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Τον Λ οτνν . Υποό/ντον Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Υ  Γρηγορώ ν.

Τα ναρκωτικά σήμερα, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο 
και πολυπαμαγοντικό πρόβλημα και μια από τις τρεις σύγχρονες μάστιγες της ανθρωπότητας μαζί με το

AIDS και τη μόλυνση του περιβάλλοντος.
Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποιήσης, τα ναρκωτικά είναι κατ' εξοχήν παγκόσμιο φαινόμενο, γι' αυ

τό και η άμυνα για την αντιμετώπισή του ξεφεύγει από τα στενά όρια των εθνικών προσπαθειών. 
Σήμερα περισσότεροι από 10 διεθνείς οργανισμοί ασχολούνται με την αντιμετώπιση του προβλήματος (Ο- 

ΗΕ, CND, UNDCP, INCB, W.C.O. , INTERPOL, WHO, FATF, CICAD, Ομάδα Pompidou κλπ), 
χωρίς να περιλαμβάνονται σ' αυτούς η Ε.Ε. και τα όργανά της 

καθώς και άλλοι περιφερειακοί σχηματισμοί ή διάφορες άλλες περιπτώσεις συνεργασίας 
που αναπτύσσονται στα πλαίσια διακρατικών συμφωνιών.

Στην Ε.Ε. με τη συνθήκη του Μάαστμιχτ εισήχθησαν θεσμικές ρυθμίσεις για την πρόληψη της τοξικομα
νίας, την ανάπτυξη της αστυνομικής συνεργασίας των Κρατών μελών για τη μείωση της προσφοράς και τη 
διεύρυνση της διεθνούς συνεργασίας με την άσκηση κυρίως πολιτικής πίεσης στις χώρες παραγωγής και ε

μπορίας ναρκωτικών.
Ειδικές Ομάδες Εργασίας έχουν συγκροτηθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε όλες του τις πτυ

χές . Με την τελευταία συνθήκη του Αμστερνταμ, που τέθηκε σε ισχύ την 1-5-1999, 
η μείωση των κινδύνων που απορρέουν από τα ναρκωτικά, αποτελεί βασική προτεραιότητα, 

ενώ παράλληλα αναβαθμίζεται ο μόλος της EUROPOL.
Είναι φυσικό ότι ένα τόσο μεγάλο σε μέγεθος πρόβλημα δεν μπορεί να προσεγγισθεί στο σύνολό του παρά 
μόνο ένα μέρος της όλης προβληματικής, που απασχολεί ιδιαίτερα τις Υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου, 

στις οποίες ανήκουμε, και το οποίο δεν έχει επαρκώς φωτισθεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας. 
Πρόκειται για την εγκληματικότητα των εξαρτημένων από τα ναρκωτικά ατόμων.

Πριν όμως προσεγγίσουμε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα, 
είναι χρήσιμο να κάνουμε ορισμένες εισαγωγικές παρατηρήσεις 

για το πρόβλημα γενικότερα και την έκταση της απειλής για τη χώμα μας.
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Γ ενικά

Σήμερα, τα ναρκωτικά έ
χουν γίνει μια από τις 

κυριότερες απειλές κατά της 
ανθρωπότητας. Η ατομική και 
δημόσια υγεία, η κοινωνική 
αρμονική συμβίωση, η δημό
σια ασφάλεια, η πολιτική στα
θερότητα και η γενικότερη α
σφάλεια απειλούνται συχνά α
πό την παραγωγή, την παράνο
μη εμπορία και την κατανάλω
ση παράνομων ναρκωτικών.

Το πρόβλημα των ναρκωτι
κών δεν είναι μόνο θέμα υγείας 
που αφορά το χρήστη και την 
οικογένειά του, αλλά αφορά 
την κοινωνία ως σύνολο και 
τον καθένα μας ξεχωριστά. Έ 
χει άμεση ή έμμεση σχέση με 
το έγκλημα, κοινό ή οργανω
μένο, και τη δημόσια ασφάλεια 
γενικότερα. Μειώνει την παρα
γωγική ικανότητα μιας χώρας, 
αφού στερεί αυτή από πολύτι
μα εργατικά χέρια. Στερεί την 
εθνική οικονομία από πολύτι
μους πόρους, που αντί να κα- 
τευθύνονται σε κάλυψη άλλων 
αναγκών, τώρα διατίθενται για 
την χρηματοδότηση προγραμ
μάτων περίθαλψης, αποκατά
στασης τοξικομανών, εκπαί
δευσης προσωπικού κλπ, δα
πάνες που καλύπτονται από 
την αυξημένη φορολόγηση 
των πολιτών.

Το πρόβλημα των ναρκωτι
κών αποτελεί μια συνεχώς αυ
ξανόμενη απειλή που δεν έχει 
αφήσει ανέπαφη καμιά γωνιά 
της διεθνούς κοινότητας. Η 
σύγχρονη αυτή μάστιγα, χωρίς 
να γνωρίζει σύνορα, κοινωνι
κές τάξεις, αντιλήψεις ή νοο
τροπίες, ηλικίες ή φύλο, εξα
πλώθηκε ταχύτατα από τη 10ε- 
τία του 1970 και μετά, χάρις 
στη μεγάλη ανάπτυξη του διε
θνούς δικτύου μεταφορών και 
επικοινωνίας. Την εξέλιξη αυ
τή εκμεταλλεύτηκαν στο έπα
κρο τα διεθνή συνδικάτα (car
tels) των ναρκωτικών, τα οποί
α κάνοντας χρήση της μεγάλης 
οικονομικής τους δύναμης, αλ
λά και της πολιτικής επιρροής, 
κατάφεραν να αποκτήσουν βα
σικά ερείσματα στον έλεγχο 
του οργανωμένου εγκλήματος 
που συνδέεται με τα ναρκωτι
κά σ’ όλα του τα στάδια: παρά

νομη καλλιέργεια, παραγω
γή, επεξεργασία, αποθήκευ
ση, εμπορία.

Η παραγωγή των κυριότε- 
ρων αποκαλούμενων φυσικών 
ναρκωτικών, ωθούμενη από 
μια σταθερή ζήτηση, εξακο
λουθεί να αυξάνεται. Έτσι, η 
παραγωγή οπίου αυξήθηκε κα
τά 20% από το 1990 έως το 
1994, ενώ η παραγωγή φύλλων 
κόκας τριπλασιάστηκε από το 
1987 έως το 1994. Ταυτόχρο
να, η παραγωγή συνθετικών 
ναρκωτικών, κατά κύριο λόγο 
στις προηγμένες οικονομίες, έ
χει λάβει εκρηκτικές διαστά
σεις κατά την τελευταία δεκαε
τία.

Οι κύριες χώρες παραγω
γής κατά είδος ναρκωτικού, 
είναι:

Οι χώρες του “Χρυσού Τρι
γώνου” (Βιρμανία - Λάος - Τα- 
ϋλάνδη), της “Χρυσής Ημισε
λήνου” (Αφγανιστάν - Πακι
στάν - Ιράν) και Μ. Ανατολής 
(Λίβανος - Ιράκ - Συρία), πα
ράγουν το 90% περίπου της 
παγκόσμιας παραγωγής ηρωί
νης. (Για παράδειγμα το έτος 
1994 παρήχθησαν 177 τόνοι η
ρωίνης στη Ν. Α. Ασία και 111 
τόνοι στη Ν.Δ. Ασία)

Οι χώρες της Λατινικής Αμε
ρικής (Περού - Βολιβία - Κο
λομβία κατά κύριο λόγο και 
δευτερευόντως η Βραζιλία, η 
Βενεζουέλα και το Εκουαδόρ) 
παράγουν το 95% της παγκό
σμιας παραγωγής κοκαΐνης 
[Για παράδειγμα το έτος 1994 
παρήχθησαν 820 τόνοι κοκαΐ
νης μόνο σε τρεις (3) από τις α
νωτέρω χώρες : Περού (480) , 
Βολιβία (270) και Κολομβία 
(70)].

Οι χώρες της Ν.Δ. - Ν.Α. Α
σίας - Μ. Ανατολής - το Μεξι
κό - το Μαρόκο και μερικές α
κόμη Αφρικανικές χώρες πα
ράγουν το 80% περίπου της 
παγκόσμιας παραγωγής κάν
ναβης, ενώ δυναμικά εισήλθαν 
στην ίδια τροχιά και άλλες χώ
ρες της Ευρώπης (Αλβανία - 
Σκόπια - Βουλγαρία κλπ) και 
μερικές άλλες χώρες της πρώ
ην Σ. Ένωσης. (Για παράδειγ
μα το έτος 1994 παρήχθησαν 
5.540 τόνοι στο Μεξικό και 
4.138 στην Κολομβία).

Πέραν των ανωτέρω, τα

Σκόπια, η Αλβανία, η Τουρκία, 
το Μεξικό, η Κολομβία και άλ
λες χώρες της Κεντρικής Ασί
ας, εκτός των ήδη μνημονευθέ- 
ντων, παράγουν όπιο για πα
ρασκευή ηρωίνης.

Τέλος τα διάφορα συνθετι
κά ναρκωτικά παράγονται σε 
χώρες, όπου λόγω της προηγ
μένης τεχνολογίας μπορούν να 
λειτουργήσουν παράνομα χη
μικά εργαστήρια. Τα τελευταία 
χρόνια παρατηρείται έξαρση 
του φαινομένου αυτού σε χώ
ρες του πρώην υπαρκτού σο
σιαλισμού λόγω της οικονομι
κής δοκιμασίας τους.

Κύριες περιοχές παραγωγής 
και παράνομης διακίνησης διε
γερτικών τύπου αμφεταμίνης 
(Δ.Τ.Α.) είναι η Βόρεια Αμερι
κή, η Ευρώπη και η Άπω Ανα
τολή.

Στις παγκόσμιες κατασχέ
σεις Δ.Τ.Α. , μη συμπεριλαμ- 
βανομένης της έκστασης, από 
το 1990 μέχρι το 1996 παρατη- 
ρείται σημαντική αύξηση, δηλ. 
από 1,4 τόνους που κατασχέ
θηκαν το 1990, το 1996 έφθα- 
σαν τους 14,5 τόνους. Από αυ
τή την ποσότητα :

56% αναλογεί στη Δυτική 
Ευρώπη

31 % αναλογεί στην Ανατολι
κή και Νοτιοανατολική Ασία 
(το 11% στην Κίνα)

10% αναλογεί στη Βόρεια 
Αμερική

2% αναλογεί στην Αυστρα
λία και το

1% αναλογεί στην Αφρική, 
Μέση Ανατολή και Λατινική 
Αμερική.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 
πρόβλημα εμφανίζεται μεγα
λύτερο στην Ολλανδία, το Η
νωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο 
και τη Γερμανία. Μεγάλες χώ
ρες παραγωγής είναι ακόμα οι 
χώρες της Βαλτικής, η Τσεχία, 
η Πολωνία και η Βουλγαρία.

Πρέπει να επισηράνουμε για 
την καλύτερη κατανόηση του 
προβλήματος ότι το τεράστιο 
μέγεθος των αθέμιτων κερδών 
από τα ναρκωτικά επισκιάζει 
τα, οπωσδήποτε, μεγάλα ποσά 
εθνικών και διεθνών πόρων 
που αφιερώνονται για την πρό
ληψη αυτών των παράνομων 
δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με 
στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοι

νοβουλίου το εμπόριο των 
ναρκωτικών αποφέρει κέρδη 
που ξεπερνούν τα 500 δισ. 
δολλάρια ετησίως, ποσό που υ
περβαίνει το άθροισμα των ε
θνικών προϋπολογισμών πολ
λών χωρών.

Η απειλή για την Ελλάδα

Πρέπει να τονίσουμε ότι 
η απειλή των ναρκωτι

κών για τη χώρα μας γίνεται α
κόμα μεγαλύτερη λόγω της ι- 
διάζουσας γεωγραφικής της 
θέσης . Η θέση της Ελλάδας α
νάμεσα στις χώρες παραγωγής 
και κατανάλωσης σε συνδυα
σμό με τα εκτεταμένα χερσαία 
και θαλάσσια σύνορά της, την 
καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτη 
στη διακίνηση ναρκωτικών δια 
των οδικών, θαλασσίων και ε
ναερίων αρτηριών του καλού
μενου “Βαλκανικού άξονα”. 
Ναρκωτικά από τις χώρες της 
Μ.Ανατολής, της χρυσής ημι- 
σελίνου, του χρυσού τριγώνου 
και της Αφρικής, διακινούνται 
μέσω του Βαλκανικού άξονα. 
Σταθερά τα τελευταία χρόνια, 
πάνω από το 80% της ηρωίνης 
που διοχετεύεται στις αγορές 
της Δ. Ευρώπης, διέρχεται από 
τη Βαλκανική οδό και ελέγχε
ται από τα Τουρκικά δίκτυα ε
μπορίας ναρκωτικών .

Επίσης στα βόρεια σύνορά 
μας συντρέχουν ορισμένες 
συνθήκες, που αυξάνουν το μέ
γεθος του προβλήματος των 
ναρκωτικών εις βάρος της χώ
ρας μας. Η παράνομη καλλιέρ
γεια και παραγωγή ναρκωτι
κών σε γειτονικές χώρες και ει
δικότερα η παράνομη καλ
λιέργεια κάνναβης στην Αλ
βανία σε συνδυασμό με το ά
νοιγμα των συνόρων με τη χώ
ρα αυτή, έχει αυξήσει δραματι
κά την παράνομη διακίνησή 
της στην Ελλάδα από Αλβα
νούς υπηκόους. Ενδεικτικά ση
μειώνουμε ότι ενώ το 1992 οι 
διωκτικές αρχές της χώρας μας 
κατέσχεσαν 50 kg ακατέργα
στης κάνναβης στην κατοχή 13 
Αλβανών υπηκόων, το έτος 
1998, τα αντίστοιχα μεγέθη 
ανήλθαν σε 16 τόννους κάν
ναβης και 700 δράστες περί
που.
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Διαρκώς αυξανόμενη μορφή 
λαμβάνει και η διακίνηση ηρω
ίνης από την Αλβανία προς την 
Ελλάδα. Το 1998 κατασχέθη
καν 60kg περίπου ηρωίνης, έ
ναντι 17kg το 1997 (αύξηση 
360%) στην κατοχή 130 Αλβα
νών υπηκόων, έναντι 65 το 
1997 (αύξηση 100%).

Ανάλογη τάση τείνει να δια
μορφωθεί αναφορικά και με 
την διακίνηση κοκαΐνης τα δυο 
τελευταία χρόνια, ενώ στο πα
ρελθόν δεν αντιμετωπίζαμε πα
ρόμοιο πρόβλημα από την Αλ
βανία.

Αύξηση της χρήσης / παρά
γοντες που οδηγούν σ’ αυτή

Η αύξηση της χρήσης 
ναρκωτικών ουσιών 

και συνεπακόλουθα η αύξηση 
των εξαρτημένων ατόμων είναι 
ένα παγκόσμιο φαινόμενο που 
δεν άφησε ανεπηρέαστη τη χώ
ρα μας.

Οι έμποροι του λευκού θα
νάτου, προκειμένου να αυξή
σουν τα κέρδη τους, απευθύνο
νται αδίστακτα παντού και ι
διαίτερα σε ευαίσθητες ομά
δες, όπως είναι οι ανήλικοι - 
στρατεύσιμοι - τσιγγάνοι - αλ
λοδαποί και γενικά κατηγορίες 
που παρουσιάζουν προβλήμα
τα κοινωνικά, ή οικονομικά, ή 
λόγω ηλικίας, ή θέσης παρου
σιάζουν μειωμένες αντιστά
σεις.

Γιατί όμως κάποιοι συμπολί
τες μας, γείτονες, φίλοι, νέοι 
άνθρωποι με προοπτική και ελ
πίδα για ένα καλύτερο αύριο 
καταφεύγουν στη χρήση ναρ
κωτικών ουσιών ; Γιατί επιλέ
γουν την παροδική ψευδαίσθη
ση από την πολλές φορές 
σκληρή, αλλά πάντα τόσο “ζω
ντανή” πραγματικότητα ; Γιατί 
προχωρούν σε μια επιλογή που 
έχει άμεσες επιπτώσεις στην 
ψυχική τους ισορροπία, στη 
φυσική τους κατάσταση, στην 
κοινωνία μέσα στην οποία κι
νούμαστε και δρούμε, στο πε
ριβάλλον που μας φιλοξενεί ; 
Ή  μήπως ακόμη είναι η πε
ριέργεια και οι κακές συνανα
στροφές ;

Είναι ίσως η σκληρή καθη
μερινότητα, με τις αλλεπάλλη
λες προκλήσεις, τα αδιέξοδα, ο

φόβος της ανεργίας, η αγωνία 
για το τι κρύβει το αύριο, η α
πογοήτευση ακόμη και στην 
πιο απλή της μορφή ;

Είναι ίσως οι δυσκολίες στις 
ανθρώπινες σχέσεις, ο απο
κλεισμός, η απόρριψη, η μονα
ξιά, η αδικία, η ανάγκη ανα
γνώρισης της προσωπικότητάς 
μας,ή απλώς μια αυθόρμητη 
διάθεση για επίδειξη και επιβο
λή της προσωπικότητάς μας 
στον κοινωνικό μας περίγυρο ;

Σίγουρα οι παράγοντες ή ο 
συνδυασμός των παραγόντων 
αυτών δεν μπορεί να προσδιο- 
ρισθεί εξαντλητικά, σε καμιά 
όμως περίπτωση δεν πρέπει να 
υποβαθμίσει το μέγεθος της α
τομικής ευθύνης του καθενός 
που οδηγείται στη χρήση των 
ναρκωτικών.

Σε κάθε περίπτωση όμως 
τα ναρκωτικά δεν είναι η λύ
ση. Η ζωή μάς ανήκει. Ορίζο
ντας τον εαυτό μας, ορίζουμε 
το μέλλον μας. “Μαγκιά” δεν 
είναι η επίδειξη μέσα από τη 
χρήση. “Μαγκιά” είναι να βρί
σκει κανείς τη δύναμη να πει 
όχι στην εξάρτηση.

Εξάρτηση από τα ναρκω
τικά / εξασφάλιση της δόσης

Σ’ όλους τους πολιτι
σμούς και σ’ όλες τις ι

στορικές εποχές, οι άνθρωποι 
αισθάνονταν την ανάγκη της 
εκστατικής εμπειρίας. Τον 19ο 
αιώνα ο Ντοστογιέφσκι έγρα
ψε ότι οι άνθρωποι χρειάζονται 
τρεις εμπειρίες από την κοινω
νία τους για να είναι ικανοποι
ημένοι : θαύματα, μυστήριο 
και πνευματική καθοδήγηση. 
Στην Παλαιά και Καινή Διαθή
κη είναι γνωστή η φράση 
“Ουκ επ’ άρτιο μόνον ζήσεται 
άνθρωπος”.

Εξάρτηση είναι το σύνδρο
μο κατά το οποίο η χρήση ου
σίας τίθεται σε πρώτη προτε
ραιότητα σε σχέση με τις άλλες 
ανάγκες που απασχολούν το ά
τομο. Η εξάρτηση από διάφο
ρες ουσίες, όπως αλκοόλ, νικο
τίνη, καφεΐνη, ναρκωτικά φάρ
μακα, το φαγητό κλπ, αλλά και 
η εξάρτηση που δεν έχει σχέση 
με την ύλη, όπως είναι ο φανα
τισμός, δηλ. η άνευ ορίων και 
επικίνδυνα μαχητική αφοσίω

ση σε αρχές, ιδεολογίες, θρη
σκείες, πολιτικά συστήματα 
κλπ, αποτελούν φαινόμενα 
που, όπως αναφέρθηκε, εμφα
νίζονται σε κάθε κοινωνία και 
κάθε εποχή. Από πολλά χρόνια 
οι άνθρωποι χρησιμοποιούν 
ναρκωτικές ουσίες για να κα- 
ταπραϋνουν τον πόνο, να “ανέ
βουν” ψυχολογικά, να “πετά- 
ξουν” , να αισθανθούν ωραία, 
να χαρούν και να χαλαρώσουν 
από το άγχος της ασφυκτικής 
καθημερινότητας.

Ο δρόμος που οδηγεί στην ε
ξάρτηση είναι μια μακροχρό
νια δυναμική διαδικασία αρκε
τά εξατομικευμένη για τον κά
θε χρήστη και είναι πολλοί οι 
παράγοντες που επιδρούν σε 
διάφορες στιγμές για να δια
μορφώσουν τις προϋποθέσεις 
για το τελικό αποτέλεσμα.

Όπως έχει επισημανθεί στη 
σχετική βιβλιογραφία, τοξικο
μανία είναι κατάσταση εξάρ
τησης από τα ναρκωτικά που 
συνίσταται στη χρόνια δηλητη
ρίαση του οργανισμού. Κύριες 
συνέπειές της είναι η δημιουρ
γία ψυχικής ή σωματικής ε
ξάρτησης από τη συγκεκριμέ
νη ουσία και η ανάγκη για συ
νεχή αύξηση της δόσης. Η ε
ξάρτηση αυτή δεν μπορεί να 
παραμερισθεί μόνο με τη θέλη
ση του ατόμου, αλλά απαιτεί 
ειδική θεραπευτική μεταχείρι
ση. Χαρακτηριστικό της φυσι
κής εξάρτησης είναι οι έντονες 
σωματικές διαταραχές που εμ
φανίζονται σε περίπτωση δια
κοπής της χρήσης τους και το 
σύνδρομο στέρησης και απο
χής. Ειδικότερα η εξάρτηση α
πό την ηρωίνη είναι σωματική 
και ψυχική με εξαιρετικά έντο
να τα στερητικά φαινόμενα, τα 
οποία αρχίζουν να εκδηλώνο
νται από το πρώτο 24ωρο δια
κοπής της χρήσης.

Ως γνωστόν ο κύριος πρωτα
γωνιστής στο παράνομο "παι
γνίδι” των ναρκωτικών, θύτης 
και θύμα του πάθους του, είναι 
ο χρήστης των εξαρτησιογό- 
νων ουσιών (ηρωίνης, κοκαΐ
νης, κάνναβης κ.λ.π) . Κυριευ
μένος από την αρρώστια της ε
ξάρτησης, είναι αναγκασμένος 
να αυξάνει καθημερινά τις δό
σεις του, προκειμένου να έχει 
το ίδιο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο τοξικομανής προκειμένου 
εξασφαλίσει την καθημερινή 
του δόση και να τη "βρεί" α
γοράζει (ηρωίνη -πρέζα- , κο
καΐνη -χιόνι-, ή χασίς -μαύρο
ι από την "πιάτσα" και συγκε
κριμένα από τον "νταβά" 
προμηθευτή ναρκωτικών.

Ο χρήστης μπαίνει λοιπόν σε 
μια διαδικασία παρανομίας, 
καθόσον, τόσο η χρήση - κατο
χή, όσο και η αγορά - διακίνη
ση, εμπορία ναρκωτικών είναι 
πράξεις που απαγορεύονται 
και τιμωρούνται σύμφωνα με 
τη Νομοθεσία περί Ναρκωτι
κών και συγκεκριμένα το Ν. 
1729/87, όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το Ν. 
2161/93.

Επιπλέον από τη στιγμή που 
ο χρήστης εμπλέκεται με τα 
ναρκωτικά και χρειάζεται ένα 
μεγάλο ποσό χρημάτων, καθη
μερινά οδηγείται αναγκαστικά 
και σε άλλες μορφές εγκλημα
τικής δράσης.

Για παράδειγμα ένας ηρωϊ- 
νομανής στο μέσο στάδιο ε
ξάρτησης χρειάζεται 50 mg 
καθαρή ηρωίνη την ημέρα. Γι’ 
αυτή την ποσότητα χρειάζεται 
περίπου 15.000 δρχ. Ακόμη 
και στην περίπτωση που δεν 
κάνει χρήση καθημερινά, αλλά 
γύρω στις 20 φορές το μήνα 
χρειάζεται 300.000 δρχ. Αν 
μάλιστα βρίσκεται σε προχω
ρημένο στάδιο πιθανόν χρειά
ζεται διπλάσια ποσότητα ή και 
περισσότερο, δηλ. του είναι α
παραίτητες 500 - 600 χιλιάδες 
δρχ. το μήνα. Είναι επόμενο ό
τι εάν δεν έχει επαρκείς πόρους 
για να εξασφαλίσει αυτά τα 
χρήματα, θα οδηγηθεί σε ε
γκληματικές πράξεις, κατ’ αρ
χήν εναντίον της οικογένειάς 
του - γονέων κ.λ.π. και στη συ
νέχεια εναντίον του ευρύτερου 
περιβάλλοντος.

Αυτή την αδυναμία εξεύρε
σης πόρων - χρημάτων για την 
αγορά της δόσης εκμεταλλεύο
νται κατά τον καλύτερο τρόπο 
οι έμποροι του θανάτου, οι ο
ποίοι λειτουργούν ως μοχλοί 
πίεσης κατ’ αρχήν στα εξαρτη
μένα άτομα . Τα άτομα αυτά 
στη συνέχεια προκειμένου να 
διασφαλίσουν τη δόση τους με 
οποιοδήποτε τρόπο μεταβάλ
λονται στους καλύτερους δια-
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φημιστές του προϊόντος και α
ναλαμβάνουν να μυήσουν στα 
ναρκωτικά νέα άτομα, που 
στην κρίση της εφηβείας αντι
μετωπίζουν ποικίλα προβλή
ματα, οικογενειακά ή προσω
πικά.

Έχει υπολογιστεί ότι κάθε 
τοξικομανής δημιουργεί 7-8 
νέους χρήστες. Λειτουργεί δη
λαδή η διάδοση των ναρκωτι
κών κατά το οικονομικό σύ
στημα των πυραμίδων. Επομέ
νως δεν είναι μόνο το κίνητρο 
των μεγάλων κερδών στα οποί
α οφείλεται η ολοένα και πε
ρισσότερο διάδοση των ναρ
κωτικών, αλλά κυρίως η πιε
στική ανάγκη των χρηστών να 
δημιουργήσουν μια ομάδα 
χρηστών κάτω από αυτούς και 
εκείνοι άλλους, ώστε να εξα
σφαλίσουν οι ίδιοι για τους ε
αυτούς τους δωρεάν τη ναρκω
τική ουσία, που λειτουργεί ως 
πηγή ενέργειας - ζωής, μη έχο
ντας άλλη δυνατότητα επιβίω
σης, σύμφωνα με την ψυχανα
λυτική ερμηνεία της εξαρτημέ
νης συμπεριφοράς .

Η σχετιζόμενη 
με τα ναρκωτικά 
εγκληματικότητα

Η εγκληματικότητα που 
σχετίζεται με τα ναρ

κωτικά είναι μια έννοια δύσκο
λη στο να προσδιοριστεί επα
κριβώς, είναι ιδιαίτερα ευρεία 
και σοβαρή γιατί συνδέεται τό
σο με το κοινό όσο και με το 
οργανωμένο έγκλημα και γενι
κώς έχει πολλές επιμέρους εκ
φάνσεις. Περιλαμβάνει αδι
κήματα που διαπράττονται 
με στόχο την ανεύρεση χρη
μάτων για την αγορά ναρκω
τικών ή αδικήματα που δια- 
πράττονται υπό την επήρεια 
των ναρκωτικών. Πολύ όμως 
μεγαλύτερη απήχηση για τη 
δημόσια τάξη έχουν οι περι
πτώσεις διεθνούς οργανωμέ
νου εγκλήματος που σχετίζεται 
με τα ναρκωτικά και άλλων 
συναφών δραστηριοτήτων, ό
πως είναι το ξέπλυμα βρώμι
κου χρήματος, η πορνεία, η 
διαφθορά κλπ.

Η εγκληματικότητα που 
συνδέεται με τον τοξικομανή 
αποτελεί μια σημαντική πραγ

ματικότητα, η οποία απασχολεί 
έντονα τις Κυβερνήσεις και 
τους λαούς όλων των χωρών 
του κόσμου, καθόσον η ιδιαι
τερότητα του τοξικομανούς 
δεν είναι μόνον δική του υπό
θεση. Είναι υπόθεση που αφο
ρά την κοινωνία ολόκληρη, 
διότι η τοξικομανία, αφενός ο
δηγεί το άτομο σε σωρεία αξιό
ποινων πράξεων, αφετέρου συ
ντηρεί το κύκλωμα διακίνησης 
των ναρκωτικών και δημιουρ
γεί, όπως προαναφέρθηκε, και 
νέους χρήστες, τους οποίους ο
δηγεί στο μονόδρομο των ναρ
κωτικών.

Στο σημείο αυτό πρέπει να 
υπογραμμίσουμε τις επιδράσεις 
που έχει η χρήση των εξαρτη- 
σιογόνων ουσιών στις σωματι
κές και ψυχικές εκδηλώσεις 
του τοξικομανή, έτσι ώστε να 
μπορέσουμε να αιτιολογήσου
με τη συμπεριφορά του.

Ο τοξικομανής χρήστης κυ
ρίως οπιοειδών με τα γνωστά 
υψηλά "δυναμικά" εξάρτη
σης, όπως αναφέρθηκε, εμφα
νίζει συμπτώματα σωματικά 
και ψυχικά. Σταδιακά οι αλλα
γές στην προσωπικότητά του 
είναι τέτοιες που στο τελικό 
στάδιο οδηγούν στην πλήρη α
ποδιοργάνωσή της.

Το εξαρτημένο από τα ναρ
κωτικά άτομο εμφανίζει έντο
νη ελάττωση των συνειδησια
κών λειτουργιών, περιορίζεται 
απ’ αυτό κάθε είδος συναίσθη
μα υποχρεώσεων απέναντι στο 
κοινωνικό περιβάλλον και η

βασική πλέον επιδίωξη και το 
μόνο ενδιαφέρον είναι η με ο- 
ποιοδήποτε τρόπο ανεύρεση 
της "δόσης".

Δεν θα πρέπει όμως να ξε
χνάμε τους κινδύνους που συ
νεπάγεται η χρήση όχι μόνον 
των "σκληρών" λεγάμενων 
ναρκωτικών, αλλά και των 
"μαλακών". Έχει διαπιστωθεί 
ότι ακόμη και η χρήση χασίς, 
που από ορισμένους θεωρείται 
ακίνδυνο και "αθώο", οδηγεί 
στην πρόκληση συχνά θανατη
φόρων ατυχημάτων, λόγω της 
δημιουργίας ψευδαισθήσεων 
και της αδυναμίας προσδιορι
σμού του χώρου, γεγονός που 
διαπιστώνεται από τις Υπηρε
σίες εφαρμογής του Νόμου.

Στις περισσότερες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη 
δεκαετία του 1980 και μετά, 
σημειώθηκε αύξηση του συνό
λου των παραβάσεων των σχε
τικών με τα ναρκωτικά . Οι πα
ραβάτες της Νομοθεσίας περί 
ναρκωτικών συχνά αποτελούν 
το 30-40% των κρατουμένων 
στις φυλακές. Οι συλλήψεις α
τόμων για παραβάσεις της νο
μοθεσίας για τα ναρκωτικά, 
αλλά και για εγκληματικές 
πράξεις σχετιζόμενες με τα 
ναρκωτικά, εκτιμάται περίπου 
στο 50% του συνόλου των 
συλλήψεων που πραγματο
ποιούν οι Διωκτικές Αρχές 
στην Ε.Ε.

Στην Ελλάδα, όπως προκύ
πτει από τα τηρούμενα στατι
στικά στοιχεία, (βλέπε σχε

τικούς πίνακες), επικρατεί σχε
δόν παρόμοια κατάσταση. Οι 
παραβάτες της νομοθεσίας κα
τά των ναρκωτικών αυξάνο
νται σταθερά κατά την τελευ
ταία πενταετία και αποτελούν 
το μεγαλύτερο μέρος στο σύ
νολο της εγκληματικότητας. Α
νάλογη αύξηση παρατηρείται 
και στη σχετιζόμενη με τα ναρ
κωτικά εγκληματικότητα. Από 
τη σύγκριση των πινάκων προ
κύπτει ότι από το σύνολο των 
παραβατών της νομοθεσίας για 
τα ναρκωτικά, ποσοστό 18- 
23% εμπλέκεται και σε άλλα 
συναφή αδικήματα, με προε- 
ξάρχουσα την διάπραξη κλο
πών, η οποία αντιπροσωπεύει 
περίπου το 50% της σχετικής 
με τα ναρκωτικά εγκληματικό
τητας. Τα λοιπά αδικήματα του 
Ποινικού Κώδικα και των Ειδι
κών Ποινικών Νόμων είναι κυ
ρίως σωματικές βλάβες, παρα
βάσεις νομοθεσίας περί όπλων, 
ληστείες, ανθρωποκτονίες, ε
γκλήματα κατά της γενετήσιας 
αξιοπρέπειας (πορνεία, σωμα
τεμπορία) , εμπλοκή σε τροχαί
α ατυχήματα κλπ.

Σύμφωνα με στατιστικά 
στοιχεία του Υπουργείου Δι
καιοσύνης, ο αριθμός των κρα
τουμένων στις φυλακές την 
31-5-1998 για παραβάσεις της 
νομοθεσίας για τα ναρκωτικά 
ανέρχεται σε 2.538 άτομα επί 
συνόλου κρατουμένων 7.021 
ατόμων, ήτοι αποτελεί ποσο
στό 36%. Αν ληφθεί υπόψη ότι 
περίπου το 20% εκ των ανωτέ-
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ρω 2.175 κρατουμένων εμπλέ
κεται και σε άλλες συναφείς με 
τα ναρκωτικά εγκληματικές 
πράξεις, τότε οδηγούμεθα στο 
συμπέρασμα ότι το 45% και 
πλέον των κρατουμένων στις 
φυλακές είναι για παραβάσεις 
της νομοθεσίας για τα ναρκω
τικά και για σχετικές με τα 
ναρκωτικά εγκληματικές πρά
ξεις. Από την ανάλυση των 
στατιστικών στοιχείων του 
Υ.Δ.Τ. και του Υπουργείου Δι
καιοσύνης, γίνεται φανερό ότι 
τα δεδομένα που προκύπτουν, 
συμβαδίζουν με αυτά των άλ
λων χωρών της Ε.Ε. , όπου τα 
στατιστικά τους στοιχεία υπο
στηρίζονται και από τα αποτε
λέσματα των ερευνών τους.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
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Αλλα σημαντικά προβλή
ματα εντοπίζονται ως κατω
τέρω:

•  Στη χώρα μας δυστυχώς, 
δεν έχει γίνει επαρκής διαχωρι
σμός των τοξικομανών από 
τους ψυχοπαθείς ή τους παρα
βάτες του ποινικού δικαίου. Σε 
πολλές περιπτώσεις το εξαρτη
μένο άτομο υπάγεται και στις 
δύο ή και στις τρεις κατηγορί
ες, γ ι’ αυτό το λόγο είναι πολύ 
δύσκολη η διάκριση,όμως το 
πρόβλημα αυτό πρέπει να 
αντιμετωπισθεί από τους φορείς 
απονομής της Δικαιοσύνης. Επί
σης μέχρι σήμερα και μέχρι να 
λειτουργήσει (ύστερα από 
σχετική εξαγγελία) η έκτιση της 
ποινής φυλάκισης τοξικομανών, 
σε ειδικούς χώρους, όπου θα 
συνδυάζεται η θεραπεία με την 
επανένταξη, οι τοξικομανείς ε- 
γκλείονται σε καταστήματα 
κράτησης μαζί με τους κοινούς 
παραβάτες του ποινικού νόμου. 
Σε ορισμένα μόνο από αυτά λει
τουργούν προγράμματα κινητο
ποίησης για την προετοιμασία 
εισαγωγής τους σε θεραπευτι
κές κοινότητες.

