. Αντίθετα, όταν ο όγκος παραμένει σταθερός 
τότε μεταβάλλεται η πίεση με επακόλουθο την έκρηξη 
και αποτέλεσμα τη δημιουργία θυμάτων και την ακα
ριαία επέκταση της πυρκαγιάς.

Οι πλέον συχνές εκρήξεις της κατηγορίας αυτής 
είναι οι εκρήξεις των φιαλών συμπεπιεσμένων ή υγρο
ποιημένων αερίων όπως είναι το υδρογόνο, το οξυ
γόνο. η ασετυλίνη, το προπάνιο, το βουτάνιο κ.τ.λ.

Τηκόμενες μάζες των υλικών: Κατά την τήξη των 
μετάλλων απελευθερώνεται θερμότητα. Εξ αιτίας της 
θερμότητας αυτής το νερό που έρχεται σε επαφή με 
την εν τήξει μάζα αποσυντίθεται ή εξατμίζεται. Στην 
πρώτη περίπτωση, δηλ. της αποσύνθεσης, το απελευ- 
θερούμενο υδρογόνο σχηματίζει με τον αέρα εκρη
κτικό μίγμα και εκρήγνεται γιατί η πηγή θερμότητας 
είναι παρούσα. Στη δεύτερη περίπτωση δηλ. της εξ
άτμισης, η άμεση παραγωγή μεγάλης μάζας ατμού 
προκαλεί διατάρραξη της επιφάνειας του εν τήξει 
μετάλλου και συχνά την εκτόξευσή του συνοδευομένη 
από εκκρήξεις.

Η έκρηξη των σκόνεων σε σχέση με την έκρηξη των 
εκρηκτικών αερίων μιγμάτων παράγει μεγαλύτερη 
θερμότητα και ασθενέστερη πίεση. Τα σώματα που πιο 
συχνά προκαλούν εκρήξεις είναι η ζάχαρη, το άμυλο, 
το αλεύρι, το θειάφι, το αλουμίνιο, το μαγνήσιο, το 
βαμβάκι, ο άνθρακας, ο φελλός κ.τ.λ.

Χημικές Αντιδράσεις: Ορισμένα σώματα όταν έρ
θουν σε επαφή με το νερό προκαλούν εκρήξεις. Τέτοια 
σώματα είναι το μαγνήσιο, το ανθρακασβέστιο, το

=υλεία

Το πολύτιμο για τον άνθρωπο υλικό, το ξύλο, υπόκειται 
στον κίνδυνο της πυρκαγιάς, βραδείας καύσης και της 
έκρηξης. Αναφλέγεται με ευχέρεια και καίγεται εύ
κολα. αντιστρόφως ανάλογα της διατομής του. Ανα
φλέγεται στους 280°C.

Στα πρώτα στάδια της πυρκαγιάς καίγεται με φλόγα
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προϊόντα έχουν μεγαλύτερη τάση για αυτανάφλεξη. 
Αυταναφλέγονται μέσα σε 90 έως 120 ημέρες από την 
αποθήκευσή τους.

Τα αίτια που προκαλούν την αυτανάφλεξη των 
γαιανθράκων δεν έχουν επακριβώς καθοριστεί. Αρχικά I 
αποδίδονταν, στον περιεχόμενο στους περισσότε
ρους γαιάνθρακες σιδηροπυρίτη. Σήμερα επικρατεί η 
γνώμη ότι ο κυριότερος παράγοντας αυτοθέρμανσης 
και αυτανάφλεξης των γαιανθράκων είναι η απορρό
φηση οξυγόνου του αέρα και τούτο γιατί οι γαιάνθρα
κες είναι ένα περίπλοκο μίγμα ενώσεων που προέρχε
ται από την αποσύνθεση της κυτταρίνης της αρχικής 
ύλης από την οποία προήλθαν τα διάφορα είδη τους.
Και όπως όλες οι χημικές ενώσεις έτσι και εκείνες που 
αποτελούν τον άνθρακα υπόκεινται σε οξείδωση όταν 
εκτεθούν στον ατμοσφαιρικό αέρα.

Άλλοι παράγοντες που ευνοούν την αυτανάφλεξη 
είναι οι ξένες ύλες, η μάζα, η θερμότητα και η υγρασία.

Ξένες ύλες: Στους γαιάνθρακες περιέχονται φώ
σφορος, αρσενικό, σίδηρος, θειάφι κ.τ.λ. υλικά που 
ευνοούν την αυτανάφλεξη.

Μάζα: Όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια που εκτί
θεται στον αέρα τόσο μεγαλύτερη είναι η απορροφη
τικότητα του οξυγόνου. Η απορροφητικότητα του 
οξυγόνου είναι μεγαλύτερη όταν ο γαιάνθρακας απο
θηκεύεται μαζί με μεγάλα και μικρά τεμάχια και μικρό
τερη όταν αποθηκεύεται πλυμένος. Με το πλύσιμο 
απομακρύνεται η σκόνη και παραμένουν μόνον τα με
γάλα τεμάχια που επιτρέπουν ανεμπόδιστα τη διέ
λευση του αέρα και συνεπώς την ψύξη του άνθρακα. >

Θερμότητα: Η μεγάλη εξωτερική θερμοκρασία 
διευκολύνει την αυτανάφλεξη. Αυτό αποδεικνύεται 
από το γεγονός ότι το καλοκαίρι προκαλούνται πυρκα
γιές στους λιγνίτες που είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο 
και από τα πειράματα όπου απέδειξαν ότι η απορρό
φηση οξυγόνου είναι δεκαπλάσια στη θερμοκρασία 
των εκατόν βαθμών από εκείνη που πραγματοποιείται 
στη συνήθη θερμοκρασία.

Υγρασία: Η μέση περιεκτικότητα υγρασίας φαίνεται 
ότι ευνοεί την οξείδωση γιατί η εξάτμισή της προκαλεί 
ρήγματα στην μάζα του και υποβοηθεί έτσι τη διείσ
δυση και την κυκλοφορία του οξυγόνου. Πέραν αυτού 
η υγρασία επιταχύνει την αυτανάφλεξη γιατί διαλύει 
το όξον που υπάρχει στον αέρα. Διαβροχή ανθράκων

Κατάσβεση πυρκαγιάς σε εργοστάσιο ξυλείας

που διατρέχει την επιφάνειά του. Όταν όμως απομα
κρυνθούν οι υδρατμοί και τα πτητικά του συστατικά 
τότε παραμένει ο κατάλοιπος άνθρακας που καίγεται 
χωρίς φλόγα.

Υπόκειται στη λειτουργία της βραδείας καύσης και 
της αυτανάφλεξης όταν τα ροκανίδια του ξύλου συν- 
αποθηκευτούν σε υγρό μέρος μαζί με ρινίσματα σιδή
ρου.

Ξυλοδοκοί που βρίσκονται εντός τοίχου και κοντά 
σε αγωγούς καπνοδόχων ή σε σωληνώσεις θέρμανσης, 
με την πάροδο του χρόνου και από την επίδραση της 
θερμότητας, μετατρέπονται σε ξυλάνθρακες που με
ρικές φορές αυταναφλέγονται εξ αιτίας της απορρό
φησης σημαντικής ποσότητας οξυγόνου και της ένω
σής τους με υδρογονάνθρακες χαμηλού βαθμού ανά
φλεξης.

Ανθρακες
Υλικά για πολλές χρήσεις και με πολλούς κινδύ

νους. Καίγονται, αυταναφλέγονται, προκαλούν εκρή
ξεις. Καίγονται χωρίς φλόγες όταν είναι καθαροί. Αυ- 
ταναφλέγονται, ανάλογα με το είδος του άνθρακα, 
στις πιο κάτω θερμοκρασίες:

Λιγνίτες στους 150° C 
Λιθάνθρακες στους 200° C 
Κωκ στους 250° C 
Ανθρακίτες στους 300° C.
Οι γαιάνθρακες που περιέχουν 30 έως 50% πτητικά
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Κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαρτοποιία

με βροχόνερο επιταχύνει την οξείδωση γιατί περιέχει 
εν διαλύσει όξον.

Την πρωτοπορία στις πυρκαγιές γαιανθράκων, από 
. αυτανάφλεξη, κατέχουν τα ανθρακορυχεία και τα αν

θρακοφόρα πλοία. Στα πλοία ο αριθμός των προκα- 
λούμενων πυρκαγιών είναι ανάλογος της χωρητικότη
τας του πλοίου και της διάρκειας του πλου του. Ο 
κίνδυνος επαυξάνει όταν οι γαιάνθρακες, μετά την 
εξόρυξη, φορτώνονται αμέσως στο πλοίο.

Ο σωρός, όταν εμφανίζεται ή πρόκειται να προκλη- 
θεί πυρκαγιά, δεν έχει σ’ όλο του το ύψος την αυτή 
μορφή, λόγω της δυσθερμογωγικότητας του άνθρακα. 
Έτσι διακρίνουμε τρεις ζώνες. Την εσωτερική, την με
σαία και την εξωτερική.

Εσωτερική ζώνη: Η ζώνη αυτή βρίσκεται κοντά στο 
έδαφος.και η θερμοκρασία της πλησιάζει τους 150° C. 
Ο γαιάνθρακας της ζώνης αυτής είναι συσσωματωμέ
νος και περικλείει τεμάχια εξανθρακώματος (κωκ).

Μεσαία ζώνη: Η θερμοκρασία της ποικίλλει από 80° 
C μέχρι 120° C. Στη ζώνη αυτή βρίσκουμε ίχνη πίσσας,

, που προέρχονται από την ξηρή απόσταξη της κεντρι
κής ζώνης, και γαιάνθρακα όχι συσσωματωμένο που 
παρουσιάζεται αναλαμπής, στην εξωτερική όψη, εύ
θρυπτος και κοινιώδης.

Εξωτερική Ζώνη: Η ζώνη αυτή βρίσκεται σε επαφή 
με τον ατμοσφαιρικό αέρα και η θερμοκρασία της κυ
μαίνεται από 30° C έως 60° C. Ο γαιάνθρακας της ζώνης 
αυτής φαίνεται να μην έχει υποστεί καμιά αλλοίωση.

Πέρα από την αυτανάφλεξη η σκόνη του άνθρακα 
προκαλεί εκρήξεις όταν βρεθεί με τον αέρα στην ανα
λογία 17,00 έως 21,10% και έρθει σε επαφή με πηγή 
θερμότητας.

Δημητριακά
Τα δημητριακά όταν βρίσκονται στη φυσική τους 

κατάσταση δεν περικλείουν ιδιαίτερο κίνδυνο. Καί
γονται με δυσκολία και καρβουνιάζουν. Καθίστανται 
επικίνδυνα κατά και μετά την άλεσή τους, ήτοι στους 
χώρους άλεσης και στους χώρους της πιο πέρα επε- 

I  ξεργασίας του αλεύρου.
Κατά την καύση, οι στιβασμένοι σωροί αλεύρου, 

φουσκώνουν και δεν παράγουν φλόγα. Γίνονται επι

κίνδυνοι για έκρηξη όταν οι σκόνες του αλεύρου αιω- 
ρούνται στον αέρα. Τα λεπτά μόρια της αλευρόσκονης 
που περιβάλλονται από το οξυγόνο του ατμοσφαιρι
κού αέρα έχουν τάση για απότομη καύση. Για να εκρα- 
γούν αρκεί και ασήμαντη ακόμα αιτία.

Έκρηξη προκαλείται όταν το μίγμα αλευρόσκονης 
και αέρα φτάσει στην αναλογία 10,3%. Με την ακαριαία 
καύση δημιουργείται απότομη και πολύ σημαντική εκ
τόνωση του αέρα, καταστρέφονται τα παραπλεύρως 
διαμερίσματα και αναφλέγονται οι καύσιμες ύλες. Από 
τη θερμότητα που αναπτύσσεται ανυψώνονται με την 
μορφή δίνης και άλλες ποσότητες σκόνης αλεύρου με 
επακόλουθο νέες εκρήξεις. Ιπτάμενοι αναμμένοι κόκ
κοι σίτου ή αλεύρου μεταδίδουν την πυρκαγιά σε με
γάλες αποστάσεις.

Σανός, χόρτα, χαρτί, βαμβάκι, υφάσματα κ.τ.λ.
Καίγονται με φλόγα και παράγουν καπνούς κατά 

την ατελή καύση. Η κύρια εστία αναπτύσσεται στο 
εσωτερικό του σωρού όπου, λόγω των διακένων, 
υπάρχει η απαραίτητη, για τη διατήρηση της καύσης, 
ποσότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, με αποτέλεσμα, 
και μετά την κατάσβεση των φλογών, η καύση να δια
τηρείται, η θερμότητα να αυξάνει και να δημιουργείται 
έντονη έκλυση αερίων που διαφεύγουν της μάζας 
προς τον ελεύθερο αέρα. Τα αέρια αυτά αναφλέγονται 
στην επιφάνεια του σωρού και δημιουργούν νέες 
εστίες.

Η κεντρική εστία όσο καιρό είναι αόρατη δεν είναι 
δυνατό να προσβληθεί. Η κατάσβεση επέρχεται με την

Πυρκαγιά σε βαμβάκι
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αποκάθαρση και η αποκάθαρση αρχίζει όταν η φωτιά 
περιοριστεί. Κατά τη διάρκεια της αποκάθαρσης, λόγω 
του καπνού και των κενών που δημιουργούνται από 
την εσωτερική καύση, υπάρχει ο κίνδυνος της ασφυ
ξίας, ο κίνδυνος της κατάρρευσης και ο κίνδυνος της 
αυτόματης ανάφλεξης των συμπεπιεσμένων εντός της 
μάζας θερμών αερίων. Για το λόγο αυτό, κατάσβεση, 
αποκάθαρση και δραστήριος εξαερισμός, ενεργούνται 
συγχρόνως με παράλληλη λήψη μέτρων ώστε το 
προσωπικό πυρόσβεσης, που ανέρχεται επί των σω
ρών, να μην πέσει στα κενά που έχουν δημιουργηθεί 
από την εσωτερική καύση. Επί των σωρών τοποθε
τούνται σανίδες ή κλίμακες, που συχνά καταβρέχον
ται, και επί των αντικειμένων αυτών πατούν οι ασχο
λούμενοι με την κατάσβεση.

Πλαστικά
Την τελευταία τριακονταετία η αύξηση της χρήσης 

των πλαστικών υπήρξε καταπληκτική. Κατασκευάστη
καν υφάσματα, είδη οικιακής χρήσης, εξαρτήματα μη
χανών και γενικά απίθανα αντικείμενα που διαφέρουν 
μεταξύ τους και πολλές φορές πλεονεκτούν εκείνων 
που παράγονται από φυτικές ύλες. Για την παρασκευή 
του πλαστικού χρησιμοποιούνται συνήθως το αιθυλέ
νιο, το ακετυλένιο, η ακετόνη, η ουρία, το υδροκυάνιο, 
η κυτταρίνη και άλλες ύλες από κεκορεσμένους ή 
ακόρεστους υδρογονάνθρακες και οργανικών ουσιών.

Ανάλογα με την κατεργασία της πρώτης ύλης τα 
πλαστικά διακρίνονται σε θερμοπλαστικά και σε θερ- 
μοσκληραινόμενα ή θερμοστατικά.

Θερμοπλαστικά: Σε αυτά ανήκουν ο κελλολοίτης, ο 
γαλάλιθος, τα πολυστερόλια, οι πολυρινικές και πο- 
λυακριλικές ρητίνες. Έχουν την ιδιότητα όταν θερ
μαίνονται να αποκτούν πλαστικότητα, να μαλακώνουν 
και όταν ψύχονται να σκληραίνουν.

Θερμοσκληραινόμενα ή Θερμοστατικά: Σε αντί
θεση με τα θερμοπλαστικά τα θερμοσκληραινόμενα ή 
θερμοπλαστικά έχουν την ιδιότητα θερμαινόμενα αρ
χικά μαλακώνουν, όσο προχωρεί η θέρμανση σκληραί
νουν και όταν θερμανθούν σε μια μέση θερμοκρασία 
πήζουν μόνιμα. Πιο πέρα θέρμανση καμιά μελλοντική 
επίδραση δεν μπορεί να έχει. Με την αύξηση της θερ
μοκρασίας δεν αναφλέγονται. Απανθρακώνονται 
στους 343° C και αποσυντίθενται σε λίγο μεγαλύτερη 
θερμοκρασία.

Η περιγραφή των χαρακτηριστικών καύσης δεν εί
ναι δυνατό να είναι σαφής και συγκεκριμένη γιατί οι 
κατασκευαστές μεταβάλλουν τις λεπτομέρειες σύν
θεσης των προϊόντων τους. Το ίδιο πλαστικό μπορεί να 
αποτελείται από διάφορα υλικά και να έχει διάφορα 
χαρακτηριστικά καύσης από όμοιο του πλαστικό. Σε 
γενικές γραμμές τα πλαστικά από την άποψη των χα
ρακτηριστικών καύσης, μπορεί να καταταγούν σε τρεις 
ομάδες:

Πρώτη ομάδα

Στην πρώτη ομάδα τοποθετούνται εκείνα που δεν 
καίγονται ή η καύση τους παύει με την απομάκρυνση 
της πηγής ανάφλεξης. Στην ομάδα αυτή κατατάσσον
ται:

Εκείνα των φαινολικών πλαστικών που έχουν σαν 
γέμισμα τον αμίαντο και όχι το ξύλο.

Τα πολυβινιλικά χλωρίδια και τα θινυλικά παρά- 
γωγα.

Οι πυριτικές ρητίνες και τα πολυαμίδια, όπως είναι 
το νάυλον.

Οι πολυεστερικές ρητίνες, όπως είναι το τεϋλένιο, 
και

Οι φθοριοάνθρακες.

Δεύτερη ομάδα

Στην ομάδα αυτή κατατάσσονται εκείνα που είναι 
καύσιμα αλλά έχουν βραδύ ρυθμό καύσης και η καύση 
τους σταματά ή όχι μετά την απομάκρυνση της πηγής 
ανάφλεξης. Στην ομάδα αυτή ανήκουν:

Οι πεπληρωμένες με ξύλο φορμαλδεύδες (ουρία ή 
φαινόλη), και

Μερικά βυνιλικά παρόγωγα (μελανίνη - φορμαλ- 
δεΰδη, γλυκορολ-φαλίνη ανυδρίτη).

Τρίτη ομάδα.

Στην ομάδα αυτή ανήκουν εκείνα τα πλαστικά που 
καίγονται με ευχέρεια και η καύση τους συνεχίζεται 
και μετά την απομάκρυνση της πηγής ανάφλεξης μέχρι 
της τελείας ανάλωσής τους. Στην ομάδα αυτή τοποθε
τούνται:
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Το πολυστερένιο και οι ακρυλικοί αστέρες, όπως 
είναι η μεθεκρυλική πολυμεθύλη.

Μερικοί τύποι ακετονικής κυτταρίνης, ακετονικής - 
βουτυρικής κυτταρόνης, πολυβινυλικής αλκοόλης.

Το πολυαιθάνιο, η ανιλίνη - φορμαλδεΰδη, και
Τα πολυβινικά ακετονικά.

Η ταξινόμηση των υπόλοιπων πλαστικών είναι 
δύσκολη, εξ αιτίας των πιθανών ποικιλιών στη σύνθεσή 
τους. Πάντως εκείνο που αποτελεί τον κυριότερο 
παράγοντα στον προσδιορισμό του τρόπου καύσης, 
είναι ο καταμερισμός του πλαστικού υλικού. Είναι δυ
νατό, ένα πλαστικό που είναι άκαυτο, όταν βρίσκεται 
στην μορφή της μάζας του, να καίγεται με ευχέρεια 
στην μορφή του φύλλου και με πιο ευχέρεια στην 
μορφή της σκόνης.

Ο κίνδυνος των πλαστικών δεν σταματά στην 
αναφλεξιμότητά τους. Πολλά περικλείουν κίνδυνο έκ
ρηξης και δηλητηρίασης.

Οι κίνδυνοι που υπάρχουν κατά την αποθήκευση 
και τη χρησιμοποίηση των εύφλεκτων υγρών και αε
ρίων είναι παρόντες και στην παραγωγή των συνθετι
κών ρητινών. Επιτείνονται στα διύλιστήρια. στους κλι
βάνους. στους λέβητες αντίδρασης, κ.τ.λ., λόγω διαρ
ροής. υπερβολικών θ,ερμοκρασιών και πιέσεων. Οι 
σκόνες των περισσότερων πλαστικών είναι εκρηκτικές 
όταν βρίσκονται στον αέρα εν αιωρήσει και σε ορι
σμένη αναλογία. Ο κίνδυνος της έκρηξης είναι πάν
τοτε παρόν κατά τη διάρκεια των εργασιών άλεσης, 
κονικοποίησης και ανάμιξης των πλαστικών σκόνεων. 
Μειώνεται με την αύξηση του μεγέθους των σωματι
δίων και περιορίζεται με την παρουσία των αδρανών 
γεμισμάτων στη χυτευτική σκόνη. Με την αύξηση του 
μεγέθους των σωματιδίων η θερμοκρασία ανάφλεξης 
και η απαιτούμενη συγκέντρωση καθίστανται ψηλότε
ρες.

Κίνδυνοι δηλητηρίασης
Πολλοί τύποι πλαστικών όταν θερμανθούν σε ψη-
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λές θερμοκρασίες εκπέμπουν σημαντικές ποσότητες 
καπνού που, εκτός του διοξειδίου και μονοξειδίου, 
περιέχουν και άλλα δηλητήρια τα οποία είναι δυνατό 
να προκαλέσουν σοβαρότατους κινδύνους. Την πρω
τοπορία στην παραγωγή καπνού κατέχουν τα πλαστικά 
που βασίζονται στην νιτρική κυτταρίνη.

Τα χλωριομένα πλαστικά, όπως είναι το χλωρικό 
πολυβινύλιο, είναι ικανά να παράγουν υδροχλωρικό 
οξύ ή να σχηματίσουν φωσγένιο. Τα πλαστικά της με- 
θακρυλλικής πολυμεθύλης απελευθερώνουν, κατά 
την καύση τους, υδροκυανικό αέριο. Μεταξύ των νεω- 
τέρων πλαστικών το πολυτετραφθόριο - αιθυλένιο και 
οι φθοριοάνθρακες περικλείουν ιδιαίτερους κίνδυ
νους. Στη θερμοκρασία των 400°C το πολυτε-τραφθο- 
ριαιθυνένιο μπορεί, από τον πολυμερισμό του υλικού 
στο μονομερές του, να αποδόσει ίχνη ατμού και άλλα 
μίγματα που περιέχουν φθόριο. Οι ατμοί του προκα- 
λούν δυσάρεστες επιδράσεις με συμπτώματα βαρύ 
πυρετικού ρίγους. Η αναδιδόμενη κατά την αποσύν
θεση λεπτή σκόνη, αν εισπνευφθεί, προκαλεί παρό
μοια συμπτώματα. Καθίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνη 
όταν επικαθήσει στο άκρον αναμμένου τσιγάρου και 
εισπνευφθεί από τον καπνιστή.

Κυτταρίνη - Νιτροκυτταρίνη
Είναι ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα δημιουργή

ματα της σύγχρονης χημείας και παρασκευάζεται με 
την κατεργασία νιτροκυτταρίνης και κάμφορας μετά 
την προσθήκη αδρανών υλικών, μαλακτικών υλικών και 
χρωμάτων. Υπολογίζεται ότι για την κατασκευή της 
κυτταρίνης χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία 140 
πλαστικοποιητικά και 240 διαλυτικά. Καθίσταται 
σκληρή ή πιο μαλακή ανάλογα με την προσθήκη 
κατάλληλων προϊόντων. Όταν θερμανθεί και συμπιε
στεί συγκολλάται από μόνη της. Μέσα στο ζεστό νερό 
χάνει την σκληρότητά της. Χρησιμοποιείται για την 
κατασκευή κοσμημάτων, χτενών, κουμπιών, καλυμμά
των, βιβλίων, σιγαροθηκών, κουκλών, ομπρελολαβών, 
τεχνικών λουλουδιών, πλήκτρων πιάνου, δίσκων ρα- 
διοφώνου, οδοντοστοιχιών, συσκευών χειρουργικής 
και ορθοπεδικής.

Τα χαρακτηριστικά της καύσης των πλαστικών από 
κυτταρίνη εξαρτώνται, από το βαθμό νίτρωσης, από το 
πάχος του φύλλου ή του αντικειμένου, από τα χαρα
κτηριστικά και την ποσότητα του εντός αυτού αδρα
νούς υλικού και από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
λαμβάνει χώρα η καύση.

Στη θερμοκρασία των 100°C αρχίζει η βραδεία απο
σύνθεσή της, στους 125°C καθίσταται πλαστική και 
μπορεί να πλαστεί, στους 140° C χάνει το χρώμα της και 
τη διαφάνειά της και στους 145°C αποσυντίθεται αι
φνίδια με σχηματισμό άφθονου καπνού. Στη συνήθη 
θερμοκρασία δεν αναφλέγεται ούτε και εκρήγνυται. 
Δεν διαλύεται στο νερό. Μπορεί εύκολα να χρωματι
στεί, να πριονιστεί και να τορνευτεί.

Η νιτροκυτταρίνη παρασκευάζεται με την επενέρ- 
γειατου νιτρικού και θειϊκού οξέος επί κυτταρινοειδών 
υλικών. Χρησιμοποιόταν για την κατασκευή κινηματο
γραφικών και φωτογραφικών φιλμ αλλά επειδή αυτά 
ήσαν εύφλεκτα αντικαταστάθηκαν με φιλμ από ακετο- 
κυτταρίνη και αυτά με φιλμ από σελλοφάν. Αναφλέγε
ται στους 120°C και καίγεται με ισχυρή φλόγα και 
μαύρο καπνό. Η ταχύτητα της καύσης της είναι πέντε 
φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα καύσης του χαρ
τιού. Τα ταχέως και ισχυρώς καιόμενα καυσαέριά της 
παράγουν ψηλές πιέσεις αερίων που προκαλούν φαι
νόμενα έκρηξης μετά κρότου. Αποσυντιθέμενη αποδί
δει μεγάλη ποσότητα αερίων. Ένα χιλιόγραμμο νιτρο- 
κυτταρίνης αποδίδει 15 κυβικά μέτρα αερίων που απο

τελούνται κυρίως από αέρια νίτρου, μονοξειδίου, διο
ξειδίου, υδρογόνου, μεθανίου, αζώτου και από μικρο- 
ποσότητες κυανούχου οξέος.

Τα αποσυντιθέμενα αέριά της εμποδίζουν το νερό 
να εισχωρήσει μεταξύ των στρωμάτων της ταινίας και 
να επιδράσει σ’ αυτή ψυκτικά και για το λόγο αυτόν 
όταν αναφλεγεί εξακολουθεί να καίγεται και μέσα στο 
νερό, κάτω από την άμμο, χώμα, ξηρή σκόνη κ.τ.λ. 
Άτομα που θα εκτεθούν στα αέριά της είναι δυνατό να 
μην παρουσιάσουν αμέσως ανησυχητικά συμπτώματα, 
μετά από μερικές όμως ημέρες ή ώρες από την έκθεσή 
τους είναι δυνατό να παρουσιαστούν θανατηφόρα 
κρούσματα.

Σκόνες νιτροκυτταρίνης απαγόμενες στον αέρα 
προκαλούν έκρηξη όταν έρθουν σε επαφή με σπιν
θήρα ή επικαθίσουν σε θερμές επιφάνειες. Τότε απο- 
συντίθονται και καίγονται ακαριαία.

Λόγω της εκπληκτικής ταχύτητας εξάπλωσης της 
φωτιάς, τα μέτρα κατάσβεσης αποδεικνύονται αλυσο- 
τελή και για το λόγο αυτό επιδιώκεται η παρεμπόδιση 
ανάφλεξης και ο περιορισμός των αποτελεσμάτων της 
πυρκαγιάς που επιτυγχάνεται με τη λήψη ορισμένων 
μέτρων που αναφέρονται στον τρόπο τοποθέτησης, 
οικοδόμησης, εκμετάλλευσης και εσωτερικής διαρρύ
θμισης των χώρων.

Ακετοκυτταρίνη
Αποτελεί τη βάση των ασφαλών και άφλεκτων κινη

ματογραφικών ταινιών καθώς και πολλών υλικών περι
τυλίγματος. Παρασκευάζεται με ακέτωση τιλμάτων 
βάμβακος. Ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα πλαστικά 
παράγεται σε διάφορες βαθμίδες. Τα πλαστικά από 
ακετική κυτταρίνη χρησιμοποιούνται, στην υγρή τους 
μορφή, για την παρασκευή ραιγιόν, κινηματογραφικών 
ταινιών ή μετατρέπονται σε χυτευτική σκόνη κο ινο
ποιούμενα σε συντριπτικές μηχανές όπου και υπάρχει 
ο κίνδυνος της έκρηξης.

Αναφλέγεται με πολύ δυσχέρεια. Αντίθετα, όταν 
βρίσκεται στην μορφή λεπτών φύλλων ή σκόνης καίγε
ται με σχετική ευκολία και η καύση της συνεχίζεται και 
μετά την απομάκρυνση της πηγής ανάφλεξης. Θερ
μαινόμενη απανθρακώνεται και αποδίδει ατμούς δρι- 
μείας οσμής καιόμενης κυτταρίνης και ακετικού 
οξέος.

Ελαστικά
Υλικό καύσιμο με βαθμό ανάφλεξης 250°C. Στους 

204°C αρχίζει να τήκεται, στους 232°C αποσυντίθεται 
και στους 250°C καίγεται. Καιόμενο ρέει σαν μια ιξώδη 
ολισθερή μάζα που συντελεί στην εξάπλωση της πυρ
καγιάς. Όταν λυώσει δεν επανέρχεται στην πρότερη 
κατάστασή του. Κατά την αποσύνθεση αναδίδει πυ
κνούς λευκούς εύφλεκτους ατμούς και κατά την 
καύση παράγει καπνούς πυκνούς μαύρους και ελαιώ
δεις που έχουν ερεθιστικές και μερικές φορές τοξικές 
ιδιότητες.

Στην κατάσταση της τετηκυΐας πρέπει να αποφεύ
γουμε' την επαφή μας με αυτό γιατί προκαλεί εγκαύ
ματα και γιατί προσκολλόμενο στα υποδήματα και στα 
ρούχα τα καταστρέφει και είναι αδύνατο να αφαιρεθεί.

Η καταστολή της πυρκαγιάς του, εκτός του συστή
ματος της ψύξης, επιτυγχάνεται και με το σύστημα της 
απομόνωτης. Το σύστημα της απομόνωσης αντεδεί- 
κνυται όταν το ελαστικό βρίσκεται σωρούς.

Νιτρώδεις ουσίες - λιπάσματα
Τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως
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νιτρικά ή φωσφορικά. Τα συνήθη νιτρώδη είναι:
Το νιτρικό αμμώνιο
Το νιτρικό νάτριο και
Το νιτρικό κάλιο.
Νιτρικό αμμώνιο: Παρασκευάζεται με τη διαβίβαση 

ατμού αμμωνίας σε νιτρικό οξύ. Είναι υγροσκοπικό. Για 
την πρόληψη απορρόφησης υγρασίας επικαλύπτεται 
συνήθως από μίγματα βαζελίνης, ρητίνης ή παραφί
νης. Καθαρό είναι άκαυτο. Όταν αναμιχθεί ή έρθει σε 
επαφή με καύσιμες οργανικές ύλες μπορεί να προκα- 
λέσει υπερθέρμανση και αυτανάφλεξη.

Στο εμπόριο φέρεται ως αμιγές και ως αναμεμι- 
γμένο με αδρανείς ανόργανες ουσίες. Το αμιγές είναι 
κρυσταλλικό και χρησιμοποιείται για την παρασκευή 
πυρίτιδας ασφαλείας, βερνικιών, αναισθητικού διοξει
δίου του αζώτου, για ψύξη και για λιπάσματα. Αυτό 
πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ξένες προσμίξεις 
που μπορεί να το καταστήσουν επικίνδυνο.
Οι κόκκοι του αναμεμιγμένοι με ανόργανες ουσίες 
περιβάλλονται από στρώμα αδρανών ανόργανων ου
σιών σε ποσοστό 3-4% και έχουν σαν σκοπό να κατα
στήσουν δυνατή την επί μακράν σχετικώς διάστημα 
αποθήκευσή του χωρίς να συνταχθούν οι κόκκοι του.

Θερμαινόμενο αποσυντίθεται και αποσυντιθέμενο 
εκλύει οξυγόνο. Όσο η καύση των αντικειμένων, που 
βρίσκονται εν γειτνιάσει με το νιτρικό αμμώνιο, καθί
σταται ενεργητικότερη τόσο η αποσύνθεση επιτυγχά
νεται από μόνη της με πιθανό αποτέλεσμα την έκρηξη. 
Κατά την έκρηξη παράγονται μεγάλοι όγκοι οξειδίου 
του αζώτου, άζωτο και υδρατμοί.

Στους 80°C η αποσύνθεση απελευθερώνει μικρή 
ποσότητα νιτρικού οξέος. Στους 160°C αρχίζει να τή
κεται. Στους 200°C αποσυντίθεται με ισχυρή απελευ
θέρωση διοξειδίου του αζώτου και στους 500°C η απο
σύνθεση είναι πλήρης. Η πλήρης αποσύνθεση κάτω 
από ορισμένες συνθήκες μπορεί να προσλάβει εκρη
κτικό ρυθμό.

Μίγματα που περιέχουν υπερφωσφορικά οργανικά 
παρασκευάσματα με νιτρικό αμμώνιο υπόκεινται στον 
κίνδυνο της άμεσης ανάφλεξης, όταν η θερμοκρασία 
πλησιάζει τους 90°C. Το νιτρικό αμμώνιο, θερμαινό
μενο ή όχι, δεν επηρεάζεται από τις κρούσεις. Μπορεί 
να εκραγεί από την επίδραση ισχυρής πυροδότησης ή 
ισχυρής κρούσης όταν περικλείεται σε ανθεκτικό 
περίβλημα.

Νιτρικό νάτριο: Υλικό άκαυτο με ορισμένες ιδιότη
τες που προάγουν την καύση σε άλλα υλικά. Όταν 
θερμανθεί εκλύει οξυγόνο και αυξάνει την ένταση γει
τονικής πυρκαγιάς. Στην πυρκαγιά δεν καίγεται η νι
τρική ουσία αλλά το εύφλεκτο υλικό που βρίσκεται σε 
επαφή. Μίγμα νιτρικού νατρίου και οργανικής ύλης 
μπορεί, με τη βοήθεια της θερμότητας, να εκραγεί.

Είναι υγροσκοπικό και διαλυτό στο νερό. Η διαλυ- 
τότητά του αυτή καθίσταται έμμεσα υπεύθυνη πολλών 
σοβαρών πυρκαγιών π.χ. Οι σάκκοι εντός των οποίων 
μεταφέρονται οι νιτρικές ουσίες διαποτίζονται από τη 
διάλυση νιτρώδους, ξεραινόμενοι περιέχουν διάχυτο 
νιτρώδες και αν δεν πλυθούν με επιμέλεια αυτανα- 
φλέγονται όταν αποθηκευτούν. Για το λόγο αυτό συνι- 
στάται, οι νιτρικές ουσίες να μεταφέρονται από τους 
σάκκους ή τα ξύλινα βαρέλια σε άκαυτα δοχεία κάι οι 
σάκκοι ή τα ξυλοβάρελα να πλένονται επιμελώς προ
τού αποθηκευτούν.

Νιτρικό κάλιο: Έχει τις ίδιες ιδιότητες και κινδύ
νους με το νιτρικό νάτριο αλλά είναι λιγότερο απορ
ροφητικό στην υγρασία.

Ζάχαρη: Τήκεται στους 160°C. Με την εφαρμογή

πιο πέρα θερμοκρασίας αποσυντίθεται. Αναφλεγό
μενη καίγεται εύκολα και βίαια. Αναδύει πυκνούς κα
πνούς και ρέει. Κατά την καύση παράγει φυσαλλίδες 
και ανθρακούται. Η απανθρακωμένη επιφάνεια εμπο
δίζει την προσαγωγή οξυγόνου και περιορίζει την 
καύση.

Πέρα από την παραγωγή μονοξειδίου του άνθρακα 
δεν περικλείεται ιδιαίτερος κίνδυνος. Η αυτανάφλεξη, 
κάτω από κανονικές συνθήκες, θεωρείται απίθανη. 
Εκρήξεις μεγάλης βιαιότητας μπορεί να προκληθούν 
όταν η σκόνη της αιωρείται στον αέρα.

Εκρηκτικές ύλες: Οι εκρηκτικές ύλες είτε στη στε
ρεή είτε στην υγρή μορφή βρίσκονται, κάτω από ορι
σμένες συνθήκες, διασπώνται αιφνίδια και δημιουρ
γούν σημαντικές ποσότητες αερίων. Καίγονται ακίν
δυνα και σχετικά βραδέως όταν τα αέριά τους μπορούν 
να διασταλούν ελεύθερα. Στην αντίθετη περίπτωση 
μόλις παρεμποδιστεί η διαστολή τους τότε η καύση 
εξαπλώνεται κεραυνοβόλα σε ολόκληρη την ποσότητα 
της εκρηκτικής ύλης με παράλληλη δημιουργία μεγά
λων ποσοτήτων θερμότητας που τείνουν να διαστεί- 
λουν τα σχηματιζόμενα καυσαέρια τα οποία, λόγω της 
συναντώμενης αντίστασης, συμπιέζονται ισχυρά με 
αποτέλεσμα την πρόκληση έκρηξης.

Η καταστολή των πυρκαγιών των εκρηκτικών υλών 
επιτυγχάνεται αποκλειστικά και μόνο με το σύνθημα 
της ψύξης, απαγορευόμενης κάθε άλλης μεθόδου, 
γιατί εντός της ύλης υπάρχει περίσσεια οξυγόνου που 
συντηρεί την καύση και γιατί, με τη χρήση διοξειδίου 
του άνθρακα ή άλλων κατασβεστικών χημικών υλικών, 
υπάρχει ο κίνδυνος της πρόκλησης δηλητηριωδών αε
ρίων.

Φώσφορος: Εξάγεται από το φυσικό φωσφορικό 
ασβέστιο ή από την τέφρα των οστών και ανάλογα με 
τον τρόπο κατασκευής του διακρίνεται σε λευκό και σε 
ερυθρό φώσφορο.

Λευκός φώσφορος: Κρυσταλλική διαφανής μάζα 
που τήκεται στους 44°C μεταβαλλόμενος σε άχρωμο 
πυκνόρευστο υγρό. Εξατμίζεται ακόμα στη θερμοκρα
σία του δωματίου και σχηματίζει λευκή ομίχλη που 
είναι βαρύτερη του ατμοσφαιρικού αέρα κατά 4.42 φο
ρές.

Είναι πολύ εύφλεκτος. Αναφλέγεται στη θερμο
κρασία των 35°C και καίγεται στους 60°C. Η έναυσή του 
προκαλείται ευκολότερα με την κρούση ή την τριβή. Η 
καύση του είναι ζωηρή και παράγει φωτεινή κιτρινό- 
λευκη φλόγα με ταυτόχρονη παραγωγή ατμών λευκού 
χρώματος. Με την έναρξη της καύσης του αρχίζουν να 
εκτινάσσονται, σε μεγάλες αποστάσεις, μικρά ή με
γάλα τεμάχιά του. Στον αέρα ενώνεται βραδέως με το 
οξυγόνο και τελικά αναφλέγεται απότομα. Στην ατελή 
καύση, μεταξύ των άλλων, σχηματίζεται το φωσφο
ρούχο υδρογόνο, ουσία εξαιρετικά δηλητηριώδης.

Είναι ένα από τα ισχυρότερα δηλητήρια. Ποσοστό 
0,1 του γραμμαρίου μπορεί να προκαλέσει το θάνατο 
όταν έρθει σε επαφή με ανοιχτή πληγή ή όταν φτάσει 
στο στομάχι.

Ερυθρός φώσφορος: Ο λευκός φώσφορος εκτιθέ
μενος στον αέρα μετατρέπεται σε ερυθρό φώσφορο. 
Κοκκινίζει εσωτερικά και σχηματίζει μια κρούστα ερυ
θρού χρώματος. Η μεταβολή του γίνεται πιο γρήγορα 
όταν θερμανθεί, σε στεγανό χώρο, στη θερμοκρασία 
των 260°C ή εντός βαζελίνης, στη θερμοκρασία των 
350°C. Δεν είναι δηλητηριώδης και είναι σημαντικά 
αβλαβέστερος από τον λευκό φώσφορο. Αναφλέγεται 
στους 300°C και αυτόματα στους 260°C. Βράζει στους 
280°C και τήκεται στους 590°C.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Του Π. Τζανέτου 
αστυνόμου Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

β'μέρος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΟΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

1. Οικονομικές απώλειες από τη συμφόρηση της κυκλο
φορίας στις πόλεις.

