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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το περιοδικό "Αστυνομική Επιθεώρηση" προκηρύσσει διαγωνισμό συγγραφής δοκιμίου αστυνομικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα το δοκίμιο είναι 
δυνατόν να αναφέρεται σε ένα από τα ακόλουθα θέματα: (1) Η φιλοσοφία της αστυνόμευσης, (2) 0  ρόλος της Αστυνομίας στις σύγχρονες 
κοινωνίες, (3) Συνεργασία αστυνομίας - πολιτών για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, (4) Αστυνομία και ΜΜΕ, (5) Αστυνομική ηθική, 
(6) Η προσωπικότητα του αστυνομικού. Δε γίνονται δεκτά κείμενα που έχουν δημοσιευτεί σε άλλα έντυπα.
Τα δοκίμια θα κριθούν από τριμελή επιτροπή από καθηγητές της Αστυνομικής Ακαδημίας. Στο πρώτο θα δοθεί βραβείο 100.000 δρχ., ενώ στο 
δεύτερο και το τρίτο βραβεία 50.000 δρχ. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν το Μάρτιο 1999.
Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να στείλουν μέχρι τις 31.12.1998 τις εργασίες τους στη διεύθυνση 
του περιοδικού σε τέσσερα αντίτυπα. Κάθε αντίτυπο θα τεθεί σε ίδιο φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του δοκιμίου. 
Σε κανένα από τα δοκίμια και τους φακέλους δε θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα. Στον ένα από τους φακέλους, στον οποίο 
θα αναγράφεται επί πλέον η ένδειξη "Για το περιοδικό", θα τεθεί φύλλο διάστασης Α4 με τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση 
(τηλέφωνο, Fax) του συγγραφέα και βραχύ βιογραφικό του σημείωμα. Για τον έλεγχο του χρόνου αποστολής θα ληφθεί υπόψη το χρονολογικό 
σήμαντρο των ΕΛ.ΤΑ.
Τα δοκίμια θα πρέπει να γραφούν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με οποιοδήποτε επεξεργαστή κειμένου σε περιβάλλον Windows και η έκτασή τους 
να μην υπερβαίνει τις 3.000 λέξεις συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης και της βιβλιογραφίας. Τα αντίτυπα που θα σταλούν θα πρέπει να 
έχουν τυπωθεί με στοιχεία UB-Times των 12 στιγμών, σε διάστιχο 1,5 και τα περιθώρια των σελίδων θα πρέπει να είναι 2,5 cm. Στο φάκελο με 
την ένδειξη "Για το περιοδικό" θα τεθεί δισκέτα με το κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή.

. Τα δοκίμια θα πρέπει να συνοδεύονται από την αναγκαία τεκμηρίωση και βιβλιογραφία. Τυχόν διαγράμματα, πίνακες ή φωτογραφίες θα 
περιέχονται σε ξεχωριστό παράρτημα.
Τα πρώτα τρία δοκίμια θα δημοσιευτούν στο περιοδικό, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει τα υπόλοιπα δοκίμια, τα οποία θα σταλούν 
στο διαγωνισμό, ανεξάρτητα από τη βράβευσή τους ή μη. — ~ Γ  -  ~ - “ ~ .
Πληροφορίες και διευκρινίσεις στη Γραμματεία του περιοδικού:Β2137.364.
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Το πρόβλημα των δυσμενών επιπτώσεων της οδικής κυκλοφορίας στο κοινωνικό, φυσικό και οικονομικό περιβάλλον 
έχει πια γίνε ι κοινή συνείδηση. Τα αστικά κέντρα οικοδομήθηκαν άναρχα, χω ρίς  προοπτική. 

Η ανάπτυξή τους βασίστηκε στη δημιουργία συνθηκών ευκαιριακής εξυπηρέτησης αναγκών. 
Η οδός-διάδρομος έγινε η υποστήριξη αλλά και η έκφραση της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας 

των σύγχρονων πόλεων, της υπερδιόγκωσης του τριτογενούς τομέα (υπηρεσίες -  εμπόριο), στη λειτουργία του οποίου έχουν 
υποταχθεί όλες οι λειτουργίες της πόλης, κυρίως η επικοινωνία, η συνάντηση, η διασκέδαση και η κατοικία.

Του Αστυνόμου Α ' Δημητρίου Ανδριανάκη

Επιπτώσεις της οδικής κυκλοφορίαε 

στο αστικό περιβάλλον

Η κυριαρχία του αυτοκινήτου πάνω σε όλο 

το  σύστημα ανάπτυξης του πολιτισμού 

είναι γεγονός. 0  δρόμος, ως το σύνολο του ο

δικού δικτύου των πόλεων, παύει να έχει δια

στάσεις χώρου στάσης και συνάντησης αλλά 

μετα τρέπ ετα ι σε αποκλειστικό εργαλείο και 

παράγωγο της κυκλοφορίας.

Επιτρέπει τη μετακίνηση και αυτή βέβαια με 

αρκετή ταλαιπωρία. Ο χώρος της πόλης κατα

κερματίζετα ι από τα δίκτυα και η μορφή του 

αλλάζει. Οι πλατείες με το γνωστό παραδοσια

κό κοινωνικό τους ρόλο, μετατρέπονται σε κυ

κ λ ο φ ο ρ ικ ο ύ ς  κόμβους, τα πεζοδρόμια σ τ ε 

νεύουν και η κατοικία ιδ ια ίτερα  στις  κεντρ ι

κ έ ς  περ ιοχές συμπ ιέζετα ι και μόνο σε ορ ι

σμένα προάστια διαμορφώνεται ένα αξιοπρε

πές ανθρώπινο περιβάλλον, αλλά δυστυχώς 

για λίγους.

Παράλληλα με την πρωταρχική διαμόρφωση 

της πόλης γύρω από τους οδικούς άξονες, η 

τρομακτική αύξηση του αριθμού των Ι.Χ. τα τ ε 

λευταία χρόνια, με την παράλληλη υποβόθμιση 

των μέσων μαζικής μεταφοράς και τη δημιουρ

γία νέων αναγκών για μετακίνηση, πολλαπλα

σίασε το  πρόβλημα.

Το θέμα αρχικά αντιμετω π ίστηκε μονοδιά

στατα με τη δημιουργία νέων δρόμων, που με 

τη  σ ε ιρά  το υ ς  ενθάρρυναν μια ακόμα με

γαλύτερη ανάπτυξη της κυκλοφορίας με απο

τέλεσμα πραγματικά αδιέξοδο.

Έτσι όλο και περισσότερος χώρος, ζωτικός 

για τ ις  λειτουργίες της πόλης, καλύπτεται από 

αυτοκίνητα ή χώρους στάθμευσης και η υπο- 

βάθμιση της ποιότητας ζωής με την παράλληλη 

καταστροφή του περιβάλλοντος έγινε καθημε

ρινό βίωμα.

Δυστυχώς όμως το σημερινό οδικό περιβάλ

λον είναι μια πραγματικότητα, που δεν μπο

ρούμε να παρακόμψουμε, αλλά να επέμβουμε 

για τη βελτίωση της υπάρχουσας με πρόθεση 

πρόληψης της ακόμη περισσότερο υποβαθμι

σμένης περιβαλλοντικής κατάστασης.

Η αειφορία στην αστική οδική ανάπτυξη

Η αρχή της αειφ ορ ικότητας αποτέλεσε 

κύρια επιλογή της κοινωνίας των Εθνών 

στη διάσκεψη UNCED στο Rio De Janeiro τον 

Ιούνιο του 1992. Υιοθετήθηκε από την Ευρω

παϊκή Κοινότητα μέσα από το νέο πρόγραμμα 

της για το περιβάλλον και ενσωματώθηκε στη 

συμφωνία του Maastricht. Ο πιο δόκιμος ορι

σμός της αειφορίας, την θεω ρεί σαν χρήση των 

φυσικών πόρων για ωφέλεια του ανθρώπου, αλ

λά χωρίς την υποβάθμιση ή την καταστροφή 

τους, ώστε να διατηρείται η δυνατότητα των ε-
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πόμενων γενεών να καλύψουν στο μέλλον τις 

δ ικές τους ανάγκες.

Η αειφόρος ανάπτυξη επομένως είναι μια 

διαδικασία οικονομικής και κοινωνικής μετα 

βολής που θεω ρεί τους φυσικούς πόρους στο 

σύνολό τους όχι σαν ένα ελεύθερο αγαθό, αλ

λά σαν αγαθό που απαιτεί συνετή διαχείριση ώ

στε ν' αποφεύγεται η εξάντλησή τους. Ιδ ια ίτε

ρη, βέβαια, διάσταση αποτελεί η ισονομία στην 

κατανομή και χρήση πόρων. Μια τέτο ια  διαχεί

ριση σημαίνει παρέμβαση στους καθιερωμέ

νους τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης, 

τεχνολογικό μετασχηματισμό προς την εξο ι

κονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, εφ αρ

μογή νέω ν τεχνολογιώ ν και επανάχρηση (α

νακύκλωση).

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η αειφορ ία  

δεν αποτελεί στενό περιβαλλοντική έννοια, αλ

λά ένα ευρύτερο πλαίσιο ανθρωπίνων δραστη

ριοτήτων που στοχεύουν ή επιδρούν στους το 

μείς της παραγωγικότητας, της οικονομίας, 

του περιβάλλοντος και της κοινωνικής και πο

λιτικής συμπεριφοράς ομάδων ανθρώπων.

Ο αρχικός όρος που χρησιμοποιήθηκε δ ιε 

θνώς για την αειφορία ήταν το "sustainable" 

που στα Ελληνικό έχει μεταφ ραστε ί σαν "ισόρ

ροπη" ή "διατηρήσιμη". Κρίθηκε, ωστόσο ότι ο 

όρος "aephoric" που προέρχεται από το Ελλη

νικό "αειφ ορ ικός", είναι πιο δόκιμος και είναι 

αυτός που διεθνώς τε ίνει να καθιερωθεί.

Δυνατότητες εφαρμογής

Στον τομέα των αστικών μεταφορών, που 

θεωρούνται και οι κατ' εξοχή ρυπαντές 

της ατμόσφαιρας των αστικών κέντρων, έχουν 

καταγραφεί πολλά πειράματα και πρωτοβου

λίες. Οι "πόλεις χωρίς αυτοκίνητα", η “κάθετη 

οργάνωση" και η "συνδρομητική χρήση των αυ

τοκινήτων" ήταν οι ιδ έες που συζητήθηκαν στο 

πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου στο Orvieto της Ι

ταλίας (1994). Η Ιταλία προσανατολίζεται πλέον 

στην εκτόπιση από τα κέντρα των πόλεων των IX  

αυτοκινήτων, των χώρων στάθμευσης και των 

παρκόμετρων, μέσω ενός προγράμματος που

έχει στόχο να καταστήσει ασύμφορη τη χρήση 

του αυτοκινήτου στο κέντρο των μεγαλουπόλεων. 

Το πρόγραμμα αφορά την καταβολή διοδίων 

για την εντός πόλης κυκλοφορία και έχει ήδη 

υ ιοθετηθεί από το Hong-kong, το Oslo και τη 

Barcelona. Η Bologna και το Torino είναι μέλη 

του ομίλου "Πόλεις χωρίς αυτοκίνητα" και ε 

φαρμόζουν προγράμματα ενίσχυσης των αστι

κών Συγκοινωνιών με διπλασιασμό των απο

κλειστικών λωρίδων κυκλοφορίας, συστήματα 

ελέγχου της εισόδου IX. στο κέντρο με ηλε

κτρονικά  συστήματα  και αυτόματη έκδοση 

κλήσεων και προστίμων, ενώ στο Milano μελε- 

τόται η κατασκευή υπόγειων λεωφόρων.

“ η  €υ κ η ν ι κ η
40 χρόνια εκπαιδευτική δραστηριότητα,

Υγιεινό περιβάλλον,
Έμπειρο διδακτικό προσωπικό, 

Ελληνοχριστιανική αγωγή, άρτια κατάρτιση, 
Υψηλές επιτυχίες στις εξετάσεις για ΑΕΙ - ΤΕΙ, 
Διευρυμένα ωράρια μελέτης, ξένες γλώσσες, 

Πληροφορική, ακαδημία μπάσκετ,
Εθνικοί χοροί, Βυζαντινή αγιογραφία,

Μεταφορά με σχολικά λεωφορεία,
Δίδακτρα προσιτά.

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 1998 - 1999 άρχισαν 
Καθημερινά σε κάθε σχολείο και στα κεντρικά γραφεία 

(Μαυρομιχάλη 32, τηλ. 3614 119, 3629 567, 3622 345)
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Επίσης το  σύστημα "περιορισμένης δ ιέλευ

σης" που αφορά την, για ορ ισμένη χρονική 

διάρκεια καθημερινά, απαγόρευση της δ ιέλευ

σης Ι.Χ. αυτοκινήτων από ορισμένη οδική πε

ριοχή και την αντίστοιχη ελεύθερη διέλευση 

των πόσης φύσεως αυτοκινήτων που εξυπηρε

τούν ανάγκες μεταφοράς εμπορευμάτων ή με

ταφοράς κοινού γενικά, προσθέτει στοιχεία α

ναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος, που 

αυτόματα συνεπάγεται τη δημιουργία συνθη

κών αξιοπρεπούς διαβίωσης και αύξησης της 

εμπορικής κίνησης. Αρχίζει να εφαρμόζετα ι ε 

π ίσης η "σ υ νδ ρ ο μ η τ ική  χρήση τω ν α υ το 

κινήτων" δηλ. η κοινή χρήση Ι.Χ. από συνδρομη- 

τές-μέλη ομίλων που ιδρύουν οι ίδιοι οι πολίτες 

ε ίτ ε  με την οικονομική αρωγή των δημοτικών 

αρχών, ε ίτε  με ειδικά τραπεζικά δάνεια.

Μ έχρι σήμερα 41 ενώ σεις από 450 πόλεις 

της Δυτικής Ευρώπης με 15.000 μέλη συνολικά 

έχουν εν τα χ θ ε ί στην αντίστο ιχη Ευρωπαϊκή 

Οργάνωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ετήσια 

αύξηση μελών στη Γερμανία είναι της τάξης του 

50%. Στην Kopenhagen και στο Amsterdam έχει 

προωθηθεί πολύ η χρήση ποδηλάτων σε αποκλει

στικά δίκτυα κυκλοφορίας, όπως και η δημιουργία 

εκτεταμένων δικτύων πεζοδρόμων.

Προω θείτα ι τέλο ς  η χρήση των καθαρότε

ρων μέσω ν μ α ζ ική ς  μ ετα φ ο ρ ά ς  όπως τα 

τραμ, τα  ηλεκτρ ικά οχήματα και το  ελαφρύ 

μετρό. Υπόδειγμα πόλεων με πρωτοπόρους 

σ υ νδ υα σ μο ύ ς μέσ ω ν μ ε τα φ ο ρ ά ς  ε ίν α ι η 

Zurich με σύστημα τραμ και λεω φ ορείω ν και 

η La Rochelle, με λεω φορεία , καραβάκια και 

τ α ξ ί που συμπληρώνουν το λεω φορειακό δί

κτυο σε περιόδους αιχμής της ζήτησης. Επι

πλέον η πόλη για δυο ώ ρες χορηγεί δωρεάν 

ποδήλατα στους πολίτες που θέλουν να κινη

θούν με αυτά. Πρόσφατο παράδειγμα αποτε

λ ε ί η πρωτοβουλία που αναπτύσσεται στο Πα

ρίσι ενόψει της διοργάνωσης του Παγκοσμίου 

Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, να χρησιμοποιήσουν πλω

τά μέσα κατά μήκος του Σηκουάνα για τη μεταφορά 

των φιλάθλων, ώστε να μην επιβαρύνουν περισσό

τερο την υπάρχουσα κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Τα όρια της αυτοκίνησης

Στην πραγματικότητα οι σύγχρονες πό

λεις, δεν κάνουν άλλο από το να εφ αρ

μόζουν με συνέπεια τον αφορισμό του Le Cor- 

voisier που πριν 50 χρόνια διακήρυττε πως "οι πό

λεις της ταχύτητας είναι οι πόλεις της επιτυχίας".

Όμως αυτή ακριβώς η ταχύτητα των μετα

κινήσεω ν συνεχώ ς π ερ ιορ ίζετα ι, παρά την 

αύξηση στις επιδόσεις των αυτοκινήτων, παρά 

τους νέους αυτοκινητόδρομους, παρά τ ις  αρ

τηρ ίες ταχείας διέλευσης. Αντί αυτού η κυκλο- 

φοριακή συμφόρηση εγκαθίσταται ως δομικό 

στοιχείο στη ζωή της πόλης και η ατμοσφαιρική

ρύπανση αποτελεί μόνιμο συστατικό του περι

βάλλοντος. Ταυτόχρονα αυξάνει η ειδική κατανάλω

ση ενέργειας (ενέργεια ανά μεταφερόμενο επιβά

τη), όπως αυξάνει κατακόρυφα και το κόστος για ε

πέκταση και συντήρηση των δικτύων. Είναι γεγονός 

ότι με την πάροδο του χρόνου μειώνεται σταθερά 

η κοινωνική προσφορά του αυτοκινήτου.

Αν εξετάσουμε τον αριθμό χιλιομέτρων που 

διανύει κατά μέσο όρο ένα αυτοκίνητο στη 

διάρκεια ενός 24ώρου, τό τε  παρατηρούμε ότι 

ο δείκτης αυτός μειώνεται σχεδόν εκθετικά με 

την πάροδο του χρόνου. Η περίπτωση της Θεσ

σαλονίκης είναι χαρακτηριστική. Το 1975 το  μέ

σο αυτοκίνητο διένυε περίπου 25 km/24copo. 

Το 1982 μέσος όρος ήταν 17km/24copo, ενώ αν 

συνεχιστούν οι τάσεις αυτές εκτιμάται πως το 

2000 το μέσο αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη θα 

διανύει μόλις 5km/24copo. Δηλαδή το αυτοκίνητο 

ολοένα χάνει την πρακτική του χρησιμότητα εξαι- 

τίας της διάδοσής του. Εξάλλου στο κέντρο της 

πόλης η ταχύτητα των τροχοφόρων κατά τις ώ

ρες αιχμής ήδη είναι 5km/c0pa, όσο δηλαδή και η 

ταχύτητα ενός πεζού. Σύγχρονες οικονομικές α

ναλύσεις δείχνουν πως στην πραγματικότητα το 

ιδιωτικό αυτοκίνητο επιδοτείται. Τα έσοδα του 

κράτους από τους φόρους πάνω στο αυτοκίνητο 

και τα καύσιμα, δεν επαρκούν για να πληρώσουν 

ούτε τα έξοδα σε υποδομή.

Έτσι τα  λεγάμενα "εξω τερικά κόστη" όπως 

είναι οι βλάβες στην υγεία και το περιβάλλον, 

η αλλαγή του κλίματος από το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου, οι θάνατοι και οι αναπηρίες από τα 

ατυχήματα δεν επιβαρύνουν τους κατόχους των 

αυτοκινήτων αλλά την κοινωνία στο σύνολό της. 

Η εξυγίανση του τομέα των μεταφορών είναι ε 

φεξής συνώνυμη με την αντιστοίχηση του πραγ

ματικού κόστους σε κάθε μεταφορικό μέσο.

Η αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς είναι α

πό τα αναγκαία μέτρα προς αυτή την κατεύθυν

ση, αρκεί βέβαια να μην εντείνε ι τις  ήδη υπάρ- 

χουσες κοινωνικές ανισότητες. Επομένως η 

αειφόρος οδική ανάπτυξη επιβάλλει τον περιο

ρισμό της αυτοκίνησης και συνηγορεί υπέρ ε 

νός πλέγματος συγκοινωνιακών μέτρων που

ευνοούν τον πολιτισμό με στόχο  την α ξ ιο 

πρεπή διαβίωση μέσα σ' ένα φιλικό για τον άν

θρωπο οδικό περιβάλλον.

Η θέση της Αστυνομίας 

στην αειφόρο οδική ανάπτυξη

Η Αστυνομία  σα δημόσ ιος οργανισμός 

μπορεί να παράγει γνώση μετουσιώνο- 

ντάς την σε πράξη προς όφελος των πολιτών, 

συμπορεύεται αρμονικά με τους υπόλοιπους 

κοινωνικούς φορείς σ' ένα πλαίσιο δράσης για 

τη βελτίωση και σχηματοποίηση ενός άνετου 

και ασφαλούς οδικού περιβάλλοντος.

Για τον σκοπό αυτό επιβάλλεται όχι μόνο η 

αρμονική συνύπαρξη και συνεργασία με τις  αρ

μόδιες δημόσιες υπηρεσίες - Ο.ΤΑ., αλλά η αυ- 

τόνομη-ισότιμη ένταξη  της αστυνομίας στο 

μηχανισμό παραγωγής και εφ αρμογής λ ε ι

τουργικών μέτρων αναμόρφωσης των συνθη

κών διαβίωσης των πολιτών. Ένα φιλικό, αξιο

πρεπές, άνετο και ασφαλές οδικό περιβάλλον 

απαιτεί σύγχρονη και σταθερή επιβολή οδικών 

κανόνων, γεγονός που επιτυγχάνεται με την ε 

νημέρωση των κοινωνών καθιστώ ντας τους 

συμμέτοχους ενός δημιουργικού έργου.

Η αστυνομία λόγω της καταξιωμένης κοινω

νικής θέσης και εμπειρίας που κατέχει, έχει δυ

νατότητες πλήρους αξιοποίησή της στο Συγκοι

νωνιακό Τομέα για δημιουργία προοπτικών αει

φόρου ανάπτυξης, πέρα από τη συνήθη τήρηση 

των οδικών κανόνων κυκλοφορίας.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

'.Δ ημήτρης Αναγνωστόπουλος Π ολιτικός 

Μηχ/κός Ε.Μ.Π. Συγκοινωνιολόγος Παρουσίαση με 

θέμα: "Μ ελέτες  επιπτώσεων από κατασκευή και 

λειτουργία συγκοινωνιακών έργων" στη Διημερίδα 

του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

2. Κώστας Λαλένης Δρ Πολεοδόμος Συγοικωνιο- 

λόγος Παρουσίαση με θέμα: Ή  αειφορία στην α

στική ανάπτυξη" στο Πανελλήνιο Συνέδριο ΥΠΕΧΩΔΕ.
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Διαθέτουμε πλήρη σειρά αμορτισέρ 
για την άψογη συμπεριφορά του αυτοκινήτου σας

ΕΛΑΤΗΡΙΑ

για στάνταρ, χαμηλά και φορτίων αυτοκίνητα

ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ - ΦΡΕΝΑ - ΤΑΚΑΚΙΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ - ΦΙΛΤΡΑ

Ο ΛΑ  ΤΑ Π Ρ Ο ΪΟ Ν Τ Α  Σ Ε  Τ ΙΜ Ε Σ  Χ Ο Ν Δ Ρ ΙΚ Η Σ  
Γ ΙΑ  Τ Ο Υ Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ Σ  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Υ Σ  

Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α  Δ ΙΑ Κ Α Ν Ο Ν ΙΣ Μ Ο Υ  

ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 46 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, 115 25 ΑΘΗΝΑ 
• ΤΗΛ.: 6 7 .4 5 .2 7 1 ,6 7 .4 7 .8 2 8  FAX.: 67 .44 .874

ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓ ΛΟΥ
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 ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32, 106 72 ΑΘΗΝΑ 
τηλ. 3612 651 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105, 115 26 (έναντι σχολής Αστυνομίας) 
τηλ. 6493 047, Fax 6493 046

Οίκος Νυφικών · Βαπτιστικών

ιος τους αστυνομικού; υπαλλήλους, 
;η νυφικών με ραντεβού

Νέα Σμύρνη 
12378

Λχοο3ΐολεο)ζ 8- 
Τηλ.: 97



Ενας απο τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος είναι και ο θόρυβος,

ο οποίος με κυρίαρχη πηγή τα μέσα μεταφοράς και ειδικά την οδική κυκλοφορία, 

προξενεί στους κατοίκους φυσιολογικές και ψυχολογικές επιπτώσεις. 

Οι φυσιολογικές επιπτώσεις συσχετίζονται με την φυσική κατάσταση του ανθρώπου

και οι ψυχολογικές με την ψυχική του ισορροπία. 

Να σ ημειω θεί οτι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (W.H.O.), 

"υγεία" δεν θεω ρείτα ι μόνο η απουσία αρρώστιας αλλά γενικότερα η φυσική και ψυχολογική ευεξία .

Του Κυριάκου Ψύχα, Συγκοινωνιολόγου Μηχ.

■ε ευρωπαϊκό επίπεδο, δίνεται με

γάλη σημασία στην ενόχληση απο 

τον οδικό κυκλοφοριακό θόρυβο, 

«που είναι και ο πλέον δ ιαδεδομέ

νος, εφόσον δ ιάφορες έρευνες που έγιναν σε 

κατοίκους αστικών περιοχών απέδειξαν την 

σημασία που δίνεται σ'αυτή την μορφή όχλη

σης, ιδιαίτερα τις  βραδυνές ώρες και γενικό

τερα τ ις  ώρες ξεκούρασης. Κατά τη διάρκεια

του ύπνου η διατάραξη είναι πολύ σημαντική για 

τα  άτομα μεγάλης ηλικίας και κυρίως κατά την 

αρχή ή το τέλος του ύπνου.

Ο θόρυβος απο την οδική κυκλοφορία -σύμ

φωνα με τις  πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις της 

Δ/νσης DG XI της Ευρωπαϊκής Ενωσης- ενοχλεί 

το 20-25% περίπου του πληθυσμού των ανε

πτυγμένων κρατών της Δυτ. Ευρώπης, ενώ το 

19% του συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής

Ενωσης (περίπου 67 εκατ.) ευρίσκεται σε πε

ριοχές με υψηλές στάθμες θορύβου.

Ο οδικός θόρυβος θεω ρείτα ι ως η πλέον ε 

νοχλητική πηγή θορύβου για τον αστικό πληθυ

σμό και ειδικά ο θόρυβος απο τις μοτοσυκλέτ- 

τε ς  και τα μοτοποδήλατα.

Το πρόβλημα του θορύβου 
απο τα δίκυκλα και ο έλεγχος αυτών

Οι περιοχές με πρόβλημα υποβάθμισης του 

ακουστικού περιβάλλοντος είναι όλες οι αστι

κές περ ιοχές της χώρας αλλά κυρίως η πε

ριοχή της Πρωτεύουσας που είναι συγκεντρω

μένο περίπου το 40% του πληθυσμού, το 35% 

της βιομηχανικής και β ιοτεχνικής δραστηριό

τητας και το 70% των Υπηρεσιών της Ελλάδος.

Β άσ ει τω ν μ έχρ ι τώ ρα  μ ελ ετώ ν  και μ ε 

τρήσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ, ένα ποσοστό περίπου 

23% του πληθυσμού του Δήμου Αθηναίων, ζ ε ί 

σε απαράδεκτα υψηλές στάθμες κυκλοφορια- 

κού θορύβου. [Ισοδύναμη ενεργειακή μέση η

χοστάθμη Leq 72 dBIAll.

Οι στάθμες θορύβου αιχμής Umax dBIAll κυ

μαίνονται απο 90 - 100 άΒ(ΑΙ, όλες τ ις  ημέρες 

και δυστυχώς και τ ις  νύχτες, στις σημαντικές 

α ρ τη ρ ίες  της πρω τεύουσας. Η κατάσταση 

αυτή οφείλετα ι ουσιαστικά στην οδική κυκλο

φορία και κατά ένα μεγάλο μέρος στα δίκυκλα.

Εξέλιξη αριθμού κυκλοφορουντων μοτοσυκΛεττων στην
Ελλάδα

450000
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ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Εξειδικευμένα προγράμματα και ειδικά 
μειωμένα τιμολόγια

για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας

fe· ΖΩΗΣ
Τηλεφωνήστε τώρα και επωφεληθείτε

Εξειδικευμένα προγράμματα με βάση τις ατομικές ή οικογενειακές ανάγκες και επιθυμίες. 
Με χαμηλό κόστος ομαδικής. (Από 137 δρχ. την ημέρα).

Από τα στοιχεία του Υπουργείου Δημόσιας Τά

ξης, αρμόδιου για τα μοτοποδήλατα, φαίνεται 

ότι συνολικά στη χώρα κυκλοφορούν 1.303.000 

ενώ στην Αττική κυκλοφορούν 478.000 μοτο

ποδήλατα.

Απο τα στοιχεία του Υπουργείου Μ εταφορών 

και Επικοινωνιών, στην αρμοδιότητα του οποίου 

εμπίπτουν οι μοτοσυκλέττες, φαίνεται ότι συ

νολικά στη χώρα κυκλοφορούν 430.000 ενώ ο 

α ν τ ίσ το ιχ ο ς  α ρ ιθ μ ό ς για την Α ττ ικ ή  ε ίνα ι

195.000 μοτοσυκλέττες. Μια ρεαλιστική εκτ ί

μηση, δεδομένου ότι συνήθως δεν αναφέρεται 

η απόσυρση τους λόγω παλαιότητας, είναι οτι, 

συνολικά στη χώρα, κυκλοφορούν περίπου

1.400.000 δίκυκλα, ενω στην Αττική κυκλοφο

ρούν περίπου 550.000 δίκυκλα. Σημειώνεται ε 

πίσης οτι ο σημερινός ρυθμός αύξησης των 

δικύκλων είναι ετησίως περίπου 40.000 μοτο

συκλέττες και 70.000 μοτοποδήλατα.

Απο τους ελέγχους και τις  μετρήσεις που έ 

γιναν τα τελευτα ία  χρόνια, εκτιμάται οτι περί

που το  5% των αυτοκινήτων και το 25% των 

δικύκλων, που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, 

στα πάνω απο 5000 χιλιόμετρα δρόμων του λε

κανοπεδίου, εκπέμπουν στάθμες θορύβου υ

ψηλότερες απο τ ις  επιτρεπόμενες.

Οι π ολεοδομικές και κυκλοφ ορ ιακές συν

θήκες, σε συνδυασμό με τις  δυσκολίες αστυ

νόμευσης στούς δρόμους, έχουν δικαιολογη

μένα, οξύνει δραματικά την δυσαρέσκεια των κα

τοίκων, ποσοστό των οποίων, πάνω απο 80% πι

στεύει οτι ο θόρυβος απο την οδική κυκλοφορία 

έχει αυξηθεί υπερβολικά τα τελευταία χρόνια.

Για τους  λόγους αυτούς, απο τον Απρίλιο 

1996, το Τμήμα Καταπολέμησης Θορύβου της 

Δ /ν σ η ς  Ε λέγχου  Α τμ ο σ φ . Ρύπανσης και 

Θορύβου του ΥΠΕΧΩΔΕ, μαζί με το Υπουργείο 

Δημόσιας Τάξης ανέλαβε με την Τροχαία Αθη

νών τον έλεγχο θορύβου των δικύκλων "παρά 

την οδό" κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα (βάσει 

τη ς  ΚΥΑ υπ' αρ ιθμ. 2 8 3 4 0 /2 4 4 0 /9 2  - ΦΕΚ 

532/Β/18-8-921, με αποκλειστική χρήση δύο μι

κτών συνεργείων από τ ις  δύο υπηρεσίες και 

μέχρι τις  αρχές Σεπτεμβρίου 97 έχει ελέγξει 

περισσότερες απο 20.000 μοτοσυκλέττες και 

μοτοποδήλατα.

Από τους ελέγχους αυτούς φαίνεται οτι δυ

στυχώς ένα μεγάλο ποσοστό, βρέθηκε να υ

περβαίνει τ ις  κατά περίπτωση νόμιμες στάθ

μες θορύβου. Πρέπει όμως εδώ να σημειωθεί, 

πως αυτό δεν σημαίνει οτι η ίδια αναλογία ισχύει 

και για το σύνολο του στόλου των δικύκλων δε

δομένου οτι το δείγμα στατιστικά είναι κάπως βε

βιασμένο εφόσον υπάρχει μια τάση -η οποία είναι 

λογική- τα συνεργεία ελέγχου, ορισμένες φορές, 

να σταματούν τα δίκυκλα που κατά την αντίληψη 

τους θορυβούν περισσότερο. Στις περισσότε

ρες περιπτώσεις υπάρχει μια μικρή υπέρβαση ό

που γίνεται στους παραβάτες μια απλή σύσταση. 

Σε περιπτώσεις λίγο μεγαλύτερης υπέρβασης υ

ποχρεώνονται σε επανέλεγχο ενώ όταν υπάρ

χουν μεγάλες υπερβάσεις τότε δίνονται κλήσεις και 

αφαιρείται και η άδεια κυκλοφορίας.

Οι έλεγχοι γίνονται σε καθημερινή βάση και 

τα Σαββατοκύριακα αλλά και νυκτερινές ώρες. 

Οι θ έσ εις  ελέγχου των συνεργείων είναι σε 

διάφορα σημεία της Αθήνας κυρίως σε οδούς 

μεγάλης κυκλοφορίας. Συνολικά, μέχρι στιγ

μής, έχουν δοθεί κλήσεις στο περίπου 8% των 

ελεγχθέντω ν (το οποίο ισοδυναμεί με το 15% 

των εκτός ορίωνΙ.

Η κάθε κλήση κοστίζει σήμερα για τον παρα

βάτη 37.000 δρχ. -εκτός από τις  χαμένες ώρες 

στα συνεργεία και τις υπηρεσίες- αλλά περισ

σότερο αποτρεπτική φαίνεται οτι είναι η αφαί

ρεση της άδειας κυκλοφορίας, η οποία δίδεται 

πίσω απο την Τροχαία μόνο μετά τον επιτυχή 

επανέλεγχο θορύβου του δικύκλου απο την 

Δ/νση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Οι έλεγχοι, παρά τις 

φ ιλό τιμ ες προσπάθειες και των δύο υπηρε

σιών, έχουν τα προβλήματα τους κυρίως λόγω 

ελλείψεω ν σε ανθρώπινο δυναμικό.

Το α ναμφ ισ βήτητα  μεγάλο ποσοστό των 

δ ικύ κλω ν  που ε υ ρ έ θ η κ α ν  να εκπ έμπ ουν 

στάθμες θορύβου εκτός ορίων, καθιστά ανα

πόφευκτη την αύξηση των συνεργείω ν ελ έγ 

χου και φυσικά επ ιβεβαιώ νει την ανάγκη κα

θ ιέρ ω σ η ς  τη ς  Κ ά ρ τα ς  Τ εχν ικού  Ελέγχου 

Δικύκλων (ΚΤΕΔ) που προωθείται απο το  Υ

ΠΕΧΩΔΕ και το  ΥΜΕΤ. □
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ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη κ. α. I η 

κυκλοφορία πεζών και οχημάτων είναι συνεχής και πυκνή, γε

γονός που οφείλεται στο μεγάλο αριθμό πληθυσμού που με

τακινείται καθημερινά μέσα στις πόλεις, λόγω των αυξημένων δραστη

ριοτήτων και υποχρεώσεων του ανθρώπου.

Αν στο δεδομένο αυτό προστεθούν και κάποιες αρνητικές παράμετροι 

που συμβάλλουν αποφασιστικά στην αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου, 

τό τε  αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος του προβλήματος και τις εγγενείς 

αδυναμίες στην αντιμετώπιση καταστάσεων, όπως ε ίνα ι:

♦  Το ανεπαρκές ρυμοτομικό σχέδιοΙιδίως της Αθήνας),

♦  Η αλματώδης αύξηση του αριθμού των οχημάτων,

♦  Οι διαδηλώσεις - συλλαλητήρια - αθλητικές - πολιτιστικές εκδηλώ

σεις - κινήσεις V. I. Ρ. S. ,- 

♦  Έλλειψη απαιτούμενων έργων υποδομής

♦  Οι παρεμβάσεις - τροποποιήσεις της κυκλοφορίας προς διευκόλυν

ση διαφόρων έργων υποδομήςΙόπως εργασίες κατασκευής ΜΕΤΡΟ ή 

του δικτύου της ΔΕΗ -ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ) κ. α.

Δεν θα ήταν ίσως υπερβολή να είπωθεί ότι χάριν στις επίπονες, άοκνες 

και υπεράνθρωπες προσπάθειες του ανθρώπινου δυναμικού των Υπηρε

σιών Τροχαίας στην αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων που 

απορρέουν από αυτές τις αρνητικές παραμέτρους, εξασφαλίζονται ικα

νοποιητικές κυκλοφοριακές συνθήκες στους κατοίκους αυτής της πόλης 

που δυστυχώς φ ιλοξενεί το ήμισυ σχεδόν του πληθυσμού της χώρας.

Η περιοχή της Αθήνας όπως και όλες οι μεγαλουπόλεις στον κόσμο πα

ρουσιάζει προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, λόγω κυκλοφοριακού 

φόρτου. Επιβαρυντικοί παράγοντες για την ρύπανση είναι η τοπογραφία 

της περιοχής (περικύκλωση της πόλης από βουνό) και η έντονη ηλιοφάνεια. 

Αποτέλεσμα αυτών είναι η αύξηση των ρύπων που αποτελούν πλέον άμε

ση απειλή για την υγεία του ανθρώπου και που μαζί με την ηχορύπανση έ 

χουν εξελ ιχθεί στις "σύγχρονες πληγές της ανθρωπότητας”.

Το 1996-97 η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα κυμάνθηκε σε ποσο

στό 94%των ημερών του χρόνου από χαμηλό έω ς και μέτρια επίπεδα. 

Πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει με το "ΟΖΟΝ". Ο ρύπος αυτός εμφανί

ζε ι μεγάλες τιμές λόγω αυξημένης ηλιοφάνειας και μεγάλου κυκλοφ ορ ι

κού φόρτου.

Μεγαλύτερες τιμές αυτού του ρύπου, αλλά και "διοξειδίου του θείου 

και του αζώτου", "μολύβδου“και “καπνού", παρουσιάζονται στο κέντρο της 

πόλης και ιδιαίτερα σ'εκείνους τους κυκλοφοριακούς κόμβους που υπάρ

χου Αστυνόμου Β' Κων/νου Χρυσανθίδη

χει συνεχής και μεγάλη κίνηση σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, 

όπως είναι π. χ. οι κόμβοι:

ΠΑΝΕΠΙΜΙΟΥ-ΑΙΟΛΟΥ(Χαυτεία), ΠΑΤΗΣΙΩΝ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΙ, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ- 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ-ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ΑΜΑΛΙΑΣ- 

Β. ΣΟΦΙΑΣ, ΑΜΑΛΙΑΣ-ΟΛΓΑΣ, Β. ΣΟΦΙΑΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (είσοδος Βουλής) κ. α. 

Στη διάρκεια του 24ώρου, οι αιχμές ρύπανσης παρουσιάζονται, για το διο- 

ξείδιου του θείου και το μονοξείδιο του άνθρακα το πρωί8-10 και το βρά

δυ 9-11, για το διοξείδιο του αζώτου το πρωί 10-12 και για το όζον τις 

πρώτες μεταμεσημβρινές ώρες. Η ατμοσφαιρική ρύπανση το  1996-97 

σημείωσε γενικό μείωση σε σχέση με άλλα χρόνια, γεγονός που εν μέρει 

μπορεί να αποδοθεί και στη λήψη ορισμένων μέτρων αντιρύπανσης που 

αφορούν τις κινητές πηγές ή τα καύσιμα.

Παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας, ο πεζός ρυθμιστής τροχονόμος α

π οτελείτο βασικό παράγοντα για την εύρυθμη, κατά το δυνατό, κυκλοφο

ρία. Το έργο που επιτελούν οι Αστυνομικοί της Τροχαίας (όνδρες - γυναί

κες) είναι ιδιαίτερα δύσκολο και επίμοχθο, δεδομένου ότι εκτίθενται κα

θημερινό στη βροχή, το κρύο, τον καυτό ήλιο αλλά και δέχονται σε μεγάλο βαθ

μό τις επιπτώσεις του βεβαρημένου περιβάλλοντος που είναι ο "θόρυβος", "τα 

καυσαέρια"και άλλες βλαβερές για τον ανθρώπινο οργανισμό ουσίες.
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Οι πρόσφατες έρευνες, στα πλαίσια του επιστημονικού προγράμματος 

(“MACBETH LIFE 96”) και τα αποτελέσματα των πρώτων μετρήσεων έδειξαν 

πως οι οδηγοίΛεωφορείων -Ταξί, οι Ταχυδρομικοί διανομείς και οι Τροχο

νόμοι αποτελούν εκείνες τις  επαγγελματικές κατηγορίες της 'Υψηλής Ε

πιβάρυνσης" και δέχονται καθημερινά τη μεγαλύτερη δόση μόλυνσης.

Τα προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου που δημιουργούνται από αυ

τές  τις  ουσίες σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ηχορύπανση, μπορεί να 

είναι μικρά ή μεγάλα, ανάλογα της διάρκειας, έντασης ή συχνότητας των 
φαινομένων.

Για παράδειγμα οι θόρυβοι μπορούν να ξεκινήσουν από απλή ενόχληση, 

να συνεχισθούν με εκνευρισμό, έλλειψη συγκέντρωσης, μείωση παραγω

γικότητας, επιθετικότητα, έως και μείωση της διάρκειας της ζωής. Επίσης 

το μονοξείδιο του άνθρακα, που παράγεται από την ατμοσφαιρική ρύπαν

ση, εγκαθίσταται στο αίμα και καταστρέφει σταδιακά την καρδιά, τους 

πνεύμονες και τα κύτταρα του εγκεφάλου.

Παράλληλα με αυτούς τους κινδύνους υπάρχει πάντα ελλοχεύων “κίν

δυνος παράσυρσης"του Πεζού Τροχονόμου από τα διερχόμενα οχήματα 

(κυρίως τις απογευματινές -βραδινές ώρες).

Ο κίνδυνος αυτός είναι συνάρτηση των πιεστικών συνθηκών κυκλοφο

ρίας σε συνδυασμό με την απρόσεκτη οδήγηση, την κατάσταση της οδού, 

τον φωτισμό και τις  καιρικές συνθήκες.

Καθοριστικό ρόλο προστασίας του τροχονόμου στη περίπτωση αυτή 

είναι η ένδυσή του με φωσφορούχο γιλέκο -γάντια, η σωστή χρήση της 

σφυρίχτρας, η θέση που καταλαμβάνει στις διασταυρώσεις ανάλογα της 

ιδιομορφίας που παρουσιάζουν (ώστε να είναι ορατός από τους οδηγούς), 

αλλά και από τα σήματα που δίνει με τα χέρια του, που πρέπει να είναι στα

θερά , σαφή και ορατά ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία για το τι πρέπει να 

πράξει ο κάθε χρήστης της οδού.

Επίσης προβλήματα στις  προσπάθειες των Τροχονόμων δημιουρ- 

γούνται από τους διάφορους αστάθμητους παράγοντες που αναφύονται 

στη διάρκεια του 24ώρου στη πόλη της Αθήνας, όπως είναι:

*■ Οι συχνές βλάβες των φωτεινών σηματοδοτών και η αδυναμία ρύθ

μισης και λειτουργίας τους ανάλογα με τα κυκλοφοριακά δεδομένα 

*■ η πλημμελής κυκλοφοριακή αγωγή (πεζών - οδηγών) και η νοοτροπία 

ορισμένων να μη τηρούν τις κυκλοφοριακές υποδείξεις των Τροχονόμων 

και του Κ. Ο. Κ

οι συχνές βλάβες των τρόλεϋ και κάθε "έκτακτο περιστατικό" που 

μπορεί να προκύψει σε μια μεγαλούπολη. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να 

πούμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό της τροχαίας καταφέρνει και ανατρέπει 

κάθε φορά τα αρνητικά κυκλοφοριακά δεδομένα, γεγονός που αναγνωρί

ζετα ι και εκτιμάται από την Πολιτική και Φυσική ηγεσία του Σώματος της 

Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και από την πλειοψηφία της κοινής γνώμης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα μέτρα που λαμβάνονται από πλευράς 

της Υπηρεσίας για τον περιορισμό τουλάχιστον των προαναφερόμενων 

προβλημάτων:

Η θεσμοθέτηση του όώρου για πεζούς και δικυκλιστές τροχονόμους

ο εφοδιασμός τους με υλικοτεχνικά μέσα (αδιάβροχα, μπότες, φω

σφορούχα γιλέκα, φορητούς ασύρματους κ. λπ.Ι 

. c (15-30)ανάπαυση αυτών εκ  περιτροπής ανάλογα με τ ις  επικρα

τούσες συνθήκες

η εναλλαγή, η ενίσχυσή τους και με άλλο συνάδελφο, στα κομβικά 

εκείνα σημεία που παρουσιάζουν ιδιομορφίες ή κυκλοφοριακά φόρτο και 

γενικά κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο που μπορεί να συμβάλλει στην καλυτέ

ρευση των συνθηκών εργασίας ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε φορά 

της Υπηρεσίας.

Ο Αρχιφύλακας (Μ. Π. Σ) Αθανάσιος Κοντολάτης, που υπηρετεί 

18 χρόνια στη Τροχαία Αθηνών και εκτελε ί υπηρεσία συνήθως στα "Χαυ- 

τεία", τονίζει χαρακτηριστικά:

(> π τ

[ Γ ο ® ϊ ί Ι Κ β ί Μ ° ^ Ι

[ Α Π Ο Κ Λ Ε ΙΣ Τ ΙΚ Α  Τ Μ Η Μ Α Τ Α )

1 ης ■ 2ης - 4ης ΔΕΣΜΗΣ για τις 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΑΕΣ 

U£ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ...!

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΙΣ 
ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ -  ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

21Χ Ρ Ο Ν ΙΑ  Α Σ Χ Ο Λ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  
Μ Ε  Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ Σ  
Σ Τ Ρ Α Τ ΙΟ Τ ΙΚ Ο Ν  Σ Χ Ο Λ Ο Ν

Ειδικές τιμές για παιδιά Αστυνομικών

Έναρξη ΘΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ από 15 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ε μ μ . Μ τ τ ε ν ά κ η  41  &  Σ ό λ ω ν ο ς  1 0 6  81  Α θ ή ν α  
Τ η λ . :  3 8 .3 1 .6 7 2  - 3 8 . 0 4 . 7 9 7  F a x : 3 8 .0 4 .7 9 7

"Πολλά είναι τα προβλήματα και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε στη 
διάρκεια του ωραρίου. Συνηθέστερα είναι οι καιρικές συνθήκες, τα καυ
σαέρια, οι θόρυβοι που πολλές φορές μας δημιουργούν δυσφορία, άγχος, 
εκνευρισμό κ. λπ. Ακόμη οι συχνές βλάβες των φωτεινών σηματοδοτών, 
των τρόλεϊ, οι διαδηλώσεις και άλλες εκδηλώσεις που φέρνουν αναστά
τωση στη κυκλοφορία. Όλα αυτά αλλά και κάθε κίνδυνος που υπάρχει λό
γω της φύσεως του επαγγέλματος, δεν μας πτοούν αλλά μας δίνουν τα 
ερείσματα και τη δύναμη να προσφέρουμε καθημερινά τον καλύτερό μας 
εαυτό για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Στις προσπάθειές 
μας έχουμε την αμέριστη συμπαράσταση της Υπηρεσίας μας που μας 

διευκολύνει και δίνει λύσεις σε κάθε μας πρόβλημα". □
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Τ
α άβατα που καλύπτουν την υδρόγειο διακρίνονται στις θαλάσ

σιες ή ωκεάνιες περιοχές και στα εσωτερικά άβατα, δηλαδή σε 

μεγάλους υδάτινους όγκους διηνεκούς (ή και πρόσκαιρης αλλά 

περιοδικής) παρουσίας που εντάσσονται στο χερσαίο ανάγλυ

φο. Πρόκειται δηλαδή για τους ποταμούς συνεχούς ροής, τις λίμνες και τα 

έλη. Ήδη από τα ρωμαϊκά χρόνια στις πηγές του ομωνύμου δικαίου, κατά 

τον ορισμό του Ουλπιανού, λίμνη (lacus) αποτελούν τα στάσιμα αλλά διη

νεκή ύδατα (Ν. 1 - 4 και 5., 43,14). Ως προς τη ρύθμιση των νομικών σχέ

σεων, στις λίμνες περιλαμβάνονται και οι λιμνοθάλασσες και τα στάσιμα 

ύδατα παρά τις  ροές των ποταμών. Στην έννοια της λίμνης αντιτίθενται ε 

κείνη του έλους (stagnus), που περιέχει ύδατα στάσιμα αλλά πρόσκαιρα, 

και εκείνη της χειροποίητης δεξαμενής (fossa). Γύρω από τη νομική θέση 

των ποταμών αλλά και των μεγάλων και μικρών λιμνών (φυσικών και τεχνη

τών) έχε ι αναπτυχθεί πλούσια νομολογία, και βιβλιογραφία, τόσο από 

πλευράς αστικού όσο και από πλευράς διεθνούς δικαίου (Αξιός, Έβρος, 

Αώος, Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, Δοϊράνη).

Η άσκηση αστυνομίας γενικά στα εσωτερικά ύδατα ανήκει στην τοπική 

αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού - σύμφωνα με το ΝΔ 444/

1970 (ΦΕΚ, Α, 391 - αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος περιορίζεται ρητά 

στις θαλάσσιες περιοχές. Η περιορισμένη όμως εκμετάλλευση των υδά

τινων αυτών όγκων μέχρι τις  μέρες μας δεν ευνόησε την εκπόνηση ε ι

δικής νομοθεσίας ούτε την ανάπτυξη σχετικής νομολογίας. Μάλιστα όσες 

διατάξεις ρυθμίζουν (ή θέλουμε να ρυθμίζουν) την άσκηση αστυνομίας με 

την ευρύτερη έννοια αυτής (π.χ. όπως την αστυνομία των σιδηροδρόμων) 

στα εσωτερικά ύδατα, δεν αναφέρονται ευθέω ς σε αυτά αλλά παρεμφε- 

ρώς (και συχνά όχι ρητά). Σήμερα, η διαρκώς αυξανόμενη ποικίλη δραστη

ριότητα στις λίμνες και στα, πλωτά κυρίως, ποτάμια μας επιβάλλει την ε 

νιαία και σφαιρική αντιμετώπιση του θέματα, τόσο νομοθετικά όσο και από 

πλευράς αστυνομικής πρακτικής. Οι Αστυνομικές Διατάξεις είναι κανόνες 

που από τη φύση τους (περιορισμένη τυπική ισχύς, κ.λπ.) δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις. Την Ελληνική Αστυνομία τα ε 

σωτερικά ύδατα απασχολούν ποικιλότροπα. Αντιμετωπίζει καθημερινά 

στους χώρους αυτούς προβλήματα κρατικής και δημόσιας ασφάλειας αλ

λά και τάξης.

Λαθραία είσοδος στη χώ ρα  - Ναρκωτικά

Οι λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα αποτελούν σύνορα της χώρας με 

την Αλβανία και τη FYROM, η λίμνη Δοϊράνη επίσης με τη FYROM, ενώ ο πο

ταμός Έβρος με την Τουρκία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα λαθραίας εισόδου 

αντιμετωπίζεται στην παρέβρια περιοχή, όπου συγκεντρώνεται μεγάλος 

αριθμός ασιατών αλλά και υπηκόων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης με 

σκοπό την είσοδο στη χώρα. Απ' αυτούς λίγοι είναι εκείνοι που ζητούν πο

λιτική άσυλο (κυρίως Κούρδοι), ενώ οι περισσότεροι είναι οικονομικοί με

τανάστες που αναζητούν στη χώρα μας ή στη Δυτική Ευρώπη ένα καλύτε

ρο αύριο. Ευνόητο είναι ότι η απελπισία, η μοναδική περιουσία αυτών των 

ανθρώπων, τους καθιστά θύματα της πιο άθλιας εκμετάλλευσης στα χέ- | 

ρια των Τούρκων δουλεμπόρων, οι οποίοι δυστυχώς συχνά διεκπεραιώ- 

νουν το απάνθρωπο έργο τους με τη συνεργασία Ελλήνων "συναδέλφων" 

τους. Το πρόβλημα όμως στην περιοχή εκείνη αποκτά σημαντική ιδιαιτε

ρότητα, αφού ο Έβρος αποτελεί παραμεθόρια ζώνη που ζε ι υπό την έντα

ση της τουρκικής επιθετικότητας. Έτσι δεν είναι λίγες οι φορές που οι άν

θρωποι αυτοί πέφτουν σε ναρκοπέδια με όλες τις γνωστές συνέπειες.

Στον τομέα αυτό οι αστυνομικές υπηρεσίες συνεργάζονται στενά με 

τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές και με Αστυνομικές Δ ιατάξεις έχουν ε 

πιβάλλει ορισμένους περιορισμούς στην κίνηση των πλωτών μέσων, όπως 

απαγόρευση κίνησης κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθορισμό σημείων 

συγκεντρώσεως των σκαφών κλπ. Έτσι, σύμφωνα με την 14/ 1995 Αστυ

νομική Διάταξη της Α. Δ. Ορεστιάδας όσοι χρησιμοποιούν πλωτά μέσα 

στους ποταμούς Έβρο, Αρδα και Ερυθροπόταμο "υποχρεούνται κατά το 
χρόνο της εργασίας τους να τηρούν βιβλίο, στο οποίο καταχωρούν την η
μερομηνία και ώρα έναρξης πλεύσης, το ακολουθητέο δρομολόγιο, την 
αιτιολογία πλεύσης και την ώρα επανόδου" (άρθρο 5, παρ. 21.

Ταυτόχρονα ο Έβρος αποτελεί σημείο παράνομης διακίνησης ναρκωτι

κών, αφού και απ' αυτόν (γιατί υπάρχει και ο άξονας Κωνσταντινούπολης -
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Σόφιας] διέρχεται ο άξονας που συνδέει τις χώρες της νότιας Ασίας και 

της Μέσης Ανατολής με τη Δυτική Ευρώπη. Χασίς, ηρωίνη αλλά και άλλα 

συναφή ναρκωτικό, που προορίζονται για τη χώρα μας αλλά και την Ευρώ

πη, τον Καναδό και τις ΗΠΑ χρησιμοποιούν αυτό το δρόμο. Η Ελληνική Α

στυνομία εκτός από τα σημεία νόμιμης εισόδου στη χώρα (Κήποι, Πύθιο, 

Νέα Βύσσα και Ορμένιο], όπου σε συνεργασία με τις συναρμόδιες τελω 

νειακός αρχές επικεντρώνει το κύριο ενδιαφέρον της, ταυτόχρονα είναι 

υποχρεωμένη να ασκεί επίβλεψη σε όλη την, τεράστια πράγματι και δυσε- 

πιτήρητη, παρέβρια περιοχή.

Στη λίμνη της Δοϊράνης, καθώς και στη Μεγάλη Πρέσπα, στο βαθμό που 

αφορά τη FYROM, δεν αντιμετωπίζονται σοβαρά προβλήματα, εκτός από 

το γεγονός ότι αρκετές φορές οι ισχυροί άνεμοι παρασύρουν, στη Δοϊρά

νη, τους πλωτούς σημαντήρες που σημαίνουν τα υδάτινα σύνορα των δύο 

χωρών, πρόβλημα που διευθετείται εύκολα. Αντίθετα περισσότερα προ

βλήματα αντιμετωπίζονται με την πλευρά των αλβανικών συνόρων στις 

δύο Πρέσπες. Τα προβλήματα αυτά (λαθραία είσοδος, κλοπή αλιευτικών 

διχτύων, κλπ] έχουν τελευταία ελαχιστοποιηθεί εξαιτίας των συνεχών πε

ριπολιών των πλωτών μέσων των Μεταβατικών Αποσπασμάτων Ψαράδων 
και Αγίου Γερμανού.

Ειδικότερα στη Μεγάλη Πρέσπα κινείται ταχύπλοο σκάφος του Μ ετα

βατικού Αποσπάσματος Ψαράδων, το οποίο επανδρώνεται από τέσσαρες 

αστυνομικούς υπαλλήλους ειδικά εκπαιδευμένους - οι 2 ως κυβερνήτες 

και 2 ως μηχανικοί - από το Κεντρικό Λιμεναρχείο του Πειραιά. Η διαταγή 

κίνησης - απόπλου εκδίδεται από τον Υπαστυνόμο επικεφαλής του Απο

σπάσματος. Ήδη, με σύμβαση του Υπουργείο Δημόσιας Τάξης με την ΑΕ 

"MOTOMARINE" (Γλυφάδα) ναυπηγείται για τη λίμνη αυτή νέο ταχύπλοο πε

ριπολικό σκάφος με θωρακισμένη γέφυρα, το οποίο πρόκειται να παραδο

θ ε ί εντός των ημερών στο ΜΑ. Ψαράδων.

Προβλήματα Τάξης

Τα σημαντικότερα προβλήματα τάξης που αντιμετωπίζει η Ελληνική Α

στυνομία στο χώρο των εσωτερικών υδάτων αναφέρονται στην κυκλο

φορία πλωτών μέσων, στην αλιεία, στη ρύπανση, στις τουριστικές και α

θλητικές δραστηριότητες, στην αμμοληψία και στα ποικίλα ατυχήματα, τα 

οποία οφείλονται κυρίως σε αμέλεια και έλλειψη μέτρων ασφαλείας.