•  Ιδιαίτερα προβλήματα α
παντιόνται όταν κάποιο εξαρ
τημένο άτομο έχει ενταχθεί σε 
πρόγραμμα θεραπείας και ταυ
τόχρονα είναι υπόδικος για α
δικήματα σχετιζόμενα με τα 
ναρκωτικά, όπως π.χ. κλοπές 
κ.λ.π., με αποτέλεσμα, συχνά, 
ενώ η θεραπεία του βρίσκεται 
σε εξέλιξη σε ειδικά κέντρα α
ποτοξίνωσης, ξαφνικά να ε

γκλείεται στις φυλακές για τα 
σχετικά με τα ναρκωτικά αδι
κήματα και να αφήνεται στην 
τύχη του.

Συμπερασματικά πρέπει να 
τονίσουμε:

•  Σύμφωνα με τα στοιχεία 
που παρατέθηκαν προκύπτει α- 
βίαστα ότι τα ναρκωτικά μετέ
χουν άμεσα ή έμμεσα στο με
γαλύτερο ποσοστό της εγκλη
ματικότητας κοινής ή οργανω
μένης που διαπράττεται στη 
χώρα μας πέραν από τις άλλες 
παρενέργειες στους τομείς της 
υγείας, της οικονομίας, της 
διαφθοράς κλπ. Ανάλογη εικό
να παρατηρείται και στα άλλα 
Κ-μ της Ε.Ε.

•  Η χώρα μας λόγω της ιδιά- 
ζουσας γεωπολιτικής της θέ
σης, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη 
στην απειλή των ναρκωτικών.

•  Η παράνομη χρήση και 
διακίνηση των ναρκωτικών πα
ρουσιάζουν διεθνώς αυξητική 
τάση και η εμφάνιση των νέων 
συνθετικών ναρκωτικών δη
μιουργεί νέους κινδύνους στους 
οποίους πρέπει έγκαιρα να αντι- 
δράσει η διεθνής κοινότητα.

•  Η αντιμετώπιση των ναρ
κωτικών απαιτεί μια συνολική, 
εμπεριστατωμένη ισόρροπη 
και πολυεπίπεδη προσέγγιση 
που θα στοχεύει σταθερά σε 
μια κοινωνία ελεύθερη από 
ναρκωτικά, μέσω της εφαρμο
γής προγραμμάτων για την 
πρόληψη της χρήσης, τη μείω
ση της προσφοράς, τη θεραπεί

α, την αποκατάσταση και την 
κοινωνική επανένταξη των το
ξικομανών . Στο επίπεδο της 
διεθνούς συνεργασίας, απαι
τείται η κοινή ευθύνη όλων, ο 
συντονισμός και η εντατικο
ποίηση της συνεργασίας στη 
βάση των αποφάσεων που ελή- 
φθησαν στην Έκτακτη Γεν. 
Συνέλευση του ΟΗΕ τον Ιού
νιο του 1998.

•  Για την επιτυχή έκβαση 
αυτού του αγώνα εκ μέρους 
των υπηρεσιών δίωξης, το κέ
ντρο βάρους των προσπαθειών 
πρέπει να εστιασθεί στην εξάρ
θρωση των οργανωμένων δι
κτύων διακίνησης ναρκωτι
κών, στην κατάσχεση των πε
ριουσιακών τους στοιχείων και 
την πρόληψη της νομιμοποίη
σης παράνομου χρήματος (ξέ
πλυμα βρώμικου χρήματος). 
Έτσι θα χτυπηθεί η καρδιά του 
προβλήματος που είναι ο προ- 
σπορισμός αμύθητων κερδών.

•  Η χρήση των ναρκωτικών 
αποτελεί διεθνές πρόβλημα και 
αυτό πρέπει να το λαμβάνει υ
πόψη της οποιαδήποτε εθνική 
ή τοπική πολιτική ή πρακτική. 
Για την αντιμετώπιση του προ
βλήματος δεν υπάρχουν έτοι
μες συνταγές ή μια ενιαία και 
απλή λύση. Η υπόθεση των 
ναρκωτικών είναι ιδιαίτερα 
σοβαρή και η ευθύνη ανήκει 
στο σύνολο της πολιτείας με 
τις Υπηρεσίες και τους φορείς 
της, στο σύνολο της Ελληνικής 
κοινωνίας και στον καθένα μας 
ατομικά. Αφορά ακόμα ολό

κληρη την παγκόσμια κοινότη
τα που πρέπει να συνεργασθεί 
ειλικρινά και με θάρρος για 
την αντιμετώπιση αυτής της 
μάστιγας.

•  Η όλη προσπάθεια δεν εί
ναι εύκολη, αντίθετα, είναι ι
διαίτερα δυσχερής και σύνθετη 
και γι’ αυτό και πρέπει να 
προλάβουμε. Η έμφαση πρέ
πει να δοθεί στη μείωση της 
ζήτησης, με την ευρεία της 
έννοια, περιλαμβάνοντας ό
λες τις πολιτικές πρόληψης.

•  Είναι ακόμα προφανής η 
ανάγκη για συνεχή προσαρμο
γή στο διεθνώς μεταβαλλόμε
νο περιβάλλον (εγκληματικό
τητα μέσω INTERNET) , για 
αξιολόγηση των μέχρι σήμερα 
καταβαλλόμενων προσπα
θειών και τη συναγωγή συμπε
ρασμάτων από την κτηθείσα 
πείρα και την ακολουθούμενη 
πολιτική.

•  Κοινή συνισταμένη όλων 
των πολιτικών και πρακτικών 
πρέπει να είναι η δημιουργία 
μιας κοινωνίας απαλλαγμένης 
από ναρκωτικά. Διότι τα ναρ
κωτικά σε καμμία περίπτωση 
δεν αποτελούν λύση. Η εξάρ
τηση από μια ουσία, είτε αυ
τή λέγεται ηρωίνη, είτε κάν
ναβη, είτε αλκοόλ, είτε ακόμα 
και νικοτίνη, ουσιαστικά α
κυρώνει την αυθύπαρκτη πα
ρουσία μας στην κοινωνία, το 
δικαίωμα να επιλέξουμε στη 
ζωή. Αναιρεί τον ίδιο μας τον 
εαυτό, τη μοναδικότητα της 
προσωπικότητάς μας. □
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Επαγγελματικοί Φακοί Προηγμένης Τεχνολογίας

Πριν από 30 χρόνια, η NASA συγκρότησε επιστημονική 
ομάδα ειδικών, για τη κατασκευή αίθουσας προσομοίωσης 
του ηλιακού φωτός για την κάλυψη των αναγκών 
εκπαίδευσης των αστροναυτών. Η αποστολή τους στε'φθηκε 
με επιτυχία.

Αργότερα, η ίδια επιστημονική ομάδα, ε'χοντας την 
απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία, κατασκεύασε την 
πρώτη παγκοσμίως σειρά επαγγελματικών φακών 
προηγμένης τεχνολογίας, δημιουργώντας έτσι την εταιρεία 
STREAMLIGHT και τα προϊόντα της, που ήρθαν για να 
καλύψουν το κενό που υπήρχε για απόλυτες λύσεις φωτός 
για κάθε t ζι ιδικε υμένη ανάγκη.

Σήμερα, αναρίθμητοι επαγγελματίες, κορυφαίοι στο χώρο 
| US/ αλλά και χομπίστες σε ολόκληρο τον κόσμο, όλοι αυτοί 
των οποίων η ζωή κυριολεκτικά κρέμεται από την αξιοπιστία 
των εργαλείων που χρησιμοποιούν, γνωρίζουν ότι μπορούν να 
εμπιστευτούν απόλυτα την ποιότητα των φακών 
STREAMLIGHT

Τώρα μπορείται να βρείτε τα προϊόντα της STREAMLIGHT 
με πιστοποίηση CE και ισόβιο εγγύηση καλής λειτουργίας. 
Γ ι α τ ί  ό π ο υ  υ π ά ρ χ ο υ ν  υ ψ η λ έ ς  α π α ι τ ή σ ε ι ς ,  
το φως έχει ένα όνομα. STREAMLIGHT!

Α νάμεσα στα 17 διαφορετικά εξειδικευμένα 
μοντέλα  της S T R E A M L IG H T  θα β ρε ίτε  
φακούς:

αδιάβροχους 
υποβρύχιους 
αντιεκρηκτικούς 
επαναφορτιζόμενους 
μ ε  λυχνίες ειδικών απαιτήσεω ν (blackdot, 
led, dualfilament)
μετάτρεπόμε νους σε κεφαλής και χειρός 
με ζεύγη  λυχνιών σε διάταξη spot - flood  
ισόβια εγγύηση στα περισσότερα μοντέλα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: KENDAL ΕΠΕ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1, ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 8218502 - FAX: 8218201 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - SERVICE: SWAT ACTION - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 16, ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ./FAX: 6470010 - e-mail: krounos@netplan.gr
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Τον Α στυνόμ ον Β ' Ε υ ά γγελ ο ν  Σ τερ γιο νλη*

Τ ον Οκτώβριο του 1993 
οι τηλεθεατές του BBC 
έβλεπαν ξαφνικά να 

διακόπτεται το πρόγραμμα που 
παρακολουθούσαν και να εμ
φανίζεται το πρόσωπο ενός κα
κοποιού, που καταζητούνταν 
από την Αστυνομία για ανθρω
ποκτονία, με την έκκληση ότι 
όποιος γνώριζε ο,τιδήποτε γ ι’ 
αυτόν να ειδοποιούσε αμέσως 
την πλησιέστερη αστυνομική 
αρχή. Ήταν η πρώτη φορά από 
την ανακάλυψη της τηλεόρα
σης που η Βρετανική Αστυνο
μία την χρησιμοποίησε ως μέ
σο για την καταδίωξη εγκλη
ματία.1

Από τότε μέχρι σήμερα οι ε
ξελίξεις στο χώρο των ΜΜΕ υ
πήρξαν ραγδαίες και επηρέα
σαν σημαντικά την κοινωνική, 
πολιτική και οικονομική ζωή 
κάθε χώρας. Οι επιστημονικές 
έρευνες και μελέτες για τα 
ΜΜΕ κυριολεκτικά βρίθουν 
τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο 
και στο διεθνή χώρο. Αντιθέ-

τως, στο χώρο της Αστυνομίας 
οι έρευνες παραμένουν μάλλον 
περιορισμένες ενώ αναφορικά 
με τη σχέση Αστυνομίας - 
ΜΜΕ σχεδόν ανύπαρκτες. Το 
γεγονός αυτό, κατά συνέπεια, 
δυσχεραίνει κάθε προσπάθεια 
επιστημονικής προσέγγισης 
και ανάλυσης.

Παρά ταύτα, πριν επιχειρή
σουμε μια διεξοδική ανάλυση 
του θέματός μας, οφείλουμε 
πρωταρχικά να προσδιορίσου
με το αντικείμενο της μελέτης 
μας και να διατυπώσουμε με 
σαφήνεια τη μεθοδολογική μας 
κατεύθυνση.

Καταρχήν, τόσο η Αστυνο
μία όσο και τα ΜΜΕ αποτε
λούν βασικούς θεσμούς κάθε 
δημοκρατικού πολιτεύματος. 
Τούτο σημαίνει ότι η λειτουρ
γία τους και η εν γένει αποστο
λή τους προσδιορίζονται από 
ένα συγκεκριμένο νομικό, δεο
ντολογικό και προπαντός συ
νταγματικό πλαίσιο. Σε γενικές 
γραμμές, η Αστυνομία απο

σκοπεί στη διατήρηση της δη
μόσιας τάξης και στην προστα
σία της ζωής και της περιουσί
ας των πολιτών, ενώ τα ΜΜΕ 
αποσκοπούν στην ενημέρωση 
του πολίτη και στην άσκηση ε
λέγχου και κριτικής των δημο
σίων υπηρεσιών, καθώς και 
των προσώπων που κατέχουν 
και ασκούν την εξουσία. Θα 
μιλήσουμε, όμως, διεξοδικότε- 
ρα για τη φύση και τις ιδιαιτε
ρότητες της λειτουργίας και 
της αποστολής τους.

Το σημείο που θέλουμε να ε- 
πισημάνουμε εδώ, κλείνοντας 
τη σύντομη εισαγωγική ανα
φορά μας, είναι ότι και οι δύο 
θεσμοί διέπονται από ένα κοι
νό χαρακτηριστικό γνώρισμα, 
ήτοι, η λειτουργία τους και η 
αποστολή τους έχουν χαρακτή
ρα κοινωνικό. Με άλλα λόγια, 
το έργο τους είναι έργο κοινω
νικό, έργο που απευθύνεται σε 
ολόκληρο το κοινωνικό σύνο
λο χωρίς περιορισμούς και ε
ξαιρέσεις.

Ο ρόλος, η αποστολή και η 
λειτουργία της Αστυνομίας 

και των ΜΜΕ.
Ένα συγκριτικό πλαίσιο 

αντιπαραβολής 
και διεθνούς εμπειρίας.

Ο Βέμπερ υποστήριζε ότι το 
κράτος διαθέτει το μονοπώλιο 
της χρήσης βίας και κατανα
γκασμού, μέσω των οποίων ε
πιτυγχάνεται η νομιμοποίηση 
της εξουσίας.2 Η νόμιμη άσκη
ση δύναμης και η υπακοή στην 
εξουσία αποτελούν πράξεις α
ναγνώρισης και επαναβεβαίω
σης της νομιμότητας της δύνα
μης, δηλαδή, της ίδιας της ε
ξουσίας.3

Προς τούτο, οι δομές του 
κρατικού μηχανισμού αποτε
λούνται από όργανα που εξα
σφαλίζουν τη λειτουργία του 
και την υλοποίηση των αποφά- 
σεών του, όπως η δικαιοσύνη, 
η αστυνομία, οι ένοπλες δυνά
μεις και άλλα όργανα εποπτεί- 
ας, διεύθυνσης και ελέγχου.4 Η
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Αστυνομία, λοιπόν, θεωρείται 
ως ένας από τους βασικούς μη
χανισμούς μέσω του οποίου α
σκείται ο κρατικός καταναγκα
σμός και η νόμιμη χρήση βίας, 
ενώ στο σύνολο των εγκλημα- 
τολογικών θεωριών η Αστυνο
μία χαρακτηρίζεται ως μέρος 
του ποινικού συστήματος, ή
τοι, ως μηχανισμός του επίση
μου κοινωνικού ελέγχου και 
κατ’ επέκταση ως κατασταλτι
κός μηχανισμός.5

Είναι γεγονός ότι η λειτουρ
γία του μηχανισμού της Αστυ
νομίας ενέχει μεταξύ άλλων 
και το στοιχείο της καταστο
λής. Πρόκειται για το μηχανι
σμό εκείνο που τίθεται σε ε
νέργεια, σύμφωνα πάντοτε με 
το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, 
προκειμένου να διατηρηθεί η 
κοινωνική ομαλότητα και να 
προστατευθούν θεμελιώδη α
τομικά και κοινωνικά δικαιώ
ματα. Αυτή ακριβώς η ενεργο
ποίηση του μηχανισμού κατα
στολής αλλά και γενικότερα η 
ιδιάζουσα φύση της αποστολής 
της Αστυνομίας, έλκουν το εν
διαφέρον των Μ ΜΕ στην κα
θημερινή επικαιρότητα. Η ε
γκληματικότητα, ο δράστης, το 
θύμα, η προανάκριση, οι επεμ
βάσεις και οι συμπλοκές αστυ
νομικών με κακοποιούς, απο
τελούν, κατά κανόνα, ένα με
γάλο μέρος της καθημερινής 
ειδησεογραφίας. Ο Τύπος, το 
Ραδιόφωνο και κυρίως η Τηλε
όραση συμβάλλουν καταλυτι
κά στη δημιουργία αντιλήψεων 
και εντυπώσεων για τη λει
τουργία, το ρόλο και την απο- 
τελεσματικότητα του αστυνο
μικού θεσμού.

Για παράδειγμα, μια δυναμι
κή επέμβαση αστυνομικών δυ
νάμεων για την αποκατάσταση 
της διασαλευθείσας τάξης, α
ποτελεί για τα ΜΜΕ αυτό που 
στη δημοσιογραφική γλώσσα 
αποκαλείται “είδηση”. Όπως 
πολύ σωστά επισημαίνει ο 
Βρετανός Κοινωνιολόγος Ν. 
Fielding,6 τα ΜΜΕ αντιμετω
πίζουν συνεχώς το πρόβλημα 
για το πως θα πουν μια “ιστο
ρία” που θα κάνει αίσθηση. Οι 
συμπλοκές λύνουν εύκολα το 
πρόβλημα αφού διαθέτουν τα 
κλασικά συστατικά μιας καλής 
ιστορίας: δραματική και βίαιη

δράση, πολλούς συμμετέχο- 
ντες (π.χ. αστυνομία, διαδηλω
τές κ.λπ) και πολιτικές συνέ
πειες.

Ας δούμε όμως στο σημείο 
αυτό το ρόλο, την αποστολή 
και γενικότερα τον τρόπο λει
τουργίας των ΜΜΕ. Για να κα
τανοήσουμε τη σύγχρονη λει
τουργία των ΜΜΕ πρέπει να 
λάβουμε υπόψη ευθύς εξαρχής 
την ιστορική τους διάσταση. 
Οι πρώτες, λοιπόν, σύγχρονες 
μορφές μέσων επικοινωνίας 
εμφανίζονται στις φεουδαρχι
κές κοινωνίες της Ευρώπης 
(16ος - 18ος αιώνας) όπου κυ
ριαρχούσε έντονα ο διαπροσω
πικός χαρακτήρας.7 Τα αστικά 
στρώματα στην προσπάθειά 
τους να ανέλθουν στην εξουσί
α χρησιμοποίησαν τον Τύπο ως 
μέσο για τη διαμόρφωση της 
κοινής γνώμης, αποσκοπώντας 
στην άσκηση δημόσιας κριτι
κής και ελέγχου των μηχανι
σμών του απολυταρχικού κρά
τους το οποίο στηρίζονταν στις 
φεουδαρχικές δομές.8 Έως ε
δώ, ο ρόλος του Τύπου είναι 
ρόλος ουσιαστικός και η λει
τουργία του εστιάζεται στην ά
σκηση κριτικής, στην έκφραση 
της κοινωνικής αμφισβήτησης 
και γενικότερα στην ανάδειξη 
της κοινωνικής δυσαρέσκειας. 
Η βιομηχανική επανάσταση, ό
μως, και η ανέλιξη του καπιτα
λιστικού τρόπου παραγωγής, 
διαμορφώνουν νέους ρόλους 
και νέες δομές λειτουργίας των 
ΜΜΕ. Τα αστικά στρώματα 
χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ για 
την εδραίωση και επιβολή του 
δικού τους τρόπου ζωής με α
ποτέλεσμα η αποστολή των 
ΜΜΕ να αλλάξει ριζικά.

Στις μέρες μας, τα ΜΜΕ χα
ρακτηρίζονται από τάσεις διε
θνοποίησης και παράλληλα ε- 
μπορευματοποίησης των δρα
στηριοτήτων τους, με αποτέλε
σμα να διαμορφώνεται μια πα
γκόσμια αγορά των μαζικών 
μέσων επικοινωνίας που απο- 
φέρει τεράστια κέρδη και απε
ριόριστες δυνατότητες επέκτα
σης των οικονομικών τους 
δραστηριοτήτων.'’ Η εξασφάλι
ση του μέγιστου δυνατού κέρ
δους αποτελεί πλέον αυτοσκο
πό, αφού κυρίαρχος στόχος της 
επικοινωνίας είναι η αύξηση

της ακροαματικότητας και τη- 
λεθέασης για τα ραδιοτηλεο
πτικά προγράμματα και η αύ
ξηση των πωλήσεων για τον η
μερήσιο και περιοδικό Τύπο. 
Για να επιτύχουν το στόχο τους 
πρέπει να παρουσιάσουν τα γε
γονότα κατά τέτοιο τρόπο έτσι 
ώστε να προκαλέσουν το εν
διαφέρον του κοινού, να αυξή
σουν τα επίπεδα συναισθημα
τικής και συγκινησιακής φόρ
τισης και να προάγουν γενικά 
ένα σύνολο νοημάτων, εικό
νων και συμβόλων, που απο
τελούν ερμηνευτικά πλαίσια α
ναφοράς μιας άλλης πραγματι
κότητας. Πρόκειται για την κα
τασκευή της κοινωνικής πραγ
ματικότητας, με άλλα λόγια, 
μια εικόνα που το κοινό υιοθε
τεί μέσα από τα μηνύματα και 
τους κώδικες που διαμορφώνο
νται και αναπαράγονται από τα 
ΜΜΕ για να επιτύχουν τους 
δικούς τους εμπορικούς, κατά 
κύριο λόγο, στόχους. Όπως χα
ρακτηριστικά αναφέρει ο Mills 
“τις περισσότερες εικόνες μέ
σα στο κεφάλι μας τις έχουμε 
αποκτήσει από τα ΜΜΕ στο 
βαθμό που συχνά δεν πιστεύ
ουμε πραγματικά αυτό που 
βλέπουμε μπροστά μας αν δεν 
το διαβάσουμε στον τύπο ή δεν 
το ακούσουμε στο ραδιόφωνο 
... το μέτρο της ευπιστίας μας, 
τα κριτήριά μας για την πραγ
ματικότητα τείνουν να ορίζο
νται από τα ΜΜΕ και όχι από 
τις δικές μας εμπειρίες”.10 Τού
το αποδεικνύεται, άλλωστε, 
και από ένα πλήθος ερευνών ό
που οι ερωτήσεις που απευθύ
νονται είναι ιδιαίτερα απλές, ό
πως για παράδειγμα, “από που 
παίρνεται τις περισσότερες 
πληροφορίες για τον κόσμο;” 
και η απάντηση είναι το ίδιο 
μονοσήμαντη και απλή : “από 
την τηλεόραση”."

Όπως ήδη αναφέραμε παρα
πάνω, ο χώρος της Αστυνομίας 
αποτελούσε ανέκαθεν ανεξά
ντλητη πηγή ειδήσεων. Τα 
ΜΜΕ δικαιολογημένα, λοιπόν, 
δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τα αστυνομικά δρώμενα 
παρουσιάζοντας εκτενή αστυ
νομικά ρεπορτάζ και αναθέτο
ντας την κάλυψη αυτού του 
χώρου στους αποκαλούμενους 
αστυνομικούς συντάκτες. Έως

εδώ τα πάντα βαίνουν καλώς. 
Αλλωστε, η ενημέρωση από 
και προς κάθε κατεύθυνση α
ποτελεί το κύριο συστατικό 
στοιχείο της αποστολής των 
ΜΜΕ. Το ερώτημα όμως που 
προβάλλει σε αυτό το σημείο, 
είναι κατά πόσο η ενημέρωση 
αυτή είναι αντικειμενική. Η 
σύγχρονη δημοσιογραφική δε
οντολογία πρεσβεύει την άπο
ψη ότι τα ΜΜΕ οφείλουν να 
παρουσιάζουν τα γεγονότα κα
τά τρόπο αντικειμενικό και α
μερόληπτο χωρίς αξιολογή
σεις, κρίσεις και επικρίσεις. 
Μήπως όμως η αντικειμενική 
πληροφόρηση είναι μόνο μύ
θος;

Όπως χαρακτηριστικά ανα
φέρει η Μ. Σεραφετινίδου, τα 
ΜΜΕ είναι αυτά που προσδιο
ρίζουν, αξιολογούν και επιλέ
γουν καθημερινά ποια γεγονό
τα θα γίνουν “’είδηση” , ποιες 
όψεις της πραγματικότητας θα 
μεταφρασθούν σε ρεπορτάζ, 
σε ποια κοινωνικά προβλήμα
τα θα δοθεί έμφαση ή δημοσιό
τητα.12 Η κατασκευή ειδήσεων, 
η δραματοποίηση γεγονότων 
και καταστάσεων και η συνεχή 
προβολή σκηνών βίας, ιδίως α
πό την τηλεόραση, αποτελούν 
στις μέρες μας μάλλον τον κα
νόνα στις δομές λειτουργίας 
των ΜΜΕ. Οι έρευνες που έ
χουν γίνει σ’ αυτόν τον τομέα, 
τόσο στην Αγγλία όσα και στις 
ΗΠΑ, δείχνουν ότι τα ΜΜΕ 
παρουσιάζουν τα χαρακτηρι
στικά του εγκλήματος και των 
εγκληματιών κατά τρόπο πα
ραπλανητικό σε ό,τι αφορά τη 
σοβαρότητα του περιστατικού 
και τη χρήση βίας, χωρίς να εν- 
διαφέρονται να αναζητήσουν 
τα αίτια ή τα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν.”

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εί
ναι η περίπτωση που μελέτησε 
ο καθηγητής εγκληματολογίας 
H.J. Schneider14 το 1976 στη 
Ν. Υόρκη. Σύμφωνα με τον ί
διο, οι μεγαλύτερες εφημερίδες 
New York Times, New York 
Post, New York Daily News, 
καθώς και τα τηλεοπτικά δί
κτυα μετέδιδαν επί σειρά εβδο
μάδων αλλεπάλληλες περιπτώ
σεις εγκλημάτων βίας κατά η
λικιωμένων. Κατ’ αυτό τον 
τρόπο, τα ΜΜΕ δημιούργησαν
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ένα “κύμα εγκληματικότητας’’ 
με αποτέλεσμα το κοινό να 
σχηματίσει την πεποίθηση ότι 
υπήρχε εντυπωσιακή αύξηση 
φόνων ηλικιωμένων προσώ
πων. Οι στατιστικές όμως του 
Αστυνομικού Τμήματος της Ν. 
Υόρκης δεν παρουσίαζαν κα
μιά τέτοια αύξηση την περίοδο 
εκείνη. Αντιθέτως, έδειχναν 
μείωση 19% των ανθρωποκτο
νιών, ενώ οι φόνοι ηλικιωμέ
νων αποτελούσαν μόνο το 1% 
του συνόλου των ανθρωποκτο
νιών. Οι συνέπειες, λοιπόν, 
μιας τέτοιας πληροφόρησης α
πό τα ΜΜΕ φάνηκαν σε δημο
σκόπηση, που έγινε λίγο αργό
τερα, όπου το 60% των ερωτη- 
θέντων πίστευε ότι τα εγκλή
ματα κατά ηλικιωμένων είχαν 
αυξηθεί σημαντικά και ότι δεν 
ήταν πλέον ασφαλές να κυκλο
φορεί κανείς στους δρόμους.

Εν ολίγοις, η μη αντικειμενι
κή πληροφόρηση ή η υπερβο
λική και συχνά δραματοποιη- 
μένη παρουσίαση των γεγονό
των, που αναφέρονται ή σχετί
ζονται με το έργο της Αστυνο
μίας, επιδρά, πριν απ'όλα, αρ
νητικά στην εύρυθμη λειτουρ
γία του κοινωνικού συνόλου.

Μια τέτοια ενημέρωση σε 
καμία περίπτωση δεν προάγει 
ούτε το έργο της Αστυνομίας 
αλλά ούτε και την αποστολή 
των ΜΜΕ. Δεν θα εξετάσου
με εδώ τις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες η Αστυνομία υφί- 
σταται άδικες επιθέσεις από 
τα ΜΜΕ και οι οποίες είναι 
ουκ ολίγες.

Ο Τύπος μπορεί εύκολα να 
κερδίσει, για παράδειγμα, τη 
συμπάθεια σχεδόν όλων των 
πολιτών που υπέστησαν κά
ποιο αστυνομικό έλεγχο, α
σκώντας έντονη κριτική σε βά
ρος της Αστυνομίας για τέ
τοιους ελέγχους. Ακόμη, είναι 
γνωστό ότι σε μερικές περι
πτώσεις οι αστυνομικές υπηρε
σίες δυσανασχετούν με την πα
ρατηρούμενη αδιακρισία του 
Τύπου στην εκτέλεση των κα
θηκόντων τους. Όμως ο Τύπος 
“ζει” με τα νέα τα οποία πρέπει 
να είναι επίκαιρα ώστε το κοι
νό να θέλει να τ’ ακούσει, ενώ 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολ
λά εγκλήματα έχουν λυθεί από 
πληροφορίες που δημοσιεύθη-

καν στον Τύπο και στη συνέ
χεια δόθηκαν στην Αστυνο
μία.15

Αυτό που προέχει, κατά τη 
γνώμη μας, στη σχέση Αστυ
νομίας - ΜΜΕ, είναι η καλ
λιέργεια ενός κλίματος εμπι
στοσύνης και αμοιβαίας κατα
νόησης, ώστε μέσα από μια 
σωστή, έγκυρη και αντικειμε
νική πληροφόρηση να επιτυγ
χάνεται ένα έργο με διττή ση
μασία, ήτοι, η ενημέρωση του 
πολίτη αφενός που είναι και η 
κύρια αποστολή των ΜΜΕ και 
η ανάδειξη του έργου και των 
υπηρεσιών της Αστυνομίας 
προς το κοινωνικό σύνολο α
φετέρου.

Τούτο γίνεται καλύτερα α
ντιληπτό αν λάβουμε υπόψη ό
τι η Αστυνομία δεν μπορεί να 
επιτελέσει την αποστολή της 
χωρίς τη συνεργασία του κοι
νού. Τόσο η Αστυνομία όσο 
και τα ΜΜΕ απευθύνονται στο 
ίδιο κοινό, την κοινωνία των 
πολιτών. Κατά συνέπεια, ένα 
σωστά ενημερωμένο κοινό εί
ναι ταυτόχρονα ένα συνεργά- 
σιμο κοινό και συμβάλλει τα 
μέγιστα στην εκπλήρωση της 
αποστολής της Αστυνομίας.

Όπως αναφέρει ο καθηγητής 
στην έδρα της αστυνομικής 
διοίκησης (Police administra
tion) του Πανεπιστημίου της 
Καλιφόρνιας, Ο. Wilson,16 ο ε
νημερωμένος πολίτης είναι 
σχεδόν πάντα συνεργάσιμος με 
την Αστυνομία. Καταλαβαίνει 
την ανάγκη ελέγχου, το σκοπό 
των αστυνομικών διατάξεων 
και κατά συνέπεια αυτός ο πο
λίτης συμμορφώνεται και συμ
βάλλει στην απλούστευση των 
αστυνομικών προβλημάτων. Η 
διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η 
εφαρμογή ενός νόμου αποτυγ
χάνει όταν δεν έχει προηγηθεί 
ένα ευρύ πρόγραμμα πληροφό
ρησης.

Η Ελληνική 
πραγματικότητα

Η κατάρρευση της δικτατο
ρίας και η μετάβαση στη δημο
κρατία σηματοδοτούν την α
παρχή σημαντικών εξελίξεων 
και προοπτικών για όλους τους 
θεσμούς της Ελληνικής κοινω
νίας. Η Ελληνική Αστυνομία

καλείται να διαμορφώσει και
νούργιες δομές λειτουργίας και 
να αναθεωρήσει τις μεθόδους 
και πολιτικές αστυνόμευσης, 
σύμφωνα με το νέο συνταγμα
τικό χάρτη της χώρας, ενώ, πα
ράλληλα, τα ΜΜΕ οφείλουν 
να αναδιαρθρώσουν το πλαί
σιο λειτουργίας τους σύμφωνα 
με τις νέες κοινωνικές και πο
λιτικές συνθήκες. Το άρθρο 15 
του Συντάγματος του 1975 ο
ρίζει ότι η ραδιοφωνία και η 
τηλεόραση έχουν σκοπό την α
ντικειμενική και με ίσους ό
ρους μετάδοση πληροφοριών 
και ειδήσεων εξασφαλίζοντας 
την ποιοτική στάθμη των εκπο
μπών που επιβάλλει η κοινωνι
κή τους αποστολή. Εκ των 
πραγμάτων, λοιπόν, δημιουρ- 
γούνται νέα δεδομένα στις σχέ
σεις Αστυνομίας και ΜΜΕ. Το 
σημαντικότερο, στην προκει
μένη περίπτωση, είναι ότι η 
λειτουργία της Αστυνομίας υ- 
πόκειται πλέον σε ένα δημο
κρατικό έλεγχο που απορρέει 
από την ελεύθερη άσκηση κρι
τικής των καθημερινών δρα
στηριοτήτων της από τα ΜΜΕ.

Είναι γεγονός αναμφισβήτη
το ότι η ελεύθερη και δημο
κρατική άσκηση ελέγχου και 
κριτικής των αστυνομικών πε
πραγμένων, συνέβαλε ουσια
στικά στον εκσυγχρονισμό των 
δομών λειτουργίας της Ελληνι
κής Αστυνομίας. Μάλιστα, θα 
πρέπει να σημειώσουμε ότι η 
κριτική και ο έλεγχος των 
ΜΜΕ, ενδυναμώνεται ακόμη 
περισσότερο όταν το κράτος 
χάνει το μονοπώλιο της ενημέ
ρωσης και η ελεύθερη ραδιο
φωνία και τηλεόραση γίνεται 
πραγματικότητα.

Ο Νόμος 1730/1987 επιτρέ
πει για πρώτη φορά την εγκα
τάσταση και λειτουργία ιδιωτι
κών ραδιοφωνικών σταθμών ε
νώ, λίγο αργότερα, η Ελληνική 
πολιτεία με το Νόμο 
1866/1989 κάνει την πρώτη 
προσπάθεια για τη δημιουργία 
του πρώτου θεσμικού πλαισίου 
λειτουργίας των ΜΜΕ, ένα 
πλαίσιο το οποίο ακόμη και 
σήμερα δέχεται σοβαρές επι
κρίσεις.17 Δυστυχώς ο χώρος 
δεν μας επιτρέπει να σταθούμε 
εδώ σε μια διεξοδική ανάλυση 
του θεσμικού πλαισίου λει

τουργίας των ΜΜΕ στη χώρα 
μας, παρότι θα είχε ιδιαίτερη 
σημασία στην ολοκλήρωση 
της μελέτης μας. Ούτε, επίσης, 
θα σταθούμε στο θέμα της πο
λιτικοποίησης των ΜΜΕ, ένα 
ζήτημα εξόχως σημαντικό α
φού συναρτάται άμεσα με τη 
δημοκρατική λειτουργία των 
ΜΜΕ.18 Αυτό που προέχει, κα
τά τη γνώμη μας, είναι να ανα
δείξουμε την εικόνα της Ελλη
νικής Αστυνομίας όπως αυτή 
προβάλλεται και διαμορφώνε
ται από τα ΜΜΕ.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να 
μνημονεύσουμε τα αποτελέ
σματα μιας πράγματι ενδιαφέ
ρουσας επιστημονικής έρευνας 
που έγινε το 1994, για λογα
ριασμό του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης.19 Η έρευνα αυτή α
φορούσε, καταρχήν, τις αναπα
ραστάσεις των αστυνομικών 
για το εγκληματικό φαινόμενο, 
αλλά ένα συγκεκριμένο μέρος 
αναφέρεται στην επίδραση των 
ΜΜΕ στη διαμόρφωση της ει
κόνας του αστυνομικού. Σύμ
φωνα, λοιπόν, με τα αποτελέ
σματα της έρευνας, το 78% 
των ερωτηθέντων αστυνομι
κών πιστεύει ότι η ενημέρωση 
από τα ΜΜΕ συμβάλλει αρκε
τά έως και απόλυτα στη βελτί
ωση της Αστυνομίας.20

Συγχρόνως, οι μισοί αστυνο
μικοί του δείγματος πιστεύουν 
ότι το κοινό τους χαρακτηρίζει 
ως υποκειμενικούς στις κρίσεις 
τους (49,9%) και ως “μπά- 
τσους” (48,6%).21 Βέβαια, τα 
αποτελέσματα αυτά δείχνουν 
τη μία πλευρά του νομίσματος. 
Η άλλη πλευρά αντικατοπτρί
ζει την εικόνα που το ίδιο κοι
νωνικό σύνολο έχει για την Ελ
ληνική Αστυνομία, για την ο
ποία, όπως αναφέραμε στην ει
σαγωγή μας, η ανυπαρξία σχε
τικών επιστημονικών ερευνών 
δυσχεραίνει την προσπάθεια α
νάδειξης της.