α. Δαπάνες μεταβολής της ταχύτητας.
β. Δαπάνες λειτουργίας της μηχανής σε στάση του κόκκι

νου στο σηματοδότη.
γ. Αξία του χρόνου καθυστέρησης εκείνου που χρησιμο

ποιεί το δρόμο.
δ. Δαπάνες δυστυχημάτων που γίνονται σε διασταυρώ

σεις, τα οποία θα αποφεύγονταν, αν υπήρχαν ανισόπεδες 
διασταυρώσεις, και

ε. Δαπάνες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης 
των φωτεινών σηματοδοτών.

2. Καταστροφή της ποιότητας του περιβάλλοντος των πό
λεων και των όρων διαβίωσης των κατοίκων αυτών.

Ενώ το αυτοκίνητο Ι.Χ. επινοήθηκε για να προσφέρει τό
σες υπηρεσίες στον άνθρωπο αυτό το ίδιο βάζει σε κίνδυνο το 
μέλλον των πόλεων, δηλαδή το καθημερινό περιβάλλον εκα
τομμυρίων ατόμων. Πράγματι οι θόρυβοι της κυκλοφορίας, η 
αϋπνία και η νευρικότητα που προέρχονται από αυτούς, η 
μόλυνση της ατμόσφαιρας με τους καπνούς, η συναίσθηση 
των κινδύνων της κυκλοφορίας, η καταστροφή του πράσινου 
και συνεπώς και του οξυγόνου, η στενότητα χώρου κίνησης 
και στάθμευσης αυτοκινήτων, η θερινή ζέστη από το τσιμέντο 
των πολυκατοικιών, κατέστρεψαν την αισθητική των πόλεων 
την ποιότητα του περιβάλλοντος την υγιεινή διαβίωση και την 
άνεση των κατοίκων.

Ακόμη οι αναμονές στις αφετηρίες των μέσων ομαδικών 
μεταφορών οι συνωστισμοί σε αυτές και μέσα στα λεωφορεία 
η αναγκαστική ανοχή οχληρών επιβατών, οι στάσεις στις δια
σταυρώσεις οχημάτων και πεζών από τους σηματοδότες, η 
έλλειψη χώρου στάθμευσης για τα αυτοκίνητα IX (η ένταση 
του νευρικού συστήματος κατά την οδήγηση μέσα στις πό
λεις δημιούργησαν μια ζωή αγχώδη.

Σε τελική ανάλυση, το αυτοκίνητο, το οποίο επινοήθηκε 
για να κερδίζει ο άνθρωπος χρόνο και να κάνει μ' αυτό τη ζωή 
του άνετη, το αυτοκίνητο αυτό, που με ορισμένες συνθήκες, 
είναι τόσο χρήσιμο και απαραίτητο, αυτό το ίδιο βάζει σε 
κίνδυνο το μέλλον των μεγάλων πόλεων.

Με τον τρόπο αυτό παρατηρείται σε τελική ανάλυση, μια 
κίνηση του μεν αγροτικού πληθυσμού προς τις πόλεις, των δε 
πλουσίων κατοίκων των πόλεων προς τα προάστια για κατοι
κία.
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Ano in  γένεση 
ίου αυτοκινήτου 
στο κυκλοφοριακό 
πρόβλημα
Τα κτίρια στο κέντρο των πόλεων μετατρέπονται κατά I 

κανόνα σε γραφεία και καταστήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΜΦΟ
ΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

1. Νοοτροπία
Δεν αμφισβητείται ότι το κυκλοφοριακό όπως και το συγ

κοινωνιακό είναι προβλήματα εξαιρετικά δύσκολα.
Η δυσχέρεια βασικά είναι οικονομική.
Είναι όμως και η αντίθεση η οποία υπάρχει μεταξύ του 

φυσικού νόμου της συνεχούς εξέλιξης ο οποίος εκδηλώνεται 
με την κατακόρυφη πρόοδο του τεχνικού πολιτισμού και τη | 
ραγδαία αύξηση της παραγωγής του αυτοκινήτου και του 
αντιθέτου νόμου της εμμονής σε δημιουργημένες καταστά-  ̂
σεις και παλαιές αντιλήψεις.

Πρέπει να εγκαταλειφθούν, η άρνηση να δημιουργηθούν 
καταστάσεις για το μέλλον και η δυσκαψία προσαρμογής στις 
υπάρχουσες συνθήκες, για τη θαρραλέα αντιμετώπιση των 
προβλημάτων, σύμφωνα με τις εμφανιζόμενες εξελικτικές 
τάσεις.
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Σήμερα μεγάλες επιχειρήσεις δεν επιλέγουν τεχνικούς, οι 
οποίοι απλώς γνωρίζουν πολλά ή είναι άριστοι, αλλά τεχνι
κούς οι οποίοι έχουν δυνατότητες να μάθουν περισσότερα, 
να παρακολουθήσουν την συνεχή εξέλιξη του τεχνικού πολι
τισμού, δυνατότητες πρόσληψης και αφομίωσης νέων γνώ
σεων και δυνατότητες σε νέες καταστάσεις.

2. Ορθή διάγνωση - πρόβλεψη
Όπως για να καταπολεμηθεί μια ασθένεια χρειάζεται σαν 

βασική προϋπόθεση να γίνει ορθή διάγνωση αυτής, να ανευ- 
ρεθούν τα αίτια που την προκάλεσαν και να κατανοηθούν οι 
κίνδυνοι, τους οποίους συνεπάγεται, ώστε να εφαρμοσθεί η 
κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, έστω και οδυνηρή έτσι για να 
αντιμετωπισθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι απαραίτητο 
οι υπεύθυνοι κατά πρώτο λόγο, να συλλάβουν πλήρως τη 
έννοια του κυκλοφοριακού προβλήματος, να αντιληφθούν τι 
στοιχίζει τούτο σε χρήμα και αίμα, σε σωματικό και ψυχικό 
πόνο, ώστε οι μεν πρώτοι να προγραμματίσουν τον τρόπο 
αντιμετώπισης αυτού για το μέλλον οι δε δεύτεροι να βοηθή
σουν σαν ώριμοι πολίτες στην εφαρμογή των μέτρων.

3. Αρμοδιότητες υπηρεσιών - συνεργασία
Το κυκλοφοριακό πρόβλημα το συνθέτουν βασικά τρεις 

παράγοντες :
Ο δρόμος.
Το αυτοκίνητο.
Ο άνθρωπος.

Ο δρόμος (χάραξη, κατασκευή, γεωμετρικά χαρακτηρι
στικά του δρόμου, τεχνικά έργα, νησίδες ασφαλείας, φωτει
νοί σηματοδότες, πινακίδες, διαγραμμίσεις, φωτισμός δρό
μων, άνετοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων κ.τ.λ.) είναι αντι
κείμενο του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, των Πολεοδομι- 
κών Υπηρεσιών και των Δήμων και Κοινοτήτων.

Το αυτοκίνητο με την έννοια του μηχανολογικού ελέγχου, 
του ελέγχου ταυτότητας αυτού, της ταξινόμησης και οικονο
μικής τακτοποίησης του εξοπλισμού του με εξαρτήματα ή 
όργανα ασφάλειας και της χορήγησης αδειών οδήγησης 
στους οδηγούς και κυρίως της οργάνωσης των συγκοινωνιών, 
είναι αρμοδιότητες του Υπουργείου Συγκοινωνιών που έχει 
κυρίως την ευθύνη της συγκοινωνιακής πολιτικής του Κρά
τους.

Τέλος ο άνθρωπος σαν οδηγός ο οποίος καλείται να 
εφαρμόσει τους κανόνες κυκλοφορίας, οι οποίοι αποτελούν 
κανόνες ασφαλείας και τάξης, ακόμα δε και σαν πεζός και σαν 
επιβάτης υπόκειται για όλους τους κανόνες αυτούς στον 
έλεγχο του Υπουργείου Δημ. Τάξης και των Δικαστικών Αρ
χών.

Με την έννοια αυτή, η οποία σε όλες τις χώρες του εξωτε
ρικού έχει γίνει ομοιόμορφα αποδεκτή, συνεργάζονται οι 
παραπάνω αρμόδιες υπηρεσίες με ίσους όρους, με κατα
νόηση στη λήψη κοινών μέτρων.

Πέρα από τις παραπάνω πρωταρχικά αρμόδιες αρχές γίνε
ται ευχάριστα αποδεκτή και θεωρείται αναγκαία κοινή συνερ
γασία κάθε άλλης υπηρεσίας, οργάνωσης επιχείρησης ή

προσώπων.
Μία κυκλοφορία ασφαλής, ομαλή και οικονομική βασίζεται 

στους καλούς δρόμους την άρτια κμκλοφοριακή τεχνική (μη
χανικοί δρόμων), στα καλά οχήματα, στη δημόσια διαφώτιση 
στα σχολεία, στις αρχές που χορηγούν τις άδειες, στην Αστυ
νομία και στα Δικαστήριά.

Οι παράγοντες αυτοί συνδέονται με συνεργασία και συν
τονισμό και βασίζονται στα αρχεία, τους νόμους, και το σπου
δαιότερο όλων στη συμβολή των πολιτών.

Η συνεργασία είναι αναγκαία σε προληπτικά μέτρα, τα 
οποία βοηθούν στην εφαρμογή ενιαίας πολιτικής γραμμής 
της Κυβέρνησης, όταν μάλιστα σκοπός αυτής είναι η ασφά
λεια, η τάξη, ο πολιτισμός, η τουριστική ανάπτυξη, η προστα
σία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών.

Το Υπουργείο Παιδείας αντιλήφθηκε την ανάγκη της εισ
αγωγής σε όλα τα σχολεία μαθήματος Τροχαίας, όπως τούτο 
κανονικά διδάσκεται από 40ετίας σε όλα τα σχολεία της Ευ
ρώπης.

Έγινε αντιληπτό ότι, τα σχολεία παρέχουν την ευκαιρία 
της ομαδικής διδασκαλίας και έχουν αποτελέσματα, γιατί η 
νεαρά ηλικία επιδεικνύει πολύ ενδιαφέρον επηρεάζεται 
περισσότερο, μαθαίνει ευκολότερα και κυρίως δημιουργεί 
συνθήκες στις οποίες βασίζεται η ασφαλής οδήγηση και η 
κυκλοφορία.

Ειδικότερα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντι
μετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στις μεγάλες 
πόλεις είναι τα παρακάτω.

α. Β ε λ τ ί ω σ η  ο δ ι κ ο ύ  δ ι κ τ ύ ο υ .
Η βελτίωση του οδικού δικτύου επιτυγχάνεται με τη γρή

γορη αναθεώρηση των ρυθμιστικών σχεδίων των πόλεων με 
σκοπό την άμεση ή μελλοντική διαπλάτυνση των δρόμων που 
υπάρχουν ή την διάνοιξη νέων προς όφελος της κυκλοφο
ρίας.

Το ρυθμιστικό σχέδιο είναι και αυτό πολεοδομικό σχέδιο, 
αλλά με ρυθμιστική παρέμβαση του κράτους, το οποίο ελέγ
χει το αντικείμενο αυτό χωροταξικά και δίνει ορισμένη δομή 
στη πόλη, αφού καθορίσει τη χρήση του εδάφους. Έτσι κα
θορίζονται με το ρυθμιστικό σχέδιο οι εξειδικευμένες ζώνες 
μιας πόλης, οι οποίες βασικά είναι οι παρακάτω:

1. Τ ο υ ρ ισ τ ικ έ ς  ζώνες.
Αυτές είναι οι κατ' εξοχήν προκαθορισμένες και αμετάθε

τες και επί πλέον είναι ανεπίδεκτες μεταβολής.
2. Οι λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ έ ς  ζώνες.
Ονομάζονται έτσι, γιατί σε αυτές επιτελούνται λειτουρ

γίες παραγωγικές και είναι:
Βιομηχανικές, εμπορικές, για διοικητικές υπηρεσίες και 

για ιδρύματα.
3. Ζ ώ ν ες  ή σ υ ν ο ικ ίε ς  κ α το ικ ιώ ν  που α π ο τελ ο ύ ν τα ι από  

π ο λ υ κ α το ικ ίε ς  ή μ ε μ ο ν ω μ έ ν ε ς  κ α το ικ ίε ς .
4. Χώ ροι α να ψ υ χή ς .
Χώροι αναψυχής είναι βασικά:

Αλλοτε και τώρα. Στι
γμιότυπα απ’ την κυκλο- 
οριακή κίνηση περαομέ- 
νων χρόνων και στιγμιό
τυπα απ’ την κυκλοφο- 
ριακή «αιχμή» των ημε- 
ων μας. Η επαγρύπνηση 

των οργάνων της Τρο- 
0|ας ήταν και είναι συν
εχής γιο την ομαλή και 

αΨαλή κίνηση οχημάτων 
• πεζών
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Τα άλση και τα πάρκα (γενικά χώροι πράσινου) οι πλατείες 
και οι χώροι παιδικής χαράς οι ακτές (πλαζ) τα κολυμβητήρια 
τα γήπεδα των αγώνων και αθλοπαιδιών τα πάρκα κυκλοφο- 
ριακής διαπαιδαγώγισης, οι ιππόδρομοι και οι ζωολογικοί κή
ποι κ.τ.λ.

5. Ε ιδ ικ ο ί χ ώ ρ ο ι σ τά θ μ ε υ σ η ς  α υ το κ ιν ή τω ν , κυρίως στα 
τέρματα του υπόγειου σιδηρόδρομου και των διαδρόμων των 
λεωφορειακών συγκοινωνιών καθώς και στις πλατείες του 
κέντρου μιας πόλης.

β. Α ν έ γ ε ρ σ η  ε π α ρ κ ώ ν  κ α ι  σε  κ α τ α λ λ ή λ ε ς  
θ έ σ ε ι ς  σ τ α θ μ ώ ν  α υ τ / τ ω ν .

Η έλλειψη σταθμών αυτοκινήτων (γκαράζ) συντελεί στη 
μετατροπή των δρόμων των πόλεων και ιδιαίτερα του κέν
τρου σε χώρους στάθμευσης και αχρηστεύει κυριολεκτικό 
τους δρόμους με τις γνωστές συνέπειες.

Πρέπει να γίνει διερεύνηση των αναγκών της επιβατικής 
και εμπορευματικής κίνησης και μελέτη σκοπιμότητας για 
την κατασκευή σταθμών λεωφορείων και φορτηγών αυτοκι
νήτων (εκτός του δρόμου) ώστε να μη δημιουργούνται προ
βλήματα στη γενική κυκλοφορία.

Επίσης πρέπει να γίνει επισήμανση εναλλακτικών θέσεων 
κάθε σταθμού και αξιολόγηση με βάση κριτήρια που περιλαμ
βάνουν τις απαιτήσεις της λειτουργίας και της γενικής κυ
κλοφορίας καθώς και την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επι
πτώσεων από το θόρυβο, τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και τη 
δημιουργία απαράδεκτων οπτικών συνθηκών. Επισήμανση 
της προσφερότερης θέσης και λειτουργική διαμόρφωση της 
λύσης.

Να γίνει σύνταξη προδιαγραφών για τή σύνδεση σταθμών 
φορτηγών αυτοκινήτων και σταθμών λεωφορείων με το οδικό 
δίκτυο.

γ. Κλ ι μάκ ωση  ωρών ε ρ γ α σ ί α ς .
Η αναδιοργάνωση των συνθηκών της κοινωνικής ζωής και 

η καθιέρωση εργασίας με συνεχή ωράριο σε συνδυασμό με 
καθιέρωση διαφορετικής ώρας έναρξης της εργασίας των 
μεγάλων ομάδων του εργαζόμενου δυναμικού θα συντελέσει 
σημαντικά στη μείωση της πίεσης και της έντασης της κυκλο
φορίας, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.

Οι δυσκολίες της κυκλοφορίας προέρχονται από τη συγ
κέντρωση της έντασης της κυκλοφορίας σε ώρες ή περί
οδοι ς. Οι ώρες αιχμής είναι οι ίδιες κάθε μέρα και προέρχον
ται από την ιδιομορφία των ωρών εργασίας και αναψυχής.

δ. Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή  απο κ έ ν τ ρ ωσ η .
Η διοικητική αποκέντρωση θα συμβάλλει ουσιαστικά στην 

αποτελμάτωση του όλου κυκλοφοριακού προβλήματος των 
μεγαλουπόλεων και θα μικρύνει την οξύτητα των κυκλοφο- 
ριακών συμφορήσεων.

Η διοικητική αποκέντρωση, η οποία έχει αποφασισθεί, που 
αναφέρεται σε επίπεδο υπουργείων, μπορεί να επεκταθεί.

Οι διοικητικές αυτές μονάδες, οργανωμένες σε μεγάλες 
πόλεις και προάστια θα έχουν όλες τις αναγκαίες εκτελεστι
κές υπηρεσίες και δεν θα εξαρτώνται από το κέντρο αλλά από 
την τοπική Νομαρχία. Η διοικητική αυτή οργάνωση και μετα
φορά αρμοδιοτήτων θα μειώσει σοβαρά τις καθημερινές 
μετακινήσεις των κατοίκων προς το κέντρο, γιατί ο πολίτης, 
θα εξυπηρετείται από τις υπηρεσίες της περιφέρειάς του 
χωρίς να αναγκάζεται να έρχεται στο κέντρο.

ε . Β ι ο μ η χ α ν ι κ ή  κ α ι  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  α π ο κ έ ν 
τ ρ ω σ η .

Οι μεγάλες πόλεις, λόγω των πλεονεκτημάτων που προσ
φέρουν στις βιομηχανικές επιχειρήσεις έναντι των άλλων 
περιοχών, συγκέντρωσαν τις περισσότερες βιομηχανικές και 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνεπάγονται την εσω
τερική μετακίνηση του πληθυσμού προς εξεύρεση εργασίας 
και κατά συνέπεια την δημιουργία πληθυσμιακής αύξησης.

Αποτέλεσμα αυτού είναι η υπερσυγκέντρωση του εργατι
κού δυναμικού, η οποία οδηγεί μοιραία στην κυκλοφοριακή 
ασφυξία των μεγάλων πόλεων.

Επιβάλλεται κατόπιν αυτού και προς την κατεύθυνση 
αυτή η δημιουργία περιφερειακής βιομηχανικής ανάπτυξης 
σε σημείο εκτός των μεγάλων πόλεων.

σ τ . Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή  α π ο κ έ ν τ ρ ω σ η .
Η ίδρυση των πανεπιστημίων και διαφόρων σχολών σε 

πολλές πόλεις συντελεί αφ' ενός μεν στην κυκλοφοριακή 
διευκόλυνση, αφ' ετέρου ΰε στην ανύψωση της μορφωτικής

Τα λιγοστά αυτοκίνητα και οι άμαξες δημιουργούσαν στις αρχές του 
αιώνα μας «κυκλοφοριακά πρόβλημα» και σοβαρούς κινδύνους για
τους πεζούς της Αθήνας. Χαρακτηριστικά είναι και το σκίτσο το οποίο 
δημοσιεύθηκε σε Αθηναϊκή εφημερίδα του 1919, που παριστάνει έναν 
ιερέα, σε πεζοδρόμιο της οδού Πανεπιστημίου, να... μεταλαμβάνει 
όσους επρόκειτο να περάσουν στο απέναντι πεζοδρόμιο. Η κατά- 

: στάση αυτή οδήγησε την αστυνομία στην απόφαση να εγκαταστήσει.
τον ίδιο χρόνο, τους πρώτους ρυθμιστές της «Τροχαίας κίνησης»

και τεχνικής στάθμης του πληθυσμού των επαρχιών.
ζ. Α π ο τ ρ ο π ή  ε σ ω τ ε ρ ι κ ή ς  μ ε τ α ν ά σ τ ε υ 

σ η ς .
Ό λες οι μεγαλουπόλεις αποτελούν πόλους έλξης του 

πληθυσμού της υπαίθρου λόγω της διαφοράς του βιοτικού 
επιπέδου, των ευκολιών εξεύρεσης εργασίας ανέσεων κ.τ.λ.

Η υπερβολική αύξηση του πληθυσμού των μεγαλουπό
λεων οδηγεί σε ανωμαλίες δημογραφικές, οικονομικές και 
κοινωνικές διαμορφώσεις, από τις οποίες πηγάζουν δύσκολα 
δημογραφικά, οικονομικά, συγκοινωνιακά και αμυντικά προ
βλήματα. ^

Επιβάλλεται η αστικοποίηση αυτή του πληθυσμού να γίνει 
κατευθυνομένη, ώστε αφ' ενός μεν να διασπαρεί σε πολλά 
κέντρα, για μια ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη του εθνικού 
εισοδήματος, αφ’ ετέρου δε να γίνει σε κάθε κέντρο χωροτα
ξική μελέτη και χωροταξική διαμόρφωση αυτού με βάση ένα 
πρόσωπο σύγχρονης πόλης.

η . Α π ο μ ά κ ρ υ ν σ η  π ρ α κ τ ο ρ ε ί ω ν  α υ τ ο κ ι 
ν ή τ ω ν ,  β ε ν ζ ι ν α ν τ λ ι ώ ν ,  σ υ ν ε ρ γ ε ί ω ν  ε π ι 
σ κ ε υ ή ς  ο χ η μ ά τ ω ν  κ α ι  κ α τ α σ τ η μ ά τ ω ν  π ω λ ή - 
σ ε ω ν  α ν τ α λ λ α κ τ ι κ ώ ν ,  α πό  τ α  κ έ ν τ ρ α  τ ω ν  
π ό λ ε ω ν .

Η απομάκρυνση αυτών από τα κεντρικά σημεία των πό
λεων σε άλλα σημεία θα συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των 
κυκλοφοριακών συμφορήσεων και την ευχερέστερη εξυπη
ρέτηση του επιβατικού κοινού.

θ. Π α ρ ο χ ή  ο δ ο σ τ ρ ώ μ α τ ο ς  κ α τ ά λ λ η λ ο υ  
γ ι α  τ η  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α  τ ω ν  ο χ η μ ά τ ω ν .

Πρέπει να γίνει κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για το 
σχεδίασμά του τοπικού, δημοτικού και κοινοτικού δικτύου για  ̂
χρήση, από τις τοπικές τεχνικές υπηρεσίες.

Να γίνει εκπόνηση ειδικών κυκλοφοριακών μελετών (με
λέτες ταχύτητας και καθυστερήσεων, προέλευσης και προο
ρισμού κ.τ.λ.

Να γίνει οικιστική ανάλυση των αστικών χώρων και επισή
μανση των ορίων οικιστικών ενοτήτων και των διασυνδέσεών 
τους.

Για κάθε οικιστική ενότητα θεώρηση των κοινωνικοοικο
νομικών δεδομένων και της εξέλιξής τους.

Να γίνει συγκέντρωση τοπογραφικών και λοιπών στοι
χείων εδάφους και χρήσεως γης.

ι. Π α ρ ο χ ή  π ε ζ ο δ ρ ο μ ί ο υ  - π ε ζ ο δ ρ ό μ ο υ  
κ α τ ά λ λ η λ ο υ  γ ι α  τ η  κ ί ν η σ η  τ ω ν  π ε ζ ώ ν .

Η παροχή πεζοδρομίων υλοποιείται είτε με τα πρότυπα 
διατομών του δρόμου (όπου η κίνηση των πεζών είναι μικρή) 
είτε μετά από μελέτη της κίνησης των πεζών (όπου λόγω των 
χρήσεων γης ή άλλων λόγων η κίνηση αυτή είναι μεγάλη).

Στη πρώτη περίπτωση το πεζοδρόμιο ενσωματώνεται στη 
διατομή του δρόμου που επιλέγεται κατά τη διαδικασία του 
σχεδιασμού προγραμματισμού. J

Για τον ορθό σχεδίασμά των οδικών διατομών αναφορικά 
με το πεζοδρόμιο απαιτούνται:
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Διερεύνηση του βασικού ρόλου του πεζοδρομίου κατά 
κατηγορία και των παραγόντων που καθορίζουν τη θέση του 
σε σχέση με το οδόστρωμα, τα έργα υποδομής κ.τ.λ.

Διερεύνηση ξένων προδιαγραφών και προσαρμογή στις 
ελληνικές συνθήκες.

Σύνταξη προτύπων για τη διαμόρφωση πεζοδρομίων σε 
ειδικές περιπτώσεις (είσοδος - έξοδος σταθμών, γκαράζ 
κ.τ.λ).

Στη δεύτερη περίπτωση απαιτούνται:
Μετρήσεις πεζών, διακυμάνσεις, άλλα χαρακτηριστικά κί

νησης, υπολογισμός όγκου πεζών.
Με βάση το προβλεπόμενο όγκο πεζών, επιλογή του απαι- 

τούμενου για την κίνηση Πλάτους πεζοδρομίου.
Χαρακτηριστικά του απαιτούμενου πεζοδρομίου.
Η διαμόρφωση των πεζοδρόμων πρέπει να γίνει βάσει της 

οικιστικής ανάλυσης της περιοχής (χρήσεις γης, εκτίμηση 
γεννήσεων μετακινήσεων πεζών) και βάσει της θεώρησης των 
τερματικών εγκαταστάσεων αυτοκινήτων στην περιοχή (χώ
ροι στάθμευσης, σταθμών κ.τ.λ.) και των σταθμών και στά
σεων των Δημοσίων Υπηρεσιών.

ια .  Κ α θ ο δ ή γ η σ η  τ ω ν  ο χ η μ ά τ ω ν  π ά ν ω  σ τ ο  
ο δ ό σ τ ρ ω μ α .

Πρέπει να γίνει διερεύνηση προτύπων ξένων κρατών για 
μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας δηλ. για:

(1) Διαγραμμίσεις του οδοστρώματος.
(2) Σήμανση όλων των κατηγοριών.
(3) Φωτεινή σηματοδότηση.
(4) Μονοδρόμιση και γενικά καθορισμός λωρίδων κυκλο

φορίας ανά κατεύθυνση.
Προσαρμογή των παραπάνω προτύπων στις ελληνικές 

συνθήκες και σύνταξη ελληνικών προτύπων για μέτρα ρύθμι
σης της κυκλοφορίας.

ιβ .  Κ α θ ο ρ ι σ μ ό ς  δ ι α δ ρ ο μ ώ ν  φ ο ρ τ η γ ώ ν  
ο χ η μ ά τ ω ν  μ έ σ α  σε  α σ τ ι κ έ ς  π ε ρ ι ο χ έ ς .

Πρέπει να γίνει ανάλυση της προέλευσης και το^ προορι
σμού των μετακινήσεων βαρέων οχημάτων, επισήμανση, εν
αλλακτικών διαδρομών’ και ανάλυση οικιστικών δεδομένων 
κατά τη διαδρομή. Επιλογή των διαδρομών που προκαλούν 
τις λιγότερο δυσμενείς επιπτώσεις.

ιγ .  Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ ω ν  ε π ι π τ ώ σ ε ω ν  α πό  
τ η ν  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α  κ α ι  τ η  σ τ ά σ η  λ ε ω φ ο ρ ε ί ω ν  
σ τ η  γ ε ν ι κ ή  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α .

Χρειάζεται να γίνουν μετρήσεις και αυτοψίες για τις επι
πτώσεις της κίνησης των λεωφορείων στην ταχύτητα και 
συμπεριφορά της γενικής κυκλοφορίας.

Επίσης αυτοψίες για τις επιπτώσεις της στάσης ή στά
θμευσης των λεωφορείων στο ή παρά το οδόστρωμα στη 
ταχύτητα, την συμπεριφορά και τις σϋνθήκες κυκλοφορίας.

ιδ .  Να γ ί ν ο ν τ α ι  π ε ρ ι ο δ ι κ έ ς  ε π ι θ ε ω ρ ή -  
σ ε ι ς  τ ο υ  ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ  τ ο υ  ο δ ι κ ο ύ  δ ι κ τ ύ ο υ  
( δ ι α γ ρ α μ μ ί σ ε ι ς ,  σ ή μ α τ α ,  σ η μ α τ ο δ ό τ ε ς ,

η λ ε κ τ ρ ο φ ω τ ι σ μ ό ς κ . τ . λ ) .
Να γίνει σύνταξη αναφορών και προώθησή τους στις αρ

μόδιες υπηρεσίες για συντήρηση και ανανέωση του εξοπλι
σμού.

ι ε .  Ε π ι μ ό ρ φ ω σ η  σ τ η  ο δ ι κ ή  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α  
κ α ι  α σ φ ά λ ε ι α .

Να γίνει κατάρτιση προγραμμάτων επιμόρφωσης του κοι
νού γενικά και των μαθητών των σχολείων ειδικότερα.

Να γίνει εφαρμογή προγραμμάτων με τα μέσα ενημέρω
σης του κοινού (εφημερίδες, τηλεόραση κ.τ.λ.) και με τη βοή
θεια διαφόρων οργανισμών.

ι ο τ .  Ε ξ α σ φ ά λ ι σ η  τ η ς  κ α τ α λ λ η λ ό τ η τ α ς  
τ ω ν  ο χ η μ ά τ ω ν  κ α ι  τ ω ν  ο δ η γ ώ ν .

Να γίνει κατάρτιση κανονισμών για τον υποχρεωτικό περι
οδικό τεχνικό έλεγχο των κυκλοφορούντων οχημάτων, ιδιω
τικής και δημόσιας χρήσης κάθε κατηγορίας.

Επίσης να γίνει κατάρτιση κανονισμών για την έκδοση 
αδειών οδηγών οδικών οχημάτων κάθε κατηγορίας.

Ειδικές προϋποθέσεις για την έκδοση αδειών οδηγών 
λεωφορείων, ταξί, φορτηγών, και σχολικών λεωφορείων.

ιζ .  Κ α τ ά ρ τ ι σ η  ε ι δ ι κ ώ ν  π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν  
ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  ο δ η γ ώ ν .

Να γίνει σύνταξη ειδικών προγραμμάτων για την εκπαί
δευση οδηγών φορτηγών, λεωφορείων και ταξί. (Συμπερι
φορά προς το κοινό, ειδικές λειτουργίες κ.τ.λ.).

ιη .  Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  π α ρ α β ά σ ε ω ν  τ ων  
κ α ν ο ν ι σ μ ώ ν  τ η ς  ο δ ι κ ή ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς .

Να δημιουργηθεί σύστημα για την παρακολούθηση των 
παραβάσεων των κανονισμών της οδικής κυκλοφορίας από 
τους οδηγούς οχημάτων (POINT SUSTEM), το οποίο άρχισε 
να εφαρμόζεται.

ιθ .  Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ η ς  ρ ύ π α ν σ η ς  τ ο υ  
π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς  κ α ι  τ ο υ  θ ο ρ ύ β ο υ  α πό  τ η  κ υ 
κ λ ο φ ο ρ ί α .

Να υιοθετηθούν διεθνή πρότυπα για τη ρύπανση του 
περιβάλλοντος και το θόρυβο.

κ. ' Ε λ ε γ χ ο ς  τ ω ν  ε μ φ ό ρ τ ω ν  φ ο ρ τ η γ ώ ν .
Να γίνει κατάρτιση ή έγκριση κανονισμών ελέγχου των 

εμφόρτων φορτηγών - έλεγχος φορτίων με γεφυροπλάστιγ
γες.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Επιχειρήθηκε παραπάνω η ανατομία εξέλιξης του αυτοκι
νήτου, της κυκλοφοριακής συμφόρησης των μεγάλων πό
λεων, των αρτηριών αυτής, και τα μέτρα που πρέπει να λά
βουμε για την επιτυχή όσο το δυνατό αντιμετώπισή της.

Καθολου όμως δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός 
ότι επί των παραπάνω θεμάτων έχουν διατυπωθεί κατά και
ρούς διάφορες γνώμες, στηριζόμενες επί διαφόρων προτά
σεων και λύσεων, οι οποίες όλες συγκλίνουν στο αυτό θέμα, 
δηλαδή, την επιτυχή αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προ
βλήματος στις μεγάλες πόλεις. Κάθε περίπτωση χρήζει ειδι
κής μελέτης και γνώσης αυτής, και στη συνέχεια η λήψη των 
ενδεδειγμένων μέτρων.

ΓΓ αυτό είναι ανάγκη η συνεργασία των αρμόδιων φορέων 
(Υπουργείο Συγκοινωνιών, Δημόσιας Τάξης, Δημοσίων Έρ
γων, Εθνικής Παιδείας) και η δημιουργία μόνιμου οργάνου 
μελέτης και προγραμματισμού των κυκλοφοριακών θεμάτων, 
προς παροχή σύνθετων μελετών και λύσεων, όπως είναι και η 
φύση του προβλήματος.

Τέλος φρονώ ότι, από όλους πρέπει να καταβληθεί προσ
πάθεια δημιουργίας συνείδησης, ότι το αυτοκίνητο αποτελεί 
όργανο και μέσο αναπόσπαστα συνδεδεμένο με τη σημερινή 
κοινωνική και οικονομική διάρθρωση και ότι η ειρηνική συνύ
παρξη πεζών και αυτοκινήτων αποτελεί κοινωνικό χρέος και 
ανάγκη.

Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουμε να βρεθούμε 
προ δυσάρεστων εξελίξεων και ο αιώνας της ταχύτητας να 
αποβεί αιώνας της βραδύτητας, το δε αυτοκίνητο, το οποίο 
έγινε αιτία αλλαγής της ζωής του ανθρώπου, να γίνει αιτία 
καταστροφής της ζωής αυτού.
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Μέτρα γ ιά  
την πρόληψη 
του εγκλήματος

Του ΣΑΒΒΑ ΚΑΒΑΖΙΔΗ 
(αστυνόμου - τμηματάρχη οργάνωσης 

Τροχαίας Αττικής)

Η εξασφάλιση και διατήρηση σταθερών συνθηκών 
δημόσιας τάξης και ασφάλειας, αποτελεί την απαραί
τητη προϋπόθεση για κάθε κοινωνική και οικονομική 
πρόοδο.

Αντίθετα, η αύξηση της εγκληματικότητας, όταν 
μάλιστα αυτή στρέφεται κατά της ζωής και σωματικής 
ακεραιότητας, της ψυχικής και σωματικής υγείας, της 
περιουσίας και των περιουσιακών δικαίων, της ελευ
θερίας και των ηθών, υποσκάπτει την κοινωνική γα
λήνη και κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς 
την έννομη τάξη και τα όργανα περιφρούρησής της.

Βεβαίως, το έγκλημα ως φαινόμενο της ζωής, ως 
κοινωνικό φαινόμενο, είναι συνυφασμένο με την αν
θρώπινη φύση και δεν είναι δυνατό να εκλείψει από 
τον κοινωνικό βίο. Όμως, η διαπίστωση αυτή, δεν μπο
ρεί να θεμελιώσει ελαφρυντικό για τις διωκτικές του 
εγκλήματος αρχές του Κράτους και κυρίως τις αστυ
νομικές, που έχουν σαν κύρια αποστολή την διασφά
λιση της έννομης τάξης και την επιβολή του Δικαίου.

Αίτια εγκληματικότητας

Τα γενεσιουργό αίτια της εγκληματικότητας είναι 
πολλά, σύνθετα και ποικίλα, η σπουδή τους ανάγεται 
στη σφαίρα της Εγκληματολογίας και Κοινωνιολογίας. 
Στα αίτια αυτά εντάσσονται, κυρίως, η κληρονομικό
τητα και προσωπικότητα του ατόμου, ο κοινωνικός 
περίγυρος (οικογένεια, σχολείο, περιβάλλον), οι οικο
νομικές και κοινωνικές συνθήκες, οι ηθικές και εκπολι
τιστικές αντιλήψεις, οι σωματικές και ψυχικές ιδιότη
τες, η ροπή προς αποφυγή της εργασίας και εύκολο 
πλουτισμό, η έξη στη χρήση μεθυστικών και ναρκωτι
κών ουσιών, η άσεμνη τέχνη και λογοτεχνία, η ηρω- 
ποίηση και ωραιοποίηση του εγκληματία από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης (κινηματογράφος, τηλεόραση, 
τύπος) και τέλος η πλημμελής λειτουργία της αστυνο
μίας και ποινικής δικαιοσύνης, η οποία ενθαρρύνει 
τους εγκληματίες και οδηγεί σε ανυποληψία και περι
φρόνηση της έννομης τάξης.

Τα ανωτέρω αίτια αποτελούν την ασφαλέστερη πυ
ξίδα προς την κατεύθυνση της οποίας πρέπει να συγ
κεντρωθεί η Κρατική δραστηριότητα για την συνδυα
σμένη καταπολέμηση του «εγκλήματος».

Αστυνομικά μέτρα

Η αστυνομική ενέργεια για την καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας αναπτύσσεται σε δύο κατευθύν
σεις: Την προληπτική και κατασταλτική.

Προληπτική δράση: Συνίσταται στη λήψη όλων των

μέτρων αστυνομικής δικαιοδοσίας, που αποβλέπουν 
στην αποθάρρυνση των «επίδοξων» κακοποιών από 
την διάπραξη εγκλημάτων ή την έγκαιρη μείωση των 
συνεπειών των εκνόμων δραστηριοτήτων. Η πρόληψη 
είναι έργο πολυσύνθετο, πολύμοχθο και επικίνδυνο, 
γίνεται δε δυσκολότερο, γιατί ορισμένες αστυνομικές 
ενέργειες δεν τυχαίνουν πάντοτε της γενικής επιδο
κιμασίας. Μέτρα πρόληψης του εγκλήματος είναι, 
περιληπτικά, τα εξής:

•  Η συνεχής παρουσία πεζών αστυνομικών με 
στολή, για την αδιάπτωτη επίβλεψη και αστυνόμευση 
της περιφέρειας κάθε Αστυνομικού Τμήματος (περι
πολίες, χρονομετρημένο δρομολόγιο). Είναι ανάγκη 
να τονιστεί ότι ο «πεζός» αστυφύλακας παραμένει η 
βασική και αναντικατάστατη μονάδα αστυνόμευσης. Η 
απλή και μόνο παρουσία του αποτελεί σπουδαιότατο 
κατά του εγκλήματος ανασταλτικό παράγοντα. Για να 
έχει καλύτερα αποτελέσματα η εν λόγω αστυνόμευση, 
πρέπει οι ίδιοι αστυφύλακες να διατίθενται επί μακράν 
χρόνο στην ίδια «σκοπιά» για να είναι γνώστες των 
ειδικότερων θεμάτων αστυνομικού ενδιαφέροντος 
της περιοχής.

•  Η συστηματική αστυνόμευση δια περιπολικών 
οχημάτων και δίτροχων (Άμεση Δράση) των ευπαθών 
σημείων. Ο συνδυασμός πεζών και εποχούμενων 
αστυνομικών, αποτελεί ιδεώδη προληπτική αστυνό
μευση.

•  Η ορθολογική οργάνωση και εκπαίδευση των Μο
νάδων Αποκατάστασης Τάξης, για την πρόληψη σοβα
ρών και εκτεταμένων απειλών διατάραξης της Δημό
σιας Τάξης.

•  Η ανελλιπής επιτήρηση ευπαθών από πλευράς 
εγκληματικότητας χώρων και σημείων, από αστυνομι
κούς με πολιτικά (Ασφάλεια).
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Τροχονόμος επιθεωρεί ταξί

•  Οι νυκτερινές περιπολίες και ενέδρες σε τόπους 
που παρατηρείται συχνότητα εγκλημάτων.

•  Η σωματική έρευνα θαμώνων ύποπτων κέντρων 
και λεσχών.

•  Η παρακολούθηση, εξέταση, σωματική έρευνα και 
προσαγωγή στο Αστυνομικό Κατάστημα ύποπτων διά- 
πραξης αδικημάτων, που κυκλοφορούν κατά τη νύχτα.

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω προσαγωγές πρέπει 
να είναι περιορισμένες σε αριθμό και να αφορούν σε 
άτομα πράγματι ύποπτα. Αυτό, γιατί ο μεγάλος αρι
θμός προσαγωγών, μάλιστα χωρίς επαρκή δικαιολογία, 
έχει αντίθετα των προσδοκούμενων αποτελέσματα, 
θέτει υπό αμφισβήτηση τα όρια της ελευθερίας του 
ατόμου και ανοίγει δρόμους για αυθαίρετες παρεμβά
σεις των κρατικών οργάνων.

