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To 1998 απετέλεσε ορόσημο στην εξέλιξη της Ευρωπόλ.

II Σύμβαση επικυρώθηκε τελικά και από τα 15 κράτη μέλη και ετέθη σε ισχύ 

την I η Οκτωβρίου. Η Ευρωπόλ έδωσε, όπως και στο παρελθόν, 

έμφαση στην πρακτική υποστήριξη προς την Αστυνομία 

και τις άλλες υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

μέσω της ανταλλαγής γενικών και ειδικών πληροφοριών 

και με την παροχή σειράς υπηρεσιών, ιδίως ανάλυσης και συντονισμού.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη υπήρξε η σημαντική αύξηση της ποιότητας 

και του πολύπλοκου των περιπτώσεων που αντιμετώπισαν οι Αξιωματικοί 

Σύνδεσμοι της Ευρωπόλ (ΑΣΕ) και οι αναλυτές, η οποία είναι ενδεικτική 

της αύξουσας εμπιστοσύνης που οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν στην Ευρωπόλ.

Η ανάπτυξη νέων μεθόδων ερ
γασίας επέτρεψε στην Ευ
ρωπόλ μια ορθολογική προ

σέγγιση των εργασιών επιβολής του νό
μου. Πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα το 
νέο της καθήκον της εκπόνησης της 
Έκθεσης της ΕΕ για το Οργανωμένο 
Έγκλημα.

Ακόμη, το Συμβούλιο επέκτεινε τις 
αρμοδιότητες της Ευρωπόλ ώστε να πε- 
ριλάβουν την αντιμετώπιση της Τρομο- 
κρατίας και της Παιδικής Πορνογραφί
ας ως ειδικής μορφής εκμετάλλευσης

στο πεδίο της εμπορίας ανθρώπων και 
ζήτησε από την Ευρωπόλ να μελετήσει 
μια ενδεχόμενη περαιτέρω επέκταση ώ
στε να καλυφθεί η πλαστογραφία 
του χρήματος και των μέσων πληρω
μής, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστα
σία του Ευρώ2.

Τώρα που η Σύμβαση ετέθη σε ισχύ, 
μόνο λίγες ρυθμίσεις απομένουν να ο
λοκληρωθούν σε εθνικό επίπεδο.

Δώδεκα κράτη μέλη έχουν επικυρώ
σει και καταθέσει το πρωτόκολλο περί 
προνομίων και ασυλιών του προσωπι

κού της Ευρωπόλ.3 Επιπλέον, πρέπει να 
επιτευχθεί τελική συμφωνία επί του ε
σωτερικού κανονισμού της κοινής επο
πτικής αρχής.4

Τέλος, δύο κράτη μέλη έχουν υπογρά
ψει το διμερές πρωτόκολλο περί προνο
μίων και ασυλιών των Αξιωματικών 
Συνδέσμων και των οικογενειών τους.5

Όσον αφορά τη νέα υποδομή, γίνο
νται οι τελικές προετοιμασίες ώστε η 
Ευρωπόλ να αναλάβει πλήρως τα καθή- 
κοντά της εντός του 1999.6
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Δραστηριότητας

Ανταλλαγή πληροφοριών

Η ανταλλαγή γενικών και ειδικών 
πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων 

υπηρεσιών επιβολής του νόμου των 
κρατών μελών μέσω των Αξιωματικών 
Συνδέσμων της Ευρωπόλ (ΑΣΕ) αυξή
θηκε όσον αφορά το πολύπλοκον και 
την ποιότητα το 1998. Προς βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας της καθημε
ρινής τους εργασίας, οι ΑΣΕ χρησιμο
ποιούν τώρα ένα υπερσύγχρονο σύστη
μα ανταλλαγής πληροφοριών.

Από 2.298 αιτήσες που υπεβλήθησαν 
από τα κράτη μέλη (3 από αυτές από α
ναλυτές της Ευρωπόλ που εργάζονται 
υπό την καθοδήγηση κράτους μέλους) 
προέκυψαν 9.782 ερευνητικές δραστη
ριότητες και εξειδικευμένες υπηρεσίες 
από τους ΑΣΕ και τις εθνικές μονάδες, 
παρέχοντας στο αιτούν μέρος πληροφο
ρίες ποικίλλης πολυπλοκότητας. Η ση
μαντική αύξηση (+8.64%) του αριθμού 
των σχετικών απαντήσεων, σε σύγκρι
ση με τον αριθμό των αιτήσεων, επιβε
βαιώνει την τάση για μια περισσότερο 
πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ των 
ΑΣΕ και των εθνικών μονάδων καθώς 
και μεταξύ ΑΣΕ και αναλυτών, σε αντί
θεση προς την εφαρμογή ενός απλού 
μηχανισμού αίτησης/απάντησης.

Επίσης, οι εθνικές μονάδες Ευρωπόλ 
των κρατών μελών φροντίζουν να λαμ
βάνει η Ευρωπόλ μόνο τις πλέον κατάλ
ληλες υποθέσεις, ούτως ώστε η εργασί
α να κατανέμεται όσον το δυνατό πιο α
ποτελεσματικά μεταξύ των διαφόρων 
οργανώσεων που ασχολούνται με το έ
γκλημα σε διεθνές επίπεδο (ICPO-I- 
ντερπόλ, WCO-Παγκόσμια Οργάνωση 
Τελωνείων, το “πλαίσιο Σένγκεν” και 
άλλες ρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένων 
και των διμεριον αξιωματικών συνδέ
σμων.

Στους ακόλουθους πίνακες 1 και 2 
εμφαίνεται ο αριθμός των υποβληθει- 
σών αιτήσεων και των απαντήσεων των 
κρατών μελών καθώς και των απαντή
σεων των αναλυτών της Ευρωπόλ για 
την ανάλυση εγκλημάτων.

Από το σύνολο των αιτήσεων, 1383 
είχαν σχέση με ναρκωτικά (60% έναντι 
61% το 1997), 177 με ξέπλυμα βρώμι
κου χρήματος (8% έναντι 9% το 1997), 
338 με δίκτυα παράνομης μετανάστευ
σης ( 15% έναντι 19% το 1997), 304 με

Πίνακας 1 (γενική επισκόπηση)

Υποβληθείσες αιτήσεις Απαντήσεις στις αιτήσεις που 
υπέβαλαν άλλα κράτη μέλη

1998 1997 1998 1997

Εθνικά Γραιρεία 2295 2.607 9.782 8.964
Αναλυτές Ευρωπόλ 3 175 201
Σύνολο 2.298 2.607 9.957 9.165

Πίνακας 2 (λεπτομερή στοιχεία)

Υποβληθένι α αιτήματα Απαντήσεις πα αιτήματα

1998 1997 1998 1997

Αυστρία 54 92 334 306
Βέλγιο 187 204 834 1020
Λανία 125 144 346 333
Φινλανδία 97 66 208 190
Γαλλία 259 197 751 710
Γερμανία 475 667 1489 1187
Ηνωμένο Βασίλειο 394 474 728 661
Ελλάδα 56 33 308 259
Ιρλανδία 44 76 266 269
Ιταλία 108 124 913 685
Λουξεμβούργο 15 19 259 265
Κάτω Χώρες 205 208 1735 1603
ΙΙορτογαλία 125 159 304 330
Ισπανία 53 47 987 885
Σουηδία 98 97 320 261

Αναλυτές Ευρωπόλ 3 0 175 201

Σύνολο’ 2298 2607 9957 9165

λαθρεμπόριο κλεμμένων οχημάτων 
(13% έναντι 8% το 1997), 96 με εμπο
ρία ανθρώπων (4% έναντι 3% το 1997).

Οι δραστηριότητες ανταλλαγής πλη
ροφοριών μπορούν να διακριθούν στις 
εξής κατηγορίες:

•  σε 1945 περιπτώσεις, δηλαδή 85% 
του συνολικού αριθμού (2139, 82%, το 
1997) η EDU/Ευρωπόλ προέβη σε τα
χεία και αξιόπιστη ανταλλαγή γενικών 
και ειδικών πληροφοριών για διεξαγό
μενες έρευνες και άλλες δραστηριότη
τες στον τομέα της εφαρμογής του νό
μου στα κράτη μέλη,

•  σε 230 περιπτώσεις, 10% του συ
νόλου (318, 12%, το 1997) απαιτήθη

καν ειδική εμπειρία και αναλυτική υπο
στήριξη, και έτσι οι έρευνες στα κράτη 
μέλη διεξήχθηκαν με την άμεση υπο
στήριξη των ΑΣΕ από τα ενδιαφερόμε
νο κράτη μέλη και άλλου προσωπικού 
της Ευρωπόλ,

•  σε 123 περιπτώσεις, 5% του συνό
λου (150, 6%, το 1997) οι ΑΣΕ έδωσαν 
συντονιστική υποστήριξη σε διεξαγόμε
νες πολυμερείς δραστηριότητες εφαρ
μογής του νόμου (π.χ. ελεγχόμενες πα
ραδόσεις). Ο αριθμός των ελεγχόμενων 
παραδόσεων ήταν 46 έναντι 62 του 
προηγούμενου έτους (-25%). Η μείωση 
αυτή προέκυψε από νέους διακανονι
σμούς των Εθνικών Μονάδων Ευρωπόλ
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για να χρησιμοποιούν την Ευρωπόλ κα
νονικά όχι για διμερείς διασυνοριακές 
επιχειρήσεις, αλλά κυρίως για πολυμε
ρείς επιχειρήσεις.

Παράνομη εμπορία 
ναρκωτικών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να 
πλήττεται σοβαρά από την ευρείας κλί
μακας παραγωγή και εμπορία παρανο
μίαν ναρκωτικών.

Για να παράσχει τα σχετικά δεδομένα 
στα κράτη μέλη, η Ευρωπόλ συνέταξε 
την τέταρτη ετήσιά της Έκθεση σχετικά 
με την κατάσταση της παραγωγής και 
λαθρεμπορίας ναρκωτικών στην Ευρω
παϊκή Ένωση, η οποία βασίζεται στις 
συνεισφορές των κρατών μελών, σε 
πληροφορίες από τρίτα κράτη και οργα
νώσεις καθώς επίσης και από ανοιχτές 
πηγές.

Η έκθεση περιγράφει την εξέλιξη 
σχετικά με τους διάφορους τύπους ναρ
κωτικών, τις περιοχές προέλευσης και 
διαμετακόμισης, τις οδούς λαθρεμπορί
ας προς την Ένωση και εντός αυτής, τις 
τάσεις, τις διωκτικές δραστηριότητες 
και τις πολιτικές πρωτοβουλίες εντός 
της ΕΕ.

Η έκθεση περιέχει επίσης επισκόπη
ση του ναρκοτουρισμού και στατιστικές 
περί των κατασχέσεων. Επίσης, η Ευ
ρωπόλ συνέχισε την παραγωγή επισκό
πησης των τιμών των ναρκωτικών σε 
τακτική βάση, με πηγή δεδομένα από 
κράτη μέλη και ανοιχτές πηγές.

Η βάση δεδομένων LOGO της Ευρω
πόλ συνέχισε να συλλέγει πληροφορίες 
για δισκία “έκσταση” που κατεσχέθη- 
καν εντός της ΕΕ και αναπτύχθηκε πε
ραιτέρω (484 διαφορετικοί λογότυποι 
ταξινομήθηκαν μέχρι τον Δεκέμβριο 
του 1998) ώστε να εντοπίζονται διασυν
δέσεις μεταξύ κατασχέσεων.

Ο καθορισμός των χημικών χαρακτη
ριστικών των συνθετικών ναρκωτικών 
και το σύστημα δεικτών καθαρότητας 
των ναρκωτικών εκπονήθηκαν σε στενή 
συνεργασία με την ΒΚΑ (Γερμανική Ο
μοσπονδιακή Αστυνομία) και το ENFSI 
(Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εγκληματολογικών 
Εργαστηρίων).

Στο πλαίσιο του Συστήματος Έγκαι
ρης Προειδοποίησης, (Early Warning 
System) η Ευρωπόλ, σε στενή συνεργα
σία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακο
λούθησης των Ναρκωτικών και της Το
ξικομανίας (EMCDDA) και τις εθνικές

μονάδες, ανέλυσε τους κινδύνους τόσο 
για την υγεία όσο και για την κοινωνία 
που προκύπτουν από δύο πρόσφατα εμ- 
φανισθείσες ουσίες, την MBDB και την 
4-ΜΤΑ, με στόχο τη θέσπιση νομοθετι
κών και αστυνομικών μέτρων.

Εκπονήθηκε εγχειρίδιο για να βοηθή
σει τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου 
των κρατών μελών στις δράστη ριότητές 
τους κατά των εργαστηρίων παρανόμων 
ναρκωτικών κια διανεμήθηκε στα κρά
τη μέλη για χρήση από τις αρμόδιες αρ
χές.

Έγινε δεκτό ευνοϊκά και ζητήθηκε 
σημαντικός αριθμός πρόσθετων αντιτύ
πων από υπηρεσίες επιβολής του νό
μου. Ευρίσκεται υπό σύνταξη εγχειρί
διο που θα βοηθήσει τις υπηρεσίες επι
βολής του νόμου σε δράσεις κατά τις 
παράνομης καλλιέργειας κάνναβης.

Το σχέδιο για τη Λατινική Αμερική 
σχετικά με τα καρτέλ της κοκαΐνης ανέ
λυσε πληροφορίες από αρκετές διαφο
ρετικές εθνικές έρευνες για να εντοπί
σει διάφορες εγκληματικές ομάδες με 
δράση στο λαθρεμπόριο και τη διανομή 
κοκαΐνης προς και εντός της ΕΕ, τα βα
σικά εμπλεκόμενα πρόσωπα, τις οδούς 
του λαθρεμπορίου, modus operandi κα
θώς και τη συνεργασία μεταξύ των δια
φόρων ομάδων. Αυτό συνέβαλε στην 
πρόοδο και συνεργασία των εθνικών ε
ρευνών.

Τέλος, οι Δανικές αρχές και η Ευρω
πόλ θέσπισαν επιχειρησιακό σχέδιο για 
τις συμμορίες μοτοσυκλετιστών, με ε
νεργό συμμετοχή ορισμένων κρατών 
μελών, με στόχο την εξάρθρωση των α- 
ναμεμιγμένων εγκληματικών ομάδων.

Παράνομη Μετανάστευση

Η παράνομη μετανάστευση ελέγχεται 
όλο και περισσότερο από το οργανωμέ
νο έγκλημα και αποτελεί όλο και μεγα
λύτερη απειλή για τα κράτη μέλη.

Σε συνεργασία με την Task Force του 
Σένγκεν και με βάση αναλύσεις διαβι- 
βασθέντων δεδομένων, ελήφθησαν όλα 
τα προκαταρκτικά μέτρα για την έναρξη 
και την περαιτέρω ανάπτυξη ενός σχε
δίου καταπολέμησης δικτύων ιρακινής 
παράνομης μετανάστευσης..

Η Ευρωπόλ εκδίδει επίσης δελτίο 
πληροφοριών για την παράνομη μετα
νάστευση σε τακτική βάση από τον Α
πρίλιο 1997, το οποίο θεωρείται χρήσι
μο όργανο για τη μετάδοση πληροφο
ριών που προέρχονται από κράτη μέλη,

διεθνείς οργανώσεις ή από έρευνες α
ξιωματικών της Ευρωπόλ σε ανοιχτές 
πηγές.(opens sources).

Εκπονήθηκε μια γενική έκθεση της 
κατάστασης για τον καθορισμό του πε
δίου και της έκτασης των προβλημάτων 
που απειλούν το σύνολο της ΕΕ καθώς 
και τον εντοπισμό των κυρίων τάσεων, 
έτσι ώστε να ληφθούν πολιτικές αποφά
σεις, μέτρα ελέγχου και να διεξαχθούν 
οι σχετικές έρευνες.

Ολοκληρώθηκε το στρατηγικό τμήμα 
του Βαλκανικού Σχεδίου για την παρά
νομη μετανάστευση. Με βάση την έκ
θεση, η Ευρωπόλ και τα κράτη μέλη α
ποφάσισαν να αναπτύξουν επιχειρησια
κές προτάσεις για την αντιμετώπιση συ
γκεκριμένων εγκληματικών οργανώσε
ων ή modi operandi.

Τέλος, η Ευρωπόλ διασφαλίζει ότι ό
λες οι πρωτοβουλίες αναπτύσσονται 
συμπληρωματικά με αυτές άλλων οργα
νώσεων που ασχολούνται με την παρά
νομη μετανάστευση σε διεθνές επίπεδο 
με τις κατάλληλες επαφές σε τακτική 
βάση και την επισκόπηση όλων των 
πρωτοβουλιών που αφορούν χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης..

Εμπορία ανθρώπων

Συντάχθηκε έκθεση σχετικά με την 
κατάσταση της εμπορίας ανθρώπων α
πό την Κεντρική και την Ανατολική Ευ
ρώπη, βασισμένη σε υλικό από οκτώ 
κράτη μέλη.

Μέσα από δύο συνεδριάσεις εμπειρο
γνωμόνων κατέστη δυνατή η ενεργός α
νταλλαγή επιχειρησιακών πληροφο
ριών προς άμεση υποστήριξη των διε- 
ξαγομένων ερευνών και έγιναν οι πρώ
τες επαφές με υποψήφιες χώρες και 
μη κυβερνητικούς οργανισμούς για 
να βελτιωθεί η γνώση περί του φαι
νομένου και του αντικτύπου του 
στην ΕΕ.

Ο ορισμός της εμπορίας ανθρώπων 
που επισυνάπτεται στη Σύμβαση Ευρω
πόλ τροποποιήθηκε για να συμπεριλη- 
φθεί και η παιδική πορνογραφία στα 
πλαίσια της αρμοδιότητας της Ευ
ρωπόλ, ως ειδική μορφή εκμετάλ
λευσης στο πεδίο της εμπορίας αν
θρώπων.8

Τέλος, η Ευρωπόλ συνέβαλε με την 
ειδική της εμπειρία σε διάφορα ερευνη
τικά προγράμματα (Πανεπιστήμιο 
Dublin City και Πανεπιστήμιο Gent - 
πρόγραμμα STOP).
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Παράνομη 
εμπορία οχημάτων

Η Ευρωπόλ ανεμίχθη σε αρκετές 
έρευνες για την καταπολέμηση 

δικτύων υπευθύνων για το οργανωμένο 
λαθρεμπόριο κλεμμένων οχημάτων τό
σο εντός της ΕΕ όσο και από αυτήν. 
Διοργανώθηκαν συνεδριάσεις με εμπει
ρογνώμονες από όλα τα κράτη μέλη, τις 
υποψήφιες χώρες, την Επιτροπή και την 
Ιντερπόλ, για την εκτίμηση της εγκλη
ματικής απειλής, της εξεύρεσης μιας 
κοινής στρατηγικής και τη έναρξη επι
χειρησιακών σχεδίων.

Το δεύτερο εξάμηνο του 1998 έγιναν 
προπαρασκευαστικές εργασίες για τις 
δραστηριότητες του 1999 με επίκεντρο 
την κοινή δράση ελέγχου εκ μέρους των 
αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, τη 
μελέτη και την προετοιμασία συμβου
λών σχετικά με μηχανισμούς προστασί
ας κατά της κλοπής και την ανάπτυξη 
κοινού συστήματος για τις στατιστικές 
περί κλεμμένων οχημάτων.

Ξέπλυμα χρημάτων

Συντάχθηκε έκθεση για τον εντο
πισμό ελλείψεων όσον αφορά 

την αποτελεσματικότητα των μέτρων 
καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμι
κου χρήματος στα κράτη μέλη, που πε
ριέχει και προτάσεις βελτίωσης.

Ένα πιλοτικό σχέδιο της Ευρωπόλ, 
που ολοκληρώθηκε το 1998 με τη συμ
μετοχή επτά κρατών μελών, για σύστη
μα παρακολούθησης εγκληματογενών 
εσόδων/περιουσιακών στοιχείων από 
και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω 
επιλεγμένων διεθνών αεροδρομίων, ο
δήγησε σε προτάσεις για τη θέσπιση α
ναγκαίας νομοθεσίας και εκπαίδευσης 
προσωπικού.

Η Ευρωπόλ συνέβαλε στη μελέτη που 
ανέλαβε η ομάδα λογιστικής KPMG για 
ένα μηχανοργανωμένο σύστημα βάσης 
δεδομένων επιπέδου ΕΕ για τις ύποπτες 
συναλλαγές. Επίσης, η Μητροπολιτική 
Αστυνομία του ΗΒ, μαζί με την Ευρωπόλ, 
οργάνωσαν εκπαιδευτικό σεμινάριο για 
το ξέπλυμα χρημάτων, το οποίο χρημα
τοδοτήθηκε από το πρόγραμμα OISIN.

Άρχισαν οι ενέργειες για την ίδρυση 
βιβλιοθήκης με πληροφορίες για το ξέ
πλυμα βρώμικου χρήματος. Αυτό πρό
κειται να γίνει με αποφυγή αλληλοεπι- 
καλύψεων με ανάλογους στόχους του

Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών 
για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών 
(UNDCP) και της Ομάδας Egmont.

Λόγω έλλειψης χρόνου για τη συλλο
γή αριθμητικών στοιχείων σε εθνικό ε
πίπεδο, και λόγω του γεγονότος ότι οι 
συνεισφορές ορισμένων κρατών μελών 
πρέπει να αναπτυχθούν ακόμη περισσό
τερο, η σχεδιαζόμενη μελέτη για τις ορ
θές πρακτικές στις έρευνες για το ξέ
πλυμα βρώμικου χρήματος δεν ολοκλη
ρώθηκε ακόμη.

Άλλες πρωτοβουλίες

Τρομοκρατία

Μετά από τη σχετική μελέτη 
σκοπιμότητας που συνέταξε η 

Ευρωπόλ, το Συμβούλιο με απόφαση 
του (Δεκέμβριος 1998) επέκτεινε την ε
ντολή της Ευρωπόλ ώστε να συμπερι- 
ληφθεί η τρομοκρατία από τη στιγμή που 
θα αναλάβει τις δραστηριότητές της.

Ανατολικοευρωπαϊκό 
Οργανωμένο Έγκλημα

Η Ευρωπόλ έλαβε μέρος σε δύο 
συνεδριάσεις αξιωματικών συν

δέσμων με κύρια δραστηριότητα στη 
Ρωσία καθώς και σε εργασίες αξιολόγη
σης συγκεκριμένων υποθέσεων με στό
χο τον εντοπισμό των νομικών και λει
τουργικών προβλημάτων και των ορ
θών πρακτικών στη συνεργασία για την 
επιβολή του νόμου τόσο με τη Ρωσία ό
σο και με άλλα Ευρωπαϊκά κράτη.

Η Ευρωπόλ συνέταξε έκθεση για τις 
δραστηριότητες ανατολικοευρωπάϊκών 
ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος 
με αντίκτυπο στην ΕΕ, με αποτέλεσμα 
την έναρξη ερευνών από τα κράτη μέλη 
και την ανάπτυξη μελλοντικών συγκε
κριμένων σχεδίων.

Το ΕΥΡΩ

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων 
της ΕΕ για την προστασία του 

μελλοντικού νομίσματος ΕΥΡΩ, η Ευ
ρωπόλ ανέπτυξε προτάσεις για επιχει
ρηματική δράση υπό την ιδιότητά της 
ως συντονιστικός φορέας των υπηρε
σιών εφαρμογής του νόμου της Ε.Ε.

Οπως προτάθηκε από την Ευρωπόλ, 
το Συμβούλιο (Δεκέμβριος 1998) κάλε- 
σε το Διοικητικό Συμβούλιο να προω
θήσει τις προετοιμασίες για τη μελλο
ντική επέκταση της εντολής της Ευρω
πόλ στην παραχάραξη χρήματος και άλ
λων μέσων πληρωμής και να προβεί σε 
εκτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώ
σεων, συμπεριλαμβανομένων των απαι
τήσεων σε προσωπικό.

Έγκλημα
υψηλής τεχνολογίας

Με βάση πληροφορίες από επι
χειρησιακές πηγές, η Ευρωπόλ 

εκπόνησε μελέτη για την Πολυτομεακή 
Ομάδα (Multidisciplinary Group) για 
την υψηλή τεχνολογία τη συνδεόμενη 
με το οργανωμένο έγκλημα με σκοπό 
να προβεί σε συστάσεις για περαιτέρω 
δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένω
σης-

Πρότυπο πληροφοριών

ΗΕυρωπόλ ανέπτυξε ένα “πρότυ
πο πληροφοριών” με στόχο την 
θέσπιση κοινών εννοιών και διαδικα
σιών για την ανταλλαγή πληροφοριών 
και τις κοινές εργασίες σχετικά με πλη

ροφορίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 
με τα κράτη μέλη.

Επίκεντρο αποτελούν :
♦  η έννοια και οι ορισμοί των πλη

ροφοριών,
♦  η γενική επεξεργασία των πληρο

φοριών,
♦  καθήκοντα και οι ρόλοι των συμ- 

μετεχόντων,
♦  σενάρια για τον χειρισμό των πλη

ροφοριών,
♦  εισαγωγή (input), έξοδος(οιηριιΐ) 

και αποτέλεσμα της επεξεργασίας πλη
ροφοριών.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη ενέκριναν 
συγκεκριμένες πρακτικές κατευθυντή
ριες γραμμές για την καθημερινή συ
νεργασία.

Ειδικές τεχνικές

Το εγχειρίδιο των ελεγχόμενων παρα
δόσεων ανανεώθηκε τακτικά και χρησι
μοποιήθηκε συχνά για την προπαρα- 
σκευή και διενέργεια ελεγχόμενων πα-
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ραδόσεων από τους ΑΣΕ και τις υπηρε
σίες εφαρμογής του νόμου στα κράτη 
μέλη. Προχώρησε περαιτέρω η ετοιμα
σία της οργάνωσης ομάδας τεχνικής και 
επιχειρησιακής υποστήριξης, συμπερι- 
λαμβανομένης της κατάλληλης εκπαί
δευσης.

Ανάλυση εγκλημάτων

Μαροχή αναλυτικής 
εμπειρίας σε κράτη μέλη και 

ομάδων εσωτερικών σχεδιασμιόν

Εξακολούθησε να παρέχεται αναλυτι
κή στήριξη σε έρευνες και επιχειρήσεις, 
υπό τον έλεγχο των κρατών μελών. Τα 
κράτη μέλη ήταν νομικά υπεύθυνα για 
τη συλλογή, ανάλυση και διανομή των 
δεδομένων. Χάρη στην αύξηση του α
ναλυτικού της προσωπικού, η Ευρωπόλ 
μπόρεσε να ανταποκριθεί σε όλα τα αι
τήματα για αναλυτική στήριξη των Ε
θνικών Μονάδων Ευρωπόλ και των φο
ρέων του Τρίτου Πυλώνα.

Επίσης, η Ευρωπόλ παρέσχε αναλυτι
κή εμπειρία σε εργασίες βάσει σχεδίων 
που εκρίθησαν χρήσιμες για τα κράτη 
μέλη.

Τα αποτελέσματα ερευνών ανοικτών 
πηγών-open sources-( συνήθως εντός 24 
ωρών) βοήθησαν τις επιχειρησιακές ο
μάδες στα κράτη μέλη με την ανεύρεση 
πρόσθετω, σχετικών με τις έρευνές τους 
πληροφοριών.

Η κατανομή του αναλυτικού έργου 
για το 1998 εμφαίνεται στον παρακάτα) 
πίνακα.

Το 1998 συνεχίστηκαν επίσης πέντε 
επιχειρησιακά και δύο στρατηγικά σχέ
δια που είχαν αρχίσει το 1997.

Οι επιχειρησιακές αναλύσεις που πα
ρέσχε η Ηυρωπόλ κατέδειξαν βασικές

διασυνδέσεις στα πλαίσια ερευνών και 
επιχειρήσεων και έδειξαν επίσης πολλές 
προηγουμένως άγνωστες διασυνδέσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων που είχαν αναλη- 
φθεί σε διάφορα κράτη μέλη.

Η στήριξη παρεσχέθη όχι μόνον ε
ντός του κτιρίου της Ευρωπόλ, αλλά και 
στα κράτη μέλη που υπέβαλαν σχετική 
αίτηση και ζητήθηκαν τεχνικές συμβου
λές, γνώσεις και ενίσχυση για να δοθεί 
στήριξη σε μια συγκεκριμένη περίπλο
κη υπόθεση.

Έκθεση για το 
Οργανωμένο Έγκλημα

Η Ευρωπόλ εκπόνησε την Έκθεση 
της ΕΕ για το Οργανωμένο Έγκλημα, 
σε δύο εκδόσεις, σε στενή συνεργασία 
με την Αυστριακή Προεδρία και το Δί
κτυο Επαφής και Στήριξης των κρατών 
μελών.

Εισήχθη μηχανισμός ελέγχου με δια
σταύρωση των δεδομένων στη μεθοδο
λογία που χρησιμοποιήθηκε για την έκ
θεση ώστε να εξασφαλισθεί η συνέπεια 
των διαφόρων εθνικών συνεισφορών 
και μια συντονισμένη προσέγγιση στην 
εφαρμογή των συμπερασμάτων και συ
στάσεων τόσο εντός της Ευρωπόλ όσο 
και με άλλα όργανα της ΕΕ και κράτη 
μέλη.

Προετοιμασία 
μεθόδων και δομής για 

μελλοντική αναλυτική εργασία

Σύμφωνα με τη συνεχιζόμενη ανά
πτυξη της Ευρωπόλ και τις σχέσεις της 
με τα κράτη μέλη, οι αναλυτικές δρα
στηριότητες διαρθρώθηκαν έτσι ώστε 
να αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες της 
οργάνωσης, έχοντας τη δυνατότητα ου-

ΙΙίναχας 2 Αιτήσεις συνδρομής
Αιτήσεις συνδρομής 
(Στρατηγικής και 
Επιχειρησιακής) 1998 1997
Ετήσιες εκτιμήσεις 5 5
Αιτήματα μείξονος σημασίας 61 43
Αευτερεΰοντα αιτήματα 191 τα οποία κατέληξαν 212 (που κατέληξαν

σε 1687 έρευνες σε 1680 έρευνες
σε ανοικτές πηγές) σε ανοικτές πηγές)

σιαστικής και αποτελεσματικής απά
ντησης στις αιτήσεις. Χάρη σ’αυτή τη 
δυνατότητα προωθήθηκαν οι μέθοδοι 
εργασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε
τοιμαζόμενες διαδικασίες για τις μελλο
ντικές επιχειρησιακές εργασίες στα αρ
χεία δεδομένων προς ανάλυση.

Εναρμόνιση
των αναλυτικών μεθόδων και 

της εςειδικευμένης υποστήριξης

Η Ευρωπόλ τάχθηκε υπέρ μίας μείζο- 
νος διάσκεψης αναλυτών με επικεφα
λής τη βρετανική Εθνική Υπηρεσία 
Πληροφοριών στον τομέα του Εγκλή
ματος (NCIS) σύμφωνα με τη γνώμη 
που εκφράσθηκε σε προηγούμενες δια
σκέψεις αναλυτών ότι η Ευρωπόλ θα 
πρέπει, όποτε είναι δυνατό, να στηρίζει 
εθνικές πρωτοβουλίες στον τομέα της 
ανάλυσης.

Η αρχή της Ευρωπόλ όσον αφορά την 
ευρύτερη ενημέρωση για την αναλυτική 
εργασία αναδείχθηκε περαιτέρω με τη 
διοργάνωση του 3ου και 4ου εβδομα
διαίου κύκλου μαθημάτων στρατηγικής 
ανάλυσης και πληροφοριών, τους οποί
ους παρακολούθησαν 49 αντιπρόσωποι 
από 14 κράτη μέλη, καθώς και από το 
Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για 
το διεθνή έλεγχο των ναρκωτικών 
(UNDCP), την Παγκόσμια Οργάνωση 
Τελωνείων (WCO), τη Μονάδα Συ
ντονισμού για την Καταπολέμηση 
της Απάτης (UCLAF) και την Ευ- 
ρωπόλ.

Η επιτυχία αυτών των μαθημάτων και 
η αυξανόμενη ζήτηση θέσεων σε αυτά 
οδήγησε στον προγραμματισμό δύο α
κόμη κύκλων μαθημάτων για το 1999.

Κατευθυντήριες γραμμές 
για την αναλυτική εργασία

Ανταποκρινόμενη στο αίτημα για κα
τευθυντήριες γραμμές στον τομέα της 
αναλυτικής εργασίας σε επίπεδο ΕΕ 
που να λαμβάνουν υπόψη τους νομι
κούς όρους που περιβάλλουν τη “Σύμ
βαση Ευρωπόλ’’ και τους “κανονισμούς 
για τα αρχεία δεδομένων εργασίας προς 
ανάλυση”, η Ευρωπόλ συμμετείχε επί 
πολλούς μήνες στην προετοιμασία του 
εν λόγω σημαντικού εγγράφου.

Στη διαδικασία περιλαμβάνεται η 
διοργάνωση και η συμμετοχή σε διάφο-
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ρες συνεδριάσεις της ομάδας σχετικά με 
το εν λόγω θέμα, τις οποίες παρακολού
θησαν αντιπρόσωποι ενός περιορισμέ
νου αριθμού κρατών μελών που προ- 
σφέρθηκαν εθελοντικά.

Το κείμενο ολοκληρώθηκε και το τε
λικό έγγραφο αναμένεται να τυπωθεί 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 1999.

Κέντρα ειδικοτήτων.9

Το ευρετήριο ειδικών προσόντων, ι
κανοτήτων και ειδικών γνώσεων για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου ε
γκλήματος στα κράτη μέλη, που φέρει 
την επωνυμία “Κέντρα Ειδικοτήτων- 
Centres of Excellence”, έχει διευρυνθεί 
προκειμένου να διευκολύνει τη συνερ
γασία μεταξύ των κρατών μελών και 
της Ευρωπόλ στον τομέα της εφαρμο
γής του νόμου.

Μέχρι το τέλος του έτους, εισήχθη- 
σαν στο ευρετήριο 259 καταχωρήσεις 
(κέντρα Ειδικοτήτων) και διανεμήθη
καν περίπου 1300 αντίγραφα της περί
ληψης του ευρετηρίου σε όλα τα κράτη 
μέλη, στις ένδεκα γλώσσες των κρατών 
μελών.

Συντάχθηκε πίνακας του ευρετηρίου 
των κέντρων εικοτήτων στην αγγλική, ο 
οποίος διανεμήθηκε στους αξιωματι
κούς συνδέσμους των κρατών μελών, 
με σκοπό να καταστεί χρησιμότερο το 
ευρετήριο.

Την 1η Οκτωβρίου 1998 τέθηκε σε ε
φαρμογή η ρύθμιση για την προστασία 
των προσωπικών στοιχείων των κέ
ντρων εικοτήτων.

Τριάντα κέντρα εικοτήτων οργανι
σμών που δεν ασχολούνται με την ε
φαρμογή του νόμου καθώς και οργανώ
σεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
καταχωρήθηκαν σε χωριστό σύστημα, 
ως “πιθανά”. Μόλις χορηγηθεί η άδεια 
καταχώρησης αυτών στο ευρετήριο, θα 
ζητηθεί από τα τρίτα μέρη να συμβά
λουν στο ευρετήριο καταθέτοντας την 
εμπειρία τους.

Τεκμηρίωση και 
Πληροφορίες Ανοικτών Πηγών

Κατά τη διάρκεια του έτους παρασχέ
θηκαν στο προσωπικό της Ευρωπόλ 
και στους αξιωματικούς συνδέσμους 
πληροφορίες ανοικτών πηγών συμπερι
λαμβανομένων και ειδήσεων, που εμπί
πτουν στο πεδίο αρμοδιότητάς τους.

Το υλικό αυτό διατίθεται εντός ωρών 
από τη δημοσίευσή του, επτά ημέρες 
την εβδομάδα και σε εικοσιτετράωρη 
βάση.

Για να διευκολυνθεί η διαχείριση των 
τεράστιων ποσοτήτων πληροφοριών, 
που υπερβαίνουν τα χίλια νέα άρθρα 
κάθε ημέρα, προτείνεται στο προσωπι
κό να εγγράφεται σε ομάδες ειδικών εν
διαφερόντων και στη συνέχεια του πα
ρέχονται οι σχετικές πληροφορίες από 
ανοικτές πηγές αρκετές φορές την ημέ
ρα.

Ο αριθμός των διαθέσιμων θεμάτων 
αυξήθηκε από 83 τον Ιανουάριο και σε 
112 το Δεκέμβριο, παρέχοντας, κατ'αυ- 
τόν τον τρόπο, τη δυνατότητα στους 
χρήστες να καθορίζουν με μεγαλύτερη 
ακρίβεια το είδος πληροφοριών που 
τους ενδιαφέρει.

Το δεύτερο εξάμηνο του έτους προσε- 
λήφθη νέο προσωπικό, καθιστώντας έ
τσι δυνατή την επανέναρξη της κανονι
κής λειτουργίας της βιβλιοθήκης, περι- 
λαμβανομένης της καταλογογράφησης 
και της διακίνησης εξειδικευμένων ε
ντύπων στους τομείς εγκλημάτων που 
ενδιαφέρουν την Ευρωπόλ, αλλά και 
στην ανάπτυξη του website της Ευρω
πόλ στο Ίντερνετ10 και της (εσωτερι
κής) υπηρεσίας Ίντρανετ.11

Συμπέρασμα

Τα κράτη μέλη12 και το Συμβούλιο α
ναγνώρισαν την αξία και το ρόλο της 
Ευρωπόλ στην αντιμετώπιση του διε
θνούς οργανωμένου εγκλήματος, πράγ
μα το οποίο αντικατοπτρίζεται στην 
αυξανόμενη πολυπλοκότητα των υ
ποθέσεων που ανατίθενται στην Ευ
ρωπόλ και των ερευνών που διεξήχθη- 
σαν, καθώς και στην επέκταση των αρ
μοδιοτήτων της.

Οι προετοιμασίες για τη μετάβαση α
πό τη Μονάδα Ναρκωτικών της Ευρω
πόλ στην Ευρωπόλ, συνιστούν μείζονα 
διοικητική, νομική, τεχνική και οργα
νωτική πρόκληση.

Οι περισσότερες από τις σχετικές 
ρυθμίσεις έχουν ήδη γίνει. Όσο εξελίσ
σεται η οργάνωση, καθίσταται όλο και 
σημαντικότερο να γίνεται ορθή χρήση 
των αυξανόμενων πόρων που θα χρειά
ζεται η Ευρωπόλ ώστε να μπορέσει α- 
ντεπεξέλθει στις μελλοντικές της αρμο
διότητες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 Το κείμενο αποτελεί μέρος του εγγράφου υπ’ 
άριθμ. 6190/2/99 REV 2-EUROPOL 4 από 26 
Φεβρουάριου 1999. Οι παρεμβάσεις του υπογρά- 
φοντος περιορίζονται στην επιλογή των κυριοτέ- 
ρων σημείων, στο σχολιασμό, όπως φαίνεται στις 
υποσημειώσεις, καθώς και σε ορισμένες μετα- 
φραστικές/ερμηνευτικές αλλαγές για την καλύτε
ρη δυνατή απόδοση του κειμένου.

2 Ήδη με την από 29 Απριλίου 1999 Απόφαση 
του Συμβουλίου, η αρμοδιότητα τη Ευρωπόλ ε
πεκτάθηκε και σε αυτόν τον τομέα.

2 Σήμερα απομένουν μόνο η Ιταλία και η Γαλ- 
λία οι οποίες αναμένεται να ολοκληρώσουν τις 
διαδικασίες επικύρωσης εντός του μηνός Μαίου.

4 Ο εν λόγω κανονισμός ήδη εγκρίθηκε από το 
Συμβούλιο την 29 Απριλίου 1999.

-s Μέχρι σήμερα τα περισσότερα κράτη μέλη έ
χουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες και αναμένεται 
όπως το αργότερο μέχρι αρχές Ιουνίου όλα τα 
κράτη μέλη να έχουν επικυρώσει το σχετικό πρω
τόκολλο.

6 Ως πιθανή ημερομηνία έναρξης των δραστη
ριοτήτων της Ευρωπόλ θεωρείται η 1 Ιουλίου 
1999.

7 Σε ό,τι αφορά το σύνολο των αιτημάτων, πα- 
ρατηρείται μία μείωση σε σύγκριση με το 1997 
της τάξης του 13,44 %. Πρέπει, λοιπόν να ση
μειώσουμε ότι η μείωση αυτή οφείλεται, κυρίως, 
στην μειωμένη δραστηριότητα που παρουσίασαν 
οι μεγάλες χώρες, όπως, για παράδειγμα, η Γερ- 
μανία με ποσοστό -40,42 %, η Βρεταννία με - 
20,30 %, η Ιταλία με -14,81 %. Αντιθέτως, η Ελ
λάδα παρουσίασε αύξηση δραστηριότητας σε πο
σοστό +69,69 %.

 ̂Απόφαση του Συμβουλίου της 3-4 Δεκεμβρί
ου 1998.