Εάν, όμως, λάβουμε υπόψη 
τον τρόπο με τον οποίο παρου- 
σιάσθηκαν από τα ΜΜΕ τα 
κρούσματα διαφθοράς που τε
λευταία ήρθαν στο φως της δη
μοσιότητας, καθώς και τις μη 
αποτελεσματικές επεμβάσεις 
της Αστυνομίας για την κατα
στολή της εγκληματικότητας, 
η συνολική εικόνα της Ελληνι-
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κής Αστυνομίας που παρου
σιάζεται σήμερα, είναι περισ
σότερο αρνητική από ποτέ. Εί
ναι όμως αυτή καθαυτή η 
πραγματικότητα;

Η αξιολόγηση της εικόνας 
της Ελληνικής Αστυνομίας, ό
πως παρουσιάζεται από τα 
ΜΜΕ, δεν πρέπει να συνδέεται 
με ορισμένα συγκεκριμένα πε
ριστατικά σε συγκεκριμένες 
χρονικές στιγμές. Αντιθέτως, η 
αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να 
είναι συνολική και διαχρονική 
και να συνδυάζεται με το γενι
κότερο έργο και την αποστολή 
της Αστυνομίας. Σε ένα τέτοιο 
πλαίσιο συλλογιστικής, η Ελ
ληνική Αστυνομία, κατά τη 
γνώμη μας, δεν έτυχε της συ
μπαράστασης των ΜΜΕ, αλλά 
ούτε και της αντικειμενικής α
ξιολόγησης, τουλάχιστον στο 
επίπεδο που θα έπρεπε. Ατυχή 
περιστατικά και απαράδεκτες 
έως και παράνομες ενέργειες 
αστυνομικών, που όμως απο
τελούν την εξαίρεση του κανό
να, παρουσιάσθηκαν υποκει
μενικά, υπερβολικά και κυρίως 
γενικευμένα, έτσι ώστε η τηλε
όραση να επιτύχει υψηλά πο
σοστά τηλεθέασης και ο Τύπος 
να αυξήσει τις πωλήσεις του.

Από την άλλη πλευρά, οι ε
πιτυχίες της Αστυνομίας κατά 
του εγκλήματος, το ουσιαστικό 
και κοινωνικό της έργο, ουδέ
ποτε προβλήθηκε στο μέτρο 
που θα έπρεπε διότι απλούστα- 
τα δεν αποτελούσε “είδηση” 
και κατ’ επέκταση δεν μπορού
σε, κατά τη γλώσσα των δημο
σιογράφων, να “πουλήσει”. 
Για παράδειγμα, τα τελευταία 
δέκα χρόνια η Ελληνική Αστυ
νομία έχασε είκοσι και πλέον 
αξιόλογους αστυνομικούς, ό
λοι τους θύματα δολοφονικών 
επιθέσεων κακοποιών.22 Πίσω 
τους άφησαν ανήλικα παιδιά 
και οι οικογένειές τους αντιμε
τωπίζουν τεράστια προβλήμα
τα όχι μόνο οικονομικά αλλά 
κυρίως ψυχολογικά. Το ερώτη
μα είναι απλό: κατά πόσο τα 
ΜΜΕ παρουσίασαν και ανέ- 
δειξαν στην πραγματική τους 
διάσταση αυτά τα προβλήμα
τα;

Δεν είναι, λοιπόν, η πραγμα
τικότητα αυτή καθαυτή που 
παρουσιάζεται από τα ΜΜΕ 
σε ό,τι αφορά το έργο και την 
αποστολή της Ελληνικής Α
στυνομίας, αλλά μια πραγματι

κότητα που κατασκευάζεται α
πό τα ίδια τα ΜΜΕ για να εξυ
πηρετηθούν συγκεκριμένοι 
στόχοι. Χαρακτηριστικές είναι 
οι δηλώσεις πρώην Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης αναφερόμε- 
νος σε αστυνομικές ενέργειες: 
“η αίσθηση που είχαμε για το 
συγκεκριμένο γεγονός μέσω 
της τηλεόρασης δεν απεικονί
ζει την πραγματικότητα... δεν 
είναι έτσι τα πράγματα όπως 
τα παρουσίασαν τα ΜΜΕ. Γε
νικότερα, υπάρχει μια σχιζο
φρένεια ως προς τον τρόπου 
που θέλουμε να αντιδράσει η 
Αστυνομία... δεν επεμβαίνει, 
τα βάζουμε με την Αστυνομί
α... επεμβαίνει, την κατηγο
ρούμε για αυταρχισμό...”.23Στο 
ίδιο πλαίσιο κυμαίνεται και το 
περιεχόμενο κύριου άρθρου έ
γκυρης εφημερίδας αναφορικά 
με τα μέτρα τάξης που έλαβε η 
Ελληνική Αστυνομία στον ε
ορτασμό επετείου για το Πολυ
τεχνείο: “...οι 22 επέτειοι που 
προηγήθηκαν στιγματίστηκαν 
κατά κανόνα από απαράδεκτες 
ταραχές, εμπρησμούς, υλικές 
ζημιές, τραυματισμούς και 
συλλήψεις. Η δε Αστυνομία υ
πήρξε πάντοτε η βασική κατη
γορούμενη. Άλλοτε για “βά
ναυση επέμβαση” και άλλοτε 
για “ύποπτη αδράνεια”...

Φέτος, λοιπόν, που η επέ
τειος εορτάσθηκε χωρίς ταρα
χές, η Αστυνομία δεν κατηγο- 
ρήθηκε ούτε για βάναυση συ
μπεριφορά, ούτε για ύποπτη α
πραξία. Αλλά για “υπερβολική 
παρουσία”, για “δρακόντεια 
μέτρα” και για “τρομοκρατία 
του λαού” αφού “οι αστυνομι
κοί ήταν περισσότεροι από 
τους διαδηλωτές... Κοντολο
γίς, είναι εξ ίσου άδικο και επι
ζήμιο να θεωρείται η Αστυνο
μία είτε εκ προοιμίου υπαίτια 
για κάθε αναταραχή, είτε εκ 
των προτέρων αμέτοχη, όταν 
επικρατεί ευταξία. Και στις δύ
ο περιπτώσεις είναι επόμενο να 
καλλιεργείται στον αστυνομι
κό το αίσθημα της ανευθυνό- 
τητας, της αδιαφορίας και του 
αρνητισμού. Ενώ το πρώτο ζη
τούμενο είναι μια υπεύθυνη 
Ελληνική Αστυνομία”.24

Εν συμπεράσματι, ο ρόλος, 
η αποστολή και η λειτουργία 
της Αστυνομίας αποτελεί υπό
θεση του κάθε πολίτη της χώ
ρας. Η Αστυνομία άλλωστε υ
πάρχει και λειτουργεί για να

προσφέρει σε καθημερινή βά
ση τις υπηρεσίες της σε ολό
κληρο το κοινωνικό σύνολ.

Ο κάθε πολίτης, κατά συνέ
πεια, έχει δικαίωμα να ενημε
ρώνεται για τον τρόπο που επι- 
τελεί η Αστυνομία τα καθήκο- 
ντά της. Τα ΜΜΕ, στο πλαίσιο 
αυτό, διαθέτουν απεριόριστες 
δυνατότητες να αναδείξουν το 
έργο της Αστυνομίας στις 
πραγματικές του διαστάσεις.

Κατ’ αυτό τον τρόπο συμ
βάλλουν αποφασιστικά στην 
εκπλήρωση της αποστολής της 
Αστυνομίας, ενώ ταυτόχρονα 
επιβεβαιώνουν το δικό τους 
κοινωνικό ρόλο. Οι στόχοι εί
ναι κοινοί και τα περιθώρια για 
την πραγματοποίησή τους τε
ράστια.
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Των Κων/νον Ζοποννίδη, Κ α θ η γη τή  Π ολυτεχνείου  Κ ρήτης 
Κ υριακής Κοσμίδου, Υποψ ήφιας Αρ 

Μ ιχά λη  Ν ικολαράκη, Μ ετα π τυχ ια κ ο ύ  Φ οιτητή

Την τελευταία δεκαετία η εγκληματικότητα στην Ελλάδα γνωρίζει εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης, 

γίνεται χρόνο με το χρόνο πιο οργανωμένη και αποκτά σταθερό διαρθρωτικό χαρακτήρα. 

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει επίσης το οικονομικό έγκλημα και κατ’ επέκταση η παραοικονομία και 

η φοροδιαφυγή, με εφιαλτικά αποτελέσματα στην οικονομία και ευρύτερα στην κοινωνία. 

Μελέτες που έχουν γίνει αποδεικνύουν ότι το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα μας 

αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 

και είναι ο μεγάλος τροφοδότης της παραοικονομίας.

Κ αθημερινά γινόμα
στε μάρτυρες δια
φόρων μορφών ε

γκληματικότητας, όπως λη
στείες, βιασμούς, κλοπές, πλα
στογραφήσεις, ανθρωποκτονί
ες, παραβάσεις νόμων περί 
ναρκωτικών, αυτοδικίες κ.τλ. 
Το φαινόμενο αυτό είναι πολύ 
δυσάρεστο, διότι σίγουρα θα έ
χει μακροπρόθεσμες επιπτώ
σεις, αν δεν καταπολεμηθεί ά
μεσα και ριζικά. Παρατηρείται 
μια ραγδαία άνοδος που κατα
στρέφει το οικονομικό και κοι
νωνικό κεφάλαιο, επιβαρύνει το 
κόστος επενδύσεων και λειτουρ
γίας των επιχειρήσεων, συμβάλ
λει στην άνοδο της ανεργίας και 
το χειρότερο πλήττει καίρια την 
ελληνική νεολαία.

Καλό είναι λοιπόν να αναζη
τηθούν τα βαθύτερα αίτια για 
την άνοδο της εγκληματικότη

τας στη χώρα μας και να λη- 
φθούν κάποια υπεύθυνα μέτρα, 
προσαρμοσμένα στις σημερι
νές οικονομικές και κοινωνικές 
συνθήκες. Προκειμένου να λη- 
φθούν αυτά τα μέτρα σκόπιμο 
θα ήταν να γίνει κάποια κατα
γραφή των μορφών εγκληματι
κότητας ανά νομό της Ελλά
δας, ώστε να είναι σε θέση οι 
αρμόδιες υπηρεσίες να ελέγ
χουν τον κίνδυνο και να κατα
φύγουν σε κατάλληλα μέσα 
που αφορούν την αποφυγή και 
εξάλειψη όσο το δυνατόν κα
λύτερα κάθε μορφής εγκλημα
τικότητας.

Είναι γεγονός ότι μέχρι σή
μερα δεν έχει γίνει τέτοιου εί
δους καταγραφή. Από όλα τα 
παραπάνω καταδεικνύεται η α
ναγκαιότητα για την καταγρα
φή των διαφόρων μορφών ε
γκληματικότητας.

Με βάση αυτούς τους προ
βληματισμούς και προκειμέ
νου να αποκτηθεί περισσότερη 
γνώση πάνω στο θέμα και από 
ειδικούς, το Εργαστήριο Συ
στημάτων Χρηματοοικονομι
κής Διοίκησης του Πολυτε
χνείου Κρήτης διοργάνωσε 
Πανελλήνια Ημερίδα στα Χα
νιά στις 22-10-1999 σχετικά με 
τις οικονομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις της εγκληματικότη
τας.

Το Εργαστήριο Συστημάτων 
Χρηματοοικονομικής Διοίκη
σης, αν και νεοσύστατο, έχει 
δραστηριοποιηθεί στην αντιμε
τώπιση πολλών χρηματοοικο
νομικών προβλημάτων (αξιο
λόγηση των επιδόσεων και της 
βιωσιμότητας επιχειρήσεων, 
venture capital, επιλογή και 
διαχείριση χαρτοφυλακίων, ε
ξαγορές και συγχωνεύσεις επι

χειρήσεων, χρηματοοικονομι
κός προγραμματισμός, κ.ά.).

Η τεχνογνωσία όμως που 
διαθέτει σε μεθόδους λήψης α
ποφάσεων είναι κατάλληλη 
στην αντιμετώπιση πολλών 
άλλων πρακτικών προβλημά
των. Ένα από τα προβλήματα 
αυτά είναι και η εγκληματικό
τητα.

Η ημερίδα αυτή ήταν μια 
πρώτη προσπάθεια καταγρα
φής του προβλήματος της ε
γκληματικότητας από την ο
ποία εξήχθησαν χρήσιμα συ
μπεράσματα. Επίσης, έγινε κα
τανοητό ότι πρέπει να πραγμα
τοποιηθεί:

α) Καταγραφή και ταξινόμη
ση των μορφών εγκληματικό
τητας που υπάρχουν στην Ελ
λάδα (χαρτογράφηση της ε
γκληματικότητας ανά την Ελ
λάδα μέσω διαγραμμάτων που
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θα απεικονίζουν τις συχνότη
τες εμφάνισης κάθε μορφής).

β) Καταγραφή ανά περιοχή 
και εύρεση των πιο σημαντι
κών παραγόντων που επηρεά
ζουν την αύξηση της εγκλημα
τικότητας πάνω από κάποιο α
νεκτό επίπεδο.

γ) Εξαγωγή κάποιων σταθε
ρών δεικτών εγκληματικότη
τας ώστε να υπάρχουν συγκρί
σιμα μεγέθη.

Όλα τα παραπάνω μπορούν 
να επιτευχθούν με τη χρησιμο
ποίηση της πολυκριτήριας α
νάλυσης αποφάσεων, η οποία 
αποτελεί ένα εξελιγμένο χώρο 
της επιχειρησιακής έρευνας 
που έχει ως βασικό αντικείμε
νο τη λήψη αποφάσεων υπό το 
καθεστώς πολλαπλών κριτηρί
ων τα οποία έχουν συχνά αντι- 
κρουόμενο χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την πολυκριτή- 
ρια ανάλυση τίθεται ο αρχικός 
στόχος που μπορεί να είναι:

1) Η ανάπτυξη ενός μοντέ
λου ταξινόμησης των μορφών 
εγκληματικότητας που παρου
σιάζονται σε μια περιοχή.

2) Η ανάπτυξη ενός μοντέ
λου ταξινόμησης των περιοχών 
όπου παρουσιάζονται αυξημέ
νες διαρρήξεις κατοικιών, αυ
ξημένη χρήση ναρκωτικών, ή 
άλλων μορφών εγκληματικό
τητας.

Μεταξύ των βασικών στοι
χείων στα οποία μπορεί να 
στηριχθεί η επίτευξη του παρα
πάνω στόχου, ενδεικτικά ανα- 
φέρονται τα ακόλουθα δεδομέ
να:

•  Πληθυσμός - πυκνότητα 
πληθυσμού ή πληθυσμιακές ι
διαιτερότητες.

•  Εδαφική έκταση - ιδιαιτε
ρότητες (πεδινό-ορεινό-νησί- 
παραμεθόρια περιοχή, αν υ
πάρχει αεροδρόμιο ή λιμάνι 
κ.τ.λ.).

•  Ποσοστά ανεργίας.
•  Κατά κεφαλήν εισόδημα.
•  Διακίνηση χρήματος μέσω 

τραπεζών.
•  Μορφωτικό επίπεδο που 

προκύπτει από το σύνολο πτυ- 
χιούχων, αναλφάβητων και το 
ποσοστό επιτυχόντων στις πα
νελλήνιες εξετάσεις.

•  Κυκλοφορούντο οχήματα.
•  Κυκλοφορούντα δίκυκλα, 

λεωφορεία, φορτηγά.

•  Υπάρχοντα Αστυνομικά 
Τμήματα.

•  Υπηρετούντες Αστυνομι
κοί.

•  Υπηρετούντες Δημόσιοι 
Υπάλληλοι ή λοιποί εργαζόμε
νοι (γιατροί, δικηγόροι κ.λ.π.).

•  Κατοικίες.
•  Υπάρχοντες καταγεγραμ- 

μένοι αλλοδαποί και λοιπά 
στοιχεία.

Είναι φανερό ότι η επεξερ
γασία των παραπάνω βασικών 
στοιχείων οδηγεί σε προφανή 
αποτελέσματα για τους μεγά
λους νομούς και περιφέρειες.

Προκειμένου να εξαχθούν συ
μπεράσματα για το ποιες περιο
χές έχουν αυξημένη εγκληματι
κότητα και ειδικότερα σε ποιες 
κατηγορίες εγκλημάτων, σκό
πιμο είναι πέρα από την επε
ξεργασία των παραπάνω στοι
χείων να ληφθούν υπ’ όψιν και 
κάποιοι δείκτες. Ενδεικτικά α- 
ναφέρονται οι παρακάτω δεί
κτες: (Βλέπε πίνακα)

Η χρησιμοποίηση τέτοιων 
δεικτών επιτρέπει τον εντοπι
σμό των μορφών εγκληματικό
τητας οι οποίες μαστίζουν την 
κάθε περιοχή, καθώς και την 
πραγματοποίηση συγκρίσεων

πάνω στις ίδιες βάσεις μεταξύ 
των επιμέρους περιοχών ανά
λογα με την εγκληματικότητα 
που παρουσιάζουν. Ως καλύτε
ρο εργαλείο για την ανάλυση 
των παραπάνω δεικτών κρίνε- 
ται η πολυκριτήρια ανάλυση α
ποφάσεων, όπως αναφέρθηκε 
πρωτύτερα.

Τέλος, μια ταξινόμηση των 
νομών της χώρας με βάση κάθε 
μορφή εγκληματικότητας, κα
θώς και ο συνδυασμός των επι
μέρους αποτελεσμάτων για την 
κάθε μορφή εγκληματικότητας 
μπορεί να οδηγήσει στην εξα
γωγή ενός ολοκληρωμένου συ
μπεράσματος σχετικά με την 
συνολική εγκληματικότητα 
μιας περιοχής.

Η μελέτη αυτή καθώς και τα 
συμπεράσματά της μπορούν 
να αποτελέσουν πυξίδα ώστε 
το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης 
και οι υπόλοιποι αρμόδιοι φο
ρείς να δώσουν ιδιαίτερη ση
μασία για τις περιοχές αυξημέ
νης εγκληματικότητας και να 
δραστηριοποιηθούν ανάλογα 
προκειμένου να υπάρξουν ο
ρατά αποτελέσματα σε σύντο
μο χρονικό διάστημα προς τε
λικό όφελος των πολιτών.

Τα αποτελέσματα αυτής της 
έρευνας μπορούν να γνωστο
ποιηθούν σε επιχειρήσεις, α
σφαλιστικές εταιρείες, χρημα
τοπιστωτικά ιδρύματα, κ.λ.π., 
ώστε στο μέλλον να χρησιμο
ποιηθούν κατάλληλα ανάλογα 
με το αντικείμενο δράσης κάθε 
εταιρείας και να αποφεύγουν 
για παράδειγμα να ασφαλίζουν 
ή να επιβάλλουν επασφάλι- 
στρο σε περιοχές με αυξημένο 
κίνδυνο. Μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν για την αξιο
λόγηση του προσωπικού ιδιαί
τερα των υψηλόβαθμων στελε
χών της Ελληνικής Αστυνομί
ας, ανάλογα με το φόρτο εργα
σίας (επίπεδο εγκληματικότη
τας) στην περιοχή όπου δρα
στηριοποιούνται.

Σύμφωνα με τα αποτελέσμα
τα της παραπάνω ανάλυσης 
μπορούν να προσδιοριστούν 
και σαφείς στόχοι για τα επό
μενα έτη γιατί σήμερα υπάρχει 
ο αόριστος στόχος της μείωσης 
του 10% ή 15% της εγκληματι
κότητας χωρίς να εντοπίζεται η 
μορφή της εγκληματικότητας 
στην οποία πρέπει να δοθεί ι
διαίτερη έμφαση για την κάθε 
περιοχή. □

Δείκτες εγκληματικότητας

Πληθυσμός νομού (περιοχής)/ Συνολικός πληθυσμός χώρας______________________________
Υπηρετούντες Αστυνομικοί / Σύνολο Αστυνομικών χώρας________________________________
Σύνολο τραπεζών / σύνολα τραπεζών Ελλάδας__________________________________________
Χρηματιστηριακές περιοχές / Σύνολο Χρηματιστηριακών εταιρειών Ελλάδας_______________
(Διαρρήξεις κατοικιών / κατοικίες ) * 100 = ποσοστό των κατοικιών που υπέστησαν διαρρήξεις.
(Διαρρήξεις κατοικιών / 365 ημέρες) * 100 = συχνότητα κάθε έτους._______________________
Κλοπές αυτ/των / Κυκλοφορούντα οχήματα.____________________________________________
Ανευρεθέντα οχήματα / Κλαπέντα.____________________________________________________
Κλοπές αυτ/των / 365 ημέρες.________________________________________________________
Κατασχεθέντα ναρκωτικά / Σύνολο κατασχεθέντων ναρκωτικών.__________________________
Συλληφθέντα άτομα χρήστες ναρκωτικών / Σύνολο συλληφθέντων χρηστών Ελλάδας.________
Θάνατοι από ναρκωτικά περιοχής / Σύνολο θανάτων χώρας.______________________________
Κυκλοφορούντα οχήματα / Σύνολο οχημάτων χώρας.____________________________________
Οδικό δίκτυο / Σύνολο οδικού δικτύου.________________________________________________
Νόμιμοι αλλοδαποί δηλωμένοι στον τοπικό ΟΑΕΔ / Σύνολο νόμιμων αλλοδαπών χώρας.______
Παράνομα συλληφθέντες αλλοδαποί / Σύνολο συλληφθέντων χώρας._______________________
Αποζημιώσεις Ασφαλιστικών Εταιρειών / Σύνολο Αποζημιώσεων χώρας.___________________
Θύματα από τροχαία / Σύνολο θανάτων._______________________________________________
Θύματα από τροχαία / Οδικό Δίκτυο.__________________________________________________
Θύματα από τροχαία / 365 ημέρες.____________________________________________________
Αρπαγές τσαντών / 365 ημέρες.______________________________________________________
Ληστείες τραπεζών / Τράπεζες._______________________________________________________
Ληστείες τραπεζών / 365 ημέρες.
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Άρχισαν να αποδίδουν 
καρπούς, τα νέα αστυ
νομικά μέτρα που έ

χουν παρθεί όχι μόνο στην Ατ
τική, αλλά και σ' ολόκληρη 
την επικράτεια, με στόχο τη 
καταπολέμηση του εγκλήμα
τος και την εμπέδωση αισθή
ματος ασφάλειας στους πολί
τες. Μια σειρά μέτρων, με νέα 
φιλοσοφία - όσο αφορά στον 
τρόπο αντιμετώπισης της ε
γκληματικότητας - που βασίζε
ται στη συνεχή πολυκλαδική 
συνεργασία της Αστυνομίας με 
τους πολίτες και τους κοινωνι
κούς φορείς, ώστε να καταστεί 
κοινή συνείδηση, πως η μείω
ση της εγκληματικότητας, απο
τελεί υπόθεση όλων μας και ό
χι μόνο των διωκτικών μηχανι
σμών.

Τα μέτρα αυτά, ήδη έχουν 
αρχίσει να αποδίδουν θετικά α
ποτελέσματα, και μάλιστα σε 
ορισμένα εγκλήματα, η μείω
ση είναι ιδιαίτερα σημαντική 
αν ληφθεί υπ' όψη ότι μέχρι το 
1998 σχεδόν όλα τα εγκλήμα
τα εμφανίζουν αυξητική τάση. 
Η μείωση που σημειώθηκε α
σφαλώς αντικατοπτρίζει τη 
σημαντική προσπάθεια που γί
νεται από την αστυνομία, για 
την αντιμετώπιση της εγκλη
ματικότητας. Αυτό όμως δεν 
εφησυχάζει την πολιτική ηγε
σία του Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως και τη φυσική ηγεσία 
της Ελληνικής Αστυνομίας, 
που συνεχίζουν τις προσπά
θειες στο τομέα αυτό με τη λή
ψη όλων των πρόσθετων ανα
γκαίων μέτρων.

Από τα βασικά μέτρα που

συντέλεσαν στη μείωση της ε
γκληματικότητας, είναι η θε
σμοθέτηση των πεζών περιπο
λιών σε ολόκληρη την επικρά
τεια, η εφαρμογή σχεδίου πι
λοτικής τροχονομικής αστυνό
μευσης, η αύξηση της αστυνό
μευσης σε περιοχές όπου οι 
δείκτες εγκληματικότητας πα
ρουσιάζουν αύξηση (ειδικό 
πρόγραμμα αστυνόμευσης των 
περιοχών Λεκανοπεδίου Αττι
κής με πεζές και εποχούμενες 
περιπολίες), η ενίσχυση της 
φύλαξης των Ελληνικών συνό
ρων, ο οργανωτικός εκσυγχρο
νισμός της Ελληνικής Αστυ
νομίας, η βελτίωση της θέσης 
του αστυνομικού προσωπικού, 
η ίδρυση Ινστιτούτου αντιε- 
γκληματικής πολιτικής, η δη
μιουργία σε δήμους Συμβουλί

ων πρόληψης εγκληματικότη
τας και η βελτίωση της υλικο- 
τεχνικής υποδομής της Αστυ
νομίας.

Έτσι, τον Ιανουάριο του 
2000 και μετά τα συγκεκριμέ
να μέτρα που πάρθηκαν, σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο 
μήνα του προηγουμένου έτους, 
σ’ ολόκληρη την επικράτεια, 
στις ανθρωποκτονίες σημειώ
θηκε μείωση σε ποσοστό 
38,89%. Στις ληστείες, μείωση 
κατά 37,85%, στις ληστείες 
τραπεζών, μείωση κατά 
28,57% και στις κλοπές - διαρ
ρήξεις, μείωση κατά 17,42%.

Ιδιαίτερα σημαντική όμως 
είναι η μείωση και στις κλοπές 
τροχοφόρων, με ταυτόχρονη 
αύξηση του ποσοστού ανεύρε
σης κλεμμένων οχημάτων.

Ιδιαίτερα μέτρα όμως έχουν 
παρθεί με στόχο τη μείωση των 
τροχαίων δυστυχημάτων. Στα 
μέτρα αυτά συγκαταλέγονται, 
η επί 24ωρης βάσης επιτήρηση 
των εθνικών επαρχιακών ο
δών, η αύξηση σε ποσοστό 
30% των ελέγχων ταχύτητας ο
χημάτων, των αλκοτέστ και 
της χρήσης παθητικών μέσων 
ασφαλείας (ζώνες, κράνη, μέ
σα στήριξης παιδιών), η ενί
σχυση των υπηρεσιών της τρο
χαίας, η εφαρμογή νέων μεθό
δων αστυνόμευσης, κ.λ.π.

Τον Ιανουάριο φέτος ,σε σύ
γκριση με τον αντίστοιχο μήνα 
του περασμένου χρόνου τα θα
νατηφόρα δυστυχήματα μειώ
θηκαν σε ποσοστό 22%. Τα 
σοβαρά κατά 4% και τα ελα
φρά κατά 14%. □

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2 00 0  & Α Ν ΤΙΣΤΟ ΙΧΟ Υ 1999

Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Α 2 0 0 0 1 9 9 9 Δ ΙΑ Φ Ο ΡΑ Π Ο ΣΟ ΣΤΟ

Θανατηφόρα 104 134 -30 -22%
Σοβαρά 236 246 -10 -4%
Ελαφρά 1238 1434 -196 -14%

ΣΥΝΟΛΟ 1 5 7 8 1 8 1 4 •236 -13%

Π Α Θ Ο Ν ΤΕΣ 2 0 0 0 1 9 9 9 Δ ΙΑ Φ Ο ΡΑ Π Ο ΣΟ ΣΤΟ

Ν εκρ οί 115 151 -36 -24%
Βαριά Τραυματίες 313 309 4 1%

Ελαφρά τραυματίες 1852 2070 -218 -11%

ΣΥΝΟΛΟ 2 2 8 0 2 5 3 0 -2 5 0 -10%
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ΠΙΝΑΚΑΣ
Ανθρωποκτονιών, Ληστειών, Κλοπών - Διαρρήξεων & Κλοπών Τροχοφόρων 

που τελεύτηκαν και εξιχνιάσθηκαν το μήνα Ιανουάριο 
τω ν ετώ ν 1999 - 2000 σ την ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

1999 ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΞΙΧΝ

ΕΤΟΥΣ 1999

2000 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ

ΤΕΛ ΕΞΙΧΝ ΤΕΛ ΕΞΙΧΝ
Ε=ΙΧΝ

ΕΤΟΥΣ 2000
(1999 - 2000) 

ΤΕΛ

Ανθρωποκτονίες 18 14 77,78% 11 12 109,09% •38,89%

Ληστείες 214 77 35,98% 133 55 41,35% ■37,85%

Ληστείες Τραπεζών 7 1 14,29% 5 3 60,00% -28,57%

Κλοπές - Διαρρήξεις 4626 553 11,95% 3820 665 17,41% •17,42%

ΚΛΑΠΕΝΤΑ ΕΝΕΥΡΕΘΕΝΤΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 1999

ΚΛΑΠΕΝΤΑ ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΑ
ΠΟΣΟΠΟ 

ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2000

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ 
<1999 - 2000)

Κλοπές Τροχοφόρων 2336 887 37,97% 1700 699 41,12% -27,23%

ΙΧΕ Αυτοκινήτων 865 437 50,52% 541 281 51,94% •37,46%

IX Φορτηγών - Λεωφορείων 200 133 66,50% 152 95 62,50% •24,00%

Δικύκλων ■ Μοτοσυκλετών 713 150 21,04% 538 148 27,51% ■24,54%

Δικύκλων - Μοτοποδηλάτων 553 164 29,66% 460 169 36,74% -16,82%

Λοιπών Οχημάτων 5 3 60,00% 9 6 56,67% 80,00%

Από το Γραφείο Τύπου

ΠΙΝΑΚΑΣ
Ανθρωποκτονιών, Ληστειών, Κλοπών - Διαρρήξεων & Κλοπών Τροχοφ όρω ν 

που τελέστηκαν και εξιχνιάσθηκαν το μήνα Ιανουάριο 
τω ν ετώ ν 1999 - 2000 σ τη ν Γ.Α.Δ.Α.

1999 ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΞΙΧΝ

ΕΤΟΥΣ 1999

2000 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ

ΤΕΛ ΕΞΙΧΝ ΤΕΛ ΕΞΙΧΝ
ΕΞΙΧΝ

ΕΤΟΥΣ 2000
(1999 - 2000) 

ΤΕΛ

Ανθρωποκτονίες 7 1 14,29% 6 1 16,67% •14,29%

Ληστείες 136 45 33,09% 91 44 48,35% •33,09%

Ληστείες Τραπεζών 5 0 0,00% 3 1 33,33% ■40,00%

Κλοπές · Διαρρήξεις 2960 207 6,99% 2455 248 10,10% ■17,06%

ΚΛΑΠΕΝΤΑ ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΑ
ΠΟΣΟΠΟ 

ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 1999

ΚΛΑΠΕΝΤΑ ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΑ
ΠΟΣΟΠΟ 

ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2000

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ 
<1999 - 2000)

Κλοπές Τροχοφόρων 1423 406 28,53% 1127 491 43,57% •20,80%

ΙΧΕ Αυτοκινήτων 600 231 38,50% 380 202 53,16% ■36,67%

IX Φορτηγών - Λεωφορείων 94 55 58,51% 72 49 68,06% •23,40%

Δικύκλων - Μ οτοσυκλετών 430 62 14,42% 366 115 31,42% ■14,88%

Δικύκλων - Μοτοποδηλάτων 297 56 18,86% 308 125 40,58% 3,70%

Λοιπών Οχημάτων 2 2 100,00% 1 0 0,00% ■50,00%

Αηύ το Γραφείο Τύπου
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Τον Α στυνόμον Α ' ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Υ Β. Π Α Π Α Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν ΤΗ
Υποψ ήφιον διδάκτορα.

Εισαγωγή

Το πρόβλημα της μετανά
στευσης έχει γίνει ιδιαίτερα ο
ξύ τα τελευταία 10 χρόνια και 
όλοι βλέπουμε ότι η Ελλάδα α
πό χώρα αποστολής που ήταν 
μέχρι πρότινος έχει γίνει χώρα 
υποδοχής μεταναστών. Οι αιτί
ες της μετανάστευσης είναι κυ
ρίως η ύπαρξη έντονων οικο
νομικών διαφορών μεταξύ των 
χωρών αποστολής και των χω
ρών υποδοχής, γι’ αυτό άλλω
στε γεννήθηκε ο όρος “οικονο
μικοί πρόσφυγες”, και ταυτό
χρονα, η ύπαρξη μεγάλης δια
φοράς στη δημογραφική δυνα
μική μεταξύ των χωρών απο
στολής και των χωρών υποδο
χής. Επιπλέον πολλές φορές 
και σε συνδυασμό με τις δύο 
προηγούμενες αιτίες, οι πόλε
μοι, οι εξεγέρσεις, οι φυλετικές 
διακρίσεις, τα αυταρχικά καθε
στώτα είναι σημαντικές αιτίες 
που συμβάλλουν στη δημιουρ
γία μεταναστευτικών ροών.

Η πολιτική που είναι υπο

χρεωμένες να εφαρμόσουν οι 
χώρες υποδοχής των μετανα
στών όπως είναι άλλωστε και η 
χώρα μας, κατά ένα μεγάλο μέ
ρος της διεκπεραιώνεται από 
τις αστυνομικές υπηρεσίες και 
τους αστυνομικούς. Έτσι συ
νήθως οι αστυνομικοί είναι ε
κείνοι με τους οποίους έρχεται 
συχνά σε επαφή ο μετανάστης 
είτε νόμιμος είτε παράνομος 
και ο αστυνομικός είναι σχε
δόν πάντα για το μετανάστη η 
πρώτη του επαφή με το Ελλη
νικό κράτος.

Η επαφή των αστυνομικών 
και των μεταναστών είναι δυ
νατό να γίνει είτε στα σύνορα 
είτε στο εσωτερικό της χώρας. 
Κατά την επαφή αυτή που συ
νήθως γίνεται με πρωτοβουλία 
των αστυνομικών στα πλαίσια 
των καθηκόντων τους για έλεγ
χο και επιτήρηση, οι συνθήκες 
δεν διαμορφώνονται πάντοτε 
ευνοϊκές και υπάρχουν αρκετές 
αντικειμενικές δυσκολίες. Οι 
δυσκολίες αυτές είναι πρακτι
κές, (γλώσσα, περιβάλλον,)

πολιτισμικές, (πολιτιστικές κα
ταβολές, νοοτροπία,) επαγγελ
ματικές (γραφειοκρατικές δο
μές, μη ορθολογική οργάνω
ση,) ψυχολογικές, (άγχος, α
νασφάλειες,) οικονομικές, (έλ
λειψη τεχνικών μέσων, προσω
πικού) κ.α και διαμορφώνουν 
ένα πλαίσιο που πολλές φορές 
μπορεί να δημιουργεί την έλ
λειψη επικοινωνίας και αλλη
λοκατανόησης συμβάλλοντας 
στην αντιμετώπιση των μετα
ναστών με τρόπο που απέχει α
πό τον ιδεατό αλλά και στην α
ναίρεση τόσο της αναγκαίας 
δημοκρατικής ευαισθησίας και 
ανθρωπιάς που πρέπει να υ
πάρχει, όσο ακόμη και στη 
μείωση της αποτελεσματικότη- 
τας.