•  Επίβλεψη καταστημάτων που είναι ύποπτα συν
έργειας σε αδικήματα αποδοχής και διάθεσης προϊόν
των εγκλήματος.

•  Παρακολούθηση αποφυλακιζόμενων εγκλημα
τιών.

Προστασία των αποφυλακιζόμενων εκ περιστά- 
σεως εγκληματιών και ανηλίκων.

•  Η διενέργεια έκτακτων αναζητήσεων.
•  Η διαφώτιση του κοινού δια των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης για τη λήψη μέτρωναυτοπροστασίας του.
•  Η διασφάλιση συνεργασίας πολιτών και αστυνο

μίας για την υποβοήθηση της τελευταίας στη δίωξη 
του εγκλήματος.

Κατασταλτική δράση: Αποτελεί αναγκαίο συμπλή
ρωμα της προληπτικής δράσης στη συνεχή και αδιά
κοπη προσπάθεια καταπολέμησης της εγκληματικότη
τας. Άλλωστε, η καταστολή ενέχει και προληπτική δύ
ναμη, γιατί επιδρά σωφρονιστικά στην περαιτέρω συμ

περιφορά των δρώντων και εκκολαπτόμενων εγκλημα
τιών.

Η κατασταλτική δράση αφορά, κυρίως, την ικανό
τητα των αστυνομικών υπηρεσιών τάξεως και ασφά
λειας για τον εντοπισμό, σύλληψη και οδήγηση στη 
δικαιοσύνη των εγκληματιών.

Το κατασταλτικό έργο της Αστυνομίας είναι δυσ
χερές, γίνεται δε δυσχερέστερο όταν ασκείται σε πο
λυάνθρωπες πόλεις, όπως είναι η Αθήνα, ο Πειραιάς, η 
Θεσσαλονίκη κ.ά., οι οποίες παρέχουν ευνοϊκές συν
θήκες, όχι μόνο προς διάπραξη, αλλά και συγκάλυψη 
του εγκλήματος.

Δυσχέρειες αστυνόμευσης

Η προληπτική και κατασταλτική δράση της αστυνο
μίας, προϋποθέτουν:

-  Επάρκεια δύναμης για την επάνδρωση των Υπη
ρεσιών Τάξης και Ασφάλειας.

-  Προσωπικό υψηλής ποιοτικής στάθμης, με ικανο
ποιητική εκπαίδευση και εξειδίκευση.

-  Αξιολόγηση και αξιοποίηση του προσωπικού.
-  Επάρκεια τεχνικών και επιστημονικών μέσων και 

οργάνων.
Η άμεση εξοικονόμηση δύναμης στη φάση αυτή, 

είναι δυνατή κατά δύο τρόπους:
Με την επανεκτίμηση των αναγκών των αστυνομι

κών υπηρεσιών σε προσωπικό και μέσα, την ιεράρχηση 
των τομέων προς τους οποίους πρέπει να κατευθυνθεί 
η αστυνομική ενέργεια για την πρόληψη και καταστολή 
της εγκληματικότητας και της μετακύλισης της δύνα
μης και των μέσων προς τους τομείς αυτούς.

Με την περιοδική ενίσχυση των παραπάνω τομέων 
με προσωπικό και μέσα άλλων συναφών αστυνομικών 
υπηρεσιών, για την διενέργεια εκτάκτων συνδυασμέ
νων «εξορμήσεων» σε ευρύτερες περιοχές.

Μακροχρόνια, το πρόβλημα της αποτελεσματικό
τερης αστυνόμευσης, πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον 
ορθολογικό προγραμματισμό των υπηρεσιακών αναγ
κών των ζωτικών τομέων (Τάξης -  Ασφάλειας) σε 
προσωπικό και μέσα και την προοδευτική ικανοποίησή 
τους.

Οι παραπάνω παρατηρήσεις θα πρέπει να ληφθούν 
υπ’ όψη κατά την συγκρότηση και διάρθρωση των εν
οποιημένων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, 
για την ενδεδειγμένη σύνθεση και αναδιάταξη του 
προσωπικού και των μέσων.

Άλλοι παράγοντες

Από την παράθεση των αιτίων της εγκληματικότη
τας, γίνεται φανερό, ότι η αποτελεσματική πρόληψη 
αυτής, προϋποθέτει την εξάλειψη ή άμβλυνση των γε
νεσιουργών αιτίων, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη 
συνεργασία και των άλλων Κρατικών φορέων, κατά 
λόγο αρμοδιότητας. Οι φορείς αυτοί είναι, κυρίως, τα 
Υπουργεία Δικαιοσύνης, υπεύθυνο για τον γρήγορο 
κολασμό των αξιόποινων πράξεων, την ορθή απονομή 
της Δικαιοσύνης, την έκτιση των ποινών, τον σωφρονι
σμό των εγκληματιών και την αποκατάσταόη αυτών και 
ιδίως των ανηλίκων, Προεδρίας Κυβέρνησης (Τηλεό
ραση - Ραδιόφωνο-Τύπος), Εργασίας, (εξάλειψη οικο
νομικών αιτίων) Παιδείας και Θρησκευμάτων, (διαπαι
δαγώγηση νέων) Υγείας και Προνοίας, (κοινωνικές λει
τουργίες και Πρόνοια) Υ.Χ.Ο.Π. (οικισμός αναβάθμιση 
ποιότητας ζωής) Νέας Γενιάς (ευκαιρίες για επωφελείς 
δραστηριότητες των νέων).
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Α στυνομία κα ι β ία
Του ΓΙΑΝΝΗ MIX. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ 

αστυνόμου α

Ε πικρατεί σε πολλούς ακόμα η εσφαλμένη αντίληψη 
ότι η Αστυνομία είναι όργανο αντιδημοκρατικό. 

Αυτή βέβαια η αντίληψη και νοοτροπία ιστορικά δι
καιολογείται, αν ληφθούν υπόψη οι πολιτικοκοινωνι
κές συνθήκες κάτω απ’ τις οποίες λειτούργησε η αστυ
νομία σαν θεσμός μέσα στην Ελληνική κοινωνία.

Επίσης είναι επιστημονικά διαπιστωμένο ότι ο 
αστυνομικός θεσμός ουδέποτε εξέλιπε απ’ τις κοινω
νίες των ανθρώπων και λειτούργησε παράλληλα με 
τους άλλους βασικούς θεσμούς (όπως το άστυ ή το 
κράτος, το πολίτευμα, το δίκαιο) και μάλιστα στην εξ
έλιξή του συμπορεύτηκε με αυτούς τους θεσμούς.

Η Αστυνομία απ’ τη φύση της αποστολής της είναι 
όργανο της δικαιοκρατούμενης πολιτείας, δηλαδή της 
πολιτείας εκείνης που διέπεται από γραπτούς κανόνες 
δικαίου. Σαν τέτοιο όργανο η αστυνομία έχει αποστολή 
να εφαρμόζει το κείμενο δίκαιο που ανατίθεται στη 
λειτουργικότητά της. Αν όμως το δίκαιο αυτό που κα
λείται να εφαρμόσει είναι απόρροια αντιδημοκρατικών 
αντιλήψεων, τότε μοιραία η αστυνομία μεταβάλλεται 
σε όργανο αντιδημοκρατικό. Αντίθετα, αν το δίκαιο 
αυτό απηχεί το βαθύτερο αίσθημα του συγκεκριμένου 
λαού που του εκφράζει τη δημοκρατικότητά του, τότε 
η αστυνομία είναι φορέας και λειτουργός αυτού του 
πολιτεύματος.

Κατά λογική συνέπεια η Αστυνομία λειτουργεί ανά
λογα και ισόρροπα με τους θεσμούς, που ισχύουν στη 
δεδομένη πολιτεία. Αν δηλαδή η πολιτεία διέπεται από 
δημοκρατικούς θεσμούς τότε και η Αστυνομία λει
τουργεί δημοκρατικά, ενώ αν διέπεται από αντιδημο- 
κρατικούς θεσμούς, τότε και η Αστυνομία λειτουργεί 
αντιδημοκρατικά.

Στο παρελθόν, όπως δεν μπορούμε να καυχόμαστε 
για τη δημοκρατικότητα των θεσμών. Άλλο τόσο δεν 
μπορούμε να καυχόμαστε για τη δημοκρατικότητα της 
Αστυνομίας.

Γιατί πράγματι υπήρξαν φορές που η Αστυνομία 
ήταν λειτουργός του καλούμενου «Αστυνομικού Κρά
τους». Μέσα σ' αυτή τη μορφή κράτους λειτουργούσε 
η αστυνομία κι ήταν το όργανο που το έκφραζε.

Για την επιβολή του «Αστυνομικού κράτους» 
ασφαλώς δεν ευθύνεται η Αστυνομία, αλλά το όλο 
σύστημα πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε αυτό το κρά
τος και που η Αστυνομία υποχρεώθηκε απ’ τα πρά
γματα και το κείμενο δίκαιο να το στηρίξει.

Έτσι, ιη κακή λειτουργία των θεσμών επηρέασε βα
θύτατα τη λειτουργικότητα της Αστυνομίας. Απ’ αυτό 
το «Αστυνομικό κράτος», δυστυχώς έλειπε το αίσθημα 
της δικαιοσύνης, το οποίο είναι απαραίτητο για να εξι
σορροπεί τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και να 
καθιστά σεβαστές όλες τις κοινωνικές λειτουργίες.

Η αστυνομία, σαν όργανο αυτού του κράτους, 
ταυτίστηκε με αυτό και λειτούργησε αντιδημο- 

κρατικά. Αποτέλεσμα ήταν να κλονισθεί βαθιά η εμπι
στοσύνη του λαού απέναντι στα αστυνομικά όργανα,

να ανοιχθεί ένα πελώριο χάσμα μεταξύ πολίτη και 
αστυνομικού. Το χάσμα αυτό είχε σαν συνέπεια ο πολί
της να ταυτίζει την Αστυνομία με τη βία. Αστυνομία και 
βία ήταν έννοιες ταυτόσημες. Μολονότι οι αστυνομι
κοί ήταν παιδιά του ίδιου του λαού και ζούσαν κάτω 
από αντίξοες συνθήκες που το σύστημα τους επέβαλε, 
δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν διαφορετικά, γιατί 
ήταν δούλοι του πικρού ψωμιού που φοβόνταν να μη 
χάσουν.

Σήμερα όμως τα πράγματα άλλαξαν. Το «Αστυνο
μικό κράτος», αποτελεί θλιβερή ανάμνηση ενός κακού 
παρελθόντος. Το σημερινό κράτος είναι «κράτος δι
καίου» και στοχεύει να λειτουργήσει ταυτόχρονα και 
σαν «δίκαιο κράτος», δηλαδή σαν ηθικό και τίμιο κρά
τος, σαν κράτος του κοινωνικού ανθρώπου.

Μέσα σ’ αυτή τη μορφή κράτους, η Αστυνομία έχει 
υποχρέωση απ’ το κείμενο δίκαιο, δηλαδή το Σύνταγμα 
και τους νόμους, να περιφρουρεί και να στηρίζει το 
δημοκρατικό μας πολίτευμα. Η στήριξη και διατήρηση 
του δημοκρατικού μας πολιτεύματος αποτελεί βασική 
υποχρέωση της Αστυνομίας μας. Κι όταν λέμε δημο
κρατικό πολίτευμα δεν εννοούμε το οποιοδήποτε 
άλλο πολίτευμα που επικρατεί (μοναρχικό η δημοκρα
τικό, τυραννικό ή φιλελεύθερο) αλλά το δημοκρατικό 
εκείνο πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία. 
Αυτό το πολίτευμα η Αστυνομία όχι μόνο δικαιούται, 
αλλά και υποχρεούται να περιφρουρεί.

Αστυνομικός που δεν συνειδητοποιεί αυτό το 
υπέρτατο προς την πολιτεία καθήκον του, αντιστρα-
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τεύεται το σύνταγμα και ως εκ τούτου δεν έχει θέση 
στους κόλπους της Αστυνομίας.

Κατά συνέπεια, η Αστυνομία, σαν φρουρός και εγ
γυητής αυτού του πολιτεύματος, υποχρεούται να 
παίρνει τα κατάλληλα μέτρα που σκοπούν στην προά
σπισή του. Βέβαια όλα τα άλλα κρατικά όργανα, ακόμα 
και οι πολίτες έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να προα
σπίζουν το δημοκρατικό πολίτευμα, αλλά για την 
Αστυνομία αυτό δεν είναι απλώς ένα δικαίωμα, είναι 
καθήκον απ’ το νόμο επιβεβλημένο.

Οι κίνδυνοι για τη δημοκρατία είναι πολλοί. Το τόσο 
ωραίο αυτό πολίτευμα είναι και πολύ ευάλωτο. Ο αστυ
νομικός έχει καθήκον να προασπίζει αυτό το πολί
τευμα, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες και μεθό
δους. Αν χρησιμοποιήσει αντιδημοκρατικά μέσα και 
μεθόδους, τότε ο ίδιος το καταργεί στην πράξη.

Κάθε αστυνομικός έχει καθήκον και πρέπει να έχει 
και αυξημένο το αίσθημα της ευθύνης του για την 
προάσπιση του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Μ έσα στο πολίτευμα της δημοκρατίας όλες οι ιδεο
λογίες είναι σεβαστές και ελεύθερες. Ο πλουρα

λισμός είναι βασικό γνώρισμα της δημοκρατίας. Στη 
δημοκρατία δεν διώκεται το φρόνημα ή η ιδεολογία, 
αλλά η πράξη. Δηλαδή πράξεις και ενέργειες που επι
βουλεύονται τη δημοκρατία πρέπει να διώκονται αμεί
λικτα. Και το έργο αυτό ανήκει στη λειτουργία της 
Αστυνομίας, η οποία έχει καθήκον να επαγρυπνεί και 
να βεβαιώνει τις τελούμενες πράξεις που στρέφονται 
κατά του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Με άλλα

λόγια να ανακαλύπτει, να συλλαμβάνει και να παραδί- 
δει τους δράστες αυτών των πράξεων στα δικαστήρια 
για την επιβολή των νόμιμων κυρώσεων.

Ο αστυνομικός, σαν άτομο και ελεύθερος πολίτης, 
δικαιούται και μπορεί να έχει οποιαδήποτε ιδεολογία, 
αλλά σαν κρατικό όργανο δεν επιτρέπεται να αντι- 
στρατεύεται το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζε
ται στη λαϊκή κυριαρχία. Γιατί τάχθηκε απ’ την πολιτεία 
να περιφρουρεί αυτό το πολίτευμα και έχει καθήκον να 
το πράττει. Αν δεν μπορεί να εκπληρώσει αυτό το κα
θήκον του προς τη δημοκρατία, αρνείται και το καθή
κον του προς την ίδια την πολιτεία.

Άρα δεν έχει θέση μέσα στην Αστυνομία και πρέπει 
να αποβάλλεται απ' τους κόλπους της ως βλαβερό και 
ζημιογόνο όργανο του κράτους.

Επομένως η Αστυνομία σαν όργανο της τάξης είναι 
συνάμα και φρουρός και εγγυητής του δημοκρατικού 
μας πολιτεύματος.

Γιατί η τάξη είναι σύμφυτη με τη δημοκρατία. Γνώ
ρισμα της δημοκρατίας είναι η τάξη, ενώ γνώρισμα της 
εκτροπής απ’ τη δημοκρατία είναι η αταξία, η ανωμα
λία, η κατάλυση της νομιμότητας, δηλαδή της συντα
γματικής τάξης.

Αυτή τη συνταγματική τάξη καλείται να περιφρου- 
ρεί η Αστυνομία σήμερα που οργανώθηκε για να λει
τουργεί ως φρουρός της τάξης αλλά και της δημοκρα
τίας ή αλλιώς της τάξης εκείνης που απορρέει απ' το 
δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυ
ριαρχία.
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Γ/απ ηρέηα 
να εηψένουμε 
ελληνικά /

Του Β. ΑΝΑΓΝΟΥ 
αντισυνταγματάρχη Ελληνικής 

Αστυνομίας

Η προώθηση των Ελληνικών προϊόντων τον τελευ
ταίο καιρό έγινε στόχος μιας πλατειάς και συνδυα

σμένης εκστρατείας, στην οποία πήραν μέρος οι 
παραγωγικές τάξεις, οι εργαζόμενοι, οι καταναλωτές 
και η πολιτεία.

Στα πλαίσια αυτά πριν από λίγο καιρό πραγματο
ποιήθηκε συνέδριο στην Αθήνα.

Το συνέδριο αυτό έγινε με πρωτοβουλία του ΣΠΕΠ 
(Σύνδεσμος Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων), που η 
ίδρυση και λειτουργία του σκοπόν έχει να βοηθήσει 
στη λύση του μεγάλου προβλήματος της απορρόφη
σης των Ελληνικών προϊόντων μέσα στην Ελληνική 
αγορά. Του συνδέσμου αυτού μετείχαν προσωπικότη
τες από όλα τα κόμματα της Βουλής, ως και προσωπι
κότητες και φορείς που έχουν σχέση με την οικονο
μική ζωή της χώρας (ΣΕΒ, Σύλλογοι Εμπόρων, Βιοτέ- 
χνες, ΕΟΜΕΧ, ΟΑΕΔ, ΑΓΡΕΞ, ΓΣΕΕ).

Τις εργασίες του συνεδρίου, την πρώτη ημέρα μετά 
από σύντομη εισήγηση του προέδρου του ΣΠΕΠ, κή
ρυξε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Αντώνιος 
Γεωργιάδης, που μετέφερε την ικανοποίηση της κυ
βέρνησης για την υποστήριξη και προώθηση των ελλη
νικών προϊόντων. Είναι πολύ σημαντικό τόνισε, που 
φορείς της ιδιωτικής, αλλά και της δημόσιας ζωής, 
ανέλαβαν ένα σπουδαίο έργο που έπρεπε να είχε αρ
χίσει πολύ νωρίτερα. Ο υφυπουργός ζήτησε να εξετα- 
σθεί ιδιαίτερα από το συνέδριο, η ανταγωνιστικότητα 
των παραγομένων προϊόντων από πλευράς ποιότητας 
και τιμών, έτσι ώστε να υπάρχει αναβάθμιση της παρα
γωγής. Συνέστησε στη βιομηχανία να επιδοθεί σε ένα 
σκληρό αγώνα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
αυτών και όπως πρόσθεσε στην προσπάθεια αυτή θα 
έχει αμέριστη την κυβερνητική συμπαράσταση.

Το συνέδριο χαιρέτησαν εκπρόσωποι των πολιτι
κών' κομμάτων για να υπογραμμίσουν τη συνέναισή 
τους, στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του ΣΠΕΠ και 
την προσπάθεια για την προώθηση των Ελληνικών 
προϊόντων στις καταναλωτικές προτιμήσεις του κοι
νού. Χαιρετισμό επίσης απηύθυναν τόσον ο δήμαρχος 
Αθηνών όσο και ο πρόεδρος του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανα
φέρθηκαν ο μεν πρώτος στις προσπάθειες της τοπικής 
Αυτοδιοίκησης για επιτυχία των σκοπών και στόχων 
του ΣΠΕΠ, ο δε δεύτερος στη δραστηριότητα και τα 
αποτελέσματα της προσπάθειας που καταβάλλεται για 
Υην προώθηση των Ελληνικών προϊόντων στις προτι
μήσεις του αγοραστικού κοινού.

Τέλος προ των εργασιών του συνεδρίου, τονίσθηκε 
ότι το πρόβλημα της προώθησης των Ελληνικών

προϊόντων είναι εθνικό θέμα πρώτου μεγέθους και βα
σικής προτεραιότητας, γιατί συναρτάται άμεσα με τη 
διαμόρφωση του εμπορικού μας ισοζυγίου.

Το συνέδριο μετά το τελετουργικό μέρος, πέρασε 
στα θέματα ημερήσιας διάταξης με βασικούς εισηγη
τές εκπροσώπους από το εμπόριο, τη βιοτεχνία, τη 
βιομηχανία, τους εργαζομένους του ΣΕΛΠΕ κ.ά.

Από τις εισηγήσεις των εκπροσώπων αυτών προέ- 
κυψαν τα εξής συμπεράσματα:

Κατ’ αρχήν σαν βασικός στόχος εξετάσθηκε η διε- 
ρεύνηση όλων των στοιχείων εκείνων που επηρεάζουν 
ή δεν επιτρέπουν τη βελτίωση της ποιότητας των Ελ
ληνικών προϊόντων και τη μείωση του κόστους τους, 
έτσι ώστε να προκαλέσουν το αγοραστικό ενδιαφέρον 
της κατανάλωσης στην εσωτερική και εξωτερική 
αγορά. Προς τούτο θα πρέπει οι καταναλωτές να κρί
νουν όχι με βάση τους συναισθηματισμούς, αλλά με 
βάση την ποιότητα, τις τιμές και τις προδιαγραφές.

Υπογραμμίστηκε ότι στο 11μηνο που πέρασε πα
ρουσιάστηκε ικανοποιητική στροφή της κατανάλωσης 
προς τα ελληνικά προϊόντα, διαπίστωση που μας κάνει 
να αισιοδοξούμε για το μέλλον.

Από πλευράς βιομηχανικών ειδών ο πρόεδρος του 
ΣΕΒ, αφού τοποθετήθηκε απέναντι στο πρόβλημα της 
ποιότητας και της εμφάνισης των ελληνικών προϊόν
των και τις αιτίες της μη ικανοποιητικής ανταγωνιστι- 
κότητάς τους, υποστήριξε ότι η προώθησή τους στις 
διάφορες καταναλωτικές αγορές, εξαρτάται στενά 
από την οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται και κα
τέληξε στο συμπέρασμα ότι για να επιτευχθεί αυτό 
απαιτείται:

Μείωση του πληθωρισμού, για να περιορισθεί η 
διαφορά με την άνοδο των τιμών στις άλλες χώρες.

Σταθερή και μακροχρόνια βελτίωση της ανταγωνι
στικότητας με αντίστοιχη βελτίωση της παραγωγικό
τητας, του κόστους και της ποιότητας.

Νέες επενδύσεις που θα ενσωματώνουν προη
γμένη τεχνολογία, είτε στο προϊόν, είτε στην παραγω
γική διαδικασία και

Να δοθεί βαρύτητα μεγαλύτερη στον εκσυγχρονι
σμό της βιομηχανίας.

Επίσης από το συνέδριο αναγνωρίσθηκε:
Η προσαρμογή της βιομηχανίας και βιοτεχνίας στα 

διεθνή πρότυπα από πλευράς ποιότητας, σχεδίων, τ ι
μών και συνέπειας στις αναλαμβανόμενες υποχρεώ
σεις και η κατάστρωση μιας αποτελεσματικής προβο-
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λής των Ελληνικών προϊόντων, που να στηρίζεται στα 
δεδομένα των ειδικών ερευνών ψυχολογικών κινή
τρων που διαμορφώνουν την αγοραστική βούληση. 

Σχετικά προτάθηκε η δημιουργία ενός επιμελητη- 
1 ριακόύ φορέα που να διευκολύνει τις επιχειρήσεις από 

πλευράς μάρκετινγκ, αγοράς και ενημέρωσης πάνω σε 
θέματα παραγωγής, τιμών, ανταγωνιστικότητας κ.τ.λ.

Επισημάνθηκε επιτακτική ανάγκη να εξαντληθεί 
κάθε προσπάθεια, ώστε τα Ελληνικά προϊόντα, αδια
κρίτως παραγωγικού τομέα, να προωθηθούν σε μια 
δυναμική ανταγωνιστική βάση, στην οποία περιλαμβά
νεται:

η ποιότητα 
το είδος
η τιμή διάθεσης του προϊόντος και 
ο τρόπος προσφοράς τούτου στη διεθνή αγορά.
Το σλόγκαν «Ο ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κυριάρ

χησε στο συνέδριο, το οποίο ερμηνεύτηκε ως ο καλύ
τερος προστάτης του Έλληνα καταναλωτή και ο αντί
κτυπος της καμπάνιας αυτής είναι καταφανής στον 
εμπορικό κόσμο. Οι καταναλωτές με τη διαβεβαίωση 
ότι το Ελληνικό προϊόν είναι απαλλαγμένο από τους 
εισαγωγικούς δασμούς και τους διάφορους ανάλο
γους φόρους, αισθάνονται πιο αποφασιστικοί και πιο 
περήφανοι. Γνωρίζουν ότι αγοράζοντας Ελληνικά 
προϊόντα ενισχύουν τη ζήτηση της Ελληνικής παραγω
γής και συμβάλλουν στην εξασφάλιση δουλειάς των 
ελλήνων εργατών, αναχαιτίζοντας την ανεργία, ενώ 
παράλληλα συμβάλλουν το σπουδαιότερο όλων, στην 

>■ προστασία και διαφύλαξη συναλλάγματος που τόση 
ανάγκη έχει η χώρα μας, διότι δυστυχώς υπάρχει η 
νοοτροπία «ξένο να είναι και ότι είναι».

Επειδή με τη συμμετοχή της Ελλάδας σε Διεθνείς 
εκθέσεις, τα εκθέματα των Ελληνικών βιομηχανιών 
πολλές φορές προξενούν τον θαυμασμό των ξένων 
επισκεπτών, κρίθηκε αναγκαίο όπως τούτο αποτελέσει 
παράδειγμα, ώστε να καταβληθούν προσπάθειες για 
κατάκτηση πρώτα της Ελληνικής αγοράς και μετά να 
γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερες εξαγωγές για 
εισαγωγή πολύτιμου συναλλάγματος.

Ως πότε;
*  Ως πότε θα μας παρασύρει η ξενομανία;

*  Ως πότε θα πιστεύουμε ότι τα Ελληνικά
Προϊόντα δεν είναι καλά;

*  Ως ποτέ θα "εισάγουμε» τον πληθωρισμό 
και την ανεργία;

κάνουμε κακό σε μας τους ίδιους;

Ο ΕΠΙΜΕΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ!

Απαραίτητη επίσης κρίθηκε από το συνέδριο η 
προσπάθεια διείσδυσης στις ξένες αγορές, κύρια στις 
πλούσιες και αναπτυγμένες χώρες που έχουν σταθερή 
αγοραστική δύναμη και κατά δεύτερο λόγο στις οικο
νομικά ασθενέστερες. Μόνο πλούσιες και ευημερού- 
σες χώρες μπορούν να γίνουν καταναλώτριες και να 
αποτελόσουν διαρκείς και σταθερές αγορές των 
προϊόντων μας.

Άλλο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε το συν
έδριο είναι πως θα επιβληθούμε και στην εσωτερική 
μας αγορά, εξοβελίζοντας τα ξένα προϊόντα. ΓΓ αυτό 
πλην του ότι, το προϊόν επιβάλλεται και στην εσωτε
ρική αγορά με την ποιότητά του σε σχέση και με την 
τιμή διάθεσης, είναι ανάγκη να οργανωθούν μόνιμα 
εκθετήρια, διαρκής προβολή των προϊόντων μας από 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ακόμα χρειάζεται 
σωστή και λειτουργική οργάνωση του καταναλωτικού 
κινήματος.

Σχετικά με αυτό τονίσθηκε ότι η πολιτεία εξαντλεί 
κάθε ενδιαφέρον, συμπαράσταση και βοήθεια, αλλά 
δεν αρκεί μόνο αυτό, χρειάζεται βασικά και η προσπά
θεια όλων των παραγωγικών τάξεων, σε συνεργασία 
μετά των αρμοδίων φορέων, ώστε με συλλογική προσ
πάθεια και απαλλαγμένοι από κάθε ατομιστική νοο
τροπία να σημειωθεί επιτυχία στον τόσο σημαντικό 
τομέα της προώθησης των Ελληνικών προϊόντων και να 
γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερη επίσης έμφαση δόθηκε στο πολύπτυχο 
ΣΥΝΕΠΕΙΑ -  ΠΟΙΟΤΗΤΑ -  ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ (οργάνωση 
ευπαθών προϊόντων) -  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ -  ΚΙΝΗΤΡΑ -  
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ.

Η πληροφόρηση αφορά κυρίως τους μικρούς παρα
γωγούς -  κατασκευαστές, που στην πορεία της εξέλι
ξής τους, επιθυμούν να εξαγάγουν τα προϊόντα τους 
και καταβάλλουν αποδιοργανωμένες προσωπικές 
τους προσπάθειες.

Προς τούτο κρίθηκε απαραίτητο:
Η ενημέρωση ΥΠΕΥΘΥΝΑ των κατασκευαστών -  

παραγωγών με ειδικά έντυπα φυλλάδια με τα ΟΙΚΟ
ΝΟΜΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ από τους αρμόδιους 
εξαγωγικούς φορείς.

Διοργάνωση ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ σε όλα τα κατά τόπους 
εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια με θέματα ΕΠΑΓΩ
ΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ -  ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ -  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 
κτλ. και

Συγκρότηση ομάδας (Αποστολή) από αρμοδίους 
υπηρεσιακούς παράγοντες, απαραίτητα ΓΛΩΣΣΟΜΑ
ΘΕΙΣ με παράλληλη πλαισίωση τούτων με ανθρώπους 
της αγοράς (έμπορο - βιοτέχνη, βιομήχανο - αγρότη 
συνεταιρισμένο ή ακόμη και καταναλωτή) με σκοπό 
την διερεύνηση αγορών εξωτερικού σε μόνιμη βάση , 
με τρόπον ώστε να επιτευχθεί μια ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΝΤΑ
ΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

Επίσης σημασία δόθηκε και στις διαφημιστικές 
καμπάνιες και την ενημέρωση, όπως και στην πρωτο
βουλία τόυ Συνδέσμου να προχωρήσει στη διερεύνηση 
των στοιχείων που συνθέτουν το εμπορικό μας ισοζύ
γιο με ορισμένες χώρες (ιδιαίτερα με την Ιαπωνία).

Τέλος τονίσθηκε στο συνέδριο ότι, στην κρίσιμη και 
δύσκολη περίοδο που διανύουμε, πρέπει να συνειδη
τοποιήσουμε όλοι μας, εργαζόμενοι και εργοδότες, 
την σημασία που έχει η αύξηση της παραγωγικότητας 
και να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ο κα
θένας στο δικό του χώρο, ώστε να υλοποιήσουμε όσο 
γίνεται πιο γρήγορα και μεθοδικά την προσπάθεια 
αυτή που τελικά και τη ζωή μας θα καλυτερέψει και τη 
θέση της χώρας μας θα βελτιώσει, μέσα στην κοινωνία 
των Εθνών.
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ΟΙ ΝΕΟΙ 
ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΣΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ:
ΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ 
Η ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΓΙΝΩ ?

Ο  καθένας μας διαθέτει ένα ορισμένο, αποκλει
στικά δικό του, σύνολο προϋποθέσεων για την 

εκτέλεση μεμονωμένων εργασιών. Τις επίκτητες ικα
νότητες ο άνθρωπος στη διάρκεια της ζωής του τις 
αναπτύσσει, τις εμβαθύνει, τις εξειδικεύει. Με βάση τα 
γνωρίσματα δημιουργεί σχέση προς το περιβάλλον και 
γενικές αντιλήψεις για τα φαινόμενα και τις γνώμες για 
τη διάρκεια και τα αποτελέσματά τους. Συγχρόνως δη- 
μιουργούνται και κριτήρια για την αξιολόγηση των 
φαινομένων, εάν είναι αποδεκτά, ευνοϊκά και θετικά ή 
αν αντιθέτως είναι δυσμενή και αρνητικά. Σ’ αυτή τη 
βάση αποδίδεται η ακριβής έκφραση (διαίσθηση) της 
πραγματικότητας, το τι προτιμάμε ή απορρίπτουμε. Με 
την πρόσθετη πείρα αναπτύσσουμε αυτές τις σχέσεις, 
τις συγκεκριμενοποιούμε και τις μορφοποιούμε ως 
προς το βάθος τους. Πολλά άτομα στη νεότητά τους 
κλίνουν προς ένα καθορισμένο είδος δράσης. Σ’ αυτή 
την εποχή αποφασίζουν για ένα ορισμένο επάγγελμα 
και όλη η ύπαρξή τους προσανατολίζεται σ’ αυτήν την 
κατεύθυνση. Χάρις στο περιβάλλον (οικογένεια, σχο
λείο, διάφορες οργανώσεις, ομάδες ενδιαφερόντων)

Του Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
δρ. βιομηχανικού ψυχολόγου 

επιστημονικού συνεργάτη «Κ.Ε.Π.»

το άτομο στενά γνωστοποιεί τις δράσεις και γνώσεις 
που άμεσα σχετίζονται με τα μεμονωμένα επαγγέλ
ματα, αποτέλεσμα του οποίου είναι και η επιλογή τύ
που σπουδής. Ύστερα από την αποφοίτησή του ψάχνει 
για κατάλληλη ή «ονειρευόμενη» εργάσιμη τοποθέ
τηση.

Ο σύνθετος μηχανισμός στη ζωή του ανθρώπου 
δημιουργεί τις μεμονωμένες συνθήκες δραστηριότη
τας και θέτει στον άνθρωπο που θα τις εκτελέσει συγ
κεκριμένες απαντήσεις. Ό χ ι πάντα και όχι σ’ όλες τις 
περιπτώσεις μπορεί να επιτευχθεί καθολική αρμονία 
ανάμεσα στις πρωταρχικές αντιλήψεις ή σκοπιμότητες 
και στην πρακτική επιβεβαίωσή τους. Παρουσιάζονται 
πολλά αίτια υποκειμενικά και αντικειμενικά. Ένα από 
τα κυριώτερα θεωρείται η πραγματικότητα ότι πολλοί 
υποκύπτουν και κυρίως στη νεότητα σε διάφορες απά
τες Είναι σφάλμα της λογοτεχνίας, του φιλμ, των μέ
σων ενημέρωσης και γενικά του κοινωνικού περιβάλ
λοντος που παρουσιάζουν διαστρεβλωμένη αντίληψη 
για τις πραγματικές απαιτήσεις του επαγγέλματος.

Η απόσταση ανάμεσα στο τι είμαστε και τι θέλαμε 
να είμαστε είναι μεγάλη. Γι’ αυτό είναι αναγκαίες διά
φορες πληροφορίες για το επάγγελμα - για την εργα
σία που να μην παρουσιάζουν μόνο ξερά στοιχεία για 
τις δυνατότητες της εργάσιμης τακτοποίησης και για 
την αμοιβή.

Για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για μόνιμή 
εργασία, για την εκπλήρωση των αναγκών τους και των 
προσδοκιών τους, αυτά τα στοιχεία μόνο δεν αρκούν. 
Επομένως οι ανεπαρκείς και όχι αντικειμένικές πλη
ροφορίες είναι η βάση της αντικειμενικής μετάλλαξης. 
Συνεπώς οι πληροφορίες για το επάγγελμα -  εργασία 
πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και 
παραμένει να οργανωθεί κατάλληλα η διαδικασία της 
προσαρμογής για να έχουμε μια επιτυχία σ’ αυτό τον 
κλάδο.
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Παραθέτουμε παρακάτω μερικές σκέψεις για τα 
ψυχολογικά προβλήματα του σχολικού και επαγγελ
ματικού προσανατολισμού.
Ψυχολογικά προβλήματα του σχολικού και επαγ
γελματικού προσανατολισμού.

Ο  όρος σχολικός και επαγγελματικός προσανα
τολισμός, κατά τη γνώμη μας, πολύ περισσό

τερο ταιριάζει στο θέμα μας, γιατί είναι όρος ευρύτε
ρος από ό,τι η εκλογή του επαγγέλματος. Μπορούμε 
κάτω από τον όρο αυτό να κατατάξουμε αυτά τα στάδια 
τα οποία προηγούνται από αυτόν ή τον ακολουθούν, 
δηλ. η αγωγή για την επιλογή του επαγγέλματος, η 
ειδική προετοιμασία γ ι’ αυτό και η προσαρμογή προς 
το επάγγελμα.

Βασικό κεντρικό πρόβλημα του επαγγελματικού 
προσανατολισμού στις σημερινές συνθήκες, είναι το 
πως να οδηγήσουμε το νέο άνθρωπο, έτσι που οι ατο
μικές του προδιαθέσεις να είναι σε αρμονία με τις 
ανάγκες της Πολιτείας. Η κοινωνία μας έχει οικονομι
κές απαιτήσε.ις τις οποίες πρέπει αναγκαία να τηρήσει 
και να προσέξει ο επαγγελματικός προσανατολισμός. 
Είναι επίσης σπουδαίο ότι πρέπει να εκτιμήσουμε και 
να λάβουμε υπ' όψη μας τις προϋποθέσεις και ιδιότη
τες του κάθε ατόμου.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός δεν είναι 
μόνο διαδικασία προσαρμοστικότητας των νέων προς 
μία ορισμένη εργασία. Μπορεί τελικά να ταυτίζεται με 
το προγραμματισμένο ενδιαφέρον και τις προδιαθέ
σεις των νέων. Η λύση αυτών των περιπτώσεων δεν 
είναι δυνατόν να γίνει μόνο με λίγες λέξεις γι' αυτό σ' 
αυτές τις σειρές θα περιοριστούμε μόνο στην προερ
γασία των προσωπικών ιδιοτήτων και προδιαθέσεων, οι 
οποίες μπορούν να επιδράσουν στο σωστό επαγγελ
ματικό προσανατολισμό των νέων.

Σαν ατομικές προδιαθέσεις εννοούμε το σύνολο 
των σωματικών και πνευματικών λειτουργιών και 
προσόντων του νέου ανθρώπου. Για να διακρίνουμε τα 
μεμονωμένα γεγονότα του επαγγελματικού προσανα
τολισμού πρέπει να εκτιμήσουμε μεμονωμένα:

1) Ένα από τα ατομικά και τυπικά υποκειμενικά 
γεγονότα του ατόμου, είναι το ενδιαφέρον για ένα 
ορισμένο επάγγελμα λόγω του ότι το ενδιαφέρον είναι 
χαρακτηριστικό προσόν της προσωπικότητας και μόνο 
τότε παρουσιάζεται αν έχει σταθερές ενδείξεις και 
σταθερή σκοπιμότητα. Βρισκόμαστε σε αμφιβολία αν 
στη δεκαπεντάχρονη νεολαία μπορούμε να μιλάμε για 
ενδιαφέρον προς το επάγγελμα. Η εξελικτική Ψυχολο
γία μας διδάσκει ότι οι απαντήσεις των μαθητών στην
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ερώτηση τι θα ήθελαν να είναι, μάλλον εκφράζει τη 
φαντασία τους, τον πόθο τους και την επιθυμία τους 
και όχι την ειδική σκοπιμότητα της προσωπικότητας, 
βασιζόμενη στο να προσαρμόσει το στόχο προς ένα 
ορισμένο αντικείμενο, όπως λέγει ο ορισμός του εν
διαφέροντος. Η σχέση ανάμεσα στο ενδιαφέρον για 
τον επιλεγόμενο κλάδο και την επιτυχημένη προετοι
μασία για το επάγγελμα είναι άμεσα εξαρτημένη. Αν 
συνεπώς το ενδιαφέρον για το επάγγελμα είναι αδύ
νατο και επιφανειακό, θα είναι και η προετοιμασία για 
το μελλοντικό επάγγελμα λιγότερο επιτυχημένη. 
Μόνο η πολύπλευρη και αρκετή πληροφοριοδότηση 
των νέων ανθρώπων για διάφορα επαγγέλματα, για τις 
δυνατότητες τοποθέτησής τους ύστερα από το τέλος 
της προετοιμασίας τους για το περιεχόμενο των δια
φόρων επαγγελμάτων, εξασφαλίζει την ψυχολογική 
απαίτηση έτσι που μέσω της γνωσιολογικής πλευράς, 
δηλ. μέσω της βασικής ψυχολογικής λειτουργίας, να 
προωθεί και το ψυχικό προσόν της προσωπικότητας -  
τό ενδιαφέρον. Σε πολλά σχολεία, καθώς και σε επαγ
γελματικά, έρχονται νέοι άνθρωποι, που δεν έχουν 
καμιά σχέση με τη σπουδή ή την εργασία, γιατί πρω
ταρχικά ήθελαν να πάνε αλλού, δηλαδή δεν έχουν εν
διαφέρον. Αυτά μας λένε οι διάφορες έρευνες στο 
εξωτερικό και τέτοια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα.