9 Κοινή Δράση του Συμβουλίου της 29 Νοεμ
βρίου 1996.

10 Η διεύθυνση του website της Ευρωπόλ εί
ναι: www.europol.eu.int

11 Πρόκειται για ένα εσωτερικό και λίαν απο
τελεσματικό σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας 
μεταξύ όλων των τμημάτων της Ευρωπόλ που πα
ρέχει πληροφορίες σχετικά με συνεδριάσεις, επι
σκέψεις, έγγραφα του Συμβουλίου και άλλες 
πληροφορίες δημόσιου χαρακτήρα..

12 Οι εκπρόσωποι Tps Ελλάδας στο Διοικητικό
Συμβούλιο (Management Board) της Ευρωπόλ, 
πού είναι το εποπτικό και ελεγκτικό όργανο των 
δραστηριοτήτων της, είναι ο Δ/ντης της Δ/νσης 
Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Υ.Δ.Τ. 
Ταξίαρχος κ. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος (τακτικό 
μέλος) και ο Δ/ντής της Δ/νσης Δημόσιας Ασφά
λειας του Υ.Δ.Τ. Αστυν. Δ/ντής κ. ΠΑΛΛΑΣ 
Κων/νος (αναπληρωματικό μέλος). Ο

Επιμέλεια: 
Αστυνόμος Β ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ 

Ευάγγελος, Υπεύθυνος των Δημοσίων 
Σχέσεων της Ευρωπόλ
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Το οργανωμένο έγκλημα είναι φαινόμενο που εδώ και δεκαετίες απασχολεί τα Κράτη,
τις Κυβερνήσεις και τις κοινωνίες σ' ολόκληρο τον κόσμο. 

Σήμερα είναι γενικά παραδεκτό ότι, το οργανωμένο έγκλημα 
έχει αποκτήσει διακρατικό - παγκόσμιο χαρακτήρα και 

οργανωμένες εγκληματικές ομάδες δρουν σε περισσότερες από μία χώρες ταυτόχρονα.
Το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα αποτελεί πλέον έναν 

πονοκέφαλο για Κυβερνητικές υπηρεσίες και Διεθνείς Οργανισμούς, 
έναν πονοκέφαλο που, δυστυχώς, δυναμώνει συνεχώς και επηρεάζει έμμεσα,

αλλά και άμεσα, την εθνική ασφάλεια πολλών χωρών. 
Λέγεται δε, ότι αποτελεί μία πρόκληση στην εθνική κυριαρχία και ότι

αν δεν ελεγχθεί η εξάπλωσή του, θα οδηγήσει 
στην υπονόμευση του Έθνους - Κράτους στο νέο ανατέλλοντα αιώνα.

Ο ορισμός του διε
θνούς οργανωμέ
νου εγκλήματος, 

λόγω της ιδιαιτερότητας και 
της πολυπλοκότητας που πα
ρουσιάζει η εγκληματική αυτή 
δραστηριότητα, αποτέλεσε και 
αποτελεί σημείο διαφωνιών σ' 
όλα τα διεθνή fora, όμως σε γε
νικές γραμμές, ως διεθνές ορ
γανωμένο έγκλημα, ορίζεται : 
"η οργάνωση προσώπων που 
έχει ως σκοπό την άσκηση ε
γκληματικής δραστηριότητας

σε διαρκή βάση, προκειμένου 
να αποκομίσει οικονομικά ο
φέλη και να ελέγξει εθνικές και 
διεθνείς καταστάσεις”.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ε- 
γκληματολογικής Αστυνομίας 
(INTERPOL) υιοθέτησε με α
πόφασή το 1998, στα πλαίσια 
του πρώτου συμποσίου για το 
οργανωμένο έγκλημα, που έγι
νε στη Λυών της Γαλλίας, τον 
ακόλουθο ορισμό : “Οργανω
μένο έγκλημα είναι κάθε επι
χείρηση ή ομάδα ατόμων που

εμπλέκεται σε διαρκή παρά
νομη δραστηριότητα, η οποί
α έχει ως πρωταρχικό σκοπό 
την απόκτηση κερδών, ανε
ξάρτητα από τα εθνικά σύνο
ρα”.

Άλλωστε, το κενό της απου
σίας ενός κοινού και ενιαίου ο
ρισμού του Οργανωμένου Ε
γκλήματος έχει διαπιστωθεί 
και στις εργασίες των Οργά
νων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Για να καλυφθεί το κενό αυτό 
προσδιορίσθηκαν, στα πλαίσια

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 
χαρακτηριστικά του Οργανω
μένου Εγκλήματος (έγγραφο 
ENFOPOL 16! REV 1), που 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τους οι εθνικές αρχές, για να ε
ξετάσουν μία παράνομη δρά
ση, ως μορφή οργανωμένου ε
γκλήματος. Μετά από μαρα
θώνιες συζητήσεις συμφωνή- 
θηκε από τις χώρες - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι, για 
να χαρακτηρισθεί μία πράξη 
ως οργανωμένο έγκλημα, θα
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πρέπει να συντρέχουν έξι (6) 
τουλάχιστον από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά, μεταξύ των ο
ποίων θα πρέπει να συμπερι- 
λαμβάνονται οπωσδήποτε τα 
αναφερόμενα στα σημεία (1), 
(3), (5) και (11) :

1. Συνεργασία μεταξύ περισ
σοτέρων των δύο προσώπων.

2. Καταμερισμός των καθη
κόντων.

3. Μεγάλη ή απροσδιόριστη 
χρονική διάρκεια.

4. Κάποια μορφή πειθαρχίας 
και ελέγχου.

5. Υπόνοιες διάπραξης σο
βαρών ποινικών αδικημάτων.

6. Διεθνής δράση.
7. Χρήση βίας ή άλλων μορ

φών εκφοβισμού.
8. Χρήση εμπορικών ή επι

χειρησιακών δομών.
9. Εμπλοκή σε νομιμοποίη

ση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες (ξέπλυμα χρή
ματος).

10. Άσκηση επιρροής στους 
τομείς της πολιτικής, των μέ
σων μαζικής ενημέρωσης, της 
δημόσιας διοίκησης, των δικα
στικών αρχών ή της οικονομί
ας.

11. Επιδίωξη κέρδους ή ι
σχύος, ως βασικός στόχος.

Το εθνικό Κράτος, αν και 
παραμένει και σήμερα ο κύ
ριος “δρώντας” στο παιγνίδι 
της διεθνούς πολιτικής, εν τού- 
τοις μειώνεται η επιρροή του, 
τόσο σε σχετικά, όσο και σε α
πόλυτα μεγέθη, ειδικά στον το
μέα της οικονομίας, λόγω της 
αυξανόμενης παγκοσμιοποίη
σης και αλληλεξάρτησης. Δύ
σκολα μπορεί να αγνοηθεί η 
εμφάνιση στη διεθνή σκηνή 
και η αυξανόμενη βαρύτητα 
μιας σειράς διεθνικών παραγό
ντων, όπως περιφερειακών ο
λοκληρώσεων - συσσωματώ
σεων, διεθνών οργανισμών, 
πολυεθνικών εταιριών - συ
μπεριλαμβανομένων και μέ
σων μαζικής ενημέρωσης πα
γκόσμιας εμβέλειας : π.χ. το 
CNN) - μη Κυβερνητικών Ορ
γανώσεων (Greenpeace, Διε
θνής Αμνηστεία, κ.λ.π.) και 
διεθνικών εγκληματικών οργα
νώσεων. Άμεση συνέπεια εί
ναι η “διάβρωση” μέρους της 
κυριαρχίας του έθνους - κρά
τους. Φαινόμενα, όπως η πα

ράνομη μετανάστευση, η διε
θνοποίηση της παραγωγής και 
της χρηματο-οικονομίας υπο
νομεύουν την ικανότητα ενός 
Κράτους να ελέγχει τη μοίρα 
του.

Το διεθνές οργανωμένο έ
γκλημα, “φρούτο” της τελευ
ταίας περίπου δεκαετίας, έχο
ντας μία περιορισμένη αρχικά 
σφαίρα δραστηριοτήτων, πήρε 
στη συνέχεια εκτεταμένες δια
στάσεις, διαφοροποιώντας κα
τά τρόπο σημαντικό τις δρα- 
στηριότητές του. Ειδικότερα, 
με το πέρασμα του χρόνου οι 
τομείς δραστηριότητας των Ε
γκληματικών Οργανώσεων 
πολλαπλασιάστηκαν και από 
τους παραδοσιακούς τομείς 
της πορνείας, της παράνομης 
διακίνησης όπλων και των 
ναρκωτικών επεκτάθηκαν 
στους τομείς της παράνομης 
διακίνησης πυρηνικών ουσιών, 
του εμπορίου ανθρωπίνων ορ
γάνων, της λαθρομετανάστευ
σης και της νομιμοποίησης του 
βρώμικου χρήματος. Οι εγκλη
ματικές οργανώσεις κατάφε- 
ραν σε μικρό χρονικό διάστη
μα να προσαρμοσθούν στο 
καινούργιο διεθνές περιβάλ
λον, αφού πέτυχαν να μετα
βληθούν σε πραγματικές πο
λυεθνικές εγκληματικές οργα
νώσεις. Η δράση τους δεν κα
λύπτει μόνο τις πλούσιες και 
τις βιομηχανικά αναπτυγμένες 
χώρες, αλλά επεκτείνεται, τό

σο στις φτωχές όσο και στις υ
πό ανάπτυξη χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, η ανά
πτυξη των διεθνών επικοινω
νιών και η ευρύτερη επικράτη
ση της οικονομίας της αγοράς, 
μετά το τέλος του Ψυχρού Πο
λέμου, οδήγησαν στην εντυπω
σιακή αύξηση του όγκου του 
διεθνούς εμπορίου, συναλλα
γών και των άμεσων διεθνών 
επενδύσεων, καθώς και του α
ριθμού πολυεθνικών επιχειρή
σεων. Οι παράγοντες, αυτοί, σε 
συνδυασμό με την ευκολία των 
διεθνών μετακινήσεων και επι
κοινωνιών και τη διαπερατότη
τα των διεθνών συνόρων σε 
πολλές περιοχές του κόσμου 
(όπως για παράδειγμα στην 
πρώην ΕΣΣΔ), συνήργησαν 
στη δημιουργία μιας ενιαίας 
παγκόσμιας αγοράς για παρά
νομα αγαθά και δραστηριότη
τες και δημιούργησαν πρόσφο
ρο έδαφος για την αλματώδη 
αύξηση του διεθνικού εγκλή
ματος (transnational crime), 
της τρομοκρατίας, του εμπορί
ου ναρκωτικών και της δια
φθοράς.

Ειδικότερα, η τεράστια αύ
ξηση των εμπορικών συναλλα
γών (εισαγωγών - εξαγωγών) 
ευνόησε τις παράνομες δρα
στηριότητες, αφού οι Τελω
νειακός Υπηρεσίες μέρος μόνο 
του συνολικού όγκου αγαθών 
και εμπορευμάτων μπορούν να 
ελέγξουν. Παράλληλα, παρα

τηρείται “ηλεκτρονική” μετα
κίνηση δισεκατομμυρίων δο
λαρίων παράνομου χρήματος 
στον “κυβερνοχώρο” και η δο
μή και οι ισχύουσες συνθήκες 
στην παγκόσμια χρηματιστη
ριακή αγορά βοηθούν το “ξέ
πλυμα” και τη νομιμοποίηση 
των τεράστιων αυτών χρηματι
κών ποσών. Οι “μαφιόζοι” 
χρησιμοποιούν το INTERNET 
για επικοινωνία, ενώ το ξέπλυ
μα χρήματος γίνεται σε μεγάλο 
βαθμό, αλλά όχι αποκλειστικά, 
σε εξωτικά νησιά με εξαιρετι
κά χαλαρούς τραπεζικούς κα
νονισμούς.

Στις παράνομες δραστηριό
τητες που γνωρίζουν ιδιαίτερη 
άνθηση περιλαμβάνεται το 
δουλεμπόριο λαθρομετανα
στών, η ηλεκτρονική πειρατεί
α, το λαθρεμπόριο ανθρωπίνων 
οργάνων, σπανίων ζώων, τοξι- 
κών αποβλήτων και πυρηνικού 
υλικού υψηλής τεχνολογίας.

Σε εθνικό επίπεδο, βασικό 
χαρακτηριστικό του Κράτους 
αποτελεί ο έλεγχος επί του ε
θνικού εδάφους, που παραβιά- 
ζεται στην πράξη από την ανι
κανότητα ελέγχου επί της πα
ράνομης εισαγωγής όπλων, 
παράνομης εισόδου ανθρώπων 
και παράνομης διακίνησης 
ναρκωτικών. Ουσιαστικά, πρό
κειται για μια σαφή μείωση της 
εθνικής κυριαρχίας. Εξάλλου, 
το διεθνικό οργανωμένο έ
γκλημα και οι διεθνείς εγκλη-
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ματικές οργανώσεις απειλούν :
•  Την εθνική κυριαρχία των 

Κρατών.
•  Τις Κοινωνίες.
•  Τα άτομα.
•  Την εθνική σταθερότητα 

και την κρατική εξουσία.
•  Τις δημοκρατικές αξίες 

και τους θεσμούς του Κρά
τους.

•  Τις εθνικές οικονομίες.
•  Τους οικονομικούς οργα

νισμούς.
•  Τη δημοσιοποίηση ή ιδιω

τικοποίηση και
•  Την ύπαρξη και ανάπτυξη 

μιας παγκόσμιας υγιούς κοινω
νίας.

Ιδιαίτερα, τονίζεται η απειλή 
της κοινωνικής σταθερότητας 
σε διάφορες περιοχές του πλα
νήτη και κυρίως σε Χώρες που 
βρίσκονται στο στάδιο της με
τάβασης προς τη δημοκρατία, 
στις οποίες οι νεοεμφανισθεί- 
σες μεγάλες εσωτερικές ανισό
τητες στους κόλπους των κοι
νωνιών τους ευνοούν την ανά
πτυξη του εγκλήματος. Σε κά
ποιες δε περιπτώσεις παρατη- 
ρείται και η δημιουργία “πα
ράλληλων" και “συμβιωτικών” 
οικονομικών και πολιτικών δο
μών. Βεβαίως, οι εγκληματι
κές οργανώσεις δεν επιθυμούν 
σκόπιμα στις περιπτώσεις αυ
τές να καταστρέφουν το σύ
στημα, αφού κύρια επιδίωξή 
τους είναι η εκμετάλλευσή 
του.

Περαιτέρω, σενάρια περί 
διεθνούς του εγκλήματος (pax 
mafiosa) δεν φαίνεται, προς το 
παρόν τουλάχιστον, να ευστα- 
θούν. Υπάρχουν, ωστόσο, απο
δείξεις για περιορισμένης κλί
μακας, περιστασιακή ή μόνιμη 
συνεργασία ανάμεσα σε ε
γκληματικές οργανώσεις, ενώ 
πιο “προωθημένη” είναι η συ
νεργασία εγκληματικών οργα
νώσεων στο πλαίσιο της λεγά
μενης "Διεθνούς των Ναρκωτι
κών". Σύμφωνα με υπολογι
σμούς ειδικών υπηρεσιών του 
Ο.Η.Ε., το εμπόριο ναρκωτι
κών αποτελεί μια παγκόσμια 
βιομηχανία με κύκλο εργασιών 
750 δισεκατομμύρια $ ετησίως 
περίπου και είναι κατώτερο 
μόνο από το εμπόριο πετρελαί
ου και πετρελαιοειδών. Σύμ
φωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, ο

συνολικός τζίρος οργανωμέ
νου εγκλήματος : 1 τρισεκα
τομμύριο $ ετησίως (4% πε
ρίπου της παγκόσμιας οικο
νομίας).

Είναι γνωστές, εξάλλου, οι 
συνέπειες της διάδοσης και ευ- 
ρείας χρήσης ναρκωτικών ου
σιών, τόσο στις χώρες παρα
γωγής (κρατική διαφθορά, με
γάλος αριθμός χρηστών), όσο 
και στις χώρες διαμετακόμισης 
(διαφθορά κρατικών υπαλλή
λων και αξιωματούχων), και ι
διαίτερα στις χώρες διάθεσης 
(μεγάλος αριθμός χρηστών, 
αύξηση εγκληματικών πράξε
ων, διαφθορά κρατικών οργά
νων, τεράστιο οικονομικό κό
στος για περίθαλψη χρηστών 
και καταπολέμηση του εμπο
ρίου ναρκωτικών).Τα ναρκω
τικά αποτελούν μια ωρολογια
κή βόμβα στα θεμέλια των α
ναπτυγμένων, αλλά και των α
ναπτυσσόμενων χωρών, και ο 
σχεδιασμός και η εφαρμογή 
μιας παγκόσμιας στρατηγικής 
για την αντιμετώπιση της απει
λής αυτής θα πρέπει να αποτε- 
λέσει στόχο υψηλής προτε
ραιότητας.

Όπως καταδεικνύεται από τα 
όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα, 
το οργανωμένο έγκλημα απο
τελεί πλέον μια πληγή στο σώ
μα της κοινωνίας μας και απει
λεί με τη διείσδυση που επιχει
ρεί σε συγκροτημένους τομείς 
επιχειρηματικής δραστηριότη
τας και την οικονομική ισχύ 
που αυτή συνεπάγεται να απο
κτήσει και πολιτική ισχύ, με 
τελικό στόχο την ανατροπή 
των υπαρχόντων κανόνων λει
τουργίας του δημοκρατικού 
πολιτεύματος με τον έλεγχο 
της εξουσίας, κλονίζοντας έτσι 
την εμπιστοσύνη των πολιτών 
προς τους θεσμούς. Το διεθνές 
έγκλημα οργανώνεται όλο και 
περισσότερο, απλώνοντας τα 
μαύρα φτερά του σε περισσό
τερες χώρες, επωφελούμενο, 
κατά πολύ, από την ελεύθερη 
κυκλοφορία προσώπων, εμπο
ρευμάτων, υπηρεσιών και κε
φαλαίων.

Οι τεχνολογικές καινοτομί
ες, όπως το INTERNET και οι 
ηλεκτρονικές τραπεζικές υπη
ρεσίες, αποδεικνύονται άκρως 
κατάλληλα οχήματα, είτε για
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την τέλεση αξιόποινων πράξε
ων, είτε για τη διοχέτευση των 
κερδών που αποφέρουν αυτές 
οι φαινομενικά νόμιμες δρα
στηριότητες. Η απάτη και η 
δωροδοκία λαμβάνουν τερά
στιες διαστάσεις, σε βάρος πο
λιτών και θεσμικών οργάνων.

Αν και η καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος, ε
ντός των Κρατικών ορίων, α
ποτελεί μια από τις παλαιότε- 
ρες δραστηριότητες των δια
φόρων Κρατών, ελάχιστη ε
μπειρία υπάρχει στην αντιμε
τώπιση του διεθνικού οργανω
μένου εγκλήματος. Τα προβλή
ματα είναι πολλά και συνίστα- 
νται στην έλλειψη συντονι
σμού ελέγχων, στην ύπαρξη 
διαφορών στις εθνικές νομοθε
σίες, οι οποίες λειτουργούν υ
πέρ των εγκληματιών, σε πολ
λές δε χώρες επικρατούν συν
θήκες ανασταλτικές για την ε
πιβολή των απαραίτητων κα
τασταλτικών μέτρων και ελέγ
χων. Η έλλειψη, επίσης, μιας 
διεθνούς σύμβασης για το έ
γκλημα επιτείνει τη δυσκολία 
ενός κοινού και διεθνώς απο
δεκτού ορισμού των εγκλημα
τικών οργανώσεων, ενώ οι πα
ραδοσιακές μέθοδοι καταστο
λής εμφανίζονται ανεπαρκείς 
και αναποτελεσματικές.

Στον εσωτερικό τομέα, οι 
Κυβερνήσεις δεν είναι κατάλ
ληλα προετοιμασμένες και ε
ξοπλισμένες για να αντιμετω
πίσουν τέτοια προβλήματα και 
απειλές, για τις οποίες απαιτεί
ται καθολική αντιμετώπιση α
πό ένα σύνολο αρμόδιων Κρα
τικών υπηρεσιών.

Σε διεθνές επίπεδο, για την, 
κατά το δυνατόν, καταπολέμη
ση του διεθνικού εγκλήματος 
είναι απαραίτητος ο υψηλός 
βαθμός συνεργασίας ανάμεσα 
σε κυβερνήσεις και τον ιδιωτι
κό τομέα, ο αυστηρότερος έ
λεγχος του διεθνούς χρηματο
οικονομικού τομέα, η αποτελε
σματικότερη λειτουργία διε
θνών αστυνομικών υπηρεσιών 
(INTERPOL, EUROPOL), κα
θώς και άλλων ειδικευμένων 
Υπηρεσιών.

Βεβαίως, ο αγώνας για την 
καταπολέμηση του διεθνούς 
οργανωμένου εγκλήματος πρέ
πει να είναι διαρκής και άτε

γκτος, αλλά πάντοτε όμως με 
νόμιμα μέσα και με πλήρη σε
βασμό των αρχών του κράτους 
δικαίου, της δημοκρατίας και 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
χωρίς να λησμονείται ότι η 
προστασία των αξιών αυτών α
ποτελεί το λόγο ύπαρξης της 
καταπολέμησης του οργανω
μένου εγκλήματος.

Η χώρα μας, ειδικότερα, ως 
Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης, καταβάλλει ιδιαί
τερες προσπάθειες, μαζί με 
τους εταίρους της, για τη θω- 
ράκιση της κοινωνίας από την 
διαβρωτική διείσδυση και την 
ολέθρια απειλή του οργανωμέ
νου εγκλήματος. Μέσα στα 
πλαίσια της κατάργησης των ε
λέγχων στα εσωτερικά σύνορα 
και τη δημιουργία ενός ενιαίου 
χώρου, όπου θα κυκλοφορούν 
ελεύθερα άτομα, αγαθά και υ
πηρεσίες, η οργανωμένη ε
γκληματικότητα έχει ήδη κα
ταστεί διεθνής, προσπαθώντας 
να εκμεταλλευτεί κάθε επικερ
δή δραστηριότητα που της 
προσφέρεται, διαθέτοντας τε
ράστια οικονομικά μέσα, τε
χνολογικό εξοπλισμό, αλλά και 
νομική και λογιστική υποστή
ριξη, σε σημείο τέτοιο, που σε 
αρκετές περιπτώσεις οι Διωκτι
κές Αρχές αδυνατούν να αντι- 
δράσουν έγκαιρα και αποτελε
σματικά. Το στοιχείο ακριβώς 
αυτό της διεθνοποίησης απαι
τεί σύμφωνη μένη δράση και 
καλή συνεργασία μεταξύ των 
Κρατών - Μελών της Ένωσης 
και με Τρίτες Χώρες, ιδιαίτερα 
με εκείνες που συνορεύουν μα
ζί τους, με αντικειμενικό σκο
πό και στόχο την αναχαίτιση 
της νέας αυτής απειλής. □

Το παραπάνω θέμα αποτε
λεί εισήγηση του Αστυνόμον A ’ 
κ. Μιχαήλ Βετονλη, προέδρου 
της Π.ΕΝ.Α.Α., στο 4ο Συνέ
δριο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Αστυνομικών Συνδικάτων 
(C.E.S.P.) που πραγματοποιή
θηκε στην Αθήνα από 17 έως 
19 Μαρτίου 1999.
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Τον Μνριάνθη Ιορδάνον, 
Α/ντή Σπονδών Αστνν. Ακαδημίας Κύπρον

Οι ραγδαίες και όχι σπάνια απρόβλεπτες πολιτικές, κοινωνικοοικονομικές, 
όημογραφικές και τεχνολογικές μεταβολές, η χαλάρωση των παραδοσιακών θεσμών και αξιών, 

η αλματώδης αύξηση του τουρισμού, η παράνομη είσοδος 

και σε κάποιες περιπτώσεις ανεξέλεγκτη εργοδότηση αλλοδαπών, τα νέα, συνήθως ξενόφερτα, 
κοινωνικά πρότυπα, οι νέες μορφές και δικτυώσεις του εγκλήματος, 

η επέκτασή του καθώς και η “τεχνολογική·” υποδομή του, πάντοτε σε συσχετισμό 
με την τούρκικη κατοχή, και τέλος η προοπτική ένταξής μας στην Ενωμένη Ευρώπη, 

διαγράφουν τα πλαίσια ενός πολύπλευρου και πολυσύνθετου ρόλου 

που καλείται να παίξει η Κυπριακή Αστυνομία.
Σ' αυτήν την επιφυλλίδα γίνονται κάποιες επισημάνσεις αναφορικά 

με την εξελικτική πορεία της Κυπριακής Αστυνομίας, εκτίθενται δύο νέες σημαντικές πτυχές 
του αστυνομικού φάσματος και πμοτείνεται ένα δημιουργικό πλαίσιο δράσης.

Επισημάνσεις

Αναμφίβολα, η Κυπρια
κή Αστυνομία βρίσκε

ται σε τροχιά ανανεωτικών 
βελτιωτικών προσπαθειών και 
αναζητήσεων. Ακολουθώντας 
μια γενική τάση μετακίνησης 
από το κλειστό μοντέλο διοί
κησης στο ανοιχτό, απομακρύ
νεται, αργά μεν αλλά σταθερά, 
από τη σφαίρα της ιδιαίτερα έ
ντονης στετγανοποίησής της.

Στις μέρες μας λειτουργεί και 
συμπεριφέρεται περισσότερο 
στο πρότυπο των ανοικτών συ
στημάτων. Είναι καθημερινός 
δέκτης αδιάλειπτων, πολλα
πλών, πολύπλευρων και πολύ
μορφων πιέσεων και επιρροών 
του ενδοτμηματικού ή ευρύτε
ρου περιβάλλοντος μέσα στο 
οποίο αναπτύσσει τις ποικίλες 
δράστη ριότητές της είτε τούτο 
λέγεται κοινωνικό, είτε πολιτι
κό, είτε νομικό, είτε οικονομι

κό, είτε τεχνολογικό. Η νέα α
στυνομική φιλοσοφία υπερθε
ματίζει την κοινωνική προσφο
ρά. Στοχεύει στην παροχή υπη
ρεσιών ποιότητας, πρώτιστα 
δε, θέτει την εξυπηρέτηση του 
πολίτη στην κορυφή των άμε
σων προτεραιοτήτων της.

Η θεώρηση πως η σύγχρονη 
αστυνόμευση προϋποθέτει την 
εισαγωγή και υιοθέτηση πρω
τοπόρων καινοτομιών καθώς 
και ευρύτερα αποδεκτών αστυ

νομικών προτύπων, κερδίζει 
συνεχώς έδαφος. Η σημερινή 
δομή, η οργάνωση, το πολυεπί- 
πεδο και πολυσήμαντο των 
δραστηριοτήτων, η ιδιαιτερό
τητα και η ιδιομορφία του α
στυνομικού επαγγέλματος, οι 
ολοένα αυξανόμενες απαιτή
σεις του κοινού και των διαφό
ρων ομάδων πίεσης, και γενικά 
η αποστολή της Κυπριακής Α
στυνομίας, προδιαγράφουν ένα 
συγκεκριμένο αστυνομικό
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πρότυπο και μια ουσιαστική 
διοικητική προσέγγιση, συμ
βατή με τις σύγχρονες διευθυ
ντικές συμπεριφορές, σκέψεις 
και αντιλήψεις. Τούτο γιατί η 
λειτουργική και επιχειρησιακή 
ικανότητα της Αστυνομίας και 
κατ’ επέκταση η επιτυχής έκ
βαση της αποστολής της είναι 
συνυφασμένη με το πρότυπο 
διοίκησης.

Συνεπώς, και σε ότι αφορά 
τα ανώτατα διευθυντικά στελέ
χη της Αστυνομίας, η διαμορ- 
φωθείσα κοινωνικοπολιτική

και αστυνομική τάξη πραγμά
των, επιβάλλει όπως κατέχουν 
επαρκώς πολλαπλές ικανότη
τες και εν πάση περιπτώσει τις 
λεγάμενες νοητικές και συναι
σθηματικές δεξιότητες. Να έ
χουν δηλαδή την ικανότητα 
σφαιρικής αντίκρουσης του 
οργανισμού (Αστυνομίας) και 
παράλληλα να είναι σε θέση να 
εκτιμούν σωστά και να αξιο- 
ποιούν τις οικονομικές, κοινω
νικές και πολιτικές συνθήκες 
και να διευθύνουν σύνθετες 
οργανωτικές δομές και προσω

πικό που έχει διαφορετικές 
προτεραιότητες, αξίες και 
προσδοκίες.

Σε ότι δε αφορά το επιθυμη
τό αστυνομικό προφίλ, πρό
σφατη έρευνα (Ιορδάνου, 
1997), κατέδειξε, ανάμεσα σε 
άλλα ενδιαφέροντα ευρήματα, 
ότι ο σημερινός αστυνομικός 
πρέπει να είναι εχέμυθος, αμε
ρόληπτος, πειθαρχη μένος, υ
πεύθυνος, ικανός στην αντιμε
τώπιση καταστάσεων κρίσεως, 
ικανός στη λήψη αποφάσεων, 
αποτελεσματικός στη διεκπε

ραίωση καθηκόντων, επαγγελ- 
ματίας, να διαθέτει ψηλό ηθικό 
και να εμπνέει εμπιστοσύνη.

Οι νέες πτυχές

Επικεντρώνω τώρα την 
προσοχή μου σ’ ένα άλ

λο ζήτημα που θα μπορούσε, 
σε κάποιο μελλοντικό στάδιο, 
να μετεξελιχθεί σε πρόβλημα 
“εθνικών” (αστυνομικών) προ
εκτάσεων. Οι ιθύνοντες της Α
στυνομίας, είναι, εκ των πραγ

μάτων, υποχρεωμένοι να σταθ
μίσουν με τη δέουσα προσοχή, 
σοβαρότητα, υπευθυνότητα 
και συλλογικότητα, όλα τα πι
θανά σενάρια από μια συνολι
κή λύση ή από μερικά έστω 
βήματα προόδου στο εθνικό 
μας θέμα. Τα ερωτήματα που 
προκαλούν τη βάσανο τώρα εί
ναι: Τι θα συμβεί την επόμενη 
μέρα; Σε ποιο βαθμό και στά
διο ετοιμότητας βρίσκεται η Α
στυνομία ώστε να μπορέσει να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά 
τα διάφορα ενδεχόμενα;

Το ίδιο ισχύει και για την 
Ευρωπαϊκή αστυνομική διά
σταση. Η τροχιοδρομηθείσα 
πορεία ένταξης της Κύπρου 
στην Ευρωπαϊκή οικογένεια 
κρατών με όλα τα συνεπακό- 
λουθά της (κατάργηση συνό
ρων, ελεύθερη διακίνηση πολι
τών, αγαθών, κεφαλαίων και υ
πηρεσιών, συνεργασία με α
στυνομίες άλλων Ευρωπαϊκών 
χωρών καθώς και με την Ευ- 
ρωαστυνομία (Europol), προ- 
βλέπεται ότι θα διευρύνει το 
ρόλο της Κυπριακής Αστυ
νομίας και θα επαυξήσει τα 
καθήκοντά της. Αναμένεται 
επίσης να δημιουργήσει μια 
νέα αστυνομική πραγματι
κότητα.

Πλαίσιο
λήψης αποφάσεων

Τα όσα έχουν μέχρι στιγ
μής εκτεθεί δίνουν μια 

νέα διάσταση στο θέμα της α

στυνόμευσης του κυπριακού 
χώρου. Αν και η αλλαγή προς 
το θετικότερο είναι εκείνο στο 
οποίο θα πρέπει να στοχεύει ά
μεσα η Ηγεσία της Αστυνομί
ας, η χάραξη στρατηγικής, η 
δημιουργία θετικού κλίμα
τος, η κατανομή των πόρων, 
η ποιότητα, η οργάνωση, και 
η έμφαση στον ανθρώπινο 
παράγοντα (Sehlesinger, 
1990) συνθέτουν ένα δη
μιουργικό λειτουργικό πλαί
σιο για την Κυπριακή Αστυ
νομία.

Στρατηγική

Η σχετική σιγουριά που 
φαίνεται να παρείχε 

στο παρελθόν η laissez-faire 
πολιτική και η στρατηγική της 
μάλλον ασυντόνιστης και συ
νήθως προσωρινού χαρακτήρα 
αντίδρασης σε γεγονότα και 
καταστάσεις, δεν αποτελεί α
πάντηση στα αστυνομικά δρώ
μενα.

Απεναντίας, η διασφάλιση 
του έργου της Αστυνομίας 
προϋποθέτει διαρκείς, προσεγ
μένες και συνετές τοποθετή
σεις στα πλαίσια προγραμματι
σμένης και λειτουργικά συ
γκροτημένης επιχειρησιακής, 
διοικητικής, οργανωτικής και 
εκπαιδευτικής μακροστρατηγι
κής. Από αυτή την άποψη, θα 
ήταν μεγάλη παράλειψη εκ μέ
ρους μου η μη καταγραφή του 
αναβαθμισμένου καθώς και 
της επιδεικνυόμενης ευαισθη-

Ο σημερινός αστυνομικός πρέπει να είναι εχέμυθος, 
αμερόληπτος, πειθαρχημένος, υπεύθυνος, ικανός στην 

αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσεως, ικανός στη λήψη 
αποφάσεων, αποτελεσματικός στη διεκπεραίωση 

καθηκόντων, επαγγελματίας, να διαθέτει ψηλό ηθικό 
και να εμπνέει εμπιστοσύνη.
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σίας από πλευράς της νέας Η
γεσίας σε θέματα εκπαίδευσης, 
χωρίς την παραμικρή πρόθεση 
παραγνώρισης ανάλογου εν
διαφέροντος και για τους άλ
λους κρίσιμους και καθοριστι
κής σημασίας τομείς της αστυ
νομικής δραστηριότητας.

Κλίμα

HW T ύπαρξη, καλλιέργεια, 
X I  ενίσχυση και διατήρη
ση θετικού κλίματος στον α
στυνομικό εργασιακό χώρο, α
ποτελούν ασφαλή προϋπόθεση 
εύρυθμης λειτουργίας της Α

στυνομίας.
Η υποβάθμιση του παράγο

ντα “κλίμα” είναι δυνατό να ε
πιφέρει σοβαρές αρνητικές ε
πιπτώσεις στη λειτουργική και 
επιχειρησιακή ικανότητά της 
Αστυνομίας.

ί I εκάστοτε διεύθυνση αφή
νει τη δική της σφρι/γίδα (καλή 
ή κακή) στη διαμόρφωση του 
εργασιακού κλίματος με τις ε
πιλογές της, τις προτεραιότη
τες της, τους στόχους της, τους 
σχεδιασμούς της καθώς και 
την ανάπτυξη σχετικής κουλ
τούρας.

I Ιεριττό να επισημάνω ότι το 
προσωπικό ύφος και ήθος των 
διευθυντικών στελεχών καθώς 
και το πρότυπο διοίκησης έ
χουν σοβαρό αντίκτυπο (θετι
κό ή αρνητικό) στην ύλη συ
μπεριφορά των υφισταμένων.

Κατανομή πόρων

Η κατανομή των πόρων 
(ανθρώπινων, οικονο

μικών, υλικοτεχνικών) γίνεται 
ανάλογα με τις υπάρχουσες ή 
προβλεπόμενες ανάγκες των 
Αστυνομικών Διευθύνσεων, 
Μονάδων και Τμημάτων και 
σύμφωνα με τους γενικότερους 
στόχους και προτεραιότητες 
της Αστυνομίας.

Είναι προφανές ότι τα ανώ
τατα στελέχη είναι οι βασικοί 
συντελεστές στη διαμόρφωση 
πολιτικής και λήψης αποφάσε
ων αναφορικά με τη διαχείριση 
των πόρων, την ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων και την προώ
θηση συγκεκριμένων ρεαλιστι
κών στόχων.

Ανθρώπινος παράγοντας

Η επιλογή, εκπαίδευση, 
τοποθέτηση, επιμόρ

φωση, αξιοποίηση και πολύ
πλευρη ανάπτυξη των μελών 
της Αστυνομίας, στοιχειοθε
τούν τη σημαντικότερη ίσως 
δραστηριότητα της Ηγεσίας. 
Διαρκώς ενισχύεται η θέση 
πως υπάρχει άμεση σχέση με
ταξύ ανάπτυξης / βελτίωσης 
των διευθυντικών δεξιοτήτων 
των στελεχών της Αστυνομίας, 
της ανάπτυξης καριέρας των 
μελών της και της παραγωγι
κότητάς /αποδοτικότητάς της. 
Ως εκ τούτου, η αριστοποίηση 
της διευθυντικής /διοικητικής 
ικανότητας και η συνεχής μέρι
μνα και φροντίδα για τον αν
θρώπινο παράγοντα στη βάση 
μιας ανθρωποκεντρικής πολι
τικής. Συνθέτουν μια εξίσου 
σημαντική πρόκληση για τα α
νώτατα διευθυντικά στελέχη 
της Αστυνομίας.

Οργάνωση

Η διαδικασία της οργά
νωσης περιλαμβάνει 

τον προγραμματισμό του έρ
γου, την ιεραρχική δομή και 
της ενδολειτουργικές σχέσεις. 
Γίνεται επίσης κατανοητό πως 
η οργάνωση της Αστυνομίας α
ποτελεί βασικό παράγοντα 
στην επιτυχία της αποστολής 
της. Αόγω θέσης (ιεραρχία) ο 
ιεραρχικά προϊστάμενος έχει 
τον κυρίαρχο ρόλο στην οργά

νωση ή και αναδιοργάνωση 
των Διευθύνσεων, Τμημάτων, 
Μονάδων, ή και ολόκληρης 
της Υπηρεσίας.

Συμπέρασμα

Σ ’ αυτή την επιφυλλίδα 
καταγράφονται ορισμέ

νες επισημάνσεις αναφορικά 
με την πορεία της Κυπριακής 
Αστυνομίας. Γίνεται αναφορά 
σε δύο νέες πτυχές του κυπρια
κού αστυνομικού σκηνικού, 
τονίζεται η ανάγκη διοικητικής 
και οργανωτικής σύμπλευσης 
της Αστυνομίας με τις σύγχρο
νες αντιλήψεις και σκιαγρα- 
φούνται πέντε “θεραπευτικοί” 
άξονες πολιτικής. Από την α
νάλυση καθώς και από τις δια- 
φαινόμενες εξελίξεις, είναι εύ
λογο να υποθέσει κάποιος ότι ο 
21 ος αιώνας, επιφυλάσσει 
στον Κύπριο αστυνομικό έναν 
ιδιαίτερα νευραλγικό και μο
ναδικό στο είδος του ρόλο. Εκ
παιδευτικά αναβαθμισμένο, 
κοινωνικά ευαίσθητο, επιχει
ρησιακά πολυδιάστατο και επαγ
γελματικά πολυαπαιτητικό. □

Αν«<ροοέ<:

- Ιορδάνου, Μ.(1997). “Το επιθυ
μητό Προφίλ του Κύπριου Αστυνομι
κού ".(Μη δημοσιευθείσα έρευνα).

- CoXllins,E.G.C., Devanna,M.A., 
(1990). Tie Portadle MBA.Toro
nto: Jot h Willey & Sons, Inc.
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Τον Αστυνόμον Α'Χρήστου Σαποννά

7  'Μ' W  ταν Αύγουστος του 1985, 
Β —I  όταν ο φάκελος που είχα 
Μ. J L  στο γραφείο μου με την έν

δειξη «ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟ- 
ΣΩΠΙΚΗ», έπρεπε να επιδοθεί στον 
Ταγμ/ρχη Πεζικού.... Λεοντόκαρδο ΣΑ- 
ΡΑΝΤΗ.

Ήταν ο καιρός που η Αθήνα είχε ερη
μώσει και ο κόσμος είχε ξεχυθεί για τις 
θερινές διακοπές του.

Αν αναζητούσες δέκα άτομα, ήταν σί
γουρο ότι θα εύρισκες μόνο τα πέντε.

Η επιστολή όμως που είχα στα χέρια 
μου είχε τακτή προθεσμία. Έπρεπε να 
βρω «πάση θυσία» τον ταγμ/ρχη για να 
του παραδώσω με απόδειξη τον σφραγι
σμένο, με ισπανικό κηρό, φάκελο.

Έστειλα αγγελιοφόρο στη διεύθυνση 
που μνημόνευε το έγγραφο, αλλά το 
σπίτι ήταν κλειστό, σχεδόν εγκαταλειμ
μένο.

Στο κουδούνι η ετικέτα είχε σβηστεί 
από την πολυκαιρία.

Δεν υπήρχε καν όνομα.
Οι κοντινοί γείτονες κι’ αυτοί έλειπαν.
Εύλογα δημιουργούνταν η απορία, 

μήπως ήταν μια παλιά διεύθυνση διαμο
νής του;

Μη έχοντας άλλη λύση, ξαναέστειλα 
και θυροκόλλησαν στην έρημη κατοικί
α, ειδοποίηση, για την προσέλευση του 
καλουμένου Ταγμ/ρχη Λεοντόκαρδου

ΣΑΡΑΝΤΗ, στο Αστυνομικό Τμήμα για 
παραλαβή εγγράφου.