Μ Έρευνα

Το χρόνο που μας πέρασε, 
το Πάντειο πανεπιστήμιο, στα 
πλαίσια του προγράμματος 
ODYSSEUS της Ευρωπαϊκής 
επιτροπής, ανέλαβε την εκπό

νηση μιας επιστημονικής έρευ
νας με θέμα τον έλεγχο ταυτό
τητας (IDENTITY CON
TROL) των μεταναστών και ι
διαίτερα τις στάσεις που δη- 
μιουργούνται μεταξύ των α
στυνομικών και των μετανα
στών ως προς το “πως βλέπει ο 
ένας τον άλλο”, έχοντας υπόψη 
βέβαια πάντα την τήρηση της 
δημοκρατικής ευαισθησίας, 
την ύπαρξη αποτελεσματικό- 
τητας σε συνδυασμό και με τα 
τεχνικά μέσα και τη μείωση 
του οικονομικού κόστους. Το 
συντονισμό της έρευνας τον εί
χε ο Επίκουρος καθηγητής ψυ
χολογίας στο Πάντειο πανεπι
στήμιο κ. Κοσκινάς Κώστας με 
βοηθούς τον διδάκτορα κοινω- 
νιολογίας κ. Αλεξιά Γιώργο, 
και τον υποψήφιο διδάκτορα 
στο ίδιο πανεπιστήμιο και Α
στυνόμο Α' κ. Παπακωνστα- 
ντή Γιώργο.

Η έρευνα διεξήχθη με τη μέ
θοδο του ερωτηματολογίου σε 
πανελλαδική κλίμακα και ι
διαίτερα σημαντική για την ο-
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λοκλήρωσή της ήταν η συμβο
λή του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης και των συνεργατών 
του. Σημαντικότατη επίσης υ
πήρξε η συμβολή των αστυνο
μικών οι οποίοι παρά τη συνη
θισμένη υπηρεσιακή υπεραπα
σχόληση, συμπλήρωσαν το 
σχετικό ερωτηματολόγιο το ο
ποίο ήταν 16 σελίδες! Κατά 
την έρευνα, απαντήθηκαν 800 
περίπου ερωτηματολόγια από 
αστυνομικούς όλων των βαθ
μών και από περίπου 2.500 με
τανάστες νόμιμους και παρά
νομους. Ο χρόνος διεξαγωγής 
της ήταν από τον Απρίλιο μέ
χρι το Σεπτέμβριο του 1999.

Τα αποτελέσματα της έρευ
νας η οποία συμπεριέλαβε ευ- 
ρεία γκάμα μεταβλητών συ
μπεριφοράς των δύο ομάδων, 
είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 
και τα συμπεράσματα που προ
κύπτουν ιδιαίτερα χρήσιμα και 
αξιοποιήσιμα στην προσπά
θεια για την άμβλυνση των 
προβλημάτων που δημιουρ- 
γούνται στη διαδικασία ελέγ
χου των μεταναστών.

Επιπλέον δόθηκε η ευκαιρία, 
με την έκθεση που θα υποβλη
θεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
με τα αποτελέσματα της έρευ
νας αλλά και με την κατάστα
ση που επικρατεί στις διαδικα
σίες συνοριακού ελέγχου στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη, να 
προβληθούν ιδιαίτερα τα ειδι
κά προβλήματα που αντιμετω
πίζει η χώρα μας λόγω του με
γέθους των συνόρων της (περί
που το 30% του συνόλου των 
εξωτερικών συνόρων της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης). Τα συμπε
ράσματα που αναφέρονται στο

τέλος, είναι απαραίτητο να α- 
ξιοποιηθούν από το Υ.Δ.Τ αλ
λά και από όλους τους συναρ- 
μόδιους φορείς προκειμένου 
να εφαρμοστεί αποτελεσματι
κή πολιτική απέναντι στο φαι
νόμενο της μετανάστευσης δε
δομένου ότι είναι στην ουσία η 
πρώτη επιστημονική έρευνα 
στο θέμα αυτό που μπορεί να 
συμβάλλει στην ανάλυση των 
προβλημάτων στους συνορια
κούς ελέγχους και βέβαια στη 
ανάληψη δράσης πολιτικής και 
τεχνικής για την άμβλυνσή 
τους. Ορισμένα από τα αποτε
λέσματα της έρευνας, είναι τα 
παρακάτω:

Ερευνητικό υπόβαθρο 
και αποτελέσματα

Το επίπεδο μόρφωσης (edu
cation level) των μεταναστών, 
σε δείγμα 1745 ατόμων σύμ
φωνα με δήλωσή τους είναι: 
0.8% εντελώς αγράμματοι, 
6.6% απόφοιτοι δημοτικού, 
20.6% απόφοιτοι γυμνασίου, 
45.3% Λυκείου και 26,7% πα
νεπιστημίου.

Το αντίστοιχο ποσοστό για 
τους αστυνομικούς (POLICE 
Educational level) είναι: 12% 
Απόφοιτοι δημοτικού, 80% α
πόφοιτοι λυκείου και 8% από
φοιτοι πανεπιστημίου εφόσον ε
πίπεδο πανεπιστημίου θεωρεί
ται και η σχολή αξιωματικών. 
Απόφοιτοι πανεπιστημίου εκτός 
της σχολής αξιωματικών είναι 
περίπου 1.65% ή για την ακρί
βεια 648 άτομα σε σύνολο περί
που 400000. (στοιχεία Υ.Δ.Τ.)

Φαίνεται λοιπόν ότι το επί
πεδο μόρφωσης των μετανα-
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στών είναι υψηλότερο από των 
αστυνομικών. (Εδώ κάποιος 
μπορεί να παρατηρήσει ότι πι
θανότατα να υπερβάλλουν στις 
δηλώσεις τους οι μετανάστες ή 
ότι το επίπεδο των σπουδών 
που δηλώνουν ότι έχουν ολο
κληρώσει στη χώρα τους να 
μην είναι αντίστοιχο με το Ελ
ληνικό. Όμως έχοντας υπόψη 
από το παρελθόν ότι συνήθως 
μεταναστεύει το πιο “ζωντανό” 
κομμάτι ενός πληθυσμού που 
αντιμετωπίζει δυσκολίες στον

τόπο του, ακόμη ότι τα ερωτη
ματολόγια συμπληρώθηκαν α
πό πιο μορφωμένους αλλοδα
πούς, εξηγείται αυτή η μεγάλη 
διαφορά που πάντως υπάρχει, 
αλλά σε μικρότερη διάσταση.

Το στοιχείο αυτό σίγουρα 
πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις.

Η κατανομή των ηλικιών 
των μεταναστών έχει ως εξής : 
Το 23% είναι ηλικίας 19-25 ε
τών, το 35% 26-35, το 33% 36- 
45 και το 9% από 46 ετών και 
άνω. Πρόκειται δηλαδή κυρίως

για νέους ανθρώπους. Το 
61.2% έχει μόνιμη εργασία, το 
38.8% έχει προσωρινή εργασί
α. Σε ποσοστό 42% οι μετανά
στες δηλώνουν ότι δεν έχουν 
κάρτα εργασίας και το 58% ότι 
διαθέτει τέτοια κάρτα (είτε 
“λευκή” είτε “πράσινη”). Σε 
ποσοστό 75% δηλώνουν ότι 
πέρασαν νόμιμα τα σύνορα και 
το 25% παράνομα αν και μάλ
λον το ποσοστό αυτό είναι υ
ψηλότερο αν συνυπολογίσου
με και εκείνους που από πλάνη 
νόμιζαν ότι πέρασαν τα σύνο
ρα νόμιμα είτε από φόβο δή
λωσαν ότι τα πέρασαν νόμιμα.

Επίσης σε ποσοστό 60%, οι 
μετανάστες δηλώνουν ότι δου
λεύουν περισσότερο από 8 ώ
ρες το εικοσιτετράωρο. Το 
58.9% είναι μόνοι τους στην 
Ελλάδα και το 41.1 %, οικογε- 
νειακώς. Ενδιαφέροντα είναι 
τα ποσοστά που δείχνουν ότι 
το 61% των μεταναστών έχει 
βοηθηθεί για να εισέλθει στην 
Ελλάδα, από αυτούς το 79.5% 
έχει έλθει περισσότερο από μί
α φορές και το 68% βοηθήθηκε 
από Έλληνες ενώ το 32% από 
άλλες εθνικότητες.

Πρόβλημα φαίνεται να υ
πάρχει και στη στρατηγική του 
ελέγχου των μεταναστών αφού 
το 58% από αυτούς δηλώνει ό
τι δεν έχει ελεγχθεί ποτέ! Το 
19% των ευρισκομένων στη 
χώρα μας αλλοδαπών, δηλώνει 
ότι έχει απελαθεί (και έχει επι
στρέφει). Σε απόλυτους αριθ
μούς αυτό ανάγεται περίπου σε 
140000 περίπου άτομα, (αν λη- 
φθεί υπόψη ότι ο συνολικός α
ριθμός τους ανέρχεται σύμφω
να με στοιχεία του Υ.Δ.Τ. σε 
750000 περίπου.) Από αυτούς, 
το 37% δηλώνει ότι έχει απε
λαθεί περισσότερο από μία φο
ρές.

Οι ίδιοι οι μετανάστες δηλώ
νουν σε ποσοστό 23% ότι η 
παραμονή τους στην Ελλάδα 
είναι παράνομη. Αλλά φαίνε
ται ότι το ποσοστό είναι μεγα
λύτερο αφού ο πίνακας (Ν 
1746) μας δείχνει το ποσοστό 
και το είδος των επίσημων α
ποδεικτικών στοιχείων ταυτό
τητας και απαιτούμενων εγ
γράφων που κατέχουν.

Βλέπουμε ότι το 29,5% έχει 
μόνο διαβατήριο (που δεν δί

νει δικαίωμα παραμονής, το 
2.8% έχει μόνο δελτίο ταυτό
τητας ενώ το 16.4% δεν έχει 
καθόλου έγγραφα.

Η επόμενη κάρτα ( Ν 1621) 
δείχνει τις τάσεις (1 τελείως 
θετικές, δηλ. μηδενική ύπαρξη 
προβλημάτων, έως 5 τελείως 
αρνητικές, δηλ. ύπαρξη πάρα 
πολλών προβλημάτων), που 
εκδήλωσαν οι μετανάστες, α
ξιολογώντας τα προβλήματα 
που αντιμετώπισαν στα Ελλη
νικά σύνορα. Βλέπουμε ότι οι 
τάσεις είναι μάλλον θετικές, 
δηλαδή δεν αντιμετώπισαν 
πάρα πολλά προβλήματα και 
θεωρούν ως δυσκολότερο πρό
βλημα τη γλώσσα, ακολουθεί η 
γραφειοκρατία, η έλλειψη σύγ
χρονων τεχνικών μέσων ενώ 
τελευταία στον κατάλογο των 
προβλημάτων που αντιμετώπι
σαν είναι η συμπεριφορά των 
αστυνομικών που τους έλεγ
ξαν.

Η κάρτα (Ν.1468) επιβε
βαιώνει ότι σε ποσοστό 54,5% 
η πρώτη εμπειρία των μετανα
στών στα σύνορα τους άφησε 
από καλές έως πολύ καλές ε
ντυπώσεις, στο 30.1% οι εντυ
πώσεις ήταν ουδέτερες (ούτε 
καλές ούτε κακές) και το 
15,3% είχε αρνητικές έως πολύ 
αρνητικές εντυπώσεις. Αυτό ε
πιβεβαιώνει ότι σε γενικές 
γραμμές η συμπεριφορά των α
στυνομικών και των συνορια
κών φυλάκων είναι καλή, αλ
λά έχει ακόμη σημαντικά περι
θώρια βελτίωσης.

Ο πίνακας (Ν. 1540), δείχνει 
πως αξιολογούν οι μετανάστες 
τον τρόπο που τους αντιμετω
πίζουν οι αστυνομικοί, με τά
σεις ανάλογα με τους χαρακτη
ρισμούς που υπήρχαν στο ερω
τηματολόγιο. Έτσι στην ανα
φορά αν οι αστυνομικοί συ
μπεριφέρθηκαν “βίαια”, η τά
ση των απαντήσεων είναι 2.88, 
δηλαδή κάτω του μέσου αριθ
μού που είναι το 3. Αυτό ση
μαίνει ότι σε γενικές γραμμές 
δεν συμπεριφέρθηκαν βίαια. 
Ομοίως στο χαρακτηρισμό 
“ευγενικά” η απάντηση είναι 
ότι δεν συμπεριφέρθηκαν ευγε
νικά (2,06) ενώ ακόμη χειρό
τερα είναι τα πράγματα στο χα
ρακτηρισμό “φιλικά” με 1,96. 
Αντίθετα η μεγαλύτερη τάση
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διαπιστώνεται στους χαρακτη
ρισμούς “καχύποπτα" με 3,37 
και “περιφρονητικά” με 3,14 

Στον πίνακα (Ν.528) παρου
σιάζονται οι αξιολογήσεις των 
αστυνομικών με βάση τους ί
διους χαρακτηρισμούς, ως 
προς το πώς αντιμετωπίζουν 
τους μετανάστες. Βλέπουμε ό
τι σε γενικές γραμμές οι τάσεις 
δεν συμπίπτουν αν και σε ορι
σμένους χαρακτηρισμούς είναι 
σχεδόν ταυτόσημες. Έτσι και 
οι αστυνομικοί παραδέχονται

ότι δεν αντιμετωπίζουν ευγενι
κά τους μετανάστες, ούτε όμως 
και βίαια. (1,25 και 1,42 αντί
στοιχα). Δηλώνουν ότι τους α
ντιμετωπίζουν “προσεκτικά” 
(4,24), “τυπικά”, (3,92), με τά
ση σχεδόν ίδια με την αξιολό
γηση των μεταναστών δηλώ
νουν ότι τους αντιμετωπίζουν 
“καχύποπτα” (3,36) ενώ δηλώ
νουν επίσης ότι τους αντιμετω
πίζουν “όπως τον καθένα” 
(3,42). Από τους δύο αυτούς 
πίνακες βλέπουμε διαφορές

στις αντιλήψεις των δύο ομά
δων ως προς τον τρόπο που α
ντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί 
τους μετανάστες.

IMMIGRANTS

Ενδιαφέρουσα είναι η κάρτα 
(Ν. 1751) που δείχνει πια είναι 
σύμφωνα με τους μετανάστες 
τα σπουδαιότερα προβλήματα 
στην Ελλάδα. Ως σημαντικότε
ρα λοιπόν προβλήματα θεω
ρούν τη λαθρομετανάστευση 
(70,9%) και τις απεργί
ε ς ^  1,5%)! Αφενός αναγνωρί
ζουν δηλαδή ότι αποτελούν 
πρόβλημα για τη χώρα, αφετέ
ρου υπερτονίζουν τις απεργίες 
ως πρόβλημα είτε γιατί επιθυ
μούν να δουλεύουν όσο γίνεται 
περισσότερο, είτε εξαιτίας της 
εμπειρίας τους από τις χώρες 
προέλευσής τους, γι αυτό κα
τατάσσουν την απεργία στα 
σημαντικά κρατικά προβλήμα
τα. Από την άλλη πλευρά οι α
στυνομικοί θεωρούν ως σημα
ντικά προβλήματα πρώτα την 
εγκληματικότητα (32,5%), την 
ανεργία (18,4%) και Τρίτη τη 
λαθρομετανάστευση (17,1%).

•  Εντελώς διαφορετικές εί
ναι οι εκτιμήσεις μεταξύ των 
μεταναστών και των αστυνομι
κών ως προς τις αιτίες που 
συμβάλλουν στην αύξηση της 
λαθρομετανάστευσης. Έτσι οι 
μετανάστες πιστεύουν σε πο
σοστό 54,6% ότι η ανεπάρκεια 
διεθνούς συνεργασίας συμβάλ
λει στην αύξηση της λαθρομε
τανάστευσης ενώ μόνο το 
3,4% των αστυνομικών πι
στεύουν το αντίστοιχο.

Τον ανεπαρκή έλεγχο πι
στεύει ως αιτία το 48,8% των 
μεταναστών έναντι του 8,4% 
των αστυνομικών. Την οργα
νωμένη παράνομη διακίνηση 
μεταναστών πιστεύει ως αιτία 
λαθρομετανάστευσης το 
40,7% των μεταναστών έναντι 
του 9,5% των αστυνομικών. Σε 
μικρό ποσοστό (5,6%) οι λα
θρομετανάστες θεωρούν ως αι
τία τη μορφολογία του εδά
φους έναντι του 29,7% των α
στυνομικών. Οι αστυνομικοί 
θεωρούν σε ποσοστό 15,7% 
την έλλειψη προσωπικού ως

σημαντική έναντι του 3,2% 
των μεταναστών. Σημαντικό 
ποσοστό αστυνομικών
(16,9%) θεωρεί αιτία την ανε
πάρκεια τεχνικών μέσων ένα
ντι του 11,7% των μετανα
στών. Τα παραπάνω ποσοστά 
δείχνουν ότι οι μετανάστες α
ντιμετωπίζουν περισσότερο 
“κοσμοπολίτικα” τα αίτια της 
μετανάστευσης και με έμφαση 
στα κοινωνικοπολιτικά αίτια, 
ενώ οι αστυνομικοί δίνουν 
προτεραιότητα στα τεχνικά κυ
ρίως θέματα.

Η διαφορά αυτή επιβεβαιώ
νεται ακόμη περισσότερο αν 
δούμε τις απαντήσεις στο ερώ
τημα ποιες λύσεις προτείνουν 
οι μετανάστες και ποιες οι α
στυνομικοί για τη μείωση της 
λαθρομετανάστευσης.

Οι μετανάστες σε ποσοστό 
84,8% απαντούν ότι θεωρούν 
ως λύση την εφαρμογή των 
συμφωνιών Schengen, έναντι 
μόλις του 4% των αστυνομι
κών ! Τη συνεργασία με τις γει
τονικές χώρες τη θεωρεί ως εν- 
δεδειγμένη λύση το 82% των 
μεταναστών έναντι του 15,1% 
των αστυνομικών και τη διε
θνή συνεργασία στους συνο
ριακούς ελέγχους θεωρεί ως 
λύση το 73,8% των μετανα
στών έναντι μόλις του 6% των 
αστυνομικών οι οποίοι θεω
ρούν ως λύσεις τον έλεγχο των 
περασμάτων σε ποσοστό 
16,1%, τη γεωγραφική κατα
γραφή 11,2%, την παρουσία 
στρατού 11,2%, τη χρήση ό
πλων 10,7% ακόμη και την η
λεκτρική περίφραξη σε ποσο
στό 5,5%!

Από τα ποσοστά αυτά συ- 
μπεραίνεται ότι οι μετανάστες 
κατανοούν περισσότερο από 
τους αστυνομικούς τους γεω
πολιτικούς συσχετισμούς στο 
θέμα της λαθρομετανάστευσης 
και το θεωρούν διεθνές ζήτη
μα, ενώ οι αστυνομικοί το α
ντιμετωπίζουν περισσότερο ως 
τεχνικό πρόβλημα χωρίς μάλι
στα να πιστεύουν σε βασικούς 
κορμούς της διεθνούς στρατη
γικής για την καταπολέμησή 
της (Shcengen, διεθνής συνερ
γασία).

Στην ερώτηση αν επιθυμούν 
να έχουν φίλο μετανάστη, οι α
στυνομικοί απαντούν σε ποσο-
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Policemen: MOST IMPORTANT PROBLEM IN GREECE 
N=668

στό 72% όχι, ενώ στην ερώτη
ση αν έχουν απασχολήσει με
τανάστη σε εργασία οι ίδιοι εί
τε το οικογενειακό περιβάλλον 
τους απαντούν σε ποσοστό 
19% θετικά.

Το 27% επίσης των αστυνο
μικών δηλώνει ότι διατηρεί φι
λικές σχέσεις με μετανάστες.

Οι μετανάστες δηλώνουν σε 
ποσοστό 75,5% ότι εισέρχο
νται από τα βουνά, το 10.5% α
πό τη θάλασσα και το 13,9% α
πό ποτάμια. Αντίστοιχα οι α
στυνομικοί δηλώνουν σε ποσο
στό 4% ότι οι λαθρομετανά
στες εισέρχονται από τα σημεί
α εισόδου, σε ποσοστό 86% α
πό τα χερσαία σύνορα και σε 
ποσοστό 10% από τη θάλασ
σα. Βλέπουμε ότι οι εκτιμήσεις 
σχεδόν ταυτίζονται.

•  Σημαντικό ποσοστό μετα
ναστών δηλώνουν ότι έχουν 
φίλους Έλληνες (88%)

Αλλά το 12% δηλώνει ότι 
δεν έχει καμία επαφή με Έλλη
νες. Αυτό σημαίνει ότι ένας α
ριθμός κατά προσέγγιση 70000 
μεταναστών “ζουν” σε συνθή

κες κοινωνικής περιθωριοποίη
σης. Το στοιχείο αυτό πρέπει 
να μας προβληματίσει δεδομέ
νου ότι οι συνθήκες “γκέτο” ό
που αναπτύσσονται, αποτε
λούν γενεσιουργό αιτία κοινω
νικών προβλημάτων.

•  Συγκρίνοντας τη χώρα 
τους με την Ελλάδα, σε σχετι
κή ερώτηση της έρευνας, οι 
μετανάστες απαντούν σε ποσο
στό που σε όλες τις περιπτώ
σεις ξεπερνά το 80% ότι η Ελ
λάδα είναι καλύτερη σε όλους 
τους τομείς (δημοκρατικές ε
λευθερίες, ανθρώπινα δικαιώ
ματα, πολιτικοί θεσμοί, οικο
νομία, πολιτισμός κ.λ.π) Σημα
ντικό είναι ακόμη το στοιχείο 
που προκύπτει από τη σύγκρι
ση του πως βλέπουν οι μετανά
στες τους Έλληνες γενικά και 
πως ειδικά τους αστυνομικούς. 
Προκύπτει ότι έχουν θετικότε
ρη προσέγγιση προς τους α
στυνομικούς από ότι προς τους 
Έλληνες γενικά. Ακόμη και οι 
δύο ομάδες απαντούν με ίδια 
ποσοστά ότι η συμπεριφορά 
των αστυνομικών αλλάζει

προς το θετικότερο όταν είναι 
παρόν κατά τον έλεγχο αξιω
ματικός (67% διαφοροποιείται 
θετικά και 33% δηλώνουν ότι 
δεν αλλάζει). Όσον αφορά την 
απάντηση των αστυνομικών 
στο ερώτημα από πού επηρεά
ζονται για τη διαμόρφωση 
γνώμης σχετικά με τους μετα
νάστες, απαντούν θέτοντας 
πρώτο παράγοντα που τους ε
πηρεάζει, την τηλεόραση, δεύ
τερο την προσωπική εμπειρία 
και τρίτο την υπηρεσία.

Τελειώνοντας πρέπει να πού
με ότι από την έρευνα προέκυ- 
ψαν και άλλα ενδιαφέροντα 
στοιχεία που δεν είναι δυνατό 
να αναφερθούν σε ένα άρθρο. 
Το σύνοό των στοιχείων όπως 
είπαμε θα υποβληθεί στην Ευ
ρωπαϊκή επιτροπή μαζί με γε
νικά στοιχεία για τους συνο
ριακούς ελέγχους στη νότια 
Ευρώπη, για την αξιοποίησή 
τους.

Τα αποτελέσματα της έρευ
νας, παρουσιάστηκαν στον Υ
πουργό Δημόσιας Τάξης κ. 
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καθώς 
και σε ημερίδα στο Πάντειο 
πανεπιστήμιο που την παρακο
λούθησαν ο Α' Υπαρχηγός του 
Σώματος αντιστράτηγος κ. 
Γεώργιος Πλάκας, ο Διευθυ
ντής της ΔΙΚΑ Ταξίαρχος κ. 
Αθανάσιος Θεοφιλόπουλος και 
άλλοι αξιωματικοί της Ελληνι
κής Αστυνομίας. Τα συμπερά
σματα της έρευνας και οι προ
τάσεις πολιτικής που προκύ
πτουν σε γενικές γραμμές εί
ναι:

1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ
ΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙ
ΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙ
ΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙ- 
ΣΜ1ΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΥ
ΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙ
ΣΜΟ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΚΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥΣΧΕ- 
ΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ Ε
ΛΕΓΧΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥ
ΝΟΡΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ “ΤΩΝ Ε
ΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ"ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Α

ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΑ
ΤΟΥΝ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙ
ΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑ
ΣΤΩΝ

4. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α
ΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΝ Α
ΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩ
ΝΙΑΣ ΜΕ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙ
ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑ
ΣΤΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩ
ΘΕΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΟΙ
ΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥ
ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ.

5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΟ
ΠΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

6. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΚΕ- 
ΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΝΑ
ΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΑ ΣΤΡΩ
ΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑΔΙΑ
ΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑ
ΡΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥ
ΣΗΣ

8. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΠΟΛ1- 
ΤΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΚ
ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑ
ΣΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ

9. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ Δ1ΕΡΕΥΝΗ- 
ΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ Ε
ΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΚΗΣ “ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ" ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕ
ΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΛ
ΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

10. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΣΥ
ΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡ
ΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ 
ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΑΣ. □
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Του Α στυνόμον A  ’ Α ντω νίου Β ιτω ράκη

Τ α τις κυκλοφορίας 
στη χώρα των οχη
μάτων πεζών και ζώ

ων, ρυθμίζονταν, μέχρι τη ψή
φιση του πρώτου Κώδικα Οδι
κής Κυκλοφορίας, που κυρώ
θηκε με το Ν.Δ.4233/62, από 
αστυνομικές διατάξεις, τοπι
κής κυρίως ισχύος και από άλ
λες διατάξεις, εγκατασπαρμέ- 
νες όμως σε ποικίλης μορφής 
νομοθετήματα (π.χ. Ν. 4841 - 
/30, Ν.5611/32, Π.Δ. 22/29-1- 
31, Ν.Δ.22/22-7-32, Ν.6033- 
/34, Ν.6/6-6-35, Α.Ν.412/36, 
Α.Ν. 646/37, Α.Ν. 1197/38, 
Ν.Δ.86/46, Α.Ν.812/46, 
Ν.1725/51, Α.Ν. 1795/51...).

Συστηματική προσπάθεια, 
κωδικοποίησης όλων των δια
τάξεων, που αφορούσαν στην 
οδική κυκλοφορία, άρχισε να 
πραγματοποιείται το έτος 
1959, όταν η επιτροπή του άρ- 
θρ. 16 Ν.Δ.3990/59 ασχολήθη
κε με την κατάρτιση του πρώ
του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε ό
πως προαναφέρθηκε με το 
Ν.Δ.4233/62 και άρχισε να ε
φαρμόζεται από 25-1-1963.

Τόσο στο κείμενο του πρώ
του Κ.Ο.Κ., όσο και στις ρυθ
μίσεις των Κωδίκων που επα
κολούθησαν και ίσχυσαν μέχρι 
σήμερα (Ν.614/77, Ν.2094/92 
ακόμα και στον πρόσφατα ψη- 
φισθέντα Ν.2696/99) επαναλή- 
φθηκε στερεότυπα η υποχρέω
ση εφοδιασμού των ποδηλά
των με “άδεια κυκλοφορίας” 
χωρίς παράλληλα να καταβλη
θεί προσπάθεια διάκρισης των 
ποδηλάτων, σε όσα προορίζο
νται αποκλειστικά για αναψυ
χή, παιχνίδι ή άθληση και σ’ ε
κείνα που τίθενται σε κυκλο
φορία για να ικανοποιήσουν 
τις μεταφορικές ανάγκες των 
κατόχων τους. Αποτέλεσμα 
αυτού είναι στο κυρωτικό 
πλαίσιο που αναγάγει την κυ
κλοφορία ποδηλάτων, χωρίς ά
δεια και πινακίδα αριθμού κυ
κλοφορίας (άρθρ.88 παρ.1,6 
και 90 παρ.1,4 Ν.2696/99) σε 
π τ α ι σ μ α τ ι κ ή  π α ρ ά β α  
σ η, να εμπίπτουν γενικά όλα 
τα ποδήλατα, ανεξάρτητα από 
το μέγεθος τους και το σκοπό 
που εξυπηρετεί η κυκλοφορία

τους (αναψυχή - παιχνίδι - ά
θληση - μεταφορά προσώπων), 
εφόσον τα κυκλοφορούντο σή
μερα ποδήλατα, συγκεντρώ
νουν όλα τα εννοιολογικά 
στοιχεία του οχήματος αυτού, 
όπως καθορίζονται από το άρ
θρο 2 Κ.Ο.Κ. και προσδιορίζο
νται ως τα οχήματα δύο τουλά
χιστον τροχών που τίθενται σε 
περιστροφή (κίνηση) μόνο με 
τη μυϊκή δύναμη των επιβαινό- 
ντων.

Οι ως άνω επίμαχες διατά
ξεις, αν και από αρκετές ΙΟετί- 
ες έχουν περιπέσει σε αδρά
νεια, πρόσφατα απασχόλησαν 
έντονα το νομικό κόσμο της 
χώρας και απετέλεσαν ερέθι
σμα για προβληματισμό και 
δημοσιογραφική έρευνα που έ
λαβε ευρεία έκταση από τα μέ
σα ενημέρωσης, εξ αιτίας της 
παραπομπής σε ποινικό δικα
στήριο 12χρονης, επειδή δεν 
είχε εφοδιάσει το ποδήλατό 
της με άδεια κυκλοφορίας, ό
ταν η ίδια τραυματίσθηκε σε 
σύγκρουση με λεωφορείο σε 
δρόμο επαρχιακής πόλης. Αν

και κακώς, τα δημοσιογραφικά 
βέλη στράφηκαν τότε κατά 
των δικαστικών αρχών που ε- 
νασχολήθηκαν με την περίπτω
ση αυτή, διότι οι τελευταίες 
δεν είχαν τη διακριτική ευχέ
ρεια να παρακάμψουν την ποι
νική δίωξη, που είχε ασκηθεί 
από την κατηγορούσα αρχή, η 
οποία κινούμενη στα πλαίσια 
της αρχής της νομιμότητας, 
σύννομα ενεργοποίησε τις σχε
τικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ., 
συμμορφούμενες προς το άρ
θρο 43 Κ.Π.Δ., όμως παρέχε
ται η δυνατότητα προσέγγισης 
του ζητήματος αυτού, από μία 
διαφορετική οπτική γωνία, η ο
ποία συμβάλλει στον επανα
προσδιορισμό των ανθρώπι
νων εκείνων συμπεριφορών, 
που αποτελούν αντικείμενο 
ποινικού κολασμού.

Με μεγάλη δυσκολία μπορεί 
να κατανοηθεί η αντεγκλημα- 
τική αξία και χρησιμότητα της 
εν λόγω ρύθμισης. Ο ποινικός 
νομοθέτης, έχοντας προ ο
φθαλμών τις εκάστοτε υποδεί
ξεις της αντεγκληματικής πολι-

92 -  Αστυνομική Επιθεώρηση - Φεβρουάριος 2000



τικής, αφ’ ενός μεν απαγορεύει 
τις μορφές εκείνες της ανθρώ
πινης συμπεριφοράς, που προ
σβάλλουν ή θέτουν σε κίνδυνο 
διάφορα έννομα αγαθά (π.χ. 
Ζωή, σωματική ακεραιότητα 
κλπ.) αφ’ ετέρου δε επιτάσσει 
ορισμένες ενέργειες, που απο
σκοπούν στην προστασία των 
αγαθών αυτών. Αναμφισβήτη
τα σε μια πόλη, πηγή κινδύνων 
αποτελεί ο οδηγός παντός εί
δους τροχοφόρου και κατ’ επέ
κταση και ο οδηγός ποδηλά
των, ο τελευταίος όμως, σύμ
φωνα με τις σύγχρονες αντιλή
ψεις του οδικού κυκλοφορια- 
κού δικαίου, αποτελεί αντικεί
μενο ενδιαφέροντος του ποινι
κού σωφρονιστή, μόνο όταν 
παραβιάζει τις διατάξεις εκεί
νες που έχουν θεσπισθεί για 
την προστασία της οδικής α
σφάλειας (π.χ. για τους ποδη
λάτες άρθρα: 3, 4, 5, 6, 12, 13, 
16, 19, 21, 23, 24, 26, 29, 33, 
39, 40-45,49, 54, 59, 76 και 81 
περ: 6, 13, 27 του Κ.Ο.Κ.).

Είναι αδιανόητο να υποστη
ρίξει κάποιος ότι ο σημερινός 
δράστης οποιασδήποτε αξιό
ποινης πράξης, χρησιμοποιεί 
ως μέσο τέλεσης ή διαφυγής α
πό τον τόπο του εγκλήματος, 
το ποδήλατο. Επίσης κανένας 
ποδηλάτης, δύναται να διαφύ- 
γει εύκολα, μετά την εμπλοκή 
του σε ατύχημα, αφού στην πε
ρίπτωση αυτή και ο ίδιος ενδέ
χεται να έχει τραυματισθεί ή 
σε αντίθετη περίπτωση, λόγω 
των περιορισμένων δυνατοτή
των του ποδηλάτου, δεν είναι 
εφικτό να εγκαταλείψει τον τό
πο του ατυχήματος και να εξα- 
φανισθεί.

Η ως άνω ρύθμιση ήταν α
ναμφισβήτητα χρήσιμη στις 
αρχές του αιώνα που δύει, τότε 
που το ποδήλατο χρησίμευε α
ποκλειστικά ως μέσο μεταφο
ράς. Στις σημερινές όμως συν
θήκες, εύλογα προβάλλει το ε
ρώτημα, ποια σκοπιμότητα ε
ξυπηρετεί η διατήρηση της ως 
άνω πταισματικής παράβασης 
και στον άρτι καταρτισθέντα 
Κ.Ο.Κ., αφού τα ποδήλατα 
χρησιμοποιούνται σήμερα α
ποκλειστικά, ως μέσα αναψυ
χής και άθλησης ή σαν παιχνί
δια από μικρά παιδιά.

Όσοι εμμένουν πεισματικά,

υπέρ της εκδοχής διατήρησης 
της ως άνω απαγορευτικής 
ρύθμισης, ασφαλώς δεν δύνα- 
νται να δικαιολογήσουν, γιατί 
ο νομοθέτης δεν αξιώνει, για 
την ταυτότητα του νομικού λό
γου, την ίδια υποχρέωση, για 
τα χειροκίνητα οχήματα όπως 
επίσης και για τα “οχήματα 
καρτ” η κίνηση των οποίων 
δημιουργεί πιο επικίνδυνες 
συνθήκες. Επιπρόσθετα Δε η 
σχετική διαδικασία, για τη χο
ρήγηση άδειας κυκλοφορίας 
ποδηλάτων, που προβλέπεται 
από το άρθρ.4 της υπ’ α- 
ριθ.2513/2/21 από 25/10- 
3/11/89 (ΦΕΚ 840 τ.β') από
φασης του κ.Υπ.Δημ.Τάξης, 
μόνο οικονομικούς σκοπούς ε
ξυπηρετεί, αφού είναι αρκετά 
απλουστευμένη (αίτηση - δήλω
ση - τιμολόγιο αγοράς - χαρτό
σημο - παράβολο) και το ενδε
χόμενο άρνησης ικανοποίησης 
του αιτήματος εκ μέρους της Υ
πηρεσίας τροχαίας, διαφαίνεται 
ως εξαιρετικά απίθανο. Αλλω
στε τα ποδήλατα δεν περιλαμ
βάνονται στις κατηγορίες εκεί
νες των οχημάτων, για τα οποία 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
Κ.Ο.Κ. που αναφέρονται στα 
στοιχεία αναγνώρισης πλαισίου 
και στην απογραφή - ταξινόμη
ση (άρθρ.85, 87 Κ.Ο.Κ.).