Όλος ο προβληματισμός μπορεί να πάρει θετική 
κατεύθυνση μόνον, αν όλοι όσοι εργάζονται πάνω στην 
αγωγή των νέων και κυρίως πάνω από τα δεκαπέντε 
τους χρόνια, θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ή 
να κατασταλάξουν το ενδιαφέρον για το επάγγελμα, 
για το οποίο τους προετοιμάζουν. Σε όλα τα μαθήματα 
ακόμα και σ’ αυτά των γενικών γνώσεων, πρέπει ευ
νοϊκά να συνδεθεί το ειδικό θέμα με τον επαγγελμα
τικό προσανατολισμό.

Να εξακριβώσουμε το ενδιαφέρον για τον επαγ
γελματικό προσανατολισμό δεν είναι καθόλου εύκολο. 
Η μακρόχρονη παρατήρηση των παιδιών από δασκά
λους και γονείς, μπορεί να ανακαλύψει και ορισμένα 
στοιχεία για το ενδιαφέρον τους προς το μελλοντικό 
επάγγελμα. Με μια προφορική ή γραπτή ερώτηση για 
το τι θέλουν να είναι, αξιολογώντας έτσι το μαθητή στο 
σχολείο για τα επαγγελματικά ενδιαφέροντά του, πολύ 
συχνά αποφασίζεται το επαγγελματικό μέλλον του 
παιδιού.

Βασιζόμενοι στο χαμηλό επίπεδο της εξέτασης του 
ενδιαφέροντος, μας δίνεται η δυνατότητα να ψάξουμε 
για επιστημονικό τρόπο της λύσης του προβλήματος. 
Με το ερωτηματολόγιο των επαγγελματικών ενδιαφε
ρόντων του «Κ.Ε.Π.» Θεσσαλονίκης, θέλουμε να ανα
λύσουμε αυτόν τον τομέα των ατομικών προδιαθέ
σεων των νέων.

2) Ακόμα πιο περίπλοκο όμως εμφανίζεται το πρό
βλημα του επαγγελματικού προσανατολισμού κάτω 
από το πρίσμα άλλου γεγονότος, των ατομικών προ
διαθέσεων, δηλ. της ικανότητας.

Ικανότητα εννοούμε αυτές τις ιδιότητες της 
προσωπικότητας, οι οποίες διευκολύνουν την εκτέ
λεση της εργασίας επιτυχημένα. Η ικανότητα σαν τέ 
τοια, δεν είναι έμφυτη αλλά διαμορφώνεται με την 
εξέλιξη του ατόμου, κάτω από την επιρροή των κοινω
νικών πράξεων, όπως π.χ. διδασκαλία -  μάθηση. Έμ
φυτα είναι μόνον τα ανατομοφυσιολογικά σημεία του 
οργανισμού του ανθρώπου, οι λεγάμενες προδιαθέ
σεις ή χαρίσματα (προικισμένος με ταλέντο). Το σύν
ολο των χαρισμάτων τα οποία εξασφαλίζουν την δη
μιουργία των ικανοτήτων τα ονομάζουμε ταλέντο, 
κλίση.

Κατά την ανάπτυξη των ικανοτήτων πρέπει να υπο
λογίσουμε και αυτές τις έμφυτες προθέσεις, οι οποίες

καθορίζουν τη δημιουργία, τη διάρκεια και τελικά την 
επιτυχία ανωτάτων συνόρων της ανάπτυξης. Ανάμεσα 
στις προδιαθέσεις, ως βιολογική συντέλεση προσωπι
κότητας, και την προσπάθεια για την επίτευξη της 
ανώτατης ανάπτυξης της προσωπικότητας, δηλ. της 
κοινωνικής συντέλεσης της προσωπικότητας, υπάρχει 
εξάρτηση άμεσα αναλογική. Όσο πιο λιγότερες προ
διαθέσεις έχουμε, τόσο πιο μεγαλύτερη προσπάθεια 
καταβάλλουμε για την απόκτηση των ικανοτήτων. Όσο 
μεγαλύτερες προδιαθέσεις, τόσο λιγότερη κούραση 
για την επίτευξη του ανώτατου επιπέδου των δυνατο
τήτων ανάπτυξης της ικανότητας.

Τ ελικά, ακριβώς σε σχέση με την επιλογή του επαγ
γελματικού προσανατολισμού, πρέπει να παραδε

χτούμε:
•  Ό τ ι το κάθε χάρισμα δεν αναπτύσσεται σε ικανο
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τητα. Η ικανότητα δημιουργείται μόνο με τη δράση, 
κυρίως στη διάρκεια της μάθησης. Αν δεν αναπτύ
ξουμε τη δράση δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε 
ικανότητα. Και τελικά, όλες οι ικανότητες δεν πετυχαί
νουν το προκαθορισμένο επίπεδο. Ο προκαθορισμός 
τους εξαρτάται ακριβώς από το χάρισμα. Το πρόβλημα 
του επαγγελματικού προσανατολισμού μας αναγκάζει 
να βρούμε το κλειδί για την ταξινόμηση των ικανοτή
των. Στην βιβλιογραφία θα βρούμε τους διάφορους 
τρόπους διαχωρισμού. Εμείς νομίζουμε, με βάση τη 
δική μας πείρα ότι η διάρθρωση σε ικανότητες συναι
σθηματικές, διανοητικές και ψυχοκινητικές, εξυπηρε
τεί πιο πολύ τις ανάγκες του θέματός μας. Στην ψυχο
λογική διαγνωστική, στα πλαίσια του επαγγελματικού 
προσανατολισμού προσέχουμε κυρίως την ποιότητα 
και την ποσότητα των ψυχολογικών λειτουργιών που
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εξασφαλίζουν με τη γνωσιολογία τους τη συναισθημα
τική λογική και σωματική δραστηριότητα. Με τις συν
αισθηματικές ικανότητες εννοούμε π.χ. την διάκριση 
χρωμάτων, την εκτίμηση αποστάσεων κ.τ.λ. Η έμμεση 
γενίκευση γνωσιολογίας, συλλογισμών, η εκτίμηση 
σχέσεων, αυτά είναι παραδείγματα διανοητικής φύ
σης. Η συναρμογή, ακρίβεια και αρμονία κινήσεων, 
σωματική επιδεξιότητα, ανήκουν στις ικανότητες τις 
ψυχοκινητικές, δηλ. η επιτυχημένη δράση του ψυχικού 
και του οργανικού κύκλου, νευροψυχικά ρυθμισμένη. 
Η αναφερόμενη διάρθρωση διευκολύνει συγχρόνως 
και τη μεθοδολογική διεξαγωγή για την εξακρίβωση 
των ικανοτήτων στους μαθη/ές. Είναι καθήκον πολύ 
περίπλοκο και λίγο επεξεργασμένο. Πολλές δοκιμές 
για την εξεύρεση ευνοϊκής μεθοδολογίας, για την εξ
ακρίβωση των ικανοτήτων απέτυχαν στο ότι έγινε σύγ
χυση ή δεν διακρίθηκε σωστά η σχέση ανάμεσα στον 
όρο χάρισμα και ικανότητα.

•  Είναι σοβαρό να ξέρουμε για τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό, τις αναπτυγμένες ικανότητες του 
μαθητή, αλλά λόγω του ότι αυτά τα αναφέραμε παρα
πάνω, δηλ. πως όλα τα χαρίσματα δεν μετατρέπονται 
σε ικανότητες, θα μας εξυπηρετούσε περισσότερο αν 
το ενδιαφέρον μας προσανατολιζόταν περισσότερο 
προς τα χαρίσματα παρά προς τις ικανότητες. Οι εξ
ετάσεις συναισθηματικών ικανοτήτων είναι για την εκ
λογή του Επαγγέλματος πολύ σοβαρές και αναφέρον- 
ται σε όλα τα αισθητικά όργανα. Οι εξετάσεις αυτές 
υπάρχουν σε μεγάλη ποσότητα. Μπορούμε να χρησι
μοποιήσουμε επίσης και μηχανικό εξοπλισμό.

Η εξέταση των διανοητικών ικανοτήτων διαμορφώ
θηκε από την εποχή του Binet αρκετά (Terman - Merilov - 
Wechsler).

Θα ήταν ωφέλιμο παίρνοντας υπ’ όψη αυτήν την 
πείρα να προσπαθήσουμε με δικό μας τρόπο, πάνω 
στις δικές μας ελληνικές συνθήκες. Για την εξέταση 
των ψυχοκινητικών ικανοτήτων και σήμερα μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε το τεστ του Bourdon (διαγραφό- 
μενο) ή άλλα τεστ, και αποκλειστικά για την σωματική 
επιδεξιότητα το τεστ της Poppelreuter.

•  Ατομικές προδιαθέσεις όσον αφορά το χαρα
κτήρα. Κατά την εκτέλεση του επαγγέλματος, θα μας 
ήταν λίγο ωφέλιμοι οι άνθρωποι που έχουν μεν ενδια
φέροντα, χαρίσματα και ικανότητες, που με ακρίβεια 
αντιλαμβάνονται και έχουν την ικανότητα να σκέφτον
ται, αλλά συγχρόνως δεν είναι άξιοι εμπιστοσύνης, εί
ναι ανυπόφοροι, ανεύθυνοι, ανακριβείς, σπάταλοι, 
άτολμοι κ.τ.λ., δηλ. δεν έχουν ορισμένα θετικά προσ
όντα του χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας του μαθητή δια
μορφώνεται κατά τη διάρκεια της αγωγής, κυρίως 
μέσα στην οικογένεια με το παράδειγμα των γονέων 
και αδελφών ή από τυχαίες επιρροές, π.χ. αγνώστων 
προσώπων, και από την συμπεριφορά των άλλων εργα
ζομένων. Ακόμα και άλλοι συντελεστές δημιουργούν 
το χαρακτήρα του νέου, κάποτε θετικά και άλλοτε αρ
νητικά. Σε κάθε επάγγελμα είναι μεγάλο πλεονέκτημα, 
αν ο χαρακτήρας του νέου ανθρώπου βασίζεται σε δύο 
στερεές βάσεις: στο σεβασμό των ανθρώπων και την 
εκτίμηση όλων αυτών που ο άνθρωπος δημιουργεί. 
Δίπλα στην καλλιέργεια αυτών των γενικών προσόν
των του χαρακτήρα, που αποδεικνύονται σε όλα τα 
επαγγέλματα, παραμένει και ένα άλλο καθήκον: η καλ
λιέργεια ειδικών προσόντων, χωριστά για κάθε επάγ
γελμα.

Δεν είναι εύκολο πάντα να καθοριστούν ποια είναι 
τα ειδικά προσόντα, τα αναγκαία για την επιτυχημένη 
εκτέλεση αυτού ή του άλλου επαγγέλματος. Τελικό 
δεν είναι εύκολη και η εξεύρεση τρόπων εξακρίβωσης 
αυτών των προσόντων. Η πρώτη δοκιμή για την εξακρί

βωση των ιδιοτήτων του χαρακτήρα σε σχέση με το 
επάγγελμα διεξάχθηκε στις αρχές του αιώνα. Αργό
τερα ο Ε. Ciese δημιουργεί μεθοδολογία στο εργαστή
ριο.

Ο Ο. W. Stern, ο F. Baumgaten και ο W. Poppelreuter 
δοκιμάζουν μια ολοκληρωτική εικόνα της προσωπικό
τητας και έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε. Εδώ παρου
σιάζονται τα γνωστά λάθη της μεθόδου του ερωτημα
τολογίου, (επιφανειακές και κακοήθεις απαντήσεις, 
ανικανότητα αντικειμενικής έκφρασης των υποκειμε
νικών στοιχείων του εσωτερικού κόσμου, προσπάθεια 
των ερωτωμένων να δειχτούν σε καλύτερο φως κ.τ.λ.). 
Θα δοκιμάσουμε να εξηγήσουμε γιατί οι εξετάσεις αυ
τού του χαρακτήρα απέτυχαν. Ο όρος χαρακτήρας 
μπορεί να εννοηθεί διαφορετικά. Εξαρτάται ποιον ορι
σμό δέχτηκε ο εξεταστής. Μερικά γνωρίσματα καλού 
χαρακτήρα κατά τη συμπεριφορά δεν σημαίνει ότι εί-
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ναι απόδειξη'θετικού χαρακτήρα: π.χ. πρόθυμος μπο
ρεί να εμφανίζεται και ο εγωιστής, ο οποίος με την 
Προσποιημένη προθυμία του προσπαθεί να δημιουρ
γήσει καλή γνώμη γ ι’ αυτόν. Τα γνωρίσματα του χαρα
κτήρα είναι σχετικά εκφραζόμενα σε ορισμένες περι
πτώσεις. Εμφανίζονται μόνο σε συγκεκριμένες κατα
στάσεις: π.χ. κάποιος είναι οξύθυμος (απότομος) μόνο 
απέναντι σε μερικά πρόσωπα.

Ο χαρακτήρας είναι συναλλασσόμενος. Αλλάζει 
κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της προσωπικότητας με 
την επιρροή των κοινωνικών συναδέλφων και με την 
επιρροή της αγωγής.

Η σημασία των μεμονομένων γεγονότων των ατο- 
| ρικών προδιαθέσεων για την εκλογή του επαγγέλμα

τος και τον προσανατολισμό προς το επάγγελμα είναι 
σίγουρη. Οι αμοιβαίες σχέσεις και η υποστήριξη αυτών
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των γεγονότων είναι αναμφισβήτητες. Χωρίς ενδιαφέ
ρον δύσκολα αναπτύσσεται η ικανότητα. Το ίδιο, τα 
χαρίσματα διευκολύνουν τη δημιουργία ενδιαφερόν
των. Το ενδιαφέρον μορφοποιεί το χαρακτήρα και αυ
τός με τη σειρά του καθορίζει την επιλογή των ενδια
φερόντων και τη διάρκεια της δημιουργίας του χαρα
κτήρα. Δεν υπάρχουν αμφιβολίες ούτε προς την επι
λογή, την τακτοποίηση και τη διανομή των νέων στα 
επαγγέλματα. Πρέπει επίσης να επισημάνουμε την εκ
τίμηση και το ενδιαφέρον για τις ατομικές προδιαθέ
σεις και να την εναρμονίσουμε με το συμφέρον της 
Πολιτείας.

Ενδιαφέροντα και ανάγκες

Γ ενικά αναγνωρίζεται ότι η επιλογή του επαγγέλμα
τος πρέπει να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα 

και στις ικανότητες των μαθητών, ως προς τις ανάγκες 
της οικονομίας μας. Μέσον για την επίτευξη αυτού του 
στοιχείου βλέπουμε τη σωστή κατευθυνόμενη αγωγή 
για την εκλογή του επαγγέλματος, την αρκετή πληρο- 
φοριοδότηση για τις επαγγελματικές δυνατότητες και 
τελικά, την ολοκληρωτική αντικειμενική αξιολόγηση 
του μαθητή. Αν αναγνωρίσουμε τα παραπάνω, παρα
μένει το πρόβλημα ως προς την αναφορά των μέσων τα 
οποία ευνοϊκά πρέπει να προχωρήσουν έτσι που οι 
απαιτήσεις αυτές να εκπληρωθούν.

Νομίζουμε ότι μόνο η διδασκαλία του επαγγελματι
κού προσανατολισμού στα σχολεία δεν έλυσε το πρό
βλημα της ελεύθερης συνειδητής επιλογής επαγγέλ
ματος. Η διδασκαλία αυτή φορτώθηκε με πολλά καθή
κοντα, καθόλου δικαιοδοσία, λίγα διδάγματα πως να 
προχωρήσει, λίγες ώρες για τόσο σοβαρά προβλήματα. 
Στον προγραμματισμό για την αγωγή στον τομέα του 
επαγγελματικού προσανατολισμού, πρέπει σύμφωνα 
με την γνώμη μας, να συμμετάσχουν διάφοροι φορείς: 
Η οικογένεια, το σχολείο, το εργοστάσιο, οι ιδιωτικές 
και δημόσιες υπηρεσίες κ.ά.

Όσον αφορά το σχολείο για τη θέση του δασκάλου 
του επαγγελματικού προσανατολισμού, πρέπει να δο
θεί συγκεκριμένο περιεχόμενο. Το ίδιο αρκεί και για τις 
υπηρεσίες που ασχολούνται με τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό.

Σοβαρό ρόλο πρέπει να παίζει και η πείρα από τα 
εργοστάσια, κυρίως εδώ κατά την διάρκεια και την 
προετοιμασία προσαρμογής προς το επάγγελμα. Η 
παραπάνω ανάλυση των ατομικών προδιαθέσεων για 
τον επαγγελματικό προσανατολισμό είναι ένα μέρος 
ολόκληρου του προβληματισμού. ΓΓ αυτό καιη έρευνα 
μπορεί να εξετάζει και τα μεμονωμένα προβλήματα 
ολόκληρου του προβληματισμού χωρίς να θίξει καθό
λου το σύνολο.

Η γνώμη μας είναι ότι κάτω από τον κοινό σκοπό 
που θα τον εκφράσουμε ακολούθως, μπορεί να περι
λαμβάνουμε συνολικά όλο το πρόβλημα του επαγγελ
ματικού προσανατολισμού. Πως να οδηγήσουμε, πως 
να συμβουλέψουμε το νέο άνθρωπο έτσι που οι ατομι
κές του προδιαθέσεις να έρθουν σε αρμονία με τις 
ανάγκες της Πολιτείας. Για να μπορέσουμε να οδηγή
σουμε το νέο άνθρωπο έτσι που καλύπτοντας τις ατο
μικές προδιαθέσεις του, αλλά και τις ανάγκες της Πο
λιτείας, προϋποθέτει να ξέρουμε:

•  Ποια είναι τα ενδιαφέροντα του ατόμου ή των 
ατόμων σε μια ίειγματολογική ομάδα όλης της Πολι
τείας.

-  Λόγω του ότι τα χαρίσματα επηρεάζονται είναι 
στην άμεσή τους ενέργεια στην προσχολική ηλικία 4-6 
χρόνων, πρέπει πρωταρχικά εδώ να αποτανθούμε για 
τα στοιχεία. Τα στοιχεία μπορούν να συγκεντρωθούν

μεσω των ιδρυμάτων Εθνικής Προνοίας, γραπτά και 
προφορικά από τις οικογένειες των μαθητών και κυ
ρίως συγκέντρωση γραπτού και προφορικού υλικού γ ι’ 
αυτήν την ηλικία.

-  Χαρίσματα -  κλίσεις — ενδιαφέροντα στην ηλικία 
των 16 -19 χρόνων. Το ερωτηματολόγιο επαγγελματι
κών ενδιαφερόντων του Κ.Ε.Π., ενδεχομένως θα συγ
κεντρώσει το υλικό γ ι’ αυτές τις ηλικίες.

•  Εξέταοη των ατομικών προδιαθέσεων όσον 
αφορά τις ικανότητες.

-  Να βρεθεί μεθοδολογία για τις συναισθηματικές 
ικανότητες.

-  Να βρεθεί η μεθοδολογία για τις διανοητικές ικα
νότητες.
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-Γ ια  τις ψυχομηχανικές ικανότητες να χρησιμο
ποιηθεί το τεστ του Bourbon.

•  Να βρεθεί μεθοδολογία για την εξέταση των γνω
ρισμάτων του χαρακτήρα των νέων. Από την άλλη 
πλευρά πρέπει να γνωρίσουμε από ψυχολογική άποψη 
το περιεχόμενο των πιο σημαντικών επαγγελμάτων.

Σ’ αυτό το σημείο στα πλαίσια της έρευνας «Αν
θρώπινες σχέσεις και Βιομηχανία» που διεξήχθη από 
το «Κ.Ε.Π.» συγκεντρώθηκε σχετικό υλικό.

•  Οργανωτικές προϋποθέσεις για τη σωστή κατεύ
θυνση της αγωγής του επαγγελματικού προσανατολι
σμού με βάση τους δυο παραπάνω παράγοντες στα 
σχολεία κ.τ.λ.

•  Κοινωνιολογική έρευνα για τη σχέση ατομικών 
προδιαθέσεων και αναγκών της Πολιτείας.
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ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ:
emmM
norm
ΠΑΡΑΒΑΤΗ
ΟΔΗΓΟΥΣ

Ο ταν ο Ο. Γουϊλσον, καθηγητής πολιτικών επιστη
μών στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, ήταν 

διοικητής της αστυνομίας στην Γουϊτσίτα του Κάνσας, 
είχε την ευκαιρία να επισημάνει μερικά εντυπωσιακά 
γεγονότα. Μέσα σε έξι μήνες είχαν συλληφθεί πολλά 
άτομα κατηγορούμενα για αλκοολισμό, αλλά συλαμ- 
βάνονταν πάντα από τους ίδιους (δυο - τρεις) αστυνο
μικούς. Ο Γουϊλσον μελέτησε το θέμα και ανακάλυψε 
ότι μερικοί αστυνομικοί δεν είχαν συλλάβει ποτέ κά
ποιον επικίνδυνο αλκοολικό.

Οι έρευνές του απέδειξαν, επίσης, ότι μερικοί αλ
κοολικοί είχαν συλληφθεί περισσότερες από μία φο
ρές. Αλλά ο ίδιος άνθρωπος ενώ την πρώτη φορά που 
συνελήφθη ήταν επιθετικός τις επόμενες φορές ήταν 
πιο ήπιος. Προφανώς αυτή η διαφορά δεν οφείλεται σ' 
εκείνον που συνελήφθη αλλά στον αστυνομικό που 
τον συνέλαβε. Είναι θέμα τεχνικής. Μερικοί αστυνομι
κοί ξέρουν πως να διατηρούν φιλικές σχέσεις με τους 
συλληφθέντες. Ο Γουϊλσον ρώτησε έναν απ’ αυτούς 
τους αστυνομικούς ποια είναι η μέθοδος που χρησιμο
ποιεί.

Ο αστυνομικός απάντησε: «Χρησιμοποιώ συχνά την 
ίδια μέθοδο που χρησιμοποιώ με την γυναίκα μου. 

Μερικές φορές εκείνη είναι εκνευρισμένη και βάζει τις 
φωνές. Δεν έχει κανένα νόημα να προσπαθήσω να φω
νάξω πιο δυνατά από εκείνη. Πρέπει να την αναγκάσω 
να χαμηλώσει τον τόνο της φωνής της. Αντί λοιπόν να 
φωνάξω, ψιθυρίζω. Χρησιμοποιώ την ίδια τεχνική και 
με τους μεθυσμένους. Στην αρχή εκείνοι είναι επιθετι
κοί, αλλά μετά αρχίζουν να γίνονται πιο ήπιοι. Η μέθο
δος δεν αποτυγχάνει ποτέ».

Ο Γουίλσον, που τελείωσε το κολλέγιο πριν αρχίσει 
να εργάζεται στην αστυνομία, αναγνωρίζει ότι η γνώση 
της ψυχολογίας του ανθρώπου δεν βοηθάει απλώς 
έναν αστυνομικό, αλλά είναι απαραίτητη για την εφαρ
μογή νέων μεθόδων. Πιστεύει ότι η δουλειά του αστυ
νομικού πρέπει να είναι περισσότερο επιστημονική 
παρά εμπειρική. Ξεκινώντας από αυτή την αρχή, ο 
Γουϊλσον έκανε το αστυνομικό τμήμα της Γουιτσίτα 
ένα από τα καλύτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δου
λειά του αναγνωρίσθηκε και έφθασε σήμερα να είναι 
καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας.

«Η δουλειά του αστυνομικού είναι δημόσιες σχέ
σεις», επισημαίνει ο Γουϊλσον. «Αντιπροσωπεύει την 
συνείδηση της κοινότητας και πρέπει να εμπνέει τον

σεβασμό και να κερδίζει την εμπιστοσύνη των ανθρώ
πων. Αλλά δεν μπορεί να εμπνέει σεβασμό αν είναι 
κατώτερος πνευματικά από τον μέσο όρο των ανθρώ
πων με τους οποίους έρχεται σε επαφή. Το ιδανικό 
είναι να έχει μια μόρφωση τουλάχιστον ίση με εκείνη 
του μέσου όρου των πολιτών. Πρέπει να ξέρει αρκετά 
πράγματα για την ψυχολογία του ανθρώπου ώστε να τα 
καταφέρνει στις σχέσεις του με τους άλλους. Έρχεται 
όλη μέρα σε επαφή με ανθρώπους και πρέπει να τους 
υπενθυμίζει τι οφείλουν να κάνουν και τι όχι. Γεγονός 
που κάνει το επάγγελμά του μη δημοφιλές».

Ο Γουϊλσον υπενθυμίζει ότι ο αστυνομικός δεν 
οφείλει μόνο να συλλαμβάνει εγκληματίες και 

άτομα που παραβαίνουν τους νόμους αλλά έρχεται σε 
επαφή και με άλλους πολίτες. Ό λοι περιμένουν απ' 
αυτόν να προλαμβάνει δυσάρεστες καταστάσεις. Ένα 
από αυτά τα καθήκοντά του, λέει ο Γ ουίλσον, είναι να 
ρυθμίζει την κυκλοφορία.

Σήμερα, όλοι σχεδόν οι πολίτες συμφωνούν ότι η 
κυκλοφορία πρέπει να ρυθμίζεται από κάποιον και όλοι 
αποδέχονται τους κανονισμούς και τα όρια. Αλλά όταν 
κάποιος παραβιάζει ένα κανόνα και τον σταματά ο τρο
χονόμος δεν αισθάνεται άνετα. Η πρώτη αντίδρασή 
του είναι να διαψεύσει τον αστυνομικό και να ισχυρι- 
σθεί πως δεν διέπραξε κανένα παράπτωμα. Αν ο αστυ
νομικός αρχίσει καβγά μαζί του το μόνο που θα κατα
φέρει θα είναι να μισήσει ο οδηγός τους αστυνομι
κούς.

Σ ε μια τέτοια περίπτωση ο αστυνομικός μπορεί να 
αποδείξει πόσο καλλιεργημένος είναι και αν ξέρει 

να συμπεριφέρεται σωστά. Αν ο αστυνομικός γνωρίζει 
ψυχολογία -  υποστηρίζει ο Γουϊλσον -  καταλαβαίνει 
πως δεν πρέπει να αρχίσει τις αυστηρές παρατηρήσεις 
προς τον οδηγό (ιδιαίτερα αν αυτός συνοδεύεται από 
κάποιον άλλον -  από το κορίτσι του για παράδειγμα). 
Ξέρει, επίσης, πως αν κάνει μια παρατήρηση σε σαρκα
στικό τόνο, ο οδηγός θα αντιδράσει με παρόμοιο 
τρόπο, θα αρχίσει καβγάς και δεν πρόκειται να επιτευ
χθεί ο αντικειμενικός σκοπός του αστυνομικού.

Όταν ο Γουϊλσον άρχισε να μελετά το πρόβλημα 
παρατήρησε πως πολύ συχνά ο αστυνομικός ρωτούσε 
τον οδηγό: «Πόσο έτρεχες;». Και ήταν βέβαιο ότι ο 
οδηγός θα έλεγε ψέμματα. Τέτοιες ερωτήσεις δεν δη
μιουργούν παρά μόνο προβλήματα. Οι αστυνομικοί
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πρέπει να αποφεύγουν κάθε φράση που θα μπορούσε 
να δημιουργήσει ένταση. Αντί να ρωτήσουν «πόσο 
έτρεχες» θα μπορούν πολύ απλά να πουν: «Οδηγού
σατε πολύ γρήγορα. Θα μπορούσατε, παρακαλώ να 
μου δείξετε την άδεια οδήγησης;».

Μ ερικοί τροχονόμοι χρησιμοποιούν άλλα «τεχνά
σματα» που - όπως λέει η ψυχολογία -  είναι απο

τελεσματικά. Ένας τροχονόμος για παράδειγμα όταν 
σταματούσε κάποιον οδηγό που έκανε κάποια παρά
βαση, εξέταζε με μια γρήγορη ματιά το αυτοκίνητο, 
εντόπιζε κάποιο ξεχωριστό αντικείμενο και εξέφραζε 
το θαυμασμό του γ ι’ αυτό. Ή, αν ο οδηγός είχε ένα 
σκύλο ο αστυνομικός χαμογελούσε και τον χάιδευε.

Ο Γουίλσον εξήγησε στους άνδρες του ότι όπως 
συμπεριφέρονται αυτοί έτσι θα συμπεριφερθούν και οι 
οδηγοί. Αν ο αστυνομικός είναι ευχάριστος και χαμο
γελαστός, ο οδηγός θα του ανταποδώσει το χαμόγελο.

Μια προειδοποίηση στον οδηγό που έκανε την 
παράβαση έχει πάντοτε καλύτερα αποτελέσματα από 
το πρόστιμο. Ένα πρόστιμο, χωρίς προηγούμενη 
προειδοποίηση, προκαλεί αντίδραση.

Η ψυχολογία λέει, επίσης, ότι ένας καλός τρόπος να 
κάνεις κάποιον φίλο σου είναι να τον πείσης να σου 
κάνει μια προσωπική χάρη. Έτσι ο τροχονόμος θα 
μπορούσε να πει σ’ έναν οδηγό παραβάτη: «Είστε από 
το είδος των ανθρώπων που οι άλλοι προσπαθούν να 
μιμηθούν. Αν οδηγείτε προσεκτικά, οι άλλοι θα ακο
λουθήσουν το'παράδειγμά σας. Πράγμα που θα έκανε 
τη δουλειά μου πιο εύκολη. Θα θέλατε να μου κάνετε 
αυτή τη χάρη;».

Τ ώρα που η αστυνομία δίνει μεγάλη σημασία στην 
πρόληψη του εγκλήματος, λέει ο Γουίλσον, οι άν

δρες της πρέπει να είναι μορφωμένοι για να ανταπο- 
κριθούν στις νέες απαιτήσεις. «Τα τελευταία χρόνια 
αρχίσαμε να έχουμε μια επιστημονική θεώρηση για το 
έγκλημα και τις αιτίες του. Όπως ακριβώς η προλη
πτική ιατρική έχει στόχο να αποτρέψει την εκδήλωση 
κάποιων ασθενειών, έτσι και η αστυνομία προσπαθεί 
να αποτρέψει την επέκταση του εγκλήματος. Βέβαια, η 
πρόληψη του εγκλήματος είναι κοινωνικό πρόβλημα. 
Αλλά η αστυνομία πρέπει να δράσει προς αυτή την 
κατεύθυνση και να καταβάλει προσπάθειες για τη λύση 
του προβλήματος. Γι’ αυτή τη δουλειά χρειάζονται 
καλά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί».

Ο τροχονόμος 
Μ«- την ευγενεια 
πρέπει να 
εμπνέει τον 
σεβασμό και 
να κερδίζει 
την εμπιστοσύνη 
των ανθρώπων
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26 "Χρυσοί,, 
Κανόνες 
Για Μια Σωστή 
Απόφαση

Του Δημ. Σττυρόττουλου 
αστυνομικού υττοδ/ντή

Ο ταν μια τροχαία παράβαση γίνεται αντιληπτή από 
τροχονόμο, ο τροχονόμος έχει πλήρη δικαιοδο

σία να ζητήσει ευθύνες από τον οδηγό. Επιδέξια χρη
σιμοποίηση αυτής της δικαιοδοσίας θα οδηγήσει σε 
αποτελεσματική, πλήρη και δικαιολογημένη ενέργεια. 
Ένα σπουδαίο μέρος της συμπεριφοράς προς τον 
παραβάτη είναι έξω από την τυπική διαδικασία.

Μεγάλο ποσοστό της αντίδρασης του παραβάτη 
εξαρτάται από τον τρόπο παρουσίας του τροχονόμου 
σ’ αυτόν και από την ποιότητα της συζήτησης, παρά 
από την επιβαλλόμενη στάση που θα λάβει ο τροχονό
μος. Ο τρόπος και η τακτική που θα ακολουθήσει ο 
τροχονόμος στη διάρκεια της επικοινωνίας του με 
έναν οδηγό τον οποίο έχει σταματήσει για παράβαση, 
μπορεί να κερδίσει έναν υποστηρικτή του Κώδικα Οδι
κής Κυκλοφορίας και της υπηρεσίας του ή μπορεί να 
διαμορφώσει έναν οδηγό ο οποίος βλέπει πολύ λίγα 
καλά στην καταβαλλόμενη προσπάθεια.

Το υπηρεσιακό καθήκον των οργάνων, όταν αντι
μετωπίζουν ένα παραβάτη περιλαμβάνει:

Τον άμεσο σκοπό, ο οποίος επιβάλλει κατά κάποιο 
τρόπο τη λήψη μιας σωστής στάσης απέναντι στον 
οδηγό και

Τον έμμεσο σκοπό, ο οποίος αποβλέπει στην αλ

λαγή της μελλοντικής οδικής συμπεριφοράς του οδη
γού.

Η συζήτηση που θα ακολουθήσει, έχει σκοπό να 
προσφέρει τις προϋποθέσεις για την αύξηση της πιθα
νότητας να δημιουργηθεί ευχάριστη σχέση, μεταξύ ! 
του παραβάτη οδηγού ή πεζού και του τροχονόμου.

Η επιτυχία στον τρόπο αντιμετώπισης των παραβα
τών εξαρτάται κυρίως από το πρόβλημα κατανόη

σης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Όλες οι περιπτώ
σεις επαφών με παραβάτες περιέχουν ανθρώπινες 
σχέσεις. Τό πραγματικό ενδιαφέρον για τους ανθρώ
πους είναι τόσο απαραίτητο, όσο και η κατανόηση του 
σκοπού της υπηρεσίας των οργάνων τροχαίας.

Οι άνθρωποι διαφέρουν. Υπάρχει ελάχιστη πιθανό
τητα να συναντήσει κανείς δύο οδηγούς οι οποίοι να 
συμπεριφέρονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Οι άν
θρωποι διαφέρουν σε πνευματικές και φυσικές ικανό
τητες. Οι καλύτεροι οδηγοί μπορούν να αποφύγουν 
σχεδόν κάθε επικίνδυνη κατάσταση. Οι μέτριοι οδηγοί, 
όμως μπορούν να ενεργούν σωστά μόνο, όταν οι συν
θήκες του δρόμου και του οχήματος είναι ιδανικές και
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όταν η ροή της κυκλοφορίας παρουσιάζει λιγοστά 
προβλήματα.

Η κατάσταση των αισθήσεων, ειδικότερα η οπτική 
και η ακουστική, μπορεί να εμποδίσει έναν οδηγό να 
αντιληφθεί τις πραγματικές συνθήκες του δρόμου και 
της κυκλοφορίας. Πνευματικές και ψυχολογικές κατα
στάσεις μπορούν να εμποδίσουν τον οδηγό να αντιλη- 
φθεί επικίνδυνες συνθήκες και να τον οδηγήσουν σε 
λανθασμένες αποφάσεις. Η προσωπικότητα επιρεάζε- 
ται από πολλές προσωρινές καταστάσεις του οδηγού, 
όπως κούραση, φόβος, επιρροή από οινόπνευμα ή 
φάρμακα κλπ.

Οι οδηγοί διαφέρουν στον χαρακτήρα, όπως αλα- 
ζών, επίμονος, υπερβολικός. Τα κίνητρα και οι επιθυ
μίες σε κάθε ενέργεια διαφέρουν. Οι οδηγοί επίσης 
διαφέρουν στον τρόπο σκέψης και στα συναισθήματα 
που έχουν για τους άλλους ανθρώπους, για πράγματα 
και καταστάσεις. Λόγω αυτών των διαφορών δύο άν
θρωποι πολύ σπάνια αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο. Το 
αυτό άτομο δεν θα αντιδράσει πάντοτε με τον αυτό 
τρόπο σε μια ίδια κατάσταση. Αυτό συμβαίνει γιατί οι 
συνθήκες, τα κίνητρα και οι τακτικές συνέχεια μετα
βάλλονται.

Τ α κίνητρα επεξηγούν την αιτιολογία της συμπερι
φοράς. Συνήθως έχουν αποφασιστικό ρόλο στο 

αποτέλεσμα της συμπεριφοράς σε ενδεχόμενη περί
πτωση. Τα κίνητρα παρέχουν ισχυρές επιθυμίες για 
την επιτυχία ή την αποφυγή του σκοπού. Τα σπουδαία 
και ειδικότερα κίνητρα που παρουσιάζονται στις σχέ
σεις τροχονόμου και παραβάτη γίνονται κατανοητά με 
την γνώση και την εμπειρία Τα κίνητρα επανειλημένα 
μεταβάλλονται, μερικά είναι πολύ απλά, π.χ. Κάποιος 
έχει μια υπόθεση στην Τράπεζα για να τακτοποιήσει 
ένα δάνειο. Στον δρόμο μένει από βλάβη του τροχού, 
ο γρύλλος του δεν λειτουργεί, καθυστερεί μισή ώρα 
μέχρι ν’ αλλάξει τροχό, έχει βραδύνει αρκετά στη 
συνάντησή του, για να κερδίσει το χαμένο χρόνο οδη
γεί με ταχύτητα μεγαλύτερη από την κανονική και κά
νει υπερβάσεις αντικανονικές σε διάφορα επικίνδυνα 
σημεία του δρόμου. Στην περίπτωση αυτή η επιθυμία 
του ανθρώπου να προλάβει την συνάντησή του είναι ο 
κινητήριος παράγοντας. Το κίνητρο αυτό προκαλείένα 
ιδιαίτερο τύπο οδικής συμπεριφοράς. Η οδική συμπε
ριφορά του την επομένη μέρα μπορεί να είναι αρκετά 
διαφορετική λόγω άλλων κινήτρων.

Μολονότι τα κίνητρα αλλάζουν, τα ακόλουθα πα
ρουσιάζονται σχεδόν στους περισσότερους ανθρώ
πους και είναι απαραίτητο οι τροχονόμοι να τα έχουν 
υπ’ όψη τους, όταν αντιμετωπίζουν παραβάτες.

Όλοι θέλουν να αισθάνονται σπουδαίοι και πι
στεύουν ότι έχουν κάποια αξία.

Οι άνθρωποι αρέσκονται να τους μεταχειρίζονται 
με σεβασμό και να εισακούονται οι ιδέες και οι εισηγή
σεις τους.

Οι περισσότεροι αισθάνονται ότι ο τρόπος συμπε
ριφοράς τους είναι ο καλύτερος.

Ό λοι επιθυμούν να αισθάνονται ασφαλείς και 
ελεύθεροι από αυθαίρετες πράξεις, οι οποίες μπορεί 
να μην είναι ευχάριστες.

Οι άνθρωποι στην πλειοψηφία τους επιθυμούν να 
είναι ελεύθεροι στις ενέργειες τους και να ενεργούν 
και ομιλούν όπως θέλουν.

Αυτά δεν είναι όλα τα κίνητρα που επηρεάζουν την 
συμπεριφορά, αλλά είναι τα πιο ισχυρά. Είναι όμως 
σημαντικά στις σχέσεις τροχονόμου και παραβάτη. Τα 
κίνητρα είναι περισσότερο σημαντικά για το αποτέλε-
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σμα, όταν ένα άτομο εμποδίζεται να κάνει αυτό που 
θέλει. Όταν ένα άτομο αναστατωθεί συναισθηματικά, 
αυτό στην ψυχολογία ονομάζεται «αντίδραση». Αυτή η 
ενόχληση λαμβάνει τη μορφή διατάραξης, προσβολής, 
εξύβρισης ή σε ακραίες περιπτώσεις, πραγματικής 
φυσικής βίας. Συνήθως παρόμοια συμπεριφορά δεν 
είναι λογική. Συμβαίνει να βλέπουμε κάποιον να λακτί
ζει το ερμάριο του γραφείου του γιατί δεν μπορεί να το 
ανοίξει εύκολα.

Σ χεδόν σε κάθε επιβαλλόμενη ενέργεια υπάρχουν 
πιθανότητες να προκληθεί ψυχολογική αναστά

τωση. Η αναστάτωση αυτή αρχίζει, όταν το όργανο της 
τάξης τον καταδιώκει. Η επισήμανση ενός παραβάτη 
τοποθετεί τον τροχονόμο ενάντια στην επιθυμία του 
για ελευθερία κίνησης. Φέρει τον παραβάτη σε δυσ
άρεστη θέση και μέχρις ενός σημείου τον κάνει να 
χάνει την προσωπικότητά του.

