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Ο Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Σ

Θ Ε Σ Μ Ο Σ
Τ ο υ  Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ  Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ύ  Κ λ έ α ρ χ ο υ  Π ή χ α

Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής επιχειρούμε μια συνοπτική μεν, αλλά περιεκτική 

"ανατομία" του αστυνομικού θεσμού.
Η "ανατομία" αυτή είναι απαραίτητη και χρήσιμη, για τη διασαφήνιση ορισμένων παρανοήσεων, 

αναφορικά με το ρόλο που διαδραματίζει η Αστυνομία στη σύγχρονη κοινωνία, αφού είναι γνωστό ότι, 
κατά καιρούς, διαμορφώνονται ορισμένες προκαταλήψεις, 

είτε υπερβολικές, είτε και μη δικαιολογημένες τις περισσότερες φορές.

Οι προκαταλήψεις αυτές σχετίζονται μερικές φορές

και με τις εκόστοτε παρεκβάσεις, υπερβάσεις και παρεκκλίσεις, στη λειτουργία του αστυνομικού θεσμού, 

οι οποίες, όταν εξετάζονται μεμονωμένες, οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα και "αδικούν" το θεσμό.

Η Κ Α ΤΑ Γ Ω Γ Η  Τ Ο Υ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ  Θ Ε Σ Μ Ο Υ

Οι ανάγκες του ανθρώπου για ασφάλεια και προστασία είναι 
σύμφυτες με την ύπαρξή του. Αυτό είναι φυσικό, αφού μόνο με 
την ασφάλεια και προστασία εξασφαλίζονται οι δυνατότητες για 
τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου και την ανά
πτυξη κάθε παραγωγικής δραστηριότητας.

Οι περιπτώσεις του Ηρακλή και του Θησέα, που με τη μυθική 
δράση τους εξάλειψαν την παντοειδή και ποικιλώνυμη κακοποιό 
δραστηριότητα της εποχής, εξαφάνισαν το φόβο των ανθρώπων 
και εμπέδωσαν την τάξη και το αίσθημα ασφαλείας, είναι αρκετό 
εύγλωττες. Ο αστυνομικός θεσμός συμπορεύεται με την πολι
τειακή οργάνωση της ανθρώπινης κοινωνίας. Οι άνθρωποι, για να 
επιβιώσουν, έπρεπε να συμβιώσουν. Η συμβίωση, όμως, προϋπο

θέτει τη θέσπιση κανόνων, αλλά και τη δίκαιη εφαρμογή τους, μέ
σα σε ένα λειτουργικό πλαίσιο, την πολιτεία.

Η σπουδαιότητα της έννομης τάξης, ως στοιχείου αναπόσπα
στου του δημόσιου βίου και της ομαλής κοινωνικής διαβίωσης των 
πολιτών, είχε επισημανθεί από κορυφαίους εκπροσώπους της ελ
ληνικής διανόησης. Ο διδάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο μέ- 
γας φιλόσοφος Αριστοτέλης, διδάσκει ότι "Των μεν γαρ ανα
γκαίω ν αρχώ ν χ ω ρ ίς  αδύνατον είναι την πάλιν, τω ν δε 
προς ευταξίαν και κόσμον αδύνατον οικείσθαι καλώς".

Δηλαδή, "η Θέσπιση κανόνων δικαίου και η ύπαρξη εντεταλμένων 
αρχών, για την εφαρμογή τους, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
την αποτελεσματική και χρηστή διοίκηση των πολιτών".

Κατά τον Αριστοτέλη, επίσης, "Πολιτεία γαρ ε σ τ ί τάξις ταις 
πόλεσιν η περί τας αρχάς, τίνα τρόπον νενέμηνται, και τι
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το κύριον της πολιτείας, και τι το τέλος εκάστης κοινωνίας 
εστί. Νόμοι δε κεχω ρισμένοι τω ν δηλούντων την πολι
τείαν, κάβους δει τους άρχοντας άρχειν και φυλάττειν  
τους παραβαίνοντας αυτούς".

Δηλαδή, "πολίτευμα είναι η οργάνωση των πόλεων, που αναφέ- 
ρεται στα αξιώματα, με ποιον τρόπο έχουν κατανεμηθεί, ποια ε 
ξουσία έχει την πολιτική κυριαρχία και ποια καθορίζει το σκοπό 
των μελών που την απαρτίζουν. Οι νόμοι μάλιστα, σύμφωνα με 
τους οποίους οι άρχοντες πρέπει να ασκούν την εξουσία και να ε 
πιτηρούν εκείνους που τους παραβαίνουν, πρέπει να διακρίνονται 
από τους θεσμούς που δηλώνουν τη μορφή του πολιτεύματος". Ε
ξάλλου, ο Αθηναίος ρήτορας Δημοσθένης διακηρύσσει, από του 
βήματος, ότι "ουδέν ω ραιότερον αγαθόν τοις ανθρώποις, 
ω ς η τάζις", ενώ ο μέγας δραματουργός Σοφοκλής διδάσκει ότι 
"αναρχίας μείζον ουκ έστι κακόν"

Ο αστυνομικός θεσμός στην Ελλάδα έχει πανάρχαιες ρ ζες , ό
πως η ιστορία και η γλώσσα της χώρας. Οι πληροφορίες για τον α
στυνομικό θεσμό, στην αρχαία Ελλάδα, προέρχονται από τα έργα 
ιστορικών, φιλοσόφων και ποιητών, καθώς και από επιγραφές που 
βρέθηκαν σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους.

Στην αρχαία Αθήνα υπήρχαν μια σειρά διοικητικοί παράγοντες ε 
πιφορτισμένοι με αστυνομικό καθήκοντα. Αναφέρονται οι αστυνό
μοι, αγορανόμοι, αγρονόμοι ή υλωροί, μετρονόμοι, σιτοφύλακες, 
επιμελητές εμπορίου, γυναικονόμοι, οδοποιοί, τειχοποιοί, επιμελη
τέ ς  κρηνών και φύλακες λιμένων. Αστυνομικό καθήκοντα α
σκούσαν και οι δήμαρχοι, οι στρατηγοί, ο πολέμαρχος, οι πρόεδροι 
της εκκλησίας του δήμου και ο πρώτος από τους εννέα άρχοντες, 
ο λεγόμενος "επώνυμος".

Βασικό γνώρισμα του αθηναϊκού θεσμού ήταν ο κοινωνικός χα
ρακτήρας του, δηλαδή γνώρισμα φυσιολογικό για μια πόλη όπου 
γεννήθηκε και άνθισε ο θεσμός της δημοκρατίας. Επιφανείς άν- 
δρες του πνεύματος και της πολιτικής και στρατιωτικής επιστήμης 
ήταν επιφορτισμένοι, στην κοιτίδα της δημοκρατίας, την Αθήνα, με 
την άσκηση αστυνομικών καθηκόντων, όπως ο μέγας πολιτικός και 
στρατηγός Θεμιστοκλής και ο λαμπρός ρήτορας Δημοσθένης. Επί
σης, ο Λυκούργος στη Σπάρτη και άλλοι επιφανείς.

Οπως μαρτυρείται, κυρίως από επιγραφές, ανάλογη με την αθη
ναϊκή, ήταν και η αστυνομική οργάνωση στις άλλες ελληνικές πό
λεις του ηπειρωτικού και νησιωτικού χώρου, της ΜΑσίας και της 
Κάτω Ιταλίας, καθώς και στην ανέκαθεν ελληνική μεγαλόνησο 
Κύπρο.

Οι ελληνικοί αστυνομικοί θεσμοί παρέμειναν ανέπαφοι, κατά 
τους δύο πρώτους αιώνες της ρωμαϊκής κατάκτησης, όταν οι ελ
ληνικές πόλεις διατηρούσαν ακόμη την αυτονομία τους. Τα ελληνι
κά πολιτεύματα κατέπεσαν στα χρόνια του αυτοκρότορα Καρα- 
κάλλα 1211 - 217 μ.Χ.). Από την εποχή αυτή αρχίζει η γενική εφαρ
μογή των ρωμαϊκών αστυνομικών θεσμών, που δε διέφεραν και 
πολύ από τους ελληνικούς, με εξαίρεση τις ιστορικές πόλεις των 
Αθηνών και της Σπάρτης, οι οποίες διατήρησαν τα προνόμιό τους. 
Αστυνομικό καθήκοντα ασκούσαν οι ύπατοι, οι δήμαρχοι, οι χιλίαρ
χοι, οι πραίτορες και οι τιμητές.

Στα χρόνια της βυζαντινής αυτοκρατορίας, οι θεσμοί αυτοί δια
μορφώνουν σταδιακά το δικό τους ελληνικό χαρακτήρα. Ανώτατη 
αστυνομική αρχή ήταν ο έπαρχος στις πρωτεύουσες των επαρ
χιών. Ο ειρηνάρχης άρχοντας ασκούσε και αστυνομική εξουσία, με 
εκτελεστικά όργανα πολίτες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο χαρα
κτήρας αυτός διατηρείται στα βασικό του σημεία σε όλο το διά
στημα της τουρκοκρατίας στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, κάτω από

ένα καθεστώς στρατιωτικά ελεγχόμενης τοπικής αυτοδιοίκησης, 
από την οποία οργανώθηκε αρχικό η εθνική επανάσταση του 1821.

Με τη δημιουργία, από την επανάσταση αυτή, του νέου ανεξάρ
τητου ελληνικού κρότους, καθιερώθηκε δυαδικό αστυνομικό 
σύστημα, με παράλληλη λειτουργία Χωροφυλακής σε γενικό επί
πεδο και Δημοτικής Αστυνομίας σε τοπικό. Το σύστημα αυτό, με 
διάφορες παραλλαγές οργάνωσης ως προς τη Δημοτική Αστυνο
μία, ίσχυσε μέχρι το 1906, όταν η Χωροφυλακή ανέλαβε την αστυ
νόμευση ολόκληρης της χώρας. Η Χωροφυλακή, κατά καιρούς, α- 
ποτέλεσε και βοηθό του Στρατεύματος.

Το 1920 επανήλθε το δυαδικό σύστημα, με τη διατήρηση της 
Χωροφυλακής και τη σύσταση της Αστυνομίας Πόλεων. Αυτό το 
νέο Αστυνομικό Σώμα εγκαταστάθηκε σταδιακά, στο διάστημα 
1921 -1925, στις πόλεις των Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών και Κερ- 
κύρας. Η Χωροφυλακή διατήρησε και στις πόλεις αυτές ορισμέ
νες ειδ ικές αποστολές, όπως η ασφάλεια της Βουλής των Ελ
λήνων, του Αρχηγού του Κράτους και άλλες. Το αστυνομικό αυτό 
σύστημα ίσχυσε μέχρι το 1984, όταν η Χωροφυλακή και η Αστυνο
μία Πόλεων συγχωνεύθηκαν σε ένα Σώμα με την ονομασία Ελλη
νική Αστυνομία".

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΚ Ο Σ  Θ Ε Σ Μ Ο Σ

Αστυνομία αποτελεί πράγματι κοινωνικό θεσμό άρρη
κτα ενσωματωμένο στο πολιτικό σώμα. Η ενσωμάτωση 
αυτή δεν είναι προϊόν της νεότερης εποχής, αλλά πολύ 

αρχαίο δεδομένο στην ιστορία των συντεταγμένων κοινωνιών. 
Αρκεί να αναφερθούμε στην ετυμολογία του όρου. Ως γνωστόν, ο 
όρος που εκφράζει διεθνώς τον Αστυνομικό Θεσμό είναι ο όρος 
"Police", που καθιερώθηκε στη Γαλλία από το 17ο αι. και διαδόθηκε 
σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και την Αμερική. Η γαλλική λοιπόν 
λέξη "Police", καθώς και η γερμανική "Polizei", παρόγονται από το 
λατινικό όρο "Polltia", που ο ίδιος παράγεται από τον αρχαίο ελλη
νικό “Πολιτεία", όρο που καθιερώθηκε από τον Πλάτωνα ως τίτλος
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του μνημειώδους έργου του "ΠερίΠολιτείας". Σημειώνεται ότι ο σύγ
χρονος ελληνικός όρος "Αστυνομία” προέρχεται από τη σύνθεση 
των επίσης ελληνικών λέξεων "Αστυ" (ΠόληΙ και "Νέμω" (Διοικώ), 
δηλαδή σημαίνει εκείνους οι οποίοι φυλάσσουν την πόλη και προ
στατεύουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες των πολιτών.

Εκείνο, ασφαλώς, που έχει μεγαλύτερη σημασία στην ετυμολο
γία αυτή, δεν είναι απλώς η ελληνική καταγωγή του όρου, αλλά το 
σημασιολογικό του περιεχόμενο. Στην ιδεώδη πολιτεία, που "δό
μησε" ο Πλάτων, ο αστυνομικός θεσμός αντιπροσωπεύεται από 
τους Φύλακες της Πολιτείας, δηλαδή τους επίλεκτους και άγρυ
πνους φρουρούς των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
του ατόμου, πράγμα που οδηγεί στην ουσιαστική ιδιότητα του α
στυνομικού θεσμού. Εφόσον, δηλαδή, η πολιτεία του Πλάτωνα ε ί
ναι το απαύγασμα και η τελειοποίηση της μητέρας όλων των δημο
κρατιών, της αθηναϊκής δημοκρατίας, ο αστυνομικός θεσμός, ως 
ενσωματωμένος στη δημοκρατία αυτή, είναι θεσμός κατεξοχήν 
δημοκρατικός. Η θέση αυτή παραμένει αναλλοίωτη και αταλάντευ- 
τη μέχρι σήμερα.

Ο αστυνομικός θεσμός αντλεί τη δύναμή του από το λαό και την 
ασκεί για το λαό και υπέρ του λαού, πάντοτε στο πλαίσιο της συ
νταγματικής τάξης και των εντολών της εκλεγμένης από το λαό 
κυβέρνησης.

Π Ρ Ο Ο Ρ ΙΣ Μ Ο Σ  ΚΑΙ Α Ξ ΙΑ  
Τ Ο Υ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ  Θ Ε Σ Μ Ο Υ

αρμονική συμβίωση των πολιτών προϋποθέτει νόμους. 
Οι νόμοι είναι οι αρμοί της πολιτείας. Οι νόμοι, όμως, μό
νοι τους δεν αρκούν για τη λειτουργία του πολιτεύμα

τος. Απαιτείται και η δίκαιη εφαρμογή τους. Είναι ανάγκη, επομέ
νως, να υπάρχουν και οι θεσμικές εγγυήσεις, οι εντεταλμένες αρ
χές για την εφαρμογή τους, με πνεύμα ισονομίας, δικαιοσύνης, α
ντικειμενικότητας και αμεροληψίας.

Την αδήριτη αυτή αναγκαιότητα υπενθυμίζει ο Δημοσθένης, δια
κηρύσσοντας "Λυθέντων των νόμων και εκάστω δοθείσης ε 
ξουσίας ό,τι βούλεται ποιείν, ου μόνον Πολιτεία οίχεται, αλ- 
λουδο πας των ανθρώπων βίος του των θηρίων ουδέ αν διε- 
νέγκαι".

Δηλαδή, “Εάν καταλυθούν οι νόμοι και δοθεί στον καθένα η εξου
σία να κάνει ό,τι θέλει, όχι μόνο το πολίτευμα καταλύεται, αλλά και 
ολόκληρη η ζωή των ανθρώπων σε τίποτε δε θα δ ιέφερε από τη 
ζωή των θηρίων". Θα επικρατήσει η αρχή του "Homo hominilupus", 
όπως τη διατύπωσε ο Ρωμαίος ποιητής Πλούτος.

Είναι γνωστό ότι ο αστυνομικός θεσμός αποτελεί κύρια συνι
στώσα ενός δημοκρατικού πολιτεύματος και αποσκοπεί, σε συ
νάρτηση και συμπόρευση με τους άλλους θεσμούς, στην ευημερία 
του κράτους δικαίου. Η αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού 
αυτού συμβάλλει στην εδραίωση της κοινωνικής και οικονομικής 
δημοκρατίας, στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη 
της Χώρας. Ηταν και παραμένει συνυφασμένος με τη σταθερή 
βούληση της πολιτείας και το μόνιμο αίτημα της ελληνικής κοινω
νίας και των πολιτών της να αναδεικνύεται, παντού και πάντοτε, ως 
ο κυματοθραύστης της παντοειδούς παρανομίας και ως αμυντική 
ασπίδα κατά του ποικιλώνυμου και πολύμορφου εγκλήματος. Ως η 
εντεταλμένη κρατική αρχή και η εγγυήτρια λειτουργία για την προ
στασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των πολιτών και 
όργανο προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών και στήριξης της 
λαϊκής κυριαρχίας.

Είναι ένας ε ιδ ικός και ιδ ιότυπος θεσμός, απαραίτητος και

πολύτιμος σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία, η καλή λειτουργία του 
οποίου συνεπάγεται πολλά θετικά, σε όλα τα επίπεδα. Αντιθέτως, 
η πλημμελής λειτουργία του προκαλεί αίσθημα ανασφάλειας και 
κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την πολιτεία, αφού "οι 
φύλακες δεν αγρυπνούν".

Ο αστυνομικός θεσμός υποστηρίζει αποφασιστικά και ποικιλό
μορφα το έργο όλων των άλλων θεσμών και α ξζ ε ι κάθε δυνατής 
υποστήριξης, ε ίτε  με τη δημιουργία καλύτερων θεσμικών προϋπο
θέσεων, τη θέσπιση περισσότερων εγγυήσεων και τη βελτίωση 
των όρων λειτουργίας του, ε ίτε  με την παροχή πόσης φύσεως 
κινήτρων και μεγαλύτερων κονδυλίων στον κρατικό προϋπολογι
σμό. Ολοι πρέπει να συνεκτιμούν την προσφορά, τη σημασία, την 
ιδιαιτερότητα και την ιδιοτυπία του αστυνομικού θεσμού και να 
συμβάλλουν στην υποστήριξή του, σε όλα τα επίπεδα. Ο αστυνομι
κός θεσμός έχει ανάγκη από την υποστήριξη αυτή, ενόψει των 
προοπτικών που διαγράφονται στην πορεία προς το 2000 και την 
ανατολή του 21 ου αι„ τόσο σε σχέση με την εξέλιξη της εγκλημα
τικότητας (εγχώριας και διεθνούς], όσο και στο πλαίσιο του δ ιε
θνούς αστυνομικού συναγωνισμού, της νέας τάξης αστυνομικών 
πραγμάτων και των νέων υποχρεώσεων με τις οποίες επιφορτί
ζετα ι (συνθήκη Μάαστριχτ, διακυβερνητική, Europol κ.λσ).

Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  Τ Ο Υ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ  ΘΕΣΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ

ΚΑΙ Σ Τ Ο  Ν Ε Ο Τ Ε Ρ Ο  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο  Κ Ρ Α ΤΟ Σ

τα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας, η μοναδική εγγύηση 
προστασίας των υπόδουλων, αλλά "ελεύθερων" Ελλήνων, 
παράλληλα με την ηθική ενίσχυση της εθναρχούσης Εκκλη

σίας, ήταν η αστυνομική δράση του θεσμού των Αρματολών και των Σω
μάτων των Κλεφτών. Η αστυνομική δράση της μορφής αυτής αποτέλε- 
σε και τη στρατιωτική προπαίδευση του σκλαβωμένου έθνους χωρίς 
την οποία θα ήταν αδύνατη η επιτυχής έκβαση της εθνεγερσίας. Ονο
μαστοί πολέμαρχοι, όπως ο Αθανάσιος Διάκος και ο Γεώργιος Κα- 
ραϊσκάκης, ήταν οι ενσαρκωτές του θεσμού αυτού.

Με την έναρξη της εθνεγερσίας του 1821 και την αρχή του τέ 
λους της τουρκοκρατίας, αναδείχτηκε αμέσως η ανάγκη της θε- 
μελίωσης προϋποθέσεων έννομης τάξης και ασφάλειας και αντί
στοιχου θεσμού για την υπηρέτησή τους, ώστε να μη διακινδυ
νεύσει η έκβαση του αγώνα και τα αγαθά της κατακτώμενης ελευ
θερίας και ανεξαρτησίας, αλλά και να καταδειχθεί διεθνώς, και ι
διαίτερα ενώπιον των μεγάλων δυνάμεων, η ωριμότητα και η ικα
νότητα των Ελλήνων, για τη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού 
κρότους, ισότιμου και ισόκυρου με τα άλλα ελεύθερα κράτη.

Με την ψήφιση του πρώτου Πολιτεύματος του ελεύθερου ελ
ληνικού κρότους στην Επίδαυρο Π8221, και την αναθεώρηση του 
Συντάγματος στο Άστρος 118231, ο αστυνομικός θεσμός αποτελεί 
μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες. Μεταξύ των οχτώ υ
πουργών (μινίστρων) που διορίστηκαν, ήταν και ο υπουργός της α
στυνομίας (μινίστρος της αστυνομίας). Από τους πρώτους υπουρ
γούς της αστυνομίας, ήταν και ο φλογερός εθνεγέρτης Γρηγό- 
ριος Δίκαιος - Παπαφλέσσας. Η προσφορά του ήρωα Παπα- 
φλέσσα υπήρξε σημαντική και στον τομέα αυτόν.

Η άφιξη του πρώτου κυβερνήτη, του Ιωάννη Καποδίστρια, 
στην Ελλάδα (1828), συνάντησε ερείπια, λιμό και αναρχία. Πρώτο 
μέλημα του διορατικού κυβερνήτη ήταν η εμπέδωση της έννομης 
τάξης και ασφάλειας, ως απαραίτητων προϋποθέσεων για την α
νόρθωση και την οργάνωση του νεοσύστατου κρότους. Νέα ανα
βάθμιση και πολλαπλή σημαντικότατη προσφορά του αστυνομικού
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θεσμού. Ένδοξοι πολέμαρχοι, όπως ο Ιωάννης Μακρυγιάννης 
και ο τουρκοφ άγος Ν ικ η τα ρ ά ς ,  αναλαμβάνουν αστυνομικά 
καθήκοντα. Εκπληρώνουν την αποστολή τους με απόλυτη επιτυχία. 
Το κράτος ανορθώνεται και οι πολίτες απολαύουν τα συνταγματι
κά τους δικαιώματα. Οι εξελ ίξε ις  των πραγμάτων οδηγούν, όπως 
είναι επόμενο, στις αναγκαίες αστυνομικές προσαρμογές, μέχρι 
και την εγκαθίδρυση του δυαδικού αστυνομικού συστήματος, δη
λαδή των Σωμάτων Ελληνικής Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πό
λεων. Νέες σελίδες εθνικής και κοινωνικής προσφοράς.

Η ιστορία των αστυνομικών αυτών σωμάτων είναι απόλυτα συ- 
νυφασμένη με την ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους. Συμ
μετείχαν, κατά τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα της ύπαρξης και 
της συνύπαρξής τους, σε όλους τους εθνικοαπελευθερωτικούς 
αγώνες του μαχόμενου έθνους, παράλληλα με την άσκηση της α
στυνομικής αποστολής τους. Το αειθαλές δέντρο της εθνικής ε 
λευθερίας και ανεξαρτησίας είναι ποτισμένο και με το τίμιο αίμα 
των γενναίων ανδρών των αστυνομικών σωμάτων.

Ελαβαν ενεργό μέρος στις Θεσσαλικές Επαναστάσεις, στην 
Κρητική Επανάσταση, στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο 1897, στο Μα
κεδονικό Αγώνα, στους Βαλκανικούς Πολέμους και στην απελευ
θέρωση της "νύμφης του Θερμαϊκού”, της πρωτεύουσας της Μα
κεδονίας μας, της Θεσσαλονίκης. Ακόμη, στο Βορειοηπειρωτικό Α
γώνα, στη Μικρασιατική Εκστρατεία, στον Ελληνοϊταλικό και Ελλη- 
νογερμανικό Πόλεμο, στη Μάχη της Κρήτης, στη Μέση Ανατολή, 
στις Μάχες του Ελ Αλαμέιν και του Ρίμινι και στις καταδρομικές ε 
πιχειρήσεις στο Αιγαίο. Κάλυψαν την αναγκαστική υποχώρηση του 
Στρατού και πολλά στελέχη τους εκτελέστηκαν από τις αρχές κα
τοχής με την κατηγορία της συμμετοχής τους σε κατασκοπευτι
κές δραστηριότητες και δολιοφθορές.

Το σύνολο σχεδόν του δυναμικού τους εντάχθηκε στην Εθνική Αντί
σταση με τα στελέχη και τα μέλη του Στρατού και αγωνίστηκε κατά 
των κατακτητών, ποικιλοτρόπως και με αυτοθυσία. Στην κατοχή, μετά 
την καταφυγή και τη συγκρότηση του Στρατού στη Μέση Ανατολή, 
ήταν ο μοναδικός προστάτης και φύλακας άγγελος του καταπιεζόμε- 
νου, τότε, ελληνικού λαού. Με την απελευθέρωση της χώρας, στην ο
ποία συνέβαλαν αποφασιστικά, τα αστυνομικά σώματα βρέθηκαν και 
πάλι πρώτα στη νικηφόρα μάχη για την ανόρθωση του Κράτους.

ΙΔ Ρ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ  
Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ

ίναι γνωστό, όμως, ότι οι μεταβαλλόμενες συνθήκες των 
πραγμάτων απαιτούν αναθεώρηση σκέψεων, νέες α
ντιλήψεις, αναγκαίες προσαρμογές, νέες οργανωτικές 

και λειτουργικές δομές και ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών.
Ετσι, με νόμο της Ελληνικής Πολιτείας (ν.1481 /19841, καταργήθη- 

καν τα σώματα της Ελληνικής Χωροφυλακής και της Αστυνομίας 
Πόλεων και ιδρύθηκε το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το νέο αστυνομικό σώμα κληρονόμησε την ιστορία και τις παρα
δόσεις των σωμάτων αυτών. Στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας 
εντάχθηκε το προσωπικό των σωμάτων που καταργήθηκαν, και έ- 
κτοτε ενισχύεται η στελέχωσή του με την ένταξη των νέων μελών 
και στελεχών. Ηδη παρήλθε το μεταβατικό στάδιο, απαραίτητο άλ
λωστε σε τέτο ιας μορφής και σημασίας δομικές μεταβολές και 
μεταρρυθμιστικές καινοτομίες.

Η Ελληνική Αστυνομία πορεύεται, πλέον, την οδό της δημιουρ
γίας και της πολυεπίπεδης και πολυσήμαντης προσφοράς της 
προς την πατρίδα, την ελληνική κοινωνία και τους πολίτες. Η θέση 
της είναι αξιοζήλευτη μεταξύ των καλύτερων Αστυνομιών του κό
σμου. Συνεργάζεται ισότιμα και ισόκυρα με τις Αστυνομίες των 
άλλων χωρών και υπό τον απαραίτητο όρο του αμοιβαίου σεβα
σμού των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων του ατόμου, 
αδιακρίτως φυλής, εθνικότητας ή γλώσσας και θρησκευτικών ή 
πολιτικών πεποιθήσεων. Η Ελληνική Αστυνομία ταυτίζεται με τον 
αστυνομικό θεσμό στη χώρα μας. Εφεξής και για λόγους πρακτι
κούς, η χρήση του όρου "Αστυνομία", στη συνέχεια του κειμένου, 
είναι ταυτόσημη με τον όρο "αστυνομικός θεσμός".

ΕΜ Β Λ Η Μ Α  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ

ο έμβλημα (διακριτικοί του Σώματος της Ελληνικής Αστυ
νομίας (όπως απεικονίζεται στην επόμενη σελίδα], είναι 
δηλωτικό και συνόδει απολύτως προς τον προορισμό και 

την αποστολή της. Υποδηλώνει την πολιτειακή προέλευση, την ε 
θνική χροιά, τη συνταγματική θεμελίωση και τη νομική βάση του α
στυνομικού θεσμού. Υποδεικνύει τον τρόπο της εκπλήρωσης της 
αποστολής από τους αστυνομικούς. Αποτελείται από τη συμμε-
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L PRIMER A ΟΔΗΓΗΣΤΕ TO..."ΕΝ ΨΥΧΡΟ"

Δείτε το PRIMERA τώρα. Γιατί τώρα το φαι

νόμενο υπεροχής στα 1600 κυβικά σας 

προσφέρει δωρεάν το air condition. 

Έτσι μαζί με τη διπλή ανάρτηση multi link, 

τους 100 ίππους, τον standard αερόσακο 

και το προαιρετικό ABS είναι η πιο ασφα

λής και δελεαστική πρόταση που σας έγι

νε ποτέ... Οδηγήστε το τώρα και ζήστε το 

φαινόμενο στην καλύτερη στιγμή του!



τρική και αρμονική σύνθεση, με απεικονίσεις, του επίσημου εμ
βλήματος του Ελληνικού Κράτους, του τίτλου της Ελληνικής Αστυ
νομίας, της δάφνης, ενός κλάδου ελιάς και της κλασικής ζυγαριάς, 
που αποτελούν τα πανάρχαια ελληνικά σύμβολα της ειρήνης και 
της δικαιοσύνης. Η σημειολογικπ έννοια των συμβολισμών, που συ- 
νάπτεται και με το γράμμα και το πνεύμα των σχετικών επιταγών 
του Συντάγματος, συνοπτικά, είναι η εξής:

Ασπίδιο Σημαίνει την προστασία και την κοινωνική άμυνα 
κατά του εγκλήματος, που ενσαρκώνονται από την Αστυνομία και 
υποδηλώνονται με την ισχύ του Νόμου και την υποστήριξη της 
συλλογικότητας, της ομοψυχίας και της κοινωνικής συναίνεσης. Εί
ναι η αμυντική ασπίδα κατά του ποικιλώνυμου και ποικιλόμορφου ε
γκλήματος.

^  Λευκός Σταυρός: Συμβολίζει το ηθικό περιεχόμενο της 
αποστολής των Αστυνομικών. Την αγνότητα και την ανιδιοτέλεια 
των προθέσεών τους στην εφαρμογή του Νόμου. Την αφοσίωση 
των Αστυνομικών στο καθήκον τους και το πνεύμα αυταπάρνησης 
και αυτοθυσίας τους. Την αποστολή θυσίας των Αστυνομικών. Τη 
θυσία των αθώων και έντιμων Αστυνομικών, που έπεσαν κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους και στη μάχη για την προστασία 
των πολιτών, ως διαρκή παρακαταθήκη. Αποτελεί διαρκή υπόμνη
ση του αστυνομικού τους όρκου. Σηματοδοτεί τον προσανατολι
σμό των Αστυνομικών.

^  Κ λάδος ελ ιά ς : Συμβολίζει την κεντρική ιδέα και την πε
μπτουσία της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας. Τον ειρηνικό, 
δηλαδή, χαρακτήρα της αποστολής της Αστυνομίας, που συνίστα- 
ται στην εξασφάλιση της ειρηνικής και απρόσκοπτης διαβίωσης 
των πολιτών και της ησυχίας αυτών, με την τήρηση και εφαρμογή 
των νόμων. Σημαίνει, ακόμη, την επιδίωξη της Αστυνομίας για την 
προσέλκυση και την πρόσκτηση της ευρύτερης κοινωνικής συνερ
γασίας και συναίνεσης στην εκτέλεση του έργου της τη φιλικότη
τα της Αστυνομίας προς τους πολίτες.

ι*" Ζυγός της δ ικα ιοσύνης: Συμβολίζει το πνεύμα της αντικει
μενικότητας, της αμεροληψίας και της ισονομίας, που πρέπει να 
χαρακτηρίζουν τους εφαρμοστές του Νόμου. Η ισονομία είναι η 
κύρια έκφραση της δικαιοσύνης. Εξάλλου, αυτό διδάσκει και ο Αρι
στοτέλης, διακηρύσσοντας "Δίκαιον το ίσον και το νόμιμον Α
δικον το άνισον και το άνομον"

Συντηρεί και προάγει το αίσθημα της απροσωποληψίας και τη 
συνείδηση δικαιοσύνης των Αστυνομικών, κατά την εφαρμογή του 
Νόμου και κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους.

°  Δάφνη: Συμβολίζει την κυριαρχία και τη νίκη του Νόμου. 
Τον οφειλόμενο φόρο τιμής προς τους Αστυνομικούς, που έπεσαν 
υπέρ του καθήκοντος και στη μάχη κατά του εγκλήματος. Τη διαρ
κή επιβράβευση του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας για όσα, 
σημαντικά και πολύτιμα, προσφέρει στην κοινωνία και την πατρίδα.

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ

ύμφωνα με τη θεμελιώδη συνταγματική επιταγή (άρθρο 
103 παρ. 1 του Συντάγματος) και τον ιδρυτικό της νόμο, 
η Ελληνική Αστυνομία και οι Αστυνομικοί έχουν ως απο

στολή να εφαρμόζουν τη θέληση του κράτους και να υπηρετούν 
τον ελληνικό λαό, όπως ορίζουν το σύνταγμα και οι νόμοι και οι ε 
ντολές της εκλεγμένης από το λαό κυβέρνησης. Ολες οι υπηρε
σίες και το προσωπικό τους τελούν σε διαρκή ετοιμότητα, για την 
πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος, την περιφρούρηση 
του δημοκρατικού πολιτεύματος και της έννομης τάξης και την α

ντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, πάντοτε σύμφωνα με το σύνταγ
μα και τους νόμους του κράτους. Η αποστολή τους στην καθημε
ρινή πρακτική ισοδυναμεί με έναν αδιάκοπο αγώνα, με ένα "διαρκή 
πόλεμο"κατά του κοινού και του οργανωμένου εγκλήματος και υ
πέρ των πολυτιμότερων αγαθών των πολιτών. Στο πλαίσιο της γε
νικής αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας, προσδιορζονται και 
οι επιμέρους αποστολές της, που είναι οι ε ξ ή ς :

Η κατοχύρωση και διατήρηση της Δημόσιας Τάξης.
^  Η προστασία της Δημόσιας και Κρατικής Ασφάλειας.

Η εξασφάλιση της Πολιτικής Αμυνας της Χώρας.
^  Η συμμετοχή στην εξασφάλιση της Εθνικής Αμυνας της Χώ

ρας, σε συνεργασία με τις Ενοπλες Δυνάμεις.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Ν  Ο Ρ Ω Ν  Τ Η Σ  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η Σ

α. "Δημόσια Τάξη": Είναι η εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης 
και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πο
λιτών, με την τήρηση και εφαρμογή των νόμων, των αστυνομικών 
διατάξεων και κανόνων.Στη δημόσια τάξη περιλαμβάνονται:

■  Η προστασία των ατομικών ελευθεριών του πολίτη.

■  Η τήρηση της τάξης στους δημόσιους χώρους, στις δημό

σιες συγκεντρώσεις και συναθροίσεις.

■  Η φροντίδα για την τήρηση των νόμων με τους οποίους α
νατίθενται στην Ελληνική Αστυνομία καθήκοντα σύμφωνα με την α

ποστολή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

■  Ο έλεγχος της λειτουργίας δημόσιων κέντρων, θεαμάτων 

και καταστημάτων.

■  Η παράσταση στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και η ε 

κτέλεση των μεταγωγών των κρατουμένων.

■  Ο έλεγχος της λειτουργίας δημόσιων κέντρων, θεαμάτων 

και καταστημάτων.

■  Η μέριμνα για την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας.

■  Η φροντίδα για την εφαρμογή των αγορανομικών διατάξεων.

■  Ο έλεγχος των τιμών των προϊόντων, της καταλληλότητας 

των τροφίμων και η δίωξη της νοθείας.

■  Η ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στους 

δρόμους και στους λοιπούς δημόσιους χώρους.

■  Η φροντίδα για την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφο

ρίας και των λοιπών διατάξεων.

■  Η διενέργεια προανακρίσεων για αδικήματα που σχετίζο

νται με τη δημόσια τάξη.
■  Η άσκηση καθηκόντων δημοσίου κατηγόρου επί πταισμάτων.
β. "Δημόσια Ασφάλεια": Είναι η πρόληψη και καταστολή του

εγκλήματος και η προστασία των ατομικών και συλλογικών δικαιω
μάτων των πολιτών.Στην άσκηση της δημόσιας ασφάλειας περι
λαμβάνονται :

♦  Η φρονπόα για την πρόληψη και την καταστολή του κοινού εγκλήματος.

♦  Ο έλεγχος και η δίωξη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών.

♦  Η δίωξη του λαθρεμπορίου και της αρχαιοκαπηλίας.

♦  Η φροντίδα για την εφαρμογή των διατάξεων περί λεσχών, 

παιγνίων και ηθών.

♦  Η επιτήρηση και ο έλεγχος των τόπων όπου συχνάζουν οι 

ύποπτοι διάπραξης κοινών εγκλημάτων.

♦  Η αναζήτηση και η σύλληψη διωκομένων, η αναζήτηση και α
νεύρεση εξαφανισθέντων προσώπων και κλεμμένων αντικειμέ

νων.
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♦  Η αναζήτηση και σύλληψη των λιποτακτών και των ανυπότα

κτων.

♦  Η προστασία του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος.

♦  Η χρησιμοποίηση επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων δια

λεύκανσης των εγκλημάτων.

♦  Η συνεργασία με διεθνείς αστυνομικούς οργανισμούς και τις 

Αστυνομίες ξένων χωρών, για την καταπολέμηση του εγκλήματος.
γ. "Κρατική Ασφάλεια": Είναι το σύνολο των μέτρων με την 

εφαρμογή των οποίων εξασφαλίζεται η υπόσταση του κράτους 
και του δημοκρατικού πολιτεύματος από κάθε κίνδυνο στο εσω τε
ρικό της χώρας. Η αποστολή αυτή συνάπτεται και συνδέεται άμε
σα και με τον τομέα της Εθνικής Ασφάλειας, της οργανωμένης δη
λαδή αντίδρασης του κράτους, στο εσωτερικό και το εξωτερικό, 
κατά των εχθρικών ενεργειών ξένων κρατών (κατασκοπία - αντι
κατασκοπία). Η συμμετοχή της Αστυνομίας και στον τομέα αυτόν 
είναι καίριας σημασίας.

Στην άσκηση της κρατικής ασφάλειας περιλαμβάνονται:

❖  Η προστασία των επίσημων προσώπων, Ελλήνων και αλλοδα

πών, που διαμένουν στη χώρα.

❖  Η δίωξη της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοφορίας, διακί

νησης όπλων, εκρηκτικών υλών και συναφών ειδών.

❖  Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της διακίνησης, παραμονής 

και εργασίας των αλλοδαπών στη χώρα.

❖  Η αντιμετώπιση πράξεων βίας και τρομοκρατίας.

♦> Η προστασία, σύμφωνα με το Σύνταγμα, του Κράτους και του 

Δημοκρατικού Πολιτεύματος από κάθε υπονομευτική ενέργεια.
δ. "Πολιτική Αμυνα": Αναφέρεται στην υποχρεωτική, για την 

Εθνική Αμυνα, οργάνωση, σχεδίαση, κινητοποίηση και καθοδήγηση 
των πολιτικών δυνάμεων της χώρας στον πολιτικό τομέα. Στην Πο
λιτική Αμυνα περιλαμβάνονται:

Η αντιμετώπιση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές και υπη
ρεσίες, κάθε έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από θεομηνίες και α
τυχήματα ή άλλες καταστροφές σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου.

□  Η οργάνωση, σε συνεργασία με τους ογανισμούς τοπικής αυ
τοδιοίκησης, ομάδων αυτοπροστασίας στους δήμους και τις κοι
νότητες και η εκπαίδευση των ομάδων αυτών στην αντιμετώπιση 
πυρκαϊών και λοιπών καταστροφών.

□  Η εγκατάσταση, η συντήρηση και η λειτουργία συστημάτων 
έγκαιρης προειδοποίησης (συναγερμού) του πληθυσμού σε περι

πτώσεις έκτακτων αναγκών.

□  Η τήρηση ενημερωμένων καταλόγων των μέσων και των υλι
κών που χρησιμεύουν στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και η 

διενέργεια επιτάξεων, όταν προκύπτει ανάγκη.

□  Η υποβοήθηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για 
την εξεύρεση ή κατασκευή κατάλληλων καταφυγίων προστασίας 

του πληθυσμού σε έκτακτες ανάγκες.

□  Η εκπόνηση σχεδίων εκκένωσης περιοχών και μεταφοράς 

πληθυσμού, υπηρεσιών και ζωτικής σημασίας αγαθών.

□  Η κατάρτιση και η εφαρμογή σχεδίων πολιτικής κινητοποίη

σης σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.
ε. Εθνική Αμυνα: Η Εθνική Αμυνα περιλαμβάνει το σύνολο των 

λειτουργιών και δραστηριοτήτων, που αναπτύσσονται από το Κρά
τος, με σκοπό την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας, της ε 
θνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας και της ασφάλειας των πολι
τών εναντίον οποιοσδήποτε εξωτερικής επίθεσης ή απειλής, κα
θώς και την υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων.

Η κατοχύρωση και διατήρηση της Δημόσιας Τάξης, η προστασία 
της Δημόσιας, της Κρατικής και της Εθνικής Ασφάλειας και η εξα
σφάλιση της Πολιτικής Αμυνας της Χώρας, είναι απόλυτα συνυφα- 
σμένες με την Εθνική Αμυνα. Η Δημόσια Τάξη, υπό την ευρεία της 
έννοια, είναι επιμέρους λειτουργία για την εξασφάλιση της Εθνικής 
Αμυνας και αντιστρόφως.

Το προσωπικό και οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας είναι 
φύσει και θέσει οι καταλληλότερες για την εκτέλεση ορισμένων 
ειδικών αποστολών στον τομέα της Εθνικής Αμυνας. Ιδιαίτερα 
σήμερα, με τη σύγχρονη μορφή πολέμου, όπου τα πολεμικά μέσα 
δεν είναι μόνο τα όπλα και η πολεμική ζώνη είναι όλη η επικράτεια, 
η συμμετοχή στην Εθνική Αμυνα της ειδικής ένοπλης δύναμης, που 
αποτελεί η Ελληνική Αστυνομία, είναι επιβεβλημένη εκ των πραγμά
των. Προς το σκοπό αυτό συμβάλλει και η οργανωτική και διαρ
θρωτική δομή των υπηρεσιών της. Η ειδική αυτή αποστολή εκπλη
ρώνεται σε απόλυτη συνεργασία με τις Εθνικές μας Ενοπλες Δυνά
μεις και σύμφωνα με την πρόνοια των κείμενων διατάξεων και των 
υφιστάμενων σχεδίων.

Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Α Σ  Τ Ο Ν  Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΩ Ν  
Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ

Ελληνική Αστυνομία αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο Σώμα, 
λειτουργεί με τους δικούς της οργανικούς νόμους και 
δεν εφαρμόζονται για το προσωπικό της οι διατάξεις 

που αφορούν στους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους. Είναι 
στρατιωτικά οργανωμένη και το αστυνομικό της προσωπικό έχει 
στρατιωτική ιεραρχία και πειθαρχία.

Ολες οι υπηρεσίες και το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας 
τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την πρόληψη και καταστολή του 
εγκλήματος, την περιφρούρηση του δημοκρατικού πολιτεύματος 
και της έννομης τάξης και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, 
πάντοτε σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους. 
Ο χαρακτήρας των υπηρεσιών εκπηγάζει από την αποστολή τους.
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Η αποστολή τους δεν μοιάζει με την αποστολή των άλλων υπηρε
σιών. Στην καθημερινή πράξη μεταφράζεται σέναν αδιάκοπο αγώ
να, σένα διαρκή πόλεμο κατά του ποικιλώνυμου εγκλήματος και 
του πολυκέφαλου κακού. Η ιδιαιτερότητα της αποστολής συνεπά
γεται την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα των υπηρεσιών. Οι υπηρε
σίες της Ελληνικής Αστυνομίας είναι έτσι οργανωμένες και στελε
χωμένες, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτού του διαρ
κούς "ιδιότυπου" πολέμου.

Η ιδιαίτερη οργάνωση σημαίνει, πρωτίστως, δυνατότητα των α
στυνομικών μονάδων να εκτελούν επιχειρήσεις και ειδικές απο
στολές εναντίον των αδίστακτων εγκληματιών του κοινού και του 
οργανωμένου εγκλήματος. Σημαίνει ακόμη εξοπλισμό των Υπηρε
σιών και του προσωπικού με κατάλληλα μέσα (όπλα, μηχανήματα, 
οχήματα, τηλεπικοινωνιακό υλικό κλπ ), για τη διεξαγωγή αυτών 
των εργασιών. Σημαίνει, τέλος, ότι το αστυνομικό προσωπικό εκ
παιδεύεται και διοικείται έτσι (με ιδιαίτερη ιεραρχική υπαγωγή και 
πειθαρχικούς κανόνες], ώστε να είναι σε θέση να δίνει τις καθημε
ρινές μάχες, που συνθέτουν το διαρκή πόλεμο κατά του εγκλήμα
τος. Επομένως, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του αστυνομικού προ
σωπικού και η διαρκής ετοιμότητα του είναι αναγκαίο επακόλουθο 
της ιδιαίτερης αποστολής που υπηρετεί.

Π Ρ Ο Λ Η Π Τ ΙΚ Η  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η  Τ Η Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ

•  Υπάρχει η εντύπωση ότι για την αντιμετώπιση της εγκλημα
τικότητας, υπεύθυνη είναι μόνον η Αστυνομία. Ομως, ουσιαστικά, 
σαυτή δεν ανήκει παρά ένα μικρό τμήμα ευθύνης και κυρίως η 
ευθύνη της καταστολής του εγκλήματος. Το κύριο βάρος του προ
ληπτικού έργου ανήκει σόλλες κρατικές υπηρεσίες και τελικό στο 
σύνολο της κοινωνίας και στον κάθε πολίτη ξεχωριστό. Οταν δεν 
προληφθεί η εμφάνιση ενός εγκληματία απ' όλους εκείνους τους 
κρατικούς, κοινωνικούς και ατομικούς παράγοντες, που διαμορ

φώνουν και ελέγχουν την προσωπικότητα του ατόμου, τότε μό
νο επεμβαίνει η Αστυνομία, προληπτικά ή και κατασταλτικά. Επομέ
νως, πρόληψη του εγκλήματος σημαίνει πρώτα απόλα εξάλειψη ή 
άμβλυνση των γενεσιουργώ ν αιτίων και η ευθύνη γιαυτό δε 

βαρύνει την Αστυνομία.

•  Βέβαια, οι περισσότεροι από τους ασχολούμενους με την 
εγκληματολογία και την κοινωνιολογία πιστεύουν ότι η αναζήτηση 
των αιτίων του εγκλήματος και της παραβατικής συμπεριφοράς 
είναι σχεδόν μάταιη, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι κάτι το μοναδικό και 
η συμπεριφορά του δεν μπορεί να οριοθετηθεί σε γενικούς κανόνες. 
Η άποψη όμως αυτή, ανεξάρτητα από το πόσο είναι ή όχι βάσιμη, δεν 
μπορεί να αποτελέσει δικαιολογητικό αναστολής κάθε δυνατής προ
σπάθειας. Αυτό είναι μια θέση απαρέγκλιτη για την Αστυνομία.

•  Είναι γεγονός ότι η αποτελεσματική αστυνόμευση εξαρτόται 
κυρίως από την επιτυχία της Αστυνομίας στην πρόληψη του εγκλήμα
τος. Το έργο όμως αυτό δεν είναι εύκολο. Αντίθετα είναι δυσχερές, 
πολυσύνθετο και πολύμοχθο. Και παρά το γεγονός ότι απορροφά το 
μεγαλύτερο μέρος της αστυνομικής δραστηριότητας, είτε διέρχεται 
απαρατήρητο, γιατί συντελείται αθόρυβα και χωρίς εντυπωσιασμό, 
είτε δεν αξιολογείται στις πραγματικές του διαστάσεις.

•  Ο Αστυφύλακας περιπολίας, πεζής ή εποχούμενης, η βα
σική αυτή και αναντικατάστατη μονάδα προληπτικής αστυνομικής 
προστασίας, αποτελεί, και με την απλή ακόμη παρουσία του, σπου
δαίο ανασταλτικό παράγοντα του εγκλήματος. Αυτό ωστόσο, όχι 
μόνο διαφεύγει συνήθως της προσοχής, αλλά είναι και ενδεχόμε
νο να θεωρείται ως άσκοπη ή και ως ενοχλητική παρουσία.