Πριν εκθέσουμε τις καταλη
κτικές θέσεις και προτάσεις 
μας, για το ζήτημα αυτό, κρίνε- 
ται σκόπιμο να επισημανθεί ό
τι σε πολλές ευρωπαϊκές έννο- 
μες τάξεις, η παράλειψη εφο
διασμού του ποδηλάτου με ά
δεια κυκλοφορίας δε στοιχειο
θετεί παράβαση. Ειδικότερα 
στη Γερμανία, όπου τα θέματα 
κυκλοφορίας των ποδηλατι
στών αντιμετωπίζονται με υ
πευθυνότητα και σοβαρότητα 
και εντάσσονται στα πρώτιστα 
μελήματα της κοινωνίας, η ο
ποία εκδηλώνει έμπρακτα το 
ενδιαφέρον της, μέσα από ένα 
θαυμαστό οδικό δίκτυο με ειδι
κούς ποδηλατοδρόμους και 
σηματοδότες με πρόσθετα σή
ματα για ποδηλάτες, όχι μόνο 
δεν υπάρχει αντίστοιχη νομο
θετική ρύθμιση, αλλά ρητά α
ναιρούνται από την υποχρέω
ση εφοδιασμού με άδεια κυ
κλοφορίας και πινακίδα τα πο
δήλατα (Βλ.Γερμ.άρθ. 16

παρ.2 St VZO).
Συμπερασματικά έχουμε την 

άποψη, ότι θα πρέπει να κα- 
ταργηθούν οι σχετικές διατά
ξεις των άρθρων 88 και 90 
ΚΟΚ, που αναφέρονται στην 
άδεια κυκλοφορίας και πινακί
δα αρ. κυκλοφορίας των ποδη
λάτων και να εξετασθεί το εν
δεχόμενο διατήρησης των ως 
άνω διατάξεων μόνο για τα πο
δήλατα που ενοικιάζουν οι επι
χειρήσεις σε περιηγητές.

Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω 
κρίνεται αναγκαία η διάκριση 
των ποδηλάτων, ανάλογα με το 
μέγεθος τους και του σκοπού 
που εξυπηρετεί η κίνησή τους, 
σ’ εκείνα που δύνανται να συμ
μετέχουν στη “δημόσια κυκλο
φορία” και σε όσα χρησιμο
ποιούνται από μικρά παιδιά, 
μόνο ως παιχνίδια. Ο διαχωρι
σμός αυτός επιβάλλεται για να 
αποτραπεί ο κίνδυνος να κατη- 
γορηθεί ανήλικος που οδηγεί 
το παιδικό του ποδήλατο με 
βοηθητικούς τροχούς, σε πλα
τείες, πεζοδρόμια ή πεζόδρομο, 
για παράβαση του άρθρου 16 
παρ.4 ΚΟΚ. Παρεμφερή διά

κριση προβλέπει ο ΚΟΚ μόνο 
στο άρθρο 76, που θεσπίζει ε
ξαίρεση από την υποχρέωση ε
φοδιασμού με φωτιστική συ
σκευή των ορειβατικών αθλη
τικών και ποδηλάτων με διάμε
τρο τροχού που δεν υπερβαίνει 
τα 500 χιλιοστά.

Σε καμία περίπτωση οι προε- 
κτεθέντες προβληματισμοί, 
πρέπει να εκληφθούν ως αναι- 
ρούντες τις υποχρεώσεις των 
ποδηλατιστών, για συμμόρφω
ση προς τις διατάξεις του ΚΟΚ 
που έχουν θεσπισθεί για την 
προστασία τις οδικής ασφά
λειας. Η πολιτεία παράλληλα με 
την αξίωση συμμόρφωση προς 
τους κανόνες κυκλοφορίας που 
εγείρει θα πρέπει να αναγνωρί
σει στους ποδηλατιστές το θεμε
λιώδες δικαίωμα να κυκλοφο
ρούν με ασφάλεια δίνοντας προ
τεραιότητα στην ορθή, υπεύθυ
νη και έγκαιρη ενημέρωσή τους 
και στην κατασκευή ποδηλατο
δρόμων και διαβάσεων ποδηλα
τιστών που είναι υποχρεωμένη 
από τα άρθρα 2, 34 παρ.2α και 
40 παρ.5 του ΚΟΚ. □

ΕΟΝΙΚΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
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Για περισσότερες πληροφορίες 
θα απευθύνεστε στον πρώην συνάδελφό σας 

κ. ΑΡ. Α Λ Ε Ξ 0 Π 0 ΥΛ 0  
στα τηλ. 6397 150 - 6014 037 

οικ. 60 10 199
κιν. 094 562489 fax: 6016 459
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Τον Υπαστννόμον Λ ’ Δ η μ η τρ ώ ν  Σ τ. Τσιάβα

ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΤΙΚΗ ΙΚΛΝΟΤΗ I Λ 

ΟΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ-ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 

ΚΛΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΟΥ 

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΥΡΟΒΟΛΟ ΟΠΛΟ

πλα χειρός (Hand- 
■  ■  guns) είναι τα πυρο-

βόλα όπλα,τα οποία 
μπορούν να κρατηθούν με το έ
να χέρι και να βάλλουν με επιτυ
χία εναντίον στόχου που βρίσκε
ται σε σχετικά μικρή απόσταση.

Τέτοια όπλα είναι τα περί
στροφα (Revolvers),τα ημιαυτό
ματα πιστόλια (Semi auto pis
tols) και τα αυτόματα πιστόλια 
(Machine pistols).Αυτού του εί
δους τα όπλα χρησιμοποιούνται 
τόσο για άμυνα,όσο K a t για επί
θεση και φέρονται, είτε νόμιμα 
από το προσωπικό των διωκτι
κών αρχών, των ενόπλων δυνά
μεων και τους κατέχοντες νόμι
μη άδεια,είτε παράνομα από 
τους κακοποιούς.

Το βασικό ζητούμενο για αυ
τούς που φέρουν όπλα χειρός εί
ναι να εξουδετερώσουν τους α
ντιπάλους τους,όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα και με λιγότερες 
βολές.

Πέραν της σκοπευτικής δεινό
τητας η όχι του χρήστη του ό
πλου κρίσιμο ρόλο διαδραματί
ζει το διαμέτρημα του όπλου κα
θώς και οι επιδόσεις του φυσιγ
γίου που χρησιμοποιείται.

Έτσι, παρουσιάζεται ο παρά
γοντας αναχαιτιστική ικανότητα 
του όπλου - φυσιγγίου, δηλαδή η 
ικανότητα εξουδετέρωσης του α
ντίπαλου στον ελάχιστο δυνατό 
χρόνο με τις ελάχιστες βολές, ο 
οποίος είναι συνισταμένη του 
διαμετρήματος του όπλου και 
του φυσιγγίου, της ταχύτητας 
της βολίδας, του βάρους, της κα
τασκευής και του τύπου της, κα
θώς και της μεταφερομένης απ’ 
αυτήν κινητικής ενέργειας.

Σε όλες τις ένοπλες αναμετρή
σεις η αναχαιτιστική ικανότητα 
των όπλων είναι αυτή, που θα έ
χει τον κύριο λόγο και θα δώσει 
τέλος στη συμπλοκή. Με λίγα 
λόγια η αναχαιτιστική ικανότητα 
μεταφράζεται, στο πόσο γρήγο

ρα και με πόσες βολές θα πέσει 
κάτω ο αντίπαλος. Το ιδανικό θα 
ήταν να εξεδουτερώνεται ο αντί
παλος με μια μόνο βολή.

Προς το σκοπό αυτό τείνουν οι 
προσπάθειες όλων των κατα
σκευαστικών εταιριών τόσο των 
όπλων, όσο και των πυρομαχι- 
κών, δηλαδή την κατασκευή ενός 
ιδανικού όπλου, που θα πυροδο
τεί ένα ιδανικό φυσίγγιο, η βολί
δα του οποίου μόνη θα μπορεί να 
θέσει εκτός μάχης τον αντίπαλο. 
Είναι αυτό που οι Αμερικανοί ο
νομάζουν one shot stop.

Αναλύοντας επτά χιλιάδες πε
ρίπου περιπτώσεις ανθρώπων 
που έχουν πληγεί από βολίδες ό
πλων χειρός, οι Αμερικανοί συγ
γραφείς MARSHALL και 
SHANOW και προσπαθώντας 
να ορίσουν σε ποσοστιαία ανα
λογία την αποτελεσματικότητα 
κάθε φυσιγγίου - βολίδας ανάλο
γα με το διαμέτρημα του φυσιγ
γίου, τον τύπο και το βάρος της

βολίδας, κατέληξαν στα παρακά
τω συμπεράσματα.

Έτσι για το φυσίγγιο διαμε
τρήματος 7,65mm (0,32 ACP) η 
απόλυτη αναχαιτιστική ικανότη
τα (one shot stop) κυμαίνεται α
πό 50 έως 59%. Για το φυσίγγιο 
9mm k (0,380 ACP)to ποσοστό 
αναχαιτιστικής ικανότητας κυ
μαίνεται από 53 έως 64%. Για το 
0,38 SPESIAL από 49 έως 67% , 
ενώ για το 9mm Para από 63 έως 
91%. Το δυνατότερο φυσίγγιο 
των 0,357 MAGNUM κυμαίνε
ται από 72 έως 96%. Για το 0,44 
MAGNUM από 76 έως 90%, για 
το 0,45 ACP από 63 έως 94%, 
για το 0,40 SW από 71 έως 96% 
και τέλος για το φυσίγγιο 10mm 
Auto το ποσοστό αναχαιτιστικής 
ικανότητας κυμαίνεται από 81 έ
ως 90%. Η διακύμανση που πα- 
ρατηρείται οφείλεται στις διαφο
ρετικές μάζες και τύπους βολί
δων καθώς και διαφορετικές γο
μώσεις φυσιγγίων.
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Από τα παρατιθέμενα στοιχεί
α γίνεται εύκολα κατανοητό, ότι 
για την αποτελεσματικότητα 
των φυσιγγίων δεν αρκεί μόνο το 
μεγάλο διαμέτρημα, αλλά και το 
βάρος καθώς επίσης και ο σχε- 
διασμός και το υλικό κατασκευ
ής της βολίδας.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί,ότι 
η εργασία των προαναφερόμε- 
νων Αμερικανών,οι οποίοι υπήρ
ξαν εν ενεργεία αστυνομικοί δεν 
έχει επιστημονική βάση που να 
στηρίζεται στους νόμους της επι
στήμης,απλά είναι συλλογή, κα
τάταξη και μελέτη πραγματικών 
περιστατικών που έλαβαν χώρα 
στις Η.Π.Α. Η εργασία αυτή έχει 
δεχθεί πολλές αρνητικές κριτι
κές κυρίως από επιστήμονες που 
προέρχονται από χώρους συνα
φείς με τη χρήση και τα αποτελέ
σματα της χρήσης των όπλων, ό
πως ιατροδικαστές, ψυχιά
τρους, χειρουργούς, φυσικούς, 
χημικούς και άλλους.

Η αναχαιτιστική ικανότητα 
των φορητών πυροβόλων όπλων 
είναι ένα θέμα που απασχόλησε 
πολλούς, επιστήμονες και μη, α
πό τις αρχές του εικοστού αιώνα. 
Η πρώτη προσπάθεια έγινε γύρω 
στα 1930 από τον Αμερικανό 
Στρατηγό Julian Hatcher με τη 
θεωρία του περί Σχετικής Ανα- 
χαιτιστικής Ικανότητας ( Rela
tive Stopping Power), η οποία 
βασίσθηκε σε μια προηγούμενη 
εργασία του 1904 του Λοχαγού 
John Thompson και του Ταγμα
τάρχη Υγειονομικού Louis Ana- 
tole LaGarde του Αμερικανικού 
Στρατού, οι οποίοι είχαν μελετή
σει τα αποτελέσματα των βολί
δων των φορητών πυροβόλων ό
πλων σε φρέσκα πτώματα αν- 
δρών και σε ζωντανά μοσχάρια.

Στα πτώματα που βλήθηκαν ε
ξετάσθηκε η διατρητικότητα των 
βολίδων και οι βλάβες που επι
φέρουν στο ανθρώπινο σώμα, ε
νώ τα μοσχάρια βλήθηκαν για να 
εξετασθεί και να κατανοηθεί ο 
μηχανισμός και η ταχύτητα κα
τάρρευσης ζώντος οργανισμού 
θηλαστικού που έχει βληθεί από 
βολίδα πυροβόλου όπλου. Τελι
κά ο Hatcher κατέληξε, προσπα
θώντας να ορίσει τη σχετική α- 
ναχαιτιστική ικανότητα, στον α
κόλουθο μαθηματικό τύπο 
RSP=m χ V χ A χ S /450, όπου 
RSP η σχετική αναχαιτιστική ι
κανότητα, m η μάζα της βολίδας

μετρούμενη σε grains, V η ταχύ
τητα της βολίδας στο στόχο με
τρούμενη σε πόδια ανά δευτερό
λεπτο, Α το έμβαδόν της πρό
σθιας επιφάνειας της βολίδας 
και S ο συντελεστής του Hatch
er, σχετικός με το σχήμα και το 
υλικό κατασκευής της βολίδας, ο 
οποίος ποικίλει από 0, 90 έως 1, 
25. Η πλήρως επικαλυμμένη βο- 
λίδα(ΕΚυ) για παράδειγμα έχει 
συντελεστή 0, 90, ενώ η μολύ- 
βδινη στρογγυλής αιχμής βολίδα 
(LRN) έχει συντελεστή 1, 05. 
Στο πέρασμα του χρόνου πολλοί 
ερευνητές βασίσθηκαν σ’αυτή 
τη θεωρία, την διαφοροποίησαν 
και την ανέπτυξαν προσπαθώ
ντας να εξηγήσουν το φαινόμενο 
της αναχαιτιστικής ικανότητας.

Το 1974 με μια μελέτη του 
Southwestern Institute of Fores- 
nic Siences του Υπουργείου Δι
καιοσύνης των Η.Π.Α. εμφανί
ζεται για πρώτη φορά ο όρος 
προσωρινή κοιλότητα (tempo
rary cavity). Η προσωρινή κοι
λότητα δημιουργείται από τη σή
ραγγα που ανοίγει η βολίδα κατά 
τη διέλευσή της μέσα από το σώ
μα του στόχου και εξαφανίζεται 
αμέσως μετά. Η προσωρινότητα 
της κοιλότητας διαρκεί χιλιοστά 
του δευτερολέπτου και μεταδίδει 
το shock που προκαλεί η βολίδα 
στη γύρω περιοχή, διασκορπώ- 
ντας στο σώμα του στόχου την 
κινητική ενέργεια που μεταφέρει 
η βολίδα. Απ’αυτή την περίοδο 
αρχίζει να θεωρείται η κινητική 
ενέργεια που μεταφέρει η βολί
δα, ως ο κύριος παράγοντας α- 
ναχαιτιστικής ισχύος.

Διάφορες τεχνικές χρησιμο
ποιήθηκαν για να καταδείξουν 
τα αποτελέσματα της κινητικής 
ενέργειας της βολίδας και της 
παραμόρφωσης αυτής κατά την 
είσοδό της στο σώμα του στό
χου. Έτσι χρησιμοποιήθηκαν αρ
χικά μάζες υγρής βιομηχανικής 
αργίλου, οι οποίες εβάλοντο από 
διαφόρου τύπου βολίδες και στη 
συνέχεια με κάθετες και εγκάρ
σιες τομές στη βληθείσα μάζα γι
νόταν μελέτη των στοιχείων που 
κατέγραφε η κάθε βολίδα.Οι 
πλήρως επενδεδυμένες βολίδες 
(FMJ) είναι οι περισσότερο δια- 
τρητικές και δημιουργούν σχετι
κά μικρές σε όγκο κοιλότητες 
στο σώμα του στόχου. Οι βολί
δες κοίλης αιχμής (HP) έχουν μι
κρότερη διατρητικότητα και πα

ραμορφώνονται εισερχόμενες 
στο στόχο. Οι βολίδες θραυσμα- 
τοποίησης (fragmenting) κατά 
τη είσοδό τους στο σώμα του 
στόχου θραυσματοποιούνται και 
διαχέονται προς διάφορα σημεία 
του στόχου. Σήμερα η βιομηχα
νική άργιλος έχει αντικαταστα- 
θεί από ειδική ζελατίνη πυροβο
λικού τύπου, η οποία λόγω του 
διαφανούς υλικού της κάνει την 
πορεία και τα αποτελέσματα της 
βολίδας άμεσα ορατά.

Τον Απρίλιο του 1986 στο 
Μαϊάμι της Φλόριντα έλαβε χώ
ρα η μεγαλύτερη ένοπλη συ
μπλοκή στη σύγχρονη ιστορία 
του F. Β. I. μεταξύ δύο βαριά ο
πλισμένων κακοποιών και εννέα 
πρακτόρων που έφεραν πιστόλια 
9mm και περίστροφα 0, 38 spe
cial. Κατά τη διάρκεια της συ
μπλοκής οι κακοποιοί οι οποίοι 
είχαν εξ’αρχής τραυματισθεί κα- 
τάφεραν, πριν τελικά σκοτω
θούν, να σκοτώσουν δύο πρά
κτορες και να τραυματίσουν σο
βαρά άλλους πέντε. Το γεγονός 
αυτό ανησύχησε τους υπευθύ
νους και έτσι συγκροτήθηκε μια 
επιτροπή από ειδικούς οι οποίοι 
αφού ενήργησαν δοκιμές όλων 
των τύπων φυσιγγίων σε πολλών 
ειδών σώματα στόχων, όπως ζε- 
λατίνες ειδικού τύπου, ατσάλινες 
πλάκες, ξυλοκατασκευές, αυτο
κίνητα, τοίχους σπιτιών και άλλα 
κατέληξαν ότι τα φυσίγγια που 
χρησιμοποιούνταν από τους πρά
κτορες μέχρι τότε ήταν ανεπαρκή 
για αναχαίτιση αντιπάλου.

Έτσι σήμερα το FBI έχει υιο
θετήσει για τα πιστόλια 9χιλιο- 
στών το φυσίγγι Hydra-Shok 
9mm 147grains JHP, ενώ για το 
πιστόλι 10mm φυσίγγι 180grains 
JHP medium velocity. Παρατη- 
ρείται το φαινόμενο να έχει αυ
ξηθεί το βάρος της βολίδας κατά 
πολύ και φυσικά η ταχύτητα της 
βολίδας να είναι χαμηλή. Βασι
κός λοιπόν άξονας της μελέτης 
ήταν η κινητική ενέργεια που με
ταφέρει η βολίδα (όσο βαρύτερη

είναι η βολίδα τόσο μεγαλύτερη 
κινητική ενέργεια μεταφέρει). Η 
διατρητικότητα της βολίδας εί
ναι σημαντικός παράγοντας και 
το FBI δέχεται ως ελάχιστο βά
θος διατρητικότητας σε ζελατίνα 
τις 12 ίντσες(30, 48 εκατοστά). 
Η εξάπλωση - διάχυση της βολί
δας μέσα στο σώμα του στόχου 
έρχεται ως βοηθητικός παράγο
ντας πολύ σημαντικός, μετριέται 
με τον ίδιο τρόπο που μετριέται 
και το διαμέτρημα και συγκρίνε- 
ται με το αρχικό της βολίδας. Η 
μεγάλη διάχυση μειώνει τη δια- 
τρητικότητα. Τα αποτελέσματα 
των εργασιών της επιτροπής δη- 
μοσιεύθηκαν το 1990.

Στις αρχές του 1991 συγκρο
τήθηκε μια άτυπη ιδιωτική ομά
δα έρευνας στο Στρασβούργο 
για να μελετήσει με νέες τεχνι
κές το θέμα αναχαιτιστική ικα
νότητα. Οι στόχοι αυτή τη φορά 
ήταν ζωντανοί. Οι γαλλικές αλ- 
πικές κατσίκες. Επιλέχθηκαν αρ
σενικά υγιή ζώα, βάρους περί
που 75 κιλών, γιατί τα χαρακτη
ριστικά της σωματοδομής του 
στην περιοχή του στήθους προ
σομοιάζουν με του ανθρώπου, 
τα δε κόκκαλα τους περιέχουν το 
ίσιο ποσοστό ασβεστίου με αυ
τά του ανθρώπου. Τα ζώα 
βλήθηκαν σε ηρεμία από α
πόσταση τριών περίπου μέτρων 
στην αριστερή πλευρά του στή
θους τους. Χρησιμοποιήθηκαν 
ηλεκτροεγκεφαλογράφοι, τηλεο
πτικές κάμερες, φωτογραφικές 
μηχανές συνδεδεμένα με ηλε- 
κρονικά χρονόμετρα και ηλε
κτρονικούς υπολογιστές προκει- 
μένου να καταγράψουν με πλή
ρη ακρίβεια τις αντιδράσεις των 
ζώων όπως τραυματισμό, κα
τάρρευση, αργό η άμεσο θάνατο 
κ. λ. π. Στη συνέχεια έγιναν αυ
τοψίες και νεκροτομές στα ζώα 
με σκοπό να διαπιστωθούν οι 
βλάβες που είχαν προκαλέσει 
στα σώματά τους οι βολίδες. Ει- 
σήχθη ο όρος Μέσος Χρόνος Α
νικανότητας (Average Icapacita-

Αστυνομική Επιθεώρηση - Φεβρουάριος 2000 95



tion Time-AIT) και βρέθηκε ότι 
οι ελαφρές βολίδες που θραυ- 
σματοποιούνται παρέχουν αμε
σότερα αποτελέσματα. Βέβαια 
αυτοί που συμμετείχαν στα λε
γάμενα Strasbourg Tests κατηγο- 
ρήθηκαν από τις φιλοζωϊκές ορ
γανώσεις για βασανισμό και θα
νάτωση ζώων.

Τι ακριβώς όμως είναι εκείνο 
που συμβαίνει στον ανθρώπινο 
οργανισμό, όταν πληγεί από βο
λίδα πυροβόλου όπλου και ποιος 
είναι ο μηχανισμός που ενεργο
ποιείται, ώστε να καταρρεύσει 
το ανθρώπινο σώμα;

Κατ'αρχήν είναι εύκολο κατα
νοητό, ότι αν πληγεί και υποστεί 
κάταγμα ένα από τα οστά που 
στηρίζουν τον ανθρώπινο οργα
νισμό (μηριαίο οστό, περόνη- 
κνήμη, οστά λεκάνης, σπονδυ
λικής στήλης) ή μεγάλος μυϊκός 
ιστός που περιβάλει αυτό το ο
στό (δικέφαλοι, τρικέφαλοι, τε
τρακέφαλοι μύες), το ανθρώπινο 
σώμα θα καταρρεύσει αμέσως 
γιατί θα χάσει τη βασική του 
στήριξη. Όταν όμως το σώμα 
πληγεί σε κάποιο άλλο σημείο 
του κορμού εκτός βέβαια από το 
κεφάλι, πως εξηγείται η κατάρ
ρευση του σε ελάχιστο χρόνο;

Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυ
τό οφείλεται στην άμεση πτώση 
της αρτηριακής πίεσης και κατ' 
επέκταση μη τροφοδοσία μέσω 
της αντλίας του σώματος (καρ
διάς) του εγκεφάλου με αίμα και 
κατά συνέπεια μη οξυγόνωση 
του και απώλεια αισθήσεων. Αυ
τό φαίνεται είναι λογική εξήγη
ση από υδραυλική άποψη, αλλά 
είναι γνωστό ότι ο εγκέφαλος του 
ανθρώπου λειτουργεί χωρίς να ο
ξυγονώνεται τουλάχιστον δύο έ
ως τρία λεπτά και στέλνει μηνύ
ματα στο υπόλοιπο σώμα τα 
πρώτα 50 έως 80 δευτερόλεπτα.

Πολλά από τα άτομα που έ
χουν επιζήσει μετά από τραυμα
τισμό από βολίδα πυροβόλου ό
πλου που δέχτηκαν στον κορμό 
του σώματος τους, αναφέρουν 
ότι δέχτηκαν ένα δυνατό κτύπη
μα, το οποίο τους έρριξε στο έ
δαφος και σε κλάσματα δευτερο
λέπτου έχασαν τις αισθήσεις 
τους. Αυτές οι μαρτυρίες οδήγη
σαν τους ερευνητές στο συμπέ
ρασμα ότι κάποιος άλλος μηχα
νισμός ενεργοποιείται και άρχι
σαν να ερευνούν στο χώρο που

έχει να κάνει με το shock που υ- 
φίσταται ο οργανισμός μετά την 
πλήξη του από τη βολίδα.

Ένα από τα shock που μπορεί 
να εξηγήσει την πτώση του βλη- 
θέντος ατόμου είναι το ψυχολο
γικό shock, το οποίο υφίσταται 
το άτομο, αμέσως μόλις αντιλη- 
φθεί ότι τραυματίσθηκε, αιμορ- 
ραγεί και βρίσκεται σε μειονεκτι
κή θέση έναντι του αντιπάλου.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι 
πολλοί άνθρωποι στη θέα του αί
ματος , τόσο του δικού τους, ό
σο και κάποιου άλλου ζαλίζονται 
και λιποθυμούν, χάνοντας έτσι 
κάθε επαφή με το περιβάλλον.

Το άτομο που πλήττεται από 
πυροβόλο όπλο, πολλές φορές 
διατηρεί τις αισθήσεις του και 
την επαφή με το περιβάλλον, έ
χει τη μυϊκή δύναμη να στηρι- 
χθεί όρθιο, αλλά έχοντας δεχθεί 
ένα βίαιο τραύμα και ξέροντας 
τη δυσμενή θέση που έχει πε- 
ριέλθει έναντι του αντίπαλου 
του, έχει αποφασίσει να μην συ
νεχίσει άλλο τη μάχη και καταρ
ρέει ηθελημένα πιστεύοντας ότι 
ο αντίπαλος δεν θα τον πυροβο
λήσει ξανά, επειδή δεν τον εν
διαφέρει αν τον σκότωσε ή όχι , 
αλλά τον ενδιαφέρει να τον θέσει 
εκτός μάχης, ή πιστεύει ότι ο α
ντίπαλος θα τον θεωρήσει νεκρό 
και δεν θα ασχοληθεί πλέον μαζί 
του πυροβολώντας τον ξανά.

Η ακούσια κατάρρευση, πέ
ραν της δυνατότητας έλεγχου 
που έχει κάθε άτομο στο σώμα 
του, ίσως μπορεί να εξηγηθεί 
μέσω ενός μηχανισμού που λέγε
ται νευρογενές shock.

Στον ανθρώπινο οργανισμό υ
πάρχουν δώδεκα ζεύγη εγκεφαλι
κών νεύρων. Ένα από αυτά τα 
ζεύγη ονομάζεται πνευμονογα- 
στρικό νεύρο και έχει την πηγή 
του στον προμήκη. Είναι μικτό 
νεύρο και χορηγεί: α) κινητικούς 
κλάδους για τους μύες του λάρυγ
γα, του φάρυγγα και νευροφυτι- 
κούς (παρασυμπαθητικούς) κλά
δους για τον καρδιακό μυ, τους 
βρόγχους, τον ισοφάγο, το στο
μάχι, τη χοληδόχο κύστη, το δω
δεκαδάκτυλο, το λεπτό έντερο, 
το δεξί ήμισυ του παχέως εντέρου 
και τους αδένες β) αισθητικούς 
κλάδους για τμήμα του φάρυγγα, 
τον ισοφαγο, το λάρυγγα, την 
τραχεία τους βρόγχους, τους 
πνεύμονες, την καρδιά, τον κα- 
ρωτιδικό κόλπο, την αορτή και τα 
ενδοθωρακικά αγγεία.

Όπως φαίνεται το πνευμονο- 
γαστρικό νεύρο είναι υπεύθυνο 
για την κίνηση και την αισθητι
κότητα μιας σειράς οργάνων που 
βρίσκονται στον κυρίως κορμό 
του σώματος στη θωρακική και 
κοιλιακή χώρα και είναι ζωτικής 
σημασίας για τον οργανισμό. Ε
δώ σημειώνεται ότι τα περισσό
τερα θύματα από πυροβόλα ό
πλα, πλήττονται στη θωρακική 
και κοιλιακή χώρα και αυτό είναι 
ευνόητο γιατί αυτό το σύνολο α
ποτελεί το μεγαλύτερο συμπαγή 
στόχο στο ανθρώπινο σώμα.

Όταν, λοιπόν, κάποιο από τα 
όργανα ή συνδυασμός οργάνων 
που προαναφέρθηκε, πληγεί από 
βολίδα πυροβόλου όπλου (ξαφ
νική και βίαιη βλάβη), ερεθίζε
ται απότομα και ενεργοποιείται 
το πνευμονογαστρικο νεύρο που 
με τη σειρά του μεταφέρει αυτό 
τον ερεθισμό στον εγκέφαλο και 
στα άλλα όργανα με την ίδια τα
χύτητα που ενεργοποιήθηκε. 
Αυτός ο ταυτόχρονος και ταχύ
τατος ερεθισμός των οργάνων 
που συντελείται μέσω του πνευ- 
μονογαστρικού νεύρου συχνά 
παράγει αποτελέσματα άμεσης 
αναστολής των λειτουργιών αυ
τών των οργάνων, ενός (συνή
θως της καρδιάς), ή περισσότε
ρων (καρδιάς, πνευμόνων, αορ
τής κ. λ. π.). Και όταν υπάρχει α
ναστολή της καρδιακής λειτουρ
γίας (ανακοπή) ή των πνευμόνων 
(ασφυκτικά φαινόμενα), ή ξαφ
νική διαστολή και ρήξη της αορ
τής (ραγδαία και πλήρης απώ
λεια αρτηριακής πίεσης) φυσικό 
είναι το άτομο αν δεν πεθάνει ά
μεσα, να χάσει τις αισθήσεις του 
και να καταρρεύσει. Αυτός ο μη
χανισμός λειτουργεί πολλές φο
ρές και στο θάνατο με απαγχονι
σμό, όταν βέβαια δεν υπάρχει ε
ξάρθρωση των αυχενικών σπον
δύλων και αποκοπή του νωτιαί
ου μυελού. Εκεί το πνευμονογα- 
στρικό νεύρο διεγείρει αιφνίδια 
την καρδιά και το άτομο πεθαί
νει από ανακοπή. Τα ιατροδικα

στικά ευρήματα οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι η αιτία θανάτου 
είναι η καρδιακή ανακοπή.

Πέραν του μηχανισμού που 
περιγράφηκε, ο οποίος λει
τουργεί για την κατάρρευση 
του ατόμου, δεν πρέπει να πα- 
ραβλέπεται το γεγονός ότι η βο
λίδα που πλήττει το ανθρώπινο 
σώμα λόγω της ταχύτητας και 
του βάρους του μεταφέρει ένα 
ποσό κινητικής ενέργειας, η ο
ποία, αν η βολίδα δεν εξέλθει 
από το σώμα, μηδενίζεται μέσα 
σ’ αυτό.

Μπορεί εύκολα να φανταστεί 
κανείς τι συμβαίνει όταν ένα σώ
μα βάρους 7, 5 γραμμαρίων με 
ταχύτητα 330 m/sec και κινητική 
ενέργεια 52, 8 kgr/m (βολίδα 
που έχει προωθηθεί από φυσίγ
γιο 9mm Para) σταματήσει μέσα 
σε ένα ανθρώπινο σώμα. Ανάλο
γα με τη θέση του σώματος που 
έχει εκείνη τη στιγμή ο πληττό- 
μενος μπορεί εύκολα να βρεθεί 
στο έδαφος, ακόμη και αν δεν έ
χει πάθει σοβαρή ζημιά.

Πρέπει να σημειωθεί βέβαια 
ότι το άτομο, εφ' όσον πληγεί σε 
ζωτικά σημεία του εγκέφαλου 
και την καρδιά, καταρρέει αμέ
σως με μηδαμινή πιθανότητα να 
επιζήσει.

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί 
και η ιδιαίτερη εκείνη περίπτω
ση, όπου άτομο που έχει κάνει 
χρήση ναρκωτικών ουσιών και ι
διαίτερα παραισθησιογόνων, η
ρωίνης, κοκαΐνης και κραχ και 
βρίσκεται ακόμη υπό την επή
ρεια αυτών, να πλήττεται από 
δυο ή τρεις βολίδες σε καίρια 
σημεία, να παραμένει όρθιο, να 
κινείται και να διανύει κάποια 
μέτρα μέχρι να πέσει. Αυτό εξη
γείται από το γεγονός ότι λόγω 
της χρήσης αυτών των ουσιών 
αμβλύνονται οι αντιδράσεις των 
νεύρων. Παράλληλα αυτό ενι
σχύει και τη θεωρία για το νευ
ρογενές shock ως μηχανισμού 
κατάρρευσής του που έχει πλη
γεί από πυροβόλο όπλο. □

(
[
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καταστήματα

στη Μ ΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΕ 48  ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

YAM AH A
CENTER 

-  74.88 .562, 77 .89.041 
CRYPTON 105 17.433

F - 12 110 19.000
AERBOX 50 23.773

NEO’S 50 19.018

APRILIA
77.52.336 CENTER

50
RALLY 50 
RALLY 50LC 

SCARABEO 50 
SONIC 50 
AREA 50

23.700
22.188
2Ϊ.700
20.603
19.018
25.358

KAWASAKI
xnfi. 77.52.336 CENTER 

KAZER 115 19.000

HONDA
CENTER 

77.16.670, 77.15.498 
SUPRA 100 17.433

CLX 50 19.018
BALI 100 23.773
C50 C50 17.433

Z 50 17.433
— ΟΛΑ μας τα δίκυκλα συνοδεύονται από

Είναι πάντα μόνο τα τελευταία μοντέλα

D που κυκλοφορούν στην αγορά
Ιπχ. ΟΛΑ μαζ  τ α  παπάκια έχ ο υ ν  μπ ροσ τινό  ΰ ισ κό φ ρ ενο ) D σΐη ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ -3

και ένα επιπλέον ΔΩΡΟ με χρηματοδότηση CITI BANK



Της Β ασιλικής Π αναγιω τοπονλον - ΙΙαπαβασιλείον, 
καθηγήτρ ια  πα ιδα γω γική ς

Στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας, υπερτονίζεται η αξία του περιβάλλοντος 

ως κύριου φορέα της αγωγής. Υποστηρικτής αυτής της θεωρίας είναι ο αμερικανός Καθηγητής

Τζών Γουώτσον, ιδρυτής του συμπεριφορισμού.

Πιστεύει ότι η ανατροφή του παιδιού πρέπει να συνίσταται στην εκμάθηση συνηθειών 

με τρόπο ορθολογικά οργανωμένο και ότι μπορούμε να βάλουμε το παιδί σε οποιοδήποτε επιθυμητό κα- 

λούπι. Έλεγε: “Δώστε μου μια δωδεκάδα νήπια με υγεία και αρτιμελεια και το δικό μου ειδικό περιβάλλον μέσα 
στο οποίο θα τα μεγαλώσω. Και σας εγγυώμαι ότι μπορώ να πάρω στην τύχη ένα οποιοδήποτε από αυτά 

και να το εκπαιδεύσω κατάλληλα, ώστε να γίνει οποιοσδήποτε ειδικός θελήσω 
(γιατρός, δικηγόρος, καλλιτέχνης, μεγαλέμπορος, ακόμη και ζητιάνος και κλέφτης), 

ανεξάρτητα από τα ταλέντα του, τις κλίσεις και τις ικανότητές του, 
ακόμη και από τις ενασχολήσεις και τον ψυχισμό των προγόνων του'\

Αγνόησε τις έμφυτες καταβολές, τις κληρονομικές προδιαθέσεις, την προίκα γενικά του παιδιού.

Σ το μεσοπόλεμο, δί
νεται ιδιαίτερη έμ
φαση στις ιδιαιτερό

τητες του κάθε παιδιού, όπως 
επίσης και στη διαφορά της δε- 
κτικότητός του στο περιβάλ
λον. Σαν καινούργιο στοιχείο 
εισάγεται η διαπίστωση ότι η 
αγωγή δεν είναι μονόδρομος. 
Έτσι, προβάλλεται η ανα
γκαιότητα της εξατομίκευσης 
της αγωγής, τόσο στο σπίτι ό
σο και στο σχολείο.