Ο τρόπος ενέργειας και έκφρασης στη διάρκεια της 
επαφής με τον παραβάτη παίζει σπουδαίο ρόλο στην 
δημιουργία ψυχολογικής αντίδρασης. Άτυπη στάση 
και συμπεριφορά προξενούν ισχυρές πιθανότητες για 
προστριβές, αντεγκλήσεις ακόμη και χρήση βίας. Ο 
πολίτης αρκετές φορές έχει εσφαλμένες αντιλήψεις 
και δεν έχει κατανοήσει τη σημασία και το σκοπό του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η στάση αυτή μπορεί να 
προέρχεται από προηγούμενα λάθη οργάνων ή υπη
ρεσιών. Το αποτέλεσμα αυτής της τακτικής και συμπε
ριφοράς συνήθως έχει δυσάρεστες επιπτώσεις σε όλη 
την προσπάθεια της υπηρεσίας.

Μερικοί οδηγοί πιστεύουν, ότι η υποχρέωση της 
τήρησης των κανόνων οδικής συμπεριφοράς είναι ένα 
είδος παιγνίου και ότι οι κανόνες πρέπει να περιλαμ
βάνουν και προειδοποιήσεις για την παρουσία τροχο- 
νομικού ελέγχου. Ο παραβάτης μπορεί να έχει πολλές 
πεποιθήσεις και συνήθειες, σχετικά με την οδική συμ
περιφορά. Οι αντιλήψεις του όμως αναφορικά με την 
εφαρμογή των νόμων τις περισσότερες φορές είναι 
αρκετά διαφορετικές από εκείνες που έχει ο τροχονό
μος.

Μπορεί να πιστεύει ότι οι νόμοι έχουν θεσπισθεί για 
να τιμωρούνται οι απρόσεκτοι, οι απερίσκεπτοι και οι 
αδιάφοροι οδηγοί. Ο οδηγός είναι δυνατόν να έχει τη 
γνώμη ότι δεν είχε σκοπό να κάνει παράβαση. Μπορεί 
κατά κάποιο τρόπο να πιστεύει, ότι αυτό που έκανε, 
μολονότι παράνομο, είναι η ορθότερη ενέργεια που 
μπορούσε να πράξει και πιθανόν να έχει απαίτηση ο 
τροχονόμος να συμφωνεί με τον τρόπο της δικής του 
σκέψης. Μπορεί να πιστεύει ότι τα πρόστιμα που επι
βάλλονται με τις κλήσεις που επιδίδονται αποσκοπούν 
στην αύξηση των εσόδων του Δημοσίου ή της υπηρε
σίας. Επίσης μπορεί να πιστεύει, ότι ο τροχονόμος 
διασκεδάζει με το να κάνει τους ανθρώπους να υπο
φέρουν. Είναι δυνατόν να έχει τη γνώμη ότι η Αστυνο
μία είναι αυθαίρετη και όχι λογική. Λέγεται ανεύθυνα 
ότι ο τροχονόμος είναι υποχεωμένος κατά τη διάρκεια 
της υπηρεσίας του να συμπληρώσει ένα ορισμένο αρι
θμό παραβάσεων κ.λ.π.

Ο  τροχονόμος από την πλευρά του μπορεί να νομί
ζει ότι ο οδηγός είναι αφελής γιατί είχε την δυνα

τότητα να τον αντιληφθεί πριν κάνει την παράβαση. 
Επίσης ο τροχονόμος είναι δυνατόν να σκέπτεται ότι 
έχει να αντιμετωπίσει ένα οδηγό ο οποίος είναι αλα- 
ζών, εγωιστής, ασεβής κ.λπ. και ότι ο παραβάτης προσ
παθεί να ξεφύγει με κάθε τρόπο. Ο τροχονόμος είναι 
πιθανόν επίσης να πιστεύει ότι ο τρόπος για να επιτύ
χει το δημόσιο σεβασμό είναι η τακτική της βεβαίωσης 
παραβάσεων.

Οι διάφορές στη συμπεριφορά, τα κίνητρα ή τις 
απόψεις που έχουν ο τροχονόμος και ο παραβάτης 
μπορούν να οδηγήσουν σε βίαιη διαφωνία για θέματα 
κυρίως που δεν αφορούν στην παράβαση. Κανείς από 
τους δυο δεν έχει διάθεση για συμβιβασμό. Ο τροχο
νόμος είναι επηρεασμένος από τις δικές του εμπει
ρίες, οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο 
διερμηνεύει ότι βλέπει και ακούει. Τα όργανα ανταπο- 
κρίνονται στα κίνητρα και τις συνήθειες κατά τον ίδιο 
τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται και ο παραβάτης. 
Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά. Είναι αυτή που 
πρέπει να αποφεύγει ο τροχονόμος. Ο τροχονόμος 
σαν αστυνομικό όργανο, προσφέρεται στον πειρασμό 
από την έλξη της επίσημης εξουσίας και αισθάνεται 
ικανοποίηση στις ψυχολογικές του τάσεις με τον 
έλεγχο που κάνει στον οδηγό.

Απαιτείται μεγάλη αυτοκυριαρχία από την πλευρά 
του τροχονόμου για να αποφύγει την εμπλοκή των 
συναισθηματικών του παρορμήσεων με τον παραβάτη. 
Υπάρχει δυνατότητα ο τροχονόμος να αποφύγει τις 
εξάρσεις των αισθημάτων του αφού λάβει υπ’ όψη του 
μερικούς κανόνες οι οποίοι περιγράφονται στις επό
μενες παραγράφους.

Ο  τροχονόμος επιβάλλεται:
α) Να έχει τα αισθήματά του υπό έλεγχο, 

β) Να μην αρχίζει την συνομιλία με τον παραβάτη με 
την απειλή του Νόμου.

γ) Εάν έχει αναστατωθεί από την καταδίωξη ή την 
συμπεριφορά του παραβάτη να καθυστερεί λίγο μέχρι 
να ηρεμήσει προτού τον πλησιάσει.

δ) Να έχει υπ’ όψη του, ότι τόσο αυτός, όσο και ο 
παραβάτης έχουν ανάγκη από λίγο χρόνο, για να συγ
κεντρώσουν τις σκέψεις τους και επανέλθουν στην 
ηρεμία.

ε) Να προσφέρεται πρώτος, ότι έχει διάθεση για 
κατανόηση.

στ) Να γνωρίζει, ότι η καλή συμπεριφορά και η σω
στή αρχή, αποτελούν τη βάση για την υπόλοιπη έκβαση 
της συζήτησης.

ζ) Να μην εκνευρίζεται, όταν ο ίδιος και ο παραβά
της είναι στην κορυφή της έντασης.

η) Να αφήνει τον παραβάτη να εκφράζει τις από
ψεις του ελεύθερα.

θ) Να έχει υπ’ όψη του, ότι η συζήτηση βοηθά στην 
εκτόνωση της έντασης και νευρικότητας.

ι) Να γνωρίζει ότι το πρόβλημα της ομαλής συνδιά
λεξης με τον παραβάτη είναι περισσότερο δύσκολο απ’ 
ότι φαντάζεται.

ια) Να έχει κατά νου ότι οι περισσότεροι άνθρωποι 
προτιμού να ομιλούν παρά να ακούν τους άλλους.

ιβ) Να αντιλαμβάνεται ότι η φυσική επιθυμία του 
παραβάτη να εκφράζει τις απόψεις του διεγείρεται, 
όταν οι απόψεις του για την πράξη του είναι αντίθετες.

ιγ) Να αποκτήσει αρκετή υπομονή να ακούει τον 
παραβάτη προκειμένου να του προκαλέσει το ενδια
φέρον να ακούσει τις οδηγίες του.

ιδ) Να μην εξαγριώνεται, επιπλήττει ή απειλεί τον 
παραβάτη.

ιδ) Να γνωρίζει ότι η ανάρμοστη συμπεριφορά του 
αυξάνει την ψυχολογική αναστάτωση του παραβάτη.

ιστ) Να έχει υπ’ όψη του ότι, οι ψυχολογικά αναστα
τωμένοι άνθρωποι είναι ανίκανοι να δεχθούν λογικές 
ιδέες και να έχουν σωστές απόψεις, γιατί η ικανότητά 
τους για λογικό συμβιβασμό έχει διακοπεί προσωρινά, 

ιζ) Να αποφεύγει τις συνεχείς παρατηρήσεις προς



τον παραβάτη γιατί μπορεί να ερμηνευτεί σαν αυθαι
ρεσία.

ιη) Να απευθύνει λίγες γενικές και ουδέτερες 
παρατηρήσεις προς τον παραβάτη σε ήπιο τόνο.

ιθ) Να διαθέτει ευγένεια επαγγελματία τροχονό
μου.

κ) Να γνωρίζει ότι η αληθινή ευγένεια ωφελεί 
περισσότερο από πολλές λέξεις.

κα) Να αποφεύγει κάθε κίνηση η οποία κάνει τον 
παραβάτη να αισθάνεται κατώτερος.

κβ) Να έχει υπ’ όψη του ότι ο τόνος της φωνής του, 
η συμπεριφορά του γενικά, ακόμη και η έκφρασή του 
είναι βασικά για να δείξει αληθινή ευγένεια και σεβα
σμό.

κγ) Να αποφεύγει κάθε εκδήλωση που μπορεί να 
θίξει τον εγωισμό του ατόμου, και προκαλεί ψυχολο
γική αντίδραση ανώτατης βαθμίδας, κυρίως όταν αυτό 
γίνεται σε παρουσία άλλων, όπως γυναικών, παιδιών ή 
φίλων.

κδ) Να χαιρετά τον οδηγό ευγενικά, αλλά και με 
επαγγελματικό τρόπο.

κε) Να προσπαθεί να φέρει τον παραβάτη σε άνεση 
και να δημιουργεί κοινό πεδίο, μακριά από προσ
ποίηση, υπεροχή ή διαφορά.

κστ) Να αποφεύγει να απευθύνει παρατηρήσεις και 
συστάσεις προς τον παραβάτη με εμφαντικό τρόπο, 
γιατί αυτό συμβάλλει πολύ λίγο στη διαμόρφωση 
ατμόσφαιρας αμοιβαίου σεβασμού.

Ο  χαιρετισμός του παραβάτη πρέπει να γίνεται με 
τον πλέον φυσικό τρόπο. Ο τροχονόμος όταν 

προσεγγίζει τον παραβάτη μπορεί να συστηθεί ή να 
χαιρετήσει μόνο με την φράση «καλημέρα κύριε ή κυ
ρία». Ζητεί συμμόρφωση και χρησιμοποιεί εκφράσεις -  
ερωτήσεις όπως «μήπως μπορώ», «παρακαλώ», «έχετε 
την καλωσύνη» κ.λπ. Αποφεύγει να υποδεικνύει στους 
παραβάτες τι απαγορεύεται να πράττουν. Οι αρνητι
κές παραινέσεις έρχονται σε αντίθεση με την φυσική 
επιθυμία για ελευθερία κίνησης και αντίκεινται στον 
τρόπο σκέψης. Οι άνθρωποι κατανούν και δέχονται πιο 
εύκολα όταν τους υποδεικνύεται κάτι που πρέπει να 
κάνουν. Οι οδηγίες και συστάσεις πρέπει να εκφρά
ζονται με θετικό τρόπο. Είναι σκόπιμο να δίδονται εξ
ηγήσεις στον παραβάτη. Ο τροχονόμος δεν απευθύνε
ται ποτέ στον παραβάτη με σαρκαστικό τρόπο ή ειρω
νικό. Αποφεύγει εκφράσεις όπως «δεν γνωρίζεις ...», 
«ποιος νομίζεις ότι ε ίσα ι...», «που νομίζεις ότι πηγαί- 
ν ε ις ...», «γιατί τρέχεις ...»  κ.λ.π. Ερωτήσεις σαν αυ
τές συνήθως δεν έχουν δικαιολογημένες απαντήσεις 
και ερεθίζουν τον παραβάτη. Όταν ένα άτομο προσ
καλείται να υπερασπίσει τις πράξεις του, είναι δύσ
κολο να του υποδειχτούν τα λάθη του και οι σωστές 
ενέργειες. Οι δικαιολογίες και επεξηγήσεις είναι σχε
διασμένες να κρύβουν παρά να αποκαλύπτουν τον 
αληθινό λόγο.

Ο  τροχονόμος εκθέτει τον εαυτό του σε μερικούς 
προσωπικούς κινδύνους, όταν έχει ν ’ αντιμετω

πίσει παραβάτες των κανόνων κυκλοφορίας. Μερικές 
φορές οι παραβάτες οδηγούν κλεμένα αυτοκίνητα ή 
συμβαίνει να καταζητούνται για παραβάσεις του Ποι
νικού Κώδικα ή για άλλους λόγους. Υπάρχει στις περι
πτώσεις αυτές ένας στιγμιαίος κίνδυνος από την αρχή 
του ελέγχου. Επιβάλλεται η συνεχής ετοιμότητα για το 
απροσδόκητο. Είναι αναγκαία η προετοιμασία σε σύν- 
τομο χρόνο, πριν ο τροχονόμος απευθυνθεί στον 
οδηγό. Πρέπει να γνωρίζει τι θα πράξει και τι θα πει 
πριν από την προσέγγιση στον παραβάτη. Επαναφέρει
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ο τροχονόμος στη μνήμη του τα γεγονότα που προη- 
γήθηκαν πριν από τη στάθμευση, προτού να ξεκινήσει 
και απευθυνθεί στον παραβάτη.

Η εμφάνιση, η στολή, τα λοιπά εξαρτήματα και η 
ατομική παρουσίαση του τροχονόμου προκαλούν ανά
λογη εντύπωση στον παραβάτη. Παρόμοιες εντυπώ
σεις συνήθως ευνοούν μία εύκολη ή δύσκολη επαφή. Η 
φυσική κατάσταση και ο τρόπος συμπεριφοράς είναι 
αποφασιστικά στοιχεία για το είδος της σχέσης που 
θα δημιουργηθεί μεταξύ του τροχονόμου και παρα
βάτη. Ο τροχονόμος πλησιάζοντας στέκεται άνετα και 
ορθός, αλλά όχι σε στάση στρατιωτικής προσοχής. 
Προσέχει τη διερχόμενη κυκλοφορία και τις κινήσεις 
των επιβατών του αυτοκινήτου. Η συμπεριφορά του 
προς τον παραβάτη είναι σοβαρή και κάπως φιλική. 
Ένα χαμόγελο θα βοηθήσει να διευκολυνθούν τυχόν 
αντίθετες τάσεις και από τις δύο πλευρές. Ο τροχονό
μος έχει αποφασίσει σε ποια ενέργεια θα προθεί πριν 
πλησιάσει το αυτοκίνητο. Η ενέργεια στην οποία θα 
προβεί εξαρτάται από την αρχική παράβαση και από τις 
πάραθάσεις που έχει κάνει ο οδηγός κατά την κατα
δίωξη. Ο τροχονόμος ακούει τις απόψεις του παρα
βάτη και η κατηγορία πρέπει να βασίζεται σε μία επα
νεξέταση των συνθηκών ή καταστάσεων για την απο
κάλυψη των αιτίων, την οποία προσφέρει η συνομιλία.

Υ πάρχουν όμως και περιπτώσεις που μπορούν να 
μεταβάλουν το είδος της ενέργειας που είχε απο

φασίσει αρχικά ο τροχονόμος π.χ.
α) Σταθμεύει ένα παραβάτη για μικρή υπέρβαση 

του ορίου ταχύτητας με σκοπό να απευθύνει μία σύ
σταση. Όταν ζητά την άδεια οδήγησης ο οδηγός ισχυ
ρίζεται ότι δεν έχει. Τότε επιβάλλεται και η βεβαίωση 
της παράβασης της στέρησης άδειας οδηγού.

β) Αντιλαμβάνεται έναν οδηγό να παραβιάζει ένα 
σήμα «STOP» χωρίς να σταθμεύει. Σταματά το όχημα 
με σκοπό να επιβάλλει πρόστιμο στον οδηγό. Ο οδηγός 
ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει σήμα. Μεταβαίνουν μαζί 
και διαπιστώνουν, ότι υπάρχει πινακίδα η οποία όμως 
είναι καλυμμένη από φυλλώματα ενός δένδρου. Του 
εξηγεί ότι θα μπορούσε με μεγαλύτερη προσοχή να 
αντιληφθεί την παρουσία της πινακίδας και συνιστά 
στον οδηγό να συνεχίσει τον δρόμο του χωρίς να βε
βαιώσει την παράβαση. Ωποσδήποτε πρέπει ο τροχο
νόμος να μεριμνήσει για την αποκάλυψη της πινακίδας 
με την κλοπή των φυλλωμάτων και κλάδων μόνος εφ’ 
όσον μπορεί ή με την ειδοποίηση κάποιας αρμόδιας 
αρχής.

Ο τροχονόμος απευθύνεται ευθέως και με θετικό 
τρόπο στον οδηγό. Π.χ. «Κύριε τρέχετε με ταχύτητα 80 
χ/ω αντί 50 χ/ω που είναι το όριο ταχύτητας. Μπορώ να 
δω την άδεια οδήγησης και κυκλοφορίας». Με αυτό 
αντιλαμβάνεται ο οδηγός τι έπραξε και συνειδητοποιεί 
τις συνέπειες που θα έχει. Η αποφασιστικότητα του 
τροχονόμου αποβάλλει κάθε ιδέα του οδηγού να 
προσπαθήσει και αποφύγει την βεβαίωση της παράβα
σης. Ο τροχονόμος πρέπει να δημιουργεί την εντύ
πωση ότι γνωρίζει καλά τα καθήκοντά του και η οποία 
γνώση του επιτρέπει να αποφεύγει τις αντεγκλήσεις 
και αντιδικίες. Σε καμμιά περίπτωση δεν πρέπει να βά
ζει την αμφιβολία στον οδηγό για τις ενέργειες στις 
οποίες θα προβεί. Η διστακτικότητα αυξάνει την ψυχο
λογική κατάσταση και παρέχει περιθώρια για διαφωνία. 
Πολλές φορές ο οδηγός ζητεί διευκρινήσεις. Οι απαν
τήσεις επιβάλλεται πάντοτε να μην παρέχουν υπερβο
λές και να είναι ακριβείς. Είναι αναγκαίο να αποφεύ
γονται οι απειλές και οι επιπλήξεις. Δεν είναι σωστή η 
τακτική της καθυστέρησης στη βεβαίωση των παρα
βάσεων ούτε η προσθήκη και άλλης κατηγορίας η 
οποία ενδεχομένως αμφισβητείται. Δεν ανήκει στον

τροχονόμο το δικαίωμα να δικάσει, να τιμωρήσει ή να 
προσβάλλει τον οδηγό. Εκτός από την τυπική διαδικα
σία κατά τη βεβαίωση της παράβασης, ο τροχονόμος 
ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:

α) Στέκεται έξω από το αυτοκίνητο χωρίς να σκύβει 
στο παράθυρο του οδηγού και τα χέρια του αποφεύγει 
να εισέρχονται στο αυτοκίνητο.

θ) Ποτέ δεν δέχεται τίποτα άλλο εκτός από τα έγ
γραφα που ζήτησε. Ζητά να αφαιρεθούν οι πιθανές 
εξωτερικές θήκες στις οποίες ο οδηγός έχει τοποθε
τήσει τις άδειές του. Δεν πλησιάζει πολύ στο όχημα για 
να παραλάβει τα χαρτιά. Αφήνει τον οδηγό να τα παρα- 
δώσει έξω από το παράθυρο.

γ) Η βεβαίωση της παράβασης πρέπει να γίνεται σε 
όσο το δυνατόν συντομότερο χρόνο.

δ) Κατά την βεβαίωση της παράβασης ο τροχονό
μος μπορεί να μεταβεί στο πίσω μέρος ή πλάγια της 
δεξιάς θύρας του αυτοκινήτου του παραβάτη οδηγού. 
Η θέση αυτή μειώνει στο ελάχιστο τις πιθανότητες 
προκλητικής συμπεριφοράς ή άσχημης συζήτησης και 
προφυλάσσει τον τροχονόμο από τη διερχόμενη κυ
κλοφορία.

ε) Δεν στηρίζεται στο αυτοκίνητο του παραβάτη 
προκειμένου να γράψει την παράβαση. Αν οι καιρικές 
συνθήκες είναι δυσμενείς ο τροχονόμος επιστρέφει 
στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο για να συμπληρώσει το 
έντυπο της κλήσης ή το δελτίο παράβασης. Για λόγους 
ασφαλείας δεν επιτρέπεται η είσοδος του παραβάτη 
στο περιπολικό αυτοκίνητο. Μια τέτοια ενέργεια εκτός 
από τους άλλους κινδύνους που περικλείει αφήνει 
περιθώρια για άσκοπες συζητήσεις ή παραξηγήσεις. 
Όταν ο παραβάτης μπαίνει στο περιπολικό αυτοκίνητο 
ο τροχονόμος βρίσκεται σε μειονεκτική θέση και είναι 
ενδεχόμενο να προκληθεί σκόπιμη επίθεση εναντίον 
του. Η επιβίβαση στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο επιτρέ
πει στον παραβάτη να προβαίνει σε ψευδείς ισχυρι
σμούς για τα όργανα της τροχαίας. Εάν ο παραβάτης 
συστήσει στον τροχονόμο να επιβιβαστεί στο αυτοκί
νητό του ή αυτός επιχειρήσει να επιβιβαστεί στο περι
πολικό αυτοκίνητο, μία εξήγηση ότι αυτό απαγορεύε
ται από την υπηρεσία είναι αρκετή. Υπάρχουν βέβαια 
και εξαιρέσεις, όπως όταν ο τροχονόμος πρέπει να 
μετακινήσει το αυτοκίνητο του παραβάτη σε ασφαλέ
στερο σημείο, ή όταν συνοδεύει άτομο το οποίο είναι 
υπό σύλληψη.

Ο  τροχονόμος εξηγεί στον οδηγό τι πρέπει να κάνει 
μετά την βεβαίωση της παράβασης. Όταν ο οδη

γός αναζητεί τρόπους ν ’ αποφύγει τις συνέπειες της 
παράβασης, του δίνονται οι ανάλογες εξηγήσεις. Εάν 
ο τροχονόμος είναι απόλυτος, ο οδηγός αντιλαμβάνε
ται τι πρέπει να κάνει και διακόπτει την συζήτηση, 
αφού εκφράσει τις ευχαριστίες του στον οδηγό για τη 
συνεργασία και κατανόηση. Με τη συμπεριφορά του ο 
τροχονόμος, όταν βρίσκεται στο τέλος της επαφής, 
μπορεί να δημιουργήσει ένα αίσθημα φιλίας με τον 
παραβάτη. Πρέπει όμως να προσέχει να μη δίνει την 
εντύπωση στον παραβάτη, ότι λυπάται για την βε
βαίωση της παράβασης. Βοηθά τον οδηγό στην εκκί
νηση να συνεχίσει την πορεία του ομαλά και τον διευ
κολύνει να μπει στο ρεύμα κυκλοφορίας, όταν η κίνηση 
οχημάτων είναι πυκνή και οι ταχύτητες αυξημένες.
Πολλές φορές ο οδηγός είναι ενδεχόμενο να έχει 
προβλήματα στην εκκίνηση του αυτοκινήτου. Ο τρο
χονόμος βεβαιώνεται, ότι ο παραβάτης είναι σε θέση 
να οδηγήσει, πριν ξεκινήσει. Όταν ο παραβάτης ανα
χωρήσει, είναι ορθόν ο τροχονόμος να μην τον ακο
λουθήσει αμέσως για να μην αισθανθεί, ότι τον παρα
κολουθεί για να του βεβαιώσει και άλλη παράβαση.
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Αποψη σύγχρονου γραφείου 
που χρησιμοποιεί Η/Τ

Η λεκτρονικό
Ταχυδρομείο

Του Παν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  
υπαστυνόμου α' 

αναλυτή συστημάτων 
Της Δ/νσης Πληροφορικής Υ.Δ.Τ.

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Η/Τ) είναι ένα σύ
στημα βασισμένο σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
(Η/Υ) που επιτρέπει την επικοινωνία δύο ή περισσοτέ
ρων σταθμών (χρηστών) μέσω ηλεκτρονικών μέσων 
που επιτρέπουν τη διαβίβαση μηνυμάτων όλων των 
τύπων ψηφίων, κειμένων, γραφικών παραστάσεων (ει
κόνων) και φωνής.

Τα σημερινά συστήματα Η/Τ μπορούν να υποστηρί
ξουν:

-  Επικοινωνία σταθμών μέσα στο ίδιο κτίριο ή / και
-  Επικοινωνία μεταξύ σταθμών ευρισκομένων σε 

μεγάλη απόσταση μεταξύ των.
Η απόσταση μεταξύ των σταθμών και η ποιότητα 

του δικτύου επικοινωνίας είναι αποκλειστικοί παρά
γοντες ορισμένων κατηγοριών μηνυμάτων υψηλών 
συχνοτήτων (φωνής και εικόνας), και καθοριστικοί 
παράγοντες της πιστότητας και ταχύτητας της διαβί
βασης των μηνυμάτων όλων των τύπων.

Η διαβίβαση των μηνυμάτων μεταξύ σταθμών γίνε
ται ανεξάρτητα του αν οι χρήστες ευρίσκονται στο 
σταθμό τους και αν οι σταθμοί που πρέπει να παραλά
βουν το μήνυμα είναι σε λειτουργία ή όχι. Π.χ. ο στα
θμός Α στέλνει ένα μήνυμα στο σταθμό Β αν ο σταθμός 
Β είναι σε λειτουργία και ο χρήστης του παρών στο 
σταθμό του τότε λαμβάνει το μήνυμα και ο αποστο
λέας ειδοποιείται από το σύστημα για την ορθή διαβί
βαση του μηνύματος.

Αν ο σταθμός Β είναι σε λειτουργία και ο χρήστης 
απών τότε το μήνυμα αποθηκεύεται στο Ηλεκτρονικό 
Ταχυδρομικό Κόυτι (ΗΤΚ) του σταθμού Β και ο στα
θμός Α ειδοποιείται πάλι για την ορθή διαβίβαση του 
μηνύματος. Αν ο σταθμός Β είναι εκτός λειτουργίας 
τότε το μήνυμα αποθηκεύεται προσωρινά στο σταθμό 
Α και περιμένει την ενεργοποίηση του σταθμού Β για 
την πραγματοποίηση της διαβίβασης του μηνύματος 
και στην περίπτωση αυτή ο χρήστης του σταθμού Α 
ειδοποιείται για την κατάσταση του μηνύματος. Ακόμα 
το σύστημα δίνει τη δυνατότητα να στέλνουμε το μή
νυμα όποτε θέλουμε και σε όσους σταθμούς θέλουμε, 
να αποθηκεύουμε τα μηνύματα στους σταθμούς που 
εμείς θέλουμε, να δίνουμε προτεραιότητα στα μηνύ
ματα, να επεξεργαζόμαστε τα μηνύματα που λαμβά
νουμε και να ξαναστέλνουμε σε πολλές δ/νσεις κ.τ.λ. 
Ό λες αυτές οι ευκολίες θα αναπτυχθούν πιο κάτω με 
περισσότερες λεπτομέρειες.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ Η/Τ.

Ένα τυπικό σύστημα Η/Τ αποτελείται από τα πιο 
κάτω βασικά συστατικά μέρη:

1. Σταθμός επικοινωνίας (TERMINALS).

Είναι οι σταθμοί μέσω των οποίων τα μηνύματα δη- 
μιουργούνται, καταχωρούνται και εμφανίζονται για να 
αναγνωσθούν. Ένας τυπικός σταθμός επικοινωνίας 
αποτελείται από μια οθόνη και ένα πληκτρολόγιο.

2. Πρόγραμμα λειτουργίας (SOFTWARE).
Είναι ένα ευέλικτο πακέτο το οποίο εκτελεί όλες τις 

λειτουργίες που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία 
του Η/Τ. Είναι το πιο ευαίσθητο και ακριβό από τα 
συστατικά μέρη του Η/Τ.

3. Κεντρικό Η/Τ (HOST COMPUTERS).
Ο κεντρικός Η/Υ κατευθύνει τα μηνύματα από στα

θμό σε σταθμό, αποθηκεύει τα μηνύματα στη μνήμη 
του όταν και για όσο χρόνο χρειάζεται και τέλος αντα- 
ποκρίνεται στις κλήσεις των χρηστών για επικοινωνία 
(παίρνει τις κλήσεις, τις αξιοποιεί, τις ταξινομεί κατά 
σειρά προτεραιότητας και απαντά).

4. Τό δίκτυο επικοινωνίας (ΝΕΤΌΡΚ).
Είναι το μέσο που συνδέει τους σταθμούς μεταξύ 

τους και με τον Η/Υ. Επιτρέπει το πέρασμα των μηνυ
μάτων από τους σταθμούς στον Η/Υ και αντίστροφα 
χωρίς απώλειες και σε ταχύτητα που επιτρέπει το χρη
σιμοποιούμενο μέσο.

Το δίκτυο επικοινωνίας μπορεί να είναι είτε τοπικό 
(LOCAL) είτε δημόσιο (PUBLIC). Το τοπικό είναι πάν
τοτε ιδιωτικό και τα χρησιμοποιούμενα μέσα επιλέγον
ται από τους χρήστες του συστήματος, είναι νέα τε
χνολογία και παρέχει μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα 
στη μεταβίβαση των μηνυμάτων. Χρησιμοποιείται για 
επικοινωνία σε μικρές αποστάσεις (εντός κτιρίου, συ
στάδα κτιρίων ή κτιρίων που απέχουν λίγα χιλιόμετρα).

Το δημόσιο δίκτυο επικοινωνίας παρέχει τη δυνα
τότητα επικοινωνίας σε μακρινές αποστάσεις και σχε
δόν πάντοτε σαν σταθμοί αποστολής και παραλαβής 
χρησιμοποιούνται Η/Υ. Το επικοινωνιακό υλικό που 
χρησιμοποιείται είναι, είτε μισθωμένες γραμμές του 
εθνικού ή διεθνούς τηλεφωνικού δικτύου και εξασφα
λίζεται με μικρό κόστος, είτε ιδιωτικές γραμμές οι 
οποίες δίνουν μεγαλύτερη πιστότητα αλλά με μεγάλο 
κόστος. Το Δημόσιο δίκτυο έχει μικρότερη ακρίβεια 
και ταχύτητα μεταφοράς μηνυμάτων από το τοπικό 
δίκτυο.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η/Τ

Για να επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία ενός Η/Τ εί
ναι απαραίτητο να υπάρχουν στη διάθεση των χρηστών 
οι ακόλουθες ευκολίες:

1. Το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομικό Κουτί (ΗΤΚ).

Το ΗΤΚ είναι μνήμη Η/Υ παραχωρημένη σε κάθε
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χρήστη του συστήματος. Μοιάζει με τις ταχυδρομικές 
θυρίδες των υπαλλήλων στις εισόδους των υπηρεσιών. 
Η παραχωρούμενη μνήμη είναι το βασικό χαρακτηρι
στικό που διαφοροποιεί το Η/Τ από τις άλλες τεχνολο
γίες όπως FACSIMILE, TELEX και VIEWDATA. Στο ΗΤΚ 
λαμβάνονται όλα τα μηνύματα για το συγκεκριμένο 
σταθμό όπου προσωρινά αποθηκεύονται μέχρι λή- 
ψεως από το χρήστη.

Το ΗΤΚ μπορεί να ανήκει είτε σε ένα χρήστη που 
έχει αποκλειστική προσπέλαση είτε σε μια ομάδα χρη
στών αμοιβαία αποδεκτών. Κάθε ΗΤΚ σε ένα σύστημα 
Η/Υ φέρει αποκλειστική διεύθυνση προς την οποία 
στέλνονται όλα τα μηνύματα και επειδή κάθε ΗΤΚ εί
ναι, σχεδόν πάντοτε, αφιερωμένο σε ένα χρήστη μπο
ρούν να αποτελέσουν την ταχυδρομική διεύθυνση του 
αντίστοιχου ΗΤΚ του εν λόγω χρήστη. Κάθε χρήστης 
έχει προσπέλαση στο δικό του ΗΤΚ από το δικό του 
σταθμό. Μερικά σύγχρονα συστήματα δίνουν τη δυνα
τότητα στους χρήστες να προσπελάσουν το ΗΤΚ τους 
από οποιοδήποτε σταθμό στο σύστημα.

Το ΗΤΚ μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα μη
νύματα για παραλαβή από το χρήστη. Το σύστημα 
περιέχει τη δυνατότητα ειδοποίησης του χρήστη για 
τα μηνύματα που περιμένουν, και ακόμη επιτρέπει 
προσωρινή αποθήκευση των μηνυμάτων μετά την ανά
ληψη και διάβασμά τους.

2. Η προετοιμασία του μηνύματος.

Το προς διάβασμα μήνυμα αποτελεΐται από 2
μέρη:

α) Την επικεφαλίδα, δηλαδή τις διευθύνσεις του ή 
των ΗΤΚ που πρόκειται να λάβουν το μήνυμα και μερι
κές άλλες παραμέτρους σχετικές με την παράδοση 
του μηνύματος.

Η επικεφαλίδα είναι δυνατό να περιλαμβάνει γενι
κές πληροφορίες γύρω από το μήνυμα, όπως ημερο
μηνία σφράγισης, όνομα αποστολέα, τίτλο μηνύματος, 
βαθμό ασφαλείας, προτεραιότητα, κ.τ.λ. και β) το κυ
ρίως σώμα, που περιλαμβάνει το πραγματικό κείμενο.

Κατά την προετοιμασία του μηνύματος είναι δυ
νατό να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες ευκολίες:

-  Επεξεργασία του κειμένου με Η/Υ (WORD PRO
CESSING).

-Σχολίαση των λαμθανομένων μηνυμάτων.
-χρησιμοποίηση προφόρμας (προσχεδιασμένα 

έντυπα, MENUS).
-  Ηλεκτρονικό βιβλίο σημειώσεων για την αρχειο

θέτηση σημειώσεων ή εκφράσεων που επαναλαμβά
νονται σε πολλά συνήθη κείμενα.

Οι πιο πάνω ευκολίες είναι δυνατόν να καλυφθούν 
από ένα μικρό Η/Υ που έχει τη δυνατότητα επεξεργα
σίας κειμένων (WORD PROCESSOR) και είναι συνδε- 
δεμένος στο δίκτυο που εξυπηρετεί το Η/Τ. Η επεξερ
γασία του κειμένου γίνεται OFF - LINE στο WORD 
PROCESSOR και κατόπιν διαβιβάζεται από το Η/Τ.

3. Αποστολή μηνύματος.

Το σύστημα Η/Τ έχει την ικανότητα διαβίβασης μη
νυμάτων από σταθμό σε σταθμό και είναι εύκολο στη 
χρήση του από οποιοδήποτε άτομο με ή χωρίς γνώση 
χειρισμού Η/Υ. Οι ευκολίες που πρέπει να έχει κάθε 
Η/Τ για να είναι εύκολη η χρήση του από οποιοδήποτε 
χρήστη είναι:

α. Η τήρηση ευρετηρίου χρηστών με πληροφορίες 
όπως, όνομα, διεύθυνση γραφείου, τίτλος δουλειάς, 
κ.τ.λ. Οι χρήστες του συστήματος πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα εύκολης χρησιμοποίησης του ευρετηρίου

για την επαλήθευση των διευθύνσεων και ονομάτων 
των χρηστών που απευθύνουν τα μηνύματά τους. Αν 
κατά την επαλήθευση διαγνωσθεί λάθος, το σύστημα 
έχει τη δυνατότητα ειδοποίησης του ενδιαφερομένου 
χρήστη.

β. Παράδοση μηνύματος σε προκαθορισμένο 
χρόνο. Είναι η ικανότητα του συστήματος να διαβιβά
ζει τα μηνύματα μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά όρια. 
Σε περίπτωση μη παράδοσης του μηνύματος ή διακο
πής της παράδοσης ανεξάρτητα από τη βούληση του 
αποστολέα, το σύστημα γνωστοποιεί αυτόματα στον 
αποστολέα την κατάσταση που βρίσκεται το διαβιβα- 
σθέν μήνυμα.

γ. Ταυτόχρονη αποστολή μηνυμάτων σε πολλές 
διευθύνσεις.

Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα της ταυτόχρο
νης αποστολής μηνύματος σε περισσότερες της μιας 
δ/νσης ανεξάρτητα της ταυτόχρονης παραλαβής των 
μηνυμάτων αυτών. Για τη διευκόλυνση της ταυτόχρο
νης διαβίβασης μηνυμάτων σε πολλούς σταθμούς το 
σύστημα τηρεί καταλόγους διανομής οι οποίοι συντη
ρούνται και επεξεργάζονται συνεχώς ανάλογα με τις 
απαιτήσεις των χρηστών.

Ακόμα ο αποστολέας μπορεί να χρησιμοποιεί συν- 
τομογραφία ή κωδικογράφηση των διευθύνσεων των 
παραληπτών. Η συντομογραφία ή η κωδικογράφηση 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η εξατο- 
μίκευση του παραλήπτη.

δ. Προτεραιότητα μηνυμάτων
Οι χρήστες του Η/Τ έχουν τη δυνατότητα να καθο

ρίζουν προτεραιότητες για τα μηνύματα που είναι 
προς αποστολή. Ή προτεραιότητα των μηνυμάτων 
αναγράφεται στην επικεφαλίδα.



Κάτοψη γραφείων, που χρησιμοποιούν την προηγμένη αυτή μορφή της πληροφορικής τεχνολογίας

ε. Γνωστοποίηση κατάστασης μηνύματος.
Οι χρήστες του Η/Τ πολλές φορές θέλουν να γνω

ρίζουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα μηνύματα που 
τους ενδιαφέρουν, είναι δρομολογημένα για διαβί
βαση, έχουν διαβιβασθεί, βρίσκονται στο ταχυδρομικό 
κουτί κάποιου σταθμού κ.τ.λ. Ό λες αυτές οι καταστά
σεις στις οποίες ενδεχομένως βρίσκονται τα μηνύματα 
είναι εύκολο να γνωστοποιηθούν στο χρήστη είτε όταν 
το ζητήσει ο ίδιος είτε όταν προβλέπεται σαν αντί
δραση του συστήματος μετά την ολοκλήρωση μιας 
διαδικασίας ή την ανακάλυψη κάποιου λάθους, 

στ. Αυτόματη δρομολόγηση:
Μερικά Η/Τ παρέχουν εναλλακτικές επιλογές του 

μέσου διαβίβασης των μηνυμάτων:
Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο, PACKET SWITCHING 

δίκτυο, ιδιωτικό δίκτυο ή μισθωμένες γραμμές. Η επι
λογή δικτύου γίνεται αυτόματα από το σύστημα λαμ- 
βανομένων υπόψη του κόστους, της προτεραιότητας, 
του χρόνου παράδοσης την ικανότητα χειρισμού μη
νυμάτων κ.τ.λ.

ζ. Επικοινωνία με άλλα δίκτυα:
Τα σημερινά συστήματα Η/Τ έχουν τη δυνατότητα 

επικοινωνίας με άλλα δίκτυα Η/Τ, αυτό σημαίνει οτι 
κάποιος χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με οποιον- 
δήποτε χρήστη ενός άλλου δικτύου όπως επικοινωνεί 
με τους χρήστες του δικού του δικτύου, αρκεί μόνο τα 
δίκτυα να επικοινωνούν μεταξύ τους. Τα προβλήματα 
της σύνδεσης δύο ή περισσοτέρων δικτύων είναι πάρα 
πολλά και αφορούν κυρίως τη συμβιβαστικότητα των 
HARDWARE και SOFTWARE των διαφόρων δικτύων 
μεταξύ τους.

4. Παραλαβή μηνυμάτων.

Οι σημερινές απαιτήσεις των χρηστών Η/Τ, για να 
εξυπηρετηθούν προϋποθέτουν δυναμικό και ευέλι
κτο σύστημα με πάρα πολλές δυνατότητες, οι πιο ση
μαντικές των οποίων είναι:

α. Το ψάξιμο του Η/Τ.
Πολύ συχνά το σύστημα Η/Τ παρέχει μεθόδους για 

το ψάξιμο του HJK και το διάβασμα των μηνυμάτων 
που είναι αποθηκευμένα σ’ αυτό. Ένα σύστημα δει
κτών με τυχαία προσπέλαση χρησιμοποιείται συνήθως 
για το σκοπό αυτό.

β. Επιλογή μηνύματος.
Κάθε χρήστης συστήματος Η/Τ μπορεί να επιλέξει 

και διαβάσει όποιο μήνυμα θέλει από το ΗΤΚ του. Τα 
μηνύματα επιλέγονται είτε ατομικά, ένα κάθε φορά, 
είτε ομαδικά σε προκαθορισμένες ομάδες.

Η επεξεργασία των μηνυμάτων στις επιλεγόμενες 
ομάδες γίνεται σειριακά και αυτόματα με μέριμνα του 
συστήματος.