Κυκλοφ ορία πλωτών μέσων

Μέχρι το 1995 η κυκλοφορία των πλωτών μέσων στις λίμνες και τους 

πλωτούς ποταμούς αντιμετωπιζόταν με Αστυνομικές Διατάξεις. Οι αστυ

νομικές αρχές χορηγούσαν άδειες κίνησης σκαφών και τηρούσαν το ανά

λογο λεμβολόγιο. Μ ε το Νόμο όμως 2323/1995 "Υπαίθριο εμπόριο και άλ
λες διατάξεις"{ΦΕΚ, Α, 145], αν και όχι ρητά, επήλθε μεταβολή στο όλο 

σύστημα και η κυκλοφορία πλωτών μέσων στις λίμνες και στα ποτάμια α

νατέθηκε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Σύμφωνα με το Νόμο αυτό "υ
παίθριο εμπόριο, στάσιμο ή πλανόδιο, συνιστά η άσκηση εμπορικής δρα
στηριότητας σε μη στεγασμένο χώρο και μη δυνάμενο να χαρακτηριστεί 
ως επαγγελματικήστέγη"[άρθρο 1, παρ. 1), ενώ με την παρ. 4 του ίδιου άρ

θρου καθορίζεται ότι "για την άσκηση υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου α
παιτείται κατοχή άδειας, που χορηγείται με απόφαση της οικείας Νομαρ
χιακής Αυτοδιοίκησης...". Στην έννοια της "εμπορικής δραστηριότητας", ό

πως καθορίστηκε παραπάνω, εντάχθηκε και η κυκλοφορία των πλωτών 

μέσων στα εσωτερικά ύδατα. Μάλιστα σε μια ακραία διασταλτική ερμη

νεία του νόμου "σιωπηρά" εντάχθηκε και η κίνηση σκαφών, που δεν απο

σκοπούν σε εμπορική δραστηριότητα, όπως αυτή ρητά ορίζεται από το Ε

μπορικό Δίκαιο, αλλά και η κίνηση σκαφών για προσωπική αναψυχή.

Στη συνέχεια, με την Κ1/2113 από 6.9.1995 απόφαση του Υπουργού Ε

μπορίου "Ρύθμιση υπαίθριου Iστάσιμου και πλανόδιουI εμπορίου" (ΦΕΚ, Β,

786], η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση του ανωτέρω νόμου, διευκρινίστηκε 

ότι για την κίνηση πλωτών μέσων "για λόγους ψυχαγωγικούς ή τουριστι
κούς ή για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας ή οποιαδήποτε παροχή 
υπηρεσιών στο κοινό στις φυσικές και τεχνητές λίμνες και στους πλω
τούς ποταμούς" απαιτείται για την έκδοση άδειας και πιστοποιητικό ασφά

λειας ναυσιπλο'ας και σύνθεσης πληρώματος από τις αρμόδιες υπηρε

σίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 

2, του ΝΔ 444/1970.

Η νέα κατάσταση επέφερε χάος στις συνθήκες κίνησης των πλωτών 

μέσων, αφενός εξαιτίας της γενικότητας των διατάξεων και αφετέρου 

γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων δεν ανέ- 

λαβαν έμπρακτα τις ευθύνες που απορρέουν από τις νέες ρυθμίσεις. Ταυ

τόχρονα, αν και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης έλαβε σαφή θέση επί του 

ζητήματος, ότι δηλαδή η δρομολόγηση των πλωτών μέσων στα εσω τερι

κά ύδατα ανήκει στην ευθύνη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εντούτοις 

διατυπώνονται ενστάσεις απέναντι στη νέα κατάσταση. Απ' αυτές επιση
μαίνουμε τις ακόλουθες:

- Τόσο ο Νόμος 2323/ 1995 όσο και η Κ1/2113/ 1995 υπουργική από

φαση αφορούν σαφώς μόνον την άσκηση υπαίθριας "εμπορικής" δραστη

ριότητας, οπότε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα “μη εμπορική" δεν υ

πάγεται στις διατάξεις τους. Και

- θα  πρέπει να διακρίνεται η άδεια άσκησης εμπορικής δραστηριότητας 

από εκείνη της νόμιμης - ουσιαστικά και τυπικά - κίνησης του σκάφους, ό

πως ακριβώς γίνεται και με τα αυτοκίνητα των υπαιθρίων εμπόρων, για τα 

οποία πέρα από την άδεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης απαιτείται και 

άδεια κυκλοφορίας του αρμόδιου υπουργείου.
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Ανεξάρτητα όμως από το εύλογο ή μη των ενστάσεων, είναι πλέον ή 

βέβαιο ότι θα απαιτηθούν παραπέρα διευκρινήσεις. Και ναι μεν η εφαρ

μογή των νέων ρυθμίσεων απόκειται στα αρμόδια αστυνομικό κυρίως όρ

γανα (βλέπε κεφ. Η' της υπουργικής απόφασης] ή όργανα των οικείων ΟΤΑ, 

πλην όμως ουδεμία αναφορά γίνεται για την εφαρμογή των κανόνων α

σφάλειας των πλόων (μέσα διάσωσης, κανόνες ναυσιπλο'ας, κλπ). Στις πε

ριπτώσεις μάλιστα αυτές απ' ό,τι φαίνεται καμιά διασταλτική ερμηνεία του 

υφισταμένου νομικού πλαισίου δεν μπορεί να απαλλάξει από τις  αντίστοι

χες ευθύνες τις  οικείες αστυνομικές αρχές.

Η  αλιεία

Η αλιεία στις λίμνες και τα ποτάμια ασκείται μετά από άδεια της οικείας 

αστυνομικής αρχής, σύμφωνα με το ΒΔ 666 της 25.7/ 22.8.1966 "Περία
δειών αλιευτικών σκαφών", το Ν Δ 420 /1970 "Περίαλιευτικούκώδικος", ό
πως τροποποιήθηκε στη συνέχεια και ισχύει, το ΠΔ 235 της 22.3/4.4.1979 

"Περίρυθμίσεως της εντός ποταμών διενεργουμένης αλιείας", το  ΠΔ 

373/1985 "Περίερασιτεχνικός - αθλητικός αλιείας"και τις κατά τόπους ι- 

σχύουσες Αστυνομικές διατάξεις, οι οποίες καθορίζουν ειδ ικότερες λε

πτομέρειες.

Η λαθραία όμως αλιεία και ειδικότερα την εποχή του πολλαπλασιασμού 

των ψαριών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των αστυνομι

κών υπηρεσιών, στις περιοχές των οποίων εντάσσονται εσωτερικό ύδα- 

τα. Το πρόβλημα μάλιστα λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις, αν ληφ θεί 

υπόψη το  μεγάλο μήκος των ποταμών και της ακτογραμμής των λι

μνών αλλά, κυρίως, το δυσπρόσιτο των περιοχών. Για παράδειγμα κα

μιά από τ ις  τεχνητές λίμνες δεν έχε ι πλήρες παρόχθιο οδικό δίκτυο, 

ενώ η άσκηση οποιοσδήποτε ουσιαστικής επιτήρησης της κοίτης των 

ποταμών, καθ' όλο το  μήκος τους, είναι - με τ ις  υφ ιστάμενες δυνατό

τη τες  - αδιανόητη.

Παρά ταύτα οι εμπλεκόμενες αστυνομικές υπηρεσίες καταβάλλουν κά

θε προσπάθεια εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας, τόσο ως προς το 

χρόνο απαγόρευσης της αλιείας όσο και ως προς τα μέσα άσκησής της, 

γ ιατί δυστυχώς δε λείπουν οι περιπτώσεις χρήσης εκρηκτικών ή άλλων 

δηλητηρίων. Η παράνομη αλιεία συνιστό ένα από τους βασικότερους λό

γους διατάραξης των υδάτινων οικοσυστημάτων και η Ελληνική Αστυνομία 

επιδεικνύει την επιβαλλόμενη ευαισθησία στον τομέα αυτό.

Τουριστικές -  αθλητικές δραστηριότητες

Μέχρι πρότινος μονάχα η Παμβώτις (Ιωάννινα) και η Ορεστιός (Καστο

ριά] συγκέντρωναν τουριστικό ενδιαφέρον και αθλητικές δραστηριότη

τες, κυρίως κωπηλασίες. Προοδευτικά όμως οι δραστηριότητες αυτές ε- 

πεκτείνονται και στις άλλες φυσικές λίμνες και στα πλωτό τμήματα των 

ποταμών με ανάλογη επιβάρυνση του αστυνομικού έργου.

Στις τεχνητές λίμνες με τα υδροηλεκτρικό φράγματα, ιδιοκτησίας της 

ΔΕΗ, τέτο ιου είδους δραστηριότητες δεν ενθαρρύνονται προς το παρόν 

αλλά στο μέλλον, και μάλιστα στο κοντινό, τίποτα δε μπορεί να αποκλείσει 

την τουριστική αξιοποίηση των τεχνητών λιμνών των Κρεμαστών, του Κα- 
στρακίου, κ.ό.

Στις λίμνες των Ιωαννίνων και της Καστοριάς έχουν δρομολογηθεί αρ

κετό σκάφη τουριστικής αναψυχής, τα οποία εκτός τις  συνήθεις μεταφο

ρές στο νησάκι της Παμβώτιδας διοργανώνουν κρουαζιέρες. Παράλληλα 

όμως παρατηρείται μια σφύζουσα τουριστική δραστηριότητα στις παρό

χθιες περιοχές.

Ήδη η τεχνητή λίμνη του Ταυρωπού (Μέγδοβα ή Πλαστήρα] αξιοποιείται 

τουριστικό με ήπιες παρεμβάσεις στο περιβάλλον. Έχει ιδρυθεί Γραφείο 

Οικοτουρισμού στην περιοχή, που σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Επι

τροπή Τουρισμού Καρδίτσας εργάζεται για την προβολή της.

Προς το παρόν ενθαρρύνεται η ερασιτεχνική (ατομική] παρόχθια αλιεία 

και διάφορα σπορ (mountain bikes, κ.ά.] με κάθε δυνατή προσοχή στο πε

ριβάλλον, πλην όμως θα πρέπει οπωσδήποτε και σύντομα να καθοριστούν 

όρια κορεσμού.

Τα κλασικό λιμναία σπορ - κυρίως η κωπηλασία, ρεγκότα και νηοπομπή - 

όντας πάντα υπό τη αιγίδα και στενή επιτήρηση των αρμοδίων υπηρεσιών 

και οργανισμών αθλητισμού δε δημιουργούσαν προβλήματα στο αστυνο

μικό έργο, ενώ οι κίνδυνοι που εγκυμονούσαν ήσαν μηδαμινοί. Τα τελευ

ταία όμως χρόνια δύο νέα σπορ έχουν κάνει την εμφάνισή τους στα πο

τάμια της χώρας (Αώος, Αχελώος, Εύηνος κ.ό.), σπορ των οποίων η άσκηση 

εκτός από την ειδική εκπαίδευση που απαιτεί εγκυμονεί και αρκετούς κιν

δύνους.

Πρόκειται για το ρόφτινγκ (rafting) και τα κανό - καγιόκ. Τα σπορ αυτό 

απαιτούν ειδικό σκάφη, εξε ιδ ικευμένες γνώσεις τόσο για τους κωπη

λάτες όσο και για τους πλοηγούς, πολύ καλή γνώση των ποταμών (υ

πόγεια ρεύματα, δίνες, υπόγεια ανώμαλα σημεία] και αυστηρούς κανο

νισμούς ασφαλείας (παρατηρητές στην ξηρό, κράνη, σωσίβια, κουπιά, 

σχοινιά, κ.ό.).

Δύο τουλάχιστον ιδιωτικές επιχειρήσεις ασχολούνται με τα σπορ αυτό, 

πλην όμως τα προβλήματα δημιουργούνται συχνό από αυτόνομους αθλη

τές  που δεν έχουν εξασφαλίσει καμιά υποστήριξη. Μάλιστα ως τελευταία 

δεν είχαν εκδοθεί επίσημοι κανονισμοί ασφαλείας.

Η εξόπλωση των σπορ αυτών σε όλη σχεδόν τη χώρα απαιτεί την ενιαία 

αντιμετώπιση του θέματος σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, α

φενός για τον οριοθέτηση των τμημάτων διάπλου ή σλάλομ (π.χ. στον Α

χελώο από γέφυρα Τέμπλας ώς τα Στενό) και αφετέρου για την καθιέρω

ση μέτρων ασφαλείας και διαδικασιών ελέγχου εφαρμογής τους.
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Ρύπανση -  Αμμοληψία

Δυο ακόμη προβλήματα που απασχολούν τις  αστυνομικές αρχές είναι η 

ρύπανση των ποταμών και λιμνών και η παράνομη αμμοληψία, η οποία δη

μιουργεί προβλήματα στις κοίτες τους. Οι λίμνες και τα ποτάμια διατρέ

χουν ποικίλους κινδύνους ρύπανσης (ευτροφισμός, βιομηχανικά απόβλη

τα, κ.ά.). Η Αστυνομία βέβαια δεν είναι καθ' ύλη αρμόδια υπηρεσία για την 

προστασία του περιβάλλοντος, πλην όμως στα πλαίσια των ευρύτερων 

καθηκόντων της μεριμνά για το ευαίσθητο αυτό θέμα και κυρίως αποτρέ- 

πει τους έμμεσους τρόπους ρύπανσης ποταμών και λιμνών, αποτρέπο- 

ντας την εγκατάλειψη απορριμμάτων στις όχθες ποταμών και σε ξηρές 

κοίτες χείμαρρων. Τα απορρίμματα αυτό με την πρώτη βροχή παρασύρο- 

νται από τους υδάτινους όγκους για να καταλήξουν στις λίμνες ή τις θά

λασσες.

Ατυχήματα - Μ έτρ α  αποτροπής

Τόσο οι φυσικές λίμνες όσο και τα ποτάμια εγκυμονούν σειρά κινδύνων 

για εκείνους που επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν τα νερό τους. Οι δίνες 

των ποταμών, οι ανωμαλίες της κοίτης τους και συχνό τα ορμητικά νερό 

τους επιφυλάσσουν σοβαρούς κινδύνους για τους επίδοξους κολυμβη

τές. Οι κίνδυνοι είναι ακόμη μεγαλύτεροι στις τεχνητές λίμνες, στις ο

ποίες τα νερό έχουν κατακλύσει ολόκληρα χωριό, δένδρα και άλλα εμπό

δια τα οποία μπορούν να αποβούν μοιραία για κολυμβητές και δύτες. Στις 

λίμνες αυτές ένας ακόμη μεγάλος ακόμη κίνδυνος είναι οι εγκαταστάσεις 

(τα φράγματα, οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί) της ΔΕΗ. Τέλος σε πολλές φυ

σικές και μη λίμνες οι παρόχθιες περιοχές, που κατά καιρούς κατακλύζο

νται από τα νερά (έλη, βούρκοι), εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους απορρό

φησης για τους διερχόμενους (Τριχωνίδα, κ.ά.). Οι κατά τόπον αρμόδιες Α

στυνομικές Διευθύνσεις προσπαθούν με αστυνομικές διατάξεις να περι- 

φρουρήσουν την ασφάλεια του κοινού.

Έτσι για παράδειγμα η Αστυν. Δ/.νση Καρδίτσας με την 1 /  1996 Αστυ

νομική της Διάταξη "Μέτρα πρόληψης ατυχημάτων στη λίμνη Νικολάου 
Πλαστάρα" έχει απαγορεύσει:

- Την προσέγγιση οποιοσδήποτε σκάφους στο φράγμα της λίμνης σε α

πόσταση μικρότερη των 1.000 μ. από αυτό και 500 μ. από οποιαδήποτε άλ

λη εγκατάσταση της ΔΕΗ.

- Την κολύμβηση στη λίμνη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

- Τη διέλευση πεζών ή ζώων από τμήματα που κατακλύζονται από τα 

νερά της λίμνης.
- Την προσέγγιση ή παραμονή ατόμων στις όχθες της λίμνης, και τις

- Καταδυτικές εργασίες χωρίς ειδική άδεια.

Παράλληλα υποχρεώνεται η ΔΕΗ να εγκαταστήσει πινακίδες προειδο

ποιητικές για τους σχετικούς κινδύνους πινακίδες και να λάβει κάθε ανα

γκαίο μέτρο αποτροπής των κινδύνων.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Αρτας έχει απαγορεύσει τη διέλευση και πα

ραμονή ατόμων σε τμήματα της κοίτης του ποταμού Αράχθου (π.χ. στο 

τμήμα μεταξύ φράγματος Πουρναρίου II και εκβολών και αλλού) για την α

ποτροπή κινδύνων από τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών έργω ν. Μπο

ρ εί δηλαδή ξαφνικά η κοίτη να λάβει πλήρη ροή ε ίτε  εξαιτίας τεχνικών λό

γων ε ίτε  από υπερχείλιση ή άλλες αιτίας. Στις περιοχές των υδροηλεκτρι

κών έργων (Λάδωνας, Αλφειός, Αχελώος, Αλιάκμονας, κ.λπ.) οι ποταμοί θα 

πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται υπό συνεχή ροή.

Τέλος σε πολλές περιπτώσεις (λίμνη Πολυφύτου Κοζάνης, Δοϊράνης, 

κ.ά.) οι Αστυνομικές Δ ιατάξεις επιβάλλουν όρους ασφαλείας ως προς 

τους πλόες των σκαφών. Δεν επιτρέπουν τον απόπλου κατά τη διάρκεια 

της νύχτας ή όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές.

Στην τελευταία βέβαια περίπτωση οι συνθήκες απαγόρευσης είναι α

σαφείς και οπωσδήποτε το όλο θέμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σφαι

ρικά και ενιαία. Μάλιστα η Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης με την 9 / 1980 

Αστυνομική της Διάταξη για την κίνηση στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου και 

στον ποταμό Αλιάκμονα, ίσως την αρτιότερη από όλες της ανάλογες δια

τάξεις  στη χώρα, η οποία σήμερα χρειάζεται αναπροσαρμογή σύμφωνα 

με τα νέα δεδομένα, είχε μεταξύ άλλων επιβάλλει συγκεκριμένες γραμ

μές πλεύσης των σκαφών και είχε απαγορεύσει την εκτέλεση συγκοινω

νίας μεταξύ θέσεων και όρμων των ακτών της λίμνης, εάν προηγουμένως 

δεν κατασκευαστούν ασφαλείς, σταθερές ή πλωτές, καγκελόφρακτες α

ποβάθρες και δεν καθοριστούν δίαυλοι πορείας με τον αναγκαίο αριθμό 

σημαντήρων.

Επίσης σε πολλές λίμνες, πάλι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η 

χρησιμοποίηση ιστιοφόρων σκαφών για μεταφορές και αναψυχή (Κοζάνη, 

Κιλκίς), καθώς και η χρήση κινητήρων άνω των 210 HP ή ταχύτητας άνω 

των 25 κόμβων.

Συνάπτεται άμεσα με τους όρους ασφαλείας κίνησης των σκαφών στις 

λίμνες και ναυπηγική τους. Αν και υπάρχει διαφορά στην άνωση, τα σκάφη 

που έχουν ναυπηγηθεί για τις  θάλασσες είναι απόλυτα κατάλληλα και για 

τις λίμνες. Όμως επειδή τα πλωτά μέσα των ελληνικών λιμνών δεν έχουν 

μεγάλες ναυπηγικές απαιτήσεις (γαλήνια συνήθως και αβαθή νερά, μικρές 

αποστάσεις) πολλές φορές εντοπίζονται να κυκλοφορούν στις λίμνες αυ

τοσχέδια σκάφη (απλές σκάφες) η πρωτόγονες εξελ ίξε ις  των προϊστορι

κών μονόξυλων, τα οποία κάθε άλλο παρά πληρούν τους στοιχειώδεις κα

νόνες ασφάλειας πλεύσης.

Το πρόβλημα της ασφαλούς κίνησης σκαφών στις λίμνες και τους πλω

τούς ποταμούς (σωστικά μέσα, σύνθεση πληρωμάτων, απόπλους με δυ

σμενείς καιρικές συνθήκες, ρύθμιση άλλων λεπτομερειών, κ.λπ.), καθώς 

και η λήψη μέτρων αποτροπής ποικίλων κινδύνων από κολύμβηση, άσκηση 

σπορ κ,ά. θα πρέπει να αντιμετωπιστεί εκ νέου σε ενιαία βάση σε όλη τη 

χώρα και υπό το φως των νέων ρυθμίσεων (Ν. 2323/ 1995), ώστε να απο

κτήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες ένα σύγχρονο και λυσιτελές πλαίσιο λει

τουργία στον ευαίσθητο αυτό τομέα. Ίσως η ανωτέρω Αστυνομική Διάτα

ξη της Α Λ  Κοζάνης και οι αντίστοιχες των Λιμενικών Αρχών μπορούν να 

προσφέρουν την αφετηρία για ένα γόνιμο προβληματισμό. □

Επιμέλεια: Υπαστ. Α ' Κων. Δανούσης

Ευχαριστούμε τις αρμόδιες για την αστυνόμευση εσωτερικών υδότων Αστυνο

μικές Διευθύνσεις για την κατάθεση του προβληματισμού τους και τη βοήθεια τους 

στην κατάρτιση του παρόντος άρθρου. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους Υπασπιστές 

τωνΑΑ Ευρυτανίας και Ακαρνανίας, το Διοικητή του AT. Κερασοχωρίου, το προσω

πικό του ΑΣ. Γρανίτσας Ευρυτανίας και την ΑΕ "ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ" για τη διάθεση του σκά

φους της στη λίμνη Κρεμαστών.
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Η  Σ υ ν θ η κ η  τ ο υ  Α μ σ τ ε ρ ν τ α μ

Του Αστυνομικού Διευθυντού Κλεάρχου Πήχα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ »

Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η  Κ Α Ι Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ ΙΣ Η  Τ Ω Ν  Θ Ε Σ Μ Ω Ν

Η Διακυβερνητική Διάσκεψη εξέτασ ε διά μακρών διάφορους τρό
πους ανάπτυξης των θεσμών της Ένωσης, προκειμένου να κατα

στήσει τη λειτουργία τους δημοκρατικότερη, αποτελεσματικότερη και ι
κανότερη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών. Η επικείμενη νέα 
διεύρυνση της Ένωσης αποτέλεσε κίνητρο για τη μελέτη διαφόρων 
λύσεων. Όμως, πολλά από τα συμπεράσματα αυτής της διαδικασίας δεν 
έφθασαν σε τέτο ιο  βαθμό ωριμότητας, ώστε να γίνουν αποδεκτό από τις 
κυβερνήσεις όλων των Κρατών μελών. Παρ' όλα αυτό, πραγματοποιήθη
καν σημαντικό βήματα, προς την επιθυμητή κατεύθυνση, που επιτρέπουν 
την εκτίμηση ότι η Ένωση καθίσταται περισσότερο δημοκρατική και ικανή να 
ανταποκριθεί στα προβλήματα, τα οποία θέτει το νέο διεθνές περιβάλλον.

Οι βασικές αρχές

Η Διάσκεψη δεν έθ ιξε τις βασικές αρχές που διέπουν μέχρι σήμερα 
τη λειτουργία της Ένωσης, δηλαδή την αρχή της θεσμικής ενότη

τας και ισότητας των Κρατών μελών και την αρχή της θεσμικής ισορρο
πίας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τις Συνθήκες και την ιστορική ε 
μπειρία. Η μόνη καινοτομία της Συνθήκης του Amsterdam είναι η εισαγωγή 
της έννοιας της "στενότερης συνεργασίας"- "ευελιξίας". Συγκεκριμένα 
προβλέπεταί:

- Γενική ρήτρα στις Κοινές Δ ιατάξεις της Συνθήκης Ε.Ε.
- Δυνατότητα εφαρμογής της στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΙΑ' 

Πυλώνας) και στα θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΙΓ' Πυ
λώνας), υπό αυστηρούς όρους (προστασία "κοινοτικού κεκτημένου", 
"ύστατη λύση", διατήρηση εξουσιών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ.α.), με ε ι
δική πλειοψηφία και ταυτόχρονα δικαίωμα επίκλησης ζωτικού συμφέρο
ντος για την ματαίωσή της από οιοδήποτε Κρότος μέλος. Θεσπίζεται επί
σης η δυνατότητα μεταγενέστερης προσχώρησης Κρότους μέλους, που 
δεν μετέχει κατά την έναρξη της συνεργασίας, με μόνο προαπαιτούμενο 
τη γνώμη της Επιτροπής και χωρίς απόφαση του Συμβουλίου.

Στην ΚΕΠΠΑ δεν προβλέφθηκε η δυνατότητα προσφυγής σε μορφές 
"στενότερης συνεργασίας", οι οποίες ασφαλώς θα αλλοίωναν την εικόνα 
σταδιακής διαμόρφωσης κοινής εξωτερικής πολιτικής, που η Ένωση επι
θυμεί να προβάλλει. Η προσαρμογή της αρχής της “στενότερης συνεργα
σίας" στο πλέγμα όλων των αρχών, που στηρίζουν το Ευρωπαϊκό Οικοδό
μημα, έγ ινε δυνατή επειδή η εφαρμογή της θα προσανατολιστεί στη 
διεύρυνση των στόχων της Ένωσης και δεν θα αφορά σε τομείς, οι οποίοι 
θα εμπίπτουν στη σφαίρα της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ευρω
παϊκής Κοινότητας. Εκτιμόται ότι η έννοια της "ευελιξίας" θα βρει σχετικά 
ευρύτερη εφαρμογή στα θέματα του Γ' Πυλώνα (αστυνομική και δικαστική 
συνεργασία).

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο αρχικός στόχος της Ελλάδας ήταν η αύξηση των εξουσιών του 
Κοινοβουλίου και συνακόλουθα η μείωση του λεγάμενου "δημο-

7ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βουλευτές: 626 που εκλέγονται κάθε 5ετία:
Γερμανία 99, Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία από 87, Ισπανία 64, Κάτω Χώρες
31, Βέλγιο, Ελλάδα και Πορτογαλία από 25, Σουηδία 22, Αυστρία 21, 

Δανία και Φινλανδία από 16, Ιρλανδία 15, Λουξεμβούργο 6.
Οι επόμενες εκλογές Θα είναι το 1999. Τόποι συνεδριάσεων: Στρα

σβούργο για τις μηνιαίες συνόδους της ολομέλειας, Βρυξέλλες για τις 
συνεδριάσεις των επιτροπών και τις έκτακτες συνόδους. Η έδρα της Γε

νικής Γραμματείας είναι στο Λουξεμβούργο.

κρατικού ελλείμματος". Πράγματι, προς την κατεύθυνση αυτή, ενισχύθηκε 
ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως μοναδικού εκλεγμένου αντι
προσωπευτικού σώματος της Ένωσης, με σειρά ρυθμίσεων, όπως:

- Διατήρηση της διαδικασίας σύμφωνης γνώμης για θέματα ιδιαίτερης 
σημασίας.

- Θέσπιση της διαδικασίας συναπόφασης (codecision) στο σύνολο σχε
δόν των νέων άρθρων της Συνθήκης και επέκτασή της σε 14 ισχύοντα άρ
θρα, καθώς και στα νέα άρθρα που θα προκύψουν από τη μεταφορά στη 
Συνθήκη της Συμφωνίας για την Κοινωνική Πολιτική. Κατ' αυτόν τον τρόπο, 
το Κοινοβούλιο ανάγεται ουσιαστικό σε "συν-νομοθέτη" με το Συμβούλιο.

- Απλοποίηση της διαδικασίας συναπόφασης με την κατάργηση της 
"τρίτης ανάγνωσης".

- Θετική παρέμβαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει πλέον και στα 
κοινοτικοποιημένα

- θέματα του Γ' Πυλώνα (άσυλο, μετανάστευση), όπως και στην ίδια τη 
διακυβερνητική συνεργασία στο πεδίο της δικαιοσύνης και των εσωτερι
κών υποθέσεων.

Ως προς τη θεσμική ταυτότητά του, συμφωνήθηκε ότι ο συνολικός α
ριθμός των μελών του στο μέλλον δεν θα υπερβεί τα επτακόσια (7001 και 
ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο αριθμός των μελών του, που εκλέγο
νται σε κάθε Κρότος μέλος, να εξασφαλίζει την δέουσα αντιπροσώπευση 
των λαών των Κρατών μελών.

Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καταρτίσει σχέδιο για την διε
ξαγωγή εκλογών με άμεση καθολική ψηφοφορία και ενιαία διαδικασία ή
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σύμφωνα με κοινές αρχές των Κρατών μελών. Τέλος, το Κοινοβούλιο θα 
εγκρίνει το διορισμό του προσώπου που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ορί
ζε ι για το αξίωμα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εθνικά Κοινοβούλια

Η Διάσκεψη έδε ιξε την πρόθεσή της να ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων στις διαδικασίες της ευρω

παϊκής ολοκλήρωσης και να ενισχύσει τη δυνατότητά τους να εκφράζουν 
τις απόψεις τους για τα θέματα, για τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Μ ε ειδικό πρωτόκολλο εισήχθη σύστημα ενημέρωσης των Εθνικών Κοινο
βουλίων, με την έγκαιρη αποστολή σ' αυτά των εγγράφων διαβουλεύσεων 
της Επιτροπής (λευκές και πράσινες βίβλοι, ανακοινώσεις) και των νομοθε
τικών της προτάσεων. Παρασχέθηκε, επίσης, το δικαίωμα στη Διάσκεψη 
των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων 
(COSAC) να υποβάλλει εισηγήσεις στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο και στο Συμβούλιο. Μ ε την εμπλοκή των Εθνικών Κοινοβουλίων στη 
νομοθετική εργασία της Ένωσης, γίνεται άλλο ένα βήμα προς την κα
τεύθυνση της μείωσης του "δημοκρατικού ελλείμματος".

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με  τη Συνθήκη του Amsterdam ενισχύεται ο ρόλος του Προέδρου 
της Επιτροπής. Ο ορισμός του Προέδρου θα εγκρίνεται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αντί της μέχρι τώρα απλής διαβούλευσης. Οι κυ
βερνήσεις των Κρατών μελών θα ορίζουν τα άλλα πρόσωπα, που προτί- 
θενται να διορίσουν μέλη της Επιτροπής, μετά από κοινή συμφωνία με τον 
ορισθέντα Πρόεδρο, ενώ μέχρι τώρα προβλεπόταν απλή συνεννόηση. Η 
Επιτροπή, τέλος, θα εργάζεται υπό την πολιτική καθοδήγηση του Προέ
δρου της.

Σύμφωνα με πρωτόκολλο, που έχει προσαρτηθεί στη Συνθήκη, μέχρι 
την έναρξη ισχύος της πρώτης διεύρυνσης, ο αριθμός των μελών της Ε
πιτροπής θα παραμείνει ως έχει. Στη συνέχεια, θα ισχύσει ο κανόνας "έ
νας Επίτροπος ανά Κράτος μέλος", αλλά θα πρέπει πρώτα να έχει συμφω- 
νηθεί νέα στάθμιση των ψήφων, που κάθε Κράτος μέλος διαθέτει στο 
Συμβούλιο, ή να εισαχθείτο σύστημα διττής πλειοψηφίας (ψήφων και πλη
θυσμών) κατά τις ψηφοφορίες, υπό μορφή αντισταθμίσματος για τα (με
γάλα) Κράτη μέλη που χάνουν τη δυνατότητα να διορίζουν δεύτερο Επί
τροπο.

Εξάλλου, η Διάσκεψη σημείωσε την πρόθεση της Επιτροπής να προε
τοιμάσει την αναδιοργάνωση των καθηκόντων μεταξύ των μελών της, σε 
εύθετο χρόνο, για την Επιτροπή, η οποία θα αναλάβει τα καθήκοντά της το 
2000, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άριστη κατανομή χαρτοφυλακίων 
και ειδικών καθηκόντων.

Εννοείται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα έχει ευρεία διακριτική ευ
χέρεια για την κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των μελών της, όπως 
και για την ανακατανομή τους, κατά τη διάρκεια της θητείας μιας συγκε
κριμένης Επιτροπής. Η Διάσκεψη σημείωσε, επίσης, την πρόθεση της Επι
τροπής να προβεί, παραλλήλως, σε αντίστοιχη αναδιοργάνωση των υπη
ρεσιών της και ότι θα ήταν σκόπιμο να ανατεθούν όλες οι αρμοδιότητες 
εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ σε έναν Αντιπρόεδρο.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Παραμένει ο κεντρικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο όλο 
σύστημα της ΕΕ. Περαιτέρω, ενισχύθηκαν οι καθοδηγητικές του ε 

ξουσίες, ιδίως σε θέματα ΚΕΠΠΑ, όπου, για παράδειγμα, μπορεί να χαράσ- 
σει κατευθύνσεις για θέματα, για τα οποία η Ένωση θα προσφεύγει στη 
ΔΕΕ.

Το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεχίσει να λει
τουργεί όπως μέχρι σήμερα. Αυξήθηκε πάντως η δυνατότητά του για 
ταχύτερη λήψη αποφάσεων, δεδομένου ότι η ειδική πλειοψηφία επεκτά
θηκε σε πέντε περιπτώσεις που, μέχρι σήμερα, αποφασίζονταν ομόφωνα 
και εισήχθηκε σε έντεκα νέα θέματα της Συνθήκης.

Η Γενική Γραμματεία θα τε θ ε ί υπό τη διεύθυνση του Γενικού Γραμματέα. 
Επειδή όμως ο τελευταίος θα ασκεί και καθήκοντα "υψηλού αντιπροσώ
που για την ΚΕΠΠΑ", θα επικουρείτε από Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, ο 
οποίος θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας. Αμ- 
φότεροι θα διορίζονται από το Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση.

Τέλος, προβλέφθηκε με ειδικό πρωτόκολλο ότι, ένα τουλάχιστον χρό
νο προτού τα Κράτη μέλη ξεπεράσουν τα είκοσι, θα συγκληθεί νέα Διακυ
βερνητική Διάσκεψη, για να προβεί σε συνολική αναθεώρηση των διατά
ξεων των Συνθηκών, που αφορούν τη σύνθεση και τη λειτουργία των ορ
γάνων της Ένωσης. Μέχρις ότου αρχίσει να ισχύει η πρώτη διεύρυνση, 
συμφωνήθηκε ότι θα παραταθεί η ισχύς της απόφασης του Συμβουλίου 
της 29ης Μαρτίου 1994 (Συμβιβασμός των Ιωαννίνων) και ότι μέχρι τό τε 
θα εξευρ εθεί λύση για την ειδική περίπτωση της Ισπανίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέλη 20: Δύο από τη Γεμανία, τη Γαλλία την Ιτα
λία την Ισπανία και την Αγγλία και ένα από τα υπόλοιπα κράτη - μέλη. 

Θητεία δετής (1995 - 2000)

Δικαστήριο τω ν Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Η Διακυβερνητική Διάσκεψη διεύρυνε σημαντικά τις  αρμοδιότητες 
του ΔΕΚ, σύμφωνα και με τις επιθυμίες και προτροπές της Ελλη

νικής πλευράς.
Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες του ΔΕΚ έχουν διευρυνθεί και αποσαφηνι- 

σθεί με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το ίδιο ισχύει και με 
τη δράση της Ένωσης στα θέματα ασύλου και μετανάστευσης, τα οποία 
"κοινοτικοποιήθηκαν". Κατά συνέπεια, προβλέπεται εδώ, κατ' αρχήν, ο 
συνήθης ρόλος του ΔΕΚ, πλην όμως, επειδή ο τομέας αυτός στην πράξη 
αφορά κυρίως προσφυγές σε θέματα ασύλου, για τις οποίες αρμόδιες ε ί
ναι, στην τελική ανάλυση, οι εθνικές αρχές, ο ρόλος του ΔΕΚ θα περιορί
ζετα ι κυρίως σε ζητήματα κύρους ή ερμηνείας των σχετικών πράξεων 
των οργάνων της Κοινότητας. Δεν θα αποτελέσει, και ορθώς, είδος δευ
τεροβαθμίου οργάνου σε σχέση με τα Εθνικά Δικαστήρια.

Στο Γ' Πυλώνα, επίσης θεσμοθετείται - με το άρθρο Κ 7 - ο νέος ρόλος 
του ΔΕΚ ο οποίος, μέχρι τώρα, ήταν πολύ περιορισμένος λόγω του "διακυ
βερνητικού" χαρακτήρα του Γ' Πυλώνα. Τώρα, πλέον, το ΔΕΚ θα έχει αρμο
διότητα (εφόσον προηγουμένως με δήλωσή του την αποδεχθεί ρητώς κά
θε Κράτος μέλοςΙ να αποφαίνεται με προδικαστικές αποφάσεις για το 
κύρος και την ερμηνεία των αποφάσεων - πλαίσιο, την ερμηνεία των συμ
βάσεων, καθώς και το κύρος και την ερμηνεία των εκτελεστικών μέτρων.

Τέλος, το Δικαστήριο θα είναι αρμόδιο για οποιαδήποτε διαφορά με
ταξύ Κρατών μελών, που αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή των θεσπι- 
σθεισών πράξεων (εφόσον το Συμβούλιο δεν μπορεί να την επιλύσει ε 
ντός εξαμήνου), καθώς και για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ Κρατών με
λών και της Επιτροπής, που αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή των συμ
βάσεων.
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Τέλος, ας επισημανθεί, ότι διατηρείται η αρχή "μία χώρα - ένας δικα
στής", γεγονός σημαντικό, ιδίως για τα Κράτη μέλη με χαμηλότερους πλη
θυσμούς.

Επιτροπή τω ν Π εριφ ερειώ ν

Με  σειρά νέων ρυθμίσεων επιδιώχθηκε η αναβάθμιση της Επι
τροπής Περιφερειών και η απόκτηση απ' αυτήν ιδιαίτερης ταυτό

τητας. Ειδικότερα:
- Καταργείται το Πρωτόκολλο υπ' αριθ. 16, το οποίο προέβλεπε ότι η Οι

κονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή Περιφερειών διέθεταν 
κοινή γραμματειακή υποστήριξη.

- Κανένα μέλος της Επιτροπής Περιφερειών δεν θα μπορεί να είναι ταυ
τόχρονα και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

- Δίδεται στην Επιτροπή η δυνατότητα να καταρτίζει αυτόνομα τον ε 
σωτερικό της κανονισμό, χωρίς να τον υποβάλλει στην τελική έγκριση του 
Συμβουλίου Υπουργών.

- Ζητείται από το Συμβούλιο και την Επιτροπή η γνώμη της, όπου προ- 
βλέπεται από την Συνθήκη, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, ιδίως εφόσον 
πρόκειται για διασυνοριακή συνεργασία, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
μπορεί πλέον να ζη τε ί και αυτό τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών.

Ελεγκτικό Συνέδριο

Διευρύνονται και ενισχύονται οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνε
δρίου. Ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των εσόδων 

και εξόδων, πέραν των κοινοτικών οργανισμών, επεκτείνεται και στις ε 
γκαταστάσεις κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, που λαμβάνει πληρω
μές από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Στη διαδικασία της απαλλαγής της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως προς την εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολο
γισμού, σ υ ν εξετά ζε τα ι (από το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), πέραν της 
ετήσιας Έκθεσης, και η Δήλωση Αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
που βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών. Επίσης, θεσμοθετείται και 
η θέση, που υποστήριξε η Ελλάδα σχετικά με τη διαδικασία προσφυγής 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για τη 
διατήρηση των προνομίων του.

Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική

Διευρύνθηκε το πεδίο, στο οποίο προβλέπεται να ζητείτα ι η γνώμη 
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (νέες διατάξεις απα

σχόλησης, κοινοτικών θεμάτων, αρχής ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρι
σης κ.α.Ι. Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορεί να ζη τε ί στο εξής 
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Έδρες Οργάνων Ένωσης

Επιβεβαιώθηκε, με πρωτόκολλο, ο καθορισμός των εδρών των θε
σμικών και ορισμένων άλλων οργάνων και τμημάτων της Ευρω
παϊκής Κοινότητας, που ήδη ισχύει με σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου (π.χ. για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το  Στρασβούργο, οι Βρυ
ξέλλες και το Λουξεμβούργο!.

Πρωτόκολλο για τους Θεσμούς

Με πρωτόκολλο, που έχει προσαρτηθεί στη Συνθήκη, συμφωνήθη- 
κε ότι "την ημέρα έναρξης ισχύος της πρώτης διεύρυνσης η Επι

τροπή θα περιλαμβάνει έναν υπήκοο από κάθε Κράτος μέλος, υπό την 
προϋπόθεση ότι μέχρι τό τε  θα έχει τροποποιηθεί η στάθμιση των ψήφων 
στο Συμβούλιο, ε ίτε  με νέα στάθμιση των ψήφων ε ίτε  με σύστημα διττής 
πλειοψηφίας αποδεκτό από όλα τα κράτη μέλη". Συμφωνήθηκε επίσης ότι 
"τουλάχιστον ένα χρόνο, προτού τα Κράτη μέλη ξεπεράσουν τα είκοσι, θα 
συγκληθεί διακυβερνητική διάσκεψη, προκειμένου να προβεί σε συνολική

αναθεώρηση των διατάξεων των Συνθηκών που αφορούν τη σύνθεση και 
λειτουργία των οργάνων”.

ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕΠΠΑ)

Η Ελλάδα απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της Κοινής Ε
ξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της Ευρω

παϊκής Ένωσης. Στο γενικό υπόμνημα, που υπέβαλε στη Διακυβερνητική 
Διάσκεψη, τόνιζε ότι "η ΕΕ χρειάζεται περισσότερα μέσα και καλύτερα κα
θορισμένους στόχους, ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικό τη νέα 
κατάσταση που, μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, διαμορφώθηκε στην 
ήπειρό μας και πέραν αυτής".

Στη βάση αυτή, η Ελλάδα υποστήριξε τη μερική κοινοτικοποίηση της 
ΚΕΠΠΑ, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη πραγματικά κοινής εξωτερικής πο
λιτικής και πολιτικής ασφάλειας και άμυνας προϋποθέτει: Την αποσαφήνι
ση των γενικών αρχών και στόχων, με γνώμονα τη σταδιακή διαμόρφωση 
κοινών θεμελιωδών συμφερόντων και την ανάπτυξη πρακτικών μέτρων 
θεσμικού και διαδικαστικού χαρακτήρα, που θα συμβάλλουν στην εντονό
τερη "κοινοτικοποίηση" του σημερινού συστήματος της ΚΕΠΠΑ και θα την 
καθιστούν ικανή να προστατεύει την εδαφική ακεραιότητα και τα εξω τε
ρικό σύνορα της Ένωσης.

Για την προώθηση των στόχων της, σε ό,τι αφορά την ΚΕΠΠΑ, η Ελλάδα 
υπέβαλε στη Διακυβερνητική Διάσκεψη, πέραν των θέσεων που εκφρά
στηκαν στο γενικό υπόμνημα, ένα ειδικότερο υπόμνημα για την ανάπτυξη 
της ΚΕΠΠΑ, καθώς και σειρά επιμέρους τροποποιήσεων ή προσθηκών. Ε
πιχείρησε, επίσης, και διασφάλισε τη συμπαράσταση Κρατών μελών, για 
την αποτελεσματικότερη προώθηση των στόχων και απόψεών της, στο 
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Το τελικό αποτέλεσμα της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, σε ό,τι αφορά 
την ΚΕΠΠΑ, όπως αποτυπώνεται στη Συνθήκη του Αμστερνταμ, εκφράζει 
σε σημαντικό βαθμό τις Ελληνικές επιδιώξεις και στόχους. Βεβαίως, η Ελ
λάδα επιθυμούσε και εργάσθηκε για την προώθηση ρυθμίσεων και τροπο
ποιήσεων στην ΚΕΠΠΑ σε σημαντικά υψηλότερο παρονομαστή απ' αυτόν 
που τελικό επιτεύχθηκε (π.χ. άμυνα).

Ωστόσο, οι πολιτικοί συσχετισμοί δεν επέτρεψαν την διαπραγματευ
τική επίτευξη των στόχων αυτών. Δεν θα πρέπει, όμως, σε καμία περίπτω
ση, να παραγνωρίζεται η σημασία και κυρίως η δυναμική των τροπο
ποιήσεων, προσθηκών και βελτιώσεων, που αναβαθμίζουν την ΚΕΠΠΑ και 
μπορούν να της επιτρέψουν να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις 
νέες προκλήσεις και να συμβάλει αποτελεσματικότερα στην αντιμετώπι
ση των προβλημάτων ασφάλειας των Κρατών μελών που συγκροτούν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με τις νέες ρυθμίσεις, που ενσωματώθηκαν στη Συνθήκη, η ΚΕΠΠΑ α
ποκτά βελτιωμένους θεσμικούς μηχανισμούς για να ανταποκριθεί σε κρί
σεις, εμπλουτίζεται με ένα πρώτο πυρήνα κοινής άμυνας, ενώ αποσαφη
νίζονται και ενισχύονται οι στόχοι και αρχές της πολιτικής αυτής.

Αναλυτικότερα, στις βασικές ρυθμίσεις, μέσω των οποίων ενισχύεται η 
ΚΕΠΠΑ, αλλά και εκφράζονται Ελληνικοί στόχοι και επιδιώξεις, συγκαταλέ
γονται:

α. Η διεύρυνση των στόχων της ΚΕΠΠΑ (άρθρο 1,1), με τη συμπερίληψη 
σε αυτούς της διαφύλαξης της "ακεραιότητας" της Ένωσης και της 
διατήρησης - ενίσχυσης της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας, σύμ
φωνα με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της 
Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και τους στόχους του Χάρτη των Παρισίων, 
συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών με τα εξωτερικό σύνορα. Η εν
σωμάτωση των ρυθμίσεων αυτών στους στόχους της ΚΕΠΠΑ υπήρξε βα
σική επιδίωξη της Ελλάδας στα πλαίσια της ΔΔ. Η συμπερίληψή της θα ε 
πιτρέψει στην Ένωση να αναπτύξει τις πολιτικές και δράσεις που θα συμ
βάλλουν αποτελεσματικότερα στην προστασία της ασφάλειας και ακε
ραιότητας της Ένωσης και των Κρατών - μελών της. Η Ελλάδα θα εργασθεί 
προκειμένου οι ρυθμίσεις αυτές να μετατραπούν σε πρακτικές πολιτικές, 
μετά τη θέση σε εφαρμογή της νέας Συνθήκης.
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καταστήματα

στη ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΕ 36 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, και για αγορά μέχρι 1.000.000

F- 12 
AERBOX 

NEO'S

21.500
23.000
29.000
23.000

HONDA
η. 77.16.670 CENTER 

ASTREA 100 21.500
DREAM 100 23.000

CLX 50 23.000
BALI 100 23.000
C50 C50 21.000

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΛΟΠΗΣ

APRILIA
52.336 CENTER

RALLY 50LC 
SCARABEO 50

27.000
27.000
29.000
25.000

115 23.000
ME ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 35%
KLE 250 40.000
KLR 650 47.500

KMX 125 27.000



β. Η θέσπιση ενισχυμένης ρήτρας πολιτικής αλληλεγγύης, στο πλαίσιο 
της ΚΕΠΠΑ (άρθρο 1,1 και 2), που επίσης αποτέλεσε πάγιο Ελληνικό αίτημα 
και που, σε συνδυασμό με τις  ρυθμίσεις για την "ακεραιότητα" και τα εξω 
τερικό σύνορα, θα συμβόλει στην προώθηση των Ελληνικών απόψεων και 
συμφερόντων.

γ. Η ανάθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της αρμοδιότητας να καθορίζει 
αρχές και κατευθύνσεις και σε "θέματα με επιπτώσεις στον τομέα της ά
μυνας" (άρθρο 1,3, παρ. 1). Μέχρι σήμερα η αρμοδιότητα αυτή περιοριζό
ταν μόνο στις πολιτικές πτυχές της ΚΕΠΠΑ. Η ρύθμιση αυτή "συμπληρώνε
ται" με παρεμφερή ρύθμιση του άρθρου 1,7, που, ουσιαστικό, θέτει τη Δυ
τικοευρωπαϊκή Ένωση (ΔΕΕ) υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Η σχετική ρύθμιση προβλέπει ότι "η αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Συμ
βουλίου να καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με το άρθρο I,
3, ισχύει σε σχέση με τη ΔΕΕ και για τα θέματα για τα οποία η Ένωση προ
σφεύγει στη ΔΕΕ".

δ. Αναγνωρίζεται ρητό (άρθρο 1,7) ο στόχος της σταδιακής διαμόρφω
σης κοινής αμυντικής πολιτικής, "η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε κοινή 
άμυνα, εφόσον αποφασισθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο". Στα πλαίσια 
αυτό αποφασίσθηκε η ενίσχυση των θεσμικών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και ΔΕΕ, 
προβλέπεται δε ρητό η δυνατότητα, μελλοντικό, συγχώνευσης της τελευ
ταίας στην Ένωση, μετά από απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

ε. Ενσωματώνονται στη Συνθήκη (άρθρο I, 7 παρ. 2) "οι αποστολές 
Petersberg" ως πρώτη έκφραση της κοινής άμυνας της Ένωσης. Στις απο
στολές περιλαμβάνονται "ανθρωπιστικό καθήκοντα, καθήκοντα διάσωσης, 
καθήκοντα διατήρησης ειρήνης, επέμβαση μάχιμων δυνάμεων στη διαχεί
ριση κρίσεων, καθώς και στην αποκατάσταση της ειρήνης”. Η Ελλάδα 
υπήρξε από τα πρώτα Κράτη μέλη που ζήτησαν την ενσωμάτωση των α
ποστολών αυτών στη Συνθήκη του Amsterdam.

στ. Ανατίθεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου (άρθρο 1,81 ο ρό
λος του Υπάτου Αντιπροσώπου της ΚΕΠΠΑ, όπως ακριβώς είχε επιδιώξει 
η Ελλάδα και άλλοι εταίροι. Η ρύθμιση αυτή “απέκλεισε" την τοποθέτηση 
άλλης υψηλής προσωπικότητας, για τη διαχείριση της ΚΕΠΠΑ, που θα λει- | 
τουργούσε “έξω" από τους ελέγχους των θεσμών της Ένωσης (Συμβου- | 
λίου κ.λπ.).

ζ. Η διατήρηση της ομοφωνίας, για τη λήψη των βασικών αποφάσεων 
της ΚΕΠΠΑ από το Συμβούλιο Υπουργών, με πρόβλεψη ειδικής πλειοψη- 
φίας μόνο για τις  εκτελεστικές αποφάσεις (άρθρο 1,13). Ωστόσο, ακόμα 
και για τις περιπτώσεις αυτές, προβλέπεται η δυνατότητα επίκλησης λό
γων "εθνικής πολιτικής", για την αποτροπή λήψης σχετικής απόφασης που | 
θα παράβλαπτε, ενδεχομένως, ζωτικά συμφέροντα κάποιων Κρατών με- | 
λών.

η. Η ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια της 
διαμόρφωσης και της υλοποίησης της ΚΕΠΠΑ.

Ε. Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ  Σ Τ Ο Υ Σ  Τ Ο Μ Ε ΙΣ  Δ ΙΚ Α ΙΟ Σ Υ Ν Η Σ  Κ Α Ι Ε - 
Σ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ο Ν  Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ω Ν  ( Γ  Π Υ Λ Ω Ν Α Σ )

Η Ελλάδα, εξαρχής, είχε υποστηρίζει από τις πλέον προωθημένες 
και προοδευτικές θέσεις στις συζητήσεις σχετικά, με τις μεταρ

ρυθμίσεις, που απαιτούνται στον Γ' Πυλώνα, ώστε να βελτιω θεί η αποτε- 
λεσματικότητα της δράσης της Ένωσης στους τομείς Δικαιοσύνης και Ε- | 
σωτερικών Υποθέσεων.

Η Διακυβερνητική Διάσκεψη, μπορεί να λεχθεί, ότι συγκριτικό ίσως επι- j 
τέλεσ ε τις μεγαλύτερες προόδους, ακριβώς στα θέματα αυτά, του λεγά
μενου Γ' Πυλώνα, παρόλες τις διαμορφούμενες ως προς τις τρεις χώρες 
(Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Δανία) διαφορετικές συμπεριφορές. Πράγ
ματι, υπάρχει τώρα ένα νέο τμήμα στη Συνθήκη, που ονομάζεται "Ελευθε
ρία, Ασφάλεια και Δικαιοσύνη", το οποίο καλύπτει τα εξής κεφάλαια: 

α. Τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την απαγόρευση των διακρίσεων (βλ 
ανωτέρω, κεφ. Β).

β. Την προοδευτική εδραίωση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης. Το κεφάλαιο αυτό αποτελείταί: 1) Από ένα νέο "Τίτλο", που ε- j 
ντάσσεται στον Α' Πυλώνα, ο οποίος αφορά στην ελεύθερη κυκλοφορία 1 
των προσώπων, το άσυλο και τη μετανάστευση. 2) Από το γνωστό Τίτλο VI

τη ς  Συνθήκης του Μ άασ τρ ιχτ περί Συνεργασ ίας στους το μ ε ίς  Δι
καιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, αλλά αναμορφωμένο, ανεπτυγμέ
νο και επικεντρωμένο στην αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποι
νικά θέματα. 3) Τέλος, από ένα νέο πρωτόκολλο με το οποίο ενσωματώ
νεται το κεκτημένο του "Schengen" στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
βάσει ενός "ευέλικτου" σχήματος, το οποίο θα αφορά κατά κύριο λόγο τα 
δεκατρία μέλη του συστήματος "Schengen". Μ ε ειδικό πρωτόκολλο, που 
έχει επισυναφθεί στη Συνθήκη, προβλέπονται ειδ ικές ρυθμίσεις εφαρ
μογής του κεφαλαίου αυτού από τις Βρετανία, Ιρλανδία και Δανία (με δυ
νατότητες “opting in" σε μέρος του κεκτημένου Schengen).

Ειδικότερα, ως προς τα θέματα, που εντάσσονταν στο Γ' Πυλώνα πριν 
από την τελευταία αναθεώρηση, παρατηρούμε ότι σημαντικό επίτευγμα 
της Διακυβερνητικής Διάσκεψης αποτέλεσαν:

α. Ο νέος "Τίτλος" για την εδραίωση ενός χώρου ελευθερίας, ασφά
λειας και δικαιοσύνης.

β. Η "Κοινοτικοποίηση" των θεμάτων της μετανάστευσης, του ασύλου, 
των δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών που νομίμως διαμένουν σε 
Κράτος μέλος.

γ. Η δικαστική συνεργασία σε αστικά θέματα.
δ. Η λήψη μέτρων - στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνερ

γασίας σε ποινικά θέματα - για την πρόληψη και καταπολέμηση του ε 
γκλήματος, καθώς και των συνοδευτικών μέτρων που αφορούν στους ε 
λέγχους στα εξωτερικά σύνορα. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ελ
ληνική πλευρά από την αρχή της διαπραγμάτευσης υποστήριζε την ανάγκη 
θέσπισης κοινής πολιτικής, σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης, ως μέ
σο για την επικράτηση μεγαλύτερης ομοιομορφίας στις σχετικές εθνικές 
διατάξεις, μεταξύ άλλων, ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις στις ροές 
των εισερχομένων στα Κράτη μέλη ατόμων, συνεπεία των διαφορετικών 
διαδικαστικών και πραγματικών συνθηκών, που επικρατούν στα Κράτη μέ
λη και να επιτυγχάνεται μεγαλύτερος βαθμός εναρμόνισης προς τις σχε
τικές επιταγές του διεθνούς δικαίου. Ας σημειωθεί, ότι με ειδικό πρωτό
κολλο ρυθμζετα ι το θέμα της παροχής ασύλου στους υπηκόους των Κρα
τών μελών της ΕΕ. Για την Χώρα μας, η οποία βρίσκεται στις παρυφές της 
Ευρώπης και ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε σύγχρονα φαι
νόμενα, όπως η μαζική λαθρομετανάστευση, όλα τα προαναφερόμενα, 
σχετικά με την ενίσχυση των διατάξεων περί κυκλοφορίας των προσώ
πων και καταπολέμησης της εγκληματικότητας, έχουν ιδιαίτερη σημασία. 
Γι' αυτό και η εφαρμογή, σε όλους τους προαναφερόμενους τομείς, του 
“κοινοτικού" προτύπου", αφενός μεν θα αυξήσει, την αποτελεσματικότητα 
στη λήψη των αποφάσεων (αν και διατηρείται η ομοφωνία, τουλάχιστον ε 
πί μία πενταετία), αφετέρου δε, θα βελτιώσει το δημοκρατικό έλεγχο, χά-
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ρη στη συστηματικότερη εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς 
και το δικαστικό έλεγχο, με τη ρητή απόδοση ρόλου στοΔΕΚ στα θέματα 
αυτό.