Η ενέργειά μου αυτή ήταν η κατοχύ
ρωση, στο υπό τακτή ημερομηνία επί
δοση εγγράφου.

Δεν πέρασαν δύο ημέρες και κάποια 
γυναίκα με κάλεσε στο τηλέφωνο.

Ήταν η γυναίκα του Ταγμ/ρχη που τη
λεφωνούσε για λογαριασμό του συζύ
γου της.

Βρίσκονταν με τον άνδρα της στην ε
παρχία, μου εξήγησε. Θ’ αργούσαν ίσως 
να επιστρέφουν στην Αθήνα, αλλά ήθε
λε να μάθει το λόγο που τον αναζητού
σα.

Αφού την ευχαρίστησα που ανταπο- 
κρίθηκε στην ειδοποίησή μου, της είπα 
ότι θα έπρεπε να έρθει ο σύζυγός της 
προσωπικά για την ιδιόχειρη παραλαβή 
του φακέλου.

Τελικά κανονίσαμε το ραντεβού μας 
για κάποια από τις επόμενες μέρες.

Θα ήταν έντεκα το πρωί όταν δέχθη
κα στο γραφείο μου το ζευγάρι, τον 
Ταγμ/ρχη με την γυναίκα του.

Μετά τις τυπικές χειραψίες-συστά- 
σεις, κάθισαν και παράγγειλα καφέ κι’ 
αναψυκτικά.

Ο Ταγματάρχης ένας πανύψηλος γε
ροδεμένος άνδρας, ξανθός με γαλανά 
μάτια και ίσια μαλλιά, με αυλακωμένο 
από τις ρυτίδες πρόσωπο και σφιχτά

χείλη, προσπαθούσε να βολέψει τα μα
κριά πόδια του.

Η γυναίκα του, μια μικροκαμωμένη, 
καστανή, αδύνατη, σιλουέτα, με κοντά 
μαλλιά και έξυπνα μάτια που διαρκώς 
αναζητούσαν ανάμεσα στα χαρτιά του 
γραφείου μου, τον φάκελο, που θα πα
ρέδινα στον άνδρα της.

Άρχισα να συμπληρώνω τα στοιχεία 
στο αποδεικτικό επίδοσης, ζητώντας α
πό τον Ταγμ/ρχη να μου πει τη μόνιμη 
διεύθυνση διαμονής του και τον αριθμό 
τηλεφώνου του.

Ενώ περίμενα ν ’ απαντήσει, ήρθε δί
πλα μου η γυναίκα του και μου εξήγησε 
ότι η ακοή του είχε βλάβη και ότι θα έ
πρεπε να φωνάζω πολύ δυνατά.

Αυτός ήταν εξ άλλου ο λόγος που α
πό τον Ιούλιο του 1974 είναι πάντα η 
μόνιμη συνοδός στις κινήσεις του.

Υπέγραψε το αποδεικτικό και του πα
ρέδωσα τον φάκελο.

Αυτός χωρίς χρονοτριβή τον άνοιξε 
και τα μάτια του άρχισαν να τρέχουν με 
αγωνία, γρήγορα-γρήγορα, πάνω στο 
κείμενο.

Όσο διάβαζε, το πρόσωπό του έκανε 
διάφορες συσπάσεις και το βλέμμα του 
αγρίεψε.

Εμείς τον παρατηρούσαμε σιωπηλοί. 
Σαν τελείωσε το διάβασμα, πέταξε προς 
το μέρος του με αγανάκτηση το έγγρα-
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φο, έσφιξε το χέρι του γροθιά και το 
χτύπησε στο γραφείο μου.

«Διάβασε....αν θέλεις μου είπε».
Η γυναίκα του έτρεξε κοντά του και 

προσπάθησε να τον ηρεμήσει.
Τώρα μπορούσα να ερμηνεύσω την 

απότομη αντίδραση του.
Ο ταγμ/ρχης σύμφωνα με το έγγραφο, 

είχε κριθεί «στάσιμος» και αποστρα
τευόταν με τον ίδιο βαθμό που κατείχε.

«Κατάλαβες τώρα» μου είπε;
«Εμένα τον μαχητή. Εμένα που το 

στήθος μου γέμισε μολύβι. Τα πόδια 
μου τα τρύπησαν οι οβίδες και τα’ αυτιά 
μου τα έχασα στο πεδίο της μάχης, δώ
ρα για την πατρίδα».

Ανοιξε το πουκάμισο και σήκωσε το 
παντελόνι του. Όντως σημάδια, βαθιές 
ουλές “κοσμούσαν” στήθος και πόδια. 
Και συνέχισε.

«Έχω τιμηθεί με το Αριστείο Ανδρεί
ας και το Χρυσό Μετάλλιο Στρατιωτι
κής Αξίας για τις μάχες που έλαβα μέ
ρος και πολέμησα για την πατρίδα, στην 
ΚΥΠΡΟ μας».

Τα μάτια του πετούσαν φλόγες.
«Ποιοι είναι αυτοί, οι άκαπνοι που ε

πιπόλαια με έκριναν «στάσιμο».
«Εμένα που τα’ αυτιά μου βουίζουν 

ακόμα απ’ τους όλμους και οι κρότοι α
πό τις σφαίρες περνούν τώρα δίπλα μου 
και οι φωνές των τραυματισμένων συ
μπολεμιστών μου καλούνε βοήθεια».

Έμεινα άναυδος και σιωπηλός, σ’ αυ
τό το ξέσπασμα ενός ανθρώπου που του 
είχε απονεμηθεί από την πατρίδα ο τί
τλος του ήρωα. Και τώρα;

Η γυναίκα του πήρε το λόγο.
«Ζούσαμε ευτυχισμένοι. Η εισβολή 

του «ΑΤΤΙΑΑ» μας βρήκε στην Κύπρο. 
Ο άνδρας μου υπηρετούσε στις Ελληνι
κές Δυνάμεις Κύπρου (ΕΛ.ΔΥ.Κ), στις 
καταδρομές, όταν διαδραματίσθηκαν τα 
θλιβερά εκείνα γεγονότα. Ξέσπασε ο 
πόλεμος, η εισβολή και παλικάρια χά
θηκαν. Μαυροφορέθηκαν οικογένειες, 
για τους νεκρούς αγωνιστές.

Κάθε χρόνο στην θλιβερή επέτειο, οι 
οικογένειες των αγνοουμένων δίνουν το 
παρόν τους, κρατώντας τις φωτογραφί
ες των δικών τους, υπενθυμίζοντας στις 
μεγάλους της γης ότι περιμένουν και 
ελπίζουν στην επιστροφή τους.

Ο άνδρας μου έλαβε μέρος στις μάχες 
που έγιναν στην Κύπρο.

Στην πρώτη γραμμή. Τραυματίστηκε. 
Επικοινωνία δεν υπήρχε. Έψαχνα να 
τον βρω. Τελικά μετά από πολλές περι
πέτειες που είχε, μεταφέρθηκε στο Νο
σοκομείο της Λευκωσίας. Εκεί έγιναν

αλλεπάλληλες εγχειρήσεις και τούβγα- 
λαν θραύσματα από χειροβομβίδες, από 
το στήθος, τα πόδια και την κοιλιά.

Ήταν διάτρητος. Πώς έζησε; μόνο ο 
Θεός το ξέρει.

Έχασε όμως την ακοή του στο πεδίο
της μάχης-

Περάσαμε πολλά και στο Νοσοκο
μείο. Υπήρχαν και εκεί δολιοφθορείς. 
Πήγαινες τραυματίας και σε παρέδιναν 
νεκρό. Ευτυχώς που πέσαμε σε γνω
στούς γιατρούς.

Το δράμα μας συνεχίζεται και σήμε
ρα. Ο άνδρας μου τα βράδια στον ύπνο 
του, πετάγεται απ’ το κρεβάτι. Φωνάζει, 
έχει παραισθήσεις, ζει τις εικόνες του 
πολέμου που του άφησαν σημάδια που 
δεν σβήνουν. Και ποιος ξέρει μέχρι πό
τε. Και τώρα άνθρωποι με μικροπρέπεια 
έρχονται να ξεκρεμάσουν τα παράσημα

από το ποτισμένο με αίμα στήθος του 
άνδρα μου.

Τι να πείς»;
Ο άνδρας της, όσο αυτή μιλούσε, πα

ρακολουθούσε τα χείλη της.
Καταλάβαινε τι έλεγε. Είχε αρχίσει 

να ηρεμεί. Η πίκρα όμως φαινόταν στο 
πρόσωπό του.

Σηκώθηκε απ’ το κάθισμα κι’ έδωσε 
το χέρι στη γυναίκα του για να φύγουν.

Τους έσφιξα το χέρι συγκινημένος και 
μουρμούρισα.

Κουράγιο...
Τους έδωσα και το «χαρτί» που γι’ 

αυτούς δεν είχε καμία απολύτως σημα
σία.

Δεν επρόκειτο να κάνουν κάποια προ
σφυγή μου είπαν.

Είχαν άλλα προβλήματα πιο σοβαρά.
Τους έμεινε όμως....το παράπονο. □
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Η παρουσίαση αυτή αποτελεί οδηγό και σκοπό έχει να βοηθήσει τους αστυνομικούς να ξεπεράσουν προβλήμα
τα ορολογίας και τεχνολογίας που θα συναντήσουν κατά τον χειρισμό υπόθεσης σχετικής με δίωξη εγκλήματος, 

όπου στα αποδεικτικά στοιχεία εμπλέκονται και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές.

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

Η νομοθεσία που είναι σχε
τική με εγκλήματα που δια- 
πράττονται με computers, δια
φέρει από χώρα σε χώρα. Υ
πάρχουν χώρες που έχουν θε
σπίσει συγκεκριμένους νόμους 
για τέτοιου είδους εγκλήματα, 
άλλες οι οποίες βρίσκονται στο 
στάδιο ψήφισης και άλλες οι ο
ποίες δεν έχουν καθόλου νό
μους για τα εγκλήματα αυτά. 
Το γεγονός αυτό πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη των αστυ
νομικών που θα χειριστούν α
νάλογη περίπτωση για την 
πληρότητα της δικογραφίας 
που θα συντάξουν. Για παρά

δειγμα αν κάποιος εγκληματί
ας καταφέρει να συνδεθεί από 
την Ελλάδα σε ένα δίκτυο τρα
πεζών που πραγματοποιούν 
συναλλαγές στην Αθήνα, στο 
Λονδίνο και στο Μόναχο, ο α
στυνομικός που θα χειριστεί 
την δικογραφία πρέπει να έχει 
υπ’ όψη πως θα πρέπει να συλ- 
λέξει στοιχεία από 3 διαφορε
τικές χώρες όπου θα βρεθεί α
ντιμέτωπος με 3 διαφορετικές 
νομοθεσίες και να χειριστεί α
νάλογα το θέμα.

Οι εγκληματίες που διαπράτ- 
τουν εγκλήματα σχετικά με 
computers χρησιμοποιούν διά
φορα μέσα όπου αποθηκεύουν 
τις πληροφορίες τους. Αυτά τα

αντικείμενα πρέπει να εξασφα- 
λισθούν για την ενσωμάτωσή 
τους στη δικογραφία. Περιγρα
φή των μέσων αυτών 
ακολουθεί.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Είναι γεγονός ότι η σύγχρο
νη κοινωνία βρίσκεται αντιμέ
τωπη με την επανάσταση της 
τεχνολογίας των πληροφοριών 
μέσω Ηλεκτρονικών Υπολογι
στών. Τα παλαιότερα χρόνια έ
νας Υπολογιστής ήταν τερα
στίων διαστάσεων και κατα
λάμβανε σε χώρο ένα δωμάτιο. 
Η προσπέλαση στον υπολογι

στή γινόταν από ελάχιστα άτο
μα και γενικά λιγοστοί ήταν 
αυτοί που γνώριζαν πως να 
χρησιμοποιήσουν έναν Ηλε
κτρονικό Υπολογιστή. Στις μέ
ρες μας τα πράγματα άλλαξαν. 
Οι Υπολογιστές καταλαμβά
νουν σε διαστάσεις πολύ μικρό 
χώρο και μάλιστα χωράνε ακό
μη και πάνω σε τραπέζι (επι
τραπέζιοι) ή ακόμη και σε μια 
μικρή βαλίτσα που μπορούμε 
να μεταφέρουμε στο ταξίδι 
μας. Το άλλο στοιχείο της επο
χής μας είναι ότι πάρα πολλοί 
άνθρωποι μπορούν σήμερα να 
χρησιμοποιήσουν Υπολογιστές 
και μάλιστα υπάρχει ασυγκρί- 
τως μεγαλύτερος αριθμός ειδι-
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κών (experts) σε σύγκριση με 
το παρελθόν.

Η χρησιμοποίηση των Υπο
λογιστών βοήθησε την σύγ
χρονη κοινωνία σε πολλούς 
ευαίσθητους τομείς, όπως:

-Ιατρικά θέματα
-Εμπόριο
-Δημόσιο (Αστυνομία
- Στρατός, Δικαιοσύνη, Ε

φορία κ.λ.π.)
-Τράπεζες.
-Μεταφορές (Αεροπλάνα, 

Τραίνα, Πλοία κ.λ.π.)
-Πυρηνικές έρευνες
-Διάφοροι άλλοι τομείς
Η σύντομη αναφορά σε με

ρικούς τομείς όπου χρησιμο
ποιούνται Ηλεκτρονικοί Υπο
λογιστές έγινε για να δείξει και 
μερικά χαρακτηριστικά εγκλή
ματα που μπορούν να διαπρα- 
χθούν από άτομα που θα κατα
φέρουν να μπουν σε κάποιον 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
(σύστημα).

Ενδεικτικά εγκλήματα που 
μπορούν να διαπραχθούν με 
Υπολογιστές .

-Κλοπή (λογαριασμοί Τρα
πεζών κ.λ.π.).

-Κλοπή πληροφοριών (Α
στυνομία, Στρατός κ.λ.π.).

-Καταστροφή στοιχείων 
(Ιατρικά αρχεία κ.λ.π.).

-Δημιουργία ατυχημάτων 
(Καταστροφή στοιχείων ( 
σχετικά με τον έλεγχο προ
σγείωσης αεροπλάνων 
κ.λ.π.).

-Εκβιάσεις.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΥ ΑΙΑΠΡΑΧΘΗΚΕ 
ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Η εξέλιξη στην τεχνολογία 
των Υπολογιστών είναι τερά
στια και δεν σταματάει ποτέ, 
με αποτέλεσμα ακόμη και ειδι
κοί να μην μπορούν να την πα
ρακολουθήσουν συνολικά πα
ρά μόνο κατά συγκεκριμένο 
τομέα.

Είναι λογικότατο λοιπόν, οι 
αστυνομικοί που θα ασχολη
θούν με την έρευνα εγκλήμα
τος που διαπράχθηκε με Υπο
λογιστές να μην έχουν ακολου
θήσει τα τεχνολογικά επιτεύγ

ματα στον χώρο των Υπολογι
στών. Αυτό όμως δεν πρέπει να 
τρομάξει. Αν ο αστυνομικός 
γνωρίζει την μεθοδολογία μπο
ρεί να βρει τη λύση τους. Στη 
συνέχεια θα ακολουθήσει κε
φάλαιο που θα αναφέρεται 
στην μεθοδολογία.

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΊΊΚΛ 

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΟΝ 

ΤΟΠΟΑΙΑΠΡΑΞΗΣ 
ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Οι Η/Υ (Ηλεκτρονικοί Υπο
λογιστές) και τα εξαρτήματά 
τους κοστίζουν ακριβά και 
χρειάζεται μεγάλη προσοχή ό
ταν τα κατάσχουμε ή τα μετά-

Η διαφύλαξη αυτή δεν πρέ
πει να έχει σαν μοναδικό σκο
πό την στήριξη της κατηγορί
ας, αλλά και την προστασία 
της περιουσίας των άλλων.

Γι’ αυτό ο αστυνομικός που 
ενεργεί την έρευνα πρέπει να 
έχει πάντοτε υπ’ όψη του, πως 
αν επιτρέψει σε άτομο ανειδί
κευτο να μεταχειρισθεί τον 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή μπο
ρεί να βρεθεί ενώπιον δυσάρε
στων καταστάσεων.

Έτσι αποτελεί πρωταρχικό 
κανόνα πως ο πρώτος άνθρω
πος που θα αγγίξει τον 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, 
πρέπει να είναι ο κατάλλη
λος, ο ειδικευμένος, τον οποί
ο ο αστυνομικός που ενεργεί 
την έρευνα θα καλέσει γι’ αυ
τόν το λόγο.

Ο Υπολογιστής δεν σκέ
φτεται. Ο άνθρωπος με την ε- 
πενέργειά του πάνω σε αυτήν 
την μηχανή την κάνει να συ- 
μπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο 
που να φαίνεται έξυπνη και 
έχει δυνατότητες που μας βο
ηθάνε να γλυτώνουμε εκτός 
από χρόνο και χώρο, π.χ. μια 
ολόκληρη βιβλιοθήκη που θα 
καταλάμβανε τον χώρο μισού 
δωματίου, θα μπορούσε να α
ποθηκευτεί σε έναν σκληρό 
δίσκο μεγάλης χωρητικότη
τας μεγέθους ενός βιβλίου 
περίπου.

ΑΠΟ ΤΙ ΑΠΟΤΕΑΕΓΓΑΙ 
ΕΝΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

Πρέπει να υπάρχει μια συ
σκευή για να μπορούμε να δί
νουμε εντολές στον υπολογι
στή, να του λέμε τι να κάνει. 
Αυτή η συσκευή στην ορολο
γία των Υπολογιστών λέγεται 
INPUT DEVICE (ίνπουτ ντι- 
βάιζ). Το πιο συνηθισμένο 
INPUT DEVICE είναι το 

| πληκτρολόγιο (KEYBO
ARD) υπάρχουν όμως και 

άλλα INPUT DEVICES 
όπως, Keydoard, Magnetic 
tape, Computer disk, Punches 
card reader, Electric sesor, Bar 
code reading machine, Docu
ment readers or scanners.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΕ
ΞΕΡΓΑΣΤΗΣ (C.P.U. - 

Central Processinf Unit)

Κεντρικός επεξεργαστής 
(C.P.U.) είναι η καρδιά του 
πολογιστή. Είναι το κομμάτι 
του Υπολογιστή όπου υπάρ
χει το λειτουργικό σύστημα 
(operating system), το οποίο 
κατευθύνει την λειτουργία 
του Υπολογιστή.

Τα είδη των λειτουργικών 
συστημάτων είναι:

MS DOS, UNIX, MACIN
TOSH, VMS, VM, MNS, 
κ.ά.

χειριζό
μαστέ. Επίσης δεν 
πρέπει να ξεχνιέ
ται ποτέ ότι τερά
στιος όγκος πληροφοριών πι
θανόν να υπάρχουν μέσα σ’ 
αυτά κι αυτές οι πληροφορίες 
είτε ανήκουν σε συγκεκριμένο 
άτομο, είτε ανήκουν σε εται
ρεία, πρέπει να προστατευθούν 
και να μην καταστραφούν λό
γω άγνοιας, διότι εκεί μέσα θα 
βρίσκεται όλο το αποδεικτικό 
υλικό το οποίο θα αποτελέσει 
και την βάση της κατηγορίας, 
όταν η δικογραφία φθάσει στο 
δικαστήριο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΟΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥΣ

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογι
στής είναι μια μηχανή που ε- 
κτελεί λογικές πράξεις πολύ 
ταχύτερα από τον άνθρωπο. 
Αν για παράδειγμα ένας άν
θρωπος χρειάζεται 5 ώρες για 
να υπολογίσει 10.000 πρά
ξεις, ο Υπολογιστής θα μπο
ρούσε να τις κάνει σε 1 δευ
τερόλεπτο.
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ΜΝΗΜΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

(MEMORY)

Ο Υπολογιστής διαθέτει 
δύο ειδών μνήμης:

α. Προσωρινή Μνήμη
(R.A.M. - Random Access 
Memmory).

Τα στοιχεία που κρατάει ο 
Υπολογιστής στην RAM 
μπορούμε να τα τροποποιή
σουμε ή να τα σβήσουμε. Ε
πίσης όταν κλείνουμε τον Υ
πολογιστή, ότι έχει γραφεί 
στην RAM χάνεται.

β. Μόνιμη Μνήμη
(R.O.M. - Red Only
Memory).

Την ROM δεν μπορούμε 
να την αλλάξουμε ή να την 
σβήσουμε.

ΠΟΥ ΠΑΝΕ 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ 
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ Η/Υ

Όταν εκτελούμε μια εργα
σία στον Η/Υ (Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής) κάπου πρέπει 
να πηγαίνουν τα αποτελέ
σματα. Τα εξαρτήματα που 
πάνε τα αποτελέσματα ονο
μάζονται OUTPUT DEVI
CES (άουτπουτ ντιβάισιζ) 
και τέτοια μπορούν να είναι: 

α. Η οθόνη (visual display 
unit or screen) 

β. Ο εκτυπωτής (paper 
printer)

γ. Η Μαγνητική ταινία 
(magnetic tape) 

δ. Ο Μαγνητικός δίσκος 
(magnetic disk) 

ε. Η Μαγνητική κασέτα 
(magnetic cassetes).

COMPUTER HARD
WARE (χαρντ γουέαρ)

Hardware σε έναν Υπολο
γιστή εννοούμε τα μέρη του 
τα οποία είναι ορατά με το 
ανθρώπινο μάτι και τα οποία 
ο άνθρωπος μπορεί να αγγί

ξει και να αισθανθεί (π.χ. ο ε
πεξεργαστής, η οθόνη, ο ε
κτυπωτής, οι δίσκοι, οι ταινί
ες κ.λ.π.).

COMPUTER 
SOFTWARE (σοφτ γουέαρ)

β. appication programs τα
οποία φορτώνονται στον Υ
πολογιστή από τον χρήστη, 
π.χ. Word processing, data
bases, spresd sheets και ακό
μη τα παιχνίδια που παίζουμε 
με τους Υπολογιστές.

put data. Η μεγάλη τους δια
φορά από την χρήση του χαρ
τιού είναι ότι τα μαγνητικά 
μέσα μπορούν να χρησιμο
ποιηθούν πολλές φορές.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

DATA
(ΛΕΑΟΜΕΝΑ)

Τα data φορτώνονται στον 
Υπολογιστή από μέσα που ή
δη αναφέραμε πιο πάνω τα 
input devices.

Συνδυασμός από data απο
τελούν τα RECORDS και 
συνδυασμός από records α
ποτελούν τα files (αρχεία).

Για να γίνει καλύτερα αντι
ληπτό, μπορούμε να φαντα
στούμε μια σελίδα ενός τε
τραδίου σαν file, ενώ κάθε 
γραμμή της σελίδας σαν ένα 
record.

Software σε έναν Υπολογι
στή εννοούμε τα λογικά του 
κομμάτια τα οποία δεν είναι 
ορατά με το ανθρώπινο μάτι 
και ο άνθρωπος δεν μπορεί 
να τα αισθανθεί.

To software αποτελείται α
πό προγράμματα (programs) 
και δεδομένα (data).

PROGRAMS
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)

Τα προγράμματα γράφο
νται σε ανθρώπινη γλώσσα. 
Αυτό στην ορολογία των Υ
πολογιστών ονοαάζεται SO- 
U R - 
C Ε 
O D E  
(σ ο ρ ς  
κ ό ο υ - 
ν τ ) .
Κ α τ ό 
πιν περ
νάνε α
πό την 
διαδικα- 
σ ί α 
C O M 
PILE (κο- 
μπάιλ) και 
μ ετα φ ρ ά 
ζονται σε 
γ λ ώ σ σ α  
που κατα
λαβαίνει ο 
Υ π ο λ ο γ ι- 
στής και αυ
τή η καινούρ
για του μορφή ο 
νομάζρται OBJECT 
CODE (όμπιζασ κόσυντ).

Τα προγράμματα χωρί
ζονται σε:

α. systems programs και 
utility programs τα οποί
α βρίσκονται στο λειτουρ
γικό σύστημα (orepating 
system).

Τα μαγνητικά μέσα είναι 
ευαίσθητα και πρέπει να προ
στατεύονται από: 

α. Ηλεκτρομαγνητικά πεδί
α (π.χ. Ηλεκτρικός σιδηρό
δρομος).

β. Έκθεση σε ακτινοβολία, 
γ. Υψηλή θερμοκρασία, 
δ. Υγρασία, 
ε. Σκόνη.
ζ. Πίεση με σκληρά αντι

κείμενα.

ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
(OPTICAL MEDIA)

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
(MAGNETIC MEDIA)

Τα μαγνητικά μέσα είναι τα 
πιο συνηθισμένα devices, ό
που αποθηκεύονται το 
software ή τα input ή out

Τα οπτικά μέσα διαφέρουν 
από τα μαγνητικά μέσα ως 
προς την τεχνολογία που 
χρησιμοποιούν, συγκε
κριμένα δεν χρησιμο
ποιούν τον μαγνητισμό 
αλλά laser.

Ίδια τεχνολογία χρησιμο
ποιείται στους πολύ γνω
στούς σε όλους Compact 
Disks (CD’s).

Πλεονεκτήματα οπτι
κών δίσκων:

-Έχουν μεγαλύτερη 
χωρητικότητα.

-Δεν επηρεάζο
νται από:

α. Ηλε
κ τ ρ ο μ α 

γνητικά 
^  πεδία 

β. Έκ
θεση σε α

κτινοβολία, 
γ. Υψηλή θερμο

κρασία
δ. Υγρασία, ε. Σκόνη, 
ζ. Πίεση με σκληρά αντι

κείμενα.
-Για να τα εκμεταλλευτεί 

κάποιος χρειάζεται απαραί
τητα να διαθέτει optical disk 
drive.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΥΠ’ ΟΨΗ ΤΟΥ 

Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 
ΟΤΑΝ ΤΟΥ 

ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ 
ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΑΙΑΠΡΑΞΗΣ 
ΕΓΚΑΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 

COMPUTER

α. Μόλις ανακαλύψει που 
βρίσκεται ο Η/Υ να έλθει σε ε
παφή με την Υπηρεσία της Α
στυνομίας που ασχολείται με 
τέτοια θέματα.

β. Να έχει υπ’ όψη του πως 
θα χρειασθεί ειδικός.

γ. Οι πρώτες πληροφορίες 
που θα χρειασθούν είναι:

•  Ο τύπος του computer.
•  Το λειτουργικό σύστημα 

του Η/Υ.
•  Τα περιφερειακά 

devices ου Η/Υ.
•  Αν ο Η/Υ είναι συνδεδε- 

μένος σε δίκτυο.
δ. Οι αστυνομικοί που θα 

διαλέξει για συνεργάτες στην 
έρευνα της υπόθεσης αν είναι 
δυνατόν να είναι εξοικειωμέ
νοι με Η/Υ. Αν δεν υπάρχουν 
τέτοια άτομα, στα άτομα που 
θα διαλεχθούν να εξηγηθεί κα
λά ο κίνδυνος να χαθούν απο
δεικτικά στοιχεία λόγω ά
γνοιας του αντικειμένου.

ε. Δεν πρέπει να βιάζεται, 
διότι μεγάλα συστήματα com
puter μπορεί να χρειασθούν 
μερικές μέρες για να ερευνη- 
θούν.

στ. Τα μαγνητικά μέσα (δί
σκοι, ταινίες) είναι ευαίσθητα 
στην σκόνη, την υγρασία, 
στον στατικό ηλεκτρισμό και 
χρειάζονται προσοχή κατά 
την μεταφορά τους. Να α
ποφεύγεται η μεταφορά 
τους σε πλαστικές σακού
λες ή τσάντες. Να προτι- 
μούνται χάρτινες συσκευασίες 
χωρίς σκόνη ή υγρασία.

ζ. Να αγγίζουν τα εξαρτήμα
τα με προσοχή, διότι υπάρχει 
κίνδυνος καταστροφής πληρο
φοριών.

η. Αν πρόκειται να μεταφερ
θούν computer που κατάσχε
σαν, να καλέσουν τον ειδικό 
για να γίνει η αποσύνδεση από 
μπρίζες κ.λ.π.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠ’ ΟΨΗ ΤΟΥ Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

ΑΙΑΠΡΑΞΗΣ ΕΓΚΑΗΜΑΤΟΣ ME COMPUTER

α. Απαγορεύεται αυστηρά να αγγίξει το com
puter οποιοδήποτε ύποπτο άτομο. Ειδικά όταν 
κάνουμε κατ’ οίκον έρευνα και κατά την διάρ
κεια της έρευνας παρευρίσκεται ο ύποπτος, 
φροντίζουμε να βρίσκεται σε απόσταση από τον 
Η/Υ έτσι ώστε να αποκλείεται η περίπτωση να 
τον αγγίζει. Ο λόγος είναι ότι πιθανόν να έχει 
προγραμματίσει ένα πλήκτρο που με το πάτημά 
του να σβήνει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Μια 
λοιπόν κίνηση, ένα απλό πάτημα ενός πλήκτρου 
μπορεί να καταστρέψει όλη την έρευνα.

β. Απομάκρυνση όλων των άσχετων με την έ
ρευνα ατόμων, από τον χώρο που πραγματο
ποιείται η έρευνα.

γ. Εξασφάλιση της τηλεφωνικής επικοινωνί
ας. Αν υπάρχει τηλέφωνο στον χώρο έρευνας να 
μην το αγγίζει κανείς μέχρι να έλθει ο ειδικός, 
διότι το τηλέφωνο χρησιμοποιείται για την σύν
δεση του Υπολογιστή σε δίκτυο.

δ. Σε περίπτωση που στην οθόνη του Υπολο
γιστή εμφανίζονται διάφορα στοιχεία, να μην 
πανικοβαλλόμαστε και να περιμένουμε την άφι
ξη του ειδικού.

ε. Καταγραφή των εξωτερικών στοιχείων του 
Υπολογιστή (Μοντέλο, εταιρεία κ.λ.π.). Επι
βάλλεται ο σχεδιασμός διαγράμματος στο οποί
ο να φαίνεται καθαρά η εικόνα του χώρου που 
ερευνούμε, με βάση αυτά ακριβώς που βλέπου
με. (Που βρίσκεται ο Η/Υ, το τηλέφωνο, ο εκτυ
πωτής και γενικά ότι παρατηρούμε).

στ. Φωτογράφηση του χώρου πριν την έρευ
να. Πρέπει να γίνεται πλήρη φωτογράφηση των 
πάντων. Να μην παραλείπεται ποτέ η φωτογρά
φηση των καλωδίων, ιδίως τα σημεία που ξεκι
νούν και τα σημεία που καταλήγουν. Το τέλειο θα 
ήταν να γίνει και βιντεοσκόπηση.

Την στιγμή της έναρξης της έρευνας πρέπει ο
πωσδήποτε να φωτογραφίζεται η οθόνη του 
Η/Υ με τα περιεχόμενά της.

ζ. Σε περίπτωση που στην οθόνη του Η/Υ δεν 
φαίνεται τίποτε, αυτό δεν συνεπάγεται πως ο 
Η/Υ δεν είναι σε λειτουργία. Μπορεί ο Η/Υ να 
λειτουργεί αλλά η οθόνη του να μην δείχνει τί
ποτε. Γι’ αυτό και σε αυτή την περίπτωση ισχύ
ει ο γενικός κανόνας, μα νη αγγίζει κανείς τίπο
τε μέχρι την άφιξη του ειδικού.

η. Η αποσύνδεση των καλωδίων του Η/Υ ή το 
κλείσιμό του να γίνεται από τον ειδικό, διότι 
μπορεί να χαθούν σημαντικές πληροφορίες που 
βρίσκονται στην προσωρινή μνήμη (RAM).

θ. Αν ο Η/Υ δεν είναι συνδεδεμένος με καλώ
δια, αυτό δεν σημαίνει πως είναι εκτός λειτουρ
γίας, διότι υπάρχουν Η/Υ που λειτουργούν με 
μπαταρίες, επομένως και πάλι απαγορεύεται να 
αγγιχτεί μέχρι την άφιξη του ειδικού.

ι. Όταν θα γίνει η αποσύνδεση οτιδήποτε εί
δους καλωδίου, να μαρκάρεται με αυτοκόλλητα 
η άκρη του καλωδίου και το σημείο που ήταν

συνδεδεμένο, έτσι ώστε να είναι γνωστό ποιο 
καλώδιο κατέληγε που.

ια. Σε περίπτωση που στον χώρο που ερευνά
τε βρεθεί ένας Η/Υ να μην δημιουργείται η ε
ντύπωση πως τέλειωσε η έρευνα και επιτεύχθη
κε ο σκοπός της. Να συνεχίζεται η έρευνα διότι 
πιθανόν να υπάρχει κι άλλος Η/Υ κρυμμένος 
αλλού, π.χ. στην σοφίτα, σε ψευδοροφή, σοφί
τα, σε ψευδοπάτωμα, σε κουφώματα και όπου 
αλλού μπορεί να φαντασθεί κάποιος.

ιβ. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην α
νεύρεση σημειωμάτων, σημειωματάριων κ.λ.π. 
όπου μπορεί ο δράστης να έχει καταγράψει διά
φορες χρήσιμες πληροφορίες όπως passwordos 
(κωδικούς), διευθύνσεις τραπεζών όπου διακινεί 
λογαριασμούς μέσω computer και γενικά ση
μειώσεις που θα χρησιμεύσουν σαν αποδεικτικό 
υλικό. Αν υπάρχει εκτυπωτής που έχει παράγει 
εκτύπωση αυτή να κρατιέται διότι μπορεί να πε
ριέχει αποδεικτικά ή χρήσιμα στοιχεία.

ιγ. Όταν αποφασισθεί να επέμβουν οι ειδικοί 
για να ερευνήσουν θέματα σχετικά με την επι
στήμη τους, να τους γίνει υπενθύμιση να εργα
στούν σε κόπιες (copies), έτσι ώστε αν γίνει κά
ποιο λάθος, να μείνει ανέπαφο το πρωταρχικό 
περιβάλλον (original envipoment).

ιδ. Όταν κατασχεθούν μαγνητικά μέσα (δί
σκοι, δισκέτες) να λαμβάνεται πρόνοια να μην 
καταστραφούν. Όπως αναφέρθηκε σε προηγού
μενο κεφάλαιο είναι ευαίσθητα και πρέπει:

•  Να είναι μακριά από σκόνη.
•  Θερμοκρασία μεγαλύτερη από 15 με 20 

βαθμούς Κ,ελσίου μπορεί να τα καταστρέφει.
•  Υγρασία μεγαλύτερη από 50 με 70 βαθμούς 

Κελσίου μπορεί να τα καταστρέφει.
•  Να μην εκτίθενται σε φως του ήλιου (ακτι

νοβολία).
•  Να απομακρύνονται από στατικό ηλεκτρι

σμό.
•  Να μην πιέζονται με σκληρά αντικείμενα, 
ιε. Σε περίπτωση που κατασχέσουμε Η/Υ που

λειτουργεί με μπαταρίες να ζητήσουμε από τον 
ειδικό να βάλει καινούργιες μπαταρίες. Ο λόγος 
είναι ότι αν τελειώσει η μπαταρία, τότε σβήνο
νται όλα τα στοιχεία από τον Η/Υ 

ιστ. Κατά την κατάσχεση παίρνουμε ότι 
στοιχείο θεωρήσουμε χρήσιμο για τη δικο
γραφία.

Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος.

Επιμέλεια:
Αστυνόμος Α ’ Γεώργιος Καραμάνης

Ο χ. Καραμάνης Γ. υπηρετεί στη Δ/νση 
Πληροφορικής του ΥΛ.Τ.
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 1 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟ

ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ

Της Σονλας Αντωνίου
Κοινωνιολόγον - Πανεπιστημιακού, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

"...Βλέπω τους εμπόρους να εισπράττουν σκύβοντας στο κέρδος των δικών τους πτωμάτων.
Βλέπω την αλληλουχία των κρυφών νοημάτων ”

Οδυσσέας Ελύτης

Μία από τις μέγιστες αντιφάσεις της περιόδου της υπερώριμης νεωτερικότητας που διάγουμε, 

είναι το γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας της αγοράς, 

ως έκφραση και κορύφωσή της, ήρθε να υπονομεύσει ότι ελπιδοφόρο για τον άνθρωπο και την 

κοινωνία, εγκαινίασε με τις ιδέες του, από τις οποίες εμπνεύσθηκε 

και πάνω στις οποίες στηρίχθηκε με το τρίπτυχο “ελευθερία” “ισότητα” “αδελφότητα” η Γαλλι

κή επανάσταση, του κίνημα τους Διαφωτισμού. Η κινηματική αυτή ενέργεια 

ευαγγελίζονταν την εγκαθίδρυση μιας δίκαια οργανωμένης κοινωνίας, εντός της οποίας 

σύμφωνα με τον θεωρητικό της “ανοιχτής κοινωνίας” Κ. Popper: “ ο άνθρωπος Οα απελευθερω

νόταν από την κηδεμονία της αυθεντίας και της προκατάληψης... στην προσπάθειά του 

να οικοδομήσει μία ανοιχτή κοινωνία που θα απορρίπτει την απόλυτη αυθεντία 

του απλά κατεστημένου και του απ/.ά παραδοσιακού, ενώ θα προσπαθεί να διατηρήσει, 

να αναπτύξει και να εδραιώσει παραδόσεις, παλιές και νέες, 

που να ανταποκρίνονται στα δικά του κριτήρια ελευθερίας, ανθρωπιάς και ορθολογικής κριτικής”,
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ΜΟΝβαΐΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ B a s e  F o rt

BASEFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΠΟ: 9 .00  - 8 .00

ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ - ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ ΤΩΝ 5000 Ορχ. - ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

ERICSSON 768

Τψή μόνο 1 .000  Ορχ.

ι la (arte Pa n a FoNΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
η  γ _ . ι  . . .  , .  __ το Π α ν  σ τ η ν  Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί αB A S E ί  Ο Ν  Ηλιουπόλεως 99, ΔΑΦΝΗ (Δίπλα στη Γυμναστική Ακαδημία)

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 97.65.548, fax: 97.61.133

Μ ε γνώμονα το α- 
ξιακό αυτό σύ
στημα η μεν αν

θρώπινη υποκειμενικότητα θα 
έβρτισκε την εκπλήρωση των 
προσδοκιών της και την ηθικο- 
πνευματική της καταξίωση, η 
δε κοινωνία τους αλληλέγ
γυους δεσμούς της, και την κα
τοχύρωση των συλλογικών της 
δικαιωμάτων, διαμέσου της 
οργάνωσής της σε έθνη 
κράτη.

Αντί λοιπόν η υπερώριμη νε- 
ωτερικότητα ή κατ’ άλλους η 
μετανεωτερικότητα, να θέσει 
στο κέντρο της ζωής τις αξίες 
εκείνες που έχουν ως αιτούμε- 
νο την “ηθική της αυτονομίας” 
κατά Κ. Καστοριάδη, τόσο της 
κοινωνίας όσο και των ανθρώ
πων, σε μια αδιαίρετη ενότητα 
σκέψης και πράξης, κατά τρό
πο που να καθίσταται εφικτή η 
συμμετοχή τους στην άσκηση 
της εξουσίας και στην πραγμά
τωση της δικαιοσύνης και ισό
τητας, επέβαλε λοιπόν η υπε

ρώριμη νεωτερικότητα ως αξί
α την συσσώρευση χρηματικού 
πλούτου, αναγορεύοντας το 
“χρήμα” σύμφωνα με την έκ
φραση του K.Marx “σε οικου
μενικά αυτοθεσμισμένη αξία 
όλων των πραγμάτων” στηρι- 
ζόμενη στην κομφορμιστική ι
δεολογία της ηλεκτρονικο-τε- 
χνολογικής επικοινωνιακής ο
λοκλήρωσης.

Ολοκλήρωση που ώθησε ε
κατομμύρια ανθρώπους στην 
ανεργία, στην περιθωριοποίη
ση και κατ’ επέκταση στον α
ποκλεισμό τους από το κοι
νωνικό “είναι” και “γίγνε
σθαι”.

Συνεπώς το γεγονός ότι στις 
μέρες μας υπάρχει μόνο ένα ι
σχυρό οικονομικό σύστημα, 
που επιβάλλει κατά “ετερόνο
μο” τρόπο στο σύνολο της κοι
νωνίας τις δικές του αξίες, αρ
χές και κανόνες οργάνωσης και 
λειτουργίας του κόσμου, χωρίς 
να λαμβάνει υπόψη τους τις 
ουσιαστικές ανθρώπινες ανά

γκες, όπως είναι το βασικό α
γαθό της εργασίας, σημαίνει ό
τι το κέντρο λήψεως αποφάσε
ων και το πεδίο εκτύλιξης των 
διαδικασιών βρίσκεται στη 
σφαίρα της οικονομίας της ε
λεύθερης αγοράς:

Δηλαδή αναλυτικά στα χέρια 
των απανταχού κερδοσκόπων, 
χρηματιστηρίων τραπεζών, ε
μπορικών επιχειρήσεων και 
πολυεθνικών δικτύων παραγω
γής γνώσεων, διάδοσης πληρο
φοριών και μηνυμάτων και 
διάχυσης εικόνων, και όχι, ως 
θα όφειλε στον καθαυτό κοι
νωνικό χώρο, δηλ. στα κοινω
νικά υποσυστήματα, όπως εί
ναι η πολιτική, το Κράτος 
και οι διάφοροι κοινωνικοί 
θεσμοί.