γ. Ειδοποίηση για τη λήψη μηνυμάτων.
Τα μηνύματα που λαμβάνει ένας σταθμός Η/Τ απο

θηκεύονται στο ΗΤΚ του σταθμού και περιμένουν ανά
κληση και χρησιμοποίηση από το χρήστη του σταθμού. 
Επειδή σε ένα ΗΤΚ μπορεί να είναι πολλά μηνύματα, εν 
γνώσει του χρήστη, το σύστημα Η/Τ ειδοποιεί αυτό
ματα το χρήστη του σταθμού στην περίπτωση νέων 
αφίξεων μηνυμάτων, και στην περίπτωση που κάποιο 
μήνυμα είναι επείγον και χρήζει άμεσης επέμβασης. 
Ακόμα το σύστημα του Η/Τ παρέχει τη δυνατότητα 
υπενθύμισης στο χρήστη κατά τακτικά χρονικά δια
στήματα ότι μερικά μηνύματα περιμένουν στο ΗΤΚ για 
εκτέλεση. Ο χρόνος υπενθύμισης ρυθμίζεται από τον 
ίδιο το χρήστη.
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Αποψη σύγχρονων δικτύων τηλεπικοινωνιών (LAN’S WAN's) που είναι η βασική 
προϋπόθεση του Η/Τ

δ. Επανάληψη μηνυμάτων.
Το σύστημα Η/Τ παρέχει τη δυνατότητα της επανά

ληψης μηνυμάτων την ώρα που διαβάζονται. Τα νέα 
μηνύματα μπορεί να είναι είτε απλές επαναλήψεις των 
πρωτοτύπων μηνυμάτων είτε επαναλήψεις τούτων 
τροποποιημένων (με προσθήκες ή / και διαγραφές).

ε. Επαναποστολή και λοιποί χειρισμοί μηνυμάτων.
Μηνύματα που λαμβάνονται από κάποιο σταθμό 

μπορούν να διαβιβασθούν σε άλλους σταθμούς σύμ
φωνα με τη βούληση του χρήστη. Πολλές φορές τα 
μηνύματα από κάποιο σταθμό δεν διαβιβάζονται κατ’ 
ευθείαν στον τελικό παραλήπτη, αλλά σε κάποιον άλλο 
ενδιάμεσο σταθμό υπεύθυνο για την έγκριση και διόρ
θωση του προς αποστολή κειμένου.

Η διαδικασία έγκρισης μοιάζει με τη διαδικασία 
υπογραφής των συμβατικών κειμένων. Άλλες εύκολες 
επεξεργασίες μηνυμάτων που παρέχονται στους χρή
στες συγχρόνων Η/Τ είναι :

I. Διαγραφή ή τροποποίηση μηνύματος.
II. Αρχειοθέτηση των μηνυμάτων στα προσωπικά 

αρχεία των χρηστών. (Η αρχειοθέτηση σε πολλά συ
στήματα γίνεται ταυτόχρονα με το διάβασμα των μη
νυμάτων αν είναι επιθυμητή. Η αρχειοθέτηση γίνεται 
σε προϋπάρχοντα ή ξεχωριστά αρχεία.

III. Η μεταφορά μηνυμάτων από αρχείο σε αρχείο.
IV. Ανάκληση μηνυμάτων από αρχείο και διαβίβαση 

όπως έχει, ή αφού τροποποιηθεί.
V. Τήρηση OFF - LINE αρχείων, κ.τ.λ.

5. Αρχειοθέτηση και εκμετάλλευση μηνυμάτων:

Τα μηνύματα αφού διαβασθούν, είτε διαγράφονται 
από το ΗΤΚ, είτε αρχειοθετούνται.

Για την αρχειοθέτηση το σύστημα διαθέτει ειδικό 
χώρο για κάθε χρήστη. Οι χρήστες έχουν τη δυνατό
τητα να οργανώνουν το αποθηκευτικό τους χώρο κατά 
βούληση.

Επιπρόσθετα στην αρχειοθέτηση τα σύγχρονα συ
στήματα Η/Τ παρέχουν τη δυνατότητα εκμετάλλευσης 
των αρχειοθετουμένων μηνυμάτων.

6. Ασφάλεια μηνυμάτων.

Είναι προφανές ότι το Η/Τ έχει αρκετά προβλήματα 
ασφάλειας τα οποία δεν υπάρχουν στα μέχρι σήμερα 
συμβατικά ταχυδρομεία. Τα πιο σημαντικά συνδέονται 
με τα δίκτυα επικοινωνίας καθόσο τα σημερινά δίκτυα 
επικοινωνίας, ιδιαίτερα στη χώρα μας, δεν ικανοποιούν 
πλήρως την ακριβή και ασφαλή ηλεκτρονική διαβίβαση

δεδομένων. Τα προβλήματα ασφαλούς διαβίβασης 
δεδομένων μπορούν να ιδωθούν από δύο σκοπιές.

α. Ό ταν το σύστημα Η/Τ λειτουργεί σε φιλικό περι
βάλλον οπότε αναφερόμαστε σε προβλήματα όπως, 
ακεραιότητα μηνύματος, προτεραιότητες, δρομολό
γηση, χρέωση, ανακάλυψη και διόρθωση λαθών, τή
ρηση BACK - UP κ.τ.λ. και

β. Όταν το σύστημα Η/Τ λειτουργεί σε εχθρικό 
περιβάλλον, οπότε αναφερόμαστε σε προβλήματα 
όπως υποκλοπές, εσκεμμένες καταστροφές, αλ
λοίωση μηνυμάτων κ.τ.λ.

7. Καταγραφή μηνυμάτων Η/Τ (MESSAGE LOG
GING).

Για κάθε σύστημα Η/Τ είναι απαραίτητο να γίνεται 
καταγραφή της διακίνησης των μηνυμάτων και της 
δραστηριότητας των σταθμών. Ποιος χρησιμοποιεί το 
σύστημα, πότε και ποιος σταθμός λαμβάνει πιο μή
νυμα, πολλές φορές είναι απαραίτητο να το γνωρί
ζουμε κάθε στιγμή.

8. Τρόποι υλοποίησης Η/Τ.

Το Η/Τ είναι μια αρκετά νέα τεχνολογία και χρειά
ζεται μεγάλη προσοχή κατά την υλοποίησή της καθόσο 
όλα τα συστατικά του μέρη ευρίσκονται σε έρευνα και- 
συνεχώς βελτιώνονται. Μέχρι σήμερα τρεις διαφορε
τικοί τρόποι υλοποίησης έχουν λειτουργήσει με επιτυ-' 
χία:

α. Αγορά ή μίσθωση του κατάλληλου HARDWARE, 
SOFTWARE, TERMINALS και δικτύου επικοινωνίας. Εί
ναι η πιο δαπανηρή μέθοδος αλλά και η πιο ευέλικτη ως 
προς την προσαρμογή στο πρόβλημα και με το καλλί
τερο δυνατό τρόπο επίλυσής του.

β. Αν υπάρχει το HARDWARE, αγορά ή μίσθωση 
καταλλήλου πακέτου SOFTWARE συμβιβασθούν με το 
υπάρχον HARDWARE. Μερικές φορές οι πωλητές πα
κέτων (SOFTWARE) διαβεβαιώνουν ότι τα πακέτα τους 
είναι συμβιβαστά με μικρές μετατροπές ή προσθήκες 
είτε στο HARDWARE είτε στο πακέτο, αλλά κατά την 
υλοποίηση το κόστος των τροποποιήσεων ή / και 
προσθηκών πολλές φορές υπερβαίνει το κόστος της 
περίπτωσης (α) ανωτέρω και ακόμη κατά την υλο
ποίηση εμφανίζονται πολλά λειτουργικά προβλήματα. 
Γιαυτό στην περίπτωση αυτή χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή από τους αναλυτές και σχεδιαστές του συ
στήματος αν αποφασισθεί προμήθεια παρομοίων πα
κέτων.

γ. Είναι η περίπτωση μίσθωσης ευκολιών Η/Τ από 
ένα γραφείο μίσθωσης (SERVICE BUREAU). Στην 
περίπτωση αυτή έχουμε μικρότερο κόστος, πλην όμως 
η παρεχόμενη ασφάλεια είναι πολύ μικρή.

Η προμήθεια συστήματος Η/Τ είναι παρόμοια της 
προμήθειας συστήματος Η/Υ και γιαυτό είναι απαραί
τητες οι ίδιες ενέργειες.

Μελέτη σκοπιμότητας, μελέτη διάγνωσης δυνατο
τήτων υλοποίησης, ανάλυση συστήματος σχεδιασμός, 
συστήματος ανάπτυξη συστήματος, υλοποίηση, αξιο
λόγηση, συντήρηση, είναι τα βασικά βήματα του αλγο- 
ριθμού ανάπτυξης συστήματος Η/Τ. Ο χώρος της I 
Αστυνομίας είναι απόλυτα ενδεδειγμένος για την I 
εφαρμογή της πληροφορικής τεχνολογίας και ιδιαί- 
τέρα του Η/Τ που εξασφαλίζει ταχύτατη και ακριβή I 
επικοινωνία και επί πλέον σημαντικές οικονομίες χρό
νου και χρήματος.

Έχω τη γνώμη ότι, όταν, η αστυνομία χρησιμοποιεί I 
την πληροφορική τεχνολογία, καθίσταται λειτουργι- I 
κότερη, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη παρά 
ποτέ σε όλους τους τομείς δράσης της.
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ΘΕΑΤΡΟ Θίασος Καρέζη -  Καζάκου 
στο έργο «Έ ν τα  Γκάμπλερ»

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζονται 
οι παραστάσεις του θεατρικού έρ
γου «ΕΝΤΑ ΓΚΑΜΠΛΕΡ», από τον 
θίασο Καρέζης - Καζάκου, στο Θέα
τρο ΑΘΗΝΑΙΟΝ της οδού Ακαδημίας
3.

Η ΕΝΤΑ ΓΚΑΜΠΛΕΡ ένα από τα 
δημιουργήματα του γηραιού Νορ
βηγού δραματουργού Ερρίκου 
Ίψεν, τέλειωσε το 1890. Στο πέρα
σμα του χρόνου έμεινε όμως αναλ
λοίωτο και θα παραμείνει ατόφιο και 
αληθινό, ζωντανό και επίκαιρο.

Το ρεαλιστικό Ιψενικό αριστούρ
γημα, ενσαρκώνεται από ένα απί
θανο επιτελείο ερμηνευτών, μέσα σ’ 
ένα φανταστικό σκηνικό της Λίζας 
Ζαΐμη, σε σκηνοθεσία του Μίνου Βο- 
λανάκη που έκαμε και τη μετάφραση 
του έργου.

Ευσυνείδητοι αλλά και ευαίσθητοι 
οι «ώριμοι» ηθοποιοί - ερμηνευτές, 
«παίζουν τους χαραχτήρες του έρ
γου μ ’ ένα μεστό και σπάνιο τρόπο, 
όπως ακριβώς έχουν δοθεί από τον 
μεγάλο δημιουργό τους».

Η κεντρική ηρωίδα του έργου 
Έντα Γκάμπλερ που ενσαρκώνει η 
Τζένη Καρέζη βρήκε το «μάστορά» 
της, καθώς η πρωταγωνίστρια με τον 
καινούριο ρόλο της, δίνει ένα ακόμη 
πετυχημένο τεστ των απεριόριστων 
δυνατοτήτων της, δικαιώνοντας την 
ατέρμονη καλλιτεχνική της πορεία 
στο θέατρο. Πεπειραμένη όπως εί
ναι, μα και γοητευτική, ζωντανεύει 
στο ρόλο της αινιγματικής και μυ
στηριώδους αυτής γυναικείας μορ
φής, με μοναδική υποκριτική, κρα
τώντας το θεατή σε συνεχή υπερέν
ταση.

Ο Δόκτορας της Ιστορίας Γιόρικεν 
Τέσμαν, είναι ο άνθρωπος που θα 
την αποκαταστήσει κοινωνικά μ ’ ένα 
γάμο - προσφορά, χωρίς όμως να 
μπορέσει να δώσει τίπρτα άλλο... Ο 
Γιώργος Μιχαλακόποσλος που υπο
δύεται τον «άχαρο» αυτό ρόλο, απο
καλύπτει το «αληθινό» και πηγαίο 
καλλιτεχνικό του τάλαντο.

Ο Κώστας Κοζάκος, μοναδικός και 
ανεπανάληπτος στο ρόλο του Έϊ- 
λερτ Λεβμποργκ, είναι ο άνθρωπος 
που ενδόμυχα αγάπησε η Έντα, 
αλλά κι αυτός που σκότωσε μέσα της 
κάθε ανθρώπινο και ωραίο. Η συνερ
γασία του με την παιδική φίλη της 
Έντα, που μετέπειτα γίνεται μια 
δροσερή και ανέμελη, ικανή να επι
βιώσει κυρία Έλβστετ - Ματερίνα 
Βασιλάκου -  καθώς και τα ταμπού

Σκηνή από το θεατρικό έργο «Έντα Γκάμπλερ»

της εποχής γύρω από την απελευ
θέρωση και την χειραφέτηση του 
γυναικείου φύλου, αποτελούν τα αί
τια της τραγικής και δραματικής 
μορφής του έργου.

Οι δευτερεύοντες ρόλοι των λοι
πών συντελεστών, της γεροντοκό
ρης θείας Τζουλιάνας Τέσμαν -  
Ντάρα Βολανάκη, του γεροντοπαλί- 
καρου δικαστή Μπρακ -  Γιώργος 
Μοαχίδης, και της υπηρέτριας του 
Τέσμαν, Μπέρτας -  Ζωή Βουδούρη, 
αναπλάθονται σε πρωταγωνιστι

κούς, ύστερα από τις συγκλονιστι
κές ερμηνείες των παραπάνω καλλι
τεχνών.

Τόσο το θέμα του έργου, όσο και οι 
συντελεστές της παράστασης, δί
νουν το δικαίωμα να ισχυριστεί ανε- 
πιφύλαχτα κανείς, ότι πρόκειται για 
μια δίωρη παράδοση στο μάθημα της 
κοινώνιολόγιας, που απευθύνεται 
σε εκλεκτικούς και απαιτητικούς 
θεατές. Σ ’ εκείνους που αναζητούν 
να βρουν συνέπεια και ποιότητα στο 
θέαμα.
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Πέντε νέοι καλλιτέχνες 
δύο μεγάλα βραβεία4

Ο Μάρκος Καμπάνης και το έργο του «Σύνθεση II, 1984»

Πέντε σχετικά νέοι καλλιτέχνες 
της παλέττας, θα εκπροσωπήσουν 
την φήμη αλλά και την παράδοση της 
χώρας μας, πάνω στο χρώμα και την 
τέχνη, στην μεγάλη διεθνή έκθεση 
«15η ΜΠΙΕΝΑΛΕ» που πραγματο
ποιείται στην Αλεξάνδρεια της Αι- 
γύπτου.

Οι έλληνες ζωγράφοι, Μάρκος 
Καραμπάνης, Ελένη Δωρή, Γιάννης 
Κόττης και Ηλίας Χαρίσης, καθώς 
και ο γλύπτης Γιώργος Λιάππας, ε ί
ναι αυτοί που θα πάρουν μέρος στην 
Μπιενάλε, και θα αποτελέσουν την 
καλλιτεχνική αντιπροσωπεία της 
χώρας μας, στην καλλιτεχνικά και 
ιστορικά ισάξια, χώρα των φαραώ.

Η επιλογή των εκπροσώπων μας 
καλλιτεχνών, έγινε από το υπουρ
γείο Πολιτισμού και Επιστημών μετά 
από απόφαση της επιτροπής εικα
στικών του Υπουργείου και ύστερα 
από πρόταση που υπέβαλε η τεχνο- 
κριτικός Έφη Ανδρεάδη.

Η Μπιενάλε της Αλεξάνδρειας 
ήταν μια κίνηση των καλλιτεχνών 
των Μεσογειακών χωρών, αλλά με 
την πάροδο του χρόνου διεθνο
ποιήθηκε με αποτέλεσμα να συμμε
τέχουν σ’ αυτήν σήμερα πολλές άλ
λες χώρες, όπως οι Σκανδιναβικές, ο 
Καναδάς, οι Η.Π.Α. κ.τ.λ.

Για ένα μήνα που θα είναι και η 
διάρκεια της έκθεσης, το Μουσείο 
Καλών Τεχνών της Αλεξάνδρειας, θα 
φιλοξενήσει τα έργα ζωγραφικής και 
τις σύγχρονες αντιλήψεις και τεχνι
κές στο «παιχνίδισμα» που κάνει το 
χρώμα με το φως, ενός μεγάλου 
καλλιτεχνικού μωσαϊκού του πλα
νήτη μας, σ’ αυτό το 15ο ραντεβού 
της τέχνης.

Οι «κομισάριοι», όπως λέγονται οι 
οργανωτές της κάθε χώρας που με
τέχει, θα αποτελέσουν την διεθνή 
επιτροπή, που θα απονείμει τα βρα
βεία στους «άριστους».

Στην φετεινή «καλλιτεχνική φιέ
στα», το Υπουργείου Πολιτισμού και 
Επιστημών, αποφάσισε και εξέδοσε 
για πρώτη φορά, ειδικό κατάλογο 
στην ελληνική και γαλλική γλώσσα, 
διανθισμένο με φωτογραφίες έργων 
που θα εκτεθούν καθώς και τα βιο- 
γραφικά στοιχεία των συμμετασχόν- 
των ελλήνων δημιουργών.

•  Οι πέντε έλληνες καλλιτέχνες 
που θα συμμετάσχουν είναι σχετικά 
νέοι στην ηλικία, αλλά έχουν όλοι

κάνει μετά το '80 ατομικές εκθέσεις 
στην Αθήνα.

•  Ο Μάρκος Καμπάνης, γεννή
θηκε στην Αθήνα, το 1955. Έζησε 
στο Λονδίνο (από το 1974 ως το 1980) 
όπου σπούδασε ζωγραφική στο Nim- 
bledon School of Art και στο St. Mar
tin’s School of Art.

Εκτός από ομαδικές εκθέσεις, 
έχει κάνει δύο ατομικές στην Αθήνα, 
στη γκαλερί «Ώρα» το 1979 και το 
1983.

•  Η Ελένη Δωρή, γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1956. Σπούδασε ζωγρα
φική στο Central School of Art και 
Slade School of Art του Λονδίνου. Τι
μήθηκε το 1979 με το βραβείο Μοη- 
nington. Ζει στο Λονδίνο, όπου τον 
περασμένο χρόνο ήταν βοηθός του 
γλύπτη Anthony Caro, ενώ φέτος δι
δάσκει στο Πόρτσμουθ. Έχει κάνει 
μια ατομική έκθεση στον «Δεσμό» το 
1983.

•  Ο Γιάννης Κόττης σπούδασε
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Ο Ηλίας Χαρίσης και το έργο του «Σύνθεση II»

στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, 
με δασκάλους τον Νικολάου και τον 
Μόραλη, καθώς και σκηνογραφία με 
τον Βασιλειάδη. Έχει επίσης σπου
δάσει γραφικές τέχνες στη σχολή 
Δοξιάδη. Το 1980 πήρε υποτροφία 
από την ΑΣΚΤ, για να συνεχίσει τις 
σπουδές του στο Παρίσι, στην Ecole 
des Beaux Arts. Έχει κάνει τρεις 
ατομικές εκθέσεις στο Παρίσι και 
δύο στην Αθήνα (στην γκαλερί 
Ζουμπουλάκη, το 1982 και το 1984).

•  Ο Ηλίας Χαρίσης, σπούδασε 
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
με καθηγητές τους Μυταρά, Μό
ραλη, Κοκκινίδη. Αποφοίτησε από το 
εργαστήριο ζωγραφικής του Κοκκι
νίδη. Έκανε μια ατομική έκθεση 
στην γκαλερί «Δεσμός» το 1983.

•  Ο Γιώργος Λάππας σπούδασε 
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 
Αποφοίτησε από το εργαστήριο Γλυ
πτικής των Γ. Παππά και Γ. Νικο- 
λαΐδη. Έχει λάβει μέρος στη 12η 
Μπιενάλε Νέων, στο Μουσείο Μον
τέρνας Τέχνης του Παρισιού το
1982. Επίσης, στην έκθεση γλυπτι
κής του Βελγίου, στα Ευρωπάλια '82 
και στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο 
το 1982. Έχει κάνει τρεις ατομικές 
εκθέσεις στην ΑΣΚΤ το 1981 και στην 
γκαλερί Ζουμπουλάκη το 1981 και
1983. Η Ελένη Δωρή και το έργο της «Το Ροζ Βάζο-
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Τι είναι και που οφείλεται 
η αρτηριακή υπέρταση

Το περιοδικό μας απ’ αυτό το τεύχος θα αρχίσει να 
δημοσιεύει άρθρα ιατρικού ενδιαφέροντος ώστε να 
συμβάλλει στην καλύτερη πληροφόρηση των αναγνω
στών μας.

Α ρτηριακή υπέρταση (Α.Υ.) είναι η πάθηση κατά 
την οποία η πίεση του αίματος στις αρτηρίες 
είναι υψηλότερη του φυσιολογικού και υπερβαί
νει το όριο που χρειάζεται για να επιτευχθεί επαρκής 

αιμάτωση στα όργανα του σώματος.

Η Α.Υ. και οι επιπλοκές της αποτελούν σήμερα με
γάλο ιατροκοινωνικοοικονομικό πρόβλημα. Υπολογί
ζεται ότι το 15 -  20% του ενήλικου πληθυσμού του 
Δυτικού κόσμου πάσχει από αρτηριακή υπέρταση. 
Δυστυχώς από το ανωτέρω ποσοστό μόνον το 40% 
γνωρίζει τη νόσο του και μόνον 20% υποβάλλεται σε 
αγωγή. Αλλά και από το ποσοστό αυτό μόνο το 7% 
κάνει σωστή αντιυπερτασική αγωγή.

Σαφή διαχωριστικά όρια μεταξύ υπότασης -  φυσιο
λογικής πίεσης -  υπέρτασης δεν υπάρχουν. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στο ότι η αρτηριακή πίεση διαφέρει 
από άτομο -  σε άτομο.

Τα πιο παραδεκτά κριτήρια για το διαχωρισμό του 
πληθυσμού με βάση τις μετρήσεις της αρτηριακής 
πίεσης είναι σήμερα τα εξής:
1) φυσιολογική πίεση 140 -  90ΜΜ HG
2) οριακή πίεση 140-160/90-95 MM HG
3) υπέρταση πάνω από 160/95 MM HG

Η Α.Υ. ανάλογα με τη βαρύτητα της διακρίνεται σε 
ήπια, μέτρια, βαριά και κακοήθη. Κάθε μια μορφή θέλει 
και ξεχωριστή φαρμακευτική αγωγή.

Η Α.Υ. μπορεί να εμφανίζεται είτε σαν ξεχωριστή 
πάθηση, είτε σαν εκδήλωση άλλης νόσου η ανωμαλίας. 
Στην πρώτη περίπτωση που είναι και η μεγαλύτερη 
(75% περίπου) καμιά πάθηση υπεύθυνη για την υπέρ
ταση δεν βρίσκεται. Ενοχοποιούνται η κληρονομικό
τητα, η παχυσαρκία, το είδος του επαγγέλματος, η 
έλλειψη φυσικής άσκησης, η διατροφή, η χρήση κα
πνού και οινοπνευματωδών. Αντίθετα στη δεύτερη κα
τηγορία είναι δυνατή η διάγνωση του αίτιου, συνηθέ- 
στερα των οποίων είναι παθήσεις των νεφρών 15% 
(χρόνια πυελονεφρίτιδα, χρόνια σπειραματονεφρί- 
τιδα, στένωση νεφρικών αρτηριών, πολυκυστικοί νε- 
φροί κ.τ.λ.), παθήσεις των ενδοκρινών αδένων (υπερ
θυρεοειδισμός, υποθυρεοειδισμός, σακχαρώδης δια
βήτης κ.τ.λ.).

υνηθέστερες επιπλοκές της Α.Υ. είναι:
1) από την καρδιά (στεφανιαία ανεπάρκεια, καρ
διακή ανεπάρκεια)

2) από το κεντρικό νευρικό σύστημα (εγκεφαλική αι
μορραγία, εγκεφαλοπάθεια).
3) από τα νεφρά (νεφρική ανεπάρκεια).

Όσο υψηλότερη είναι η πίεση τόσο περισσότερες 
οι επιπλοκές της και τόσο μεγαλύτερη η θνητότητα 
Γενικά η θνητότητα των μη υποβαλλομένων σε θερα
πεία υπερτασικών με πίεση πάνω από 150/100 MM HG 
είναι περίπου 3 φορές μεγαλύτερη από τη θνητότητα 
των υγιών.

Οι εξετάσεις που γίνονται για τη διερεύνηση της. 
υπέρτασης είναι ανάλογες των οργάνων που προσ
βάλλει. Έτσι χρειάζονται εξετάσεις αίματος, ούρων, 
ηλεκτροκαρδιογράφημα, ακτινογραφίες καρδίας, νε
φρών, έλεγχος του βυθού του οφθαλμού.

Αντικειμενικός σκοπός της θεραπείας είναι η επά
νοδος της αρτηριακής πίεσης κατά το δυνατόν σε φυ
σιολογικά επίπεδα. _

θεραπεία της υπέρτασης περιλαμβάνει:
1) την υγιεινοδιαιτητικώς αγωγή.
Ο υπερτασικός πρέπει να ελαττώσει το τυχόν 

αυξημένο σωματικό του βάρος, να μειώσει την πρόσ
ληψη άλατος, να αποφεύγει τη σωματική και ψυχική 
καταπόνηση, να περιορίσει τη χρήση καπνού και οινο
πνευματωδών ποτών.

2) Ψυχοθεραπεία.
Ατομα ευσυγκίνητα, με σοβαρά κοινωνικό -  οικο

νομικά προβλήματα, που έχουν το αίσθημα της ανα
σφάλειας, μπορεί να παρουσιάζουν υπέρταση. Στις 
περιπτώσεις αυτές απαιτείται χορήγηση ηρεμιστικών 
φαρμάκων και ψυχοθεραπείας.

3) Φαρμακευτική αγωγή.
Πλείστα όσα φάρμακα χρησιμοποιούνται για τ . (ν 

αντιμετώπιση της αρτηριακής πίεσης, (διουρητικά, αγ- 
γειοδιασταλτικά κ.τ.λ.).

4) Χειρουργική θεραπεία.
Αφορά στη διόρθωση ή αφαίρεση τηςΎιαθολογ ής 

ανωμαλίας που προκαλεί την υπέρταση.
Ειδική μεταχείριση χρειάζεται στην αντιμετώπισή 

της η υπερτασική κρίση.
Υπερτασική κρίση είναι η αιφνίδια αύξηση της Α.Π. 

σε επίπεδα πάνω από 240/140 MM HG, αύξηση που 
συνοδεύεται από κλινικά σημεία δυσλειτουργίας ζωτι
κών οργάνων του σώματος.

Υπερτασική κρίση μπορεί να εμφανισθεί σε άτομα 
με γνωστή υπέρταση, που δεν κάνουν κανονική θερα
πεία, αλλά και σε άτομα με φυσιολογική πίεση.

Αποτέλεσμα της υπερτασικής κρίσης είναι ο γενι- 
κευμένος σπασμός των αγγείων ο οποίος οδηγεί σε 
διάσπαρτες νεκρωτικές βλάβες σε πολλά όργανα.

Οι πιο σοβαρές εκδηλώσεις υπερτασικής κρίσης 
είναι η εγκεφαλοπάθεια, η ενδοκράνιος αιμορραγία 
και το οξύ πνευμονικό οίδημα, καταστάσεις που θέ
τουν σε άμεσο κίνδυνο του ζωή του υπερτασικού.

Λόγω των ανωτέρω η υπερτασική κρίση απαιτεί 
άμεσο αντιμετώπιση από ιατρό.
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ΧΟΜΠΥ Το τένις: ένα ευχάριστο 
και ωφέλιμο σπορ

Από τα πιο ευχάριστα και ωφέλιμα 
σπορ για τη σωματική και πνευματική 
αρμονία του ανθρώπινου οργανι
σμού είναι και το τένις (στην ελλη
νική αντισφαίριση).

Προήλθε από ένα αθλητικό παι
γνίδι των Γάλλων ευγενών της επο
χής του Λουδοβίκου, που λεγόταν 
ζε-ντε πομ. Αντί για ρακέτες όμως, 
χρησιμοποιούσαν τότε τις παλάμες 
τους. Με τη σημερινή του μορφή το 
τένις εμφανίστηκε το 1874 - 1875 
στην Αγγλία και σε διάστημα 50 χρό
νων διαδόθηκε σ’ όλο τον κόσμο. 
Σαν ολυμπιακό αγώνισμα πρωτοει- 
σήχθη στην πρώτη Ολυμπιάδα της 
Αθήνας το 1896.

Τρόπος παιχνιδιού
♦

Σύμφωνα με τους διεθνείς κανο
νισμούς παίζεται σε ειδικό χώρο 
στην ύπαιθρο, αλλά και σε κλειστό 
χώρο. Στο παιχνίδι συμμετέχουν 2-4 
παίχτες ανεξαρτήτου φύλου.

Το παιχνίδι αρχίζει με το σέρβις 
και συνεχίζεται ώσπου ο ένας από 
τους δύο παίχτες αποτύχει να στεί
λει τη μπάλα στο αντίπαλο γήπεδο. 
Οι παίχτες πρέπει να αποκρούσουν 
τη μπάλα πριν χτυπήσει δύο φορές 
στην περιοχή τους. Η μπάλα δεν 
πρέπει να περάσει κάτω απ’ το δίχτυ.

Ο αγώνας διεξάγεται σε πέντε σετ 
για τους αθλητές και τρία σετ για τις 
αθλήτριες. Για να κερδίσει ο αθλη
τής το σετ, πρέπει να πάρει 21 πόν
τους. Στο παιχνίδι ανά δύο, οι παί
χτες κάθε ομάδας κάνουν «σέρβις» 
διαδοχικά από μια φορά.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός του τένις δεν είναι 
δαπανηρός. Απαραίτητα σύνεργα 
για να ξεκινήσει κανείς την παρτίδα 
είναι οι ρακέτες και τα μπαλάκια. Οι 
ρακέτες πρέπει να είναι σωστού με
γέθους για το χέρι μας και ασφαλείς, 
γιατί υπάρχει κίνδυνος εκτός από τη 
μειωμένη απόδοση, να μας βλάψει 
το χέρι. Η τιμή της ρακέτας εξαρτά- 
ται κυρίως από το υλικό κατασκευής 
της (ξύλο, γραφίτης, μέταλλο) και 
κυμαίνεται από 1500 δρχ. οι απλές 
ξύλινες, έως 25000 δρχ. Υπάρχει επί
σης ειδική σειρά ρακετών για παιδιά 
από 2500 - 5000 δρχ.

Το μπαλάκι στοιχίζει από 20 μέχρι 
250 δρχ. ο πλήρης εξοπλισμός συμ
πληρώνεται με την απαραίτητη εν

δυμασία: το μπλουζάκι (2500 - 6000 
δρχ.) παντελονάκι ή φούστα (1200 - 
6000 δρχ.) και παπούτσια (αθλητικά 
ή ειδικά μελετημένα με ορθοπεδικό 
πέλμα και ειδική σόλα για το γήπεδο 
τένις, 2000 - 5000 δρχ.).

Αρκετά ξενοδοχεία και αθλητικές 
εγκαταστάσεις, πλαζ, έχουν γήπεδα 
τένις, που λειτουργούν όλο σχεδόν 
το χρόνο.

Πρόγραμμα Δήμου Αθηναίων

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα 
για παιδιά ηλικίας 8-15 χρόνων, που 
θέλουν να μάθουν τένις δωρεάν, 
έχει αρχίσει πρόσφατα ο Δήμος 
Αθηναίων.

Τα μαθήματα γίνονται στα δύο γή
πεδα της περιοχής Ελληνορώσων, 
στην πλατεία Κρυμνίτσας, 10π.μ. -1 
μ.μ. και 5 - 8 μ.μ. τις άλλες ώρες τα

γήπεδα είναι ελεύθερα για τους δη
μότες. Πληροφορίες μπορείτε να 
πάρετε από την ειδική υπηρεσία του 
Δήμου Αθηναίων στο τηλέφωνο 
8833.088.

Υπάρχουν βέβαια και τα δύο με
γάλα αθλητικά κέντρα της πρω
τεύουσας, όπου μπορείτε να ασκη
θείτε με ορισμένες προϋποθέσεις: 
Το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας 
που έχει 15 γήπεδα τένις και οι εγ
καταστάσεις του Αγίου Κοσμά με 14 
γήπεδα.
του Αγίου Κοσμά με 14 γήπεδα.

Αν σκοπεύει κάποιος να ασχολη
θεί πιο συστηματικά μ' αυτό το σπορ, 
υπάρχουν σ’ όλη την Ελλάδα 39 όμι
λοι αντισφαίρισης, από τους 
οποίους 12 στην Αττική. Γενικές 
πληροφορίες μπορείτε να πάρετε 
από την Ελληνική Φίλαθλο Ομο
σπονδία Αντισφαίρισης, Πατησίων 
89, τηλ. 8210.478.
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ΒΙΒΛΙΟ

«Μάνος
Κατράκης»
Μια επιμελημένη έκδοση με τίτλο 

«Μάνος Κατράκης» κυκλοφόρησε 
πρόσφατα ο εκδοτικός οίκος «Κάκτος».

Λεπτομέρειες από τη ζωή του μεγάλου 
καλλιτέχνη όπως τις αφηγήθηκε στο 
συγγραφέα Αλέξη Κομνημό και ένα σπά

νιο φωτογραφικό άλμπουμ, από ιδιωτι
κές και καλλιτεχνικές στιγμές του, απο- 
τυπώνονται στις 180 σελίδες του βι
βλίου.

Η νέα έκδοση του «Κάκτου», αποτελεί 
ντοκουμέντο τόσο από την ιστορική 
άποψη του θεάτρου και του κινηματο
γράφου όσο και από την προσωπική στα
διοδρομία στο θέατρο και την έβδομη 
τέχνη του πρόσφατα χαμένου, μεγάλου 
καλλιτέχνη, Μάνου Κατράκη.

«Η  Ξένη»

Ένα αξιόλογο βιβλίο με τίτλο η «Ξένη» 
που έγραψε η λογοτέχνιδα Ντίνα Βλά
χου, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μ. 
Σιδέρη.

Η «Ξένη» είναι ένα μυθιστόρημα που 
επικεντρώνεται στον παράγοντα άν
θρωπο, εξωτερικεύοντας τον παλλόμενο 
εσωτερικό κόσμο της συγγραφέα. Το 
άδικο, η αγωνία, τα βασανιστικά ερωτή
ματα και η διαμαρτυρία της, μοναδικό 
στόχο έχουν την πραγματοποίηση ενός 
ονείρου:

Να συμφιλιωθεί ο άνθρωπος με τον 
εαυτό του και επομένως με τους ανθρώ
πους.

Καινούργια βιβλία και 
παρουσίασή τους

«Καθημερινός 
Πολιτειακός Βίος»

Με τίτλο «Καθημερινός Πολιτεια
κός Βιος» και με υπότιτλο «4. Η 
άμυνα της Δημοκρατίας», κυκλοφό
ρησε από τον εκδοτικό οίκο «Αφοί Π. 
Σόκκουλα» η πρόσφατη δουλειά, 
του δόκτορα του Συνταγματικού Δι
καίου -  συγγραφέα Κώστα Ζηλεμέ
νου.

Το αξιόλογο και πολυδιάστατο 
συγγραφικό έργο του Κώστα Ζηλε
μένου, αντικατοπτρίζει τη γνώση του 
γύρω από το αντικείμενο της επι
στήμης που βίωσε, αφενός, αλλά και 
την αναμφισβήτητη πραγματικότητα 
αφετέρου, ότι τούτο αποτελεί ένα 
σπουδαίο κεφάλαιο της ελληνικής 
γραφολογίας και καλύπτει ένα με
γάλο μέρος στη θεωρία και τη με
λέτη του Συνταγματικού Δικαίου της 
χώρας μας. Μέσα στο χρονικό διά
στημα μιας εικοσαετίας που οριοθε- 
τείται η συγγραφική δραστηριότητα 
του πολυμαθέστατου συγγραφέα, 
εκτός της επαγγελματικής του δρα
στηριότητας, αφού δικηγορεί, μπό
ρεσε να εκδόοει είκοσι επιστημο
νικά συγγράμματα -  μελέτες από τα 
οποία επτά στη Γαλλική, καθώς και 
πέντε φιλολογικά - λογοτεχνικά 
έργα, με ταυτόχρονη δημοσιογρα
φία στον ελληνικό και ξένο Τύπο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα περισσό
τερα από τα επιστημονικά συγγράμ
ματα - μελέτες του είναι τουλάχι
στον δίτομα.

Το βιβλίο «Καθημερινός Πολιτεια
κός Βίος» είναι μια καλοδουλεμένη 
εργασία του συγγραφέα, πλημμυρι
σμένη από πολιτικές σκέψεις, κτι
σμένη δεοντολογικά με επιστημο
νική τεκμηρίωση και η οποία χώριζε

ΚΟΙΤΑΣ ΖΗΛΕΜΕΝΟΙ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ ΒΙΟΣ

4. Η  άμυνα της δημοκρατίας.

Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Ο Σ  ΟΙ ΚΟΣ 
Α Φ Ο Ι  Π. Σ Α Κ Κ Ο Υ Α Α
ΑΘΗΝΑΙ ΣΑΝΙΑΡΟΖΑ 1Δ 3215842

Α Θ Η Ν Α  1984

ταί σε πέντε ενότητες.

Η πρώτη ενότητα έχει για θέμα 
της:

1. Η Δημοκρατία και η άμυνα, και
χωρίζεται στα παρακάτω επί μέρους 
θέματα. Ο Πολιτειακός περίγυρος... 
Το θεσμικό πλαίσιο... Το συνταγμα
τικό κείμενο... Οι πολιτικές δυνά
μεις... Η κομματική διαπάλη και δι
δάγματα και προοπτικές.

2. Εθνική άμυνα: Η αγορά του 
αιώνα, (δυο κεφάλαια),... Μορφολο
γία των πολέμων... Πολιτική και 
στρατός... Ο στρατός στην πολιτική... 
Η δικαιολογία της κρατικής βίας... 
Οργάνωση της άμυνας, Εθνική 
άμυνα και Πολιτική Επιστήμη.

Η δεύτερη ενότητα διαπραγμα
τεύεται το Σύνταγμα και το Πολί
τευμα και απαρτίζεται από τα παρα
κάτω κεφάλαια: Συνταγματική τάξη 
και πολιτική πορεία του έθνους... 
Αναθεώρηση του συντάγματος... Αι
χμές προσδιορισμού... Μηνύματα... 
Αναφορά στον πρόεδρο... Σύνταγμα 
και νόμοι... και Ο νόμος πλαίσιο και 
το σύνταγμα.
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Η τρίτη ενότητα ασχολείται με 
τους θεσμούς και τα πρόσωπα και 
περιλαμβάνει τα κεφάλαια:

Ο αρχηγός του κράτους... (Θετικά 
δεδομένα, αρνήσεις, συγκυρίες, 
πολίτευμα Καραμανλή, Εκλογή και 
νομιμοποίηση). Το Συμβούλιο της 
Δημοκρατίας... Πρόσωπα και θε
σμοί... Το ήθος μιας επιλογής... 
Αχειράφετη δημόσια διοίκηση... Η 
συμμόρφωση της διοικήσεως... Το 
ειδικό Δικαστήριο απέναντι σ ’ ένα 
βουλευτή... Επιστήμη και έδρα... 
Οχι στους δασκάλους... και Υπηρε

σιακή Κυβέρνηση.
Η τέταρτη ενότητα αναψιλαφίζει 

την δομή στην προστασία και το δι
καίωμα του πολίτη και υποδιαιρείται 
στα κεφάλαια: Ο συνήγορος... Κατη
γορητήρια και παραπομπές... Έγ
κλημα και παραγραφή... Τύπος και 
καταχρήσεις... και Λευτεριά -  Ισό
τητα -  Αδερφοσύνη.