Ο "νέος" Γ' Πυλώνας (διατάξεις περί αστυνομικής και δικαστικής συνερ
γασίας σε ποινικά θέματα] διατηρεί, κατά το πλείστο, τον διακυβερνητικό 
χαρακτήρα του, εντός, βεβαίως, του θεσμικού πλαισίου της Ενώσεως. Ω
στόσο, τα νέα άρθρα του Τίτλου VI παρουσιάζονται σαφώς βελτιωμένα 
και ενισχυμένα έναντι των αντιστοίχων του Μάαστριχτ. Επειδή η κατάργη
ση των εσωτερικών συνόρων δεν πρέπει να οδηγήσει στη μείωση της α
σφάλειας των πληθυσμών, που ζουν στην Ευρώπη, η Ένωση θα πρέπει να 
έχε ι τη δυνατότητα να εκτείνει, πέραν των εσωτερικών συνόρων, την 
προστασία που παρέχεται εναντίον των σύγχρονων μορφών εγκληματι
κότητας - ναρκωτικά, τρομοκρατία, απάτη, εγκλήματα κατά παιδιών, κ.λπ. - 
οι οποίες συχνά έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Οι τροποποιήσεις, που 
συμπεριλήφθηκαν στη νέα Συνθήκη, θα αυξήσουν σημαντικά την ικανότη
τα της Ένωσης να δρα πιο αποτελεσματικά για την πρόληψη και καταπο
λέμηση της εγκληματικότητας, κυρίως διαμέσου της βελτίωσης της αστυ
νομικής και δικαστικής συνεργασίας. Η συνεργασία, ανάμεσα στις αστυ
νομικές και τελωνειακές αρχές, καθώς και τις άλλες κατασταλτικές υπη
ρεσίες των Κρατών μελών, θα αναπτυχθούν, περαιτέρω, προκειμένου να 
προλαμβάνονται και να εντοπίζονται οι αξιόποινες πράξεις. Οι επιχειρη
σιακές δυνατότητες της Europol επίσης θα βελτιωθούν σημαντικά. Το 
εύρος των δικαστικών μέσων στη διάθεση της Ένωσης και η αποτελεσμα- 
τικότητά τους, επίσης, θα επεκταθούν σημαντικά. Σ' αυτό το πεδίο, ο ρό
λος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και αυτός του Δικαστηρίου, 
διευκρινίζονται περαιτέρω.

Το αυτό νόημα έχει και η ενσωμάτωση του κεκτημένου "Schengen" στο 
συμβατικό πλαίσιο της Ένωσης, αφού οι στόχοι των συμφωνιών "Schen
gen", που ήδη δημιουργούν έναν ιδιαίτερο χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας 
των προσώπων μεταξύ δεκατριών Κρατών μελών, συμπίπτουν με αυτούς, 
οι οποίοι περιλαμβάνονται ήδη στη Συνθήκη.

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η Συνθήκη του Amsterdam περιλαμβάνει, επίσης, μία σημαντική δέ
σμη άλλων ρυθμίσεων, επιμέρους χαρακτήρα, που συμβάλλουν 

στη βελτίωση των κοινών πολιτικών και στην ικανότητα της Ένωσης να α
παντά σε προβλήματα της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας (ρυθμίσεις για ενίσχυση 
της τελωνειακής συνεργασίας, αναγνώριση του ρόλου των υπηρεσιών 
κοινωφελούς χαρακτήρα, καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικο
νομικών συμφερόντων της Κοινότητος, εθελοντικές δραστηριότητες, δη
μόσια πιστωτικά ιδρύματα στη Γερμανία, διευρωπάίκά δίκτυα).

Εξάλλου, προβλέπεται δράση της ΕΕ σε περίπτωση παραβίασης από 
Κράτος - μέλος των αρχών, στις οποίες βασίζεται η Ένωση και ότι κάθε 
Κράτος - μέλος, που υποβάλλει αίτηση, για να καταστεί μέλος, οφείλει να 
σέβετα ι τ ις  θεμελιώ δεις αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ. Η πρόνοια 
αυτή είναι προφανές ότι προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα 
μας, σε σχέση με την Τουρκία.

Τέλος, μεταξύ των Πρωτοκόλλων που υιοθετήθηκαν, επισημαίνονται, 
πέραν των ήδη προαναφερθέντων, τα εξής:

α. Πρωτόκολλο στο άρθρο 1,7 της Συνθήκης, για την ενίσχυση της συ
νεργασίας μεταξύΕΕ - ΔΕΕ.

β. Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικό- 
τητας και αναλογικότητας.

γ. Πρωτόκολλο, περί του Συστήματος Δημόσιας Ραδιοτηλεοπτικής Μ ε
τάδοσης στα Κράτη - μέλη.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Τ ην επομένη του Β' παγκοσμίου Πολέμου, χρειαζόταν να διασφαλι
σ τε ί η ειρήνη στην Ευρώπη. Ο Ζαν Μονέ, ο "πατέρας της Ευρώπης" 

είχε τό τε  την ιδέα να θέσει σε μία κοινή βάση τα οικονομικά συμφέροντα 
των Ευρωπαϊκών Κρατών. Περισσότερο από οικονομικός, ο στόχος ήταν
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πολιτικός. Στα απομνημονεύματά του υπενθυμίζει ό τ ι«....η πολιτική ενό-
| τητα του αύριο Θα εξαρτηθείαπό τον αντίκτυπο της οικονομικής ένωσης 

στην καθημερινή ζωή». Έκτοτε, επιτεύχθηκαν πολλά. Το 1957, με τη Συν
θήκη της Ρώμης, ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Το 1987, με 
την Ενιαία Πράξη, δόθηκε νέα ώθηση στην εσωτερική αγορά. Ενώ με τη 
Συνθήκη του Μάαστριχτ, το 1991, χαράκτηκε ο δρόμος της οικονομικής 
και νομισματικής ενοποίησης, εκδηλώθηκαν τα πρώτα στοιχεία μιας ευ
ρωπαϊκής εξω τερ ικής πολιτικής και επιβεβαιώθηκε η βούληση να δη- 
μιουργηθεί στην Ευρώπη ένας χώρος ελεύθερης κυκλοφορίας υπό ασφα
λείς συνθήκες.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Jacques SANTER, α
πευθυνόμενος προς τους Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, "Μετά από 50 
χρόνια ειρήνης στη Δυτική Ευρώπη, η Νέα Συνθήκη του Αμστερνταμ δίνει 
απάντηση στις σημερινές σας ανησυχίες. Οι προκλήσεις - αλλά και οι ευ
καιρίες - που βρίσκονται μπροστά μας είναι σημαντικές. Για πρώτη φορά, 
ύστερα από 500 τουλάχιστον χρόνια, έχουμε πράγματι τη δυνατότητα να 
συμφιλιώσουμε, μέσα από τη διεύρυνση της Ένωσης, ολόκληρη την Ευρω
παϊκή Ήπειρο με τον εαυτό της. Χρειαζόταν ακόμη, πριν τη διευρύνουμε 
προς την Ανατολή και το Νότο, να ανανεώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αυτό, ακριβώς, υλοποιεί η Συνθήκη του Αμστερνταμ". Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν είναι συνασπισμός κρατών, αλλά ένωση ανθρώπων. Είναι η Ευρώπη 
των Πολιτών. Η Συνθήκη του Αμστερνταμ είναι ένα σημαντικό βήμα προς 

| την κατεύθυνση αυτή. □

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Σύνταγμα της Ελλάδος, 2. Συνθήκη του Μάαστριχ, 3. Συνθήκη του Αμ
στερνταμ,-4. Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, 5. "Οικονομικός Ταχυδρό
μος" (9-10-1997).

* Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί το δεύτερο και τελευταίο μέρος τομ πολύ ενδια

φέροντος άρδρου για τη Συνδήκη του Αμστερνταμ, πομ πρόσφατα υπογράφτηκε
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BUSH ilELL No1
in U.S.A.

B A U S C H  & LOMB

No 13 - 3410 Falkon
7X35

Ιδανικό κυάλι, για παρατήρηση μέσα σε 
κλειστούς χώρους, γήπεδα κ.λ.π. 

Πανάλαφρο (82gr) και τόσο ισχυρό, έτσι 
ώστε να σας κάνει να νομίζετε, όταν 

βλέπετε μέσα απο αυτό, οτι τα πάντα 
μπορείτε να τα αγγίξετε. Περιλαμβάνει 

και τσάντα απο δερμάτινη με λουρί.

ΒΙΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ!
Εξασφαλίσαμε 3.000 τεμάχια από αυτά τα 

εκπληκτικά κυάλια, με ισχυρότατους 
φακούς που εκμηδενίζουν τις  αποστάσεις 

σε απίστευτα χαμηλή τιμή. Περιλαμβάνει 
και τσάντα απο δερμάτινη με λουρί.

Από 42τθ00' Δρχ. Μόνο 38.000 Δρχ.
Απο 15£θσ Δρχ. Μόνο 13.500 Δρχ.

No 13-2514
8x21

μικρότερο κυάλι στον κόσμο 
στην κατηγορία του. Σπαστό για 

να μπαίνει παντού ακόμη και στην 
εσωτερική τσέπη του μπουφάν σας. 

Ιδανικό για εκδρομές, περιηγήσεις 
και ορειβασία.Περιλαμβάνει και 

τσάντα απο δερμάτινη.

Από -2θνθθΟΓΔρχ. Μόνο 17.500 Δρχ.

Νο 78-1545
15 X 45 ZOOM X 45

(ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ)
ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ, 

που ενδύκνειται για επίγεια χρήση. Δ ιαθέτει zoom και κοντό τρίποδο ικανό 
για να διαβάσετε τους τίτλους εφημερίδας στα 1.000 μέτρα!

Από 38:000 Δρχ. Μόνο 31.000 Δρχ.

___________ Νο 17-1051
10x50 ΕΥΡΥΓΩΝΙΟ 

(ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ)
Ο απόλυτος συνδυασμός 

^ ^ ^ ^ ^ δ ύ ν α μ η ς  και ευκολίας στην χρήση. 
Δεν χρειάζεται καμία ρύθμηση για να δείτε. Δ ιαθέτει μία 
εργονομική λαβή που σας επιτρέπει να το κρατάτε με το 

ένα χέρι και σας εξασφαλίζει ταυτόχρονα 
εκπληκτική σταθερότητα. 

Περιλαμβάνει τσάντα που δένει στη μέση για 
εύκολη μεταφορά.Παγκόσμια αποκλειστική πατέντα.

Από A s m f  Δρχ. Μόνο 41.000 Δρχ.

Νο 78-1518
18 X 36 ZOOM X 50 

(ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ)
Ιδανικό για πολύωρη επίγεια παρατήρηση. 

Δ ιαθέτει οφθαλμοσκόπιο με γωνία 45° μοιρών. 
Δ ιαθέτει zoom και κοντό τρίποδο. 

Φέρνει ένα αντικείμενο που παρατηρούμε 
στα 2 χλμ., στα 55 μέτρα.

Από θ5Χί0(ΓΔρχ. Μόνο 76.000 Δρχ.

SAFARI
No 9872

15 X 5 X 7,6 cm  
420 gr

(ΚΥΑΛΙΑ ΝΥΚΤΟΣ)
Οταν κάποιος θέλε ι να δει τη νύχτα 

μακριά πεντακάθαρα, τότε τα πράγματα γίνονται 
δύσκολα. Έχοντας όμως αγοράσει το SAFARI της 

MOONLIGHT τίποτα δεν είναι δύσκολο, 
ο ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΥΑΛΙ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ. 

Κυάλι με φακό 50mm.μεγέθυνση 2,4 φορές, 
βλέπει σε απόλυτο σκοτάδι.

Από 145.000 Δρχ. 

Μόνο 122.000 Δρχ.



L E A T H E R M A N
ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΕΡΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΑΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

USA ®  m a g l i t e *.
N o  1 Φ α κ ό ς  σ τ ο ν  κ ό σ μ ο

PST
Είναι το  πιό θαυματουργό μ ικρό π ολυεργαλείο  στον κόσμο 

Π ροσφέρει 13 εργαλεία  σε ένα. Απο το καλύτερο ανοξείδω το 
ατσάλι made in U.S.A. ε ίνα ι ο αχώριστος σύντροφος κάθε 

πολυμήχανου. Στο α υτοκ ίνη το , στο σπίτι στο σκάφος ή 
τη ζώνη σας, δ ίν ε ι λύσεις στις πιο ασ υνήθ ισ τες περιπτώσεις 
π ερ ιλαμβάνετα ι δερμάτινη  θήκη ζώνης και εγγύηση 25 ετών.

Από 29.000 Δρχ. Μόνο 26.000 Δρχ.

Maglite Μ2Α 016 
Mini Φακός

Με φωτεινότητα 2.200 κεριά 
αποτελεί τον ισχυρότερο φακό 

στον κόσμο για το μεγεθός του(14.5εκ.). 
Με ρυθμιζόμενη δέσμη, ανοξείδωτος 

μετατρε'πεται και σε κηροπήγιο 
σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 
Προσφέρεται σε συσκευασία blister 
μαζί με δύο αλκαλικές μπαταρίες 

και εφεδρικό λαμπάκι, Made in U.SA 
Εγγύηση 35 χρόνια

Από: JkSOfT δρχ. Μόνο: 6.500 δρχ.

___ M I N I
M A G L IT E :

ΚΟΥΠΟΝΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Παρακαλούμε αποστείλατε το κουπόνι παραγγελίας στη διεύθυνση: 

Mi-Thita Ό μ ιλο ς  Επιχειρήσεων
Ειρήνης 316 Ν. Φάληρο, 185 47, ή στείλτε το με fax στο 48.11.321 ή τηλεφωνήστε στο 48.10.710

Από: iftOOO" δρχ.
Μόνο: 15.000 δρχ.

SUPER TOOL
Το μεγαλύτερο με πριονάκι, οδοντω τό μαχαίρι και 

δερμάτινη  θήκη και εγγύηση 25 ετών.
Μόνο όσοι το έχουν απ οκτήσει μπορούν να 

μιλήσουν γ ια  τ ις  α νεξά ντλη τες  εφ αρμογές του.

Από 35;θθσ Δρχ. Μόνο 30.000 Δρχ.

S2D
Από αλουμίνιο 

αεροπλάνου 
εγγύηση 

25 χρόνια 
φωτεινότητα 
9.000 κεριά 

25.2 εκ.

Από: -ΙδιΘΟίΓ δρχ.
Μόνο: 12.000 δρχ.

Από αλουμίνιο 
αεροπλάνου 

εγγύηση 
25 χρόνια 

φωτεινότητα 
14.000 κεριά 

31.2 εκ.

Από: J5r400" δρχ. 
13.000 δρχ.Μόνο:

Από αλουμίνιο αεροπλάνου 
εγγύηση 25 χρόνια 

φοπεινότητα 20.500 κεριά 
49.2 εκ. Χρησιμοποιείται 

και για γκλόμπ.

Κ Ω Δ ΙΚ Ο Σ  Τ Ε Μ Α Χ Ι Α  ΤΙΜΗ Μ Ο Ν ΑΔ Ο Σ Ο Ν Ο Μ Α Τ /Μ Ο

ΟΔΟΣ...........................................................................
ΠΟΛΗ & Τ .Κ ................................................................... Τ η λ . :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ



ΕΥΡΩΠΗΣ

r f s r

Ιστορικό
Στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 1991 στο 

Λουξεμβούργο, οι Αρχηγοί κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

πρότειναν τη δημιουργία ενός Κεντρικού Εγκληματολογικού Εραφείου 

Πληροφοριών. Λίγο αργότερα, κατά τη συνάντησή τους το Δεκέμβριο του 

ιδίου έτους στο Μάαστριχτ, έλαβαν τη απόφαση για τη δημιουργία μιας 

Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας. Η απόφαση αυτή περνά στη Συνθήκη 

του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση που υπογράφεται στις 7 Φε
βρουάριου 1992.

Συγκεκριμένα, το άρθρο Κ. 1. (9) της Συνθήκης αναφέρει ότι τα κράτη 

μέλη θεωρούν τον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας ως θέμα κοινού 

ενδιαφέροντος:"... αστυνομική συνεργασία για την πρόληψη και την κατα

πολέμηση της τρομοκρατίας, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και άλλων 

σοβαρών μορφών διεθνούς εγκληματικότητας, συμπεριλαμβανομένων, 

εν ανάγκη, ορισμένων πτυχών τελωνειακός συνεργασίας σε συνδυασμό 

με τη διοργάνωση σε επίπεδο Ένωσης, ενός συστήματος ανταλλαγής 

πληροφοριώ ν στα πλαίσια Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Συνεργασ ίας 

(Europoll

Ακολούθως, στις 2 Ιουνίου 1993 στην Κοπεγχάγη, οι Υπουργοί TREVI α

ποφασίζουν την έναρξη της λειτουργίας της πρώτης φάσης της Europol 

με αντικείμενο αρμοδιότητας την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτι

κών και την παράνομη νομιμοποίηση εσόδων (ξέπλυμα χρήματος). Η αρμο

διότητα της Μονάδας Ναρκωτικών της Europol (ΜΝΕ) επεκτείνεται με την 

Κοινή Δράση (Joint Action) της 20 Μαρτίου 1995 περιλαμβάνοντας τα α

δικήματα της παράνομης διακίνησης ραδιενεργών και πυρηνικών υλικών, 

της παράνομης μετανάστευσης και το εμπόριο κλεμμένων οχημάτων.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτή η Κοινή Δράση αποτελεί σήμερα τη 

νομική βάση της λειτουργίας της Μονάδας Ναρκωτικών της Europol 

(EUROPOL DRUGS UNIT). Μ ε μία ακόμη Κοινή Δράση στις 16 Δεκεμβρίου 

1996 προστίθεται στην αρμοδιότητα της ΜΝΕ και το αδίκημα της εμπορίας 

ανθρωπίνων όντων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Του Αστυνόμου Β ' Ευάγγελου Στεργιούλη

Τέλος, η Συνθήκη της Europol, οι εργασίες της οποίας κράτησαν δύο 

χρόνια, εγκρίνεται στη Σύνοδο Κορυφής της 26 Ιουνίου 1995 στις Κάννες 

και δύο μήνες αργότερα υπογράφεται από τους μόνιμους αντιπροσώπους 

των κρατών - μελών στις Βρυξέλλες. Η Σύμβαση της Europol, όταν επικυ

ρωθεί από όλα τα κράτη μέλη θα αποτελέσει πλέον τη νομική βάση του 

Οργανισμού, με άλλα λόγια η Europol θα αποκτήσει νομική οντότητα.

Το έργο και η αποστολή της ΜΝΕ

Καταρχήν, η ΜΝΕ δε δ ιαθέτει επιχειρησιακές αρμοδιότητες. Η απο

στολή της περιορίζεται κατά κύριο λόγο στην υποστήριξη και υποβοήθηση 

του έργου των υπηρεσιών εφαρμογής του νόμου των κρατών μελών στην 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στις υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου περι

λαμβάνονται όχι μόνο οι αστυνομικές αλλά και οι τελωνειακές υπηρεσίες 

καθώς επίσης και οι υπηρεσίες ασφαλείας. Η υποστήριξη λοιπόν της ΜΝΕ 

στις εν λόγω υπηρεσίες πραγματοποιείται μέσα από την ανταλλαγή γενι

κών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας από τους Αξιωματικούς 

Συνδέσμους των κρατών μελών.

Οι ΑξιωματικοίΣύνδεσμοι αποτελούν τον κορμό της ΜΝΕ. Κάθε κρότος 

μέλος αποσπά στην έδρα της Europol στη Χάγη από 1 -6 Αξιωματικούς 

Συνδέσμους, οι οποίοι προέρχονται από αστυνομικές και τελωνειακές υ

πηρεσίες και εκπροσωπούν τα συμφέροντα των χωρών τους. Τούτο ση

μαίνει ότι η ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των Αξιωματικών Συνδέ

σμων γίνεται σε διμερή βάση και πάντοτε σύμφωνα με την εθνική τους νο

μοθεσία.

Το πλεονέκτημα στην προκειμένη περίπτωση βρίσκεται στο γεγονός 

ότι οι ΑξιωματικοίΣύνδεσμοι των κρατών μελών μπορούν να επικοινωνούν 

ανό πόσα στιγμή καθ' όλο το 24ωρο με τις  εθνικές τους υπηρεσίες, στη 

δική τους γλώσσα, έχοντας πλήρη γνώση της σχετικής νομοθεσίας, των 

τεχνικών και των χρησιμοποιουμένων μεθόδων.
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Τούτο συμβάλλει τα μέγιστα στη διασφάλιση μιας λίαν αποτελεσμα

τικής και ταχύτατης ανταλλαγής πληροφοριών στις έρευνες των διωκτι

κών αρχών. Η χρησιμότητα αυτής της μεθόδου συνεργασίας αποδεικνύε- 

ται ακόμη περισσότερο όταν πρόκειται για υποστήριξη αστυνομικών ε 

ρευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως για παράδειγμα οι ελεγχόμενες 

μεταφορές (controlled deliveries!, όπου απαιτείται αφενός μεν συντονι- 

!"* σμός των ενεργειών αφετέρου δε άμεση και εμπιστευτική ανταλλαγή 

πληροφοριών.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η παραπάνω μέθοδος και ο τρόπος με τον 

οποίο οι Αξιωματικοί Σύνδεσμοι εκτελούν τα καθήκοντα τους, βρίσκεται 

σε πλήρη αρμονία με τη φιλοσοφία του Τρίτου Πυλώνα της Συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την οποία στους το μ ε ίς  της δι

καιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων ισχύει απαρεγκλίτως η αρχή της 

εθνικής κυριαρχίας (national sovereignty!.

Πέρα όμως από το έργο των Αξιωματικών Συνδέσμων, η ΜΝΕ αποτελεί 

παράλληλα και ένα διεθνές κέντρο ανάλυσης του εγκλήματος. Παρά το 

γεγονός ότι η ΜΝΕ δε διαθέτει το νομικό υπόβαθρο για τη συλλογή, επε

ξεργασία και καταχώριση προσωπικών στοιχείων σε βάσεις δεδομένων, 

οι αναλυτές της ΜΝΕ παρέχουν αξιόλογη συνδρομή στις έρευνες των 

κρατών - μελών, με την παροχή χρήσιμων στοιχείων που προκύπτουν από 

τη διενέργεια στρατηγικής και επιχειρησιακής ανάλυσης.

Το έργο τους στηρζετα ι στη συλλογή, αξιολόγηση και εκμετάλλευση 

πληροφοριών τόσο από ανοικτές πηγές (open sources) όσο και από τις 

πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη - μέλη μέσω των Αξιωματικών 

Συνδέσμων.

Έτσι στον τομέα της στρατηγικής ανάλυσης, η οποία επικεντρώνει το 

ενδιαφέρον της στην εκτίμηση της απειλής που προέρχεται από τις δρα

στηριότητες διεθνών εγκληματικών οργανώσεων και εγκληματιών, η ΜΝΕ 

έχει να επ ιδεζε ι ένα ιδιαίτερα αξιόλογο έργο, όπως για παράδειγμα η έκ

θεση για την εκτίμηση της απειλής που προέρχεται από τις δραστηριότη

τες  των τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων στο εμπόριο ναρκωτικών, 

η ετήσια έκθεση για την κατάσταση της παραγωγής και διακίνησης ναρ

κωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η έκθεση για την εκτίμηση της απειλής 

από το παράνομο εμπόριο πυρηνικών και ραδιενεργών υλικών, η ετήσια 

έκθεση για την κατάσταση στον ευρωπαϊκό χώρο αναφορικά με το εμπό

ριο κλεμμένων οχημάτων, καθώς επίσης και η στρατηγική ανάλυση για τη 

συμμετοχή των τουρκικών οργανώσεων και Τούρκων υπηκόων στα δίκτυα πα

ράνομης μετανάστευσης.

Η μελλοντική EUROPOL

Όπως προαναφέρθηκε, η ΜΝΕ έχει προς το παρόν περιορισμένες αρ

μοδιότητες και δυνατότητες λόγω έλλειψης του απαραίτητου νομικού 

πλαισίου. Πέραν όμως αυτού, προκύπτουν και άλλα ζητήματα νομικής και 

δ ιο ικητικής φύσεω ς, όπως για παράδειγμα ο έλεγχος των δραστη

ριοτήτων του Οργανισμού στο σύνολό του, η προστασία προσωπικών δε

δομένων, καθώς επίσης και ο έλεγχος των οικονομικών.

Η επικύρωση της Σύμβασης της Europol από όλα τα κράτη μέλη πρόκει

ται να επιλύσει τα παραπάνω προβλήματα, παρέχοντας έτσι στον Οργανι

σμό τη δυνατότητα να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό του στην καταπο

λέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι διαδικασίες επικύρωσης της Σύμβασης από τα Εθνικό Κοινοβούλια, 

παρά το γεγονός ότι προχωρούν με αργό ρυθμό, έχουν ολοκληρωθεί από 

π τα περισσότερα κράτη μέλη, πλην τριών χωρών, οι οποίες αναμένονται να 

πρόξουν αυτό σύντομα.

Τρεις μήνες μετά και την τελευταία επικύρωση, η Σύμβαση τίθεται σε 

ισχύ και η Europol πρόκειται να αναλόβει πλέον τις  δραστηριότητές της σε 

μία ολότελα νέα και αποτελεσματική βάση λειτουργίας. Κάθε κρότος μέ

λος θα ιδρύσει μία Εθνική υπηρεσία (όρθ. 4 της Σύμβασης] η οποία θα απο

τε λ ε ί το σημείο επαφής με την έδρα της Europol στη Χάγη για την ανταλ

λαγή πληροφοριών, το συντονισμό των ενεργειών και μεθόδων.

Οι αρμοδιότητες της Europol θα επεκταθούν σταδιακό, σύμφωνα πά

ντοτε με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου, έτσ ι ώστε να συμπεριλη- 

φθούν όλες οι μορφές του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Στο πλαί- 

| σιο αυτό, η τρομοκρατία πρόκειται να προστεθεί στα αντικείμενα αρμο

διότητας της Europol το αργότερο δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος 

της Σύμβασης (όρθ. 2 παρ. 2 της Σύμβασης!.

Επιπροσθέτως, η Europol θα αναπτύξει ένα αξιόλογο και ιδιαίτερα απο

τελεσματικό σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών (The Europol Computer 

System, όρθ. 6 της Σύμβασης!, στο οποίο θα καταχωρούνται όλες οι πλη

ροφορίες αναφορικό με εγκληματικές οργανώσεις, δράστες εγκλημά

των, τεχνικές και μεθόδους διόπραξης εγκληματικών ενεργειών.

Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται θα προέρχονται τόσο από τα κρά

τη μέλη, μέσω των Αξιωματικών τους Συνδέσμων, όσο και από τρίτα κρά

τη και οργανισμούς με τους οποίους η Europol πρόκειται να αναπτύξει δι

μερή συνεργασία σύμφωνα με τις ειδικά προς τούτο προβλεπόμενες δια

τάξεις  της Σύμβασης (όρθ. 421.

Έστω υπόψη ότι η διαβίβαση και καταχώρηση πληροφοριών προσωπι

κού χαρακτήρα θα γίνεται με βάση τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 

κάθε κρότους μέλους, το οποίο και θα φέρει αποκλειστικό την ευθύνη για 

το νόμιμο ή μη της καταχώρησης (όρθ. 15 της Σύμβασης!.

Σε ό,τι αφορά τις καταχωρήσεις που θα γίνονται με ευθύνη της Europol 

και γενικό τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομέ

νων, η Σύμβαση προβλέπει τη δημιουργία μιας κοινής Εποπτικής Αρχής 

(Joint Supervisory Body!, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων 

των κρατών - μελών, με αποκλειστικό σκοπό τον έλεγχο της προστασίας 

των δικαιωμάτων του ατόμου (όρθ. 24 της Σύμβασης! αλλά και την εξέ τα 

ση των καταγγελλομένων από ιδιώτες.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται τέτο ια  παράβαση, η Europol θα φέρει 

αποκλειστικό την ευθύνη για την αποζημίωση του προσώπου σε βάρος 

του οποίου έγινε η παράνομη καταχώρηση προσωπικών δεδομένων (όρθ. 

38 παρ. 2 και 39 της Σύμβασης).

Σε ότι αφορά τον έλεγχο της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων της 

Europol, σε πολιτικό επίπεδο, θα ασκείται, όπως άλλωστε και σήμερα, από 

το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, ενώ σε διοικητικό ε 

πίπεδο από ένα Διοικητικό Συμβούλιο (Management Board! στο οποίο θα συμ

μετέχουν εκπρόσωποι όλων των κρατών - μελών (όρθ. 28 της Σύμβασης!.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται σε ετήσια βάση 

με ειδική έκθεση για τις  δραστηριότητες της Europol (όρθ. 34 της Σύμβα

σης), ενώ τα οικονομικά του Οργανισμού πρόκειται να ελέγχονται επιστα- 

μένως από κοινή ελεγκτική επιτροπή, αποτελούμενη από τρία μέλη διορι

ζόμενα από το Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (όρθ. 36 

παρ. 2 της Σύμβασης!.

Εν κατακλείδι, η Europol θα αποτελεί ένα ευρωπαϊκό κέντρο ανταλλαγής 

πληροφοριών, ανάλυσης του εγκλήματος, υποστήριξης και συντονισμού 

του έργου των υπηρεσιών εφαρμογής του νόμου των κρατών μελών. Μά

λιστα, η Συνθήκη του Αμστερνταμ, που υπεγρόφη στις 2 Οκτωβρίου 1997, 

προβλέπει σημαντικές ε ξ ε λ ζε ις  για το απώτερο μέλλον της Europol.

Συγκεκριμένα, το άρθρο Κ.2 της Συνθήκης προβλέπει τη δημιουργία κοινών 

ομάδων (joint teams) με συμμετοχή εκπροσώπων της Europol προς υποστήρι

ξη των ερευνών που θα διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρα

τών μελών. Κατ' αυτό τον τρόπο η Europol πρόκειται να αναδειχθεί σε ένα απο

τελεσματικό μοντέλο διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας στον αγώνα κατά 

του οργανωμένου εγκλήματος. □

* Ο Αστυνόμος Β' κ. Ευάγγελος Στεργιούλης, υπηρετεί στη Europol, 
Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης της EDU, Εξωτερικές Σχέσεις.
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ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΓΑΑΣΛ

"Η Τουριστική μας Αστυνομία, όπως δήλωσε ο Γ.Γ. του Ε.Ο.Τ. κ. Νίκος Σκουλάς, 
είναι ένα εκλεκτό σώμα ειταγγελματιών του Τουρισμού 

που προστατεύουν και εξυπηρετούν τους φιλοξενούμενους μας.
Μια "force elite" που μας κάνει περήφανους στο εξωτερικό και οτην Ελλάδα"

Ο Διοικητής του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Αιγάλεω 
Αστυνόμος Α ' κ. Νικ. Δημητρόπουλος

δεδομένη προτίμηση εκατομμυ
ρίων τουριστών στη χώρα μας έ 
χει ενεργοποιήσει πλήθος ιδιωτι
κών και κρατικών φορέων και μη

χανισμών για τη σωστή αντιμετώπιση του φαι
νομένου, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα πολλα
πλά ωφέλη για τον τόπο.

Η τεράστια  σημασία του τουρισμού για την 
πατρίδα μας, οδήγησε στη μελέτη και τη δη
μιουργία έργων υποδομής για την αρτιώτερη 
αντιμετώπιση του προβλήματος.

Για να αντιληφθούμε, μάλιστα, τη σημασία 
του τουρισμού στις  μ έρες μας, αρκεί να ση
μειώ σουμε το  γεγονός, ότι η ανάπτυξή της 
το υ ρ ισ τ ικ ή ς  β ιομηχανίας, α π ο τελ ε ί σ τρ α 
τη γ ικό  σ τόχο  όλων τω ν ε ξ ε λ ιγ μ έ ν ω ν  χω 
ρών.

Ιτ α  πλαίσια της υποστήριξης της τουριστικής 
πολιτικής εντάσσεται και ο ρόλος της Αστυνο
μίας, η οποία μεριμνά για την εφαρμογή της 
σχετικής νομοθεσίας με σκοπό την εξασφάλι
σης της δημόσιας τάξης και ηρεμίας που είναι 
βασικές προϋποθέσεις για την ασφαλή ανά
πτυξη του τουρισμού.

Με αυτό το σκεπτικό, 
το 1993 επανασυστάθη- 
κε η Τουριστική Αστυνο
μία με τη δημιουργία κε
ντρικής διεύθυνσης στο 
ΥΑΤ. και περιφερειακών 
υπηρεσιών σ' όλα τα ση
μεία  τη ς  Ελλάδος που 
κρ ίθηκε -σύμφω να με 
την πείρα του παρελθό
ντος- ότι χρήζουν ιδιαί
τ ε ρ η ς  μ έρ ιμ ν α ς  από 
πλευράς αστυνόμευσης.

Μ ια από τ ις  π ερ ιφ ε
ρειακές υπηρεσίες είναι 
και η Τσυριστική Αστυνο
μία Αιγάλεω, που στεγά
ζετα ι στα Νέα Σεπόλια.
Η υπ ηρεσ ία  α υτή  ι
δρύθηκε με αποκλειστι
κό σκοπό την εφαρμογή της τουριστικής νομο
θεσίας στην περιοχή της Δυτικής Αττικής και 
περιλαμβάνει τις  περιοχές από την Κινέττα μέ
χρι την Πάρνηθα. Η περιοχή της Δυτικής Ατ

τικής δεν βρίθει τουριστικώ ν αξιοθέατω ν ό
πως η περιοχή της Ανατολικής Αττικής, αλλά η 
εθνική οδός Αθηνών - Κορίνθου, που βρίσκεται 
στα όρια ευθύνης της Τουριστικής Αστυνομίας
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Αιγάλεω, είναι κομβικό σημείο σύνδεσης με την 
Πελοπόννησο, την Κεντρική και τη Δυτ. Ελλάδα, 
με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός τουριστών 
να δ ιέρχετα ι προς την Αθήνα και τα νησιά του 
Αιγαίου.

Μ ε αφετηρία την Αθήνα ή με ολιγόωρη πα
ράκαμψη από την εθνική οδό, ο επισκέπτης 
μπορεί να χαρεί την Πάρνηθα και να γαληνέψει 
στο μοναστήρι της Παναγίας Θεοτόκου στη 
Ντάρντιζα της Πάρνηθας.

Είκοσι περίπου χιλιόμετρα από την Αθήνα, μέ
σα σε ένα καταπράσινο φαράγγι, δυτικά της 
Κοινότητας Φυλής, βρίσκεται η ιστορική Μονή 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου η οποία ιδρύθηκε 
από την εποχή επικράτησης του χριστιανισμού 
στην Αττική.

Στην περιοχή των Μεγάρων υπάρχουν αρκετά 
μοναστήρια μεταξύ των οποίων η Μονή της Α
γίας Βαρβάρας που ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα και 
απέχει δύο χιλιόμετρα από την Πύλη Μεγάρων.

επισκέφθηκε την Αθήνα. Όλα, πάντως, τα μο
ναστήρια είναι πολύ γνωστά και η φήμη τους έ 
χει ξεπεράσει τα στενά ελλαδικά όρια.

Στις επιλογές των τουριστών κατά τους θε
ρινούς ιδ ια ίτερα μήνες προσφέρονται οι θα
λάσσιες περιοχές της Κινέττας, του Πόρτο 
Γερμενό, της Ψάθας και του Αλεποχωρίου 
Εδώ, στα αμέτρητα ταβερνάκια που βρίσκονται 
δίπλα στο κύμα ο επισκέπτης μπορεί να γευθεί 
αξέχασ τες θαλασσινές νοστιμιές.

Στην περιοχή της Δυτικής Αττικής ανήκει ο 
αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας με 
το Ιερό της θεάς Δήμητρας και το Μουσείο με 
τους α νεκτίμητους αρχαιολογικούς θησαυ
ρούς από την κλασική εποχή και την περίοδο 
της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η συλλογή αγ
γείων του μουσείου είναι πλούσια και αξιόλογη 
και αποτελεί πλήρη σειρά της ιστορίας του ελ
ληνικού αγγείου από την απώτατη αρχαιότητα 
έως την μετακλασική εποχή. Σε άλλη αίθουσα

Στην περιοχή της Μάνδρας υπάρχει η Μονή 
της Αγίας Τριάδας Μυρινίου που ιδρύθηκε τον 
11 ο αιώνα και εντός της Ιερός Μονής είναι ο ναός 
του Αγίου Χαραλάμπους, σε βασιλικό ρυθμό, που 
θεωρείται παλαιότερος από την Αγία Τριάδα.

Πασίγνωστη, επίσης, είναι και η Μονή Δαφ- 
νίου, ενώ στα αξιοθέατα της περιοχής ανήκει 
και η εξοχική κατοικία του Όθωνα, το γνωστό 
"Παλατάκι" που β ρ ίσ κετα ι στο Χαϊδάρι. Η 
ΜονήΔαφνίου είναι αρχαιότατη και τιμάται στο 
όνομα της Παναγίας. Ο θρύλος μάλιστα, την θ έ
λει ως το αρχαιότερο χριστιανικό κτίσμα στην 
περιοχή της Αττικής που χτίσθηκε από κάποια 
βασίλισσα ονόματι Δάφνη, η οποία ναυάγησε 
στην ακτή του σημερινού Σκαραμαγκά και δ ιέ 
θ εσ ε τους θησαυρούς της για να χ τ ίσ ε ι τη 
Μονή, όπου μόνασε ευχαριστώντας την Πανα
γία για τη σωτηρία της από το ναυάγιο. Άλλη 
εκδοχή θέλει την επωνυμία της Μονής Δαφ- 
νίου ως προερχόμενη από τη Μονή της Πανα
γίας της Δάφνης που βρίσκεται στην Κωνστα
ντινούπολη. Κατά μία πληροφορία η Μονή χ τ ί
σθηκε επί Αρκαδίου του Ονωρίου το 492. Αλλά 
ο σημερινός ναός όπως φαίνεται από το διά
κοσμο και από όλα τα αρχιτεκτονικά, γλυπτικά 
και μωσαϊκά γνωρίσματα πρέπει να αναχθεί 
στον ΙΑ' αιώνα και πιθανόν να χτίσθηκε προς 
τιμήν του Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου όταν

εκτίθεντα ι γλυπτά που ανάγονται στη λατρεία 
των ελευσινιακών θεοτήτων εκ των οποίων ά
ξια λόγου είναι, το ακέφαλο άγαλμα της Δήμη
τρας, το άγαλμα του Ποσειδώνα και η κολοσ
σιαία προτομή της Δήμητρας. Σε ξεχωριστή αί
θουσα υπάρχουν επ ιγραφές σπουδαιότατες 
για τη γνώση τη ς  αρχα ίας ελλην ικής θρη
σκείας και λατρείας. Εκτός των θησαυρών που 
φυλάσσονται στο αρχαιολογικό μουσείο αξίζει 
ο επισκέπτης να περιηγηθεί στον αρχαιολογικό 
χώρο και να θαυμάσει τα μαρμάρινα λείψανα 
του αρχαίου κλέους. Στην περιοχή αρμοδιότητας 
της Τουριστικής Αστυνομίας Αιγάλεω ανήκουν 
μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, χώροι οργα
νωμένης κατασκήνωσης (κάμπινγκ), γραφεία ε- 
νοικιάσεως αυτοκινήτων και τουριστικά γραφεία.

Το προσωπικό της Τουριστικής Αστυνομίας, 
έχοντας άρτια επαγγελματική κατάρτιση και 
ευσυνειδησία εφαρμόζει την τουριστική νομο
θεσία σε κάθε δυνατή περίπτωση και για την 
καλύτερη αστυνόμευση της περιοχής διαθέτει 
όλο το εικοσιτετράω ρο περιπολίες, για τον έ 
λεγχο των τουριστικών και πόσης φύσεως ε 
πιχειρήσεων και παρέχει στους τουρ ίστες κά
θε πληροφορία συμβάλλοντας στην ευχάριστη 
παραμονή τους στη Δυτική Αττική. □

Επιμέλεια: Αρχ/κας Κων/νος Κούρος
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ΠΑΡΑΒΑΉΚΟΤΗΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Ε να  π ρ ό β λ η μ α  σ υ ν υ φ α σ μ έ ν ο  μ ε  τ η ν  η λ ικ ία

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η έννοια της λέξης ανήλικος, με την ευρύτερη κοινωνιολογική της ση

μασία, θα μπορούσε να συνοψιστεί σε μία φράση του Χωραφά: "ο ανήλι

κος είναι μια προσωπικότητα εν τω γίγνεσθαι". Ως περίοδος ανηλικότητας 

θεωρείται εκείνο το στάδιο της ζωής του ανθρώπου κατά το οποίο κατα

γράφονται οργανωμένες προσπάθειες εκμάθησης πολιτισμικών αξιών, 

κανόνων συμπεριφοράς αλλά και κοινωνικών ρόλων.

Σε νομικό επίπεδο τώρα, με βάση το ισχΰον ελληνικό ποινικό δίκαιο, η 

περίοδος της ανηλικότητας τερματίζετα ι μόλις ο νέος συμπληρώσει το 

17ο έτος της ηλικίας του, ενώ σε υποθέσεις που αφορούν το αστικό δί- J 
καιο παρατείνεται κατά ένα χρόνο ακόμα (με τη συμπλήρωση του 18ου έ- | 

τους της ηλικίας).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Τα εγκλήματα τα οποία διαπρόττονται από ανήλικους δράστες διαφέ- | 

ρουν ως προς το είδος, την αιτία και τον τρόπο διάπραξής τους από αυτό 

των ενηλίκων, επειδή σχετίζονται με την προσωπική τους ανάπτυξη και 

συχνό απορρέουν από καταστάσεις σύγκρουσης της ηλικίας τους.

Ενα μεγάλο μέρος της παραβατικότητός τους έχει παροδικό και επει- J 
σοδιακό χαρακτήρα και η συμπεριφορά τους αυτή έχει σχέση πολύ περισ- ) 

σότερο με μια διαδικασία ωρίμανσης και μετάβασής τους στην ενηλικίωση | 

-όπου η συμπεριφορά αυτή συνήθως χάνεται αυθόρμητα- και όχι με μια 

σοβαρή ένδειξη ότι αποτελεί την αφετηρία μιας εγκληματικής σταδιο

δρομίας. Ετσι λοιπόν, κάποιοι ανήλικοι έρχονται σε σύγκρουση με το νόμο 

γ ιατί στην πραγματικότητα ίσως να αγνοούν ότι η συγκεκριμένη ενέργεια 

απαγορεύεται. Κάποιοι άλλοι μπορεί να κλέβουν γιατί ακόμη δεν έχουν μά

θει να ελέγχουν τον εαυτό τους, αφού ο αυτοέλεγχος αυτός αναπτύσσε

ται με την ηλικία. Αλλοι πάλι έφηβοι, ενδεχομένως να παραβαίνουν το νόμο | 

γιατί έτσι θέλουν να δείξουν ότι είναι όκρως τολμηροί ή γιατί θέλουν να 

ενοχλήσουν τους γονείς τους για κάποιο λόγο κ.ο.κ.

Όσον αφορά τώρα τον τρόπο με τον οποίο έρχονται οι ανήλικοι σε 

σύγκρουση με τον νόμο, ένα από τα βασικό χαρακτηριστικό που διακρίνει 

τις περισσότερες πράξεις τους είναι η αδεξιότητα με την οποία τελούν 

τα αδικήματα τους, γεγονός που διευκολύνει κατά πολύ στην εξιχνίασή 

τους. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία διαπρόττουν τα αδικήματα μόνοι τους, χωρίς συνεργούς και, 

ότι ομολογούν τις πράξεις τους με σχετική ευκολία.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Στο πεδίο της αντιμετώπισης της παραβατικής συμπεριφοράς ανηλί

κων κυριαρχεί η διεθνής τόση να αποφεύγεται στο μέτρο του δυνατού για | 

μικρό και μεσαία εγκλήματα, η επαφή των ανηλίκων με το σύστημα δι- | 

καιοσύνης και, όταν αυτό είναι αναπόφευκτο, να αντιμετωπίζεται με τις η- J 
πιότερες κυρώσεις.

Πιο συγκεκριμένα θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι τάσεις αυτές προ- | 

σανατολίζονται προς τέσσερ ις γενικές κατευθύνσεις που συνοψίζονται: 

στην αποχή από την τυπική διαδικασία, στην αποεγκληματοποίηση, στην α- 

πο-ιδρυματοποίηση και στην αληθινή και δίκαιη δίκη.

Πάνω σ'αυτή τη σύγχρονη και επιστημονική αντίληψη στηρίζουν τα Η

νωμένα Έθνη την προτροπή τους προς τους αρμοδίους των χωρών μελών 

για χάραξη στρατηγικών και τη λήψη μέτρων στον τομέα της πρόληψης.

Σύμφωνα μάλιστα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ριόντ, αποτελεί θε

μελιώδη αρχή για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων η προ

σφυγή στα όργανα του τυπικού ελέγχου (αστυνομία, εισαγγελέα κ.λπ.) 

ΜΟΝΟ σαν μέσο έσχατης ανάγκης, όταν δηλαδή όλες οι άλλες δυνατότη

τες  έχουν εξαντληθεί. Επίσης, σε ερμηνευτικό σχόλια που γίνονται σε δύο 

κανόνες του Πεκίνου (κανόνες 10 και 11) επισημαίνεται ότι, κατά την απο

νομή της δικαιοσύνης, όχι μόνο το στίγμα της καταδίκης και της ποινής αλ

λά και από μόνη της η εμπλοκή στις διαδικασίες δικαιοσύνης για ανηλίκους 

μπορεί να είναι "επιβλαβής" γι'αυτούς.

Οσον αφορά την Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης 

στην απόφαση της που αναφέρεται στην "Παραβατικότητα των Ανηλίκων 

και τις  Κοινωνικές Αλλαγές", προτρέπει τα κράτη μέλη να διατηρήσουν 

στο ελάχιστο τις  στερητικές της ελευθερίας κυρώσεις και να αναπτύξουν 

εναλλακτικές μεθόδους μεταχείρισης.

Επιπλέον η ίδια Επιτροπή πιστεύει ότι τα μέτρα πρέπει:

α) να εφαρμόζονται κατά προτίμηση στο φυσικό τους περιβάλλον,

β) να σέβονται το δικαίωμά τους για διαπαιδαγώγηση,

γ) να σέβονται την προσωπικότητά τους και, τέλος

δ) να προωθούν την ανάπτυξή τους.

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
Στην Ελλάδα η δικαστική πρακτική, όσον αφορά το ουσιαστικό ποινικό 

δίκαιο των ανηλίκων, διακατέχεται από την ιδέα ότι οι ιδρυματικές κυρώ

σεις τό τε  μόνο επιβάλλονται, όταν τα εξω-ιδρυματικά μέτρα ΔΕΝ ΕΠΑΡ

ΚΟΥΝ. Στον Ποινικό Κώδικα, στο μέρος που απευθύνεται ειδικό στους α

νηλίκους, η βασική αρχή της ανταπόδοσης της πράξης στο δράστη του 

κοινωνικού κακού που εκείνος προκόλεσε, υποχωρεί χάρη της ιδέας της 

διαπαιδαγώγησης κατά τη διαμόρφωση της δίκης και των εννόμων συνε

πειών. Ακόμη και για τους δράστες της μετεφηβικής ηλικίας (18-21 ετών) 

που θεωρούνται νομικό ενήλικες, υπάρχει η διακριτική ευχέρια από το δι

καστήριο να επιβάλλει μειωμένη ποινή.

Στο χώρο της αστυνομίας, στα πλαίσια της προληπτικής πολιτικής, με 

το Προεδρικό Διάταγμα 387 του 1995, αναβαθμίστηκε στην Ασφάλεια Ατ

τικής το πρώην Τμήμα Ανηλίκων (ΠΔ. 95/17-4-87) και στη θέση του ιδρύθη

κε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων. Η αναβάθμιση αυτή έχει ταυτό

χρονα και ουσιαστικό χαρακτήρα αφού αναβαθμίστηκε ποιοτικό και λει

τουργικό ο ρόλος της Αστυνομίας τόσο στον τομέα προστασίας των ανη

λίκων σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς όσο και στον το 

μέα πρόληψης της παραβατικότητας και ειδικής μεταχείρισής τους κατά 

τη διάρκεια παραμονής τους στις Αστυνομικές Αρχές (συνθήκες κράτη

σης, μεταγωγής κ. λπ.).

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ

Κατά το έτος 1996 βεβαιώθηκαν στη χώρα μας συνολικό 349.476 α

δικήματα. Το σύνολο των γνωστών δραστών που διέπραξε τα αδικήματα 

αυτό ανέρχεται σε 297.139 άτομα. Από αυτό, το 6% περίπου των ατόμων

(17.940) αναλογούν σε παιδιά και έφηβους ηλικίας 7-17 ετών και το 9,3%

(27.940) σε νέους ηλικίας 18-20 ετών.

Από το σύνολο των αδικημάτων που βρίσκονται στην προτίμηση των α

νηλίκων τα τελευταία χρόνια, την πρώτη θέση κατέχουν τα αδικήματα κα

τά της ιδιοκτησίας και των σωματικών βλαβών και ακολουθούν αυτό των 

ειδικών ποινικών νόμων.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΡΑΣΤΩΝ 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ 7-12 ΕΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 13-17 ΕΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 18-20 ΕΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΝΟΛΟ

1986 162 0,05 10.611 3,8 22.508 8,0 279.200

1987 128 0,04 10.217 3,6 21.541 7,6 285376

1988 196 0,06 8.864 3,0 20.670 7,1 291.970

1989 177 0,06 8.308 3,1 18.142 6,8 267.104

1990 366 0,10 14.932 4,8 24.718 8,0 311.945

1991 307 0,09 18.228 5,5 27.399 8,2 334.038

1992 316 0,08 20.016 5,6 29.846 8,3 359.750

1993 401 0,10 18.481 5,6 27.065 8,1 333.848

1994 347 0,10 16.183 5,9 24.565 9,0 275.253

1995 355 0,10 16.706 6,0 26.858 9,6 281.190

1996 369 0,10
1 J

17.571 5,9 27.781
___________

9,3 299.010

"Από τα αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας που διαπράττουν οι ανήλικοι, η 

κλοπή μοτοποδηλάτων μάλλον συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τους γιατί 

συμβολίζει την ελευθερία τους και την επιβεβαίωση του ανδρισμού" μας 

είπε η Διευθύντρια της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, Αστυν. 

Δ/ντής κα Ανδρομάχη Τζουμέρκα.

Η κα Τζουμέρκα μας μίλησε αρκετή ώρα για τις δραστηριότητες της Υ

πηρεσίας και το σημαντικό έργο που προσφέρει στον ευαίσθητο τομέα 

των ανηλίκων, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι, για 

συγκεκριμένες παραβατικές συμπεριφορές που απασχολούν περισσότε

ρο τις Αστυνομικές Υπηρεσίες Ανηλίκων, για τη σοβαρή απειλή της νεο

λαίας μας από τα ναρκωτικά, για τις εξαφανίσεις κυρίως των εφήβων από 

τα σπίτια τους και τους μεγάλους κινδύνους που διατρέχουν στο διάστη

μα αυτό καθώς επίσης και για την παραβατικότητα των αλλοδαπών ανηλί

κων στην χώρα μας.

Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά της σε υπόθεση αλλοδαπού ανήλικου 

12 ετών ο οποίος ενεχόταν σε 25 διαρρήξεις, γεγονός που προέκυψε α

πό αποδεικτικό στοιχεία της σήμανσης και όχι από ομολογία του.

Για την επαιτεία των μικρών παιδιών -κυρίως αλβανικής καταγωγής- στα 

φανάρια μας είπε: "πιστεύω ότι πολλά από αυτό τα παιδιά τα έχουν παρα

χωρήσει για εκμετάλλευση οι ίδιοι οι γονείς τους, σε ομοεθνείς. Το συ

μπέρασμα αυτό βγαίνει αβίαστα από το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, δεν έ 

χει φθόσει στην Interpol ούτε ένα σήμα για την εξαφάνισή τους". ■

Για τις εξαφανίσεις των ανηλίκων μας ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια 

ο αριθμός των εξαφανισθέντων κοριτσιών είναι διπλάσιος των αγοριών 

και ότι ο μέσος όρος εξαφάνισης ανέρχεται περίπου σε 300 ανήλικους ε- 

τησίως. Απο το σύνολο των εξαφανισθέντων νέων κάθε χρόνο, Υο 95% 

περίπου επιστρέφουν μόνοι τους ή εντοπίζονται από την αστυνομία.

Τέλος, στα πλαίσια της προληπτικής πολιτικής της Αστυνομίας, εντάσ

σονται επίσης και οι συχνές επισκέψεις που γίνονται στην Υποδιεύθυνση 

Προστασίας Ανηλίκων από μαθητές της Α'βόθμιας και Β'βόθμιας εκπαί

δευσης. Κατά τις επισκπέψεις αυτές, δίνεται η ευκαιρία για μια ειλικρινή 

και δημιουργική επικοινωνία με τη μαθητική νεολαία καθώς και η δυνατό

τητα ενημέρωσής τους σε πολλά θέματα που τους αφορούν μέσα από τις 

απαντήσεις στα εύλογα ερωτήματα που θέτουν. □

Βιβλιογραφία
αΙ Η ποινική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων ΙΑγγελ. Πιτσελά). 

β) Στατιστική επιθεώρηση της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της ΔΑΑ.

Επιμέλεια: Π.Υ/Α' Γιώργος Χονδροματίδης

ΤΕΝΤΕΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ για τους ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Γ. ΠΙΣΙΝΑΣ - Γ. ΝΑΝΟΣ
I. ΦΩΚΑ 109 - ΓΑΛΑΤΣΙ
τηλ. 2932 386 - 2130 619 

κιν. 093 414526, 093 749 673
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Ιερά Μονή Σίμωνος Πέ
τρας Αγίου Όρους.

Το Άγιο Όρος ανέκαθεν 
υπήρξε από τους κύριους 
θεματοφύλακες της Ορ
θόδοξης παράδοσης.

+ Του Μητροπολίτου Ναύπακτού και Αγίου Βλασίου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ

Ενώ στην εποχή μας, στην Αμερική παρατηρείται κρίση του Μεταμοντερνισμού  

και αναζητείται η βοήθεια της ελληνορθόδοξης παράδοσης σχετικά με την έννοια του προσώπου 

και τις σχέσεις του προσώπου με την όλη κοινωνική ζω ή, 

στη χώρα μας αρχίζει να έρχετα ι το ρεύμα του Μ εταμοντερνισμού, ως πλουραλισμού και συγκρητισμού.

Μ ελετώ ντας κανείς την Κατάστα

ση που κ υ ρ ια ρ χ ε ί στη Δύση, 

πρέπει να αναφερθεί στο πως 

ο δυτικός κόσμος πέρασε από τον Διαφωτισμό 

στον Μεταμοντερνισμό.
Πρόκειται για μια κίνηση που χρειάζετα ι ε ι

δική μελέτη, γ ια τί παρουσιάζει και την αγωνία 
του ανθρώπου, αλλά και την αδυναμία πολλών 
νέων συστημάτων να τον αναπαύσουν.

Ιτη ν  Ευρώπη, μετά την αποκοπή της από την 
Ορθόδοξη Ανατολή, αυτό που ονομάζουμε Βυ

ζάντιο  - Ρωμανία, παρατηρήθηκε μια έντονη 
ζύμωση για την εύρεση της αυτοσυνειδησία 
της. Προσπάθησαν, δηλαδή, οι άνθρωποι να 
βρουν την τα υ τό τη τά  τους και να δημιουρ
γήσουν ένα δικό τους πολιτιστικό ρεύμα.

Σ το  χώ ρο τη ς  δ υ τ ικ ή ς  θ εο λ ο γ ία ς , ανα
πτύχθηκε ο Σχολαστικισμός, ο οποίος χρησιμο
ποιώντας αριστοτελική ορολογία και μεθοδο
λογία προσπαθούσε να οριοθετήσει τον Θεό 
και όλα όσα έχουν σχέση με τη σωτηρία του 
ανθρώπου.

Η Αναγέννηση υπήρξε ένας καθοριστικός 
σταθμός στην ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτι
σμού και μάλιστα χαρακτηριστικό γνώρισμά 
της είναι η στροφή των ανθρώπων στις κλασι
κές σπουδές, κατ' αρχός στον Αριστοτέλη, έ 
πειτα στον Πλάτωνα.

Μ ετά  την Αναγέννηση αναπτύχθηκαν διάφο
ρα φ ιλοσοφικά ρεύματα. Ο Kenneth Gergen, 
στο βιβλίο του The Saturated Self, παρουσιάζει 
εκφραστικότατα τα ρεύματα, τα οποία παρα
τηρήθηκαν στο δυτικό χώρο.
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Η αδελφότητα της Ιερός Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους, με τον πανοσιολογιότατο 

ηγούμενό της π. Ευφραίμ. Από την αρχαία ακόμα εποχή, η ελληνορθόδοξη παράδοση κάνει λόγο 

για το πρόσωπο, το οποίο έχει αγάπη και ελευθερία. Με την αγάπη έχει σχέση με τους άλλους 

ανθρώπους, με την ελευθερία διακρίνεται για την ετερότητα.

Τον 18ο αιώνα κυριάρχησε ο Διαφωτισμός, 
του οποΓου κύρια στοιχεία είναι ο ορθός λόγος 
και η παρατήρηση. Στο τέλος του 18ου και στις 
αρχές του 19ου αιώνα παρατηρήθηκε η έξα ρ 
ση του Ρομαντισμού, ο οποίος αμφισβήτησε 
την υπεροχή της λογικής και της παρατήρησης 
και έτσ ι δημιουργήθηκε ένας καινούργιος κό
σμος, ο κόσμος της βαθύτερης ενδοχώρας, 
που βρίσκεται κάτω από το επίστρωμα της συ
νειδητής λογικής. Ο Ρομαντισμός έδω σε σημα
σία στο βάθος του ανθρώπου, στην καλλιέρ
γεια του έρωτα, της φαντασίας και, βέβαια, η 
κίνηση του Ρομαντισμού φαίνεται διάχυτα στη 
μουσική, στον καλλιτεχνικό τομέα, στον αλ- 
τρουισμό και στη θυσία χάρη των άλλων αν
θρώπων.