Σήμερα, έχουμε ένα συγκε

ρασμό των δύο απόψεων, με ι
διαίτερη προσοχή στη συναι
σθηματική στήριξη των γονέ
ων και ιδιαίτερα της μητέρας 
κατά τα πρώτα χρόνια της ζω
ής του παιδιού. Οι ειδικοί υπο
στηρίζουν ότι η σταθερή και 
γεμάτη αγάπη φροντίδα της 
μητέρας, κατά τη διάρκεια της 
βρεφικής ηλικίας, είναι ουσιώ
δης στη θεμελίωση της εμπι
στοσύνης του παιδιού προς τον 
εαυτό του και τον κόσμο που 
το περιβάλλει. Οταν το οικογε

νειακό περιβάλλον έχει για χα
ρακτηριστικά την αγάπη, την 
αναγνώριση, την συνεχή φρο
ντίδα για την εξέλιξη του παι
διού, τότε υφαίνεται η εκτίμη
ση του παιδιού προς τον εαυτό 
του, η λεγάμενη αυτοεκτίμηση.

Η αυτοεκτίμηση είναι κύριο 
στοιχείο για τη στήριξη της 
προσωπικότητας του ατόμου. 
Την ονομάζουν “κινητήριο μο
χλό” για την πορεία της εξέλι
ξής του. Είναι η ανάγκη που 
αισθάνεται το άτομο να εξυ

ψώσει το “εγώ” του και να το 
περιβάλει με εκτίμηση. Αυτό 
όμως το συναίσθημα το απο
κτούμε όταν θετικά αξιολογού
με ολόκληρη την ύπαρξή μας 
και την αποδεχόμαστε όπως εί
ναι και όχι όπως νομίζουμε ότι 
θα έπρεπε να είναι. Η σωστή 
αυτοεκτίμηση προϋποθέτει την 
αυτογνωσία που είναι το ξεχω
ριστό δώρο του Θεού στον άν
θρωπο. Είναι η γνωριμία του 
ανθρώπου με τον εαυτό του. 
Αυτή η γνωριμία είναι ο απα-
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ραίτητος όρος για μια ισορρο
πημένη ζωή. Οι υγιείς ή μη, 
σχέσεις γονέων και παιδιών, 
καθορίζουν την ποιότητα της 
στάσης του παιδιού απέναντι 
στον εαυτό του, δηλ. την μορ
φή της αυτοεκτίμησης.

Όταν το παιδί μεγαλώνει σε 
ένα παγερό ή αδιάφορο περι
βάλλον, ενδέχεται να καταλή- 
ξει σε φτωχή αυτοεκτίμηση 
που το γεμίζει από μειονεξίες. 
Ένα αίσθημα κατωτερότητας 
το καταπνίγει συχνά και δεν 
του δίνει την δύναμη να αγωνι- 
σθεί. Γίνεται ένας παθητικός 
δέκτης. Τούτο όμως είναι δυ
νατόν να συμβεί και στην αντί
θετη περίπτωση, όταν έχουμε 
υπερπροστασία. Όταν δηλαδή 
το παιδί ζει σε μια ατμόσφαιρα 
που το πνίγει η αγάπη και δεν 
του δίνει δυνατότητα αυτενέρ
γειας που είναι το οξυγόνο για 
την αυτοεκτίμηση.

Τουναντίον, όταν το παιδί 
ζει σε ένα περιβάλλον που εί
ναι αποδεκτό και δέχεται την 
υποστήριξη των γονέων του 
τόσο όσο την χρειάζεται, προ
σπερνά το αναπόφευκτο συ
ναίσθημα της αδυναμίας του 
και το μετατρέπει σε συναί
σθημα επάρκειας και θετικής 
αυτοεκτίμησης. Αυτό είναι το 
βασικώτατο για την όλη εξέλι
ξη της προσωπικότητάς του, 
διότι όλοι (ψυχολόγοι, ψυχία
τροι, παιδαγωγοί) υποστηρί
ζουν ότι η αυτοεκτίμηση είναι 
το ισχυρότερο κίνητρο και η 
πιο οργανωτική δύναμη της 
προσωπικότητας.

Όταν εμπεδωθεί η θετική 
αυτοεκτίμηση με τη μορφή 
των συναισθημάτων επάρ
κειας, αξιωσύνης και αναγνώ
ρισης, έχουμε το αποδεικτικό 
της ενεργητικής εσωτερικής ι
σορροπίας. Η εσωτερική ισορ
ροπία εκδηλώνεται με την α
πουσία συγκρούσεων, με ένα 
συναίσθημα σιγουριάς, με μια 
εσωτερική ευφορία. Αυτό όλα 
διευκολύνουν την έκφραση α
γάπης προς τους άλλους και 
την ανάπτυξη άνετων διαπρο
σωπικών σχέσεων. Αντιθέτως, 
όταν το άτομο χωρίς αυτοεκτί
μηση υιοθετεί μια αμυντική 
συμπεριφορά και διακατέχεται 
από μία αυξανόμενη ανησυχία, 
οι επιπτώσεις είναι δυσμενείς

και οι διαπροσωπικές του σχέ
σεις συχνά ταραγμένες. Άλλο
τε ζητά να επιβληθεί βίαια (ή ε
άν δεν τολμά την απ’ ευθείας ε
πίθεση καταφεύγει σε πλάγια 
μέσα επιβολής) και άλλοτε 
κλείνεται στον εαυτό του και 
δεν είναι επιθυμητό στην παρέ
α.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το 
παιδί που δεν έχει αυτοπεποί
θηση είναι το παιδί στο οποίο η 
εικόνα της αυτοεκτίμησης εί
ναι μειωμένη, θολή και το βα
σανίζουν σίγουρα αισθήματα 
μειονεξίας. Είναι αυτό που δεν 
τολμά. Δεν τολμά να λάβει μέ
ρος στην συζήτηση, να διεκδι- 
κήσει πρωτεία ούτε στην τάξη 
ούτε, πολύ περισσότερο, στα 
παιγνίδια. Είναι μάλλον ευχα
ριστημένο και μόνο όταν το 
παίζουν. Ούτε σκέψη για να 
διεκδικήσει κάτι περισσότερο. 
Στην τάξη πάλι, μολονότι με
λετημένο (γνωρίζει σχεδόν πά
ντα το μάθημά του) αποφεύγει 
να σηκώσει το χέρι και, εάν το 
σηκώσει, το κάνει με τέτοιο 
τρόπο ώστε να μη γίνεται αντι
ληπτό. Μέσα του εύχεται έντο
να να μη το δει η δασκάλα.

Στο σπίτι παρουσιάζει την ί
δια εικόνα του άβουλου παι
διού; Εάν ναι, αυτή η έλλειψη 
αυτοπεποιθήσεως που οφείλε
ται; Μήπως σε κάποια ένδεια 
οικονομική; Μήπως σε χαμηλή 
κοινωνική προέλευση; Μήπως 
σε κάποια ξαφνική μεταφύτευ- 
ση της οικογένειάς του; Μή
πως σε απόρριψη από το οικο
γενειακό του περιβάλλον;

Εδώ θα πρέπει να σταθούμε 
και στον παράγοντα “σχολείο”. 
Είναι πασιφανές ότι το σχολεί
ο συντελεί στην αύξηση της 
μειονεξίας του δειλού παιδιού 
ή αντίθετα το βοηθεί βασικά 
να την ξεπεράσει. Πώς αντιμε
τωπίζει τα ανωτέρω ερωτήμα
τα ο εκπαιδευτικός; Τον προ
βληματίζουν; Υιοθετεί διαφο
ρετική στάση για τον καθένα; 
Γιατί βέβαια, είναι εντελώς 
διαφορετική η αντιμετώπιση 
για το παιδί που ξεριζώθηκε η 
οικογένειά του και φιλοξενεί
ται τώρα σε μια τάξη που οι 
πάντες του είναι άγνωστοι, 
διαφορετική για το παιδί που 
νοιώθει τα θεμέλια του σπιτιού 
του να τρίζουν γιατί οι γονείς

του χωρίζουν, διαφορετική για 
το παιδί που ο δείκτης νοημο
σύνης του είναι οριακός, δια
φορετική για τόσες άλλες περι
πτώσεις. Είναι ακριβώς αυτό 
που λέμε [εξατομικευμένη α
γωγή]. Και σήμερα, με τον 
μειωμένο αριθμό παιδιών στις 
τάξεις, λόγω της υπογεννητι- 
κότητας, και με τις ανώτερες 
σπουδές του, έχει ο δάσκαλος 
και τον χρόνο και τον τρόπο να 
το αντιμετωπίσει. Έτσι, γίνεται 
καθοριστικός παράγων για να 
βοηθήσει το παιδί να οδηγηθεί 
στη σωστή αυτοεκτίμηση και 
να ξεπεράσει τις δυσκολίες 
του.

Το παιδί όμως που παρου
σιάζεται δειλό στο εξωοικογε- 
νειακό περιβάλλον, μπορεί στο 
σπίτι να παρουσιάζει εντελώς 
διαφορετική εικόνα. Μπορεί 
να είναι ο τυραννίσκος της οι
κογένειας, τόσο που οι γονείς 
εκπλήσσονται με την εικόνα 
του άτολμου παιδιού στο σχο
λείο. Που έγκειται η διαφορά; 
Γιατί οι διαφορετικές αντιδρά
σεις; Παύει να είναι το παιδί με 
μειωμένη εμπιστοσύνη στον ε
αυτό του; Καθόλου. Οι αρνητι
κές του αντιδράσεις μας το βε
βαιώνουν. Ζητεί απλά, απε
γνωσμένα την επιβεβαίωση.

Στα γνώριμα ύδατα του σπι
τιού τολμά, έστω και αρνητικά, 
να την διεκδικήσει. Βεβαίως, 
αυτό είναι ένα ελπιδοφόρο ση
μείο.

Και τώρα, ας έλθουμε στη 
δεύτερη εικόνα. Στην εικόνα 
του παιδιού με την υπερβολική 
εμπιστοσύνη. Το παιδί που επι
ζητεί με μανία τα πρωτεία, την 
κατάκτηση, την προβολή. Εδώ 
τίθενται αρκετά ερωτήματα. 
Πως την επιζητεί; Με τι τρόπο 
την διεκδικεί; Είναι το παιδί 
που πιστεύει στην προσωπική 
του αξία, την έχει κατά κάποιο 
τρόπο βιώσει ή απλώς του την 
πέρασαν κι έτσι ζητά απεγνω
σμένα την επιβεβαίωση; Οπότε 
και εδώ έχουμε θολή εικόνα 
της αυτοεκτίμησης. Έχουμε 
μια αυτοεκτίμηση που δεν θε
μελιώνεται στην αληθινή γνω
ριμία με τον εαυτό του.

Αυτό κατά κανόνα συμβαί
νει στα μοναχοπαίδια που όλοι 
[παππούδες, γιαγιάδες, γονείς] 
είναι έτοιμοι να χειροκροτή
σουν και την πιο φυσιολογική 
τους εκδήλωση και την πιο μι
κρή επιδεξιότητα. Είναι το παι
δί που συχνά του δημιουργούν 
το συναίσθημα της φαινομενι
κής υπεροχής χωρίς θεμέλια. 
Έτσι, όταν το παιδί βγει από το
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οικείο περιβάλλον και βρεθεί 
στο άγνωστο, είτε αυτό λέγεται 
νηπιαγωγείο είτε, αργότερα, 
σχολείο, το βλέπεις, μετά τις 
πρώτες απογοητεύσεις, να α
ναδιπλώνεται και να μην τολ
μά να αναμετρηθεί ή να κο
μπάζει με τρόπο προκλητικό. 
Θυμάμαι ένα γνωστό μου μο
ναχοπαίδι με πέντε θείους που 
δεν είχαν παιδιά. Ζούσαν όλοι 
στην ίδια πολυκατοικία και ο 
καθένας ένοιωθε ιδιαίτερη χα
ρά, γυρίζοντας στο σπίτι, να α
ναμετρηθεί με τον Γιάννη και, 
φυσικά, να νικηθεί απ’ αυτόν. 
Έτσι ο Γιάννης ζούσε με την 
ψευδαίσθηση ότι είναι άτρω
τος, έως ότου ήλθε η ημέρα 
που πήγε στο νηπιαγωγείο και, 
αργότερα, στο σχολείο, οπότε 
η αντιμετώπιση με την πραγ
ματικότητα ήταν συγκλονιστι
κή. Αναδιπλώθηκε έντονα, πα
ρουσίασε ψευδισμό, αντικοι
νωνικότητα, δειλία. Χρειάσθη- 
κε ειδική παρακολούθηση, συ
νεχής προγύμναση στο σχολεί
ο για να βρει τον εαυτό του 
στην εφηβεία, να σταθεί στα 
πόδια του και να μπορέσει να 
προχωρήσει στη ζωή.

Τον τύπο όμως αυτόν, με την 
υπερβολική εμπιστοσύνη, μπο
ρούμε να τον συναντήσουμε 
και στην πολυμελή οικογένεια. 
Μπορεί να είναι ο πρώτος, ο
πότε διεκδικεί απεγνωσμένα τα 
πρωτεία ή να είναι το παιδί που 
σε κάτι υπερτερεί στ’ αδέλφια 
του ή να είναι ο Βενιαμίν της 
οικογένειας ή ακόμη το χαϊδε
μένο παιδί γιατί αρρώστησε ή 
γιατί μοιάζει στον πατέρα ή 
στην μητέρα του μπαμπά ή της 
μαμάς και - πώς να το κάνουμε 
- άνθρωποι είμαστε, έχουμε 
και αδυναμίες. Αυτές όμως οι 
αδυναμίες μας, οι εμφανείς 
προτιμήσεις μας είναι άδικες 
και δημιουργούν, πολλές φο
ρές, συνέπειες δυσάρεστες και 
στον εκλεκτό που ξεχωρίζουμε 
και στους άλλους. Τότε έχουμε 
έντονες σκηνές προβολής με 
στόχο την υποταγή των άλλων.

Θα ήθελα εδώ να προσθέσω 
ότι τύπους με υπερβολική ε
μπιστοσύνη συναντούμε όταν 
γενικά οι γονείς και ιδιαίτερα η 
μητέρα θριαμβολογεί για τις υ
ποτιθέμενες επιτυχίες της κό
ρης ή του γυιού. Εκλαμβάνουν

τις μικρές επιδεξιότητές τους 
για σπουδαία ταλέντα. Έτσι, 
φορτώνουν τα παιδιά με στό
χους που είναι μακριά από τις 
ικανότητάς τους.

Αυτούς τους τύπους τους 
συναντούμε επίσης στα απλά 
περιβάλλοντα που οι γονείς 
δεν έχουν σπουδάσει και που 
μία απλώς ικανοποιητική επί
δοση την εκλαμβάνουν για θρί
αμβο. Έτσι, μία συνηθισμένη ή 
αναμενόμενη αποτυχία την θε
ωρεί το παιδί καταστροφή. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, έχουμε 
συνήθως έντονη εσωστρέφεια, 
απογοήτευση που συχνά φθά
νει σε μια αποθάρρυνση που 
μπορεί πράγματι να οδηγήσει 
στην αποτυχία. Βλέπουμε συ
χνά το παιδί με την φαινομενι
κή υπερβολική εμπιστοσύνη, 
να αναδιπλώνεται και να περνά 
στην αντίπερα όχθη. Γι’ αυτό 
συχνά λέμε ότι οι εκδηλώσεις 
αυτές, είτε του παιδιού με 
μειωμένη εμπιστοσύνη είτε με 
υπερβολική, ενώ φαίνονται κά
θετα αντίθετες και διαχωριστι- 
κές, στην πραγματικότητα εί
ναι δύο όψεις του αυτού νομί
σματος της λανθασμένης εικό
νας της αυτοεκτίμησης. Τι 
φταίει όμως;

Πάντα στη φύση έχουμε κλι
μακώσεις. Έτσι στην ίδια οικο
γένεια γεννιούνται παιδιά με 
μεγαλύτερο ή μικρότερο δεί
κτη νοημοσύνης, με ευφράδεια 
ή δυσκολία στην έκφραση, με 
περισσότερες ή λιγώτερες επι- 
δεξιότητες. Το ίδιο ακριβώς 
συμβαίνει και με την τόλμη. Έ 
χουμε παιδιά που έχουν μια έ
ντονη προδιάθεση για την ανα
ζήτηση πρωτείων, ενώ άλλα 
μένουν αδιάφορα.

Κάθε μητέρα που έχει πολ
λά παιδιά, είναι σε θέση να μας 
βεβαιώσει τα ανωτέρω. Γνωρί
ζει ότι τα παιδιά της παρουσιά
ζουν διαφορές στην ιδιοσυ
γκρασία που είναι φανερές από 
τις πρώτες κιόλας ημέρες. Πα
ράλληλα ομολογεί ότι η στάση 
της δεν είναι η ίδια απέναντι 
στο κάθε παιδί, αλλά το κάθε 
παιδί την αναγκάζει να του 
φερθεί διαφορετικά, εάν θέλει 
να πετύχει την δική του αντα
πόκριση. Κάτι που στο ένα 
παιδί έχει απήχηση, αφήνει ε
ντελώς αδιάφορο το άλλο.

Οι διαφορές λοιπόν είναι μό
νο εγγενείς; Όχι βέβαια. Οι 
σύγχρονες έρευνες αλλού ρί
χνουν το βάρος. Τρεις Νεούορ- 
κέζοι ερευνητές ψυχολόγοι, 
παρατήρησαν την ανάπτυξη ε
νός μεγάλου αριθμού παιδιών 
και διαπίστωσαν ότι το παιδί 
που γεννιέται με την προδιάθε
ση να γίνει υπερευαίσθητο, α
νήσυχο, αγχώδες, εσωστρεφές, 
άτολμο, μπορεί μέσα σ’ ένα οι
κογενειακό περιβάλλον με μια 
στοργική και ενθαρρυντική 
στάση των γονιών του, να εξε
λιχθεί σ’ έναν υγιή και ισορρο
πημένο ενήλικη. Ένα ισχυρό 
δηλαδή θετικό περιβάλλον, 
μπορεί να ξεπεράσει τις έμφυ
τες αδυναμίες του. Είναι ακρι
βώς αυτές οι αθέατες αλληλοε
πιδράσεις μεταξύ κληρονομι
κότητας και περιβάλλοντος.

Μπορεί όμως να συμβεί α
κριβώς το αντίθετο. Μερικές 
φορές ένα παιδί με υγιή και 
σταθερή εγγενή προδιάθεση, 
γεννιέται και μεγαλώνει μέσα 
σε μια οικογένεια που οι αστα
μάτητες έντονες συγκρούσεις 
την έχουν διαλύσει ή σε μια οι
κογένεια που το ψυχολογικό 
κλίμα είναι παγερό από την α
διαφορία και την εχθρότητα 
προς το παιδί. Μέσα σ’ ένα τέ
τοιο περιβάλλον, η θετική αυτή 
εγγενής προικοδότηση του παι
διού μπορεί ευκολότατα να κα
ταπνίγει και να διαστρεβλωθεί.

Ένα είναι γεγονός. Ότι κανέ
να είδος χαρακτηριστικών της 
ιδιοσυγκρασίας δεν μας εγγυά- 
ται ότι το παιδί δεν θα παρου
σιάζει ψυχολογικά προβλήμα
τα. Διότι, όποια και να είναι η 
ιδιοσυγκρασία του παιδιού, τα 
σκαμπανεβάσματα στη ζωή 
[αρρώστεια του ίδιου του παι
διού, διαζύγιο των γονέων του, 
θάνατος, μεταφύτευση οικογε
νειών, εχθρικό περιβάλλον] ει
δικά στις ημέρες μας, είναι δυ
νατόν να επιδράσουν δυσμε- 
νώς. Παρ’ όλα αυτά, ένα είναι 
βέβαιον ότι τα περισσότερα 
παιδιά που κατορθώνουν να 
ξεπεράσουν τις διάφορες ανα
πτυξιακές δυσκολίες, έχουν ως 
βασική τους βοήθεια τη συναι
σθηματική στήριξη των γονιών 
τους κατά τη βρεφική ηλικία ό
σο και κατά την νηπιακή και 
γενικά έχουν την ήρεμη, στα

θερή, συνετή συμπαράσταση 
των γονιών καθ’ όλη την παιδι
κή και νεανική ηλικία. Είναι το 
μόνο αντίβαρο στις αντιξοότη
τες της ζωής και ιδιαίτερα της 
σημερινής κοινωνίας. Η οικο
γένεια γίνεται και πάλι το α
σφαλές λιμάνι της αγωγής. Αυ
τή θα εξασφαλίσει στο παιδί 
μια ισορροπία ανάμεσα στην 
ανάγκη του να απαιτεί από 
τους άλλους και την ικανότητά 
του να αναγνωρίσει τις απαιτή
σεις που έχουν οι άλλοι απ’ αυ
τό. Αυτή θα αμείβει τόσο την 
αυτονομία των αποφάσεων του 
παιδιού όσο και την πειθαρχη- 
μένη συμμόρφωσή του. Αυτή 
θα προσπαθεί να μην καταπιέ
ζει το παιδί, αλλά και να μη 
του τα παρέχει όλα έτοιμα. Αυ
τή θα του δώσει τη δύναμη να 
ξεπεράσει τα απογοητευτικά, 
τα αγχογόνα γεγονότα της ζω
ής, όσο και να απολαύσει τα 
ευχάριστα και τα ευπρόσδεκτα.

Γιατί όλοι οι ειδικοί συμφω
νούν ότι η ομαλή προσαρμογή 
του παιδιού στο περιβάλλον, ε- 
ξαρτάται από την επαρκή ικα
νοποίηση της ανάγκης για αγά
πη. Υπογραμμίζουν με έμφαση 
πώς οι διακυμάνσεις της αυτο
εκτίμησης βρίσκονται σε άμε
ση συνάφεια με αυτήν του τρό
που αντιμετώπισης των παι
διών από τους γονείς, αλλά και 
των βιωμάτων των.

Το παιδί που θα βιώσει από 
τα πρώτα βήματα την αγάπη, 
την κοινωνική προσφορά, βρί
σκει τον καλλίτερο τρόπο για 
να βρει τον εαυτό του, να ξεπε- 
ράσει τις μειονεξίες του, να ε
νταχθεί στην κοινωνία χωρίς 
να αφομοιωθεί από αυτήν. Εί
ναι ίσως το μόνο παρήγορο 
στα τέλη του αιώνα μας, ότι 
παιδαγωγοί διεθνούς φήμης α
ναγνωρίζουν την αξία της προ
σφοράς σαν το καλύτερο μέ
σον για την ισορροπία του αν
θρώπου. □

ΒΙΒΑΙΟΓΡΑΦΙΑ

1 .Αρ. Α.Ασπιώτη Τα αισθήμα
τα, μειονεκτικότητος.

2. Χρ.Γ. Τόνου Αυτοεκτίμηση 
και αξιολογικό σύστημα των Εφή
βων.

3. Μάρτιν Χέρμπερτ Ψυχολογι
κά προβλήματα παιδικής ηλικίας.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΟΑΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

Έβρος και Κιλκίς

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Μι- 
χάλης Χρυσοχοΐδης την 1 και 2-2-2.000 
πραγματοποίησε υπηρεσιακή επίσκεψη 
στους νομούς Έβρου και Κιλκίς και επι
θεώρησε τα Τμήματα Συνοριακής Φύλα
ξης Φερρών, Τυχερού, Σουφλίου, Διδυ
μοτείχου, Ορεστιάδας, Αξιούπολης, Πο- 
λυκάστρου, Δοϊράνης και τους Συνορια
κούς Σταθμούς των νομών Έβρου και 
Κιλκίς.

Κεφαλονιά

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργεί
ου Δημοσίας Τάξεως κ. Δημήτριος Ευ- 
σταθιάδης την 15-1-2.000 πραγματοποίη
σε υπηρεσιακή επίσκεψη στην Α.Δ. Κε
φαλληνίας και παρέστη σε σύσκεψη υπη
ρεσιακών παραγόντων που έγινε στο κτί
ριο της Νομαρχίας.

Κακαβιά και Κρυσταλλοπηγή

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργεί
ου Δημοσίας Τάξεως κ. Δημήτριος Ευ- 
σταθιάδης την 2-2-2.000 πραγματοποίη
σε υπηρεσιακή επίσκεψη στους Συνορια
κούς Σταθμούς Κακαβιάς και Κρυσταλλο- 
πηγής.

Ξάνθη - Δράμα - Θεσσαλονίκη

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως κ. Δημήτριος Ευστα- 
θιάδης την 9-2-2.000 πραγματοποίησε υπη

ρεσιακή επίσκεψη στο Συνοριακό Σταθμό 

Κοτυλίου Ξάνθης, στο Παρανέστι και στο 

Νευροκόπι Δράμας και στη Θεσσαλονίκη.

Ρόδος

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί
ας Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γεωργα- 

,κόπουλος συνοδευόμενος από τον Δ/ντή 

της ΔΔΑΣ Ταξίαρχο κ. Νικόλαο Τασιό- 

πουλο πραγματοποίησαν υπηρεσιακή επί

σκεψη την 17-19 Ιανουάριου 2.000 στην 

Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΑΑΙΟΥ

Το μετάλλιο του Αστυνομικού Σταυρού μετά θάνατον, ως ηθική αμοιβή για την εξαί
ρετη υπηρεσία που πρόσφερε προς εμπέδωση της δημόσιας ασφάλειας και της έννομης 
τάξης και το χρηματικό ποσόν των 5.000.000 δραχμών ως υλική αμοιβή, απονεμήθη- 
καν με απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη στους νόμι
μους κληρονόμους του Σπυρίδωνα Βράτση.

Συγκεκριμένα ο Σπυρίδων Βράτσης, 31 ετών, αντιλήφθηκε ότι ο δράστης Παύλος 
Συγγελάκης, βγαίνοντας από το κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Παπαδιαμαντο- 
πούλου 115 στην περιοχή Ζωγράφου Αττικής, αφού προηγουμένως είχε πυροβολήσει 
και τραυματίσει με πυροβόλο όπλο για προσωπικούς λόγους τη σύζυγο του ιδιοκτήτη, 
Νικολέττα - Βιολέττα Αντωνιάδου, τον καταδίωξε με σκοπό να τον συλλάβει.

Ο δράστης πυροβόλησε καταρχήν ανεπιτυχώς εναντίον του όταν αψηφώντας τον 
κίνδυνο , ο Βράτσης συνέχισε να τον καταδιώκει στην οδό Καμβύση προσπάθησε να 
τον ακινητοποιήσει με τα χέρια του. Τότε ο Συγγελάκης με το όπλο που κρατούσε τον 
πυροβόλησε μια φορά σχεδόν εξ’ επαφής στο λαιμό, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα και 
διαφεύγοντας προσωρινά τη σύλληψη.

Στις 25 Νοεμβρίου 1998 ο Συγγελάκης παρουσιάσθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμε- 
λειοδικών Αθηνών και συνελήφθη.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 2713/99 κινήθηκε η διαδικασία διορισμού στο 
ΥΔΤ του αδελφού του Σπυρίδωνα Βράτση ο οποίος σήμερα υπηρετεί σε οργανική θέ
ση πολιτικού υπαλλήλου, στο Α.Τ. Νέας Μάκρης.
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ΕΞΟΔΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ

Την 5η Ιανουρίου πραγματοποιήθηκε με 
την παρουσία της Πολιτικής και Φυσικής 
Ηγεσίας του Σώματος η τελετή αποφοίτη
σης των Ειδικών Φρουρών. Ο Υπουργός 
κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην ομιλία του 
προς τους νεοεξερχόμενους εξήρε τον θε
σμό του Ειδικού Φρουρού και απευθυνό
μενος προς τους νέους Ειδικούς Φρουρούς 
τόνισε:

Αναλαμβάνετε ένα σπουδαίο έργο για 
τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Αναλαμ
βάνετε τη φρούρηση κτιρίων και εγκατα
στάσεων που εξυπηρετούνται σημαντικές 
λειτουργίες του κράτους ή στεγάζονται 
διεθνείς οργανισμοί ή ξένες αποστολές και 
λόγω του προορισμού τους ή της ιδιότητας 
των προσώπων που εργάζονται ή κατοι
κούν σ’ αυτά είναι πιθανόν να αποτελό
σουν στόχο εγκληματικής ενέργειας.

Το έργο σας δεν είναι εύκολο, χρειάζε
ται ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια και 
δεν δικαιολογεί χαλάρωση ή εφησυχασμό. 
Μην πέσετε ποτέ στην παγίδα της ρουτί
νας. Οι επίδοξοι εγκληματίες περιμένουν 
κάποια στιγμή αδράνειας ή επιπολαιότη
τας για να δράσουν. Μην τους δώσετε αυ
τή την ευκαιρία.

Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι θα αντα- 
ποκριθείτε πλήρως στην αποστολή σας. 
Είστε ένα σώμα επίλεκτων με ιδιαίτερα 
σωματικά και ψυχικά προσόντα, τα οποία 
εγγυώνται την επιτυχία σας. Έχετε αποδεί
ξει τόσο κατά την προϋπηρεσία σας στο 
στράτευμα όσο και κατά την εκπαίδευσή 
σας στη Σχολή ότι είστε από την πάστα 
αυτή των ανθρώπων που δεν αφήνουν τί
ποτα στην τύχη. Δεν συμβιβάζεστε μεν τη 
μετριότητα. Έχετε τη θέληση και τη δύνα
μη να επιτύχετε και θα το κάνετε.

Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η επιτυ
χία στο έργο σας πέρα από την προστασία 
των στόχων που θα αναλάβετε θα έχει και 
τη γενικότερη συμβολή στο έργο της δη
μόσιας τάξης και ασφάλειας. Θα επιτρέ
ψετε σε ένα μεγάλο αριθμό αστυνομικών 
που θα αποδεσμευτεί από το έργο αυτό, να 
επιδοθεί στην άσκηση της αστυνόμευσης 
και την προστασία του πολίτη από την α
πειλή του εγκλήματος, απαραίτητη προϋ
πόθεση για την εμπέδωση του αισθήματος 
ασφάλειας.

Είναι σταθερή μας επιδίωξη να βγάλου
με τον αστυνομικό στο δρόμο. Να τον φέ
ρουμε κοντά στον πολίτη και τις ανάγκες 
του. Να αναδείξουμε τον πραγματικό του 
ρόλο. Η πεζή αστυνόμευση που καθιερώ
νουμε στις μεγάλες πόλεις και ιδίως στις 
περιοχές που εμφανίζουν αυξημένη εγκλη
ματικότητα, με τις δυνάμεις που θα απε
λευθερωθούν από τη λειτουργία του θε
σμού που καλείστε να υπηρετήσετε, ενι- 
σχύεται αποτελεσματικά.

Για το σκοπό αυτό προχωρήσαμε στην ί
δρυση ειδικών Υπηρεσιών που θα προ
γραμματίζουν και θα εκτελούν αποκλει

στικά πεζές περιπολίες στις μεγάλες πό
λεις της χώρας ώστε η παρουσία των α
στυνομικών στη γειτονιά να είναι εμφανής 
και αδιάλειπτη.

Προκειμένου να ενισχύσουμε την πεζή 
αστυνόμευση απαιτείται εξοικονόμηση ι
κανής αστυνομικής δύναμης και προς την 
κατεύθυνση αυτή προχωρούμε στην απο
δέσμευση της Αστυνομίας από ξένα προς 
την αποστολή της έργα όπως είναι η εξω
τερική φρούρηση φυλακών, στη μετακίνη
ση αστυνομικών από εσωτερικές σε μάχι
μες υπηρεσίες και την ενίσχυσή της με 
3.000 νέους αστυνομικούς που θα προ- 
σληφθούν μέχρι το 2.003.

Είναι κοινή η παραδοχή ότι το μέτρο της 
πεζής αστυνόμευσης έχει τονώσει αισθητά 
το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και α
ποδεδειγμένα έχει συμβάλει στην πρόλη
ψη της εγκληματικότητας.

Επίσης με τα μέτρα που ελήφθησαν για 
τον έλεγχο της νομιμότητας και την απο
τροπή της παράνομης εισόδου αλλοδαπών 
στη χώρα μας, έχει περιορισθεί η εισαγό- 
μενη εγκληματικότητα και η διαπλοκή της 
με τους ημεδαπούς εγκληματίες.

Στην προσπάθεια αυτή σημαντική είναι 
η συμβολή των 11 Τμημάτων Συνοριακής

Φύλαξης που λειτουργούν από τον περα
σμένο Απρίλη κατά μήκος της ελληνοαλ- 
βανικής μεθορίου.

Αποτιμώντας την ουσιαστική προσφο
ρά της συνοριακής φύλαξης στη θωράκι- 
ση της χώρας, επεκτείναμε το θεσμό σ’ ό
λο το μήκος των χερσαίων συνόρων με 
την ίδρυση 19 Συνοριακών Τμημάτων, τα 
οποία ήδη στελεχώνονται με τους συνο
ριακούς φύλακες που πρόσφατα προσλή- 
φθηκαν.

Οι προσπάθειες αυτές έχουν ήδη απο
δώσει και επιτεύχθηκε η ανακοπή της ανο
δικής πορείας της εγκληματικότητας.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα 
στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας, υ
πάρχει σημαντική μείωση σε σχέση με το 
1998 του αριθμού των διαπραχθέντων αδι
κημάτων της λεγάμενης “βαριάς εγκλημα
τικότητας”.

Πρέπει να τονισθεί ότι η κοινωνία δι
καιούται και απαιτεί αποτελεσματικότητα 
στο έργο της Αστυνομίας. Με τις προσπά
θειες που καταβάλλονται από την πλευρά 
της Πολιτείας και την ευσυνείδητη εκτέλε
ση των καθηκόντων σας είμαστε βέβαιοι 
ότι θα ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις 
της.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ 210 ΑΙΩΝΑ

Την Τετάρτη 2 Φεβρουρίου 2.000 με 
πρωτοβουλία της Σχολής Εθνικής Ασφά
λειας πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα 
την “Ελληνική Εθνική Ασφάλεια τον 21ο 
Αιώνα”. Την έναρξη της ημερίδας πραγ
ματοποίησε ο Διοικητής της Σχολής Εθνι
κής Ασφάλειας Αστυν. Διευθυντής Δημή- 
τριος Χρονόπουλος ο οποίος απηύθυνε 
χαιρετισμό προς τους καλεσμένους επιση- 
μαίνοντας τη σπουδαιότητα της εθνικής 
ασφάλειας στον αιώνα της παγκοσμιοποί
ησης που μόλις εισήλθαμε.