Η πέμπτη και τελευταία ενότητα, 
εισχωρεί στο λεπτότερο σημείο του 
βιβλίου που είναι η πολιτική και ο 
διάλογος και συγκροτείται από τα 
κεφάλαια: Αλλαγή (πλαίσιο και πολί
τευμα), το περιεχόμενο, η Ελληνική 
ερμηνεία, η Επιφυλασσόμενη ύλη, η 
πολλαπλότητα),... Πλουραλισμός και 
δημοκρατία.. Αλλαγή ή ανατροπή... 
Ακυρότητα ευρωεκλογών... Αποστα
σία... και Ιουλιανά και Μολότωφ.

Μέσα στις 141 σελίδες του βιβλίου 
«Καθημερινός Πολιτειακός Βίος», 
συμπυκνώνεται το φάσμα της πολι
τικής ζωής της χώρας, δοσμένο κατά 
τρόπο απλό και κατανοητό, από την 
γεμάτη πείρα πένα του καθηγητή 
Κώστα Ζηλεμένου.

Ένα τόσο πολύ μεστό κείμενο και 
μια τέτοια δυνατή γραφή, μόνον η 
γνώση και η πένα του ειδικού στο 
θέμα, μπορούσε να αποδώσει. Και ο 
Κώστας Ζηλεμένος είναι... ο ειδικός. 
Είναι ένας από τους λίγους δια
νοούμενους των Ελληνικών γραμ
μάτων.

Αστυνομικό
Μυθιστόρημα

Είναι γεγονός πως ένα σημαντικό 
μέρος από τις επίκαιρες εκδόσεις 
ασχολείται με το αστυνομικό μυθι
στόρημα και μάλιστα με τα αντιπρο
σωπευτικότερα δείγματα του εί
δους. Έτσι, το ελληνικό κοινό βρί
σκει την ευκαιρία να γνωρίσει ή να 
ξαναγνωρίσει ύστερα από πολλά 
χρόνια συγγραφείς μεγέθους όπως 
τους Άρθουρ Κόναν Ντόυλ, Μωρίς 
Αεμπλάν, Ρέημοντ Τσάντλερ, Ντά- 
σιελ Χάμμετ, που ασχολήθηκαν επά

ξια και ολοκληρωτικά με το κλασικό 
αστυνομικό μυθιστόρημα.

Το γεγονός αυτό συνδυάζεται με 
τη συχνή προβολή φιλμ - νουάρ από 
τον κινηματογράφο και την τηλεό
ραση.

Τις παραπάνω προτιμήσεις του 
κοινού θα μπορούσε κανείς να τις 
εξηγήσει με πολλούς τρόπους όπως 
π.χ. με την αύξηση της εγκληματικό
τητας και την προσπάθεια ξορκι- 
σμού της μες απ’ τις ενέργειες ντέν- 
τεκτιβ τύπου Σέρλοκ Χολμς, Ηρακλή 
Πουαρώ, Φίλιπ Μάρλοου κ.ά.

Γενικότερα όμως μες απ’ το αμε
ρικάνικο κυρίως αστυνομικό μυθι
στόρημα μπορούμε να επισημά- 
νουμε τα κοινωνικά χαρακτηριστικά 
μιας εποχής, της προπολεμικής, που 
αναλογικά έχουν μια σχέση με σύγ
χρονα, αλλά και διαχρονικά φαινό
μενα της ανάπτυξης του τεχνολογι
κού πολιτισμού. Ενδεχομένως μες 
απ' τις σελίδες ενός τέτοιου βιβλίου 
μπορεί να δοθεί εν ψυχρώ το πλέγμα 
των πραγματικών αξιών της κοινω
νίας μας, πιο άμεσα ή από άλλα είδη 
του πεζού λόγου, να φανεί περισσό
τερο ανάγλυφα η πραγματική αξία 
των ανθρωπίνων σχέσεων, ή να υπο
γραμμιστεί η ηθική αμφιλογία των 
ατόμων μες από μια γοητευτική και 
όχι πάντα ξεκαθαρισμένη πλοκή.

Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η κοι
νωνία όπως τη ζούμε καθημερινά 
όλο και περισσότερο βάλλεται από 
σύνθετες αξίες, ρευστότητα συνει- 
δήσεως, διαπερνιέται από ένα 
μαύρο χιούμορ για να περισωθούν 
τα άτομα που την απαρτίζουν.

Τι κλασικό αστυνομικό μυθιστό
ρημα ακόμη στέλνει το μήνυμα πως 
ούτε το καλό, ούτε το κακό είναι 
απόλυτα και μάλιστα συνυπάρχουν 
κάποτε. (Ας θυμηθούμε ορισμένα 
από τα μυθιστορήματα του Γκράχαμ 
Γ κρην).

Το κλασικό αστυνομικό μυθιστό
ρημα, που επανήλθε στην επικαιρό- 
τητα, που πράγματι για χρόνια λί
μναζε στο χώρο της παραλογοτε- 
χνίας, γιατί είχε πέσει σε χέρια συγ
γραφέων τρίτης και τέταρτης κατη
γορίας, όχι μόνο το εκτιμούσαν συγ
γραφείς με παγκόσμια φήμη όπως οι 
Αντρέ Ζιντ, Χεμινγουαίη, όχι μόνο, 
κατά μία άποψη, στους «Αδελφούς 
Καραμαζώφ» ο Ντοστογιέφσκι ανα
νέωσε το ύφος του χάρη στη χρήση 
επινοήσεων του αστυνομικού μυθι
στορήματος αλλά και το ρούφαγαν 
κυριολεκτικά, όπως ο Ουίλιαμ Φώλ- 
κνερ, που όταν πέθανε, η βιβλιο
θήκη του βρέθηκε γεμάτη αποκλει
στικά από βιβλία κλασικών αστυνο
μικών συγγραφέων. Και δεν πρέπει
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ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ

ΤΟΥ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΛΙΚΗ 
ΑΘΗΝΑ 1984

να παραλεκρθεί η σχετική γνώμη του 
δικού μας κορυφαίου πεζογράφου, 
του Μ. Καραγάτση, πως όποιος συγ
γραφέας δεν έχει μελετήσει την 
αστυνομική φιλολογία δεν μπορεί 
να γράψει το μεγάλο έργο.

Γ.Κ. Καραβασίλης

Γ ι α  ν α

σκοπεύσετε
« δ ι ά ν α »

Μια επιμελημένη έκδοση με τίτλο 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΑΘΕ
ΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ» κυκλοφόρησε πρόσ
φατα.

Συγγραφέας του αξιόλογου αυτού 
βιβλίου είναι ο αρχιφύλακας Αθανά
σιος Περδίκης, σκοπευτής και εκ
παιδευτής της Σχολής Αξιωματικών 
της Αστυνομίας. Την επιμέλεια του 
εξώφυλλου έκαμε ο ζωγράφος 
αστυφύλακας Δημήτριος Τσαφαρά- 
κης.

Στις 320 σελίδες της αξιέπαινης 
αυτής εργασίας του αρχιφύλακα, 
παρουσιάζεται ανάγλυφα η τεχνική 
και φυσική κατάσταση του σκο
πευτή, προκειμένου να σημαδέψει 
«διάνα». Περιγράφονται τα Ολυμ
πιακά αγωνίσματα, οι παγκόσμιες 
επιδόσεις καθώς και οι προδιαγρα
φές και διάμετροι των όπλων, από τα 
αεροβόλα τυφέκια-π ιστόλια, μέχρι 
τις καραμπίνες και τα αυτόματα.

Γίνεται μια βαθιά ανάλυση της 
σκοπευτικής τεχνικής και των σύγ
χρονων τεχνικών μέσων σκόπευσης, 
όπως και της σωματικής και πνευμα
τικής προετοιμασίας του σκοπευτή.

Η δουλειά του αρχιφύλακα Περ- 
δίκη. πρωτοπορειακή και επίπονη, 
καλύπτει ένα μεγάλο κενό της Ελ
ληνικής βιβλιογραφίας.

Το βιβλίο του, «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΟΠΟ
ΒΟΛΗΣ» αποτελεί το πρώτο έντυπο 
του είδους και βέβαια τον οδηγό και 
συμβουλάτορα κάθε επαγγελματία 
ή ερασιτέχνη του «στόχου». Στους 
επαγγελματίες αθλητές σκοπευτές 
αλλά και στους αστυνομικούς ανε
ξαρτήτου βαθμού, ειδικότερα, είναι 
η «Λυδία λίθος» για μια καλύτερη και 
επιτυχημένη δραστηριότητα.

Για την αναγκαιότητα έκδοσης 
του βιβλίου, αλλά και την χρησιμό- 
τητά του, στους ασχολούμενους με 
την σκοποβολή αθλητές και μη, 
παραθέτουμε τις απόψεις τριών βα
σικών φορέων του αθλήματος:

1. Πανελλήνια Σκοπευτική Εται
ρία: «Από την προσεχτική μελέτη 
του βιβλίου, διαπιστώνει ο αναγνώ
στης την μεγάλη του αξία για την 
εκμάθηση, εμπέδωση και διάδοση

των τεχνικών και ψυχολογικών απαι
τήσεων του αθλήματος της σκοπο
βολής. Το βιβλίο αυτό είναι πρωτο
ποριακό στη χώρα μας, γιατί βάζει 
οριστικό τέλος στην παντελή σχε
δόν έλλειψη σκοπευτικού βιβλίου 
στα Ελληνικά, που να εξετάζει το 
άθλημα της σκοποβολής σφαιρικά 
και σε βάθος.

Το βιβλίο αυτό θα αποτελέσει 
χρήσιμο βοήθημα σε προπονητές, 
αθλητές, κριτές, παράγοντες της 
σκοποβολής, αλλά και στην αθλη
τική ηγεσία για την κατανόηση του 
τόσο ωραίου, δύσκολου αλλά και 
τόσο παρεξηγημένου αθλήματος 
μας.

Σας συγχαίρουμε θερμά για την 
έκδοσή σας αυτή και σας παρακα- 
λούμε να μεταφέρετε τα θερμά μας 
συγχαρητήρια στο συγγραφέα αρ
χιφύλακα Αθαν άσιο Περδίκη που 
με πολύ προσπάθεια και κόπο, 
έφερε σε πέρας το. δύσκολο αυτό 
έργο».

2. Σ.Κ.Ο.Ε. «Νομίζουμε ότι θα απο- 
τελέσει ένα θετικό βοήθημα για 
τους νέους σκοπευτές της Ελληνι
κής Αστυνομίας».

3. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Δ/νση 
Σωματικής Αγωγής): «Είναι βέβαιο 
ότι έλειπε από το άθλημα μια τέτοια

τεκμηριωμένη εργασία και ότι θα 
συμβάλει πολύ στην προαγωγή και 
την τεχνική του αθλήματος της 
σκοποβολής.

Θερμά συγχαρητήρια και στον 
συγγραφέα αρχιφύλακα Α·. Περ- 
δίκη και στην Υπηρεσία σας που 
ανέλαβε αυτή την έκδοση».

Ο συγγραφέας αρχιφύλακας Αθα
νάσιος Περδίκης -με πολύπλευρη 
γνώση και πολυετή εμπειρία στο 
αντικείμενό τους απέδειξε ότι έχει 
την ικανότητα να μεταδίδει τις γνώ
σεις του και με την βοήθεια της πέ
νας.

Ακάματος .εργάτης και γεμάτος 
συνείδηση πάνω στη δουλειά του, 
ετοιμάζει ένα νέο πρωτοποριακό βι
βλίο που θα διαπραγματεύεται το 
αντικείμενο της αμυντικής σκοπο
βολής που θα αποτελέσει «αφετη
ρία» και θα ανοίξει μια νέα εποχή 
στην εκπαίδευση των αστυνομικών. 
Ήδη στην πράξη η εκπαίδευση που 
πραγματοποιεί στους «αμεσοδρασί- 
τες» μοτοσυκλετιστές. βασίζεται 
στις νέες σύγχρονες τεχνικές με
θόδους και προετοιμάζει κατάλληλα 
τους αστυνομικούς για να ανταπο- 
κριθούν στις δύσκολες και αντίξοες 
συνθήκες της αποστολής των.
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IE NT A * ΑΤΖΕΝΤΑ *  ΑΤΖΕΝΤΑ * ΑΤΖΕΝΤΑ

Οι ναρκομανείς
είναι
ασθενείς;

' Ενα σημαντικό βιβλίο έφθασε στο 
περιοδικό μας πριν λίγες μέρες, με 
τίτλο «Η ψυχολογία των ναρκομα
νών». Συγγραφέας του ο δόκτορας 
της Κοινωνικής Ψυχολογίας Σταμά- 
της ΛΛεσημέρης.

Το βιβλίο εκδόθηκε το 1981 από 
τις εκδόσεις «ΤΑΜΑΣΟΣ» και απο
τελεί αναπόσπαστη συνέχεια της 
μελέτης που έγραψε ο ίδιος επιστή
μονας και κυκλοφόρησε το 1975 με 
τίτλο «Οι ναρκομανείς και το Κοινω
νικό Σύστημα».

Ο Σταμάτης Μεσημέρης γεννή
θηκε στην Αθήνα το 1948. Πτυχιού- 
χος της Παντείου Σχολής Πολιτικών 
Επιστημών, άρχισε τις μεταπτυχια
κές του σπουδές στον κλάδο της 
Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Πανε
πιστήμιο York της Αγγλίας, όπου ερ
γάστηκε σαν ακαδημαϊκός βοηθός 
του Roland Robertson στην έδρα της 
«Ψυχολογίας των Ανηλίκων Παρα
νόμων».

Το Master of Science στην Ψυχολο
γία, πήρε από το Πανεπιστήμιο Brid
geport Αμερικής, όπου εργάστηκε 
σαν υφηγητής στην έδρα της Εξελι- 
χτικής Ψυχολογίας και εσωτερικός 
Ψυχοπαθολόγος στην Πανεπιστη

μιακή κλινική του παραπάνω Πανε
πιστημίου. Η πρακτική του ειδίκευση 
συνεχίστηκε στυ μετεκπαιδευτικό 
Τμήμα της Κλινικής Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Yale Αμερικής και 
συμπληρώθηκε με την απόκτηση 
του Doctor of Psychology του Neota- 
rian College of Philosofhy του Kansas 
Missouri. Αποτελεί ενεργό μέλος , 
πέντε φορέων της ειδικότητάς του, 
που εδρεύουν στο εξωτερικό και 
στην Ελλάδα.

Το βιβλίο του «Η Ψυχολογία των 
ναρκομανών» είναι ίσως μια από τις 
λίγες μελέτες που έχει να παρου
σιάσει η Ελληνική βιβλιογραφία 
πάνω στο «καυτό» πρόβλημα που 
διαπραγματεύεται. Απόλυτα ντο- 
κουμενταρισμένο και επιστημονικά 
τεκμηριωμένο αποτελεί ένα σπάνιο 
οδηγό.

Η ύλη του χωρίζεται σε τρία μέρη. 
Στο πρώτο μέρος και στα οκτώ κε
φάλαια που περιέχει, αναλύεται η 
θέση των ναρκομανών στη σύγ
χρονη κοινωνία, η κοινωνική αντί
δραση, ο ειδικευμένος ρόλος των 
αστυνομικών οργάνων στη διαδικα
σία της κοινωνικής αντίδρασης, η 
σύγκρουση των αστυνομικών με 
τους ναρκομανείς, το στάδια της 
αλληλοαντίδρασης, οι ναρκομανείς 
στις εκσυγχρονισμένες πόλεις, η 
αρνητική αστυνόμευση των ναρκο
μανών και τα προτεινόμενα μέτρα.

Στο δεύτερο μέρος ο συγγραφέας 
αναφέρεται στη συσκώτιση της

αλήθειας και την άρνηση της παρα
δοχής, την αστυνομευτική πολιτική 
και διαφώτιση, την μεταχείρηση των 
ναρκομανών με ενισχυμένα στερεό
τυπα και τα αποτελέσματα των μέ
τρων που έλαβε το κοινωνικό σύ
στημα από το 1975 ώς το 1981.

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του 
βιβλίου γίνεται μια βαθιά τομή στο 
κοινωνικό φαινόμενο της ναρκομα
νίας σήμερα (ναρκωτικά στα σχο
λεία. η εξάπλωση των ψυχοφαρμά
κων - ναρκωτικών), στην επιστημο
νική αντιμετώπιση του φαινόμενου 
και γίνονται προτάσεις για την πρό
ληψη της ναρκομανίας με μέτρα που 
άπτονται της επιστημονικής και αν
θρώπινης αντιμετώπισης όπως, σύ
σταση Επιστημονικής Επιτροπής για 
έρευνα περιορισμός της αστυνομι
κής κυριαρχίας, ίδρυση κέντρου 
αποτοξίνωσης, τροποποίηση του 
Σωφρονιστικού Συστήματος των 
φυλακών, το μάθημα των ναρκομα
νών στα σχολεία και η πλατειά εν
ημέρωση, διαφώτιση και πληροφό
ρηση του πληθυσμού μας.

Ο συγγραφέας Σταμάτης Μεση
μέρης με λόγο «καυτό» παρουσιάζει 
την «πικρή αλήθεια» που σε πολλές 
περιπτώσεις γίνεται «μαστίγιο» για 
την πολιτεία, το κοινωνικό σύστημα, 
και το κατεστημένο, που από το 1975 
που εκδόθηκε η πρώτη επιστημο
νική μελέτη του, μέχρι την έκδοση 
της «περί ης» ο λόγος, το 1981 
«απέδειξαν μέσα από μια σειρά πρά
ξεων και αμελειών, όλο το μέγεθος 
της επιδερμικής, περιστασιακής, 
ανοργάνωτης και απρογραμμάτι
στης νοοτροπίας που αντιπροσω
πεύουν, στην αντιμετώπιση της 
ναρκομανίας και στην μεταχείριση 
των ναρκομανών».

«Αντί η Πολιτεία να ενεργοποιήσει 
οργανωμένα. προγραμματισμένα 
και σχεδιασμένα τις επιστημονικές 
δυνάμεις του τόπου μας -  ψυχολό
γους. κοινωνιολόγους, παιδαγω
γούς νευρολόγους σωφρονιστι
κούς κ.τ.λ. για έρευνα, ανάλυση και 
ερμηνεία του φαινομένου, ώστε να 
ληφθούν θετικά μέτρα για την πρό
ληψη, καταστολή και μεθοδική απο
θεραπεία. εξακολουθεί τους πειρα
ματισμούς αυτοσχεδιασμούς της, 
αναθέτοντας στην Αστυνομία την 
αντιμετώπιση του προβλήματος, και 
στη Σωφρονιστική τη μεταχείριση 
των ναρκομανών».

Από την παράθεση των δύο μι
κρών αποσπασμάτων αυτών, απο- 
δεικνύεται η αγωνία και η συνέπεια 
του συγγραφέα, πάνω στο «μέγα» 
θέμα της εποχής μας, που μεταφρά
ζεται σε «κραυγή» απόγνωσης και 
δικαιώνει τη γνώση και την αφο
σίωση στο λειτούργημα που εξασκεί.

151



ΕΚΔΡΟΜΕΣ Πάμε μια βόλτα
στο βουνό των Κενταύρων

r

Πάμε μια βόλτα στο βουνό των 
Κενταύρων. Μια εκδρομή στο 
βουνό, που όταν λέμε το όνομά του 
εννοούμε τη Μαγνησία, φανταζό
μαστε το Βόλο, μας έρχεται στο νου 
και αυτός ακόμη ο Παγασητικός. Τα
ξιδεύουμε στο Πήλιο, το βουνό, που 
οι παριές του ξεκινούν από τον φαν
ταστικό κόλπο του Παγασητικού, 
όπου φυτρωμένα πανέμορφα χωριά 
-Λεχώνια, Καλά Νερά, Μηλίνα, Πλα
τόνια-κάπως πιο πέρα στο «στόμιο» 
του κόλπου και καταλήγουν με από
τομες σκληρές, κατακόρυφες σε 
πολλά μέρη ακτές.

Το καταπράσινο Πήλιο με τα 24 
χωριά τα πανέμορφα αρχοντικά που 
η αρχιτεκτονική τους έγινε μόδα και 
ταξιδεύει ανά τον κόομο. Πηλιορεί- 
τικο σπίτι, πηλιορείτικα υφαντά, πη- 
λιορείτικα έπιπλα. Αλλά και πηλιο- 
ρείτικες σπεσιαλιτέ, πηλιορείτικο 
κρασί, πηλιορείτικες νοστιμιές.

Ενα βουνό που στο πέρασμα του 
χρόνου έγινε θρύλος. Από οικονο
μικό και κοινωνικό κέντρο -  μισοε- 
λεϋθερο, μισοσκλαβωμένο -  στα 
χρόνια της τουρκοκρατίας, κοσμο
πολίτικο κέντρο που συγκεντρώνει 
το ενδιαφέρον του κοινού εκεί όπου

η ίδια η φύση «πλασσάρει» με μονα
δική μαεστρία το τουριστικό προϊόν, 
τη φυσική ομορφιά, την παράδοση, 
και το σήμερα.

Αυτό το τελευταίο αρμονικά δε
μένο με το χθες μεταφράζεται σε 
σύγχρονο χιονοδρομικό κέντρο, σε 
άνετους ξενώνες, σε σεβασμό στην 
παράδοση, που ο κάτοικος της με
γαλούπολης πάντα νοσταλγεί.

Το Πήλιο βρίσκεται βόρεια του 
Βόλου, είναι ένα μαγευτικό βουνό 
που πρέπει να επισκεφτούν όλοι οι 
Έλληνες. Ωραίο το καλοκαίρι, μα
γευτικό το χειμώνα. Έχει πολύ λίγα 
βράχια, οι κορυφές του είναι ομα
λές, και η βλάστηση πλουσιότατη 
χάρη στα άφθονα νερά που διαθέτει.

Όλα τα χωριά περιβάλλονται από 
κήπους με οπωροφόρα δένδρα και 
πυκνή βλάστηση.

Το Πήλιο κατοικήθηκε από πολύ 
παλιά όπως φαίνεται από τις ιστορι
κές και αρχαιολογικές μαρτυρίες. 
Στα χρόνια της τουρκοκρατίας τα 
χωριά του γνώρισαν μεγάλη πνευ
ματική και οικονομική άνθηση. Τότε 
χτίστηκαν θαυμάσια αρχοντικά, 
όμορφες εκκλησίες και σχολεία.

Λίγο έξω από την πόλη του Βόλου 
αρχίζει να κυριαρχεί το πράσινο. 
Πολυάριθμα γραφικά σπιτάκια και 
επαύλεις σκαρφαλώνουν στις πλα
γιές, μικρά χωριουδάκια μπλέκονται 
μεταξύ τους χωρίς να μπορείς να 
ξεχωρίσεις που τελειώνει το ένα και 
που αρχίζει το άλλο.

Όσο ανεβαίνουμε την πλαγιά η 
θέα αρχίζει να γίνεται μαγευτική, 
περνάμε τον Προφήτη Ηλία, το Κα- 
τηχώρι και φθάνουμε στην Πορτα- 
ριά.

Το γραφικό τούτο χωριό υπήρξε 
πρωτοποριακό τουριστικό κέντρο 
του Πηλίου. Όμορφο θέρετρο με μ ι
κρά ποταμάκια, πλούσια βλάστηση 
και παλιά αρχοντικά που μαρτυρούν 
την αίγλη των περασμένων.

Οι θαυμάσιοι περίπατοι, στη Μάνα 
με τις κρυσταλλένιες πηγές της, στο 
μικρό καταρράκτη του Κάραβου, 
στην πλατεία του Ταξιάρχη με τη 
θαυμάσια θέα στον Παγασητικό στ’ 
Αλώνια και στη βρύση του Αθάμαντα 
θα μείνουν βαθειά χαραγμένα στις 
αναμνήσεις της ζωής μας. Το μικρό 
παλιό εκκλησάκι της Παναγίας Πορ- 
ταρέας απομεινάρι του μεγάλου μο
ναστηριού που χτίστηκε το 1273. Ο 
ναός του Αγίου Νικολάου με τις 
θαυμάσιες ανάγλυφες αναπαρα
στάσεις λεπτής πηλιορείτικης τέ
χνης.

Μετά από διαδρομή 3 - 4 χιλ. φτά
νουμε στη Μακρυνίτσα. Γραφικό 
χωριό χτισμένο αμφιθεατρικά στην 
πλαγιά του βουνού με θαυμάσια θέα 
στον Παγασητικό. Έχει μια ξεχωρι
στή χάρη με τα γραφικά καλντερίμια 
που τα συντροφεύουν ποτιστικά αυ
λάκια και τα σπίτια με την μοναδική 
αρχιτεκτονική και τα παράξενα 
μπαλκόνια τους. Το μικρό παλιό εκ
κλησάκι του Αγ. Ιωάννου του Βαπτι
στή σε ρυθμό βασιλικής και δίπλα 
του τη μεγάλη βρύση με τους εννέα 
κρουνούς. Το μοναστήρι της Πανα
γίας Θεοτόκου της Οξείας Επισκέ- 
ψεως, θεμελιώθηκε από τον Κων/νο 
Μελισσηνό γύρω στα 1222.

Ανηφορίζοντας προς το βουνό 
φτάνουμε στα Χάνια, το κέντρο των 
χειμερινών σπορ. Το βουνό παρου
σιάζει μιαν άλλη όψη.

Στα Χάνια υπάρχουν σύγχρονες 
χιονοδρομικές εγκαταστάσεις που 
προσφέρουν κάθε ευκολία και 
άνεση για μια άνετη διαμονή, στο 
χιονισμένο βουνό. Στην τοποθεσία

Αγιος Ιωάννης: Παραθαλάσσιο κέντρο με ωραιότατη ακτή 
και δάσος που φτάνει ως τη θάλασσα
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Αγριόλευκες υπάρχει καταφύγιο και 
λειτουργεί χιονοδρομικός ανεβατή- 
ρας και «λιφτ» (πληροφορίες Ορει
βατικός Σύνδεσμος Βόλου τηλ. 
0421 - 25696).

Αφήνοντας όμως τα άγρια δασο
τόπια ας κατηφορίσουμε στις ανατο
λικές πλαγιές του βουνού. Η δια
δρομή ανάμεσα σε οργιώδη βλά
στηση και απέραντα δάση οξυάς θα 
μας φέρει στο μεγαλύτερο Πηλιο- 
ρείτικο χωριό, τη Ζαγορά, με την 
καταπληκτική θέα προς το Αιγαίο.

Το χωριό περιβάλλεται από δάση, 
η βλάστηση του θυμίζει το Άγιο 
Όρος αλλά με πολύ μεγαλύτερη 
ποικιλία χλωρίδας και χρωμάτων. 
Ανθησε οικονομικά και πνευματικά 
τον 17ο και 18ο αιώνα, διατηρεί ως 
τώρα την παλιά του αρχοντιά. Στο 
περίφημο «Σχολείο της Ζαγοράς» 
είχαν φοιτήσει ο Ρήγας Φερραίος, ο 
Άνθιμος Γαζής κ.ά. η σχολή σώζεται 
ακόμη. Επίσης αξιόλογη είναι η θαυ
μάσια βιβλιοθήκη με τα σπάνια βι
βλία και χειρόγραφα, (ιδρύθηκε το 
1760).

Από τις πολλές εκκλησίες της Ζα
γοράς το μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η Αγία Παρασκευή, 
έργο του λαϊκού αρχιτέκτονα Δήμου 
Ζηπανιώτη (1803). Οι εκκλησίες του 
Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Κυ
ριακής με τα ωραία ξυλόγλυπτα επι
χρυσωμένα τέμπλα θα μας καταπλή- 
ξουν.

Από τη Ζαγορά μπορούμε να κά
νουμε ανάβαση στο Πλασίδι και πιο 
πάνω ακόμη. Από τον Άθωνα, την 
Ακρόπολη της Ζαγοράς το μονοπάτι 
μπαίνει στο πυκνό δυσκολοδιάβατο 
δάσος από οξυές και φτάνει ως την 
κορυφή όπου από κει η θέα είναι 
καταπληκτική, περνάει τη Λάκκα 
Παπαδήμα και τα Πέντε Αδέλφια και 
φτάνει κοντά στο Πλιασίδι.

Στην περιοχή λειτουργεί και ξε
νώνας του Ορειβατικού Συνδέσμου.

Κατηφορίζοντας τώρα το βουνό 
φτάνουμε στο Χορευτό με την κατα
γάλανη θάλασσα και μετά στον Αγ. 
Ιωάννη, ένα από τα καλύτερα παρα
θαλάσσια κέντρα της χώρας με την 
ωραιότατη ακτή από χοντρή άμμο 
και βότσαλα και το δάσος που φτάνει 
ως τη θάλασσα.

Από δω ανηφορίζοντας την ανα
τολική πλευρά του βουνού φτά
νουμε στην Τσαγκαράδα,ένα από τα 
ωραιότερα θέρετρα τυλιγμένο σε 
δάση από καστανιές, οξυές και πλα
τάνια.

Η Τσαγκαράδα χωρίζεται σε 4 
συνοικίες:

Άγιοι Απόστολοι, Ταξιάρχης, Αγία 
Παρασκευή και Αγία Κυριακή. Άρ
χισε να χτίζεται γύρω στα 1500 και να

Μια κρυστάλλινη δροσιστική πηγή στην Πορταριά

ευημερεί στα χρόνια της τουρκο- 
κρατίας. Την στολίζουν πολλά αρ
χοντόσπιτα δείγματα της παλιάς 
ακμής της, γραφικά δρομάκια και 
εκκλησίες με ξυλόγλυπτα τέμπλα. 
Επίνειο της Τσαγκαράδας είναι ο 
Μυλοπόταμος, με ωραία ακτή από 
λευκά βότσαλα και το γραφικό λιμάνι 
της Νταμούχαρη.

Ακόμη ένας παραδεισένιος τόπος 
του όμορφου βουνού είναι το με
γάλο και ξακουστό χωριό που είναι 
φωλιασμένο μέσα σε οργιώδη βλά- 
στηση, με πανύψηλα πλατάνια και 
άφθονα νερά οι Μηλιές.

Οι Μηλιές κατέχουν σπουδαία

θέση στη νεοελληνική Ιστορία είναι 
πατρίδα των δασκάλων του γένους 
Άνθιμου Γαζή, Γρηγορίου Κων- 
σταντά και Δανιήλ Φιλιππίδη. Ήταν 
έδρα της Φιλικής Εταιρείας για την 
περιοχή της Θεσσαλίας, εδώ ο Ά ν 
θιμος Γαζής κήρυξε το Πάσχα του 
1821 την επανάσταση της Θεσσαλο- 
μαγνησίας.

Επί τουρκοκρατίας οι Μηλιές ήταν 
πνευματικό κέντρο, πράγμα που 
μαρτυρείται από τη σημαντική βι
βλιοθήκη στην οποία διατηρούνται
4.000 περίπου τόμοι παλαιών βι
βλίων που ανήκαν στο ξακουστό 
«Σχολείο των Μηλεών» Τώρα η βι-
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βλιοθήκη στεγάζεται στο κτίριο με 
την ονομασία «Ψυχής Ακος».

Κατηφορίζοντας ανατολικά φτά
νουμε στην Αργαλαστή παλιό κεφα
λοχώρι που επί τουρκοκρατίας ήταν 
έδρα διοίκησης. Στο μοναστήρι του 
Αγίου Νικολάου βρέθηκαν κατά και
ρούς αρχαία αντικείμενα λείψανα 
αρχαίων και βυζαντινών κτιρίων. Νο
τιότερα κοντά στην είσοδο του Πα- 
γασητικού τελειώνουν οι ήρεμες 
παραλίες του βουνού. Εδώ βρίσκον
ται δυο γραφικά χωριουδάκια το 
Χόρτο και η Μηλίνα με τα όμορφα 
γραφικά σπιτάκια που ξεπροβάλ
λουν μέσα από τις ελιές.

•  Πώς θα πάμε:
Λεωφορεία από Βόλο.
Αεροπορικώς: Από Αθήνα μέσω

Μακρυνίτοα: Χτισμένη αμφιθεατρικά στην πλαγιά του βουνού

Αγριόλευκες: Σκι στο χιονοδρομικό κέντρο

αεροδρομίου Ν. Αγχιάλου τηλ. 0421 
- 76444.

Σιδηροδρομικές: Από Αθήνα Λα
μία, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και άλλες 
πόλεις, τηλ. ΟΣΕ Βόλου 0421 -24056, 
23712.

Λεωφορεία: Από Αθήνα, Θεσσα
λονίκη, Λάρισα, Λαμία, Καλαμπάκα 
τηλ. ΚΤΕΛ Βόλου 0421 - 25527.

•  Που θα μείνουμε: Στην Πορ_
ταριά: ζενοδοχεία «Ξενία» τηλ. 
25922, «Άλκηστις» τηλ. 99290 «Κεν
τρικό» τηλ. 99121, «Πηλίας» τηλ. 
99290 και σε αρκετά νοικιαζόμενα 
δωμάτια (πληρ. τηλ. κοινότητας 
99128).

Στην Αγρια: Ξενοδοχείο «Μπάρ- 
μπαρα» τηλ. 92367 και νοικιαζόμενα 
δωμάτια πληροφορίες τηλ. κοινότη
τας 92352.

Στην Αργαλαστή: νοικιαζόμενα 
δωμάτια πληροφορίες τηλ. κοινότη
τας 54219.

Στον Πλατανιά: Ξενοδοχεία
«Ακρογιάλι» τηλ. 54248, «Οτέλ ντε 
Ροζ», τηλ. 54248 και νοικιαζόμενα 
δωμάτια (πληρ. τηλ. κέντρο 54248).

Στη Μηλίνα: Ξενώνας Οριζών τηλ. 
65236. Στις Μηλιές νοικιαζόμενα 
δωμάτια (πληρ. τηλ. κοινότητας 
86204) και ξενώνες.

Στην Τσαγκαράδα: Ξενοδοχεία 
«Ξενία» τηλ. 49205, «Αγ Στέφανος», 
τηλ. 49213, Πανσιόν «Κένταυρος» 
τηλ. 49233 «Κονάκι» Αγ. Παρασκευή 
τηλ. 49481 και νοικιαζόμενα δωμάτια 
πληρ. Αστυνομία τηλ. 49222.

Στον Αγ. Ιωάννη: Ξενοδοχεία 
«Αλόη» τηλ. 31241, «Μάρω» τηλ. 
31477, «Γαλήνη» τηλ. 31234, «Κέλλυ» 
τηλ. 31231, «Σοφοκλής» τηλ. 31230,
• Ζέφυρος» τηλ. 31335, «Αιγαίο» τηλ. 
31240, «Κεντρικό» τηλ. 31232 «Άνε- 
σις» τηλ. 31223 «Αύρα» τηλ. 31224 
και ξενώνες τηλ. 31300.

Στη Ζαγορά: νοικιαζόμενα δωμά
τια πληροφορίες τηλ. κοινότητας 
22520.

Στα Χάνια: Ξενώνες «Πηλεύς» τηλ. 
99155, «Μ. Κεφάλας^ηλ. 99541, «Κ. 
Σαπουνάς» τηλ. 99543, «Η Κρήτη» 
τηλ. 99210.

Στο Τρίκερι: Ξενοδοχείο «Τρέμη» 
στο Παλιό Τρίκερι τηλ. 91451 και αρ
κετά νοικιαζόμενα δωμάτια πληρ. 
τηλ. Αστυνομίας 91220.

•  Σπορ '.Ψάρεμα στις παραλίες - 
κυνήγι - ορειβασία στις πλαγιές του 
Πηλίου - Σκι στις πίστες της τοποθε
σίας Αγριόλευκες.

•  Εκδηλώσεις: Η ψαράδικη βραδιά 
στο τέλος Ιούλη στην Αγριό, πανη
γύρια στις 29 Ιούνη, 20-26-27 Ιούλη 
στο Λεφόκαστρο, στις 17 Ιούλη στην 
Πλατανιά και στη Μηλίνα, στις 29 
Ιούνη, 26 Ιούλη και 2 Αυγούστου 
στην Τσαγκαράδα, στις 7 Ιούλη και 
26 Ιούλη στη Ζαγορά στις 15 Αυγού
στου στη Μακρινίτσα και στην Πορ- 
ταριά αναπαράσταση πορταρίτικου 
γάμου και στις 25 Αυγούστου πανη
γύρι στα Καλά Νερά.
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ΜΟΥΣΕΙΑ
i·

To ελάχιστα γνωστό 
μουσείο της Ακρόπολης

Ακρόπολη. Το στολίδι της Αθήνας. 
Απαραίτητο «αξεσουάρ» των τουρι
στικών καρτών. Το «σήμα κατατε- 
θέν» της τουριστικής μας οικονο
μίας. «Σύντροφος - μαζί με το κυ- 
κλοφοριακό, το νέφος, τις απάν
θρωπες πολυκατοικίες - κάθε δυσ
τυχή κατοίκου του «κλεινού 
Άστεως»... Πάνω απ’ όλα, όμως, ε ί
ναι ιστορία! Με τον Παρθενώνα, με 
τις Καρυάτιδες και με το Μουσείο.

Το τελευταίο ελάχιστα γνωστό. 
Περιλαμβάνει φυλαγμένα από την 
φθορά του χρόνου κειμήλια μονα
δικά, που άλλοτε στόλιζαν τα κτί- 
σματα της Ακρόπολης.

Το Μουσείο, στεγασμένο πάνω 
στον ιερό βράχο, έχει εννιά αίθου
σες στις οποίες περιλαμβάνει ευρή-

«Σκεπτομενη Αθήνα* θεοί οπο την ανατολική ζωοφορο του Παρθενώνα

Η τέταρτη αίθουσα, εκτός απ' τα 
αριστουργηματικά πλαστικά έργα 
που περιέχει, έχει σαν κύριο χαρα
κτηριστικό τη σειρά των κορών που 
δίνουν ιδιαίτερη πνοή με τη ζωντά
νια και τη χάρη τους.

Στην Πέμπτη αίθουσα κυριαρχεί 
το μεγαλειώδες αέτωμα της Γιγαν- 
τομαχίας και η πανέμορφη κόρη του 
Αντήνορα. Σε προέκταση της αίθου
σας αυτής έχουν εκτεθεί όλα τα 
μαρμάρινα αντικείμενα που βρέθη
καν στα νότια της Ακρόπολης.

Η έκτη αίθουσα έχει να παρουσιά
σει μαρμάρινα αντρικά και γυναικεία 
αγάλματα καθώς και ανάγλυφα που 
προέρχονται από τους ναούς και τα 
ιερά της Ακρόπολης.

Στους δύο επόμενους χώρους 
υπάρχουν τα υπολείματα απ' τον 
πλαστικό διάκοσμο του Παρθενώνα, 
του Ερεχθείου και του ναού της Νί
κης. Τέλος στην τελευταία αίθουσα, 
βρίσκεται το περίφημο άγαλμα της 
Πρόκνης, έργο του Αλκαμένη και 
διάφορα άλλα εκθέματα, κυρίως 
αγάλματα διαφόρων εποχών. Ανά- 
μεσά τους ξεχωρίζει το κεφάλι του 
Αλέξανδρου.

Το μουσείο καθημερινά είναι 
ανοιχτό απ’ τις 7.30' π.μ. έως τις 
16.45' μ.μ. εκτός απ’ την Τρίτη που 
είναι ανοιχτό απ' τις 12 το μεσημέρι 
μέχρι τις 6 μ.μ.

(τηλ. μουσείου 32.10.219)

ματα των ανασκαφών στο χώρο της 
Ακρόπολης. Στην πρώτη αίθουσα 
υπάρχει μία ενότητα των κομματιών, 
γλυπτά από αετωματικές συνθέσεις, 
που κοσμούσαν κυρίως μικρούς 
ναούς της αρχαϊκής περιόδου.

Η δεύτερη αίθουσα περιέχει γλυ
πτά απ' την πλαστική διακόομηση 
αετωμάτων της αρχαϊκής περιόδου, 
αναθήματα της ίδιας εποχής, αγάλ
ματα με ανδρικές και γυναικείες 
μορφές, σφίγγες, ποικίλα πήλινα ε ι
δώλια και πλακίδια.

Στην επόμενη αίθουσα συνεχίζε
ται η παρουσίαση έργων απ' τη γλυ
πτική διακόομηση των ναών του 6ου 
π.Χ. αιώνα, μαζί με ανάγλυφες 
παραστάσεις' και αγάλματα με γυ
ναικείες καθιστές μορφές.

«Σφίγγα»
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Παραμυθάς ο «δικός σου». Είχε όμως τον τρόπο 
του να γίνεται πιστευτός. Ώσπου μια μέρα την...πά
τησε. Έβαλε στοίχημα με τους άλλους της παρέας -  
νόμισε πως θα μπλοφάρει -  και έχασε.