Στα τέλη του 19ου αιώνα εξασθένησε ο Ρο
μαντισμός και παρατηρήθηκε η άνοδος του 
Μοντερνισμού ή της Νεωτερικότητας, που συ- 
νιστό την επιστροφή στο Διαφωτισμό με προο
πτική την αναβάθμιση της ζωής του ανθρώπου. 
Τέλος, στη σύγχρονη εποχή παρατηρείται από 
επιστήμονες που μελετούν τα κοινωνικό φαι
νόμενα, κυρίως στο δυτικό χώρο, η εμφάνιση 
του μεταμοντέρνου πολιτισμού ή της λεγάμε
νης Μ ετανεω τερικότητας, αφού διαπιστώθηκε 
ότι το  λεγόμενο νεω τερικό παράδειγμα, το ο
ποίο υποσχόταν καλύτερο  κόσμο, απ έτυχε 
στην προσπάθεια να δώσει λύσεις. Και πράγ
ματι διαπιστώνεται ότι αυτή η Μ ετανεω τερικό- 
τητα ή το Μ εταμοντέρνο είναι εκείνο που κυ
ριαρχεί στις μέρες μας.

Τα ιδ ια ίτερα γνωρίσματα τα οποία 
χαρακτηρ ίζουν το  μεταμοντερν ικό  
πολιτισμό ή τη λεγάμενη μεταμοντερ- 
νική εποχή είναι “η αμφισβήτηση της 
αυθεντίας", "η κατάρρευση της λο
γικής τάξης”, "η απώλεια του αναγνω
ρίσιμου", καθώς ο άνθρωπος με την 
πάροδο του χρόνου αντιλαμβάνεται 
την πολυπλοκότητα των πραγμάτων.

Ίσω ς πρέπει να χαρακτηρίσουμε το  κίνημα 
του Μεταμοντερνισμού ως ένα κίνημα πλουρα
λισμού σε όλες τις  εκδηλώσεις της ζωής του 
ανθρώπου, ακόμη και στη θρησκευτική του 
ζωή. Ο Μ εταμοντερνισμός στο θρησκευτικό 
χώρο εκδηλώνεται ως ένας συγκρητισμός, ως 
μία οικουμενική θεώρηση της θρησκείας, σύμ
φωνα με την οποία όλοι οι πιστοί των θρησκειών 
πρέπει να αποδεσμευτούν από τους φραγμούς 
της θρησκείας τους και να συνεννοούνται με 
τους οπαδούς των άλλων θρησκειών.

Εκτός αυτού ο Μ εταμοντερνισμός συνδέεται 
και με τη στροφή του ανθρώπου από τον εαυτό 
του στη σχέση, στην κοινωνία με τους άλλους. 
Ο Διαφωτισμός, ο Ρομαντισμός και Μ οντερνι
σμός, καλλιεργώντας ο καθένας αντίστοιχα τη 
λογική ή το  συναίσθημα, κρατούσαν τον άν
θρωπο κλεισμένο μέσα στα όρια του εαυτού 
του και τον θεωρούσαν σαν "μια απομονωμένη, 
σχεδόν μηχανική οντότητα". Στη μεταμοντέρνα 
αντίληψη της κοινωνίας του ανθρώπου και του 
κόσμου δίνεται μεγάλη σημασία στη σχέση του 
ενός προς τον άλλον.

Όλα αυτό που αναφ έραμε προηγουμένως 
δείχνουν καθαρό ότι στο δυτικό υπάρχει μεγά
λη σύγχυση γύρω από τον καθορισμό του τι ε ί
ναι ο άνθρωπος, ποια είναι η οντολογία του και 
πως καθορίζονται οι σχέσεις του με την επι
στημονική και κοινωνική του ζωή. Φαίνεται α
κόμη ότι ο σύγχρονος δυτικός άνθρωπος ανα
ζη τε ί διέξοδο από το  αδιέξοδο της ζωής του.

Τι σημαίνουν όλα αυτά από ορθόδοξη προο
πτική;

Πρώτον. Η Ορθόδοξη Εκκλησία και μάλιστα ο 
χώρος αυτός ο οποίος κυριαρχείται από την 
ορθόδοξη σκέψη δε γνώρισε, σε καθολικό ε 
πίπεδο, αναγεννήσεις, διαφωτισμούς, ρομαντι
σμούς, μοντερνισμούς, μεταμοντερνισμούς, 
αλλά δ ιακρίνεται για μια σταθερότητα. Αυτό 
συμβαίνει, γ ια τί από την αρχαία ακόμη εποχή η 
ελληνορθόδοξη παράδοση κάνει λόγο για το 
πρόσωπο, το οποίο έχει αγάπη και ελευθερία. 
Μ ε την αγάπη έχει σχέση με τους άλλους αν
θρώπους, τ ις  άλλες υποστάσεις, και με την ε 
λευθερία διακρίνεται για την ετερότητα. Η Ορ
θόδοξη Εκκλησία με τ ις  σ ταθερές αυτές διδα
σκαλίες, που είναι τελικό τρόπος ζωής, βρίσκε
ται στο μέσον του ατομικισμού και του κολε
κτιβισμού, οπότε δημιουργεί αληθινές σχέσεις 
και ολοκληρώνει τον άνθρωπο ως πρόσωπο. Έ
τσι η Ορθόδοξη Εκκλησία κινείται πέρα από το 
Μοντερνισμό και το Μεταμοντερνισμό.

Δεύτερον.Έχουμε κατά καιρούς και στο δικό μας 
χώρο επιδράσεις όλων αυτών των ρευμάτων. Με 
άλλα λόγια, υπήρξαν άνθρωποι που μετέφεραν α
πόψεις του Διαφωτισμού, του Ρομαντισμού, του

Μοντερνισμού και του Μεταμοντερνισμού, με 
τη διαφορά ότι αυτοί οι "μεταπράτες" μ ετέφ ε
ραν τις ανάλογες ιδέες που επικρατούσαν στο 
δυτικό χώρο, με καθυστέρηση πολλών ετών, 
και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι αγνοούσαν το 
βάθος της ελληνορθόδοξης παράδοσης.

Πράγματι, ενώ το 19ο αιώνα στη Δύση επι
κρατούσε ο Ρομαντισμός, στην Ελλάδα ανα
πτυσσόταν ή μεταφερόταν το  πνεύμα του Δια
φωτισμού, με την επιστροφή στην αρχαία Ελ

λάδα. Ενώ στο τέλος του 19ου και 
στις αρχές του 20ου αιώνα στη 
Δύση επ ικρατούσε ο Μ οντερνι
σμός, σ τον τόπο μας κυρ ιαρ 
χούσε ο Ρομαντισμός: ο Μ οντερ
ν ισ μός ήλθε με καθυσ τέρηση  
πολλών ετών. Επίσης, ενώ στην 
εποχή μας, στην Αμερική παρα- 
τ η ρ ε ίτ α ι κρ ίση  το υ  Μ ετα μ ο -  

ντερνισμού και αναζητείται η βοήθεια της ελλη
νορθόδοξης παράδοσης σχετικό με την έννοια 
του προσώπου και τις σχέσεις του προσώπου με 
την όλη κοινωνική ζωή, στη χώρα μας αρχίζει να 
έρχεται το ρεύμα του Μεταμοντερνισμού, ως 
πλουραλισμού και συγκρητισμού.

Έπειτα, όσοι μεταφέρουν τ ις  ιδ έες  των δυ
τικών ρευμάτων στο χώρο μας αγνοούν την ευ- 
ρωστία και τη δυναμικότητα της Ελληνορθόδο
ξης παράδοσης, γ ια τί αν τη γνώριζαν, όπως εκ
φράζετα ι στα έργα των μεγάλων Πατέρων της 
Εκκλησίας και όπως βιώνεται σήμερα στις καλό 
οργανωμένες εκκλησιαστικές κοινότητες (μονα
στηρ ιακές και ενοριακές), τό τε  θα την εκτ ι
μούσαν και θα την προσέφεραν ως απάντηση και 
λύση στις αναζητήσεις των δυτικών ανθρώπων.

Πάντως, ο Διαφωτισμός, που ήταν απόρροια 
της Αναγέννησης και δημιούργησε δ ιάφορες 
ανακατατάξεις στο δυτικό χώρο, με την εμφά
νιση νέων ρευμάτων και κινημάτων, δεν έλυσε 
τα βασικό οντολογικό προβλήματα του ανθρώ

που. □

Η Ορθόδοξη Εκκλησία με τις σταθερές αυτές διδασκαλίες, 
που είναι τελικά τρόπος ζωής, βρίσκεται στο μέσον του α
τομικισμού και του κολεκτιβισμού, οπότε δημιουργεί αληθι

νές σχέσεις και ολοκληρώνει τον άνθρωπο ως πρόσωπο. 
Έτσι η Ορθόδοξη Εκκλησία κινείται πέρα από το Μοντερνι- 
______________ σμό και το Μεταμοντερνισμό._______________
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ΟΥΣΙΑ κ α ι  Χ Α ΡΙΣ Μ Α Τ ΙΚ Ο Ι ΗΓΕΤΕΣ

Του Γιώργου Πιπερόπουλου, Ψυχολόγου -  Κοινωνιολόγου 
Καθηγητή του Παν. Μακεδονίας________________________

Κάθε κοινωνική ομάδα εφόσον κατορθώσει να συνεχίσει την ύπαρξή της με κάποια διαχρονική 
σταθερότητα θα παρουσιάσει αργά ή γρήγορα και μια έστω  στοιχειώδη δομή και ιεραρχία κλιμά
κωσης εξουσίας και ευθυνών, θα διαφοροποιηθούν τόσο οι δραστηριότητες των ηγετών, όσο 
και των στελεχών και μελών που τους ακολουθούν, και αποκρυσταλλώνονται με σαφήνεια που 
δεν περνά απαρατήρητη οι ρόλοι των μελών της κάθε ομάδας, τα πλαίσια αναφοράς για τη δράση 
τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, η μορφή της εξουσίας και τα πρότυπα άσκησής 
της.

Ε
ξουσία σημαίνει ισχύ ή δύναμη, δηλ. την ικανότητα αυτού που 

την έχει και την ασκεί να απαιτεί και να πετυχαίνει υπακοή, πει

θαρχία, συμμόρφωση στα προστάγματα του και στην εκ

πλήρωση στόχων που αυτός θέτει έστω, και αν η εκπλήρωσή 

τους απολήγει σε καθοριστική διαμόρφωση της ζωής των ενδιαφερό

ντων, όπως ακόμα και των συμφερόντων αυτών που τον ακολουθούν.

Αναμφίβολα οι μορφές και οι τρόποι άσκησης της εξουσίας προβλημά

τισαν και προβληματίζουν ανέκαθεν τους ανθρώπους που ανήκουν στο ε 

ξουσιαζόμενο πλήθος αλλά και φιλοσόφους, πολιτικούς επιστήμονες, δη

μοσιογράφους, κοινωνιολόγους και ψυχολόγους.

Ο Μαζ Βέμπερ ο μεγάλος Γερμανός κοινωνιολόγος θεώρησε την ε 

ξουσία, τη δύναμη ή ισχύ, ως "... την εκμετάλλευση της ευκαιρίας, από ένα 
π περισσότερα άτομα για την επιβολή της δικιάς τους βούλησης σε κοινά 
Θέματα, άσχετα με την αντίσταση που προβάλλουν άλλα πρόσωπα που 
δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο..."

Και ο Ρόμπερτ Μακ Άϊβερ, ο Αμερικανός κοινωνιολόγος δηλώνει ότι 

"οι κάτοχοι εξουσίας αποκτούν το δικαίωμα να καθιερώσουν τη δίκιά τους 
πολιτικό σε κάθε φάση της ανθρώπινης δραστηριότητας, να κρίνουν πρό
σωπα και καταστάσεις, να ασκήσουν διαιτητικό - ισορροπιστικό ρόλο σε 
αντιδικίες και τελικά να επιβληθούν στους συνανθρώπους τους".

Η εξουσία μπορεί να αντλείται και να ασκείται με τρεις  θεμελιακούς 

τρόπους: πρώτον, με την εφαρμογή ωμής βίας ή με την επιβολή της ψυ

χολογίας του φόβου, δεύτερον, με βάση τη θεωρία του κληρονομικού δι

καίου όπως γίνεται στα ηγεμονικό καθεστώτα και τρίτον, από τη δημοκρα

τική και αβίαστη αναγνώριση χαρισματικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών 

αυτού που την κατέχει και την ασκεί.

Οι παράγοντες που καθορίζουν τις διαδικασίες ανέλιξης σε θώκους ε 

ξουσίας κάποιου ή κάποιων ατόμων είναι πολυποίκιλοι. Υπάρχει το κληρο

νομικό δίκαιο, όπου οι επίγονοι κερδίζουν τη θέση εξουσίας, ακριβώς ε 

πειδή "γεννήθηκαν" ως παιδιά των κατόχων αυτών των θέσεων (αυτό δεν 

παρατηρείται μόνο σε βασιλικές οικογένειες αλλά και σε πληθώρα δημο
κρατιών).

Υπάρχει η περίπτωση της "χαρισματικής" προσωπικότητας προσώπων 

που έχουν τεχνικές γνώσεις και ακόμα η περίπτωση ατόμων που κατέ

χουν πολύτιμη εμπειρία (η οποία συχνό αλλά όχι και υποχρεωτικό συμβα

δ ίζει με την ηλικία τους), καθώς υπάρχουν τελικό και οι μέθοδοι της α

πειλής ή και της χρήσης "ωμής βίας", όπως και η εφαρμογή σύγχρονων με

θόδων "πλύσης εγκεφάλου" που αποδίδει στον χρήστη της ως λάφυρο 
την εξουσία.

Έ τσ ι ο αυταρχικός ηγέτης είναι εκείνος που, για πολλούς και διάφο

ρους λόγους θεω ρεί τον εαυτό του ως το μόνο άξιο να κρίνει τη σημασία, 

την ορθότητα και την αξία των αναγκών, επιδιώξεων και φιλοδοξιών αυ

τών που κυβερνά ή εξουσιάζει και κατά συνέπεια ασκεί την εξουσία με α

ποκλειστικό κύριο γνώμονα τις δικές του θέσεις, τις προσωπικές του πε
ποιθήσεις.

Ο δημοκρατικός ηγέτης, καθώς αντιλαμβάνεται το εφήμερο της θέ

σης του και το απαραβίαστο δικαίωμα αυτών που με τη δική τους συναί

νεση και επιλογή "εξουσιάζει" να τον αντικαταστήσουν, πασχίζει να εντο

πίσει τον κοινό παρονομαστή των πολυποίκιλων και συχνό αντικρουόμε- 

νων επιθυμιών και επιδιώξεών τους και να ασκήσει εξουσία με γνώμονα 

"το κοινό όφελος" ελπίζοντας ότι στην επόμενη “ημέρα κρίσης” (στις επό

μενες εκλογές) αυτό θα αναγνωρισθεί και θα γίνει αφορμή της επανε
κλογής του.

Στην πλατωνική "Πολιτεία" ο Θρασύμαχος διατείνεται κατηγορηματι

κό, ότι "το δίκαιο είναι ταυτόσημο με το συμφέρον του ισχυρού..." Και ό

μως, η εξουσία που θεμελιώνεται και διαιωνίζεται με τη χρήση ή την α

πειλή της χρήσης κάποιας μορφής βίας είναι, κατά κανόνα, καταδικασμένη 

και ο βίος της, η διαχρονική της διάρκεια είναι προκαθορισμένα εφήμερη. 

"... Ο πανίσχυρος δεν είναι ποτέ αρκετά ισχυρός" έγραψε διαπιστώνοντας 

την ιστορική νομοτέλεια των γεγονότων ο Ζακ Ζακ Ρουσσώ.
Στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι εμφανής ο ρόλος των ηγετικών 

προσωπικοτήτων, όχι μόνο στη δημιουργία θρησκευτικών δομών Χριστός 

- Χριστιανισμός, Μωάμεθ - Μωαμεθανισμός, Βούδας - Βουδισμός, Κομ- 

φούκιος - Κομφουκιανισμός αλλά και σε θέματα πολιτικής και στρατιω

τικής δύναμης και επιβολής Αλέξανδρος, Ιούλιος Καίσαρ, Ναπολέων κοκ.

Κάθε κοινωνική ομάδα, εφόσον κατορθώσει να συνεχίσει την ύπαρξή 

της με κάποια διαχρονική σταθερότητα θα παρουσιάσει αργό ή γρήγορα 

και μια έστω στοιχειώδη δομή και ιεραρχία κλιμάκωσης εξουσίας και ευ

θυνών, θα διαφοροποιηθούν τόσο οι δραστηριότητες των ηγετών, όσο 

και των στελεχών και μελών που τους ακολουθούν, και αποκρυσταλλώνο

νται με σαφήνεια που δεν περνά απαρατήρητη οι ρόλοι των μελών της κά

θε ομάδας, τα πλαίσια αναφοράς για τη δράση τους, τα δικαιώματα και οι 

υποχρεώσεις τους, η μορφή της εξουσίας και τα πρότυπα άσκησής της.

"Χάρισμα" - και "χαρισματικός ηγέτης"

Πρόσφατες ερευνητικές προσπάθειες μας επιστρέφουν και πάλι στις 

αρχαϊκές έννοιες του ηγετικού τύπου που είχαν περιγράφει οι αρχαίοι Έλ-
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ληνες με τον όρο "χαρισματικός ηγέτης". Έρευνες κοινωνιολόγων και ψυ

χολόγων επισημαίνουν ότι το χάρισμα έχει και τ ις ... κακοτοπιές του. Ο Α

μερικανός Πρόεδρος John Kennedy το είχε και το χρησιμοποίησε αλλά το 

ίδιο έκανε και ο Αδόλφος Χίτλερ με τα γνωστά και στις δύο περιπτώσεις 

αποτελέσματα. Όταν το χάρισμα χρησιμοποιηθεί σωστά και ηθικά αποτε

λ ε ί ευλογία αλλά ως όπλο στα χέρια ανθρώπων χωρίς ηθικές αναστολές, 

τσαρλατάνων, απατεώνων και μεγαλομανιακών ατόμων απολήγει σε κα- 

τάρα. Ο χαρισματικός ηγέτης μπορεί να καθοδηγήσει ολόκληρο λαό, καμιά 

φορά ακόμη και 

στο γκρεμό.

Το χάρ ισ μα  

δ εν  ε ίν α ι κάτι 

που μπ ορ εί κα

νείς να το μάθει, 

να το αποκτήσει, 

να το  κ α λλ ιερ 

γήσει. Δεν είναι 

κά τι που δ ιδά 

σκεται σε Πανε

π ιστήμ ια  και ε- 

ξ ε ιδ ικ ε υ μ έ ν ε ς  

σ χ ο λ ές  παρα

γωγής ηγετικών 

στελεχώ ν. Είναι 

π ρ α γ μ α τ ι κ ά  

δύσκολο να το ο

ρίσει κανείς επα

κριβώς, αλλά ε ί

ναι επίσης εντυ

πωσιακά εύκολο 

να το  εντοπ ίσει 

κανείς ως χαρα

κ τη ρ ισ τ ικ ό  της 

προσωπικότητας 

κάποιων ατόμων.

Μολονότι το χά

ρισμα δε μαθαί- 

νεται είναι χρήσι

μο να τονισθεί ό

τι υπάρχουν κά

π ο ιες  π τυχές 

σ την  προσωπι

κότητα χαρισμα

τικών ατόμων και 

ηγετικών σ τελε

χών τις  οποίες α

ξ ίζε ι να δούμε έστω συνοπτικά

•  Απλοποίηση και υπερβολή
Τα χαρισματικά άτομα διαθέτουν σε εντυπωσιακό βαθμό την ικανότητα 

να απλοποιούν σύνθετες έννοιες και να τις  μεταβιβάζουν έτσι στους υφι

σταμένους ή ακολούθους τους. Προφανώς το καταφέρνουν κάνοντας 

χρήση συμβόλων, αναλογιών, και μεταφορικών εννοιών με αποτέλεσμα να 

γίνονται κατανοητά και από τον εργαζόμενο ή ακόλουθο με την χαμηλό

τερη δυνατή εκπαίδευση. Εδώ είναι χρήσιμο και το παράδειγμα του Προέ

δρου των ΗΠΑ Ronald Reagan, ο οποίος θεμελίωσε όλη του τη στρατηγική 

σε δύο απλές έννοιες "ισχυρή άμυνα και λιγότερο Κράτος

•  Ρισκάρουν με ρομαντική διάθεση

Οι χαρισματικοί ηγέτες έχουν μια κλίση προς το ρίσκο, διακινδυνεύουν 

συχνά και πολλές φορές δηλώνουν ότι αισθάνονται κενοί όταν τους λείπει

το στοιχείο του κινδύνου, όταν δε ρισκάρουν. Η τάση αυτή μπορεί να ερ- 

μηνευθεί μέσα από την υποκειμενική ανάγκη των χαρισματικών να διανθί

ζουν μονοπάτια εκ ε ί που άλλοι δεν τόλμησαν, έστω και εάν τελικά η προ- 

σπάθειά τους αποτύχει. Η μελέτη χαρισματικών προσωπικοτήτων φέρνει 

στο φως μια ενδιαφέρουσα άποψη για αυτήν την πιθανότητα της αποτυ

χίας και συγκεκριμένα το γεγονός, ότι ο χαρισματικός ηγέτης και όταν α

κόμη αποτύχει σε μια παρακινδυνευμένη προσπάθειά του το θάρρος που 

επιδείχνει, ίσως και "το θράσος” ενισχύει ακόμη περισσότερο στα μάτια

των ακολούθων 

ή των συνεργα

τών και υφιστα

μένω ν το υ  το  

χάρισμά του!

•  Π εριφρο- 

νούν το  κ α τε 

στημένο

Τα χαρισματι

κά άτομα είνα ι 

συχνά επανα

σ τ ά τε ς  που α

ντιμάχοντα ι το 

κ α τ ε σ τ η μ έ ν ο  

και, ενώ φαίνο

νται ιδιόρρυθμα, 

ουσιαστικά αυτή 

η ε ικόνα  τη ς  ι

δ ιο ρ ρ υ θ μ ία ς  

και της "παρα

ξενιάς" τους υ

πογραμμίζει τη 

χ α ρ ισ μ α τ ικ ή  

τους προσωπι

κότητα.

•  Π αίρνουν 

τη θέση του α

ντιπάλου

Τα χαρισματι

κά άτομα διακρί- 

νοντα ι από την 

τάση και την ικα

νότητά τους να 

φ ορούν τα  πα

πούτσια του α

ντιπάλου, να παί

ζο υν  το  ρόλο

που ο λαός μας αποκαλεί "συνήγορο του διαβόλου" να προσπαθούν να κα

ταλάβουν πώς αισθάνεται ο απέναντι, ο ανταγωνιστής, ο αντίπαλος ή ο πε

λάτης και τι θα ζητούσε από εμάς ή τι θα μας έκανε, εάν του δινόταν η ευ

καιρία.

•  Σπρώχνουν και δαγκώνουν
Οι χαρισματικοί ηγέτες έχουν την τάση να πικάρουν, σπρώχνουν, τσ ι

μπούν, δαγκώνουν σε μια προσπάθεια να βγάλουν τον καλύτερο δυνατό 

εαυτό τους στους συνεργάτες και υφισταμένους ή ακολούθους τους και 

να τους δώσουν το 110% του καλύτερου εαυτού τους!

Τι θα μπορούσαμε να πούμε, κλείνοντας επιγραμματικά, για τα άτομα 

που έχουν χάρισμα; Απλά και μόνο, ότι χρειάζεται να λειτουργούν με μια 

υποκειμενική πυξίδα που πάντοτε να τους κατευθύνει προς τη σωστή κα

τεύθυνση. Το χάρισμα μπορεί, όπως μας διδάσκει η ιστορία, να αποδειχθεί 

θετική ή αρνητική, δημιουργική ή καταστροφική δύναμη. □

Το χάρισμα μπορεί, όπως μας διδάσκει η ιστορία, να αποδειχθεί θετική ή αρνητική, 
δημιουργική ή καταστροφική δύναμη.
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Αποφοίτηση των ςπουλαςτ0 ν 
της Σ χολής Εθνικής Αςφ Αλειας

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. 
Κωστή Στεφανόπουλου, πραγματοποιήθηκε στη 
Σχολή Εθνικής Ασφάλειας στο Μαρούσι, η τε
λετή αποφοίτησης και η απονομή πτυχίων στους 
31 αποφοιτήσαντες σπουδαστές ανώτερα στε
λέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων 
Δυνάμεων, του Λ ιμενικού και Πυροσβεστικού 
Σώματος, του Υπουργείου Εσωτερικών Δημό
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθώς και του 
Αρχηγείου της Κυπριακής Αστυνομίας.

Στην τελετή παραβρέθηκαν, ο Υπουργός Δημο
σ ίας Τάξεως κ. Γεώργιος Ρωμαίος, ο Γενικός 
Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας 
Πρέσβης κ. Εμμανουήλ Γκίκας, εκπρόσωποι των 
πολιτικών κομμάτων, ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αθανάσιος Βασιλό- 
πουλος, ο Νομάρχης Αθηνών κ. Δημήτριος Ευ- 
σταθιάδης, εκπρόσωποι των Αρχηγών των Γενι
κών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας 
και Λιμενικού Σώματος, ο Αρχηγός του Πυρο
σβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Ανδρέας 
Γκέκας, ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί της 
Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού Σώ
ματος και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθηγητές 
της Σχολής καθώς και συγγενείς τωναποφοίτων 
σπουδαστών.

Από τους 31 απόφοιτους σπουδαστές, οι 23 
προέρχονται από την Ελληνική Αστυνομία, 1 από 
το Γενικό Επιτελείο Στρατού, 1 από το Γενικό Επι
τελείο Αεροπορίας, 1 από το Υπουργείο Εμπο
ρικής Ναυτιλίας, 2 από το Πυροσβεστικό Σώμα,
1 από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Δ ιο ί
κησης και Αποκέντρωσης και 2 από το Αρχηγείο 
της Κυπριακής Αστυνομίας.

Τα πτυχία επέδωσε στους απόφοιτους σπουδα
στές ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωστής 
Στεφανόπουλος.

Στην ημερήσια διαταγή του, ο Διοικητής της 
Σχολής Αστυνομικός Διευθυντής Ν ίκος Καλα- 
ράς, τόνισε μεταξύ άλλων:

"Δε θα πρέπει ν' αρκεοθείτε στα όσα μάθετε εδώ 
αλλά θα πρέπει να αισθάνεστε την ανάγκη της συ

νεχούς ανανέωσης, συμπλήρωσης και πλουτισμού 
των γνώσεών σας. Δε θα πρέπει να ζεχνάτε ότι η 
γνώση Βοηθά την κριτική ικανότητα και ενθαρρύνει 
την ελεύθερη συζήτηση, προωθεί τον ελεύθερο στο
χασμό και απομονώνει τηνημιμάθεια, αντιπροΒάλ- 
λοντας τη γνώση. Οπου η γνώση κυριαρχεί, η Δη
μοκρατία και η Ελευθερία ευημερούν κι αυτό γιατί η

γνώση αντιστέκεται στην απλοϊκότητα των άσοφων 
και στο θράσος των δοκησίσοφων. Να έχετε υπό
ψη σας, ότι η αζία της εμπιστοσύνης των πολιτών 
είναι ο θεμέλιος λίθος, πάνω στον οποίο μπορεί να 
οικοδομηθεί ολόκληρο το έργο σας. Ο σεβασμός 
όμως και η αποδοχή σας από την κοινωνία δε μπο
ρ ε ί να θεσπισθείμε νόμο. Πρέπει να κατακτηθεί. .."

*
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Ο  ΑΛΒΑΝΟΣ ΥπΟΥΡΓόΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΣΤΟ ΥΔΤ
Επίσκεψη στο ΥπουργείοΔημ.Τάξεως πραγματο

ποίησε ο νέος Υπουργός Εσωτερικών της Αλβανί ας 
κ. Περικλής Τέτα. Κατά τη διάρκεια σύσκεψης με τον 
Υπουργό Δημ. Τάξεως κ. Γεώργιο Ρωμαίο αναλύθη
καν σε βάθος οι σχέσεις των δύο Κυβερνήσεων και 
η ανάπτυξη - στο καλύτερο δυνατό επί πεδο - της πρα
κτικής συνεργασίας των δύο Αστυνομιών.

Από τον κ. Ρωμαίο τονίσθηκε στον Αλβανό ο
μόλογό του, ότι είναι λ ίγες οι πληροφορίες που 
έρχονται στους Έλληνες Αστυνομικούς στους 
τομείς των ναρκωτικών και λαθρομετανάστευ
σης και για το λόγο αυτό, αποφασίσθηκε η ανταλ
λαγή συνδέσμων για βελτιστοποίηση της συνερ
γασίας σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος, 
με την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών.

"Η ανοχή από πλευράς Ελληνικής Κυβέρνησης 
υπήρξε δεδομένη" τόνισε ο κ. Ρωμαίος και συ
μπλήρωσε ότι "η εγκληματική δραστηριότητα κά
ποιων λίγω ν Αλβανών, έχει δημιουργήσει ιδ ια ί
τερα αρνητικό κλίμα για το σύνολο των Αλβανών 
που βρίσκονται και ζουν στη χώρα μας".

"Εάν και ο ι δύο πλευρές δεν πάρουν τα κατάλ
ληλα μέτρα ώστε να ελέγξουν την κατάσταση θα 
δημιουργηθούν ιδιαίτερα εσωτερικά προβλήμα
τα και στις δύο χώρες. Η Ελλάδα δεν μπορεί να 
αντέξει περισσότερους ο ικονομικούς μετανά
στες" κατέληξε ο κ. Ρωμαίος.

Για το συντονισμό των δύο Αστυνομιών συμ- 
φωνήθηκε πως μπορεί και πρέπει να γίνει πιο συ
γκεκριμένος αναφορικά με τη σταθεροποίηση - 
παγίωση - των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων 
στη συνοριακή γραμμή, προς διευκόλυνση της 
νόμιμης και ασφαλούς διακίνησης των προσώ
πων και των αγαθών.

Ετήσιο τΑκτικό συνέδριο της

Π.Ε.Ν.Α.Α.
Κατά το διήμερο 28 και 29-5 -1998 διεξήχθη 

σε γνωστό ξενοδοχε ίο  στη Βουλιαγμένη Ατ
τικής Βουλιαγμένης Αττικής, το ετήσιο τακτικό 
συνέδριο της Π.ΕΝ.Ε.Α. με τη συμμετοχή των 
αιρετών αντιπροσώπων και των Προέδρων - 
Γ ενικών Γ ραμματέων των δώδεκα πρωτοβάθ
μιων ενώσεων της χώρας.

Στο συνέδριο παρέστησαν ο Γενικός Γραμμα
τέας του Y πουργείου Δημόσιας Τ άξης κ. Γ ιάννης 
Παπαδογιαννόκης, ο πρόεδρος της Κ.Ε ΑΚ.Ε. και 
Δήμαρχος Αθηναίων κ. Δημήτριος Αβραμόπου- 
λος, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, ο Β' Y- 
παρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγος κ. Γεώργιος Πλάκας, Πρόεδροι των Δικα
στικών Ενώσεων, αντιπροσωπείες της Βουλ
γαρ ίας, της Fyrom και της Κύπρου καθώς και ο 
πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Ευ
ρωπαϊκού Συμβουλίου Αστυνομικών Συνδικά
των (CESP).

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν είναι τα 
γενικότερα προβλήματα αστυνόμευσης, θεσμι
κά, ο ικονομικά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά 
κ.λπ. αιτήματα του προσωπικού.

Η Δίωξη Ναρκωτικόν Θ ες/ νικης 
στον Υ πουργΟ Μ ακεδονίας -  Θ ράκης

Στις 7-5-1998 ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυ
ντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος κ. Κωνστα
ντίνος Ο ικονόμου, συνοδευόμενος από τον 
Διευθυντή Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχο 
κ. Αθανάσιο Δαλαμαγκίδη, τον Διευθυντή της Υ
ποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυν
σης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, Αστυνομικό Υ
ποδιευθυντή κ. Αντώνιο Ματρακό, καθώς και από 
Αξιωματικούς και Αστυφύλακες της ιδίας υπηρε
σίας, επισκέφθηκαν τον Υπουργό Μακεδονίας - 
Θράκης κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, στο γραφείο  
του, μετά από επιθυμία του ιδίου, προκειμένου να 
τους συγχαρεί για τις επιτυχίες της Υποδιεύθυν
σης Δ ίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης ενα
ντίον των εμπόρων του λευκού θανάτου.

Ο  κ. Υπουργός εξήρε την επαγγελματική ικα
νότητα όλων των προσκεκλημένων του και την ά
ψογη λειτουργία της Δίωξης Ναρκωτικών Θ εσ
σαλονίκης. Τους συνεχάρη ακόμη για την πρό
σφατη επιτυχίατης σύλληψης τριών εμπόρωντου 
λευκού θανάτου (δύο Αλβανών υπηκόων και ενός 
Έλληνα), οι οποίοι την 10-4-1998 προσπάθησαν 
να εισάγουν στην Ελλάδα από την Κρυσταλλο
πηγή Φλώρινας, ένα κιλό κοκαΐνης.

Επίσης, τους συνεχάρη γιατη σύλληψη ενός άλ
λου εμπόρου ναρκωτικών, Αλβανού υπηκόου, ο

οποίος με συνεργούς του την 11-4-1998 προ
σπάθησε να εισάγει στην Ελλάδαένα κιλό κοκαΐ
νης και πέντε κιλά χασίς, από την αγροτική πε
ριοχή του χωριού Αγία Κυριακή Καστοριάς. Υ
πενθυμίζεται ότι κατά τη σύλληψη αυτή δόθηκε 
πραγματική μάχη μεταξύ των Αστυνομικών και 
των εμπόρων ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να 
τραυματισθεί θανάσι μα ένας Αλβανός υπήκοος, 
βαριά ένας άλλος Αλβανός υπήκοος που συ- 
νελήφθη και ελαφρά δύο Αστυνομικοί της Υπο
διεύθυνσης Δ ίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονί
κης, από πυροβόλο όπλο.

Ο  Γενικός ΑστυνομικόςΔιευθυντής Θεσσαλο
νίκης, Υποστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Ο ικονό
μου, απευθυνόμενος στον κ. Υπουργό, τόνισε, 
"Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για την εγκάρδια υ
ποδοχή που μας επιφυλάξατε. Μ ε τη χειρονομία  
σας αυτή, επιβραβεύετε τις προσπάθειες που κα
θημερινά κάνουμε για την πάταξη των εμπόρων 
του λευκού θανάτου.

Ό λο ι ο ι Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ναρ
κωτικών, ταγμένοι στην καταπολέμηση της σύγ
χρονης αυτής μάστιγας που πλήττει, κυρίως, τη 
νεολαία μας, δίνουν καθημερινά πραγματικό α
γώνα ζωής για να εκληρώσουν το καθήκον τους, 
ανταποκρινόμενοι στα κελεύσματα των πολι
τών, γ ια  να φανούν περ ισσότερο ω φ έλ ιμ ο ι 
στο κο ινω ν ικό  σύνολο και ιδ ια ίτερ α  στους 
νέους μας".
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Υ.Δ.Τ. 
ςτο Α γ ιο  Ό ρος

Υπηρεσιακή επίσκεψη στο Αγιο Ο ρος πραγμα
τοποίησε πρόσφατα ο Γεν. Γραμματέας του Υπουρ- 
γείουΔημ.Τάξης κ. Γιάννης Παπαδογιαννόκης.

Στα πλαίσια της επίσκεψης αυτής επιθεώρησε 
το Α.Τ. Αγίου Ορους και τους ΑΣ . Δάφνης, Βατο
πεδίου, και Μεγίστης Λαύρας, όπου ενημερώθη
κε από το Δ /τή  του Τμήματος Αστυν. Β' Δημ. Δη- 
μητρίου και το αστυνομικό προσωπικό για τις υ
πηρεσιακές δραστηριότητες καθώς και τα προ
βλήματα που αντιμετωπίζουν στην ευαίσθητη και 
ειδική αυτή υπηρεσία.

Σκοπός της επίσκεψης του κ. Γ ενικού ήταν η κα
ταγραφή αυτών των προβλημάτων ώστε η άμεση 
και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους να οδηγήσει 
στην αύξηση της αποδοτικότητας και τη βελτίωση 
της λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις Κα- 
ρυές, την έδρα της Ιεράς Κοινότητας και της Πο
λιτικής Διοίκησης, ο κ. Γενικός είχε την ευκαιρία 
να συναντηθεί με το Αγιο Πρώτο Γέροντα κ. Καλ
λίνικο και τον Υποδ/τή του Αγίου Όρους κ. Αρί- 
στο Κασμίρογλου, μετους οποίους συσκέφθηκε 
για θέματα αστυνομικού και πυροσβεστικού εν
διαφέροντος, με τη συμμετοχή και αρκετών με
λών της Ιεράς Επιστασίας.

Ειδικότερα συζητήθηκαν η βελτίωση και δη
μιουργία καλύτερων συνθηκών διαμονής των Α
στυνομικών, καθώς και τα προβλήματα που δη- 
μιουργούνται λόγω της έλλειψης προσωπικού 
και των εποχικών αποσπάσεων. Ο  κ. Γενικός 
δήλωσε ότι θα επανεξετασθεί το ζήτημα της ε
παρκούς στελέχωσες των αστυνομικών υπηρε
σιών και ηαρακάλεσε για την από μέρους της Ιε
ράς Κοινότητας εκτέλεση κάποιων έργων στα 
οικήματα, που έχουν παραχωρηθεί για τη στέγα
ση των αστυνομικών Υπηρεσιών, που θα βελτιώ
σουν την εμφάνιση των κτιρίων αλλά και τις συν
θήκες διαμονής των αστυνομικών.

Ο  κ. Γενικός είχε ακόμα την ευκαιρία να συνα
ντηθεί με τους Αγίους Καθηγούμενους των Ιε
ρών Μονών Ξενοφώντος κ. Αλέξιο, Μεγίστης 
Λαύρας κ. Φίλιππο, Γρηγορίου κ. Γεώργιο Καψά- 
νη, Σίμωνος Πέτρας κ. Θεολόγο, Βατοπεδίου κ. 
Αρσένιο και Ιβήρων κ. Πρόδρομο, με τους ο
ποίους συζήτησε σχετικά με τα ανωτέρω προ
βλήματα και αντάλλαξε απόψεις για την όσο το δυ
νατόν καλύτερη και συντομότερη επίλυσή τους.

λίζαμπεθ Ρέην και τον αρχηγό της αποστολής κ. Ρί- 
τσαρντ Μοντ, οι οποίοι εκφράστηκαν επαινετικά για 
τουςΈλληνες αστυνομικούς, εξαίρονταςτηνυπηρε-
σιακή τους απόδοση, 
αρχές του Ο.Η.Ε. και 
την πολύτιμη προ
σ φ ορ ά  τους στην 
πρόοδο της ειρηνευ
τικής διαδικασίας.

Στην εκδήλωση πα
ρέστησαν ο Έλληνας 
Πρεσβευτής στη Βοσ
ν ία  κ. Προκοπής 
Μ ανζουράνης, ο Υ
ποστράτηγος της Ελ
ληνικής Αστυνομίας

την αφοσίωσή τους στις

κ. Θεόδωρος Βλάχος, ως εκπρόσωπος της Πο
λιτικής και Φυσικής Ηγεσίας του Σώματος και 
πολλοί ξένοι αξιωματούχοι της αποστολής των 
Ηνωμένων Εθνών στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη.

ΠΑΡΑΣΗΜΟΦόΡΗΣΗ

Ελλήνων Α σ τ υ ν ο μ ιώ ν  στη Β οσνία

Στη διάρκεια σεμνής τελετής που πραγματο
ποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο του Σεράγεβο, 
παρασημοφορήθηκαν 13 Έλληνες Αστυνομικοί, 
μέλη της Ελληνικής αποστολής στην Ειρηνευτική 
Αστυνομική Δύναμη του Ο.Η.Ε. στη Βοσνία (Διε
θνής Δύναμη Αστυνομικών Καθηκόντων/IPTF), 
για τη συμβολή τους στην αποκατάσταση της 
ειρήνης και της τάξης στην περιοχή.

Η παρασημοφόρηση έγινε από την ειδική εκ
πρόσωπο του Γ ενικού Γ ραμματέα του Ο.Η.Ε. κ. Ε-
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ΔίΕΘΓΜΙΚό

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΑΗΜΑ “  ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Μια ευχάριστη έκπληξη για όλους εμάς που την 
παρακολουθήσαμε αποτέλεσε η ημερίδα της 
Σχολής Εθνικής Ασφάλειας με τίτλο "(Διεθνικό) 
οργανωμένο έγκλημα · Ναρκωτικά", που έλαβε 
χώ ρα στις εγκαταστάσεις της στις 4 Μ αΐου 
1998, παρουσία του Β' Υπαρχηγού του Σώματος 
Αντιστρατήγου κ. Γεωργίου Πλάκα και των Τα
ξιάρχων κ.κ. Λεωνίδα Παπαδάκη, Διευθυντή της 
Αστυνομικής Ακαδημίας, και Δημητρίου Αλμπά- 
νη, Διοικητή της Σχολής Αξιωματικών του Σώμα
τος.

Προλογίζοντας τη συνάντηση ο Διοικητής της 
Σχολής κ. Νικόλαος Καλαράς επισήμανετις με
γάλες αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο που σημά
δεψαν το τέλος του ψυχρού πολέμου και τόνισε 
την άμεση ανάγκη συνεργασίας σε διεθνές επί
πεδο. "Αν και η καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος", είπε μεταξύ άλλων ο κ. Καλαράς, 
"εντός των κρατικών ορίων αποτελεί μια από τις 
παλαιότερες δραστηριότητες δ ιαφόρω ν κρα
τών, εντούτοις ελάχιστη εμπειρία και επιτυχία υ
πάρχει στην αντιμετώπιση του διεθνικού οργανω
μένου εγκλήματος. Τα προβλήματα είναι πολλά 
δεν υπάρχει συντονισμός ελέγχων, υπάρχουν δια
φορές στις εθνικές νομοθεσίες, ενώ η έλλειψη 
μιας σχετικής διεθνούς σύμβασης για το έγκλημα 
οξύνει τη δυσκολία ενός κοινού, αποδεκτού διε
θνώς, ορισμού των εγκληματικών οργανώσεων".

Η η μ ερ ίδ α  π ερ ιλάμβανε δυο κύκλους ε ι
σηγήσεων. Στον πρώτο με θέμα το "(Διεθνικό) 
οργανωμένο έγκλημα" μίλησαν οι κ.κ. ©όνος 
Ντόκος, επιστ. σύμβουλος Υπ. Εθν. Αμυνας, με 
θέμα "Η διεθνής διάσταση του θέματος", Χαρά
λαμπος Παπαχαραλάμπους, ειδ. σύμβουλος Υπ. 
Δικαιοσύνης, με θέμα "Οργανωμένο έγκλημα: 
Εννοιολογικές εκδοχές κατά τη διεθνή νομοθέ
τηση και η στάση της ελληνικής έννομης τάξης", 
Σταύρος Κάτσιος, συμβ. καθηγητής Ιονίου Πανε
πιστημίου, με θέμα "Το ξέπλυμα του βρώμικου 
χρήματος ως έκφραση του οργανωμένου ε
γκλήματος" και ο Αστυν. Δ /ντής Νικόλαος Τα- 
σιόπολος, Δ /ντής της Δ /νσης Διεθνούς Αστυν. 
Συνεργασίας/ΥΔΤ, με θέμα "Η ανταλλαγή πλη
ροφοριών στον αγώνα κατά του διεθνικού οργα
νωμένου εγκλήματος".

Στο δεύτερο μίλησανοι κ.κ. Ιωάννης Φαρσεδά- 
κης, καθηγητής εγκληματολογίας στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, με θέμα "Μέτρα αντιμετώπισης 
του προβλήματος των ναρκωτικών", Γεώργιος 
Σ ιλίκος,Δρ Νομικής, με θέμα "Ισχύουσες διατά
ξεις περί των ναρκωτικών στην Ελλάδα", Αστυν. 
Δ /ν τή ς  Θ εόδω ρος Σ ίμογλου, Δ /ν τή ς  Υποδ. 
Δίωξης Ναρκωτικών/ΔΑΑ, με θέμα "Η συμβολή 
της Αστυνομίας στην αντιμετώπιση του προ- 
βλή ματος των ναρκωτικών", Αστυν. Δ /ν τή ς  
Γεώργιος Αγγελάκος, Υποδ.ντής Υποδ. Δίωξης 
Ναρκωτικών/ΔΑΑ, με θέμα"Η σημερινή κατά
σταση και οι μελλοντικές εξελίξεις", Αθανάσιος 
Δουζένης, ψυχίατρος (εκπρ. ΟΚΑΝΑ) με θέμα 
"Πρόγραμμα μεθαδόνης" και Μάρθα Φωστέρη, 
κοινωνιολόγος, εκπρ. ΚΕΘΕΑ, με θέμα "Τροποι

αντιμετώπισης ανηλίκων χρηστών, καθώς και 
χρηστών άνω των 1 8 ετών".

Μετά κάθε συνεδρίαση ακολούθησε διάλογος 
κάι κατατέθηκε ο προβληματισμός των σπουδα
στών της Σχολής πάνω στα σοβαρά και διαπλε- 
κόμενα αυτά δύο θέματα. Στο τέλος ο κ. ©όνος 
Ντόκος συνόψισε τα συμπεράσματα της συνά
ντησης εηισημαίνοντας ότι τα δύο εγκληματικά 
φαινόμενα συνιστούν πλέον απειλή για την ελλη
νική αλλά και τη διεθνή ασφάλεια και ως τέτοια 
θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Τις εργασίες της συνάντησης έκλεισε οΔιευθυ- 
ντής της Σχολής Α.Α. κ.Ν. Καλαράς, ο οποίος, α
φού τόνισε τη σημασία των απόψεων που κατα
τέθηκαν και του προβληματισμού που αναπτύχθη

κε, ευχαρίστησε όλους όσους συνετέλεσαν στην 
επιτυχία της συνάντησης.

Το περιοδικό μας ευελπιστεί ότι θα μπορέσει 
στο μέλλον να παρουσιάσει κάποιες από τις πα
ραπάνω εισηγήσεις στους αναγνώστες του.

14 ω  Π ανελλήνιο  Σ υνέδριο  της 

Δ ιεθ νο ϋς  Έ νωσης Α στυνο μ ικών  

( Ι . Ρ Α )

Με επιτυχία στέφτηκαν οι εργασίες του 14ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου του Ελληνικού Τμήμα
τος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, που έ
λαβε χώρα στοΛουτράκι στις 8 -1 0 Μαΐου 1998 
μεοργανωτική ευθύνη τηςΤοπικήςΔιοίκησης Κο

ρινθίας. Συνεχίζοντας 
την επτάχρονη πλέον πα
ράδοση οι συνάδελφοι 
της Κορινθίας, παρά τις 
απρόβλεπτες δυσ με
νείς καιρικές συνθήκες, 
"υπερέβαλαν εαυτούς" 
και επ ιβεβαίωσαν τον 
κανόνα κάθε χρόνο κι έ
να καλύτερο συνέδριο.

Στις  εγκατασ τάσ εις  
του ξ εν ο δ ο χ ε ίο υ  
Poseidon Club, λίγο έξω 
απ' τοΛουτράκι κι απένα
ντι στο αρχα ίο  λ ιμάνι 
του Λ εχα ίο υ , συγκε
ντρώθηκαν για μια ακό
μη φορά αντιπρόσωποι 
και φ ίλοι απ' όλη την Ελ
λάδα. Ο ι εργασίες του 
συνεδρίου άρχισαν το 
απόγευμα της 8ης 
Μαΐου 1998 με την πα
ρουσία του Β' Υπαρχη
γού Αντιστρατήγου κ. 
Γεωργίου Πλάκα, ο ο
ποίος εκπροσώπησε τον 
κ. Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης λόγω απουσίας 
του τελευταίου στο εξω-

Ο  Β ' Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομ ίας Α ντισ τρ άτηγος κ. Γεώργιος 
Πλάκας, κήρυξε την έναρξη του Ί4ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Ι.Ρ.Α.
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τερικό, του Αρχηγού της Αλβανικής Αστυνομίας 
κ. Μπαραγί, τοψ πρώην Αρχηγού του Σώματος Α
ντιστράτηγου ε.α. κ. Ιωάννη Σταύρακα, του Γενι
κού Επιθεωρητή της Δ' ΓΕΑ υποστράτηγου κ. Γεώρ- 
γιος Σκαλτσάς, του Επιθεωρητή Αστυνομίας Πε- 
λοποννήσου Ταξιάρχου κ. Παναγιώτη Καλοφω- 
λιά, του Νομάρχη Κορινθίας, του Αστυνομικού 
Διευθυντή Κορινθίας κ. Ιωάννης Παπαδόπουλου, 
τουΔημάρχου Κορίνθου, της Αντιδημάρχου Λου
τρακιού, εκπροσώπων των Εθνικών Τμημάτων 
της Κύπρου, της Γερμανίας, της Πολωνίας και της 
Ρουμανίας, κ.ά. επισήμων.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Αντιστρά
τηγος Γεώργιος Πλάκας, από τα παλιά και ιδ ια ί
τερα δραστήρια μέλη της Ένωσης, ο οποίος στην 
ομιλία του τόνισε:

"Απευθύνοντας θερμό χαιρετισμό εκ μέρους της 
πολιτικής και φυσικής ηγεσίας και κηρύττοντας την 
έναρξη των εργασιών του 14ου Πανελληνίου Συνε
δρίου, σας εύχομαι κατ'αρχήν κάθε επιτυχία σ'αυτό 
το Συνέδριο. Είναι γνωστό σε όλους μας ότιηΔ,ΕΑ. 
είναι ένας Διεθνής Οργανισμός, ο οποίος αριθμεί 
πάνω από 300.000 μέλη σε 58 χώρες του κόσμου. 
Το Ελληνικό Τμήμα, ιδρύθηκε εδώ στην πατρίδα 
μας, όπως όλοι σας γνωρίζετε, χάρις στις άοκνες 
προσπάθειες των πρωτεργατών, του στρατηγούΔε- 
μέστιχα και του κ. Βασιλάκη.

Η δημιουργία αυτή του πνεύματος αλληλεγγύης, 
φιλαλήθειας, αμοιβαίας κατανόησης, φιλίας και α
δελφοσύνης μεταξύ των Αστυνομικών και των οι
κογενειών τους σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο 
είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Η ανταλλαγή των επαγ
γελματικών γνώσεων και της πείρας στο χώρο της 
Αστυνομίας, διευκολύνει πάρα πολύ τη διεθνή συ
νεργασία. Πέραν και μαζί με όλα αυτά επηρεάζει 
θετικότατα την εικόνα της Αστυνομίας και τις σχέ
σεις Αστυνομίας και πολίτη και σε λίγο καιρό Αστυ
νομικός και πολίτης θα είναι μαζί δίπλα - δίπλα.

Η διοργάνωση αυτών των φιλικών συναντήσεων, 
οι αθλητικές εκδηλώσεις και ένα σωρό άλλες δρα
στηριότητες είναι εκείνες, που παράλληλα με το 
κύριο έργο της Αστυνομίας ομορφαίνουν και κά
νουν πιο εύκολο το δύσκολο έργο των Αστυνομι
κών. Μ ε λίγα λόγια η Ένωση συμπληρώνει την εικό
να του Αστυνομικού με το ανθρώπινο πρόσωπο, που 
είναι δίπλα και κοντά στην κοινωνία και τον Έλληνα 
πολίτη. Η Ένωση είναι επίσης ο ομφάλιος λώρος 
μεταξύ των εν ενεργεία και αποστρατεία αστυνομι
κών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όλα έχουν αρχή 
και τέλος. Και ο αστυνομικός κάποια στιγμή απο
στρατεύεται. Νοιώθει με την Ένωση ότι είναι ακόμη 
ενεργός, νοιώθει ότι είναι ακόμη κοντά στον εν ε
νεργείa αστυνομικό και αυτό ε ί ναι μεγάλη υπόθεση. 
Και το βλέπω αυτό, αυτή την ικανοποίηση ζωγραφι
σμένη στα πρόσωπα πολλών αποστράτω ν που ε ί ναι 
σήμερα μαζί μας.

Σε λ ί γα χρόνια η Ενωμένη Ευρώπη θα ε ί ναι χειρο
πιαστή υπόθεση. Ο αστυνομικός θα κληθεί από τους 
πρώτους να αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση. Ο αστυ
νομικός χρειάζεται να είναι γλωσσομαθής, ευγενι
κός, μορφωμένος, εκπαιδευμένος και αποτελεσματι
κός. Μπορεί η Δ Ε Α  από τώρα να παίζει το ρόλο της.

Θα 'θελα πριν κλείσω, επιτρέψτε μου για δύο λε
πτά να κάνω μια ανθρώπινη ιστορική αναδρομή για να

δικαιολογήσω και την συ
γκίνηση που ε ίχα  όταν 
μου ανατέθηκε να έρθω 
να κάνω αυτό το χαιρετι
σμό.

Ήταν το 7ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο. Ο Πρόεδρος 
της Διεθνούς Ένωσης Α 
στυνομικών ο κ. ΚΑΑΟΓΕ- 
ΡΟΠΟΥΑΟΣ, μου τηλε
φώνησε στο Βόλο, ήμουν 
τότε Διοικητής του Αστυ
νομικού Τμήματος, Αστυ
νόμος Α' στο βαθμό και 
Πρόεδρος της Τ. Δ. Μα
γνησίας και μου είπε "φέ
τος για πρώτη φορά το 
Συνέδριο θα φύγει από 
την Αθήνα και θα γ ί νει στο 
Βόλο". "Μα κ. Πρόεδρε, 
πώς, τι ξέρουμε εμείς ε
δώ στην Επαρχία απ' αυ
τό". "Θα δοκιμάσουμε, θα 
πέσετε στη θάλασσα και 
θα κολυμπήσετε". Δοκι
μάσαμε και πιστεύω ότι 
πετύχαμε. Είμαι περήφα
νος, διότι από τότε και κά
θε χρόνο και μ ία  πόλη α
πό την πανέμορφη πατρί
δα μας ορ γανώ νει αυτό το Συνέδριο με μεγαλύτερη 
επιτυχία από το προηγούμενο. Και αυτό είναι το ση
μαντικότερο.

Η τελευταία αυτή 1 Οετία είναι δεκαετία δράσης και 
ανοδικής προόδου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνο
μικών και το ζείτε όλοι και δε θα απονείμω εύσημα 
εκ προοιμίου στην Τ. Δ. Κορινθίας, άλλωστε και από 
το σύντομο μετριόφρονα απολογισμό που έκανε ο 
Πρόεδρος είδατε το μεγάλο έργο της. Μ αζί με την 
Κορινθία είναι και άλλες Τοπικές Διοικήσεις που 
προσφέρουν σε πολύ προχωρημένο βαθμό σημα
ντικό έργο.

Από τη θέση μου, ως Υπαρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας είναι αυτονόητο, ότι θα καταβάλω όλες 
εκείνες τις προσπάθειες να αναδειχθεί ακόμη πιο 
πολύ το έργο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
και να βελτιωθεί ακόμη πιο πολύ το επίπεδο των αν
θρώπινων σχέσεων Αστυνομικού και Πολίτη από τη 
μια άκρη έως την άλλη άκρη της πατρίδας μας.

Τελειώνοντας θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχα
ριστήσω το Δ. Σ. της δραστήριας ΤΑ. Κορινθίας. Ι
διαίτερα θέλω να τονίσω τη δραστηριότητα του 
Προέδρου Στρατηγού κ. ΚΑΑΟΓΕΡΟΠΟΥΑΟΥ και 
θέλω να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω, γιατί είναι 
διπλή χαρά και τιμή, που είναι μαζί μας μια μεγάλη 
προσωπικότητα του πνεύματος. Είναι ο Καθηγητής 
Εγκληματολογίας, ο Γιάννης ΠΑΝΟΥΣΗΣ μαζί 
μας. Είχα την ευκαιρία και την τύχη να έχω μια πρώτη 
συνεργασία προ ολίγων ημερών.

Με αυτά τα λόγια που ήταν λόγια βγαλμένα από 
τα βάθη της καρδιάς μου, σας ευχαριστώ θερμά". 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ. 
Υπαρχηγός, ως Αστυνόμος Α , διοικητής του Α.Τ. 
Βόλου, ήταν ο πρώτος που ανέλαβε τη διοργάνω

ση Πανελληνίου Συνεδρίου της Ένωσης εκτός Α
θηνών. Ήταν τότε το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 
που επιτυχία του δημιούργησε παράδοση.

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Καθηγητή 
Μέσων Μ αζικής Επικοινωνίας του Πανεπιστη
μίου Αθηνών κ. Γιάννη Πανούση, ο οποίος ανέ
πτυξε το θέμα "Αστυνομία και Μέσα Μαζικής Ε
νημέρωσης". Ο  κ. καθηγητής επισήμανε τις αντι
φάσεις στην αντί μετώπιση από τα media του αστυ
νομικού έργου, αντιφάσεις που χαρακτηρίζονται 
από αυστηρή κριτική άλλοτε του κατασταλτικού 
έργου της Αστυνομίας (κρατοφοβία) και άλλοτε 
της χαλαρότητας στην εκτέλεση των καθηκόντων 
της (έρπουσα κρατολαγνεία). Παράλληλα τόνισε 
την ανάγκη αλλαγής της αντίληψης του αστυνο
μικού για το έργο του, αλλαγή στην οποία ο ρόλος 
των ΜΜΕ μπορεί να είναι αποφασιστικός, αν το
νιστεί ο κατ' εξοχήν προληπτικός ρόλος του αστυ
νομικού και οριοθετηθεί η καταστολή ως το έσχα
το μέσο διασφάλισης της τάξης και της κοινω
νικής ειρήνης.