Παράγοντες που εξ ορισμού 
λειτουργούν, στο μέτρο που ε- 
γκολπώνουν κοινωνικές σημα
σίες και δρουν διαλεκτικά, ως 
μηχανισμοί διαλόγου (α υ το ε
λέγχου διευθέτησης των ανα- 
φυόμενων διαφορών, εξομά

λυνσης των ανταγωνιστικών 
συμφερόντων και επίλυσης με 
δημοκρατικά και ειρηνικά μέ
σα των συγκρούσεων, αλλά 
και ταυτόχρονα ως μηχανισμοί 
κοινωνικής πρόνοιας και αρω
γής των οικονομικά ασθενέ
στερων στρωμάτων του πλη
θυσμού.

Οι ουσιώδεις και ραγδαίες 
αυτές μεταβολές που σημειώ
θηκαν στο σύστημα σχέσεων, 
θέσεων και κοινωνικών ρόλων 
από την επέλαση της παγκο- 
σμιοποιημένης αγοράς, σε συ
νάφεια με την έλλειψη κανό
νων ρύθμισης, καθώς και κρι
τικής αμφισβήτησης, ικανής να 
επενεργήσει με βάση κάποια ε
σωτερική δυναμική ως “αντί
θεση” αυτής.

Τελικά φανερώνουν την ά- 
νευ όρων μετάθεση του κέ
ντρου βάρους των κοινωνικών 
διαδικασιών και εξελίξεων από 
την κοινωνία - πολιτεία στην 
ανεξέλεγκτη από περιορισμούς 
αγορά.
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Οι εισαγωγικές αυτές παρα
τηρήσεις διαγράφουν το περί
γραμμα μέσα στο οποίο εντάσ
σεται ο προβληματισμός μας, 
αναφορικά με τις επιπτώσεις 
που εγγράφει πάνω στην κοι
νωνία και την πολιτική της ορ
γάνωση το εθνικό κράτος η οι
κονομία της (υπερ)αγοράς.

Έτσι οποιαδήποτε συζήτηση 
περί παγκοσμιοποίησης και το 
που μας οδηγεί αυτή η διαδικα
σία: πρώτον ενέχει το στοιχείο 
της κοινωνικής αγωνίας για τα 
τεκταινόμενα στον πλανήτη 
μας.

Μία αγωνία που μας υποχρε
ώνει κριτικά να τοποθετηθού
με και να αναστοχαστούμε:

α) για το πώς μπορούμε “ε
μείς" οι άνθρωποι ως υποκεί
μενα της ιστορίας και όχι ως 
συναλλασσόμενα αντικείμενα 
της αγοράς ή ακόμα ως κωδι
κοί και λογότυποι της ηλεκτρο
νικής επικοινωνίας, να εξισορ
ροπήσουμε ανάμεσα στο “πα- 
λαιό"και το “καινούργιο" βρί
σκοντας τα σημεία επαφής και 
εναρμόνισής τους, αξιοποιώ- 
ντας επωφέλεια του ανθρώπι
νου γένους και του ψυχισμού 
του, τα ευρήματα της επιστή
μης και τα επιτεύγματα της τε
χνολογίας και

β) με τι “μέσα” δυνάμεθα να 
βαθύνουμε και να διευρύνουμε 
το περιεχόμενο της δημοκρατί
ας, από την οποία εκπορεύεται 
ο οικειοποιούμενος τις αξίες 
της ανθρωπιστικής παιδείας, 
ανθρώπινος τύπος του ενεργού 
πολίτη.

Δεύτερον προϋποθέτει σε ε
πίπεδο ανάλυσης αφενός μεν 
την εννοιολόγηση του φαινο
μένου “παγκοσμιοποίηση” κα
θώς και την κοινωνιολογική 
του εξέταση, προκειμένου οι 
φορείς αυτής της δράσης δηλ. 
οι πρωτεργάτες της (υπέρ) α
γοράς, αφετέρου δε την αντι
διαστολή της “παγκοσμιοποίη
σης” από την ετυμολογικά συ
ναφή αλλά εννοιολογικά δια
φοροποιημένη λέξη “παγκο
σμιότητα", όπως εμείς την α
ντιλαμβανόμαστε.

Περιγραφικά θα ορίζαμε αυ
τό το φαινόμενο που κατά δό

κιμο ή αδόκιμο τρόπο ονομά
ζουμε στη μεν ελληνική γλώσ
σα “παγκοσμιοποίηση” στις 
λατινογενείς “glodalisation” 
“Glodalisierung”, ως μία διαδι
κασία που αποσκοπεί και οδη
γεί δια της συνδρομής των νέ
ων τεχνολογιών των επικοινω
νιών και μεταφορών, στη σύ
ζευξη και δικτύωση του “καθο
λικού” με το "μερικό-τοπικό”. 
Δηλαδή στην οικονομική ενο
ποίηση του κόσμου δια της υ
ποταγής των τμημάτων του 
στις αξιώσεις της ανεξέλε
γκτης από κρατικούς περιορι
σμούς και θεσμικούς ελέγχους 
αγοράς, ενώ σε ένα άλλο επί
πεδο το πολιτισμικό, η ηλε
κτρονική αυτή μορφή επικοι
νωνίας ατόμων και λαών, με 
βασικό εργαλείο συνεννόησης 
και συναλλαγών την Αγγλική 
γλώσσα, πετυχαίνει συγκροτώ
ντας “εικονικά” το δικό της 
forum, την εγκαθίδρυση του 
αμερικάνικου προτύπου ζωής, 
αποδομώντας τους επιμέρους 
πολιτισμούς, ωθώντας σταδια
κά τον κόσμο πλανήτη στην 
πολιτισμική ομοιομορφοποίη- 
ση και ομογενοποίησή του.

Συγκεκριμένα η παγκοσμιο
ποίηση ως οικονομική διαδικα
σία, εξαναγκάζει, λόγω της πί
εσης που ασκεί η αγορά, τις μη 
αυτοδύναμες και μη έτοιμες 
για νομισματική ενοποίηση ε
θνικές οικονομίες, να υποτα
χθούν στη λογική του ανταγω
νισμού και της κερδοσκοπίας, 
που προωθούν με την ευμετα- 
βλητότητα των κεφαλαιακών 
τους ροών, και την ευκαμψία 
των επιχειρήσεων - νομάδων, 
που στήνουν στην περιφέρεια 
του χρηματοοικονομικού τους 
συστήματος τα οικονομικά ι
σχυρά κέντρα.

11 ανάδειξη αυτής της πραγ
ματικότητας έχει ως συνέπεια 
στο μεν πολιτικό επίπεδο την 
υπονόμευση των εξουσιών των 
εθνικών κρατών, την αφαίρεση 
δημοσιονομικών εσόδων, και 
την απώλεια ελέγχου και προ
στασίας του οικονομικού τους 
χώρου, λόγω της κατάργησης 
των οικονομικών τους συνό
ρων.

Και στο πολιτικό-κοινωνικό 
επίπεδο την εξασθένιση της ι
κανότητας των κρατών, να 
προστατεύσουν τα κοινωνικά

ασθενέστερα στρώματα του 
πληθυσμού τους από τις διακυ
μάνσεις της αγοράς και τις οι
κονομικές κρίσεις.

Συνεπώς το γεγονός ότι στην 
παγκοσμιοποιημένη οικονομία 
της αγοράς, η μία οικονομία 
βρίσκεται σε σχέση αλληλερ- 
ξάρτησης και αλληλοδιαπλο- 
κής με την άλλη σε πολύ μεγά
λο βαθμό.

Τότε αυτό το γεγονός έχει ως 
αποτέλεσμα όταν καταρρέει η 
οικονομία να καταρρέει ταυτό
χρονα και η μοίρα εκατομμυρί
ων ανθρώπων πάνω στον πλα
νήτη. Εδώ ταιριάζει ο στίχος 
του Baudelaire “χιονοστιβάδα 
θέλεις να με παρασύρεις στην 
πτώση σου;”

Απόδειξη αυτού του ισχυρι
σμού είναι οι απανωτές οικο
νομικές κρίσεις που προκλήθη- 
καν από την χρηματο-οικονο- 
μική αναταραχή που σημειώ
θηκε στα 1994 στο Μεξικό στα 
1997 στην Ασία και στα 1998 
στη Ρωσία.

Κοινωνιολογικά εξεταζόμε
νο και αποτιμούμενο το φαινό
μενο της παγκοσμιοποίησης, 
συνιστά έκφραση, κορύφωση
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και ολοκλήρωση του νεοφιλε
λεύθερου στρατηγήματος.

Υπό την ιδιότητά του αυτή 
βρίσκεται σε συνάφεια και ε
νότητα με την εσωτερική μετε
ξέλιξη του διεθνοποιημένου 
κεφαλαίου δηλ. με την μετα
τροπή των κεφαλαιοκρατικών 
σχέσεων παραγωγής σε χρημα
τοοικονομικού τύπου σχέσεις, 
με την εξαγωγή και τις ροές 
του κεφαλαίου και ασφαλώς 
με την έκρηξη των νέων τεχνο
λογιών, χάρη στις οποίες επι
τυγχάνεται η δικτύωσή τους 
σαν τους ιστούς της αράχνης 
και η εξάπλωσή τους σε όλο το 
πλάτος και το μήκος του πλα
νήτη - Γη, απ’ όπου και ο όρος 
“πλανητική οικονομία”.

Υπ’ αυτές τις συνθήκες και 
προϋποθέσεις “ο κόσμος όλος, 
όπως παρατηρεί ο Rodert 
Reich (The work of natiog 
preparihg ourgeives for 21st 
century capitslism) μεταμορ
φώθηκε σε μία απέραντη αγο
ρά κυκλοφορίας κεφαλαίων, α

γαθών, υπηρεσιών, διακίνησης 
πληροφοριών και παραγωγής 
γνώσεων”.

Η κατάσταση αυτή γιγαντώ
θηκε στην δεκαετία του ‘80 με 
την κατάρρευση του “αντιπά
λου δέους” του συστήματος 
του υπαρκτού σοσιαλισμού”.

Πρωτεργάτες και φορείς των 
νέων αυτών σχέσεων είναι οι 
οικονομικές ολιγαρχίες των 
ευάριθμων ισχυρών χωρών του 
κόσμου και εκφραστής και ε
νορχηστρωτής τους ο εξαγγεί- 
λας την νέα τάξη πραγμάτων” 
πλανητάρχης των Η.Π.Α.

Διεκπεραιωτές τους είναι το 
στρώμα εκείνο των νεών αν
θρώπων, που είναι παρόντες 
στους κλάδους των ηλεκτρονι
κών υπολογιστών, ως αναλυτές 
συμβόλων, στον τομέα της δια
φήμισης και της προώθησης 
της επικοινωνίας καθώς και 
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
και στην βιομηχανία του θεά
ματος. Και οι όποιοι είναι εντε
ταλμένοι να κάνουν αποτελε

σματική τη λειτουργία των πα- 
γκοσμιοποιημένων οικονομι
κών σχέσεων.

Υπό το πρίσμα αυτής της θε
ώρησης η παγκοσμιοποίηση ε
ξυπηρετεί και προωθεί βασικά 
και πρωτίστως τα οικονομικά 
συμφέροντα και τις ηγεμονι
κού τύπου πολιτικές επιδιώξεις 
της νέας πολιτικής, στρατιωτι
κής και διπλωματο - διαπραγ
ματευτικής τάξης πραγμάτων.

“Τάξης” της οποίας οι πρω
ταγωνιστές, αξιοποιώντας την 
ιστορική συγκυρία, από την α
πουσία αντίπαλου πόλου εξου
σίας και κέντρου αναφοράς, με 
“πολιορκητικό κριό” το εξαγό
μενο χρηματιστικό κεφάλαιο 
εκπόρθησαν οικονομικά σύνο
ρα, εξαπλώνοντας τις επενδυτι- 
κο-επιχειρηματικές τους δρα
στηριότητες σ’ όλο τον πλανή
τη, με κριτήριο το χαμηλό κό
στος εργασίας.

Η ενσωμάτωση των κοινωνι
κών δυνάμεων των οικονομικά 
ανίσχυρων και κοινωνικά ευά

λωτων Εθνών - Κρατών στις υ
περφίαλες απαιτήσεις των οι
κονομικά ισχυρών, κατέστησε 
αυτές τις χώρες θηράματα, θύ
ματα και κομπάρσους των 
συμφερόντων τους.

Έτσι η συγκέντρωση χρημα
τικού πλούτου, λόγω της νέας 
μορφής αποικιοκράτισης των 
περιφερειών του καπιταλιστι
κού συστήματος, στα χέρια λί
γων, ανέδειξε τις δυνάμεις της 
(υπέρ) αγοράς σε αποκλειστι
κούς ρυθμιστές τόσο των ενδο- 
κρατικών όσο και των διεθνών 
σχέσεων.

Σε τέτοιο βαθμό που οι χρη
ματοοικονομικές αυτές εξαρ
τήσεις να αποδυναμώνουν, να 
αποκλείουν και να συντρίβουν, 
εκλαμβανόμενες ως “μονόδρο
μος” τις όποιες δυνατότητες, 
ευκαιρίες, ρεαλιστικά εναλλα
κτικά προτάγματα βίου διέθε
ταν, σύμφωνα με τις ανάγκες 
τους και το πολιτισμικό τους υ
πόστρωμα, για την ανάπτυξή 
τους, τα Εθνη - Κράτη, λογιζό-
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μένα ως ανεξάρτητοι πολιτικοί, 
πολισμικοί και οικονομικοί 
σχηματισμοί.

Έτσι η άκρα οποταγή στα 
κελεύσματα της αγοράς του 
πλανήτη, λόγω της αλλαγής 
του συστήματος της διεθνούς 
ισορροπίας, έδωσε στους αλα- 
ζονικά συμπεριφερόμενους 
φορείς της, στους θιασώτες και 
στους αντιδιαλεκτικά σκεπτό- 
μενους θεωρητικούς της, που 
εκλαμβάνουν την αγορά ως “α- 
ναδρασιακό" (feedback) μηχα
νισμό, πρώτον το έρεισμα να ε- 
πιχαίρουν για τις μαζικές απο
λύσεις των εργαζομένων που η 
στρατηγική της προωθεί, ανα
φωνώντας όπως σημειώνει το 
περιοδικό "Spiegel’' “Πάνω τα 
κέρδη, έξω οι θέσεις εργασί
ας", θεωρώντας τα “επιτεύγμα- 
τά" τους αυτά οι κερδοσκόποι 
όπως παρατηρούν οι Ο. 
Lafontain και Ch.Muller (Ke
rne Angst vor Glodalisiezung) 
ως “γιορτή των χρηματιστηρί
ων" και δεύτερον το επιχείρη
μα, να μιλάνε - θεωρώντας ότι 
ο καπιταλισμός ξεπέρασε τους 
νόμους της ιστορικής φθοράς 
και μπρος στην έλλειψη της 
δυνατότητας στις μέρες μας να 
ενεργεί ο άνθρωπος ως "ιστο
ρικό υποκείμενο” - για το “Τέ
λος της ιστορίας” για το “Τέ
λος της ιδεολογίας “ και το 
"Τέλος της πολιτικής” .

Κατά τον ίδιο τρόπο περίπου 
που μερικές δεκαετίες νωρίτε
ρα ο F.Nietzhe εξάγγειλε τον 
“θάνατο του Θεού”., παρέχο
ντας την θεωρητική θεμελίωση 
για την άνοδο στο ιστορικό 
προσκήνιο, μιας άλλης ολο
κληρωτικής ιδεολογίας, της ο
ποίας η έπαρση των φορέων 
της, οδήγησε την ανθρωπότητα 
στη φρίκη του “δεύτερου πα
γκοσμίου πολέμου”.

Η αυτό-παγίδευση του αν
θρώπου από τα ίδια του τα δη
μιουργήματα, από τις χωρίς η
θικές αναστολές χρήση των ε
πιτευγμάτων και κατακτήσεών 
του, είναι κάτι που μοιάζει με 
το σύνδρομο της ποντικίνης, 
που βλέπει το τυρί χωρίς να α
ντιλαμβάνεται την φάκα, για 
να χρησιμοποιήσουμε το νόη

μα του έργου του Gunter Grass 
(Die Rattin).

Έτσι και ο άνθρωπος στην 
εποχή της παγκοσμιοποίησης 
εγκλώβισε την ανθρώπινη ύ
παρξή του, την έθεσε μπροστά 
σε μία εφιαλτική απειλή, η ο
ποία του δημιούργησε αισθή
ματα φόβου και ανασφάλειας. 
Απειλή που πρωτίστως έχει να 
κάνει τόσο με την απώλεια της 
ελευθερίας του, όσο και με την 
απώλεια της εργασίας του, ως 
ικανότητας να σχεδιάζει το 
μέλλον του.

11 διατάραξη της ισορροπίας 
ανάμεσα στους δύο συντελε
στές της παραγωγικής διαδικα
σίας, αφ’ ενός στο συντελεστή 
“κεφάλαιο" και αφ’ ετέρου στο 
συντελεστή “εργασία”, λόγω 
της αλλαγής της φύσης του κε
φαλαίου και της μεταβολής της 
οργάνωσης της εργασίας μετα
στοιχείωσε τον άνθρωπο από 
υποκείμενο της ιστορίας και ε
νεργό πολίτη της πολιτείας, σε 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
της χρηματικής οικονομίας, τε
λικά τον κατέστησε σε από
βλητο της κοινωνικής διαδικα
σίας.

Έτσι σ’ ένα πρώτο επίπεδο 
η εν λόγω πραγματικότητα α- 
πουποκειμενικοποίησε τις αν
θρώπινες σχέσεις, τις μεταποί
ησε σε σχέσεις πραγμάτων, τις 
αποτίμησε σε σχέσεις χρημά
των, τις μετέτρεψε σε σχέσεις 
αριθμών, ανατρέποντας στην 
πράξη το αξίωμα όπ, μέτρο ό
λων των αξιών είναι ο άνθρω
πος ως πολύπτυχη και νοημα- 
τοδοτημένη προσωπικότητα 
και όχι ως "μονοδιάστατο” και 
"ετεροκατευθυνόμενο ον”.

Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο η αλ
λαγή της σχέσης ανάμεσα στο 
βιωμένο χώρο και τον ιστορικό 
χρόνο, συνεπεία της υπέρβα
σης του χώρου και της εκμηδέ- 
νισης του χρόνου επέδρασε σε 
συνδυασμό και με άλλους πα
ράγοντες, στην αποδιάρθρωση 
της κοινωνικής συνοχής και ε
νότητας, στην αφυδάτωση του 
στοιχείου της κοινωνικής αλ
ληλεγγύης και στην αποψίλω
ση του “δημόσιου συμφέρο
ντος”.

Δηλαδή με άλλα λόγια το α
πρόσωπο, το ιδιοτελές και ω
φελιμιστικό και το ηλεκτρονι
κά διαμεσολαβημένο των κοι
νωνικών σχέσεων, από το ένα 
μέρος δημιούργησε μία “εικο
νική κοινωνία” μία “ασώματη 
κοινωνία” ή σύμφωνα με τον 
M.Gastells μία “κοινωνία δι
κτύων” (Network society). 
Μια κοινωνία συναλλασσόμε
νων μεταξύ τους, αλλά απομο
νωμένων στο φυσικό χώρο ε
γωκεντρικών ατόμων.

Ενώ από το άλλο μέρος, η 
κατασκευή αυτή, παρήγαγε έ
να διογκούμενο αριθμό φτω
χών κοινωνικά αποκλεισμένων 
και ψυχολογικά απελπισμένων 
ανθρώπων, την κοινωνία των 
2/3.

Στη φύση αυτής της κατ’ επί
φαση έννοιας της “κοινωνίας” 
οφείλεται τόσο η παγκοσμιο
ποίηση και η άνοδος της ε
γκληματικότητας, της βίας, της 
διαφθοράς και της εμπορίας 
και χρήσης εξαρτησιογόνων 
ουσιών όσο και η εκ των πραγ
μάτων αδυναμία των Εθνών - 
Κρατών, να διατηρήσουν στο 
εσωτερικό τους την δημόσια 
τάξη και να εγγυηθούν και να 
προασπίσουν την ασφάλεια 
των πολιτών τους. Αυτός είναι 
και ο λόγος για τον οποίο οι οι
κονομικά ισχυροί καταφεύ
γουν στην “λύση” της ιδιωτι
κής αστυνόμευσης.

Όπως γίνεται εμφανές από 
τα παραπάνω, η χωρίς περιορι
σμούς, ελέγχους και κοινωνι
κές κατοχυρώσεις παγκοσμιο
ποίηση, δεν κάνει τίποτε άλλο 
παρά, από το ένα μέρος να εξυ
πηρετεί το “δίκαιο του ισχυ
ρού” ενώ από το άλλο μέρος 
να προωθεί τους κοινωνικούς 
διαχωρισμούς και αποκλει
σμούς, καταλύοντας κάθε έν
νοια κοινωνικής δικαιοσύνης 
και ισότητας.

Υπ’ αυτή την εκδοχή η “πα
γκοσμιοποίηση” , όντας θεμε
λιωμένη πάνω στην “Εργα- 
λειακή χρήση της λογικής” 
(J.Hadermas) και στα δίκτυα ό
που εξυφαίνουν την πολύμορ
φη εμπλοκή του ανθρώπου με 
τις απειλές και τους κινδύνους,

εκβάλει στην (αυτό)-αναίρεση 
του στοιχείου του ανθρωπι
σμού και στην πολεμική της 
διάσταση, όπως μαρτυρούν οι 
μέρες μας στην αυτοκαταστρο
φή των ανθρώπων.

Ως εκ τούτου η “παγκοσμιο
ποίηση” δεν έχει καμία απολύ
τως σχέση με τον “ξηνόν λό
γο” των Αρχαίων Ελλήνων (Η
ράκλειος), το λόγο του δημοσί
ου συμφέροντος με το ιδανικό 
της “societas humana” της Α
ναγέννησης με το όραμα της 
πανανθρώπινης ενότητας - κοι
νότητας, που εδράζεται στη 
συν-αδέλφωση των ανθρώπων, 
στο σεβασμό των πολιτισμι
κών ιδιαιτεροτήτων και στην 
κοινωνική ηθική, που ως ηθι- 
κο-πνευματική κατάσταση-κα- 
τάσταση, οδηγεί στην οικοδό
μηση μιας οικουμενικής συμ- 
βιωτικής αδελφότητας - ολότη
τας.

Όραμα και πράξη που επι
τρέπει τελικά στον άνθρωπο να 
αισθάνεται τον κόσμο σαν το 
σπίτι του, λόγω της ολόψυχης, 
ισότιμης, ισοδύναμης και ισό- 
κυρης συμμετοχής του, τόσο 
στα ενδότερα του μικρό-κο- 
σμου όσο και στα απώτερα του 
μακρόκοσμου.

Συνεπώς η παγκοσμιότητα 
ως ουμανιστικό ιστορικό αίτη
μα και ως ηθικό άλμα συνδη- 
λώνει, υπογραμμίζει και εκ
φράζει, την ανάγκη της ανθρώ
πινης συνομάδωσης να ανα
βιώσει τις αγαπητικές τις σχέ
σεις και να ανασυστήσει τους 
αλληλέγγυους δεσμούς της, ε
πιστρατεύοντας τις απωθημέ- 
νες ηθικο-πνευματικές δυνά
μεις, προκειμένου να ανέλθει 
σένα υψηλότερο στάδιο ανά
πτυξης τέτοιο που να συνιστά 
δικαίωση και ολοκλήρωση των 
προσδοκιών της.

Και ακριβώς όπως λέει ο 
Γερμανός ποιητής F.Holdemin 
“Εκείόπου μεγαλώνει ο κίνδυ
νος εκεί και η σωτηρία ”, □
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Τον Αστννόμον Β' Ιωσήφ Καμπανάκι]

Το ποδήλατο ήταν εργαλείο του αστυνομικού περιπολίας, 
πριν να εμφανιστούν τα περιπολικά αυτοκίνητα και οι μοτοσυκλέτες.

Τα τελευταία χρόνια το ποδήλατο χρησιμοποιείται ξανά 
από ειδικές ομάδες αστυνομικών περιπολίας, οι οποίοι έχουν ως αποστολή 
την αστυνόμευση συγκεκριμένων γειτονιών και την επίλυση προβλημάτων 

που σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με παραβατικές συμπεριφορές.

Ο αστυνομικός ποδηλάτης εί
ναι συνήθως ενταγμένος στη 
στρατηγική αστυνόμευσης 

της κοινότητας (community policing) 
και ενεργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του νέου ρόλου του αστυνομικού περι
πολίας (σταθερή περιοχή περιπολίας, α
νάπτυξη στενών σχέσεων με κατοίκους, 
γνώση τοπικών προβλημάτων, ανάλη
ψη πρωτοβουλιών για λύση προβλημά
των, συγκεκριμένες προτάσεις στην 
διοίκηση, κ.α.).

Πολλοί μελετητές έχουν την άποψη 
ότι τα σύγχρονα μηχανοκίνητα οχήματα 
περιπολίας με εξελιγμένα συστήματα ε
πικοινωνίας έχουν απομακρύνει τους α
στυνομικούς από τους πολίτες, διότι έ
χουν περιορίσει σημαντικά τις μεταξύ 
τους επαφές. Υποστηρίζουν ότι η περι-

438- Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιούλιος 1999



πολία με ποδήλατο μπορεί να δώσει ευ
καιρίες για ουσιαστικές και συνεργατικές ε
παφές μεταξύ αστυνομικών και πολιτών.

Η Ελληνική Αστυνομία προμηθεύτη
κε πρόσφατα ποδήλατα για να χρησιμο
ποιηθούν στην αστυνόμευση (Κυριακό- 
πουλου, 1999). Για να επιτύχει το μέτρο 
η διοίκηση θα πρέπει να λάβει υπόψη 
της πολλούς παράγοντες και πρώτα 
απ'όλα να μελετηθεί η στάση του αστυ
νομικού προσωπικού απέναντι στο νέο 
μέτρο (κατανόηση, αποδοχή, ενισχυτι- 
κά μέτρα, αντιμετώπιση αντιδράσεων, εκπαί
δευση, κίνητρα, επιβραβεύσεις, κλπ).

Παρακάτω δίνονται γενικές κατευ
θύνσεις που χρειάζονται να ληφθούν υ
πόψη για την εφαρμογή του νέου μέ
τρου:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΟΔΗΛΑΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

•  Εφαρμογή των νόμων-Διαπίστωση 
παραβάσεων.

•  Εφαρμογή του Κ.Ο.Κ.
•  Επαφή με τους πολίτες-λύση προ

βλημάτων με δική του πρωτοβουλία..
•  Διάγνωση προβλημάτων της γειτο

νιάς K a t διατύπωση προτάσεων στους 
προϊσταμένους για λύση τους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Οι ποδηλάτες αστυνομικοί: 
is, Είναι περισσότερο ορατοί από 

τους πολίτες συγκριτικά με τους πεζούς 
αστυνομικούς.

is. Μπορούν να κάνουν συχνές στά
σεις. Είναι πιο προσιτοί στους πολίτες 
και μιλούν περισσότερο μαζί τους συ
γκριτικά με τους αστυνομικούς των πε
ριπολικών αυτοκινήτων.

is, Έχουν μεγαλύτερο οπτικό πεδίο α
πό τους πεζούς αστυνομικούς. Μπο
ρούν να δουν γεγονότα και συμβάντα 
που δεν θα έβλεπαν από το περιπολικό 
αυτοκίνητο.

is, Μπορούν να κινηθούν καλύτερα 
και αποτελεσματικότερα σε δύσκολες 
κυκλοφοριακές συνθήκες.

is. Καλύπτουν με περιπολία περισσό
τερους χώρους ή τους ίδιους χώρους πε
ρισσότερες φορές απ’ότι οι πεζοί αστυ
νομικοί.
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7s. Συνήθως διατηρούν καλή φυσική 
κατάσταση.

2s. Τα ποδήλατα είναι οικονομικά 
στην αγορά και συντήρηση συγκριτικά 
με τα αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες.

2s. Τα ποδήλατα έχουν εύκολη πρό
σβαση σε περιοχές όπου τα περιπολικά 
αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες δεν μπο
ρούν να έχουν (στενά δρομάκια, σκαλο
πάτια, ιστορικά κέντρα πόλεων, κλπ).

2s. Τα ποδήλατα και ο αστυνομικός 
ποδηλάτης έχουν την αποδοχή των νέ
ων.

2s. Οι έρευνες σε άλλα κράτη όπου 
χρησιμοποιούνται ποδήλατα στην α
στυνομική περιπολία δείχνουν πολύ θε
τικά αποτελέσματα στην πρόληψη ε
γκλημάτων και στην εμπέδωση αισθη
μάτων ασφαλείας των πολιτών.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

^  Μικρή ταχύτητα σε περίπτω
ση εκτάκτου περιστατικού ή κατα
δίωξης.

^  Αδυναμία μεταφοράς συλληφθέ- 
ντων ατόμων.

Δυσκολία χρήσης σε ανηφορικές 
περιοχές.

Περιορισμένη αποδοχή της αστυ
νόμευσης με ποδήλατο από τους πολί
τες, λόγω της καινοτόμου μεθόδου και 
έλλειψης ενημέριυσης για την αποτελε- 
σματικότητα του μέτρου.

^  Δυσκολία μεταφοράς πρόσθετου ε
ξοπλισμού (αστυνομικής ράβδου, αλε
ξίσφαιρου γιλέκου, υποπολυβόλου, με
γάλου φακού, κλπ).

Η χρήση του ποδηλάτου στην Ελ
λάδα δεν έχει τη διάδοση που έχει σε 
άλλες χώρες. Ο ποδηλάτης δεν αντιμε
τωπίζεται ως ισότιμος οδηγός από τους 
οδηγούς άλλων τροχοφόρων.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΑΗΑΑΤΗ

> Κατάλληλη στολή (κοντό παντελό
νι ποδηλάτη-κοντομάνικο μπλουζάκι-α- 
θλητικά παπούτσια ή μπουφάν-παντε- 
λόνι τύπου φόρμας εκστρατείας)

>  Κράνος ποδηλάτη
> Γάντια
y  Ατομικός οπλισμός
>  Φορητός ασύρματος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

03 Θεωρητική εκπαίδευση για την 
χρήση του ποδηλάτου στα πλαίσια των 
νέων μεθόδων αστυνόμευσης (προλη
πτική περιπολία, λύση προβλημάτων 
πολιτών, επαφή με ανθρώπους της γει
τονιάς, πηγή πληροφοριών για τη διοί
κηση, κλπ)

03 Χειρισμός-οδήγηση ποδηλάτου 
(αργή-γρήγορη οδήγηση, μακρινές δια
δρομές σε διαφορετικές οδικές συνθή
κες, οδήγηση εκτός δρόμου, ασφάλεια- 
συντήρηση ποδηλάτου, κλπ).

03 Χειρισμός όπλου σε καταστάσεις 
έντασης, στρες και σωματικής κόπωσης, 
λόγω γρήγορης ή κουραστικής οδήγησης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΠΟΑΗΑΑΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

♦ Μερικά χρόνια εμπειρίας στο αστυ
νομικό επάγγελμα (συνήθως ηλικίας 
26-32 χρονών)

♦ Εθελοντική ένταξή του στην ομάδα 
των ποδηλατών.

♦ Βεβαιωμένη θέληση να προσφέρει 
υπηρεσίες σύμφωνα με τις νέες μεθό
δους περιπολίας και αστυνόμευσης 
(προληπτική περιπολία, λύση προβλη
μάτων πολιτών, συστηματικές επαφές 
με τους πολίτες, εντοπισμός προβλημά
των γειτονιάς και προτάσεις για θερα
πεία τους, κλπ).

♦ Καλή φυσική κατάσταση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

- Bicycle Patrols Find a Way to Zap Crime. 
Law and Order. 1998, 46(4), 69-72.

- Dees T. (1998). The Biggest Little Bike 
Team in the World. Law and Order, 46(4), 57- 
62.

- Finley P. (1997). Bike Patrol Thwarts 
Criminal Activity. Sheriff Times, IV(5).

- Harman A. (1998). Bicycle Patrols 
Growing in Australia. Law and Order, 46(4), 
65-68.

- Hoffmann .1 (1998). Police Bike
Association Looks to Future. Law and Order, 
46(4), 54-56.

- Schwindt F. (1998). Bike Patrol in 
Duesseldorf. Law and Order, 46(10), 50-
52.

- Κυριακόπουλου K. (1999). ΕΛ.ΑΣ. H
μεγάλη τω ν π οδη λά τω ν σχολή . Ε φ η μ ε
ρ ίδα  E A E Y O E P O T Y n iA / i n fo l t e c h ,  9- 
3-1999 ,  σ. 2. □
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INTERAMERICAN
ΤΟ ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜ ΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜ Μ Α  

ΚΑΛΥΨΗΣ Μ Ε Ή  ΧΩ ΡΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΟΥΝΗ,
Η INTERAMERICAN αποδεικνύει την πρωτοπορία της έμπρακτα. Μελετώντας και κυρίως κατανοώντας τις ανάγκες 

σας, σχεδίασε, δημιούργησε και προσφέρει την ΜΕΓΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ INTERAMERICAN, το κορυφαίο 
ασφαλιστικό πρόγραμμα για το αυτοκίνητο. Κορυφαίο και μοναδικό για τρεις σημαντικούς λόγους:

1. Ε ίνα ι το  π ιο  ο λο κ λ η ρ ω μ έν ο . 
Π αρέχει πλήρη κα ι άμεση κάλυψη σ ’εσάς 
και το  αυ τοκ ίνη τό  σας, ό ,τ ι κ ι αν συμβεί.
Η ΜΕΓΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
INTERAMERICAN καλύπτει κυρ ιολεκτικά  
τα πάντα.
Από τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις:
■ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ 
«ΟΛΙΚΗ/ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ 
«ΦΩΤΙΑ
• ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
«ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ

Μέχρι τις πιο ακραίες:
.  ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, ΘΥΕΛΛΑ,

ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑ
■ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ 

ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ
■ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
■ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Και τις πρω τοποριακές παροχές:
■ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙ

ΠΤΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ/ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΚΑΙ 
ΦΩΤΙΑΣ

■ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ.

Επιπλέον η ΜΕΓΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗ
ΤΟΥ π αρέχει άμεσα  προσωπική βοήθεια  
στην Ελλάδα και στο εξω τερ ικό , μέσω 
τη ς  INTERAMERICAN ΒΟΗΘΕΙΑΣ.
24 ώ ρες το  24ωρο, τα  αεροπλάνα, τα  
ελ ικόπ τερα  κα ι τα  ασθενοφ όρα  της , 
σας π αρέχουν ένα  ξεχω ρ ιστό  α ίσθημα 
ασφ άλειας.
2. Ε ίνα ι το  π ιο  ευέλ ικτο .
Η ΜΕΓΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
INTERAMERICAN π ροσαρμόζετα ι 
απόλυτα σ τις  προσω πικές σας ανάγκες. 
Γ ια τί σας π ροσ φ έρε ι καλύψ εις ομαδο- 
π ο ιημένες σε τρ ε ις  κατηγορ ίες ,

Βασική, Μ ερική, Πλήρη, 
με τη  δυνα τό τη τα  να  επι- 
λ έ ξ ε τε  αυτή  που πραγματικά  
σας τα ιρ ιά ζε ι. Επίσης κα ι κά τι μοναδικό! 

Από σας εξαρτάται αν θα συμπεριλά - 
βετε ή όχι την αστική ευθύνη προς 
τρίτους.
3. Ε ίνα ι το  π ιο  σ υμφ έρον.
Ο συνδυασμός τω ν καλύψεω ν που 
π ροσ φ έρε ι κα ι τη ς  τ ιμ ή ς  στην οποία τ ις  
π ροσφέρει, το  κάνουν ασυναγώ νιστο. Αν 
υπ ολογ ίσετε και τη ν  π ροστιθέμενη  αξία  
το υ  ονόματος και τη ς  εξυπ ηρέτησ ης 
INTERAMERICAN, θα δ ε ίτε  ό τ ι π ρόκειτα ι 
γ ια  μια μοναδική ευκα ιρ ία . Από εδώ  και 
πέρα, ό ,τι κι αν τύχε ι... μ ικρό το  κακό. 
Γ ια τί υπάρχει η ΜΕΓΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.

Το πιο πλήρες, ευ έλ ικ το  και συμφέρον 
πρόγραμμα τη ς  αγοράς.

και ςτο Αυτοκίνητο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΝΑ 
ΝΙΩΘΕΙΣ 

INTERAMERICAN
φ  INTERAMERICAN

Μεγάλη και Σίγουρη!
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ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 
ΝΕΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αξιω
ματικών της Ελληνικής Αστυνομίας πραγ
ματοποιήθηκε πρόσφατα η τελετή ορκω
μοσίας 185 Υπαστυνόμων Β’ που 
εισήχθησαν με τις πανελλήνιες εξετάσεις. 
Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνστα
ντίνος Στεφανόπουλος ο οποίος απένειμε 
το ξίφος στους νέους Υπαστυνόμους.

Ο Διοικητής της Σχολής Αστυν. Διευθυ
ντής Δημήτριος Χασιώτης στην ημερήσια 
διαταγή τόνισε προς τους αποφοίτους ότι 
"ο τίτλος των σπουδών που επάξια κατά
κτησαν είναι ένα ακόμη εφόδιο και μια πο
λύτιμη βιοτική βακτηρία αλλά και ένα α
διαμφισβήτητο πειστήριο της προσωπικής 
αξίας. Επειδή όμως η αξία ενός τίτλου δεν 
βρίσκεται μόνο στο θεωρητικό του αντίκρι
σμα αλλά και στο πρακτικό του εκτόπισμα, 
θα πρέπει με την πράξη και τη δράση να 
δείξουν και να πείσουν πως η Σχολή δεν 
τους μετάγγισε μόνο γνώσεις αλλά μεταλα- 
μπάδευσε και ήθος, Δε μόρφωσε μόνον τον 
νου αλλά διαμόρφωσε και τις ψυχές

Στην τελετή παρέστησαν ο Αντιπρόε
δρος της Βουλής κ. Λουκάς Αποστολίδης, 
ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλης 
Χρυσοχοϊδης, ο Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ. Δημή- 
τριος Ευσταθιάδης, ο Πρόεδρος του 
ΔΗΚΚΙ κ. Δημήτριος Τσοβόλας, ο Αρχη
γός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγος κ. Ιωάννης Γεωργακόπουλος, ο Α’ 
Υπαρχηγός του Σώματος κ. Γεώργιος 
Πλάκας, ο ΒΎπαρχηγός κ. Γεώργιος Πα- 
παδημητρόπουλος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ 
και οι ηγεσίες των λοιπών Σωμάτων 
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας, εκπρόσωποι κομμάτων, κα
θηγητές της Σχολής και λοιποί προσκε
κλημένοι.
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ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 
ΝΕΩΝ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ

Την 30η Ιουνίου στις εγκαταστάσεις της 
Σχολής Μετεκπαίδευσης και επιμόρφω
σης πραγματοποιήθηκε η τελετή απονο
μής πτυχίων στους νέους Αρχιφύλακες 
που παρακολούθησαν ευδοκίμως το τρί
μηνο σεμινάριο. Τα πτυχία στους νέους 
Αρχιφύλακες επέδωσε ο Διευθυντής της 
Αστυνομικής Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. 
Σπυρίδων Δράκος.
Στην τελετή παρέστησαν ο Διοικητής της 
Σχολής Αστυν. Δ/ντής Χρήστος Ρήγας, α
νώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί, καθη
γητές της Σχολής και συγγενείς των νέων 
Υπαστυνόμων.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 
ΝΕΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Β’ 

ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Την 18η Ιουνίου στη Σχολή Μετεκπαί
δευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Α
στυνομίας πραγματοποιήθηκε η τελετή 
ορκωμοσίας των 46 νέων Υπαστυνόμων 
Β’ οι οποίοι αποφοίτησαν από το Τμήμα 
Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυ- 
παστυνόμων.
Τα ξίφη στους νέους Υπαστυνόμους επέ
δωσε ο Α’ Υπαρχηγός του Σώματος Αντι
στράτηγος κ. Γεώργιος Πλάκας.
Στην τελετή παρέστησαν ο Διοικητής της 
Σχολής Αστυν. Δ/ντής Χρήστος Ρήγας, α
νώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί, καθη
γητές της Σχολής και συγγενείς των νέων 
Υπαστυνόμων.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
Υ.Α.Τ. ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΑΗ ΤΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τις απογευματινές ώρες της τελευταίας 
ημέρας του Ιουνίου στο αμφιθέατρο του 
Αστυνομικού Μεγάρου Αττικής πραγμα
τοποιήθηκε συνάντηση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης κ. Δημητρίου Ευσταθιάδη με Δη
μάρχους της Αττικής και μέλη των Συμ
βουλίων Πρόληψης της Εγκληματικότη
τας. Αποκλειστικό θέμα της συνάντησης 
ήταν η πρόληψη της εγκληματικότητας , ο 
ρόλος που δύναται να διαδραματίσει η 
τοπική αυτοδιοίκηση αμυνόμενη στην μά
στιγα της εγκληματικότητας και τα συγκε
κριμένα μέτρα που δύναται να ληφθούν.