Ομιλητές της ημερίδας ήταν ο Πρέσβης 
ε.τ. Βύρων Θεοδωρόπουλος με θέμα “Οι 
συνέπειες του Ελσίνκι ”, ο καθηγητής του 
Παντείου Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης με 
θέμα "Το κυπριακό πρόβλημα ", ο καθηγη
τής του Πανεπιστημίου Αθηνών Θεόδω
ρος Κουλουμπής με θέμα "Οι προοπτικές 
για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις”, ο δρ. 
Θάνος Ντόκος με θέμα "Εξοπλιστικά προ
γράμματα Ελλάδας και Τουρκίας”, ο καθη
γητής του ΠανεπιστημίουΑθηνών κ. Πα
ναγιώτης Ιωακειμίδης με θέμα "Η Ε.Ε. 
στον 2Ιο αιώνα ”, Σύμβουλος του ΥΠ.ΕΞ 
Άγγελος Συρίγος με θέμα “Η  κατάσταση 
στα Βαλκάνια μετά το Κοσσυφοπέδιο”, ο 
επ. καθηγητής του Παντείου Στέλιος Α- 
λειφαντής με θέμα "Ο ελληνικός ρόλος 
στα Βαλκάνια ”, ο Χαράλαμπος Τσαρδανί- 
δης Δ/ντης τυο ινστιτούτου Διεθνών Οικο
νομικών Σχέσεων με θέμα "Διεθνείς τά
σεις μετανάστευσης", ο Αστυνομικός 
Υποδ/ντής Παναγιώτης Γιαννούλας με 
θέμα “Λαθρομετανάστευση ” και η Μαίρη 
Μπόση του Ινστιτούτου Στρατηγικών και 
Αναπτυξιακών Μελετών με θέμα "Διεθνι
κό Οργανωμένο έγκλημα ",

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Α’ Υπαρ- 
χηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγος κ. Γεώργιος Πλάκας, ο οποίος 
σε σύντομη παρέμβασή του τόνισε την 
σπουδαιότητα της Σχολής Εθνικής 
Ασφάλειας που εκπαιδεύει τα στελέχη της 
Ελληνικής Αστυνομίας, την αυριανή 
Ηγεσία του Σώματος, ο Δ/ντής της Αστυ
νομικής Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. Σπυρί
δων Δράκος, ο Δ/της της Σχολής Αξιωμα
τικών Αστυν. Διευθυντής κ. Δημ. Χασιώ- 
της, ο Δ/ντης της Σχολής Μετεκπαίδευσης 
Φιλαδέλφειας Αστυν. Διευθυντής κ. Χρή- 
στος Ρήγας, ο Δ/ντής της Δ/νσης Εκπαί- 
δευσης/ΥΔΤ Αστυν. Διευθυντής κ. Γεώρ
γιος Αναγνωστόπουλος, η Δ/ντρια των 
Δημοσίων Σχέσεων κ. Στυλιανή 
Σκουλάκη και πολλοί άλλοι Αξιωματικοί 
παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
της ομιλίες της ημερίδας των εκλεκτών 
καλεσμένων.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα του Παιδιού πραγματοποιήθηκε 
στο γήπεδο του Πανελληνίου με πρωτο
βουλία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ
λήλων Αττικής και του Πολιτιστικού Συλ
λόγου “Άγιος Αρτέμιος”. Ευγενικά συμμε
τείχαν “το Χαμόγελο του Παιδιού” και οι 
αθλητές Special Olympics. Το χώρο παρα
χώρησε ο πρόεδρος του Πανελληνίου κ. 
Μ. Κυριάκού ο οποίος τίμησε με την πα
ρουσία του την εκδήλωση.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε χορευτικές 
επιδείξεις παραδοσιακών και λαϊκών χο
ρών. Δεκάδες αγόρια και κορίτσια χόρε
ψαν τσάμικο, ικαριώτικο, μπάλο, χασάπι
κο, συρτάκι και σύγχρονους χορούς σκορ
πώντας το κέφι σε μικρούς και μεγάλους. 
Ο πρόεδρος της ΕΔΥΑ κ. Δήμος Γόγολος 
τόνισε ότι σκοπός της εκδήλωσης είναι να 
ενώσει και να ψυχαγωγήσει τα παιδιά των 
αστυνομικών και των φίλων τους, γιατί τα 
παιδιά πρέπει να καταλάβουν πως ο αστυ
νομικός είναι φίλος τους και πασχίζει για 
μια ευνομούμενη πολιτεία.

Το μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΥΑ κ. Αθαν. 
Μαγουλάς είπε ότι η βραδιά αποτελεί μια 
καλή ευκαιρία για επικοινωνία καθώς η Α

θήνα είναι τεράστια και λόγω των αποστά
σεων δεν προσφέρεται για την απρόσκοπτη 
κοινωνική ζωή και σύσφιγξη των σχέσεων.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσί
α τους ο Α’ Υπαρχηγός του Σώματος Αντι
στράτηγος κ. Γεώργιος Πλάκας, βουλευ
τές, εκπρόσωποι δημοσίων και ιδιωτικών 
φορέων, πλήθος αστυνομικών με τα παι
διά τους και πολλοί φίλοι των αστυνομι
κών.
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ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Πραγματοποιήθηκε σε γιορταστικό περι
βάλλον στο Αμφιθέατρο του Αστυνομικό 
Μέγαρο Αθηνών η τελετή απονομής των 
βραβείων στους αριστούχους μαθητές και 
φοιτητές που είναι τέκνα αστυνομικών, α
πό τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας Αθηνών.

Κατά την τελετή αποδόθηκαν χρημα
τικά βραβεία και έπαινοι για τους αρι- 
στεύσαντες κατά το σχολικό έτος 1998- 
1999 με βαθμολογία άνω του 18.

Ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος 
κ. Ιωάννης Γεωργακόπουλος στην ομιλία 
του εξήρε το θεσμό της βράβευσης που 
καθιέρωσε ο Ο.Φ.Α. Αθηνών, πέρα από 
κάθε ιδιοτέλεια και ωφελιμιστικές επιδιώ
ξεις. “Στην εποχή μας που μαστίζεται από 
τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, από 
κρίση θεσμών και αξιών, ο Ο.Φ.Α. Αθηνών 
αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του αστυ
νομικού λειτουργήματος και τη σημασία 
που έχει η αποτελεσματικότητα της Αστυνο
μίας σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία, απο- 
δεικνύει για μια ακόμα φορά την εκτίμησή 
του στους αστυνομικούς οι οποίοι με ζήλο 
και αυταπάρνηση περιφρουρούν τα έννομα 
αγαθά των πολιτών, την κοινωνική γαλήνη 
και τους δημοκρατικούς θεσμούς της πατρί
δας μα ς”.

Ο κ. Αρχηγός εξέφρασε τις θερμές ευχα
ριστίες εκ μέρους της αστυνομικής οικογέ
νειας και απηύθυνε συγχαρητήρια στους 
γονείς των αριστούχων μαθητών για τη 
σημαντική πρόοδο των τέκνων τους. Α
πευθυνόμενος στους βραβευθέντες μαθη
τές τους συνεχάρη και τους ευχήθηκε κα
λή σταδιοδρομία.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Γεν. 
Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τά- 
ξεως , ο Β ’ Υπαρχηγός του Σώματος Αντι
στράτηγος κ. Γεώργιος Παπαδημητρόπου- 
λος, ο Γ ενικός Αστυνομικός Δ/ντής Αττικής 
Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Σκαλτσάς, πολ
λοί ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί, τέ
ως Αρχηγοί και επίτιμοι Αρχηγοί του Σώ
ματος και γονείς των βραβευθέντων.

Οι μαθητές που βραβεύτηκαν είναι:

Ε ισ α χθ έν τες  Α Ε Ι:
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μάρκος, ΑΡΜΥ

ΡΟΣ Παρασκευάς, ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Σπυρίδων, ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΓΙΩ- 
ΤΑ Χρυσούλα, ΓΚΕΝΑΣ Παναγιώτης, ΚΑ- 
ΝΕΑΑΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ 
Δημήτριος, ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ Σταυρούλα, 
ΚΕΝΑΝΙΑΗΣ Αναστάσιος, ΚΟΡΟΜΠΕΑΗ 
Αννα, ΚΟΥΑΟΥΡΗΣ Κων/νος, ΚΥΡΙΑΚΟ- 
ΠΟΥΑΟΣ Ηλίας, ΚΩΣΤΟΠΟΥΑΟΥ Νίκη, 
ΛΑΓΙΟΥ Δέσποινα, ΑΑΖΟΠΟΥΑΟΣ Ευρι

πίδης, ΛΙΑΝΟΥ Ευαγγελία, ΜΑΥΡΙΔΗΣ Α
νίατης, ΜΠΑΜΠΙΑΗ σοφία, ΜΠΙΖΙΟΥ 
Μαρία, ΜΠΙΛΑΝΤΕΡΗ Μαρία, ΝΑΣ1Α- 
ΚΟΥ Ιωάννα, ΝΕΖΗ Μαρκέλα, ΝΙΚΟΜΑ- 
ΧΟΥ Ιωάννα, ΟΝΤΟΣΔημήτριος, ΠΑΠΠΑ 
Ευδοξία, ΠΑΠΑΔΙΑ Παρασκευή, ΠΑΠΑ
ΘΑΝΑΣΙΟΥ Δημοσθένης, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ- 
ΚΗ Ξανθίππη, Π ΑΠΑΝΤΩΝ ΙΟΥ Ευτυχία, 
ΡΟΥΜΠΕΔΑΚΗΣ Στυλιανός, ΡΟΥΜΠΟΥ 
Μαγδαληνη, ΣΤΕΦΑΝΗΣ Λάμπρος, ΤΗ- 
ΑΕΑΗ Κων/να, ΤΟΥΑΟΠΟΥΑΟΣ Γεώρ
γιος, ΤΣΑΚΙΡΗ Μαριλένα, ΤΣΕΝΕ Μαρία, 
ΤΣΟΥΜΑΚΑ Ολγα, ΦΩΚΑΣ Κων/νος, 
ΧΗΡΑΣ Θεόδωρος και ΨΑΡΡΗΣ Κων/νος.

Γ ’Λ υκείου:
ΑΛΕΣΤΑΣ Δημήτριος, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥ

ΛΟΣ Μάρκος, ΑΡΒΑΛΗ Πηνελόπη - Παρ
θενία, ΒΕΑΙΒΑΣΑΚΗΣ Γεώργιος, ΓΑΛΑ
ΝΟΥ Μαρία, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ιωάννης, ΓΙΩΤΑ 
Χρυσούλα, ΓΚΟΥΑΟΥΣΗ Αναστασία, ΚΑ
ΝΕΑΑΟΠΟΥΑΟΣ Δημήτριος-Βασίλειος, 
ΚΟΝΤΟΥ Αθανασία, ΚΟΡΟΜΗΑΑΣ Ανα
στάσιος, ΚΟΥΑΟΥΡΗΣ Κων/νος, ΚΥΡΙΑ- 
ΚΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας, ΚΩΣΤΟΠΟΥΑΟΥ Νί
κη, ΛΑΓΙΟΥ, Δέσποινα, ΛΙΑΝΟΥ Ευαγγελί
α, ΜΑΚΡΗΣΔημήτριος, ΜΑΡΑΝΤΟΥΑση
μίνα, ΜΑΡΚΟΠΟΥΑΟΣ Κων/νος, ΜΑΥΡΙ- 
ΔΗΣ Ανέστης, ΜΗΤΡΟΠΟΥΑΟΣ Αντώνιος, 
ΜΠΑΑΑΜΑΤΣΙΑ Μαρία - Ευτυχία - Ευδο
ξία, ΝΑΣΙΑΚΟΥ Ιωάννα, ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ 
Ιωάννα, ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΑΟΥ Ασπασία, 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΑΟΥ Ιωάννα, ΛΙΑΝΟΥ Ε
λευθερία, ΠΑΠΠΑ Ευδοξία, ΠΑΠΑΔΙΑ 
Παρασκευή, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δημοσθέ
νης, ΡΟΥΜΠΕΔΑΚΗΣ Στυλιανός, ΡΟΥ
ΜΠΟΥ Μαγδαληνή, ΣΤΕΦΑΝΗΣ Λά
μπρος, ΣΚΑΡΤΑΑΟΥ Ξανθή, ΤΟΥΑΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Γεώργιος, ΤΣΑΚΙΡΗ Μαριλένα, ΤΗ-

ΛΕΛΗ Κων/να, ΤΣΕΝΕ Μαρία, ΤΣΕΡΠΕ 
Σοφία, ΤΣΙΟΥΓΚΡΑΝΑΣ Κων/νος, ΤΣΟΥ
ΜΑΚΑ Ολγα, ΦΩΚΑΣ Κων/νος και ΨΑΡ
ΡΗΣ Κων/νος.

Β 'Λ υ κ ε ίο υ :
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Σταμάτιος, ΒΑΪΤΣΗ 

Κων/να, ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΣ Αντώνιος, ΔΑ- 
ΣΚΑΛΑΚΗΣ Νικόλαος, ΔΕΓΕΡΜΕΤΖΟ- 
ΓΛΟΥ Έλλη - Ζωή, ΚΑΤΣΑΡΑΣΔημήτριος, 
ΚΟΚΚΩΝΗ Μαρία, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Αι
κατερίνη, ΛΟΥΡΗ Αριστέα, ΜΙΧΟΥ Ευανθί
α, ΠΑΛΛΑ Δήμητρα, ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΑΟΥ 
Αναστασία, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Λαμπρινή, 
ΡΑΜΜΟΣΑναστάσιος, ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ Αγγε
λος, ΣΤΕΦΑΝΗΣ Ελευθέριος, ΣΤΥΑΙΑΡΑΣ 
Δημήτριος, ΤΣΩΑΗ Μαριάννα, ΧΑΛΒΑ
ΤΖΗ Ευτυχία και ΧΑΤΖΗΣ Σωτήριος, 
ΨΥΛΛΟΥ Μαρία.

Α'Λυκείου:
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Αλέξανδρος, ΔΟΥΚΙΑ- 

ΝΤΖΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΚΑΡΑ ΜΠΑΑΗ Σο
φία, ΚΟΑΙΑΚΗ Χρυσή, ΚΟΡΟΜΗΛΑ Αι
κατερίνη, ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Αντωνία, ΛΑ- 
ΜΠΡΟΥΣΗ Γεωργία - Βιργινία, ΑΕΝΤ- 
ΖΙΟΥ Μαρία, ΜΑΚΡΗΣ Ιωάννης, ΜΠΙΚΑ 
Παναγιώτα, ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΑΟΣ, Κων- 
νος, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΑΟΥ Ευδοκία, ΠΑΥΑΙ- 
ΔΟΥ Δέσποινα, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ Χρυ
σαυγή, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ασπασία, ΣΠΑΝΟΥ 
Κων/να, ΤΑΚΟΣ Κων/νος, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ- 
ΑΟΠΟΥΛΟΥ Κυριακή- Γεωργία, ΤΣΑΚΑ- 
ΑΗΣ Ευάγγελος, ΤΣΑΚΙΡΗ Χριστίνα, 
ΤΣΕΝΕΣ Ευάγγελος, ΤΣΟΥΚΑΑΗ Εμμα- 
νουέλα, ΦΙΛΩΝ Ασημίνα-Μαρία, ΧΑΛΒΑ- 
ΝΤΖΗΣ Κων/νος και ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ 
Ευτυχία.
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ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

Με πρωτοβουλία του Ομίλου Φίλων Α
στυνομίας Βορείων Προαστίων αγορά
σθηκαν και προσφέρθηκαν στο Α.Τ. Κηφι
σιάς δύο επιβατηγό αυτοκίνητα και μια 
μοτοσικλέτα, προκειμένου να βοηθήσουν 
στο έργο αστυνόμευσης της πόλης της Κη
φισιάς.

Η ιδέα ανήκε στον ε.α Ναύαρχο κ. Δη- 
μήτριο Δούση ο οποίος εισηγήθηκε το θέ
μα στον Όμιλο που έλαβε τη σχετική από
φαση συγκροτώντας ειδική επιτροπή από 
τον πρόεδρο τυου Ομίλου κ. Παναγιώτη 
Μανωλόπουλο, τον κ. Προκοπή Σωτηριά- 
δη και Κωνσταντίνο Καραθανάση που α
πευθύνθηκε εγγράφως στους κατοίκους 
της πόλεως για την οικονομική τους συν
δρομή με αποτέλεσμα σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα να συγκεντρωθεί το α- 
παιτούμενο χρηματικό ποσόν για την αγο
ρά των οχημάτων.

Στην τελετή που οργανώθηκε ο Διοικη
τής του Α.Τ. Αστυν. Υποδ/ντής Δημήτριος 
Μπουλούκος αφού παρέλαβε τα οχήματα 
ευχαρίστησε τους κατοίκους της περιοχής 
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Ο
μίλου και στους πρωτεργάτες του εγχειρή
ματος. Στην τελετή παράδοσης - παραλα
βής παρευρέθηκαν ο Γεν. Γραμματέας του 
Υπουργείου κ. Δημήτρης Ευσταθιάδης, ο 
Β’ Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτη
γος κ. Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος, ο 
Γεν. Αστυν. Δ/ντής Αττικής Υποστράτη
γος κ. Γεώργιος Σκαλτσάς, ο Δ/ντης της 
Δ.Α.Α.Α. Ταξίαρχος κ. Ιωάννης Ριζάς, ο 
Αστυν. Δ./ντής κ. Μακρυαλέας και πλήθος 
καλεσμένων.

πρόσωπο του Έλληνα Αστυνομικού με τις 
ανθρώπινες ευαισθησίες του. Συνεχίζο
ντας, μίλησε με θέρμη για την κύρια απο
στολή της Αστυνομίας που είναι η προά
σπιση της ζωής, της περιουσίας και των 
δικαιωμάτων του πολίτη. “Στόχος μας εί
ναι να κάνουμε τον πολίτη να μας αισθάνε
ται δίπλα του, να μας εμπιστεύεται, να μας 
βλέπει ως συμπαραστάτες και φίλους του. 
Σ ' αυτήν την προσπάθεια που πιστεύω έχει 
αρχίσει να αποδίδει αποτελέσματα, συμ
βάλλει θετικά η Σχολή Χορού της Δ.Λ.Π. με 
τις συχνές και ποικίλες κοινωνικές εκδηλώ
σεις που πραγματοποιεί".

Ο Διευθυντής της Δ.Α.Π. Ταξίαρχος κ. 
Σπυρίδων Τσάκος έδωσε τα θερμά συγχα
ρητήριά του στα παιδιά που διαθέτουν τον 
ελεύθερο χρόνο τους μαθαίνοντας παρα
δοσιακούς χορούς, στους γονείς, στους δα

σκάλους αστυνομικούς Ηλία Ολύμπιο, 
Δημήτριο Σκλαβούνο και Ρούλα Σκλα- 
βούνου, στην υπεύθυνη της Σχολής κ. Λί- 
τσα Νιαρχάκου προτείνοντας τη συνέχεια 
της προσπάθειας με τον ίδιο ζήλο.

Κάνοντας απολογισμό της χρονιάς που 
πέρασε, στάθηκε ιδιαίτερα στα στατιστικά 
μεγέθη που φανερώνουν τη μείωση της ε
γκληματικότητας στην περιοχή του Πει
ραιά ευχαριστώντας από καρδιάς τους α
στυνομικούς που ανήκουν στη Διεύθυνση 
για τις προσπάθειες που κατέβαλαν και για 
τις προσπάθειες που θα καταβάλλουν για 
μια πιο ασφαλή πόλη.

Στη συνέχεια της βραδιάς τα παιδιά της 
Σχολής παρουσίασαν ένα μικρό δείγμα της 
δουλειάς τους και κατενθουσίασαν για μια 
ακόμα φορά το φιλοθεάμων κοινό με τη 
χορευτική τους δεινότητα..

ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ ΣΤΗ Α.Α.ΠΕΙΡΑΙΑ

Την παραδοσιακή πρωτοχρονιάτικη πίτ
τα έκοψε η Σχολή Χορού της Δ/νσης Α
στυνομίας Πειραιά μέσα σε κλίμα ευφορί
ας και χαράς που ενδυνάμωνε η συντριπτι
κή παρουσία των παιδιών αστυνομικών 
της Δ/νσης που απαρτίζουν τη Σχολή.

Ευχάριστη έκπληξη και ιδιαίτερη τιμή 
για τους γονείς των παιδιών και τους πα- 
ρευρισκομένους ήταν η παρουσία του Α’ 
Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Α
ντιστράτηγου κ. Γεωργίου Πλάκα ο οποί
ος ως τιμώμενο πρόσωπο έκοψε την πίττα. 
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο κ. Α’ Υπαρ
χηγός αναφέρθηκε με τα κολακευτικότερα 
λόγια για τη Σχολή Χορού και τις προσπά
θειες που γίνονται για να συνεχισθούν οι 
παραδόσεις μας.

Μίλησε για κοινωνικές εκδηλώσεις της 
Δ.Α. Πειραιά που δείχνουν το αληθινό

106 -  Αστυνομική Επιθεώρηση - Φεβρουάριος 2000



ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στην Ιερή Μητρόπολη Θεσσαλονίκης 
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση κατά την ο
ποία ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Πα
ναγιότατος κ.κ. Παντελεήμων Β’ παρουσία 
του Γεν. Αστυν. Δ/ντή Θεσσαλονίκης Υπο
στράτηγου κ. Κωνσταντίνου Οικονόμου 
παρέδωσε το χρηματικό ποσόν του 
1.000.000 δραχμών στο Δ/ντή της Δ/νσης 
Τροχαίας Θεσσαλονίκης Αστυν. Δ/ντή κ. 
Νικηφόρο Τζατζάκη προκειμένου να χρη
σιμοποιηθεί για την κάλυψη των υπηρεσια
κών αναγκών της Δ/νσης Τροχαίας. Ο Πα
ναγιότατος εξέφρασε τις θερμές ευχαριστί
ες του για την συμβολή της Αστυνομίας 
στη διατήρηση της κοινωνικής γαλήνης και 
την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. 
Ο Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης εξέφρασε το σε
βασμό και την ευγνωμοσύνη του διότι η 
προσφορά του Παναγιότατου δίνει κουρά
γιο και θάρρος σε όλους τους αστυνομικούς 
για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ 
ΣΤΗΝ Α.Δ. ΡΟΔΟΠΗΣ

Η Α.Δ. Ροδόπης τηρώντας το έθιμο έκο
ψε την πρωτοχρονιάτικη πίττα στην αί
θουσα τελετών της Νομαρχίας Ροδόπης ό
που παρέστησαν οι τοπικές αρχές και πλή
θος κόσμου που με την παρουσία τους εξέ- 
φρασαν την εκτίμησή τους στην Ελληνική 
Αστυνομία.

Με την ευκαιρία της γιορτής αυτής ο 
Διευθυντής της Α.Δ. Ροδόπης κ. Γεώργιος 
Κόκκινης ανέγνωσε συνοπτική έκθεση 
των πεπραγμένων της Διεύθυνσης και στη 
συνέχεια βραβεύτηκαν για την κοινωνική 
τους προσφορά ο Αστυφύλακας Αθανά
σιος Καραγιαννίδης που υπηρετεί στο Τ. Α. 
Κομοτηνής, οι πρωτεργάτες της ίδρυσης 
του σωματείου συνταξιούχων αστυνομι
κών και ο ιδιώτης Ευστράτιος Σερόγλου 
που συνέδραμε στο έργο της Ελληνικής Α
στυνομίας στην περιοχή με την αφιλοκερ
δή προσφορά του στην κατασκευή σύγ
χρονου χώρου κράτησης των λαθρομετα
ναστών.

Η ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΣΤΗ Γ.Α.Δ.Α.

Εβδομήντα σπουδαστές της Σχολής Ε
θνικής Αμυνας επισκέφθηκαν πρόσφατα 
το μέγαρο της Γ.Α.Δ.Α. συνοδευόμενοι α
πό το Διοικητή Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο 
Βλάσση.

Τους σπουδαστές υποδέχθηκε εκ μέρους 
του Γ ενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττι

κή Υποστράτηγου κ. Γεωργίου Σκαλτσά ο 
Υποδ/ντής της Γ.Α.Δ.Α. Ταξίαρχος κ. Ηλί- 
ας Βλαχογιάννης ο οποίος αντάλλαξε ανα
μνηστική πλακέτα του Σώματος με τον 
Τμηματάρχη της Σχολής. Στη συνέχεια, ε
ντός του αμφιθεάτρου έγινε ενημέρωση

των σπουδαστών από τον Δ/ντή της Αμε
σης Δράσης Αττικής Ταξίαρχο κ. Σπυρίδω
να Τουντόπουλο, τον Υποδ/ντή της Δ/νσης 
ασφάλειας Αττικής Ταξίαρχο κ. Παναγιώ
τη Καλοφωλιά και τον Ταξίαρχο Βασίλειο 
Κουτσιούμπα.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Τ.Δ.Α. Γρεβενών
Συγκεντρώθηκε το χρηματικό ποσόν 

των 250.000 δραχμών από φιλικό αγώνα 
ποδοσφαίρου με την ομάδα Πυρσού Γ ρε
βενών και τμηματικά αποδόθηκαν στο 
σύλλογο ατόμων με ειδικές ανάγκες, στο 
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γρεβενών 
για τις ανάγκες του Γηροκομείου και στα 
παιδιά της Γιούνισεφ. Επί πλέον τυπώθηκε 
ξύλινο ημερολόγιο με την εικόνα του Αγ. 
Αρτεμίου που διανεμήθηκε στις αρχές της 
πόλης.

Τ.Δ.Α. Κομοτηνής
Αντιπροσωπεία Δοκίμων επισκέφθηκε 

το 2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής και σε χρι
στουγεννιάτικη εκδήλωση διανεμήθηκαν 
δώρα στους μαθητές και δωρίθηκε ένα 
στερεοφωνικό συγκρότημα. Την ίδια ημέ
ρα επισκέφθηκε το Τ.Δ.Α. η χορωδία του 
Συλλόγου Βυζαντινής Μουσικής της πό
λης και έψαλλε βυζαντινούς ύμνους. Τις ε
πόμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε εμφύ
τευση εκατοντάδων δέντρων στις εγκατα
στάσεις του Τ.Δ.Α. από εκπαιδευόμενους.

Τ.Δ.Α. Ξάνθης
Πραγματοποιήθηκε η τελετή αγιασμού 

πρωτοστατούντος του Μητροπολίτη Ξάν
θης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμονος.

Τ.Δ.Α. Αμυγδαλέζας
Μετά από προαιρετικό έρανο των εκ

παιδευτών και γυναικών Δοκίμων Αστυ
φυλάκων συγκεντρώθηκε και προσφέρθη- 
κε συμβολικά χρηματικό ποσόν σε σει
σμόπληκτο αστυνομικό του οικείου Τ.Δ.Α. 
παρουσία αντιπροσωπείας βαθμοφόρων 
και Δοκίμων υπό του Προϊσταμένου της 
Θρησκευτικής Υπηρεσίας Πανοσιολογιό
τατου π. Νεκταρίου Κιούλου. Οι άνδρες 
Δόκιμοι Αστυφύλακες συγκέντρωσαν εθε
λοντικά ικανό χρηματικό ποσόν που διετέ- 
θη σε άπορη πολύτεκνη οικογένεια της Ν. 
Μάκρης.

Τ.Δ.Α. Καρδίτσας
Με εθελοντικό προαιρετικό έρανο το 

εκπαιδευτικό προσωπικό και οι Δόκιμοι Α
στυφύλακες συμπαραστάθηκαν σε σει
σμοπαθή 2ετή Δόκιμο Αστυφύλακα συνά
δελφό τους.

Τ.Δ.Α. Σητείας
Συγκεντρώθηκε το χρηματικό ποσόν 

των 55.000 δραχμών από προαιρετικό έ
ρανο και δόθηκαν στο φιλόπτωχο ταμείο 
του Δήμου Σητείας και στο σχολείο παι
διών με ειδικές ανάγκες.

Τ.Δ.Α. Κομοτηνής
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Κ.Ε.Ε1.Φ. Αμαρουσίου
Αντιπροσωπεία εκπαιδευομένων επι- 

σκέφθηκε το Σπίτι Φιλοξενίας του Συλλό
γου “χαμόγελο του Παιδιού” και πρόσφε- 
ρε δώρα στα απιδιά με χρήματα που συ
γκεντρώθηκαν από εθελοντικό έρανο.

Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου
Πραγματοποιήθηκε προαιρετικός έρα

νος μεταξύ των Δοκίμων Αστυφυλάκων με 
σκοπό την οικονομική ενίσχυση παιδιών 
με ειδικές ανάγκες.

Ορχήστρα και χορωδία που συγκροτή
θηκαν από τους εκπαιδευόμενους έψαλαν 
τα κάλαντα σε πρόσωπα και φορείς της πό
λης. Πραγματοποιήθηκε επαφή με τη Μη
τρόπολη Ρεθύμνης για τη δημιουργία του 
θεσμού της ανάδοχης οικογένειας ή του 
μοναχικού ατόμου.

Ο θεσμός θα λειτουργήσει σε εθελοντι
κή βάση και αφορά στην ηθική και ψυχο
λογική υποστήριξη συνανθρώπων από Δο
κίμους Αστυφύλακες.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΡΟΔΟΠΗΣ

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η 5η τα
κτική συνέλευση της Ένωσης αστυνομι
κών Ροδόπης κατά τη διάρκεια της οποίας 
τιμήθηκε ο Ανθυπαστυνόμος Παναγιώτης 
Πατρωνίδης ως πρώτος εν ενεργεία μέλος 
της Ένωσης που εκλέχθηκε Δημοτικός 
Σύμβουλος στο Δήμο Αιγείρου.

Στους εκπροσώπους των Μ ΜΕ απονε- 
μήθηκαν συμβολικά δώρα για την προ
σφορά τους στην αντικειμενική ενημέρω
ση σχετικά με τα ζητήματα που απασχο
λούν την Ένωση και στη συνέχεια έγινε ε
νημέρωση από τους εκπροσώπους της Ο
μοσπονδίας κ.κ. Απόστολο Ρίζο και Κων
σταντίνο Αντωνίου για θέματα οικονομι
κά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά.

Στο τέλος εκδόθηκε ψήφισμα σχετικό με 
την αποκατάσταση των αποταχθέντων για 
συνδικαλιστικούς λόγους αστυνομικών, 
για την απεμπλοκή των αστυνομικών από 
ξένα προς την αποστολή τους καθήκοντα, 
για την εκπροσώπηση στα συλλογικά όρ
γανα λήψης αποφάσεων, για την πειθαρχι
κή και ποινική δίωξη όσων αρνούνται να 
εφαρμόσουν το ΠΔ28/86, για την αναμόρ
φωση και τον εκσυγχρονισμό του νομοθε
τικού πλαισίου χρήσης όπλων και για συ
γκεκριμένα τοπικά προβλήματα που απα
σχολούν τους αστυνομικούς που υπηρε
τούν στο νομό Ροδόπης. □
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Με πρωτοβουλία της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Ιονίων Νήσων, πραγματοποιήθηκε 
ημερίδα με θέμα “Σ ύνταγμα  και Σώματα Ασφαλείας”. Βασικοί ομιλητές ήταν ο καθηγητής  

του Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ανδρέας 
Αημητρόπουλος και ο ΑντιπρόεδροςΠ.ΕΝΑ Α. και Πρόεδρος της Έ νωσης Αξιωματικών 

Αστυνομίας Δ. Ελλάδας Αστυνόμος Β ’ Αριστείδης Ανδρικόπουλος. Η  εκδήλωση έγινε στα 
πλαίσια ενημέρωσης των πολιτών και των συναδέλφων για  το νομικό χαρακτήρα και τη

φύση της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ε πιμέλεια: 
Α νθ/μος Κων/νος Κούρος
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Ύστερα από πολλή απαντοχή, ήρθε τέλος πάντων η άνοιξη. Άρχισε η γλυκύτητα του καλοκαιριού.
Ηλιος! Χαρά Θεού! Όλα είναι χαρούμενα, ο ουρανός, η στεριά, η θάλασσα, 

τα βουνά, τα δένδρα, τα ζώα, τα πουλιά, οι άνθρωποι.
Ακόμα κι οι άψυχες και ψυχρές πέτρες σαν να μιλούνε, σαν να τραγουδούνε από χαρά.

Τώρα δεν υπάρχει κανένα άψυχο. Ευχαριστούνε τον ζωοδότη που τους δίνει τη ζωή, για να χαίρονται. 
Ευχαριστούμε κι εμείς οι άνθρωποι τον Χριστό που αναστήθηκε, για το μεγάλο δώρο της ζωής που μας χάρισε και 

για τη φλέβα της χαράς που αναβρύζει μέσα στην καρδιά μας, 
κι ευφραινόμαστε από τη θαυμαστή πλάση του, μαζί μ' όλα τα πλάσματά του.

Σήμερα, σαν να μεταμορφωθήκαμε όλοι σε Αγγέλους, και δοξολογούμε τον Κύριο, που είπε στον Ιώβ:
“Τον καιρό που γινήκανε τα άστρα, με υμνήσανε με τις φωνές τους όλοι οι Άγγελοί μου”.
Τώρα, τον υμνούν όχι μοναχά οι Αγγελοι, που τότε μονάχα εκείνοι είχανε πλασθεί, 

αλλά κι οι άνθρωποι, κι όσα άλλα πλάσματα πλασθήκανε ύστερα από τους Αγγέλους.

Ο λόκληρη η κτίση δο
ξάζει. Εκείνον που, 
με την παντοδυναμία 

του, την έβγαλε από το χάος κι 
από το σκότος της ανυπαρξίας. 
Κοιτάζοντας αυτή την εξαίσια 
κτίση, που είναι στον αιώνα 
καταστολισμένη με αμέτρητες 
χάρες, ο νους μου πηγαίνει πά
λι, αυτές τις αγιασμένες ανοι
ξιάτικες μέρες, στον Θεό, που 
είπε στον Ιώβ: “Θα σε ρωτή
σω, κι εσύ θα μου αποκριθείς: 
Που ήσουνα τον καιρό που θε
μελίωνα τη γη; Πες μου το, αν 
έχεις γνώση... Έφραξα τη θά
λασσα με καστρόπετρες, της έ
βαλε, σύνορα, και της είπα: Ως

εδώ θάρθεις και άεν θα πας πα
ραπέρα, και μέσα στον εαυτό 
σου θα σκάζουνε τα κύματά 
σου. Ή μαζί σου έβαλα τάξη στο 
χάραγμα της αυγής; Κι ο αυγε
ρινός γνωρίζει την τάξη του... 
Ή  μήπως ξέρεις το δίχτυ της 
Πούλιας και τον φράχτη του Ω- 
ρίωνα, ή γνωρίζεις τα γυρίσμα
τα του ουρανού; Ή θα φωνά
ζεις το σύννεφο και θάρθει, και 
θα σε υπακούσει και θα ρίξει 
φοβερή νεροποντή; Ή θα στεί- 
λεις τα ’ αστροπελέκια και θα 
τρέξουνε; Ποιος έδωσε στις γυ
ναίκες τη σοφία τα ’ αργαλιού 
και τη γνώση στο κέντημα; Ή α
πό τη δική σου φώτιση στέκεται

ακίνητο το γεράκι και πετά, κοι
τάζοντας κατά τη νοτιά; Ή, με 
τη δική σου προσταγή ψηλώνει 
στον ουρανό ο αητός, κι ο α
γιούπας (γυψ) κάθεται απάνω 
στη φωλιά του και κλωσσά, που 
είναι κανωμένη στην άκρη στον 
βράχο, κι από κει γυρεύει να 
βρει τη τροφή του; Τα μάτια του 
από μακριά σημαδεύουνε... ”.

Φέροντας στον λογισμό μου 
αυτά τα λόγια του Θεού, αι
σθάνομαι τη φύση, φύση αγια
σμένη, ιερό έργο του παντοδύ
ναμου Θεού, που δημιουργώ
ντας την, έχυσε την αγάπη του 
μέσα σε κάθε πλάσμα, στις 
φλέβες της γης, στις φλέβες

της θάλασσας, στις φλέβες των 
ζώων και των ανθρώπων.

Κάθουμαι στο μικρό περιβο
λάκι μας, και μέσα στην ησυχί
α που είναι γύρω μου, νοιώθω 
μυριάδες πλάσματα, φωνές 
που δεν ακούγεται, και που έρ- 
χουνται όχι μόνο από τα ζω
ντανά που βρίσκουνται μα
κριά, αλλά κι από τα χρωματι
στά λουλούδια, από τα χλωρά 
και καινούρια φύλλα των δέ
ντρων, από τα σκαθάρια, από 
τα μαμούδια, από τα πεταλού- 
δια κι από τα μυγάκια που τρι
γυρίζουνε πετώντας ανάμεσα 
στα δροσερά άνθια και στις 
πρασινάδες. Μοναχά τα που-
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λάκια τα’ ακούγω να κελαϊ- 
δούν με τα’ αυτιά μου. Όλα σή
μερα είναι ευτυχισμένα.

Η ατμόσφαιρα είναι ζεστή 
και μοσκοβολημένη, κι ο αγέ
ρας μπαίνει δροσερός μέσα 
σου και φτάνει ως την καρδιά 
σου. Από μέσα της έχουμε φύ
γει τα πάθη που τη μολεύανε, 
κι απόμεινε καθαρή. Κι ούτε 
να νοιώσεις καν μπορείς πια τι 
θα πει κακία. Μέσα σε μια τέ
τοια βλογημένη πλάση, δε 
μπορεί να υπάρχουνε άνθρ
ωποι φθονεροί, ραδιούργοι, μι- 
κρολόγοι, φιλοκατήγοροι, αχά
ριστοι, αιμοβόροι. Η κακία 
σου φαίνεται σαν ψευτιά, σαν 
ένας βραχνάς που σκόρπισε, 
και δεν υπάρχει πια στον κό
σμο.