Η επομένη αφιερώθηκε στις εργασίες (απολο
γισμός έργου, κ.λπ.) της Γενικής Συνέλευσης του 
Εθνικού Τμήματος και στην τροποποίηση του κα
νονισμού του Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας 
των μελών της Ένωσης (ΛΑΜΔΕΑ). Στη συνε
δρίαση, στην οποία πρυτάνευσε γόνιμος διάλο
γος και προβληματισμός, προέδρευσε με επιτυ
χία η συνάδελφος της Τ Α  Γ ρεβενών κ. Αγγελίνα 
Κοματσιούλη. Ο ι εκδηλώσεις έκλεισαν με τον ε
ντυπωσιακό διάπλου του Ισθμού της Κορίνθου. 
Θερμά συγχαρητήρια στην ΤΑ. Κορινθίας για 
την άψογη διοργάνωση και την "αβραμιαία" φ ι
λοξενία της!

Ο  καθηγητής Μ έσω ν Μ αζικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών  
κ. Γιάννης Πανούσης στο Βήμα του Ί4ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Ι.ΡΑ .
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ΜΑΘΗΤ0Ν ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Από την Α Λ . Πιερίας διοργανώθηκαν και πραγ

ματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία κατά την τρέ
χουσα σχολική περίοδο, σειρά μαθημάτων κυ- 
κλοφοριακής αγωγής σε σχολεία στοιχειώδους 
εκπαίδευσης του Νομού.

Ειδικά για την πόλη της Κατερίνης, πραγματο
ποιήθηκε η εξής "καινοτομία":

Μ ία ιδέα που είχαν τα μέλη του συλλόγου δα
σκάλων και νηπιαγωγών του Νομού Πιερίας έγ ι
νε πράξη με τη Βοήθεια των ανδρών του Τρήμα
τος Τροχαίας Κατερίνης και έτσι από τον περα
σμένο Φεβρουάριο άρχισαν μαθήματα κυκλο- 
φοριακής αγωγής στα σχολεία, σε πραγματικές 
συνθήκες κυκλοφορίας.

Τα μαθήματα με σαφή έμφαση στην πρακτική 
εφαρμογή, έδωσαν την ευκαιρία στα νήπια και 
στους μαθητές των μικρότερων τάξεων όλων 
των Δημοτικών σχολείων της Κατερίνης να δια
σχίζουν σωστά και με ασφάλεια δρόμο όπου 
υπήρχε διάβαση πεζών με φωτεινούς σηματοδό
τες, δρόμο με διάβαση πεζών χωρίς σηματοδό
τες και δρόμο χω ρίς διάβαση πεζών.

Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκε πραγματική 
διάβαση πεζών με φωτεινούς σηματοδότες η ο
ποία μεταφερόταν μαζί με περιπολικά αυτοκίνη
τα στο προαύλιο κάθε σχολείου. Εκεί οι μικροί 
μαθητές αφού προηγουμένως στην αίθουσα, ά- 
κουγαν και έβλεπαν σε διαφάνειες, πώς πρέπει 
να βαδίζουν - διασχίζουν το δρόμο, έκαναν πρά
ξη αυτά που είχαν μάθει.

Η προσπάθεια βρήκε ανταπόκριση στους μαθη
τές οι οποίοι παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον 
και απέσπασε τα θετικά σχόλια των δασκάλων, 
των φορέων του Νομού και των γονέων.

Περίπτερο της Τροχαίας Κηφισιάς λειτούργησε ατούς χώρους της εκδήλωσης 
της 44ης Ανθοκομικής Εκθεσης του Δήμου Κηφισιάς. Η  εγκατάσταση και λει
τουργία του περιπτέρου, η ανάρτιση αφισσών, η διανομή ενημερωτικών φυλλα
δίων με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού, κυρίως στα μέτρα πρόληψης 
των τροχαίων ατυχημάτων, που έγιναν από το προσωπικά του Τ.Τ. Κηφισιάς σε 
συνεργασία με το Δήμο που κάλυψε και τα έξοδα, ηροκάλεσε τα ευμενή σχόλια 
των επισκεπτών της Εκθεσης.

Στη διάρκεια ειδικής τελετής που πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Α 
στυνομικών Θεσσαλονίκης, ο ιδιοκτήτης της πλεκτοβιομηχανίας "Δα- 
συγένης Α .Ε." κ. Δημοσθένης Δασυγένης, παρέδωσε τα κλειδιά αυτο
κινήτου μάρκας V W  Transporter στο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή 
Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο κ. Κων/νο Οικονόμου. Τοαυτοκίνητο αυ
τό αποτελεί δωρεά στην Υποδ/νση Δίω ξης Ναρκωτικών της Δ Α .  Θεσ
σαλονίκης, σαν ένδειξη αναγνώρισης της κοινωνικής προσφοράς της 
Υπηρεσίας αυτής αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα.
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Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του εορτασμού 
για την επέτειο απελευθέρωσης της Θράκης, 
πραγματοποιήθηκε μεγαλειώδης παρέλαση 
στην Αλεξανδρούπολη στην οποία συμμετεί
χαν και δύο τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων 
του Τ.ΔΑ. Διδυμοτείχου, τα οποία απέσπασαν 
το θαυμασμό του κοινού και τα ευμενή σχόλια 
των επισήμων και των Μ .Μ .Ε.

Από την τελετή αγιασμού και εγκαινίων λει
τουργία των γραφείων και του χώρου κράτη
σης λαθρομεταναστών του Μεταβατικού Απο
σπάσματος Φερών της Α .Δ . Αλεξανδρούπο
λης. Ο  Αστυνομικός Δ /ν τή ς  Αλεξανδρούπο
λης. Γ.Κοκκίνηςστη διάρκεια της εκδήλωσης 
και παρουσία του Επιθεωρητού Αστυνομίας Α - 
νατ. Μακεδονίας -  Θράκης Ταξιάρχου κ. Α ν- 
δρέα Στεφάνου, ευχαρίστησε για τη συμπαρά
σταση και τη συνδρομή τους στην πραγματο
ποίηση του έργου τους: Νομάρχη Εβρου κ. 
Γεώργιο Ντόλιο, Δήμαρχο Φερών κ. Γεώργιο 
Δ ο υ δ ο υ λα κ ά κ η , Δ /ν τ ή  Ε .Ι.Υ .Α .Π .Ο .Ε . κ. 
Δημήτριο Σιδηρόπουλο, τις κατασκευαστικές ε
ταιρείες "Προοδευτική Α.Ε."και "ALTE", καθώς 
και το αστυνομικό προσωπικό της υπηρεσίας.

Από τα εγκαίνια των νέων γραφείων της Ε
νωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 
Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία βρίσκονται 
στο 2ο όροφο της Γενικής Αστυνομικής Δ /ν -  
σης Θεσσαλονίκης.

Τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονί
κης επισκέφθηκαν έντεκα καθηγητές της ανώ
τερης Αστυνομικής Σχολής του Βελιγραδιού. 
Ο  Γ.Α.Δ.Θ. Υποστράτηγος κ. Κων/νος Οικο
νόμου τους καλοσώρισε στη Θεσσαλονίκη, την 
καρδιά της Μακεδονίας και των Βαλκανίων και 
τους ενημέρωσε για τις αρμοδιότητες των υπη
ρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, τη λειτουρ
γία της Ελληνικής Αστυνομικής Ακαδημίας και 
για τη διάρθρωση της Γεν.Αστυν.Δ/νσης Θεσ
σαλονίκης.
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Σ τα  πλαίσια των μέτρων οικοδόμησης εμπι
στοσύνης της χώρας μας με τους λοιπούς ετέ
ρ ου ς κράτη  μέλη SCHENGEN, π ραγματο
ποιήθηκε επίσκεψη στο Ελληνικό Γραφείο  
SIRENE δύο Αξιωματικών του Γερμανικού Γρα
φείου SIRENE.

Μ ε την ευκαιρία αυτή ο επικεφαλής του Ελλη
νικού Γραφείου SIRENE Αστυνομικός Διευθυ
ντής κ. Νικόλαος Τασιόπουλος απένείμε ανα
μνηστικές πλακέτες της Ελληνικής Αστυνο- 
μίας.

Από τη ν  επίσκεψη τω ν σπουδαστών του 
Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης 
Ανθυπαστυνόμωνστη Γενική Αστυνομική Δ /ν -  
ση Θεσσαλονίκης, με την ευκαιρίας της εκπαι
δευτικής εκδρομής που πραγματοποίησαν στη 
συμπρω τεύουσα.

Από την πρωτότυπη πρωτοβουλία του Τμήμα
τος Δοκίμω ν Α στυφ υλάκω ν Ρεθύμνου, να 
δ ιο ρ γανώ σ ει, σε συνεργασ ία  με το  Δ ήμο  
Ρεθύμνου, διάλεξη του συγγραφέα κ. Ανδρέα 
Αποστολίδη με θέμα το "αστυνομικό μυθιστό
ρημα και η πραγματικότητα".

ΐϋ τ ΐια

Ω δ ε ίο  Ρεθύιινου ΐ 
, 5 Μα*ο»ι 1593, ώ ρα  ■ 
Ε ίσ υ δ ιχ , Ε λ εύ θ ερ η

Pi| |(ϋΗ. I7*:Τ ' Μ 1

Τρία νέα ασθενοφόρα με συσκευές αναρρό
φησης SPENCER τύπου BLANCO και λοιπό 
σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό προμηθεύτηκε κα
τόπιν διαγωνισμού η Ελληνική Αστυνομία, στα 
πλαίσια της προσπάθειας του Υπουργείου Δ η
μόσιας Τάξης για τον εκσυγχρονισμό του υλι- 
κοτεχνικού εξοπλισμού του Σώματος. Τα ασθε
νοφόρα διατέθηκαν στη Διεύθυνση Υγειονομι
κού Υ .Δ .Τ ., στη Δ /ν σ η  Α σ τυνο μ ικώ ν Επι
χειρήσεων Αττικής και στη Γενική Αστυνομική 
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.
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Από την εκδήλωση που πραγματοποίησε η 
Α Λ . Κοζάνης για την παρουσίαση των πεπραγ
μένων έτους 1997, παρουσία του Β Γεν. Επι- 
δεω ρητού Α σ τυ ν ο μ ία ς  Υποστράτηγου κ. 
Χρήστου Χαραλαμπόπουλου,του Επιθεωρητού 
Αστυνομίας Δυτικής Μακεδονίας Ταξιάρχου κ. 
Χρήστου Χατζημιχαηλίδη και άλλων επισήμων.

Στην ίδια τελετή, οΑστυν. Διευθυντής Κοζά
νης κ. Χαράλαμπος Νατσιόπουλος απένειμε τι
μητική πλακέτα στο Νομάρχη Κοζάνης κ. Πά- 
σχοΜητλιάγκα, αναγνωρίζοντας στο πρόσω
πό του τη συμπαράσταση της Νομαρχιακής Αυ
τοδιοίκησης στο δύσκολο έργο της Αστυνο
μίας, γεγονός που αποδείχθηκε και με την πα
ραχώ ριση οικοπεδικής έκτασης τεσσάρων  
στρεμμάτων για την ανέγερση κτιρίου που θα 
στεγάσει τις Υπηρεσίες της Α . Δ . Κοζάνης.

I I I I
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Ο ι άνδρες του A . I .  Ασωμάτων Ροδόπης και 
η Τοπική Διοίκηση της Διεθνούς Ενωσης Αστυ
νομικών (Ι.Ρ.Α.) ξεκίνησαν και με τη Βοήθεια της 
"Αλέξανδρος ΑΤΕΒΕ" ολοκληρώθηκε η ανέ
γερση του Ιερού Ναού Αγίου Γζωργίου στον πε
ρίβολο του Αστυνομικού Σταθμού.

Ήδη ολοκληρώνεται η αγιογράφησή του και 
σύντομα θα πραγματοποιηθεί η τελετή των θυ- 
ρανοιξίων.

Εντονη κοινωνική δραστηριότητα παρουσιά
ζουν οι Δόκ. αστυφύλακες, που φανερώνουν τα 
αισθήματα αγάπης και συμπαράστασης των νέων 
ανθρώπων σε πάσχοντες συνανθρώπους τους.

Ο ι Δόκ. Α σ τ/κες του Τ.Δ.Α Κομοτηνής επι- 
σκέφθηκαν πρόσφατα το Γηροκομείο της πό
λης και το Ιδρυμα Ανιάτων όπου πρόσφεραν εί
δη ρουχισμού και δώρα στους τροφίμους.

Ο ι Δόκ. Α σ τ/κες του Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου, πρό
σφεραν το ποσό των 6 0 .0 0 0  δρχ. στο Ειδικό 
Σχολείο Ρεθύμνου, ενώ οι Δόκ. του Τ.Δ.Α. Αμυ- 
γθαλέζας πρόσφεραν δώρα στους μαθητές του 
1 ου Ειδικού Σχολείου Αχαμνών και το ποσό των
2 5 .0 0 0  δρχ.

Επίσης οι Δόκ. Α σ τ/κες του Τ.Δ.Α. Σητείας 
συγκέντρωσαν το ποσό τω ν5 0 .0 0 0 δρχ. και το 
διέθεσαν για την αγορά δώρων για τα παιδιά του 
Σχολείου με Ειδικές ανάγκες του Δήμου Σητείας.

Λόγω  πληθώρας ύλης, οι αθλητικές ειδήσεις 

θα δημοσιευθούν στο επόμενο τεύχος.

Επιμέλεια:
Υπαστ/μος Κ ω ν/νος Καραγιάννης  

Α ν θ /μ ο ς  Κ ω ν/νος Κατσινούλας
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TOY ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Α

(ΛΑ.Μ .Δ.ΕΑ.)

Γ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α '
ΣΥΣΤΑΣΗ -  ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ 

Άρθρο 1
Σύσ τα σ η Λ ογαρ ιασμού: Ιυνιστάται Λογαριασμός Αλ

ληλοβοήθειας των μελών του Ελληνικού Τμήματος της 
Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών.

Άρθρο 2
Νομική βάση: Η σύσταση και η λειτουργία τουΛΑΜΔΕΑ 

στηρίζεται στο άρθρο 2 παρ. 3 εδάφιο β του Καταστα
τικού του Ελληνικού Τμήματος της Δ.ΕΑ. και την από 4- J 
12-1993 απόφαση του Εκτάκτου Πανελληνίου Συνεδρίου.

Άρθρο 3
Σκοπός: Σκοπός του ΛΑ.ΜΔ.ΕΑ. είναι η ανάπτυξη αλ- I 

ληλεγγύης και η οικονομική ενίσχυση των μελών του με 
καταβολή σ' αυτά ή την οικογένεια τους: α. Εφ' άπαξ χρη
ματικής ενίσχυσης σε περίπτωση θανάτου ή ολικής μό
νιμης ανικανότητας κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας 
και ένεκα αυτής, β. Εφ' άπαξ χρηματικής ενίσχυσης σε 
περίπτωση θανάτου ή ολικής μόνιμης ανικανότητας από 
οποιαδήποτε αιτία, πριν από την έξοδο από την ενεργό 
υπηρεσία στην Ελληνική Αστυνομία, γ. Χρηματικής ενί
σχυσης λόγω νοσηλείας, υπό τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 15. δ. Εφ άπαξ παροχής κατά τη λύση της σχέ
σης με το ΛΑ.ΜΔ.ΕΑ, υπό τις προϋποθέσεις του άρ
θρου 16. ε. Οποιωνδήποτε άλλων χρηματικών ενι
σχύσεων ή παροχών, που αποφασίζονται από τη Γ ενική 
Συνέλευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΛΗ -  ΕΓΓΡΑΦΗ -  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Άρθρο 4
Μ έλη : Μέλη του ΛΑΜΔΕΑ μπορούν να γίνουν όλα τα 

μέλη του Ελληνικού Τμήματος της Δ.ΕΑ.

Άρθρο 5
Ε γγραφή: 1. Η εγγραφή του μέλους της Δ.Ε Α. στον 

ΛΑΜΔΕΑ πραγματοποιείται με την υποβολή της σχετικής 
αίτησης-δήλωσης και την καταβολή της πρώτης τακτικής 
μηνιαίας εισφοράς. 2. Κάθε μέλος του ΛΑΜΔΕΑ εφοδιά
ζεται με ειδική κάρτα που πιστοποιεί την ιδιότητά του.
3. Η ιδιότητα του μέλους του ΛΑΜΔΕΑ ούτε κληρονομεί
ται, ούτε μεταβιβάζεται, επιδέχεται όμως αντιπροσώ
πευσης, όπως στο άρθρο 17 παρ. 4 ορίζεται.

Άρθρο 6
Υ π οχρ εώ σ εις  μ ε λ ώ ν :Τα μέλη τουΛΑΜΔΕΑ δέχονται 

ανεπιφύλακτα και εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρό
ντος Κανονισμού, καθώς και τις αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΑΜ
ΔΕΑ. Ειδικότερα υποχρεοΰνταί: α. Να καταβάλλουν τακτι
κά και χωρίς καθυστέρηση την εισφορά τους στον ΛΑΜ
ΔΕΑ. β. Να παρέχουν κάθε πληροφορία και στοιχείο που 
είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος Κανονι
σμού και των αποφάσεων του Δ.Σ. του ΛΑΜΔΕΑ. γ. Να 
γνωρίζουν εγγράφως κάθε μεταβολή που επηρεάζει τη 
σχέση τους με τον ΛΑΜΔΕΑ.

Άρθρο 7
Δ ικα ιώ μ α τα  μελώ ν: 1 . Όλα τα μέλη έχουν όσα δικαιώ

ματα απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό και τις μελ
λοντικές τροποποιήσεις του. 2. Όλα τα μέλη του ΛΑΜ
ΔΕΑ έχουν δικαίωμα να διεκδικούν οποιαδήποτε θέση 
στα όργανα διοίκησής του.

Άρθρο 8
Α π οχώ ρηση μ ελώ ν: Κάθε μέλος δικαιούται να απο

χωρήσει από τον ΛΑΜΔΕΑ οποτεδήποτε με έγγραφη | 
δήλωσή του.

Άρθρο 9
Δ ια γρ α φ ή  μελώ ν: Τα μέλη του ΛΑΜΔΕΑ διαγράφονται 

υποχρεωτικά με απόφαση του Δ.Σ. στις ακόλουθες πε
ριπτώσεις: α. Όταν απωλέσουν την ιδιότητα του μέλους ) 
της Δ.ΕΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό [ 
του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Δ.ΕΑ. β. Λόγω θα
νάτου του μέλους, γ. Όταν με υπαιτιότητά τους καθυστε
ρούν την καταβολή των εισφορών τους πέραν του έ
τους. 6. Όταν συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι και 
το Δ.Σ. του ΛΑΜΔΕΑ αποφασίσει τη διαγραφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΠΟΡΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 10
Π όροι Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α.: 1. Οι πόροι του ΛΑ.ΜΔ.ΕΑ. διακρί- 

νονται σε τακτικούς και έκτακτους. 2. Τ α κ τ ικ ο ί πόροι 
του ΛΑ.ΜΔ.ΕΑ. είναι: α. Η μηνιαία τακτική εισφορά κάθε 
μέλους, το ύψος της οποίας ορίζεται από την Γενική Συ
νέλευση. β. Τα έσοδα από την περιουσία του ΛΑ.Μ.Δ.ΕΑ. 
3. Έ κτα κτο ι πόροι ε ίν ο ι:  α. Οι προαιρετικές επιπλέον ει
σφορές των μελών, β. Οι επιβαλλόμενες με απόφαση 
του Πανελληνίου Συνεδρίου έκτακτες εισφορές των με
λών. γ. Οι δωρεές, οι κληρονομιές, οι κληροδοσίες, οι ει
σφορές Φυσικών ή Νομικών Προσώπων υπέρ των σκο
πών του ΛΑ.ΜΔ.ΕΑ. οι κρατικές επιχορηγήσεις Ν.ΠΔ. ή 
ΙΔ. της ημεδαπής ή αλλοδαπής και γενικό κάθε άλλο νό
μιμο έσοδο. 4. Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται ο τρό
πος καταβολής και είσπραξης των εισφορών. 5. Τα μέλη 
του ΛΑ.ΜΔ.ΕΑ. που είναι εν ενεργεία αστυνομικοί, εκ
χωρούν στο Δ.Σ. το δικαίωμα να προβαίνει σε ρυθμίσεις 
για την αυτόματη παρακράτηση των εισφορών τους από 
τη μισθοδοσία τους. 6. Τα κ εφ ά λ α ια  το υ  Λ .Α.Μ .Δ.ΕΑ. 
κα τα νεμ ο ντα ι σ τα  εξή ς  απ οθεματικά : α. Αποθεματικό 
Α' χρηματοδότησης των ενισχύσεων λόγω θανάτου ή α
νικανότητας. Το αποθεματικό αυτό σχηματίζεται: ίΙ Με 
πίστωση ποσοστού 9% επί των τακτικών εισφορών των 
εν ενεργεία αστυνομικών μελών του ΛΑ.ΜΔ.ΕΑ. ϋ) Με 
πίστωση όλων των πόρων της παραγράφου 3 εδάφια β' 
& γ' του παρόντος άρθρου, ίϋ) Με τις αποδόσεις των κε
φαλαίων του αποθεματικού κάθε 6μηνο κατά το μέρος 
που αναλογεί σ'αυτό. β. Αποθεματικό Β' χρηματοδότη
σης των ενισχύσεων λόγω νοσηλείας. Το αποθεματικό 
αυτό σχηματίζεται: ί) Με πίστωση ποσοστού 1 % επί των 
τακτικών εισφορών όλων των μελών του ΛΑ.ΜΔ.ΕΑ. ίί) 
Με τις αποδόσεις των κεφαλαίων του αποθεματικού κά
θε 6μηνο κατά το μέρος που αναλογεί σ'αυτό. γ. Απο
θεματικό Γ' χρηματοδότησης της εφ άπαξ παροχής κατά 
την λύση της σχέσης με τον ΛΑ.ΜΔ.ΕΑ. Το αποθεματικό 
αυτό κατανέμεται σε Ατομικές Μερίδες για κάθε μέλος 
του ΛΑ.ΜΔ.ΕΑ. Η Ατομική Μερίδα κάθε μέλους πιστώ
νεται: ί] Με ποσοστό 89% επί των τακτικών εισφορών 
των εν ενεργεία αστυνομικών, μελών του ΛΑ.ΜΔ.ΕΑ. 
και98% επί των τακτικών εισφορών των εν αποστρατεία 
αστυνομικών μελών. ϋ| Με τις αποδόσεις των κεφα
λαίων του αποθεματικού, κάθε 6μηνο, κατά το μέρος που 
αναλογεί σε κάθε μερίδα. ΙΙί] Με το 100% των προαιρε
τικών επιπλέον εισφορών της παραγράφου 3 εδάφιο α' 
του παρόντος άρθρου, ίν) Με κατανομή τυχόν πλεονα
σμάτων των αποθεματικών A', Β' και Δ' η οποία αποφα- 
σίζεται από την Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση 
του Δ.Σ. δ) Αποθεματικό Δ’ χρηματοδότησης των εξόδων 
διαχείρισης & λειτουργίας του ΛΑ.Μ.Δ.ΕΑ. Το αποθεμα
τικό αυτό σχηματίζεται: ίΙ Με πίστωση ποσοστού 1 % επί 
των τακτικών εισφορών όλων των μελών, ίίΐ Με ποσο
στό επί των διαχειριζομένων κεφαλαίων, ικανό να 
καλύπτει τα ετήσια έξοδα διαχείρισης του ΛΑ.ΜΔ.ΕΑ. ίϋ) 
Με τις αποδόσεις των κεφαλαίων του αποθεματικού κά
θε 6μηνο κατά το μέρος που αναλογεί σ'αυτό.

Άρθρο 11
Δ ια σ φ ά λ ισ η  Π ερ ιο υ σ ία ς : 1 Τα κεφάλαια τουΛΑΜΔΕΑ 

κατατίθενται σε τοκοφόρο λογαριασμό επ ονόματι του 
ΛΑΜΔΕΑ και σε Τραπεζικά Ιδρύματα της έδρας. Για την 
αντιμετώπιση τρεχούσης φύσεως δαπανών, ο Ταμίας έ 
χει στο ταμείο του μετρητά μέχρι ποσού εκατονταπλά
σιου της εκάστοτε μηνιαίας εισφοράς. 2. Το Δ.Σ. του 
ΛΑΜΔΕΑ μεριμνά για την πλέον αποδοτική τοποθέτηση 
των κεφαλαίων. Έχει την ευχέρεια να τοποθετεί τα κε
φάλαιά του σε κάθε είδους αξιόγραφα, τίτλους, αμοι
βαία κεφάλαια και άλλων ειδών επενδύσεις, με τις ανα
γκαίες εξασφαλιστικές ρήτρες. 3. Αναλήψεις κεφα
λαίων του ΛΑΜΔΕΑ ενεργούνται από τον Ταμία ή τον α
ναπληρωτή του και ένα ακόμη μέλος του Δ.Σ. που ορίζε
ται απ' αυτό.

Άρθρο 1 2
Ο ικονομ ική  δ ια χ ε ίρ ισ η : 1. Οι λογαριασμοί του ΛΑΜ

ΔΕΑ τηρούνται κατά το διπλογραφικό σύστημα. Η λογι
στική χρήση αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η 
Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατά την λήξη της οικονομικής 
χρήσης συντόσσεται Ισολογισμός με τα αποτελέσματα

χρήσης, ο οποίος εγκρίνεται από το Δ.Σ. και από το Πα
νελλήνιο Συνέδριο, που λειτουργεί σαν Γ ενική Συνέλευση 
του ΛΑΜΔΕΑ. Τα μέλη του Λογαριασμού ενημερώνονται 
για την κατάσταση του Λογαριασμού και της Ατομικής 
τους μερίδας τουλάχιστον μία φορά κατ έτος. 2. Η με
ρική ή ολική διαχείριση του Λογαριασμού δύναται με από
φαση της Γ.Σ. να ανατίθεται σε τρίτο διαχειριστή, ο οποίος 
θα είναι και επενδυτικός σύμβουλος του Λογαριασμού. Ο 
διαχειριστής ορίζεται από το Δ.Σ. με διαδικασία επιλογής 
και πρέπει να παρέχει τις αναγκαίες εγγυήσεις για την α
ξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση του Λογαριασμού.

Άρθρο 13
Π ληρω μές: 1. Οι πληρωμές του ΛΑΜΔΕΑ ενεργούνται 

μετά από απόφαση του Δ.Σ. Κατ εξαίρεση για δαπάνες 
τρεχούσης φύσεως το Δ.Σ. μπορεί να παράσχει εκ των 
προτέρων εξουσιοδότηση εκτέλεσης στον Πρόεδρο και 
τον Ταμία. Στην απόφαση εξουσιοδότησης πρέπει να κα
θορίζεται το ανώτερο ύψος κάθε τέτοιας δαπάνης, κα
θώς και το συνολικό ύψος των δαπανών αυτών σε μη
νιαία βάση. 2. Για κάθε είσπραξη και πληρωμή εκδίδονται 
γραμμάτια είσπραξης και εντάλματα πληρωμής, που φέ
ρουν την υπογραφή μέλους του Δ.Σ. και του Ταμία του ΛΑΜ
ΔΕΑ. 3. Καμία χρηματική ενίσχυση δεν καταβάλλεται, πλην 
αυτής που αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. α', αν δεν έχει πα- 
ρέλθει χρόνος έξι (61 μηνών από την εγγραφή του μέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΛΑΜΔΕΑ

Άρθρο 14
Χ ρ ημ α τική  εν ίσ χ υ σ η  γ ια  θά νατο  ή ολ ική  μόνιμη ανι

κα νότητα : 1. Σε περίπτωση θανάτου ή ολικής μόνιμης α
νικανότητας του μέλους του ΛΑ.ΜΔ.ΕΑ., καταβάλλεται 
από το Αποθεματικό Α' στους δικαιούχους, εφ άπαξ χρη
ματική ενίσχυση 8.000.000 δρχ„ εάν ο θάνατος ή η ανι
κανότητα του μέλους προκαλείται κατά την εκτέλεση 
της υπηρεσίας και ένεκα αυτής και 3.000.000 δρχ. εάν ο 
θάνατος ή η ανικανότητα προκαλούνται από οποιαδήπο
τε άλλη αιτία πριν από την έξοδο του μέλους από την 
ενεργό υπηρεσία. 2. Τα προαναφερόμενα ποσά των 
8.000.000 & 3.000.000 δρχ. δύνανται ν'αναπροσαρμόζο- 
νται με απόφαση της Γ.Σ. 3. Σε ειδικές περιπτώσεις που 
το μέλος συμμετέχει σε ειδικές αποστολές Διεθνών 
Οργανισμών ή άλλων φορέων η δικαιούμενη χρηματική 
ενίσχυση συμψηφζεται με οποιαδήποτε αποζημίωση 
χορηγείται από άλλο φορέα και στον οποίο ο παθών δεν 
συμμετέχει με προσωπική εισφορά.

Άρθρο 1 5
Χ ρ ημα τική  εν ίσ χ υ σ η  λόγω  νο σ η λε ία ς : Σε περίπτωση 

νοσηλείας μέλους του ΛΑ.ΜΔ.ΕΑ. σε νοσοκομείο ή κλι
νική, λόγω σωματικής ή ψυχικής ασθένειας ή ατυχήμα
τος πέραν των 15 ημερών (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται 
η ημέρα εξόδου), καταβάλλεται σ'αυτό χρηματική ενί
σχυση 5.000 δρχ για κάθε ημέρα νοσηλείας και μέχρι 
120 ημέρες κατ' ανώτατο όριο για κάθε ημερολογιακό 
έτος. Η χρηματική ενίσχυση των 5.000 δρχ. δύνανται ν'α- 
ναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γ.Σ.

Άρθρο 16
Εφ άπαξ παροχή κα τά  τη  λύσ η  τη ς  σ χ έσ η ς  με το  

Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α.: 1. Σε περίπτωση λύσης της σχέσης του μέ
λους με το ΛΑ.ΜΔ.ΕΑ. σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 8 και 9 του παρόντος, το μέλος δικαιούται εφ ' 
άπαξ παροχής η οποία ισούται με το ποσό της Ατομικής 
Μερίδας του κατά την ημερομηνία καταβολής της τελευ
ταίας τακτικής μηνιαίας εισφοράς του 2. Εάν η λύση της 
σχέσης του μέλους με το ΛΑ.ΜΔ.ΕΑ. επέλθει για ο- 
ποιοδήποτε λόγο πλην της περιπτώσεως του άρθρου 9 
παρ. β', πριν συμπληρωθεί 2ετία στο Λογαριασμό, από 
την παραπάνω εφ άπαξ παροχή παρακρατείται ποσό 
10%, το οποίο εγγράφεται ως έσοδο του Αποθεματικού 
Δ'. 3. Το τμήμα της Ατομικής Μερίδας που δημιουργείται 
από τις προαιρετικές εισφορές και τις αποδόσεις τους, 
θα καταβάλλεται στο μέλος, είτε στο σύνολο είτε κατά 
ένα μέρος αυτού, ανάλογα με την επιθυμία του μέλους, 
χωρίς καμία προϋπόθεση ή παρακράτηση. 4. Σε περίπτω
ση που ζητηθούν από το μέλος επί μέρους καταβολές 
από την Ατομική του Μερίδα, αυτές δεν μπορεί να γίνο-
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νται πριν παρέλθουν 12 μήνες από την προηγούμενη α
νάληψη και δεν πρέπει να οδηγούν σε υπόλοιπο της Α
τομικής Μερίδας μικρότερο του 24πλασίου της τρέχου
σας μηνιαίας εισφοράς.

Άρθρο 1 7
Τρόπος κα τα βολής εν ισ χ ύ σ εω ν  -  Δ ικα ιο λο γη τ ικά : 1

Οι παροχές των άρθρων 14-16 είναι άσχετες με ο
ποιοσδήποτε είδους παροχές και αποζημιώσεις ασφα
λιστικών εταιρειών ή άλλων φορέων, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 14 παρ. 2.2. Οι χρηματικές ενισχύσεις των 
άρθρων 14 & 15 καταβάλλονται μέχρι του ύψους των α
ντιστοίχων αποθεματικών. Σε περίπτωση ανεπάρκειας 
των αποθεματικών αυτών, τα αιτήματα ικανοποιούνται 
κατά σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με την εισροή 
νέων πόρων στ' αποθεματικά. 3. Σε περίπτωση μαζικών 
αποχωρήσεων από τον ΛΑΜΔΕΑ, σύμφωνα με το άρθρο 
8, τα δικαιούμενα χρηματικά ποσά της εφάπαξ παροχής 
του άρθρου 16 δύνανται να μειωθούν με απόφαση του 
Δ.Σ., ανάλογα με την ζημιά που προκαλείται στο Λογα
ριασμό από τις πρόωρες ρευστοποιήσεις τίτλων. 4. Σε 
περίπτωση θανάτου μέλους, δικαιούχοι των παροχών 
καθίστανται οι νόμιμοι κληρονόμοι εκτός αν το μέλος με 
ρητή έγγραφη δήλωσή του στο ΛΑ.ΜΛΕΑ. έχει ορίσει 
άλλους δικαιούχους. 5. Για την καταβολή των δικαιουμέ- 
νων χρηματικών ενισχύσεων απαιτούνται τα κατωτέρω 
κατά περίπτωση αναφερόμενα δικαιολογητικά, τα οποία 
υποβάλλονται από τους δικαιούχους στη Διοίκηση του 
ΛΑ.ΜΔ.ΕΑ.: α] Για όλες τις περιπτώσεις παροχών: ί] Αί
τηση του δικαιούχου. Π] Πιστοποιητικό οικογενειακής κα
τάστασης ή κληρονομητήριο του μέλους του ΛΑ.ΜΔ.ΕΑ., 
όταν δικαιούχοι είναι κληρονόμοι, β) Για τις περιπτώσεις 
του άρθρου 14: ί| Ληξιαρχική πράξη θανάτου ή γνωμά
τευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ. 
ή της Α.Σ.Υ.Ε., με ένδειξη του είδους και των ποσοστών 
αναπηρίας, κατά περίπτωση. ϋ| Διοικητική πράξη από την 
οποία να αποδεικνύεται ότι ο θάνατος ή η ολική μόνιμη 
ανικανότητα συνέβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας 
και ένεκα αυτής για την περίπτωση της χρηματικής ενί
σχυσης των 8.000.000 δρχ. ή βεβαίωση από την οποία 
να αποδεικνύεται, ότι κατά τον χρόνο του συμβάντος το 
μέλος ευρίσκετο στην ενεργό υπηρεσία της Ελλην. Α
στυνομίας για την περίπτωση της χρηματικής ενίσχυσης 
των 3.000.000 δρχ. γΐ Για τις περιπτώσεις του άρθρου 
15: Βεβαίωση του Νοσοκομείου ή της κλινικής, από την 
οποία να προκύπτει ο ακριβής χρόνος παραμονής και νο
σηλείας εντός του Νοσοκομείου ή της Κλινικής, καθώς 
και η αιτία νοσηλείας. 6. Σε περίπτωση νοσηλείας σε ι
διωτική κλινική, για να θεμελιώσει δικαίωμα ενίσχυσης το 
μέλος οφ ε ίλε ι να ενημερώ σει τη Διοίκηση του 
Λ.Α.Μ.Δ.ΕΑ. αμέσως μετά την εισαγωγή του. 7. Κατά το 
διάστημα της υπερήμερης καταβολής των εισφορών το 
μέλος δεν δικαιούται των χρηματικών ενισχύσεων του 
ΛΑ.ΜΔ.ΕΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΜΔΕΑ

Άρθρο 18
Ό ρ γ α ν α  δ ιο ίκη σ η ς : Συλλογικά όργανα του ΛΑΜΔΕΑ 

είναι το Πανελλήνιο Συνέδριο , το οποίο λειτουργεί ως 
Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελε
γκτική Επιτροπή και η Εφορευτική Επιτροπή. Το Πανελ
λήνιο Συνέδριο λειτουργεί σύμφωνα με τις ρυθμίσεις 
του άρθρου 33 του Καταστατικού του Ελληνικού Τμήμα
τος της ΔΕΑ, εφόσον δεν υπάρχουν ειδικότερες διατά
ξεις στον παρόντα Κανονισμό.

Άρθρο 19
Γεν ική  Σ υ νέλευ σ η : 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το α

νώτατο όργανο του ΛΑΜΔΕΑ και αποφασίζει για κάθε 
θέμα, που αφορά την λειτουργία του. Στη Γενική Συνέ
λευση τα μέλη εκπροσωπούνται από τα μέλη του Διοι
κητικού Συμβουλίου του ΛΑΜΔΕΑ και από τους συμμετέ
χοντας στο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΔΕΑ„ σύμφωνα με 
το Καταστατικό της. Κάθε μέλος της Γενικής Συνέλευ
σης διαθέτει μία ψήφο. 2. Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μεν 
το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους κατά τη σύγκληση του 
Πανελληνίου Συνεδρίου της ΔΕΑ, εκτάκτως δε ως ορίζε
ται κατωτέρω. 3. Κατά τις αρχαιρεσίες εκλογής Δ.Σ. του 
ΛΑΜΔΕΑ και της ΔΕΑ χρονικά προηγείται η ανάδειξη του 
Δ.Σ. και των λοιπών οργάνων της ΔΕΑ. Τα μέλη που θα ε
κλεγούν στο Δ.Σ. της ΔΕΑ παραιτούνται της υποψηφιό
τητας του ΛΑΜΔΕΑ. Υποψηφιότητες για το Δ.Σ. του ΛΑΜ
ΔΕΑ υποβάλλονται μέχρι την ώρα έναρξης των αρχαιρε
σιών. 4. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να 
αποφασζει για: αΙ Τροποποίηση του Κανονισμού Λει

τουργίας του ΛΑΜΔΕΑ. βΙ Εκλογή μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Εφορευτικής Ε
πιτροπής. γΙ 'Έγκριση του Ισολογισμού της διαχειρι
στικής χρήσης, που έληξε, καθώς και την απαλλαγή των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής από κάθε ευθύνη, δ) Έγκριση ή αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού του επομένου έτους. εΙ Διάλυση 
του ΛΑΜΔΕΑ και διορισμό εκκαθαριστών. Για την απόφα
ση διάλυσης του ΛΑΜΔΕΑ απαιτείται πλειοψηφία 4/5 των 
ψήφων της Συνέλευσης. στ.Ι Οποιοδήποτε θέμα, που 
παραπέμπει για έγκριση το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΛΑΜΔΕΑ. ζΙ Οποιοδήποτε θέμα που είναι αρμόδια η Γεν. 
Συνέλευση σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και την 
κείμενη νομοθεσία. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΑΜ
ΔΕΑ ή το 1/3 των μελών του ΛΑΜΔΕΑ δικαιούνται να 
ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτου Πανελληνίου Συνε
δρίου, καθορίζοντας και την Ημερήσια Διάταξη, όταν συ
ντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι. Στη περίπτωση αυτή 
όλα τα έξοδα κινήσεως και διαμονής των μελών του Συ
νεδρίου, που έχει το ρόλο Γ ενικής Συνέλευσης βαρύνουν 
τον ΛΑΜΔΕΑ. 6. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρ
τία, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απά
ντα. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση 
συνέρχεται σε είκοσι (201 ημέρες από την αρχική πρόσκλη
ση, χωρίς άλλη ειδοποίηση των παρόντων ή απάντων, θεω
ρούμενη ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον α
ριθμό των παρόντων. 7. Τα θέματα που αφορούν τον ΛΑΜ
ΔΕΑ εγγράφονται και συζητούντσι στο Πανελλήνιο Συνέ
δριο με Η. Δ. που καταρτζει το Δ.Σ. του ΛΑΜΔΕΑ.

Άρθρο 20
Ε φ ο ρ ευ τ ική  Επιτροπή: 1. Όταν πρόκειται να διενερ- 

γηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων διοί
κησης του ΛΑΜΔΕΑ, η Γ ενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή 
Εφορευτική Επιτροπή από μη υποψήφια τακτικά μέλη, η 
οποία μεριμνά για την τήρηση της τάξεως, εποπτεύει για 
την διενέργεια των αρχαιρεσιών, σύμφωνα με τις δια
τάξεις του Νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας και α- 
ποφαίνεται για κάθε ένσταση ή αμφισβήτηση που υπο
βάλλεται. 2. Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, των ε
κλογών και των αποτελεσμάτων αυτών, η Εφορευτική Ε
πιτροπή καταρτίζει πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτεται 
ονομαστικός κατάλογος των μελών που ψήφισαν. 3. Το 
πρακτικό υπογράφεται από άλα τα μέλη της Επιτροπής και 
παραδίδεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΛΑΜΔΕΑ, προκει- 
μένου να καταχωρηθεί στα Πρακτικά της Συνέλευσης.

Άρθρο 21
Δ ιο ικη τ ικό  Σ υ μ β ο ύ λ ιο : 1.0  ΛΑΜΔΕΑ διοικείται από εν- 

νεαμελές Διοικητικά Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά: α) Τα 
έξι 161 εκλέγονται με ισάριθμα αναπληρωματικά με ιδιαί
τερο ψηφοδέλτιο από την Γενική Συνέλευση (Πανελλήνιο 
Συνέδριο) ανά τριετία και β) Τα υπόλοιπα τρία (3) με ι
σάριθμα αναπληρωματικά είναι εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. 
του Ελληνικού Τμήματος της Δ.ΕΑ. τα οποία ορίζονται με 
ειδική απόφασή του, η οποία κοινοποιείται στις Τοπικές 
Διοικήσεις, γ) Όλα τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμ
βουλίου πρέπει να είναι υποχρεωτικά και μέλη του ΛΑΜ
ΔΕΑ. 2. Τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΛΑΜΔΕΑ συνέρχονται στη πρώτη από την εκλογή τους 
συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος 
μέλους εντός 30 ημερών από τις αρχαιρεσίες και εκλέ
γουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τους Α' και Β' Αντιπροέ
δρους, τον Γεν. Γραμματέα, τον Βοηθό Γεν. Γραμματέα, 
τον Ταμία και τον Βοηθό Ταμία. Αν κατά την διάρκεια της 
θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου χηρεύσει η θέση 
του Προέδρου, καλείται το πρώτο κατά σειρά επιτυχίας 
αναπληρωματικό μέλος και το Συμβούλιο με την συμπλη
ρωμένη σύνθεσή του, στη πρώτη συνεδρίαση εκλέγει 
τον νέο Πρόεδρο για το υπόλοιπο της θητείας διάστημα. 
Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τα λοιπά αξιώματα των 
μελών του Δ.Σ. Όταν το μέλος που αποχωρεί προέρχεται 
από το Δ.Σ. της ΔΕΑ αυτό αναπληρώνεται από άλλο μέλος 
της. 3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
τριετής. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρ
τία, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα α
πάντα και είνοι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα 
που αφορά τη διοίκηση του ΛΑΜΔΕΑ, τη διαχείριση της 
περιουσίας του, την είσπραξη των εισφορών και κατα
βολή των παροχών, σύμφωνα με το Νόμο και τις διατά
ξεις του παρόντος Κανονισμού. Χαράσσει το πρόγραμμα 
δράσης του ΛΑΜΔΕΑ και επιμελείται της εφαρμογής του. 
Ασκεί κάθε διοικητική, διαιτητική και πειθαρχική εξουσία, 
που απορρέει από τις διατάξεις του παρόντος Κανονι
σμού. Εκπροσωπεί τον ΛΑΜΔΕΑ δια του Προέδρου ή των 
νομίμων αναπληρωτών του Α' και Β' Αντιπροέδρων ενώ
πιον των δικαστηρίων, ενώπιον κάθε Αρχής, καθώς και

έναντι παντός Φυσικού ή Νομικού Προσώπου. 5. Το Δ.Σ. 
εκτιμώντας τις λειτουργικές ανάγκες του ΛΑΜΔΕΑ μπο
ρεί να προσλαμβάνει μέχρι δύο (2) υπαλλήλους με τα α- 
παιτούμενα προσόντα, κατά προτίμηση μέλη του ΛΑΜ
ΔΕΑ και ενός οικονομικού συμβούλου. 6. Το Δ.Σ. λογοδο
τε ί κάθε χρόνο για τα πεπραγμένα του και την παρελ- 
θούσα χρηματική διαχείριση ενώπιον του Πανελληνίου 
Συνεδρίου (Γενικής Συνέλευσης), στο οποίο παρουσιάζει 
τον Ισολογισμό με τα αποτελέσματα της διαχειριστικής 
περιόδου που έληξε και τον προϋπολογισμό του επομέ
νου έτους. 7. Κατά των αποφάσεων του Δ.Σ. του ΛΑΜΔΕΑ 
επιτρέπεται προσφυγή από τους έχοντες έννομο συμ
φέρον ενώπιον της Γ ενικής Συνέλευσης, η οποίο αποφα
σίζει σε τελευταίο βαθμό. 8. Όλα τα έξοδα κίνησης και 
διαμονής των μελών του Δ.Σ. που κατοικούν εκτός της 
έδρας του ΛΑΜΔΕΑ, για την συμμετοχή στις συνεδριά
σεις του καλύπτονται από το Λογαριασμό. 9. Μέλος 
του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συ
νεχείς συνεδριάσεις του εκπίπτει του αξιώματάς του 
μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 22
Ε ξελεγκ τ ική  Επιτροπή: 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή απο- 

τελείται από τρία 13) τακτικά και δύο 121 αναπληρωματικά 
μέλη, που δεν είναι μέλη του Δ.Σ. του ΛΑΜΔΕΑ. 2. Τα μέλη 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται στις ίδιες αρχαι
ρεσίες με το Δ.Σ. από χωριστό κατάλογο υποψηφίων. 3. 
Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι η άσκηση τακτι
κού ετήσιου ελέγχου της διαχείρισης και γενικά των πε
πραγμένων της Διοίκησης του ΛΑΜΔΕΑ. Συντάσσει έκθε
ση περί του ελέγχου της διαχείρισης, την οποία υποβάλ
λει στη Γενική Συνέλευση. 4. Στη διάθεση της Εξελε
γκτικής Επιτροπής τίθεται κάθε χρήσιμο στοιχείο για την 
διενέργεια του ελέγχου της. 5. Πλην του κατά τα ανω
τέρω τακτικού ελέγχου, η Εξελεγκτική Επιτροπή μετά α
πό αίτημα του 1 /4 τουλάχιστον των εχόντων δικαίωμα 
συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να ε
νεργήσει έκτακτο ειδικό έλεγχο, που αφορά θέματα δια
χείρισης του ΛΑΜΔΕΑ. Το πόρισμα του ελέγχου αυτού 
κοινοποιείται στο Δ.Σ. και τους αιτήσαντες τον έλεγχο 
και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέ
λευση.

Άρθρο 23
Δ ιά λυσ η  το υ  ΛΑΜΔΕΑ.: 1. Για να διαλυθεί ο ΛΑΜΔΕΑ 

απαιτούνται δύο προϋποθέσεις:α) Μείωση του αριθμού 
των μελών του κάτω των 1.000. β) Απόφαση της Γ ενικής 
Συνέλευσης περί διάλυσης με την ειδική πλειοψηφία του 
άρθρου 19. 2. Σε περίπτωση διάλυσης του ΛΑ.ΜΔ.ΕΑ., 
το αποθεματικά Γ' αποδίδεται στους δικαιούχους σύμ
φωνα με την κατάσταση των Ατομικών Μερίδων κατά το 
χρόνο της διάλυσης. 3. Η λοιπή περιουσία του ΛΑΜΔΕΑ. 
μετά την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων περιέρχεται 
στο Ελληνικό Εθνικό τμήμα της Δ.ΕΑ.

Άρθρο 24
Έ δ ρ α  -  Σήμα -  Σ φ ρ α γ ίδ α : 1. Έδρα του ΛΑΜΔΕΑ είναι 

η έδρα του Ελληνικού Τμήματος της ΔΕΑ. 2. Ο ΛΑΜΔΕΑ 
χρησιμοποιεί ως σήμα το σήμα της Δ.ΕΑ. με τον υπότιτλο 
ΛΑΜΔΕΑ. 3. Τα έγγραφά του σημαίνονται με σφραγίδα, 
που φέρει το σήμα αυτό και τον τίτλο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛ
ΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Δ. Ε. Α.

Άρθρο 25
Μ ετα β α τ ικ έ ς  δ ια τά ξ ε ις :  1.0 ΛΑΜΔΕΑ που συστήθηκε 

με την από 4-12-1993 απόφαση του Εκτάκτου Πανελλη
νίου Συνεδρίου της Δ.ΕΑ. και λειτουργεί από την 1-1- 
1994 ως καθορισμένης παροχής, μετατρέπεται από 1- 
1 -1998 σε Λογαριασμό καθορισμένης εισφοράς. 2. Κατά 
την φάση της μετατροπής του Λογαριασμού στη νέα του 
μορφή θ'ακολουθηθεί η εξής διαδικασία για την κατα
νομή των υπαρχόντων κεφαλαίων: α) Το δικαίωμα εγ
γραφής, το οποίο από τη μετατροπή του Λογαριασμού 
καταργείται, μαζί με τις αποδόσεις από το χρόνο κατα
βολής του θα πιστωθεί για κάθε μέλος στην Ατομική του 
μερίδα του Αποθεματικού Γ'. β) Τα απομένοντα Κεφάλαια 
πιστώνονται στις Ατομικές Μερίδες του Αποθεματικού 
Γ’ ανάλογα με το χρόνο συμμετοχής κάθε μέλους στο 
Λογαριασμό και το ύψος της μηνιαίας εισφοράς κατά το 
χρόνο της συμμετοχής του. γ) Τα Αποθεματικά Κεφάλαια 
A', Β' & Δ' του άρθρου 10, θα αρχίσουν να σχηματζονται 
από τις εισφορές του έτους 1998. δ) Μετά την ολο
κλήρωση της διαδικασίας, τα μέλη θα ενημερωθούν με 
μέριμνα του Διαχειριστή για την αναλυτική κατάσταση 
της Ατομικής τους μερίδας.

Άρθρο 26
Έ ναρξη ισ χύος: Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρ- 

χεται από την 1 η Ιανουάριου του1998. Ο
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Η
 ορειβασία λένε οι γιατροί δεν είναι απλά και μόνο 

μία σωματική άσκηση. Κατέχει τη πρώτη θέση σε 
σχέση με τα άλλα σπορί... Αλλά είναι και άσκηση 
ψυχής. Πλάθει δυνατό το χαρακτήρα, γυμνάζει τη 

θέληση, φέρνει αντιμέτωπο το πνεύμα και το σώμα σε κάθε δο
κιμασία, χαρίζει στα μάτια εικόνες μοναδικές, ανεπανάληπτες. 
Το χέρι που απλώνεται προς την απάτητη κορυφή είναι το χέρι 
που ζέρει να γαντζώνεται και στη ζωή. Και το βλέμμα που αγκα
λιάζει τον ουρανό, ζέρει να κερδίζει και κάτι από την αθανασία 
του. Η πρόσφατη απώλεια στα Ιμαλάϊα του γνωστού ορειβάτη 
Νίκου Παπανδρέου, παρά τη δραματικότητά της, φέρνει για μια 
ακόμη φορά στην επικαιρότητα ένα κόσμο άγνωστο, μαγικό, που 
καμμιά φορά αξίζει να θυσιαστείς γι' αυτόν.

Κανένας όμως δε γεννιέται ορειβάτης. Είναι αγώνας και κατάκτηση. Η 
"μύηση” στο μαγικό κόσμο του βουνού έχει τα στάδιό της. Στο πρώτο βρί
σκουμε την "ορεινά πεζοπορία" που συγκεντρώνει τους εραστές της 
φύσης. Είναι αυτοί που δέχονται την πρόσκληση των βουνών για να έχουν 
την πρώτη συναισθηματικά τους προσέγγιση. Τη θέα των πολύχρωμων 
λουλουδιών, το άκουσμα του αέρα, το κελόηδημα των πουλιών, τον ήχο 
των τρεχούμενων νερών. Γι' αυτούς υπάρχουν σχετικά εύκολες διαδρο
μές και μονοπάτια. Στο δεύτερο στάδιο βρίσκουμε την "ορειβασία". Εδώ 
σμίγουν οι "εκλεκτο ί1 που θα χαράξουν πρώτοι τα ίχνη τους στις ράχες 
των βουνών, που θα πατάσουν τ ' απάτητα, που δε διψούν για την αναψυχή 
αλλά για τον άθλο. Είναι οι ορειβάτες που έ 
χουν τη γνώση και ξέρουν την τεχνικά της α
νάβασης.

Οι εντατικοί ρυθμοί της καθημερινότητας, 
η καθιστικά ζωά, η απουσία ευκαιριών για αι
σθητικά απόλαυση της φύσης, οδηγούν πολ
λούς ανθρώπους στην ορεινά πεζοπορία. Τα 
πράγματα όμως δεν είναι πάντα τόσο εύκο
λα. Οι δύσκολες καιρικές συνθάκες και η δια
μόρφωση του βουνού (απότομες χαράδρες, 
μεγάλες κλίσεις) απαιτούν από τον πεζοπόρο 
γνώση, φαντασία, ψυχραιμία, ετοιμότητα. Δυ
σκολίες που για να ξεπεραστούν χρειάζεται η 
κατάλληλη ψυχολογική προετοιμασία. Η απλό
τητα και η λιτότητα που βιώνουμε στο βουνό, 
μακριά από τις αρνητικές επιρροές των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης, μας δημιουργούν ισχυ
ρές αντιστάσεις ώστε να αποκτήσουμε τη σω
στή στάση απέναντι στη ζωά και να αγωνι- 
σθούμε για τα ιδεώδη που πιστεύουμε.

Είναι γεγονός ότι, ενώ οι προσφορές της 
φύσης στον άνθρωπο είναι ανεκτίμητες η δικά 
μας συμπεριφορά απέναντί της δεν είναι αυτά που θα έπρεπε. Συχνά μετα
φέρουμε άσχημες συνήθειες και λαθεμένες νοοτροπίες που έχουμε αποκτήσει 
από τη ζωά μας στα αστικά κέντρα.

Ένα από τα συνηθισμένα φαινόμενα είναι η εγκατάλειψη σκουπιδιών σε 
δασικούς δρόμους ή μονοπάτια. Καλό θα ήταν όχι μόνο να τα μεταφέρου
με μαζί μας μέχρι να βρούμε κάδους αλλά και να μαζεύουμε ό,τι βρούμε 
στο δρόμο μας. Σε περιπτώσεις διανυκτερεύσεων με σκηνές ανάβουμε 
φωτιά μόνο σε χώρους που δεν υπάρχουν δένδρα, φροντίζοντας να τη 
σβήνουμε πολύ καλά φεύγοντας. Μόνο αν αποδεχθούμε ότι το βουνό ε ί

ναι οικοσύστημα και χώρος αυθύπαρκτος και ανεξάρτητος από εμάς θα 
μπορέσουμε να έχουμε αρμονική σχέση μαζί του. Δείχνουμε την ευγνω
μοσύνη μας με το να σεβόμαστε την πανίδα και τη χλωρίδα που μας πε
ριβάλλει. Απολαμβάνουμε τη διαδρομή μας αθόρυβα χωρίς να ταράζουμε 
την ησυχία των ζώων και είναι αυτονόητο ότι ΔΕΝ τα σκοτώνουμε σε καμία 
περίπτωση, φροντίζουμε να μην καταστρέφουμε πολύτιμα φυτά ά δέν
δρα στην προσπάθειά μας να περάσουμε. Υπάρχουν ειδικά χαραγμένα μο
νοπάτια και δασικοί δρόμοι για να αποφύγουμε την καταστροφή της βλά
στησης. Έχουμε στο σακίδιο μας τα απολύτως απαραίτητα αποφεύγοντας 

έτσ ι το περιττό βάρος.
Ο απαιτούμενος εξοπλισμός και η ενδυ

μασία δεν είναι μέσα επίδειξης και εντυπω
σιασμού. Αντικαθίστανται μόλις καταστρα
φούν από τη χρήση. Ο ανεπιτήδευτος τρό
πος ζωής που είναι σε πλήρη αρμονία με τη 
φύση, δε σχετίζετα ι με την άσκοπη πολυτέ
λεια της καταναλωτικής ζωής της πόλης. 
Περπατάμε στη φύση για να απολαύσουμε 
την ομορφιά της και όχι για να βγούμε “πρώ
τοι στην κορυφή". Η εγωιστική συμπεριφορά 
του ανταγωνισμού που διακατέχει ορισμέ
νους ορειβάτες πρέπει να αντικατασταθεί 
με τη σεμνή ικανοποίηση της εκπλήρωσης του 
ομαδικού στόχου. Το σημείο που θα πρέπει να 
ρίξουμε το βάρος της προσοχής μας είναι η ε
νημέρωση για το οικοσύστημα και τα προβλήμα
τα που αντιμετωπίζει (κυνήγι, βόσκηση, ε- 
ξορύξεις, ρύπανση, μόλυνση, καταπατήσεις κλπ).