Πρόκειται για την «οδηγάρα» που έκανε τη δια
δρομή Αθήνα - Θεσσαλονίκη σε δύο ώρες και κάλυπτε 
την απόσταση Λουτράκι - Αθήνα σε είκοσι λεπτά!

-  Πώς είναι δυνατόν ρε Μιχάλη;
-  Ρωτήστε τον μπάρμπα μου τον...ψεύτη (ήταν 

πάντοτε ετοιμόλογος και είχε πρόχειρο ένα όνομα που 
μας το σερβίριζε).

-  Είναι μεγάλη η απόσταση Μιχαλάκη, δεν είναι δυ
νατόν...

-Τ ίποτα δεν είναι για μένα αυτή η απόσταση. Θα 
ήθελα να είσαστε από μια μεριά και να με βλέπετε, 
όταν προσπερνάω, πόσα χιλιόμετρα αφήνω πίσω τους 
άλλους... Νικολάκηδες. (Νικολάληδες, στη γλώσσα της 
«ασφάλτου» λένε αυτούς που είναι νέοι οδηγοί και 
έχουν κολλήσει στο πίσω τζάμι του αυτοκινήτου τους 
το αρχικό γράμμα της λέξης «Νέος»).

...Μια φορά θέλησαν να με σταματήσουν κάποιοι 
τροχονόμοι αλλά ώσπου να σηκώσουν τα μάτια τους, 
εγώ είχα χαθεί από μπροστά τους. Άσε που πιο κάτω 
τους ξέφυγα και απ’ το μπλόκο που μου έστησαν, μπαί
νοντας σε παρακαμπτήριο δρόμο.

Μετά από όλα αυτά κι άλλα πολλά απίθανα, δέχτηκε 
ο Μιχαλάκης να κάνει τη διαδρομή Λουτράκι - Αθήνα, 
λίγο μετά τα μεσάνυχτα που ο δρόμος δεν έχει κίνηση, 
αλλά αυτή τη φορά με χρονομέτρες απ’ την παρέα, που 
βρισκόντουσαν στην αρχή και στο τέρμα. Το αποτέλε
σμα αυτού του στοιχήματος ήταν όπως προείπαμε να 
χάσει, γιατί πέρασαν σαράντα λεπτά μέχρι να τερματί
σει. Με δυο κιβώτια μπύρες, πλήρωσε το πάθημά του, 
που άλλες ήπιαμε και άλλες χρησιμοποιήσαμε για να 
τον...λούσουμε.

Να ήταν όμως μόνο οι...παραμυθάδες που κυκλο- 
φοράνε στην άσφαλτο κάτι γινότανε. Δυστυχώς, 
υπάρχουν κι’ άλλοι πολλοί που πράγματι καλύπτουν 
την απόσταση Θεσσαλονίκη - Αθήνα σε δυο ώρες.

Είναι οι «οδηγάρες» εκείνοι που με τον υπερτρο
φικό εγωισμό τους πιστεύουν πως ο δρόμος ανήκει 
μόνο σ’ αυτούς, ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και 
ότι αυτοί είναι «τζίνια» στο τιμόνι ενώ οι άλλοι δεν 
ξέρουν να οδηγούν.

Είναι αυτοί ot οδηγοί που με επιδεικτικές κινήσεις 
βάζουν το λεβιέ στην «πρώτη», πατάνε μερικές δυνα
τές «γκαζιές» και ξεχύνονται στην άσφαλτο με φουλα- 
ρισμένα όλα τα άλογα της μηχανής, που ρουφάνε σαν 
πρωινό καφεδάκι τα πρώτα χιλιόμετρα.

Είναι αυτοί που νομίζουν ότι...υποδύονται τον 
Μάικλ Νάιτ, τον οδηγό του υπερσύγχρονου ηλεκτρο
νικού αμαξιού της φανταστικής περιπέτειας «ο ιππό
της της ασφάλτου», που προβάλλεται στην τηλεό
ραση. Εκείνο λοιπόν είναι ηλεκτρονικό, πηγαίνει στον 
προορισμό του μόνο του, κι ας κοιμάται ο οδηγός του

και ανιχνεύει τις παγίδες και τις κακοτοπιές που θα 
συναντήσει. Τ’ αμάξια όμως που οδηγούν οι δικοί μας 
«ιππότες», στρίβουν κατά τον γκρεμό όταν κοιμηθεί ο 
οδηγός τους, ντελαπάρουν και γίνονται φυσαρμόνι
κες, αν δεν προσέξουν τις κακοτοπιές οι...οδηγάρες 
τους.

Καθημερινά, ξεφυλλίζοντας τις εφημερίδες θα 
διαπιστώσουμε ότι κάθε έξοδος χαράς στους εθνικούς 
δρόμους καταλήγει σε τραγωδία. Δεν θα αναφερ
θούμε στα βασικά αίτια αυτής της ανθρωποθυσίας - 
γνωστά άλλωστε και πολυσυζητημένα - όπως αντικα
νονικά προσπεράσματα, υπερβολική ταχύτητα κ.ά., 
αλλά θα προσπαθήσουμε να θυμηθούμε μερικά απ’ τα 
περιστατικά εκείνα των οποίων οι πρωταγωνιστές οδη
γοί τους, δε διαθέτουν ούτε το παραμικρό αίσθημα 
ευθύνης.

•  Θυμάμαι τον ανεπανάληπτο εκείνο, πρόξενο θα
νατηφόρου ατυχήματος, οδηγό που όταν ρωτήθηκε 
γιατί πέρασε με κόκκινο απάντησε «Μα αφού .έκανα 
σινιάλο με τη μεγάλη σκάλα»!

•  Θυμάμαι την πολτοποίηση δυο ατόμων που επέ- 
βαιναν στο Ι.Χ. τους, όταν το ρυμουλκούμενο όχημα 
κάποιας νταλίκας, αποσπάστηκε και κύλησε στο αντί
θετο ρεύμα.

•  Θυμάμαι το θανάσιμο τραυματισμό μιας γριούλας 
απ’ τη ρεζέρβα φορτηγού, που κύλησε και την παρέ
συρε ενώ βάδιζε αμέριμνη στο δρόμο.

•  Θυμάμαι τη φορτωμένη με τόνους σιδερικών, 
νταλίκα που... εκτόξευε σίδερα και πανικό στους ανύ
ποπτους διαβάτες.

•  Θυμάμαι το φορτωμένο με ερπυστριοφόρο 
όχημα, βάρους 25 τόνων, φορτηγό που καταπλάκωσε 
τριμελή οικογένεια στο χαλάνδρι, του οποίου η άδεια 
κυκλοφορίας ήταν για να μεταφέρει οικοδομικά υλικά, 
μπάζα και όχι μηχανήματα.

•  Θυμάμαι τον ασυνείδητο οδηγό «τρελού» τζιπ 
που παρέσυρε στο Ελληνικό δυο αδελφές και αφού 
παράτησε αβοήθητη, μέσα σε λίμνη αίματος, τη μία 
που τραυματίστηκε σοβαρά (η άλλη σκοτώθηκε) εξ
αφανίστηκε.

•  Θυμάμαι τα επικίνδυνα προσπεράσματα κάποιων 
ανόητων οδηγών για να κερδίσουν 3-4 μέτρα στα δε
κάδες χιλιόμετρα των εθνικών δρόμων, όσο δηλαδή το 
μήκος του αυτοκινήτου που προσπέρασαν...

•  Ακόμα, θυμάμαι τις σφήνες και τα άγρια «κλεισί
ματα» που μας κάνουν καθημερινά και το άγχος που 
μας καταλαμβάνει στην προσπάθειά μας ν ’ αποφύ
γουμε την κακή οδήγηση των άλλων.

Θα πρέπει κάποτε όλοι εμείς οι οδηγοί να αναλογι- 
στούμε τις ευθύνες μας, να συνετιστούμε απ’ την πρα
γματικότητα και να μη μας αφήνει αδιάφορους το αίμα 
στην άσφαλτο που τελικά ισοδυναμεί με εθνική τρα
γωδία.

Δημήτρης Λυκοποριώτης
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Εκπομπή ηλεκτρονίων από υλικό σύστημα που υπόκειται στη δράση ηλε- 

| κτρομαγνητικών ακτινοβολιών. 2. Μεγάλη θάλασσα —Γυναίκες στην υπηρεσία των 
αρχαίων θεών (καθ.). 3. Ο αναφερόμενος σε . . .  φίλτρα οργανικών μας υγρών — 
Βυζαντινή μουσική νότα. 4. Ποταμός της Ελβετίας -  Εκεί φυλάγονται έγγραφα-τα 
τρχικα μιας Τράπεζάς μας. 5. Και τέτοια . . .  μπαρ — Συνεκδοχικά, τα υποκριτικά. 6. 
ύντομο συμπλεκτικό — Νοτιοαμερικάνικο άρθρο — Οι χοντρές ευχαρίστως τα 
- v o u v  — Ηταν κι ο Πήγασος αλλά φτερωτό. 7. Κάτοικος νησιωτικού ασιατικού 
ατούς — Θέση παίχτη του μπάσκετ — Θετικό ηλεκτρόδιο. 8. Είναι ο καιρός που 

μεταβάλλεται συχνά και εύκολα -  Ολόκληρη. 9. Ξένων αγία -  Κλασματικό μέρος 
! ποσού. 10, Μισός Ντίνος-Κάτοικος πόλης-Ο οποίος (αρχ). 11. Μεταφορικά, οι
|αδύνατες και ψηλές γυναίκες -  Παραπόταμος του Δούναβη, που πηγάζει στα 
Καρπαθια. 12. Είναι στο λαό οι δικτάτορες — Ευτράπελος.

I ΚΑΘΕΤΑ |
1. Συνοδεύουν συχνά καβγάδες -  Άσημα κ α ι. .. άφωνα. 2. Περιλαμβάνει 

και τη Ν. Ζηλανδία -  Πρόθεση. 3. Στάχτη .. μιας κάποιας περιοπής -  και αυτοί οι 
άγιοι τιμούνται από την εκκλησία. 4. Ελλειπές ομηρικό όνειρο -  Τέχνη σχετική με 

ι την υφαντουργία. 5. Αμαξηλάτης τα κρατά (καθ.) -  Αυτά υπάρχουν -  Λατινικό 
| ” και». 6. Επαρχία του Ν. Φθιώτιδας (καθ.)- Έχει την έδρα του στην Πάτρα (αρχικά). 

'■ Κοίλωμα σε το ίχο -Τ ο  δίσεκτο έχει μια μέρα παραπάνω. 8. Χορταρικό -  ελληνό- 
πρεπο 380. 9· Τ°  “ ψωμοτύρι··. . του βαρήκοου — Μεταδίδουν αρρώστειες — 
Του σταριού γίνεταιτο Νοέμβρη. 10. Τάξη, ρυθμός εργασίας-Αναφορική αντωνυ- 
μια. 11. Δρα στη Β. Ιρλανδία (αρχικά) — Θεός που έδωσε το όνομά του στον 
Ιανουάριο -  Γειτονικά στο αλφάβητο. 12. Πρόθεση (δημ.) -  Η άκρη της . . Φίατ. -  
Από παντού (ιδιωμ.). 13. Στρατηγός των Αθηναίων στο Μαραθώνα -  Δίψηφο φω- 
νηέν. 14. Καθαρευουσιάνα αγριοκυδωνιά -  Πέντε πριν από αυτό — Απαντά στο 
πόσο 15. Συμπληρώνει ονομασίες εταιριών — Οιωνού — Χαρακτηρισμός.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
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Ο Βασιλιάς Σαχ, όταν του επιτίθενται, και 
συνηθίζεται μεταξύ παικτών, να λένε με
γαλόφωνα «Σαχ>· στον αντίπαλο Έτσι 
λοιπόν, τοποθετώντας τον Πύργο του 
στο σημείο που βλέπουμε, ο Μαύρος θα 
έλεγε «Σαχ». Τι μπορεί να κάνει ο λευκός 
Βασιλιάς τώρα; Πρέπει να ξεφύγει από το 
Σαχ. Αυτό δεν είναι δυνατόν να το πετύ- 
χει προχωρώντας κατευθείαν προς τον 
Πύργο, διότι θα βρίσκεται ακόμα σε θέση 
Σαχ κι αυτό είναι εκτός κανονισμών. 
Μπορεί όμως να πάει σε οποιοδήποτε 
από τα τέσσερα παρακείμενα τετρά
γωνά, αφού ο Πύργος δε είναι σε θέση να 
επιτεθεί σε κανένα απ' αυτά.

Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι, για να ξε- 
φύγει κανείς από ένα Σαχ, εκτός από το 
να κινήσει το Βασιλιά. Στο 3 ο Λευκός 
ήταν Σαχ από το μαύρο Αξιωματικό και 
κατόρθωσε να ξεφύγει από το Σαχ πα
ρεμβάλλοντας τον δικό του Αξιωματικό, 
ο οποίος δρα σαν ασπίδα μπροστά από το 
Βασιλιά του.

Άλλος τρόπος για να ξεφύγει κανείς 
από Σαχ είναι Va πάρει τη μονάδα που 
απειλεί με Σαχ. Στο 4 ο μαύρος Πύργος 
απειλεί το Βασιλιά με Σαχ αλλά μπορεί να 
παρθεί είτε από τον ίδιο το Βασιλιά είτε 
από τη λευκή Βασίλισσα.

Ροκέ), είτε Ροκέ της πλευράς της Βασί
λισσας (μεγάλο Ροκέ).

Κοιτάξτε τα λευκά κομμάτια στο διά
γραμμα 12,
Είναι έτοιμα να κάνουν Ροκέ από οποια
δήποτε πλευρά της σκακιέρας. Τα μαύρα 
έχουν ήδη πραγματοποιήσει και τα δυο 
Ροκέ (ένας επιπλέον Βασιλιάς έχει χρη
σιμοποιηθεί για να γίνει αντιληπτό το 
παράδειγμα του μικρού Ροκέ κσιτου με
γάλου Ροκέ).

Προσέξτε ότι ο Βασιλιάς έχει μετακι
νηθεί κατά δυο τετράγωνα προς την 
πλευρά του Πύργου κι ότι ο-Πύργος στη 
συνέχεια έχει ανυψωθεί και τοποθετηθεί 
στην άλλη πλευρά του Βασιλιά κι ακρι
βώς δίπλα του. Βλέπετε ότι κατά το με
γάλο Ροκέ υπάρχουν δυο άδεια τετρά
γωνα μεταξύ του Βασιλιά και της άκρης 
της σκακιέρας.

ΜοΟρος
ι « *  ρ ι « ρ 6  ρ ο κ *

Λευκός

Π ό τ ε  ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι  τ ο  Ρ ο κ έ ;  
Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες 
συνθήκες για να είναι νόμιμο (πραγμα
τοποιήσιμο) ένα Ροκέ. Το διάγραμμα 13 
θα σας βοηθήσει για να καταλάβετε 
αυτό:

Ματ

Όπως αναφέραμε, ο Βασιλιάς είναι 
Ματ όταν βρίσκεται σε θέση Σαχ και δεν 
υπάρχει γ ι’ αυτόν κίνηση εντός των κα
νόνων του παιγνιδιού. Επειδή τα Ματ εί
ναι πολύ σημαντικά κι έχουν πολλές 
μορφές, θα τα συναντήσετε λεπτομερώς 
στο κεφάλαιο 4.

Ροκέ
Έχουμε υποδείξει ότι στα πρώτα στά

δια, όπως και στο μέσον της παρτίδας, ο 
Βασιλιάς θα πρέπει να κινείται λίγο και να 
αναζητεί όση περισσότερη προστασία 
μπορεί.

Το Ροκέ είναι ένα προνόμιο που παρα- 
χωρείται και στους δυο παίχτες μια φορά 
σε κάθε παρτίδα. Βοηθά τον Βασιλιά να 
αποχωρήσει από το κέντρο όπου βρίσκε
ται εκτεθειμένος, σε σχετική ασφάλεια, 
πίσω από τα ακραία Πιόνια.

Η ενέργεια του Ροκέ γίνεται σύγχρονα 
από τον Βασιλιά και τον Πύργο κι αποτε
λεί μία και μόνη κίνηση. Είναι η μοναδική 
φορά στο σκάκι που επιτρέπεται η κίνηση 
δύο κομματιών ταυτόχρονα.

Το Ροκέ μπορεί να πραγματοποιηθεί 
σε οποιαδήποτε από τις δυο πλευρές της 
σκακιέρας και η κίνηση καλείται είτε 
Ροκέ της πλευράς του Βασιλιά (μικρό

Μαύρος

ϋ  H
m Μ ψΆ m ι

Γ: min m s sm I Μ Ί-I ϋ m mIn ■ m m \mma ■ m m
η  m β

Λευκός

1. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει κανένα 
κομμάτι, φιλικό ή εχθρικό, μεταξύ του 
Βασιλιά και του Πύργου. Στο διάγραμμα 
ο λευκός Ίππος βρίσκεται μεταξύ του 
βασιλιά και του Πύργου κι έτσι ο Λευκός 
δεν μπορεί να κάνει Ροκέ από την 
πλευρά του Βασιλιά (Βλέπε επίσης).

2. Ο Βασιλιάς δεν μπορεί να περάσει 
από ένα τετράγωνο ή να τοποθετηθεί σε 
τετράγωνο που βρίσκεται κάτω από την 
επίθεση εχθρικού κομματιού. Ο μαύρος 
Βασιλιάς δεν μπορεί να κάνει μικρό Ροκέ 
επειδή καθ' οδόν προς τη νέα του θέση

θα έπρεπε να περάσει από ένα Σαχ του 
λευκού Αξιωματικού.

3. Και ο Βασιλιάς και ο Πύργος είναι 
απαραίτητο να μην έχουν προηγούμενα 
μετακινηθεί. Τα μαύρα δεν μπορούν να 
κάνουν μεγάλο Ροκέ, γιατί ο πύργος της 
πλευράς της Βασίλισσας έχει μετακινη
θεί.

4. Δεν πρέπει1 να έχει δοθεί Σαχ στο 
Βασιλιά τη στιγμή που πρόκειται να κάνει 
Ροκέ. Ο Λευκός δεν μπορεί να κάνει με
γάλο Ροκέ. αφού του έχει ήδη δοθεί Σαχ 
από το μαύρο Αξιωματικό. Εδώ αναφέ
ρουμε ότι αυτό το Σαχ θα τον εμπόδιζε 
να κάνει και μικρό Ροκέ αν δεν υπήρχε ο 
λευκός Ίππος.

Δεν έχει σημασία αν δόθηκε Σαχ στο 
Βασιλιά ενωρίτερα στο παιχνίδι, υπό την 
προϋπόθεση βέβαια ότι δεν κινήθηκε.

Όταν το Ροκέ πραγματοποιηθεί, δεν 
μπορεί να ξαναγίνει αντίστροφα. Συνηθί
ζεται κι από τους δυο αντιπάλους να 
επωφελούνται του προνομίου κατά τη ' 
διάρκεια της παρτίδας, επειδή παρέχει 
μεγαλύτερη ασφάλεια στο Βασιλιά και 
φέρνει πιο κοντά τους δυο Πύργους, 
ένας από τους οποίους κερδίζει αμέσως 
μια πιο κεντρική θέση.

Είναι κανονισμός, συνήθως όχι υπο
χρεωτικός. ότι ο Βασιλιάς θα μετακινηθεί 
πρώτος, όταν ένας παίκτης κάνει Ροκέ.

Όλα εντάξει για να αρχίσουμε.
Τώρα είμαστε σχεδόν έτοιμοι για να 

προσπαθήσουμε να παίξουμε μια παρ
τίδα. Γνωρίζουμε τις κινήσεις των κομ
ματιών μας και την αξία τους κατά προσ
έγγιση, αν όχι το πώς να τελειώσουμε το 
παιχνίδι με ένα Ματ. Ας τα τοποθετή
σουμε από μνήμης σωστά για την έναρξη 
του παιχνιδιού. Αν έχετε αμφιβολία, γυ
ρίστε στο διάγραμμα 4. Βεβαιωθείτε ότι η 
σκακιέρα είναι τοποθετήμενη σωστά 
(λευκό τετράγωνο δεξιά σας) κι ότι έχετε 
τις Βασίλισσες στα ορθά τετράγωνα. Θα 
παρατηρήσετε ότι κάθε κομμάτι σας βρί
σκεται απέναντι από ένα αντίπαλο.

Οι Πύργοι-πρέπει να βρίσκονται στη 
γωνία, μετά οι Ίπποι, δίπλα τους οι Αξιω
ματικοί με το Βασιλικό ζευγάρι στο κέν
τρο.

Αυτή η αρχική θέση παραμένει η ίδια 
στην έναρξη κάθε παρτίδας.

Να θυμάστε ότι τα Λευκά παίζουν 
πρώτα. Για την εκλογή του χρώματος 
μπορείτε να κρύψετε από ένα Πιόνι δια
φορετικού χρώματος στο κάθε σας χέρι 
και να ζητήσετε από τον αντίπαλό σας να 
«διαλέξει».

Μπορείτε να κινήσετε μερικά Πιόνια, 
ύστερα άλλα κομμάτια, από την αρχική 
θέση του παιχνιδιού, αλλά στην αρχή θα 
συναντήσετε δυσκολίες στην καθοδή
γηση όλου του στρατού σας σαν μια ολό
κληρη δύναμη με συνοχή. Καλύτερη μέ
θοδος είναι να κινήσετε τις διάφορες 
μονάδες ξεχωριστά, σε μια σκακιέρα 
στην οποία δεν υπάρχουν άλλα κομμά
τια
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ΜΑΘΕΤΕ ΚΑΙ 
ΠΑΙΞΤΕ ΣΚΑΚΙ

Ο Ίππος

Ο Ίππος αναγνωρίζεται εύκολα. Αντί
θετα από οποιοδήποτε άλλο μέλος του 
στρατού, μπορεί να πηδήσει πάνω από 
φίλο ή εχθρό στο δρόμο του, από ένα 
τετράγωνο σε κάποιο άλλο. Είναι κάπως 
δύσκολο να αντιληφθεί κανείς την κί
νηση του Ίππου, επειδή αυτή δεν γίνεται 
πάνω σε ευθεία κατά μήκος της γραμμής, 
της καθέτου ή της διαγώνιας. Η κίνηση 
μπορεί να εκφραστεί με πολλούς τρό
πους, π.χ. «το μεθεπόμενο τετράγωνο 
αλλά διαφορετικού χρώματος» ή, αν 
προτιμάτε, «δύο επάνω και μία οριζόν
τια» κι αντίστροφα. Ο καλύτερος τρόπος 
είναι να κοιτάξτε το διάγραμμα 8.

Μαύρος

8

Λευκός

Ο Ίππος στο κέντρο της σκακιέρας 
μπορεί να μετακινηθεί σε οποιοδήποτε 
από τα 8 σημειωμένα τετράγωνα Προσ
έξτε ότι το καθένα έχει διαφορετικό 
χρώμα απ’ εκείνο που βρίσκεται τώρα ο 
Ιππος. Επειδή δεν κινείται απ' ευθείας, 
μπορεί να υπερπηδήσει παρεμβαλλό
μενα τετράγωνα, ακόμα κι όταν αυτά 
έχουν καταλειφθεί.

Ο Ιππος στη γωνία έχει μόνο δυο τε 
τράγωνα στη διάθεσή του. Ένας Ίππος 
τοποθετημένος στην άκρη της σκακιέ
ρας έχει μικρότερη περιοχή επιρροής 
από ένα που είναι τοποθετημένος στο 
κέντρο. .

Ενας Ίππος, παρά τα πηδήματά του, 
χρειάζεται αρκετές' κινήσεις για να 
μεταφερθεί από τη μια άκρη της σκακιέ
ρας στην άλλη. Είναι ένας πονοκέφαλος 
για τον αντίπαλο, κι όπως ο Αξιωματικός, 
συμμετέχει από νωρίς στο'παιγνίδι. Αν 
θέλει, μπορεί να κάνει και την πρώτη κί-_ 
νηση της παρτίδας. Όπως έχουμε πει. 
είναι της ίδιας περίπου αξίας με τον 
Αξιωματικό, αν και μεταξύ τους υπάρχει 
μεγάλη διαφορά σε στυλ. Να θυμάστε ότι 
ο αντίπαλος Ίππος μπορεί να πηδήσει 
πάνω από τα δικά σας κομμάτια, όπως 
Μπορεί και πάνωαπό τα δικά του και μπο
ρεί γρήγορα να βρεθεί ανάμεσά σας. 
Οπως το έθεσε ένας φημισμένος παί

χτης, «Η κίνηση του Ίππου είναι μεγάλη

σπαζοκεφαλιά, τη μια στιγμή είναι εδώ κι 
αμέσως κάπου αλλού»

Το Πιόνι.

Το Πιόνι είναι η πιο αδύνατη μονάδα 
στο στρατό, μολονότι, όπως θα δούμε 
αργότερα, έχει ένα ολωσδιόλου ιδιαί
τερο δυναμικό. Υπάρχουν 8 Πιόνια, το
ποθετημένα εμπρός από τη σειρά των 
υπολοίπων κομματιών και παράλληλα 
προς αυτή, στην αρχική θέση του παιγνι
διού.

Είναι ένας μαχητής στην πρώτη 
γραμμή του.πυρός, αυτό που βοηθά τα 
κανόνια να κάνουν εκκαθάριση, για να 
ακολουθήσουν βαρύτερες, πιο ισχυρές 
δυνάμεις από τα μετόπισθεν.

Το Πιόνι έχει· πολλά μοναδικά χαρα
κτηριστικά γνωρίσματα. Δεν μπορεί να 
κινηθεί προς τα πίσω, παίρνει (αιχμαλω
τίζει, κόβει) κατά ένα περίεργο τρόπο κι 
αλλάζει μορφή όταν φθάσει στο άλλο 
άκρο της σκακιέρας!

Σαν να μην έφθαναν αυτά, κατά την 
π ρ ώ τ η  του κίνηση, μόνον, αν θέλει, 
έχει το πλεονέκτημα να προχωρήσει σε 
διπλάσια απόσταση από τη συνηθισμένη. 
Η συνηθισμένη (κανονική) του κίνηση εί
ναι απλώς ένα τετράγωνο προς τα εμ
πρός κατά μήκος της κάθετης του. Μόνο 
κατά την πρώτη του κίνηση μπορεί να 
μετακινηθεί κατά ένα τετράγωνο επι
πλέον. Στο διάγραμμα 9, το λευκό Πιόνι 
βρίσκεται στην αρχική του θέση. Μπορεί, 
αν επιθυμεί, να μετακινηθεί στην τέ
ταρτη γραμμή ή βεβαίως στην τρίτη. 
Μετά από αυτή την πρώτη κίνηση, κινεί
ται ένα τετράγωνο κάθε φορά.

ΜαΟρος

Λευκός

Κοιτάζοντας το μαύρο Πιόνι στο λευκό 
τετράγωνο βλέπετε ότι κανονικά μπορεί 
να προχωρήσει κατά ένα βήμα. Είναι επί
σης σε θέση να «κόψει» καθένα από τους 
δυο λευκούς Ίππους. Το «κόψιμο» γίνε
ται διαγώνια εμπρός, κατά ένα τετρά
γωνο.

Το κόψιμο δεν μπορεί να πραγματο
ποιηθεί κάνοντας κίνηση κατ’ ευθείαν 
εμπρός, αλλά πρέπει να γίνει διαγώνια 
Πρέπει μα σημειωθεί ότι τα άλλα μαύρα 
Πιόνια δεν μπορούν να κινηθούν καθό
λου. Δεν έχουν τ ι να πάρουν και οι δυο 
λευκοί Ίπποι τα εμποδίζουν να προχω
ρήσουν.

Αφού κόψει, το μαύρο μας Πιόνι θα 
φθάσει στην ίδια κάθετη με έναν από 
τους φίλους του. Αυτό είναι τελείως εν
τάξει. Θα διαπιστώσετε αργότερα στο

κεφάλαιο περί χρήσης γραφικών συμβό
λων (Αγγλικών) ότι αλλάζει ο τρόπος που 
τον σημειώνουμε.

Εχουμε πολλά να πούμε ακόμα για τις 
ιδιορρυθμίες των Πιονών. τις οποίες 
μπορείτε να βρήτε στο κεφάλαιο 5. Η 
απλή κίνηση προς το παρόν είναι αρκετή 
για να προχωρήσουμε.

Ο Βασιλιάς

Ο Βασιλιάς είναι συγχρόνως το πιο 
αδύναμο και το πιο σημαντικό κομμάτι 
της σκακιέρας. Το πιο αδύναμο, επειδή η 
κίνησή του είναι περιορισμένη και αργή. 
Το πιο σημαντικό, επειδή η παρτίδα δεν 
μπορεί να συνεχισθεί χωρίς αυτόν. Μο
λονότι υψώνεται πάνω από τους φίλους 
του, η σωματική του δύναμη είναι μικρή, 
κι εκείνοι έχουν την ευθύνη να τον 
προστατεύουν από τους εχθρούς του.

Θα δήτε στο διάγραμμα 10 ότι οι κινή
σεις του είναι απλές, δηλαδή ένα τετρά
γωνο κάθε φορά σε οποιαδήποτε κατεύ
θυνση.

Μαύρος

10

Λευκός

Για να πάει από τη μια ώς την άλλη άκρη 
της σκακιέρας απαιτούνται 7 κουραστι
κές κινήσεις. Στην πράξη ο Βασιλιάς δεν 
μετακινείται πολύ, εκτός αν πρέπει, μέ
χρι το τέλος του παιγνιδιού, όταν το πε
δίο μάχης έχει καθαρισθεί από επικίνδυ
νους εχθρούς. Μέχρι τότε πρέπει να 
παραμείνει ασφαλής και μακριά από κιν
δύνους.
Σ α χ
Ο Βασιλιάς δεν είναι ελεύθερος να πη
γαίνει όπου επιθυμεί. Έχουμε ήδη πει, 
ότι σκοπός του παγνιδίού είναι να αιχμα- 
λωτισθεί ο αντίπαλος Βασιλιάς, δηλαδή 
να γίνει «Ματ». Καταλαβαίνουμε λοιπόν 
ότι ο Βασιλιάς δεν μπορεί να κινηθεί σε 
τετράγωνο στο οποίο απειλείται. Είναι 
εκτός των κανόνων του παιχνιδιού να 
προκαλέσει μόνος του Σ α χ  στον εαυτό 
του. Στο διάγραμμα 11 βλέπουμε το 
λευκό Βασιλιά σε τέσσερις διαφορετικές 
θέσεις.
Ας δούμε πρώτα το 1. Εδώ είναι δύο Βα
σιλείς. ο ένας απέναντι στον άλλο. Δεν 
επιτρέπεται σε κανέναν από τους δυο να 
πλησιάσει τον άλλο πηγαίνοντας στα 
μεταξύ τους τετράγωνα, διότι θα ήταν σε 
θέση να πάρουν ο ένας τον άλλο Γ ια 
παράδειγμα: αν ο λευκός Βασιλιάς κινη
θεί ένα τετράγωνο εμπρός, ο μαύρος 
Βασιλιάς θα τον πάρει.

Στο 2 βλέπουμε το λευκό Βασιλιά να 
είναι σε θέση Σαχ, από το μαύρο Πύργο.
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Τις ευχαριστίες εκφράζουν οι πιο κάτω επιστολογράφοι:
•  Ο υπουργός Βόρειας Ελλάδας Βασίλης Ιντζές, στον διοικητή τέως 

Ανωτέρας Δ/σης Χωροφυλακής Κεντρικής Μακεδονίας ταξίαρχο Ιωάννη 
Λαντζανάκη, στους αξιωματικούς και άνδρες πάυ συνέβαλαν στην απο
μάκρυνση του βυτίου αιθυλενοξειδίου που ανατράπηκε στην περιοχή 
της κοινότητας Ηλιοκώμης Σερρών.

• Ο Δήμος Περάματος Αττικής, στον αρχηγό τέως Χωροφυλακής και 
Πυροσβεστικού Σώματος για τη συμμετοχή της μουσικής των Σωμάτων 
στις εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Δήμου.

•  Η Διεύθυνση εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, στον αρ
χηγό τέως Αστυνομίας Πόλεων για τα μέτρα ασφάλειας και τροχαίας που 
έλαβε η Αστυνομία, σε δεξίωση της Βρετανικής Πρεσβείας.

•  Η Γενική Τράπεζα Ελλάδος, στους αξιωματικούς και άνδρες του 
Α.Τ. Λουτρακιού, για τον ηρωισμό και την αποφασιστικότητα που έδειξαν 
κατά την άμεση επέμβασή τους με αφορμή τη ληστεία του καταστήματος 
της στην πόλη του Λουτρακιού.

•  Οι Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς (ΗΣΑΠ), στους 
αξιωματικούς και άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος, που βοήθησαν 
στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας ηλεκτρικού σιδηροδρόμου μετά 
από σύγκρουση του συρμού με νταλίκα.

•  Ο Δήμος Ζωγράφου Αττικής, στο τέως Αρχηγείο Αστυνομίας Πό
λεων, για την συμμετοχή της μουσικής του στην παρέλαση της 28ης 
Οκτωβρίου που έγινε στο Δήμο.

•  Ο Δήμος Άργους, στους αξιωματικούς και άνδρες του Πυροσβε
στικού Σώματος που με την άμεση επέμβασή τους κατέστειλαν την πυρ
καγιά που εκδηλώθηκε στο πευκοδάσος στο λόφο «Λάρισα» της πόλης.

•  Η Κοινότητα Μεσοχωριού Μεσσηνίας, στην Π.Υ. Γαργαλιάνων για 
την αυτοθυσία και το θάρρος που έδειξαν κατά την κατάσβεση μεγάλης 
πυρκαγιάς στην περιοχή τους.

•  Ο Ιερός ναός Αγ. Ιωάννου Προδρόμου, Ν. Κρήνης Θεσσαλονίκης, 
στην Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, για την διάθεση της μούσι 
κής της κατά την ημέραν της πανήγυρης του ναού.

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ε Σ  Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ

ματος της περιοχής σας.
•  «Αξ/κοί της ΣΕΜΑΧ». Απαντήσεις σε ανώνυ 

επιστολές δε δημοσιεύουμε.
•  κ. Αθαν. Γκάνια, Καρδίτσα, κ. Παναγ. Στεφόπουλο 

Χρυσομηλιά Καλαμπάκας και κ. Ροζάνα Μπλέτσα Στυ 
λίδα Φθιώτιδας. Ευχαριστούμε για τις ευχές και τ 
καλά σας λόγια.

•  Δημ. Χαλίλη, μαθητή, Χαλκίδα. Μικρέ μας φίλε ευ ·. 
χαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Πληροφορίες για τ 
θέμα που σε ενδιαφέρει μπορείς να ζητήσεις από τον 
διοικητή ή τον γραμματέα του Αστυνομικού τμήματοο 
της περιοχής σου. Για να γραφτείς συνδρομητής στο 
περιοδικό, πρέπει να στείλεις ταχυδρομική επιταγί 
500 δραχμών, στην παρακάτω διεύθυνση: Περιοδικό 
«Αστυνομική Επιθεώρηση» Αριστοτέλους 175, 112 51 
Αθήνα.

•  Δεκάδες επιστολές έχουν κατακλύσει λόγω των 
εορτών τα γραφεία μας. Οι αναγνώστες μας προτεί 
νουν και κριτικάρουν καλόπιστα το περιοδικό. Μας εύ
χονται καλή χρονιά και να τα «χιλιάσουμε». Συγκινη
τικά πράγματι τα λόγια τους. Τους ευχαριστούμε 
όλους και αντευχόμαστε...

•  κ. Τιμόθεο Τιμοθεάδη μαιευτήρα - χειρούργο γυ
ναικολόγο, διδάκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών. Ευχα
ριστούμε για την αποστολή της ενδιαφέρουσας συν
εργασίας σας με τίτλο «Η συμβολή της Εκκλησίας στο 
Μακεδονικό Αγώνα», όπου εξαίρετοι η ηρωική στάση 
του κλήρου στη διάρκεια του αγώνα και η μεγάλη συμ
βολή του στην επιτυχή διεξαγωγή Kat έκβασή του.

•  κ. Νικ. Μουμούρη, αγροφύλακα, Γαστούρι Κέρκυ
ρας και κ. Ν. Δροσάτο, Αλιβέρι. Τις επιστολές σας δια
βιβάσαμε στη Δ/νση Αγροφυλακής (Φειδιππίδου 31), 
απ’ την οποία θα πάρετε εμπεριστατωμένη απάντηση.

•  κ. Σπ. Νικολόπουλον, Πάτρα. Λάβαμε σοβαρά 
υπόψη όσα μας γράφετε. Προσπαθούμε να ικανοποιή
σουμε τις προσδοκίες όλων των αναγνωστών μας.

•  κ. I. Θεοδωράκη, ενωμοτάρχη, Ρέθυμνο και κ. Απ. 
Κνισοβίτη, Δ.Χ. Βέροιας την επιστολή σας διαβιβάσαμε 
στην Δ/νση Οικονομικού Α.Χ. από όπου θα πάρετε εμ
περιστατωμένη απάντηση.

•  κ. Καλ. Γκαμάγκαρη, Εράτυρα Κοζάνης. Ευχαρι
στούμε για τα καλά σας λόγια. Πληροφορίες σχετικά με 
το θέμα που σας ενδιαφέρει μπορείτε να ζητήσετε απ’ 
τον διοικητή ή τον γραμματέα του Αστυνομικού Τμή-
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Δπο μήνα... σε μήνα

1985. Και πάλι τριπλό το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας, 
αγαπητοί μας αναγνώστες. Τριπλό, που κυκλοφορεί σε μια περί
οδο όπου οι επέτειοι κυλούν... εν σειρά και η επικαιρότητα είναι 
πλούσια σε γεγονότα. Τα δύο αυτό καθόρισαν, όπως είναι φυ
σικό, και το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η ύλη του περιοδι
κού.

Πρώτα απ’ όλα η αλλαγή φρουράς στην ηγεσία της Ελληνι
κής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Ποιοι είναι οι 
νέοι αρχηγοί, πώς έγινε η αλλαγή, οι ομιλίες, τα μηνύματατα και 
οι ημερήσιες διαταγές περιλαμβάνονται στις πρώτες σελίδες 
του τεύχους. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις του Υπουργού 

j Δημοσίας Τάξεως δίνουν το «στίγμα» της πολιτικής ηγεσίας του 
υπουργείου, ενώ δύο αποκαλυπτικά ιστορικά κείμενα για την 
Επανάσταση του 1821 και τον μεγάλο ξεσηκωμό των αγροτών 
στο Κιλελέρ μαζί με μια αναφορά στον στρατηγό Μακρυγιάννη 
μας θυμίζουν τους αγώνες των προγόνων μας για την εθνική 
ανεξαρτησία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ακόμη σ’ αυτό το τεύχος επισημαίνουμε την δραστηριότητα 
της Ελληνικής Αστυνομίας τον τελευταίο καιρό και σας δίνουμε 
μια σειρά ανθολογημότων από τον παγκόσμιο αστυνομικό τύπο. 
Επίσης, στο τεύχος μπορείτε να βρείτε ρεπορτάζ και συνεντεύ
ξεις για μεγάλα και μικρά γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας 
και μας αφορούν καθώς και ένα αφιέρωμα στα 128 χρόνια αγώ
νων των γυναικών για ισότητα και αναγνώριση.

Δεν λείπουν όμως από το περιοδικό και τα επιστημονικό 
άρθρα για αστυνομικά θέματα. Έτσι μπορείτε να διαβάσετε 
αναλύσεις και προβληματισμούς για τις δημόσιες συναθροίσεις, 
για την Αγορανομία, για την κατάσβεση των πυρκαγιών, για το 
κυκλοφοριακό, για την πρόληψη του εγκλήματος, για την βία και 
την στάση της αστυνομίας, για τις δημόσιες σχέσεις του τροχο
νόμου, για την εισβολή της ηλεκτρονικής κ.τ.λ.

Στο τέλος θα βρείτε την Ατζέντα με όλες τις χρήσιμες πλη- 
* ροφορίες καθώς και 28 σελίδες με το Προεδρικό Διάταγμα που 

ακολουθεί το Νόμο για την ενοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας.
, Ελπίζοντας ότι σας δίνουμε ένα άρτιο περιοδικό, επιτρέψτε

μας να επανέλθουμε σε λίγο καιρό, αφού θα έχουμε ετοιμάσει 
ένα νέο τεύχος με την δική σας συμπαράσταση και βοήθεια.

«Α.Ε.»