•  Ακόμα, ορισμένα αστυνομικό μέτρα, που η σημασία και τα 
πρακτικά αποτελέσματα τους, από την άποψη της πρόληψης του 
εγκλήματος, είναι αναγνωρισμένα, όχι μόνο δεν επιδοκιμάζονται, 
αλλά και πολλές φορές παρεξηγούνται. 1 /4μως, είναι στοιχειώδη 
και συνήθη μέτρα που εντάσσονται στα γενικά πλαίσια της επα
γρύπνησης για την προστασία του ατόμου και της πολιτείας και 
που αναγκαστικό έχουν καθιερωθεί απόλες τις Αστυνομίες των 
σύγχρονων δημοκρατικών χωρών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ε 
φαρμογή τέτοιων προληπτικών αστυνομικών μέτρων υποβάλλει 
πολλές φορές σε ταλαιπωρία τον πολίτη. Αλλά, παρά τις καλές 
προθέσεις, δεν μπορούν πάντοτε να αποφευχθούν. Είναι απαραί

τητα.

•  Το προληπτικό έργο είναι ύψιστης σημασίας, διότι με αυτό 
επιδιώκεται η αποτροπή κάθε παρανομίας και η εξασφάλιση ομα
λού και αρμονικού βίου εντός των πλαισίων των νόμων.

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ Α Π Ο ΣΤΟ ΛΗ  ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΑΣ

διεθνής πραγματικότητα έχει δείξει ότι το έγκλημα, 
παρά τα οποιαδήποτε κοινωνικά και αστυνομικό μέτρα, 
δεν προλαμβάνεται, δεν εξαλείφεται ή δεν περιορίζε

ται, στον επιθυμητό βαθμό. Έτσι, η κατασταλτική αστυνομική δρα
στηριότητα προβάλλει πάντοτε ως αναγκαίο συμπλήρωμα μιας 
συνεχούς και αδιάσπαστης διαδικασίας για την περιφρούρηση της 
έννομης τάξης και την επιβολή του δικαίου.

Το κατασταλτικό έργο της Αστυνομίας, παρά τη δευτερογενή 
σημασία του, δεν παύει να είναι εξίσου σπουδαίο με το προληπτι
κό. Και κυρίως είναι αυτό που συμβάλλει καθοριστικό στην εμπέ
δωση του αισθήματος ασφαλείας, γιατί, αντίθετα από το προλη
πτικό που διέρχεται συνήθως απαρατήρητο, αυτό γίνεται άμεσα α
ντιληπτό από το κοινό και μάλιστα όταν αφορά σε σοβαρά ε 
γκλήματα.

Είναι προφανές ότι η εξιχνίαση ενός εγκλήματος και η σύλληψη 
του δράστη επιδρά ικανοποιητικό και καθησυχαστικά στους πολί
τες  και εδραιώνει την εμπιστοσύνη τους στο κράτος, ώστε αυτοί 
να δραστηριοποιούνται ασφαλείς και απερίσπαστοι. Εξάλλου, η κα
ταστολή συνεπάγεται και προληπτικό αποτελέσματα, επειδή επι
δρά σωφρονιστικό και ανασταλτικά στους υπάρχοντες, αλλά και 
στους εκκολαπτόμενους, εγκληματίες. Καμία αξία δε θα είχε η α
πονομή της δικαιοσύνης από τα δικαστήρια, αν η Αστυνομία δε 
φρόντιζε για την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή των απο- 
φάσεών τους. Η σωφρονιστική πολιτική θα είχε οδηγηθεί σε απο
τυχία με όλα τα συνακόλουθα.

Αναμφισβήτητα, και η καταστολή του εγκλήματος δεν είναι μια 
εύκολη υπόθεση. Ο εγκληματίας έχει στη διάθεσή του τα πλέον 
σύγχρονα μέσα και οι πρωτοτυπίες του, πολλές φορές, είναι τ έ 
τοιες, που "αιφνιδιάζουν" την Αστυνομία. Επιπλέον, και σε αντίθεση 
με την Αστυνομία, ενεργεί χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις νομι
κές δεσμεύσεις και τους ηθικούς κανόνες. Ο σημερινός εγκλημα
τίας είναι μεθοδικότερος, σκληρότερος, βιαιότερος και έχει δυ
νατότητες όχι μόνο να μην αφήνει ίχνη, αλλά και να απομακρύνεται 
πολύ γρήγορα, σε "απόσταση ασφαλείας", από τον τόπο του ε 
γκλήματος. Ακόμη δυσκολότερα είναι τα πράγματα στις μεγάλες 
πόλεις, όπου, όπως είναι αυτονόητο, παρέχονται ευνοϊκότερες 
συνθήκες, όχι μόνο για τη διάπραξη, αλλά και για τη συγκάλυψη του 
εγκλήματος. Η σύγχρονη τεχνολογία βοηθάει και τους εγκλημα
τίες.

Η Ελληνική Αστυνομία, παρά τις ανωτέρω δυσκολίες, από πλευ-

Α στ υ νο μ ι κή  Επι θεώρηση _____ ___________  Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  1 9  9 7



AR
TW

OR
K 

Q-
AR

TS

. /  ^

γ ι α  πρώτη φ©ρά
α τη ν  Ευρώπη π ρ©θφέρ©υμε

Σε έναν κόσμο που η εγκληματικότητα αυξάνεται 

καθημερινά, οι άνδρες και οι γυναίκες που σκοπό της 

ζωής τους έταξαν την προστασία της πατρίδας και της 

κοινωνικής γαλήνης αξίζουν το καλύτερο...

Για πρώτη φορά στην Ευρώπη τους το προσφέρουμε

Η INTERAMERICAN και η ARMADILLO με την 

πρωτοποριακή αυτή ολοκληρωμένη λύση προστασίας

Κάθε άνδρας ή γυναίκα που φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο 

ARMADILLO προστατεύει τον εαυτό του και τα αγαπημένα 

του πρόσωπα με ένα ασφαλιστήριο ζωής, αξίας 

30.000.000 δρχ.*

Α\ INTERAMERICAN/
\|>\ \Ν< I I) \KMOI HIM, SOI ! IIOS1,

Δημητσάνας 16, Αθήνα 115 22 
Τηλ.: 64.59.607 Fax: 64.59.606
Πληροφορίες και όροι ιιροοφοράς οια τηλέφωνα 64.59.607, 64 59.606



ράς αποτελεσματικότητας στον τομέα αυτόν της καταστολής 
του εγκλήματος, κατέχει περίοπτη θέση. Εχει το μικρότερο ποσο
στό ανεξιχνίαστων σοβαρών εγκλημάτων σε διεθνή κλίμακα και ε 
ξασφαλίζει την έννομη τάξη στη χώρα μας, που, όπως είναι γνω
στό, αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο της ζωής του έθνους. Επιδιώ
κει τη μεγαλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των επιστημονικών και 
τεχνικών επιτευγμάτων, για την επιστημονική διερεύνηση και δια
λεύκανση των εγκλημάτων. Ενισχύει τη συνεργασία της με τις Α
στυνομικές Δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης και άλλων χωρών, 
καθώς και με τους Διεθνείς Αστυνομικούς Οργανισμούς.

Η καταπολέμηση, όμως, του εγκλήματος, ε ίτε  στον προληπτικό 
ε ίτε  στον κατασταλτικό τομέα, απαιτεί τη συστράτευση όλων των 
κοινωνικών δυνάμεων, φορέων και των πολιτών. Επισημαίνεται ι
διαίτερα η σημασία της διάταξης του Οργανισμού της Ελληνικής Α
στυνομίας, σύμφωνα με την οποία "Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι ορ
γανισμοί και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης παρέ
χουν στην Αστυνομία κάθε πληροφορία για ζητήματα δημόσιας και 
κρατικής ασφάλειας". Σκοπός της δ ιάταξης είναι, βέβαια, η 
ευρύτερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία στον πόλεμο κατά 
του εγκλήματος.

Η καταπολέμηση του εγκλήματος και η άμυνα της κοινωνίας εί
ναι και υπόθεση του πολίτη. Εξάλλου, είναι γνωστή η ρήση:

"Δοκείμοι πόλις άριστα πράττειν και μάλιστα σ ώ ζε ιν  
δημοκρατίαν, εν η τον αδικήσαντα του αδικηθέντος ουδέν 
ήττον οι μη αδικηθέντες προσβάλλονται και κολάζουσι."

Δηλαδή, "Νομίζω ότι μια πόλη ενεργεί άριστα και σώζει τη δημο
κρατία, όταν αυτοί που δεν αδικούνται αισθάνονται εξίσου με τον 
αδικημένο την προσβολή της αδικίας και προσπαθούν να τ ι
μωρήσουν αυτόν που αδίκησε". Επίσης,

"Σόλων ερω τηθείς, πώς αν μη γίγνοιτο αδίκημα εν τη 
πόλει, είπε ει ομοίως αγανακτούσιν οι μη αδικούμενοι τοις 
αδικουμένοις."

Δηλαδή, Όταν κάποτε ρωτήθηκε ο Σόλων, πώς θα ήταν δυνατό 
να μην υπάρχει αδικία στην πόλη, είπε, αν αγανακτούν το ίδιο και ε- 
ξεγείρονται όσοι δεν αδικούνται με αυτούς που αδικούνται".

Είναι μια αλήθεια καθολικό αποδεκτή στα σύγχρονα δημοκρατι
κά κράτη. Οι κυβερνήσεις επιδιώκουν, συστηματικό, την ευαισθη- 
τοποίηση των κοινωνικών φορέων και των πολιτών και τη συμμε
τοχή τους στη συλλογική άμυνα κατά του εγκλήματος.

Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η  ΑΠ Ο ΣΤΟ ΛΗ  ΤΗ Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ

ο έργο της Αστυνομίας δεν εξαντλείται στην πρόληψη και 
τη δίωξη του εγκλήματος. Η Αστυνομία, ανεξάρτητα από το 
έγκλημα, βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον επώνυμο και α

νώνυμο πολίτη και διαμοιράζεται καθημερινό με αυτόν τα ποικίλα, μι
κρά ή μεγάλα, ατομικό ή γενικά προβλήματα του. Και αντιλαμβάνεται 
καλύτερα, από κάθε άλλον, τις ανησυχίες και τις ανάγκες του και συ- 
μπαρίσταται όσο μπορεί στην άμβλυνση και την επίλυσή τους.

Και είναι αυτό μια τεράστια κοινωνική προσφορά, που ούτε με α
ριθμούς μπορεί να παρασταθεί, ούτε φυσικά να εκτιμηθεί στις πραγ
ματικές της διαστάσεις. Σταχυολογημένα είναι τα σχετικό περιστατι
κά που παρουσιάζονται στο καθημερινό αστυνομικό δελτίο, γιατί οι 
πραγματικοί αριθμοί είναι τέτοιοι, που δεν είναι εύκολο, αλλά ούτε και 
ανάγκη, να ταξινομηθούν και να παρασταθούν.

Για να σχηματίσει κάποιος μια σαφέστερη αντίληψη του τερά
στιου αυτού αστυνομικού έργου, δεν έχει παρά να βρεθεί ένα

24ωρο κοντά στον Αξιωματικό Υπηρεσίας ενός Αστυνομικού 
Τμήματος ή στον Αστυφύλακα περιπολίας ή στο πλήρωμα ενός α
στυνομικού αυτοκινήτου.

Εκεί θα διαπ ιστώσει πόσες συγκρούσεις ανθρώπων προ
λαμβάνονται. Πόσες δ ιαταραγμένες και κλονισμένες ο ικογε
νειακές σ χέσεις  αποκαθίστανται. Πόσες οικονομικές και άλ
λ ες  δ ια φ ο ρ ές  επ ιλύοντα ι. Πόσοι α να ξ ιο π α θ ο ύ ντες  βοη- 
θούνται, άστεγο ι, αλκοολικοί, το ξ ικο μ α νε ίς  και φ ρενοβλα 
β ε ίς  π ε ρ ισ υ λ λ έγ ο ν τα ι. Σ ε πόσους α σ θ ε ν ε ίς  π α ρ έχ ετα ι 
βοήθεια. Πόσοι ανήλικοι νουθετούνται, γέροι και ορφανά βρί
σκουν παρηγοριό, ο πόνος που αμβλύνεται και η ελπίδα που 
δίνεται.

Και θα διαπιστώσει ακόμα ότι δεν είναι το αυστηρό εννοούμενο 
αστυνομικό καθήκον, αλλά το καθήκον το ανθρώπινο, που πα
ρα κ ινε ί αυθόρμητα τον Αστυνομικό να δ ίνει το  αίμα του, να 
π έφ τε ι στη θάλασσα, να ορμά σε φ λέγόμενα  κτίσματα, να 
τρ έχε ι ιλιγγιωδώς στους γεμάτους από αυτοκίνητα δρόμους 
και να κατεβα ίνει σε πλημμυρισμένα υπόγεια για να διασώσει 
ζωές.

Η αναζήτηση και ανεύρεση εξαφανισθέντων ανηλίκων ή άλλων 
ατόμων και η επαναφορό τους στις εστίες, είναι μια άλλη τεράστια 
κοινωνική προσφορά της Αστυνομίας.

Αλλά υπάρχει και σ υνέχεια  στο αστυνομ ικό έργο. Υπάρ
χ ε ι ένα  πλήθος άλλων υπ οχρεώ σεω ν που έ χ ε ι α ν α τε θ ε ί 
στην Α στυνομ ία . Η παροχή συνδρομής σε άλλες α ρχές, η 
έκδοση ή θεώρηση αδειών, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων 
κάθε μορφής, η επίδοση ή κοινοποίηση τεράσ τιου  αριθμού 
εγγράφων άλλων αρχών και η διεκπεραίωση επίσης μεγάλου 
αριθμού α ιτήσεω ν πολιτών, είνα ι ένα μέρος μόνο του επι
πρόσθετου αυτού έργου, με το  οποίο επ ιφ ορτίζετα ι η Α στυ
νομία. Δεν είναι υπερβολική η διαπίστωση ότι η Αστυνομία υ
π οστηρίζε ι το έργο όλων των κρατικών αρχών και κοινωνι
κών φορέων.
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πό τις πολυσύνθετες αποστολές της Αστυνομίας γίνεται 
φανερό ότι το έργο του Αστυνομικού είναι πολύμορφο, 
πολυδαίδαλο, δυσχερές, κοπιαστικό και πολύ επικίνδυνο.

Την κοινωνία, όπως είναι γνωστό, την αποτελούν άνθρωποι με δια
φορετικό χαρακτήρα, αγωγή, νοοτροπία, κρίση και δράση. Πολλοί 
προσπαθούν να αποφύγουν τις συνέπειες του νόμου, άλλοι μένουν α
δρανείς και λιγότεροι υποστηρίζουν την επιβολή του. Με το ανομοιό
μορφο και ετερόκλητο αυτό πλήθος, καθημερινά ο Αστυνομικός, από 
καθήκον, συμφύρεται, αναμιγνύεται και συνεργάζεται. Εξάλλου οι κοι
νωνικές σχέσεις και οι ανάγκες των πολιτών είναι και αυτές τόσο 
πολύμορφες και πολύπλοκες, ώστε να δημιουργούν στους Αστυνομι
κούς καθημερινό προβλήματα, συνήθως δυσεπίλυτα, που απαιτούν 
εύστοχους, λεπτούς και αποτελεσματικούς χειρισμούς.

Ο πολίτης θέλει τον Αστυνομικό ως ακοίμητο φρουρό. Αυτόν 
αφήνει τελευταίο, τη νύχτα, στο δρόμο, και αυτόν βρίσκει πρώτο 
το πρωί. Ο Αστυνομικός, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του, 
πολλές φορές δεν έχει την ευκαιρία να συμβουλεύεται τους νό
μους και κανονισμούς, ούτε το χρόνο να μελετήσει την υπόθεση, 
γιατί πρέπει να δράσει άμεσα. Το έργο των Αστυνομικών είναι επι
κίνδυνο, διότι τε λ ε ί σε διαρκή εμπόλεμη κατάσταση με τους ε 
γκληματίες, τους ληστές και τους υπόλοιπους κακοποιούς. Πολλά 
είναι τα θύματα του αστυνομικού καθήκοντος. Ο Αστυνομικός, κα
τά κανόνα, αντιμετωπίζει το άγνωστο.

Δεν μπορεί να γνωρίζει, σε κάθε στιγμή, την πηγή του κακού και 
το φορέα του. Οι πλέον απίθανοι για την κοινωνία και τα μέλη της 
κίνδυνοι εμφανίζονται ενώπιον του κι αυτός έχει την υποχρέωση 
να τους αντιμετωπίσει.

Στην Αστυνομία στρέφονται οι πολίτες, όχι μόνο για πράξεις 
των Αστυνομικών, αλλά και για όμοιες των άλλων Υπηρεσιών της 
Πολιτείας. Τα δικαστήρια π.χ. εκδίδουν τις αποφάσεις, οι διώκομε- 
νοι, όμως, στρέφονται στους Αστυνομικούς, όταν επιχειρούν την 
εφαρμογή των αποφάσεων.

Εχουν υποχρέωση οι Αστυνομικοί να είναι πρόθυμοι να δεχθούν 
και να ακούσουν και την πλέον περίεργη υπόθεση της ζωής των 
προσερχομένων στα Αστυνομικό Τμήματα και να δώσουν την ορθή 
συμβουλή και ενδεδειγμένη λύση. Ανθρωποι κάθε κοινωνικής τά
ξης και πνευματικού επιπέδου, επιστήμονες και απλοϊκοί εργάτες, 
προσφεύγουν στην Αστυνομία για την επίλυση ποικίλων υποθέ- 
σεών τους, που πολλές φορές είναι εκτός αρμοδιότητας της Α
στυνομίας. Τα αστυνομικά καταστήματα ουδέποτε κλείνουν και οι 
Αστυνομικοί ουδέποτε εφησυχάζουν.

Η κοινωνία σήμερα έχει γίνει εξαιρετικά απαιτητική. Στους Α
στυνομικούς δεν αναγνωρζει αδυναμίες ούτε ατομικές ελευθε
ρίες. Τους θέλει εγκρατείς των πάντων και πάντοτε στη διάθεσή 
της. Το αστυνομικό έργο είναι ιδιότυπο. Ενα έργο επίπονο που απαιτεί 
ψυχική και ηθική αντοχή, με κινδύνους, σε κάθε είδους αντζοες συν
θήκες και καταστάσεις, έργο κατά την εκτέλεση του οποίου συχνά 
χρειάζεται, επιβάλλεται καλύτερα, κάποια άμεση και αιφνιδιαστική ε 
νέργεια, στην οποία οι πολίτες αντιδρούν ανάλογα με το βαθμό της 
ευαισθησίας τους και κυρίως της κοινωνικής τους αγωγής.

Και είναι ο Αστυνομικός τελικά εκείνος που, βεβαιώνοντας κά
ποια παράβαση, διασώζοντας το θύμα και συλλαμβόνοντας τον ε 
γκληματία, φροντίζοντας γενικότερα για την έννομη τάξη, συγκε
ντρώνει τις ποικιλόμορφες αντιδράσεις, αφού οι ενέργειές του 
προϋποθέτουν μηχανισμούς, που δεν είναι πολλές φορές συμπα
θείς, έστω και αν είναι πάντοτε νόμιμοι και αναπόφευκτοι, για την 
προστασία των πολιτών.

Η εργασία του Αστυνομικού έχει και την ηθική της πλευρά, δε
δομένου ότι πρόκειται για ανθρώπινη δραστηριότητα. Δεν υπάρχει 
επάγγελμα που να μην έχει ηθικές απαιτήσεις, και στην περίπτωση 
των Αστυνομικών υπάρχουν πολλές, λόγω της επίδρασης που έχει 
μία ενέργεια της Αστυνομίας στην κοινωνία. Ενέργειες οι οποίες 
από τη φύση τους έχουν μία αιτία και δικαιολογούνται από το 
καθήκον τήρησης και προστασίας του Νόμου.

Στην πραγματικότητα, η Αστυνομία είναι μέρος της κρατικής ε 
ξουσίας, πρέπει να υπηρετεί το νομικό σύστημα και να αντιτίθεται 
στις παράνομες πράξεις που έρχονται σε αντίθεση με το κοινό 
καλό.

Ομως, μερικοί νομζουν ότι η Αστυνομία, που χρησιμοποιείται 
στην υπηρεσία του Νόμου, αποτελεί μέσο καταπίεσης και η βία, 
που εξασκείται εναντίον του νομικού συστήματος, αποτελεί αγώ
να για την ελευθερία, η οποία θεωρείται ταυτόσημη με τον αγώνα 
για απόλαυση μόνο. Κατά συνέπεια, το έργο της Αστυνομίας δεν 
εκτιμάται από όσους θεωρούν το νόμο και την τάξη ως αρνητικές 
έννοιες που περιορίζουν την ελευθερία.

Η ηθική αξία, όπως έχει τονιστεί, είναι ένα χαρακτηριστικό της 
ανθρώπινης ύπαρξης και ό,τι καθιστά μία επαγγελματική δραστη
ριότητα με μεγαλύτερη αξία είναι, συνεπώς, η ιδιότητα εκείνου 
που προβαίνει σε μία τέτοια δραστηριότητα, η οποία στόχο έχει το 
υπέρτατο αγαθό - το καλό του συνόλου - χωρίς να έχει σημασία 
πόσο σημαντική είναι η εργασία σε μία δεδομένη επαγγελματική 
κατηγορία.

Η θέση αυτή ισχύει απόλυτα για τους Αστυνομικούς, δεδομένου 
ότι όλοι τους, όπου κι αν υπηρετούν, συμβάλλουν στη δημιουργία 
και προστασία του καλού του συνόλου, σε μία δημοκρατική κοινω
νία, πολύ περισσότερο αν αναλογιστούμε ότι το επάγγελμα αυτό 
δεν υπάρχει για απόκτηση προσωπικού οφέλους. Η αξιοπρέπεια 
είναι κάτι που δεν αγοράζεται ή πωλείται και ο Αστυνομικός γνω
ρίζει πολύ καλά ότι, ακόμη και όταν πρόκειται για περιπτώσεις σο
βαρής εγκληματικότητας, θα πρέπει να αντιμετωπίζει τους άλ
λους ως ανθρώπινες υπάρξεις.

Τ Ι Π Ρ Ο ΣΦ Ε Ρ Ε Ι Η Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ

Οι Αστυνομικές Αρχές και το προσωπικό τους, σε όλη την επι
κράτεια, από την πρωτεύουσα του Κρότους και τα μεγάλα αστικά 
κέντρα μέχρι και τις εσχατιές της χώρας όπου η μοναδική κρατική 
παρουσία είναι η αστυνομική, με αυστηρή προσήλωση στο σύνταγ
μα και τους νόμους της πολιτείας, πραγματοποιούν έργο πολυσχι
δές και προσφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες στον ελληνικό λαό. 
Δεν μπορεί να αποτιμηθεί με αριθμούς, γιατί δεν πρόκειται για έρ 
γο σύνηθες, αλλά για την προστασία των εννόμων αγαθών των Πο
λιτών και την κατοχύρωση και διατήρηση της δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας της Χώρας μας. Με τη διαρκή ετοιμότητά της, η Αστυ
νομία προσφέρει νυχθημερόν έργο σημαντικότατο.

Η Ελληνική Αστυνομία προσφέρει τα ύψιστης σημασίας κοινά α
γαθά της έννομης τάξης και της τριπλής ασφάλειας (δημόσιας - 
κρατικής - πολιτικής άμυνας), επιπλέον και πέραν της ενεργού συ
μπαράταξής της με τις Ενοπλες Δυνάμεις της χώρας στην εξα 
σφάλιση της εθνικής άμυνας. Χωρίς εσωτερική ασφάλεια δεν 
μπορεί να υπάρξει εξωτερική ασφάλεια και αδιαπραγμάτευτη ε 
θνική ανεξαρτησία. Είναι μία αναντίρρητη πραγματικότητα, παγκο- 
σμίως και καθολικώς αποδεκτή.

Ετσι εξηγείται και το γεγονός ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 
καθώς και άλλες αναπτυγμένες, ενισχύουν σταθερά, αποφασιστι
κά και κατά προτεραιότητα, τον τομέα της εσωτερικής άμυνας και
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ασφάλειας, και παράλληλα με την εξωτερικά άμυνα και ασφάλεια, 
ακριβώς επειδή φοβούνται για τις συνέπειες του ποικιλόμορφου 
οργανωμένου εγκλήματος και τον κλονισμό των δημοκρατικών κα
θεστώτων από παντοειδείς εγκληματογόνες δραστηριότητες, 
εμφανείς και αφανείς. Φοβούνται "κατάρρευση", εκ των έσω.

Εργο ίσης σπουδαιότητας είναι η εξασφάλιση προϋποθέσεων 
σταθερότητας και ασφάλειας, ευνοϊκών και υποβοηθητικών στην 
επένδυση κεφαλαίων και την οικονομική ανάπτυξη, με όλα τα 
ευεργετικά συνακόλουθα. Επιπλέον, είναι η μοναδική κρατική αρχή 
που παρέχει διοικητικής φύσης υπηρεσίες στους Πολίτες, καθόλη 
τη διάρκεια του 24ώρου. Είναι η κρατική αρχή, στην οποία, ως κα
ταφύγιο, προσφεύγουν οι πολίτες για οποιοδήποτε θέμα τους α
πασχολεί.

Ε Π Α ΓΓΕ Λ Μ Α  Η Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ Η Μ Α ;

ι είναι, όμως, η εργασία των Αστυνομικών; Επάγγελμα ή 
λειτούργημα; Το δίλημμα αυτό δεν είναι πραγματικό και 
δεν πρέπει να απασχολεί. Είναι επίπλαστο. Εξάλλου, εκεί

νο που έχει αξία είναι το σημασιολογικό περιεχόμενο της απο
στολής του Αστυνομικού και της ειδοποιού διαφοράς της έναντι 
άλλων αποστολών. Είναι και επάγγελμα, αφού οι διαρκώς μεταβαλ
λόμενες συνθήκες και εξελ ίξε ις , η ραγδαία πρόοδος της επι
στήμης και της τεχνολογίας, απαιτούν την παροχή αστυνομικού 
έργου, από άριστα καταρτισμένους επαγγελματίες Αστυνομικούς, 
με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα, διαρκή προσαρμογή, 
εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση. Είναι ε 
πάγγελμα, αφού αποτελεί τη μοναδική πηγή βιοπορισμού των Α
στυνομικών.

Είναι όμως και λειτούργημα, υπό την έννοια της κοινωνικής προ
σφοράς, του πνεύματος της αυτοθυσίας που χαρακτηρίζει τους 
Αστυνομικούς και της εκπλήρωσης του καθήκοντος υπεράνω και 
πέραν των στενών ορίων του "επαγγελματισμού". Είναι ακόμη λει
τούργημα με την έννοια του εθελούσιου “περιορισμού" στην από
λαυση μερικών ατομικών δικαιωμάτων των Αστυνομικών, αυτο
νόητων, όμως, για κάθε πολίτη, προκειμένου να εξασφαλίσουν 
καλύτερα τη διατήρηση αυτών στους Πολίτες.

Είναι λειτούργημα, αφού το βαθύτερο περιεχόμενο της ύψιστης 
αποστολής τους και οι "εν δυνάμει" κίνδυνοι στην εκπλήρωσή της 
δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν με οποιεσδήποτε οικονομικές και 
υλικές απολαβές, σε όποιο υψηλό επίπεδο και αν καθοριστούν.

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η  Δ Υ Ν Α Μ Η  
Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η  Υ Π Η Ρ Ε ΣΙΑ ;

ο ερώτημα αυτό απασχολεί τις κυβερνήσεις των σύγχρο
νων δημοκρατικών χωρών, στο πλαίσιο των προσπα
θειών τους για τον εκσυγχρονισμό των Αστυνομικών Σω

μάτων και της επιδίωξης ανάπτυξης στενότερης συνεργασίας και 
υποστήριξης του έργου τους από τους πολίτες, με τη διαμόρφω
ση προϋποθέσεων και συνθηκών προσέλκυσης και πρόσκτησης 
ευρύτερης κοινωνικής συναίνεσης.

Η Αστυνομία είναι αστυνομική δύναμη, υπό την έννοια του αμεί
λικτου διώκτη του εγκλήματος και των σύννομων δυνατοτήτων 
της, για την αποτελεσματική προστασία των ατομικών και συλλο
γικών δικαιωμάτων των πολιτών. Είναι Αστυνομική Δύναμη, αφού α
ποτελεί την αμυντική ασπίδα και την κοινωνική αιχμή κατά του 
πολύμορφου εγκλήματος και προορίζεται για τη διαρκή πόλη κατά 
του ποικιλώνυμου κακού. Είναι Αστυνομική Υπηρεσία, με την έννοια

της ποικιλόμορφης κοινωνικής προσφοράς και αρωγής. Είναι Α
στυνομική Υπηρεσία, αφού επιθυμεί και επιδιώκει την ευρύτερη 
κοινωνική συναίνεση και στήριξη και αγωνίζεται με τους πολίτες, 
για την κοινωνία των πολιτών.

ΤΙ Ε ΙΝ Α Ι Ο Ι Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ι

ι Αστυνομικοί δεν είναι εκφραστές εξουσίας. Είναι υπη
ρέτες των νόμων της πατρίδας μας και προστάτες της 
ζωής, της ελευθερίας και της περιουσίας των συναν

θρώπων μας, που απειλούνται από ποικίλες μορφές παρανομίας.
Οι Αστυνομικοί έχουν το επαγγελματικό προνόμιο να εργάζο

νται, για το καλό και το δίκαιο, και να ταυτίζονται με ευγενείς επι
διώξεις που θεμελιώνονται σε ηθικές αξίες.

Η συνειδητοποίηση αυτής της ιδιαίτερης αποστολής, που ξ ε 
χωρίζει από το "καταναλωτικό ζην" και ανάγεται στη σφαίρα του 
"ευ ζην", προκαλεί ηθική ικανοποίηση σε όσους πιστεύουν στο έρ 
γο που προσφέρουν και στους σκοπούς που υπηρετούν.

Φρουροί και υπηρέτες της κοινωνικής γαλήνης και της έν- 
νομης τάξης, προστάτες και συμπαραστάτες του κοινωνικού 
συνόλου και της αναπτυξιακής προόδου, νιώθουν υπερήφα
νοι για την αποστολή τους, που εκτε ίνετα ι, πέρα από τα υπη
ρεσ ιακά  καθήκοντα, σε ποικ ιλόμορφη άλλη ανθρωπιστική 
προσφορά και δράση. Π ροστάτες των δικαιωμάτων και ελ ευ 
θεριώ ν των πολιτών, δίνουν πρώτοι το  παράδειγμα του σ ε 
βασμού τους.

Επιθυμούν και αναμένουν τη στενότερη συνεργασία και την αμε
τακίνητη συμπαράσταση των πολιτών, την κριτική στήριξη των Μ έ
σων Μαζικής Ενημέρωσης και τη συστηματική διακομματική υπο
στήριξη, για τη διαφύλαξη της κοινωνικής γαλήνης και της έννομης 
τάξης.

Προσβλέπουν στη βελτίωση των σχέσεων, που δηλητηριάζο
νται κατά καιρούς από ατυχή περιστατικά ή άδικες επικρίσεις ή και 
μεγιστοποιήσεις μεμονωμένων εκτροπών.
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Π Ω Σ Θ ΕΛΟ ΥΝ Ο Ι Π Ο ΛίΤΕΣ ΤΟ Υ Σ Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Ο ΥΣ

ι πολίτες απαιτούν Αστυνομικούς με ολοκληρωμένη 
προσωπικότητα, υψηλή συναίσθηση ευθύνης, πειθαρχία 
και νομιμοφροσύνη, θάρρος και αποφασιστικότητα, ευ

γένεια, καλή συμπεριφορά και κοσμιότητα, υπομονή και νηφαλιό
τητα, ζήλο, αφοσίωση και αυταπάρνηση και, προπαντός, εξαίρετο 
ήθος και εντιμότητα. Οι Αστυνομικοί πρέπει να επιδεικνύουν πά
ντοτε τις αρετές αυτές και να είναι πρότυπο νομιμόφρονων και 
χρηστών πολιτών. Θα κερδίσουν έτσι την εμπιστοσύνη των πολι
τών για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη επιτέλεση 
του έργου τους.

Πρέπει να διατηρούν ψηλά το κύρος και την αξιοπρέπεια της Α
στυνομίας και να εκτελούν τα καθήκοντά τους δίκαια έναντι των 
πολιτών, με αμεροληψία και αντικειμενικότητα και χωρίς οποιον- 
δήποτε επηρεασμό ή εύνοια, ώστε να αισθάνονται οι πολίτες ότι 
δεν υπάρχουν ευνοούμενοι και διωκόμενοι.

Οι πολίτες δε συγχωρούν ούτε και τα πλέον μικρά ελαττώματα 
των Αστυνομικών, διότι όπως διδάσκει ο Πλούταρχος

"Τα μικρά παραπτώματα ορισμένων ανθρώπων φαίνο
νται μεγάλα, επειδή οι πολλοί πιστεύουν ότι ασκούν λει
τούργημα, και δεν πρέπει να υποπίπτουν σε ατοπία ή πλημ- 
μέλεια."

Οι πολίτες θέλουν την Αστυνομία και εκτιμούν το έργο της, αλλά 
απογοητεύονται από την ανάρμοστη συμπεριφορά ορισμένων Α
στυνομικών. Η κοινωνία επιθυμεί, αποδέχεται, σέβεται και υποστη
ρίζει Αστυνομικούς έντιμους, ηθικούς, ακέραιους, αδιάφθορους.

Α ΙΣ Θ Η Μ Α  Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ  ΚΑΙ Π Ε ΙΘ Α Ρ Χ ΙΑ Σ

υτός είναι ο αστυνομικός θεσμός, η προσφορά του και ο 
διαχρονικός προορισμός του. Οι Αστυνομικοί πρέπει να 
είναι υπερήφανοι που τον υπηρετούν. Να τον υπηρετούν, 

πάντοτε, εκδηλώνοντας την επιβαλλόμενη κοινωνική ευαισθησία 
κατά την αντιμετώπιση των ατομικών και συλλογικών προβλημά
των των πολιτών. Το σύνταγμα και ο νόμος και το ηθικό περιεχό
μενό τους, να είναι ο μόνος οδηγός. Υπόδειγμα της δράσης τους 
ας είναι η θυσία των τίμιων και αθώων συναδέλφων τους, που έ 
πεσαν υπέρ του καθήκοντος.

Πρέπει να εξαντλούν και την τελευταία ικμάδα των δυνάμεών 
τους για την προστασία, ιδιαίτερα των ανηλίκων, των νέων και των 
αδυνάτων, σύμφωνα και με την επιταγή του άρθρου 21 του Συ
ντάγματος. Να κρατούν ψηλά τη σημαία των ιδανικών της έννομης 
τάξης και της κοινωνικής ειρήνης, ώστε να αισθάνονται το μεγα
λείο και την αίγλη της αποστολής τους. Να τιμούν τη στολή και την 
αποστολή τους, "ποτέ από το χρέο ς μη κινούντες".

Η αποτελεσματικότητα, όμως, και η αναβάθμιση της αστυνο
μικής προσφοράς, καθώς και η αποδοχή της αστυνομικής δράσης, 
συνδυάζονται και με την καλή εικόνα της εσωτερικής λειτουργίας 
της Αστυνομίας. Αυτή, με τη σειρά της, προϋποθέτει βαθύτατο αί
σθημα ευθύνης και ομοψυχίας των Αστυνομικών και υψηλό επίπε
δο πειθαρχίας.

Η ενσυνείδητη πειθαρχία στους κόλπους του Σώματος και η εμπι
στοσύνη των πολιτών είναι τα θεμέλια επί των οποίων μπορεί να οι- 
κοδομηθεί ολόκληρο το έργο της Αστυνομίας. Οταν, όμως, λείπει η 
πειθαρχία στο Σώμα, τότε δεν αποκτάται και η εμπιστοσύνη των πο
λιτών. Επομένως, δεν μπορεί να υπάρξει και αξιόλογη προσφορά έρ
γου και, συνεπώς, αξιοπιστία του αστυνομικού θεσμού και υπερηφά
νεια του Αστυνομικού. Το ηθικό των Αστυνομικών καταρρέει.

Η πειθαρχία είναι ένα γνώρισμα της αστυνομικής ζωής. Οι Αστυ
νομικοί δεν πρέπει να πλανώνται, νομίζοντας πως η πειθαρχία συν
θλίβει την ελευθερία, το μέγιστο αυτό αγαθό του ανθρώπου. Αντί
θετα, η πειθαρχία είναι όρος απαραίτητος της ελευθερίας, ε ίτε 
πρόκειται για την ελευθερία ενός ατόμου ε ίτε  μιας ολόκληρης κοι
νωνίας. Χωρίς την τάξη, που η πειθαρχία επιβάλλει, το άτομο πελα
γοδρομεί και η κοινωνία διαλύεται. Χωρίς τάξη, η πράξη του ενός, 
που πρέπει να είναι ελεύθερη, συνθλίβει ή ματαιώνει την πράξη 
του άλλου, που επίσης πρέπει να είναι ελεύθερη. Διδασκόμενοι και 
αποδεχόμενοι την πειθαρχία, διδάσκονται το ήθος που εξασφαλί
ζει την πραγματική ελευθερία και διαμορφώνει υπεύθυνη και ολο
κληρωμένη προσωπικότητα.

Οι Αστυνομικοί οφείλουν να ενστερνίζονται την κλασική αντίλη
ψη, ότι προορίζονται για την άσκηση, μιας ανιδιοτελούς απο
στολής, μιας αποστολής προσωπικής θυσίας. Πρέπει να συμφιλιώ
νονται με τις συνθήκες και τους όρους της υψηλής αποστολής 
τους. Ετσι θα αισθάνονται δικαίωση στη συνείδησή τους και θα α
ντλούν δύναμη για να υπηρετούν τον Αστυνομικό Θεσμό.

ΚΥΡΙΟ Σ Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ ΙΣ Μ Ο Σ  Τ Η Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ

Ικανότητα διάκρισης
δίωξη του εγκλήματος είναι βέβαια το βασικότερο έρ 
γο της Αστυνομίας, η οποία όμως πρέπει να έχει υπόψη 
της ότι δεν αντιμετωπίζει απλώς και μόνο την ακραία 

ρήξη με το κοινωνικό περιβάλλον, που είναι το έγκλημα στη συγκε
κριμένη και οργανωμένη του μορφή με τα καθορισμένα από το Νό
μο στοιχεία, αλλά μια διάχυτη εκτροπή (παραβατικότητα) που σχε
τίζεται και προκύπτει από τη γενικότερη κρίση της σύγχρονης κοι
νωνίας μας. Και πρέπει η Αστυνομία να είναι σε θέση να διακρίνει 
τα όρια ανάμεσα σαυτό που συνιστά και αποτελεί έκφραση μιας 
γενικότερης κοινωνικής κρίσης, η οποία συνδέεται με το μεταβα
τικό χαρακτήρα της εποχής μας.

Αποβαίνει αυτονόητη για την Αστυνομία η ανάγκη ανάπτυξης κά
ποιας ικανότητας διάκρισης του εγκλήματος από τη γενικότερη ε 
κτροπή, ικανότητα που θα τη βοηθήσει να λειτουργήσει σωστά και 
θα της επιτρέψει να κατανοήσει σε βάθος ποια είναι στις σύγχρο
νες δημοκρατικές πολιτείες η κρατούσα αντίληψη για το ρόλο της 
εξουσίας, επομένως της σχέσης κράτους και κοινωνίας. Και η α
ντίληψη αυτή σήμερα είναι ότι το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει έ 
γκαιρα και εξισορροπητικά ανάμεσα στα αλληλοσυγκρουόμενα 
συλλογικά συμφέροντα. Δεν μπορεί, σε καμιά περίπτωση, να υπάρ
χει έννομη τάξη, σε οποιαδήποτε κοινωνική δομή, χωρίς Αστυνο
μία επιτετραμμένη για τη διαφύλαξη των έννομων αγαθών. Σημα
σία έχει η έννοια και η ερμηνεία που προσδίδει η σύγχρονη κοινω
νία στο αγαθό αυτό.

Διαφύλαξη δικαιωμάτων
Η διαφύλαξη, σε κάθε περίπτωση, των ανθρώπινων δικαιωμά

των, τόσο στο χώρο της πρόληψης όσο και της καταστολής, πρέ
πει να αποτελεί το κύριο μέλημα της Αστυνομίας. Και τα συνταγμα
τικά δικαιώματα των πολιτών πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να γίνο
νται σεβαστά, ακόμη και το δικαίωμα της ισότητας απέναντι στους 
νόμους.

Και το δικαίωμα αυτό υλοποιείται με την ορθή και αμερόληπτη 
εφαρμογή των νόμων. Απαραβίαστο πρέπει να θεωρείται το δι
καίωμα της ζωής, που σημαίνει ότι κανένας δεν μπορεί να αφαιρέ-
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σει τη ζωή ή να θίξει τη σωματική ακεραιότητα του άλλου ή ακόμη 
και την προσωπικότητά του.

Απαραβίαστο είναι το δικαίωμα της προσωπικής ελευθερίας, με 
την έννοια βέβαια και την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα αυτό δε θα 
αναιρεί, σε καμία περίπτωση, το εξίσου απαραβίαστο δικαίωμα 
του άλλου.

Κανείς δεν καταδιώκεται, συλλαμβόνεται, φυλακίζεται ή κατά 
άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνον όταν και όπως ο νόμος ορί
ζει. Η παρουσία της Αστυνομίας στον εξισορροπητικό ρόλο, που 
προαναφέρθηκε, είναι καθοριστικής σημασίας.

Ο σεβασμός προς τη δικαιοσύνη αποτελεί βασική πτυχή της η
θικής της Αστυνομίας και θα πρέπει να κυριαρχεί μια αίσθηση του 
τι είναι δίκαιο για έναν Αστυνομικό, καθόσον η ρίζα του βρίσκεται 
τόσο στο φυσικό νόμο όσο και στο θετό νόμο (δίλημμα του Αστυ
νομικού], με αναπόφευκτη αναφορά στο καλό του συνόλου μιας 
κοινωνίας που υπηρετεί με επαγγελματικό τρόπο.

Η έννοια του δικαίου περιλαμβάνει επίσης την τιμή, την πειθαρ
χία, την τήρηση της τάξης, την τιμιότητα και την εκπλήρωση του 
καθήκοντος.

Π Ο Ρ Ε ΙΑ  Π Ρ Ο Σ  Τ Ο  2 0 0 0  
ΚΑΙ Τ Η Ν  Α Ν Α Τ Ο Λ Η  Τ Ο Υ  21 Ο Υ  Α Ι.

πορεία προς το 2000 και την ανατολή του 21 ου αι. έχει 
προσδιοριστεί, δικαιολογημένα, ως πορεία του καλώς 
εννοούμενου ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών, σε ό

λους τους τομείς, με στόχο την παροχή υψηλότερου επιπέδου 
ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Θα αναδειχτούν τα κράτη ε 
κείνα, που θα εκδηλώσουν τις πλέον συντονισμένες και αποτελε
σματικές προσπάθειες, σε όλους τους τομείς.

Τα κράτη, των οποίων το στελεχιακό δυναμικό θα είναι σε θέση 
να συναγωνίζεται με επιτυχία τα στελέχη των άλλων χωρών. Ο συ
ναγωνισμός, δηλαδή, μεταπίπτει τελικά σε ανταγωνισμό μεταξύ 
των στελεχών των χωρών. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την πα
τρίδα μας. Η Αστυνομία δεν πρέπει και δεν μπορεί να μείνει εκτός 
του ανταγωνισμού αυτού.

Οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες της κοινωνίας αυξάνουν συνε
χώς. Οι πολίτες επικαλούμενοι τα δικαιώματά τους, που η ευνο
μούμενη Πολιτεία οφείλει να τους παρέχει, αξιώνουν διαρκώς και 
καλύτερη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Αστυνομία ο
φείλει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, με μεθοδικό- 
τητα, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Οι ακατάλυτες ηθικές και κοινωνικές αξίας διακυβεύονται. Οι 
σύγχρονες κοινωνίες παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά μιας με
ταβατικής κατάστασης, που φαίνεται ότι θα καταλήξει στην υιοθέ
τηση νέων αξιών, νέων υποδειγμάτων ανθρώπινης δράσης και ε 
πικοινωνίας. Το καλύτερο ή το χειρότερο είναι στην κρίση του κα- 
θενός.

Ο ρόλος, όμως, της Αστυνομίας στην αποκατάσταση μιας ισορ
ροπίας θα είναι πάντοτε καθοριστικής σημασίας. Γιαυτό και μόνο 
το σκοπό, προβάλλει επιτακτική και επείγουσα η ανάγκη να συνει
δητοποιήσει το χρέος της και να προετοιμαστεί κατάλληλα. Δεν υ
πάρχει ιερότερη αποστολή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά 
στην κοινωνία των πολιτών.

Πώς, όμως, θα το επιτύχει;
Με τη θέσπιση καλύτερων προϋποθέσεων και εγγυήσεων λει

τουργίας του Αστυνομικού Θεσμού.
Με τη συνεργασία των συναρμόδιων φορέων και των πολιτών.
Με τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων και τρόπων δράσης.

Με την αποτελεσματικότερη διεθνή αστυνομική συνεργασία.
Με την ανάδειξη Αστυνομικών άριστης επαγγελματικής εκπαί

δευσης και καθολικής παιδείας.
Με τον αδιάκοπο αγώνα των Αστυνομικών για το καλό, το ηθικό 

και το δίκαιο. Την πατρίδα, την κοινωνία και τον άνθρωπο.
Το μέλημα της πολιτείας πρέπει να είναι η δημιουργία μιας ιδεώ

δους Αστυνομίας. Οι πολίτες πρέπει να το επιδιώκουν. Και οι Αστυ
νομικοί πρέπει να αγωνίζονται γιαυτό. Μία Αστυνομία θεωρείται ι
δεώδης, όταν έρχεται αρωγός και συμπαραστάτης στις δύσκολες 
στιγμές του Λαού, αλλά και στις ανάγκες των μεμονωμένων πολι
τών.

Οταν προστατεύει αποτελεσματικά τους πολίτες. Οταν προ
σφέρει τη μεγαλύτερη προστασία και ασφάλεια με τη χρήση των 
πιο ήπιων μέσων και τη μικρότερη δυνατή, σύννομη επέμβαση στη 
νόμιμη ελευθερία του ατόμου.

Ουδέποτε πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας η αναμφι
σβήτητη αλήθεια, ότι, δηλαδή, η καλή εικόνα της Αστυνομίας είναι 
ένας δείκτης που φανερώνει το σεβασμό που αισθάνεται η κοινω

νία προς τις ηθικές αξίες. □

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Αριστοτέλους, Πολιτικά
- Καρακώστα /., Εισαγωγή εις την Επιστήμην του Αστυνομικού Δικαίου, 

εκδ. Α. Αθήνα/ 1978.
- Καρακώστα /., Δίκαιο Αστυνομίας, εκδ. Α. Αθήνα 1987.
- Καργάκος Σ„ Η σύγχρονη πολιτική σκέψη των Αρχαίων Ελλήνων, μέρος Δ,
- Πλάτωνος, Πολιτεία.
- Τρουπάκη Ν„ Η Αστυνομία nap Ελλησιν, 1904.
- Οικονομικός Ταχυδρόμος, 27-6-1996.
- Ισχύουσα Νομοθεσία.
- Σύνταγμα της Ελλάδος.
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&εσσαλόνι
Τα /διa ίτερα χαρακτηριστικά 

της Σ υ μ π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α ς
και η επίδρασή τους στο Αστυνομικό έρμο

Η Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα της Βαλκανικής χερσονήσου, κατέχει καίριας σημασίας γεωπολιτική θέση. 

Σταυροδρόμι ηπείρων και πολιτισμών, είναι φυσικό να παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες, 

που δίνουν ένα ξεχωριστό χαρακτήρα στο αστυνομικό έργο.