ΓΙαρόντες στη συνάντηση ήταν ο Αρχη
γός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγος κ .Ιωάννης Γεωργακόπουλος, ο Α’ 
Υπαρχηγός Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος 
Πλάκας, ο Β’ Υπαρχηγός Αντιστράτηγος 
κ. Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος και 
πολλοί άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι α
ξιωματικοί του Σώματος.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Με θέμα την οδική ασφάλεια οργάνωσε 
και λειτούργησε το δικό της περίπτερο 
στον εκθεσιακό χώρο της 33ης Πανελλή
νιας Έκθεσης Λαμίας, η Αστυν. Δ/νση 
Φθιώτιδος. Τα εγκαίνια της Εκθέσεως 
πραγματοποιήθηκαν από τον Υπουργό Α
νάπτυξης κ. Ευάγγελο Βενιζέλο ο οποίος 
συνοδευόταν από τον Υπουργό Υγείας 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. 
Λ. Παπαδήμα, από βουλευτές και λοιπούς 
τοπικούς φορείς της Φθιώτιδος.

Ανδρες της Τροχαίας ενημέρωναν τους 
επισκέπτες παρέχοντας τις δέουσες επεξη
γήσεις και διευκρινίζεις για τα τροχαία α
τυχήματα με ουσιαστικές και στοιχειοθε- 
τημένες αναλύσεις επί των στατιστικών 
στοιχείων.

Το περίπτερο της Α.Δ. Φθιώτιδος επι- 
σκέφθηκαν περισσότεροι από 150.000 ε
πισκέπτες της Εκθέσεως οι οποίοι στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία εξέφρασαν 
την θετική τους γνώμη για την γενικότερη 
προσφορά της εκδηλώσεως που σκοπό α
ποκλειστικό είχε την ενημέρωση των πο
λιτών σε ένα θέμα που απασχολεί όλη την 
ελληνική κοινωνία εδώ και πολλά χρόνια 
περιμένοντας την οριστική του λύση.
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ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ

Την 30-6-1999 πραγματοποιήθηκε η ε
πίσημη τελετή έναρξης λειτουργίας των 
παιδικών εξοχών της Ελληνικής Αστυνο
μίας στον Άγιο Ανδρέα Αττικής. Στην τε
λετή του αγιασμού χοροστάτησε ο προϊ
στάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος και 
παρέστησαν οι: Υποστράτηγοι Αλέξαν
δρος Ζουμπούλης, Σταύρος Ρούμπος και 
Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, οι Ταξίαρχοι 
Ηλίας Βλαχογιάννης και Σπυρίδων Δρά
κος, ο Διευθυντής του Ιδρύματος Παιδι
κών Εξοχών Αστυν. Α’ Απόστολος Κρικέ- 
λας, ο Αστυν. Α’ Αεωνίδας Παγκάκης και 
γονείς παιδιών που φιλοξενούνται στο Ί
δρυμα.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Οι αστυνομικοί οι οποίοι πριν ένα χρό
νο συνέλαβαν τους τέσσερις δράστες της 
ληστείας στο υποκατάστημα της Εθνικής 
Τράπεζας στην Ακτή Κονδύλη στον Πει
ραιά, βραβεύθηκαν πρόσφατα σε μια σε
μνή τελετή από το διοικητή της Εθνικής 
Τράπεζας Θεόδωρο Καρατζά. Πρόκειται 
για τους Υπαστυνόμο Α’ Δημήτριο Γιοβα- 
νίδη, Αρχιφύλακα Χρίστο Στίμο και τους 
Αστυφύλακες Μιχάλη Λάγο, Σταμάτη 
Δουκάκη, Σπυρίδωνα Ζώη, Παναγιώτη 
Κόκλα, και Ιωάννη Σταθόπουλο.

Στη βράβευση που έγινε στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Εθνικής Τρά
πεζας παρέστησαν ο Γενικός Αστυν. Διευ
θυντής Αττικής Υποστράτηγος κ. Γεώρ
γιος Σκαλτσάς, ο Διευθυντής Άμεσης 
Δράσης Αττικής Ταξίαρχος κ. Σπυρίδων 
Τουντόπουλος και ο Διοικητής της ομά
δας ΑΛΤ Αστυνόμος Α’ Ευάγγελος Δημη- 
τρουλάκος.

Στιγμιότυπο από την πρόσφατη 
επίσκεψη τον Διευθυντήν της Europol J.

Storbeck, τον οποίο υποδέχθηκαν 
και σννεργάσθηκαν μα ζί τον για θέματα 

ευρωπαϊκής αστυνομικής συνεργασίας, 
ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 

κ. Μιχάλης Χρνσοχοϊδης 
και ο Β ’ Υπαρχηγός 

της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος 

κ. Γεώργιος Παπαόημητρόπονλος.

f w  δ r  ' /  ν » \ i r "
\  .
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ΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Λ. ΛΡΑΜΑΣ

Στο συνεδριακό κέντρο του Επιμελητη
ρίου Δράμας διοργανώθηκε από κοινού με 
την Αστυνομική Διεύθυνση, το Σωματείο 
αστυνομικών Υπαλλήλων και τη Νομαρ
χία ημερίδα με θέμα “Τροχαίο ατύχημα - 
κοινωνικές προεκτάσεις”.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι τοπι
κοί βουλευτές, ο Νομάρχης, ο Α’ Γενικός 
Επιθεωρητής Αστυνομίας Υποστράτηγος 
Ανδρέας Στεφάνου, ο Δήμαρχος Δράμας

τροχαίας των Υπηρεσιών της Α.Δ. Δρά
μας με στόχο τη μείωση στο μεγαλύτερο 
βαθμό των ατυχημάτων και ευχαρίστησε 
τον πρόεδρο της Επιτροπής Έρευνας και 
Ανάλυσης τροχαίων ατυχημάτων κ. Γεώρ- 
γιο Σκούρτη για την προσφορά στο Τ.Τ. 
Δράμας ενός ραντάρ, ενός αλκοομέτρου 
και μιας μηχανής προβολών.

Κύριοι ομιλητές της ημερίδας εκτός α
πό τον κ. Σκούρτη ήταν η Γεν. Διευθύ
ντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εται
ριών κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη και ο Αντι
στράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομί
ας κ. Διονύσιος Καλατζής.

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ

στρατιωτικών και α
στυνομικών αρχών.

Στον χαιρετισμό που 
απηύθυνε ο Αστυνομι
κός Διευθυντής Δράμας 
Κωνσταντίνος Μακρί- 
δης επεσήμανε τη σο
βαρότητα του προβλή
ματος των τροχαίων α
τυχημάτων και ανα
φέρθηκε στις προτε
ραιότητες και τα μέτρα

και προϊστάμενοι των 
τοπικών πολιτικών,

Η μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων δεν γίνεται με αστυνόμευση 
ή αν θέλεται μόνο με αστυνόμευση.
Παιδεία, χυκλοφοριακή αγωγή, ενημέρωση, καλύτερη εκπαίδευση, αλλαγή 
νοοτροπίας, οδική υποδομή αυστηρή εφαρμογή του κ.ο.κ., έλεγχος καλής 
λειτουργίας των οχημάτων, είναι μέτρα που μπορούν να αλλάξουν την 
αιματηρή εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗΝ 
Α.Α. ΟΡΕΣΤΙΑΑΑΣ

Την 19η Ιουνίου η Α.Θ.Π. Οικουμενι
κός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος 
πραγματοποίησε μονοήμερη επίσκεψη 
στην Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ο- 
ρεστιάδας και Σουφλίου μαζί με τον Μα
καριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πό
σης Ελλάδος κ.κ. Χριστόδουλο.

Ο Παναγιότατος μετά από έγγραφη 
πρόσκληση του Διευθυντού της Α.Δ. Ο- 
ρεστιάδας Αστυν. Δ/ντή Κωνσταντίνου 
Λύτρα επισκέφθηκε την Αστυνομική 
Διεύθυνση και ευλόγησε το νεόκτιστο 
προσκυνητάρι του Αγίου Αρτεμίου.
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ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ 
ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΑΗΣΙ 
ΤΗΣ Α.Δ. ΞΑΝΘΗΣ

Μέσα σε κλίμα θρησκευτικής κατάνυ
ξης, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου 
Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου 
κ.. Παντελεήμονα έγιναν τα θυρανοίξια 
του παρεκκλησίου του “Αγίου Αρτεμίου” 
στον προαύλιο χώρο της Α.Δ. Ξάνθης.

Το παρεκκλήσιο κατασκευάστηκε από 
την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. 
Ξάνθης για να καλύψει θρησκευτικές α
νάγκες όλου του προσωπικού της Αστυ
νομικής Διεύθυνσης. Παρόντες ήταν σύσ
σωμο το Δ.Σ. της Ένωσης, ο Πρόεδρος 
και ο Γεν. Γραμματέας της Ένωσης Ροδό
πης, αρχές του τόπου και πλήθος συνα
δέλφων με μέλη των οικογενειών τους.

ΔΟΚΙΜΟΙ ΤΕΤΑΡΤΟΕΤΕΙΣ 
ΥΓΙΑΣΤΥΝΟΜΟΙ 

ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Εκπαιδευτική εκδρομή στην Κρήτη 
πραγματοποίησαν οι τεταρτοετείς Δόκι
μοι Υπαστυνόμοι με επικεφαλής το Διοι
κητή της Σχολής Αξιωματικών Αστυν. 
Δ/ντή Δημήτριο Χασιώτη, τον Διοικητή 
του Τμήματος Αστυνόμο Α’ Λάμπρο Παπ- 
πά και αξιωματικούς της Σχολής. Κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης στη μεγαλόνησο 
οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι επισκέφθηκαν 
διάφορα ιστορικά και αρχαιολογικά μνη
μεία του νησιού. (Στη φωτογραφία οι Δό
κιμοι Υπαστυνόμοι κατά την επιμνημόσυ
νη δέηση που τελέστηκε στο Τμήμα Δοκί
μων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου).

ΔΟΚΙΜΟΙ ΤΡΙΤΟΕΤΕΙΣ 
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ 

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΑΙΑ, ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ 
ΚΕΡΚΥΡΑ

Εκπαιδευτική εκδρομή πραγματοποίη
σαν οι τριτοετείς Δόκιμοι Υπαστυνόμοι 
με επικεφαλής τον Υποδιοικητή της Σχο
λής Αξιωματικών Αστυν. Υποδ/ντή Χρή- 
στο Ασπρούδη, το Διοικητή του 3ου εκ
παιδευτικού Τμήματος Αστυνόμο Α’ Δη- 
μήτριο Μπαλή και αξιωματικούς της Σχο
λής.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 

ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθησαν οι α
γώνες Σκοποβολής Ενόπλων Δυνάμεων 
και Σωμάτων Ασφαλείας έτους 1999 στο 
Σκοπευτήριο Κ.Ε.Β.Ο.Π. και στο Εθνικό 
Σκοπευτήριο Βύρωνα.

Στην κατηγορία ανδρών σ’ όλα τα αγω
νίσματα οι αθλητές της Ελληνικής Αστυ
νομίας πρώτευσαν λαμβάνοντας την πρώ
τη θέση στην τελική κατάταξη. Συγκεκρι
μένα στα αγωνίσματα α) του πολεμικού 
τυφεκίου 300 μ. βολής ακρίβειας, β) πι
στολιού - περιστρόφου, γ) πολεμικού τυ
φεκίου 300 μ. ταχείας βολής και δ) πιστο
λιού - περιστρόφου ταχείας βολής πρω- 
τεύσαν αντίστοιχα οι: Αρχ/κας Πελοπί
δας Ηλιάδης, Υπαστυν. Β’ Διονύσιος Γε- 
ωργακόπουλος, Αρχ/κας Πελοπίδας Ηλιά
δης και Ανθ/μος Παν. Φραγκουλίδης.

Στην κατηγορία των γυναικών στο αγώ
νισμα του τυφεκίου 0,22, 11 η Αστ/κας Α- 
ποστολία Μπενέκη, 21 η Αρχ/κας Βασ. 
Παπαχρήστου και 3η η Ανθ/μος Ζαχαρού- 
λα Μπίρη. Στο αγώνισμα του πιστολιού 
σπορ 0,22 την 11 θέση κατέλαβε η Αρχ/- 
κας Βασ. Αουντζή και τη 21 η Αρχ/κας Ιω
άννα Παρισιού. Στο αγώνισμα του τυφε
κίου 0,22 τριών στάσεων την 11 θέση κα
τέλαβε η Αποστολία Μπενέκη, τη 21 η 
Βασ. Παπαχρήστου και την τρίτη η Ζαχα- 
ρούλα Μπίρη. Στο αγώνισμα του πιστο
λιού 0,22 ταχείας βολής την 11 θέση κατέ
λαβε η Αρχ/κας Ιωάννα Παρισιού και τη 
21 η Αρχ/κας Βασιλική Αουντζή.

Στην τελετή λήξεως παρέστησαν ο 
ΑΎπαρχηγός του Α.Σ. Υποναύαρχος κ. 
Νικ. Κυπριαδάκης, ο Γενικός Αστυνομι
κός Διευθυντής Αττικής Υποστράτηγος κ. 
Γεώργιος Σκαλτσάς, ο Διευθυντής της 
Διεύθυνσης Υγειονομικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας Υποστράτηγος κ. Ιωάννης Α- 
ναγνωστόπουλος, ο Διευθυντής της Αστυ
νομικής Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. Σπυρί
δων Δράκος, οι Ταξίαρχοι ΓΕΣ κ.κ. Β. Κα
λύβας και Ν. Βλάχος, ο Τμηματάρχης Ε
θνικού Αθλητισμού του ΑΣΑΕΔ Σμηνα
γός κ. Δ. Καραδήμας κ.α.

VOKIMOI ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ 
YT1 ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ 
ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ

Ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή πραγ
ματοποίησαν πρόσφατα οι Δόκιμοι Υπα- 
στυνόμοι του Ιου εκπαιδευτικού Τμήμα
τος στην Εύβοια με επικεφαλής το Διοι
κητή του Τμήματος Αστυνόμο Α’ Δημή- 
τριο Αναγνωστόπουλο και αξιωματικούς 
της Σχολής.
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ΟΜΑΛΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ομάδα πυγμαχίας του Σώματος απο- 
τελείται από διακεκριμένους αθλητές και 
έχει δρέψει πάρα πολλά μετάλλια, χρυσά, 
ασημένια και χάλκινα, τιμώντας τα χρώ
ματα της Ελληνικής Αστυνομίας την τε
λευταία πενταετία.

Την ομάδα (όπως φαίνονται από αρι
στερά στη φωτογραφία) αποτελούν οι: 
Μιλτιάδης Χριστίδης, Νικόλαος Παπαρ- 
γυριάδης, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Χρη
στός Ντεμίρης, Βασίλειος Χριστοδουλό- 
πουλος και ο προπονητής της ομάδος Βα
σίλειος Μπούτας.

-  Μιλτιάδης Χρηστίδης. Ξεκίνησε από 
τον “Άρη” Νίκαιας το 1986. Συμμετείχε 
σε αρκετά πρωταθλήματα και έλαβε κα
λές θέσεις στις τελικές κατατάξεις. Έπαι
ξε τρεις φορές με τη ομάδα της Ελληνικής 
Αστυνομίας στο πρωτάθλημα των Ενό
πλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας 
όπου κέρδισε χάλκινα και ασημένια με
τάλλια.

-  Νικόλαος Παπαργυριάδης. Ξεκίνησε 
το 1987 από τον σύλλογο του Παναθηνα
ϊκού με διακρίσεις στα πρωταθλήματα και 
συνεχίζει την πορεία του με την ομάδα 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Συμμετείχε 
τέσσερις φορές στο πρωτάθλημα των Ε
νόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφα
λείας κερδίζοντας χάλκινα και ασημένια 
μετάλλια.

-  Ιωάννης Παπαδόπουλος. Ξεκίνησε το 
1985 από την Α.Ε.Κ. και έπαιξε σε πολλά 
πρωταθλήματα χαρίζοντας στην ομάδα 
του πολλά μετάλλια. Συμμετείχε τέσ
σερις φορές στο πρωτάθλημα Ενό
πλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφα
λείας αποκομίζοντας χάλκινα και α
σημένια μετάλλια.

-  Χρηστός Ντεμίρης. Ξεκίνησε το 1989 
από το σύλλογο της Παναχαϊκής έχοντας 
καταλάβει την πρώτη θέση σε μερικά από 
τα πρωταθλήματα της ομάδος του. Αγωνί- 
σθηκε με την ομάδα της Ελληνικής Αστυ
νομίας τρεις φορές κερδίζοντας χρυσό, α
σημένιο και χάλκινο μετάλλιο.

-  Βασίλειος Χριστοδονλόπουλος. Ξεκί
νησε το 1985 από τον ΕΑΠ και συμμετεί
χε σε πολλά πρωταθλήματα της ομάδος 
του παίρνοντας πρώτες και δεύτερες θέ
σεις. Συμμετείχε πέντε φορές στο πρωτά
θλημα Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας κερδίζοντας ασημένια και 
χάλκινα μετάλλια.

Η ομάδα πυγμαχίας της Ελληνικής Αστυνομίας σε παλαιότερο στιγμιότυπο.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΥΓΓΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης συναντή
θηκε η τριμελής αντιπροσωπεία Ούγγρων εμπειρογνωμόνων όπου υπήρξε συνεργασία 
για θέματα μετανάστευσης.

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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Της Γαλάτειας - Γρηγοριάόον Σονρέλη

Δεν ξέρω αλήθεια, πόσο προ
χώρησε το φεμινιστικό κίνη
μα. Εκείνο που ξέρω, είναι 
πώς ξαφνικά η γυναίκα εμφανίζεται 
στον αιώνα μας σαν η σοβαρότερη κα- 

ταναλώτρια. Οι διαφημιστές σ ’ αυτήν 
κυρίως αποτείνονται. Και το περίεργο 
είναι πώς όχι μόνο για το υπεραυτόμα
το πλυντήριο που θα την ξεκουράσει. 
Ούτε μόνο για τα ρουχαλάκια του παι
διού ή τα είδη γάλακτος για το μωρό, 
αλλά και για τα προσωπικά είδη του άν- 
δρα σ’ αυτήν αποτείνονται.

Και είναι πια κοινό μυστικό πως της 
φόρτωσε η σημερινή μας κοινωνία και 
μια ευθύνη ακόμα. Να φροντίζει πριν 
απ’ όλους για όλους. Γι’ αυτό και ευθύ- 
νεται για τον “υπερκαταναλωτισμό” 
την καινούργια και φοβερά επικίνδυνη 
αρρώστια της εποχής μας.

Μα ας δούμε την προϊστορία του θέ
ματος.

Θυμάμαι, λοιπόν, τον πατέρα μου που 
σαν με έβλεπε να τρώγω με συμβού
λευε: “Φάε και ψωμί, παιδί μου. Δεν

χορταίνει ο άνθρωπος μόνο με κρέας”! 
Σήμερα ο γονιός τραβάει τη φρατζόλα 
μπροστά από το παιδί του, του κόβει 
μια ψιλή φετούλα και λέει “Μη γεμίζεις 
την κοιλιά σου με ψωμιά. Φάε σκέτο το 
κρέας σου”. Βλέπετε όπως κι εγώ τη 
διαφορά σκέψης ανάμεσα στο τόσο κο- 
ντικό χτες και σήμερα. Και μια που κου
βεντιάζουμε για το κρέας. Μήπως θυ
μάσαι πόσες φορές τη βδομάδα είχαμε 
κρέας στα σπίτια μας; Συνήθως Κυρια
κή και Πέμπτη. Την Κυριακή θυμάσαι 
πως περιμέναμε το ροσμπίφ που μοσχο- 
μύριζε ή τη μπριζόλα με τα πατατάκια; 
Την Πέμπτη είχαμε κιμά. Ακόμα έχω τη 
γεύση της μακαρονάδας με κιμά ή των 
κεφτέδων. Θυμάμαι πως το λαδερό το 
εκτιμούσαμε πολύ. Το χειμώνα η φασο
λάδα με τις ελιές μας ζέσταινε. Και τα 
χορταρικά της ελληνικής γης, τα φασο
λάκια, τα κολοκυθάκια, οι μελιτζάνες 
μας συντηρούσανε το καλοκαίρι. Τα α
νόρεχτα παιδιά ήταν σπάνιο φαινόμενο. 
Τα τρέχαμε στο γιατρό γιατί σίγουρα τα 
δόλια ήταν άρρωστα. Θυμάσαι με τι

βουλιμία τρώγαμε, το δειλινό, το βρεγ
μένο ψωμί με τη ζάχαρη ριγμένη απάνω 
στη φέτα, ή στην καλύτερη περίπτωση 
ψωμί με μαρμελάδα.

Το Σάββατο η μητέρα έφτιαχνε ένα 
κέικ, που την Κυριακή μας το μοίραζε 
δίκαια. Όχι, δεν μοίραζε όλο το κέικ. Α
πό ένα κομμάτι τρώγαμε. Το υπόλοιπο 
το έκρυβε, το κλείδωνε εκεί που κλεί
δωνε και τις μαρμελάδες.

Το κλειδί το κουβαλούσε μαζί της πάντα.
Σήμερα το κρέας έχει γίνει η βάση 

του διαιτολογίου μας. Όταν μάλιστα 
σου είπε ο γιατρός πως βλάπτει το πολύ 
κρέας, εσύ κλονίστηκες. Αναρωτήθηκες 
απελπισμένη με τι άλλο μπορείς να συ
ντηρήσεις την οικογένειά σου, μια και 
τα όσπρια μας πειράζουν. Βλέπεις, με
ταξένιο έχει γίνει το εντεράκι μας, άσε 
που τα παιδιά μας δεν τα τρώνε τα λα
δερά.

Γιατί καταφέραμε να μη νοιώθουν τα 
παιδιά καμιά επιθυμία φαγητού, να μη 
ξέρουν το φυσιολογικό αίσθημα της 
πείνας!
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για άλλο ένα σοβαρό λόγο. Να μάθει το 
παιδί την ύπαρξη του ΟΧΙ. Που η ζωή 
θα του το λέει αύριο συχνότερα από το 
ΝΑΙ. Και η προετοιμασία και η παραδο
χή πως υπάρχει και ΟΧΙ στη ζωή, ξεκι
νάει από το σπίτι.

Οι παιδαγωγοί μάλιστα προσθέτουν 
πως το παιδί χρειάζεται αυτό το ΟΧΙ. 
Νοιώθει ασφάλεια όταν το συναντά. 
Στη διερεύνηση που κάνει για να μάθει 
τις προθέσεις μας και την ....αντοχή 
μας, σταματά στο ΟΧΙ, όπως σταματά 
στους τοίχους του σπιτιού του. Και 
νοιώθει ασφαλισμένο με τοίχους και 
στέγη ολοτρόγυρα.

Η υπερκατανάλωση, που την παραδε
χτήκαμε σαν τρόπο ζωής, κατάλαβέ το, 
απειλεί την ψυχική υγεία του παιδιού 
σου και κινδυνεύει η επόμενη γενιά, το

Τώρα δεν κλειδώνουμε πια τα γλυκά 
μας. Στο βάζο ζαχαρώνουν. Και το κέικ 
που αγοράσαμε από το γειτονικό ζαχα
ροπλαστείο ξεραίνεται και πετιέται 
στον σκουπιδοτενεκέ. Ο κορεσμός έχει 
μπει την ψυχολογία της νεολαίας και ε
μείς προσπαθούμε όλο και με καινούρ
για αγαθά να της κεντρούμε το ενδιαφέ
ρον. Η εποχή μας κατέβασε είδωλα από 
το βάθρο τους κι έβαλε ένα καινούριο 
είδωλο εκεί. Το είδωλο “Παιδί” . Κι ε
μείς, θυσιάζουμε σ’ αυτό λογική και τα 
πάντα.

Έτσι μπήκαμε στην υπερκατανάλωση.
Το ιστορικό μας, που γι’ αυτό μιλήσα

με από την αρχή, επιβαρημένο από στε
ρήσεις χρόνων, από αναμνήσεις κατο
χής, με γονείς που το αναγκαίο το θεω
ρούσαν πολυτέλεια, επιβαρημένο από

δικές μας ανεκπλήρωτες επιθυμίες, α
ντανακλά στο παιδί μας. Το παιδί μας 
που μια και δεν είναι κουτό είτε βολεύ
εται με αυτά που του προσφέρουμε και 
απαιτεί κι άλλα, κι άλλα ή αντιδρά βίαια 
και γίνεται αρνητής της κοινωνίας. Ξε
κινά να γίνει αρνητής της καταναλωτι
κής κοινωνίας -οι χίπις; εύγλωττο παρά
δειγμα- μα επειδή τα νιάτα δεν γνωρί
ζουν το μέτρο, προχωρούν στον αναρχι
σμό.

Αγαπητή φίλη καταναλώτρια.
Η καινούργια παιδαγωγική λέει πως 

αν το παιδί σου ζητήσει μια σοκολάτα 
και μια τσίχλα, να του πάρεις μόνο το έ
να από τα δυο. Αυτό ανεξάρτητα από 
την οικονομική κατάσταση του σπιτιού 
σου. Έτσι θα μπορεί η μητέρα και αύριο 
να προσφέρει κάτι στο παιδί. Αλλά και

εγγόνι σου δηλαδή, να στερηθεί βασικά 
πράγματα.

Το να διαθέτεις ασυλλόγιστα τον οι
κονομικό σου προϋπολογισμό για αγο
ρές όχι χρειαζούμενες, αγορές που η κα
ταναλωτική κοινωνία σε έπεισε πως 
σου είναι εντελώς απαραίτητες, θα ανα
γκάσει εσένα και τον άντρα σου να δου
λέψετε περισσότερο, θα σας πάρει χρό
νο πολύτιμο από την ξεκούρασή σας. 
Θα μηδενίσει την επαφή με τα παιδιά 
σας. Θα σας στεγνώσει σαν άτομα. Θα 
σε μετατρέψει εσένα τη Μητέρα σε στε
γνό ρομπότ.

Αγαπητή φίλη καταναλώτρια. Σου 
δόθηκε το δικαίωμα να αποφασίζεις για 
το τι χρειάζεται το σπίτι σου. Ανάλαβε 
την ευθύνη να αποφασίζεις σωστά. □
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Ιο Σωματείο «Ελληνικοί χοροί Δόρα Στρατού» ιδρύθηκε το 1953 από τη Δόρα Στρατού, 
κόρη πρωθυπουργού και αδελφή υπουργού με. σπουδές στο κλασικό τραγούδι. 

Η Δόρα Στρατού, η τελευταία μεγάλη κυρία στον τόπο μας σύμφωνα με την άποψη του Μάνου
Χατζιδάκι κατάφερε να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον 

της ελληνικής πολιτείας και ιδιωτών στην πραγματοποίηση του οράματος της να σώσει από τη
λήθη τον γνήσιο ελληνικό χορό δημιουργώντας ένα ζωντανό μουσείο 

το οποίο επεκτάθηκε και σε άλλες δραστηριότητες. Πίστευε στη διατήρηση των χορών
σαν απόδειξη της συνέχειας της ελληνικής φυλής. 

Μέλη του Σωματείου και του Λ.Σ. είναι επίλεκτα άτομα 
που με την επιστημονική, επαγγελματική ή άλλη τους ιδιότητα έχουν προσφέρει

Η Δόρα Στρατόν πίστευε στη διατήρηση των χο
ρών σαν απόδειξη της συνεχείας της ελληνικής 
φυλής.

αφιλοκερδώς σημαντικές υπηρεσίες στο Σωματείο. 
Μεταξύ των μελών συγκαταλέγονται ερευνητές 

με ιδιαίτερο κύρος στο χώρο μελέτης του 
παραδοσιακού πολιτισμού, στην πλειοψηφία τους 

καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.

Η συλλογή φ ορεσιώ ν

Με τη σύλληψη της ιδέας για τη 
δημιουργία των λαϊκών χορών, 
η Δόρα Στράτου γνώριζε πως από μόνη, 
με τα ανύπαρκτα οικονομικά της, δεν 
μπορούσε να καταφέρει τίποτα. Παρ’ ό

λα αυτά παθιάστηκε τόσο πολύ με την ι
δέα που ξεκίνησε το 1952 να καλεί ορι
σμένους χορευτές που είχαν τελειώσει 
τη Γυμναστική Ακαδημία. Στη συνέχεια 
βρήκε λαϊκούς οργανοπαίχτες, βρήκε 
τραγουδίστρια και άρχισε...Ένα μόνον 
κομμάτι της δουλειάς είχε απομείνει: οι

στολές, και επειδή δεν υπήρχαν χρήμα
τα κατέφυγε στον Τσαρούχη. Ο καλός 
της φίλος Γιάννης Τσαρούχης που όχι 
μόνον είχε μελετήσει το ελληνικό ρού
χο αλλά είχε μαθητεύσει κοντά στην 
Αγγελική Χατζημιχάλη, έφτιαξε για τη 
Δόρα κοστούμια ανεπανάληπτα. Χρη
σιμοποίησε φτηνά υφάσματα στα οποία 
ζωγράφισε ο ίδιος επάνω, μιμούμενος 
τα κεντήματα που μελετούσε στο Μου
σείο Μπενάκη. Τι ίδιο έκανε και με τα 
κοσμήματα, φτιάχνοντας θεατρικά αντί
γραφα. Τα κοστούμια αυτά είναι τόσο 
καλά φτιαγμένα και τόσο πιστά στα
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Πόντος Μικρός Ασίας

πρωτότυπό τους, ώστε είναι αδύνατον ο 
θεατής να καταλάβει ότι δεν είναι κε
ντημένα. Οι μακέτες των κοστουμιών 
και η ζωγραφική γινόταν στο εργαστήρι 
του Τσαρούχη και το ράψιμο στο σπίτι 
της Στράτου ή στο ραφείο του Σταύρου 
Γκούτη ο οποίος αργότερα την προμή
θευε με αυθεντικές φορεσιές. Βέβαια, 
με τα χρόνια η απόκτηση των φορεσιών 
γινόταν με πολλούς τρόπους. Αγόραζε η 
ίδια αλλά και οι συνεργάτες της ότι α-

Ζαγόρι Ηπείρου

ξιόλογο προσφερόταν στα ταξίδια - έ
ρευνες ανά την ελληνική επαρχία. Σ’ 
αυτά τα ταξίδια ως συνήθως η Αφροδί
τη Μάσσια αναζητούσε τα τραγούδια, η 
Μαρία Σβολοπούλου τους χορούς, ο 
Φοίβος Ανωγειανάκης τα όργανα και η 
Δόρα τα κοστούμια. Έκανε παραγγελίες 
σε διάφορους τεχνίτες και είχε γνωρι
στεί με πολλούς γυρολόγους από τους 
οποίους αγόραζε επί χρόνια φορεσιές. 
Ένας από τους γυρολόγος έφερνε τα κο
σμήματα απ’ τα χωριά με το τσουβάλι. 
Το άδειαζε στο πάτωμα και έπαιρνε ότι 
ήθελε με 400 δραχμές την οκά. Ήταν 
τότε, στις δεκαετίες του '50 με '60 όταν 
γκρεμίστηκε η Ελλάδα για να γίνει πο
λυκατοικία. Όταν πουλιόνταν με την ο
κά τα θαυμαστά λαϊκά κοσμήματα ή τα 
έλιωναν για να κάνουν άγουστα μπιχλι
μπίδια.

Η Δόρα Στράτου κατόρθωσε αγορά
ζοντας συνεχώς επί 30 χρόνια παλιές 
φορεσιές από τα χωριά, να προικίσει το 
σωματείο με την μεγαλύτερη συλλογή 
της Ελλάδας. 2.500 πλήρεις φορεσιές α
πό όλες τις περιοχές, πολλά παραδοσια
κά κοσμήματα καθώς και ένας μεγάλος 
αριθμός αντικειμένων (παραδοσιακά υ
ποδήματα, μάσκες, σπαθιά, μαντήλια 
κ.λπ.). Παλιές φορεσιές σαν κι αυτές 
δεν υπάρχουν πλέον στα χωριά ούτε 
μπορούν να ξαναγίνουν γιατί έχουν χα
θεί τα υλικά και οι τεχνίτες.

Η συλλογή αυτή αποτελεί συγχρόνως 
και την ιματιοθήκη του Θεάτρου. Δηλα
δή, οι φορεσιές φοριούνται, ζουν στη 
σκηνή του Θεάτρου, φυσικά, με τα α
ντίστοιχα προβλήματα συντήρησης και 
φύλαξης. Περίπου 1.000 φορεσιές φο
ριούνται στις παραστάσεις κάθε καλο
καίρι. Ειδικευμένο προσωπικό βοηθά 
τους χορευτές να ντυθούν σωστά και 
φροντίζει για την αντιμετώπιση των 
φθορών, την αποθήκευση και το καθά
ρισμα. Μερικές φορεσιές είναι πάρα 
πολύ βαριές, άλλες είναι κεντημένες με 
χρυσή κλωστή και συνοδεύονται από 
παραδοσιακά κοσμήματα.

Η αυθεντικότητα των χορών 
κ«ι της μουσικής

να άλλο κατόρθωμα της Δόρας 
Γ -/ Στράτου ήταν ότι σε μια εποχή 

που όλοι στην Ελλάδα και στο εξωτερι
κό μάθαιναν και μαθαίνουν τους χορούς 
από κάποιον δάσκαλο -δηλαδή αλλοιω
μένους- εκείνη έφερνε μέσα στο Θέα
τρο της ομάδες χορευτών από το κάθε

Αλμυρός Θεσσαλίας

χωριό. Εκείνοι παρουσίασαν στη σκηνή 
τους χορούς των παππούδων τους και 
τους έδειξαν στους χορευτές του συ
γκροτήματος που έτσι τους χορεύουν 
μέχρι σήμερα. Η Στράτου ήταν η μόνη 
που έψαξε και βρήκε το πρωτότυπο ό
ταν όλοι οι άλλοι βολεύονταν με διαφο
ρετικά πράγματα πέραν του αυθεντικού.

Έτσι δημιουργήθηκε μια «σχολή» 
στην αντιμετώπιση του παραδοσιακού 
χορού και το Θέατρο που έγινε φυτώριο 
για αμέτρητους χορευτές οι οποίοι με

Επισκοπή Ημαθίας

Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιούλιος 1999 -  453



Λ
Α

ΪΚ
Η

 Π
Α

Ρ
Α

Δ
Ο

Σ
Η

τη σειρά τους ανέλαβαν περιφερειακά 
συγκροτήματα και μεταλαμπάδευσαν 
την προσήλωση στην αρχική μορφή 
των χορών και στη σεμνή παρουσίασή 
τους.

Το ίδιο έγινε με τη μουσική. Το Θέα
τρο καλούσε τους καλύτερους οργανο
παίχτες από τα χωριά, που πολλοί έ
βγαιναν για πρώτη φορά από την περιο
χή τους και μ’ αυτόν τον τρόπο αναδεί- 
χθηκαν. Οι περισσότεροι γνωστοί τρα
γουδιστές και οργανοπαίχτες που εμφα
νίζονται σήμερα στη δισκογραφία δη
μοτικής μουσικής πρωτοεμφανίσθηκαν 
στο Θέατρο «Δόρα Στράτου».

Το θέα τρο  και το χορευτικό 
συγκρότημα

Στο λόφο του Φιλοπάππου δια
μορφώθηκε ένα θέατρο ειδικά 

για τη «Δόρα Στράτου 1.000 θέσεων με 
μόνιμο σκηνικό του ζωγράφου Σπύρου 
Βασιλείου. Βρίσκεται απέναντι από την 
Ακρόπολη μέσα στα πεύκα, στο κέντρο 
της Αθήνας αλλά μακριά από τους θο
ρύβους της σύγχρονης πόλης. Η σκηνή 
είναι ιδιαίτερα μεγάλη ώστε να επιτρέ
πει την ανάπτυξη των χορών σε κύκλο, 
όπως περίπου γίνεται στις πλατείες των 
χωριών και στα πανηγύρια.

Το χορευτικό συγκρότημα αποτελεί-

ται από 50 χορευτές, 25 άνδρες και 25 
γυναίκες νεαρής ηλικίας. Επί πλέον 
συμμετέχουν μονίμως χορευτές καταγό
μενοι από ειδικές περιοχές, όπως η 
Κρήτη και ο Πόντος και χορευτές που 
καλούνται σε έκτατη βάση από άλλες 
περιοχές. Στον ελληνικό χορό τα βήμα
τα είναι σχετικά απλά. Η ουσία βρίσκε
ται στο ύφος το οποίο διαφέρει σημα
ντικά από τόπο σε τόπο και είναι δύσκο
λο να αποδοθεί. Ένας προικισμένος χο
ρευτής πρέπει να χορέψει και με χορευ
τές που κατέχουν το ύφος για να εμπο
τιστεί μ’ αυτό. Αυτός που σέρνει το χο
ρό έχει τον πιο σημαντικό ρόλο γιατί 
βρίσκεται σε επαφή με τους 15 οργανο
παίχτες και ερμηνεύει το κομμάτι μετα
δίδοντας στους άλλους το ιδιαίτερο 
χρώμα της εκτέλεσης.

Πρόβες γίνονται καθημερινά πριν α
πό την παράσταση επί μιάμιση ώρα, πά
ντα μαζί με τους μουσικούς ώστε να 
διατηρείται η στενή σχέση μουσικού 
και χορευτή που χαρακτηρίζει τον πα
ραδοσιακό χορό.

Κάθε χρόνο υπάρχουν δέκα περίπου 
κενές θέσεις από χορευτές που αποχω
ρούν για τις οποίες παρουσιάζονται δε
καπλάσιοι πεπειραμένοι χορευτές απ’ ό
λη την Ελλάδα. Γίνεται σταδιακή επιλο
γή και μέχρι τον Μάιο έχει συμπληρω
θεί το συγκρότημα. Όλοι τους έχουν κά
ποια πρωινή απασχόληση σαν βιοπορι
στικό επάγγελμα.

Καστελόριζο Δωδεκάνησον

Η προσωπικότητα της Αόρας 
και το εύρος της επιτυχίας

Η Δόρα Στράτου είχε στενές φιλι
κές σχέσεις με τους επιφανέστε

ρους επιστήμονες και καλλιτέχνες του 
δεύτερου μισού του αιώνα μας που πα
ρείχαν αμέριστη την αρωγή τους στο ε
μπνευσμένο έργο της.

Στους προσωπικούς της φίλους και 
συμπαραστάτες συμπεριλαμβάνονται οι 
Μανόλης Ανδρόνικος, Δέσπω Διαμαντί- 
δου, Φοίβος Ανωγειανάκης, Σπύρος Βα
σιλείου, Κωνσταντίνος Δοξιάδης, Σι
μών Καράς, Κάρολος Κουν, Δημήτριος 
Λουκάτος, Μάνος Χατζιδάκις, Γιάννης 
Τσαρούχης, Δημήτρης Χορν, Αγγελική 
Χατζημιχάλη, Δημήτρης Μητρόπουλος, 
Μάρκος Δραγούμης.

Δρώντας με οδηγό το όραμά της ανά
μεσα σε έναν κύκλο διακεκριμένων του 
πνεύματος, η μεγάλη αυτή κυρία έδωσε 
έμφαση στην ποιότητα προσέχοντας 
την κάθε λεπτομέρεια με ιδιαίτερη σχο-
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Λενχίμμη Κέρκυρας

λαστικότητα και απόλυτη υπευθυνότη
τα απέναντι στο κοινό της. Κατάλαβε ό
τι οι ελληνικοί χοροί διακρίνονται για 
την τελετουργικότητά τους και όχι για 
την κινησιακή τους θεαματικότητα. Αυ
τό ακριβώς το διακριτό σημείο πολύ λί
γοι δάσκαλοι χορευτικών συγκροτημά
των κατανόησαν παρά τα καταπιστεύ
ματα της Δόρας και το έργο μιας ζωής. 
Το μέγεθος του ρεπερτορίου είναι τερά
στιο σε σύγκριση με κάθε άλλο συγκρό
τημα. Μπορεί να παρουσιάσει 80 δια
φορετικές περιοχές της Ελλάδος. Δηλα
δή έχει για την κάθε περιοχή, χωριό ή 
νησί την αντίστοιχη φορεσιά, τους χο
ρούς και τη μουσική σε αυθεντική εκτέ
λεση. Το πρόγραμμα του χορευτικού 
συγκροτήματος αλλάζει κάθε δύο εβδο
μάδες ώστε να παρουσιάζονται συνεχώς 
διαφορετικές περιοχές. Τον χειμώνα πραγμα
τοποιούνται εμφανίσεις εντός και εκτός Ελ
λάδος μετά από ειδική πρόσκληση.