Τα αθλήματα στη φύση, έχουν αρχίσει να 
διαδίδονται αρκετά. Όλες αυτές οι δραστη
ριότητες που τόσο δημιουργικές και ευχάρι

σ τες είναι μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στο φυσικό πε
ριβάλλον, αν δεν οργανωθούν και δεν υλοποιηθούν με σωστό τρόπο. Η 
κακή διαχείριση οδήγησε στη σταδιακή αποξένωση του ανθρώπου από τη 
φύση και στη ραγδαία υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι χρέος ό
λων μας να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε την αρμονία στη συνύπαρξη αν
θρώπου και φύσης. Σίγουρα το κέρδος μας θα είναι πολύ μεγαλύτερο από την 

προσπάθεια που θα καταβάλλουμε. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Μηρακούλια
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Τέτοιες μέρες πριν 200  χρόνια, στις 13 /24  Ιουνίου του 1798, ο Ρήγας και έ ξ ι ακόμη σύντροφοί του, 
μετά  4 0  ημερών φοβερά βασανιστήρια στη σκοτεινή ειρκτή  του πύργου της Neboisa, 

στραγγαλίζονται και τα πτώματά τους ρίχνονται στο Δούναβη.
Οι αγωνιστές στραγγαλίστηκαν αλλά ο δυνάστης, και οι "Έλληνες" συνεργοίτου, 

δεν μπόρεσαν να στραγγαλίσουν τις ιδέες της λευτεριάς που εκείνοι ευαγγελίζονταν.
Παρά τις επανειλημμένες "απανταχούσες"1 το τραγούδι του Ρήγα "Ως πότε παλικάρια..." 

θα δονεί τις ψυχές των σκλάβων που γνώριζαν πλέον ποιοι ήσαν αλλά και από ποιους κατάγονταν.

Το ιδεολογικό πλαίσιο

Σ τα τέλη του ΙΗ' αιώνα, κάτω από τη σωτήρια επίδραση του ευρω
παϊκού Διαφωτισμού, πολλά πράγματα είχαν αλλάξει στον ελλα- 
δικό χώρο. 0  σκλάβος αρνείται τη "μοίρα" του, αποκτά συνείδηση 

της καταγωγής του και εμπιστοσύνη στη σκέψη του, στον ορθό λόγο§ το 
μεγάλο αυτό δημιούργημα της αρχαιοελληνικής σκέψης επανέρχεται στη 
γενέτειρά του. 'Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά"γράφει ο 
εθνομάρτυρας από το Βελεστίνο, ενώ ο ανώνυμος της "Ελληνικής Νομαρ
χίας" στην προμετωπίδα του γράφει "Στοχάσου και αρκεί!". Ο λαός γίνεται 
πλέον “οι Έλληνες" και όχι το απροσδιόριστο άλλοτε "Γένος".

Απέναντι στο βυζαντινορθόδοξο οικουμενισμό που πρέσβευε μια πο
λυεθνική αυτοκρατορία με μονάρχη "ελέω Θεού" στο Βυζάντιο, δίπλα 
στον οικουμενικό θρόνο της Εκκλησίας, η νέα τάση μετέθ ετε  το βάρος 
της εθνικής αναγέννησης από τον κεντρικό άξονα της αυτοκρατορίας και 
τις  προνομιούχες τάξεις του "Γένους" - τους Φαναριώτες - στον ασήμα
ντο για τους επιγόνους του Βυζαντίου ελλαδικό χώρο. Η Αθήνα και η Σπάρ
τη παίρνουν τη θέση της Βασιλεύουσας.

Ο πρώτος ρόλος του ιερατείου και των ευγενών αμφισβητείται ανοιχτά 
και τα ανήσυχα και ανατρεπτικά στοιχεία διεκδικούν τη θέση των "αρί
στων" και των "φρονίμων". Η αντίθεση αυτή, αντίθεση που οι συνέπειές 
της είναι και σήμερα ορατές μιας και αποτελεί τη σημαντικότερη ίσως συ
νιστώσα του προβληματισμού για τη νεοελληνική μας ταυτότητα, θα βρει μια 
πρώτη συναίρεση στα υπερεθνικά σχέδια που είχε συλλάβει ο Ρήγας. Κράτος 
πολυεθνικό, με όρια και κέντρο εκείνα της βυζαντινής αυτοκρατορίας, με 
πρωτεύοντα ρόλο στο ελληνικό στοιχείο και πολιτισμό, και πολίτευμα δημο
κρατικό εμπνευσμένο από τις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης, με απόλυτο 
σεβασμό της ανεξιθρησκίας χωρίς το προβάδισμα καμιάς θρησκείας, ήταν το 
όνειρο που έσπευσε να διατυπώσει με το πολίτευμά του.

Το πολίτευμα του Ρήγα

Οι Γάλλοι έχουν καταλάβει τα Επτάνησα (1797) και οι ελπίδες των 
Ελλήνων αναπτερώνονται. Κι ανάμεσά τους ο Ρήγας βλέπει το 
πλήρωμα των ημερών να φτάνει. Πρέπει να κατέβει στην πα

τρίδα αλλά εκτός από τα επαναστατικά τραγούδια του, που ήταν πλέον 
γνωστά παντού, έπρεπε να έχει μαζί του και την πολιτική του πρόταση§ το 
πολίτευμά του. Εσπευσμένα, με βασικό πρότυπο το γαλλικό σύνταγμα του 
1793 (και σε ορισμένα σημεία εκείνο του 1795) καταρτίζει το πολίτευμά 
του, που το τυπώνει παράνομα στη Βιέννη, γύρω στις 20 Νοεμβρίου 1797, | 
σε 3.000 αντίτυπα μέσα σε δυο μερόνυχτα. Από τις  γνωστές όμως συγκυ

ρίες (την προδοσία του κοζανίτη εμπόρου στη Δαλματία Δημητρίου Οικο
νόμου) το κίνημα του μεγάλου επαναστάτη γίνεται γνωστό στις αυστρια
κές αρχές, ο Ρήγας και οι σύντροφοί του συλλαμβάνονται και από τα 3.000 
αντίτυπα του πολιτεύματος κατάσχονται τα 2.800. Αλλά και τα 200 εκείνα 
που σώθηκαν φαίνεται πως καταστράφηκαν από το φόβο των Τούρκων 
και Αυστριακών αλλά και τις παραινέσεις της Εκκλησίας.2 Έτσι το κείμενο 
του πολιτεύματος που έφτασε στις μέρες μας προέρχεται από δυο χει
ρόγραφα αντίγραφα.

Ο τίτλος του πολιτεύματος του Ρήγα ήταν "Νέα πολιτική διοίκησις των 
κατοίκων της Ρούμελης, της Μ. Ασίας, των Μεσογείων νήσων και της Βλα- 
χομπογδάνίας"3 Προτάσσεται κατά το γαλλικό πρότυπο διακήρυξη των 
δικαιωμάτων (άρθρα 1 - 35) και ακολουθεί η οργάνωση της "Ελληνικής Δη
μοκρατίας" (άρθρα 1 -124). Αν και ο Βελεστινλής πατριώτης ακολουθεί τη 
γαλλική τάξη, το κείμενό του απέχει πολύ από του να είναι ένα απλό αντί
γραφο του γαλλικού. Οι προσθήκες του, με χαραχτήρα κοινωνικό και αν
θρωπιστικό, υπερβαίνουν τα πλαίσια θεμελιωδών αρχών του γαλλικού συ
ντάγματος του 1793. Για παράδειγμα, αν και δε φτάνει στην εξίσωση της γυ
ναίκας με τον άνδρα (πράγμα αδιανόητο για την εποχή), εντούτοις της παρα
χωρεί ισότιμη θέση στην εκπαίδευση και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις4

Ο άθλος όμως του Ρήγα, εκτός από τη γενική σύλληψη του έργου, ήταν 
η απόπειρα απόδοσης στη λαϊκή γλώσσα σύνθετων νομικών εννοιών που 
πολλές απ' αυτές για πρώτη φορά διατυπώνονταν από επιφανείς νομι
κούς στις γαλλικές εθνοσυνελεύσεις. Έτσι για παράδειγμα αποδίδει τους J  
όρους "le peuple souverain" (κυρίαρχος λαός) ως "αυτοκράτωρ λαός", 
“Deputis" (βουλευτές) ως "τοποτηρητές", “Directoire ixecutif" (Διευθυ
ντήριο) ως "Εκτελεστικό διοικητήριο”, "acte exercie contre" (βίαιη πράξη) ως 
"δυναστικό επιχείρημα", "Police" (Αστυνομία) ως “ζαμπητλίκι" κ,ο.κ.

Στο πολίτευμα ακολουθεί τη διάκριση των τριών εξουσιών, που 150 
χρόνια πριν - το  1748 - ε ίχ ε  θεωρητικά επιβάλλει η σκέψη του Mon
tesquieu (L' esprit des lois). Διοικητικά η Ελληνική Δημοκρατία διαιρείται σε 
επαρχίες (περιφέρειες), τοπαρχίες (νομούς) και προεστάτα ή πλάσες ή 
πολιταρχίες (επαρχίες). Η νομοθετική εξουσία ασκείται από το Νομοδοτι- 
κό Σώμα (Corps legislatifl, το οποίο συνίσταται από τη "Βουλή των 500" 
(νεωτέρων), που "προβάλλει" τους νόμους, και από τη "Βουλή των 250" (γε
ρόντων), οι οποίοι "επικυρώνουν τους προβληθέντας νόμους παρά των 500 ή 
τους ακυρούσιν" (άρθρο 39). Οι πράξεις του Σώματος αυτού διατυπώνονται 
ως "νόμοι" (lois) ή ψηφίσματα - προσταγές (dicrets = διατάγματα).

Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από πενταμελές Εκτελεστικό Διοικητήριο 
(Conseil ixecutif = Διευθυντήριο), το οποίο διορίζει το "Νομοδοτικό Σώμα" από 
το γενικό κατάλογο που προκύπτει από τις συναθροίσεις των επαρχιών. Οι διοι
κητές των επαρχιών και των τοπαρχιών, καθώς και οι αξιωματικοί των πολιταρ- 
χιών, εκλέγονται (ilus, ονοματίζονται) από τις τοπικές συναθροίσεις.

Α α τ υ ν ο μ ι κ ή  Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η - 3 8 6  - Ι ο ύ ν ι ο ς  1 9 9 8



Η δικαιοσύνη διακρίνεται σε πολιτική, δηλαδή αστική (Justice civile), και 
εγκληματική, δηλαδή ποινική (Justice criminelle), και η πολιτική και ποινική 
νομοθεσία εφαρμόζονται ενιαία καθ' όλη την επικράτεια. Η απόδοση της 
δικαιοσύνης έχει έντονο λαϊκό χαραχτήρα, προσδιορίζεται όμως στις γε
νικές της γραμμές από διατάξεις του Νομοδοτικού Σώματος. Στην περί
πτωση της εγκληματικής δικαιοσύνης η απόδοση του Ρήγα είναι μάλλον α
τυχής (άρθρο 96). Αντί να γράψει ότι οι κατηγορούμενοι έχουν συνηγό
ρους εκείνους που οι ίδιοι διαλέγουν ή οριζομένους αυτεπάγγελτα ILes 
accusis ont des conseils choisis par eux ou nommis d' office), γράφει πως 
οι κατηγορούμενοι διαλέγουν τους κριτές τους!

Η επιβολή της ποινής ("παιδεία του πταίσματος") γίνεται απά "άλλο 
κριτήριον, οπού να είναι εγκληματικόν, και όχι να είνε ο ίδιος και κριτής και 
παιδευτής" (άρθρο 961. Τέλος προβλέπεται και η λειτουργία ενάς "Καθαι- 
ρετικού κριτηρίου” (Tribunal de cassation, ακυρωτικό) για όλη τη Δημοκρα
τία.

Η  άσκηση της αστυνομίας

Η λέξη "Αστυνομία" είναι άγνωστη στο Ρήγα. Θα εμφανιστεί επί
σημα για πρώτη φορά στο Σύνταγμα της Επιδαύρου (1.1.1822). 
Αντ' αυτής χρησιμοποιεί την τούρκικη λέξη "ζαμπητλίκϊ1.5 Σε 

τρεις περιπτώσεις το πολίτευμά του αναφέρεται σε δυνάμεις τάξης. Στην 
πρώτη περίπτωση, όταν ασχολείται με τις συναθροίσεις των πολιτών, ό
που γράφει "Το ζαμπητλίκϊ δια να βασταχθή η ευταξία εις την συνάθροισιν 
αυτήν διορίζεται παρά των ιδίων πολιτών απ' αναμεταξύ των" (άρθρο 14).

Στη δεύτερη όταν αναφέρεται στην ασφάλεια, εσωτερικά και εξω τε
ρικά, του χώρου όπου συνεδριάζει το Νομοδοτικό Σώμα, άπου σημειώνει 
ότι "Οι φύλακες, οίτινες φυλάττουσιν εις τον τόπον, όπου γίνεται η συνά- 
Θροισις του Νομοδοτικού Σώματος υπόκεινται εις τας προσταγάς του§ ο
μοίως και εκείνοι οπού είναι τριγύρω εις το κτίριον της συναθροίσεώς 
του, να είναι διορισμένοι απ' αυτό"[άρθρο 52). Τέλος στο κεφάλαιο "Περί 
των δυνάμεων της Δημοκρατίας", στο άρθρο 112 σημειώνει: Ή δημόσιος 
δύναμις, οπού είναι διωρισμένη και βαστά την ειρήνην και την ευταξίαν μέ
σα εις την Δημοκρατίαν, ενεργεί μόνον κατά την έγγραφον ζήτησιν των 
νομίμως Θεσπισμένων διοικητών lautoritis constituiesl".

Τίθεται λοιπόν το πρόβλημα στην τελευτα ία  περίπτωση περί τίνος 
δύναμης πρόκειται. Έχοντας υπόψη τα γαλλικά δοσμένα6 της εποχής, 
μπορούμε χωρίς ενδιασμό να πούμε πως πρόκειται για "Αστυνομία χώ
ρας”, όχι τοπική αλλά γενική, κατά τα πρότυπα της γαλλικής Cendarmerie 
(ή αργότερα της δικής Χωροφυλακής του ΙΘ'αιώνα), η οποία λειτουργεί 
σύμφωνα με τα ψηφίσματα (dicrets, διατάγματα) του Νομοδοτικού Σώμα
τος για "την φροντίδα περί της κοινής σιγουρότητος και ησυχίας§ ήγουν 
τους τρόπους του να διαφυλάττεται η ευταξία και ησυχία μέσα εις τον ελ
ληνικόν τόπον"[άρθρο 55, παρ. δ'). Επίσης και τα καθήκοντα των Διοικητών 
και Πολιταρχών καθορίζονται με εντολές - όχι πλέον με νομοθετικές πρά
ξεις  - του Νομοδοτικού Σώματος (άρθρο 83).

Για την άσκηση της τοπικής αστυνομίας, αφού δε γίνεται καμιά ρητή α
ναφορά στο πολίτευμα, θα πρέπει να υποθέσουμε με βεβαιότητα ως αρ
μόδιες τις τοπικές συνελεύσεις, οι οποίες διορίζουν και τα αρμόδια όρ
γανα (όπως διορίζουν τους κριτές της ειρήνης, τους αιρετούς δημόσιους 
κριτές [πολιτική δικαιοσύνη] και τους εγκληματικούς κριτές (άρθρα 95 & 
971), υπό την ευθύνη βέβαια των κατά τόπους Πολιταρχών και Διοικητών.

Η διεθνιστική όμως χίμαιρα του Ρήγα είχε προφανείς αδυναμίες. Η ορ
θολογική επινόηση του "δημοκρατικού πολίτη" που ενδιαφέρεται πρωταρ
χικά για τα πολιτικά και ατομικά του δικαιώματα, χωρίς εξαρτήσεις από συ
ναισθηματισμούς δεσμούς (έθνος, θρησκεία, κλπ.Ι δεν επικυρώθηκε από 
την ιστορία. Αντίθετα μάλιστα η απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό 
σήμανε και τη δημιουργία εθνικών κρατών. Μ ε πρότυπο μάλιστα το νεοελ
ληνικά παράδειγμα (κοινή ιστορική παράδοση, ενιαία γλώσσα, αυτοκέφαλη 
εκκλησία) πορεύτηκαν όλα τα βαλκανικά εθνικά κράτη.7 Και όμως η ρομα
ντική χίμαιρα του Ρήγα, που ενθουσίασε και ξεσήκωσε τους προγόνους 
μας πριν 200 χρόνια, αποτελεί ίσως τη μόνη - δεν ξέρω πόσο μακρινή - 

λύση για την ταραγμένη χερσόνησό μας. □

Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

A t  ά  x u

ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΉΣΤΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 

ΛΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.

Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωφ. 208), Αργυρουπόλη
τηλ. 9939732-9927673

Σημειώσεις:

1 Το κήρυγμα του Ρήγα κατ' επανάληψη καταδικάστηκε από την Εκκλη
σία. Απαντώντας μάλιστα ο Κοραής στην "εθελοδουλική" "Πατρική διδα
σκαλία" C1798) των Πατριαρχείων Ιεροσολύμων και Κωνσταντινούπολης 
με την "Αδελφική Διδασκαλία" του (1798) ενθυμείται το Ρήγα και γράφει 
“παρίστανται ίσως ταύτην την ώραν δέσμιοι έμπροσθεν του Τυράννου οι 
γενναίοι ούτοι της ελευθερίας μάρτυρες,,, Αλλά του αθώου αίματος η έκ- 
χυσις αύτη, αντί να καταπλήξη τους Γραικούς, θέλει μάλλον τους πα
ροξύνει εις εκδίκησιν".
2 Ο πατριάρχης Γρηγόριος Ε' γράφοντας στο μητροπολίτη Σμύρνης το 

Δεκέμβριο του 1 797 του εφιστά την προσοχή για το ανατρεπτικό 
"σύνταγμα εις μία κόλλα χαρτί ολόκληρον επιγραφόμενον Νέα Πολιτική 
Διοίκησις.,.", Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας, τ, 9ος, σ, 100.
3 Για το έργο αυτό βλέπετε An, Β. Δασκαλάκη, Το πολίτευμα του Ρήγα Βε- 

λεστινλή, Αθήναι 19762,
4 Ό λοι χωρίς εξαίρεσιν έχουν χρέος να ηξεύρουν γράμματα. Η πατρίς 

έχει να καταστήση σχολεία εις όλα τα χωρία δια τα αρσενικά και τα θ η 
λυκά παιδιά..." (άρθρο 22 των δικαίων του ανθρώπου). Επίσης "ως και οι 
Ελληνίδες βαστούν μιζράκια  ίακόντιαJ εις το χέρι, αν δεν είναι επιτήδειοι 
εις το τουφέκι"(άρθρο 109 του Πολιτεύματος).
5 Από την τουρκική λέξη zaptiye [ζαμπτιές = αστυνομικός, χωροφύλα

κας).
6 Βλέπετε Κων/νου Δανούση - Γεωργίου Καραβίτη, Ιστορία της Ελληνικής 

Αστυνομίας, Αθήνα 1997, σ, 34
7 Βλέπετε Χαραλάμπου Παπασωτηρίου, "Η πορεία των Βαλκανίων προς 

τα εθνικά κράτη", εφημ. Καθημερινή C25.3.1998, σ. 11).

Υπαστ. Α ' Κων. Δανούσης
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(συνέχεια από το προηγούμενο)

Της Ζωής - Μουρούτη Γκενάκου, 
λέκτορα Πανεπιστημίου Κρήτης

Τ ο λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να προσφέρει στο παιδί απάντηση 

στις μεταφυσικές απορίες που η καθημερινότητα του υποβάλλει, 

για το σήμερα και το αύριο, για τη ζωή και το θάνατο και τόσα άλ

λα που ανεπίγνωστα ζει κι ας μην μπορεί να εκφράσει.

Η άδεια πολυθρόνα 

Έλα κάτω, φεγγαράκι, 

να μου κάνεις συντροφιά 

Έφυγε ο παππούς στα ξένα 

κι η γιαγιά.

Έλα κάτσε, φεγγαράκι, 

τον καημό μου να σου πω, 

πόσο εκείνοι μ' αγαπούσαν, 

πόσο εγώ τους αγαπώ.

Μπορεί το λογοτεχνικό κείμενο να του προσφέρει το βιωματικό λόγο 

της πίστεώς μας που το παιδί θα νιώσει περισσότερο και λιγότερο θα κα

ταλάβει, ότι ένας πατέρας στον ουρανό το αγαπά πάντα και το περιμένει 

με ανοιχτή την αγκαλιά πάντα.

Πάσχα, Κυρίου Πάσχα!

Ένα κόκκινο αυγό τσούγκρισε μ' ένα άλλο.

-Πάσχα, Κυρίου Πάσχα!

Ένα κερ ί φώτισε με τη φλόγα του τη νύχτα, έσκυψε κι άναψε ένα άλλο 
κερί.

-Πάσχα, Κυρίου Πάσχα!...

... Μια πεταλούδα που 'χε ξεχαστεί στην αγκαλιά του απριλιάτικου τρια

ντάφυλλου του είπε τρυφερά!

Χριστός Ανέστη!

Εχθροί και φίλοι αγκαλιάστηκαν.

-Χριστός Ανέστη!

Και τα παιδιά, που 'ναι λουλούδια και πουλιά μαζί, φίλησαν τον πατέρα, 

τη μανούλα.

-Χριστός Ανέστη!

-Πάσχα, Κυρίου Πάσχα!17

Στον κόσμο της σύγχυσης και της αβεβαιότητας, είναι ίσως η πιο σπου- ) 

δαία βοήθεια στο παιδί, να προσφέρουμε κείμενα που με τρόπο ευχάρι

στο θα δίνουν στη ζωή των παιδιών νόημα και σκοπό. Διότι σε τελευταία 

ανάλυση, τι αξία έχει ένα ωραίο κείμενο, λέει ο Bruno Bettelheim, όταν δεν 

προσφέρει ελπίδα για το μέλλον και όταν δεν δίνει νόημα στη ζω ή;18

Ο Δάσκαλος

Τα αδιέξοδα της αγωγής, τα αδιέξοδα του σύγχρονου παιδιού από το 

ένα μέρος και το λογοτεχνικό κείμενο από το άλλο.

Κι ανάμεσα σ' αυτά ο δάσκαλος.

Αυτός ο δάσκαλος που είναι συνήθως ο αποδέκτης κάποιων εντολών 

και ο εκτελεστής κάποιων σχεδιασμένων προγραμμάτων.

Γιατί φύγαν, αφού ξέραν 

πως το βράδυ δεν μπορώ 

δίχως δίπλα μου να κάτσουν 

μοναχός να κοιμηθώ.

Έλα κάτσε φεγγαράκι, 

η καρέκλα η κουνιστή 

έχει μείνει να κουνιέται 

αδειανή.16

Στην καλύτερη περίπτωση, όταν δεν τον αφήνουμε μόνο με τα προ

γράμματα και τις εντολές, του προσφέρουμε και κάποιες πρακτικές οδη

γίες για να πετύχει την εφαρμογή. Κι έχει κι ο δάσκαλος συνηθίσει κι έχει 

αγωνία γ ί αυτές τις πρακτικές οδηγίες, δικαιολογημένα.

Μιλούμε τόση ώρα για το λογοτεχνικό κείμενο και τα αδιέξοδα της α

γωγής και είναι φυσικό να διερωτάστε. Και τώρα τι κάνουμε; Ποια συγκε

κριμένη πρόταση βγαίνει από αυτά; Τι μπορούμε να εφαρμόσουμε; Στα α

διέξοδα της αγωγής και το λογοτεχνικό κείμενο, όπου ανάμεσα με απορία 

στέκεται ο δάσκαλος, η βασική πρόταση για την διδακτική τακτική είναι, ότι 

δεν υπάρχει βασική πρόταση. Δηλαδή ότι το σπουδαίο, το βασικό στο θέμα 

μας δεν είναι οι μέθοδοι, οι διδακτικές, όσο κάτι που είναι πάνω και πέρα 

από αυτά.

Σήμερα έχουμε ανάγκη για να είναι γόνιμη η προσφορά στο παιδί με το 

λογοτεχνικό κείμενο, από ένα δάσκαλο με έμπνευση, με προσωπική πνοή, 

"με λογισμό και μ' όνειρο" όπως θα 'λεγε κι ο ποιητής. Δηλαδή αυτό που 

χρ ε ιά ζετα ι πρώτα απ' όλα είναι ο δάσκαλος να παλεύει ενάντια στη 

συνήθεια και στη στατικότητα, στις γνώσεις και τις εμπειρίες του. Να μην 

εγκλωβιστεί σ' αυτές. Να συνειδητοποιεί κάθε μέρα πόσο λίγα, πόσο ανε

παρκή είναι αυτά που ξέρει, αυτά που προσφέρει στο μπερδεμένο και κά

ποτε αδιάφορο παιδικό κόσμο. Να θυμάται πάντα πως ο πιο αυθεντικός 

δάσκαλος είναι αυτός που αμφιβάλλει για την αυθεντία του.

Και πόσο πολλές φορές ο δικός μας κουρασμένος ή ταλαιπωρημένος 

ψυχικός κόσμος είναι μια πρόσθετη δυσκολία. Πώς να μιλήσεις για το ό

νειρο και την ομορφιά, όταν η δική σου ζωή είναι ένας αγώνας δρόμου με

τ ' εμποδίων;

Πώς να προσφέρεις έμπνευση, ρυθμό και αρμονία, όταν η προσωπική 

σου ζωή είναι πεζή, πολύ πεζή, συχνά δε και εξουθενωτική;

Πώς να προσφέρεις δροσιά όταν η δική σου καρδιά είναι γη ξερή, άγο

νη, σκασμένη απ' την ξηρασία της καθημερινής ρουτίνας, των πολλών υ

ποχρεώσεων, των άλυτων προβλημάτων; Η Π. Δέλτα φοβόταν μην περά

σουμε την κούρασή μας στα παιδιά.

Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να τονίσουμε ότι πριν από κάθε προσπά

θεια σύνδεσης του παιδιού με την παιδική λογοτεχνία πρέπει ο δάσκαλος 

να πιει, να ξεδιψάσει ο ίδιος από τη δροσιά της λογοτεχνίας.

Έχει σημασία να καταλάβει ότι η πιο μεγάλη προσφορά στα παιδιά, κι ας 

μη φαίνεται, είναι ένας δάσκαλος που διαβάζει για τον εαυτό του, που α

ποζητά το λογοτεχνικό κείμενο, που αποζητά την ποίηση. Ίσως αυτά α- 

κούγονται λίγο παράξενα, αλλά είναι ο μόνος δρόμος να μη μας λείψει πο

τέ  τ ' όνειρο κι ο λογισμός.

Διαβάζει ο δάσκαλος για να γνωρίσει καινούργιους τρόπους έκφρασης, 

για να ταξιδέψ ει έξω  από τα δικά του προβλήματα, για να δροσίσει τη δι- 

ψασμένη για ομορφιά ψυχή του. Και διαβάζοντας δημιουργεί κριτήρια, ε 

πιλέγει, ξεχωρίζει κείμενα που μπορεί να τον βοηθήσουν στο δύσκολο έρ 

γο του.

Έτσι, στα συνηθισμένα ή τα ιδιαίτερα προβλήματα των παιδιών, το λόγο 

τον δικό του που πολλές φορές τον νιώθει ανεπαρκή τον συμπληρώνει ή 

τον αντικαθιστά με ένα ποίημα, με μια ιστορία, με ένα παραμύθι. Για ψυχα

γωγία, για γνώση, για παρηγοριά κι ελπίδα.
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Τούτη η προσφορά δεν είναι μέρος ειδικής διδακτικής ή τεχνικών γνώ

σεων, είναι καρπός μιας συνεχούς επαφής με το λογοτεχνικό βιβλίο για 

συνεχή προσωπική ανανέωση.

Η ουσία λοιπόν του θέματος, από το οποίο εξαρτώνται όλα τα άλλα, ε ί

ναι ακριβώς ο δάσκαλος σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, να συνειδητοποιήσει 

τι πολύτιμη βοήθεια για εκείνον πρώτα, για τα παιδιά ύστερα μπορεί να 

προσφέρει το σωστό λογοτεχνικό κείμενο.

Κι όσο διαβάζει, τόσο δε χορταίνει. Κι όσο πλουταίνει ο δάσκαλος, τόσο 

και πιο απλόχερα θα προσφέρει.

Αυτός ο πλούσιος σε αίσθημα, φαντασία, ρυθμό δάσκαλος, που αγωνί

ζεται κάθε μέρα και μέσα απ' τις σελίδες ενός λογοτεχνικού κειμένου να ζει 

την ομορφιά, είναι ο καλύτερος κρίκος να συνδέσει το παιδί με τον θαυμάσιο 

κόσμο του βιβλίου, όπου υπάρχουν απόψεις που πλουτίζουν τη ζωή.

Το πεντάλεπτο της λογοτεχνίας

Στην αρχή ή στο τέλος της σχολικής ημέρας ή κάποια άλλη κατάλληλη 

στιγμή, αφού ο δάσκαλος δημιουργήσει ήρεμη και ξεκούραστη ατμόσφαι

ρα, με μουσική υπόκρουση, όπου είναι δυνατόν, τους διαβάζει από το βι

βλίο ένα λογοτεχνικό κείμενο που δεν 

πρέπει για τα μικρό παιδιά να ξεπερνάει 

τα πέντε λεπτό. Μ' ένα διάβασμα διακρι

τικό, ήρεμο, ζωντανό, με χρωματισμό 

στη φωνή και ορθοφωνία, που αφήνει 

περιθώρια στο νου για προσωπικό πε

τάγματα.

"Όταν διαβάζει ο δάσκαλος ένα ποίη

μα ή μια ιστορία στο παιδί, κόσμοι άγνω

στοι και περίεργοι ξανοίγονται μπροστά 

στα μάτια του! Με την ξένη φωνή, μια τό 

σο γνώριμη κι αγαπητή, καλπάζει η φα

ντασία και τα συναισθήματα ξετυλίγο

νται ... Και αγωνία και τρομάζει και εξα 

ντλείται και δυναμώνει και μισεί και αγα

πά και χαίρεται. Κι ύστερα λυπάται ξανά 

κι αποθαρρύνεται και συμπάσχει και πάλι
.. 19αντρειω νετα ι.

Το κείμενο διαλεγμένο για τη λογοτε- 

χνικότητό του και την διακριτική υποβολή 

του μηνύματος, σε γλώσσα κατανοητή, 

το  προσφέρουμε όπως ένα γλύκισμα.

Κάθε παιδί να πάρει ό,τι θέλει και όσο θέλει. Το λογοτεχνικό κείμενο 

μπορεί να είναι ιστορία ή παραμύθι, ποίημα ή μύθος, ξεχω ρίζει όμως για 

την προσεγμένη γραφή, αυτό που λέμε λογοτεχνικότητα.

Πρώτα τον καλό το λόγο, πρώτα τον καλό.

Κόβω μια μαργαρίτα. Είδα που έκανε το ίδιο χτες  η μεγάλη αδελφή της 

Μαρίας, της φιλενάδας μου. Την ακόυσα που ψ ιθύρ ιζε:" Μ' αγαπά δε μ' 

αγαπά". Κόβω μία μαργαρίτα. Κόβω το πρώτο φυλλαράκι. Μ' αγαπά η μα- 

νούλα; Δε μ' αγαπά; Μ' αγαπά...

Μετά την ανάγνωση δεν δείχνουμε εικόνες, δεν κάνουμε ερωτήσεις, δεν 

ευνοούμε το διάλογο. Τα παιδιά κλείνουν στην καρδιά τους την ιστορία τους 

και μένουν μόνα με τα συναισθήματά τους.

Κριτήρια επιλογής

Στην εποχή μας τα λογοτεχνικό βιβλία για παιδιά, ελληνικό ή μεταφρά

σεις, έχουν κατακλύσει την αγορά. Ο εκπαιδευτικός πολλές φορές μένει 

διατακτικός, αδύναμος για σωστή επιλογή. Ίσως θα βοηθούσαν στην απο

κρυστάλλωση κριτηρίων κάποιες ξεκάθαρες θέσεις που από την αρχή του

αιώνα έθ εσ ε η Πηνελόπη Δέλτα, η κορυφαία της παιδικής μας λογοτε

χνίας.

1. Η λογοτεχνία πρέπει να στοχεύει να ξυπνήσει στα παιδιά αισθήματα 

και ιδέες, 25 ντυμένα με τον μανδύα της τέχνης, με ύφος απλό αλλά όχι 

απλοϊκό. Να προβάλλει ιδανικό. Γράφει ο Παλαμός για τονΤρελαντώνη της 

Δέλτα. "Ούτε τα σύνολα, ούτε τα άτομα μπορεί να ζήσουν χωρίς ιδανικά, 

ούτε η τέχνη και τα έργα της. Πολύ περισσότερο στα δικό σας που κατορ

θώνουν να συνταιριάζουν την καλλιτεχνική εύρεση με μια ηθική ιδέα ...Δεν 

μπορεί να ζει, ή παιδάκι από τα σπίτια του Τσίλερ ή αυτοκράτορας από το 

Βυζάντιο, χωρίς Μεγάλη Ιδέα. Ποια είναι στονϊρελαντώνη; Είναι που μισεί 

και που δεν λέει ποτέ ψέμα".

2. Ακοίμητη η λαχτάρα για μια πλούσια και σωστή γλώσσα. Αντιδρούσε 

η Δέλτα στις ιδεολογικές σκοπιμότητες που οχυρώνονταν πίσω από το 

γλωσσικό. Έγραφε: "Εγώ, ξέρετε, μιλώ και αγαπώ τη δημοτική, μα θέλω ε 

λευθερία". Η γλώσσα για μένα "δεν είναι σκοπός αλλά μέσον".

3. Το βιβλίο με τρόπο ευχάριστο, διασκεδαστικό, παιχνιδιάρικο, να ε 

μπνέει στο παιδί πάνω από όλα "ελληνικότητα,"... να κάνω κάτι ελληνικό με 

ελληνικές ιδέες σε ελληνικό περιβάλλον".

Μια ελληνικότητα που στηρίζεται 
σε δύο δωρικούς κίονες

Ο ένας είναι η εθνική μνήμη. Από το 

λογοτεχνικό κείμενο, θέλει η Δέλτα, να 

μάθει το ελληνόπουλο τον παλμό της ελ

ληνικής ιστορίας και όχι στατιστικό στοι

χεία. "Κάμνω τα δυνατό μου, να πω στα 

ελληνόπουλα μερικό ιστορικό γεγονότα, 

που δεν μπορεί να μάθει αλλού". Γί αυτό 

κάθε ιστορικό μυθιστόρημα το δούλευε 

πολλά χρόνια μαζεύοντας "ύλη εθνική" από 

αρχεία και πηγές αλληλογραφώντας με 

σύγχρονους αγωνιστές ή ιστορικούς.

Ο δεύτερος είναι η ορθοδοξία, "θέλω 

τώρα να μαζέψω μανάδες και παιδιά και 

να τους κάνω κουβέντες και να τους δια

βάσω τη "Ζωή του Χ ρ ισ το ύ "... που α

γνοούν την πρώτη ως την τελευταία ιδέα 

της θρησκείας". Η ελληνικότητα του λο

γοτεχνικού βιβλίου για παιδιά, κατά την 

Πηνελόπη Δέλτα, περικλείεται στα δύο 

παράξενα συνώνυμα. Γ ράφεί: Τ ο μεγαλύτερο καλό "που μπορεί να περιμέ

νει η δύστυχη πατρίδα από τους λίγους ζωντανούς Έλληνες", είναι με παρ

ρησία να διδάξουν το λαό ότι "Ελληνισμός και ορθοδοξία είναι συνώνυμες 

εθνικές εκφράσεις. Η Πόλη χωρίς την Αγια - Σόφιά δεν έχει νόημα και η 

ιστορία του Σουλίου είναι ατελείωτη χωρίς τον Σαμουήλ".

Σε μια εποχή που οι αναγκαιότητες σκίασαν τις  προτεραιότητες, μήπως 

α υ τές  οι "συνώνυμες" εθν ικές  "εκφ ράσ εις" είναι το  αυθεντικότερο  

κριτήριο με το οποίο ο δάσκαλος θα κρίνει την ελληνικότητα του παιδικού 

λογοτεχνικού βιβλίου; □

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

16 Ρ. Καρθαίου, Χαρταετοίστον ουρανό, Αθήνα 1973, σελ. 15.

17 Γαλ. Σουρέλη

° Κούλα Κουλουμπή - Παπαπετροπούλου, Ο Bruno Battelheim για τα παραδοσια

κά παραμύθια, περ. Διαδρομές, 911988], σελ. 7.
19 Κατερίνα Παπανικολοπούλου, Η παιδική λογοτεχνία στο νηπιαγωγείο, ένα πεί

ραμα, περ. Διαδρομές, 7 (1987], σελ. 198-9.
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"Η ομιλία πηγάζει από τις εικόνες, από τις οποίες ο λαός μας δ ιαθέτει έναν χειμαρρώδη πλούτο. 

Στην Ανδαλουσία η λαϊκή εικόνα έφ τα σ ε  στα όρια μιας θαυμαστής καθαρότητας και ευαισθησίας"

εκατοστή επ έτειος από τη γέν
νησή του (5 Ιουνίου 18981 γιορ
τάστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότη

τα στην Ευρώπη. Ο βίαιος θάνατός του, στις 19 
Αυγούστου 1936, τον οδήγησε στο χώρο του 
μύθου. Στο χωριό Βιθνόρ παίχτηκε η τελευτα ία  
σκηνή του δράματος, όταν έπεσε νεκρός από 
τ ις  σφαίρες των Φαλαγγιτών του Φράνκο. Ο α
δικοχαμένος ποιητής, που αγαπήθηκε κυρίως 
μετά το θάνατό του, υπήρξε η συνισταμένη της 
ποιητικής ευαισθησίας του ισπανικού λαού.

Ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, μουσικός, 

εικαστικός κατέχει μία ξεχωριστή θέση στην ι

στορία του 20ού αιώνα. Έφερε στο φως τα αν

θρώπινα πάθη, μίλησε για την "καρδιά και το 

νού" της ζωής. Αν και Ισπανός κατάφερε να γί

νει πανανθρώπινος. Θεωρούσε την τέχνη στα
θερό μέτρο της ζωής και ότι χωρίς αυτήν στε- 

ρούμεθα την ομορφιά της καθημερινότητας. Υ

ποστήριζε ότι η τέχνη πρέπει να επ ιτελεί παι

δευτικό έργο.Διοργάνωνε τις  "φ ιέστες για παι

διά", δημιούργησε με τον Εδουάρδο Ουγκάρτε 

το  π ανεπ ιστημ ιακό θ έα τρ ο  "Λα Μπαράκα" 

119321, καθώς και Μ ορφω τικές Θ εατρικές Λ έ

σχες εκπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο το 

πολιτισμικό του όραμα.

Αγαπήθηκε κυρίως για το θεατρικό έργο του. 

Μία ιδ ιαίτερη μορφή ποίησης που έγινε θέα

τρο, αφού δραματοποιεί τη σύγκρουση μεταξύ 

του πρωτόγονου μύθου και των σύγχρονων ι

δεών. Οι ήρωές του, γνήσια λαϊκά όντα που συ

γκρούονται με τις  κληροδοτημένες ιδ έες  αιώ

νων. Η μοίρα, καθώς και η δραματική ιδέα του 

θανάτου, ορ ιοθετούν την "προκαθορισμένη" 

πορεία των ηρώων, ανάμεσα στα στοιχεία του 

έρωτα και της φθοράς.

Μέσα από το έργο του διακρίνεται το πάθος για 

ζωή. Με το χορό και το τραγούδι απαλύνει τον 

καημό του θανάτου, όπως επίσης και με τον ερω

τικό λόγο της ζωής προς την αντίφασή της. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Μπρακούλια 

Μαδριγάλι
Κοίταζα τα μάτια σου, Κι ήμουνα νέος και φρόνιμος.

Και σύ, μ'ένα φιλί λουλούδισες το στόμα μου.

(Τα ρολόγια έχουν πάντα τον ίδιο χτύπο κι οι νύχτες 
τα ίδια αστέριαΙ.

Η καρδιά μου ανοίγεται λουλούδι στον ήλιο πέταλα 
ηδονής

(Τα ρολόγια έχουν πάντα τον ίδιο χτύπο κι οι νύχτες 
τα ίδια αστέρια).

Στο σπίτι έκλαψα σαν τον πρίγκιπα του παραμυθιού 
για τη χρυσή βοσκοπούλα που έχασε σ' ιπποτικούς 
αγώνες.

(Τα ρολόγια έχουν πάντα τον ίδιο χτύπο κι οι νύχτες 
τα ίδια αστέριαΙ. *

Έφυγα μακριά από σένα (Σ' αγαπούσα κρυφά]. Δε 
θυμάμαι πια τα μάτια σου τα χέρια σου, τα μαλλιά σου,

Μα μένει στο μέτωπό μου η πεταλούδα του φιλιού 
σου.

(Τα ρολόγια έχουν πάντα τον ίδιο χτύπο κι οι νύχτες 

τα ίδια αστέρια].
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To Εργαστήριο Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων της Διεύθυνσης Εγκλ/κών Ερευνών 
είναι το μοναδικό καθιδρυμένο και λειτουργούν σ' ολόκληρη την Ελληνική επικρότεια εργαστήριο. 

Κύρια αποστολή του είναι η υποβοήθηση του έργου των Αστυνομικών, Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών, 
αλλό και όλων των φορέων του Δημοσίου τομέα, με την παροχή Εγκληματολογικών Επιστημονικοτεχνι- 

κών υπηρεσιών που αφορούν την εξέταση και αναγνώριση όπλων, εργαλείων και την διερεύνηση πλαστο
γραφίας αριθμών σειρός όπλων και αριθμών πλαισίου/ κινητήρα οχημάτων, 

με δυνατότητα επανεμφάνισης τυχόν αποξεσθέντων - απαλειφθέντων αριθμών.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι επιστημονικά θεμελιωμένες, 

διεθνώς αναγνωρισμένες και δικαστικά παραδεκτές.

Η
 επανεμφάνιση αποσβεσθέντω ν 

αρ ιθμώ ν (re s to ra tio n  o f e rased  

numbers) και άλλων στο ιχείω ν ε 

ντυπωμένων σε μεταλλικές επ ιφ άνειες, έχε ι 

ε ξ ε λ ιχ θ ε ί σήμερα σε σημαντική δραστηρ ιό

τητα των σύγχρονων εγκληματολογικών ερ 

γαστηρίων.

Στην χώρα μας με την δραστηριότητα αυτή 

ασχολείται περίπου από δεκαπ ενταετίας σε 

πανελλαδικό επίπεδο, το Εργαστήριο Πυροβό

λων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων της Δ/νσης Ε

γκληματολογιώ ν Ερευνών με την εφαρμογή 

διεθνώς παραδεκτών μεθόδων.

Τέτοιοι αριθμοί και στοιχεία εντυπωμένα σε 

μεταλλικές επ ιφάνειες αφορούν στους αριθ

μούς σειράς κατασκευής όπλων (serial num

bers), αρ ιθμούς σ ε ιρ άς  παραγωγής α υ το 

κινήτων, δικύκλων και λοιπών οχημάτων (αριθ

μοί πλαισίου και κινητήρα Vehicle Identification 

Number ή VIN), αλλά και οποιαδήποτε άλλη με

ταλλική κατασκευή φ έρ ε ι εντυπωμένα στο ι

χεία της ταυτότητάς της και προσφέρεται για 

τον σκοπό αυτό.

Απόσβεση γνησίων αριθμών

Είναι γνωστό ότι οι κάθε είδους κακοποιοί ε 

πιδίδονται ευρέω ς τα τελευτα ία  χρόνια στην α

πόσβεση αριθμών και στην επαναχάραξη πλα

στών αριθμών σε όπλα, οχήματα παντός τύπου 

(κοινά ή πολυτελείας, ακόμη και διώροφα λεω 

φορεία, μπετονιέρες, επικαθήμενα, κ.λπ.Ι, αφ ' 

ενός για να μπορέσουν να διαθέσουν στην α

γορά το φέροντα τον πλαστό αριθμό αντικεί

μενο και αφ ' ετέρου  για να μη διαπιστωθεί - 

σ το ιχε ιοθετηθεί η κλοπή αυτού (τόπος - χρό

νος κλοπής, εντοπισμός ιδιοκτήτη) σε περί

πτωση αποκάλυψης των δραστών από τις  διω

κτικές αρχές (διακοπή ιχνηλάτησης).

Τρόποι που συνήθως χρησιμοποιούνται από 

τους κακοποιούς για την πλαστογράφηση στοι

χείων ταυτότητας οχημάτων είναι οι εξής: Α

πόξεση (τρόχισμα, λείανση) της φέρουσας τον 

αριθμό πλαισίου/ κινητήρα μεταλλικής επιφά

νειας με μηχανικό εργαλείο για την μερική ή ο

λική απάλειψη - απόσβεση των γραμματικών 

και αριθμητικών ψηφίων, ώ στε στη συνέχεια

Του Αστυνόμου Α ' Γρηγορίου Παπαγιάννη

να εκτυπώσουν τον αριθμό που επιθυμούν ή νο

θεύσουν κάποια ψηφία των γνησίων αριθμών. Ε

πίσης μπορεί να προβούν στην απλή σφυρηλάτη- 

ση, παραμόρφωση και καταστροφή της, ώστε να 

είναι αδύνατη η ανάγνωση του αριθμού.

Αλλος τρόπος πλαστογράφησης, ειδικότερα 

του γνήσιου αριθμού πλαισίου, που συναντάται 

σε περιπτώσεις οχημάτων, είναι η περιμετρική 

αποκοπή της φ έρουσ ας τον αριθμό επ ιφά

νειας (λαμαρίνας) και η μεταφορά - προσθήκη 

- συγκόλληση αναλόγου τεμαχίου λαμαρίνας α

πό αντίστοιχο σημείο άλλου οχήματος, τρόπος 

γνωστός ως εντοιχισμός.

Παρόμοιος τρόπος, αλλά σπανιότερος, χρη

σιμοποιείται για την πλαστογράφηση αριθμού 

κινητήρα, όπου γίνεται εκσκαφή και αφαίρεση 

μετάλλου και μεταφορά - εμφύτευση άλλου α

ναλόγου όγκου και κυρίως έκτασης που φ έρει 

γνήσιο αριθμό κινητήρα. Η μέθοδος της εμ

φύτευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην 

πλαστογράφηση αριθμών πλαισίου ο οποίος ε ί

ναι και το πιο κρίσιμο στοιχείο ταυτότητας του 

οχήματος.
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Επιστημονική θεμελίωσα  
επανεμφάνισης αποσβεσθεντων αρθμών

Η μέθοδος επανεμφάνισης των αποσβεσθέ- 

ντων αριθμών σε μεταλλικές επ ιφάνειες έχει 

την αρχή της στην μελέτη της σχέσης μεταξύ 

της μικροσκοπικής σύστασης του μετάλλου και 

των μηχανικών ιδιοτήτων αυτού.

Τα μέταλλα (χάλυβες, κράματα αλουμινίου 

κ.λπ.) τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατα

σκευή των όπλων, μεταλλικών μερών οχημά

των (πλαισίου - κινητήρα) και επ ί των οποίων ε 

ντυπώνονται οι αύξοντες αριθμοί των όπλων, 

οχημάτων κ.λπ., αν τα δει κάποιος μακροσκοπι

κά, εμφανίζονται σαν ενιαίο ομογενές υλικό με 

την τυπιχή στίλβουσα επιφάνεια των μετάλλων.

Αν όμως παρατηρήσει κανείς την επιφάνεια 

αυτή σε μεγέθυνση π.χ. π.χ. με ηλεκτρονικό μι

κροσκόπιο, τό τε  βλέπει ότι έχει μία περίπλοκη

δομή. Βλέπει μεγαλύτερες περιοχές σαν ένα 

σύνολο, οι οποίες πάλι αποτελούνται από ένα 

πλήθος ομοιόμορφα σχηματισμένων σωματι

δίων. Αυτό άλλωστε είναι γνωστό από την ε 

ποχή του Δημόκριτου, δηλαδή ότι έχουμε ασυ

νεχή δομή της ύλης.

Αυτή η λεπτή δομή, χαρακτηρίζεται ως κρυ

σταλλική δομή ή κρυσταλλική υφή και οφ είλε

τα ι σ ε  ισ χυ ρ ές  δυνά μ ε ις  ηλεκτροστατικής 

φύσης ιόντων, που ασκούνται μεταξύ των ατό

μων των στοιχείων που συνιστούν το μέταλλο. 

Αν κάποιος συνδέσει τα  κέντρα των ιόντων 

σχηματίζεται ένα πλέγμα στο χώρο, το οποίο 

καλείται χωρικό ή κρυσταλλικό πλέγμα.

Όταν ενεργήσουν εξω τερ ικές δυνάμεις στο 

κρυσταλλικό πλέγμα τό τε  τα μεταλλικό ιόντα 

μετατοπίζονται από την θέση τους μέσα στο 

πλέγμα και επανέρχονται μόλις παύσει ενερ 

γούσα η εξω τερική δύναμη. Η επαναφορό του 

σώματος στην αρχική κατάστασή του γίνεται 

με την βοήθεια των μοριακών δυνάμεων συ

νοχής, οι οποίες εμφανίζονται μόλις καταργη- 

θούν οι εξω τερ ικές  δυνάμεις.

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η _______

Η προσωρινή αυτή παραμόρφωση καλείται ε 

λαστική παραμόρφωση και μπορεί να είναι (3) 

ειδών: ελκυσμός ή σύνθλιψη, κάμψη και σ τρέ

ψη. Η πειραματική έρευνα έχε ι αποδείξει ότι 

αυτές οι ελαστικές παραμορφώσεις συμβαί

νουν όταν η δύναμη ή η ροπή που τ ις  ηροκαλεί 

δεν υπερβαίνει μια ορισμένη τιμή που ονομά

ζετα ι όριο ελαστικότητας. Τότε η ελαστική πα

ραμόρφωση είνα ι ανάλογη με την δύναμη ή 

ροπή που προκαλεί την παραμόρφωση.

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι το σώμα, 

που παθαίνει μια ελαστική παραμόρφωση, δεν 

ξαναπαίρνει την αρχική μορφή του αμέσως, 

μόλις καταργηθεί η δύναμη που προκόλεσε την 

παραμόρφωση. Στην πραγματικότητα το σώμα 

ξαναπαίρνει την αρχική του μορφή, αφού πε

ράσει άπειρος χρόνος (ή όπως αλλιώς λέμε α- 

συμπτωτικόΙ. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ε 

λαστική υστέρηση και μειώνει την ακρίβεια των

μετρήσεων που κάνουμε με όργανα, τα οποία 

βασίζονται στην ελαστικότητα (π.χ. τα δυναμόμε

τρα). Αν η δράση των δυνάμεων είναι μεγάλη τότε 

η μετατόπιση των ιόντων είναι μόνιμη, το μέταλλο 

παραμορφώνεται μόνιμα πλέον και η παραμόρ

φωση αυτή καλείται πλαστική παραμόρφωση.

Κατά τη διαδικασία εργοστασιακής εντύπω

σης των αυξόντων αριθμών σειράς και των λοι

πών στοιχείων επί των μεταλλικών επιφανειών 

όπλω ν, κ ινη τή ρ ω ν  κ.λπ. χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτα ι 

συνήθως ειδική συσκευή (πρέσα με μήτρες - j 

πόντες αριθμών) η οποία προκαλεί την επενέρ- 

γεια εξω τερικώ ν δυνάμεων στο κρυσταλλικό 

πλέγμα του μετάλλου και την πλαστική παρα

μόρφωση αυτού. Στις περιπτώσεις απόξεσης 

- απάλειψης των αριθμών με λιμάρισμα ή λείαν

ση προκαλείται επιφανειακή εξαφάνιση των α

ριθμών, αλλά παραμένει η πλαστική παραμόρ

φωση, δηλαδή η μετατόπιση των υποκείμενων 

στιβάδων ιόντων στο κρυσταλλικό πλέγμα. Το 

απ οξεσ θέν τμήμα του μετάλλου, αναλόγως 

της έκτασης και του βάθους απόξεσης, υφί- 

σταται κατεργασία μηχανική και χημική με διά-
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φορά χημικά αντιδραστήρια (υδάτινα διαλύμα

τα οξέων, βάσεων, αλάτων κ.λπ.) οπότε απο

καλύπτεται η λεπτή δομή της πλαστικής παρα

μόρφωσης της περιοχής.

Στην παραπάνω ιδιότητα - αρχή στηρίζετα ι η 

εφαρμοζόμενη από το Εργαστήριό μας μηχα

νική και χημική μέθοδος, η οποία παρέχει τη δυ

νατό τη τα  επ ανεμφάνισης (Restoration) των 

γνήσιων αριθμών σειράς και άλλων ενδείξεων.

Μέθοδοι επανεμφάνισης 
απαλοφθέντων αριθμών

Στο εργαστήριό μας εφαρμόζετα ι η μηχανική 

- χημική μέθοδος επανεμφάνισης, η οποία έχει 

σαν στόχο την απόδειξη της πλαστογραφίας, 

την επανεμφάνιση του αποσβεσθέντα αριθ

μού, την ιχνηλάτιση του πραγματικού ιδιοκτήτη 

για να του αποδοθεί εν συνεχεία το όχημα μέ

σω της ανακριτικής αρχής.

Η όλη διαδικασ ία  περιλαμβάνει γενικά έξ ι 

στάδια:

•  Φωτογράφηση του οχήματος και του αμ

φισβητούμενης γνησιότητας αριθμού ή της ε 

πιφάνειας του αποξεσθέντος αριθμού.

•  Μ ικρομετρήσεις και συγκριτική εξέταση 

του υπάρχοντα αριθμού με εντυπώματα γνη

σίων αριθμών (του αυτού τύπου οχήματος κ.λπ.) 

προκειμένου να διαπιστωθεί η πλαστότητα ή 

μη του υπάρχοντος αριθμού από απόψεως θέ

σης, χαρακτήρων, μεσοψ ηφ ιακώ ν αποστά

σεων, κλίσης, έκτασης κ.λπ.) ως και λήψη εκμα

γείων αυτού για μικροσκοπική εξέταση σε ο

ρισμένες περιπτώσεις.

•  Επιπεδοποίηση και λείανση της υπό κρίση 

εξετα ζό μ ενη ς  μεταλλικής επ ιφάνειας, ώστε 

να απομακρυνθούν ξένα  προσκολληθέντα  

στοιχεία (π.χ. σκουριά κ.λπ.) και απαλειφθούν ε 

πίκτητες χαράξεις, βαθουλώματα κ.λπ.

•  Εφαρμογή του ειδικού χημικού διαλύματος.

•  Εξέταση των τυχόν επανεμφανισθέντων 

ψηφίων, μικρομετρήσεις και συγκριτικές ε ξ ε -  > 

τάσεις αυτών προς γνήσια ψηφία προκειμένου

να διαπιστωθεί η γνησιότητά τους.

•  Ειδική φωτογράφηση του επανεμφανισθέ- 

ντα αριθμού.

Σε εξα ιρ ετ ικ ές  περιπτώσεις μπορεί να λη- 

φ θ ε ί ρίνισμα της μεταλλικής επιφάνειας για ε ι

δική εξέταση της σύνθεσης του κράματος (μίγ

ματος μετάλλων). Σ' αυτές τ ις  περιπτώσεις 

πρέπει να παρασκευασθούν και τα ανάλογα χη

μικά αντιδραστήρια.

Η παραπάνω μηχανική - χημική μέθοδος έχει 

ως πλεονέκτημα τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας/ 

αποτελεσματικότητας των αποξεσθέντων α

ριθμών, πλην όμως είναι πολύ χρονοβόρα και 

ανθυγιεινή έω ς και επικίνδυνη, λόγω της το ξ ι

κότητας και των αναθυμιάσεων από την χρήση 

των διαβρωτικών χημικών αντιδραστήρων.
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Αλλοι μέθοδοι:

♦ Ηλεκτρολυτική μέθοδος.

♦Εφαρμογή υπερήχων.

♦Μαγνητική μέθοδος.

♦θερμική μέθοδος.

Νομικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τη νομολογία των Ελληνικών δι

καστηρίων έγγραφο (άρθρο 13γ ΠΚ) αποτελεί 

και ο αριθμός πλαισίου αυτοκινήτου ο οποίος 

αποτελεί μέρος του σώματός του για να προσ

διορίσει και αποδεικνύει την ταυτότητά του και 

έτσ ι η κατάρτιση πλαστού ή η νόθευση αριθμού 

πλαισίου αυτοκινήτου συνιστό παράβαση του 

άρθρου 216 ΠΚ (Πλαστογραφία],

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στο άρθρο 

85 προβλέπει ποινικές και δ ιο ικητικές κυρώ

σεις για τον κάτοχο οχήματος ο ποίος παρα

ποιεί ή εξαφ ανίζει στοιχεία αναγνώρισης του 

οχήματος, ως και αυτόν που ενερ γε ί την παρα- 

ποίηση ή αλλοίωση.

Σύμφωνα με το Νόμο "Περί Τελωνειακού Κώ- 

δικος", η καθ' οιονδήποτε τρόπο αφαίρεση του 

αριθμού πλαισίου από αυτοκίνητο και η καθ' 

οιονδήποτε τρόπο τοποθέτηση, ενσωμάτωση 

κ,λπ. σε άλλο αυτοκίνητο, για το οποίο δεν έ 

χουν καταβληθεί οι οφειλόμενοι δασμοί, θεω

ρείται Λαθρεμπορία.

Τέλος, ο Νόμος 2168/93 "Ρύθμιση θεμάτων 

που αφορούν όπλα, πυρομαχικό κ.λπ." προβλέ

πει ποινές για όποιον απαλείφει ή παραποιεί 

τον αριθμό όπλου.