Για τις ιδιαιτερότητες αυτές, αλλά και για τις προκλήσεις στις οποίες 

καλείται να απαντήσει η Ελληνική Αστυνομία στη συμπρωτεύουσα, 

η "Αστυνομική Επιθεώρηση" απευθύνθηκε στο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, 

Υποστράτηγο κ. Γεώργιο Πλάκα, ο οποίος μας είπε:
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εσσαλονίκη: Η πόλη του Κάσσανδρου και του Α γιου Δη- 
μητριού. Η νύφη του Βορρά, η συμβασιλεύουσα του Βυ- 
ζαντίου και η συμπρωτεύουσα του σύγχρονου Ελληνι

κού Κράτους, έχει μία δικά της προσωπικότητα, έχει μία ξεχω
ριστά μορφή με τα ιδιαίτερα δικά της χαρακτηριστικά και δ ε
δομένα. Χαρακτηριστικά τα οποία διαμορφώθηκαν στο πέ
ρασμα των αιώνων, από το "μπόλιασμα" του Μακεδονικού δυ
ναμισμού και της Μεγαλεξανδρινάς φαντασίας, από τη Βυζα
ντινά μεγαλοπρέπεια και τον Ορθόδοξο Χριστιανικό μυστικι- 
σμό, από τη σύγχρονη νεοελληνικά κουλτούρα, χωρίς να απο
μακρύνεται από την παράδοση και από τις επαναστατικές το
μές και πρωτοβουλίες των επώνυμων και ανώνυμων κατοί
κων της σημερινός πόλης σε όλα τα επίπεδα της καθημε
ρινός ζωάς και δράσης.

Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη στην οποία επικεντρώνεταιη πολιτι
στικά κληρονομιά του Ελληνισμού στον Βορειοελλαδικό χώρο. 
Πρώτιστα και Βυζαντινά. Αν η Αθήνα αισθητοποιείτην καλλιτεχνικά 
δημιουργία και τον ιδεολογικό κόσμο της κλασσικός αρχαιότητας, 
η Θεσσαλονίκη διεκδικεί την τιμά της κατ' εξοχάν Βυζαντινός πό
λης. Η ιστορία ωστόσο ξεπερνά αυτά τη διάσταση.

Η Θέση που επέλεξε ο Κάσσανδρος για την νεοϊδρυθείσα πόλη 
δεν όταν καθόλου τυχαία. Στον μυχό του Θερμαϊκού κόλπου, όπου 
εκβάλλουν τα ποτάμια του Βόρειου χώρου, σίγουρες αρτηρίες ε 
πικοινωνίας της θάλασσας με την ενδοχώρα, με δυνατότητα εξά- 
πλωσης στα γύρω υψώματα, όταν από τα σφαλέστερα λιμάνια, ι
κανό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του μακεδονικού στόλου. Χάρη 
στη Θέση της αυτά η Θεσσαλονίκη εξελίχθηκε σε σημαντικότατο 
κέντρο εμπορίου με επαφές και διασυνδέσεις με όλα τα μεγάλα 
λιμάνια της Ανατολής και του Ελλαδικού νησιώτικουχώρου.

Η πόλη λειτούργησε σε πρώτο στάδιο ως μεταπρατικό κέντρο, 
για να εξελιχθείαργότερα σε καθαρά εμπορικό και οικονομικό κέ
ντρο του Βορειοελλαδικού χώρου και όχι μόνον, αφού σ'αστόν κα
ταλήγουν αναγκαστικά όλοι οι δρόμοι που ξεκινούν από την Βόρεια 
Κεντρικά και εν μέρει Ανατολικά Ευρώπη και μέσω του Βαλκανικού 
χώρου και δια του υγρού στοιχείου της Μεσογείου αγγίζουν τη 
Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Ο οικονομικός και εμπορικός ρόλος έφερε σ' αυτήν οικονομικά 
ισχύ και έτσι αποτέλεσε, με διάφορες διακυμάνσεις κατά καιρούς, 
κέντρο ανάπτυξης όλης της περιοχής Εθνικής και ευρύτερης. Η οι
κονομικά ανάπτυξη δημιούργησε τα αίτια για τη συσσώρευση πλη
θυσμού και έδωσε αφορμή για πνευματική - πολιτιστικά άνθηση.

Η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα κυριώτερα στρατη
γικά σημεία της χώρας, λόγω της πολιτικός σημασίας που έχει η 
διατήρηση ά η απώλεια αυτός, λόγω του μεγάλου λιμανιού της και 
λόγω του μεγάλου πλούτου και πληθυσμού που έχει.

Η Θεσσαλονίκη αποτελείτο μεγαλύτερο οικονομικό - πνευματι
κό - πολιτικό και πολιτισμικό κέντρο της Ελλάδας και της Ευρω
παϊκός Ενωσης που βρίσκεται εγγύτερα από κάθε άλλο, στις χώ
ρες της Βαλκανικός και της ευρύτερης περιοχής, χώρες του 
πρώην υπαρκτού Σοσιαλισμού, οι οποίες σήμερα βρίσκονται σε 
κοινωνική και οικονομική δυσπραγία και σε πολιτική αστάθεια.

Ο πληθυσμός αυτών των χωρών στην προσπάθεια του να ανα
ζητήσει καλλίτερες συνθήκες ζωής στρέφεται προς την χώρα 
μας με πρώτο στόχο ενδιαφέροντος την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η Θεσσαλονίκη λοιπόν, αποτελείσταυροδρόμι οικονομικών - ε 
μπορικών - πολιτιστικών και πολιτικών δραστηριοτήτων ενός πλη
θυσμού που ξεπερνάει τα όρια της μιας εθνικής ταυτότητας και 
που το κύριο στοιχείο είναι το εύρος της ανισότητας, αποτελεί 
"χωνευτήρί ποικίλων πολιτισμών IΕλληνικού -Ανατολικού - Βαλκα
νικού) και συνεπώς καθημερινά διαμορφώνεται σ' αυτήν την πόλη 
ένα ξεχωριστό "γίγνεσθαι" και αποτελεί μία άλλη πραγματικότητα 
με τις δικές της παραμέτρους.

Αυτά η διαφορετικότητα δίνει στην πόλη το δικό της στίγμα, τη 
δική της μορφή, με τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν και α
παιτεί και μία άλλη προσέγγιση και αντιμετώπιση των προβλημά
των, μέσα στα οποία ανάγεται και το αστυνομικό πρόβλημα, που α
ναγκαστικά χρωματίζεται και προισδιοριζεται από αυτά τα δεδο
μένα και απαιτεί από το έμψυχο υλικό της Αστυνομίας μία αλλιώτι
κη αντιμετώπιση.

Η ιδιαίτερη αυτή φυσιογνωμία και μορφολογία της πόλης έχει 
τις επιπτώσεις της στο σχεδίασμά και την τακτική αντιμετώπισης 
των αστυνομικών πραγμάτων. Η Αστυνομία, ως φορέας και εφρα- 
στής, κατά βάση, της Εκτελεστικής εξουσίας, έχει τη δυνατότητα 
να υλοποιήσει αυτή την εξουσία - λειτουργία με τρεις τρόπους:

Ο πρώτος τρόπος βασίζεται κυρίως στην επιτήρηση και εφαρ
μόζεται για να εξασφαλίσει την ομαλή κοινωνική ζωή και λιγότερο 
ως μέσο εφαρμογής της Θέλησης του Νομοθέτη.

Ο δεύτερος απαιτεί αυστηρή υπακοή στο Νόμο και δεν επιτρέ
πεται απόκλιση από τον καθορισμένο τύπο της κοινωνικής συμπε
ριφοράς.

Ο τρίτος επιβάλλει την προσαρμογή της αστυνομικής δραστη
ριότητας στις τοπικές συνθήκες. Σύμφωνα με τον τρόπο αυτό, ε 
πιδεικνύεται από την πλευρά της Αστυνομίας κάποια ελαστικότητα
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κατά την εφαρμογή του Νόμου, μπορούν πολλάμικροαδικήματα να 
μην τιμωρούνται, αλλά να αρκούν οι “πατρικές" συστάσεις και συμ
βουλές στα πλαίσια άτυπων συστημάτων κοινωνικού ελέγχου.

Η ιδιομορφία συνεπώς των αστυνομικών προβλημάτων της 
Θεσσαλονίκης που οφείλεται στην ιδιομορφία της Θέσης της πό
λης, απαιτείπρακτική εφαρμογή ενός μικτού συστήματος αστυνό
μευσης. Ενός συστήματος που θα διακρίνεται από τον συγκερα
σμό των τριών μορφών - τρόπων που προαναφέρθηκαν. Ενός συ
στήματος που Θα αποτελείτη χρυσή τομή των τριών, που Θα συν
δυάζει την πιστή τήρηση του Νόμου, προσαρμοσμένη στα τυπικά 
δεδομένα και με έντονα αποτυπωμένο στην πράξη το κοινωνικό 
πρόσωπο και μορφή της Αστυνομίας.

Η παρουσία και λειτουργία της Αστυνομίας στο χώρο αυτό Θα 
πρέπει πρώτιστα και βασικά να έχει χαρακτήρα κοινωνικό. Η διω
κτική - κατασταλτική και μόνο, ή σε προτεραιότητα μορφή της Θα 
πρέπει να Θεωρείται αποτυχημένη και αναποτελεσματική.

Οι Αστυνομικοίλοιπόν που υπηρετούν σ' αυτήν την πόλη διακρί- 
νονται κυρίως για την ανθρώπινη ευαισθησία τους και εκδηλώνουν 
σε κάθε περίπτωση εφαρμογής των Νόμων επιείκια, αντικειμενι
κότητα, ισονομία, ανεξικακία, υψηλοφροσύνη, ευγένεια και γεν- 
ναιοφροσύνη, ενεργούν πάντα με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αυ
τοκυριαρχίας και περισσεύει σ' αυτούς το ψυχικό Θάρρος και η 
ψυχική μεγαλοσύνη.

Προτεραιότητα στα σχέδια και στις τακτικές της Αστυνομίας 
της Θεσσαλονίκης αποτελεί η αντιμετώπιση συγκεκριμένων προ
βλημάτων, για την επίλυση των οποίων καταβάλλεται κάθε δυνατή 
προσπάθεια εκ μέρους όλων των Αστυνομικών Ιδιοικούντων και 
διοικουμένων) της πόλης.

Τα προβλήματα αυτά συνίστανται

^  Στην καταπολέμηση της μάστιγας του αιώνα μας, της 
μάστιγας των ναρκωτικών

Αν και η χώρα μας εξακολουθεί να βρίσκεται στις τελευταίες 
θέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά με το 
φαινόμενο των ναρκωτικών, δεν Θα πρέπει να εφησυχάζουμε.

Η Θεσσαλονίκη που αποτελείκομβικό κυκλοφοριακό σημείο με
ταξύ Ανατολής - Δύσης, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενωσης και Βαλκανίων 
και μεταξύ Βορρά και Νότου, αποτελεί αναγκαστικά σημείο διέ
λευσης και διακίνησης ικανών ποσοτήτων ναρκωτικών. Γι' αυτό 
χρειάζεται από πλευράς Αστυνομίας εντατική προσπάθεια για την 
καταπολέμηση του φαινομένου. Για να ευοδώσουν οι προσπά

θειες της συνεργάζεται και συμπράττει με όλους τους επίσημους 
και αρμόδιους φορείς, ιδρύματα και υπηρεσίες και με όλα τα κοι
νωνικά στρώματα.

Στην αντιμετώ πιση του προβλήματος της λαθρομετα
νάστευσης

Η πόλη όπως και όλη η χώρα αντιμετωπίζει οξύτατο πρόβλημα 
λαθρομεταναστών. Το πρόβλημα γίνεται οξύτερο και από τη δρά
ση διαφόρων κυκλωμάτων που έχουν αναγάγει τη διακίνηση των 
λαθρομεταναστών σε κερδοφόρα επιχείρηση σύγχρονου δουλε
μπορίου.

Καλείται συνεπώς η Αστυνομία της Θεσσαλονίκης να αντιμετω
πίσει το πρόβλημα, ανακουφίζοντας τους μόνιμους κατοίκους της 
από τις παρενέργειες που έχει η λαθρομετανάστευση και ταυτό
χρονα να εξασφαλίσει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης κατά το 
χρόνο παραμονής αυτών και να επειδειξει ανθρώπινες συμπερι
φορές σ ' αυτούς, τέτο ιες  που ταιριάζουν σε πολιτισμένους 
λαούς.

&  Στην προστασία ανηλίκων - Μ έριμνα για τη νεολαία
Ανήλικος κατά τη νομική κρίση είναι γενικά ο μη ενήλικος, δηλαδή 

εκείνος που βρίσκεται στην περίοδο της παιδικής και εφηβικής 
του ηλικίας, μέχρι τα 20 περίπου χρόνια του, έχει δε ως κύριο χα
ρακτηριστικό τη συνεχή αύξηση και εξέλιξή του και είναι δεκτικός 
βελτιώσεως, αρκεί να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα μέσα και οι 
κατάλληλες συνθήκες.

Μέσα στο πλέγμα των κοινωνικών, οικονομικών και πληθυσμια- 
κών δεδομένων της πόλης, όπου ζουν και διαμορφώνονται οι 
ανήλικοι - νέοι στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν όλα εκείνα τα αρνητικά 
στοιχεία που εύκολα μπορούν να "δηλητηριάσουν“ το χώρο της 
νεολαίας, να τραυματίσουν τον ψυχικό κόσμο αυτών και να δη
μιουργήσουν σωρεία αδικημάτων και εγκλημάτων σε βάρος των.

Η Αστυνομία έχει δύσκολο έργο στον τομέα αυτό και καλεί
ται να ανταποκριθείστις απαιτήσεις της κοινωνίας, να προστα
τεύσει το χώρο της νεολαίας, χωρίς να τον εμποδίζει να δρα ε 
λεύθερα, να παρατηρεί και να παρακολουθεί τις δραστηριότη
τες των νέων χωρίς να αστυνομεύει τις συμπεριφορές των, 
αλλά να καθοδηγεί αυτούς στο δρόμο της δημιουργίας και της 
προκοπής.

Αποτελεί η προστασία των νέων από την Αστυνομία τη μέγιστη 
προσφερομένη υπηρεσία στο κοινωνικό σύνολο.

Αξίζει τον κόπο να περιορίζουμε άλλες δραστηριότητες και δί
νουμε “ειδικό βάρος" στην προστασία των νέων. Στις επαφές - ε 
πικοινωνίες μας με τους νεολαίους Θα πρέπει να επιδεικνύουμε ε
πιείκια, στοργή αγάπη και νουθεσία.

Η μεταχείρηση I.καλή ή κακήI των νέων από την Αστυνομία σημα
τοδοτεί πολλές φορές την υπόλοιπη ζωή τους. Μπορεί να δη
μιουργήσει ή να καταστρέφει. Από μας εξαρτάται.

Η προηγηθείσα ενδεικτική αναφορά των τριών βασικών προ
βλημάτων δεν λειτουργείκαι δεν μπορεί να λειτουργήσει περιορι
στικά ή αποκλειστικά, αλλά μόνο κατά προτεραιότητα και σπου- 
δαιότητα.

Το εύρος των προβλημάτων της Αστυνομίας της Θεσσαλονίκης 
είναι μεγάλο και η αντιμετώπισή των γίνεται με υψηλό αίσθημα 
ευθύνης απ' όλους και με αντικειμενικό σκοπό να προσφέρουμε 
στους κατοίκους αυτής τη μέγιστη δυνατή ανταποδοτικότητα σε 
σχέση με την αγάπη που οι κάτοικοι τούτης της πόλης προσφέ
ρουν στην Αστυνομία. □

Αστ υ νομ ι κή  Επι θεώρηση 5 6 6 Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  1 9 9 7



Γ Ε Ν Ι Κ Η  ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΗ

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

7 Τ ροβ Λήματ  a τ ά ξ ε ω3  και  ασ<ρα λε 'ι as

κ ατ ά  τη ί ι ά ρ κ ε ι α  τη
Του  Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ  Δ ι e υ Θ υ ν τ

Η Γενική Αστυν. Δ/νση Θεσ/νίκης (Γ.Α.Δ.Θ.), αστυνομεύει μια 
ευαίσθητη και νευραλγική περιοχή, δεδομένου ότι η αρμοδιότητα 
της, δεν περιορίζεται μόνο στην πόλη της Θεσ/νίκης, αλλά επε- 
κτείνεται σε ολόκληρο το Νομό. Η περιοχή της ΓΑΔ.Θ. με βάση τα 
στατιστικό στοιχεία της τελευταίας απογραφής, έχει πληθυσμό 
περισσότερο από 1.000.000 κατοίκους, η πλειοψηφία των οποίων 
κατοικεί στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Είναι η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη στη χώρα, αποτελεί δε το 
κύριο συγκοινωνιακό, διοικητικό και οικονομικό κέντρο της Βό
ρειας Ελλάδας, και αυτό οφείλεται στη ραγδαία βιομηχανική ανά
πτυξη, του λιμένα της, του διεθνούς αεροδρομίου "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", 
της γεωγραφικής θέσης και της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η ανακήρυξή της ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 
για το έτος 1997 και ο μεγάλος αριθμός των διακινουμένων στην 
πόλη τουριστών, δίνουν ένα κοσμοπολίτικο χαρακτήρα στην συ
μπρωτεύουσα, χρωματίζουν όμως ανάλογα και το δείκτη της ε 
γκληματικότητας. Για τους ανωτέρω λόγους, η συμπρωτεύουσα, 
από πλευράς αστυνομικού ενδιαφέροντος, παρουσιάζει προ
βλήματα ανάλογα με εκε ίνα  των μεγάλων αστικών κέντρων. 
Σήμερα λόγω της ανακήρυξής της ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
της Ευρώπης, πολλαπλασιάζει τις υποχρεώσεις της Αστυνομίας, 
αφού τα προβλήματα αστυνομικής φύσεως είναι πολλά και στις 
περισσότερες περιπτώσεις πιεστικά και πολύπλοκα.

Η αστυνόμευση της περιοχής ευθύνης της Γενικής Αστυνομικής 
Δ/νσης Θεσσαλονίκης και η αντιμετώπιση γενικότερα των προβλη
μάτων επιτυγχάνεται με την λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών 
της καθώς και με την σύσταση και λειτουργία κατά τη διάρκεια της 
62ης Δ.Ε.Θ. των εξής προσωρινών Αστυνομικών Υπηρεσιών:

■  Της Υποδ/νσης Αστυνομίας Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
■  Το Αστυνομικό Τμήμα Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης.
■  Το Τμήμα Ασφαλείας Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης.
Οι Υπηρεσίες αυτές στεγάζονται σε Γ ραφεία της HELEXPO Δ.Ε.Θ. 

και λειτουργούν με υλικά και μέσα που παραχωρούνται από τη Δια- 
χείρησή της και το ΥΔ.Τάξης (έπιπλα - τηλέφωνα - τηλέτυπο - αυ
τόνομο κέντρο R/TI. Η εδαφική αρμοδιότητα των Αστυνομικών Υ
πηρεσιών της ΔΑΘ. (προσωρινώς] περιλαμβάνει τους χώρους της 
HELEXPO και η αποστολή της είναι η εκτέλεση του συνόλου των κα
θηκόντων, τα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και δια
ταγές έχουν ανατεθεί στα Αστυνομικά Τμήματα. Επιπλέον, στο Α
στυνομικό Τμήμα λειτουργούν ομάδες Αγορανομίας και Τουρι
στικής Αστυνομίας, με αποστολή την εφαρμογή των αγορανομι- 
κών διατάξεων και της τουριστικής νομοθεσίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύεται στη λήψη προληπτικών μέ
τρων φρούρησης των πιθανών στόχων εγκληματικών ενεργειών και 
την τήρηση της τάξης στην περιοχή ευθύνης του. Συγκεκριμένα:

•  Λαμβάνει τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα μέτρα τάξης κα
τά τις αφίξεις των επισήμων προσώπων, τις πραγματοποιούμενες 
εκδηλώ σεις (επίσημες ημέρες κρατικών συμμετοχών, συνε
ντεύξεις, βραβεύσεις, μουσικές εκδηλώσεις], καθώς και στα Φε
στιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού και Τραγουδιού Ευρωπαϊκής Ενωσης 
Κύπρου και Μάλτας.

; Δ ι ε ί ν ο ύ ε  Β κ ί ε σ η ε
ύ Β α σ ι λ ε ί ο υ  Μ Π Ο Λ Ο Μ Υ Τ Η

•  Ασχολείται με τη δίωξη - απομάκρυνση υπαίθριων εμπόρων.
•  Η ομάδα Αγορανομίας και Τουριστικής Αστυνομίας, όπως ε 

πίσης και το Γ ραφείο Γ ενικής Αστυνόμευσης, ασχολείται με τον έ 
λεγχο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε θέμα
τα αδειών, υπερβολικού κέρδους, καθαριότητας κ.λπ.

Κατά την περίοδο λειτουργίας της Δ.Ε.Θ., η Θεσσαλονίκης καθί
σταται κέντρο διεθνούς εμπορικού ενδιαφέροντος, με αποτέλε
σμα τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα με την ανακήρυξή της ως Πο
λιτιστικής Πρωτεύουσας να οξύνονται σε μεγάλο βαθμό.

Λόγω του μεγάλου πλήθους των επισκεπτών που παρατηρείται 
κατά τη διάρκεια της Εκθεσης, τόσο στους χώρους των περιπτέρων 
όσο και στην πύλη, τα προβλήματα τάξης και ασφάλειας, επιβάλλεται 
να αντιμετωπισθούν με ένα αποτελεσματικό σχεδίασμά, ο οποίος 
στη φάση της υλοποίησης προϋποθέτει τη συνεχή εγρήγορση και φι
λοτιμία του συνόλου του αστυνομικού προσωπικού οι οποίοι κατά την 
περίοδο της Εκθεσης εργάζονται πέραν του κανονικού ωραρίου.

Ο κίνδυνος διάπραξης κλοπών, διαρρήξεων καθώς και το ενδεχόμε
νο διάπραξης οποιοσδήποτε έκνομης ενέργειας σε βάρος ανθρωπίνου 
ή ακινήτου στόχου, υποχρεώνει τις υπηρεσίες ασφαλείας να επιστρα
τεύσουν όλο το ανθρώπινο και υλικοτεχνικό δυναμικό τους, ώστε να ε 
πιτύχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στον χώρο αυτό.

Η σύσταση και λειτουργία των προσωρινών Αστυνομικών υπη
ρεσιών της Δ.Ε.Θ. καθώς και η μεγάλη αριθμητική δύναμη που δια
τίθεται, αποβαίνει σε βάρος των αστυνομικών δραστηριοτήτων 
της πόλεως κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, καθ' όσον αποδυνα
μώνονται Υπηρεσίες, επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του ΥΔ.Τά- 
ξης, με έξοδα μετακίνησης, διαμονής κ.λπ. του αστυνομικού προ
σωπικού που ενισχύει τη ΓΑΔ.Θεσ/νίκης.

Τα οικήματα που στεγάζονται οι προσωρινές Υπηρεσίες, και τα 
μέσα που παραχωρούνται από τη "HELEXPO Δ.Ε.Θ." Α.Ε. προς την Α
στυνομία, για την εκπλήρωση της αποστολής της, θεωρούνται χα
μηλού επιπέδου και σίγουρα όχι αντάξια των παρεχομένων υπηρε
σιών και βέβαια εκτός του πλαισίου της "ανταποδοτικότητας" που 
σκοπεύει να καθιερώσει το ΥΔ.Τάξης, για τις παρεχόμενες υπηρε
σίες σε κερδοφόρες επιχειρήσεις, όπως είναι η "HELEXPO - Δ.Ε.Θ." Α.Ε.

Το προσωπικό που στελεχώνει τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της 
Δ.Ε.Θ. θα πρέπει να επιλέγεται με προσοχή και οπωσδήποτε η επι
λογή να γίνεται με αξιοκρατικά κριτήρια και να μην αποσπώνται άτομα 
που δεν είναι απολύτως κατάλληλα με όλες τις εντεύθεν δυσμενείς 
συνέπειες για την απόδοσή τους στις Υπηρεσίες που διατέθηκαν.

Συμπληρωματικά μπορεί να υποστηριχθεί ότι παρά τις εγγενείς 
αδυναμίες, που είναι φυσικό να υπάρχουν, η συμμετοχή της Αστυ
νομίας στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Δ.Ε.Θ. είναι σημα
ντική, λαμβανομένου υπόψη και της ιδιαιτερότητας της φετινής 
περιόδου λειτουργίας της, που συμπίπτει με την ανακήρυξη της 
Θεσ/νίκης ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Η άψογη εμφάνιση - παράσταση του προσωπικού, η συμπεριφο
ρά και η άμεση παροχή πληροφοριών και συνδρομής σε όλες τις 
περιπτώσεις, εξυψώνουν το γόητρο της Αστυνομίας, αναβαθμί
ζουν το ρόλο της και εδραιώνουν ακόμη περισσότερο τη σχέση α
μοιβαίας εμπιστοσύνης, μεταξύ Αστυνομίας και πολιτών. □

Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς 1 9 9 7 - 5 6 7  - Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Επι θεώρηση



ΑΙΤΛΛΜΤ/ΚΟΙ 
Αστυνομικού Τμήματος

Διαρκής προσφορά στο Κοινωνικό σύνολο

Του Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ  Υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή  Π α ν τ ε λ ή  Κ ε κ έ ρ η *

Ο Αστυνομικός, σάρκα από τη σάρκα του Ελληνικού λαού, 

αισθάνεται την ανάγκη να εξυπηρετήσει όσο γίνεται καλύτερα τον συνάνθρωπό του, 
ο οποίος του ζητάει βοήθεια, και τούτο διότι νοιώθει ότι 

είναι ενταγμένος και λειτουργεί οργανικά μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο, 

είναι μέτοχος και συμμέτοχος της κοινωνικής πραγματικότητας 

και όχι ότι ανήκει σε μία στεγανή ομάδα αποκομμένη από το κοινωνικό γίγνεσθαι.

Η Αστυνομία είναι θεσμός στον οποίο έχει ανατεθεί η διαφύλα
ξη της δημόσιας τάξης και ασφαλείας και η προστασία των πολυ
τιμότερων αγαθών του ανθρώπου όπως είναι η ζωή, η ελευθερία, 
η τιμή, η αξιοπρέπεια και η περιουσία του.

Η υλοποίηση της αποστολής της Αστυνομίας, γίνεται κυρίως μέ
σα από την εφαρμογή των νόμων που αποτελεί το σημαντικότερο 
από τα καθήκοντα της. Ως γνωστόν νόμοι δεν είναι παρά θεμελιώ
δεις κανόνες, οι οποίοι διέπουν και ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ 
των ανθρώπων χόριν της αρμονικής συμβίωσης. Και βέβαια ανα
φερόμαστε πάντοτε σε νόμους που είναι όχι καρποί αυταρχικού 
καταναγκασμού, αλλά ελεύθερης βούλησης των λαών, στα πλαίσια 
μιας κοινωνίας η οποία έχει οργανωθεί και λειτουργεί δημοκρατι
κό. Ομως δεν αρκεί να υπάρχουν μόνο οι νόμοι για να εξασφαλι- 
σθεί η αρμονική συμβίωση των ανθρώπων στα πλαίσια της κοινω
νίας. Απαιτείται παράλληλα και η εφαρμογή τους. Οι νόμοι για να

πετύχουν το σκοπό τους πρέπει να γίνονται σεβαστοί και να εφαρ
μόζονται απ' όλους αδιακρίτως τους πολίτες μέλη της κοινωνίας, 
ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης και οικονομικής κατάστασης. Δια
φορετικά καταλήγουμε στη γνωστή εύστοχη παρομοίωση του νό
μου με τον ιστό της αράχνης, όπου τα μεν αδύναμα έντομα πιάνο
νται, τα δε δυνατά τον διατρυπούν και ξεφεύγουν.

Το καθήκον αυτό της Αστυνομίας, το σχετιζόμενο με την εφαρ
μογή του νόμου, αποτελεί κατ' εξοχήν κοινωνικό έργο υψίστης 
σημασίας. Δι' αυτού επιτυγχάνεται η επιβολή της βούλησης της 
πλειοψηφίας των κοινωνιών, σ' όλα αδιακρίτως τα μέλη της κοινω
νίας και εξασφαλίζονται κυρώσεις σε βάρος όλων όσων παρανο
μώντας προσβάλλουν αυτή τη βούληση της πλειοψηφίας.

Εκτός αυτού του κοινωνικού έργου που προσφέρει η Αστυνομία 
ως θεσμός, υπάρχει και άλλος ένας τομέας κοινωνικής προσφο
ράς, που κινείται ίσως, και έξω  από τα αυστηρά προκαθορισμένα
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από τις ισχύουσες διατάξεις όρια της αρμοδιότητός της. Πρόκει
ται για το κοινωνικό έργο που προσφέρουν οι Αστυνομικοί ως άτο
μα, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρακινούμενοι από 
μία εσωτερική παρόρμηση για κοινωνική προσφορά, με στόχο κυ
ρίως την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Ο Αστυνομικός, σάρκα από τη σάρκα του Ελληνικού λαού, αισθά
νεται την ανάγκη να εξυπηρετήσει όσο γίνεται καλύτερα τον συ
νάνθρωπό του, ο οποίος του ζητάει βοήθεια, και τούτο διότι νοιώ
θει ότι είναι ενταγμένος και λειτουργεί οργανικό μέσα στο κοινω
νικό πλαίσιο, είναι μέτοχος και συμμέτοχος της κοινωνικής πραγ
ματικότητας και όχι ότι ανήκει σε μία στεγανή ομάδα αποκομμένη 
από το κοινωνικό γίγνεσθαι.

Παρατηρούμε ότι ο σύγχρονος Αστυνομικός και μάλιστα των χαμη
λών βαθμών, ολο και περισσότερο αυξάνει τις πρωτοβουλίες του, με 
στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τούτο γίνεται διότι ο Αστυνομι
κός της εποχής μας, έχει αντιληφθεί ότι ο ρόλος του δεν είναι πλέον 
εκείνος ο παραδοσιακός του οργάνου καταστολής, το οποίο κινείται 
αποκλειστικό και μόνο στα πλαίσια του μηχανισμού επιβολής κατανα
γκασμού από την πλευρά του κράτους. Ο ρόλος του είναι και ρόλος 
ρυθμιστικός στις αντιπαραθέσεις, τέτοιος που να μπορεί να προλάβει 
τις ρίξεις και να οδηγήσει σε ομαλές και ανώδυνες λύσεις.

Το έργο αυτό, εξόχω ς σημαντικό κατά τη γνώμη μας, στη 
διατήρηση της γαλήνης και της κοινωνικής ειρήνης, δυστυχώς δεν 
αποτιμόται με αριθμούς δυστυχέστερα δεν προβάλλεται και ως 
εκ τούτου δεν γίνεται αντιληπτό, από τα πλατιά λαϊκά στρώματα.

Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι το κατ' εξοχήν σημείο επαφής 
των πολιτών με τους Αστυνομικούς, που δίδει τη δυνατότητα 
στους Αστυνομικούς να αναπτύξουν την κοινωνική δράση που έχει 
προηγουμένως οριοθετηθεί, είναι η υπηρεσία του Αξ/κού Υπηρε
σίας Αστυνομικού Τμήματος.

Είναι αυτός ο τομέας υπηρεσιακής δράσης, που λειτουργεί 24 ώ
ρες το 24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου. Γνωρίζουν οι πολίτες ότι 
εκεί στο Αστυνομικό Τμήμα θα βρουν όλες τις ώρες του 24ωρου και 
όλες τις ημέρες, κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι πρόθυμος να τους 
ακούσει και να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων τους.

Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να απαριθμήσουμε τις περι
πτώσεις εκείνες προσφοράς κοινωνικού έργου από τους Αστυνο
μικούς, στα πλαίσια του Αξιωματικού Υπηρεσίας Αστυνομικού 
Τμήματος και ας αποτελέσει η προσπάθεια αυτή το έναυσμα για 
την προβολή του έργου αυτού, ως ελάχιστη προσφορά στους Α
στυνομικούς που επιτελούν καθημερινά το καθήκον του Αξ/κού Υ
πηρεσίας και καταθέτουν μέρος από την ψυχή τους, για να εξυπη
ρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο τους πολίτες.

Είναι σίγουρο ότι η προβολή του έργου αυτού εκτός από την ε 
νημέρωση των πολιτών, θα συμβάλλει και στη βελτίωση των σχέ- 
σεών τους με την Αστυνομία, τομέας στον οποίο επιβάλλεται να 
καταβληθούν ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες.

Αρχικώς πρέπει να αναφερθούν οι περιπτώσεις επίλυσης αστι
κών διαφορών μεταξύ των πολιτών. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώ
σεις εκείνες αστικών διαφορών, οι οποίες δημιουργούνται από 
την κοινωνική συμβίωση, για την επίλυση των οποίων οι πολίτες κα
ταφεύγουν, όχι στα αρμόδια πολιτικό δικαστήρια ή τα άλλα θεσμο
θετημένα όργανα, αλλά στις Υπηρεσίες της Αστυνομίας. Τ ο κάνουν 
διότι πιστεύουν ότι εκε ί θα βρουν λύση στο πρόβλημά τους, απο- 
φεύγοντας χρονοβόρες διαδικασίες και έξοδα.

Πιστεύουν ότι οι Αστυνομικοί στους οποίους θα απευθυνθούν, 
θα χειριστούν την υπόθεσή τους με υπευθυνότητα και θα προ
σπαθήσουν να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή λύση. Υπάρχουν α

κόμα οι περιπτώσεις παροχής συνδρομής σε αναξιοπαθούντες 
συνανθρώπους μας

Σχεδόν σε καθημερινή βάση αναξιοπαθούντες συνάνθρωποί 
μας απευθύνονται στους Αξιωματικούς Υπηρεσίας των Αστυνομι
κών Τμημάτων και ζητούν τη βοήθεια της Αστυνομίας. Τέτοιοι είναι 
π.χ. άτομα με ειδικές ανάγκες, ή υπερήλικες, οι οποίοι μένουν μό
νοι και οι οποίοι ε ίτε  νιώθουν την ανάγκη να επικοινωνήσουν και μό
νο με κάποιο συνάνθρωπό τους, ε ίτε έχουν ανάγκη μετακίνησης ή 
παροχής άλλης βοήθειας.

Πρόθυμα σ' όλες τις περιπτώσεις, οι Αξ/κοί Υπηρεσίας ή οι άλ
λοι Αστυνομικοί που έτυχε να γίνουν μάρτυρες του αιτήματος, 
προσπαθούν να τους βοηθήσουν και βέβαια είναι αξιοσημείωτο το 
γεγονός ότι τις περισσότερες φορές αρνούνται να απευθυνθούν, 
ακόμα και όταν τους συστήνεται, σε άλλες Υπηρεσίες, κατ' εξοχήν 
αρμόδιες στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής του κράτους. Επι
μένουν να απευθύνονται στην Αστυνομία και αυτό υποδηλώνει σα
φώς αποδοχή του κοινωνικού ρόλου της Αστυνομίας.

Δεν πρέπει να διαλάθουν της προσοχής μας, οι περιπτώσεις πα
ροχής βοήθειας σε συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη, όπως 
π.χ. οι μεθυσμένοι, οι άστεγοι, οι υπερήλικες με προβλήματα αμνη
σίας, οι ανήλικοι οι οποίοι έχουν χαθεί κ.λ,π. Ολοι αυτοί βλέπουν 
στο πρόσωπο του Αστυνομικού, ο οποίος θα προστρέξει σε 
βοήθεια τους, τον άνθρωπο σωτήρα.

Πρέπει να αναφερθούν επίσης οι περιπτώσεις παροχής κάθε 
είδους πληροφοριών προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε ώρες του 
24ωρου που η μόνη λειτουργούσα έκφραση της πολιτείας είναι η 
Αστυνομία, η μεταφορά ασθενών και εγγύων γυναικών με περιπο
λικά αυτοκίνητα, ή η διευκόλυνση της κίνησης ασθενοφόρων ή άλ
λων οχημάτων ανάγκης, η τροφοδοσία κρατουμένων και με έξοδα 
των Αστυνομικών, η αιμοδοσία σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι 
οποίες δεν επιδέχονται αναβολή, η παροχή εξ ' ιδίων οικονομικής 
βοήθειας και ηθικής στήριξης σε αποφυλακιζομένους συνανθρώ
πους μας, οι οποίοι δεν έχουν που αλλού να στραφούν και να 
ζητήσουν βοήθεια κ.λ,π.

Αξίζει νομίζουμε να σχολιασθεί ιδιαίτερα, η περίπτωση της επί
λυσης οικογενειακών διαφορών. Είναι η περίπτωση κατά την οποία 
ο πολίτης προφεύγει στην Αστυνομία και εκε ί εξομολογείται στον 
Αστυνομικό, ο οποίος έτυχε την ώρα εκείνη να εκτελεί Υπηρεσία 
Αξ/κού Υπηρεσίας και τον οποίο δεν γνωρίζει προσωπικά, το οικο
γενειακό του πρόβλημα. Του εκμυστηρεύεται μυστικά του οικογε
νειακού του βίου τα οποία δεν γνωρίζουν ούτε οι συγγενείς του.

Η εκμυστήρευση αυτή αποτελεί την καλύτερη απόδειξη της α
ποδοχής του έργου της Αστυνομίας από τους πολίτες, και της ε 
μπιστοσύνης προς τους Αστυνομικούς.

Είναι σίγουρο ότι το κοινωνικό έργο της Αστυνομίας και των Αστυ
νομικών σφυρηλατεί σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατανόησης, 
αποδοχής και συνεργασίας μεταξύ πολιτών και Αστυνομίας, όπως εί
ναι επίσης σίγουρο ότι τυχόν άστοχες ενέργειες Αστυνομικών στον 
τομέα αυτό, επιφέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα.

Είναι ανάγκη η Αστυνομία, η οποία ενδιαφέρεται πρωτίστως για 
τη βελτίωση των σχέσεων αυτών, προκειμένου να αντιμετωπίσει 
με επιτυχία το έγκλημα, να πάρει τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες 
για την προβολή και την περαιτέρω ενίσχυση του κοινωνικού έρ 

γου που συντελείται. □

* Ο Αστυνομικός Υποδ/ντής κ Παντελής Κεκόρης, είναι 
Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Πλατείας Δημοκρα
τίας Θεσσαλονίκης
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Το π ρ ο λ η η τ ι κ ό  έργο Αστυνομίας
στη Oeoeahoviκη

Η ιδέα της πρόληψης του εγκλήματος ως μέρους του αστυνομικού έργου δεν είναι κάτι καινούργιο. 

Η βασική αποστολή της Αστυνομίας είναι κατά κύριο λόγο 

να προλαμβάνει το έγκλημα και την αταξία και όχι να καταστέλει το έγκλημα.

Ιτα  πλαίσια αυτά η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης 

δίνει προτεραιότητα και μεγάλη έμφαση στον τομέα της πρόληψης του εγκλήματος.

Οι Υπηρεσίες της, με την συνεχή επαγρύπνηση και τις επιτυχίες 
τους, τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και της καταστολής, έ 
χουν εμπεδώσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών της συμπρω
τεύουσας.

Το προσωπικό της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης βοηθούμενο 
από τα υπάρχοντα υλικοτεχνικά μέσα, εργάζεται αδιάκοπα, για να 
μπορέσει η Αστυνομία της Θεσσαλονίκης να εκπληρώσει την απο
στολή της και να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα στις σύγχρο
νες -αυξημένες πλέον- απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας.

Η ποικιλόμορφη κοινωνική διαστρωμάτωση της πόλης, ο μεγά
λος αριθμός των διακινουμένων μέσω αυτής και η αυξημένη εμπο
ρική και τουριστική κίνησή της, προσδίδουν σ' αυτήν το χαρακτήρα 
ενός κοσμοπολίτικου αστικού κέντρου αλλ' όμως επηρεάζουν α
νάλογα και το δείκτη της εγκληματικότητας.

Ετσι η περιοχή ευθύνης της Γ.Α.Δ.Θ. μπορεί να χαρακτηρισθεί 
ευαίσθητη και νευραλγική με προβλήματα αστυνομικής φύσεως α
νάλογα με εκείνα των μεγάλων πόλεων. Ως εκ τούτου οι υποχρεώ
σεις της Αστυνομίας είναι αυξημένες και τα θέματα που καλείται 
να αντιμετωπίσει πολλά και πολλές φορές πολύπλοκα και πιεστικά.

Το έργο της αποτροπής κάθε κινδύνου διατάραξης της δημό
σιας τάξης, συνεπώς και η αποτροπή της διάπραξης εγκλημάτων, 
είναι ανατεθειμένο κυρίως στη Διεύθυνση Αστυνομίας αλλά και 
στη Διεύθυνση Αμεσης Δράσης. Το έργο αυτό ασκείται, κατά βάση, 
με περιπολίες στους δρόμους, επιτήρηση χώρων ή εγκαταστά
σεων, ΟΤΕ, ΔΕΗ, κοινής ωφελείας, Δημόσια κτίρια, σταθμούς λεω

φορείων, σιδηροδρόμων κ.λπ., που παρέχουν ευκαιρίες για τη διά- 
πραξη εγκλημάτων, καθώς επίσης και εκδηλώσεων, που προσφέ- 
ρονται προς τούτο.

Προληπτική - αποτρεπτική πολιτική, φέρει το επιδιωκόμενο α
ποτέλεσμα, κυρίως με την "παρουσία" της αστυνομικής δύναμης. Γι 
αυτό το λόγο μάλιστα εφαρμόζεται η αστυνόμευση με πεζούς α
στυνομικούς, που περιπολούν στο πεζοδρόμιο, και συγχρόνως με 
μηχανοκίνητα μέσα, τα οποία είναι αποτελεσματικότερα στον κα
τασταλτικό τους ρόλο, λόγω της "άμεσης επέμβασης".

Στον τομέα των κοινωνικών προβλημάτων, που επηρεάζουν την 
κίνηση της εγκληματικότητας, λαμβάνονται μέτρα για τον περιορι
σμό της επαιτείας και της αλητείας, μέτρα για την προστασία των 
ανηλίκων από την "φθοροποιό" επίδραση των τυχηρών παιχνιδίων, 
των ναρκωτικών κ.λπ.

Οι Υπηρεσίες Αγορανομίας και Τουρισμού δίνουν το δικό τους κα
θημερινό αγώνα στην πρόληψη του εγκλήματος, την προστασία του 
καταναλωτικού κοινού και την εξυπηρέτηση των τουριστών, που επι
σκέπτονται την πόλη, τόσο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, όσο και 
κατά την περίοδο λειτουργίας της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στην Ασφάλεια ανήκει η φροντίδα για την πρόληψη του ε 
γκλήματος, η επιτήρηση και ο έλεγχος των τόπων, όπου συχνά
ζουν οι ύποπτοι διάπραξης κοινών εγκλημάτων. Η Διεύθυνση Α
σφαλείας με πεζές και εποχούμενες περιπολίες καθώς και με συ
χνές εξορμήσεις "αρετής", εξασφαλίζει τη δημόσια ειρήνη, ασφά
λεια και την απρόσκοπτη κοινωνική διαβίωση των πολιτών.
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Σημαντική βοήθεια στον τομέα της πρόληψης του εγκλήματος 
προσφέρεται έμμεσα με την παροχή συμβουλών και οδηγιών, που α
πευθύνει η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης προς τους 
πολίτες για την από μέρους τους λήψη μέτρων αποτροπής του ε 
γκλήματος. Ανακοινώσεις για εφαρμογή διατάξεων ευκοσμίας, ευτα
ξίας, καθαριότητος, κοινής ησυχίας, όταν φεύγουν σε διακοπές κ,λπ.

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας, αστυνομεύουν σε 24ωρη βάση, τόσο το 
πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, του οποίου το κυ- 
κλοφοριακό πρόβλημα, είναι οξύ, όσο και το λοιπό οδικό δίκτυο (ε
θνικό και επαρχιακό] του Νομού Θεσσαλονίκης, συνολικού μήκους 
1.000 χιλιομέτρων περίπου.

Με την συνεχή παρουσία τροχονόμων στους δρόμους της πό
λης και στο οδικό δίκτυο, την παρακολούθηση της κυκλοφορίας 
μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεοράσεως και την ενέργεια αυ
στηρών ελέγχων, εξασφαλίζεται η κυκλοφοριακή τάξη και ευρυθ- 
μία και προλαμβάνονται τα τροχαία ατυχήματα.

Σημαντική επίσης συμβολή στη μείωση των τροχαίων ατυχημά
των αποτελεί και η συμμετοχή εμπείρων Αξιωματικών στην κυκλο- 
φοριακή διαπαιδαγώγηση του κοινού, η οποία εκδηλώνεται αφ' ε 
νός μεν με διαλέξεις, που δίνονται σε μαθητές σχολείων, σε προ
σωπικό Δημοσίων Υπηρεσιών, Επιχειρήσεων, επαγγελματικών 
σχολών κ.λπ., αφετέρου δε με ανακοινώσεις και συνεντεύξεις, 
που δίνονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, έχει προγραμ
ματίσει και εφαρμόζει εκπαιδευτικό προγράμματα, με σεμινάρια, 
ημερίδες, σχολεία κ.ά„ στο πεδίο πρόληψης, που αποσκοπούν 
στην ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού της και των πο
λιτών, σε θέματα αντιμετώπισης φαινομένων ξενοφοβίας, ρατσι
σμού, προστασίας περιβάλλοντος κ.λπ.

Ομως, η εκπλήρωση της αποστολής της Αστυνομίας και η επι
τυχία των προσπαθειών της εξαρτάται πάντοτε σε μεγάλο βαθμό 
και από τη συνεργασία και τη συμμετοχή των πολιτών, πρωτίστως, 
και των άλλων φορέων και αρχών μιας περιοχής.

Για το λόγο αυτό η ΓΑΔ.Θ. τον τελευταίο καιρό καταβάλλει προ
σπάθειες και αναζητεί συνεχώς καινούργιους τρόπους και μεθό
δους προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες της Θεσσα
λονίκης προς την κατεύθυνση της συμμετοχής τους στη γενικότε
ρη προσπάθεια που γίνεται για την πρόληψη του εγκλήματος και 
για να δημιουργήσει επιτέλους ένα κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα 
στον πολίτη και την Αστυνομία.

Βέβαια, η εμπιστοσύνη είναι κάτι που δεν μπορεί να επιβληθεί 
αλλά πρέπει να αποκτηθεί και γι' αυτό ως θέματα πρώτης προτε
ραιότητας έχουν τεθεί:

α. Η άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών που προσέρχονται ή επι
κοινωνούν με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο στις 
Αστυνομικές Υπηρεσίες.

β. Η ουσιαστική και γρήγορη εξέταση των διαφόρων καταγγε
λιών και παραπόνων και η έγγραφη ενημέρωση των ενδιαφερομέ
νων για την εξέλιξη της υπόθεσής τους.

γ. Η διάθεση πεζών περιπολιών σε καθημερινή βάση από όλα τα 
Αστυνομικά Τμήματα, με σκοπό τόσο την άσκηση αποτελεσματικό
τερης αστυνόμευσης και την εδραίωση του αισθήματος ασφά
λειας των πολιτών όσο και την καθημερινή επαφή και γνωριμία των 
αστυνομικών με τους κατοίκους της περιοχής της Υπηρεσίας 
τους.

δ. Η συνεχής ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού για θέ
ματα αστυνομικής φύσεως δια μέσου των Μ.Μ.Ε., στα οποία απο- 
στέλλονται ανακοινώσεις και παρέχονται πληροφορίες.

Επίσης, με ιδιαίτερη ευαισθησία αντιμετωπζεται το θέμα της 
προστασίας της νεολαίας, που λόγω της απειρίας της είναι ευάλω
τη στους διάφορους κινδύνους που την πολιορκούν. Γι' αυτό και η 
επιτήρηση των χώρων των σχολικών συγκροτημάτων και των χώ
ρων διασκέδασής της αποτελούν καθημερινό μέλημα των Υπηρε
σιών μας και κυρίως του ειδικού Τμήματος Ανηλίκων της Δ/νσης Α
σφάλειας Θεσ/νίκης. Εκτός αυτού, η κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγη
ση των μικρότερων μαθητών και η ενημέρωση των μεγαλυτέρων 
για τους κινδύνους από τα ναρκωτικό και γενικότερα για το ρόλο 
της Αστυνομίας αποτελούν αντικείμενα διαλέξεων που γίνονται α
πό Αξιωματικούς σε όλα τα σχολεία.