Το συγκρότημα δίνει παράσταση κά
θε μέρα ανελλιπώς από το τέλος Μαΐου 
μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Περί
που 200 εμφανίσεις το χρόνο. Μέχρι 
σήμερα έχουν δοθεί περισσότερες από 
5.000 παραστάσεις σε 22 χώρες που τις 
έχουν παρακολουθήσει 2.700.000 θεα
τές. Το συγκρότημα έχει τιμηθεί με πολ
λές διακρίσεις μεταξύ των οποίων το 
Διεθνές Βραβείο Θεάτρου και το Βρα
βείο της Ακαδημίας Αθηνών. □

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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Σας θέτουμε σ" ένα ευχάριστο προβληματισμό 
με μια σειρά από καθημερινές λέξεις, με μια από τις τρεις εκδοχές σωστή... 

και τις απαντήσεις... άμεσες για τυχόν αμφιβολίες σας.

Υπερφίαλος, -η,-ο (επίθ.) α) αλαζόνας 
β) παράλιος γ) έξυπνος 

Περίοπτος -η -ο (επιθ.): α) περίβλεπτος 
β) χαμηλός γ) μισητός 

Αβελτηρία η (ουσ.): α) εξυπνάδα β) α
νοησία γ) επιτυχία

Αγλάισμα το, (ουσ.): α) μίασμα β) γλα- 
φυρότητα γ) καύχημα 

Οιμωγή η, (ουσ.): α) χαρά β) έπαινος 
γ) γοερή κραυγή

Αΰμη η, (ουσ.): α) προσβολή β) έλλει- 
μα γ) λύπη

Οιακοστρόφος ο (επιθ.): α) κυβερνήτης 
β) κτηνοτρόφος γ) υπηρέτης 

Διαπρύσιος -α -ο (επιθ.) (όιαπεράω): α) 
υψηλός β) διαπεραστικός γ) παχύς 

Οιστρήλατος -η -ο (επίθ.): α) ο κυριεύο- 
μενος από πάθος β) ο απελπισμένος γ) 
ο νωχελικός

Οζος, ο, (ουσ.) α) οινοπνευματώδες β) 
βλαστάρι γ) ορεινός

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Υπερφίαλος,-η,-ο (επίθ.): Αυτός που 
υπερέχει σε δύναμη, εξαιρετικά δυνα
τός, ( συνήθως με την κακή έννοια) αυ
θάδης, θρασύς, αλαζόνας, υπεροπτικός. 
Ετυμ: Από το υπερφυής: (υπέρ+φύη) το 
πέρα της φύσεως, του φυσικού μεγέ
θους, ο αυξημένος υπερβολικά, υπέρο
γκος, πελώριος, τεράστιος.
- Πα πράγματα: ο εξαιρετικός, ασυνή
θιστος, μοναδικός, αλλόκοτος, παράδο
ξος.

Περίοπτος -η -ο (επιθ.): περίβλεπτος, 
περιφανής, εξέχων, ο υψηλά ευρισκό
μενος. Μεταφορικά διαπρεπής, θαυμα
στός, αξιοθαύμαστος.
Ετνμ: Από το περιωπή (περί+ωψ), τό
πος από τον οποίο βλέπουμε ολόγυρα, 
θέση που παρέχει θέα σε μεγάλη από
σταση ολόγυρα.

Αβελτηρία η (ουσ.): Μωρία, ανοησία, 
βλακεία, αντιθ. ευφυΐα, εξυπνάδα. 
Επιθ. αβέλτερος -η -ο (α στερ.+ βέλτε- 
ρος): εκείνος από τον οποίο λείπει το 
καλύτερο, ο μη ικανός για τίποτε, μηδα
μινός, ανεπίδεκτος βελτιώσεως, ευήθης 
μωρός.

Αγλάισμα, το, (ουσ.): αυτό που στόλι
ζα κάτι η αποτελεί αντικείμενο καύχησης. 
Συνών: κόσμημα, στολίδι, καύχημα κα
μάρι.
Αντιθ. Ντροπή, όνειδος, καταισχύνη. 
Από το αγλαός -η -ο, λαμπρός, μεγαλο
πρεπής ωραίος, εξαίρετος, περίφημος. 
Για ανθρ.εξακουστός, ευγενής, περίφη
μος
συνώνυμο του αίγλη, αγάλλομαι

Οιμωγή, η, (ουσ.): γοερή κραυγή, θρή
νος, οδυρμός γογγυσμός, βόγγος. 
Από το οιμώζω: θρηνώ μεγαλόφωνα, 
κλαίω, οδύρομαι, κραυγάζω οίμοι (αλ
λοίμονο μου).

Αύμη η, (ουσ.): υβριστική (προσβλητι
κή) μεταχείριση με λόγους ή έργα, 
-προσβολή, ονειδισμός, αίσχος,
-γενικά κακοποίηση, ακρωτηριασμός, 
όλεθρος, βλάβη.
(Επί λύμη: χάριν ύβρεως)
Ετυμολ. Από το λύμα (λούω λατ.Ιυο) 
ρύπος, ακαθαρσία εξαφανιζόμενη με 
πλύση,
-ηθικός ρύπος, ατιμία 
-άνθρωπος παραμελημένος, απόβρα
σμα.

Οιακοστρόφος -ο (επιθ.): ο κυβερνή
της, ο τιμονιέρης.
Από το Οίακας: η λαβή του πηδαλίου, 
μεταφορικά το πηδάλιο της διακυβερ- 
νήσεως, διοικήσεως + στρέφω.

Διαπρύσιος -α -ο (επιθ.) (διαπεράω):
- διαμπερής, διαπεραστικός οξύς, ανα- 
τριχιαστικός (για ήχο)
-ο μακράν εκτεινόμενος 
-φανερός
-που υπερασπίζεται τις ιδέες του, τις α
πόψεις του έντονα, ένθερμα, 
π.χ. διαπρύσιος κήρυκας 
( για φωνή) άγρια, διάτορος, δυνατή, η
χηρή, στεντόρεια, γοερή, σπαρακτική.

Οιστρήλατος -η -ο (επίθ.): ο διεγειρόμε- 
νος, ο διωκόμενος από οίστρο, ο κυ
ριευόμενος από πάθος, από παράφορο 
ενθουσιασμό από το (οίστρος + ελαύ
νω)

Οίστρος:
- Δίπτερο έντομο που εξαγριώνει με το 
τσίμπημά του τα ζώα, ιδίως τα βόδια, 
βοϊδόμυγα, αλογόμυγα.
- Μεταφ: ψυχική η πνευματική διέγερ

ση, μανία, έξμψη ενθουσιασμός ή ευθυμία. 
Οιστροφόρος: αυτός που προκαλεί μανία

Όζος, ο, (ουσ.)
- Κλάδος, βλαστός, κλώνος, κλωνάρι,
- μεταφορικά βλαστός γόνος, κλάδος, 
απόγονος,
- θεράποντας, σύντροφος, υπηρέτης,
- προεξοχή, σκλήρωμα, ρόζος.
Ετυμολ. όζος αιολ. Ύσδος (κλάδος) 
(παράβαλε όσχος (νεαρός βλαστός), ό-
σχη)· α

Γνωρίζετε ότι:
•  Τα μάτια μας είναι το παράθυρό 

μας στον κόσμο, αφού μας δίνουν 
το 87% των πληροφοριών (μηνυ
μάτων), ενώ μόνο ένα 8% έρχεται 
μέσω ακοής και ένα 5% μέσω των 
λοιπών αισθήσεών μας;
Σημαντική λοιπόν η διάρκεια της 
οπτικής επαφής ιδιαίτερα σε μια 
συνομιλία μας.

•  Η οπτική επαφή κατά τη 
συνομιλία διαφέρει ανάμεσα στις 
φυλές;
Έτσι έχουν την συνήθεια να διατη
ρούν οπτική επαφή σε μια 
συνομιλία τους:
- οι λευκοί μόνο στο 45% αυτής,
- οι μαύροι μόνο στο 30% και
- οι κίτρινοι μόνο στο 15%. 
Δηλαδή οι κίτρινοι σε κοιτάζουν 
τρεις φορές λιγότερο απ’ ότι οι 
λευκοί.
Στοιχεία πολύ χρήσιμα για να απο
φύγουμε τυχόν παρεξηγήσεις για 
μια καλύτερη επικοινωνία μεταξύ 
ανθρώπων από διαφορετικές φυ
λές.

Χ.Κ.Μ.
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Ενα χαμόγελο δεν κοστίζει τίποτα, αλλά δημιουργεί πολλά.
Πλουτίζει αυτούς που το δέχονται, χωρίς να φτωχαίνει αυτούς που το δίνουν.
Γεννιέται σαν αστραπή, όμως η ανάμνησή του καμιά φορά κρατά για πάντα.
Κανένας δεν είναι τόσο πλούσιος που να μπορεί να κάνει χωρίς αυτό, και κανείς τόσο φτωχός, επει
δή πλουτίζει μ" αυτό.
Δημιουργεί ευτυχία στο σπίτι και συμπάθειες στη δουλειά.
Είναι ξεκούραση για τον κουρασμένο, φως για τον αποθαρρυμένο, ηλιαχτίδα για το θλιμμένο και 
το καλύτερο αντίδοτο για τη στενοχώρια.
Κι όμως δεν μπορείς να τ’ αγοράσεις, να το ζητήσεις, να το ζητιανέψεις, να το δανειστείς ή να το 
κλέψεις, επειδή είναι κάτι που δεν’ έχει καμία αξία για κανένα αν δεν δοθεί.
Και μην ξεχνάς τούτο:
Κανένας δεν το χρειάζεται τόσο πολύ όσο αυτός που δεν του έμεινε πια ούτ" ένα χαμόγελο για να 
δώσει.

/ y ' V  πως διαπιστώθηκε από 400 
■  I  ψυχολόγους και ψυχίατρους 

που μετείχαν στο Διεθνές 
Συνέδριο για το Χιούμορ στη Βασιλεία 
της Ελβετίας το γέλιο δεν είναι πια με
ταδοτικό, γελάμε ολοένα και λιγότερο 
και αρρωσταίνουμε - σωματικά και ψυ
χικά - ολοένα και περισσότερο. Για άλ
λη μια φορά οι αιτίες εστιάζονται στους 
στόχους και στην πορεία που εμείς οι ί
διοι επιδιώκουμε να διαγράψουμε με 
την πάροδο των ετών.

Το συνεχές και ανελέητο κυνηγητό 
της υλικής ευημερίας, της επαγγελματι
κής και προσωπικής επιτυχίας. Στο βω
μό της ύλης που όλοι ανεξαιρέτως έχου
με αναγάγει ως πρωταρχικό μέλημα 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας, έ
χουμε αποπροσανατολιστεί, παραγνω- 
νίζοντας αξίες όπως το ήθος, τον αν
θρωπισμό και τον σεβασμό στην ύπαρ
ξη και στα δικαιώματα των άλλων και 
θυσιάζοντας απλές, καθημερινές στιγ

μές με την οικογένεια, τους φίλους ακό
μα και με τον εαυτό μας που τελικά α
ποτελούν την πεμπτουσία της ζωής, που 
μας κάνουν να γελάμε, δηλαδή να είμα
στε ευτυχισμένοι.

Το φαινόμενο βέβαια αυτό επιδεινώ
νεται και αποκτά γραφικές διαστάσεις 
στο βαθμό που συναντάς καθημερινά 
στο δρόμο ανθρώπους σκυθρωπούς, 
που βιώνουν κάθε στιγμή και συνειδη
τοποιούν τη δυστυχία τους, απορροφη-

μένοι από τους γρήγορους ρυθμούς μιας 
τρελής μεγαλούπολης. Και παρόλ’ αυτά 
δεν αντιδρούν, λες και δεν διαθέτουν 
πλέον αντανακλαστικά για να προστα

τεύσουν τη δική τους ευτυχία.
Κατά διαστήματα χαμογελούν, ου

σιαστικά όμως χάνονται μέσα στα κρυ
φά μονοπάτια μίας πλάνης, η οποία 
τους κάνει να πιστεύουν και να νιώθουν 
ότι γελούν. Αυτό βέβαια απέχει πολύ α
πό το ισχυρό εξωτερικό τράνταγμα και 
την εσωτερική ηρεμία και πληρότητα 
που νιώθει κανείς ύστερα από μία κα
ταιγίδα αυθόρμητου και άρα υγιούς γέ
λιου.

Το γέλιο πηγάζει από το αίσθημα της 
χαράς και για την ακρίβεια της ευθυμί
ας, έχει ευεργετικές συνέπειες για την 
σωματική υγεία του ατόμου, εφόσον

Ιο χαμόγελο είναι ξεκούραση γιο τον κουρασμένο, φ ο ς  
για τον αποθαρρυμένο, ηλιαχτίδα, για το θλιμμένο και 

το καλύτερο αντίδοτο για τη στενοχώ ρια.
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Ενώ τη δεκαετία του 50, όταν η φτώχεια κυριαρχούσε οι άνθρωποι γελούσαν κατά μέσο όρο 18 λεπτά την ημέρα, σήμερα το νούμερο

αυτό περιορίζεται στα 6 λεπτά, όταν η άνοδος του βιοτικού επιπέδου είναι ραγδαία.

συντείνει στην αιμάτωση του άνω ανα
πνευστικού συστήματος, αλλά και στην 
ψυχική υγεία - γεγονός που πιστοποιεί
ται και από τη χρήση του ως όπλου κα
ταπολέμησης της κατάθλιψης καθώς 
και άλλων ψυχοσωματικών παθήσεων - 
εφόσον ενισχύεται το ηθικό και το θετι
κό πνεύμα του ατόμου.

Το γέλιο ταυτίζεται με την ευτυχία 
και αντίστοιχα έρχεται σε αντιπαραβο
λή με την κατάθλιψη και την ψυχική και 
αισθηματική και αισθηματική απομό
νωση του ανθρώπου που αντιπροσω
πεύουν κλίμα δυστυχίας και μοναξιάς.

Αναμφισβήτητα το γέλιο δρα ευεργε
τικά στην ψυχολογία μας και αυτό μπο
ρεί κανείς να το διαπιστώσει στο βαθμό 
που εάν πειραματιστεί και σε μία αρκε
τά αγχωτική ή αρνητική στιγμή της η
μέρας βρει κάποιο λόγο να γελάσει.

Αμέσως οι έγνοιες και η στενοχώρια 
του θα εξαφανιστούν - όχι βέβαια δια 
παντός, για να είμαστε ρεαλιστές - θα ε
λευθερωθεί και με καθαρό πλέον μυαλό

και αισιόδοξη διάθεση θα είναι σε θέση 
να αντιμετωπίσει πιο χαλαρά τις ήδη υ- 
πάρχουσες αλλά και μετέπεια εμφανιζό
μενες αντιξοότητες.

Είναι πράγματι οδυνηρά λυπηρή η 
διαπίστωση ενώ τη δεκαετία του 50, ό
ταν η φτώχεια κυριαρχούσε και η 
“σκιά” του Ψυχρού Πολέμου έπεφτε 
βαριά στις ανθρώπινες κοινωνίες, οι άν
θρωποι γελούσαν κατά μέσο όρο 18 λε
πτά την ημέρα, σήμερα το νούμερο αυ
τό περιορίζεται στα 6 λεπτά, όταν η ά
νοδος του βιοτικού επιπέδου είναι ρα
γδαία.

Κατά τον Βρετανό ψυχολόγο Όλιβερ 
Τζειμς, “ ο σημερινός τρόπος ζωής μας 
που ευνοεί αισθήματα ηττοπάθειες και 
ανεπάρκειας παραχωρεί έδαφος σε φαι- 
νόνενα κατάθλιψης.

Ο εξελιγμένος καπιταλισμός της κα
τανάλωσης εκμεταλλεύεται άγρια το 
εγγενές μας ένστικτο να συγκρίνουμε 
τον εαυτό μας με τους άλλους. Από αυ
τή τη διαρκή σύγκριση νιώθουμε βαθιά

δυσαρέσκεια, αν και είμαστε πλούσιοι”.
Το χιούμορ, το οποίο οι περισσότεροι 

αποζητούμε ως χαρακτηριστική ιδιότη
τα και προσόν από τους άλλους - μάλ
λον επειδή λείπει σε εμάς τους ίδιους - 
ετυμολογικά προέρχεται από την ελλη
νική γλώσσα και συγκεκριμένα ανήκει 
στην ηλειακή διάλεκτο.

Η λέξη χυμόρ ή χυμός σημαίνει “αί
σθημα τέρψεως” είναι “ήδυσμα”. Το 
“χυμόρ” οι Λατίνοι το μετέφεραν στην 
γλώσσα τους ως humor από το οποίο οι 
Άγγλοι και άλλοι λαοί το προφέρουν 
ως χιούμορ.

Το ευφυές αστείο και το γέλιο αποτε
λεί γνώρισμα του Αρχαιοελληνικού πο
λιτισμού, αξία που διαιωνίστηκε και θα 
ήταν τραγικό να εκλείψει σε μία εποχή, 
όπως η δική μας που χαρακτηρίζεται α
πό υλική ευημερία και δυνατότητα πρό
σβασης και κατάκτησης ακόμη και των 
πιο απόρθητων φρουρίων της σκέψης 
και της φαντασίας μας. □
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Αγνωστο φίλο:

Λάβαμε την από 15-4-1999 
ανώνυμη χειρόγραφη επιστο
λή σας η οποία αναφέρεται 
σε ποίημα της νεοπαρουσια- 
ζόμενης στα ποιητικά πράγ
ματα, αξιόλογης νεαρής ποι- 
ήτριας Αφροδίτης ΤΣΑΤΣΟΥ, 
που φιλοξενήθηκε στις σελί
δες μας, στο τεύχος του Μαρ
τίου 1999.

Πρόκειται για μία προσπά
θεια μη επιτυχημένης αντί
στιξης και αντιφώνησης στο 
ποίημα “ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΣ” 
της παραπάνω ποιήτριας. 
Μας προτρέπουμε ως υπό
δειγμα ύψους αντίστιξης και 
αντιφώνησης στην ποίηση, 
να μελετήσετε εάν επιθυμείτε 
το βιβλίο “Μαρία Νεφέλη” 
του Οδ. Ελύτη.

Το χειρόγραφό σας κρίνε- 
ται ως μη δημοσιεύσιμο, διό
τι για δεοντολογικούς λό
γους, το βήμα των “ΛΟΓΟ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ”, 
δεν μπορεί να αποτελέσει χώ
ρο μεταφοράς διαπροσωπι
κών μηνυμάτων και θέσεων.

Πέτρο ΙΙαπαγιαννάκη, 
Αρχιφύλακα:

Λάβαμε το ποίημά σας με 
τίτλο “Βιάγκρα”, του οποίου 
η θεματική και το ύφος δεν 
εκφεύγουν από τα όρια του

λόγου που χρησιμοποιείται 
στις επιθεωρήσεις και για λό
γους αισθητικής δεν κρίνεται 
δημοσιεύσιμο.

Η προκειμένη προσπάθειά 
σας, θεωρείται κατώτερη από 
ποιητικές σας εργασίες που 
δημοσιεύθηκαν στο παρελ
θόν.

Γερονάτσιο Ελευθέριο, 
Αγροφύλακα:

Λάβαμε το ποίημά σας με 
τίτλο “αλλοδαποί” και ευχα
ριστούμε. Είναι προφανές, 
απ’ όλη την δομή του ποιήμα
τος, ότι ασχολείσθε με ποίη
ση μόνο περιστασιακά και έ
χοντας ως αφορμή στοιχεία 
της επικαιρότητας, στοιχεία 
που μπορεί να χαρακτηρίζουν 
τον στιχοπλόκο, όχι όμως και 
τον ποιητή.

Γεώργιο Αυγέρη, Αρχ/κα:

Λάβαμε ποιήματά σας, απ’ 
τα οποία επιλέγουμε και δη
μοσιεύουμε αυτό με τίτλο 
“Το φως της ζωής”. Στην τε
χνοτροπία σας και στις θεμα
τικές επιλογές σας, έχουμε α
ναφερθεί στο παρελθόν επι- 
ση μαίνονται ότι πρέπει να τις 
διευρύνετε και να εμπλουτί
σετε το λεξιλόγιό σας. Όσον 
αφορά το συγκεκριμένο ποί

ημα, αν και η θεματική του 
είναι κοινή, εντούτοις ο συμ
βολισμός -στα πλαίσια πάντα 
της προσωπικής σας τεχνο- 
τροποίας- είναι καλύτερος σε 
σύγκριση με προηγούμενες 
προσπάθειές σας, ορισμένες 
εκ των οποίων περιείχαν φα
νερές αδυναμίες.

Παρενθετικά συμπληρώ
νουμε ότι, όπως θα έχετε 
προσέξει, πάντα συγκρίνουμε 
τους γράφοντες ποίηση με 
τον εαυτό τους και όχι με άλ
λους αντίστοιχους.

Αυτό διότι, κυρίως ο ασχο
λούμενος με την ποίηση προ
σπαθεί κάθε φορά να ξεπερά- 
σει τον εαυτό του και έτσι 
πρέπει να συγκρίνεται και να 
κρίνεται.

Η σύγκριση με άλλους, α
φορά ποιητές, λογοτέχνες και 
γενικά ανθρώπους της τέ
χνης, οι οποίοι έχοντας ξεπε- 
ράσει τα όρια που τους θέτει 
ο εαυτός τους, έχουν διανοί- 
ξει προσωπικούς δρόμους και 
έχουν αποτελέσει σημείο α
ναφοράς.

ΓΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Μαύρες ήτανε οι μέρες 
μαύρες μες στη συννεφιά 
και διαβαίνανε οι ώρες 
με μεγάλη ακεφιά.

Κάθε μέρα στη ζωή μου 
είχα μαύρη ταραχή

χίλιες δυο οι καταθλίψεις, 
μου σκεπάζουν την ψυχή.

Την υγεία στην ψυχή μου 
βρήκα πια και δεν πονώ, 
και αντί στη νομίζω 
περπατώ στον ουρανό.

Το αμαρτωλό σκοτάδι 
ήταν ήδη αφορμή, 
και το φως με στην ιβυχή μου 
ζήτησα, για μια στιγμή.

Τότε ξεκινά κρατώντας 
την Αγία τη Γραφή 
μάχες έδωσα περνώντας 
να βρεθώ στην κορυφή.

Έφυγε αμέσως τότε 
όλη η μαύρη συννεφιά 
και τα λαμπερά τα άστρα 
έχω τώρα συντροφιά.

Δεν υπάρχουν πια σκοτάδια 
στην ψυχή μου έχω φως 
γιατί μπήκε στη ζωή μου 
οδηγός μου Ο ΧΡΙΣΤΟΣ. □

Επιμέλεια: 
Αστυνόμος Α' 

Βασίλειος Τσαγκάρης
Ύποψ.Διδάκτορας Τομέα 

Φιλοσοφίας Φιλοσοφικής Σχολής 
Αθηνών.
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ERICSSON Τ18 S
Τιμή έκπληξη

ERICSSON GF 768
ΔΩΡΕΑΝ

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ERICSSON $

K o m m u n ik a tio n s^ fsy s te m  Hellas

Ελευθερώτριας 45 Κηφισιά
01 80.85.110, fax. 80.85.114,094-305.810,094-317.200

ττηλίκιο αστυφυλάκων \p  
θερινό παντελόνι 
υποκάμισο Αγγλίας
(με δικά σας υφάσματα)

1 9 1 5 0
Επίσης,
ν' έτοιμες στολές 
^διακριτικά 
νόλα τα αξεσουάρ
Α ποστολές σ ’ όλη την Ελλάδα 
με αντικαταβολή

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α  Ε Ι Δ Η

ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ
Κ. OYPANH 4, (ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ-ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ) 

ΤΗΛ. 6722 226, FAX. 6722 228

Επιλέγουμε 
και

Διαφέρουμε

Μ  ή  χ . η

ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ* ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 

ΛΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.
Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωφ. 208), Αργυρούπολη

τηλ. 9939 732-9927673
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ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΑΤ

Η Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού (3ο 
Τμήμα Εκπαίδευσης) για το εκπαιδευ
τικό έτος 1999-2000 που αρχίζει την 
10-5-1999 κατάρτισε νέο επιμορφωτι
κό πρόγραμμα για τους μόνιμους και 
με σύμβαση πολιτικούς υπαλλήλους 
του Υπουργείου κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, 
ΔΕ με θεματικές ενότητες που αναφέ- 
ρονται αναλυτικά στον πίνακα διδακτέ
ας ύλης.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα ε
ντάσσεται στα πλαίσια υλοποίησης του 
Ν. 1943/1991, είναι υποχρεωτικό για 
τους υπαλλήλους που τελικά θα επιλε- 
γούν των οποίων η επίδοση βαθμολο
γείται και αποτελεί στοιχείο για την πε
ραιτέρω υπηρεσιακή τους εξέλιξη.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ Τ.Α.Α.Χ. ΣΤΟ Τ.Α.Ο.Χ. 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 27 Ν. 2676/1999 (περί ορ
γάνωσης και λειτουργικής αναδιάρθρωσης των φορέων κοινωνικής ασφάλι- 
σης), το Ταμείο Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής ενοποιείται με το Ταμεί
ο Αρωγής Οπλιτών Χωροφυλακής το οποίο μετονομάζεται σε Ταμείο Αρωγής 
Αστυνομικών.

Οι ασφαλισμένοι των ενοποιημένων φορέων καθίστανται ασφαλισμένοι του 
Τ.Α.ΑΣ. και ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί σε αυτά θεωρείται ως χρό
νος ασφάλισης στο νέο ταμείο.

Το Τ.Α.ΑΣ. άρχισε τη λειτουργία του με Αριθμό Μητρώου Υπηρεσίας 
Α.Μ.Υ. 14011.

Ως έδρα του Ταμείου ορίζεται η έδρα του πρώην ΤΑ ΑΧ (οδός Βουλής 16, 
3ος όροφος, Τ.Κ. 10563 ΑΘΗΝΑΙ.

Τα τηλέφωνα των δύο πρώην υπηρεσιών θα συνεχίσουν να λειτουργούν με
τά την οριστική στέγαση του νέου Ταμείου ως εξής:

Διευθυντής: 3228146, Υποδ/ντής: 5241820, Γραμματεία: 3235090, Λογιστή
ριο 5242908, φαξ: 3310991, 5240572.

Από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου (5-1-1999) καθορίζεται για τους 
καταταγέντες μέχρι την 31-12-1992 μηνιαία κράτηση για όλους τους ασφαλι
σμένους του, ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού και του επιδόματος χρόνου 
υπηρεσίας καθώς και επί των επιδομάτων εξομάλυνσης και ειδικής απασχόλη
σης στο ποσό των 47.000 και 45.000 αντίστοιχα, ανεξαρτήτως βαθμού, οικογε
νειακής κατάστασης ή άλλης μεταβολής περιλαμβανομένων και των δώρων 
Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας που καταβάλλο
νται στους ασφαλισμένους.

Για τους καταταγέντες και ασφαλισμένους για πρώτη φορά σε φορέα κύριας 
ασφάλισης μετά την 1-1-1993 οι κρατήσεις συνεχίζουν να γίνονται σε ποσοστό 
4% επί του συνόλου των αποδοχών.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων θα καθο- 
ρισθεί ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος του Ταμείου μετά από 
αναλογιστική μελέτη που θα εκπονηθεί εντός του έτους από την ενοποίηση των 
δύο Ταμείων. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής για τον προσδιορισμό 
του εφάπαξ βοηθήματος των μετόχων του Ταμείου εξακολουθούν να εφαρμό
ζονται οι διατάξεις των ενοποιημένων φορέων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Μετά από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΑΣΥ προέκυψε 
νέα Εκτελεστική Γραμματεία η οποία συνεστήθη σε Σώμα ως ακολούθως: 

Πρόεδρος ο Δημήτριος Κυριαζίδης, Αντιπρόεδρος ο Χρήστος Φωτόπουλος, 
Γ εν. Γ ραμματέας ο Κων/νος Βουδούρης, Ταμίας ο Κων/νος Αντωνίου, Οργα
νωτικός Γ ραμματέας ο Ευάγγελος Μυλωνάς, Γραμματέας Δημ. και Διεθνών 
Σχέσεων ο Αθαν. Σπυράκος, και Μέλη οι Απόστολος Ρίζου, Αθαν. Μαγουλάς, 
Παναγιώτης Ζαρρής, Γρηγόριος Βασιλάκος και Ανδρέας Τζουμάκας.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Στο ΦΕΚ A 97 17-5-1999 δημοσιεύθηκε ο ν. 2717/1999 που αφορά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Ο ανωτέρω νό
μος είναι πολυσέλιδος και δεν θα αποσταλούν φωτοαντίγραφα στις Διευθύνσεις. Κατά συνέπεια οι παραλήπτριες Υπηρεσίες 
θα τον παραλάβουν από το Εθνικό Τυπογραφείο σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 7015/7/17-ιη από 8-9-1988 εγκύκλιο του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης.
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Διμηνιαια Εκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων
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Τεύχος 2ο

ΚΛΕΙΣ1 _

“ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ”

“Νέα Αστυνομία” ονομάζεται το δι
μηνιαίο περιοδικό που εκδίδει η Πα
νελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών 
Υπαλλήλων και η έκδοσή του αποτελεί 
μια ευχάριστη έκπληξη στο χώρο της 
ενημέρωσης για τα τεκταινόμενα στην 
Ελληνική Αστυνομία.

Έχουμε ανά χείρας το δεύτερο τεύ
χος της “Νέας Αστυνομίας” το οποίο 
είναι πιο ανανεωμένο και εμπλουτι
σμένο από το πρώτο τεύχος και φυσικά 
αρκετά μαχητικό, πολλές φορές αιχμη
ρό και σε ορισμένα σημεία του καυστι
κό.

Ανάμεσα στα θέματα του περιοδικού 
ξεχωρίσαμε:

- Τη συνέντευξη με το Γενικό Γραμ- 
ματέα Δημόσιας Τάξης για το θεσμό 
της Δημοτικής Αστυνομίας όπου γίνο
νται εν συντομία αναφορές για πάρα 
πολλά ζητήματα, όπως του συνδικαλι
σμού, του Συμβουλίου πρόληψης Ε
γκληματικότητας των Δήμων, της με
ταβίβασης Αρμοδιοτήτων από την Ελ
ληνική Αστυνομία στους Δήμους, στο 
πρόβλημα των παράνομων κέντρων 
διασκέδασης και στον εκσυγχρονισμό 
της Αστυνομίας.

- Άρθρο με τις θέσεις της ΠΟΑΣΥ 
για το υπό ίδρυση Αρχηγείο της Ελλη
νικής Χωροφυλακής.

- Ρεπορτάζ για τη διαδήλωση των α
στυνομικών έξω από την αμερικανική 
πρεσβεία.

- Κριτική επί του κανονισμού εργα
σίας και τις γνώμες των αρχηγών και 
εκπροσώπων των κομμάτων.

- Τα πεπραγμένα του 10ου Ετησίου 
Πανελλαδικού Συνεδρίου της ΠΟΑΣΥ.

- Ανοιχτή επιστολή στον Γ εν. γραμματέα και τέλος, μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Πρόεδρο της Διεθνούς Α
στυνομικών Συνδικάτων.

Η θεματολογία της “Νέας Αστυνομίας” ποικίλη με κεντρικό άξονα τις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις και την αναζήτηση 
προτάσεων και τρόπων εφαρμογής νέων μεθόδων για τον εκσυγχρονισμό των δομών του Σώματος. Η “Νέα Αστυνομία” εί
ναι μια αξιόλογη προσπάθεια, περισσότερο, όμως απ’ όλα είναι ένα βήμα έκφρασης αγωνίας και ανησυχιών για το μέλλον της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Την 1 Οη Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Γ ενικού Γ ραμματέα της Ένωσης Αξιωματικών 
Κεντρικής Μακεδονίας μετά την παραίτηση του Αστυν. Υποδ/ντή Αθανασίου Κατσάρα.
Κατά τις αρχαιρεσίες εκλέχθηκε ο Αστυνόμος Α’ Σταύρος Γάϊτανίδης της Υποδ/νσης Διοικητικών Εξετάσεων της Γενικής 
Αστυν. Δ/νσης Θεσσαλονίκης.
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ΨΗΦΙΣΜΑ TOY 50Υ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.ΕΝ.Α.Α.

Παρακολουθώντας με ιδιαίτερη ανησυχία την αύξηση της 
εγκληματικότητας στη χώρα μας και αποσκοπώντας στην α
ναστροφή του δεδομένου αρνητικού κλίματος και στην εμπέ
δωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών η ΠΕΝΑΑ κα-
λεί:

Α. Την Πολιτεία να προχωρήσει τάχιστα:
1. Στον επαναπροσδιορισμό του έργου της Ελληνικής Α

στυνομίας και στην οριστική απαλλαγή της από την εκτέλεση 
έργων ξένων προς την αποστολή της προκειμένου το αστυνο
μικό προσωπικό να επιδοθεί απερίσπαστο στην πρόληψη και 
καταστολή του εγκλήματος στα πλαίσια μιας στρατηγικής 
κοινά αποδεκτής για την καταπολέμηση της εγκληματικότη
τας.

2. Στη θέσπιση διατάξεων νόμιμης χρήσης των όπλων από 
αστυνομικά όργανα ώστε να διαλυθούν οι συγχύσεις και αμ
φιβολίες και να αποτραπεί κάθε αρνητικό στοιχείο χρήσης ή 
αχρησίας των όπλων των αστυνομικών.

3. Στην επανεξέταση του “ενιαίου μισθολογίου” των Ενό
πλων Δυνάμεων - Σωμάτων Ασφαλείας από μηδενική βάση, 
λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
των ένστολων και τις δυσκολίες του λειτουργήματος τους.

4. Στην ίδρυση ανεξάρτητου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνο- 
μίας.

Β. Την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του ΥΔΤ στην άμεση 
εκδήλωση των απαραίτητων ενεργειών:

1. Τη θεσμοθέτηση ουσιαστικού αξιοκρατικού συστήματος 
αξιολόγησης των αξιωματικών.

2. Τη θέσπιση διατάξεων αντικειμενικότερου συστήματος 
μεταθέσεων - αποσπάσεων.

3. Την άμεση επίλυση του θέματος των οικονομικών δια- 
βαθμίσεων - επόμενος του αποστρατευτικού βαθμός, στη βά
ση ομόφωνων της εξαμερούς Διυπουργικής Επιτροπής υπηρε
σιακών παραγόντων.

4. Τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των αστυνομι
κών Υπηρεσιών

5. Την ενίσχυση των Υπηρεσιών και ιδιαίτερα των παραμε
θορίων περιοχών με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμε
τώπιση της λαθρομετανάστευσης και των συναφών μ’ αυτή 
μορφών εγκληματικότητας.

6. Την εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών εργασίας για το 
αστυνομικό προσωπικό και ειδικότερα την τήρηση του προ- 
βλεπόμενου ωραρίου εργασίας, την εφαρμογή των διατάξεων 
για την πενθήμερη εργασία και τη χορήγηση εβδομαδιαίας α
νάπαυσης.

Γ. Τα πολιτικά κόμματα να συμβάλουν στην επίλυση των 
μεγάλων και χρόνιων θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων.

Δ. Τους συναδέλφους σε γενικό προσκλητήριο αντιμετώπι
σης της εγκληματικότητας, πάταξης της διαφθοράς και διά
σωσης του γοήτρου και του κύρους του Σώματος καθώς και 
της τιμής και της υπόληψής μας ως ανθρώπων, ως οικογε
νειαρχών και ως δημοσίων λειτουργών.

Ε. Την τοπική αυτοδιοίκηση και τους πολίτες σε γόνιμη και 
ουσιαστική συνεργασία με την Αστυνομία ώστε από κοινού 
με τη στήριξη και συμπαράστασή τους να αντιμετωπίσουμε 
τα οξυμένα προβλήματα ασφαλείας

ΠΑΝΕΑΑΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες προς ανάδειξη αιρετού Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, Εξελε
γκτικής Επιτροπής και εκπροσώπων στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Στις αρχαιρεσίες συμμετείχαν και οι 46 αντιπρόσωποι - εκλέκτορες που εκπροσωπού
σαν τους 3.500 περίπου εγγεγραμμένους αξιωματικούς και εξελέγησαν τα μέλη του Δ.Σ. 
το οποίο συγκροτήθηκε αυθημερόν σε Σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος ο Αστυν. Α’ Μιχαήλ Βετούλης, Α’ Αντιπρόεδρος ο Αστυν. Α’ Γεώργιος Καμα- 
ρινόπουλος, Β'Αντιπρόεδρος ο Αστυν. Υποδ/ντής Αθανάσιος Κατσάρας, Τ’Αντιπρόεδρος 
ο Αστυν. Β’ Αριστείδης Ανδρικόπουλος, Γεν. Γραμματέας ο Αστυν. Α’ Νικόλαος Ζωγρά
φος, Ειδικός Γ ραμματέας ο Αστυν. Α’ Γ εώργιος Τσεκούρας, Οργανωτικός Γ ραμματέας ο 
Υπαστυν. Α' Δημοσθένης Καλαμπαλίκης, Ταμίας ο Υπαστυν. Α' Γεώργιος Κανέλλος, Υ- 
πεύθ. Δημοσίων Σχέσεων ο Αστυν. Υποδ/ντής Αθανάσιος Βασιλάρας, Υπεύθ. Πολιτ. Εκ
δηλώσεων Υπαστυν. Α’ Δημήτριος Χούντας και Υπεύθ. Εκδόσεων Αστυν. Α’ Θεόδωρος 
Τρυφερής. Δοιπά Μέλη οι Αστυνόμοι Α' Γεώργιος Νικολόπουλος, Γεώργιος Λιθοξόπου- 
λος, Ιωάννης Χριστίδης και ο Αστυνόμος Β’ Αντώνιος Δαριβιανάκης. Για τα Ασφαλιστι
κά Ταμεία (ΤΑΑΣ-ΕΤΕΧ) ο Αστυν. Υποδ/ντής Νικόλαος Μπλάνης ως Τακτικό Μέλος και 
ο Υπαστυν. Α’ Ιωάννης Κατσιαμάκας ως Αναπληρωματικό Μέλος, (ΤΑΥΑΠ-ΕΤΥΑΠ/ΚΥ- 
ΥΑΠ) ο Αστυν. Α’ Στυλιανός Φώτης ως Τακτικό Μέλος και ο Αστυν. Α’ Χρήστος Δημαρ- 
τίκας ως Αναπληρωματικό Μέλος.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ο Αστυφύλακας Γεώργιος 
Αγγέλου που υπηρετεί στην 
Άμεση Δράση Αττικής επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία των Α.Δ. Αι
τωλίας ή Ακαρνανίας τηλ. 
014526845, 0945301612.

Επιμέλεια: 
Λνθ/μος Κων/νος Κούρος

462 -  Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιούλιος 1999



Α Λ ΓΞ^Π ΓΪΤΓ, "Λ Π7_
Α Μ Ο Ρ Τ ΙΣ Ε Ρ

YMONROE!
αμορτισέρ

IL YIS
Δ ιαθέτουμ ε πλήρη σειρά αμορτισέρ  

για την άψογη συμπεριφορά του αυτοκινήτου σας

Ε Λ Α Τ Η Ρ ΙΑ

K F 6 5 C
για στάνταρ, χαμηλά και φορτίων αυτοκίνητα

ΣΕΤ ΑΜ ΠΡΑΓΙΑΖ - ΦΡΕΝΑ - ΤΑΚΑΚΙΑ  
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - Μ ΠΑΤΑΡΙΕΣ - ΦΙΛΤΡΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 46 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, 115 25 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ.: 6 7 .4 5 .2 7 1 , 67 .47 .828  FAX.: 67 .44 .874

Σ .  Π Α Γ Ω Ν Η Σ
Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ. - Fax 061 - 220 541
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Υπάρχει ένα  κατάστημα που σα ς 
καλύπτει απόλυτα και σ α ς  παραδ ίδε ι 
αμέσως, έτοιμες στολές και παραγγελία,
εξαρτήσεις  και αξεσουάρ.