Στατιστικά στοιχείο

Το Εργαστήριο Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών 

Εργαλείων από συστόσεώς του εφαρμόζει την 

μέθοδο επανεμφάνισης αποσβεσθέντων αριθ

μών σειράς όπλων.

Έχοντας την σχετική τεχνογνωσία προχώρη

σε - λόγω αντικειμενικών αναγκών και της α

ναθεω ρούμενης σήμερα μέχρι πρότινος πά

γιας αρχής της Ελληνικής Αστυνομίας να ανα

λαμβάνει αρμοδιότητες ε κ ε ί όπου ανακύπτει 

"κενό αρμοδιοτήτων στη Δημόσια Διοίκηση" - 

στην διερεύνηση αμφισβητούμενης γνησιότη

τα ς  αριθμών πλαισίου/ κινητήρα οχημάτων 

προκειμένου να υποβοηθήσει αποτελεσματικό 

και επιστημονικοτεχνικά το  έργο των διωκτι

κών αρχών ελλείψ ει καταλληλότερης αρμοδιό- 

τερης και προσφορότερης λύσης.

Σήμερα το  πρόβλημα έχ ε ι διογκω θεί πέραν 

της Αττικής, σχεδόν σ' ολόκληρη την Ελλάδα, 

διότι ο ρυθμός αύξησης τέτο ιω ν υποθέσεων 

ακολουθεί "γεωμετρική πρόοδο".

Πιο συγκεκριμένα την τελευτα ία  6ετία  η αυ

ξητική τάση εμφανίζετα ι ως εξής: έ το ς  1992 

υπ οθέσ εις 27, 1993/41, 1994/55, 1995/87,

1996/93,1997/141, για το έτος 1998 Α' 4μηνο 

90 υποθέσεις και προβλέπονται συνολικά τ έ 

λος 1998 περίπου 250 υποθέσεις.

Το Υπουργείο Μ εταφορώ ν και Επικοινωνιών 

με τ ις  κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του 

(Διευθύνσεις Συγκοινωνιών και ΚΤΕΟ] προβαίνει 

σε έναν αρχικό μακροσκοπικό τεχνικό έλεγχο 

και παραπέμπει το θέμα στο Εργαστήριό μας, 

το οποίο όπως προαναφέρθηκε καλύπτει όλη 

την Ελλάδα.

Μία συνοπτική στατιστική εικόνα παρουσιά

ζετα ι στα συνημμένα παραρτήματα. Τα στο ι

χεία δεν απεικονίζουν όλη την πραγματικότητα.

Μελλοντικά προγράμματα

-Ίδρυση Ειδικού Εργαστηρίου που θα αντιμε

τω π ίζει μόνο τ ις  υποθέσεις οχημάτων. Ήδη 

βρίσκεται σε εξέλ ιξη  η σχετική έρευνα και με

λέτη του θέματος.

-Αποκέντρωση των παρεχομέ- 

νων υπηρεσιών με την έναρξη 

λειτουργίας Εργαστηρίου και στη 

Θεσσαλονίκη. Πάντως θεωρώ ό

τι το Υπουργείο Μ εταφορών και 

Επικοινωνιών μπορεί να αναλόβει 

αυτό το έργο δια των Κ.Τ.Ε.Ο. τα 

οποία διαθέτουν τεχνικό προσω

πικό και εξοπ λισμό και οπωσ

δήποτε είνα ι αρμοδ ιότερη  και 

προσφορότερη λύση.

-Εμπλουτισμός εθνικής βάσης 

δεδομένω ν με πλήρη στο ιχε ία  

των υποθέσεων (όπως τύποι ο

χημάτων, δράστες, θύματα, τό 

πος, χρόνος κ.λπ.] και κυρίως με 

το  Modus Operandi αυτών για 

τον συσχετισμό τους, προκειμένου οι διωκτι

κές αρχές να οδηγούνται σε συγκεκριμένο Ερ

γαστήριο ή δράστη.

Σ υμπεράσματα

Το πραγματευόμενο θέμα λαμβάνει καθημε

ρινώς μεγαλύτερες διαστάσεις και η διόγκωση 

- εξάπλωσή του προβλέπεται να είναι τέτοια, 

που τα επόμενα χρόνια θα προκαλέσει αλυσι

δω τές αντιδράσεις και συνέπειες σε πολλούς 

τομείς και κλάδους και οπωσδήποτε πονοκέ

φαλο στις διωκτικές αρχές και τα υπουργεία 

Μ εταφορώ ν και Οικονομικών, αλλά και μέσα 

στους κόλπους της Ένωσης και της Ευρώπης 

γενικότερα. Ως εκ τούτου ο μόνος τρόπος α

ποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομέ

νου αυτού σε προληπτικό και κατασταλτικό ε 

πίπεδο είναι η πιο στενή συνεργασία όλων των 

εμπλεκομένων φορέων και κρατών μελών. Αλ

λωστε η παρούσα συνάντηση αυτή την τελεο - 

λογία υπηρετεί.

Προτάσεις

-Ανάπτυξη προγράμματος ποιοτικής διασφά

λισης για την προτυποποίηση μεθόδων τεχν ι

κών διαδικασιών ελέγχων και εκπαίδευσης με 

άμεσο σκοπό και στόχο την ενοποίηση και 

ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρε

σιών με ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο.

-Το πρόγραμμα ποιοτικής δ ιασφάλισης θα 

πρέπει να συνδυαστεί με την εκπόνηση μνημο

νίου συνεργασίας μέσα στους κόλπους της Ευ

ρωπαϊκής Ένωσης και της Interpol αλλά και με 

την υιοθέτηση ειδικού εντύπου οχήματος.

-Ίδρυση Κεντρικής Τράπεζας Πληροφοριών 

στην έδρα της Interpol με δυνατότητα κατάθε

σης και άντλησης πλήρων στοιχείων (πληροφο

ρικών, ανακριτικών, τεχνικών κ.λπ.) αλλά και με 

δυνατότητα στατιστικών αναλύσεων και προ

βλέψεων για ορθολογικό προγραμματισμό.

-Ασκηση επιρροής σε όλες τις  βιομηχανίες ο

χημάτων ώστε να πεισθούν να λάβουν πρόσθε

τα, αυξημένα μέτρα  ασφαλείας εκτύπωσης 

κωδικών αριθμών σε εμφανή και κρυφό σημεία 

με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας, τα  ο

ποία θα πρέπει να καταχωρούνται σε διαβαθ

μισμένο, λεπτομερή κατάλογο διαρκούς ενη

μέρωσης.

-Επίσης οι ασφαλιστικές ετα ιρε ίες  μέσω των 

ενώσεών τους θα πρέπει να παίξουν ένα πιο 

ουσιαστικό και ενεργό ρόλο, συμβάλλοντας έ 

τσι στην πάταξη αυτής της μορφής εγκλημα

τικότητας. Μ ε αυτό τον τρόπο ο κοινωνικός 

τους ισολογισμός θα βοηθήσει θετικό τα με

γέθη του οικονομικού ισολογισμού τους. □

* Το κείμενο αυτό αποτελεί εισήγηση του Αστυν. 

Α ' κ. Παπαγιάννη στο διεθνές σεμινάριο "ΠΗΓΑΣΟΣ" 

που διοργάνωσε το ΥΔΤIΝοέμβριος 19971, στο πλαί

σιο του κοινοτικού προγράμματος "OISIN". Ο κ. Πα- 

παγιάννης υπηρετεί στη Δ/νση Εγκληματολογιών Ε- 

ρευνών/ΥΔΤ.
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Π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν

Τ ο ύμνησαν οι ποιητές μας, το χ ιο - 
λιοτρα γούδησε ο λαός μας, το 
ζήλεψαν οι γείτονες το αρχιπέ
λαγος Αιγαίο, που σήμερα κινδυ

νεύει να μετατραπεί σε νεκρή θάλασσα.
Η απειλή προέρχεται από τα τοξικά απόβλητα 

που προέρχονται από την άναρχη βιομηχανική 

παραγωγή στα παράλια της Μικρό Ασίας και 

την πυρηνική μονάδα στο Δκουγιού που σχεδιά

ζε ι η Τουρκία.

Τι δείχνουν τα στοιχεία; Απλώς ότι το  Αιγαίο 

δεν "περιχαρακώνεται" απλώς από τ ις  "γκρί

ζες" ζώνες" που έχουν αποτυπώσει επ ί χάρτου 

οι Τούρκοι στρατηγοί, δεν αποτελεί απλώς χώ

ρο όπου "ασκούνται" πολεμικά αεροσκάφη και 

"διασταυρώνονται" πολεμικά πλοία, αλλά είναι 

μια θάλασσα που οδεύει ολοταχώς προς την ο

λική κατασροφή. Οι εκατοντάδες ρυπογόνες 

βιομηχανίες που έχουν εγκατασταθεί στις πα

ράλιες περιοχές της Τουρκίας και οι οποίες αρ- 

νούνται να συμμορφωθούν με τους δ ιεθνείς 

κανόνες για τη δημιουργία εγκαταστάσεω ν 

βιομηχανικών αποβλήτων αποτελούν μια τοξική 

βόμβα που απειλεί να ανατινάξει την οικολογική 

ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή.

Ειδικότερα στο Πρόγραμμα για το  Περιβάλ

λον των Ηνωμένων Εθνών αποτυπώνεται ένας 

αριθμός "κρίσιμων σημείων" που επιβαρύνουν 

το περιβάλλον του Αιγαίου. Τα "σημεία" αυτά για 

την Ελλάδα είναι ο Θερμαϊκός, ο Παγασητικός, 

ο κόλπος Ηρακλείου και ο κόλπος Ν, Καρβάλης.

Τα "σημεία" αυτά όμως, όπως προκύπτει από 

τις  μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, δεν 

επιβαρύνουν σημαντικά το  θαλάσσιο περιβάλ

λον, γ ια τί ε ίτ ε  είναι απομακρυσμένα ε ίτε  βρί

σκονται σε κλειστούς κόλπους, με αποτέλεσμα η 

ρύπανση να μη διασπείρεται σε μεγάλη ακτίνα.

Οι κύριοι ρυπογόνοι φόρτοι της Τουρκίας στο 

Αιγαίο και γενικότερα, στη Μεσόγειο, που εμ

φανίζουν εκατοντάδες φορές υψηλότερους 

δε ίκτες  από τους αντίστοιχους ελληνικούς ε ί

ναι: Σμύρνη, Μερσίνα, Αττάλεια, Χαλάϊ, Αδανα, 

Ταρσός Αλεξανδρέττα, Κιρικχάμ, Ντορτιόλ, Ερ- 

ντεμλί, Σιλιφκέ και Οσμανιγί. Οι ρυπογόνοι φόρ

τοι που διοχετεύονται από αυτές τις  περιοχές 

προς το  Αιγαίο, αγγίζουν ή ακόμα και υπερβαί

νουν τα διεθνώς επιτρεπτά όρια.

Ως παράδειγμα αναφ έρετα ι η Σμύρνη, μια 

παράκτια πόλη με πληθυσμό 2.017.011 κατοί

κους που α π ο τελ ε ί το  δ εύ τε ρ ο  λιμάνι της 

Τουρκίας όπου κατά μέσον όρο ελλιμενίζονται 

2.000 πλοία ετησίως.

Η Σμύρνη λοιπόν, φ ιλοξενεί περισσότερες α

πό 1000 βιομηχανίες (μεταποίησης τροφίμων 

και ποτών, βυρσοδεψία, ελαιοτριβεία, σαπωνο

ποιίες, βιομηχανίες βαφών, χημικές βιομηχα

νίες, διυλιστήριο πετρελαίων, βιομηχανίες επε

ξεργασίας μετάλλων, υφαντουργίες κ.λπ). Μό

νο 33 από αυτές τις  μονάδες διαθέτουν εγκα

τασ τάσεις επεξεργασίας λυμάτων, οι περισ

σ ότερες από τ ις  οποίες είναι υποτυπώδεις.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που αποτυ- 

πώνονται σε ειδικούς πίνακες στην έκθεση του 

υπουργείου Αιγαίου, μια σημαντική ρύπανση 

προκαλείται στα ύδατα του Βορείου Αιγαίου α

πό τ ις  εκροές που φθάνουν από το  Βόσπορο. 

Οι επιπτώσεις από τις  εκροές αυτές εντοπίζο

νται σε ολόκληρο σχεδόν το Βόρειο Αιγαίο.

Ένα ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι το  καλοκαί

ρι οι ρυπογόνες εκροές κατευθύνονται προς 

τη Λήμνο, ενώ το χειμώνα κατευθύνονται προς 

τη Λέσβο. Εκτός τούτου, οι επ ιπτώσεις της 

ρύπανσης που προέρχεται από τα "κρίσιμα ση

μεία" της Τουρκίας είναι υψηλές, ειδικά για τα 

νησιά Λέσβο και Σάμο, καθώς επίσης και για τη 

θαλάσσια περιοχή γύρω από τη Χίο.

Πρω τοβουλία ευα ισθητοπ οίησης της δ ιε 

θνούς κοινής γνώμης κατά της κατασκευής του 

τουρκικού πυρηνικού εγοστασίου στο AKKUYU 

(ακουγιού), σε απόσταση 150 χιλιομέτρων από τη 

Λευκωσία, αναλαμβάνει το Υπουργείο Αιγαίου.

Ωστόσο όπως τόνισε και η υπουργός κ. Ελι

σάβετ Παπαζώη, δεν υπάρχουν δ ιεθνείς συν

θήκες που να εμποδίζουν την κατασκευή του 

εργοστασίου, ενώ το  1995 η Τουρκία δε συμ

φώνησε με ψήφισμά που πρότεινε η κ. Παπα

ζώη στο πλαίσιο του Μεσογειακού Προγράμ

ματος Δράσης των Ηνωμένων Εθνών, ώ στε η 

Μ εσόγειος να μείνει ελεύθερη από πυρηνικά.

Η δημιουργία της συγκεκριμένης μονάδας 

θ έ τ ε ι σε σοβαρό κίνδυνο την ευρύτερη  πε

ριοχή, ε ξα ιτ ία ς  της δ ιαπ ιστω μένης υψηλής 

σεισμικότητας, καθώς το AKKUYU βρίσκεται 

μεταξύ δύο σημαντικών ρηγμάτων, αλλά και λό

γω των προβλημάτων επεξεργασίας των πυρη

νικών αποβλήτων.

Ο κίνδυνος για τη χώρα μας είναι μεγάλος, 

σύμφωνα με μελέτη για τ ις  συνέπειες από την 

πιθανότητα ατυχήματος στο πυρηνικό εργο 

στάσιο, με δεδομένα ότι η ραδιενέργεια που
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θα διαφύγει θα είναι τόση όση όταν την πρώτη 

ημέρα του ατυχήματος στο Τσέρνομπιλ και ότι 

θα ισχύουν οι ίδ ιες καιρικές συνθήκες. Την τ έ 

ταρτη ημέρα από το ατύχημα θα επηρεαστούν 

από το "ραδιενεργό νέφος" τα νησιά του Ανα

τολικού Αιγαίου, κυρίως η Λήμνος, η Λέσβος και 

η Χίος, ενώ την πέμπτη και έκτη ημέρα από το 

ατύχημα θα καλυφθούν το  Αιγαίο και περιοχές 

της ηπειρωτικής Ελλάδας. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
του Αιγαίου δεν εξαρτότα ι μόνο από την Ελ
λάδα, αλλά και από τους γείτονές της. Μ ε δε
δομένο  το  δ ιασυνορ ιακό χαρακτήρα της 
πλειοψηφίας των περιβαλλοντικών προβλη
μάτων στο Αιγαίο, υπάρχει ανάγκη να γίνονται 
αποδεκτές και να εφαρμόζονται από όλους, 
οι Δ ιεθνείς Συμβάσεις και Συμφωνίες. Μέχρι 
σήμερα η Τουρκία δεν έχ ε ι υπογράψει τα 
πρωτόκολλα της Σύμβασης της Βαρκελώνης, 
που αφ ορούν  τη μείω ση τη ς  θαλάσσ ιας 
ρύπανσης από πηγές της ξηρός και τ ις  ειδικά 
προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές κα
θώς και τις Δ ιεθνείς Συμφωνίες για το Δίκαιο 
της θάλασσας, τη Διασυνοριακή Μ εταφορά 
Επικίνδυνων Αποβλήτων, την Απόρριψη Σ τε
ρεών Αποβλήτων στη θάλασσα.

Η Ελλάδα σμμετέχει δυναμικά στις διεθνείς 
πρωτοβουλίες για το περιβάλλον, όπως στο 
Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης (MAPI των Ηνω
μένων Εθνών με έδρα στην Αθήνα, στην Ευ- 
ρωμεσογειακή Συνεργασία στην Οικονομική 
Συνεργασία Εύξεινου Πόντου και στο Παγκό
σμιο Ταμείο για το Περιβάλλον (GEFI. Επιπρό
σθετα η Ελλάδα έχει σχεδιάσει και υλοποιεί 
ένα ευρύ πρόγραμμα αναπτυξιακής συνεργα
σίας για το περιβάλλον με βασικές συνιστώ
σες τη Μ εσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα.

Όσον αφορά το Αιγαίο, η ελληνική κυβέρνη
ση προκειμένου να αποφύγει μη αναστρέψι
μες μεταβολές στο θαλάσσιο περιβάλλον, έ 
χει εγκαταστήσει ένα δίκτυο παρακολούθη- 
σης της ποιότητας των υδότων και προχωρεί 
σε ένα συστηματικό πρόγραμμα ελέγχου και 
καταστολής των από ξηρά και θάλασσα πη
γών ρύπανσης.

Για το Υπουργείο Αιγαίου, η προστασία, η 
διατήρηση και η αξιοποίηση του φυσικού πε
ριβάλλοντος, καθώς και η σωστή διαχείρηση 
των θαλάσσιων και των παράκτιων πόρων, α
ποτελούν τους όρους που θα εξασφαλίσουν 
το παρόν και το μέλλον των νησιωτικών κοι
νωνιών, την προϋπόθεση για μια βιώσιμη ανά
πτυξη στο Αιγαίο.

(Υπουργείο Αιγαίου)

Θεσσαλονίκη

Τλαρδανέλλια
(Cannakale)

Κυδωνιές
(Ayvali)

Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Α

Σμύρνη 
* (Izmir)

«Έφεσος
(Kusadasi)

ράκλειο

Διοσπορά ρυπαντών από Κρίσιμα Σημεία και άλλες πηγές ρύπανσης

« Κ Ρ ΙΣ ΙΜ Α  Σ Η Μ Ε ΙΑ »  Σ Τ ΙΣ  Α Κ Τ Ε Σ  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Α Σ  (Α ΙΓ Α ΙΟ )  
Κ Α Ι Τ Η Σ  Τ Ο Υ Ρ Κ ΙΑ Σ  (Α ΙΓ Α ΙΟ  Κ Α Ι Μ Ε Σ Ο Γ Ε ΙΟ Σ )

‘ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ"

^-..ΕΛΛΑΔΑ-

Θερμαϊκός 
Έσω Σαρωνικός 

Παγασητικός 
Κόλπος Ηρακλείου 

Κόλπος Ν.Καρβάλης 
ΣΥΝΟΛΟ

ίΛναιο «τι Μεοόγεως;

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 
“ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ"*

Η τ *'*“*di' ιΓ|Τ|'
ύ ·, ”Τ'.·;·--£—»ί τ ι ■;

Η η Η Η
19,4
18,8
13,7
12,9
9,5

Οικιακή (Ο) 
Βιομηχανική (Β) 

Μ « κτη  (Μ)

Μ
Μ
Μ
Μ
Β

ΔΡΑΣΕΩΝ

-----------

40,6
130
8

0,3
178,9

Σμύρνη
(Izmir)

25,8 Μ 78,5+

Μερσίνα 
(Icel City)

24,6 Μ 97

Αττάλεια
(Antalya)

23,8 Μ 136

Αντιόχεια
(Hatay)

23,6 Β

Αδανα
(Adana)

23,1 0 99,8

Ταρσός
(Tarsus)

21,3 0 76,4

Αδανα
(Adana)

21,2 Β

Αντιόχεια
(Antakya)

20,7 0 97,7

Αλεξανδρέπα
(Iskendrum)

19,7 0 13,4

Kirikhan 17,3 0 35,9
Dortyol I 17,1 0 41,7
Erdemli | 17,1 0 52,2

Σελεύκεια 16,4 
(Silifke)

0 40,5

Osmaniye 15 ,6 0 22,7

* Ν0Λ0 ^ ^ s s a a · · · · ·
*ανώτατο όριο 26,1
Πηγή: «Priority Hot Spots», United Nations Environmental Programme 1997.
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΩΞΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τό φερναν με το βαπόρι

Συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον Εισαγ
γ ε λ έ α  Π λημ /κώ ν Η ρ α κλε ίο υ  ο ι Α λβ α νο ί 
υπήκοοι Gajup Beqay, Bana Isafe, Λουλιάνα 
Τσώκου και ο Β ρ εττα νό ς  υπήκοος Tooze 
Louise, κατηγορούμενοι για παραβάσεις του 
Νόμου "Περί ναρκωτικών".

Μ ετά από πληροφορίες που περιήλθαν σε 
γνώση της ανωτέρω υπηρεσίας ότι ο Gajup 
θα παραλόμβανε μεγάλη ποσότητα ακατέρ
γαστης ινδικής κάνναβης με σκοπό να τη δια
κινήσει στο Ηράκλειο και την οποία θα μ ετέ 
φεραν από την Αθήνα, ατμοπλοϊκώς, μέσω 
Ρέθυμνου οι Isafe, Τσώκου και Tooze, οι άν- 
δρες της Δίωξης έθεσαν σε παρακολούθηση 
τις  οικίες της Isafe και της Τσώκου και μετά από 
έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 24 δέμα
τα ακατέργαστης ινδικής κάνναβης συνολικού 
βάρους 45 κιλών. Σε σωματική έρευνα επί του 
πρώτου δράστη βρέθηκε και κατ ασχέθηκε ως 
προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών το χρη
ματικό ποσόν των 200.000 δραχμών και μικρο- 
ποσόν σε δολλάρια ΗΠΑ.

"Πράμα" θαμμένο μεσ' το σταύλο

Συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον Εισαγγε
λέα Πλημ/κών Ηρακλείου ο Δημήτριος Καρα- 
χόλιος κατηγορούμενος για παραβάσεις των 
Νόμων "Περί ναρκωτικών" και "Περί όπλων". 
Συγκεκριμένα, μετά  από πληροφορίες που 
ήθελαν το δράστη να εμπορεύεται μεγάλες 
ποσότητες ακατέργαστης ινδικής κάνναβης, 
οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση σε συ
νεργασία με όνδρες της Υ Α  Ηρακλείου των 
Α και Β Αστυν. Τμημάτων και ομάδας της Α 
μεσης Δράσης.

Σε έρευνα που έγινε σε σταύλο του Καρα- 
χάλιου βρέθηκαν θαμμένα σε τρία δ ιαφορε
τικά σημεία και κατασχέθηκαν ισάριθμα δ έ
ματα που περιείχαν συνολικά πέντε κιλά ακα
τέργαστης ινδικής κάνναβης. Σε έρευνα που α
κολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, ένα περί
στροφο, ένα μαχαίρι και πενήντα φυσίγγια.

"ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ" ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Συνελήφθησαν από άνδρες του Τμήματος 
Δίωξης Εκβιαστών της Δ/νσης Ασφά
λειας Αττικής και οδηγήθηκαν με την σε βά
ρος τους δικογραφία η Μαρία Αντζινά κατη
γορούμενη για συναυτουργία σε εκβίαση κατ' 
εξακολούθηση, μαστροπεία κατ' επάγγελμα 
και παράβαση του Νόμου "Περί αλλοδαπών" 
και η Μολδαβή υπήκοος Λιλέα Πετίκ κατηγο
ρούμενη για συναυτουργία σε εκβίαση κατ' ε 
ξακολούθηση, παράβαση του Νόμου "Π ερ ί 
της ε ξ  αφροδισ ίων νόσων προστασίας και 
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" και του Νό
μου "Περί αλλοδαπών".

Προ τριμήνου, η Πετίκ η οποία εξεδ ίδ ετο  
στον κρυφό οίκο ανοχής που δ ιατηρεί η Α- 
ντζινά, συνήψε ερωτική σχέση με συγκεκρι
μένο πελάτη (Α.Σ.) και ήρθε σε "επαφή" μαζί 
του αρκετές φορές. Αργότερα, η Πετίκ φ ιλο
ξενήθηκε από τον Α.Σ. σε γκαρσονιέρα που

διατηρεί στον Πειραιά και κατά το χρόνο πα
ραμονής της εκε ί, άγνω στος τοπ οθέτησε 
κρυφές κάμερες και βιντεοσκόπησε τις  ερω
τικές πράξεις της μετά του Α.Σ. Στη συνέχεια 
αφού η Πετίκ αποχώρησε από τη γκαρσονιέ
ρα ο Α.Σ. έλαβε βιντεοκασέτα από την Αντζι- 
νά και δέχθηκε τηλ εφώνημά της με το οποίο 
απαιτούσε εκβ ιαστικά  διάφορα χρηματικά 
ποσά προκειμένου να μη γνωστοποιήσει το πε
ριεχόμενο της βιντεοκασέτας στη σύζυγό του.

Ο παθών ενέδω σε και παρέδωσε στην Α- 
ντζινά σε τρε ις  δόσεις το χρηματικό ποσόν 
των 7.000.000 δραχμών. Μ ετά από αρκετές 
ημέρες η Αντζινά επανήλθε απαιτώντας εκ 
νέου  το  χρηματικό  ποσόν τω ν 3.500.000 
δραχμών με αποτέλεσμα ο Α.Σ. να προσέλθει 
στο Τμήμα Εκβιαστών όπου κ α τέθ εσ ε  και 
προσημειώ θηκε επ ιταγή ύψους 3.500.000 
δραχμών την οποία μόλις ο παθών παρέδωσε 
στην Πετίκ αυτή συνελήφθη. Την ίδια ημέρα 
εντοπίσθηκε και η Αντζινά στον κρυφό οίκο 
ανοχής και συνελήφθη με τη σειρά της. Σε έ 
ρευνα που έγινε στον οίκο ανοχής βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν επτά διαβατήρια αλλοδα
πών γυναικών τις  οποίες η Αντζινά προήγαγε 
στην προρνεία και εξω θούσε στη διαφθορά

ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ

Από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής
εξιχνιάσθηκε η ανθρωποκτονία του Αναστά
σιου Κλαδή ο οποίος βρέθηκε δολοφονημέ
νος την 8-5-1998 μέσα στο διαμέρισμά του 
στην οδό Β. Ουγκώ 8 στην Αθήνα. Δράστης ε ί
ναι η αθιγγανίδα Παναγιώτα Μιχαλοπούλου η 
οποία συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγ
γελέα Πλημ/κών Αθηνών.

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΣΧΑΛΙΑ 
ΜΑΖΙ ΣΤΙΣ "ΜΠΙΖΝΕΣ"

Από άνδρες του Τμήματος κατά Ιδιοκτησίας 
της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής σχηματί- 
σθηκε δ ικογρ αφ ία  σ ε βάρος του  Μ ιχαήλ 
Μπαλή και της Πασχαλιάς Νικολούδη βάσει 
της οποίας κατηγορούνται για διακεκριμένες 
κλοπές και πλαστογραφία μετά χρήσεως, κα
τά συναυτουργ ία και κα τ' εξακολούθηση, 
σύσταση και συμμορία , π αραβάσεις του 
Κ.Ο.Κ. και παράβαση του Νόμου "Περί πρόλη
ψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσό
δων από παράνομες δραστηριότητες".

Από επταετίας και πλέον οι ανωτέρω κατη
γορούμενοι είχαν συστήσει σπείρα και δ ιέ- 
πρατταν κλοπές αυτοκινήτων από διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας και ιδιαίτερα των Αθη
νών και στη συνέχεια αφού παραποιούσαν τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά τους (αριθμό πλαι
σίου κα ι κινητήρα), χαράσσοντας αντίστο ι
χους αριθμούς άλλων αυτοκινήτων ίδιας μάρ
κας και τύπου που αγόραζαν τρακαρισμένα 
σε χαμηλές τιμές και τα πουλούσαν σε ανυ
ποψίαστους πολίτες αποκομίζοντας μεγάλα 
χρηματικά ποσά.

Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν από 
το 2ο Τμήμα κατά Ιδιοκτησίας της Υποδ/νσης 
Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτη
σίας την 21-4-1997 δυνάμει καταδικαστικών 
αποφάσεων και ενταλμάτων σύλληψης σχε
τικά με παρόμοια αδικήματα που είχαν δια- 
πράξει στο παρελθόν και επί πλέον ο Μπαλής 
για παράβαση του Νόμου "Περί όπλων" και α
πό τό τ ε  η επ ιληφθείσα υπηρεσία εκμετα -

λεύεται έγγραφα και αντικείμενα που βρέθη
καν και κατασχέθηκαν στην κατοχή των κατη
γορουμένων και όπως προέκυψε από έρευ 
νες ενέχονται (χωρίς να έχουν σταματήσει α
κόμη οι έρευνες) σε 13 α φ α ιρέσ ε ις  αυτο
κινήτων των οποίων παραποίησαν τα στοιχεία 
ταυτότητάς τους και τα πούλησαν σε ανυπο
ψίαστους αγοραστές.

Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι είχαν αγοράσει 
δύο τρακαρισμένα αυτοκίνητα με σοβαρές υ
λικές ζ  ημιές αντί ευτελούς χρηματικού πο
σού και τις  αγορές αυτές τ ις  έκαναν για να 
εξασφαλίσουν πινακίδες και άδεια κυκλοφο
ρίας τα οποία θα χρησιμοποιούσαν για τη φαι
νομενική νομιμοποίηση άλλου αυτοκινήτου, ί
διας μάρκας, τύπου και χρώματος με το τρα
καρισμένο, το οποίο ή είχαν αφαιρέσει σε ά
γνωστο τόπο και χρόνο και δεν βρέθηκε ή 
σκόπευαν να αφαιρέσουν.

Στην κατοχή των κατηγορουμένων βρέθη
κε πλήθος ενδ ε ικ τ ικώ ν  και απ οδεικτικώ ν 
στοιχείων σχετικά με τις  παράνομες δραστη
ρ ιότητες τους.
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ΑΠΟ TQ Α.Τ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΑΓΡΙΟ ΠΙΣΤΟΛΙΔΙ

Ό λα ξεκίνησαν όταν άνδρες του Τ.Α. Ά μ 
φισσας οι οποίοι είχαν στήσει μπλόκο λίγο έ 

ξω από την Άμφισσα και έλεγχαν διερχόμενα 

αυτοκίνητα και στα πλαίσια των νομότυπων ε - [ 

λέγχων προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν ένα 

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μάρκας Nissan το οποίο οδη

γούσε ο Δημήτριος Μαχαίρας και ένα αυτοκί

νητο μάρκας BMW στο οποίο επ έβαιναν ο 

Διονύσιος Ντούρος και άγνωστο άτομο ηλικίας 

περίπου 35 ετώ ν το  οποίο είχαν αφ α ιρέσει 

στις 14/15-5-1998 από την Κατερίνη και τοπο

θέτησαν τις  πινακίδες που αφαίρεσαν από άλ

λο αυτοκίνητο κατοίκου της Κατερίνης.

Οι προαναφερόμενοι οδηγοί αμέσως μόλις α- 

ντιλήφθηκαν τα σήματα των αστυνομικών ανέ

πτυξαν ταχύτητα κατευθυνόμενοι προς τους 

Δελφούς.

Οι επιβαίνοντες στην BMW άνοιξαν πυρ ενα

ντίον του περιπολικού που τους κατεδ ίω ξε και 

στο οποίο επέβαιναν ο Αστυν. Β' Παναγιώτης 

Ηλιόπουλος και ο Αστυφύλακας Δημήτριος 

Κοκμοτός, με αποτέλεσμα δύο βλήματα να 

προξενήσουν υλικές ζημιές στο περιπολικό και 

οι δράστες μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών 

να διαφύγουν. Αργότερα, επί της Ε.Ο. Ά μφ ιο - j 
σας - Ιτέας βρέθηκε δερμάτινη τσόντα η οποία 

περιείχε μια χειροβομβίδα αλβανικής προέλευ

σης, μία γεμιστήρα με 30 φυσίγγια, ένα αναι

σθητικό σπρέι, διαβατήριο του Ντούρου και μια 

φορητή μοτορόλα.

Κατά την διάρκεια των ερευνών έγινε εφ ι-

Το συγκαλυμμένο όπλο τύπου μπρελόκ

ΜΑΖΙ Μ ' ΟΛΑ Τ' ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΕΝΑ "ΠΙΣΤΟΛΙ - ΜΠΡΕΛΟΚ"

Μία ακόμη σημαντική επιτυχία σημείωσαν οι 
άνδρες του Τμήματος Εγκλημάτων Ιδιο
κτησίας της Δ.Α,Αττικής με την εξάρθρω
ση σπείρας που προέβαινε σε διακεκριμένες 
κλοπές και πλαστογραφίες. Συγκεκριμένα 
συνελήφθησαν οι: Μιχαήλ Γραφόκος, Βίκτωρ 
Ζόκας και Στυλιανός Λιανός ή Καλαμπαλίκης 
οι οποίοι οδηγήθηκαν με τη δικογραφία που 
σχηματίσθηκε σε βάρος τους στον Εισαγγε
λέα Πλημ/κών Αθηνών κατηγορούμενοι για 
σύσταση και συμμορία, δ ιακεκρ ιμένες κλο
πές, πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ' επάγ
γελμα και κατ' εξακολούθηση. Συγκατηγο

ρούμενοι των ανωτέρω είναι και οι Παντελής 
Κουμής και Πέτρος Τριαντόπουλος οι οποίοι 
διαφεύγουν τη σύλληψη. Οι παραπάνω κατη
γορούμενοι από δεκαμήνου είχαν συστήσει 
σπείρα και από κοινού, αφαιρούσαν αυτοκίνη
τα από διάφορα μέρη της Ελλάδος και ιδιαί
τερα  από την περιοχή της Αττικής τα οποία 
στη συνέχεια δ ιέθεταν στο εμπόριο παρα
ποιώντας τα τεχνικό χαρακτηριστικό τους και 
τοπ οθετώ ντας πάνω σ' αυτά κλεμμένες ή 
πλαστές πινακίδες. Από τα κατασχεθέντα αυ
τοκίνητα , έγγραφ α  και λοιπό αντικε ίμ ενα  
προέκυψε ότι η σπείρα πραγματοποίησε έ 
ντεκα τουλάχιστον αφαιρέσεις αυτοκινήτων 
τα οποία αποδόθηκαν στους παθόντες. Στην 
κατοχή των κατηγορουμένων βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν και άλλα αυτοκίνητα τα οποία 
φυλάσσοντα ι και ερ ευνά τα ι η προέλευσή 
τους. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα 
πλαστό έγγραφα, και διάφορα αντικείμενα 
αυτών, των οποίων επίσης ερευνάται η προέ
λευση. Ο Ζόκας είναι σεσημασμένος κακο
ποιός και σε βάρος του εκκρεμούν σωρεία 
καταδικαστικών αποφάσεων. Κατά τη στιγμή, 
μάλιστα, της σύλληψής του βρέθηκε στην κα
τοχή του ένα πιστόλι τύπου "μπρελόκ" με δύο 
φυσίγγια και δήλωσε ψευδή στοιχεία με σκο
πό τη διαφυγή του. Ο Γραφόκος ο οποίος τυγ
χάνει δραπέτης φυλακών σε έρευνα που έ 
γινε στην οικία που διέμενε, βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν ένα περίστροφο πλήρες φυσιγ
γίων με αποξεσμένο τον αριθμό σειράς, τέσ 
σερα επί πλέον φυσίγγια και μια πλαστή άδεια 
οδηγήσεως γερμανικών αρχών.

Συνελήφθη από άνδρες του Α.Τ. Αμφιλο
χίας ο σμηνίτης Βασίλειος Κυριακόπουλος 
διότι κατελήφθη να μεταφ έρει με Ε.Ι.Χ. αυτο
κ ίν η το  ιδ ιο κ τη σ ία ς  το υ  π α τέρ α  το υ  ε 
βδομήντα κιλά ακατέργαστης ινδικής κάννα
βης. Στην προσπάθειά του να δ ιαφύγει τη 
σύλληψη ο Κυρ ιακόπουλος εκτράπηκε της 
πορείας του επί της Ε.Ο. Αντιρίου - Ιωαννίνων 
και τραυματίσθηκε ελαφρά. Μ ετά  τη σύλ
ληψή του οδηγήθηκε αμέσως στο Γ.Ν.Ν. Αγρί
νιου και κατόπιν οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα 
Πλημ/κών Αγρινίου.

Επίσης σε νομότυπη κατ' οίκον έρευνα που 

πραγματοποίησε το Α.Τ. Αμφιλοχίας στην οι

κία του Κωνσταντίνου Πρεζά, ανευρέθησαν ε- 

π ιμελώς κρυμμένα και καλυμμένα με νάιλον 

στην αυλή της οικίας του έξ ι δενδρύλλια ιν

δικής κάνναβης, ύψους ενός μέτρου το καθένα, 

τοποθετημένα σε γλάστρες. Τα δενδρύλλια ξε

ριζώθηκαν και κατασχέθηκαν και ο Πρεζάς ο-

ΤΡΕΙΣ ΤΟΝΝΟΙ ΜΕ ΧΑΣΙΣ

Από την Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών της 
Δ /νσ ης Α σ φ ά λε ια ς  Α ττ ική ς  εξαρθρώθηκε 
σπείρα Αλβανών που εισήγαγε από την Αλβα
νία και διακινούσε στην Ελλάδα μεγάλες πο
σ ό τη τες  ακατέργασ της ινδικής κάνναβης, 
μέλος της οποίας σύμφωνα με πληροφορίες 
ενέχεται και σ τη δολοφονία του Βρεττανού υ
πηκόου Hendley Keith που έγινε στις 25-9-1996. 
Μ ετά από κατάλληλη αξιοποίηση και εκμετά- 
λευση πληροφοριών που αφορούσαν σε επι
κείμενη εισαγωγή στη χώρα μας μεγάλης πο
σ ότητας ακατέργασ της ινδικής κάνναβης, 
οργανώθηκε και εκτελέστηκε ευρείας κλίμα
κας επιχείρηση για την ανεύρεση των ναρκω
τικών και τη σύλληψη των μελών της σπείρας. 
Γι' αυτόν τον σκοπό, κλιμάκιο της ανωτέρω υ
πηρεσίας μετέβη στην περιοχή της Ηγουμε- 
ν ίτσαςΙΣ ίβοτα] όπου εμφανίσθηκαν ως υ
π οψ ήφ ιο ι παραλήπτες, σ το υ ς  Αλβανούς 
Gjinika ΥΙΙο και Qentro Toni που είχαν μ ετα φ έ
ρει από τους Αγίου ς Σαράντα με ταχύπλοο 
σκάφος, 322 κιλά ινδικής κάνναβης.

Οι Αλβανοί λαθρέμποροι οδήγησαν τους Α
στυνομικούς σε δυσπρόσιτη και δύσβατη πε
ριοχή των Σιβότων όπου είχαν κρύψει τα ναρ
κωτικά. Κατά τη στιγμή της παράδοσης οι 
δήθεν παραλήπτες Αστυνομικοί και συνά
δελφ ο ί τους που παρακολουθούσαν αθέατοι, 
επενέβησαν και τους συνέλαβαν. Στη συνέ
χεια κατασχέθηκαν τα 322 κιλά κάνναβης και 
το  ταχύπλοο σκάφος με το οποίο ε ίχ ε  γίνει 
η μεταφορά από την Αλβανία. Έπειτα ακο
λούθησε η σύλληψη των λοιπών Αλβανών με
λών της σπείρας που είχαν εντοπ ισθεί από 
τ ις  παρακολουθήσεις στην περιοχή των Αθη

νών. □

Επιμέλεια: Αρχ/κας Κων/νος Κούρος
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Υπηρεσιακά

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ  
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Υ.Δ.Τ.

ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΗ ΓΟ Υ  
ΤΗΣ ΕΛΑ. ΑΣΤΥΝ ΟΜ ΙΑΣ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. 
Γεώργιος Ρωμαίος με αφορμή την ά
σκηση ποινικής δίωξης σε Βάρος του 
Γ ενικού Γ ραμματέα του Υ πουργείου κ. 
Ιωάννη Παπαδογιαννάκη, του Αρχη
γού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι- 
στρατήγου Αθανασίου Βασιλόπουλου 
και μελών των υπηρεσιακών συμΒου- 
λίων,έκανετηνακόλουθη δήλωση:

"Είναι πρωτόγνωρη η ποινική δίωξη 
και μάλιστα χωρίς προκαταρκτική ε
ξέταση που ασκήθηκε από τον Εισαγ
γελέα Πλημμελειοδικών μετά από 
μήνυση αποστρατευθέντων αξιωμα
τικών της Ελληνικής Αστυνομίας σε 
βάρος του Γενικού Γραμματέα του Υ
πουργείου κ. Ιωάννη Παπαδογιαννά- 
κη, πολιτικού προϊσταμένου για υπη
ρεσιακά θέματα που έχουν σχέση με 
κρίσεις και προαγωγές. Ο τρόπος αυ
τός ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου 
γιατίποινικοποιείκαι πολιτικοποιεί το 
θεσμό των κρίσεων. Έτσι, ο κάθε δη
μόσιος υπάλληλος που δεν προάγεται 
ή ο κάθε στρατιωτικός που αποστρα
τεύεται, θα μπορεί να χαλκεύσει μια  
κατηγορία, ναυποβάλλει μήνυση κατά 
του πολιτικού του προϊσταμένου και 
των Συμβουλίων Κρίσεων, επιδιώκο
ντας τηνανατροπή τους.Ηφυσικήηγε- 
σία της Ελληνικής Αστυνομίας και τα 
υπηρεσιακά συμβούλια δενείνα ι αχυ
ράνθρωποι αλλά αυθύπαρκτες οντό
τητες και λειτουργούν με αντικειμε
νική υπηρεσιακή κρίση. Είναι αυτό νόη- 
τοότι τόσοοΓενικόςΓραμματέαςόσο 
και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο
μ ίας  και τα μέλη των υπηρεσιακών 
συμβουλίων, έχουν την αμέριστη συ
μπαράστασή μου".

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας του Υ.Δ.Τ. κ. 
Ιωάννης Παπαδογιαννάκης, απαντώ
ντας σε ερώτηση δημοσιογράφων 
για το ίδιο θέμα, έκανετην ακόλουθη 
δήλωση:

"Για τη δίωξη σε βάρος μου, δήθεν 
για ηθική αυτουργία σε παράβαση 
καθήκοντος, με καλύπτει πλήρως η

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή Ε π ι θ ε ω ρ η σ

δήλωση του κ. Υπουργού Δημοσίας 
Τάξεως. Έχω να προσθέσω μόνον ότι 
θα ζητήσω από τονκ. Εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου την ταχεία διαλεύκαν
ση της υπόθεσης. Είναι βέβαιο ότι η Ελ- 
ληνικήΔικαιοσύνηθαπράξει για μ ια  α
κόμη φορά το καθήκον της δίνοντας 
την πρέπουσα απάντηση σε όσους "έ
στησαν" την άθλια αυτή ιστορία".

Η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών 
Αστυνομίας με αφορμή το συνεχιζό
μενο δημοσιογραφικό θόρυβο κατά 
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας εκφράζει την αντίθεσή της για 
την υπερβολική δημοσιότητα για μιαυ- 
πόθεση για την οποία ήδη έχει επιλη- 
φθεί η δικαιοσύνη και η οποία τάχιστα 
θα πρέπει να προχωρήσει τις σχετικές 
διαδικασίες. Επίσης η Π.ΕΝ.ΑΑ πι
στεύει ότι σεμιαπερίοδοόηουοι αξίες 
και οι θεσμοί Βάλλονται και τελούν υ- 
πίο συνεχή αμφισβήτηση οι προσπά
θειες όλων μας πρέπει να τείνουν στη 
στήριξη και αναβάθμισή τους, προς ό
φελος του δημοκρατικού πολιτεύμα
τος.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ. ΜΕ 
ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ

Την 14-5-1998 πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση του προεδρείου της 
Π.Ο.ΑΣ.Υ. μετον ΥπουργόΔημόσιας 
Τάξης στον οποίον τέθηκαν και συ- 
ζητήθηκαντα παρακάτω θέματα:

1 .Για το θέμα των ασφαλιστικών τα- 
μείωνδήλωσεότιυπήρξεσυνάντησημε 
τον Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλί
σεων κ. Φαρμάκη και υπάρχει πρόθεση 
ενοποίησηςτουΤΑΟΧκαιΤΑΑΧ.

Τα λοιπά φλέγοντα θέματα των τα
μείων είναι υπό διερεύνηση όπως για 
παράδειγμα να υπάρχει η δυνατότητα 
στους κατατασσόμενους που εντάσ
σονται σταταμεία γιατοζήτηματουε- 
φάπαξ και μόνον εφόσον το επιθυ
μούν να ασφαλίζονται και στο ταμείο 
τωνΔημοσίων Υπαλλήλων μεεπιπρό- 
σθετες κρατήσεις λαμβάνοντας κα
ταληκτικά το ανάλογο εφάπαξ. Υπάρ- 
χει πρόθεση επέκτασης και στους ήδη 
υπηρετούντες συναδέλφους.

2. Στο θέμα του εκλογικού Νόμου 
δήλωσε ότι κατατέθηκε στη Βουλή 
σχέδιο Νόμου που θα απαλλάσσει τις 
Ένοπλες Δυνάμεις από την ευθύνη 
φρούρησης των εκλογικών κέντρων 
και το συνολικό βάρος αναλαμβάνει η 
Ελληνική Αστυνομία. Το προεδρείο έ
θεσε το θέμα της εκλογικής αποζη
μίωσης και ζητήθηκε νομοθετική ρύθ
μιση για χορήγηση ισόποσης αποζη
μίωσης με τους υπαλλήλους του Υ
πουργείου Εσωτερικών. Ο κ. Υπουρ-

γόςδήλωσεότιείναιστιςπροθέσειςτου 
ναδοθείλύσηγιαισόποσηαποζημίωση 
και γι' αυτόντον σκοπό θα υπάρξει συνά
ντηση μετον Υπουργό Εσωτερικών.

Με την ευκαιρία της κατάθεσης στη 
Βουλή του σχεδίου Νόμου "για την α
νασύσταση των εκλογικών καταλό
γων, την οργάνωση και άσκηση του ε
κλογικού δικαιώματος των ετεροδη
μοτών στις γενικές βουλευτικές εκλο
γές, τον εκσυγχρονισμό της εκλο
γικής διαδικασίας και άλλες διατά
ξεις", η Π.Ο.ΑΣ.Υ.προτείνειτηνικανο- 
ποίησητουπάγιουαιτήματοςτηςΟμο- 
σπονδίας για τη χορήγηση ισόποσου 
επιδόματος με τους υπαλλήλους του 
συναρμόδιου Υπουργείου Εσωτερι
κών - Δημόσιας Τάξης και Αποκέ
ντρωσης.

3 . Τέθηκεζήτημα αποζημίωσης των 
αστυνομικών που θα απασχοληθούν 
κατά τη διάρκειατουπαγκόσμιου πρω
ταθλήματος καλαθοσφαίρισης. Ο κ. 
Υπουργός δεσμεύθηκε να απαντήσει 
σεεπόμενη συνάντηση.

4. Για το θέμα των μισθολογικών 
προαγωγών των Αξιωματικών παρα- 
γωγικώνκαιμη,δήλωσεότιδέχεταιτη 
ρύθμιση και θα υπάρξει συνάντηση με 
τον Υπουργό Εθνικής'Αμυνας.

5. Για το θέμα των αστυνομικών στα 
γήπεδα από την προσεχή περίοδο 
δήλωσε ότι πρόθεσή του είναι να απο
ζημιώνονται οι αστυνομικοί απότις ΠΑΕ 
και ΤΑΚ πέρα από όποια αύξηση των ει
σφορών σταασφαλιστικάταμεία.

ό.Γιατοθέματηςαπασχόλησηςτων 
αστυνομικών στη φρούρηση των φυ- 
λακώνδήλωσεότι προωθείται απότο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης ΠΔ. που προ
βλέπει την οριστική απαλλαγή των αστυ
νομικών από τη φρούρηση αλλά και από 
τις μεταγωγές των κρατουμένων.

7. Σχετικά με τον Κώδικα Μεταθέ
σεων επισημάνθηκε η απουσία των 
γονέων από την οικογενειακή κατά- 
στασητωναστυνομικών, καθώς καιτο 
πρόβλημα του μη δικαιώματος υπο
βολής αίτησης μετάθεσης λόγωτριε- 
τίας, παρότι δεν συμπληρώθηκαν οι 
προκυρηχθείσες θέσεις. Επί πλέον ο 
κ. Υπουργός δήλωσε ότι το νέο οργα- 
νόγραμματης Ελληνικής Αστυνομίας 
θα προωθηθεί μετά τις δημοτικές ε
κλογές και αφού θα έχουν ορκισθεί 
1030 νέοι αστυνομικοί τριετούς φοί- 
τησηςκαι 1300 αστυνοικοί τρίμηνης 
φοίτησης οι οποίοι θα προσληφθούν 
έκτακτα με μόρια τα οποία θα 
προκύπτουν μόνοναπότους Βαθμούς 
του απολυτηρίου Λυκείου και απαραί
τητα θα έχουν υπηρετήσει στις Ειδικές 
Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Η 
τοποθέτηση των παραπάνω αστυνομι-
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κώνθα γίνει σε νομούς "δυσμενούς" 
διαβίωσης.

8. προσεχώς, θα δοθεί στην Ομο
σπονδία η πρόταση του ΥΑΤ. για το 
Νόμο "περί χρήσης των όπλων" έτσι 
ώστε να υπάρξουνοι ανάλογες προτά
σεις γιατηντελικήτου μορφή.

9. Για το πρόγραμμα δανειοδότη
σης της Ελληνικής Αστυνομίας με 
πρόγραμμα leasing ο κ. Υπουργός 
δήλωσε ότι περίπου40% θα διατεθεί 
για την κτιριακή υποδομή και το υπό
λοιπο θα διατεθεί εξίσου για τηλεπι
κοινωνιακό υλικό και αγορά οχημά
των τα οποία θα διατεθούν σε όλους 
τους νομούς και σύμφωνα μετις ανά
γκες τους. Επί πλέονθα παραληφθούν 
250 μοτοσικλέτες και300 περιπολικά 
αυτοκίνητα εκτός του παραπάνω προ
γράμματος και στη Διεύθυνση Αστυ
νομικών Επιχειρήσεων θα διατεθούν 
νέαλεωφορείαλειτουργικότερα.

Μ ΙΣ Θ Ο - ΒΑΘΜ ΟΛΟΓΙΚΗ  
ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΞ/ΚΩΝ Τ.Ε.Μ.Α.

Αναμφίβολα οι διατάξεις του Νό
μου 2512/1997  για τις μισθολογι- 
κές προαγωγές των Αξιωματικώντης 
Ελληνικής Αστυνομίας δενυπήρξαν ι
κανοποιητικές για τους αξιωματικούς 
του Τ.Ε.ΜΑ, βαθμοφόρους που καθη
μερινό διεκπεραιώνουντον ίδιο φόρτο 
εργασίας και ευθύνης μετουςσυναδέλ- 
φουςτουςτης παραγωγικής Σχολής.

Για τη θεραπεία της αδ ικ ίας 
αυτής η Π.ΕΝ.Α.Α. με παρέμβασή 
της στον κ. ΥπουργόΔημόσιας Τά
ξης ζήτησε να συμπεριληφθεί σε 
προωθούμενη τροπολογία η ακό
λουθη διάταξη:

"α. Οι αξιωματικοί της Ελληνικής Α
στυνομίας και οι αντίστοιχοιτουΛιμε- 
νικού και του Πυροσβεστικού Σώμα
τος λαμβάνουν αποδοχές του βαθ
μού του Αστυν. Υποδ/ντή, όταν συ
μπληρώνουν 26 έτη συνολικής πραγ
ματικής υπηρεσίας στο Σώμα.

"β. Υπαστυνόμοι Α  και αντίστοιχοι 
ου Λιμενικού και του Πυροσβεστικού 
Σώματος που λαμβάνουν αποδοχές 
Αστυν. Υποδ/ ντή, όταν αποστρατεύο
νται αυτεπάγγελτα λόγω ορίου ηλι
κίας ή 35ετίας, ένα μήνα προ της απο
στρατείας τους λαμβάνουν προ- 
σαύξηση80%της διαφοράς του Βασι
κού μισθού των βαθμών Αστυν.Δ/ντή 
και Αστυν. Υποδ/ντή".

Με την ίδια παρέμβαση η Π.ΕΝ Α Α . 
ζητάαπότονκ.Υπουργόναεπανεξετά- 
σει το καθεστώς που διέπει τη Βαθμο
λογική εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων 
και των αξιωματικών που προέρχο
νται από τοΤ.Ε.Μ Α  με παράλληλη αύξη-
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ση των οργανικών τους θέσεων, ώστε 
να υπάρξει ένα ακόμη κίνητρο για την 
παραμονή τους στο Σώμα και την 
αύξηση της υπηρεσιακής τους απόδο
σης.

9ο Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
ΤΗΣ Π.Ο .ΑΣ.Υ .

Κατά τη διεξαγωγή του 9ου Πανελ
ληνίου Συνεδρίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. εξε- 
λέγησαν:

Γιατο ΔιοικητικόΣυμβούλιο
Δημήτριος Κυριαζίδης, Απόστολος 

Ρίξου, Κωνσταντίνος Αντωνίου, 
Ιωάννης Τ σαβδαρτζής, Δημοσθένης 
Γόγολος, Χρήστος Φωτόπουλος, 
Γεώργιος Παπατσίμπας, Αναστάσιος 
Παπαμιχαήλ, Κωνσταντίνος Βου- 
δούρης, Νικόλαος Ουρανός, Αθανά
σιος Μαγουλάς, Γεώργιος Μπίλα- 
λης, Χριστόδουλος Αξονίδης, Γ ρηγό- 
ριος Βασιλάκος, Βασίλειος Βόβολης, 
Ιωάννης Μακρής, Χαρίλαος Φωμιά- 
δης, Ευάγγελος Μυλωνάς, Παναγιώ
της Ζαρρής, Αντώνιος Δαλκα- 
φούκης, Αθανάσιος Σπυράκος, Αν- 
δρέας Παπανδρέου, Θεόδωρος 
Χήρας, Γεράσιμος ΜπελεΒώνης, 
Γ εώργιος Νικολόπουλος,Δημήτριος 
Ασλανίδης και ΑνδρέαςΤξουμάκας.

ΓιατηνΕλεγκτικήΕπιτροπή
Παντελής Δημουτσής, Αναστάσιος 

Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Μπου- 
λούμπασης, Κων/νος Λιούπρας, και 
Κωνσταντίνιος Καλαντξής.

ΓιατηνΔιεθνή ΕνωσηΑστυνομικών
(U.I.S.P.)

Παύλος Σκρέτας, Στέλιος Μπάντο- 
λας, Λάμπρος Χονδρός, Ανδρέας 
Κόγκας και Διονύσιος Μπελόκας.

ΓιατηνΑ.Δ.Ε.Δ.Υ.
Ευάγγελος Γώγος, Παναγιώτης 

Καρράς,ΠαναγιώτηςΑβράμης,Κων
σταντίνος Ντούρας, Αθανάσιος 
Ντξούρτξος,Δημήτριος Φίλος, Κων
σταντίνος Κωνσταντινόπουλος, Νι- 
κόλαοςΔαφνομήλης, Αθανάσιος Κυ- 
παρίσσης,ΝικόλαοςΜυλωνάς,Κων
σταντίνος Κατοχιανός, Γ εώργιοςΛα- 
ξαρίδης, Ιωάννης Μανουσάκης, 
Κωνσταντίνος Μόσχος, Χρήστος 
Τροχίδης, Ζαχαρίας Ακουμιανάκης, 
Ευστράτιος Καριοφύλλης, Νικόλαος 
Πλακιάς, Δημήτριος Γιαννακάκος, 
Στέργιος Δρόσος, Αντώνιος Λιακό- 
πουλος, Ευστάθιος Οικονόμου, Σπυ
ρίδων Βέρρας, Βασίλειος Καψάλης, 
Μιχαήλ Τολίκας, Γρηγόριος Γιαννα- 
κούλας, Κωνσταντίνος Τεκερλέκης, 
Βασίλειος Χατξηγεώργος,Δημοσθέ
νης Γόγολος, Γεώργιος Καρβούνης, 
Βασίλειος Πρασσάς, Χρήστος Χαχα- 
μίδης, Βασίλειος Σιαλμάς, Θωμάς

Νάτσης, Νικόλαος Ντεϊμεντές. Ευάγ
γελος Ναστούλης, Ευάγγελος Χρη- 
στακόπουλος,Ανδρέας Ιλικός,Γεώρ
γιος Σιαμετής, Βασίλειος Ανδρεά- 
δης, Θωμάς Ασαρβέλης, Χαράλα
μπος Σπυριδάκης, Εμμανουήλ Σγου- 
ράκης, Γρηγ. Βασιλάκος, Ιωάν. Καρ- 
τσάκης, Πασχάλης Συριτούδης, Δημ. 
Ασλανίδης και Νικ.Παναγόπουλος.