Η πρόληψη του εγκλήματος συνήθως απαιτεί δράση σε αρκετό 
επίπεδα και τα προληπτικά μέτρα λειτουργούν με επιτυχία μόνο αν 
προσαρμόζονται προς τις εκάστοτε επικρατούσες τοπικές και 
κοινωνικές συνθήκες. Η αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της 
εγκληματικότητας απαιτεί συνεργασία ανάμεσα στην αστυνομία, 
την κοινωνία και τις διάφορες άλλες Υπηρεσίες.

Η συνεργασία αυτή, μεταξύ της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυν
σης Θεσσαλονίκης και των ανωτέρω Υπηρεσιών, Δήμων καθώς και 
άλλων τοπικών επαγγελματικών φορέων, επιμελητήρια, σύλλογοι, 
σχολεία, οργανώσεις κ,λπ., βρίσκεται σε όριστο επίπεδο και τα α
ποτελέσματα της συνεργασίας αυτής, στον τομέα της πρόληψης, 
αποδίδουν τα μέγιστα στην μείωση των προβλημάτων, εγκληματι
κότητας, φόβου και υποβάθμισης κυρίως του αστικού χώρου.

Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα και τις ενδ εζε ις  που έχουμε 
μπορούμε να πούμε πως στη Θεσσαλονίκη ήδη έχει δημιουργηθεί 
μία σχέση αξιοπιστίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ Αστυ
νομίας και πολιτών. Πάνω στη σχέση αυτή στηρίζει το έργο της η 
ΓΑΑ.Θ. και οι Υπηρεσίες της, με στόχο πάντοτε την παροχή της 
μεγαλύτερης δυνατής προστασίας με τη μικρότερη δυνατή επέμ
βαση στη νόμιμη ελευθερία του ατόμου.

Στον τομέα αυτό καθοριστική είναι η συμβολή του Γ ραφείου Δη
μοσίων Σχέσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλο
νίκης, το οποίο λειτουργεί τα τελευταία χρόνια και είναι ο σύνδε
σμος της Αστυνομίας με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, αλλά και 
τον ανώνυμο πολίτη, στη διάθεση του οποίου έχει ταχθεί όλο το 

αστυνομικό δυναμικό της πόλης μας. □

Επιμέλεια:
Αστυνομικός Διευθυντής Ικαρος Γιακοβής 

Αστυνόμος Β ' Παναγιώτης Μάνθος
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Η Αστυνομική συμβολή
Η Θεσσαλονίκη, η Αρχόντισσα του Ελληνικού Βορρά, 

η πρωτεύουσα της Μακεδονία μας, 

η πόλη του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτη, έχει την τιμητική της, 

είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 1 997.

Η Θεσσαλονίκη ορίσθηκε ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩ
ΠΗΣ για το 1997 από τη Σύνοδο των Υπουργών Πολιτισμού της Ευ
ρωπαϊκής Ενωσης (Βρυξέλες 20-5-1997) κατόπιν υποβολής υπο
ψηφιότητας από τον Δήμο Θεσ/νίκης και το Υπουργείο Πολιτι
σμού.

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
"ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 97" ιδρύθηκε με τον Νόμο 2121 /1993, Αρθρο 75 
που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδος Κυβερνήσεως 25/4-3- 
93.

Με την ιδιότητά της αυτή, προβάλλει τον πολιτιστικό της πλούτο 
και δεξιώνεται τον πολιτιστικό πλουραλισμό της Ευρώπης, του κό
σμου ολόκληρου.

Αφομοιώνει, μέσα στη σημερινή της μορφή, την ιστορική της 
διαδρομή και τα μετατρέπει όλα αυτό σε δράση.

Εικαστικές συνθέσεις, μεγάλες εκθεσ ιακές διοργανώσεις, 
μουσικές εκδηλώ σεις κάθε μορφής, θεα τρ ικές  παραγωγές, 
ορχηστρικά δρώμενα, λογοτεχνικές πρωτοβουλίες, νέοι θεσμοί 
πολιτιστικής εκπαίδευσης, νέοι αγωγοί διάχυσης του πολιτισμού, 
σε όλες τις περιοχές και σε όλα τα κοινωνικό στρώματα, συνθέ
τουν το πρόγραμμα της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης 
του 1997.

Στο πρόγραμμα αυτό προστίθενται μεγάλα πολιτικό γεγονότα, 
όπως συναντήσεις των Υπουργών Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ε
νωσης και των συνδεδεμένων μελών, των Υπουργών Πολιτισμού 
της Βαλκανικής, της Μεσογείου και των Παραευξείνιων χωρών, η 
διάσκεψη των Υπουργών Επικοινωνίας του Συμβουλίου της Ευρώ
πης, το μεγάλο συμπόσιο για τον πολιτισμό της τρίτης χιλιετίας και 
την κοινωνική συνοχή κ.ο.κ.

Στο προσκλητήριο που έγινε προς όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς, προκειμένου να επιτύχει ο θεσμός αυτός της πολιτιστικής 
πρωτεύουσας, δεν ήταν δυνατό να απουσιάσει η Ελληνική Αστυνο
μία και ειδικότερα η Γενική Αστυνομική Δ/νση Θεσ/νίκης.

Ο βασικός στόχος που τέθηκε από την αρχή ήταν και είναι η δη
μιουργία των κατάλληλων συνθηκών από πλευράς τάξης και ασφά
λειας, ώστε να διεξάγονται απρόσκοπτα όλες οι εκδηλώσεις της 
πολιτιστικής πρωτεύουσας.

Είναι γεγονός ότι, η αυξημένη αυτή πολιτιστική δραστηριότητα πρό- 
σθεσε νέα καθήκοντα και υποχρεώσεις στο αστυνομικό προσωπικό.

Τα πρόσθετα όμως αυτά καθήκοντα και οι υποχρεώσεις έγιναν 
αποδεκτό με χαρά και ευχαρίστηση, γιατί το προσωπικό θεωρεί ό
τι, η προσπάθεια αυτή που καταβάλλεται, είναι σε εθνικού επιπέ
δου και ως τέτοια είναι υπόθεση όλων των κατοίκων της, πολύ δε 
περισσότερο των εκπροσώπων της πολιτείας. Τις πολυάριθμες 
εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα καθημερινά, η ΓΑΛΘ. καλύπτει 
με το αναγκαίο προσωπικό.

Ο Αστυνομικός της τάξης, της ασφάλειας, της τροχαίας, είναι 
παρόν παντού όλο το 24ωρο, προκειμένου, με λεπτότητα, διακρι
τικότητα αλλά και αποφασιστικότητα, να εξασφαλίσει την τάξη, 
να προστατεύσει επισήμους, επισκέπτες, θεατές, πολύτιμα εκ
θέματα, να διευκολύνει την κυκλοφορία, να δώσει πληροφορίες 
και γενικά να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου που προανα- 
φέρθηκε, δηλαδή στην εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών τά
ξης και ασφάλειας.

Στις πολυάριθμες καθημερινές εκδηλώσεις στην πόλη μας, συ- 
μπεριλαμβάνονται και κορυφαίες, με την παρουσία, σε ορισμένες 
από αυτές και των ανωτάτων εκπροσώπων της πολιτείας.

Τέτοιες εκδηλώσεις ήταν, μεταξύ άλλων, αυτές που έγιναν, την 
παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1997, με την ευκαιρία της έναρ
ξης του έτους της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, κατά την τελετή 
των επισήμων εγκαινίων αυτής, που έλαβε χώρα αρχές Φεβρουά
ριου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και η σπουδαιότε
ρη όλων, αυτή των εγκαινίων της έκθεσης των θησαυρών του Α
γίου Ορους, που έγινε την 21 -6-1997 από τον Πρόεδρο της Δημο
κρατίας.
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Στην ασφάλεια των κειμηλίων του Αγίου Ορους, όπως εξάλλου 
ήταν φυσικό, δόθηκε από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ιδιαίτε
ρη βαρύτητα. Τα κειμήλια αυτό που έχει την τιμή να φ ιλοξενεί η 
Θεσσαλονίκη, είναι αμύθητης αξίας και δίνεται η ευκαιρία σε χιλιά
δες επισκέπτες να επωφεληθούν και να επικοινωνήσουν ουσια
στικά και σε βάθος με τον ανεκτίμητο πλούτο της Ορθοδοξίας και 
του Ελληνισμού που φυλάσσεται στο "Περιβόλι της Παναγίας".

Η ευθύνη που αναλάβαμε είναι μεγάλη. Από τη μεταφορά των 
Κειμηλίων στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, δ ιατίθετα ι για 
φρούρηση ικανή αστυνομική δύναμη.

Τώρα που η έκθεση είναι ανοικτή στο κοινό και οι κίνδυνοι με
γαλύτεροι, καθημερινά, σε 24ωρη βάση, στον χώρο της έκθεσης 
βρίσκονται αστυνομικοί με στολή και με πολιτικά, οι οποίοι φρου

ρούν τις εγκαταστάσεις της ώστε να μη δημιουργηθεί το παραμι
κρό πρόβλημα.

Παράλληλα εποχούμενες περιπολίες (περιπολικά αυτ/τα και δίκυ- 
κλα] κινούνται διαρκώς πέριξ του Μουσείου ώστε η παρουσία της Αστυ
νομίας να είναι έντονη και να αποτρέπει οποιαδήποτε απόπειρα έκνομης 
ενέργειας. Η ασφάλεια των Κειμηλίων του Αγίου Ορους αποτελεί πρό
κληση για την Αστυνομία, πρόκληση στην οποία θα απαντήσουμε με επι
τυχία. επιτυχία.

Η έκθεση αυτή είναι το μεγαλύτερο γεγονός του έτους 1997, α
πό πνευματική, επιστημονική και καλλιτεχνική άποψη και πραγμα
τοποιείται σε μία περίοδο αυξημένου διεθνούς ενδιαφέροντος 
για το βυζαντινό πολιτισμό.

Για τον Ελληνισμό, μέσα και έξω  από τα όρια του Ελληνικού κρά
τους, για το γυναικείο κοινό, που δεν μπορεί από το "άβατον" να ε- 
πισκεφθεί τα Αθωνικά μοναστήρια και για τους ορθοδόξους όλου 
του κόσμου, η μεταφορά ενός μέρους αυτού του ζωντανού μνη
μείου του ορθοδόξου μοναχισμού στη Θεσ/νίκη, αποτελεί μια μο
ναδική ευκαιρία επικοινωνίας με την παράδοση, το παρόν και το 
μέλλον ενός ανεπανάληπτου φαινομένου της πολιτιστικής και 
θρησκευτικής μας ζωής.

Τόσο κατά την έκθεση των κειμηλίων της Αγιώνυμης Πολιτείας, 
όσο και στις εκδηλώσεις που προηγήθηκαν η ΓΑ.Δ. Θεσσαλονίκης 
ανταπεξήλθε με επιτυχία χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες του 
προσωπικού της. Με τον ίδιο ζήλο και το ίδιο ενδιαφέρον, το α
στυνομικό προσωπικό θα πράξει το καθήκον του και στις λοιπές 
εκδηλώσεις, που θα λάβουν χώρα στο μέλλον, στα πλαίσια της Πο
λιτιστικής Πρωτεύουσας.

Ο αστυνομικός καθημερινά δίνει ε ξ ε τά σ ε ις  στη λήψη μέ
τρων σε τέ το ιο  επ ίπεδο και είναι αποφασισμένος να πετυ
χαίνει πάντα στα καθήκοντά του αυτά, γ ια τί γνω ρίζει ότι η ε 
πιτυχία της Αστυνομίας και στον τομέα αυτό, εκτός από την 
κοινωνική καταξίωση, θα αποτελέσει και πρόκριμα στην προ
σπάθεια που κα ταβά λλετα ι για την ανάληψη εκδηλώ σεω ν 

δ ιεθνούς επιπέδου. □

Επιμέλεια:
Αστυνομικός Υποδ/ντής Πρόδρομος Καρράς 
Αστυνόμοι A ' Ζήνων Κοσμάς και Κων/νος Χαμηλάκης
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Λ μεσότητα και αποτε

Η Διεύθυνση Αμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης στεγάζεται στο 
παραδοσιακό κτίριο της Νομαρχίας Θεσ/νίκης, σ' ένα ποιοτικά α

ναβαθμισμένο φυσικό περιβάλλον.
Η άμεση και συνεχής παροχή υπηρεσιών στους πολίτες της 

Θεσ/νίκης και κατ' επέκταση της Μακεδονίας αποτελεί βασικό 

στόχο της Διεύθυνσης.
Οι ομάδες "Α" και "Ζ" καλύπτουν Αστυνομικά το πολεοδομικό συ

γκρότημα της Θεσ/νίκης συνεργαζόμενες με τις λοιπές Δ/νσεις 
της Γ.Α.Δ.Θ., σε θέματα δίωξης λαθρομεταναστών, ναρκωτικών, 

κλεπτών, κ.λπ., με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δ/νσης επανδρώνεται με έμπει

ρους βαθμοφόρους και βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα καθόλη 
την διάρκεια του 24ώρου, ώστε να αντιμετωπίζει αμέσως τα επεί
γοντα περιστατικά με τις δυνάμεις των περιπολικών “Α" και της ο
μάδας "Ζ” , οι άνδρες των οποίων έχουν αποσπάσει πολλές φορές 
κολακευτικά σχόλια για την ακαριαία επέμβασή τους, χάριν της ο

ποίας αποτράπηκε η τέλεση σοβαρών αδικημάτων.
Μία από τις βασικές αποστολές της Υπηρεσίας μας κατά την 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς που πέρασε ήταν και η έντονη πα
ρουσία μοτοσυκλεττιστών της ομάδας "Ζ" στους γύρω χώρους 
των σχολείων, προκειμένου να προστατεύσουμε τους μαθητές α
πό τους αδίστακτους εμπόρους ναρκωτικών και από άλλα κακο

ποιό στοιχεία.
Θετική μπορεί να χαρακτηρισθεί η παρουσία των ανδρών της ο

μάδας "Ζ" στη λήψη αστυνομικών μέτρων κατά την τέλεση κρισί- 
μων αθλητικών αγώνων, κυρίως ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρη- 
σης. Με αποφασιστικές ενέργειες και την εν γένει δράση τους α
πέτρεψαν την δημιουργία σοβαρών επεισοδίων και συνέβαλαν α

ποφασιστικά στην ομαλή αποχώρηση φιλάθλων, αθλητών και πα

ραγόντων, γεγονός που επαινέθηκε από τα Μ.Μ.Ε.
Σε περιστατικά ληστειών, αρπαγής τσαντών, κλεπτών και γενικά 

όπου απαιτείται η άμεση συνδρομή στον παθόντα πολίτη, όταν τα 
άλλα Αστυνομικά οχήματα αδυνατούν να κινηθούν γρήγορα, λόγω 
του κυκλοφοριακού προβλήματος, οι μοτοσυκλεττιστές της ομά
δας "Ζ" αξιοποιούντες την δυνατότητα που παρέχει το δίκυκλο και την 
άρτια εκπαίδευσή τους, καταφθάνουν έγκαιρα στο σημείο και πολλές 

φορές επιτυγχάνουν την επ' αυτοφώρω σύλληψη των δραστών.
Οι άνδρες της Διεύθυνσης Αμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης δια- 

κρίνονται για την υπηρεσιακή τους ευσυνειδησία, την αποτελεσμα- 
τικότητά τους και την ψυχραιμία κατά την αντιμετώπιση διαφόρων 
περιστατικών Αστυνομικού ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερα διακρίνονται 
για την ευαισθησία με την οποία προσεγγίζουν τα διάφορα κοινω
νικά προβλήματα που καλούνται να επιλύσουν.

Ομως, σημαντικό είναι και το κοινωνικό έργο της Διεύθυνσης. Οι 
άνδρες της Αμεσης Δράσης είναι πάντα "πρώτοι" παρόντες σε ό
λες τις περιπτώσεις κρίσης και καταστάσεως ανάγκης.

Στα πλέον απίθανα περιστατικά, συχνά με δραματικές προεκτά
σεις, οι Άμεσοδρασίτες"συνάδελφοι βρίσκονται πάντα μπροστά. 
Μ εταφορές τραυματιών και εγκύων, συνοδείες και διευκολύνσεις 
κίνησης οχημάτων άμεσης ανάγκης, επεμβάσεις σε περιπτώσεις 
κινδύνου ζωής πολιτών, είναι συνήθη περιστατικά στην καθημε
ρινή υπηρεσία τους.

Η Αστυνομική Επιθεώρηση" μίλησε με δύο συναδέλφους της 
Δ/νσης Αμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, τους Ανθυπαστυνόμους 
Δημήτρη ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ και Θεμιστοκλή ΠΑΠΟΥΚΝΑ, οι οποίοι ήταν α
ποκαλυπτικοί:
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Μια ζωή μέσα απ' τα χιόνια
Ύπηρεστώ στην Δ/νση Αμεσης Δράσης Θεσ/νίκης από 15 ε- 

τίας", μας είπε ο Ανθ/μος Δημήτριος Βακαλούδης. "Πολλά περι
στατικά Θα μπορούσα να φέρω στην μνήμη μου, ένα όμως πραγ
ματικά με συγκλόνισε γιατί είχε πολύ αγωνία, μεγάλο ρίσκο και αί
σιο τέλος.

Ηταν χειμώνας του 1996. Οι έντονες χιονοπτώσεις στην ο
ρεινή περιοχή Χορτιάτη Θεσ/νίκης καθυστούσαν λίαν δυσχερή 
την οδική πρόσβαση των μέσων συγκοινωνίας στο χωριό Αρδα- 
μέρι.

Τηλεφωνική επικοινωνία δεν υπήρχε, καθόσον οι γραμμές του 
Ο. Τ.Ε. είχαν υποστείβλάβη λόγω κακοκαιρίας.

Γύρω στα μεσάνυχτα και ενώ τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα συ
νεχίζονταν, ο Μ.Κ. κάτοικος του παραπάνω χωριού, επικοικώνησε 
με φορητό C.B. μαζίμου, που εκτελούσα υπηρεσία εκφωνητή βάρ
διας και ανέφερε ότι η σύζυγός του Γεωργία, που βρισκόταν στον 
τελευταίο μήνα της κύησής της, αιστάνθηκε φοβερούς πόνους και 
η μεταφορά της σε Νοσοκομείο της πόλης Θεσσαλονίκης ήταν ά
μεση και αναγκαία.

Επικοινώνησα αμέσως με το Ε.Κ.Α.Β., ανέφερα το περιστατικό 
πλην όμως μου είπαν ότι η πρόσβασή τους στο χωριό Αρδαμέρι 
ήταν αδύνατη, λόγω των χιονοπτώσεων.

Υστερα από αυτό, από το Κέντρο Επιχειρήσεων τηςΔ/νσης μας 
διατάχθηκαν δύο (21 περιπολικά να μεταβούν στο παραπάνω χωριό 
με κάθε Θυσία.

Πράγματι οι άνδρες των περιπολικών με τη συνεχή καθοδήγηση 
του Κέντρου R/T κατόρθωσαν, μετά από μεγάλες δυσκολίες και με 
κίνδυνο της ζωής τους, να φθάσουν στο χωριό, να παραλάβουν 
την έγκυο γυναίκα και να την μεταφέρουν στο Νοσοκομείο ΆΓΙΑ 
ΣΟΦΙΑ" Θεσσαλονίκης, όπου μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας 
έφερε στον κόσμο ένα χαριτωμένο και υγιέστατο αγοράκι.

Τόσο οι άνδρες της βάρδιας που συντόνισαν την όλη επιχείρηση 
μεταφοράς της εγκύου γυναίκας, όσο κυρίως, οι άνδρες που ε- 
κτέλεσαν την επικίνδυνη αυτή αποστολή, αισθάνθηκαν μεγάλη χα
ρά και ανακούφιση από την εξέλιξη που είχε το εν λόγω περιστα
τικό, το οποίο, σημειωτέον, απασχόλησε τον Τύπο, ο οποίος έγρα
φε ευμενή σχόλια για το έργο και την προσφορά των ανδρών της 
Δ/νσης Αμεσης Δράσης Θεσ/νίκης".

Στοργή για την τρυφερή ηλικία
0  Ανθ/μος Θεμιστοκλής Παπουκνάς, επικεφαλής της Ομάδας 

"Ζ", μας είπε:
Ή ομάδα "Ζ", εκτός από την άμεση επέμβασή της στα συμβάντα 

αστυνομικού ενδιαφέροντος, έχει να επιδειξει και πλούσιο κοινω
νικό έργο.

Χαρακτηριστικό ήθελα να αναφέρω δύο (21 περιπτώσεις, οι ο
ποίες μου έμειναν στο μυαλό μου.

Τις ημέρες  των εορ τώ ν των Χρ ιστουγέννω ν - Νέου Ε
τους 1995 - 1996, εντελώ ς αυθόρμητα, όλοι οι συνυπηρε- 
τούντες στην ομάδα "Ζ" άνδρες αποφασίσαμε να επισκε- 
φθούμε τα Ιδρύματα  “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" και το "ΨΥΧΟ
ΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ", όπου στο μεν πρώτο 
σ τεγά ζοντα ι άπορα και ορφανά παιδιά, στο δε δ εύ τερο  
π ερ ιθάλποντα ι παιδιά ηλικ ίας μέχρ ι 10 ετώ ν, μ ε  ε ιδ ικ ά  
προβλήματα υγείας.

Για τον σκοπό αυτό συγκεντρώσαμε σοβαρό χρηματικό ποσό, 
με το οποίο αγοράσαμε σημαντική ποσότητα τροφίμων και σχολι
κών ειδών, τα οποία και παραδώσαμε στα παιδιά κατά την επί
σκεψή μας στα παραπάνω Ιδρύματα.

Και στις δύο περιπτώσεις η χαρά των μικρών παιδιών ήταν έκ- 
δηλα ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους.

Περισσότερο το εντυπωσιακό της στολής μας, ο πλήρης εξο
πλισμός, οι αστραφτερές μοτοσυκλέττες και ολιγότερο η προ
σφορά δώρων, κέντρισαν το ενδιαφέρον τους και γέμισαν την 
καρδιά τους με αγάπη.

Η επίσκεψή μας στα παραπάνω Ιδρύματα δεν πέρασε απα
ρατήρητη από τον Τύπο, ο οποίος έγραψε ευμενή σχόλια για το 
έργο και την προσφορά των ανδρών της Δ/νσης Αμεσης Δράσης 
Θεσσαλονίκης.

Επίσης το Γ’ δεκαήμερο τουΜαϊου 1996 άνδρες της ομάδας “Ζ", 
ενώ περιπολούσαν γύρω από μεγάλο σχολικό συγκρότημα, εθεώ- 
ρησαν ύποπτα δύο (21 νεαρά άτομα, τα οποία επέβαιναν σε δίκυκλο 
μοτοποδήλατο.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν μέσα στο κουτί α
ποσκευών του μοτ/του 800 γραμ. κατηργασμένουχασίς, μία ζυγα
ριά ακρίβειας, μία σύριγγα καθώς και 274.000 δρχ., προϊόν εμπο
ρίας ναρκωτικών..." □
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Κάθε στιγμή κοντά στον πολίτη 
που... δοκιμάζεται

Πίσω από κάθε αστυνομικό υπάρχει ένας πολίτης 
που αγωνίζεται να καταξιώσει την ύπαρξή του μέσα από την προσφορά στον συνάνθρωπο.

Δεν πρόκειται τις περισσότερες φορές για τυπική εκτέλεση υπηρεσίας 
αλλά για μια πραγματική "διακονία" με την εκκλησιαστική ευρύτητα του όρου προς το κοινωνικό σύνολο.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι συνάδελφοί μου ξεπερνούν τους εαυτούς τους 
και με αυταπάρνηση προσφέρουν την ύπαρξη θυσία στο βωμό ενός καλύτερου αύριο.

Και όμως τα περιστατικά αυτά δεν καταγράφονται.
Δεν αποτυπώνονται στο αστυνομικό δελτίο ούτε απασχολούν τον τύπο, 

αφού δεν "πουλούν" στην εμπορευματοποιημένη καθημερινή μας πραγματικότητα.
Ο Homo Economicus των ημερών μας δεν έχει περιθώρια για τέτοιες ευαισθησίες.

Πέρα από τα όρια του καθήκοντος!

Το καθημερινό αστυνομικό έργο τις περισσότερες φορές ξε 
φεύγει από τα συνήθη όρια της υπηρεσιακής ρουτίνας και καθί
σταται προσωπική κατάθεση στον συνάνθρωπο που χειμάζεται. 
Πρόκειται τις περισσότερες φορές για μια προσφορά που ξεπερ
νά τα συνήθη και τυπικά όρια του αστυνομικού καθήκοντος και, αν 
και ξετυλίγεται δίπλα μας, σπάνια γίνεται αντιληπτή και οπωσδήπο
τε  πολύ δύσκολα συνειδητοποιείται, αφού δεν είναι δυνατό να α- 
ποτιμηθεί με αριθμούς.

Η σειρήνα της Αμεσης Δράσης παραπέμπει συνήθως σε κάποια 
καταδίωξη. Και όμως τις περισσότερες φορές ηχεί για άλλους λό
γους! Αμεση επέμβαση σε κρίσιμες περιπτώσεις, κοντά σε συναν
θρώπους που δοκιμάζονται, κοντά σε συμπολίτες που αντιμετωπί
ζουν πρόβλημα επιβίωσης.

Στην Αμεση Δράση θα καταφύγει ενστικτωδώς ο απελπισμένος

πολίτης που είναι αδύνατο να αντιμετωπίσει μόνος του αποτελε
σματικά το οποιοδήποτε σοβαρό πρόβλημά του. Ετσι επεμβάσεις 
σε περιπτώσεις κρισίμων προβλημάτων, μεταφορές ασθενών και 
εγκύων, καθώς και διευκόλυνση της κίνησης οχημάτων άμεσης α
νάγκης αποτελούν κομμάτι από την καθημερινή ζωή του προσωπι
κού της. Μια ζωή σε συνεχή ένταση και κίνδυνο, μια ζωή προσφο
ράς στον συνάνθρωπο!

Σε κάθε περίπτωση θεομηνίας, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκα
γιές κ.α. οι αστυνομικοί είναι οι πρώτοι που θα σπεύσουν να συν
δράμουν με κάθε τρόπο τους συνανθρώπους τους που πλήττο
νται, μια συνδρομή που συνήθως υπερβαίνει τα στενά όρια του α
στυνομικού καθήκοντος.

Ο Αξιωματικός υπηρεσίας σε κάθε Αστυνομικό Τμήμα είναι ο άν
θρωπος που έρχεται καθημερινά σε επαφή με τα προβλήματα του 
πολίτη, προβλήματα που τις περισσότερες φορές δεν έχουν α
στυνομικό χαρακτήρα. Και όμως και αυτά αντιμετωπίζονται.
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Σειρά διαφορών, αστικής κυρίως φύσης, βρίσκουν την εξώδικη 
επίλυσή τους στο Αστυνομικό Τμήμα. Οικογενειακές διαφορές, 
που πιθανότατα θα κατέληγαν σε τραγωδίες, επιλύονται ή εξο 
μαλύνονται. Συμπεριφορές ανηλίκων που αγγίζουν τα όρια της πα- 
ραβατικότητας αντιμετωπίζονται με στοργή, επιείκεια και συμ
βουλές και αποφεύγεται ο εύκολος στιγματισμός.

Ενα σοβαρό κοινωνικό έργο, που είναι αδύνατο να περιγράφει' ή 
- πολύ περισσότερο - να αποτιμηθεί ποσοτικά επιτελείται καθημε
ρινό σε κάθε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας μας.

Το άλλο πρόσωπο της Αστυνομίας

Αυτό το έργο, της καθημερινής προσφοράς στο κοινωνικό 
σύνολο πέρα από τα τυπικό όρια του καθήκοντος συνιστό το άλλο 
πρόσωπο της Αστυνομίας, ένα χαρακτηριστικό που καθιστά τον α
στυνομικό όχι απλό ένα συνήθη επαγγελματία αλλά ένα κοινωνικό 
λειτουργό στην υπηρεσία του πολίτη.

Ο αστυνομικός,
ο άνθρωπος της διπλανής σας πόρτας

Ο αστυνομικός δεν είναι ο απρόσιτος, ανώνυμος ένστολος υ
πάλληλος. Είναι ο καθημερινός σας σύντροφος, ο άνθρωπος της 
διπλανής σας πόρτας που είναι πάντα έτοιμος να σας συνδράμει 
σε οποιοδήποτε πρόβλημά σας. Οι αστυνομικές υπηρεσίες είναι έ 
νας ανοιχτός δημόσιος χώρος, όπου τα προβλήματα της καθημε
ρινής ζωής αντιμετωπίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Α
στυνομία δεν είναι μηχανισμός καταστολής αλλά οργανισμός κοι
νωνικής προσφοράς

ο έγκλημα σ τρ έφ ετα ι ενάντια στις βασικές  
ελευ θερ ίες  του ατόμου, σε εκ είνες  που του 
επιτρέπουν να είναι άνθρωπος.

Ταυτόχρονα όμως είναι κοινωνικό φαινόμενο και 
σαν τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Το κατασταλτικό έργο της Αστυνομίας, όσο επιτυ
χημένο και αν είναι, δεν α ρκεί από μόνο του να αντι
μετω πίσει την εγκληματικότητα.

Θα πρέπει λοιπόν να δ ο θεί προτεραιότητα, ιδ ια ίτε
ρη βαρύτητα στον τομέα της πρόληψης.

Παράλληλα το προληπτικό έργο θα πρέπει να κι
νείτα ι σε δύο ταυτόχρονα κατευθύνσεις.

Στην εξά λ ε ιψ η  τω ν α ιτιώ ν της εγκληματικότη 
τας που έχουν βάση τους  τ ις  α δυνα μίες  της συ
γκεκριμένης κοινω νίας και στη  δημιουργία περι
βάλλοντος, που, χ ω ρ ίς  να π ερ ιο ρ ίζε ι τα  ατομικά  
δικαιώ ματα και τ ις  ε λ ε υ θ ε ρ ίε ς  του πολίτη, θα α - 
π οτρέπ ει κα τά  το  δυνατόν α π ο τελ εσ μ α τικ ό τερ α  
την εκδήλω ση φ αινομένω ν παραβατικής συμπε
ρ ιφ οράς.

Για την επιτυχία των στόχων αυτών απαιτείται η 
συστράτευση Αστυνομίας και πολιτών και κυρίω ς  
η ενεργοπ οίηση όλων μας, η συμμετοχή  μας στα  
κοινά και η παρέμβασή μας στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεω ν, για να παραδώσουμε στα  παιδιά μας 
ένα κόσμο καλύτερο από το δικό μας ...

Για την αναβάθμιση όμως των παρεχομένων υπηρεσιών είναι 
σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, αναγκαία η συνεργασία αλλά και η κρι
τική του πολίτη.

Η Αστυνομία περιμένει τη βοήθεια σας, ώστε το έργο της να γί
νει τελέσφορο. Ωστε η συνδρομή της να είναι άμεση και αποτελε

σματική. □

Υπαστ. A ' Κων/νος Δανούσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΙΡΟΛΗΙΙΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ■ ΜΑΣΤΟΥ■ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ■ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ■ ΥΠΕΡΗΧΟΝ 
ΓΥΝΑ1Κ0Α0ΠΚ0 ■ ΛΕΡΜΑΤ0Λ01ΊΚ0 ■ Δ1ΑΙΤ0Λ0ΠΚ0 ■ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ 
ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΑΟΠΚΟ ■ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ■ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΝ ΜΕΣΟΝ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 165 & ΙΙΑΙΙΑΑΑ I - 3,115-26 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΑ. 6481 123 - 6481 631 - 6481 684 FAX. 6481 728

Σημείωση Ο Υποστράτηγος Υγειονομικού ΕΛ. ΑΣ. ε.α. 
κ. ΣΟ ΥΡΕΤΗΣ Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  (καρδιολόγος), 
ευρίσκετα ι στο Κέντρο, Δε-Τε-Π α πρωί πρόθυμος γ ια  την 
εξυπηρέτησή σας καθώς κα ι των μελών των οικογενειών οας.

*ΚθΛΑ
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Εγκαίνια
Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων

Πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα τα ε
γκαίνια του Αστυνομικού Μεγάρου Χα
νίων, από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης 
κ. Γεώργιο Ρωμαίο, παρουσία και του Γενι
κού Γ ραμματέα του Υ πουργείουΔημόσιας 
Τάξης κ. Ιωάννη Παπαδογιαννάκη.

Στην τελετή των εγκαινίων, παρέστησαν 
επίσης οι Βουλευτές των Χανίων κ.κ. 
Σήφης Μιχαλογιάννης και Χρήστος Μαρ- 
κογιαννάκης, η Νομάρχης Χανίων κ. Αλέ- 
κα Μαρκογιαννάκη, ο Δήμαρχος Χανίων 
κ. Γεώργιος Τζανακάκης, ο Ε1 Γενικός Επι
θεωρητής Αστυνομίας Υποστράτηγος κ. 
Κων/νοςΧαλκιαδάκης, ο Επιθεωρητής Α
σ τυνομ ία ς Κρήτης Τ α ξ ία ρ χο ς  κ. 
Δημήτριος Στρίκος, οι Στρατιωτικές Αρ
χές του Νομού, εκπρόσωποι Δικαστικών 
Αρχών του Νομού, του Οργανισμού Ανά
πτυξης Δυτικής Κρήτης, λοιποί Δήμαρχοι 
και Κοινωτάρχες του Νομού, Αστυνομικοί 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων και 
πλήθος κόσμου.

Η δοξολογία τελέσθηκε από τους Μη
τροπολίτες Κισάμου και Σέλινου κ. Ειρη
ναίο και Κυδωνιάς και Αποκορώνου κ. Ει
ρηναίο.

Στη σύντομη ομιλία του ο Αστυνομικός 
Διευθυντής Χανίων κ. Ιωάννης Πανηγυρά- 
κης, επεσήμανε ότι μέχρι σήμερα έχουν 
δαπανηθεί 863.000.000 δρχ. και οι εργα
σίες βρίσκονται στην Τρίτη φάση της ολο
κλήρωσης, για την οποία θα απαιτηθεί το 
ποσό των315.000.000 δρχ. σύμφωνα με 
τη μελέτη του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυ
τικής Κρήτης.

"Ήδη - πρόσδεσε - έχουν αποπερατωθεί 
οι εργασίες και έχουν δοθεί σε χρήση, το 
ισόγειο, ο πρώτος όροφος και τα δύο υ

πόγεια με τους βοηθητικούς χώρους, ενώ 
παραμένουν ημιτελείς οι υπόλοιποι τρεις 
όροφοι.

Στο νέο Μέγαρο έχουν μεταφερθεί α
πό τον Ιανουάριο 1997 και λειτουργούν 
οι Υπηρεσίες της Επιθεώρησης Αστυνο
μ ία ς  Κρήτης, η Αστυνομική Διεύθυνση 
Χανίων, το Αστυνομικό Τμήμα, το Τμήμα 
Ασφαλείας και το Τμήμα Αγορανομίας, 
ενώ η Διαχείριση και το Κέντρο Δ ιαβιβά
σεων της Διεύθυνσης λειτουργούν ήδη 
σε ημιτελείς ορόφους.

Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου ανέρ
χεται σ ε5.000 τ.μ."

Επίσης, σε ότι αφορά την εγκληματικό
τητα στο Νομό Χανίων την τελευταία διε
τία, ο κ. Διευθυντής είπε ότι "χάρις στις 
φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού, 
παρουσιάζεται αισθητή μείωση σε όλα τα 
αδικήματα και ιδιαίτερα σ' αυτά της ζωο
κλοπής και οπλοφορίας - οπλοχρησίας τα 
οποία τείνουν να εκλείψουν".

Μιλώντας στη συνέχεια ο Υπουργός Δη
μόσιας Τάξης κ. Γεώργιος Ρωμαίος, είπε 
μεταξύ άλλων, ότι:

"με βάση τα στοιχεία που έχουμε, εκτι
μούμε ότι η Αστυνομία στην Κρήτη κάνει 
πολύ καλά τη δουλεία της. Υπάρχουν κά
ποια ιδιαίτερα προβλήματα που πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί".

Πρόσθεσε δε, ότι το Αστυνομικό Μέγα
ρο θα ολοκληρωθεί. Ήδη, είπε, "έχουν ε- 
γκριθεί τα200.000.000 δρχ και μέχρις ότου 
αναλωθούν αυτά, θαεγκριθούνκαι ταυπόλοι- 
πα". Κκαι πιστεύω ότι πράγματι αν προ
χωρήσετε καλά και έχετε εδώ αυτόν τον πολύ 
σημαντικό οργανισμό (Ο Λ Α  Υ.Κ.), ότι σε λί
γους μήνες θα ολοκληρωθεί αυτό το κτίριο.
Ακόμα επεσήμανε ότι το Υ.Δ.Τ. προωθεί 

την επίλυση προβλημάτων, όσον αφορά 
την υλικοτεχνική υποδομή της Ελληνικής 
Αστυνομίας, ενώ άφησε ανοικτό το ενδε
χόμενο να εγκατασταθεί μόνιμα στην 
Κρήτη ένα Αστυνομικό ελικόπτερο.
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Εκπαίδευση τριάντα Αξιωματικών 
της Γ.Α.Δ.Θ. σε δέματα ρατσισμού 

και ξενοφοβίας
Στα πλαίσια του καθορισμού του έτους 

1997, ως Ευρωπαϊκού Έτους κατά του ρα
τσισμού και της ξενοφοβίας και με εντολή 
του Υ.Δ.Τ., η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση 
Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία μετοΑρι- 
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
υλοποίησε πρόγραμμα εκπαίδευσης τριά
ντα Αξιωματικών Υπηρεσιών της σε θέμα
τα ρατσισμού, ξενοφοβίας και συμπερι
φοράς ηρος τον πολίτη.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, το α
ναγκαίο κόστος του οποίου καλύφθηκε 
μέσω του κοινοτικού προγράμματος UR
BAN, ξεκίνησε την 4-2-1997 και η διάρ
κεια του ήταν 144 ώρες. Στους εκπαιδευό
μενους δίδαξαν ομάδα καθηγητών από το 
Νομικό Τμήμα, το Τμήμα Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής και το Τμήμα Φιλολογίας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης, μία ομάδα Πανεπιστημιακών 
δασκάλων υψηλού κύρους, υπό την επο- 
πτεία της κ. Μ. Χαρίτου - Φατούρου.

Κεντρικός στόχος της εκπαίδευσης ήταν 
η στάση του Αστυνομικού απέναντι στον 
πολίτη και ιδιαίτερα η καλλιέργεια αντιρα- 
τσιστικών αισθημάτων στις τάξεις της Α
στυνομίας, μια στάση σεβασμού και αξιο
πρέπειας, μία στάση που σκοπό έχει την 
πρόληψη και την παροχή βοήθειας προς 
τον πολίτη, μέσα στα πλαίσια της τήρησης 
των νόμων του κράτους και όχι απαραίτη
τα την ηοινικοποίησή του.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιείχε 
δύο κυρίους θεματικούς άξονες: α) το ρα
τσισμό και την ξενοφοβία και β) τη συμπε
ριφορά προς τον πολίτη.

Ο κάθε θεματικός άξονας εξετάστηκε σε 
σχέση με τρεις διαστάσεις: 

α) την ψυχολογική, β) την θεσμική και γ) 
την πολιτισμική διάσταση, ενώ εξετάστη
καν και ειδικές κατηγορίες κοινωνικά απο
κλεισμένων πληθυσμιακών ομάδων, όπως 
οι Αλβανοί, οι Βορειοηπειρώτες και οι Πα- 
λιννοστούντες από τις χώρες της π. Σοβιε
τικής Ένωσης.

Η λήξη του εκπαιδευτικού προγράμμα
τος πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η απο
νομή των διπλωμάτων έγ ινε  από τον 
Πρύτανη του Α.Π.Θ. κ. Αντώνιο ΜΑΝΤΗ, ο 
οποίος στη συνέχεια έδωσε συνέντευξη 
τύπου μαζί με το Γενικό Αστυνομικό Διευ
θυντή Θ εσσαλονίκης Υποστράτηγο κ. 
Γεώργιο Πλάκα και την υπεύθυνη του προ
γράμματος κ. Χαρίτου - Φατούρου.

Η Βιβλιοθήκη τουΤμήματος 
Δοκ. Αστυφυλάκων Ρέθυμνου

Το Τμήμα Δ οκίμω ν Αστυφυλάκων 
Ρεθύμνου κάνει μια μεγάλη προσπάθεια 
για να οργανώσει και να εξοπλίσει τη βι
βλιοθήκη του ώστε αυτή να μπορέσει να 
υποστηρίξει το νέο αναβαθμ ισμένο  
σύστημα εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυφυ
λάκων αλλά και να αποτελέσει πηγή πλη
ροφόρησης και γνώσεων σε όλους τους 
αστυνομικούς που υπηρετούν στην ευρύτε
ρη περιοχή.

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος είναι οργα
νωμένη έτσι ώστε να υποστηρίζει βιβλιο
γραφικά τη θεωρητική και πρακτική εκπαί
δευση των Δοκίμων Αστ/κων και να τους 
βοηθάει στην εκπόνηση σεμιναριακών ερ
γασιών με δυνατότητα δανεισμού του υλι
κού της ή μελέτης στο αναγνωστήριό της.

Περιέχει βιβλία, περιοδικά και οπτικοα- 
κουστικό υλικό που αφορούν περιοχές της 
αστυνόμευσης, νομικής επιστήμης, κοι

νωνικών επιστημών, επιστημών του αν
θρώπου και λογοτεχνίας.

Η Βιβλιοθήκη έχει ξεκινήσει τη λειτουρ
γία της από την 24-8-1994, οπότε έγιναν 
τα εγκαίνιά της. Ήδη λειτουργεί ως δανει
στική Βιβλιοθήκη διαθέτοντας 2.000 περί
που τόμους βιβλίων και περιοδικών.

Εκτός από το έντυπο υλικό η βιβλιοθήκη 
διαθέτει και βιντεοκασέτες με θέματα που 
αφορούν τους αστυνομικούς (εκπαίδευση 
σε θέματα αυτοπροστασίας, πρώτες 
βοήθειες κ.λπ.

Χρησιμοποεί έντυπο και ηλεκτρονικό κα
τάλογο τουΔεκαδικού Συστήματοςταξινό- 
μησης, ώστε να δ ιευκολύνοντα ι οι 
χρήστες στον εντοπισμό του υλικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοι
νωνούν για κάθε πληροφορία σχετική με 
την β ιβλιοθήκη, με τον Αστυφύλακα 
Κων/νο Καράλη, στο τηλ. 0831 -22595, ε
σωτερικό 30, Fax: 083 1 -55891, e-mail: 
retpoliceschool@tech-center.com.
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Σεμινάριο με δέμα 
Δημόσιες Σχέσεις 

και σύγχρονο Μάνατζμεντ
Σεμινάριο με θέμα Δημόσιες Σχέσεις 

και σύγχρονο Μάνατζμεντ διοργανώθη- 
κε από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υ
πουργείου Δημόσιας Τάξης, με την επιμέ
λεια και ευθύνη της Γεν. Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Θεσ/νίκης, από 30-6-1997 
έως 4-7-1997, σε αίθουσα διαλέξεων του 
Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγέλματος Κα
τάρτισης ΔΕΛΤΑ. Το σεμινάριο παρακο
λούθησαν ένας Αστυνομικός Διευθυντής 
και δεκαέξι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές 
από τις Επιθεωρήσεις Αστυνομίας Ανατ. 
Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής και 
Δυτ. Μακεδονίας, καθώς και της Θεσσα
λίας.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου ανα
πτύχθηκαν θέματα δημοσίων σχέσεων, 
κοινής γνώμης, καθήκοντα και υποχρεώ
σεις αστυνομικών για τις σχέσεις τους με 
τους πολίτες, διοίκησης, σχέσεων με τα 
Μ.Μ Ε. κ.λπ.Επιπλέον έγινε αναφορά στη 
δημιουργική επίλυση των προβλημάτων 
της Ελληνικής Αστυνομίας του 2000, στην 
οργάνωση, διοίκηση, στους σύγχρονους 
τρόπους αξιολόγησης υφισταμένων, 
στους τρόπους μέτρησης παραγωγικότη
τας και ποιότητας, καθώς και στην οργά
νωση και λειτουργία γραφείου τύπου.

Στους εκπαιδευόμενους δίδαξαν καθη
γητές Πανεπιστημίου, δημοσιογράφοι, 
οικονομολόγοι και μία ομάδα δασκάλων 
υψηλού κύρους.

Στην τελετή λήξης, που πραγματοποιήθη
κε στο Μέγαρο Αστυνομίας της Γ.Α.Δ.Θ., 
παρέστησαν, ο Γενικός αστυνομικός Διευ
θυντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος κ. 
Γεώργιος Πλάκας, ο οποίος απηύθυνε και 
σύντομο χαιρετισμό, ο αναπληρωτής του 
Α' Γ.ΕΑ. Τ αξίαρχος κ. Ιωάννης Στράντζος, 
Επιθεωρητής Αστυνομίας Κεντρικής Μα
κεδονίας, οι Διευθυντές Διευθύνσεων της 
Γ.Α.Δ.Θ., οι διδάσκοντες καθηγητές, εκ 
μέρους των οποίων χαιρετισμό απηύθυνε 
ο κοινωνιολόγος - ψυχολόγος καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Γεώρ
γιος Πιπερόπουλος, καθώς και το σύνολο 
των εκπαιδευομένων Αξιωματικών, για 
τους οποίους χαιρετισμό απηύθυνε ο Α- 
στυν. Δ/ντής κ. Κων/νος Καλαμπαλίκης, 
της ΑΔ. Λάρισας. Την εκδήλωση χαιρέτη
σε επίσης και ο Δ/ντής των ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ κ. 
Ευάγγ. Αναγνωστόπουλος.

Τα πτυχία στους εκπαιδευόμενους Αστυ
νομικούς απένειμε ο εκπρόσωπος του 
Γ ΑΔ,Θ.Ταξίαρχος κ.ΔημήτριοςΑλμπάνης.

Σε νέο κτίριο
η Αστυνομική ΔιεύθυνσηΤρικάλων
Σε καινούργιο κτίριο, μεταστεγάστηκε 

πρόσφατα η Αστυν. Διεύθυνση Τρικάλων.
Το νέο μισθωμένο κτίριο, συνολική επι

φάνειας 2.000 τ.μ. έχει διαρρυθμιστεί α
νάλογα για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, 
διαθέτει εργονομία χώρων, ανθρώπινες 
συνθήκες εργασίας και σύγχρονα κρα- 
τητήρια με εσωτερικούς χώρους υγιεινής 
και σύστημα εξαερισμού. Επίσης διαθέτει 
κλιματισμό σε αρκετά γραφεία, κλειστό 
κύκλωμα τηλεόρασης περιμετρικά και 
στην είσοδο και ο περιβάλλων χώρος έχει 
δενδροφυτευθεί με εξωτικά φυτά και έχει 
σπαρθεί με γκαζόν., παρουσιάζοντας έτσι 
μια πολύ όμορφη εικόνα από απόψεως αι
σθητικής.

Τέλος για την καλύτερη εκπαίδευση του 
αστυνομικού προσωπικού, στον υπόγειο 
χώρο πρόκειται σύντομα να λειτουργήσει 
σκοπευτήριο.

Στη Γ.Α.Δ.Θ. η Πρόξενος των Η.Π.Α.
Τη Γ ενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσα

λονίκης επισκέφθηκε η Γενική Πρόξενος 
του Προξενείου των Η.Π.Α. στη Θεσσαλο

νίκη, κ. Miriam HUGHES, με την ευκαιρία 
της αναχώρησής της από αυτό.