*  Ελληνικής Αστυνομίας
*  Αεροπορίας
*  Στρατού Ξηρός
*  Εμπορικού και Πολεμικού Ναυτικού
*  Λιμενικού Σώματος
*  Πυροσβεστικού Σώματος

μέ η χωρίς 
δικό σας Υφασμα

- Στολές
- Πουκάμισα
- Παντελόνια 1
- Πηλίκια
- Παπούτσια
- Ζώνες
- Σήματα και δακρίτικα
- Παράσημα όλων των 
σωμάτων

- Ειδικός εξοπλ ισμός
- Θ ήκες  όπλων χαμηλής, 

υψηλής μασχάλης
- Χ ε ιρ ο π έδ ε ς  όλων των τύπων
- Γκλομπς
- Αλεξ ίσφ ερο , γ ιλέκο
- Είδη επ ιβίωσης

Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ. - Fax 061 - 220 541

U m o u E S T o n E

ΚΕΝ ΤΡΟ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΖΑΝΤΩΝ
IP® Pi ΡΡ· Ρ .*■

/

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ - ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ & ΑΛΛΑΓΗ

ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ ΖΑΝΤΟΛΑΣΤΙΧΑ 
ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 

ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
.   m m m m w    « >  nm .,ιι,.·„ι m ιιιι r

Καραθεοδωρη 31 & Γ Βλάχου ■ Ν Ψυχικό 
τηλ.: 67.46.300 - 67.22.236

ΑΡΑΧ00ΙΤΗΣ
με ειδικές τιμές προς τους αοτυνομιχούς υπαλλήλους. ι 

Επίδειξη νυηικών με ραντεβού

Λκροπτολεως 84, Δάφνη, - Νέα Σμύρνη 
Τηλ.: 97.13300, 97.12378
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ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

Άνδρες του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας της Α
στυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας συνέλαβαν για πα
ράνομη παραμονή στην πατρίδα μας τους Αλβανούς 
λαθρομετανάστες: Janku Kristo. Prekga Kutjim και 
Prenga gjavalin..

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την προανά
κριση και επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια οι ανωτέρω 
Αλβανοί είτε δρώντας από κοινού είτε δρώντας με
μονωμένα διέπραξαν τα εξής αδικήματα:

α) οι δύο πρώτοι συλληφθέντες κατηγορούνται για 
ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας που διέπρα
ξαν με απειλή τσεκουριού σε βάρος του Θεοδώρου 
Σισμανίδη αφαιρώντας του ένα κυνηγετικό δίκαννο 
όπλο,

β) οι τρεις συλληφθέντες σε συνεργασία με τον 
Noli Alexander (που διαφεύγει της σύλληψης), στην 
περιοχή Αγρόκτημα Κρύας Βρύσης Γιαννιτσών 
διέπραξαν ένοπλη ληστεία και ανθρωποκτονία 
με το κλεμμένο δίκαννο όπλο σε βάρος ομοε
θνών τους,

γ) οι τρεις συλληφθέντες σε συνεργασία διέπραξαν 
ένοπλη ληστεία σε βάρος ομοεθνών τους από τους ο
ποίους αφαίρεσαν χρηματικό ποσόν το οποίο μετά 
τη σύλληψή τους αποδόθηκε στους παθόντες,

δ) ο πρώτος εκ των συλληφθέντων μόνος του διέρ- 
ρηξε και χρησιμοποίησε αφού πρώτα τα αφαιρούσε 
από τους νόμιμους κατόχους τους, για διάφορες κι
νήσεις του, οκτώ διαφορετικά αυτοκίνητα τα οποία 
στη συνέχεια εγκατέλειπε.

Η συνεργασία των τριών συλληφθέντων είχε και 
περαιτέρω δραστηριότητα κατά ομοεθνών τους που 
αποπειράθηκαν ανεπιτυχώς να ληστέψουν.

Και οι τρεις ομολόγησαν τις πράξεις τους ενώ 
η προανάκριση συνεχίζεται για την τυχόν συμ
μετοχή των δραστών και σε άλλες αξιόποινες 
πράξεις.

Ο ΚΑΘΕΝΑΣ 
ΣΤΟ ΠΟΣΤΟ ΤΟΥ

Σπείρα Αλβανών και Ελλήνων εμπόρων ναρκωτικών οι 
οποίοι εισήγαγαν από την Αλβανία σημαντικές ποσότητες 
ηρωίνης και ακατέργαστης ινδικής κάνναβης εξάρθρωσαν 
οι άνδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης 
Ασφάλειας Αττικής. Στην ανωτέρω Υπηρεσία είχαν πε- 
ριέλθει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες μια ομάδα α- 
ποτελούμενη από Αλβανούς και Έλληνες εισάγουν από 
την Αλβανία στην πατρίδα μας σημαντικές ποσότητες η
ρωίνης και χασίς και στη συνέχεια τις διακινούν στην ευ
ρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και εκμετάλλευση 
της πληροφορίας εντοπίσθηκαν τα άτομα που αποτελού
σαν τη σπείρα και διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούν συ
γκεκριμένο σπίτι στο Βύρωνα Αττικής όπου έκρυβαν τα 
προς διάθεση ναρκωτικά και τα χρήματα από την πώ
ληση.

Κατά τις μετακινήσεις τους ελάμβαναν ιδιαίτερες προ
φυλάξεις και ο τρόπος δράσης τους καθιστούσε δυσχερή 
την έπ’ αυτοφώρω σύλληψή τους, ενώ ο καθένας είχε συ
γκεκριμένο ρόλο στη διακίνηση. Άλλος ήταν ο εισαγωγέ
ας, άλλος ο μεταφορέας, άλλος ο πωλητής ή ο τσιλιαδόρος 
και άλλος ο παραλήπτης των χρημάτων.

Μετά από συνεχή και συστηματική παρακολούθηση 
στον κατάλληλο χρόνο έγινε επέμβαση και συνελήφθηκαν 
ταυτόχρονα στις περιοχές Αθηνών και Βύρωνα οι Μιχά- 
λης Τελωνιάτης, Ευάγγελος Εικοσιδέκας, Thanasi Papa, 
Ziso Kigo και Aristidi Kyriazo. Στην κατοχή των συλλη
φθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100 δολάρια ΗΠΑ, 
950.000 δραχμές, τέσσερις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 
μία ζυγαριά ακρίβειας, 655 γραμμάρια ακατέργαστης ινδι
κής κάνναβης και 570 γραμμάρια ηρωίνης.

ΟΠΛΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ

Συνελήφθησαν από άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας 
Έδεσσας και οδηγήθηκαν με τη δικογραφία που σχηματί- 
σθηκε σε βάρος τους οι Σοφία Γκιορέ και ο Ιωάννης Παυ
λίδης κατηγορούμενοι για παραβάσεις των νόμων “Περί 
ναρκωτικών”, “Περί όπλων” και “Περί αρχαιοτήτων”.

Συγκεκριμένα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών περί 
εμπορίας και διακινήσεως ναρκωτικών από τους προανα- 
φερόμενους διενεργήθηκαν νομότυπες έρευνες στο κατά
στημα και στην οικία της Γκιορέ όπου βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν 14 μικροδέματα ακατέργαστης ινδικής κάν
ναβης, σπόροι ινδικής κάνναβης 29 φυσίγγια διαφορετι
κών διαμετρημάτων, 72.000 δραχμές ως προερχόμενα από 
εμπορία ναρκωτικών, δύο ζυγαριές ακρίβειας επάνω της 
βρέθηκε μικροποσότητα ηρωίνης.

Στην οικία του Παυλίδη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11 
αρχαία νομίσματα αγνώστου χρονολογίας και προελεύσε- 
ως, και μικροποσότητες ινδικής κάνναβης σε φούντα που 
βρέθηκαν σε διάφορα σημεία την οποία είχε προμηθευθεί 
από την Γ κιορέ.
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Α. Άνδρες του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας σε συνεργασία με συναδέλφους 
τους του Τμήματος Ασφάλειας Ξάνθης, του Τμήματος Ασφάλειας Έδεσσας και 
του Αστυνομικού Τμήματος Σκόδρας, στη Σκύδρα και στο Λιτοχώρι Σκόδρας 
συνέλαβαν έπ’ αυτοφώρω τον Ιωάννη Αργυράκη να πουλάει σε αστυνομικούς που 
του παρουσιάσθηκαν ως αγοραστές σε διαφορετικούς χρόνους ποσότητα ινδικής 
κάνναβης σε φούντα συνολικού 3.570 γραμμαρίων αντί του χρηματικού ποσού 
των 900.000 δραχμών. Την ανωτέρω ποσότητα ναρκωτικών είχε προμηθευτεί ο 
Αργυράκης την ίδια ημέρα αντί του ιδίου ποσού από τον Δημήτριο Μιχόπουλο κά
τοικο Σκόδρας ο οποίος επίσης συνελήφθη.

Β. Άνδρες του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας αξιοποιώντας κατάλληλα πληρο
φορίες σε συνεργασία με άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Κάτω Νευροκοπί- 
ου συνέλαβαν πρόσφατα τους Βούλγαρους υπηκόους Tahirov Gulten, στερούμε
νο ταξιδιωτικών εγγράφων και τον Bekiarov Assen κάτοχο βεβαίωσης πράσινης 
κάρτας γιατί βρέθηκαν στην κατοχή τους δύο δέματα τα οποία περιείχαν ηρωίνη 
βάρους 430 και 85 γραμμαρίων αντίστοιχα. Τις παραπάνω ποσότητες εισήγαγε ο 
πρώτος των δραστών από την ελληνοβουλγαρική μεθόριο.

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΙ

Ανδρες του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής συνέλα
βαν μετά από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών τους:

Α. Ανδρέα Διαμαντή, Σπυρίδωνα Συκιώτη, Αλέξανδρο Τραχανά, Χρήστο Γκίκα 
και Σταμέλο Αούτσα διότι κατελήφθησαν στην κατοικία του Διαμαντή να διαπραγ
ματεύονται αντί μεγάλου χρηματικού ποσού την πώληση 25 αρχαίων αντικειμέ
νων: οκτώ κορινθιακών σκυφιδίων, τρία θραύσματα κορινθιακών σκυφιδίων, δύο 
μελανόμορφους ληκύθους, μια ερυθρόμορφη λήκυθο, δύο μελαμβαφείς ασκούς, έ
νας μελαμβαφής κάνθαρος, ένα δίωτο σκυφίδιο, ένα πήλινο μυροδοχείο, δύο ακέ
ραια πήλινα ειδώλια, μια σιδερένια αιχμή λόγχης, ένα πήλινο είδωλο γυναίκας και 
πολλά τμήματα αγγείων, περόνες και πόρπες.

Β. Νικόλαο Καπελώνη και Γεώργιο Στεργιούλα διότι στο σπίτι του πρώτου βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν κατάλληλα συσκευασμένα και έτοιμα για εμπορία με τη 
διαμεσολάβηση του δευτέρου αντί πολύ μεγάλου χρηματικού ποσού τα εξής αντι
κείμενα:

Δύο πήλινα αβαφή σκυφίδα, έξη πήλινα κεφάλια ειδωλίων, μια πήλινη τριφυλ- 
λόσχημη οινοχόη, ένας πήλινος οξυπύθμενος αμφορίσκος, μια πήλινη αρυβαλλοει- 
δή λήκυθο, πήλινο φλασκί, μια πήλινη όλπη, μια λίθινη γυναικεία κεφαλή, ένα 
χρυσό περιδέραιο δύο χρυσά σκουλαρίκια, μια χάλκινη χυτή λαβή, ένα απολίθωμα 
ψαριού, ένα εκκλησιαστικό μεταβυζαντινό βιβλίο,.

Πολλά μολύβδινα και χάλκινα δακτυλίδια, οκτώ αργυρά και 11 χάλκινα νομίσμα
τα, πολλά είδη λαϊκής τέχνης, ένα περίστροφο, ένα περίστροφο αεροβόλο 17 φυσίγ
για διαφόρων διαμετρημάτων, 68 χρυσές λίρες Αγγλίας, δύο αλβανικά διαβατήρια 
στο όνομα του Νικολάου Καπελώνη και της Θεονύμφης Καπελώνη που είναι κλεμ
μένα, τέσσερις αλβανικές άδειες οδήγησης πλαστές στο όνομα του Νικολάου Κα
πελώνη, 20 πλαστές σφραγίδες με ελληνικά στοιχεία και δέκα σφραγίδες διαφόρων 
τύπων με αλβανικά στοιχεία.

Όλα τα κατασχεθέντα και στις δύο αστυνομικές επιχειρήσεις που έλαβαν χώρα 
με διαφορά λίγων μόνον ωρών η μία από την άλλη την 18-6-1999, εξετάσθηκαν α
πό αρμόδιους αρχαιολόγους του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου οι οποίοι απο- 
φάνθηκαν ότι όλα είναι αρχαία εκτός από τα είδη λαϊκής τέχνης τα οποία και αυτά 
τυγχάνουν ειδικής προστασίας γιατί εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου “Περί 
προστασίας αρχαιοτήτων”.

Οι κατηγορούμενοι με τις δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος τους οδη
γήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

ΔΟΛΑΡΙΑ
ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Κύκλωμα διακίνησης πλαστών δολα
ρίων ΗΠΑ των 100 εξάρθρωσαν οι άν
δρες του Τμήματος Οικονομικών Ε
γκλημάτων της Δ/νσης Ασφάλειας 
Αττικής υπό την εποπτεία του Εισαγ
γελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κ. Α- 
σπρογέρακα.

Το κύκλωμα αποτελείτο από του Χα
ράλαμπο Βλάχο, Ευάγγελο Νικολαϊδη, 
Basil Kuro.

Οι πληροφορίες που είχαν περιέλθει 
στο Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων 
μιλούσαν για έναν Αλβανό που σύχνα
ζε στην περιοχή Μπουρναζίου και εν
διαφερόταν για πώληση πλαστών δο
λαρίων για τα οποία ζητούσε το 20% 
της αξίας τους. Ο Αλβανός εντοπίσθη
κε και τέθηκε σε διακριτική παρακο
λούθηση. Τα υπόλοιπα ήταν απλώς θέ
μα χρόνου.

Ο Αλβανός συνελήφθη έπ’ αυτοφώ
ρω σε ξενοδοχείο των Αθηνών μαζί με 
τους Βλάχο και Νικολαϊδη να προσπα
θούν να πουλήσουν σε ενδιαφερόμενο 
το ποσό των 494.000 πλαστών δολαρί
ων αντί του ποσού των 20.000.000 
δραχμών. Από την προανάκριση προέ- 
κυψε ότι τα πλαστά δολάρια είχε φέρει 
στην Ελλάδα από το εξωτερικό ο Βλά
χος.

Στις έρευνες που έγιναν βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν τρία παραχαραγμέ
να εκατοδόλαρα, δύο αλβανικά διαβα
τήρια, δύο αλβανικές άδειες οδήγησης, 
36 ασυμπλήρωτα φύλλα επιταγών της 
ΕΤΕ χωρίς αριθμούς φύλλων και λογα
ριασμών, μια αστυνομική ταυτότητα Ι
ταλίας, ασυμπλήρωτη με φωτογραφία 
του Νικολαϊδη και δώδεκα φυσίγγια 
διαφόρων διαμετρημάτων.

Από την εργαστηριακή εξέταση των 
πλαστών χαρτονομισμάτων προέκυψε 
ότι είναι τυπωμένα με τη μέθοδο όφσετ 
και είναι πολύ καλής ποιότητας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το κύ
κλωμα διακίνησης πλαστών χαρτο
νομισμάτων έχει διεθνείς προεκτά
σεις.

Ο Νικολαϊδης διώκεται με δύο κατα- 
δικαστικές αποφάσεις του Μ ονομε
λούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς 
για παράβαση του νόμου “Περί ε
πιταγών” .
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Ο ΓΚΕΚΑΣ ΕΓΙΝΕ “ΚΑΠΝΟΣ”

Συνελήφθη από άνδρες του Τμήματος Ασφάλειας Έδεσσας και οδηγήθηκε με 
τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του ο Νικόλαος Καραγεώργος κατη
γορούμενος για παραβάσεις του νόμου “Περί ναρκωτικών”.

Μετά από πληροφορία για ύποπτα κινούμενο όχημα επί της ε.ο. Έδεσσας - 
Φλώρινας εντοπίσθηκε το εν λόγω όχημα που οδηγούσε ο Αλβανός υπήκοος Βα- 
σίλ Γκέκα οποίος μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία αστυνομικών εκμεταλλεύτηκε 
το δύσβατο της παρακείμενης περιοχής και εξαφανίσθηκε εγκαταλείποντας το αυ
τοκίνητο. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε εντός του αυτοκινήτου βρέθηκαν 
τρεις σάκοι που περιείχαν ακατέργαστη ινδική κάνναβη σε φούντα συνολικού βά
ρους 53 κιλών.

Οι αστυνομικοί διαπιστώνοντας ότι για το αυτοκίνητο δεν είχε δηλωθεί κλοπή, 
ανακάλυψαν τη σχέση του Νικολάου Καραγεώργου (το όχημα ανήκε στον αδελ
φό του) με τον Γκέκα στο οποίο είχε παραχωρήσει το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα 
να τον συλλάβουν μόλις βγήκε από το διαμέρισμά του στη Θεσσαλονίκη ως σύ
νεργό του Αλβανού.

Ο ΤΣΑΝΤΑΚΙΑΣ

Συνελήφθη από άνδρες της Ομάδας Δικύκλων της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Ηρακλείου ο Δημήτριος Ζερβός ο οποίος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα 
κατηγορούμενος για παραβάσεις του Ποινικού Κώδικα.

Ο Ζερβός κατελήφθη να οδηγεί μοτοσικλέτα στερούμενος άδειας ικανότητας ο
δηγού και σε έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι η μοτοσικλέτα ήταν κλεμ
μένη. Σε σωματική έρευνα που έγινε στο δράστη βρέθηκε ένα τσιγάρο που περιεί
χε ποσότητα ακατέργαστης ινδικής κάνναβης

Οπως προέκυψε από την προανάκριση που ακολούθησε ο συλληφθείς τους τε
λευταίους μήνες είχε διαπράξει 15 τουλάχιστον κλοπές εις βάρος γυναικών που 
τους άρπαζε τις τσάντες και τα πορτοφόλια που κρατούσαν στα χέρια τους. Τις πε
ρισσότερες κλοπές τις διέπραξε εποχούμενος επί μοτοσικλετών που επίσης είχε 
κλέψει.

Ο δράστης αναγνωρίσθηκε στις περισσότερες περιπτώσεις από τις παθούσες. Ε
ξεταζόμενος ο Ζερβός ομολόγησε ότι διέπραττε αρπαγές τσαντών μόνος του χρη
σιμοποιώντας μοτοσικλέτες τις οποίες έκλεβε και εγκατέλειπε ενώ από τις τσάντες 
και τα πορτοφόλια αφαιρούσε τα χρήματα και τα πετούσε σε κάδους απορριμμά
των. Ο δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία για αρπαγές 
τσαντών, ληστεία, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, ναρκωτικά και όπλα.

...ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΙΝΕΖΙΚΟ

Συνελήφθησαν από άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Βέροιας της Αστυνομι
κής Διεύθυνσης Ημαθίας ο Αλέξανδρος Πεχλιβανίδης με τον Αντώνιο Μελιόπου- 
λο κατηγορούμενοι για παραβάσεις του νόμου “Περί ναρκωτικών”.

Συγκεκριμένα ο Πεχλιβανίδης συνελήφθη κατά τη στιγμή που παρέδιδε στον 
Μελιόπουλο μικροποσότητα ακατέργαστης ινδικής κάνναβης την οποία είχε προ
ηγουμένως παραλάβει από το σπίτι του Ιωάννη Καραγεωργίου.

Ύστερα από νομότυπη έρευνα στην οικία του Καραγεωργίου βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν ένα πιστόλι κινέζικης προέλευσης με γεμιστήρα οκτώ φυσιγγίων, 15 
χάπια υπνοστεντόν, μικροποσότητα ακατέργαστης ινδικής κάνναβης και 6 αχρη- 
σιμοποίητες σύριγγες. Το πιστόλι και η ινδική κάνναβη κατασχέθηκαν και οι δρά
στες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον αρμό
διο Εισαγγελέα.

ΠΑΛΙ ΜΕΣΑ 
Ο “ΣΑΞΑΚΙΑΣ”

Άνδρες της Υποδ/νσης Δίωξης 
Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης κατόρθωσαν ένα ακό
μη αποφασιστικό χτύπημα κατά των 
εμπόρων ναρκωτικών με τη σύλληψη 
και την παραπομπή τους στον αρμόδιο 
Εισαγγελέα των, Χρήστου Πατσιατζή, 
της Αικατερίνης Κωνσταντάρα και 
του Ηρακλή Γιουβανάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν 
περιέλθει στην Υποδ/νση Δίωξης 
Ναρκωτικών ο γνωστός από παλαιό- 
τερες υποθέσεις εμπορίας ναρκωτι
κών, όπλων κ.λπ. Χρήστος Πατσια- 
τζής ή “σαξάκιας” ηγείτο κυκλώματος 
εισαγωγής και διακίνησης μεγάλων 
ποσοτήτων ηρωίνης στην πατρίδα 
μας.

Οι άνδρες της Δίωξης δραστηριο
ποιήθηκαν αμέσως και εντόπισαν τους 
δύο συνεργάτες του που έθεσαν σε 
διακριτική παρακολούθηση.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο διαπιστώθηκε 
ότι ο Πασιατζής μετέβη στον Έβρο 
και με τη βοήθεια του εκεί συνεργάτη 
του, Γιουβανάκη, εισήλθε παράνομα 
στην Τουρκία όπου τον ανέμενε ο 
Τούρκος συνεργάτης του “Χουσεϊν” 
για να διευθετήσουν αγοραπωλησία 
ναρκωτικών.

Λίγες ημέρες αργότερα μετέβη στην 
ίδια περιοχή κατόπιν παραγγελίας του 
η Κωνσταντάρα (με την οποία συζού- 
σε) η οποία του παρέδωσε 6.000.000 
δραχμές.

Αφού παρέδωσε τα χρήματα στους 
Τούρκους εμπόρους ναρκωτικών ο 
Πατσιατζής επέστρεψε στην Ελλάδα 
με ηρωίνη βάρους 2.6 κιλών, υψηλής 
καθαρότητας και ξεκίνησαν μαζί με 
τον Γιουβανάκη για τη Θεσσαλονίκη.

Στην Ασπροβάλτα ακινητοποιήθη- 
καν από άνδρες της Δίωξης και ελέγ
χθηκαν.

Μέσα στο αυτοκίνητο που οδηγού
σε ο Γ ιουβανάκης βρέθηκε η προανα- 
φερόμενη ποσότητα ηρωίνης και ένα 
πιστόλι οπλισμένο που ανήκε στον 
Πατσιατζή.

Ταυτοχρόνως στη Θεσσαλονίκη συ
νελήφθη και η Κωνσταντάρα επάνω 
στην οποία βρέθηκε ένα “τσιγαριλί
κι”.
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ΑΥΤΑ ΤΑ ΗΧΕΙΑ ΑΕΝ ΤΡΑΓΟΥΑΗΣΑΝ ΠΟΤΕ...

Την κατάπληξη της μικρής κοινωνίας της συμπρωτεύουσας προκάλεσε το γεγονός της αποκάλυψης Σουηδού εμπόρου ναρ
κωτικών που χρησιμοποιούσε μια “καλλιτεχνικής” εμπνεύσεως μέθοδο αποστολής ναρκωτικών από τη Θεσσαλονίκη στη 
Σουηδία.

Οι άνδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης μετά από κατάλληλη αξιοποίηση 
πληροφοριών τον Σουηδό Μικαέλ Μακιτάλο ο οποίος χρησιμοποιούσε μια εντελώς δικής του επινόησης ευφάνταστη μέθο
δο προκειμένου να στέλνει μεγάλες ποσότητες ινδικής καννάβεως σε φούντα στην πατρίδα του. Συσκεύαζε κάθε φορά το χα- 
σίς μέσα σε ζεύγος μαρμάρινων ηχείων δικής του κατασκευής, τα οποία στη συνέχεια έστελνε με ιδιωτική εταιρία ταχυμετα- 
φορών στη Σουηδία.

Η τελευταία αποστολή “ηχείων” του Σουηδού υπήρξε και η μοιραία. Προσπάθησε να αποστείλει οκτώ κιλά φούντας αλλά 
είχε υπολογίσει “χωρίς τον ξενοδόχο” Όπως προέκυψε από την προανάκριση κατά το παρελθόν είχε πραγματοποιήσει με ε
πιτυχία τουλάχιστον πέντε παρόμοιες αποστολές για Σουηδία. Ο κακοποιός καθ’ όλη τη διάρκεια της προανάκρισης επέδει- 
ξε ιδιαιτέρως σκληρή και παντελώς αδιάλλακτη στάση.

Ο ΜΑΦΙΟΖΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ

Κύκλωμα της αλβανικής μαφίας που δραστηριοποιείτο στη διακίνηση ναρκωτικών σε όλη σχεδόν την ελληνική επικράτεια 
εξάρθρωσαν πριν από λίγες ημέρες οι άνδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Ύστερα από πληροφορίες που περιήλθαν στην ανωτέρω Υπηρεσία για τη δράση του αλβανικού κυκλώματος επιτεύχθηκε η 
διείσδυση σε αυτό αστυνομικού που παρουσιάσθηκε ως υποψήφιος αγοραστής και διαπραγματεύθηκε την αγορά ενός κιλού 
ηρωίνης αντί του ποσού των 8.000.000 δραχμών. Κανονίσθηκε η συνάντηση και τις βραδινές ώρες της 26 Ιουνίου αφίχθηκαν 
σιδηροδρομικά στη Θεσσαλονίκη από Αθήνα μεταφέροντας την ηρωίνη ο αρχηγός του κυκλώματος Lame Gjergji, ο Ziu 
Aroile και η σύζυγός του Ελένη Ποτουρίδου.

Τα μεσάνυχτα της 26/27 έγινε η συνάντηση με τον εικονικό αγοραστή και αφού πιστοποιήθηκε η ύπαρξη της ηρωίνης ακο
λούθησε δυναμική επέμβαση των αστυνομικών που συνέλαβε τους δράστες και κατάσχεσε την ηρωίνη η οποία ήταν κατανε
μημένη σε δέματα συνολικού βάρους 1.000 γραμμαρίων

Όπως αποδείχθηκε την ηρωίνη εισήγαγε οδικώς από την Αλβανία συνεργάτης - μεταφορέας του κυκλώματος. Στις έρευνες 
που επακολούθησαν στην οικία του αρχηγού του κυκλώματος στην Αθήνα βρέθηκε και κατασχέθηκε ως προερχόμενο από ε
μπορία το χρηματικό ποσόν των 2.165.000 δραχμών και σε διαμέρισμα που διατηρούσε ως “καβάντζα” ποσότητα ηρωίνης 
βάρους 52 γραμμαρίων.

Αξίζει οπωσδήποτε να σημειώσουμε ότι ο αρχηγός του εγκληματικού κυκλώματος τυγχάνει πρώην Αξιωματικός του Αλβα
νικού Στρατού αλλά και της Αλβανικής Αστυνομίας.

Πρόκειται, φυσικά, για άκρως επικίνδυνο άτομο, πανούργο και κακοποιό, με εξαιρετική ευχέρεια λόγου και κινήσεων, άρι- 
στο γνώστη της ελληνικής γλώσσας και πραγματικότητας. Οι συλληφθέντες με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφί
α παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδΐκών Θεσσαλονίκης.

ΟΑΟΙ Σ’ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Από άνδρες της Ειδικής Ομάδας Δίωξης Εγκληματικότητας της Αστυνομι
κής Διεύθυνσης Ημαθίας συνελήφθησαν για παραβάσεις του νόμου “Περί ναρ
κωτικών” οι:

Γεώργιος Μαρκαντάρας, Θεοχάρης Παπαδόπουλος, Διονύσιος Τριανταφυλλί- 
δης, Οδυσσεύς Τριανταφυλλίδης και Ιγκόρ Χεστοπαλώφ.

Μετά από έλεγχο που πραγματοποίησαν οι άνδρες της ανωτέρω Υπηρεσίας στο 
αυτοκίνητο του Μαρκαντάρα στο οποίο επέβαινα όλοι οι συλληφθέντες βρέθηκε 
μέσα σε σακούλα ποσότητα 45 γραμμαρίων ακατέργαστης ινδικής κάνναβης.

Μικροποσότητα ινδικής κάνναβης βρέθηκε σε πακέτο τσιγάρων που πέταξε 
προηγουμένως στο δρόμο ο Θεοχάρης Παπαδόπουλος.

Οι συλληφθέντες με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν Επιμέλεια:
στον αρμόδιο Εισαγγελέα. ΑνθΙμος Κων/νος Κούρος
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ΙΟΥΛΙΟΣ 1909

•  Με διάταγμα επικηρύσσε
ται ο ληστής Κων/νος Κουτσο- 
θεόδωρος με χρηματική αμοι
βή δύο χιλιάδων δρχ., σε περί
πτωση αποτελεσματικής κατα- 
δείξεως του μέρους που κρύβε
ται και σε τρεις χιλιάδες δρχ. 
σε περίπτωση συλλήψεως ή 
φονεύσεως αυτού.

•  Στην Αίγινα, την 5-7- 
1909, ο Υπενωμοτάρχης Καλο- 
πόδης Περικλής ρίχθηκε στην 
θάλασσα, όπως ήταν ντυμένος 
και με κίνδυνο της ζωής του έ
σωσε από βέβαιο πνιγμό τον 
πεσόντα στη θάλασσα Καρα- 
μπέλα Δημήτριο.

ΙΟΥΛΙΟΣ 1919

•  Με το από 19-7-1919 
Ν.Δ. (ΨΕΚ 162Α/1919) προ- 
βλέπεται για τα γραφεία Υπη
ρεσιών Χωρ/κής η πρόσληψη 
δακτυλογράφων (ανδρών ή γυ
ναικών) και αντιγραφέων, πο
λιτικιάν υπαλλήλων. Η πρό
σληψη αυτών γίνεται κατόπιν 
διαγωνισμού, διεξαγομένου 
στις έδρες των Ανωτ. Δ/σεων 
Χωρ/κής, ενώπιον επιτροπής. 
Ο μηνιαίος μισθός ορίζεται σε 
120 δρχ. μετά των επί πλέον 
προσαυξήσεων και επιδομά
των, σύμφωνα με τις δ/ξεις, 
που ισχύουν για τους υπαλλή
λους του Υπουργείου Εσωτερι
κών.

•  Δημοσιεύεται το από 26- 
7-1919 Β.Δ. (ΦΕΚ 166Α/- 
1919), με το οποίο συμπληρώ
νονται οι δ/ξεις του από 18-7- 
1918 διατάγματος σχετικά με 
την επισκευή και συμπλήρωση 
του κτιρίου της Ιερατικής Σχο
λής, προκειμένου αυτή να χρη
σιμοποιηθεί ως Σχολείο Χωρο
φυλακής.

(Πρόκειται για το κτίριο της 
Μεσογείων 96, όπου σήμερα 
στεγάζεται η Αστυνομική Ακα
δημία).

ΙΟΥΛΙΟΣ 1929

•  Στα Βραχνέϊκα Πατρών 
συνελήφθησαν, κατόπιν μεθο
δικών ενεργειών της Αστυνο
μίας Αθηνών, της Α.Π., δύο Ι
ταλοί και ένας Έλληνας, διαρ
ρήκτες οι οποίοι καταζητού
νταν διεθνώς. Οι ανωτέρω 
διαρρήκτες διέρρηξαν το επί 
της οδού Παπαρρηγοπούλοι 
(οικία Βούρου) Α' Ταμείο 
Πληρωμών Αθηνών και αφαί- 
ρεσαν από το χρηματοκιβώτιο, 
που κατόρθωσαν να παραβιά
σουν με κατάλληλα εργαλεία, 
1.015.000 δραχμές.

•  Από την Δημόσια Ασφά
λεια Αθηνών (Δ/ντής Αντ/ρχης 
Χωρ/κής ΠΑΠΑΝΙΚΟΑΑΟΥ 
Αντώνιος) εκδίδεται η από 15- 
7-1929 Αστυνομική Διάταξη 
με την οποία απαγορεύεται:

1. Η πρόσδεση μεγάλων και 
μικρών ζώων στους κορμούς 
των δένδρων των οδών και 
πλατειών εντός σχεδίου των 
προαστίων Κηφισίας, Ψυχι
κού, Αγίας Παρασκευής, Χα
λανδρίου, Αμαρουσίου Ερυ
θραίας και Εκάλης.

2. Η άνευ φιμώτρου περιφο
ρά αιγών και προβάτων εντός 
του σχεδίου των ανωτέρω προ
αστίων.

ΙΟΥΛΙΟΣ 1939

•  Με την υπ’ αριθ. 12 εγκύ
κλιο της 7-7-1939 του Υφυ
πουργείου Δημ. Ασφαλείας 
ρυθμίζονται τα της αντικατά
στασης του παλαιού οπλισμού 
των ανδρών Χωρ/κής με τον 
προμηθευθέντα καινούργιο ο
πλισμό Μάλινχερ Σενάουερλ.

•  Με τον Α.Ν.1828/13-7- 
1939 (ΦΕΚ 292Α/1939) συνι- 
στάται Ταμείο με την επωνυμί
α “Ταμείο προς Ίδρυσιν Ειδι
κού Στρατιωτικού Θεραπευτη
ρίου”, που θα εδρεύει στην Α
θήνα και σκοπός του θα είναι η 
συγκέντρωση από διάφορες ει

σφορές και εισπράξεις του α
ναγκαίου ποσού για την ίδρυ
ση στην Αττική Ειδικού Στρατ. 
Θεραπευτηρίου προς νοσηλεία 
σ’ αυτό των εξ ανοικτής και 
κλειστής φυματιώσεως πασχό- 
ντων Αξ/κών, Ανθ/στών Υ- 
παξ/κών και οπλιτών Στρατού 
Ξηράς, Χωροφυλακής, Π. Αε
ροπορίας και Π.Ναυτικού.

ΙΟΥΛΙΟΣ 1949

•  Την 27-7-1949 έγιναν τα 
εγκαίνια του 1. Ναού Αγίου 
Παντελεήμονος του παραρτή
ματος της Σχολής Χωροφυλα
κής Λαυρίου, χοροστατούντος 
του Μητροπολίτου Αττικής και 
Μεγαρίδος Ιακώβου. Στα ε
γκαίνια παρέστησαν επίσημοι, 
εκλεκτή μερίδα της Αθηναϊκής 
κοινωνίας και χιλιάδες προ
σκυνητές.

ΙΟΥΛΙΟΣ 1959

•  Ιδρύονται οι Σταθμοί 
Χωρ/κής Ξυνιάδος Δομοκού, 
Σέρβου Γορτυνίας και το Φυ
λάκιο Χωρ/κής Κανόύλας Αρ
καδίας.

•  Ενόψη του εφοδιασμού 
των πολιτών με το νέο ΔΕΛ
ΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ, συνιστά- 
ται στο Υπουργείο Εσωτερι
κών “ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑ
ΦΕΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ" που 
θα επανδρωθεί με προσωπι
κό της Χωροφυλακής και 
Αστυν. Πόλεων. Το παρα
πάνω Γ ραφείο:

Θα μεριμνήσει για την παρα
λαβή, φύλαξη και διαχείριση 
των υπό της Τραπέζης Ελλά
δος εκτυπωθέντων εντύπων 
Δελτίων Ταυτοτήτων.

Θα καταρτίσει το σχετικό 
Κεντρικό Αρχείο Ταυτότητας 
(ευρετήριο καρτελών και Δ.Τ.), 
για το οποίο θα ληφθεί πρόνοια 
συνεχούς ενημερώσεως. 
ΙΟΥΛΙΟΣ 1969

•  Με το υπ’ αριθ.462/1969 
Διάταγμα (ΦΕΚ 135Α/14-7-69) 
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ το Αστυν. 
Τμήμα Πλατάνου, Δ.Χ. Αιτω
λίας και αντ’ αυτού ιδρύεται 
Σταθμός Χωροφυλακής Πλα
τάνου. Ομοίως, καταργείται ο 
Σταθμός Τροχαίας Κινήσεως 
Μεσολογγίου και αντ’ αυτού ι
δρύεται Τμήμα Τροχαίας Με
σολογγίου.

Με το υπ’ αριθ.463/1969 
(ΦΕΚ 135Α/14-7-1969) καταρ- 
γείται ο Σταθμός Χωροφυλα
κής ΙΙολυκάστρου και ο Σταθ
μός Τροχαίας Πολυκάστρου 
της Δ.Χ.Κιλκίς και ιδρύεται α
ντ’ αυτών Αστυνομικό Τμήμα 
I Ιολυκάστρου.

ΙΟΥΛΙΟΣ 1979

•  Επταμελής σπείρα νεαρών 
κακοποιών, που χρησιμοποιού
σε το στυλ των διαρρηκτών με
γάλων Ευρωπαϊκών και αμερι
κανικών πόλεων, εξαρθρώθηκε 
από την Γενική Ασφάλεια Α
θηνών. Οι συλληφθέντες ομο
λόγησαν περισσότερες από 20 
σημαντικές κλοπές, που ορι
σμένες προκάλεσαν έκπληξη 
από το θράσος των δραστών.

ΙΟΥΛΙΟΣ 1989

•  Την 5-7-1989 αναλαμβά
νει Αρχηγός της Ελληνικής Α
στυνομίας ο Αντ/γος κ. ΑΝΤΩ- 
ΝΟΙΙΟΥΛΟΣ Ιωάννης, αντικα
θιστώντας τον Αντ/γο κ. ΚΑ- 
ΑΟΓΕΡΑ Ανδρέα. □

Επιμέλεια: 
Υπαατ. Λ ' Αλκής Ψωμάς
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Με απόφαση του Αρχηγού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, απονεμήθηκε 
“ΕΠΑΙΝΟΣ” στους: Αστυν. Δ/ντή 
Στυλιανό ΣΥΡΡΟ, Αστυν. Υποδ/ντή 
Βασίλειο ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ, Αστυν. Β' Αν- 
δρέα ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟ. Υπα- 
στυν. A ' Αχιλλέα ΣΚΑΝΔΑΛΗ και 
Σταύρο ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΑΟ, Αρχ/κα Π.Σ. 
Νικόλαο ΓΚΟΥΡΑ1Α, Αρχ/κα ΜΠΣ Α
ντώνιο ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ. Αστ/κες Θεό
δωρο ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ και Ιωάννη ΚΑ- 
ΑΕΚΑ, διότι υπηρετούντες στο Τμή
μα Εγκλημάτων κατά Ζωής της 
Δ.Α. Αττικής, πέτυχαν να εξιχνιά
σουν την ανθρωποκτονία του Ιωάννη 
Παπαγιάννη, το πτώμα του οποίου 
βρέθηκε την 28-7-98 εντός γραφείου 
ιδιωτικών ερευνών που διατηρούσε 
στην Αθήνα και να συλλάβουν το 
δράστη ο οποίος και προφυλακίσθη- 
κε.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, απονεμήθηκε 
“ΕΠΑΙΝΟΣ” στους: Αστυν. Β ' Γεώρ
γιο ΝΤΟΚΟΜΕ, Υπαστ. Β' Βασίλειο 
ΚΟΝΤΟ. Αρχ/κα Νικόλαο Γ1ΑΝΝΟ- 
ΠΟΥΑΟ, Αρχ/κα Θεόδωρο ΜΠΕΑΑΟ, 
Αστ/κες Ευάγγελο ΑΡΓΥΡΗ. Χρήστο 
ΖΔΡΑΒΟ. Σπυρίδωνα ΖΟΑΩΤΑ. Γε- 
ώργιο ΚΑΑΕΣΙΟ, Γεώργιο ΚΑΡΑΓΙΩ- 
ΤΗ, Απόστολο ΚΑΤΣΑΝΟ, Νικόλαο 
ΝΤΙΝΟ, Δημήτριο ΣΙΝΙΟ, Κων/νο Σ1- 
ΣΚΑ και Χρήστο ΖΕΡΒΑ, διότι υπηρε
τούντες στο Τμήμα Δίωξης Ναρκω
τικών Ιωαννίνων, πέτυχαν να εξαρ
θρώσουν σπείρα εισαγωγής και διακί
νησης ναρκωτικών και να συλλάβουν 
στο 94ο χλμ. Της Ε.Ο. Αθηνών - Πα- 
τρών τρία άτομα, στην κατοχή των ο
ποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
150 κιλά ινδικής κάνναβης, καθώς και 
δύο αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθη
καν για τη μεταφορά τους.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, απονεμήθηκε 
“ΕΠΑΙΝΟΣ” στους: Αστυν. A ' Ιωάν
νη ΚΟΤΡΩΤΣΟ, Αστυν. Β ' Γεώργιο 
ΧΡΤΙΣΤΟΠΟΥΛΟ και Αθανάσιο ΓΙΟ- 
ΒΑΝΗ. Υπαστ. A ' Κων/νο ΧΟΝΔΡΟ- 
ΓΙΑΝΝΗ και Δημήτριο ΑΡΒΑΝΙΤΗ, 
Ανθ/μους Ευάγγελο ΓΚΟΥΖΙΝΗ και Η- 
λία ΚΕΦΑΛΑ. Αρχ/κες Ανδρέα ΣΑ'ΙΤΗ 
και Δημήτριο ΚΟΛΩΝΙΑ, Αρχ/κες 
ΜΠΣ Παναγιώτη ΞΕΣΦΙΓΓΙ. Κων/νο 
ΤΣΕΛΟ και Παναγιώτη ΤΣΟΓΚΑ, Α
στ/κες Παναγιώτη ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟ, 
Πέτρο ΚΟΡΔΑ, Ηλία ΜΑΑΙΣΣΟΒΑ, 
Δημήτριο ΜΟΝΙΑΚΗ, Χαράλαμπο 
ΝΑΟΥΜΠ. Θωμά ΣΤΥΛΙΑΝΟ και Ρίζο 
ΟΥΝΤΟΥΚΗ. διότι υπηρετούντες στο 
Τ.Α. Δαμίας, πέτυχαν να εντοπίσουν 
στον καταυλισμό τους και να συλλά
βουν τρεις αθιγγάνους, οι οποίοι 
είχαν διαπράξει το τελευταίο χρο
νικό διάστημα οκτώ ληστείες σε 
βάρος πρατηρίων υγρών καυσίμων 
της περιοχής τους καθώς και πολλές 
κλοπές.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, απονεμήθηκε 
“ΕΠΑΙΝΟΣ” στους: Ανθ/μο Κων/νο 
ΜΠAZINA και Αστ/κα Ανδρέα ΠΑΝΑ- 
ΓΑΚΗ, διότι υπηρετούντες στην Αμε
ση Δράση Αττικής, εντόπισαν και 
συνέλαβαν μετά από καταδίωξη, στην 
επαρχιακή οδό Αφιδνών - Καπανδρι- 
τίου δύο άτομα, στην κατοχή των ο
ποίων βρέθηκαν 100 κιλά ακατέργα
στης κάνναβης και 2 γραμ. κοκαΐνης.