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Την 20-5-1998 πραγματοποιήθηκε 
κοινή συνεδρίαση της Πανελλήνιας 
Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας, 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ
λήλων Αττικής και της Ένωσης Αξιω
ματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ατ
τικής, γιατηνεξέταση της πορείας των 
κοινών θεμάτων που απασχολούν το 
αστυνομικό προσωπικό, τον καθορι- 
σμόενιαίαςγραμμής-θέσεωνκαιτην 
αναζήτηση των προσφορότερων τρό
πων γιατηνεπίλυσήτους.

Ιδιαίτερα συζητήθηκαντα θέματα:
1. Λήψης μέτρων τάξης για το Πα

γκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ που 
θα διεξαχθεί το καλοκαίρι στη χώρα 
μας.

2. Καταβολής και στο αστυνομικό 
προσωπικό εκλογικού επιδόματος ισό
ποσου εκείνου που θα λαμβάνουν οι υ
πάλληλοι άλλων εμπλεκομένων στην ε- 
κλογικήδιαδικασίαυπουργείων.

3. Τήρησης ωραρίου εργασίας προ
σωπικού.

4. Διάθεσης αστυνομικών για τη 
λήψη μέτρων τάξης σε αθλητικές εκ
δηλώσεις.

Για τα προαναφερόμενα θέματα α- 
ποφασίσθηκε:

α.Η μηαναστολήτωνπρογραμματι- 
σμένων αδειών του προσωπικού και σε 
περίπτωση υπερωριακής απασχόλη
σης ναυπάρξειανάλογηαποζημίωση.

β. Η ύπαρξη νομοθετικής ρύθμισης 
στο ήδη κατατεθέν προς ψήφιση στη 
Βουλή σχετικό νομοσχέδιο του Υ
πουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για 
χορήγηση εκλογικού επιδόματος α
ντίστοιχου - ισόποσου του χορηγου- 
μένου στους άλλους υπαλλήλους.

γ. Η αυστηρή τήρηση του ωραρίου 
εργασίας του αστυνομικού προσωπι
κού καιηχορήγησητωνδικαιουμένων 
ημερησίων αναπαύσεων για όλο το α
στυνομικό προσωπικό, ανεξαρτήτως 
βαθμού. Παραλληλα ζητείται από την 
αστυνομική ηγεσία όπως παρέμβει 
νομοθετικά γιατηθέσπιση ασφαλιστι
κών δικλείδων για τη χορήγηση και 
τήρησητων ημερησίων αναπαύσεων.

δ. Η λελογισμένη διάθεση αστυνο
μικών δυνάμεων για τη λήψη μέτρων 
τάξης σε αθλητικές εκδηλώσεις, εν ί
σχυση Ταμείων προσωπικού με διά- 
θεσηποσοστού 12%απόεισιτήρια,συμ- 
βάσειςτηλεοπτικώνδικαιωμάτων,ΠΡΟ 
- ΠΟ και κάλυψη από ΠΑΕ - ΤΑΚ των δα- 
πανώναστυνόμευσηςτωναγώνων.

Ο ι τρεις Ενώσεις πουέλαβαν μέρος 
στησυνεδρίασηεξέφρασαντηνέντο- 
νη δυσφορία τους για την καθυστέρη
ση ρύθμισης των μισθολογικών 
προαγωγών Αξιωματικών και την 
βαθμολογική εξέλιξη των Ανθυπα- 
στυνόμων - Αξιωματικών ΤΕΜΑ και 
της μη κατάθεσης τροπολογίας για ε
νίσχυση ταμείωνπροσωπικούαπότην 
εκτέλεση καταδικαστικών αποφά
σεων, κάτι που αποτελεί κυβερνητική 
δέσμευση.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩ Μ ΑΤΟ Σ

+ Αρχιφύλακας Γεώργιος Κα-
μπούρογλου.Γεννήθηκετοέτος 1960 
στο Σταυροδρόμι Σιντικής Σερρών. 
Κατετάγη στο Σώμα την 10-5-1979 
και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρε
σίες των Α.Δ. Σερρών, Ροδόπης και 
Κιλκίς. Ήταν παντρεμένος και πατέ
ρας ενός αγοριού και μιας κόρης. Α- 
πεβίωσε την 10-5-1998 σε τροχαίο 
ατύχημα κατά την εκτέλεση διατεταγ- 
μένηςυπηρεσίας.

+ Αστυφύλακας Αθανάσιος Μπου-
ζινέκης.Γεννήθηκετοέτος 1977 στην 
Αθήνα Αττικής. Κατετάγη στο Σώμα 
την 12-1-1996 και υπηρετούσε στο 
Α.Τ.Εξαρχείων,Απεβίωσεσετροχαίο 
ατύχηματην5-4-1998.

+ Αστυφύλακας Φώτιος Ευαγγελό- 
πουλος. Γεννήθηκε το έτος 1968 στο 
Κέδρο Καρδίτσας. Κατετάγη στο Σώ- 
ματην 17-5-1989 και υπηρέτησε στην 
Τροχαία Αθηνών και στην Υπο
διεύθυνση Προστασίας Επισήμων. Α- 
πεβίωσε σε τροχαίο ατύχημα την 8-5- 
1998.

+ Αστυφύλακας Ανδρέας Κουτσο- 
γιαννόπουλος. Γεννήθηκε το έτος 
1971 στη Σπάρτη Λακωνίας. Κατετά
γη στο Σώμα την 19-6-1995 και υπη
ρετούσε στην ΥΜΕΤ. ΑπεΒίωσε σε 
τροχαίοατύχηματην7-5-1998.

ΕΝΩΣΗ
Π Ο ΛΙΤ ΙΚ Ω Ν  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν

Η νέα σύνθεση τουΔιοικητικού Συμ
βουλίου που προήλθε ύστερα από τις 
αρχαιρεσίες της Ένωσης Πολιτικών 
ΥπαλλήλωντουΥΔΤ έχει ως εξής:

Πρόεδρος Αναστάσιος Κόκκας, Α
ντιπρόεδρος Ευαγ. Μπαμπάτσικου, 
Γ εν. Γ ραμματέας Ιωάννα Δίπλα, Ανα- 
πλ. Γ εν. Γ ραμματέας ΕυγενίαΛαμπρο- 
πούλου, Ειδ. Γ ραμματέας ΌλγαΔιώ- 
τη, Ταμίας Ευαγ.Τσίμπουρα και Μέλη 
οι Δημ. Γκοτσούλιας, Καλλιόπη Νικο- 
λαράκου και Νικόλαος Φύχαλης.

ΕΝΩΣΗ Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν  
Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν  ΚΙΛΚΙΣ

ΗΈνωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Κιλκίς λαμβάνοντας αφορμή από 
τους θανάτους τωνσυναδέλφων μας, 
Δη μητριού Ζαρομυτίδη και Γεωργίου 
Καμπούρογλουεκθέτει ολοκληρωμέ
νες προτάσεις προς εξέταση από την
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ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας αι
τώντας:

1 .Τηναντικατάστασητωνπαλαιώνε- 
πιβατικών υπηρεσιακών αυτοκινήτων 

μεκαινούργια.
2. Να συμβληθεί το Υπουργείο μας 

σε κάθε έδρα Αστυνομικής Διεύθυν
σης με σύγχρονο ειδικευμένο συνερ
γείο στοοποίοθα συντηρούνται και θα 
επισκευάζονται τα οχήματα της Αστυ
νομίας στο χρόνο που πρέπει, διότι 
μέχρι σήμερα ηλειτουργίατης ΥΤΕΒΕ 
είναι αναποτελεσματική.

3. Τα οχήματα της Αστυνομίας να 
περνάνε τεχνικό έλεγχο μία φορά το 
χρόνο από το ΚΤΕΟ και να εκδίδεται 
σχετικήβεβαίωση.

4. Τον εφοδιασμό της Α.Δ. Κιλκίς με 
δύο καινούργια λεωφορεία για την α
σφαλή μεταγωγή των λαθρομετανα
στών.

5. Την κατασκευή κέντρου υποδοχής 
αλλοδαπών φυγάδων στο νομό Κιλ
κίς.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  
ΑΞ/ΚΩΝ ΧΩΡΟΦ ΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΛΑ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Οι απόστρατοι αστυνομικοί μετά α
πό τα αιματηρά γεγονότα όπου σε συ
μπλοκές μεαδίστακτους κακοποιούς 
αλλοδαπούς και Έλληνες έπεσε πι
στός στο καθήκον ο ΔημήτριοςΖαρο- 
μυτίδης της Α.Δ. Καστοριάς και τραυ
ματίσθηκαν οι άνδρες της Άμεσης 
Δράσης Αττικής Νικόλαος Κατσαρός 
και Σπυρίδων Κοτσάφτης, εκφρά- 
ζουντη συμπάθειάτους προςτηνοικο- 
γένεια του φονευθέντος, τους τραυ- 
ματισθέντες αστυνομικούς και σε ο
λόκληρη την αστυνομική οικογένεια η 
οποίαπληρώνει μετοαίματωνμελών 
της το χρέος προς τηνελληνική κοινω
νία, προασπιζόμενη τα αγαθά της ε
λευθερίας, της τιμής και της περιου- 
σίαςτωνπολιτών.

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ Β ΑΘ Μ Ο Υ  
ΤΟΥ ΑΣΤΥΝ Ο Μ Ο Υ Β'

Στο άρθρο 3 παρ. 2 εδάφιο Γ περί
πτωση (4) του Π.Δ. 6 9 /97  όπως αυτό 
τροποποιήθηκε μετοΠ.Δ. 8 5 /98  ορί- 
ζεταιότι:

"Οι έγγαμοι λαμβάνουν επί πλέον 
πέντε μόρια από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος διατάγματος για κάθεέ- 
τος υπηρεσίας τους μακράντουτόπου 
εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος 
του συζύγου τους που πιστοποιείται με 
βεβαίωση του εργοδότη ή του αρμό
διου ασφαλιστικού φορέα, εφόσον ο
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τόπος αυτός ανήκει σε άλλη περιοχή 
μετάθεσης, απέχει πέραν των τριά
ντα χιλιομέτρων από την έδρα της υ
πηρεσίας του αστυνομικού, ανήκει 
στην περιοχή μετάθεσης του τόπου 
συμφερόντων του και υποβάλλεται 
κατ' έτος αίτηση μετάθεσης για τον 
τόποαυτόν.

Η υποβολή αίτησης για τον ως άνω 
σκοπό επιτρέπεται και στην περί πτώ
ση που δεν έχουν προκηρυχθεί προς 
κάλυψη κενές θέσες του βαθμού 
τους για τη συγκεκριμένη περιοχή με
τάθεσης υπό τον όρο ότι συντρέχουν 
οι αναφερόμενες στην παρ.9 τουάρ- 
θρου 1 2 του παρόντος διατάγματος 
προϋποθέσεις.

ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΟΣ ΤΡΟ ΧΑ ΙΑΣ  
ΜΕ ΤΟ Β ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ  

Π ΛΑΙΣ ΙΟ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η πρόταση της Διεύθυνσης Ο ικονο
μικών με την επωνυμία" Εξοπλισμός 
Υπηρεσιών Τροχαίας που ευρίσκο- 
νται κατά μήκος των οδικών αξόνων 
ΠΑΘΕ και ΕΓΝΑΤΙΑ για τη συμβολή 
τουςστην παροχή ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑ
ΛΕΙΑΣ προς πρόληψη των τροχαίων 
ατυχημάτων και διευκόλυνσητωνχερ- 
σαίων μεταφορών" εντάχθηκε στο Β' 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης μετά από 
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο 
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ στην οποία συμμε
τείχαν από πλευράς Ελληνικής Αστυ
νομίας δύο Αξιωματικοί της Διεύθυν- 
σηςΟικονομικών.

Ο προϋπολογισμός που εγκρίθηκε 
για την χρηματοδότηση της 
προμήθειας του εξοπλισμού της Τρο
χαίας είναι της τάξεως των 300 εκα
τομμυρίων δραχμών και ο εξοπλι
σμός συνίσταται σε 30 οχήματα 
Τροχαίας ισχύος 2.000 cc, 30 συ
σκευές ελέγχου μέθης οδηγών, 
τρεις συσκευές ελέγχου ταχύτητας 
οχημάτων και 60 πινακίδες τρο
χαίας φορητές, αυτοφωτιζόμενες, 
πληροφοριακές και αναγγελίας 
κινδύνου.

Φ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ  
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Με αφορμή την αποστολή από το 
Υπουργείο Ο ικονομικώ ν των 
πρώτων εκκαθαριστικών σημειω
μάτων φορολόγησης και τις έντο
νες δ ιαμαρτυρ ίες πολλών συνα
δέλφω ν που καλούνται να καταβά
λουν επί πλέον φόρο και σε αρκε
τές περιπτώσεις ιδ ια ίτερα  αυξη
μένο από την ΠΟΑΣΥ γνω ρίζοντα ι 
τα ακόλουθα:

1 .Η παρακράτηση φόρου γιατα πεν
θήμερα (αυτό γινόταν μόνο για να υ
πάρχει ευχερέστερος έλεγχος από 
τον Πάρεδρο του ΥΔΤ) κατά το έτος 
1997 έγινε σε ποσοστό 15% επί του 
δικαιουμένου ποσού.

2. Κατά την εκκαθάριση το ποσόν αυ
τό συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο 
τουετήσιουεισοδήματος μεαποτέλε- 
σμα σε όσους το σύνολο αυτό υπερ
βαίνει τα 4.000.000 να υπάγονται 
στη φορολογική κλίμακα του 30% 
που σημαίνει ότι δεν έχουν καταβά
λει φόρο για τα πενθήμερα της τά
ξεως του 1 5% (π.χ. αν κάποιος έχει 
καταβάλει φόρο 50.000 δραχμών 
για τα πενθήμερα του 1997 και το 
ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ε ί
ναι πλέοντων4.000.000 δραχμών 
τότε προκύπτει ότι πρέπει να καταβά
λει άλλες 50.000 δραχμές φόρο 
κατά την εκκαθάριση).

3. Κατά τη διάρκεια του έτους 1997 
και σύμφωνα με οδηγία του Γενικού 
Λογιστηρίου του κράτους κατά την πα
ρακράτηση του φόρου και μέχριτοτέ- 
λος του καλοκαιριού λαμβάνονταν υ
πόψη και το αφορολόγητο ποσό (στε- 
γαστικό, στολής κ.λπ. επιδομάτων, τα 
οποία με το νέο μισθολόγιο καταρ- 
γήθηκαν), με αποτέλεσμα από τον έγ
γαμο με τέκνα να εκπίπτει αφορολό
γητο ποσόν 600.000 δραχμών, από 
τον έγγαμο χωρίς τέκνα 480.000 
δραχμές και απότονάγαμο360.000 
δραχμές σεετήσια βάση.

4. Με τη ψήφιση και χορήγηση (το 
φθινόπωρο) του αντισταθμιστικού ε
πιδόματος εξομάλυνσης με20.000 ή
16.000 ή 12.000 κατά τις ανωτέρω 
κατηγορίες, για τους εναπομείναντες 
μήνες μισθοδοσίας δεν υπολογίζο
νταν το αφορολόγητο ποσόν (ανα- 
φέρεται προηγούμενα) για την πα
ρακράτηση του φόρου, τουναντίον 
προστέθηκε το νέο επίδομα με απο
τέλεσμα το συνολικό ετήσιο φορο
λογητέο εισόδημα να αυξηθεί κατά
880.000 δραχμές ή704.000 δραχ
μές ή 528.000 δραχμές σύμφωνα 
με τις ανωτέρω κατηγορίες, χωρίς 
να γίνει η παρακράτηση του φόρου 
που αναλογούσε τους προηγούμε
νους μήνες με την αύξηση του ε ι
σοδήματος.

Έτσι κατατέθηκαν οι φορολογικές 
δηλώσεις χωρίς ο φόρος που έχουμε 
πληρώσει να ανταποκρίνεται στο συ
νολικό ετήσιο εισόδημα, με αποτέλε
σμα να καλούμεθα σήμερα, μετηνεκ- 
καθάριση της δήλωσης ενός εκάστου 
να καταβάλουμε τον φόρο τον οποίο 
δεν είχαμε προκαταβάλει κατά το 
προηγούμενοέτος.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Με πρόταση του Υπουργού Δημο
σίας Τάξεως αποφασίσθηκε η πρόσ
ληψη στην Ελληνική Αστυνομία, σύμ- 
φωναμεταάρθρα 1 παρ.1 εδαφ.α'και 
5 του Π.Δ. 236/1 988, του ιδιώτη Μ ι
χαήλ Λόγιου, ο οποίος κατέχει τα νό
μιμα προσόντα, με το βαθμό του Υπα- 
στυνόμου Α  για πλήρωση κενής οργα- 
νικήςθέσηςΑξιωματικούΕιδικών Κα
θηκόντων της κατηγορίας Εγκλημα
τολογ ιώ ν Εργαστηρίων, ως φυσικό 
ηλεκτρονικό.

Επίσης με απόφαση του Υπουργού 
Δημοσίας Τάξεως προσλήφθηκαν 
στην Ελληνική Αστυνομία οι ιδιώτες 
Δανάη - Ζαμπία Κανάκη και Δήμητρα 
Εμμανουηλίδου (πτυχιούχοι Τμήμα
τος Ιατρικών Εργαστηρίων) με το 
βαθμό του Αρχιφύλακα για την 
πλήρωση κενών οργανικών θέσεων 
στην κατηγορία του Βοηθητικού Α
στυνομικού Προσωπικού Ειδικών 
Καθηκόντων.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Μεδιάφορα Π.Δ. και αποφάσεις του 
Αρχηγού του Σώματος τέθηκαν σε α
ποστρατεία:

- με το βαθμό του Αστυν. Υποδιευθυ- 
ντήοι Νικόλαος Καμιναράκης και Πα
ναγιώτης Φλώρος (λόγω κα- 
ταλήψεώς του από το όριο ηλικίας) και 
ΔημήτριοςΣφυρής) με αίτησή του).

- με το βαθμό του Αστυνόμου Β' οι 
Χρήστος Δρίβας και Σπυρίδων Τσο- 
μπανάκης.

- με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β1 οι 
Απόστολος Γεωργίου, Νικόλαος Δε- 
ληκωστόηουλος, Κωνσταντίνος Κω- 
στόπουλος, Γεώργιος Κατσένης, Εμ- 
μανουήλΤζελίδης, Παύλος Σολομω- 
νίδης, Ιωάννης Λάμπος, Γρηγόριος 
Χαμπέος, Κωνσταντίνος Μητρογιάν- 
νης και Βασίλειος Ντέμκας.

- με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου 
οι Αθανάσιος Αγιώτατος, Ευάγγελος 
Πράπας, Ζήσης Κοντόπουλος - Κο- 
ντέας, Αλέξιος Χαραλαμπόπουλος, 
ΦίλιπποςΤσιορλίδας, Νικόλαος Χρι- 
στόπουλος, Παναγιώτης Ζούμπος, 
Δημ. Ποραβός, Βασίλειος Σταματό- 
πουλος, ΙωάννηςΛογοθέτης, Μιχαήλ 
Λιάμπας, Δημ. Κολιογιάννης, 
Χρήστος Χαμτζίδης, Νικόλαος Γρη- 
γορέλλης και ΕυάγγελοςΤσώνης.

- μετοβαθμότουΑρχιφύλακαοΠα-

ναγιώτηςΚολτσίδης. Π

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/νος Κούρος
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ΙΐΤΟΡΙΚό KAAFIAOTKftniO
ΙΟΥΝΙΟΣ 1908

•  Τρομοκρατία επικρατεί στη Σάμο. Συλλήψεις και φυλακίσεις πολιτών. 

Όλοι οι Σοφουλικοί υπάλληλοι έχουν παυθεί, και ο ηγεμόνας Κοπάσης συ- 

μπεριφέρεται ως Αλή -πασάς.

•  Η Εθνική Συνέλευση στη Γαλλία νομοθετεί επί αστικών υποθέσεων. 

Ψηφίστηκε το διαζύγιο να εκδίδεται αυτόματα μετά τριετή χωρισμό.

ΙΟΥΝΙΟΣ 1918
•  Βάναυση συμπεριφορά των Βουλγάρων ενργτίον του ελληνικού πλη

θυσμού της Δ. Θράκης. Εκτοπισμοί Ελλήνων ηλικίας 16 μέχρι 45 ετών.

•  Έφτασαν στην Αθήνα επτακόσιοι περίπου εθελοντές από την Αίγυ

πτο, για να καταταγούν στον ελληνικό στρατό.

ΙΟΥΝΙΟΣ 1928
•  Γίνονται προτάσεις χορήγησης δανείου προς την Ελλάδα από τον α- 

μερικανό οίκο Σέλιγκμαν. Υποχωρεί ταυτόχρονα ο αγγλικός οικονομικός 

οίκος Χόμαρ.

•  Στην Ν. Υόρκη έχουμε κατακόρυφη πτώση στις τιμές των μετοχών. 

Πέντε εκατομμύρια μετοχές αλλάζουν κατόχους.

ΙΟΥΝΙΟΣ 1938
•  Η κοινότητα Αμαρουσίου αποφάσισε να χορηγήσει ισόβια σύνταξη 

στον Ολυμπιονίκη Σπ. Λούη.

•  Στο Βερολίνο το Ράιχ καθόρισε ως υποχρεωτική την Εθνική Στρατιω

τική Υπηρεσία προς αντιμετώπιση της ανεργίας.

ΙΟΥΝΙΟΣ 1948
•  Ανακαλύφθηκε ο μηχανισμός επαγρύπνησης του ΚΚΕ στην Αθήνα. Συ- 

νελήφθησαν τα στελέχη και τα μέλη του.

•  Αρχισε σφοδρή επίθεση του στρατού εναντίον των ανταρτών του 

Γράμμου. Μ ετείχαν έξι μεραρχίες.

ΙΟΥΝΙΟΣ 1958
•  Ο Στρατηγός Ντε Γκωλ διορίζεται πρωθυπουργός της Γαλλίας.

•  Ο Εθνάρχης Κύπρου Μακάριος συναντήθηκε στην Αίγυπτο με τον 

Πρόεδρο Νόσερ. Το Κάιρο δείχνει έντονο ενδιαφέρον για το Κυπριακό.

ΙΟΥΝΙΟΣ 1968
•  Σπουδαιότατα αρχαιολογικό ευρήματα στην αρχαία Ήλιδα.

•  Δολοφονήθηκε ο Γερουσιαστής Ρόμπερτ Κέννεντυ από τον ιορδανό 

Σιρχόν Μπισόρα Σιρχόν.

ΙΟΥΝΙΟΣ 1978
•  Τερματίστηκε η πενθήμερη διπλωματική μάχη που έδωσε η ελληνική 

κυβέρνηση για το θέμα της άρσης του εμπάργκο όπλων προς τηνΤουρκία.

•  Τελειώνει στη Ρώμη η δίκη των Ερυθρών Ταξιαρχιών. Είκοσι εννέα ά

τομα καταδικάστηκαν, ενώ δεκαέξι αθωώθηκαν.

ΙΟΥΝΙΟΣ 1988
•  Διατόχθηκε έλεγχος μέσω του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για 

την υπόθεση Κοσκωτό.

•  Με εκδηλώσεις 13 ημερών γιορτάστηκε η χιλιοστή επέτειος από το 

ομαδικό βόπτισμα των Ρως και της ίδρυσης της Ρωσικής Εκκλησίας. □
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Γεώργιο Ζευγώλη. ΑνΒυπαστυνόμο:

Μιχόλη Δαμίγο, Αστυνόμο Α '

Λάβαμε το ποίημά σας με τίτλο "Η αποκριά του 
γέρου" το οποίο δημοσιεύουμε και το οποίο χα
ρακτηρίζεται από παραδοσιακό στίχο, χωρίς ό
μως, να επιτυγχάνεται πάντα η απαιτούμενη ο
μοιοκαταληξία. Το ποίημα, χωρίς να χάνει την ά
ξια λόγου παρουσία του, είναι επηρεασμένο από 
τον ρομαντισμό των Δροσίνη, Γρυπάρη, Μαλα- 
κάση, Πορφύρα και άλλων ποιητών και λογοτε
χνών που ήκμασαν στις αρχές του αιώνα.

Η Α ποκριΑ του τέρογ
Κάποτε σε ένα μέρος σε μια χώρα μακρινή 
ζουσε ένα γεροντάκι -δυστυχούσε δηλαδή- 
και κτυπούσε το κεφάλι και ρωτούσε τι θα πει 
νά 'χει ζήσει τόσα χρόνια δίχως γλέντι στη ζωή

Και έλεγε αχ τι θα γίνει το τριώδι σαν θα μπει 
και αποδώ τα λίγα χρόνια όσα ελπίζει ότι θα ζει 
θα τα χαίρεται με κέφι και με μπόλικο κρασί

Το ποτήρι της ζωής του απογκιόμισε θαρρείς 
και είχε μείνει μια στάλα για να φύγει από τη γη, 
κι ήταν Σάββατο βράδυ, μάλλον Κυριακή 
ήταν τελευταία μέρα μίας αποκριάς 
απ' τις εκατό περίπου της κακής σοδειάς.

Εστολίστηκε ο δόλιος το κουστούμι το λαδί 
ένα σκοροφαγωμένο που το είχε από παιδί 
κι έπειτα απότόσα χρόνια βγήκε στο αέριό 
κι είχε φίλοι μου, ναι είχε κάποιον προορισμό

Και έφθασε σ'ένα κουτούκι λίγο κοσμικό 
-άλλωστε ήθελε να δείξει σαν αφεντικό- 
και παράγγειλε και είπε κάνω μια ευχή, 
και ανχρόνου με υγεία γειά σου βρε ζωή.

και έπειτα άρχισε να γίνει καμιά κατοστή 
τόσα ήταν τα ποτήρια που άδειαζε μαζί 
και έλεγε: "Εβίβα χρόνε πέρασες και συ 
χίλιες δυό οι συμφορές σου, μία χαρά κι αυτή μισή!"

Όλο αυτό μονολογούσε και κινούσε το κεφάλι 
και έδειχνε μετανιωμένος μα και ευχάριστα μαζί 
και ψιθύριζε συγχρόνως "σκότωσα έναν αιώνα 
τι ντροπή!"

Και σαν τέλειωσαν οι ευχές του και ήπιε το κρασί 
ήθελε να φέρει βόλτα με ζεϊμπέκικο βαρύ 
και αδειάσανε την πίστα όλοι μονομιάς 
γιατί χόρευε ένας μάγκας μιας ξεχωριστής νυχτιάς.

Και το κέφι είχε φουντώσει, έδωσε ρυθμό 
και εφώναζε η παρέα"δόστου χόρεψε κι αυτό"

και κανείς δεν ετολμούσε δίπλα του να μπει 
γιατί νόμιζε όπως τότε θα χαλούσε η γιορτή.

Έπειτα φιλιά αγκαλιές, "ζήτω ρε παππού 
έχεις βάλει κάτω νέους χορευτές καλούς.
Και φαντάζομαι τι θά 'σουν, είπε ένας γιος, 
πριν εξήντα τόσα χρόνια όταν ήσουν νιός".

Τότε κύλησε ένα δάκρυ σαν νερό πηγής 
στερεμένης από τα χρόνια διψασμένης γης.
Και δεν τόλμησε να φέρει αντίρρηση καμιά 
απ' τα λόγια του παιδιού του, στων παιδιών του τα 

παιδιά
γιατί νόμισε στ' αλήθεια θά 'ταν συμφορά 
να χαλάσει δίχως λόγο μια εντύπωση γλυκιά.

Τέλος έκλεισε το κέντρο, έφθασε η αυγή 
το φτωχό το γεροντάκι τραγουδάει στη σιγή 
και τρικλίζοντας βαδίζει για μια νέα εποχή.

Και έτσι όταν ήρθε η ώρα και έπεσε βαρύς 
στο σκαλάκι της αυλής του ένιωθε ευτυχής 
γιατί έζησε μια νύχτα και φαντάστηκε ο φτωχός 
ότι ήτανε "ο κάποιος" που είχε πει ο γιος.

τόσο Νικολσϊ$η, Α σ τυφύλακα;

Λάβαμε τα ποιήματα που μας στείλατε. Όπως 
είχαμε επισημάνει και σε παρουσίαση ποιητικών 
πονημάτων σας σε προηγούμενο τεύχος, η 
ποίησή σας χαρακτηρίζεται από πολύ καλά στοι
χεία ελεύθερου στίχου. Σε πολλά ποιήματά σας 
είναι διάχυτη η παρουσία του φωτός. Σας προτεί
νουμε να εμβαθύνετε στον Οδ. Ελύτη, ο οποίος 
πρώτος ανέλυσε την αισθητική του ηλιακού φω
τός στην τέχνη της ποίησης. Επιλέγουμε και δη
μοσιεύουμε το ποίημά σας, με τίτλο "Παρουσία".

Η ΠΑΡΟΥΣίΑ

"Ανάμεσα σε δυό παράθυρα, ερχομού διαφυγής 
Μέσα σε αστραφτερά σεντόνια 
Κύλησε το σώμα, κουρασμένο πάλι!
Και εκεί που το υφαντούργημα με 
Την σάρκα, γινόταν ένα - γαλήνευε 
η πλάση!
Απαλλαγμένη από φροντίδες και θορύβους μας 
Με ένα απόρρητο σημάδι της νύχτας 
Παλλόμενο, καθάριο όνειρο 
Φεγγοβόλησε η επιθυμία!
Να βρει η ψυχή μας, τον προορισμό της...
Έτσι, άνθρωπος εγένετο, ξανά 
Αρμονία, αναλλοίωτη!
Φως!...
Ανάμεσα σε δυό παράθυρα - αισθητή - 
Η παρουσία του κόσμου!"

Λάβαμε το ποίημά σας με τίτλο "Ύμνος στον Ο 
λυμπισμό". Ο  πρωτόλειος συναισθηματικός παλ
μός που διαπερνά το ποίημα, απαντάται σε πολλά 
του είδους και αφορά θεματική στην οποία έχουν 
αναφερθεί πολλοί.

Βασίλειο Παππό. Αστυφύλακα:

Λάβαμε το ποίημά σας, με τίτλο "Αγγελος του 
κόσμου" το οποίο δημοσιεύουμε. Βεβαίως και 
πρέπει να σταθούμε στη ρίμα, εφόσον η προσπά- 
θειά σας κατατείνει στη δημιουργία παραδοσια
κού στίχου. Δεν επιτυγχάνεται η ισοσυλλαβία, αλ
λά το ποίημα έχει αξιοσημείωτο συμβολισμό.

Επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας, σύμ
φωνα με την οποία ο ασχολούμενος με την ποίη
ση, οφείλει να μελετά ποίηση.

Αγγελος του κΔςμου 
Όπου η νύχτα μπροστά τρέχει.
Όπου το φως της σε παιδεύει, 
όπου η αδρεναλίνη πλημμυρίζει...
Ο φύλακας άγγελός σου σε γεμίζει.

Όπου ύποπτα μάτια σε κοιτάζουν.
Όπου χτυπά συναγερμός της προσοχής σου.
Κι όπου το αίμα κυλά στο πάτωμα καυτό, 
ποιόν επικαλείσαι με την προσευχή σου; 
ποιόν ως λυτρωτή σου;

Ακόμα όπου ο φόβος σε τρελλαίνει.
Κι όπου την αγωνία σου πλανεύει 
Εκεί που οίκτος δεν υπάρχει πιά... 
στον άγγελό σου δε ψάχνεις γιατρειά;

Όπου ο κίνδυνος παραμονεύει.
Όταν ο τοίχος την ηρεμία σου συνθλίβει.
Όπου το έγκλημα θεριεύει.
Κι όταν το μυαλό σου αγριεύει, 
ο άγγελός σου σε υπερασπίζει.

Έχεις τον φύλακα άγγελό σου, 
που προστατεύει τον εαυτό σου.
Στην αποχή του ο κόσμος σου θα υποφέρει 
και στο φεγγάρι ανασφάλειες θα φέρει.

Μη πυροβολής τη δημοκρατία, 
την δικαιοσύνη, την ελευθερία, 
τον υποστηρικτή του νόμου σου, 
τον καθησυχαστή του τρόμου σου.
-Θωράκισε τον άγγελό σου.

Χρήστο Καλογερίδπ. Ανδυπαστυνόμο:

Λάβαμε τα ποιήματά σας, τα οποία όμως είναι 
χειρόγραφα. Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε, 

να μας τα αποστείλετε δακτυλογραφημένα. □

Επιμέλεια: Α σ τυ νό μ ο ς  A  '  Β ασ ίλειος Τσαγκάρης
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V

a s a  δ ίκ τ υ ο
« Μ  ΤΕΧΝΙΚΏΝ

®

Στο τετραψήφιο τηλέφωνο 10*13 το κοινό βρίσκει 
όποιο τεχνικό χρειάζεται όποτε τον χρειάζεται

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Διαμερισμάτων 
Καταστημάτων 
Γ ραφείων 
Κουζινών 
Μπάνιων

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
Αποφράξεις - Αποχετεύσεις 
Υδρορροές
Κεντρικές στήλες αποχετεύσεων 
Διαρροές - Υγρασίες 
Κεντρικές αυτόματες θερμάνσεις 
Σώματα καλοριφέρ 
Ηλιακοί θερμοσίφωνες

ΑΛΟΥΜΙΝΟ- 
ΣΙΔΗΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Κάγκελα Αλουμινίου - Σιδήρου 
Κουφώματα Αλουμινίου 
Ράουλα- Ρολλά 
Χωρίσματα - Ψευδοροφές

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Πλακάκια
Βαψίματα, Ελαιοχρωματισμοί 
Τζάκια
Χτισίματα - Γκρεμίσματα 
Σοβατίσματα 
Βιομηχανικά δάπεδα,
Μάρμαρα
Κατασκευές βόθρων - πηγαδ ιών 
Κομπρεσέρ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Πλήρεις εγκαταστάσεις 
Τριφασικές εγκαταστάσεις 
Πιστοποιητικά 
Διαρροές - βραχυκυκλώματα 
Ασφάλειες, πρίζες 
Φωτιστικά, ρελέ 
Κουδούνια - θυροτηλέφωνα 
Συνδέσεις οικιακών συσκευών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΣΥΝΑΡΓΕΡΜΟΙ
Video, TV, CD Players 
Κεντρ ικές κεραίες 
Συνδέσεις - Επισκευές hi-fi 
Δορυφορικές κεραίες 
Κουδούνια Πολυκατοικιών 
Θυροτηλεοράσεις

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ
Φύλαξη χαλιών, μοκετών 
Καθαρισμοί χαλιών 
Επιτόπου καθαρισμοί μοκετών 
Καθαρισμοί Πολυκατοικιών 
Καθαρισμοί Γραφείων 
Απεντομώσεις - Απολυμάνσεις 
Μυοκτονίες

ΜΟΝΩΣΕΙΣ
Ταρατσών
Τοίχων
Κεραμιδιών
Στεγανοποιήσεις

ΠΟΡΤΕΣ - ΤΖΑΜΙΑ
Πόρτες ασφαλείας 
Πόρτες ξύλινες 
Κλειδαρ ιές Ασφαλείας 
Κλειδιά - Κλειδαριές 
Τζάμια - Καθρέπτες 
Γ καραζόπορτες

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ
Ντουλάπια κουζίνας, μπάνιου
Κουφώματα καταστημάτων
Παρκέτα
Λουστραρίσματα
Ταπετσαρίες
Πέργολες

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Πλυντήρια, Κουζίνες,
Φούρνοι, Ψυγεία, 
Μικροσυσκευές 
Συνδέσεις συσκευών

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ηλεκτρ.Υπολογιστές - Επισκευές 
FAX, Εκτυπωτές 
Τηλεφωνικές γραμμές - κέντρα

ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Τοποθετήσεις κλιματιστικών 
Κεντρικές κλιματ. μονάδες 
Συντηρίσεις κλιματιστικών 
Ψύκτες 
Καυστήρες

ΕΙΔΙΚΟ ΤΜ ΗΜ Α ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(συναργερμοί, θωρακισμένες πόρτες, προστατευτικά κάγκελα κλ.π.)

Από την πιό ΜΙΚΡΗ μέχρι την πιό ΜΕΓΑΛΗ εργασία 
σε ΣΠΙΤΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ και ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

10*13 ίο τηλέφωνο πού πρέπει να θυμάστε

GLOBAL BUILDING SYSTEMS Α.Ε. Καιεχάκη 44, Αθήνα Τηλ: 67.75.111 (10 γραμμές) Fax: 67 27 800
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Για ns ελευδερεε ώρεε
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ένας αστέρας, 7. Αρχή... αρχής, 8. Μαχαίρι, 9. Ένας Πελοποννήσιος 

(καθ.], 10. Μυθική χώρα, 12. Γαλλικό εδώ, 13. Μια πόλη, 15. Σύλλογος (καθ.Ι, 

16. Ερωτηματικό, 17. Ένας αριθμός.

ΚΑΘΕΤΑ
1 .Αρχαίο πλοίο, 2. Τα χωρίζει το Π, 3. Ασφαλιστικό αρχικό, 4. Μοχθηρία, 

5. Αντιθετικό, 6. Κατεργασμένα ξύλα, 9. Παλιό ηθοποιός, 11. Φάρμακο, 14. 

Διπλό αντιτίθεται, 16. Όμοια σύμφωνα.

1 2 3 4 5 6

7 | J 8

»  '

I ι 9

10 11 L J 12

13 14 [ J
15 Γ Ί 16

17

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Πιατέλα, 7. Αρχαίος θεός, 8. Γήινη ανωμαλία, 9. Αξια (ουδ.1,11. Ομηρι

κός Αδης, 12.Διπλό... χορευόταν, 14. Ωθήσεις (καθ.Ι, 16. Αμυντικό σύμφωνο 

(αρχικόΙ, 18. Δίφθογγος, 19. Αβέβαια.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Την κράταγε θεός, 2. Τσουβάλι, 3. Ξένο αρνητικό, 4. Προστακτική... πυ

λών, 5. Αρχή... κότας, 6. Σύζυγος του Περικλή, 10. Σπάταλα, 13.Ένα κράτος, 

15. Σήμα κινδύνου, 17. Πρώτα στο αλφάβητο.

I 2 3 4 5 6

7 □ 8

______
\

9 10 □
11 □ 12 13

□ 14 υ

16 17 18

19

Α στυνομικό πρόβλημα
Όταν ο επιθεωρητής έφ τασ ε μαζί με τον αρχιφύλακα Μπάρροου στη 

βίλα του Κώστα Ασλάνη δε μπόρεσε να συγκροτήσει ένα σφύριγμα θαυ

μασμού. Εκτός από το τεράστιο κάτασπρο σπίτι, υπήρχε γύρω από αυτό 

ένας κήπος με μια πισίνα και εξέδρα καταδύσεων.

Ο ιδιοκτήτης διέσχισε τον κήπο για να τους υποδεχτεί. Φορούσε ένα 

κάτασπρο μπουρνούζι.

“Ωραίος νέος και πολύ πλούσιος!", σκέφθηκε ο επ ιθεωρητής Μάκ 

Γκράθ. Ό μορφος και με ρωμαλέο αθλητικό παράστημα. Το μόνο άσχημο 

επάνω του ήταν τα χοντρά μυωπικά γυαλιά του". Τον παρακάλεσαν να τους 

διηγηθείτι ε ίχε συμβεί.

- Έκανα την καθημερινή μου προπόνηση στις καταδύσεις. Σε κάποια 

στιγμή που ήμουν στην εξέδρα έτοιμος για μια ακόμα βουτιό είδα πίσω α

πό ένα δένδρο να ξεπροβάλει ο Στρατός, ο ξάδελφός μου και να με ση

μαδεύει με ένα όπλο.

- Γιατί νομίζετε ότι ήθελε να σας σκοτώσει; ρώτησε με απορία ο αρ- 

χιφύλακας Μπάρρου.

-Ό ταν πέθανε ο θείος μας, άφησε όλη την περιουσία του σε μένα. Από 

τό τε ο Στρατής με μισεί θανάσιμα, και όλο με απειλεί.

- Κατάλαβα, συνεχίστε.

- Μόλις λοιπόν τον είδα, βούτηξα αμέσως και βυθίστηκα στο νερό. Έτσι 

απέφυγα τη θανάσιμη βολή του. Έπειτα βγήκα από την πισίνα και άρχισα να 

τρέχω φωνάζοντας βοήθεια. Μ αζεύτηκε κόσμος και ο Στρατής τόβαλε 

στα πόδια. Πρέπει να τον συλλάβετε για απόπειρα δολοφονίας. Δεν φα

νταζόμουν ότι με μισούσε τόσο πολύ!

-Ίσως ούτε ο ξάδελφός σας μπορεί να φανταστεί ότι εσείς τον μισείτε 

τόσο πολύ, ώστε να θέλετε να τον βάλετε στη φυλακή με μια ψεύτικη κα

τηγορία για απόπειρα δολοφονίας, του απάντησε ο επιθεωρητής.

- Μα... τι λέει...

- Παρακαλώ να μας ακολουθήσετε στο τμήμα. Το ψέμα σας είναι ολο

φάνερο.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Οι ληστές πριν μπουν στο σπίτι, είχαν κόψει το ρεύμα. Ήταν λογικό η 

ξυριστική μηχανή να έκανε θόρυβο;

ΔΟ Κ ΙΜ Α ΣΙΕΣ

Μαγικό τρίγωνο
α) Συμπ ληρώ σ τε το υ ς  

κύκλους με μονοψήφιους α

ριθμούς από το 1 ως το 9, ώ

στε το άθροισμα κάθε πλευ

ράς να ισούται με 20. Κάθε α

ριθμός να γρ α φ ε ί μόνον μία 

φορά.

β) Προσθέσατε οκτώ αριθ

μούς, οι οποίοι συνίστανται α

πό τα ίδια ψηφία (π.χ. 777), ώ

στε να έχ ετε  σύνολο 1.000.
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ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
Στα τέλη του Ιουνίου, λίγο (40 περίπου λεπτά) μετά το ηλιοβασίλεμα, αν 

έχ ετε  υπομονή, θα δείτε κοιτώντας Δ-ΒΔ να κάνει την εμφάνισή του ο Ερ

μής, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα (αριστερά). Αν δεν δείτε όμως 

τον Ερμή, θα απολαύσετε, κοιτώντας προς νότο κοντά στο κέντρο του ου

ράνιου θο

λού, το ν  

Αρκτούρο, 

τον πρώτο 

του ασ τε- 

ρ ι σ μ ο ϋ 

το υ  Βοώ- 

τη, το  λα

μπρότερο 

ίσ ω ς ά

στρο στον 

ο υ ρ α ν ό  

στο τέλος 

του  Ιου

νίου.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΩΝ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:!. ΠΟΛΙΚΟΣ, 7. ΑΡ, 8. KAMA, 9. ΛΑΚΩΝ, 10. ΑΙΑ, 12. ΙΣΙ, 13. ΛΑΜΙΑ, 15. ΟΜΑΣ, 16. ΤΙ,

17. ΣΑΡΑΝΤΑ. ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΑΡΑΛΟΣ, 2. OP, 11. ΙΑΜΑ 9. ΛΑΜΑΡ, 3. ΙΚΑ, 14. ΙΣΑ, 4. ΚΑΚΙΑ, 5. ΟΜΩΣ,

16. ΤΤ, 6. ΣΑΝ Ι̂Α.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:1. ΤΣΑΝΑΚΑ, 7. ΡΑ 8. ΟΡΟΣ, 9. ΙΚΑΝΑ 11. ΑΙΣ, 12. ΤΣΑ, 14. ΩΣΕΙΣ, 16. ΝΑΤΟ, 18. ΑΙ,

19. ΑΒΑΣΙΜΑ ΚΑΘΕΤΑ:!. ΤΡΙΑΙΝΑ, 2. ΣΑΚΙ, 17. ΑΒ, 10. ΑΣΩΤΑ, 3. NON, 15. ΣΟΣ, 4. ΑΡΑΤΕ, 5. ΚΟ, 13. 

ΣΙΑΜ, 6. ΑΣΠΑΣΙΑ.

Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Μηρακούλια

Ο Π Τ Ι Κ Α
Γυαλιά Οράσεως-Γυαλιά Ηλιου 

Φακοί Επαφής-Έγχρωμοι Φακοί 
Ειδικές Παραγγελίες 

Παιδικό Τμήμα
2 0 %  Ε Κ Π Τ Ω Σ Η

< $ >
ΟΠΤΙΚΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Κυριακή Σαντοριναίου
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

resign
Γωγώ Τσιμπερδωνη
Πτυχιούχος Οπτικός

Ιερά οδός 270 -12242 Αιγάλεω 
Τηλ.: 5310407 - 5900735

ΛΕΝΟΡΜ ΑΝ18 - ΑΘΗΝΑ 104 36, τηλ. 52 27 556 - 52 22 204 fax. 52 48 571 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 389 AT. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 65.16.703, 65.16.768

Α ν θέλετε κάθε τύπο μοτοσικλέτας με αληθινή εγγύηση *

το μόνο που έχουμε να συζητήσουμε, ^
είναι ο τροπος πληρωμής, που εσείς θα μας προτείνετε!

ΕΙΔΙΚΕΣ (παλιές) ΤΙΜΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΠΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΧΕΙ 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

\  Κ  Ε Φ 0 Κ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΑΠΟ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ
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1  Την πλήρη ικανοποίη

ση και τα θερμά τους συγ

χαρητήρια εκφράζουν με 

επιστολές τους προς τον 

Υπουργό Δημόσιας Τάξης 

κ. Γεώργιο Ρωμαίο και τον 

Αρχηγό της Ελληνικής Α

στυνομίας κ. Αθανάσιο Βα

σιλόπουλο πολλοί Πρόε

δροι Κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής του Νομού Λευκάδας όπως: 

των Χαραδιατικών, Νυδρίου, Βλυχού, Κατωχωρίου και Αλεξάνδρου καθώς 

και επιχειρήσεων της ιδίας περιοχής, για την επιτυχία του Αστυνομικού 

Σταθμού Βλυχού Ν. Λευκάδας, να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δρά

στες της άγριας δολοφονίας ζεύγους βρεττανών στα Καμιναράτα Κε

φαλληνίας.

Οπως είναι γνωστό, το πρωί του Σαββάτου, 14 Μαρτίου 1998, ο Διοι

κητής του Α.Σ. Βλυχού, Ανθ/μος Παναγιώτης Στεργίου, βοηθούμενος από 

τονΑρχ/κα Γεώργιο Αρματά, εντόπισαν και συνέλαβαν ως υπόπτους τους 

δύο νεαρούς Αλβανούς που περιφερόταν στην παραλία Νυδρίου, συμβά- 

λοντας έτσι τα μέγιστα στην εξιχνίαση του εγκλήματος που συγκλόνισε 

το πανελλήνιο και ιδιαίτερα την ευαίσθητη περιοχή των Ιονίων Νήσων.

1  Ο κ. Σμαρόπουλος Στέργιος που διατηρεί εργαστήριο γουνοποιίας 

στους Μανιάκους Καστοριάς, ευχαριστεί θερμά όλο το προσωπικό και ι

δ ιαίτερα τον Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων της 

Δ/νσης Ασφαλείας Θεσ/νίκης Αστυν. Α' κ. Σωτήριο Γαλάνη, για το υπηρε

σιακό τους ζήλο και την άμεση και έγκαιρη επέμβασή τους που είχε σαν 

αποτέλεσμα τη σύλληψη των δραστών απάτης, μεγάλης αξίας, που έγινε 

σε βάρος του.

1  Ο Πρόεδρος και τα μέλη τουΔ.Σ. του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λιβα

διού Κυθήρων καθώς επίσης και το Εποπτικό Συμβούλιο του ιδίου Συνεται

ρισμού, εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τονΥπαστυνόμο Α' 

κ. Παντελή Βέργο και το προσωπικό του Α.Τ. Κυθήρων, για τις  φιλότιμες, 

άοκνες και συντονισμένες ενέργειες που κατέβαλαν και καταβάλουν μέ

χρι σήμερα προκειμένου να εξιχνιαστεί η απάτη του ελαιολάδου σε βάρος 

του ανωτέρω Συνεταιρισμού και πιστεύουν ότι πολύ σύντομα τα αποτελέ

σματα θα είναι εμφανή.

1  Ο Λοχαγός (ΠΖ) κ. Αλέξανδρος Ανδρούτσος ευχαριστεί θερμά τους 

Αστυφύλακες: Αρμάτα Βασίλειο του Ανδρέα και Τσιρώνη Ιωάννη τουΔημη- 

τρίου, της Σχολής Οδηγών/ΔΙΤΕΝΕ, για τη βοήθεια που του πρόσφεραν στις 11 

Μαρτίου 1998 με το υπ'αριθ. ΕΑ. 10357 όχημα που εκτελούσαν υπηρεσία.

1  Ο κ. Ραυτόπουλος Ανδρέας κάτοικος Πατρών, εκφράζει τις ευχαρι

στίες του προς το Τμήμα Ασφαλείας Θηβών, για την άμεση κινητοποίησή τους 

που είχε σαν αποτέλεσμα να εντοπίσουν φορτηγό της εταιρείας του το οποίο 

είχαν αφαιρέσει άγνωστοι, με εμπορεύματα αρκετών εκατομμυρίων.

1  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας Αρτέμιδος, συγ

χαίρει όλο το προσωπικό του Αστυν. Τ ρήματος της ιδίας Πόλης για το ζήλο 

με τον οποίο εργάζονται προκειμένου να προστατεύσουν την περιουσία 

και τη ζωή των κατοίκων της περιοχής τους.

1  Ο Δ/ντής του Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Αγ. Παρασκευής κ. 

Γεώργιος Τσιάμης, η υπεύθυνη καθηγήτρια κα Μαρία Επιτηδείου και η ο

μάδα μαθητών, πρόληψης των Τροχαίων Ατυχημάτων, εκφράζουν τις ευ

χαρ ιστίες τους προς το Τμήμα Τροχαίας Αγ. Παρασκευής και ιδιαίτερα 

προς: το Διοικητή, Αστυν. Υποδ/ντή κ. Παπαδάκη Γεώργιο και τον Αρχ/κα 

(Μ.Π.Σ.) κ. Σουκαρά Παναγιώτη, για τη συμπαράσταση και βοήθειά τους, κα

τά την πρόσφατη εξόρμηση της ομάδας στη Λ,Μεσογείων στα πλαίσια 

της δράσης της για την πρόληψη των Τροχαίων Ατυχημάτων.

1  Ο Πρόεδρος τη Ενωσης Αστυνομικών Λακωνίας κ. Χρήστος Κοντά- j 

κος, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου συγχαίρει, όλο το προσωπικό j 

του Αστυν. Τμήματος Νεάπολης η οποία, μαζί με το τοπικό Λιμεναρχείο 1

και πολλούς ανώνυμους Πολίτες, προέβησαν πρόσφατα στη διάσωση του 

πληρώματος του πλοίου "ΘΕΟΔΩΡΑ Κ" στον Κάβο Μαλέα.

1 0  Πρόεδρος της Κοινότητας Διγελιωτικών κ. Παναγιώτης Μαγκλάρας 

συγχαίρει όλο το Προσωπικό του Τμήματος Ασφαλείας Αιγίου και ιδια ίτε

ρα τον Αστυν. Β' κ. Διονυση Τσουκαλά, για την επιτυχία τους να συλλάβουν 

τον καταζητούμενο από την ΙΝΤΕΡΠΟΛ κακοποιό, Νικ Ζτοκ.

1  Ο Νομάρχης Ζακύνθου κ. Γιάννης Τουρίκης εκφράζει την πλήρη ικα

νοποίησή του προς την Αστυν. Διεύθυνση Ζακύνθου, για τ ις  σύντονες 

προσπάθειες που καταβάλλει στην καταπολέμηση του κοινού εγκλήματος 

γεγονός που έχει εκτιμηθεί δεόντως -όπως επισημαίνει στην επιστολή 

του- από τους κατοίκους της περιοχής.

1  Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας Πτέραρχος κ. 

Αθανάσιος Τζογάνης εκφράζει τα συγχαρητήριά του προς όλες τις  υπη

ρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, που με οποιονδήποτε τρόπο συμμετείχαν 

στην παροχή προστασίας αλλά και διευκόλυναν τις κινήσεις των Αρχηγών ΓΕΕ- 

ΘΑ της Δυτικοευρωπαϊκής Ενωσης, που έγινε πρόσφατα στην Αθήνα.

" Η σχεδίαση, οργάνωση, εκτέλεση των ενεργειών και η συμπεριφορά 
των αστυνομικών -επισημαίνει στην ευχαριστήρια επιστολή του ο κ. Αρχη
γός- υπήρξε αρίστη" και συνεχίζει:

"Κατέδειξαν υψηλό επαγγελματισμό αλλά και συναίσθηση ευθύνης 
προς την αποστολή τους και συνέβαλαν τα μέγιστα στην επιτυχία του συ
νεδρίου, γεγονός το οποίο προκάλεσε ευμενή εντύπωση και ανάλογα 
σχόλια από τους υψηλούς προσκεκλημένους μας, προβάλλοντας έτσι τη 
χώρα μας."

1 0  Πρόεδρος του Συλλόγου Αθιγγάνων "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" στη Θεσσαλονί

κη κ. Γεωργιάδης Σάββας, επικροτεί και συγχαίρει την πρωτοβουλία του 

Γεν. Αστυν. Δ/ντή Θεσ/νίκης Υποστρατήγου κ. Κώστα Οικονόμου, για τις ε 

νέργειες που έχει κάνει προς όφελος της πόλης και το μεγάλο σεβασμό 

που δείχνει στον Ελληνα πολίτη χωρίς καμία διάκριση.

1 0  Αρχ/κας (ΜΠΣ) κ. Ευάγγελος Βαλλιανός που υπηρετεί στο 2 ο Τμήμα 

Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Δ/νσης Ασφ. Αττικής, εκφράζει τις 

βαθιές του ευχαριστίες για τη θερμή και ειλικρινή συμπαράσταση στο θά

νατο της πολυαγαπημένης του συζύγου, το υ ς : Δ/ντή Ασφαλ. Αττικής Τα- 

ξίαρχο κ. Παπαφίλη Θεόδωρο, Υποδ/ντές Ταξιάρχους κ.κ. Κουτσοσπύρο 

Απόστολο και Βάρσο Αθανάσιο, Προϊστάμενο ΥΔΕΖΙ Αστυν. Υποδ/ντή κ. 

Σύρρο Στυλιανό και προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί Α

στυν. Υπδ/ντή κ. ΤσιουβάραΔημήτριο καθώς και όλο το προσωπικό του ι

δίου Τμήματος

1 Η Μεταναστευτική Ακόλουθος της Πρεσβείας των Η.ΠΑ. στην Αθήνα 

κα Ευαγγελία Κλαπάκη ευχαριστεί θερμά τον Υποδιευθυντή της Δ/νσης Ε

γκληματολογιών Ερευνών Αστυν. Δ/ντή κ. Σκλάβο Ιωάννη και τους Αξιω

ματικούς του Τμήματος του Εργαστηρίου Διερεύνησης Παραχάραξης: Α

στυν Α ' και Υπαστυν. Β' κ.κ. Νικήτα Μ ενεξή και Δεδεμάδη Γεώργιο αντί

στοιχα, για την επιτυχή συμβολή τους στην εκπαίδευση του προσωπικού 

του Αμερικανικού Προξενείου, με αντικείμενο τη διερεύνηση παραχάρα

ξης, πλαστογραφίας και κιβδηλίας.

1  Ευχαριστούμε που συνεργάστηκαν μαζί μας το υ ς : Αστυν.Β' κ.Γεώρ- 

γιο Δασκαλόπουλο (Αθήνα), κ.Π. Καλαμπούκα (Αθήνα), κ. Φώτη Τριάρχη 

(Θεσ/νικη), κα Μαρία Δροσινού (Αθήνα), κα Λίνα Αργυροπούλου (Αθήνα), κ. 

Κων. Κουτρουβέλη (Αθήνα), κα Αγγελική θεοδωρακοπούλου (Παπάγου), κ. 

Νίκο Γλυνά (Ρέθυμνο), κ. Πόνο Αδαμόπουλο (Μεσολόγγι) και κ.κ. Μανόλη 

£ταγάκη και Μανόλη Τσαγλιώτη (Ρέθυμνο).

1  Διόρθωση. Ο δαίμονας του τυπογραφείου χτύπησε διπλά. Σε ευχα

ριστίες του κ. Παπαδόπουλου Παναγιώτη προς τους: ΑστυνΑ' κ. Αραμπα

τζή Αθανάσιο και Ανθυπαστυνόμο κ. Στρίκο Θεόδωρο, το σωστό είναι ότι 

οι ανωτέρω είναι Δ ιοικητές αντίστοιχα του ΤΑ Δράμας και του Αστυν. 

Σταθμού Πρώτης Σερρών.

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ
Η  PR O M O T  ΛΑ ΪΝΟ ΠΟ Υ Λ ΟΣ, μετά από μια συνεχή  ανοδική 
πορεία, είναι σήμερα ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για  όλη την 
Ελλάδα των ελικόπτερων EURO CO PTER, των ειδικών οχημάτων 
MERCEDES-BENZ UNIMOG και των M ERCED ES G 4X4.

Τα οχήματα πολλαπλής χρήσεως UNIM OG και τα ελικόπτερα της 
E U R O C O PT E R  IN TERN A TIO N A L, της μεγαλύτερης εταιρίας 
κατασκευής ελικοπτέρων στην Ευρώπη, είναι προϊόντα διεθνούς 
κύρους και υψηλής τεχνολογίας.

Τα UNIM OG 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 ERCEDES-BENZ.

Τα M ERCED ES 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.
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