Κατά τη συνάντηση που είχε με το Γ ενικό 
Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης Υ
ποστράτηγο κ. Γεώργιο Πλάκα, τον ευχα
ρίστησε για την όριστη συνεργασία που ε ί
χαν κατά το διάστημα της θητείας της στο 
Προξενείο και του ηροσέφερε μία ανα
μνηστική πλακέτα.
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6η Εμπορική Εκθεση 
Αλεξανδρούπολης

Με απόλυτη επιτυχία έκλεισε πρόσφατα 
τις πύλες της η 6η Εμπορική Έκθεση Αλε
ξανδρούπολης. Οι διοργανωτές μιλούν 
για θρίαμβο, αφού σύμφωνα με εκτιμήσεις 
οι επισκέπτες ξεπέρασαν τους 45.000, α
ριθμός ρεκόρ για επαρχιακή Έκθεση.

Στην παραπάνω Έκθεση συμμετείχε και 
η Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπο
λης, με περίπτερο του Σταθμού Τουρι
στικής Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης. Το 
προσωπικό του περιπτέρου παρείχε στους 
επισκέπτες πληροφορίες και διένειμε έ
ντυπα τουριστικού ενδιαφέροντος της πε
ριοχής, καθώς και αντίτυπα του περιοδι
κού μας "Αστυνομική Επιθεώρηση".

ν  JB
m  mm

Γ Η  V  Λ

Διάφορες Υπηρεσίες της Αστυνομικής 
Δ /νσ ης  Ιωαννίνων επισκέφθηκε πρό
σφατα ο Προϊστάμενος της Θρησκευ
τικής Υπηρεσίας του Σώματος, Πανοσιο
λογιότατος Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος 
Κιούλος. Στη φωτογραφία με άνδρες του 
Μεταβατικού Αποσπάσματος της Α.Δ. 
Ιωαννίνων. Επίσης επισκέφθηκε διάφο
ρες Υπηρεσίες της Αστυνομικής Δ /νσης  
Θεσπρωτίας, όπου τέλεσε Αγιασμό.

Από τη ληάνευση της εικόνας της Αγίας 
Παρασκευής, που τελέστηκε στις εγκατα
στάσεις των κατασκηνώσεων της Ελλη
νικής Αστυνομίας, στον Αγιο Ανδρέα Ατ
τικής, κατά τον Εσπερινό της εορτής της 
Αγίας. Παρέστησαν μεταξύ άλλων ο ι Υ
ποστράτηγοι κ. κ. ΓεώργιοςΤσουκάκης 
και Γεώργιος Τριανταφύλλου, ο Ταξίαρ- 
χος κ. Θεόδωρος Παπαφίλης, άλλοι ανώ
τεροι Αξιωματικοί και πλήθος κόσμου.
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Οχι στα ναρκωτικά, ναι στη ζωή, 
σπάστε τα δεσμά

Με το σύνθημα αυτό, το Τμήμα Δοκίμων 
Αστυφυλάκων Καρδίτσης, πραγματο
ποίησε στον προαύλιο χώρο της Σχολής 
και με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέ
ρας κατά των ναρκωτικών, εκδηλώσεις, με 
τη συνεργασία του κοινωνικού φορέα του Ν. 
Καρδίτσης "Πρόταση Κοινωνικής Παρέμ
βασης", πρόεδρος του οποίου είναι ο Αντι- 
νομάρχης κ.Δημήτριος Κωνσταντής.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν από τα στε
λέχη της Κοινωνικής παρέμβασης κ. Χα- 
ρούλα Παπαδημητρίου και κ. Κώστα Απο- 
στολόπουλο, ήταν: "Το φαινόμενο ναρκω
τικά, πρόληψη, θεραπεία, Κοινωνική επανε
ξέταση, κέντρα πρόληψης, Εθνική πολιτική 
για την αντιμετώπιση του φαινομένου".

Στο τέλος των διαλέξεων και μετά το διά
λογο, ο Διοικητής της ΣχολήςΑστυνομι- 
κός Υποδ/ντής κ. Δημήτριος Καλλια- 
ντζής, ευχαρίστησε τον Αντινομάρχη και 
τα στελέχη του κέντρου Πρόληψης ενάντια 
στην εξάρτιση και τιμής ένεκεν τους επέ
δωσε το Λάβαρο της Σχολής.

Επίσης με την ευκαιρία της εκδήλωσης, 
από το μόνιμο προσωπικό και τους Δοκί
μους, συγκεντρώθηκεχρηματικό ποσό, το 
οποίο δόθηκε στον τηλεοπτικό Σταθμό 
ΣΚΑΙ, που διοργάνωσε τηλεμαρωθώνιο 
για την ενίσχυση των θεραπευτικών κοι
νοτήτων τοξικομανών.

Τέλος, κατά τη διάρκεια των εκδηλώ
σεων, διανεμήθηκε στους ηαρευρισκόμε- 
νους, στους Δοκίμους και το μόνιμο προ
σωπικό, το Βιβλίο που συνέγραψε ο A' Υ- 
παρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Α
ντιστράτηγος κ. Δημήτριος Μητρόπου- 
λος, " ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩ
ΠΙΣΗ ΤΟΥΣ", το οποίο από τη μέχρι τώρα 
κυκλορία του έχει αποσπάσει τις καλύτε

ρες κριτικές, απευθύνεται δε, σε αστυνο
μικούς, γονείς, παιδιά, κοινωνικούς λει
τουργούς και χρήστες.

Το ίδιο Βιβλίο η Σχολή διένειμε στο Δη
μοτικό Σχολείο Μελισσοχωρίου Καρδί
τσας, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου 
Κρδίτσας, στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καρδί
τσας "Η Αθήνα", στη Δ ημ οτικές  Βι
βλιοθήκες των Δήμων Παλαμά και Σοφά
δων, στη Δη,όσια βιβλιοθήκη Μουζακίου 
Καρδίτσας και στην Παιδική Βιβλιοθήκη 
Κοινότητας Ματαράγκας.

Συμπαράσταση στην οικογένεια 
του εκλιπόντος συναδέλφου 
Γ εωργίου Α8α νασοπούλου

Την οικογένεια του εκλιπόντος συναδέλ
φου Γεωργίου Αθανασοπούλου επισκέ- 
φθηκε πρόσφατα ο Υπουργός Μακεδο
νίας - Θράκης κ. Φίλιππος Πετσάλνικος, 
συνοδευόμενος από τον Γενικό Επιθεω
ρητή Α' Γενικής Επιθεώρησης Αστυνομίας 
Υποστράτηγο κ. Απόστολο Κόκκορη και

τον Επιθεωρητή Αστυνομίας Κεντρικής Μα
κεδονίας Ταξίαρχο κ. Ιωάννη Στράντζο.

Ο κ. Υπουργός εξέφρασε τα θερμά του 
συλληπητήρια και την πλήρη συμπαρά
στασή του προς τη χήρα του εκλιπόντος 
σ υναδέλφ ου κ. Σ ταματία  Α θανασο
πούλου, της ενεχείρησε δε ένα βιβλιάριο 
της Εθνικής Τράπεζας που περιείχε κατά
θεση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χι
λιάδων δραχμών, για την ενίσχυση του η
λικίας πενήντα ημερών αβάπτιστου τέκνου 
τους.

Τον προστάτη του Αγιο γιόρτασε ο 
Ο.Φ.Α. Αθηνών

Με ξεχωριστή λαμπρότητα και κάθε επι
σημότητα γιορτάστηκε και φέτος ο Αγιος 
Παντελεήμονας, στο ομώνυμο εκκλησάκι 
του Ομίλου Φίλων Αστυνομίας Αθηνών, 
στην Εκάλη.

Μετά τη Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο 
Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρε- 
σίας της Ελληνικής Αστυνομίας Πανοσιο-

λογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος 
Κιούλος, επακολούθησε αρτοκλασία και 
λιτάνευση της εικόνος του Αγίου.

Παρέστησαν, ο Υποστράτηγος κ. Γεώρ
γιος Τριανταφύλλου, άλλοι ανώτατοι Α
ξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, 
τέως Αρχηγοί και Υπαρχηγοί του Σώμα
τος και πολλοί άλλοι συνάδελφοι.

Επίσης μετά τη λιτάνευση, βραβεύτηκαν 
από την Πρόεδρο του Ομίλου κ. Ιλντα Δα- 
πόλα, αριστούχα παιδιά συναδέλφων και 
ακολούθησε δεξίωση. Ο

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Γ. Κατσινουλας
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Η αντιπροσωπευτική ομάδα μπάσκετ του 
Παραρτήματος Αθλητικής Ενωσης Αστυ
νομικών Βορείου Ελλάδος, η οποία κατά
κτησε για τρίτη συνεχόμενη φορά την 1η 
θέση στο Εργασιακό Πρωτάθλημα του Ερ- 
γατοϋπαλληλικοΰ Κέντρου Θεσσαλονί
κης, νικώντας στον τελικό την ομάδα των 
πολυκαταστημάτων "Κόντινεντ" με το 
θριαμβευτικό σκορ 90 - 54.

Ποδοσφαιρική συνάντηση μεταξύ των 
ομάδων του Τ.ΔΑ. Ρέθυμνου και της Μ ι
κτής Ομάδας Νέων της Ενωσης Ποδο
σφαιρικών Σωματείων Ρέθυμνου πραγ
ματοποιήθηκε πρόσφατα στο γήπεδο της 
Σοχώρας Ρέθυμνου. Τα έσοδα του αγώνα 
(216.000 δρχ) παραδόθηκαν από τον 
Διοικητή του Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου και αντιπρο
σωπεία των Δοκίμων στο ίδρυμα παιδιών 
με ειδικές ανάγκες ΆΓΑΠΗ"

Από το φιλικό αγώνα μπάσκετ μεταξύ 
των ομάδων του Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου και του 
Τμήματος Δ οκίμω ν Αστυφυλάκων Ση- 
τείας, στα πλαίσια του έκτακτου προγράμ
ματος εκπαίδευσης Δοκ. Αστυφυλάκων. 
Ο αγώνας έληξε με 82-42 υπέρ της ομά
δας του Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου.
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Σταυρός ευλογίας 1593- 1615, Μονή Ιβήρων, Χρυσόβουλο του Αλεξίου Γ' Μεγάλου Κομνηνού, (λεπτομέρεια),
ξύλο, ασήμι, σμάλτο, μαργαριτάρια. Σεπτέμβριος 1374, Αρχείο Μονής Διονυσίου.
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Ψηφιδωτή εικόνα Παναγίας Οδηγήτριας, 12 αι. Μονή Χιλανδα- 
ρίου. Δώρο των Αγίων Σάββα και Συμεών, Βασιλέων, κτητόρων 
της Μονής Χιλανδαρίου. Το αρχέτυπο υπήρξε η εικόνα της Πανα
γίας που φυλασσόταν στη Μονή Οδηγών της Κωνσταντινούπο
λης. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Αγιος Συμεών παρέδωσε την 
ψυχήν του μπροστά σ ' αυτή την εικόνα.

ρόθεσις του δια της Εκθέσεως “ανοίγματος" και εγ
χειρήματος τούτου του Αγίου Ορους είναι η "εικονο- 
γράφησις" εις διαδοχικός περιόδους της μοναδικής 

ταύτης Μοναχικής Πολιτείας του ορθοδόξου κόσμου με ικανόν α
ριθμόν αντιπροσωπευτικών κειμηλίων, μέσα από τον χώρον, τον 
χρόνον και ιδιαιτέρως μέσα από την τέχνην, και δ ί  αυτού του τρό
που η "χειραγωγία" εις πολιά ενδιαιτήματα και σεβάσμια σκηνώμα
τα, ένθα εναπετέθη η της θεοσεβείας πείρα των πατέρων μας, ο- 
μού μετά μαρτυρίων της ιστορίας και ενθυμημάτων του πολυκυμά- 
ντου αθωνικού βίου, πρωτίστως δε εβιώθη η αγάπη και αφοσίωσις 
προς τον Θεόν εις απόλυτον βαθμόν και οριακήν κατόστασιν. Επί
σης η αποστολή ενός μηνύματος παρακλήσεως και παραμυθίας 
προς ένα κόσμον, όπου οι σύγχρονοι τρόποι ζωής, ολονέν και ε- 
ντατικώτερον ισοπεδωτικοί, φθείρουν, ολίγον κατ' ολίγον, τους 
αρμούς της παραδοσιακής ζωής και αποξενώνουν τους ανθρώ
πους από τας ρίζας των".

Αναφέρουν "άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και 
Προϊστάμενοι των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Ορους Αθω".

Αφού “ο περ ίβλεπτος και εν  σιωπή του πολύφωνος και 
πολύφθογγος Αθως, συνδεόμενος με πνευματικούς δεσμούς 
αιώνων μετά της πόλεως του Αγίου Δημητρίου, “εξέρχεται" εις 
διακονίαν του κόσμου δια της Εκθέσεως των εν αυτώ υποκειμέ
νων θησαυρισμάτων της πίστεως, όχι τόσον ως γεγονότος καλλι
τεχνικού, πολιτιστικού, ιστορικού, όσον, και κυρίως, ως μιας πρά- 
ξεως αγάπης, ως μιας φιλαδέλφου χειρονομίας λειτουργικής 
προσφοράς προς τον σύγχρονον και διαλογιζόμενον άνθρωπον".

Διότι "το Αγιον Ορος, δεν είναι απλούν και στιγμιαίον επεισόδιον

εις τονβίον της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δημιούργημα του βυζαντι
νού Ελληνισμού εις περίοδον πνευματικής ωριμότητος, καλλιτε
χνικής ακμής και διεθνούς ακτινοβολίας, αποτελείαιωνόβιον θε
σμόν, το σημαντικώτερον κέντρον μοναστικής ζωής, με ηανορθό- 
δοξονχαρακτήρα και παγκόσμιον ακτινοβολίαν, όπου δια των αιώ
νων διεσταυρώθησαν πολλαπλό ρεύματα της θρησκευτικής τέ
χνης και συναντώνται ειρηνικώς και γονίμως οι πολιτισμοί των ο- 
μοδόξων γειτόνων λαών". Και συνεχίζουν

“Βαδίζοντας την δευτέραν χιλιετίαν του αδιαλείπτου βίου του, 
ζων και ακμάζον, παρά τας σεισμικός ανακατατάξεις εις τον περι
βάλλοντα αυτό κόσμον, πληροίεισέτι, υπό τηνσκέπην της Εφόρου 
του Κυρίας Θεοτόκου, τον λόγον υπόρξεώς του, ως τόπου ησυ
χίας, προσφόρου δια την μοναχικήν αποταγήν και όσκησιν, αλλά και 
ως εστίας πολιτισμού, γραμμάτων και καλλιτεχνικών επιτευγμά
των. Παραμένει δε ομού μετά των Αγίων Τόπων το πλέον σεβά
σμιον και ποθητόν προσκύνημα των χριστιανών.

Τα σεπτά αθωνικά σκηνώματα δεν είναι νεκρά μνημεία τέχνης. 
Ως ζωντανός οργανισμός ο γεραρόςΑθως έχει να επίδειξη υπερ- 
χιλιετή συνέχειαν βίου, θαυμαστήν πολυμέρειαν πολιτισμού, αδιό- 
κοπονκαι ακμαίαν μοναχικήν και θεολογικήν παράδοσιν και μαρτυ
ρίαν. Ταυτοχρόνως, φυλάσσοντας εις τους κόλπους του ένα κατα
πληκτικόν σύνολον κινητών και ακινήτων θησαυρών, έργων πίστεως, 
τεχνικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, αρμονικώς ε- 
ντεταγμένων εις το φυσικόν περιβάλλον του - στοιχεία που τεκμη
ριώνουν την διεθνή του σημασίαν - αποτελεί μοναδικήν πολιτιστικήν 
παρακαταθήκην της Ελλάδος και της Ευρώπης ευρύτερον".

0  Καθηγητής και Δ/ντής Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών αρ
χαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού κ. Νικόλαος ΖΙΑΣ θεωρεί πως "η έκ
θεση θα εμπλουτίσει τη γνώση μας για τη Βυζαντινή και Μεταβυ
ζαντινή τέχνη και θα μεταδώσει ανταύγειες της πνευματικής και 
μυστικής ζωής του Αγίου Ορους, όπως αυτές μορφοποιούνται 
στα έργα της υψηλής τέχνης, αλλά και της καθημερινής ζωής".

Παναγιάριο, γνωστό ως "ο δίσκος της Πουλχερίας", 14ος αι.. 
Μονή Ξηροποτάμου. Από τα πολυτιμότερα κειμήλια του Αγίου Ο
ρους (απεικόνιση Θ. Λειτουργίας).
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Βημόθυρο τέμπλου, 10ου αι.. Πρωτάτο, ελεφαντόδοντο σε ξύλο

Στην έκθεση συμμετέχουν με εκθέματα τους: 
το Πρωτάτο της Ιερός Κοινότητος Αγίου Ορους, οι Ιερές Μονές: 

Βατοπαιδίου, με το μεγαλύτερο σύνολο εκθεμάτων, Ιβάρων, Χι- 
λανδαρίου, Διονυσίου, Κουτλουμουσίου, Παντοκράτορος, Ξηροπο- 
τάμου, Ζωγράφου, Δοχειαρίου, Καρακάλλου, Σίμωνος Πέτρας, Α
γίου Παύλου, Σταυρονικήτα, Ξενοφώντος, ίρηγορίου, Αγίου Πα- 
ντελεήμονος, οι Σκήτες Αγίας Αννης, Τιμίου Προδρόμου ΙΛαυριω- 
τικήΙ, Αγίου Ανδρέου, Τιμίου Προδρόμου ΙΙβηριτικήΙ, Προφήτου Η
λιου, η Νέα Σκήτη και η Σκήτη Βογοροδίτσας, εκτίθενται δε 600 θη
σαυροί και περί τά 700 αντικείμενα καθημερινής ζωής. Ανεκτίμητη 
θεωρείται η αξία όλων των κειμηλίων και η τυχόν εκτίμηση με οικονο
μικά κριτήρια ή βάσει της χρονολογίας κατασκευής τους, φρονούμε 
ότι "στενοχωρεί"ιδιαίτερα τους οικούντας τοΑγιώνυμο Ορος.

i i t becq τ εσσάρων ενοτήτων

Λ  Α  Εκθεση καταλαμβάνει τις έξι από τις εννέα αίθουσες 
του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, ενώ στις λοιπές 

W ν  τρεις πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σχετικές με το 
αντικείμενό της, χωρίζεται δε σε τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη 
αίθουσα φιλοξενείται η Αρχιτεκτονική Ενότητα και εκτίθενται 
πρωτότυπα παλαιό αντικείμενα σχετιζόμενα με την αρχιτεκτονική 
και την διαδικασία δημιουργίας της. Εδώ συνοψίζεται η μεσαιωνικά και 
νεότερη αρχιτεκτονική του ορθοδόξου χώρου με σπάνιο υλικό που 
μόνο το Αγιο Ορός διασώζει.

Η επόμενη ενότητα αυτή της Φύσης του Αγίου Ορους πε
ριλαμβάνει φωτογραφική κυρίως παρουσίαση, της βλάστησης του 
Αγίου Ορους, των εποχών του έτους, των ανθρωπίνων δραστη
ριοτήτων, της χλωρίδας και της πανίδας του Αγίου Ορους, όπου 
μοναχισμός και φύση απαντώνται σε μια όνευ προηγουμένου αρ
μονική συνύπαρξη.

Στην τρίτη αίθουσα απολαμβάνουμε σκηνές από τον Καθημε
ρινό Βίο και τη Λατρεία  στο Αγιο Ορος και διαπιστώνουμε 
πως "Προσευχήκαι εργασία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες".

Από την αυλή "εισερχόμαστε" στον κεντρικό χώρο ενός μονα
στηριού όπου "περιγράφεται" με περισσή γλαφυρότητα ο “καθ' η
μέραν βίος" των μοναχών.

Εδώ επίσης είναι η βιβλιοθήκη, όπου βρίσκονται χειρόγραφα, έγ
γραφα, χάρτινες εικόνες και βιβλία ανεκτίμητης αξίας, ενώ παρα- 
πλεύρως συναντούμε τις μήτρες, τα αντιμήνσια, τα σάβανα, το ερ 
γαστήριο αγιογραφίας, το φωτ.εργαστήριο, το τυπογραφείο - βι
βλιοδετείο διαχρονικά εκθέματα της αγιορείτικης καθημερινότητας.

Στην τελευταία ενότητα, αυτή των Λατρευτικών Κειμηλίων, 
συναντούμε εικόνες και αντικείμενα μικροτεχνίας από τον ΙΟον 
αι.- 1424, με εύγλωττα κείμενα και εποπτικό υλικό που αναλύουν 
λεπτομερώς την περίοδο. Κατόπιν απεικονίζεται η περίοδος από 
1424 - 16ο αιώνα με μεταβυζαντινές εικόνες και αντικείμενα 
(Ευαγγέλια, Ιερά σκεύη κ.α.1, ενώ στο τελευταίο τμήμα βρίσκονται 
οι μεταβυζαντινές φορητές εικόνες χρονολογικά.

Σημαντικότατο και μεγάλης αξίας θεωρείται το εκδοτικό έργο 
των Μονών του Αγίου Ορους που πλαισιώνει την έκθεση με κορυ
φαίο "Τον τόμο των κειμηλιακών θησαυρών", μιας ιδιαίτερα 
καλαισθήτου εκδόσεως εξακοσίων εβδομήντα σελίδων, όπου πα
ρουσιάζονται ταξινομημένα τα αντικείμενα της εκθέσεως.

Θεωρούμε μοναδική την ευκαιρία για όλους μας - ιδιαίτερα στο 
γυναικείο φύλο - να γνωρίσουμε τα κειμήλια που ευλαβικό φυλάσ
σονται στις Αγιορείτικες Μονές στην "πρωτοφανή" αυτή έκθεσή 
τους, της οποίας σημειωτέον τα έσοδα θα διατεθούν για έργα στις 

Μονές του Αγίου Ορους.

Επιμέλεια: Αστυνόμος Α ' Χρήστος Κ. Μακρής

Αγιος Δημήτριος, 1300, Μονή Βατοπεδίου, ξύλο, αυγοτέμπε
ρα, εργαστήριο Πανσέληνου. Από τις σημαντικότερες εικόνες 
που σώζονται στο Αγιο Ορος της A' περιόδου των Παλαιολόγων.
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II ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤ
THE ΕΥΓΧΡΟΝΙΙΕ

ΡΓΙΚΟΤΗΤΛ

Του Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Σ. Κ ρ ο υ σ τ α λ ά κ η ,
Κ α β η γ η τ ή  Π α ι δ α γ ω γ ι κ ή ς  τ η ς  φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή ς  Σ χ ο λ ή ς  Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ  Α θ η ν ώ ν

Η παιδευτική - μορφωτική λειτουργία της κοινωνίας και ιδιαίτερα η ένταση, 

η εμβέλεια και η αποτελεσματικότητά της έχουν σημαντικά επηρεαστεί 

από ορισμένες ιδιότητες - χαρακτηριστικά γνωρίσματα που απέκτησε στην εποχή μας η κοινωνία. 

Οπως είδαμε, η σημερινή κοινωνία χαρακτηρίζεται ως: καταναλωτική, επιδοτική, ανταγωνιστική, 

εζειδικευτική, μαζική, κινητική, ως κοινωνία της αφθονίας, των ανέσεων και του αυτοματισμού, 

τέλος δε ως κοινωνία της αλλοτριώσεως και του άγχους.

Η κοινωνία ως συνοικία, κοινότητα, πολιτεία (έθνος) ή ως παγκό
σμια κοινότητα, ασκεί συνεχώς μεγάλες παιδευτικές επιδράσεις 
στα άτομα, συνήθως ασυνείδητα και χωρίς σύστημα, αλλά αβίαστα 
και φυσικά. Κάθε άτομο πάλι ασκεί με τη σειρά του παρόμοιες ε 
πιδράσεις σε άλλα άτομα ή και σε ομάδες ακόμη. Έτσι, κάθε άν
θρωπος ως μέλος μιας κοινωνικής ομάδας γίνεται συγχρόνως δά
σκαλος και μαθητής. Με άλλα λόγια, η αγωγή που συμβαίνει στην 
κοινωνία είναι μια αλληλεπίδραση, ένα φαινόμενο συνυφασμένο 
με την τάση των ατόμων για κοινωνική προσαρμογή και μίμηση.

Μέσω λοιπόν του μαθησιακού μηχανισμού της αλληλεπιδρά- 
σεως ο άνθρωπος και μάλιστα το παιδί και ο έφηβος κατορθώ
νουν, χάρη στην επικοινωνία τους με τους άλλους ανθρώπους να 
μάθουν τη γλώσσα της κοινωνίας, μέσα στην οποία ζουν, τα ήθη 
και έθιμά τους, τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς, διάφορες ι
δέες, αντιλήψεις πείρα των προηγουμένων γενεών.

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να λεχθεί πως η κοινωνία με 
τους θεσμούς και την πείρα της επέχει θέση σχολείου για το άτο
μο, ειδικά δε όταν αυτό διανύει την παιδική και εφηβική του ηλικία. 
Στο σχολείο αυτό του κοινωνικού περιβάλλοντος διδάσκονται κυρίως 
τρόποι συμπεριφοράς, στάσεις ζωής και μέθοδοι εργασίας του αν
θρώπου, στοιχεία που υποπίπτουν άμεσα στις αισθήσεις του. Διδά
σκονται ακόμη διάφορες κοινωνικές αντιλήψεις και αρχές και γενικά 
μεταλαμπαδεύεται από γενεά σε γενεά το πνεύμα κάθε εποχής.

Η κοινωνία ως φορέας αγωγής δεν ασκεί πάντοτε στην προσω
πικότητα του νέου άνθρώπου θετικές και ωφέλιμες επιδράσεις. 
Κατά συνέπεια και οι επερχόμενες στη συμπεριφορά του μεταβο
λές δεν είναι πάντοτε οι επιθυμητές και αναμενόμενες. Από το 
πνευματικό και πολιτιστικό επίπεδο μιας κοινωνίας εξαρτάται η 
ποιότητα των παιδευτικών επιδράσεων που ασκεί αυτή στα άτομα.

Η σημερινή εποχή είναι μια περίοδος κρίσιμη από απόψεως με- 
ταδομήσεων και λειτουργικών αλλαγών στον κοινωνικό τομέα. Το 
κυριότερο χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι η τεράστια επιστη
μονική πρόοδος και μάλιστα η μεγάλη ανάπτυξη στους τομείς των 
θετικών επιστημών και της τεχνολογίας που συνετέλεσε στη με
ταβολή του σημερινού περιβάλλοντος του ανθρώπου.

Κύριο χαρακτηριστικό της μεταβολής αυτής είναι η ενοποίηση 
του πλανήτη μας με τη σταδιακή εκμηδένιση των γεωγραφικών α
ποστάσεων και την κατάργηση των πολιτιστικών φραγμών και κα

τά συνέπεια η διεύρυνση του σύγχρονου κοσμικού περιβάλλοντος και 
η δημιουργία μεγάλων πολυεθνικών κοινωνιών. Έτσι, το περιβάλλον 
του ανθρώπου με τις τρεις του διαστάσεις, τη φυσική, την κοινωνική 
και την οικολογική, έγινε ένας χώρος μεγάλων κοινωνικών και πολιτι
στικών συναντήσεων, όπου τα ανθρώπινα προβλήματα αποκτούν πα
γκόσμια διάσταση. Μέσα στο συναντησιακό αυτό πλαίσιο η ζωή του 
σημερινού ανθρώπου δέχεται ισχυρές πολιτιστικές επιδράσεις.

Η τεράστια πολιτιστική εξέλιξη της εποχής μας, εκτός από τις 
μεγάλες μεταβολές που έχει επιφέρει στη δομή της κοινωνίας, ε 
πηρέασε σημαντικά και τη λειτουργικότητα της , μάλιστα δε τους 
ποικίλους παιδευτικούς της μηχανισμούς, οι οποίοι τους συνετέ- 
λεσαν στην αλλαγή της συμπεριφοράς του σημερινού ανθρώπου 
και ιδιαίτερα του παιδιού και του εφήβου.

Η καθημερινή παρατήρηση μας πείθει πως οι μεγάλες κοινωνι
κές αλλαγές της εποχής μας δημιουργούν στο σύγχρονο άνθρω
πο καθημερινά δυσεπίλυτα προβλήματα προσαρμογής στις νέες 
συνθήκες ζωής που συνεχώς δημιουργούνται, ενώ συγχρόνως 
του προσφέρει μια ευρύτατη και ποικιλόμορφη πείρα.

Η νέα αυτή κοινωνική και πολιτιστική πείρα επιδρά βαθιά στην ε 
σωτερική ζωή του ανθρώπου, συμβάλλοντας έτσι άλλοτε μεν σε 
διάφορες μεταβολές του ψυχισμό του, άλλοτε δε στην εμφάνιση 
νέων εκδηλώσεων της συμπεριφοράς του.

Μέσα στην ατμόσφαιρα αυτή της κοινωνικής αλλαγής και της 
ρευστότητας, νέες σχέσεις δημιουργήθηκαν στο οικογενειακό 
και το σχολικό περιβάλλον, μεταξύ γονέων και τέκνων, διδασκό
ντων και μαθητών. Οι σχέσεις αυτές επηρέασαν σημαντικά την 
ψυχοδυναμική των δύο αυτών κοινωνικών ομάδων, βασικών φο
ρέων της αγωγής και συνετέλεσαν στην ουσιαστική μεταβολή της 
παιδευτικής τους λειτουργικότητας.

Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε για σύντομη εξέταση των κυριοτέ- 
ρων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της σύγχρονης κοινωνίας και θα 
προσπαθήσουμε να επισημάνουμε τις θετικές ή αρνητικές τους επι
δράσεις στη ζωή και τη συμπεριφορά του σημερινού ανθρώπου.

Ιδιαίτερα όμως θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε την κα
θοριστικής σημασίας συμβολή των επιδράσεων αυτών στη δια
μόρφωση της παιδευτικής λειτουργίας της κοινωνίας, ενός από 
τους σημαντικότερους παράγοντες της αγωγής του ανθρώπου 
(παιδιού - εφήβου - ενηλίκου).

Σ ε π τ έ  μβρ ι ο ς 1 9 9 7 - 5 8 7  - Ajjτ υ ν ο μική Επ ι θ ε ώ ρ η σ η



Οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα που 0α ακολουθήσουν 
πιστεύουμε πως 0α πρέπει να αξιοποιηθούν από παιδαγωγικής α- 
πόψεως κυρίως σε θέματα προγραμματισμού της εκπαιδεύσεως 
και διδακτικής πράξεως.

Η σύγχρονη κοινωνία των ανθρώπων, όπως τελικά διαμορφώ
θηκε από τις βαθιές μεταβολές που είχε υποστεί κυρίως μετά το 
Β' παγκόσμιο πόλεμο, παρουσιάζει ορισμένα ιδιόζοντα χαρακτηρι
στικό γνωρίσματα. Τα σημαντικότερα απ' αυτό είναι:

1. Η δίψα των σημερινών ανθρώπων - ατόμων και ομά
δων - για απόκτηση (αγορά) και κατανάλωση υλικών αγα
θών ("κοινωνία αφθονίας", "καταναλωτική κοινωνία"):

Η σύγχρονη ανθρώπινη κοινωνία έχει χαρακτηρισθεί ως "κοινω
νία της αφθονίας και της καταναλώσεως". Πράγματι, τα διάφορα 
παραγωγικά κυκλώματα της κοινωνίας παράγουν ένα τεράστιο 
πλούτο υλικών αγαθών και μέσων, ο οποίος διοχετεύετα ι ακο
λούθως στα πλήθη για κατανάλωση από τους εμπορικούς φορείς, 
με τη βοήθεια της κατάλληλης διαφημίσεως.

Έτσι παρατηρούμε καθημερινά μια φυσική ή πολλές φορές τ ε 
χνητή δημιουργία δευτερογενών αναγκών της ζωής με συνέπεια 
μια υπέρμετρη αντιστοίχως δραστηριοποίηση του κυκλώματος 
"παραγωγή - κατανάλωση".

Ανατομία του φαινομένου αυτού, που αποτελεί βασικό γνώρισμα 
κυρίως της σύγχρονης δυτικής κοινωνίας, επιχειρεί ο Erich Fromm 
στο έργο του "The sane society". Παραθέτουμε ενδεικτικά ορισμένες 
διαπιστώσεις του, υπογραμμίζοντας τα σημαντικότερα σημεία:

“Η δυνατότητα της αγοράς περισσοτέρων, καλύτερων και ιδιαί
τερα νέων πραγμάτων γοητεύει σήμερα τον άνθρωπο. Διψά για 
κατανάλωση. Η πράξη της αγοράς και της κατανάλωσης έχει γίνει 
ένα καταλυτικός παράλογος σκοπός, γιατί είναι αυτοσκοπός, με 
πολύ λίγη σχέση ως προς τη χρήση ή την ευχαρίστηση που μας δί
νουν τα πράγματα που αγοράζουμε και καταναλώνουμε. Ο σύγ
χρονος άνθρωπος, αν μπορούσε ναεκφράσει την αντίληψη που έχει 
για τον παράδεισο, θα έδινε μια εικόνα που θα έμοιαζε σας το με
γαλύτερο γενικό κατάστημα του κόσμου, μέσα στο οποίο θα υπήρχαν 
καινούργια πράγματα και μπιχλιμπίδια και τον εαυτό του να έχει άφθο
νο χρήμα για να τ'αγοράσει. Ο άνθρωπος αυτός εξακολουθεί να πα
ραμένει πάντα ο παθητικός και αλλοτριωμένος καταναλωτής.

Καταναλώνει παιγνίδια, ταινίες κινηματογράφου, εφημερίδες 
και περιοδικά, βιβλία, διαλέξεις, φυσικές θέες, κοινωνικές συγκε
ντρώσεις, κατά τον ίδιο αλλοτριωμένο και αφηρημένο τρόπο που 
καταναλώνει τα εμπορεύματα που έχει αγοράσει... Στην πραγματι
κότητα δεν είναι ελεύθερος να απολαύσει την ανάπαυσή του. Η 
κατανάλωση του χρόνου ανάπαυσής του καθορίζεται από τη βιο
μηχανία, όπως καθορίζονται και τα εμπορεύματα που αγοράζει. Το 
γούστο του είναι προκαθορισμένο... ωθείται στο να αγοράσει δια
σκέδαση, όπως ωθείται στο να αγοράσει ρούχα και παπούτσια".

2. Ο ανταγωνισμός (competition) των ατόμων για επαγ
γελματική πρόοδο και για κοινωνική επικράτηση και ανα
γνώριση:

Η προσπάθειά του επίτευξη επιδόσεων στους διαφόρους τομείς 
της ανθρώπινης δραστηριότητας Ιεπιδοτική - ανταγωνιστική κοινω
νία!. Η επαγγελματική επιτυχία και η κοινωνική πρόοδος του ατόμου 
προϋποθέτουν στις ημέρες μας την επιδίωξη από μέρους του της ε- 
πιτεύξεως ορισμένων επιδόσεων σε περιοχές της ανθρώπινης δρα
στηριότητας και μάλιστα στον επαγγελματικό τομέα.

Αυτή την επιδοτική οροθέτηση ης κοινωνικής προόδου και της

ευτυχίας, που, όπως είναι φυσικό, δημιουργεί κλίμα έντονου αντα
γωνισμού στις ανθρώπινες σχέσεις, αντιμετωπίζει ο σημερινός 
άνθρωπος σαν μια οδυνηρή πραγματικότητα από την παιδική του 
ήδη ηλικία, τόσο στην καθημερινή σχολική ζωή, όσο και στις εξω 
σχολικές του δραστηριότητες.

3. Η εξε ιδ ίκευ σ η  και η διαφοροποίηση τω ν ατόμων, 
(εξειδικευτική κοινωνία):

Ο σύγχρονος επιστημονικός και τεχνολογικός μηχανισμός απαιτεί 
για την απρόσκοπτη, την ταχύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του 
άτομα εξειδικευμένα που θα αφιερώσουν τη ζωή τους εργαζόμενα 
σε ορισμένες - ασήμαντες εκ πρώτης όψεως - δραστηριότητες, σε 
εξειδικευμένους ρόλους. Η διαδικασία, με την οποία τα άτομα μαθαί
νουν αυτούς τους ρόλους, δηλαδή εξειδικεύονται σε κάποιον τομέα 
δραστηριότητας, τα διαφοροποιεί κοινωνικό (social defferentiationl.

Ο σημερινός λοιπόν άνθρωπος καλείται να διαδραματίσει κατα
κερματισμένους ρόλους και να συμμετάσχει σε ορισμένες εξειδ ι- 
κευμένες λειτουργίες που θα του αφαιρέσουν κάθε δυνατότητα 
πρωτοβουλίας και δημιουργικής προβολής. Η τάση αυτή της σημε
ρινής κοινωνίας για εξειδίκευση των ατόμων συντελεί στην αύξη
ση του συγχρόνου άγχους και των νευρώσεων.

4. Οι ανέσεις και η αυτοματοποίηση της ζω ής (κοινω
νία ανέσεων και αυτοματισμού):

Η ζωή μας αυτοματοποιείται συνεχώς. Καθημερινώς παράγο- 
νται αυτόματοι μηχανισμοί διαφόρων χρήσεων (π.χ. πλυντήρια, ψυ
γεία, συστήματα κλιματισμού, επικοινωνίας, αυτόματοι πωλητές, 
ηλεκτρονικό μηχανήματα κ.λ.π.1 που υποκαθιστούν τις ανθρώπινες 
λειτουργίες στο σπίτι, στους χώρους εργασίας, στο σχολείο, στο 
δρόμο κ.α. Ο αυτοματισμός (automation! ή η αυτοματοποίηση απο
τελ ε ί κλειστή παραγωγική λειτουργία ενός μηχανισμού, κατά τη 
διάρκεια της οποίας μειώνεται στο ελάχιστο ή εκμηδενίζεται τ ε 
λείως η δημιουργική παρέμβαση του ατόμου.

5. Η μαζοποίηση τω ν ανθρώπων, (μαζική κοινω νία /  
mass Society):

Καθημερινό δημιουργούνται νέες ευκαιρίες κατάλληλες για μα
ζικές εκδηλώσεις ζωής:

εκφράσεως, εργασίας, ψυχαγωγίας (κινηματογράφοι, γήπεδα, 
πάρκα κ.α.), μαζικής επικοινωνίας (mass media) κ.λ.π. Έτσι ο σημε
ρινός άνθρωπος καταπιέζεται και χάνει την προσωπικότητά του μέσα 
στις διάφορες ανώνυμες μάζες της σύγχρονης απρόσωπης κοινω
νίας, η οποία έχει ως κύρια χαρακτηριστικά την ομοιομορφία (univor- 
mityl και την αλλοτρίωση (alienation). Μέσα στις ιδιόμορφες αυτές 
κοινωνικές ομάδες οι άνθρωποι διαμορφώνουν ένα χαρακτηριστικό 
τρόπο και ρυθμό ζωής, όπως εύστοχα παρατηρεί ο Ε. Fromm:

"Οι άνθρωποι εργάζονται από κοινού. Χιλιάδες ξεχύνονται στα 
βιομηχανικά εργοστάσια και στα γραφεία - έρχονται με αυτοκίνη
τα, με τον υπόγειο, με λεωφορεία, με τραίνα - εργάζονται από κοι
νού, σύμφωνα μ ' ένα ρυθμό που τον μετρούν οι ειδικοί... Ο καθένας 
είναι ένα μέρος του συνόλου.

Το απόγευμα το ρεύμα ακολουθεί την αντίθετη πορεία- διαβά
ζουν την ίδια εφημερίδα, ακούν το ραδιόφωνο, βλέπουν τον κινη
ματογράφο, πράγματα που είναι ίδια τόσο γι' αυτούς που βρίσκο
νται στην κορυφή, όσο και γι' αυτούς που βρίσκονται στη βάση της 
κλίμακας, για τον έξυπνο και το χαζό, για το μορφωμένο και τον α
μόρφωτο. Παράγουν, καταναλώνουν, απολαμβάνουν μαζί, χωρίς 
να ρωτούν. Αυτός είναι ο ρυθμός της ζωής τους".
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Σύμφωνα με τις απόψεις της σύγχρονης κοινωνιολογίας, χαρα
κτηριστικά γνωρίσματα της λεγάμενης "μαζικής κοινωνίας" είναι:

- Η μεγάλη κινητικότητα (ΓηοόίΙίίγ)Ικινητική κοινωνία): από από- 
ψεως διακινήσεως και αλλαγής γεωγραφικής θέσεως ομάδων και 
ατόμων ή μετακινήσεως αυτών στο σύστημα κοινωνικής στρωμα- 
τώσεως (αλλαγή κοινωνικής θέσεως, κοινωνικού ρόλου, ιδίως ε 
παγγέλματος, κ.λ.π.), με αποτέλεσμα το διαρκή αγώνα προσαρ
μογής των ατόμων αυτών σε νέες συνθήκες ζωής.

- Η κοινωνική διαφοροποίηση (social differentiation).
- Η απώλεια των παραδοσιακών δεσμών και αξιών που συντη

ρούν μια κοινωνία.

6. Η αλλοτρίω ση του συγχρόνου ανθρώπου (aliena
tion /  alienation κοινωνία "αλλοτριωμένων ανθρώπων";)

Στη σύγχρονη κοινωνία, όπου τα ενδιαφέροντα και οι δραστη
ριότητες προσανατολίζονται κυρίως στην οικονομική παραγωγή 
και μάλιστα στη δημιουργία υλικών αγαθών που εξασφαλίζουν την 
άνεση και την κοινωνική καθιέρωση και αναγνώριση, η ανθρώπινη 
προσωπικότητα έχει χάσει την κυρίαρχη θέση της.

Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αλλοτριωθεί, έχει αποξενωθεί α
πό τον ίδιο τον εαυτό του, από την πραγματική του φύση, όπως ε 
πίσης και από το περιβάλλον του από το φυσικό του περιβάλλον, 
τους συνανθρώπους του , από τον υλικό κόσμο που ο ίδιος κατα
σκεύασε, από τα πράγματα που καθημερινά χρησιμοποιεί.

"Λέγοντας αλλοτρίωση εννοούμε έναν τρόπο εμπειρίας, με τον 
οποίο το πρόσωπο αισθάνεται τον εαυτό του σαν ξένο. Έχει, μπο
ρεί να πει κανείς, αποξενωθεί από τον εαυτό του.

Δεν αισθάνεται τον εαυτό του σαν το κέντρο του κόσμου, σα 
δημιουργό των πράξεών του - αλλά οι πράξεις και οι συνέπειές 
τους γίνονται εξουσιαστές του, στους οποίους υπακούει ή τους ο
ποίους μπορεί ακόμη και να λατρεύει. Το αλλοτριωμένο πρόσωπο 
βρίσκεται εκτός επαφής με τον εαυτό του όπως βρίσκεται εκτός 
επαφής με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο”.

Σύμφωνα λοιπόν με τις απόψεις του Erich Fromm, η αλλοτρίω
ση του σημερινού ανθρώπου συντελείται σε δύο επίπεδα:

α. Στο επίπεδο της σχέσεις του ανθρώπου με τον εαυτό 
του, με το εγώ του. Γράφει χαρακτηριστικό:

"Αν ρωτήσετε έναν άνθρωπο "ποιος είσαι:", θα απαντήσει: “είμαι 
βιομήχανος", "είμαι υπάλληλος", "είμαι γιατρός" - ή "είμαι παντρε
μένος", “είμαι πατέρας δύο παιδιών" κα\ η απάντησή του θα έχει 
την ίδια σχεδόν σημασία όπως και η απάντηση του πράγματος αν 
είχε μιλιά. Να γιατί νοιώθει τον εαυτό του όχι σαν άνθρωπο, με α
γάπη, φόβο, πεποιθήσεις, αμφιβολίες, αλλά σαν την αφαίρεση ε 
κείνη, την αλλοτριωμένη από την πραγματική του φύση, που εκπλη
ρώνει μια ορισμένη λειτουργία στο κοινωνικό σύστημα".

β. Στο επίπεδο της διαπροσωπικής σχέσεως του αν
θρώπου με το συνάνθρωπό του.

Εξετάζοντας τη σχέση αυτή ο Fromm, παρατηρεί πως: “είναι 
σχέση μεταξύ δύο αφαιρέσεων, δύο ζωντανών μηχανών, που 
χρησιμοποιούν η μια την άλλη... Ο καθένας είναι για τον άλλο ένα ε 
μπόρευμα, που πάντοτε πρέπει να τον μεταχειρίζεται με κάποια 
φιλικότητα... Δεν υπάρχει πολλή αγάπη ή πολύ μίσος στις σχέσεις 
των ανθρώπων σήμερα. Υπάρχει μάλλον μια επιφανειακή φιλία και 
μια πιο επιφανειακή ευθύτητα, πίσω όμως από την επιφάνεια βρί
σκεται η απόσταση και η αδιαφορία. Υπάρχει επίσης και αρκετή 
ύπουλη δυσπιστία".

Σε άλλο πάλι σημείο παρατηρεί πως
"η σύγχρονη κοινωνία αποτελείται από “άτομα", μικρά σωματίδια 

αποξενωμένα το ένα από το άλλο, που όμως είναι το ένα ενωμένο 
με το άλλο με ατομικά συμφέροντα και με την ανάγκη να χρησιμο
ποιεί το ένα το άλλο".

7. Το άγχος του σημερινού ανθρώπου.
Η μεγάλη εξέλιξη που παρατηρείται στους τομείς των φυσικών 

επιστημών και της τεχνολογίας αποτελεί ένα από τα βασικά γνω
ρίσματα του σύγχρονου πολιτισμού. Η ταχύτατη αυτή πολιτιστική 
εξέλιξη συντελεί στη συνεχή μεταδόμηση της κοινωνίας και στη 
βαθιά μεταβολή της συμπεριφοράς του σημερινού ανθρώπου.

Κοινωνικά φαινόμενα, όπως εκείνα της συγκροτήσεως μεγά
λων αστικών κέντρων (αστικοποίηση /  urbanisation) και της τερά
στιας βιομηχανικής αναπτύξεως (εκβιομηχάνιση /  industrialisation) 
μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο, συνέτειναν στη συγκρότηση νέων 
κοινωνικών μορφωμάτων και στην παγίωση νέων τρόπων ζωής.

Ο σημερινός άνθρωπος, ιδιαίτερα δε το παιδί και ο έφηβος, ζώ- 
ντας σ' αυτό το νέο κοινωνικό περιβάλλον, αντιμετωπίζει δυσεπί
λυτα προβλήματα προσαρμογής. Για να επιβιώσει και να εξελιχθεί, 
πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς στις κοινωνικές μεταβολές 
και αν συντονίζει τον προσωπικό ρυθμό βιώσεως προς τον επιτα
χυνόμενο ρυθμό της εξελίξεω ς της σημερινής κοινωνίας. Εξαιτίας 
λοιπόν της ταχύτατης κοινωνικής εξελίξεω ς κα παράλληλα της ε- 
πιταχύνσεως του ρυθμού της ζωής διαταράσσεται επικίνδυνα η 
ψυχική ισορροπία του σημερινού ανθρώπου.

Δημιουργείται μέσα του ένα ισχυρό συναίσθημα ανασφάλειας 
και αβεβαιότητας, ενώ συγχρόνως επισημαίνεται κάποια απότομη 
εναλλαγή συναισθηματικών καταστάσεων.

Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό ψυχολογικό φαινόμενο της ε 
ποχής μας: το άγχος του σημερινού ανθρώπου. Η συγκινησιακή - 
συνειδησιακή αυτή κατάσταση καταθλίψεως, ανησυχίας και φό
βου του ανθρώπου για το παρόν ή το μέλλον του τον ωθεί σε γε
νική εσωτερική κατάπτωση και απόγνωση με ελάχιστες συνήθως 
ελπίδες απολυτρώσεως.