Με απόφαση της Αστυν. 
Διεύθυνσης Βοιωτίας, απονεμήθηκε 
“ΕΠΑΙΝΟΣ” στους: Αστυνόμο A ' 
Θεοχάρη ΑΓΟΡΗ, Αστυν. Β' Κων/νο 
ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ. Υπαστ. A ' Νικόλαο 
ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ. Ανθ/μο Χαράλαμπο ΣΙΑ- 
ΚΟΥΛΗ, Αστ/κες Δημήτριο ΚΩΣΤΑ- 
ΚΗ. Σπυρίδωνα ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟ, και 
Αναστάσιο ΔΗΜΟΥ, διότι υπηρετού
ντες στο Τ.Α. Θηβών και στο Τ.Α. 
Λιβαδειάς, επιδεικνύοντας υψηλό 
πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης, 
εργάσθηκαν αγόγγυστα με προθυμία 
και ευσυνειδησία και μη φειδόμενοι 
κόπου και χρόνου, κατάφεραν να συλ
λάβουν ένα άτομο, το οποίο εξέδιδε, 
μέσω αγγελιών που δημοσιευόταν 
στον ημερήσιο Αθηναϊκό Τύπο, δύο 
αλλοδαπές επί χρήμασι σε διάφορα 
ξενοδοχεία της Αθήνας της Χαλκίδας 
και της Θήβας.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, απονεμήθηκε 
“ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ” και υλική αμοιβή 
30.000 δρχ. στον καθένα από τους: Α- 
στυν.Δ/ντή Αθανάσιο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Α
στυν. A ' Νικόλαο ΔΑΒΙΛΛΑ και Βασί
λειο ΔΑΣΚΑΑΑΚΗ, Υπαστ.A ' Εμμα
νουήλ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ και Αρχ/κα 
ΜΠΣ Νικόλαο ΚΑΛΑΘΑΚΗ, διότι υ
πηρετούντες στην Δ.Α.Α. /ΥΔΟΕΕΑ- 
Η/Τμήμα Ιο, κατόρθωσαν να συλλά
βουν στη Ρόδο τρία άτομα, τα οποία 
μέσω INTERNET, άνοιγαν λογαρια
σμούς σε τράπεζες της Γουατεμάλας, 
επιτυγχάνοντας έτσι την έκδοση πι
στωτικών καρτών VISA, τις οποίες 
χρέωναν με υψηλά χρηματικά ποσά 
και τις έκαναν ανενεργείς, λόγω υψη
λού χρέους προς την τράπεζα. Στη συ
νέχεια διαβίβαζαν τις κάρτες αυτές 
στην Αστάρια της Αμερικής, όπου ε
κεί άλλος συνεργός, αντικαθιστούσε 
με υπερσύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα 
τον αριθμό λογαριασμού αυτών και α
κολούθως με τον ίδιο τρόπο χρέωναν 
πάλι αυτές σε βάρος τραπεζών.

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων/νος Κατσινονλας
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ϋΤΚίΕΒΗΣΑΝ

Δύο αγοράκια που γεν
νήθηκαν από την ίδια 
μητέρα και την ίδια 

μέρα σε νοσοκομείο της Νέας 
Υόρκης δεν έχουν σχέση μετα
ξύ τους. Είναι δίδυμα αλλά το 
ένα είναι μαύρο και το άλλο 
λευκό. Πως γίνονται όλα αυτά; 
Κι όμως γίνονται όταν ο για
τρός κάνει λάθος και εμφυτεύ
ει ξένο έμβρυο στη μήτρα της 
γυναίκας. Η υπόθεση άρχισε 
τον περασμένο Απρίλιο, όταν 
δύο νεαρά ζευγάρια επι- 
σκέφθηκαν το ιατρείο του για 
να υποβληθούν σε τεχνητή γο
νιμοποίηση. Ο γιατρός προέβη 
στην απαιτούμενη επέμβαση, 
αλλά μόνο η μία από τις γυναί
κες έμεινε έγκυος. Για να απο- 
δειχθεί λίγους μήνες αργότερα 
ότι κυοφορούσε το μωρό της 
άλλης γυναίκας. Η υπόθεση 
βρίσκεται στα δικαστήρια και 
πιθανότα θα έχει αίσιο τέλος 
για τα παιδά, αφού η μητέρα 
των “διδύμων” δέχεται να δώ
σει το μαύρο βρέφος στη δική 
του μητέρα. Ο γιατρός πιθανό
τατα θα έχει κάποια προβλήμα
τα, αφού τον μήνυσαν και τα 
δυό ζευγάρια.

Τελικώς η ταχύτητα 
υποχώρησε μπροστά 
στην ευγένεια. Οι υ

πεύθυνοι του μετρό της Νέας 
Υόρκης ήθελαν να εξοικονομή
σουν πέντε πολύτιμα δευτερό
λεπτα, αφαιρώντας τη λέξη 
“παρακαλώ” από τη φράση 
“παρακαλώ,απομακρυνθείτε 
από τις πόρτες” που ακούγεται 
στους σταθμούς πριν από την 
εκκίνηση της αμαξοστοιχίας.

Μπροστά όμως στην εύλογη 
δυσφορία του επιβατικού κοι
νού, οι υπέυθυνοι αναγκάστη
καν να υποχωρήσουν και να 
διατηρήσουν την επίμαχη λέξη 
ευγενειας εις βάρος της εξοικο
νόμησης χρόνου.

Μ ε στείρωση απει
λούνται δύο θρα- 
σύτατες γάτες 

που εμφανίστηκαν στις τηλεο
πτικές οθόνες όλης της Ινδίας 
την ώρα που το κρατικό κανά
λι μετέδιδε σε απ’ ευθείας σύν
δεση την κοινοβουλευτική συ
ζήτηση για τον προϋπολογι
σμό, παρουσία του προέδρου 
της χώρας. Η πραξικοπηματική 
εισβολή τους στην αίθουσα της 
βουλής δεν θεωρήθηκε α
πλώς....ευτελισμός των θε
σμών, αλλά κακώς οιωνός, 
σύμφωνα με τη λαϊκή παράδο
ση που θέλει την παρουσία τε
τράποδου σε κλειστό χώρο να 
φέρνει γρουσουζιά. Η μία γάτα 
στειρώθηκε ήδη, ενώ η άλλη 
προς το παρόν καταζητείται 
και οι φωτογραφίες της έχουν 
αναρτηθεί στους τοίχους του 
Κοινοβουλίου. Οι βουλευτές 
πάντως δεν επιθυμούν την εξό
ντωση τους, επειδή είναι πολύ
τιμες για τον εντοπισμό δεκά
δων αρουραίων, που κατοικοε
δρεύουν στο κυλικείο

Η χεί λίγο περίεργο 
στ’ αυτιά μας και 
σίγουρα δεν μπο

ρούμε να φανταστούμε ότι κά
τι τέτοιο θα συνέβαινε ποτέ 
στη χώρα μας. Η τσέχικη α
στυνομία έκλεισε για τρεις η

μέρες έναν μεγάλο αυτοκινη
τόδρομο στα νοτιοανατολικά 
της Πράγας, προκειμένου να 
διευκολύνει τη μετακίνηση 
των βατράχων που αναζητούν 
το ταίρι τους, Κάθε χρόνο τέ
τοια εποχή εκατοντάδες βα
τράχια που δασχίζουν τους αυ
τοκινητόδρομους θανατώνο
νται από τα διερχόμενα αυτο
κίνητα, αλλά φέτος θα μπορέ
σουν να μεταναστεύσουν με α
σφάλεια χάρη στην ευαισθησί
α των τσέχικων αρχών. Ας ση
μειωθεί ότι πέρυσι ανοίχτηκε 
ένα ειδικό κανάλι για τη διέ
λευση των βατράχων στα βό
ρεια της Μοραβίας.

Θα πρέπει να τα 
χρειάστηκε άσχημα 
19χρονος ληστής, ο 

οποίος μπήκε στο σπίτι μιας 
8()χρονης γυναίκας, σε προά
στιο της Τεχεράνης για να την 
ληστέψει. Για κακή του τύχη ό
μως έπεσε σε γριά καρατερί
στα, η οποία κατάφερε να τον 
ακινητοποιήσει με ελάχιστες 
κινήσεις. Όταν μπήκε στο σπί
τι, η ηλικιωμένη γυναίκα λαγο
κοιμόταν και μόλις τον αντιλή- 
φθηκε, πήδηξε από το κρεβάτι 
και πήρε θέση άμυνας στο κα
ράτε. Γρήγορα τον έθεσε εκτός 
μάχης, με αποτέλσμα μόλις 
βρήκε την ευκαιρία να το βάλει 
στα πόδια. "Οταν οι γείτονες α- 
ντιλήφθηκαν ότι κάτι συμβαί
νει στο σπίτι της γιαγιάς κι έ- 
σπευσαν να βοηθήσουν, το μό
νο που πρόλαβαν να δουν ήταν 
τον νεαρό να φεύγει κουτσαί- 
νοντας.

Η μουσική λέγεται ό
τι εξημερώνει τα ή
θη. Αλλά φαίνεται 

ότι μάλλον εξαρτάται από το 
είδος της μουσικής, αφού...η 
μουσική μπορεί ακόμη και να 
σε κουφάνει. Καθηγητής μου
σικής του Πανεπιστημίου του 
Πρίνστον μήνυσε τα μέλη του 
συγκροτήματος της εναλλακτι
κής ροκ “Σμάσιν Πάμπκινς” 
για ανεπανόρθωτη ζημιά στην 
ακοή του από τους ήχους της 
μουσικής τους. Ο 45χρονος 
καθηγητής ισχυρίζεται στη μή
νυση του ότι είκοσι λεπτά α
κρόασης της μουσικής του συ- 
γκροτήματοςς -όσο χρειάστηκε

να περιμένει το γιο του που πα
ρακολουθούσε συναυλία του- 
ήταν αρκετά για να καταστρα
φούν τα αυτιά του, παρότι φο
ρούσε ωτασπίδες,οι οποίες επί
σης αποδείχθηκαν άχρηστες α
φού δεν κατάφεραν να τον 
προστατεύσουν, με αποτέλε
σμα να μηνύσει και την κατα- 
σκευάστρια εταιρεία των ωτο
ασπίδων.

Ο ενθουσιασμός των 
Νεοζηλανδών ότι 
θα είναι οι πρώτοι 

στη Γη που θα δουν το ξημέ
ρωμα του 21ου αιώνα, ξενέρω
σε με την ανακοίνωση μιας 
αρτοποιίας που προκήρυξε 
διαγωνισμό για το “πρώτο μπι
σκότο” της νέας χιλιετίας. Οι 
ελαφρόμυαλοι που θα,.,.τσι- 
μπίσουν μπορούν να κερδί
σουν 10.000 δολάρια Νέας Ζη
λανδίας,σε μετρητά (περίπου 
2.000.000 δραχ) και ο νικητής- 
να δει το όνομα του τυπωμένο 
στη συσκευασία των μπισκό
των. Η παρασκευή του επίδο
ξου “χρυσου μπισκότου” πρέ
πει να αρχίσει μόλις χτυπή
σουν τα μεσάνυχτα της 31ης 
Δεκεμβρίου 1999.

Α παγορευμένο δια 
νόμου είναι πλέον 
το ποδήλατο για τις 

γυναίκες στο Ιράν. Θα τιμω
ρούνται ακόμα κι αν κάνουν τη 
βόλτα τους, κουκουλωμένες α
πό την κορυφή έως τα νύχια με 
το τσαντόρ! Στα θέρετρα της 
Κασπίας, η θρησκευτική αστυ
νομία βγήκε παγανιά και οι 
μουλάδες είναι κατηγορηματι- 
κοί:δεν είναι δυνατόν να διατη
ρήσει την παρθενία της μια γυ
ναίκα που καβαλά ποδήλατο 
Το ποδήλατο και οι γυναίκες, 
είναι πάντως ακόμη μια έκφαν
ση της διαπάλης των φανατι
κών ισλαμιστών με τους με
τριοπαθείς προοδευτικούς. Εν
θουσιώδης ποδηλάτισα και η ί
δια, η βουλευτής Φαζέχ Χασε- 
μί, κόρη του άλλοτε προέδρου 
Χασεμί Ραφσαντζανί, ενθαρ
ρύνει τις γυναίκες να κάνουν 
σπορ και. βεβαίως, και ποδή
λατο... □

Επιμέλεια: 
Π. Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου

470- Αστυνομική Επιθεώρηση -  Ιούλιος 1999



ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΤΟΛΕΣ

Αστυνομίας Αεροπορίας Στρατού Ναυτικού 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Στα καταστήματά 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.
Στις ομαδικές παραγγελίες, 
η λήψη μέτρων, πρόβες και η 
παράδοση στις υπηρεσίες σας, 
με την προσωπική μας παρουσία 
και εγγύηση δουλειάς 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΔΕΚΤΕΣ
ΟΛΕΣ 01 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32, 106 72 ΑΘΗΝΑ 
Τήλ.: 69 93 047, 69 93 046 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105, 115 26 (έναντι σχολής Αστυνομίας) 
τηλ./fax : 69 93 047, 69 93 046

////Ο. Π Α Ν Ο ΥΣΑ Κ Η Σ Α .Ε .
ΛΑΣΤΙΧΑ ■ ΖΑΝΤΕΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ - ΣΠΟΡ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

ί

ΛΑΣΤΙΧΑ - ΖΑΝΤΕΣ

6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 
ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ

Μ. ΑΝΤΥΠΑ 33 ■ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΤΠλ. 97 61 339

ΝΑ ΣΩΣΕΙΣ ΜΙΑ ΖΩΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣΚΑΉ  

ΠΟΥ ΑΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΠΙΑ...
Μ  m o m i i  προσφορά Ι Μ Ι Ι Μ Ι Λένορμαν 18, τιιλ: 52.27.556 & Μεσογείων 389, τπλ:65.16.703

Xfo.tr έτταγτόηουΑοέ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟ 
HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAWASAKI

Πάντα
σ τις  κ α λ ύ τ ε ρ ε ς  τ ιμ έ ς  
και διακανομισμός που 

ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ!



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

I. Μεγαλόσωμο μηρυκαστικό των 
θερμών χωρών, 2. Απίστευτος ή εκπλη
κτικός - Αρχικά τράπεζας, 3. Θέση πο
δοσφαιριστή - Υποψία, 4. Σύμφωνο - 
Οικιακά τετράποδα - Είδος μουσικής 
(ξ.λ.), 5. Το φθαρτό στοιχείο όλων - 
Πρώτη ύλη παρασκευής χρωμάτων, 6. 
Καταφύγιο ή κρυψώνα των αρματολών 
και κλεφτών - Κρατίδιο της αραβικής 
χερσονήσου, 7. Ακόμη, πλέον (καθ.) - 
Σύνθημα, ειδοποίηση, 8. Αποδημητικά 
πουλιά - Μέσα στο... καΐκι βρίσκονται 
αυτά - Δίψηφο φωνήεν, 9. Ελληνικό α
κρωτήριο - Γιος του αυτοκράτορα Θεο
δοσίου του Α’ (395 - 408), 10. Η άκρη 
της βελόνας (καθ.) - Το φοράνε ανατο- 
λίτες - Ένα άθλημα (ξ.λ.), 11. Συμβολί
ζουν το μολυβδαίνιο - I Ιοδοσφαιρικά 
αρχικά - Ένα όσπριο, 12. Αρχαίο νόμι
σμα - Βιβλικό πρόσωπο - Αρθρο για

πολλά, 13. Παράδεισοι.... ερήμων - Με
ταφορικά, ο αδύνατος.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Ο καμπυλογράφος, 2. Μέσο εκφο
βισμού ή εκβιασμού - Αναπαράσταση 
πραγματικού ή φανταστικού αντικειμέ
νου, 3. Τίτλος ομορφιάς (ξ.λ.) - Εξημε
ρωμένοι - Προτρέπει, 4. Το σύνολο των 
ψυχικών ιδιοτήτων ενός ατόμου - Βα- 
σκική οργάνωση - Ο αριθμός 280, 5. Το 
όνομα της Μπουμπουλίνας - Μικρό 
και... ουδέτερο, 6. Πλάσμα, ύπαρξη - Ε
ξάρτημα γεωργικού εργαλείου - Μυθι
κός αοιδός, γιος του Απόλλωνα (μυθ.), 
7. Αυτό... πετάει - Προσυμφωνημένος 
αγώνας (ξ.λ.), 8. Ακηλίδωτοι ηθικά - 
Πρόεδρος αραβικής χώρας, 9. Σουρβιές 
στην καθαρεύουσα - Μεταφορικά, λέ
γεται έτσι το κατώτερο σημείο (ξ.λ.), 
10. Αρνητικό μόριο - Κλ έτσι το αντίτι

μο διαμονής - Το άλογο... ποιητικά, 11. 
Πράξη ή λόγος άτοπος - Αμερικάνικη 
καλλιτεχνική διάκριση (ξ.λ.), 12. Ομα
λό κατά την αφή αυτό - Πολιτεία των Η- 
ΠΑ με πρωτεύουσα την πόλη Τζσύνσυ, 13. 
Σκληροί, άκαρδοι - Θεά της αιγυπτια
κής μυθολογίας, αδελφή και σύζυγος 
του Οσιρη.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΑΗΜΑ

Ο αρχιφύλακας Οικονόμου, ο αστυ
νόμος Κωνσταντίνου και ένας άνδρας 
της εγκληματολογικής υπηρεσίας χτύ
πησαν βιαστικά και με ένταση την πόρ
τα του σπιτιού του καθηγητή Πανεπι
στημίου στην έδρα της φιλολογίας 
Κωνσταντίνου Περράκη. Άνοιξε η υπη
ρέτρια.

- Επιτέλους ήρθατε. Περάστε.
- Εσείς μας τηλεφωνήσατε; ρώτησε ο 

αστυνόμος.
- Εγώ κ. αστυνόμε, απάντησε η υπη

ρέτρια και ξέσπασε σε λυγμούς.
- Ηρεμήστε και πείτε μας τι ακριβώς 

συνέβη.
- Ήμουν μόνη στην κουζίνα, όταν ά- 

κουσα έναν πυροβολισμό. Έτρεξα έ
ντρομη στο γραφείο του καθηγητή και 
τον βρήκα νεκρό με ένα πιστόλι στο χέ
ρι. Ήταν ένα παλιό περίστροφο που το 
είχε κληρονομήσει από τον παππού του, 
από τα χρόνια της Μικρασιατικής κατα
στροφής. Ποτέ δεν περίμενα ότι αυτό το 
πράγμα θα μπορούσε να λειτουργεί. Στη 
γραφομηχανή βρήκα αυτό το γράμμα. Ο 
κύριος μου ήταν ευτυχισμένος. Γιατί να 
αυτοκτονήσει; είπε μισοκλαίγοντας η υ
πηρέτρια.

Ο αστυνόμος διάβασε την επιστολή 
και μετά την έδωσε στον αρχιφύλακα. 
Η επιστολή έγραφε:

-Το πρωί μίλησα με τον Στράτο. Δεν 
γίνεται τίποτα. Είμαι απογοητευμένος. 
Ακόμα και συ αγαπημένη μου Μαίρη

ΦΟΘΟΘΟΟΟΟΦΦΦΦ
p c x x x x x m x m oο
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δεν μπορείς να ξέρεις τη μεγάλη απελ- 
πισεία που με σπρώχνει στο να αποσηρ- 
θώ. Εξάλλου είμαι πια γέρος. Δεν έχω 
πια τίποτα να περιμένω από το μέλλον. 
Αντίο, σας αγαπώ όλους.

- Ποιοι είναι ο Στράτος και η Μαίρη; 
ρώτησε ο αστυνόμος.

- Ο Στράτος είναι ο κ.Παπαβασιλείου, 
πρύτανης του Πανεπιστημίου. Η Μαίρη 
είναι η κ.Περράκη, η σύζυγός του. Αυ
τές τις μέρες έλειπε ταξίδι. Την ειδοποί
ησα κιόλας νάρθει αμέσως.

- Μήπως γνωρίζετε ποιοι θα είναι οι 
κληρονόμοι του καθηγητή; ρώτησε ο α
στυνόμος Κωνσταντίνου.

- Ο καθηγητής δεν είχε παιδιά, ούτε 
άλλους συγγενείς. Οι μόνοι δικοί του 
άνθρωποι

είναι η σύζυγός του και εγώ. Μπορεί 
να είμαι υπηρέτρια αλλά τον φροντίζω 
πολλά χρόνια τώρα. Με αγαπούσε πο
λύ, σαν παιδί του. Και μου είχε υποσχε- 
θεί ότι στη διαθήκη του με γράφει ίση 
κληρονόμο με τη σύζυγό του.

- Πάντως σας πληροφορώ ότι ο καθη
γητής δεν αυτοκτόνησε είπε ο αστυνό
μος Κωνσταντίνου. Δολοφονήθηκε. Και 
στην ανάκριση θα διαπιστωθεί καλύτε
ρα ποιος είναι ο δράστης. Αν και τον υ
ποψιάζομαι...

ΛΥΣΙ IΑΣΤΥΝ. 11ΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΙΙΡΟΗΚ Λ ΛΙΚΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Ηταν αδύνατο να ανάψει έστω και έ
να σπίρτο με άνεμο 8 μποφόρ. Ήταν 
φανερό λοιπόν ότι έλεγε ψέματα.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς ανθρωπιστι
κούς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς παροχής επείγουσας βοήθειας σε πληθυσμούς 
που βρίσκονται σε κίνδυνο. Το περιβάλλον εργασίας τους είναι οι ένοπλες διενέξεις, 
οι φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες κ.λπ.), οι εμφύλιοι πόλεμοι και οι προ- 
σφυγικοί καταυλισμοί. Όταν ξεσπά μια τέτοια κρίση, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα βρί
σκονται εκεί, μέσα σε 24 ώρες, εξοπλισμένοι με το κατάλληλο υλικό. Ανάλογα με τις 
ανάγκες που υπάρχουν, καταπολεμούν επιδημίες, εμβολιάζουν χιλιάδες ανθρώπους, 
κάνουν το νερό πόσιμο, τρέφουν πληθυσμούς, χειρουργούν τραύματα και κάνουν ό,τι 
είναι απαραίτητο για την επιβίωση των ανθρώπων που κινδυνεύουν.

Σήμερα είναι παρόντες σε 80 χώρες του πλανήτη, με περισσότερα από 300 προ
γράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και τεχνικής υποστήριξης.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι ιδιωτικός οργανισμός, δηλαδή οι δωρεές των απλών 
πολιτών εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία της δράσης τους - πάνω από τρία εκατομμύ
ρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο στηρίζουν οικονομικά τις δραστηριότητές τους. Στα 
τέλη του 1990 ένας έλληνας γιατρός επιστρέφοντας από μία αποστολή των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα, αποφασίζει να ιδρύσει το ελληνικό τμήμα οργάνωσης. Οκτώ χρόνια 
μετά, με 100.000 δωρητές πια, το ελληνικό τμήμα έχει παρέμβει σε σαράντα χώρες σε 
όλο τον κόσμο και οι δραστηριότητές του συνεχώς επεκτείνονται.

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ...

ΦΡΟΥΤΑ
Το πιο θρεπτικό: Μια ανάλυση των 38 φρούτων που τρώγονται ωμά δείχνει ότι αυτό 
που έχει τις περισσότερες θερμίδες είναι το αβοκάντο, με 163 θερμίδες σε κάθε 100 
γραμ. Τα αβοκάντος προέρχονται πιθανόν από την κεντρική και νότια Αμερική και πε
ριέχουν επίσης βιταμίνες A, C και Ε, καθώς και 2,2% πρωτεΐνη.
Το λιγότερο θρεπτικό: Το λαχανικά με τη χαμηλότερη θρεπτική αξία είναι το αγγού
ρι, με 16 θερμίδες ανά 100 γραμ.

ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ
Το μεγαλύτερο: Το μεγαλύτερο φυτό είναι το γιγαντιαίο γουρουνόφυτο από τον Καύ
κασο. Φτάνει τα 3, 65 μέτρα ύψος κι έχει φύλλα μάκρους 91 εκατοστών.
Το πιο βλαβερό: Η τοξικότητα των φυτών μετριέται με τον αριθμό των καλλιεργειών 
που επηρεάζουν και τον αριθμό των χωρών όπου απαντώνται. Σ’ αυτή τη βάση το χει
ρότερο φαίνεται ότι είναι το μωβ καρυδόβουρλο, ένα φυτό της ξηράς που φύεται στην 
Ινδία, αλλά το οποίο επιτίθεται σε 52 καλλιέργειες σε 92 χώρες.
Αυτό που εξαπλώνεται περισσότερο: Η μεγαλύτερη επιφάνεια που έχει καλυφθεί α
πό μια μοναδική κλωνική καλλιέργεια είναι εκείνη της άγριας δαντελωτής μουριάς ε
νός καταπράσινου θάμνου που σχηματίζει χαλί και πρωτοαναφέρθηκε το 1796. Μια α
ποικία που κάλυπτε γύρω στα 100 εκτάρια βρέθηκε στις 18 Ιουλίου 1920 κοντά στον 
ποταμό Τζουνιάτα, στην Πενσυλβάνια, ΗΠΑ. Έχει υπολογιστεί ότι η αποικία αυτή άρ
χισε πριν από 13.000 χρόνια.

ΚΟΥΙΖ

1) Πού βρίσκεται το όρος Βέρμιο;
α. Θεσσαλία, β. Κρήτη, γ. Μακεδονία.
2) Πόσες λιμνοθάλασσες έχει η πατρίδα μας;
α. 5, β. 6, γ. 7.
3) Πώς αλλιώς λέγεται το όρος Βέρνο;
α. Μπέλες, β. Σινιάτσικο, γ. Βίτσι.

Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Μπρακονλια
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Η  Η Δ/ντρια του Δημοτικού Σχολεί
ου Σπετσών κα Συρέλλη Μαριάνθη εκ
φράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς 
το Διοικητή και το προσωπικό του Α- 
στυν. Τμήματος Σπετσών, για την ενη
μέρωση που παρείχαν στους μικρούς 
μαθητές του Σχολείου πάνω σε θέματα 
κυκλοφοριακής αγωγής.

Η  Η Σχολική Επιτροπή, ο Σύλλογος 
Γονέων, ο Σύλλογος Διδασκόντων και 
οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου 
Βάρης-Μάννα Σύρου ευχαριστούν θερ
μά το προσωπικό του A. Τ. Ερμούπο- 
λης, για την ενημέρωση που πρόσφεραν 
στους μαθητές του σχολείου σε θέματα 
Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Η  Ο κ. Νίκος Γερμανάκος συγγρα
φέας κάτοικος Χανίων εκφράζει τις 
θερμές του ευχαριστίες στο Διοικητή 
και όλο το προσωπικό του A. Τ. Βουκο- 
λίων, για την ανεύρεση του νεαρού Α
μερικανού που φιλοξενούσε στο σπίτι 
του. Συγκεκριμένα ο φιλοξενούμενος 
μαθητής, έκανε μια ανάβαση σ’ένα 
βουνό της περιφέρειας και έφαγε τους 
καρπούς από το φυτό Μανδραγόρα, με 
αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές παρε
νέργειες εξαιτίας της τοξικότητας του 
φυτού. Ο νεαρός είχε αναχωρήσει από 
το σπίτι νωρίς το πρωΐ και δεν επέστρε
ψε μέχρι το βράδυ. Εντοπίστηκε αργά 
από ομάδα αστυνομικών, αποτελού- 
μενη από τους Ανθ/μο Αντώνιο Χατζά- 
κη, Αστ/κα Γεώργιο Ξηρουχάκη και 
Αστ/κα Χρήστο Ανουσάκη, με επικεφα
λής το Διοικητή του Τμήματος Αστυν. 
Β’ Αρτέμη Κουτσαφτάκη.

0 Ο κ .  Παύλος Ατματζίδης κάτοικος 
Θεσ/νίκης ευχαριστεί θερμά το Διοικη
τή και όλο το προσωπικό του Τ. Α. Κιλ
κίς, για τη σύλληψη, μετά από καταδί

ωξη, του αλλοδαπού ο οποίος είχε κλέ
ψει το αυτοκίνητό του και κατευθυνό- 
νατν με υπερβολική ταχύτητα προς την 
ΠΓΔΜ.

Η  Η Διευθύντρια του 12ου Δημοτι
κού Σχολείου Κορυδαλλού κ. Παπασα- 
ράντου Παναγούλα εκφράζει τις θερμές 
της ευχαριστίες στο προσωπικό του Α. 
Τ. Αγίας Βαρβάρας και ιδιαίτερα στον 
Αρχ/κα του ιδίου Τμήματος κ. Αυγερό- 
πουλο Γεώργιο ο οποίος, με ενδιαφέρον 
και ζήλο, κατόρθωσε να απαλλάξει το 
σχολείο από μια ομάδα εξωσχολικών 
που προκαλούσαν συχνά βανδαλισμούς 
και καταστροφές.

Η  Ο Πρέσβης του Βελγίου στην Α
θήνα κ. Jacques SCAVEE σε ευχαρι
στήρια επιστολή του προς τον Αστυν. 
Δ/ντή Αέσβου κ. Μιχ. Κουφέλο, μετα
ξύ άλλων αναφέρει: «Θερμότατα ευχα
ριστώ για την πολύτιμη συμμετοχή σας 
στην ανεύρεση και παράδοση του μικρού 
Αθανασίου Τσόκου στην μητέρα του κυ
ρία AnnickDe Vriendt. Παρακαλώ όπως 
μεταβιβάσετε τις ευχαριστίες μου και 
στον Υποδ/τή κ. Καλέλη, ο οποίος με τις 
υπηρεσίες του συνέδραμε στη λήξη της 
περιπέτειας του μικρού Θανάση. Εύχομαι 
πάντα επιτυχίες στο σημαντικό έργο σας.»

0  Ο Διευθυντής του 8ου Δημοτικού 
Σχολείου Ν. Ορεστιάδας κ. Ζελίδης Γε- 
ώργιος ευχαριστεί θερμά το Διοικητή 
της Τροχαίας Αλεξ/πολης Αστυνόμο Α’ 
κ. Μητακίδη Σταύρο, για την καλοσύνη 
του να αποστείλλει στους μικρούς μα
θητές του Σχολείου στο οποίο είναι 
Δ/ντής έντυπο υλικό σε θέματα Κυκλο- 
φοριακής Αγωγής.

Ο κ.Τσικώνης Κων/νος κάτοικος 
Καλλιθέας εκφράζει τις θερμές του ευ
χαριστίες προς την Ελληνική Αστυνομί
α και ιδιαίτερα προς τους υπηρετούντες 
στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Α
στυν. Α’ κ. Μεγαγιάννη Αναστάσιο -Κυ
βερνήτη ελικοπτέρου, Υπαστ. Β’ κ. Συ- 
ρογιάννη Χαράλαμπο -Συγκυβερνήτη 
ελικοπτέρου - καθώς και τον Αστυν. Υ
ποδιευθυντή κ. Τραγούλια Χρήστο, οι 
οποίοι εντόπισαν το αυτοκίνητό του το 
οποίο είχε κλαπεί προ διημέρου.

Η  Η κα Πάνου Αγγελική ευχαριστεί 
θερμά την Ελληνική Αστυνομία και ι
διαίτερα το Προσωπικό του A. Τ. Ανω 
Πατησίων, για τον εντοπισμό και σύλ
ληψη κακοποιού του οποίου η ίδια είχε

πέσει θύμα ληστείας και τραυματισμού.
Ο  Ο Γενικός Γραμματέας του Συλ

λόγου «το Χαμόγελο του Παιδιού» κ.
Γιαννόπουλος Κώστας σε ευχαριστήρια 
επιστολή του που απευθύνει προς τον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας με
ταξύ άλλων αναφέρει: «...Σημαντική ή
ταν η παρουσία και η βοήθεια της Αμε
σης Δράσης Αττικής, όταν πρόσφατα 
χρειάστηκε επειγόντως να μεταφερθεί α
πό το Αεροδρόμιο του Ελληνικού στο 
Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριάκού, 
ένας γιατρός που ήρθε από το Λονδίνο 
με σκοπό να δει τη μικρή Παναγιώτα μό
λις 11 μηνών που έχει σοβαρό πρόβλημα 
υγείας. Η παρέμβαση της Αμεσης Δράσης 
ήταν σημαντική γιατί μέσα σε λίγα λεπτά φθά- 
σαμε στο Νοσοκομείο, ο γιατρός είδε το παιδί 
και επέστρεψε πάλι στο αεροδρόμιο.»

Η  Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Από- 
στρατων Αστυνομικών Ξάνθης κ. Γε
ώργιος Τσάπαλης, εκφράζοντας τα συ
ναισθήματα όλων των μελών του Συν
δέσμου ευχαριστεί θερμά τον Αστυν. Υ
ποδιευθυντή της A. Α. Ορεστιάδος κ. 
Αθανάσιο Μαργαριτούδη ο οποίος εκ
προσωπούσε τον απουσιάζοντα Δ/ντή, 
για τη συγκινητική του υποδοχή και το 
έντονο ενδιαφέρον που έδειξε μέχρι την 
αναχώρησή τους από την Πόλη.

£3 Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Ελ
ληνικής Εταιρείας για την Προστασίας 
της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε» κ. 
Γεώργιος Γαλανάκης εκφράζει τις θερ
μές του ευχαριστίες προς το προσωπικό 
του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών 
Εγκλημάτων της Α/νσης Ασφαλείας 
Αττικής, για την πρόσφατη σύλληψη 
36 αλλοδαπών οι οποίοι διακινούσαν 
πλαστά CD. Επίσης, για τον ίδιο λόγο 
ευχαριστεί θερμά το προσωπικό του Τ. 
Α. Βόλου το οποίο, προέβη στη σύλλη
ψη τριών ακόμη δραστών, που διακι
νούσαν μεγάλες ποσότητες πλαστών 
CD, τις οποίες παρήγαγαν σε παράνομο 
εργαστήριο της περιοχής.

ΚΙ Ο Αρχιφύλακας κ. Κίτσος Βασί
λειος εκφράζει τις θερμές του ευχαρι
στίες προς τους συναδέλφους του που 
Υπηρετούν στην Υ.Μ.Ε.Τ. Παλιοχωρί- 
νο Γ εώργιο και Στάμα Βασίλειο για την 
προσφορά τους σε αίμα το οποίο χρειά
στηκε συγγενικό του πρόσωπο κατά τη 
διάρκεια σοβαρής εγχείρισης. □

Επιμέλεια: 
Π. Υ. Γ εώργιος Χονδροματίδης
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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΑΙΚΟ ΜΑΣ
* * Λ··.*’

Το περιοδικό "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ" εκδίδεται κάθε μήνα σε 52.000 αντίτυπα, τα οποία προορίζονται 
για 42.000 αστυνομικούς και πολιτικούς υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνομίας και για 10.000 ιδκότες συνδρομητές. 
Εκτυπώνεται σε σχήμα 30 X 20.5 cm και έχει 64 σελίδες πλέον του εξωφύλλου. Το περιοδικό εκπυπώνεται εξ 
ολοκλήρου τετράχρωμο. Ο ωφέλιμος χώρος κάθε σελίδας είναι 26,5 X 18.4 cm 
(1/2 σελίδας 18,4 X 13,2 cm και 1/4 σελίδας 13,2 X 0,2 cm).
Για την καταχώριση διαφημίσεων διατίθενται τα δυο (2) εσώφυλλα του εξώφυλλου και έξι (6) σελίδες του εσωφύλλου. 
Οι τιμές των καταχωρούμε νων διαφημίσεων έχουν καθορισθεί ως εξής:

Θέση/Σχήμα Τετράχρωμη Ασπρόμαυρη
1 ο εσώφυλλο εξώφυλλου 200.000
2ο εσώφυλλο εξώφυλλου 180.000
Ολοσέλιδη 150.000 100.000
1/2 σελίδας 80.000 50.000
1/4 σελίδας 50.000 30.000
Στους πελάτες παρέχονται οι ακόλουθες εκπτώσεις: 10% μετά δύο συνεχείς καταχωρήσεις, 20% μετά τέσσερες 
συνεχείς καταχωρήσεις και 30% μετά έξι συνεχείς καταχωρήσεις. Ως συνεχείς καταχωρήσεις θεωρούνται και οι 
διαφημίσεις που φιλοξενούνται ανά δύο μήνες. Οι τιμές διαφημίσεων, μετά τον υπολογισμό των τυχόν εκπτώσεων, 
επιβαρύνονται με ΦΙΙΑ 18% και με αγγελιόσημο 20%>.
Οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να μας παραδίδουν τις αναπαραγωγές (φιλμς) ή τις μακέτες των διαφημίσεών τους.
Στην τελευταία περίπτωση οι διαχωρισμοί - αναπαραγωγές βαρύνουν το διαφημιζόμενο.
Οι υπό καταχώριση διαφ ημίσεις προεγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του περιοδικού.
Μετά την προέγκριση καταρτίζεται συμφωνητικό (έντυπο καταχώρισης διαφήμισης) με το διαφημιζόμενο, στο 
οποίο καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες, ο αριθμός των καταχωρίσεων, η θέση, η διάσταση, το χριόμα και το 
κόστος της διαφήμισης.
Η αξία κάθε καταχώρισης εξοφλείται τοις μετρητοίς εντός μηνός από την κυκλοφορία κάθε τεύχους, γεγονός που 
πιστοποιείται με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης της αξίας της διαφήμι
σης διακόπτεται η συνεργασία με το διαφημιζόμενο.
Οι ενδιαφερόμενοι για καταχώριση διαφημίσεων ή για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία δύνανται να 
απευθύνονται στη Γραμματεία του περιοδικού (τηλ. 2137.364).-

ΐ·ψ

■ *

Η "Αστυνομική Επιθεώρηση "δέχεται για δημοσίευση άρθρα, μελέτες και επισημάνσεις που είναι πρωτότυπες, 
προέρχονται από μετάφραση ή αποτελούν διασκευή πάνω σε θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα την 
Αστυνομία και την Κοινωνία μας γενικότερα. Οι υποβαλλόμενες συνεργασίες, που δεν πρέπει να ξεπερνούν 
τις οκτιό δακτυλογραφημένες σελίδες, συνοδεύονται από ανάλογο φωτογραφικό υλικό και υπογράφονται από 
το συγγραφέα, ο οποίος έχει και την ευθύνη για  το περιεχόμενο. Επισημαίνεται ότι -εφόσον υπάρχει δυνατότη
τα- προτιμάται η αποστολή κειμένων γραμμένων σε δισκέτα ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Για τη δημοσίευση της ύλης αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή του Περιοδικού, ύστερα από εισήγηση του 
Αρχισυντάκτη. Σε κάθε περίπτωση, τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών του περιοδικού, απηχούν τις 
δικές τους απόψεις και δεν εκφ ράζουν απαραίτητα τις επίσημες θέσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 
Κείμενα, που δημοσιεύονται ή όχι δεν επιστρεφονται.
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ! ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Γπιθυμιί) να με εγγράψετε συνδρομητή στο μηνιαίο Ιίεριοδικο' “Αστυνομική Επιθεώρηση” (ΊΙρας 2Λ, 111 47, Γαλάτσι), 
για ε'να χρόνο (12 τεύχη).

'Εστειλα ή εσωκλείω την απ’ αριθμόν ..............................................  ταχυδρομική επιταγή.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 2.200 δραχμές (οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται με τα ταχυδρομικά τέλη). 

II αποστολή του ΙΙεριοδικού επιθυμώ να αρχίσει από το τεύχος του μηνός ...............................................................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:. 

Α1ΕΥΘΥΝΣΙΙ:...............

ΕΙΙΑΓΓΕΑΜΑ:........................................................ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:, ΙΙΜΕΡΟΜΙΙΝΙΛ: ./..... /..
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