Συμπέρασμα
Η σύγχρονη αγωγή θα πρέπει να αποκτήσει ορισμένα χαρακτη

ριστικά γνωρίσματα:
- Θα πρέπει να έχει ως κύριο στόχο της την ανάπτυξη της προ

σωπικής κρίσης και της αδέσμευτης πρωτοβουλίας του ατόμου. Η 
αγωγή αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ιδανικού 
τύπου ανθρώπου, ανθεκτικού στις κοινωνικές αντιξοότητες της ε 
ποχής μας. Ενός ανθρώπου με ισχυρή βούληση και ελεύθερη προ
σωπικότητα, που θα έχει την ικανότητα να κρίνει και να επιλέγει με
ταξύ διαφόρων καταστάσεων, κυρίως δε να αντιστέκεται στις 
γνωστές τάσεις της σύγχρονης καταναλωτικής κοινωνίας που αλ
λοτριώνει τον άνθρωπο οδηγώντας τον στο χώρο των κοινωνικών 
ανταγωνισμών, του άγχους και της αβεβαιότητας.

- Θα πρέπει να είναι δημιουργική αγωγή που θα έχει ως σκοπό 
την εξέλιξη της προσαρμοστικότητας, της επινοητικότητας και 
της δημιοργικότητας του ανθρώπου, ο οποίος με αυτό τον τρόπο 
θα κατορθώσει να επιβιώσει και να επιβληθεί δυναμικά μέσα στις 

ανώνυμες κοινωνικές μάζες της εποχής μας.

Σχετικό το βιβλίο του κ. Γ. Κρουσταλάκη, 
"Διαπαιδαγώγηση πορεία ζω ής" - Αθήνα 1995.
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εΤΙΐΓΟΛΗ
Ψ

Του  Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ  Φ ι λ ι π .  Κ ω σ τ α ρ ά ,
Κ α θ η γ η τ ο ύ  Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή ς  Σ χ ο λ ή ς  Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ  Α θ η ν ώ ν

Επιτρέπονται οι σωματικές ποινές ή μόνον οι ηθικές; Είναι παιδαγωγικό μέσο το "ξύλο;" 

Μήπως ο φ όβος κρύβει μ ορ φ ω τικ ό  στοιχείο; Αληθεύει, πράγματι ότι ο "μη δαρείς ου παιδεύεται;"

Οι σωματικές ποινές δεν είναι αποτελεσματικές, 

ούτε βοηθούν στην δ ιαμόρφω ση του χαρακτήρα των παιδιών. 

Επαναλαμβανόμενες μάλιστα οδηγούν σε "ανοσία".

Οι σωματικές εξ  άλλου ποινές δεν απειλούν μόνο τη σω ματική ακεραιότητα του παιδιού, 

αλλά θ ίγουν  την αξιοπρέπειά του, προσβάλλουν την προσωπικότητά του, 

καταστρέφουν το ελεύθερο φ ρόνιμά  του και ζυμώ νουν τον αυριανό δούλο ή "επαναστάτη", 

οπωσδήποτε πάντως αφ υπ νίζουν τις ενδιάθετες αντικοινωνικές ροπές.

Γα συνεπής και προσεκτική αγωγή τόσο στο σπίτι όσο 
και στο σχολείο δεν χρειάζετα ι να καταφύγει σε 
σκληρές ηθικές και ιδιαίτερα σε σωματικές ποινές. 0  

τρόπος και το παράδειγμα παιδεύουν. Κάθε λόγος ή πράξη παι
δευτική, για να έχει κατευθύνουσα επίδραση, χρωματίζεται από 
την ψύχραιμη λογική και την απέραντη στοργή των γονέων και δεν 
επηρεάζεται κατά την εξαγγελία και την εφαρμογή της από τη 
φόρτιση των συνθηκών ή την πληθύ των προβλημάτων. Κάποτε έ 
χει λίγη σημασία το "τι" θα πει κανείς και περισσότερη το "πως" θα 
το εκφράσει ή θα το εμπραγματώσει. Το παράδειγμα, τώρα, είναι 
η υπέρτατη και υπέρτατα αποτελεσματική μέθοδος διδαχής. Τα 
παιδιά βέβαια φέρουν έμφυτο το γονεϊκό αρχέτυπο.

Ομως αυτό το αρχέτυπο οικοδομείται σε πρότυπο και γίνεται ε ί
δωλο και ίνδαλμα, όταν η συνέχεια και η σύνεση συνοδεύει τα λό
για των γονέων. Οταν, αντιθέτως, λείπει το ηθικό παράδειγμα βίου 
των γονέων, τό τε το άγαλμα τους συντρίβεται μέσα στην ψυχή 
του παιδιού και πέφτει σε ερείπια: το πρότυπο μεταβάλλεται σε

κακέκτυπο, οι γονείς παύουν να είναι οι φωτεινοί οδοδείκτες.
Είναι, ωστόσο, γνωστό ότι η παλαιότερη παιδαγωγική αντίληψη 

δεν απέρριπτε τις σωματικές ποινές, γιατί θεωρούσε πως αυτές 
είναι τελεσφόρες. Ετσι η ποινή του ραβδισμού ή της φάλαγγας α
κόμη είχαν ευρεία διάδοση. Κατάλοιπα αυτής της αντιλήψεως υ
πάρχουν και σήμερα., και μάλιστα σε μια από τις πλέον ανεπτυγμέ
νες και δημοκρατούμενες χώρες, όπως είναι η Αγγλία. Στην οποία 
πριν από μερικά χρόνια είχε εκσπάσει σάλος, διότι μία υπερβολικό 
"ευγενής" μεταχείριση στο Κολέγιο είχε στείλει στο νοσοκομείο 
το σημερινό διάδοχο του θρόνου Κάρολο! Παράδοση αιώνων που 
απαιτεί τα θύματα της.

Στο βιβλίο και ειδικότερα στη "Σοφία Σειράχ" διαβάζουμε: Ό 
ποιος αγαπά το γιο του, τον μαστιγώνει,.,.Ο αδάμαστος ίππος απο
βαίνει δυσχαλίνωτος και ο ασύδοτος γιος καταντά απότομος. 
Συνήθισέ τον να είναι υποχωρητικός από τα πρώτα του χρόνια: Ο 
αγαπών τον υιόν αυτού, ενδελεχήσει μάστιγας αυτώ...Ιππος αδά
μα στος απ οβα ίνει σκληρός και υ ιός  α ν ε ιμ έν ο ς  εκβ α ίν ε ι
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προαλής.Κάμψον τον τράχηλον αυτού εκ νεότι" [κεφ. ΝΒ], Η Βυζα
ντινή εποχή δύσκολα απέφευγε τέτο ιες μεθόδους αγωγής: "Αρ- 
ξον, χειρ μου αγαθή, μάθε γράμματα καλά, μη δαρθής και ηαι- 
δευθής και εις τον φάλαγγα βαλθής!", εψέλλιζε κάθε παιδί που ξ ε 
κινούσε για το σχολείο. Επρεπε να σημειωθεί μεγάλη εξελικτική 
διαδικασία και αληθινή πνευματική και κοινωνική επανάσταση, για 
να φθάσουμε στην σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη, σύμφωνα με 
την οποία το "ξύλο” δεν φαίνεται “να βγήκε από τον Παράδεισο"

Καθώς το παιδί προχωρεί στην ψυχοσωματική και πνευματική 
του ενηλικίωση, οι γονείς οφείλουν να ανοίγουν το δρασκελισμό 
τους,να ενωτίζονται τις αλλαγές των καιρών, να συλλαμβάνουν τα 
αιτήματα και τα μηνύματα των εποχών, να κατανοούν τα προ
βλήματα και τις ποικίλες ανάγκες του παιδιού. Ο Α. Αντλερ με τρό
πο απλό και διδακτικό, δια στόματος νηπίου, θα πει: "Μάνα, μην ξε 
χνάς πόσο γρήγορα μεγαλώνω. Θα πρέπει να σου είναι δύσκολο να 
κρατήσεις το ίδιο βήμα με μένα αλλά προσπάθησε σε παρακαλώ".

Την ίδια ανάγκη του συσχηματισμού, της προσαρμογής και συ- 
μπαραστάσεως των γονέων υπογραμμίζει με φράσεις ποιητικές 
και βαθύτατα συμβολικές ο X. Γκιμπράν: "Μπορείς, πατέρα, να φι
λοξενήσεις το σώμα τους, αλλά όχι την ψυχή τους, γιατί η ψυχή 
τους κατοικεί στον οίκο του αύριον, το οποίο συ δεν μπορείς να ε-
πισκεφθείς, ούτε καν στα όνειρα σου...Γιατί η ζωή δεν πηγαίνει
ποτέ προς τα πίσω και δεν χαζεύει ποτέ στο χθες"! Η εναρμόνιση 
προς το ρυθμό της ζωής και η επικοινωνία των γονέων στο ψυχικό 
και πνευματικό επίπεδο του παιδιού είναι άκρως βοηθητική για την 
ομαλή του πορεία. Εδώ οι γονείς πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη 
όσα από μια άλλη, πολύ ευρύτερη σκοπιά, υποδεικνύει ο Κίρκε- 
γκωρ σχετικά με το ρόλο του κήρυκα, του δασκάλου, του εξομο- 
λόγου και φυσικά του πνευματικού οδηγού:

"Είμαι ίσως ο Απόστολος; Αποτρόπαιον, για ένα τέτοιο χαρακτη
ρισμό ουδέποτε έδωκα αφορμή, είμαι ένας φτωχός, ασήμαντος 
άνθρωπος. Είμαι τό τε  ο διδάσκαλος, ο παιδαγωγός; Οχι ούτε 
τούτο είμαι. Είμαι ο συμμαθητής".

Αυτή η προσέγγιση του παιδιού, η επί ίσοις όροις δημιουργεί φι
λικότατη ατμόσφαιρα και πολύ ανθρώπινες σχέσεις ανάμεσα 
στους γονείς και τα παιδιά, η θέρμη των συναισθημάτων της αγά
πης και του σεβασμού αυξάνει, οι γονείς εμφανίζονται -και είναι 
τω όντι- φωτισμένοι και επίκαιροι οδηγοί.. Η τόσο γόνιμη σκέψη 
του Αντλερ θα γίνει μάλιστα εδώ πιο ριζοσπαστική: λάθη δεν κά
νουν μόνο τα παιδιά, λάθη κάνουν και οι γονείς -εμείς πιστεύουμε 
ότι λάθη κάνουν κυρίως οι γονείς και ότι τα παιδιά έχουν ατελεύτη
τες δυνατότητες, ότι είναι ανοιχτά σε όλες αυτές τις δυνατότη
τες.

Η τάση των γονέων να ωραιοποιούν τα πράγματα, να εξιδανι- 
κεύουν και να ηρωοποιούν τους εαυτούς τους δεν βρίσκει αντα
πόκριση στις ψυχές των παιδιών και πολύ οδυνώνται, όταν διαπι
στώνουν τις ατέλειες των γονέων:

“Μάνα, μη προσπαθείς να με κάνεις να πιστεύσω πως είσαι τ έ 
λεια ή αλάνθαστη. Είναι μιά δυσάρεστη έκπληξη για μένα, όταν ανα
καλύπτω ότι δεν είσαι ούτε το ένα ούτε το άλλο"! Η οξύτατη πε
ριέργεια και η ευρηματική δύναμη του παιδιού πολύ γρήγορα δια
πιστώνουν και τις ηθικές και τις γνωστικές ατέλειες των γονέων. 
Πριν τούτο συμβεί η γονεική αγωγή οφείλει να ομολογήσει ότι "ου- 
δείς τέλειος, ει μη εις: ο Θεός"

Είναι θέμα, τώρα, μεγάλης καλλιέργειας αλλά και παιδευτικής 
στρατηγικής η αναγνώριση εκ μέρους των γονέων των σφαλμά
των τους γενικότερα. Παρόμοια ομολογία στερεώνει τη θέση των 
γονέων και κραταιώνει την παιδική εμπιστοσύνη προς αυτούς.

Τούτο θέλει να βεβαιώσει ο μικρός στην "Επιστολή προς τη Μ ητέ
ρα": "Μη διανοηθείς ποτέ πως θα πέσει η υπόληψη σου, αν μου 
ζητήσεις συγνώμη. Μια τίμια αναγνώριση ενός λάθους σου μου 
δημιουργεί πολύ θερμά συναισθήματα απέναντι σου" Αυτό σημαί
νει ακόμη ότι και το παιδί σε περιπτώσεις -αναπόφευκτες άλλω
στε στη ζωή - λαθών του, θα ομολογεί τα σφάλματά του και θα α
ναλαμβάνει και τις τυχόν ευθύνες που προκύπτουν από αυτά. Ετσι 
όμως θα έχει επιτευχθεί το πολυτιμότερο:

Θα οδηγηθεί ο νέος -και αργότερα ο ώριμος- σε μια βαθειά κι 
κοφτερή αυτογνωσία.

Ενα από τα βαρειά λάθη της γονεικής αγωγής είναι ο ποταμός 
των υποσχέσεων προς τα παιδιά ε ίτε  για να συγκρατηθούν σε νό
μιμο επίπεδο συμπεριφοράς, ε ίτε  για να επιτύχουν υψηλή απόδο
ση στα μαθήματά τους. Ιδιαίτερα βλαπτικές είναι οι υλικές επιβρα
βεύσεις, γιατί κάνουν το παιδί απαιτητικό, σκληρό,κυνικό και ανεν
δοίαστο .Γιό κάποιες μάλιστα υποσχέσεις που δεν τηρούνται παρα- 
πονείται το παιδί "Μη μου δίνεις επιπόλαιες υποσχέσεις. Νοιώθω 
πολύ περιφρονημένος, όταν δεν τις κρατάς". Η παιδική ειλικρίνεια, 
ο αυθορμητισμός, ο ενθουσιασμός, ο ακατάσχετος δυναμισμός 
εγγυώνται μια καρπερή και εύχυμη, χρηστή και ενάρετη ανοδική ε 
ξέλιξη και σε μια υψηλή αυτοσυνειδησία.

Χαρά στο παιδί που έχει γονείς οι οποίοι θα το κατευθύνουν σε 
μια τέτοια αυτοσυνειδησία, η οποία θα του επιτρέπει να επαναλαμ
βάνει με πίστη τα λόγια του Κίρκεγκωρ: "Εγώ δεν αμφιβάλλω για 
την αιώνια ευδαιμονία κανενός, ο εαυτός μου είναι εκείνος για τον 

οποίο αγωνιώ"! □

Ή  παρούσα "εηιστολή"αηοτελεί συνέχεια των τριών άλλων 
που δημοσιεύθηκαν σε προηγούμενα τεύχη μας.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ KOSMOS-ΦΛΩΡΑΣ
Ένας κόσμος χωρίς ... σύνορα!!!

χμονιό
Πιστοί στο ραντεβού μας σας πε
ριμένουμε κι αυτή την χρονιά για 
να σας προσφέρουμε:
✓  Εκπτώσεις έως 20% στα Αγγλι
κά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά 
και Ισπανικά εκπαιδευτικά βιβλία.
✓  Σχολικό βοήθημα για τις τάξεις 
Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου, 
σε καταπληκτικές τιμές.
✓  3 άτοκες, ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις για αγορές με πιστωτικές 
κάρτες από 24/8/97 έως και 
31/10/97.
✓  Χαρτικά και γραφική ύλη σε τι
μές... KOSMOS!

•  ΑΘΗΝΑ Π α ν επ ισ τη μ ίο υ  59, τη λ . 3 2 1 5 5 9 0  ·  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Ζ ω σ ιμ α δ ώ ν  48 , τη λ . 4 1 7 2 8 1 9  ·  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Λ. Η ρ α κ λ ε ίο υ

350, Ε μ π ο ρ ικό  Κ έ ν τρ ο  ΙΟ Ν ΙΑ  2000 , 3 ο ς  ό ρ ο φ ο ς , τη λ . 
2753021 ·  ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σ κ ο π ε υ τη ρ ίο υ  31, τη λ . 9 5 1 9140

•  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Π. Τ σ α λ δ ά ρ η  κα ι Κ α λα μ ώ ν  8, τη λ . 5 7 5 6 8 8 2

Mm oxokioj rodvro ή αος 
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5px. pc συνολικές αρομς 
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Το καθημερινό αστυνομικό δελτίο δίνει μια πολύ περιορισμένη 

ελλειπέστατη μπορούμε να πούμε, εικόνα του αστυνομικού έργου.

Ενα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων της Αστυνομίας

δεν καταγράφεται στις στατιστικές, δεν αποτιμόται με αριθμούς.
Είναι οι περιπτώσεις που οι προσπάθειες του Σώματος κατευθύνονται στην εξάλειψη, 

ή τον περιορισμό, των εστιών εγκληματογένεσης, καθώς και οι περιπτώσεις εκείνες 

που οι αστυνομικοί υπάλληλοι, πέρα και πάνω από σύνηθες αστυνομικό καθήκον,
καλούνται από το ηθικό χρέος να σταθούν αλληλέγυοι στο χειμαζόμενο από ποικίλες συμφορές πολίτη.

έτοιες περιπτώσεις είναι και οι κα
ταστάσεις έκτακτης ανάγκης που 
προκαλούνται από θεομηνίες και 

άλλα απρόβλεπτα περιστατικά και απαιτούν 
όχι απλά την κινητοποίηση της Αστυνομίας για 
την εφαρμογή των τυποποιημένων διαδικα
σιών αλλά την υπέρβαση των ορίων του 
καθήκοντος, όπως αυτό περιγράφεται από το 
θεσμικό πλαίσιο του Σώματος, την αυταπάρ
νηση και ίσως την ακραία δοκιμασία. Δεν ήσαν 
λίγες οι φορές που οι αστυνομικοί υπάλληλοι, 
πληγέντες και οι ίδιοι, άφηναν στην άκρη την 
προστασία των δικών τους ανθρώπων για να 
βοηθήσουν τους άλλους, το κοινωνικό σύνολο.

Οι σεισμοί των Γρεβενών, του Αιγίου και της 
Κόνιτσας, οι πλημμύρες της Ξάνθης, της 
Φθιώτιδας και της Κορινθίας υπήρξαν μερι
κές από τις πολλές περιπτώσεις που το προ
σωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας ξεπέρασε 
τον εαυτό του, θέτοντας κάθε ικμάδα των δυ
νατοτήτων του στη διακονία των πληγέντων.

Οι δηλώσεις του Δημάρχου Κιάτου στη 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
της 23-1-1997 μιλούν εύγλωττα για την 
προσφορά αυτά

Μια όψη του τεράστιου αυτού κοινωνικού 
έργου της Ελληνικής Αστυνομίας καταγρά
φει το κείμενο του Αστυνόμου Α' Κων/νου 
Σκαλτσά, που δημοσιεύουμε στη συνέχεια.

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Επι θεώρηση

Π ρ ό κ ε ιτα ι γ ια  μια συνοπ τική  κ α τα 
γραφή του τρόπου με τον οποίο η Αστυ
νομική Διεύθυνση Κορινθίας ανταποκρί- 
θηκε στην πρόκληση της α ιφνίδιας πλημ
μύρας της 12ης Ιανουάριου 1997.

Η ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ
Η θεομηνία της 12ης Ιανουάριου 1997, 

που έπληξε την Κορινθία, προξένησε τ ε 
ράστιες καταστροφές και ανυπολόγιστες 
ζημ ιές  στο νομό μας και συγκεκριμένα 
στην πόλη της Κορίνθου, ιδιαίτερα δε στο 
Εμπορικό της Κέντρο. Ζημιές που συνέθε
ταν ένα τοπίο βιβλικής καταστροφής. Ολό
κληρος ο ζωτικός ιστός της πόλης - εμπο
ρικός και οικιστικός - βρέθηκε βουτηγμέ
νος στη λάσπη, ενώ οι δρόμοι, αδιάβατοι, 
είχαν μεταβληθεί σε φορείς αυτοκινήτων, 
σκουπιδιών και κάθε είδους αντικειμένων. 
Η θεομηνία αυτή δημιούργησε τέ το ιες  κα
τα στροφ ές που οι γεροντότερο ι Κορίν- 
θιοι δεν είχαν αντικρύσει ποτέ.

Η περιοχή της Κορίνθου βρέθηκε στο ε 
π ίκεντρο των σπάνιων αυτών καιρικών 
φαινομένων. Οι έντονες βροχοπτώσεις 
και οι πλημμύρες που ακολούθησαν λόγω 
της υπερχείλισης του χειμάρου "ΞΗΡΙΑ" 
προκάλεσαν ανθρώπινες απώλειες και ε 
κτεταμένες καταστροφές στην πόλη. Εχα
σαν τη ζωή τους ηλικιωμένα άτομα που
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παρασύρθηκαν από τα νερό του χειμάρ
ρου. Επίσης επλήγησαν τα παραλιακά χω
ριό Λέχαιο, Περιγιάλι, Ασσος, Βραχάτι, κα
θώς και το Κέντρο της Πόλης του Κιάτου.

Οι ο ικονομ ικές επ ιπ τώ σεις της κατα
στροφής υπολογίζονται σε 18 δισεκατομ
μύρια δραχμές περίπου. Επλήγησαν 2.000 
περίπου κατοικίες, 1.200 καταστήματα, βιο
τεχνίες, βιομηχανίες, 200 περίπου Ι.Χ.Ε. αυ
τοκίνητα, 200 περίπου Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητα, 400 
κτηνοτροφικές, αγροτικές εγκαταστάσεις 
και 400 περίπου γεωργικές καλλιέργειες και 
φυσικά τεράστιες ζημιές υπέστησαν οι κε
ντρικοί δρόμοι, παιδικές χαρές, πλατείες, ε 
λεύθεροι χώροι και το πράσινο της πόλης.

Μ ετά  την εκδήλωση της θεομηνίας ε 
νεργοποιήθηκε ο κρατικός μηχανισμός και 
φυσ ικό από την πρώτη στιγμή κ ινητο 
ποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις της Αστυνο
μικής Διεύθυνσης Κορινθίας. Ενα μεγάλο 
μέρος της υπερπροσπάθειας για την αντι
μετώπιση της κατάστασης, που δημιούρ
γησε στην Κόρινθο η πλημμύρα, ανέλαβε 
το  αστυνομ ικό προσωπικό του νομού. 
Μπροστά σ' αυτή την βιβλική καταστροφή 
ο ρόλος της Αστυνομίας δεν περιορίσθη- 
κε στην εξασφάλιση της δημόσιας τάξης 
και ασφάλειας και στην περιφρούρηση της 
περιουσίας των πολιτών αλλά ανέλαβε και 
ένα τεράστιο κοινωνικό ρόλο.
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Δεν υπήρξε δραστηριότητα του κρατικού 
μηχανισμού που να μην ήταν συνυφασμένη με 
την παρουσία της αστυνομίας στην πρώτη 
γραμμή. Ολο το αστυνομικό προσωπικό της Α- 
στυν.Διεύθυνσης Κορινθίας με διάθεση προσφο
ράς με πνεύμα αυταπάρνησης και βαθιά ανθρώ
πινα αισθήματα, άρχισε να ανταποκρίνεται στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό τις ανάγκες και τις προσ
δοκίες των πληγέντων κατοίκων της πόλης.

Από την πρώτη στιγμή συγκροτήθηκαν 
συνεργεία άμεσης βοήθειας που σε συ
νεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
ανέλαβαν την διάσωση ατόμων που είχαν 
εγκλω βισθεί σε πλημμυρισμένες ο ικίες 
και κινδύνευαν άμεσα. Δεν ήταν λίγα τα πε
ριστατικά που άνδρες αυτών των συνεργείων 
έσωσαν ζωές ηλικιωμένων κυρίως ατόμων, 
κινδυνεύοντας αυτοί οι ίδιοι, δεδομένου ότι 
τα μέσα που διέθεταν ήταν ελάχιστα.

Σχεδ ιάσθηκαν και ελήφθησαν μέτρα 
τροχα ίας σε 24ωρη βάση κατά τέ το ιο  
τρόπο, ώ στε να αποκλεισθεί το κέντρο

της πόλης Κορίνθου από την κυκλοφορία 
οχημάτων, δεδομένου ότι θα κινδύνευαν 
άμεσα και επιπλέον θα δημιουργούσαν 
προβλήματα στα συνεργεία καθαρισμού 
και άντλησης υδάτων Ελήφθησαν ειδικά 
μέτρα τροχαίας σε σημεία όπου η πλημ
μύρα ε ίχ ε  προκαλέσει καταστροφές, ό
πως σε γέφυρες, οδοστρώματα κ.λπ.

Εδώ πρέπει να τονισθεί ότι οι άνδρες της 
τροχαίας σε καμιά περίπτωση δεν περιορί- 
σθηκαν σε απλή ρύθμιση της κυκλοφορίας 
αλλά συμμετείχαν ενεργά ως απλοί εργάτες 
με οποιοδήποτε μέσο διέθεταν στην απελευ
θέρωση των δρόμων από τα παρασυρμένα 
αυτοκίνητα, δέντρα και άλλα αντικείμενα.

Σχεδιάσθηκαν και ελήφθηκαν μέτρα ασφα
λείας σε 24ωρη βάση, ώστε να αποφευχθούν 
κλοπές ή άλλες έκνομες πράξεις σε βάρος 
των περιουσιών των κατοίκων δεδομένου ότι, 
για αρκετές ημέρες, σχεδόν όλα τα κατα
στήματα και κατοικίες του κέντρου της Κορίν
θου ήταν τελείως ανασφάλιστα και εκτεθει
μένα, ενώ τα περισσότερα εμπορεύματά 
τους ευρίσκοντο στα πεζοδρόμια.

Ελήφθησαν μέτρα φρούρησης σε24ωρη βά
ση δημοσιών κτιρίων και Τραπεζών που υπέ
στησαν σοβαρές ζημιές με αποτέλεσμα επί η
μέρες να είναι ανασφάλιστα, ενώ αρχεία ετών 
και άλλα δημόσια έγγραφα ευρίσκοντο εκτε
θειμένα είτε μέσα στο νερό είτε μέσα στη λά
σπη για αρκετά 24ωρα. Η εντονότατη αυτή πα
ρουσία της Αστυνομίας σε όλα τα σημεία της πό
λης απέτρεψε την τέλεση κάθε παράνομης πρά
ξης ενώ ταυτόχρονα εξύψωσε το ηθικό και το 
αίσθημα ασφάλειας των πληγέντων κατοίκων 

Από τα νερά του χειμάρρου "Ξηριά" πα-

ρασύσθηκαν τρία ηλικιωμένα άτομα. Η Αστυν. 
Διεύθυνση Κορινθίας από την πρώτη στιγμή που 
ενημερώθηκε συγκρότησε συνεργεία α
ναζήτησής τους που εργάσθηκαν αδιάκοπα πε
ρίπου 20 ώρες, οπότε και εντόπισαν τα πτώμα
τά τους στις λάσπες και τα νερά του χειμάρρου.

Ολη αυτή η υπερπροσπάθεια για την αντι
μετώπιση της κατάστασης που δημιουρ- 
γήθηκε στην πόλη της Κορίνθου διήρκησε 
περίπου δέκα ημέρες, ενώ ο πλήρης καθα
ρισμός και άντληση των υδάτων από τους 
υπόγειους χώρους ολοκληρώθηκε μετά 
παρέλευση μηνάς περίπου. Αυτό το διά
στημα και κυρίως τις πρώτες 10 ημέρες ό
λο το αστυνομικό προσωπικό εργάσθηκε 
με ζήλο, αυταπάρνηση χωρίς ωράριο με ε 
λάχιστες μόνο ώρες ανάπαυσης ανά 24ω- 
ρο κάτω από απερίγραπτα δύσκολες συν
θήκες, θέτοντας πολλές φορές σε κίνδυ
νο τον εαυτό τους. Δεκάδες ήταν οι περι
πτώσεις που αστυνομικοί, ενώ ήταν οι ίδιοι 
πληγέντες (κατοικίες - αυτοκίνητα], συνέ
χιζαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
στο κοινωνικό σύνολο.

Η προσφορά της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
στη θεομηνία της 12-1-97 στην Κορινθία, 
ήταν τεράστια και στέφηκε με απόλυτη επι
τυχία δικαιώνοντας έτσι το ρόλο και την α
ποστολή της σε τέτο ιες καταστάσεις.

Ο δημόσιος έπαινος και η καθολική απο
δοχή των προσφερθέντων υπηρεσιών α
πό τον απλό πολίτη, τους συλλόγους, τα 
σωματεία και φορείς του νομού, ήταν ότι 
καλύτερο μπορούσαν να εισπράξουν οι α
στυνομικοί της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Κορινθίας. □

Αστυνόμος A ' Κω ν/νος ΣΚΑΛ ΤΣΑΣ

" ... Θέλω να ευχαριστήσω και να επαινέσω ... το Αστυνομικό Τμήμα ο Διοι
κητής του οποίου κ. Τσίτος από την πρώτη στιγμή ήταν μ α ζί μας, δεν έφ υγε  
από το Δ ή μ ο , δ ι έ θ ε σ ε  όλο υ ς το υ ς ά ν δ ρ ε ς  του Τμ ήμ α τος που ε ί χ ε  να 
βοηθήσουν όλα τα συνεργεία που σχηματίσθηκαν, έγινε μούσκεμα στη βροχή  
γιατί δεν έχουν ούτε ένα αδιάβροχο για να προστατευθούν και αυτό θέτουμε 
τώρα θέμα, να τους προμηθεύσει δηλαδή ο Δήμος 5 στολές, αν είναι δυνατόν, 
για να μπορούν να προστατεύονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Μην περιμένουμε 
να τα βρίσκουμε όλα την στιγμή που μας βρίσκει το κακό. Δύο Αστυνομικοί, 
θα αναφ έρω  τα ονόματά τους, ο Αγγελόπουλος Βασίλειος και ο Παρανάς 
Δημήτριος έσω σαν δύο παιδιά από την Ανατολ. Τραγάνα τα οποία χω ρ ίς  την 
παρέμβαση των Αστυνομικών θα είχαν παρασυρθεί από τα νερά. Πρέπει λοι
πόν να τους εκφράσουμε τον έπαινο. Ο Αστυφύλακας Γατσάς Χρήστος, ενώ  
το σπίτι του στο Λέχαιο πλημμύριζε και εδέχετο αγωνιώδη τηλεφωνήματα  
από τη γυναίκα του, δεν έφυγε από εδώ για να πάει σπίτι του. Εμεινε και α- 
γωνίσθηκε με τους άλλους εναντίον της πλημμύρας".

(Από την εισήγηση του Δημάρχου Σικυώνος στο Δημοτικό Συμβούλιο της 23-1-1997],
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Σ Τ Ρ Ε Σ
Κ Α Ι  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ

Του Α ν α σ τ α σ ί ο υ  Λ α δ ι κ ο ύ ,
Κ α θ η γ η τ ή  Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ  Π ρ α ι τ ό ρ ι α ς  Ν ό τ ι α ς  Α φ ρ ι κ ή ς

Συνοπτική ανασκόπηση του νοήματος "στρες"

Το στρες είναι οποιαδήποτε εσωτερική ή εξωτερική απαίτηση 
που επιδρά στον οργανισμό του ατόμου και γίνεται αιτία ή αφορμή 
ώστε το άτομο να χρειαστεί να αναπροσαρμοσθεί - στον οργανι
κό και ψυχολογικό τομέα - με απώτερο σκοπό να διατηρήσει την 
οργανική και ψυχολογική του ισορροπία.

Εδώ ευθύς εξ  αρχής πρέπει να τονιστεί ότι αυτό που προσδιο
ρίζει και τελικό αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα ενός α
τόμου στην καθημερινή του ζωή - στην εργασία ή στο σπίτι - είναι 
ο τρόπος με τον οποίο το άτομο καταφέρνει να προσαρμόζεται 
και να ικανοποιεί τις διάφορες απαιτήσεις της ζωής.

Η απάντηση λοιπόν που συνάγεται από τις εργασίες πολλών ε 
πιστημονικών ερευνών είναι ότι το στρες δεν είναι αναγκαστικό 
"καλό" ή "κακό”, "ωφέλιμο" ή "επιζήμιο". Είναι απλώς το φυσικό επα
κόλουθο ή ο δείκτης του πως ένα άτομο αντιμετωπίζει τις περι
στάσεις της ζωής.

Οπως μια αλυσίδα είναι τόσο δυνατή όσο ο πιο αδύνατος κρίκος 
της έτσι επίσης και το σώμα του ανθρώπου. Καθώς η αδρεναλίνη 
αρχίζει να κινείται πιο γρήγορα μέσα στο κυκλοφοριακό σύστημα 
του ανθρώπου, πιστοποιώντας μια απερχόμενη απειλή, το πιο ευά
λωτο σημείο στον ανθρώπινο οργανισμό υποχωρεί και τό τε ο ι
στός στο σώμα του ανθρώπου αρχζει να καταστρέφεται.

Αυτό έχε ι ως αποτέλεσμα πονοκεφάλους, έλκη, καρδιακές 
παθήσεις και πολλές άλλες φυσικές και ψυχολογικές καταστά
σεις που κάνουν το άτομο να χάσει τον προσανατολισμό του.

Ο Hans Selye που θεωρείται ως επιστημονικός πατέρας του 
στρες διαμόρφωσε την θεωρία του Γενικού Προσαρμοστικού 
Συνδρόμου. Το Γενικό Προσαρμοστικό Σύνδρομο αποτελείται από 
τις επόμενες τρεις φάσεις:

Η φάση συναγερμού

Κατά την διάρκεια της φάσης αυτής το σώμα εκκρίνει αδρενα
λίνη σε ακαριαίο επίπεδο υψηλής ετοιμότητας επειδή ο ανθρώπι
νος οργανισμός συνειδητοποιεί μια ειδική απειλή ή σηματοδότηση 
που χρειάζεται κάποια αντίδραση από την πλευρό του ατόμου.

Η φάση αντίστασης.

Ο οργανισμός του ανθρώπου αντιδρά με άμυνα. Φυσικοί και ψυ
χολογικοί μηχανισμοί άμυνας έρχονται στο προσκήνιο για να αντι
μετωπίσουν τον επερχόμενο κίνδυνο (απαίτηση). Η συμπεριφορά 
του ατόμου είναι τέτοιας φύσεως που προσπαθεί να σταματήσει 
τη ροή της αδρεναλίνης.

Η φάση εξάντλησης

Εάν οι προσπάθειες που καταβάλλει το άτομο για να αντιμετω
πίσει την απειλή αποτύχουν (επειδή φυσικό ή ψυχολογικό ο άν
θρωπος είναι ανυπεράσπιστος) τό τε το άτομο εισέρχεται στην 
φάση της εξάντλησης.

Αυτό σηνήθως οδηγεί στο λεγόμενο "Burn - out syndrome", μια 
κατάσταση "καύσης", όπου ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου 
κυριολεκτικό φλογίζεται, καίγεται, πεθαίνει κάτι που μπορεί τελικό 
να οδηγήσει και στον φυσικό θάνατο.

Κατά την διάρκεια αυτής της κατάστασης εκδηλώνονται τα ακό
λουθα συμπτώματα:

α) Αγωνία συνοδευόμενη από πλήρη εξάντληση, 
β) Αποσύνδεση ή απομόνωση του ατόμου από τον τριγύρω 

του κόσμο στην προσπάθειά του να αποφύγει απογοητεύσεις.
γ) Πλήξη και κυνικότητα - το άτομο αναρωτιέται την αξία της 

φιλίας ή την σημασία της ζωής. Καταλήγει στον σκεπτικισμό.
δ) Ανυπομονησία και αυξημένη (επιτεινόμενη) ερεθιστικότητα 

- ξεσπάσματα θυμού κατά μελών της οικογένειας και των συνα
δέλφων του, κάτι που δεν συμβαδίζει με τον φυσιολογικό χαρα
κτήρα του ανθρώπου.

ε) Αισθήματα παντοδυναμίας - το άτομο αισθάνεται ότι μόνο 
του και χωρίς την βοήθεια κανενός είναι σε θέση να φέρει σε πέ
ρας με πλήρη αποτελεσματικότητα οποιαδήποτε αποστολή.

ζ) Ελλειψη αναγνώρισης - αισθάνεται πίκρα επειδή κανείς 
δεν εκτιμά  την συνεισφ ορά  του, π.χ. οι σ υνάδελφ ο ί του /ης  
φεύγουν νωρίς ενώ εκείνος/η εξακολουθεί να δουλεύει μέχρι αρ
γά προκαλώντας έτσι την οργή του/ης.

η) Παράνοια - όταν τα πράγματα δεν πάνε καλό έχει την παραί
σθηση ότι κάποιος ή κάποια άλλη φταίει (οικογένεια, συνάδελφοι).

θ) Αποπροσανατολισμός - Η ικανότητα του σκέπτεσθαι έχει 
επηρεασθεί αρνητικό λόγω διανοητικών ταραχών, προβλήματα ο
μιλίας (τραυλίζει), προβλήματα μνήνης (ξεχνάει ονόματα, ημερομη
νίες ή την λέξη που θέλει να πει στο μέσο μιας πρότασης).

ι) Ψυχοσωματικές ασθένειες - Πονοκέφαλοι, κρυώματα ή ο
σφυαλγία που συνεχώς επανέρχονται είναι όλα σημάδια ότι κάτι 
δεν πάει καλό.

κ) Κατάθλιψη - Α υ το ύ  το υ  ε ίδ ο υ ς  η κα τά θ λ ιψ η  ε ίνα ι 
συνήθως προσωρινή, ειδ ική και εντοπισμένη, ή περιορισμένη 
μόνο σε ένα τομέα  της προσωπικότητας του ανθρώπου.

Το άτομο που υπ οφέρει από την γενική κατάθλιψη τε ίν ε ι 
να α ισθάνεται βαθιά ενοχή όσον αφορά στο κάθε τι που δεν 
ε ίχ ε  ευνοϊκό τέλος, ενώ το άτομο που υποφέρει από την κα
τάθλιψη που προέρχετα ι από το "burn - out" α ισθάνεται οργι
σμένο.
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Β) ΤΡΑΠΕΖΑ 
___) ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ S A
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι πλήρες μέλος της VISA International από το 1994 

κο/ έχει ήδη προχωρήσει στην έκδοση 5 διαφορετικών πιστωτικών καρτών: 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA Classic, ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA Gold, Εταιρική ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA, HEL
VETIA VISA και KOTSOVOLOS ΚΑΠΑ VISA. Εξειδίκευοη της Τράπεζας είναι να 
εκδίδει αε συνεργασία με άλλην εταιρεία (co - branding) κάρτες που 
καλύπτουν την συγκεκριμένη πελατεία της εταιρείας/ επιχείρησης.

(1) Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA Classic είναι μία κάρτα που πλεονεκτεί ξεκάθαρα 
στην καθημερινή χρήση, καθώς και στην κάλυψη των ταξιδιωτικών και τουρι
στικών αναγκών του πελάτη, γιατί προσφέρει:

* Ακρως ανταγωνιστικό επιτόκιο, 20% (Συμπεριλαμβανομένης και της 
προμήθειας του Ν. 128) τόκος υπερημερίας: 2,5%.

* Ετήσια συνδρομή 10.000 δρχ. για τη κύρια κάρτα και 5.000 δρχ. για την 
δεύτερη και 4.000 δρχ. για την τρίτη συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΤΕ.

* Πιστωτικό όριο ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του κάθε πελάτη 
έως 900.000 δρχ.

* Δυνατότητα διαφορετικού Ορίου Συναλλαγών ανάλογα με την πιστολη- 
πτική ικανότητα του πελάτη.

* Οι αιτήσεις χορήγησης πιστωτικής κάρτας αξιολογούνται κατά περίπτω
ση με βάση πάντα τα πιστοληπτικά κριτήρια που έχει θέσει ή Τράπεζα.

* Μικρή, ελάχιστη, καταβολή που είναι μόνο το 7,5% του μηνιαίου υπολοί
που του λογαριασμού.

* Ατοκες δόσεις σε μεγάλο αριθμό αυνεργαζομένων επιχειρήσεων.
* Γίνεται αποδεκτή σε πάνω από 13.000.000επιχειρήσεις στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό, προαφέροντας αγορές με δόσεις μέχρι 8.000.000 δρχ., καθώς 
και άτοκες δόσεις σε επιλεγμένα καταστήματα.

*  Μετρητά μέχρι 100.000 δρχ. το μήνα από τις ελληνικές Τράπεζες με το 
σήμα VISA και μέχρι 200.000 δρχ. από το εξωτερικό.

* Προμήθεια ανάληψης μετρητών 3% επί του ποσού ανάληψης πλέον ΕΦΤΕ.
* Ταξιδιωτική ασφάλιση για τον κάτοχο και την οικογένειά του (σύζυγο και 

τέκνα) μέχρι 15.000.000 δρχ. για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς, 
καθώς και 1.000.000δρχ. γιατονπεζό, οδηγό ή συνεπιβάτη I.X. που βρίσκεται 
πάνω από 100 χλμ. από τη μόνιμη κατοικία του. Γ<α αστική ευθύνη, η κάλυψη 
φτάνει τα 50.000.000.

Αμεση και ουσιαστική ταξιδιωτική βοήθεια με ένα απλό τηλεφώνημα, 24 ώ
ρες το 24ωρο, σε κάθε δύσκολη στιγμή που αφορά: υγειονομική μεταφορά και 
επαναπατρισμό, επίσκεψη συγγενούς, νομική προστασία και ιατρικές/υγειο
νομικές πληροφορίες, καθώς και νομική προστασία στο εξωτερικό.

Σε συνεργασία με τη Hertz, η ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA προσφέρει την ειδική κάρτα 
Hertz Card που εξασφαλίζει έκπτωση 25% για ενοικίαση αυτοκινήτου, καθώς 
και άλλα ειδικά πλεονεκτήματα που αφορούν τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων στο 
εξωτερικό.

Σε συνεργασία με τον Ομιλο Ξενοδοχείων Grecotel, η ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA Clas
sic προσφέρει έκπτωση 25% στις επίσημες τιμές όλων των ξενοδοχείων του 
ομίλου. Επίσης, σε συνεργασία με το Xenia Travel Bureau, προσφέρει ολοκλη
ρωμένη ταξιδιωτική εξυπηρέτηση, ελκυστικά ταξιδιωτικά πακέτα και εκπτώ
σεις στις τιμές των εισιτηρίων και ξενοδοχείων, που είναι τολιγώτερο:

- 6% στα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια εξωτερικού.
-15% στις επίσημες τιμές ξενοδοχείων εξωτερικού.
-10% στη ναύλωση σκαφών και σε διεθνείς κρουαζιέρες.
*  Ευκολία χρήσης της ίδιας κάρτας από όλα τα ενήλικα μέλη της οικογέ

νειας ή δυνατότητα έκδοσης μέχρι και δύο επιπλέον καρτών στον ίδιο λογα
ριασμό.

* Επίσης, προσφέρεται εντελώς δωρεάν η μοναδική τηλεφωνική εξυπηρέ
τηση VISAPHONE σε όλους τους κατόχους της κάρτας. Ετσι, με χαμηλότερο 
κόστος, μπορούν να τηλεφωνούν μέσω ενός κωδικού σε οποιοδήποτε σημείο 
της γης, με αυτόματη χρέωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας στο μηνιαίο λο
γαριασμό της κάρτας.

(2) Γ  α τους κατόχους της ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA Gold, εκτός των παραπάνω, υ
πάρχουν και τα εξής προνόμια:

*  Το επιτόκιο είναι 17% + 1% επιβάρυνση του Ν. 128/ 75.
* Πιστωτικό όριο από 1.000.000 δρχ. έως 8.000.000, όπως ορίζεται από 

την Τράπεζα Ελλάδος.
*  Δυνατότητα ορίου συναλλαγών ανώτερου από τα παραπάνω πιστωτικά ό

ρια αναλόγως της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη.
*  Ετήσια συνδρομή γιατην κύρια κάρτα 20.000δρχ. γιατηνδεύτερη 10.000 

δρχ. και για την τρίτη 8.000 συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΤΕ.
* Πρόγραμμα οδικής βοήθειας που μόνον η ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA Gold προσφέ

ρει. Καλύπτει κάθε αιποκινητιστικό ατύχημα που θα συμβεί μέρα ή νύκτα, αε 
απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ από την κατοικία του κατόχου. Εξασφαλί
ζει ρυμούλκηση σε κοντινό συνεργείο, καθώς και επαναπατρισμό του αυτο
κινήτου και των επιβατών.

*  Επιπλέον ταξιδιωτική κάλυψη σε:
* (α) Εξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης στο εξωτερικό μέχρι 1.000.000

δρχ-
*  (β) Νομική προστασία έως 600.000.
* (γ) Ασφαλιστική κάλυψη 30.000.000 δρχ. από την ασφαλιστική εταιρεία  

HELVETIA, για την περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης, μερικής ή ολικής ανι
κανότητας από ατύχημα, εφόσον ο κάτοχος ή τα μέλη της οικογένειάς του 
(σύζυγος, τέκνα) χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς.

(3) Οσον αφορά την Εταιρική ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA, παρέχονται όλες οι ασφαλι
στικές και οι άλλλες παροχές της ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA Classic, ενώ, επιπλέον, οι 
επιχειρήσεις κάνουν ευκολώτερο έλεγχο των δαπανών τους και τα στελέχη 
τους αποκτούν ευχέρεια και άνεση στις συναλλαγές χωρίς μετρητά.

Η ετήσια συνδρομή ανά κάρτα ανάρχεται στις 10.000 δρχ. συμπεριλαμβα
νομένου του ΕΦΤΕ. Το επιτόκιο υπερημερίας είναι 22,5%.

(4) Η HELVETIA VISA είναι ένα νέο, πρωτοποριακό προϊόν στην αγορά του 
πλαστικού χρήματος, αποτέλεσμα της συνεργασίας της Τράπεζας Πειραιώς 
με την διεθνή ασφαλιστική εταιρεία Helvetia.

Μια κάρτα που εξασφαλίζει στους κατόχους της όλα τα πλεονεκτήματα της 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA Classic και, επιπλέον, το μοναδικό προνόμιο εξόφλησης (για 
6 μήνες) της ελάχιστης καταβολής του λογαριασμού HELVETIA VISA σε περί
πτωση απόλυσης του κατόχου της κάρτας από την εργασία του.

Επιπλέον η HELVETIA αναλαμβάνει σε περίπτωση απώλειας ή μόνιμης ο
λικής ανικανότητας από ατύχημα, να εξοφλήσει το κατά την ημερομηνία του 
θανάτου ή της μόνιμης ανικανότητας υπόλοιπο του λογαριασμού μέχρι 
400.000 δρχ.

Η ετήσια συνδρομή της HELVETIA VISA ανέρχεται σε 11.000 δρχ. για την 
κύρια κάρτα, 6.000 δρχ. για την δεύτερη και 5.000 δρχ. για την τρίτη συμπερι
λαμβανομένου του ΕΦΤΕ. Το επιτόκιο και οι λοιπές επιβαρύνσεις είναι ίδ ιες με  
της Πειραιώς Visa Classic.

(5) Η ΚΑΠΑ VISA εκδίδεται σε συνεργασία με την εταιρεία ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣΑ- 
ΒΕΕ και είναι η μόνη κάρτα που επιστρέφει μέρος της αξίας των αγορών σας 
με τις ανταποδοτικές παροχές Κ - BONUS. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους:

(α) Σταθερή παροχή Κ - BONUS 1% σε όλες τις αγορές σας από τα κατα
στήματα που δέχονται VISA (Super Market - εμπορικά καταστήματα κ.λπ.)

(β) EXTRA παροχή Κ - BONUS από 5% έως 15% για αγορές αε συγκεκριμένα 
καταστήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Κ - BONUS.

Επιπλέον προσφέρει τα πλεονεκτήματα και έχει τις ίδ ιες παροχές της Πει
ραιώς VISA Classic.

Η ετήσια συνδρομή είναι 10.000 δρχ. για την κύρια κάρτα, 5.000 δρχ. για 
την δεύτερη και 4.000 δρχ. για την τρίτη. Γ α το πρώτο εξάμηνο η Κ - Visa προ- 
σφέρεται δωρεάν και για το δεύτερο εξάμηνο ο κάτοχος χρεώνεται με τη μισή 
συνδρομή. Το επιτόκιο και οι λοιπές επιβαρύνσεις είναι όπως της Πειραιώς 
Visa Classic



Συμπτώματα του στρες στο αστυνομικό προσωπικό

Οι ειδικοί ξεχωρίζουν τα ακόλουθα:
11 Εσωτερικά προβλήματα διοικήσεως στην αστυνομία
2] Συγκρούσεις προσωπικοτήτων μέσα σε διάφορα τμήματα 

μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων.
3| Ο αστυνομικός είναι υπεύθυνος πολλές φορές σύμφωνα με 

το αστικό και το ποινικό δίκαιο.
4] Δύο διχασμένες προτεραιότητες - από την μια μεριά του να 

επιβάλλει τάξη και ειρήνη και από την άλλη μεριά του να υπηρετεί 
την κοινωνία.

5| Η ιδέα ή η προσδοκία ότι το κοινό πρέπει να συμπεριφέρεται 
ευγενικά δεν υλοποιείται πάντοτε. Ο αστυνομικός τότε αισθάνεται 
μνησικακία, έχθρα, πικρία, θυμό, εκδικητικότητα και συχνά μέχρι και 
μίσος όταν οι προσδοκίες του δεν επαληθευθούν από το κοινό 
που ο ίδιος ορκίστηκε να προστατεύει και να υπηρετεί.

6| Διπολικές σκέψεις. Ο τρόπος των σκέψεων του τείνει προς 
τα άκρα π.χ. κάτι είναι σωστό ή λάθος ποτέ σχετικό, άσπρο ή 
μαύρο μα ποτέ γκρίζο. Η διχασμένη προσωπικότητα έχει ως επα
κόλουθο να μην μπορεί να εκφράσει τα αισθήματά του σε περι
πτώσεις μεγάλης κρίσης.

7] Πρέπει να βρίσκεται συχνά σε κατάσταση επιφυλακής και ό
ταν αυτό συνοδεύεται από έλελιψη ύπνου τό τε το στρες του δη
μιουργεί παραισθήσεις και αυταπάτες που εκδηλώνεται με αι
σθήματα ανεμπιστοσύνης προς τον συνάνθρωπό του.

81 Εκτελώντας βάρδιες του δημιουργεί προβλήματα και στο 
τμήμα εργασίας του και στην οικογένειά του.

91 Σηνήθως ξοδεύει περισσότερα χρήματα από όσα κερδίζει ε 
πειδή θέλει να κάνει επίδειξη δύναμης και εξουσίας.

10] Πολλές φορές όταν χάσει την προαγωγή πέφτει στην παγίδα 
του μη ευγενούς συναγωνισμού με την επερχόμενη μελαγχολία.

11) Οι γρήγορες αποφάσεις που οπωσδήποτε πρέπει να πάρει 
σε ειδικές περιπτώσεις του δημιουργούν στρες.

Βρετανικές απόψεις επάνω σε καταστάσεις υπερβολικού 
στρες κατά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με μελέτες  των 
Gudjonsson & Adlam (19821:

* Σύλληψη αστυνομικού ως ομήρου από τρομοκράτες.
* Αντιμετώπιση ατόμου που οπλοφορεί.
* Σύλληψη αστυνομικού ως ομήρου στην σκηνή του εγκλήματος.
* Διαπραγματεύσεις όσον αφορά ομήρους.
* Επικίνδυνη ή βίαιη αντιμετώπιση εγκληματικής ενέργειας.
Αμερικανικές απόψεις επάνω σε καταστάσεις υπερβολικού στρες

κατά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την μελέτη του Sewell (19831:
* Βίαιος θάνατος συναδέλφου στην εκτέλεση του καθήκοντος.
* Απόλυση (διώξιμο) από την εργασία του.
* Αφαίρεση ζωής ατόμου κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
* Πυροβολισμός εναντίον ατόμου κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
* Αυτοκτονία συναδέλφου και ταυτόχρονα στενού φίλου.
Αλλες μελέτες απεκάλυψαν ως πηγές στρες τους ακόλουθους

παράγοντες:
* Υπερφόρτωμα εργασίας.
* Ελλειψη προσωπικής αναγνώρισης, για εκτέλεση δύσκολης 

εργασίας.
* Απολυταρχική διεύθυνση, σύμφωνα με την γνώμη υφισταμένων.
* Παράπονα - όχι πάντοτε βάσιμα - του κοινού κατά της αστυνο

μίας π.χ. σε ορισμένες περιπτώσεις που η αστυνομία επεμβαίνει 
ή δεν επεμβαίνει σε κρίσιμες καταστάσεις το κοινό τάσσεται υπέρ 
της αντιστοίχως αντίθετης ενέργειας.

Καταπολέμηση του στρες στο αστυνομικό προσωπικό

1) Καλύτερη εκπαίδευση χρησιμοποιώντας τις νεώ τερες στρα
τηγικές και μεθόδους που θα φέρνουν τον αστυνομικό σε θέση να 
αντιμετωπίζει με επιτυχία απαιτητικές καταστάσεις.

2| Μεγαλύτερη υποστήριξη από τους συναδέλφους του και ε ι
δικά προϊσταμένους του.

31 Καλύτερη εξοικείωση με την τακτική και τους κανόνες της αστυνομίας.
41 Σκόπιμη επιδίωξη για συνεχή βελτίωση στις σχέσεις αστυνομάς και κοινού
51 Ελλάτωση σε απ οδεκτά  επ ίπ εδα των εμπ οδίω ν που 

προκύπτουν από την γραφειοκρατία.

Περαιτέρω πρακτικές συμβουλές 
στην μάχη κατά του στρες

* Ετήσια ιατρική εξέταση, λαμβάνοντας υπ' όψιν την ηλικία του ατόμου.
* Στενό φίλο, τον οποίο να μπορεί κάποιος να εμπιστευθεί και να 

του εκμυστηρευθεί τυχόν προβλήματα.
* Σωστός προγραμματισμός της ημέρας, όσον αφορά την ολο

κλήρωση της καθημερινής εργασίας.
* Οι σκοποί και οι προσδοκίες για την ζωή και το επάγγελμα να 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
* Αποφυγή πολλών σημαντικών αλλαγών στον τρόπο ζωής του 

ατόμου που λαμβάνουν χώρα σχεδόν ταυτόχρονα.
* Μια ισορροπημένη δίαιτα φαγητού είναι κάτι απαραίτητο ώστε 

το βάρος του ατόμου να παραμένει σταθερό σύμφωνα με το 
ύψος και την ηλικία του.

* Δύο συνεχείς εβδομάδες διακοπών μια φορά τον χρόνο είναι 
απόλυτα αναγκαίο.

* Γυμναστική για τουλάχιστον μία ώρα τρεις φορές την εβδομάδα.
* Εξάσκηση ενός χόμπι ή παιχνιδιού που θα φέρνει ξεκούραση 

και ανάπαυση.
* Κατά ορισμένα διαστήματα ή περιόδους ύπνος κατά βούληση 

θα επιφέρει ποθητά αποτελέσματα που θα συμβάλλουν σημαντικά 
στην φυσική και ψυχολογική υγεία του ατόμου. Εξύψωση του 
πνευματικού επιπέδου του ατόμου με απώτερο σκοπό να γνωρί
σει και να εξοικειω θεί περισσότερο με τον Δημιουργό του και να 
έχει μια μένουσα γαλήνη και ειρήνη.

Επίλογος

Οι μάχες που ο αστυνομικός καλείται να δώσει είναι πολυμέτω
πες και συνεχώς πρέπει να επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του, να 
προσαρμόζεται η εκπαίδευσή του ώστε να εξυπηρετεί κάθε εί
δους μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες (Καμπανάκης κ.α, 
1997). Γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο να αποδεχθεί το γεγονός ότι 
μια συνεχή αδιάκοπη αλλαγή που σαρώνει όλο τον κόσμο θα παρα- 
μείνει τουλάχιστον στην ζωή αυτή για "πάντα" μαζί του. Πάνω απ' 
όλα χρειάζεται να εξασκεί συνεχώς την σπάνια αρετή της αισιο
δοξίας κάτι πολύ αραιοσπαρμένο στην ανθρώπινη φύση δια μέσου 
των αιώνων. Αλλά είναι δυνατόν εφ ' όσον καταβάλλει αρχικά επί
πονες και μελετημένες προσπάθειες στο να συλλογίζεται, να σκέ
φτετα ι και να εκφράζεται την κατ' αρχήν δύσκολη γλώσσα της αι
σιοδοξίας, να σταθεί όρθιος και τελικά να αντιμετωπίσει με επιτυ

χία το στρες αυτής της ζωής. □

Από διάλεξη του συγγραφέα που πραγματοποιήθηκε 
στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρέθυμνου.
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ΕΙΣΑΓ

Θέλετε μοτοσυκλέτα με αληθινή εγγύηση’
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ή μέσω Τραπέζη\έως και 48 μηνιαίες δόσεις, 
το μόνο που έχουμε να συζητήσουμε πλέον 

είναι η μάρκβίο τύπος και ο κυβισμός.
Δεκτές πιστωτικές κάρτες. 

Αποσπολή σε όλη την Ελλάδα. 
-  ΕΙΔΙΚΕΣ Τ]ΜΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΛΕΝΟΡΜΑΝ18 - ΑΘΗΝΑ 104 36, τ ηλ.52 27 556 - 52 22 204 fax. 52 48 571



ελαστ ικά  αυτοκινήτων
σ ωσ τ ή  ε π ι λ ο γ ή  κ α ι  χ ρ ή σ η

Τα αυτοκίνητα, τα τελευταία χρόνια έχουν κυριολεκτικά κυριεύσει τη ζωή μας 

και αποτελούν όχι πια αξεσουάρ πολυτελείας αλλά απαραίτητο εργαλείο  

για τις καθημερινές μας επαγγελματικές αλλά και προσωπικές δραστηριότητες.

Ο κάτοχος - οδηγός ενός αυτοκινήτου έχει υποχρεώσεις για τη 
σωστή λειτουργία του, που η παραμέλησή τους μπορεί να βάλει σε 
κίνδυνο τη ζωή του αλλά και τη ζωή πολλών άλλων. Ανάμεσα σ' αυ
τές  είναι και η σωστή επιλογή και χρήση των ελαστικών, τα οποία 
θεωρούνται από τα πλέον "αναλώσιμα" εξαρτήματα του αυτο
κινήτου μια και 
φ θ ε ίρ ο ν τα ι με 
πολλούς τρ ό 
πους: μπορεί να 
φθαρείτο  πέλμα 
τους, μπορεί να 
καούν από τον 
ήλιο ακόμα κι αν 
το πέλμα μοιάζει 
να βρίσκεται σε 
καλή κατάσταση, 
ή, τέλος, να έχει 
σ ο β α ρ ές  βλά
βες από "κακές 
επαφές" με πε
ζο δ ρ ό μ ια , πέ
τρ ε ς  και λα- 
κούβες

Όταν φ θάσει 
η ώρα της αντι- 
κ α τ ά σ τ α σ ή ς  
τους πρέπει να
είναι στις ίδιες ή παραπλήσιες διαστάσεις με τα παλιά. Στις περισ
σότερες περιπτώσεις δεν συστήνεται αλλαγή διαστάσεων, γιατί 
δεν έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει σημαντική βελτίωση στην οδική 
συμπεριφοπρά του οχήματος. Προτιμήστε, λοιπόν, τη συγκεκριμέ
νη διάσταση που προτείνει ο κατασκευαστής. Αλλιώς να θυμάστε 
ότι η ολική διάμετρος ελαστικού με διαφορετικό προφίλ πρέπει να 
είναι συγκρίσιμη με την ολική διάμετρο του ελαστικού πρώτης το- 
ποθετήσεως, επιτρεπόμενης απόκλισης από +1.5% έως -2.5%, αλ
λά όχι περισσότερο.

Το "μαρκάρισμα" των ελαστικών

Σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς, τα στοιχεία που ανα
γράφονται πάνω στα ελαστικό, διαρκώς αυξάνονται και βελτιώνο

Τ ο  ν έ ο  
μ α ρ κ α ρ ι σ μ α  
σ τ α  π λ ε υ ρ ά  

τ ο υ  ε λ α σ τ ι κ ο ύ

νται. Τα σύμβολα που είναι χαραγμένα ή ανάγλυφα στο πλόϊ όλων 
των ελαστικών αυτοκινήτων, σημαίνουν διάφορα πράγματα σχετι
κά με τις προδιαγραφές τους ή την ημερομηνία κατασκευής: 

α. Tubeless = χωρίς σαμπρέλα, tubetype =  με σαμπρέλα. 
β. 175/70HR-14 = Διαστάσεις και τύπος ελαστικού: ο πρώτος

αριθμός δείχνει 
το  πλάτος του 
π έλματος. Αν 
στη συνέχεια υ
πάρχει κάθετος 
ακολουθούμενη 
από δεύτερο α
ριθμό, τό τε  αυ
τό ς  δ ε ίχ ν ε ι το 
λόγο του ύψους 
του  πλαϊνού 
προς το πλάτος 
του  π έλματος. 
Αν δεν αναφ έ- 
ρεται αυτός ο α
ρ ιθμ ός εξυπα- 
κούεται ότι έιναι 
82.Τα δύο γράμ
ματα που ακο
λουθούν αναφέ- 
ρονται στη μεγί
στη τα χ ύ τη τα  

που επιτρέπεται να αναπτύξει ένα αυτοκίνητο με αυτό τα ελαστι
κά: SR σημαίνει ως 180 χλμ/ώρα, TR ως 190. HR ως 210 
και VR από 210 και πάνω. Ο τελευταίος διψήφιος αριθμός 
δείχνει τη διάμετρο της ζάντας σε ίντσες.

γ. DOT 382 =  Κωδικός παραγωγής σύμφωνα με το DOT. Τα 
τρία τελευταία ψηφία του κωδικού μαρτυρούν τη χρονολογία κα
τασκευής του ελαστικού, δηλαδή 38 = 38η εβδομάδα, 2 = του 
1992.

δ. Μ & S =  Λάστιχα λάσπης και χιονιού (τπυά -  snow).
Υπάρχουν πολλοί ακόμα κωδικοί, που φανερώνουν το μέγιστο ε 

πιτρεπόμενο φορτίο, την ανώτατη επιτρεπόμενη πίεση, το υλικό 
κατασκευής,, τον κατασκευαστή και την ονομασία του ελαστικού, 
τον αριθμό εγκρίσεως του ελαστικού σύμφωνα με τα στάνταρς 
του οργανισμού ECE κ.ο.κ..

Αριθμός εγκρίσεως του ελαστικού σύμφωνα με τα στάνταρτς του οργανισμού ECE No 30 

Αριθμός εγκρίσεως σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό του οργανισμού ECE No 30 

Κωδικός παραγωγής σύμφωνα με το Υπ Μεταφορών ΗΠΑ (DOT) (38η εβδομάδα) & (2^ -  1992)

Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ

Δείκτης φθοράς ελαστικού (μπορεί να αναγραφεται και "TW I"). Εμφανιζειαι όταν το βάθος 
πέλματος Φθάσει τα 1.6 mm.
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CITIBAN K CARDS

Η νέα
CITIBANK MasterCard
έρχεται τώρα κοντά σας.

Απλά τηλεφωνήστε
σ τ ο  5 2 5 3 5 0 0

~/r/BAN<0

Χωρίς να κάνετε βήμα, μ’ ένα απλό 
τηλεφώνημα, ένα εκπαιδευμένο στέλεχος 
πωλήσεων έρχεται σπίτι ή στο γραφείο σας 
για να σας ενημερώσει και να σας βοηθήσει 
ν’ αποκπίσετε γρήγορα και εύκολα, τη νέα 
πιστωτική κάρτα CITIBANK MASTERCARD.

Γι’ αυτό μη χάνετε λεπτό. Τηλεφωνήστε τώρα 
και γνωρίστε από κοντά την εξυπηρέτηση 
που μόνο η CITIBANK, η διεθνής τράπεζα που 
εκδίδει τις περισσότερες πιστωτικές κάρτες 
στον κόσμο, ξέρει να προσφέρει.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: 27,48%, Ε.Π.Ε: 29,51% 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ: 7,5%

CITIBANK© ’
T H E  C I T I  N E V E R  S L E E P S



Οι διεθνείς οργανισμοί
που ορίζουν τις προδιαγραφές των ελαστικών

ETRTO =  European Type and Rim Technical Organisation - Brus
sels (Ευρωπαϊκός Τεχνικός Οργανισμός Ελαστικών και Ζαντών με 
έδρα τις Βρυξέλλες}.

DOT =  Department of Transportation - USA (Υπουργείο Μεταφο
ρών ΗΠΑ με έδρα τις ΗΠΑΙ.

RMA =  RimManufacturers'Association - USA (Σύνδεσμος Βιομη- 
χάνων Τροχών - ΗΠΑΙ.

ECE =  Economic Commission for Europe - Geneva/UNO (Οικονο
μικό Επιτροπή για την Ευρώπη, με έδρα τη Γενεύη στον Οργανισμό 
Ηνωμένων ΕθνώνI.

DIN =  German Standards Institute - Frankfurt/M (Ινστιτούτο Γαρ
μονικών στάνταρτς (κανονισμών) με έδρα τη Φρανκφούρτη}.

ISO, JAN κ.λπ

Χρήσιμες οδηγίες
για τη χρήση και τη συντήρησή τους

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα ελαστικά είναι το μόνο σημείο ε 
παφής του αυτοκινήτου με το οδόστρωμα. Γί αυτό πρέπει να τα 
φροντίζουμε και να τα χρησιμοποιούμε με προσοχή:

* Οταν κάνετε, κατά διαστήματα, προληπτική συντήρηση στο αυ
τοκίνητο, έχετε  μεγαλύτερη ασφάλεια και οικονομία.

* Πρέπει να ελέγχετε: τις χαρακτηριστικές γωνίες της ανάρτη
σης και τον παραλληλισμό του οχήματος, δηλαδή την ευθυγράμμι

ση.
* Οταν τοποθετείτε καινούργια ελαστικά, για τα πρώτα 300 χλμ. 

ή τις πρώτες πέντες ώρες να μην αναπτύσσουν πολύ υψηλές 
ταχύτητες.

* Μετά 300 χλμ. ή 3 ώρες χρήσης, καλό είναι να ελέγχετε το 
σφίξιμο των μπουλονιών στους τροχούς. Τον έλεγχο αυτό είναι ε 
πίσης καλό να τον επαναλαμβάνετε κατά διαστήματα (μία φορά 
τον μήνα],

* Κάθε 7 ως 15 ημέρες να ελέγχετε την πίεση των ελαστικών 
όταν αυτά είναι κρύα (σε φυσική θερμοκρασία περιβάλλοντος], ε 
λέγχοντας πάντα και την πίεση της ρεζέρβας.

Μια καλό ιδέα για τον έλεγχο της πίεσης είναι:
- Σε επιβατικά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα 4X4, ελαφρά φορτηγά 

(και VANI, αγροτικά μηχανήματα και μοτό να ελέγχετε την πίεση κά
θε 15 ημέρες.

- Σε φορτηγά, λεωφορεία, χωματουργικά και βιομηχανικά, να ε- 
λέγετε την πίεση κάθε 7 ημέρες.

* Η βαλβίδα πρέπει να έχει πάντα καπάκι, το οποίο να σφίγγετε 
πάντα μόνο με το χέρι. Το δε καπάκι της βαλβίδας να έχει μέσα λα
στιχάκι. Οπου χρειάζεται, να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις βαλ
βίδων έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγχετε εύκολα την πίεση

* Κάθε εβδομάδα να ελέγχετε την εξωτερική πλευρά των ελα
στικών και την εσωτερική πλευρά των διπλών ελαστικών (όπου αυ
τά προβλέπονται] για τυχόν ζημιές.

* Το βάθος πέλματος να μην είναι μικρότερο από ό,τι ορίζει ο 
Νόμος (Κ Ο Κ. = τουλάχιστον πέντε εκατοστά) ή οι συνθήκες 
χρήσης, όπως για παράδειγμα τα χιόνια, οι χωματόδρομοι κ,λπ.

* Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ανομοιόμορφη φθορά, το ό
χημα πρέπει να ελεγχθεί (ευθυγράμμιση] και να αλλάξετε τη θέση 
των ελαστικών αν χρειαστεί. Σε οποιαδήποτε αλλαγή από εμπρός 
- πίσω μην παραλείπετε τη ρύθμιση της πιέσεως.

ένας σύντομος δεκάλογος 
μι ο τους μονε/ς

1. Προσφέρετε πλούσια την αγάπη σας. Δίνει στε 
παιδιά ασφάλεια και εξομαλύνει τις δυσκολίες.

2. Εφαρμόστε μία εποικοδομητική πειθαρχία. Οταν 
επιβάλλεται με μέτρο, συνέπεια και κατανόηση, α
σκεί τις ικανότητες των παιδιών και ενισχύει την αυ
τοπεποίθησή τους.

3. Αναζητάτε ευκαιρίες για συζήτηση, παιχνίδι, μά
θημα με το παιδί. Αποκτάτε μία αληθινή επικοινωνία.

4. Επιδιώξτε να προσφέρετε καλό παράδειγμα πα
ράλληλα με τη διδασκαλία με το καλό, γίνεστε πει
στικότεροι.

5. Αναπτύξτε με τα παιδιά σχέσεις αμοιβαίου σε
βασμού: ευγενικούς τρόπους, εκτέλεση των υπο- 
χρεώσεών σας, τήρηση των υποσχέσεών σας, τε 
βοηθάτε να ανταποκριθούν.

6. Χαρίστε αμέριστη την προσοχή σας σε ό,τι το 
παιδί λέει και όχι σε ό,τι εσείς ακούτε. Μόνον έτσι 
θα το καταλάβετε.

7. Φροντίστε να καθοδηγείτε και όχι να διατάζετε. 
Τότε το παιδί θα σας πλησιάσει και θα σας σεβαστεί 
περισσότερο.

8. Καλλιεργήστε την αυτονομία και την ανεξαρτη
σία των παιδιών, θα ωριμάζουν γιατί θα ενεργούν 
πιο υπεύθυνα.

9. Αποδεχθείτε και κατανοήστε τις αδυναμίες των 
παιδιών και τις δικές σας.

Μ' αυτόν τον τρόπο θα καταλάβετε τον εαυτό 
σας καλύτερα και θα αγαπήσετε τα παιδιά σας 
βαθύτερα.

10. Διατηρείτε με το σύντροφό σας έναν τρυφε
ρό και ανανεούμενο δεσμό. Τα παιδιά σας το χαίρο
νται.

Βέβαια, οι πολλαπλές εναλλαγές θέσεως κατά τη διάρκεια της 
ζωής ενός ελαστικού δεν είναι επωφελείς ούτε συνιστώνται, ι
δίως για λάστιχα που η χιλιομετρική τους απόσταση δεν ξεπερνά 
τα 30 - 40.000 χιλιόμετρα

* Η διάρκεια ζωής των ελαστικών εξαρτάτα ι βασικά από τη 
χρήση τους, δηλαδή από το αν το όχημα κινείται σε σκληρό ή ανώ
μαλο δρόμο, αν το ελαστικό ήλθε σε επαφή με θάλασσα ή ήταν ε 
κτεθειμένο στον ήλιο, αν σκίστηκε από αιχμηρά αντικείμενα όπως 
πέτρες, γιαλιά, καρφιά κ,λπ. Επίσης από τις οδηγικές συνήθειες του 
κατόχου του οχήματος, από τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο συνη
θίζει να ξεκινά (σπριναρίσματα), να στρίβει (παντιλίκια) αλλά και να 

σταματάει (απότομα φρεναρίσματα]. □

Επιμέλεια: Υπαστυνόμος Β' Κων/τίνος Καραγιάννης

Σεπτέμβριος  1 9 9 7Αστυνομική Επψθεώρςιση - 6 0 0  -



Ο “ΦΟΙΝΙΚΑΣ” σας προσφέρει
Οπως ήδη, οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, 

με εγκύκλιο που σας εστάλει από την 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 

η ασφαλιστική εταιρεία “ΦΟΙΝΙΞ”, θυγατρική της Εμπορικής Τραπέζης Ελλάδος, 
σε συνεργασία με το πρακτορείο ασφαλειών 

“ INSURANCE GROUP” 
προσφέρει σε όλα τα μέλη της

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
καθώς και στους συγγενείς τους Α' βαθμού, 

ειδική έκπτωση, στο τιμολόγιο επιβατικών αυτοκινήτων 
Ιδιωτικής Χρήσεως και μοτοσυκλεττών, της τάξεως του 20%.

Μια έκπτωση που επεκτείνεται επίσης και στις συμπληρωματικές καλύψεις 
και δίνει τη δυνατότητα σ’ όλους εσάς να έχετε ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ με την 

EUROP ASSISTANCE όλο τρ 24ωρρ, στην μοναδική τιμή των 4.500 δρχ. ετησίως

Αυτή η προσφορά του “ΦΟΙΝΙΚΑ” εξασφαλίζει την οικονομικότερη λύση 
για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας, με τη σιγουριά 

μιας μεγάλης και εγνωσμένου κύρους Ασφαλιστικής εταιρείας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και ΣΙΓΟ ΥΡΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε 
με τα κατά τόπους γραφεία του “ΦΟΙΝΙΚΑ”

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 5 (031) 535540-4
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗΣ 31 (0351) 21982-73123-28211
ΒΕΡΟΙΑ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 (0331) 60080 - 27336
ΕΔΕΣΣΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7 (0381) 24964 - 23425
ΠΑΤΡΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 53
ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΠΥΡΡΩΝΟΣ & ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (061) 279516-278261
ΑΡΓΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 14 (0622) 28038-21370
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΧΡ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ 3 (0751) 61616-67587
ΑΡΤΑ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 54 (0721) 27380
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΩΔΩΝΗΣ 11 (0651) 25740-71046
ΒΟΛΟΣ ΙΑΣΟΝΟΣ & ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 3 (0421) 21122-27934
ΛΑΡΙΣΑ MAP. ΑΝΤΥΠΑ 2 & ΓΚΟΥΜΑ (041) 535849-258849
ΛΑΜΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 1 (0231) 45670-23225
ΚΑΒΑΛΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 54 (1η ΠΑΡΟΔΟΣ) (051) 229002-3
ΔΡΑΜΑ ΣΜΥΡΝΗΣ 6 (0521) 32160 - 48272
ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 (0531) 27617
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Λ. ΔΗΜ/ΤΙΑΣ & ΕΥΜΟΛΠΟΥ 1 (0551) 31443
ΞΑΝΘΗ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΓΔΟΥ 20 (0541) 24446
ΣΕΡΡΕΣ ΔΙΟΝ. ΣΟΛΩΜΟΥ 12 (0321) 25450
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 66 (081) 287819 - 228577 - 280693
ΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ2 (0821)52860-56568
ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 1 (0831) 52125 - 28630 - 55798
ΡΟΔΟΣ Α. ΜΑΡΙΑΣ &ΔΙΓ. ΑΚΡΙΤΑ 13 (0241) 32880 - 23880
ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΓΓ. ΓΟΒΙΟΥ & ΦΑΒΙΕΡΟΥ 2 (0221) 76380 - 76280

Για όλη την Αττική και για περιοχές που δεν αναφέρονται στην κατάσταση θα πρέπει 
να επικοινωνείτε απευθείας με την “INSURANCE GROUP“ S.A.
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 196 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Τηλ.: 65 35 220-21 & 65 43 508 Fax.: 65 41 530
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Μ ε την υπ. αρίθμ. 

6 0 0 2 /1 5 /8 0 2  από 7 -6 -1 9 9 7  α

πόφαση του Αρχηγού της Ελλη

νικής Α σ τυνομ ίας που δημο- 

σ ιεύθηκε στο 1 24 ΦΕΚ τ.Γ'της 23- 

6 -1 9 9 7  τέθηκε σε αποστρατεία 
ύστερα από αίτησή του μετο  βαθμό 

του Υ ηαστυ νόμου Β'οΑνθυπαστυ- 
ν ό μ ο ςΣ τ ίγκα ς  Γεώ ργιος.

Μ ε δ ιά φ ο ρ ες  αποφάσεις του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μ ία ς  τέθηκαν σε αποστρατεία με 
το βαθμότουΑ νθυπ αστυνόμουο ι 

Α ρχ ιφ ύλακες : Τριαπαμπούκης

Β ασ ίλειος , Μ πουζιώ κας Κω νστα
ντ ίνος , Τσουμάνης Χ ρ ισ τόφ ο 

ρος, Α γά θ ο ς Α λέξα νδ ρ ο ς, Κλά- 

γκος Κω νσταντίνος και Παναγιώ- 

τουΒ ασ ίλειος.

ΕΚΔΟΣΗ Β ΙΒ ΛΙΩ Ν

: Από τους Υπαστυνόμους A  
Τηλέλη Γεώ ργιο και Πανούση 
Σωτήριο εκδόθηκε β ιβλ ίο  με τίτλο 

"Π ειθαρχ ικό  Δ ίκα ιο  Αστυνομικού 
Προσωπικού" και αποτελεί έναν 
πρακτικό οδηγό  εφ α ρ μογής των 
δ ιατάξεω ν του Π.Δ. 2 2 /9 6 . Στις 
4 5 0  σ ελ ίδ ες  της ύλης του περιέχο- 

νται οι αυθεντικές δ ια τά ξε ις  του 
Π.Δ. 2 2 /9 6 , ανάλυσητω νάρθρω ν 

του, σ χέδ ια  εγγρ ά φ ω ν γ ια  την 
πρακτική εφ αρμογή  των δ ιατά 

ξεω ν, σ χέδ ια  εκθέσ εω ν και δ ιο ι
κητικών δ ικογραφ ιώ ν, σχέδ ια  
Ε.Δ.Ε., υποδείγματα πορισμάτων 
των εκθέσεω ν, γ εν ικ ές  ο δ η γ ίες  
γ ια  την αντιμετώπιση δ ια φ όρω ν υ

πηρεσιακών θεμάτω ν και στο τέ
λο ς  αναφ έροντα ι συνολικά τα δ ι
καιώ ματα του πειθαρχικώ ς εγκα- 
λουμένου. Ο ι ενδ ιαφ ερόμενο ι για 
την προμήθεια του Βιβλίου το οποίο 

διατίθεται στην τιμή των 5 .000 
δραχμώ ν να απευθύνονται στους α

νωτέρω αξιωματικούς στα τηλ. 
69131 15,9935541 κα ι2134-212.

^>Από τον Αστυν. Υ π οδ/ντή Κο- 
λεντίνη Βασ ίλειο εκδόθηκε β ιβλ ίο  

με τίτλο "Χ ίλ ιες  δ ό ξες  και όχ ι μό 
νο, σε σένα Ιησού μου". Ο ι ενδ ια 
φ ερ ό μ ενο ι γ ια  την προμήθεια του

βιβλίου, το οποίο θα διατίθεται στην 

τιμή των 2.000 δραχμών(που θα 
διατεθούν γ ια  την ανέγερση Ιερού 
Ναού)νααπευθύνονταιστονεκδότη 

στατηλ.7784948κα ι7488415.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜ Ο ΙΒΕΣ

•  Μ ε την υπ. αριθμ. 2 3 6 8 0 4 - 

/ 7 / 4  από 1 6 -7 -1997  απόφαση 

του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ

νο μ ία ς  απονεμήθηκε "Ευαρέ
σκεια" και χορηγήθηκε υλική α

μοιβή στον Ανθυπαστυνόμο Κο- 

κολιό  Θ εό δ ω ρ ο  διότι: κατά την ε 

κτέλεση δ ιατεταγμένης υπηρε
σ ίας  εη έδ ε ιξ ε  εξα ιρετική  δραστη

ριότητα, παρατηρητικότητα, θάρ

ρος και αποφασιστικότητα, με α

ποτέλεσμα να συλλάβει ύστερα α
πό καταδ ίω ξη επ ικίνδυνο ένοπλο 
αλλοδαπό κακοποιό ρουμανικής υ
πηκοότητας, δραπέτη των Δ ικαστι

κών Φυλακών Λαρίσης, στην κα
τοχή του οποίου ανευρέθη και κατα- 
σχέθηκεένα πιστόλι με φ υσ ίγγια  ε

ντός της θαλάμης, μια θήκη πιστο
λιού που ανήκε σε αστυνομικό και 
δ ιάφοραδιαρρηκτικάεργαλεία".

•  Μ ε την υπ.αριθμ. 6 0 0 6 /2 /2 -  

5 5 6 -α  από 1 0 -7 -1 9 97  απόφαση 

του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ
ν ο μ ία ς  απονεμήθηκε "Ευαρέ

σκεια" στον Υ παστυνόμο Β' Παπα- 
δόπουλο Γεώ ργιο  δ ιότι: "υπηρε
τών στο Α σ τυνομ ικό  Τμήμα Π ρο
μαχώ να Σερρώ ν και εργα σ θ ε ίς  
μεζήλο , προθυμία, επιμονή και με- 
θοδ ικότητα , εη έδ ε ιξ ε  εξα ιρετική  

δραστηριότητα, ήτοι, παρείχε ου
σιαστική συνδρομή σε αστυνομ ι

κούς της Υ π οδ /νσ η ςΔ η μό σ ια ς  Α 
σ φ ά λε ια ς  της Δ.Α, Θ εσ σ α λ ο ν ί

κης, με αποτέλεσμα να συλλη- 
φ θούν πέντε Βούλγαροι υπήκοοι 
κα ιένα ς  Ιταλόςυπ ήκοος,ο ιοπ ο ίο ι

συνέστησαν συμμορία και προέβη- 

σαν σεαγορές καταναλωτικών αγα- 
θώναπόκαταστήματατηςΘεσσαλο- 

νίκηςκαιτων Αθηνών, χρησιμοποιώ

ντας πλαστές πιστωτικές κάρτες κα- 
ναδικώνκαιαμερικανικώντραπεζών 

και να κατασχεθούν οκτώ τέτοιες πι

στωτικές κάρτες, ένα υποπολυβόλο, 
έναπερίστροφοκαιδύομικράπήλινα 

αγγείατου4ουπ.χ. αιώνα".

•  Μ ε την υπ. αριθμ. 253 - 
2 5 0 / 7 / 1 α π ό86-1997απ όφ ασ η  

του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ
ν ο μ ία ς  απονεμήθηκε "Εύφημη 

Μ νεία " και χορηγήθηκε υλική α 

μοιβή στους Αστυφύλακες Καρα- 

κατσάνη Μ ηνά και Α γγελή  
Δ ημήτρ ιοδ ιό τι:"ευρ ισ κόμενο ισ το  

Κέντρο Υ γε ία ς  Σπάτων κατά την ε 

κτέλεση δ ιατεταγμένης υπηρε
σ ίας, επ έδειξαν προθυμία και 
ζήλο κατά την άσκηση των καθηκό
ντων τους με αποτέλεσμα κατά τον 

χρόνο  που συνέδραμαν ιδιώτη να 
μ ετα φ έρε ι τον υ ιόν του που προ

φ ανώ ς ε ίχ ε  ψ υχολογικά  προ
βλήματα, σε ψυχιατρ ική κλινική, 
να δεχτούν απρόκλητη επ ίθεση με 

μ αχα ίρ ι από τον ασθενή, να τραυ- 
ματισθεί ο πρώτος των προαναφε- 

ρομένω ν αστυνομικών και στη συ

νέχεια να συλλάβουντονδράστη".

•  Μ ε την υπ. αρ ιθμ. 2 4 5 2 8 8 - 
/ 7 / 1  α π ό8-7 -1997απ όφ ασ ητου  

Αρχηγού της Ελληνικής Α στυνο
μ ία ς  απονεμήθηκε "Επαινος" και 
χορηγήθηκε υλική αμοιβή στους 
Αστυφύλακες Αντωνακόπουλο 
Φ ώ τιο και Γεω ργίουΔ ημήτρ ιοδ ιό - 
τι: "κατά την εκτέλεση δ ια τετα γμ έ
νης υπηρεσίας επ ιδεικνύοντας 
αυταπάρνηση, αυτοθυσία και απο- 
φασιστικότηταπ έτυχαν να δ ια σ ώ 

σου ν γυνα ίκα  στην κατο ικ ία  της ο- 
π ο ία ςε ίχ εεκδ η λω θ εί πυρκαγιά".

Προς όλο το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που έλαβε μέρος καθ' 
ο ιονδήποτετρόποσεμέτραΤάξηςΑσφάλειαςκαιΤροχαίαςκατάτηδιάρκεια 

διεξαγωγής τουόουΠαγκοσμίουΠρωταθλήματος Στίβου, εκφράζουμε την 
ευαρέσκειόμαςγιατηναπόλυτηεπιτυχίαστηδύσκοληαποστολήσας.

Οι Ελληνες Αστυνομικο ί όνδρες και γυναίκες εκτέλεσ α ν τα καθήκοντα 
τους, με το  καλύτερο δυνατό τρόπο, τιμώ ντας την πατρίδα μας διεθνώς, 
από την πρώτη στιγμή μέχρι και την αποχώριση του τελευ τα ίο υ  αλλοδα- 

πούαθλητήαπότηχώραμας.
Ιδ ια ίτερα  πρέπει να εξόρουμε το  γεγονός ότι η απ οτελεσματικότητα  

τω νμέτρω ν συνδυάστηκε με δ ιακρ ιτικότητα καιαψογη συμπεριφορά. Εί
μαστε βέβαιοι ότι θα σ υνεχ ίσ ετεναπ ρ ο σ φ έρ ετετ ιςυπ η ρεσ ίες  σας στον 

Ελληνικόλαόμετο ίδ ιοπνεύμακαιτονίδ ιοζήλο.

Θερμά συγχαρητήριασε όλους.
Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩ Μ Α ΙΟ Σ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Ο ΑΡΧΗΓΟ Σ
Α Θ Α Ν Α ΣΙΟ Σ ΒΑΣΙΛΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ

Αντιστράτηγος

Π ΕΝ ΘΗ ΤΟΥ ΣΩ Μ Α ΤΟ Σ

+ Αρχιφύλακας Κοτρώνης Βα
σίλειος. Γεννήθηκε το 1948 στο 

Π αλα ιοχώ ρι Φ θ ιώ τιδος. Κατετά- 

γητην4-2-1  97 2  κα ιυπηρέτησεσε 

δ ιά φ ο ρ ε ς  υπηρεσίες της Κρήτης 

και της Α.Δ. Βοιωτίας. Υπήρξε έγγα
μος και πατέρας ενός αγοριού και 
μιας κόρης. Απεβίωσε την 12-7- 
1997λόγωκαρδιακούνοσήματος.

+ Αρχιφύλακας Τζανής Α χιλ-
λέας.Γεννήθηκετο  1951 στον Πα
ραπόταμο Θ εσπρω τίας. Κατετά- 
γητην23-1  1 -74 .Υ ηή ρ ξεέγγα μ ο ς 
και πατέραςτριώ ντέκνω ν. Απεβίω

σε την 6-7  -77 λόγω  ανακοπής καρ
διάς ευρισκόμενος σε διατεταγμέ
νη υπηρεσία στονΑ.Σ.Λ ιά Θεσπρω

τίας, όπου υπηρετούσε. + Α ρ

χιφύλακας Κοτζαμπασόπουλος 
Ευθύμιος. Γεννήθηκετοέτος 1960 
στην Μ ελ ίκη  Η μαθ ίας Κατετάγη 
την 10 -3 -1 9 79  και υπηρέτησε σε 
δ ιά φ ο ρ ες  υπηρεσ ίες στην πε
ρ ιοχή της Μ α κεδον ία ς . Απεβ ίω σε 
την 12 -7 -1997

Επιμέλεια:Αρχ.Κω ν. Κούρος
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τ ν
Γ Ι Α  Τ Η Ν  Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α  

Τ Ο Ν  Π Α Ι Δ Ι Ω Ν  

Α Π Ο  Α Κ Α Τ Α Λ Λ Η Λ Α  

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

Δ ω δ ε κ ά λ ο γ ο ς  
κ α τ ά  τ η ς  β ί α ς

Η Ενωση Καταναλωτών, η Ποιότητα της Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) 
μας δίνει δώδεκα χρήσιμες συμβουλές για το πως θα 

προστατεύσουμε τα παιδιά μας 
από τα ακατάλληλα προγράμματα. 

Δύο στα οκτώ παιδιά, ηλικίας έως 12 ετών, αφιερώνουν 
περίπου 20 ώρες την εβδομάδα, για να παρακολουθούν 

διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση, 
σύμφωνα με έρευνα της AGB. 

Και επειδή τα "V - Chips" (τοποθετούνται 
στις τηλεοπτικές συσκευές και μπλοκάρουν τις σκηνές βίας) 

δεν έχουν έρθει ακόμη στην Ελλάδα, η ΕΚΠΟΙΖΩ μας 
θεωρούμε ιδιαίτερα χρήσιμο 

το δωδεκάλογο που ακολουθεί.

Οι 12 συμβουλές
•  Να κλείνετε κατά διαστήματα την τηλεόραση, εξηγώντας 

στο παιδί ότι η μικρή οθόνη δεν θα πρέπει να είναι συνεχώς 
ανοικτή.

•  Να ασκείτε κριτική στα δελτία ειδήσεων.

•  Να μην ξεχνάτε το παιδί σας μπροστά στη μικρή οθόνη, γιατ' 
μπορεί να αποδειχθεί ένας πολύ κακός φίλος του.

•  Να γίνει το τηλεοπτικό πρόγραμμα αφορμή για το διάβασμα 
κάποιου βιβλίου ή για μια επίσκεψη σε αρχαιολογικό χώρο.

•  Να παρακολουθείτε τηλεόραση μαζί με τα παιδιά σας, με- 
τατρέποντας έτσι την παθητική τηλεθέαση σε οικογενειακή δρα
στηριότητα.

•  Να ασκείτε κριτική και να συζητάτε με τα παιδιά σας για ό,τ 
βλέπετε στη μικρή οθόνη.

•  Οι τηλεοπτικοί "ήρωες" ή "σταρ" δεν θα πρέπει να γίνοντα 
πρότυπα για τα παιδιά σας.

•  Να δημιουργείτε τους δικούς σας αντί - ήρωες, επαινώντας 
το καλό και στιγματίζοντας το κακό. Η διαφήμιση δεν θα πρέπει vc 
είναι παραπλανητική.

•  Τοποθετείστε την TV στο σαλόνι και όχι στο παιδικό δωμάτιο 
Ετσι ε λ έ γ χ ε τε  καλύτερα την ποιότητα των προγραμμάτων 
αλλά και την απόσταση της οθόνης από τα μάτια των παιδιών σας

•  Διαμορφώστε το οικογενειακό πρόγραμμα στην TV σε ε 
βδομαδιαία βάση.

•  Μην αυξάνετε τον χρόνο τηλεθέασης των παιδιών κατά τγ 

διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή των εορτών.

•  Να μην ανταμοίβετε το παιδί με περισσότερα τηλεοπτικά 
προγράμματα.

Ο Ομιλος της
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ασφαλίζει 
με ειδικό

μειωμένο τιμολόγιο 
τα ιδιωτικά αυτοκίνητα 
του προσωπικού της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες 
θα απευθύνεστε στον πρώην συνάδελφό σας 

κ. ΑΡ. ΑΛΕΞ0Π0ΥΛ0 
στα τηλ. 6397 150 - 6016 459 

οικ. 80 46 334
κιν. 094 562489
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Κ ε ν τ ρ ί ζ ο ν τ α ς  το ο ας

μι α την ... Πο ι ν ι κ ή  Δ ι κ ο ν ο μ ί α
Συνεχίζουμε και αυτό το μήνα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλομής, 

από το φετινό διαμωνιομό των Δρκιφυλάκων που πραμματοποιήδηκε 
μετά το πέρας σεμιναρίου που παρακολούδησαν στη Σχολή Μετεκπαίδευσης -  επιμόρφωσης 

Στο παρόν τεύχος 9α περιληφδούν ερωτήσεις Ποινικής Δικονομίας 
(οι απαντήσεις δίνονται στο τέλος).

επ ιλέξτε λοιπόν από τ ις  απαντήσεις που περιλαμβάνονται σε κάδε ερώτηση 
την κατά την μνώμη σας σωστή και καλή σας επιτυχία!

1. Ο Αρχ/κας Α ' ε ν ερ γ ε ί αυτεπαγγέλτως προανάκριση, 
για αυτόφω ρο Π λημ/μα (κλοπή). Μ ετά  από κ α τ ' ο ίκον έ 
ρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1) Π εντακόσιες χ ιλ ιά 
δες δρχ., 2) Δύο βαρέλια  τυ ρ ί και 3) Ενα χρυσό ωρολόγιο  
χειρός, όλα αντικείμενα  κλοπής.

Ερωτάται τ ι πρέπει να κάνει ο Αρχ/κας για να δ ιασ φ αλ ί
σ ει την περαιτέρω  τύχη των κατασχεθέντω ν.

α. Τα χρήματα και το ωρολόγιο να τα καταθέσει στο Ταμείο Πα
ρακαταθηκών και Δανείων και να επισυνάψει το σχετικό γραμμάτιο 
στη Δικογραφία, το δε τυρί να το δώσει για φύλαξη σε γειτονικό 
παντοπωλείο, ορίζοντας τον Παντοπώλη φύλακα;

β. Να πουλήσει το τυρί και τόσο τα χρήματα από την πώληση, ό
σο και τα κατασχεθέντα χρήματα και το ωρολόγιο να τα καταθέσει 
στο Τ.ΠΔ. και να επισυνάψει στη δικογραφία το σχετικό γραμμά
τιο;

γ. Να πουλήσει το ωρολόγιο και το τυρ ί και να καταθέσει τα 
χρήματα από την πώληση αυτή και τα κατασχεθέντα στο Τ.ΠΔ. και 
να επισυνάψει στη δικογραφία το σχετικό γραμμάτιο;

2. Ο Ανθυπαστυνόμος Α, Δ ιοικητής ΑΧ . έχοντας πληρο
φ ο ρ ίες  ό τι ο περαστικός από την κωμόπολη Αθηναίος, έ 
μπορος Β, δ ια κ ινε ί μεγάλη ποσότητα ναρκω τικών ουσιών, 
θ ε ω ρ ε ί ό τ ι θα α π οβ εί μ ο ιρ α ία  γ ια  τη β εβ α ίω σ η  του  ε 
γκλήματος οποιαδήποτε καθυστέρηση και π ιστεύει ό τι έ 
χ ε ι εφ α ρ μ ο γή  η δ ιάταξη του Κ.Π.Δ. ό τι δύναται να εν ερ 
γήσει προανάκριση χω ρ ίς  προηγούμενη παραγγελία του κ. 
Εισαγγελέα. Ετσι απ οφ ασ ίζει να δ ιενεργήσει έρευνα στην 
ο ικ ία  του Γ φ ίλου  του Β. Ερωτάται τ ι πρέπει να κάνει ο Αν
θυπαστυνόμος, δεδομένου ότι στον Α.Σ. δεν υπ ηρετε ί άλ
λος ανακριτικός υπάλληλος.

α. Να ειδοποιήσει αμέσως τον κ. Εισαγγελέα, ώστε να του απο- 
στείλει το συντομότερο δικαστικό υπάλληλο για να συμπρόξει κα
τά την έρευνα;

β. Να προσλόβει ως β' ανακριτικό υπάλληλο τον Πρόεδρο της 
Κοινότητας;

γ. Να προσλόβει δύο ενήλικες μάρτυρες, αφού δεν υπάρχει β' 
ανακριτικός υπάλληλος;

3. Ο Αρχ/κας Α την 10.30 ' ώρα της 6 -7 -1997  κ α λ ε ί στο  
γραφ είο  του το μάρτυρα Β, για να τον ε ξ ε τά σ ε ι ως μάρτυ
ρα, για έγκλημα, για το οποίο εν ερ γ ε ί προανάκριση κατό
πιν παραγγελίας του κ. Εισαγγελέα.

Πράγματι ο Β μεταβα ίνε ι στο  γραφ είο  τουΑ , συνοδευό-

μενος από το Δικηγόρο του και παραδίδει έγγραφ η την κα
τάθεσ ή  του, την οποία ε ίχ ε  συντάζει ο Δικηγόρος του. Ε- 
ρω τάτα ι τ ι πρέπει να κάνει ο Αρχ/κας;

α. Να συντάξει επί της έγγραφης κατάθεσης του Β, έκθεση εγ- 
χείρισης και να δεχθεί την κατάθεση;

β. Να συντάξει έκθεση εγχείρισης επί της κατάθεσης αλλά να 
πάρει και συμπληρωματική κατάθεση του Β, αν η έγγραφη κατάθε
ση δεν είναι πλήρης;

β. Να μη δεχθεί καθόλου την έγγραφη κατάθεση και να εξετάσει 
εξαρχής το μάρτυρα Β;

4. Ο Α κ α τη γ ο ρ ε ίτα ι ό τ ι ε τ έ λ ε σ ε  έγκλη μ α  σ ε  βαθμό  
πλημ/τος (εξύβριση). Εναντίον του υπεβλήθη έγκληση και 
γ ι ' αυτό συνελήφθη και κρ α τε ίτα ι στο  Α.Τ. Η προσαγωγή 
του  σ το  A. Τ. έ γ ιν ε  την 12.00 ώ ρα της 5 -7 -1 9 9 7 . Ο Αρ
χ /κ α ς  Β ε ν ερ γ ε ί προανάκριση για την ανω τέρω  περίπτω
ση. Την 2 0 .0 0 ' ώρα της αυτής, ως άνω ημερομηνίας ο Α ο
δη γε ίτα ι ενώπιον του Α ρ χ /κα  Β, για να απολογηθεί. Τότε 
αυτός (ο Α) δηλώνει ό τι θ έλε ι πριν απολογηθεί να δ ιαβάσει 
τη δ ικογραφ ία  για να ιδ ε ί τ ι ακριβώς έχουν κα ταθέσ ε ι σε  
βάρος του ο παθών και οι μάρτυρες. Επίσης ζ η τ ε ί προθε
σμία 14 ωρών, για να έλθ ε ι ο δικηγόρος του να τον συμ
βουλεύσει και να προετο ιμάσει την απολογία του. Οταν ά- 
κουσε τα  ανω τέρω  α ιτήματα ο δικηγόρος του παθόντα Γ, 
άρχισε να δ ιαμαρτύρετα ι ό τι έ τσ ι ο δράστης Α θα επηρεά
σ ε ι τους μάρτυρες και θα φ οβ ίσ ε ι τον παθόντα. Ερωτάται 
τ ι πρέπει να κάνει ο Αρχ/κας Β;

α. Να ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα του δράστη, διότι έτσι επι
βάλλουν οι διατάξεις του Κ.ΠΔ. και να αγνοήσει τις διαμαρτυρίες 
του δικηγόρου του παθόντα Γ;

β. Να επιτρέψει στο δράστη Α να διαβάσει τη δικογραφία, αλλά 
να μη του δώσει την προθεσμία που ζητεί, διότι στις περιπτώσεις 
που ενεργείται προανάκριση για αυτόφωρα εγκλήματα δεν δίδε
ται προθεσμία;

γ. Να δώσει την προθεσμία των 14 ωρών, αλλά να μη δώσει την 
δικογραφία να τη διαβάσει ο δράστης Α, γιατί πράγματι αυτός θα 
απειλήσει και θα τρομοκρατήσει τους μάρτυρες όπως ισχυρίζεται 
ο δικηγόρος του παθόντα;

5. Ο Α ρ χ /κ α ς  ε ν ε ρ γ ε ί  π ροανάκρ ιση , γ ια  α υ τό φ ω ρ ο  
πλημ/μα. Στα  πλαίσια της προανάκρισης αυτής, κ α λ ε ί στο  
γραφ είο  του το μάρτυρα Β, για να τον εξετά σ ε ι. Πράγματι 
ο Β μεταβα ίνε ι στο  γρα φ είο  τουΑ , συνοδευόμενος από το
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Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

/ H a m
ΝΥΦΙΚΑ ■ ΒΑΠΤΙΣΊΊΚΑ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 
ΑΑΜΠΑΛΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.

Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωφ. 208), Αργυρουπόλη
τηλ. 9939732-9927673

Ο Π Τ Ι Κ Α
Γυαλιά Οράσεως-Γυαλιά Ηλίου 

Φακοί Επαφής-Έγχρωμοι Φακοί 
Ειδικές Παραγγελίες 

Παιδικό Τμήμα
2 0 %  ΕΚΠΤΩΣΗ

OpticDesign
Γωγώ Τσιμπερδωνη
Πτυχιούχος Οπτικός

Ιερά Οδός 270 <12242 Αιγάλεω 
Τηλ.: 5310407 < 5900735 

FAX:5819195

ΟΠΤΙΚΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Κυριακή Ιαντοριναίου
Πτυχιούχος Οπτικός

Πορταριάς 8 & Λαρίσης 
Αμπελόκηποι 

Τηλ.: 69.24.821

Δ Ε Κ Τ Α  Ο Λ Α  Τ Α  Τ Α Μ Ε Ι Α

ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΤΟΛΕΣ

Αστυνομίας* Αεροπορίας*Στρατού*Ναυτικού 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τώρα στα καταστήματα μας 
θα βρείτε πέραν της 
παραγγελίας και 
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 
Αστυνομίας, Στρατού, 
Αεροπορίας, Ναυτικού 
σε όλα τα μεγέθη 
(με ή χωρίς δικό σας ύφασμα και 
όλα τα παρελκόμενα στολής), 
καθώς και
ΤΖΑΚΕΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
σε όλα τα μεγέθη.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 

ΟΛΕΣ 0Ι ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32, 106 72 ΑΘΗΝΑ 
τηλ. 3612 651 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105, 115 26 (έναντι σχολής Αστυνομίας) 
τηλ. 6493 047, Fax 6493 046

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Εάν η μηχανή και το αυτοκίνητό σας απαιτούν 

την καλύτερη και πιο σοβαρή ασφάλεια, επικοινωνήστε μαζί μας. 
Οι επτά (7) μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες που εκπροσωπούμε 

εγγυώνται ολοκληρωμένη κάλυψη σε λογικές τιμές.

ΕΚΠΤΩΣΗ Ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ - ΠΥΡΟΣ · ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Β. ΠΟΛΙΤΗ
ΤΗΛ.: 95 15 568 ■ FAX: 95 60 201

Το πρακτορείο μας στα πλαίσια της αυξήσεως 
των τιμών των ασφαλίστρων σας παρέχει, 

τις πλέον συμφέρουσες τιμές
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Bonus - Malus 05 07 10

ΙΠΠΟΙ 0-6 15.990 22.238 31.980
8 17.858 24.972 35.676

10 20.936 29.310 41.879
12 22.000 30.800 44.000
14 25.106 35.148 50.214
20 27.218 38.000 54.438

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΠΛΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ ■ ΠΥΡΟΣ ■ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Β. ΠΟΛΙΤΗ
ΤΗΛ.: 95 15 568 - FAX: 95  60  201



δικηγόρο του Γ. Ε κεί ο Β απ α ιτε ί όπως κατά την εξέτα σ ή  του 
παρίσταται και ο δικηγόρος του Γ, για να τον συμβουλεύει, 
ώ σ τε  να μην πέσει σ ε λάθη ή αντιφάσεις. Ερωτάται τ ι πρέ
πει να κάνει ο Αρχ/κας Α;

α. Να εξηγήσει στο δικηγόρο Γ και το μάρτυρα Β, ότι η εξέταση 
των μαρτύρων κατά την προανάκριση είναι μυστική και ως εκ 
τούτου ο δικηγόρος δεν δικαιούται να παρίσταται κατά την εξέτα 
ση του Β;

β. Να επιτρέψει την παράσταση του δικηγόρου Γ, αλλά να συ
στήσει σ' αυτόν ότι αν επιχειρήσει να συμβουλεύσει τον μάρτυρα 
την ώρα της εξέτασής του, θα απομακρυνθεί και δεν θα του επι- 
τραπεί να παρίσταται πλέον;

γ. Να ειδοποιήσει και το δικηγόρο του κατηγορουμένου Δ, για να 
παρίσταται και αυτός, κατά την εξέταση του Β, ώστε να αποφευ
χθούν τυχόν παράπονα ή κατηγορίες κατά του Αρχ/κα Α, για μερο- 
ληψία σε βάρος του;

6. Ο Αξιω ματικός Υπηρεσίας Αρχ/κας Γ, πληροφορείτα ι 
ότι πλησίον του Α.Τ. άγνωστος Τσιγγάνος π ω λ ε ίμ ετα χ ε ι
ρ ισ μένα  ραδ ιοκα σ ετόφ ω να  αυτοκινήτω ν. Μ ε εν έρ γ ε ιές  
του ο Τσιγγάνος οδηγείτα ι ενώπιον του και δ ιαπ ιστώνεται 
ότι τα  ραδ ιοκασ ετόφ ω να  ε ίνα ι προϊόντα κλοπής, την ο
ποία ε ίχ ε  διαπράξει ο Τσιγγάνος, πλην όμως η κλοπή αυτή  
ε ίχ ε  γ ίν ε ι προ 10ημέρου. Ερωτάται τ ι πρέπει να κάνει ο 
Αρχ/κας Α ξ/κός  Υπηρεσίας;

α. Να αφήσει τον τσιγγάνο ελεύθερο, διότι η κλοπή δεν είναι αυ
τόφωρο έγκλημα πλέον, αλλά να ενεργήσει προανάκριση διότι υ
πάρχει κίνδυνος από την αναβολή;

β. Να αρχίσει αμέσως προανάκριση, έστω και αν δεν είναι αυτό
φωρο το έγκλημα της κλοπής, να ενημερώσει αμέσως τον κ. Ει
σαγγελέα Πλημ/κών και να ενεργήσει περαιτέρω σύμφωνα με τις 
οδηγίες του;

γ. Να στείλει αμέσως τον τσιγγάνο στον Εισαγγελέα Πλημ/κών, 
με μία ή δύο ένορκες καταθέσεις ώστε αυτός (Εισαγγελέας! να 
τον παραπέμψει στον τακτικό ανακριτή, διότι το έγκλημα δεν είναι 
αυτόφωρο και δεν μπορεί ο Αρχ/κας να ενεργήσει προανάκριση;

7. Ο Αρχ/κας Α υπ ηρετε ί σ ε απομακρυσμένο Α.Σ. και ε 
ν ερ γ ε ί προανάκριση, κατόπιν παραγγελίας του κ. Εισαγγε
λέα, για έγκλημα σ ε βαθμό Πλημ/τος.

Ο Β γερμανός υπήκοος, πρέπει να ε ξ ε τα σ θ ε ί ως μάρτυ
ρας, πλην όμως δεν γνω ρ ίξε ι την ελληνική γλώσσα, αλλά 
μόνο τη γερμανική. Ο Αρχ/κας Α γνω ρ ίξε ι άριστα τη γερ
μανική γλώ σσα, αλλά δεν υπάρχει άλλος ανακρ ιτικός υ
πάλληλος στον Α.Σ. Ερωτάται τ ι πρέπει να ενεργήσει ο Αρ-
χ/χας;

α. Να εξετάσει το μάρτυρα Β ο ίδιος, στη γερμανική γλώσσα, πα
ρουσία δύο ενηλίκων μαρτύρων;

β. Να αναφέρει το γεγονός στον κ. Εισαγγελέα και να λάβει οδη

γίες;
γ. Να συστήσει στο μάρτυρα Β να γράψει ο ίδιος την κατάθεσή 

του στη γερμανική γλώσσα και να επισυνάψει αυτή, ως έχει στη δι
κογραφία;

8. Η προαιρετική καταγγελ ία  κάποιας αξιόποινης πράξης 
που γ ίνετα ι προς την αρχή από τον αδικηθέντα ή από τον 
νόμιμο αντιπρόσωπό του καλείτα ι:

α. Ιδιωτική μήνυση;
β. Εγκληση;
γ. Δημόσια μήνυση;
9. Σε έγκλημα το οποίο δ ιώ κετα ι μ ε  έγκληση ο παθών έ 

χ ε ι συμπληρώσει το 17ο έτος  της ηλικίας του. Δ ικαίω μα να 
υποβάλει έγκληση έχει:

α. Μόνον ο παθών;
β. 0  παθών και ο νόμιμος αντιπρόσωπός του; 
γ. Μόνον ο νόμιμος αντιπρόσωπός του,
7 Ο. Το αξιόποινο ε ξ α λ ε ίφ ε τα ι αν η έγκληση δεν υποβλη

θ ε ί  από εκε ίνον  που έχ ε ι το δ ικαίω μα να εγκα λέσ ει μέσα  
σ ε τρ ε ις  μήνες από την ημέρα που έλαβε γνώση; 

α. Για την πράξη που τελέστηκε;
β. Για το πρόσωπο το οποίο τη διέπραξε ή για έναν από τους 

συμμέτοχους της πράξης;
γ. Γ ια την πράξη που τελέστηκε και για το πρόσωπο το οποίο τη 

διέπραξε ή για έναν από τους συμμέτοχους της πράξης;
7 7 . Οταν ο αρμόδιος για την επ ίδοση δ ικογράφ ω ν δεν  

βρει στην ο ικ ία  του εκε ίνο ν  στον οποίο πρέπει να γ ίνει η 
επίδοση ούτε συγκάτοικο ή θυρωρό ή υπηρέτη ή β ρε ι αυ
τούς αλλά αρνηθούν να το  παραλάβουν κα ίτο ι η επ ίδοση  
ε ίνα ι εμπρόθεσμη:

α. Θα επιστρέφει το δικόγραφο ανεκτέλεστο; 
β. Θα θυροκολλήσει το δικόγραφο παρουσία ενός μάρτυρα; 
γ. Θα επιδόσει το δικόγραφο στον δήμαρχο ή στον πρόεδρο της 

κοινότητας ή στον ιερέα της ενορίας;
7 2. Τα έγ γ ρ α φ α  για εμ φ ά ν ισ η  σ το  ακροατήρ ιο  (δ ικό

γραφα) τω ν διαδίκων, τω ν μαρτύρω ν και τω ν πραγματο- 
γνωμόνων, εφ ό σ ω ν  δ ιαμένουν σ την Ελλάδα ε ίν α ι γνω
στής διαμονής κα ι δεν συντρέχουν λόγοι σύντμησης της 
προθεσμίας επιδίδονται: 

α. Δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο; 
β. Εικοσιπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο; 
γ. Σαράντα τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο;
7 3. Οταν ο κατηγορούμενος ε ίνα ι ανήλικος (κάτω  τω ν  

δ εκ α εφ τά  ετώ ν) ο μάρτυρας ο οποίος ε ίνα ι σ τενός συγ
γενής του κατηγορουμένου: 

α. Δικαιούται απλώς να αρνηθεί να καταθέσει; 
β. Μπορεί να καταθέσει εάν το επιθυμεί; 
γ. Είναι υποχρεωμένος να καταθέσει;
7 4 . Συντρέχουν ό λες  ο ι νόμ ιμες προϋποθέσεις για τη  

δ ιεν έρ γε ια  κ α τ ' ο ίκον έρευνας τη νύκτα σ ε  ιδ ιω τική  κα
το ικ ία :

Την έρευνα επ ιτρέπετα ι να ενεργήσουν:
α. Ανακριτικός υπάλληλος της Αστυνομίας με δεύτερο ανακριτι- 

κό υπάλληλο συνάδελφό του;
β. Ανακριτικός υπάλληλος της Αστυνομίας με δεύτερο ανακριτι- 

κό υπάλληλο εκπρόσωπο της δικαστικής αρχής (εισαγγελέα, ανα
κριτή, ειρηνοδίκη ή πταισματοδίκη);

γ. Εκπρόσωπος της δικαστικής αρχής (εισαγγελέας, ανακριτής, 
ειρηνοδίκης ή πταισματοδίκης) με δεύτερο ανακριτικό υπάλληλο 
αστυνομικό ή άλλον;

7 5. Η σύλληψη του δράστη χω ρ ίς  ένταλμα σύλληψης ε 
π ιτρέπεται όταν:

α. Υπάρχει κίνδυνος εκ της αναβολής; 
β. Το έγκλημα είναι αυτόφωρο;
γ. Είναι γνωστής διαμονής και το έγκλημα δεν είναι αυτόφωρο;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
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Δύο κλέφτες βρίσκονται στον ηλεκτρικό σταθμό.
- Τί λες, λέει ο ένας στον άλλο, παίρνουμε το τρένο;
Και ο άλλος αφηρημένος:
- Ναι, αλλά πού θα το κρύψουμε;

©  Ρωτούν μια γιαγιάκα 87 ετών;
- Τί θέλεις γιαγιάκα; Να σε παντρέψουμε ή να σου αγοράσουμε δύο κιλά 

σύκα;
-Αχ παιδάκι μου! Εχω ιγώ τώρα δόντια για σύκα;

©  - Γιαννάκη, από ποιόν νικήθηκαν οι Πέρσες;
- Συγνώμη, κυρία, δεν παρακολουθώ το πρωτάθλημα!

Ενας μεθυσμένος επιστρέφει αργά τη νύχτα στο σπίτι του, αλλά δεν 
κατορθώνει ν' ανοίξει την πόρτα. Κάνει τόση φασαρία ώστε η γυναίκα του 

βγαίνει από το παράθυρο και του φωνάζει:
- Εχασες πάλι το κλειδί... Στάσου να σου πετάξω ένα άλλο.
- Πέταξέ μου καλύτερα μια κλειδαρότρυπα της φωνάζει εκείνος. Αυτή 

δεν μπορώ να βρω.

©  Πώς πέθανε ο τελευταίος Πόντιος ορειβάτης;
- Αφησε το σχοινί για να ξύσει τη μύτη του!

©  Στην είσοδο της πολυκατοικίας στέκεται κάποιος και ψιθυρίζει:
- Η θύρα, της θύρας...
- Τί κάνεις εσύ εδώ; ρωτάει ο θυρωρός.
- Να, δεν βλέπεις; Στην πόρτα γράφει: “Κλίνετε την θύραν".

©  - Γκαρσόν, μια μύγα στη σούπα μου.
Κι ο Πόντιος:
- Ελάτε τώρα. Πόση σούπα μπορεί να σας φάει μια μύγα!

©  Στο τραπέζι ο μικρός Νίκος θέλει να μιλήσει.
- Πάψε του είπε ο πατέρας του. Τα παιδιά δεν μιλούν πριν τελειώσει το 

φαγητό.
Αφού έφαγε ο Νικολάκης, τον ρώτησε ο πατέρας του τι ήθελε να πει.
- Οταν πήγα στην αποθήκη και έβαλα στις μπουκάλες κρασί από το βα

ρέλι, ξέχασα να κλείσω την κάνουλα.

Γ Η ίΙΜ ίΣ
•  "Το κρυστάλλινο ποτήρι δεν αλλάζει την πικρή γεύση”.
•  "Συνήθως παραδεχόμαστε τα μικρά μας ελαττώματα, για να πεί- 

σουμε τους άλλους, ότι δήθεν δεν έχουμε μεγάλα". (Μίλτων)
•  "Δεν είναι τα πλούτοι φίλοι, αλλά οι φίλοι πλούτη" (Παροιμία)
•  "Μιλάμε πολύ για το Θεό και λίγο με το Θεό"
•  "Αληθινός φλος είναι εκείνος που στους γύρω εξυμνεί τα προ- 

τερήματά μας ενώ σε μας λέει τα ελαττώματά μας" (Σενέκας"
•  Άριστη οικογένεια είναι εκείνη που δεν χρει'άζεται τίποτα το πε

ριττό και δεν στερείται τίποτα το αναγκαίο" (Πιττακός)
•  “Αν θέλεις να γευτής καλά τη γλύκα του χουρμά, να τον δώσεις σ' 

ένα φτωχά1 (Αραβική παροιμία)
•  "Υπάρχουν τρεις γνώμες που λαμβάνω υπόψη μου: η δική μου, η δική 

σου και η σωστή"!
•  "Οταν κάνεις ένα ρουσφέτι, δημιουργείς, ενενήντα εννέα δυσαρε- 

στημένους και έναν "αγνώμονα".
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Π  Τα παιδάκια με ε ιδ ικές ανά- 

V  γκες έχουν και...ειδικά τα

λέντα! Οπως "’ανακάλυψ αν" λο ι
πόν, ο ένα σχολείο  της Καλαμά

τας, τα πιτσιρίκια που παρουσιά

ζουν "ιδ ια ιτερότητες" έχουν μια 
ξεχω ριστή ευα ισθησ ία στη μου

σική. Ετσι, αποφασίστηκε οι μαθη

τές του Ειδικού Σχολείου  Καλα
μάτας να πηγαίνουν πλέον τακτι

κά στο Δ ημοτικό Ω δ ε ίο  της πό

λης, από όπου και εμπνέονται ε 
ντυπω σιακές....ζω γραφ ιές μετα
φράζοντας τις νότες σε πινελιές. 
Η πρωτοβουλία αυτή, είναι μονα
δική στη Ελλάδα και ίσω ς θ’άπρε- 

πε να παρακινήσει όλα τα "ειδικά" 
σχολεία  του τόπου, ώστε τα παι
δάκια που πηγαίνουν σ αυτά να α
ποκτήσουν, αν όχι μουσική ή εικα
στική παιδεία, τουλάχιστον κοινω 

νική πρόσβαση σε κάτι που τους 

κεντρ ίζε ι το ενδ ιαφέρον.

Ερωτήλος δ ιαρρήκτης συ- 

νελήφθη στο Ισραήλ μέσω 
του....κινητού τηλεφώνου που ε ίχ ε  
κλέψει από ένα των θυμάτων του. 

Την ιδ έα  να τηλεφ ω νήσ ει στον 
κλέφτη ε ίχ ε  νεαρή αστυνομικός, 
που π ροσ π ο ιήθηκε ό τι αναζη- 
τούσε"ραντεβουδάκ ι" με τυχαία 
τηλεφωνήματα. Ο  διαρρήκτης ε- 
η ε ίσ θ η , κ α ν ό ν ισ ε  σ υνάντησ η , 
στην οποία μετέβη με κλεμμένο 

αυτοκίνητο, και αντέδρασε ενθου- 
σ ιω δώ ς στη θέα της κοπέλλας. Η
ταν όντως γοητευτική. Του πέρασε 
τις χειροπέδες την ώρα που εκε ί

ν ο ς  ε π ιχ ε ιρ ο ύ σ ε  να  την χ α ι
ρετήσει με εναγκαλισμό. ..

Μ  Ο ι φ ιλόστοργο ι γο νε ίς  δεν 

V  εκτιμώνται, κατά τα φ α ινό 
μενα, στους κύκλους της αίρεσης 
"ΤαΒηθά", που εδρεύει στις ΗΠΑ, 
αλλά δ ια θέτε ι οπαδούς και στη 
γαλλική περιοχή του Πο. Μετά τον 
θάνατο ενός νηπίου 19 μηνών α
πό ασιτία, η αστυνομία συνοδευό- 
μενη από γιατρούς επέδραμε σε 
δύο αγροκτήματα μελών της α ί

ρεσης, όπου ζουν εκατό ενήλικες 
και εβ δομήντα  περίπου παιδιά. 
Στόχος των αρχών είνα ι η ιατρική 
εξέταση των παιδιών, αλλά και τυ
χόν αρρώ στω ν ενηλίκω ν, λόγω

των ενδε ίξεω ν ότι τα μέλη της α ί

ρεσης άφηναν αβοήθητους τους 

α σ θενείς  και αδυνάτους. Οπως 

ανακοινώ θηκε από την ε ισ α γγε

λία, οι γο νε ίς  του παιδιού που πέ- 
θανε προφυλακίστηκαν.

Η ηλικία τους δεν εμπόδισε 

ένα πεντάχρονο κοριτσάκι 
και ένα οκτάχρονο αγόρι να κλέ
ψουν το ποσό των 6 0 0  εκατομ

μυρίων τουρκικών λιρών [πρίπου 

. 2 0 0 . 0 0 0  δραχ] από το υποκα
τάσ τημα της το υ ρκ ική ς  Α γ ρ ο 

τικής Τράπ εζας της πόλης Κο- 

τζαέλ ι. Η κλοπή έγ ιν ε  πριν δύο 
μήνς. Το ένα από τα παιδιά απα

σχόλησε τον ταμία της τράπεζας 
τπ στιγμή που το άλλο έκλεβε τα 

χρήματα. Τελικώς, οι μ ικροί προ- 
δόθηκαν από μία πράξη που χα
ρακτηρίζει τα μικρά παιδιά. Η κα
τανάλωση πολυάριθμων σοκολα- 
τών και ζαχαρωτών προκάλεσαν 
υποψίες. Οπως αποδείχθηκε, ε ί

χαν ξοδέψ ει 4 0  εκατομμύρια λ ί

ρες για γλυκά, ενώ τα υπόλοιπα 
χρήματα τα είχαν κρύψει σε ένα 
πάρκο.

—^•Α ν ο ιγ ο κ λ ε ίν ο ν τα ς  τα βλέ- 
ρα του αρ ισ τερού  του 

ματιού κατόρθωσε να γράψει ένα 
β ιβλ ίο  150 σελίδω ν ο Γάλλος δη

μ ο σ ιο γ ρ ά φ ο ς  Ζ α ν  Ν τ ο μ ιν ίκ  
Μπομηί, ο οποίος έμε ινε παρά

λυ το ς  και α ν ίκ α ν ο ς  να επ ικο ι
νω νήσ ει ύστερα από καρδ ιακή  
προσβολή που υπέστη. Ο ι μύες 
του αριστερού του ματιού και ο ε
γκέφ αλος του ήταν τα μόνα όρ 
γανα που δεν επλήγησαν και του 
έδω σαν τη δυνατότητα να περι
γράφει και μάλιστα μ ε χιούμορ 
την παραμονή του στο νοσοκο
μείο  επί 15 μήνες. Μ ία  δακτυλο- 

γ ρ ά φ ο ς  επ ανελάμβανε την αλ
φαβήτα και περίμενε το νεύμα του 
Μπομπί για να καταγράψει κάθε 
γράμμα ξεχωριστά. Στην αρχή οι 
δύο συνεργάτες κατόρθωσαν να 

γράφουν μισή σελ ίδα  την ημέρα, 
στη συνέχεια όμω ς όταν τελειο 
ποίησαν τον κώδικα επ ικοινωνίας 
τους, έφθαναν να γράφουν τρεις 
σ ελ ίδ ες  την ημέρα. Η διακτυλο- 
γρ ά φ ο ς  παραδέχθηκε σε συνέ
ντευξη της στο περιοδικό "Παρί 
Μ ατς" ότι η συνεργασία της υπήρ
ξε  εξα ιρετικά  επίπονη. "Ενοιωθα 

ότι ο Ζαν Ν τομ ιν ίκ ε ίχ ε  την ανά
γκη να απαλλαγεί από μ ία  συσ
σώρευση λέξεω ν στη μνήμη του. 

Επρεπε όμω ς να τον απελευθερώ

σω από το κείμενο το γρηγορό

τερο δυνατόν", ανέφ ερε η υπομο

νετική συνεργάτρια του Μπομπί.

® Αν οι τσαντάκηδες" του Α μ 
στερνταμ  ε ίνα ι τα χ ε ίς  και 

ευέλικτοι, στο μέλλον ο ι αστυνο
μ ικο ί θα είνα ι ταχύτεροεη αστυ

νομ ία  μελετά να ρ ίξε ι στο κατόπι 

τους αστυνομικούς που θα περι- 
πολούν με ....πατίνια! Τα μέλη της 
νέα ς  επ ίλεκτης μ ονάδα ς ε ίνα ι 

νεαροί με....καλή ισορροπία, πά

θος για τα πατίνια και πίστη στην 
εκτέλεση του καθήκοντος -με ο- 

ποιονδήποτε τρόπο. Ο ι πρώτες πε
ριπολίες άρχισαν δοκιμαστικά, και 

αν όλα πάνε καλά,η ζωή όσων βρ ί
σκονται από την άλλη πλευρά του 

νόμου αναμένεται να γίνει πατίνι....

Ο ι όποιες προσπάθειες κυ- 
βερνητικών υπηρεσιών για 

την "αστυνόμευση" του Ιντερνέτ, 
που έχουν ως κύριο στόχο τον πε
ρ ιορισμό της δ ιακίνησης πορνο

γρ α φ ικο ύ  υλικού μέσω  του πα
γκόσμιου διαδικτύου είνα ι καταδι

κασμένες σε αποτυχία σύμφω να 
τουλάχιστον με την άποψη Βρετα

νώ ν ε ιδ ικώ ν .’Έ ίνα ι τόσ ο τερά 

στια. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δ ε
κάδες εκατομμύρια σ ελ ίδ ες  στο 

διαδίκτυο, οι οποίες είνα ι πρακτι
κά αδύνατο να ελέγχοντα ι συνε

χώς", υποστήριξε ο διευθυντής του 
βρετανικού περιοδικού "IINTERNET 
MAGAZINE" Μάθιου Μπαθ με α
φορμή την ανακοίνωση της γερμα
νικής αστυνομίας για τη σύσταση 
ειδικής υπηρεσίας ελέγχου του υλι
κού που διακινείται μέσω του πα
γκόσμιου διαδικτύου.

Ο  Μ ια  πρωτότυπη κλοπή, αλ

λά  μ ε ά δ ο ξ ο  τ έ λ ο ς  γ ια  
τους κλέφ τες σημειώ θηκε σε ε 
στιατόρ ιο  του Μ πουένος Α ιρ ες. 
Δύο νεαρο ί εισήλθαν στο εστιατό- 
ρ ιο , ζ ή τη σ α ν  να  χ ρ η σ ιμ ο 
ποιήσουν τις τουαλέτες και ύστε
ρα από λ ίγ ο  βγήκαν τρέχοντος 
κρατώντας υπό μάλης τη λεκάνη 
της τουαλέτας. Στη συνέχεια επι
β ιβάστηκαν σε μηχανάκι που ε ί
χαν παρκάρει έξω  από το εστια
τ ό ρ ιο  κα ι ε π ιχ ε ίρ η σ α ν  να 
διαφύγουν. Δεν τα κατάφεραν, ό 
μως, συνελήφθησαν λ ίγα  τετρά

γωνα πιο κάτω. Π

Επιμέλεια:
Π .Υ . Α φ ρ ο δ ίτη  Κ ο κ κ ίν ο υ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Ο  Σεπτέμβριος είνα ι ο ένατος 

μήνας του Γρηγορ ιανού ημερο 
λογ ίου  με δ ιάρκεια  30  ημερώ ν 

Η ονομασ ία  του προέρχεται από 
το λατιν ικό  septem, δηλαδή τον 
α ρ ιθμό  επτά, γεγο νό ς  που υπο

δηλώνει ότι ο μήνας αυτός ήταν 
ο έβ δ ο μ ο ς  μήνας του αρχα ίο ι, 
δεκάμηνου ρω μαϊκού ημ ερ ολο 

γίου.
Α ρ γ ό τε ρ α , με την π ροσθήκτ 

των μηνών Ιανουάριου και Φ ε
βρουάριου στην αρχή του έτους 

Ο  Σ ε π τέ μ β ρ ιο ς  μ ετα κ ιν ή θ η κ ε  

στην ένατη θέση χω ρ ίς  να αλλά 

ξει την ονομασ ία  του.
Κατά τους  β υ ζα ν τ ιν ο ύ ς  χρ ό  

νους το έτος και οι Ινδ ικτιώ νες 
άρχιζαν τον Σεπτέμβριο, σύμφω 

να με τα πρώτο - χρ ιστιανικά έ 
θ ιμα της Ο ρ θό δ ο ξη ς  Ανατολικής 

Εκκλησίας η οποία μέχρ ι σήμερε 
γ ιορτάζει την πρώτη Σεπτεμβρίου 
ω ς αρχή της Ινδίκτου, οπότε αρ

χ ίζε ι και το εκκλησ ιαστικό έτος.

Γ ι’ αυτό τον λ ό γ ο  οι Π άτμ ιο ι 
θεω ρούσαν την 1 η Σεπτεμβρίου 
ως Πρω τοχρονιά και την ονόμα 
ζαν  "Πρω τοσετεμπρίαν", ενώ ο 

Ν ισύρ ιο ι και ο ι Κώοι την ονόμα 

ζαν  "Κ α λο χρ ο ν ιά " ή "Α ρ χ ιχ ρ ο 

νιά".
Ο  Σεπ τέμβρ ιος συνδέετα ι κα 

με άλλες προλήψεις του ελληνι

κού λαού. Ετσι, σε δ ιά φ ο ρες  πε
ρ ιο χ έ ς  της Ε λλάδος η 1 η Σε
πτεμβρίου θεω ρείτα ι ως η "ημέ
ρα του Χρονογράφου" επειδή πι
σ τεύ ο υ ν  ό τι τό τε  ο Χ ά ρ ο ντα ς  
"γράφ ει" αυτούς που πρόκειται vc 
πεθάνουν στη δ ιάρκεια  του έτους 
Γι’ αυτό σπάνε ρόδια  την ημέρε 
αυτή μπροστά στην ε ίσ ο δ ο  του 

σπιτιού την οποία σ τολ ίζουν με 
άνθη, για να ξορκ ίσ ουν τον δρε 
πανηφόρο Χάρο.

Ο  Σεπτέμβριος έχε ι δ ιά φ ο ρες  
λα ϊκές  ο νομα σ ίες  που προέρχο 
νται από τις ιδ ιότητές του. Α ναφ έ 
ρετα ι ως Ο ρ τυκο λό γο ς και ως 
Τρυγητής. Σε κάποια μέρη τον ο 
νομάζουν Χινόπωρο επειδή από 
τότε α ρ χ ίζε ι η εποχή του φ θ ινο  
πώρου. Σε άλλες περιοχές ονο 
μ ά ζε τα ι Α ϊ Ν ικ ή τα ς  λ ό γω  της 
εορτής του ομωνύμου αγίου στις 
15 του μηνάς και Σταυριάτης , ο 

ν ο μ α σ ία  που ο φ ε ίλ ε τ α ι στην 
γ ιο ρ τή  της Υ ψ ω σ ης του Τ ιμ ίου  
Σταυρού, που εορτάζετα ι στις 14 

Σεπτεμβρίου.

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Ε π ι θ ε ώ ρ η ση - 6 0 8  - Σ ε π τ  έ μ β ρ ι  ο ς 1 9  9 7



εκβε%Η ε ι κ Α%τ / κ Ω μτεχΜΩΜ
και  Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α !

Η "Αστυνομική Επιθεώρηση",
με σκοπό την ενεργοποίηση to υ καλλιτεχνικού δυναμικού του Σώματος 

και την επικοινωνία μεταξύ των Αστυνομικών, 
σχεδιάζει να οργανώσει τους τελευταίους μήνες του 1 99  7,

ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΝ ΤΕΧΝΩΝ(Ζωγραφική, Αγιογραφία, Ξυλογλυπτική κ.λπ.) και ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. 
Για τη φωνογραφία το θέμα da είναι Ελεύάερο(Α/Μ έγχρωμο ή slide) 

και ο αριάμσς φωτογραφιών απεριόριστος.
Προσκαλούνται οι Αστυνομικοί και Πολιτικοί υπάλληλοι του Υ.Δ.Τ που επιάυμούν 

να λάβουν μέρος στην έκάεση, να δηλώσουν έγκαιρα 
και πάντως μέχρι 3 0 -9 -9 7  ενδιαφέρον στην Οργανωτική Επιτροπή,

για τις Εικαστικές Τέχνες:
Α7Α’ ΠΑΡΑΔΕΙΣΑ Ιωακείμ τηλ. 6 9 2  25  1 9 και A7A’ ΤΡΥΦΕΡΗ Θεόδωρο, τηλ. 6 4 5 6 4 4 0 ,

και για τη Φωτογραφία:
Α7Α’ ΖΩΓΡΑΦΟ Νικόλαο, τηλ. 6 4 4 3 6 4 2  και Υ7Α’ ΘΩΜΑΚΟ Δημήτριο τηλ. 6 4 6  1 0 0  1.

Η Εκάεση da οργανωθεί σε δημόσιο κτίριο των Αάηνών που da επιλεγεί αργότερα - 
ανάλογα με τον αριάμό των ενδιαφερομένων-

Οι Φωτογραφίες να είναι επώνυμες και μετά την έκάεση da επιστραφούν στους κατόχους τους, οι 
δε διαστάσεις των δεν da πρέπει να είναι μικρότερες των 2 0 x2 5  εκατοστών.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΑ 
ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ 
INTERNET 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
MULTIMEDIA

COMPUTERS

UUU-ViVOVU

με συνεχώς ανανεωμένα
προγράμματα
VIDEO - ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟ
Θέματα του BBC
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

(απέναντι από το Δπμ. Σχολείο Παναγίας Φανερωμένης Θεσ/νίκης) Τηλ. / Fax 634 264

Σ ε π τ έ μ β ρ ι ος 1 9 9 7 - 6 0 9  - Αστ υ νεψπ<ή  Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η



1  ΗΤμηματάρχηςτου2ου 

Τ μήματος της Δ/νσης Ελεγκτη

ρίου Δαπανών του ΥΑΤ κα Αγ

γελική Μαρτέκα συζ. Βασιλείου, 

ευχαριστεί θερμά τον Ομιλο Φί- 

Η α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία  μας λων Αστυνομίας Αθηνών, για την
κατ'εξαίρεση βράβευση της κό

ρης της Χρυσούλας η οποία πρώτευσε πέρυσι στα Τ.Ε.ΦΑ Παν/μίου 

Θεσ/νίκης, συμμετέχοντας στις Πανελλήνιες εξετάσεις για πρώτη φορά.

® Ο Πρόεδρος του εκπολιτιστικού Συλλόγου Συνοικίας "ΜΑΚΡΥΓΙΑΝ- 

ΝΗ" κ. Σπάρος Μαρίνης, εκφράζει τα θερμά του συγχαριτήρια προς όλο 

το προσωπικό του Αστυν. Τμήματος Πάτρας, για την αμέριστη συμπαρά

σταση που τους πρόσφεραν, καθώς και την μεγάλη τους συμβολή κατά το 

διάστημα των εργασιών καθαρισμού, περίφραξης, δενδροφύτευσης των 

όχθων του χειμάρου Γλαύκου στο ύψος της συνοικίας τους και γενικά της α

νάπλασης της περιοχής Νομ. Αυτοδιοίκησης Αχαίας και το Δήμο Πατρέων.

Ι Ο  Επίκουρος καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θεσ/νίκης κΑρ- 

γύρης Πισιώτης, ευχαριστεί θερμά και συγχαίρει τον Τροχονόμο κ. Γιώργο 

Βιλαδέρη που υπηρετεί στη Δ/νση Τροχαίας Κινήσεως Θεσ/νίκης, γιατί 

βρήκε και του παρέδωσε τον χαρτιφύλακά του τον οποίο είχε χάσει πρό

σφατα καθ'οδόν για τη δουλειά του. Ο χαρτοφύλακας περιείχε χρήματα, 

βιβλιάριο καταθέσεων, επιταγή και άλλα χρήσιμα έγγραφα.

1  Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Πειραιά κ. Παναγιώ

της Αλαμάρας, σε ευχαριστήρια επιστολή του προς το κ. Δ/ντή Τροχαίας 

Πειραιά αναφέρει: "Κύριε Διευθυντά. Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Πει

ραιά αισθάνεται την υποχρέωση να εκφράσει τις ευχαριστίες του για την μεγάλη 

συμβολή της Τροχαίας Πειραιά στην επιτυχή διεξαγωγή του "ΓΎΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 97".

Η μέχρι σήμερα άψογη συνεργασία μας στον τομέα αυτό επιβεβαιώνει 

τα φίλαθλα αισθήματα τόσο της ηγεσίας της Τροχαίας Πειραιά όσο και ό

λου του Προσωπικού, γεγονός που ενισχύει την προσπάθεια του Αθλητι

κού Ορργανισμού για την αναβάθμιση του Πειραϊκού Αθλητισμού".

1  Ο Δήμαρχος Ελους Ν. Λακωνίας κ. Θεόδωρος Μπόλλας, συγχαίρει το 

Διοικητή και όλο το Αστυνομικό Προσωπικό του Α.Τ. Βλαχιώτη Λακωνίας για 

την επιτυχία τους στη δίωξη ναρκωτικών (φυτεία ΓλυκόβρυσηςΙ και τους 

εύχεται κάθε επιτυχία στο μέλλον.

® Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λάστας Αρκαδίας κ. Παπαζαφειρό- 

πουλος Παναγιώτης, συγχαίρει την Ελληνική Αστυνομία και ιδιαίτερα όλους 

εκείνους τους Αστυνομικούς που έλαβαν μέρος στην ανεύρεση του εξα- 

φανισθέντος στην περιοχή της κοινότητάς τους, ανηλίκου βοσκού Παπα- 

γεωργίου Αναστασίου.

1  Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Ποντίων Αξιωματικών "ΑΛΕ

ΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ “ Υποπτέραρχος ε.α. κ. Γεώργιος Τσαλουχίδης σε, 

ευχαριστήρια επιστολή του που απευθύνει προς τον Υπουργό Δημόσιας

Τάξης κ. Γεώργιο Ρωμαίο, μεταξύ άλλων αναφέρει:" Κύριε Υπουργέ Εχου

με την τιμή να σας κάνουμε γνωστό, ότι τα αποκαλυπτήρια του Επιτάφιου 

Μνημείου του Κωνσταντίνου Υψηλάντη στο Κιέβο της Ουκρανίας τελέστηκαν 

με λαμπρότητα, παρουσία Ελλήνων και Ουκρανών επισήμων και πλήθους απλών 

προσκυνητών. Η ιερουργία, οι χαιρετισμοί, οι ομιλίες και οι λοιπές εκδηλώσεις, 

προσέδωσαν στην τελετή ανέλπιστη επισημότητα και μεγαλοπρέπεια. Θεω

ρούμε χρέος μας να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την εκ μέρους σας παρα

χώρηση υπηρεσιακών οχημάτων, κατά τη μετάβαση της πολυπληθούς απο

στολής μας, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Η χειρονομία σας 

αυτή συνέβαλε αναμφισβήτητα στην επιτυχία του εθνικού μας τούτου έργου. 

Εκείθεν και η ευγνωμοσύνη του απανταχού ποντιακού ελληνισμού."

® Η Γενική Πρόξενος των Η.ΠΑ στη Θεσ/νίκη κ. Miriam Κ. Hughes, σε 

ευχαριστήρια επιστολή της που απευθύνει προς το Γεν. Αστυνομικό Διευ

θυντή Θεσ/νίκης- Ταξίαρχο κ. Γεώργιο Πλάκα- καθώς και προς ;όλο το 

Προσωπικό της ίδιας Γεν. Αστυνομικής Δ/νσης με την ευκαιρία της αποχώ

ρησής της από τη χώρα μας, μεταξύ άλλων αναφέρει:

“Μ ε τη συμπλήρωση της τρ ιετούς θητείας μου στη Θεσσαλονίκη, ανα- 

λογίζομαι με βαθειά εκτίμηση τους πολύτιμους συνεργάτες μου που ε 

μπλούτισαν την ζωή μου επαγγελματικά και προσωπικά. Εσείς υπήρξατε 

ένας ανεκτίμητος υποστηρικτής και φίλος. Από σας έμαθα πολλά για το 

Ελληνικό περιβάλλον, πράγμα που προήγαγε την κατανόησή μου, το σεβα

σμό μου και την προσαρμογή στο ρόλο μου σε μια τόσο ευαίσθητη πε

ριοχή. Στην πραγματικότητα η Βόρεια Ελλάδα είναι μια λαμπρή και δυναμική 

περιοχή στην οποία ελπίζω να επιστρέφω. Ποτέ δεν θα λησμονήσω τη ζ ε 

στασιά, τη γενναιοδορία και το εγκάρδιο πνεύμα της συνεργασίας σας. 

Σας ευχαριστώ θερμά από τα βάθη της καρδιάς μου και ελπίζω να ξανα- 

συναντηθούμε σύντομα".

1  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Συλλόγου Ατόμων με Ειδικές 

Ανάγκες "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ " με έδρα τη Θεσ/νίκη, εκφράζει τις  θερ

μότατες ευχαριστίες του προς όλο το προσωπικό της Δ/νσης Τροχαίας 

Θεσ/νίκης για τη δυνδρομή του στην αθλητική τους προσπάθεια. Συγκεκριμέ

να, η Δ/νση Τροχαίας Θεσ/νίκης, ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά τους για 

συνοδεία, με αστυνομικό όχημα, των αθλητών Σίμου Παλτσανιτίδη και Δημη- 

τρίου Ανατολίτη, οι οποίοι, με αναπηρικό αμαξίδιο, διάνυσαν την απόσταση από 

τον κόμβο της Αγαθούπολης Πιερίας μέχρι τη Μενεμένη θεσ/νίκης.

1  Ο Δ/ντής του 2ου Πειραματικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης κ. Πε- 

τμεζάς Σπύρος, απευθύνει τις  θερμές ευχαριστίς εκ μέρους όλων των 

δασκάλων των Πειραματικών Σχολείων, των μαθητών και των γονέων τους, 

προς όλους τους άνδρες και γυναίκες του Τμήματος Τροχαίας Αλεξ/πολης, 

για την καθημερινή τους παρουσία στις κρίσιμες διαβάσεις, διευκολύνοντας 

έτσι την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μικρών μαθητών. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης

I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

! Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Η

I Επιθυμώ να με εγγράψετε συνδρομητή στο μηνιαίο Περιοδικό "Αστυνομική Επιθεώρηση" (Ήρας 2Α, 111 47, Γαλάτσι], I 
! για ένα χρόνο (12 τεύχη). ι
I Εστειλα ή εσωκλείω την υπ’ αριθμόν.......................... ταχυδρομική επιταγή.
ι ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 2.200 Δραχμές (οι συνδρομές εξωτερικού επιβαρύνονται με τα ταχυδρομικά τέλη). |
1 Η αποστολή του Περιοδικού επιθυμώ να αρχίσει από το τεύχος....................................

1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ:...............................................................................................................................
! ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.............................................................................................................................................
[ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:................................. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:...................................  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.................
I (Υπογραφή)

 ̂ Για άμεση αποστολή επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 2137.367.
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ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ
Η P R O M O T  Α Α ΪΝ Ο ΓΙΟ Υ Λ Ο Σ, μετά από μια συνεχή ανοδική 
πορεία, είναι σήμερα ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλη την 
Ελλάδα των ελικόπτερων E U R O C O P T E R , των ειδικών οχημάτων 
M E R C E D E S-B E N Z  U NIM O G και των M E R C E D E S  G 4X4

Τα οχήματα πολλαπλής χρήσεως U N IM O G  και τα ελικόπτερα της 
E U R O C O P T E R  IN T E R N A T IO N A L , της μεγαλύτερης εταιρίας 
κατασκευής ελικόπτερων στην Ευρώπη, είναι προϊόντα διεθνούς 
κύρους και υψηλής τεχνολογίας.

Τα U NIM O G  διακρίνονται για τις πολυδιάστατες εφαρμογές τους: 
με τις κατάλληλες εξαρτήσεις μπορούν να μετάτραπούν σε γερανούς, 
λιπαντικά, εκχιονιστικά, πυροσβεστικά, σάρωθρα, χλοοκοπτικά, απο
φρακτικά, βαρούλκα κ.λπ. Διακρίνονται επίσης για την αξιοπιστία 
που χαρακτηρίζει όλα τα οχήματα της M E R C E D E S-B E N Z .
Τα M E R C E D E S  G  4X4 διακρίνονται για την τεχνολογική ανωτερό- 
τητά τους καθώς και την άριστη οδική συμπεριφορά τους με αποτέ
λεσμα να χαρακτηρίζονται από πολλούς ως τα αυτοκίνητα που επι
βάλλουν μια νέα εποχή στην κατηγορία των 4X4.

PRÔ nor
Ε.Ι.ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΓΗΣ MERCEDES - BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΛΑ ΤΩΝ ΕΙΛΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
MERCEDES - BENZ UNIMOG & MERCEDES G 4X4

Mercedes-Benz

16o χλμ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, ΚΟΜΒΟΣ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΤΗΛ.: 807 5103,807 5002,807 3502 ΤΗΛ. ΣΥΝΕΡ.: 807 3524Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 278, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΤΗΛ.: 684 0992, 
684 2101,684 0718 ΤΗΛ. ΣΥΝΕΡ.: 680 0446-7, Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 478, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.: 601 2108,601 2109 ΤΗΛ. ΣΥΝΕΡ.: 601 2466 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ 
MERCEDES ■ BENZ UNIMOG & MERCEDES G 4X4: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 210, T.K. 546 28 ΤΗΛ.: (031) 515 800-lE-MaU: promot@ath.forthnet.gr
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