Ωστόσο, λίγο παραπέρα από 
τούτο το μικρό περιβολάκι, 
που είναι τρυπωμένο ανάμεσα 
σε μικρά σπίτια και σε μαντρό- 
τοιχους, ουρλιάζει το ανύστα- 
χτο τέρας που λέγεται ζωή, 
κοινωνία και πολιτισμός, η σα
τανική τούτη μηχανή που την 
έκανε η πονηρή διάνοια τ’ αν
θρώπου. Την έκανε για να την 
έχει σκλάβα του, μα εκείνη τον 
άρπαξε στις ρόδες της, τον 
μπέρδεψε στα γρανάζια της, 
και τον στριφογυρίζει δίχως έ
λεος. Τον ζάλισε σαν τον σκύ
λο που κυνηγά την ουρά του. Ο 
δυστυχής παραπατά ζαλισμέ
νος, λαχανιασμένος, μισοπεθα
μένος, μα ωστόσο, αυτό το 
κουρέλι θαρρεί πως γίνεται θε
ός, τρισευτυχισμένος εξουσια- 
στής της γης και τ ’ ουρανού, 
σκλάβος που έκανε ο ίδιος τις 
αλυσίδες που είναι δεμένος για 
πάντα.

Κατεβαίνω στη Βαβυλώνα 
όσο μπορώ πιο σπάνια, κι όπο- 
τε κατέβω στους μεγάλους 
δρόμους, κινδυνεύω να χάσω 
τον εαυτό μου. Συλλογίζουμαι 
τη φωλιά μου, το κηπάκι μου, 
τα πουλάκια, τις πεταλούδες, 
τα μερμήγκια, τα μυγάκια, όλα 
αυτά τα ξεχασμένα πλάσματα 
που είναι σαν εμένα τιποτένια 
και βιάζουμαι να γυρίσω πίσω. 
Στην πολιτεία σαν να είμαι ξέ
νος και ξενητεμένος, σαν να 
ήρθα πρώτη φορά σε μεγαλό- 
πολη. Οι φάτσες που έχουνε οι 
άνθρωποι είναι δίχως έκφρα
ση. Μου φαίνουνται τόσο ξέ

νοι, που λες και βρίσκουνται 
στην άλλη άκρη του κόσμου, 
κι ακόμα μακρύτερα. Μακριά, 
πολύ μακριά! Άλλης φυλής άν
θρωποι, άλλα φερσίματα. Άλ
λα μυαλά, άλλα αισθήματα, α
πότομοι, ασυμπάθητοι, αδιά
φοροι, πεθαμένοι!

Μαζεύονται κοπάδια-κοπά- 
δια στα σταυροδρόμια, και περι
μένουμε ν ανάψει το πράσινο 
φανάρι για να περάσουνε αντί
κρυ. Στριμώχνουμαι κι εγώ ανά- 
μεσά τους, σαν κανένα γίδι μέ
σα στα γίδια. Σαν να βρισκόμα
στε στην Δευτέρα Παρουσία!

Άλλα κοπάδια σπρώχνου- 
νται μπροστά στις εκκλησιές 
της νέας θρησκείας, στους κι
νηματογράφους. Οι πόρτες, τα 
τζάμια κι οι τοίχοι είναι γεμά
τοι από γυμνές γυναίκες ζω
γραφισμένες. Ένα κορμί έδωσε 
ο Θεός στον άνθρωπο, και μ’ 
αυτό τρώγεται μέρα -νύχτα. Το

γυρίζει από δω, το γυρίζει από 
κει, το μισογυμνώνει, το ξεγυ
μνώνει ολότελα, ξανά το μισο- 
ντύνει, κι έτσι βασανίζεται, δεν 
ξέρει τι να το κάνει. Ε, κακορ- 
ρίζικε άνθρωπε, το ξεγύμνω
σες, το γύρισες από δω κι από 
κει. Κι έπειτα, τι έκανες τάχα; 
Το βρώμισες, το μόλεψες, το 
κουρέλιασες, το ρεζίλεψες, κι 
ακόμα δεν ησύχασες! Θεάματα, 
πυροτεχνήματα, ταινίες, σαρκο- 
λατρία, εξαχρείωση, ζωή δίχως 
καμιά ουσία. Αεν πας ν ’ απο
γευτείς λίγη αληθινή ζωή, παρά 
κλείνεσαι μέσα στα σκοτεινά 
μπουντρούμια και πασκίζεις να 
ψευτοζήσεις με τους ίσκιους, με 
τις φωτογραφίες! Τι καταδίκη 
έπαθες! Τι κατάντημα, και δεν 
το κατάλαβες! “Άνθρωπος, εν 
τιμή ων ου συνήκεν. Κατελογί- 
σθη τοις κτήνεσιν τοις ανοήτοις 
και ωμοιώθη αυτοίς". “Ο άν

θρωπος, ενώ πλάσθηκε τιμή μέ
νος, δεν το κατάλαβε. Λογαριά
σθηκε μαζί με τα ζώα τα άλογα, 
κι έγινε ένα μ ’ αυτά

Η Αθήνα δεν είναι πια μια 
πολιτεία ελληνική, κι ας λέμε 
ό,τι θέλουμε. Μήτε οι άνθρω
ποι, μήτε τα χτίρια. Ο ήλιος έ- 
λειψε. Ο αγέρας βρώμισε. Απο
ρείς πως αλλάξανε όλα μέσα σε 
λίγα χρόνια, και δεν έμεινε τί
ποτα που να θυμίζει πως βρί
σκεσαι στην Ελλάδα. Μα δεν 
μοιάζει μήτε με ανατολίτικη 
πολιτεία, όπως ήτανε τον καιρό 
που την είχανε οι Τούρκοι. Εί
ναι ένα μάζεμα από χτίρια ξενό
φερτα, που και στον τόπο τους 
είναι ολότελα άψυχα, παγωμέ
να, ανέκφραστα, όπως ανέκ
φραστοι γινήκανε κι οι άνθρω
ποι. Έτσι είναι οι “διεθνείς πό
λεις και οι διεθνείς άνθρωποι”, 
που είναι το καύχημα της “διε
θνούς κοσμογονίας”, π’ ανάθε

μά τους, που έχει κάνει τη ζωή 
ένα πράγμα άνοστο, αμύριστο, 
ανέκφραστο, κρύο κι ασυμπά- 
θιστο. Είναι η ζωή αποστειρω
μένη από κάθε αίσθημα, από 
κάθε πνευματικό σκίρτημα, από 
κάθε ζέστα της καρδιάς.

Κοιτάζω τα διάφορα χτίρια 
που στέκουνται σαν τους κρα
τήρες του φεγγαριού, ασυγκί
νητα, άπονα στον άνθρωπο 
που τάφτιαξε, αδιάφορα, χωρίς 
να τα γλυκαίνει η αγάπη. Έ 
χουνε όλες τις ευκολίες και τις 
αναπαύσεις, είναι γεμάτα κου
μπιά, μα είναι σαν αρχοντικοί 
τάφοι. Μέσα τους δεν υπάρχει 
κανενός είδους ποίηση, να ζε
σταίνει την καρδιά τ’ ανθρώ
που. Είναι κάτι αδιάφορες κι α
νέκφραστες μηχανές, έρημες 
από αγάπη. Είναι οι κατοικίες 
του σημερινού ανθρώπου, που 
ξεπλύθηκε και ξεγυμνώθηκε α

πό κάθε αίσθημα. Είναι οι κα
τοικίες του γυάλινου ανθρώ
που. Τέρατα κανωμένα με σί
δερα και με τζάμια. Ψυγεία για 
να συντηρούνται μέσα σ’ αυτά 
τα ψυχικά και πνευματικά πτώ
ματα. Κι αυτή τη δουλειά την 
κάνουνε οι μεγάλοι αρχιτέκτο
νες, και τη λένε αρχιτεκτονική: 
σίδερα, τζάμια και πάγος! Από 
αυτά τα βουβά κουτιά λείπει 
κάθε ανθρώπινη πνοή. Μηχα
νές νεκρές και παγωμένες. Τι 
συγκέντρωση μπορεί νάχει έ
νας άνθρωπος στον εαυτό του, 
αφού κάθεται μέσα στα γυα
λιά, και βλέπουνε απ’ έξω ακό
μα και την τρίχα που θα πέσει 
από τα μαλλιά του; Γυάλινοι 
άνθρωποι, γυάλινα σπίτια. Με 
τον καιρό, θα γίνουνε κι οι άν
θρωποι διαφανείς σαν τα τζά
μια, και θα βλέπει ο ένας τι γί
νεται μέσα στον άλλον, τι συλ
λογίζεται, τι έφαγε, τι ήπιε, 
πως δουλεύουνε τα πνευμόνια 
και το στομάχι του, πως χτυπά 
η καρδιά του... Αλλά ξέχασα 
πως δεν θάχει πια καρδιά, κι 
ούτε αίμα, μήτε αισθήματα. 
Αυτά θα είναι πράγματα που 
τα είχε η παλιά μάρκα του αν
θρώπου, και που πάλιωσε πια 
σήμερα.

Λένε πως εμείς είμαστε του 
παλιού καιρού, και πως δε μπο
ρούμε να καταλάβουμε τη σύγ
χρονη ζωή. Αυτό δεν το κρύ
βουμε, όπως φαίνεται από τού
τα που γράφω. Αλλά, γι’ αυτό 
ίσια - ίσια είμαστε πολύ καλά. 
Πάρα πολύ καλά μάλιστα!

Σήμερα, όπως φαίνεται, τε
λείωσε η ιστορία του ανθρώ
που, κι εμείς δεν θέλουμε να 
τον αποχωριστούμε αυτόν τον 
αγαπημένον άνθρωπο. Θέλου
με να σώσουμε αυτό το είδος 
που πάγει να χαθεί, όπως σβή
σανε τα μαμούθ, οι πλειστό- 
σαυροι κι οι πτεροδάκτυλοι. Ο 
σημερινός άνθρωπος, που είναι 
άνθρωπος λίγο - πολύ μονάχα 
στο εξωτερικό του, ας δώσει 
στον εαυτό του όποιο όνομα 
θέλει, αφού δεν καταδέχεται 
να λέγεται άνθρωπος. Γιατί, ό
πως λέγει, τον ξεπέρασε τον 
άνθρωπο. □

* Από το βιβλίο του “Μυστικά 
Άνθη" εκδ. Αλ. & Ε. ΙΙαπαδημη- 
τρίου.

Ε να κορμί έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, 

και μ ’ αυτό τρώγεται μέρα -νύχτα.

Το γυρίζει από δω, το γυρίζει από κει, 

το μισογυμνώνει, το ξεγυμνώνει ολότελα, 

ξανά το μισοντϋνει, κι έτσι βασανίζεται, 

δεν ξέρει τι να το κάνει.
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Η πρόκληση της προσαρμογής
Πανάρχαιο το δίλημμα
Ποιές είναι οι διαδικασίες προσαρμογής 

Ευτυχισμένοι εκείνοι που προσαρμόζονται ή εκείνοι που προτιμούν το περιθώριο

Τον Δρα ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Καθηγητή τον Παν. Μακεδονίας

ποτελεί δεδομένο 
αλλά και επιστημο
νικά επιβεβαιωμένη 

διαπίστωση ότι εμείς οι άνθρω
ποι, όπως όλοι οι άλλοι ζωντα
νοί οργανισμοί πασχίζουμε α
διάκοπα να ικανοποιήσουμε τις 
ανάγκες μας κατά τον ένα ή άλ
λο τρόπο μέσα από τα δεδομέ
να του φυσικού περιβάλλοντος 
στο οποίο ζούμε και δρούμε.

Εμείς, όμως, σε αντίθεση με 
όλους τους άλλους οργανι
σμούς έχουμε ανάγκες που δεν 
ανήκουν ούτε και μπορεί να ι
κανοποιηθούν από το Φυσικό 
μας περιβάλλον ακριβώς επει
δή προέρχονται από το “τεχνι- 
τό” από το ανθρώπινο ψυχο- 
κοινωνικό περιβάλλον στο ο
ποίο γεννιόμαστε και ζούμε. 
Πασχίζουμε να ικανοποιήσου
με ανάγκες συναισθηματικής 
φύσης (ασφάλεια, αποδοχή, α
νταπόκριση, εκτίμηση, έρωτα 
κοκ) αλλά και κοινωνικοοικο
νομικής φύσης (αναγνώριση, 
επιτυχία, πραγμάτωση, ολο
κλήρωση κοκ). Σε τελιίτή ανά
λυση τα πάντα αποτελούν θέμα 
προσαρμογής - προσαρμόζου
με τα ρολόγια μας σε κάποιο 
σταθερό χρόνο, προσαρμόζου
με τα παράθυρα ή τις πόρτες 
στη θέση τους, προσαρμόζου
με “...τα πόδια μας ως εκεί που 
φτάνει η κουβέρτα μας...”.

Με άλλα λόγια βρισκόμα
στε, επί μονίμου βάσεως, στη 
διαδικασία της προσαρμογής 
σε εναλλασσόμενες απαιτή
σεις, καταστάσεις και δεδομέ
να του φυσικού και ψυχοκοι- 
νωνικού μας περιβάλλοντος.

Το μέτρο στο οποίο ένα άτομο 
θα μπορέσει να κάνει επιτυχη
μένες προσαρμογές στις απαι
τήσεις του αντικειμενικού και 
του υποκειμενικού του περι
βάλλοντος είναι απόληξη δυο 
δεδομένων, και συγκεκριμένα, 
πρώτον, των ερεθισμάτων στα 
οποία θα εκτεθεί στη διάρκεια 
της ζωής του (με ιδιαίτερη έμ
φαση στα ερεθίσματα που θα 
έχει στα παιδικά και εφηβικά 
χρόνια του το άτομο) και δεύ
τερο, των κληρονομικών και ε
πίκτητων ικανοτήτων του να 
χειρίζεται σωστά τα δεδομένα 
και να κάνει αλλαγές εκεί που 
χρειάζεται, όταν χρειάζεται και 
όπως χρειάζεται.

Μέχρι στιγμής έχουν απο
κρυσταλλωθεί δυο θεμελιακές 
απόψεις στο θέμα της ατομικής 
προσαρμογής. Η μια άποψη 
θεωρεί το άτομο υπεύθυνο για 
τις στάσεις, τις πεποιθήσεις και 
την συμπεριφορά του σε όλα 
τα επίπεδα των σχέσεών του σε 
όλη του τη ζωή. Η θέση αυτή 
τοποθετεί την έμφαση στην ι
κανότητα του ατόμου να κατα- 
στρώσει και να ακολουθήσει 
τη δίκιά του πορεία στον χώρο 
και τον χρόνο - ο άνθρωπος 
δηλ θεωρείται “κυρίαρχος της 
μοίρας του...”. II άλλη άποψη 
διατείνεται ότι οι επιλογές 
προσαρμογής που κάνει το ά
τομο, οι πεποιθήσεις, τα πι
στεύω, οι στάσεις, αλλά και η 
γενικότερη συμπεριφορά του 
καθορίζονται από προγενέστε
ρα βιώματα και εμπειρίες κα
θώς και από τα δεδομένα της 
αναπτυσσόμενης σε μόνιμη

βάση, προσωπικότητάς του κα
θώς όλα αυτά βρίσκονται σε 
δυναμική αντιπαράθεση με τα 
δεδομένα του ψυχοκοινωνικού 
του περιβάλλοντος.

Εξ απαλών ονύχων

Η διαδικασία της προσαρμο
γής ξεκινά από την παιδική η
λικία, για να μην πούμε και α
πό την βρεφική ηλικία. Στο τέ
λος της βρεφικής και παιδικής 
ηλικίας των προ σχολικών χρό
νων το παιδί ξεφεύγει από την 
αίσθηση της “μη συνειδητότη- 
τας” του εαυτού του και αρχί
ζει να αποκτά μια υποκειμενι
κή αίσθηση διαφοροποίησης 
των προσώπων του οικογενεια
κού, του φιλικού και του ξένου 
περιβάλλοντος του με αποτέ
λεσμα να γνωρίζει ότι υπάρ
χουν άτομα πιο ψηλά και πιο 
δυνατά όπως και άλλα πιο 
κοντά και πιο αδύνατα από αυ
τό. Τα ψυχοδυναμικά αποτελέ
σματα είναι ότι το παιδί δείχνει 
συνεσταλμένο, αποκτά συναί
σθηση των πράξεών του και ί
σως αρχίζει να επιδείχνει κάποια 
στοιχεία άρνησης και αντίστα
σης πράγματα που συνδέονται 
με την αυξανόμενη αίσθηση της 
συνειδητοποίησης του ΕΓΩ του.

Όλοι γνωρίζουνε ότι το μι
κρό παιδί είναι ένα πολύ εγω
κεντρικό πλάσμα. Καθώς όμως 
μπαίνει πια στο σχολικό περι
βάλλον αρχίζει να διαμορφώ
νει στάσεις και πεποιθήσεις οι 
οποίες ίσως θα αποτελόσουν 
σημαντικά στοιχεία του συναι
σθηματικού ρεπερτορίου του

αυριανού άνδρα και της αυρια
νής γυναίκας. Εφόσον οι νη
πιαγωγοί και οι δάσκαλοι και 
το περιβάλλον του Σχολείου 
λειτουργήσουν ορθά κάθε παι
δί θα μπορέσει να προσαρμο- 
σθεί στις αντικειμενικές απαι
τήσεις του περιβάλλοντος του 
και να αρχίσει να συναλλάσσε
ται με άλλα παιδιά σωστά. Ε
δώ, όμως, το κάθε παιδί θα φέ
ρει μαζί του και τα προγενέ
στερα βιώματα της βρεφικής 
και προσχολικής του ηλικίας. 
Έτσι, κάποια παιδιά θα επιδεί- 
ξουν συμπεριφορά υπερβολι
κής συστολής και φόβου απέ
ναντι σε άλλα παιδιά, ενώ άλ
λα παιδιά θα δείξουν εξουσια
στικές τάσεις απέναντι σε συμ
μαθητές και συμμαθήτριες.

Τα πρόσωπα που συνθέτουν 
το σχολικό περιβάλλον χρειάζε
ται να δώσουν στο κάθε παιδί, σε 
ισότιμη βάση, κατανόηση, αγά
πη, ζεστασιά αλλά και να απαι
τήσουν σεβασμό στις Αρχές λει
τουργίας του σχολείου, σεβασμό 
στα δικαιώματα των άλλων παι
διών καθώς και για τα αντικείμε
να του κάθε παιδιού (τσάντα, 
χαρτική ύλη, μολύβια, μαρκαδό
ροι, κάθισμα και θρανίο κοκ). Το 
ντροπαλό και συνεσταλμένο παι
δί πρέπει να το ενθαρρύνουμε να 
συμμετέχει ενεργά και να αντλεί 
ικανοποίηση από τη συμμετοχή 
στην ομάδα, ενώ το επιθετικό 
παιδί χρειάζεται να μετριάσει 
την ανταγωνιστικότητα και την 
κατακτητική του διάθεση και να 
μάθει να μοιράζεται και να ικα
νοποιείται από την ισοτιμία του 
ρόλου του.
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Το κρίσιμο σταυροδρόμι

Μπορούμε να χαρακτηρί
σουμε την εφηβεία ως το κρί
σιμο σταυροδρόμι της ζωής 
κάθε ατόμου, κάθε αγοριού και 
κοριτσιού ακριβώς επειδή εί
ναι και λεκτικά παραστατικός 
και επιστημονικά ορθός αυτός ο 
χαρακτηρισμός. Οι στάσεις που 
διακατέχουν τους έφηβους και 
οι τρόποι με τους οποίους αγό
ρια και κορίτσια αντιδρούν και 
συναλλάσσονται με άλλα πιο 
ώριμα στην ηλικία άτομα (γο
νείς, συγγενείς, καθηγητές και 
τρίτα πρόσωπα) αποτελούν ε
ξωτερίκευση των διανοητικών, 
των εγκεφαλικών αντιλήψεων 
που έχουν για το εξωτερικό 
τους περιβάλλον αλλά και εν
δείξεις της προσαρμογής τους 
στις υποκειμενικές συναισθη
ματικές τους ανάγκες και στα ε
πιβαλλόμενα από το εξωτερικό 
αντικειμενικό τους περιβάλλον.

Ο έφηβος διακατέχεται από 
την ανάγκη να απελευθερωθεί 
από τις εξαρτήσεις της παιδικής 
ηλικίας εξαρτήσεις που επικε
ντρώνονται σε μέλη της οικογέ- 
νειάς του τα οποία, όμως, συχνά 
παρασυρόμενα από τον ταχύ 
ρυθμό της καθημερινότητας δεν 
είναι σε θέση να κατανοήσουν 
ούτε και να ενισχύσουν αυτές 
τις προσπάθειες του εφήβου. 
Για τους γονείς ο έφηβος είναι, 
“...ένα πιο μεγάλο παιδί που 
χρειάζεται ακόμη την καθοδή
γηση και τον έλεγχό μας!...”

Συχνά τέτοιες δυναμικές πα
ρανοήσεις και έλλειψη του α
παραίτητου βαθμού κατανόη
σης, του απελευθερωτικού α
γώνα του εφήβου απολήγουν 
σε δυο γνωστά αποτελέσματα 
δηλ. ή ο έφηβος αντιστέκεται 
θρασύτατα στις γονεϊκές πα
ρεμβάσεις (στην ουσία μετου- 
σιώνοντας το θάρρος του αγώ
να σε θράσος) οπότε και έχου
με τα γνωστά δείγματα ανυπα
κοής, επαναστατικότητας, πε
ριθωριοποίησης και ίσως και α
ντικοινωνικής συμπεριφοράς, ή 
πάλι, ο έφηβος “παραδίνεται” 
στον ασφυκτικά καταπιεστικό 
γονεϊκό έλεγχο και οπισθοχω
ρώντας δημιουργεί παθητική - 
εξαρτημένη προσωπικότητα 
αρνούμενος στον εαυτό του 
την ομαλή, την υγια πορεία

προς την ωρίμανση και την α
νεξαρτησία. Ο χθεσινός επανα
στάτη μένος έφηβος, ο έφηβος 
που διδάχθηκε την άρνηση από 
τους γονείς του μετουσιώνεται 
στον σύντροφο, συνεργάτη και 
συνάνθρωπο της καθημερινής 
μας ρουτίνας που διακατέχεται 
από συναισθήματα καχυποψί
ας, υπεροψίας και γίνεται κατα
πιεστικός στα άλλα μέλη της 
δικιάς του οικογένειας την ίδια 
στιγμή που κατηγορεί τους πά- 
ντες και τα πάντα ότι είναι άδι
κοι μαζί του και προσπαθούν 
να του επιβληθούν...

Αντίθετα ο χθεσινός εξαρτη
μένος έφηβος μετουσιώνεται 
στον σημερινό παθητικό εξαρ
τημένο άνδρα η γυναίκα που 
δεν μπορεί να πάρει καμιά α
πόφαση μόνος του, που μόνιμα 
συμβουλεύεται τους άλλους 
για κάθε του κίνηση ή υποκύ
πτει σε κάθε πίεση που του α
σκούν οι γύρω του...

Συχνά οι συμβουλές μου 
προς γονείς και εκπαιδευτικούς 
είναι σαφείς και σύντομες επι
τρέψτε στους έφηβους, αγόρια 
και κορίτσια να παίξουν με 
τους συνομήλικούς τους, να 
συνεργασθούν μεταξύ τους να 
μετριάσουν τις παράλογες και 
διογκωμένες ΕΓΩΙΣΤΙΚΕΣ α
παιτήσεις τους και να εναρμο
νίσουν τις υποκειμενικές τους 
ανάγκες με τα δεδομένα και τις 
ανάγκες της ομάδας τους. Μέ
σα και κάθε λογής διδακτικές 
εμπειρίες οι έφηβοι θα μάθουν 
και τα δικαιώματα αλλά και τις 
υποχρεώσεις τους, θα αποκτή
σουν τα απαραίτητα διανοητι
κά, γνωστικά, συναισθηματικά 
και κοινωνικά εφόδια για να ε
πιλύουν τα προβλήματα της 
ζωής θα είναι σε θέση να προ
σαρμόζουν τις υποκειμενικές 
τους ανάγκες στις απαιτήσεις 
του περιβάλλοντος χωρίς να 
μειώνουν την αυθεντική αξία 
του εαυτού τους αλλά και χω
ρίς να υπερβάλλουν για την 
μοναδικότητά τους μέσα στην 
ανθρώπινη ομάδα.

Ο κόσμος των ωρίμων

Οι διαπροσωπικές μας σχέ
σεις θεμελιώνονται σε βιώμα
τα του εφηβικού και παιδικού 
μας παρελθόντος. Για τα ώριμα

στην ηλικία άτομα οι κοινωνι
κές ομάδες συναναστροφής 
διευρύνονται κατά βούληση. 
Θα μπορούσαμε να χαρακτηρί
σουμε ως καλά προσαρμοσμέ
νο εκείνον τον άνδρα ή εκείνη 
τη γυναίκα που έχει στο ψυχο- 
κοινωνικό του ρεπερτόριο ικα
νοτήτων και επιδεξιότητας τις 
απαιτούμενες ικανότητες να 
μπορεί να συναλλάσσεται χω
ρίς προβλήματα με άτομα που 
ανήκουν όχι μόνο στην ίδια 
γκάμα ηλικίας, κοινωνικής τά
ξης και ενδιαφερόντων όπου 
και το άτομο ανήκει αλλά και 
σε ηλικίες μικρότερες ή μεγα
λύτερες, σε τάξεις και κοινωνι- 
κο-οικονομικά στρώματα και 
επίπεδα μόρφωσης διαφορετι
κά από τα δικά του.

Σίγουρα τα ώριμα στην ηλι
κία (και στην ψυχοκοινωνική 
τους οντότητα) άτομα έχουν α- 
ποτινάξει τον εγωκεντρισμό 
της παιδικής και της εφηβικής 
ηλικίας και έχοντας προχωρή
σει ως αυθεντικές μονάδες μέ
σα στο κοινωνικό σύστημα έ
χουν κοινωνικά ενδιαφέροντα 
που είναι συγχρονισμένα με 
την εποχή τους και τα δεδομέ
να της, ελέγχουν τις ψυχοσυ- 
ναισθηματικές τους εξάρσεις, 
και τα πρότυπα συμπεριφοράς 
τους είναι ολοκληρωμένα.

Ένα καλά προσαρμοσμένο 
άτομο έχει την ικανότητα να ε
πηρεάζει άλλα άτομα γύρω του 
(όχι μόνο νεώτερης ηλικίας αλ
λά και συνομήλικους και μεγα
λύτερους ακόμη) και μπορεί να 
τα οδηγεί προς συγκεκριμέ
νους στόχους και κατευθύν
σεις ακριβώς επειδή εμπνέει ε
μπιστοσύνη και σιγουριά και 
μαζί εκείνη την μοναδική ζε
στασιά την οποία όλοι γνωρί
ζουμε και αναγνωρίζουμε ε
μπειρικά σε μερικά άτομα αλ
λά δεν κατορθώνουμε να την 
περιγράφουμε με λέξεις. Ταυ
τόχρονα αυτό το άτομο έχει 
και την ικανότητα να επηρεά
ζεται από κοινωνικοψυχολογι- 
κά δεδομένα και καταστάσεις 
και να συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις της ομάδας στην ο
ποία ανήκει προωθώντας μάλι
στα την επίτευξη κοινών ομα
δικών σκοπών και στόχων.

Στη διάρκεια των δεκαετιών 
που χαρακτηρίζονται ως μέσες

ηλικίες τα σωστά προσαρμο
σμένα άτομα έχουν πια και την 
ικανότητα και την έφεση και 
τα απαραίτητα προσόντα να α
σχοληθούν με την προώθηση 
ευρύτερων κοινωνικών και 
πολιτικών στόχων για τη βελτί
ωση των ομάδων στις οποίες 
ανήκουν αλλά και του κοινωνι
κού συστήματος, γενικότερα.

Άτομα μέσης ηλικίας, καλά 
προσαρμοσμένα, θάπρεπε να 
είναι εκείνα που ηγούνται κοι
νών προσπαθειών όχι μόνο στα 
Γράμματα και τις Τέχνες, αλλά 
και σε θέματα της Πολιτικής η 
οποία συχνά αφήνεται στα χέ
ρια ατόμων που δεν έχουν φι
λοσοφήσει αρκετά, που δεν θε
ωρούνται με σαφή και ακριβή 
επιστημονικά κριτήρια ψυχο
λόγων και κοινωνιολόγων ως 
άτομα με ευρύτητα αντιλήψε
ων και εύρος του ψυχοσυναι- 
σθηματικού φάσματος ικανά 
να θεσμοθετούν και να νομοθε
τούν για πράγματα που αφο
ρούν όλους μας... Τα άτομα της 
τρίτης ηλικίας είναι συχνά υπο
χρεωμένα να αναθεωρήσουν 
πολλά πρότυπα σκέψης, αντί
δρασης και συμπεριφοράς κα
θώς οι Τεχνολογικές εξελίξεις 
προχωρούν με τόσο ταχείς ρυθ
μούς ώστε οι γνώσεις τους να 
ξεπερνιούνται πολύ γρήγορα α
πό τις αλλαγές που σημειώνο
νται σε κάθε επίπεδο, σε κάθε 
φάση της κοινωνικής μας ζωής.

Δυστυχώς δεν υπάρχει μια 
συγκεκριμένη συνταγή που θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
ως πυξίδα για την υποβοήθηση 
κάθε ατόμου για επιτυχή προ
σαρμογή στο ψυχοκοινωνικό 
του περιβάλλον. Κάπου, όμως, 
είναι απαραίτητο ο καθένας 
και η κάθε μιας μας να σταθεί 
εκεί στην άκρη, και κοιτώντας 
τον εαυτό μας να αποφασίσου
με πόσο και που πετύχαμε, πό
σο και που αποτύχαμε και να 
βρούμε τη δύναμη να προχω
ρήσουμε εξελικτικά διαπιστώ
νοντας ότι εμείς οι άνθρωποι 
ως μοναδικά στον πλανήτη ό
ντα "κατ’εικόνα και καθ’ομοί
ωση Εκείνου είμαστε όπως σω
στά είπε ο μεγάλος Αβραάμ 
Μάζλοου"... ανοικτά συστήμα
τα πάντοτε ικανά να βελτιω
θούμε και να φτάσουμε στην 
ποθητή αυτοπραγμάτωση...” □
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τη παρά την ασυνήθη εξωτερική της εμφάνιση,
7ιών που σχετίζονται με την μοναδική ανατομία της;, 
η αντιπροσωπεύει συγκριτικά μικρή μόνον περιοχή, 
ίναι η συχνότερη από όλες τις άλλες αλλεργικές παθήσεις, 
50.000.000 άτομα στις Ηνωμένες ΙΙολιτείες και την Ευρώπη1.
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Γ ενικά, η συχνότητα της νό
σου σε παγκόσμια βάση κυμαί
νεται από 7% έως 12% και 
κατ’ άλλους έως 16%'·2. Στην 
Ελλάδα, η συχνότητα της νό
σου στους ενήλικες είναι 
10.1 %3.

Τα παιδιά αλλεργικών γονέ
ων έχουν 80πλάσια πιθανότητα 
να αναπτύξουν αλλεργική ρινί
τιδα, ενώ 80% των γονέων με 
αλλεργική ρινίτιδα έχουν θετι
κό οικογενειακό ιστορικό ατο-

πίας. Αν και η αλλεργική ρινί
τιδα εμφανίζεται κατά κανόνα 
περί το τέλος της παιδικής ηλι
κίας, σε πολλές περιπτώσεις 
εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια 
της εφηβείας ή και μεταγενέ
στερα.

Επειδή πρόκειται για πάθη
ση που δεν απειλεί τη ζωή του 
ασθενούς και τα συμπτώματά 
της όταν είναι ήπια, δεν επιφέ
ρουν τις περισσότερες φορές 
κοινωνικο-εργασιακές ανωμα
λίες, συχνά αγνοείται από τους 
ασθενείς αλλά και από τους ια

τρούς. Όμως η νοσηρότητα της 
αλλεργικής ρινίτιδας, από μό
νη της ή σε συνδυασμό με το 
άσθμα ή με τις διάφορες επι
πλοκές της, όπως η μέση ορώ
δης ωτίτιδα και οι παραρρινο- 
κολπίτιδες, αλλά και οι οικονο
μικές και κοινωνικές της επι
πτώσεις μπορεί να είναι τερά
στιες.

Έτσι οι Αμερικανοί ξοδεύ
ουν κάθε χρόνο 224.000.000 
δολάρια για αμοιβές ιατρών, 
297.000.000 δολάρια για αγο
ρά φαρμάκων, ενώ η αλλεργι

κή ρινίτιδα ενοχοποιείται για 
την απώλεια 2.000.000 σχολι
κών ωρών και 3.500.000 εργα- 
το-ωρών και τη ζημία 
154.000.000 δολαρίων σε ημε
ρομίσθια4.

Ανάλογα είναι και τα νούμε
ρα για την Ευρώπη: Το άμεσο 
κόστος της αλλεργικής ρινίτι
δας είναι 1.2 δις ECU ενώ το 
έμμεσο κόστος μεταφράζεται 
σε 2.250.000 χαμένες σχολικές 
ώρες, 13.400.000 χαμένες ημέ
ρες εργασίας και 17.000.000 
ECU σε ημερομίσθια.
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ΑΙΤΙΟΛΟΠΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Τα εισπνεόμενα αλλεργιογό
να είναι εκείνα που κατά κύριο 
λόγο ευθύνονται για την επο
χιακή αλλεργική ρινίτιδα. Στα 
μικροσκοπικά αυτά, αερομετα- 
φερόμενα σωματίδια περιλαμ
βάνονται οι γύρεις, τα σπόρια 
των μυκήτων, τα επιθήλια και 
τα τριχώματα των παραγωγι
κών και των κατοικίδιων ζώων 
και τα ακάρεα της οικιακής 
σκόνης.

Στους χώρους διαβιώσεως 
των χαμηλών κοινωνικο-οικο- 
νομικών στρωμάτων, τα ούρα 
των ποντικών και τα παράγωγα 
των κατσαρίδων (κόπρανα, 
δέρματα, αυγά, σίελος) αποτε
λούν τις κύριες πηγές των αλ
λεργιογόνων της σκόνης.

Τα αλλεργιογόνα τροφικής 
προέλευσης (γάλα, αυγά, φι
στίκια, δημητριακά, ψάρια, ρο
δάκινα, μπαχαρικά κ.ά) παί
ζουν λιγότερο σημαντικό ρόλο 
στην αιτιολογία της αλλεργι
κής ρινίτιδας, πλην όμως θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπ’ ό
ψη, ιδίως σε νεαρά παιδιά. Α
ντανακλαστικοί μηχανισμοί 
και συναισθηματικές επιδρά
σεις από το κεντρικό νευρικό 
σύστημα σχετίζονται με τη ρι
νική λειτουργία.

Στη διεθνή βιβλιογραφία α- 
ναφέρονται οκτώ παράγοντες

που μπορούν να οδηγήσουν σε 
αγγειακή διόγκωση και από
φραξη των ρινικών αεραγω
γών:

1) αναπνευστικές λοιμώξεις,
2) εισπνοή ερεθιστικών σκο

νών ή χημικών ατμών,
3) έντονες οσμές και λαμπε

ρά φώτα,
4) ψύχρανση της επιφάνειας 

του σώματος,
5) έμμηνος ρύση και εγκυ

μοσύνη,
6) σεξουαλική διέγερση, και
7) καταστάσεις που προκα- 

λούν ψυχικό βρασμό, δυσαρέ
σκεια και απογοήτευση 2·4.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ

Στα τυπικά συμπτώματα της 
εποχιακής αλλεργικής ρινίτι
δας περιλαμβάνονται η ρινική 
συμφόρηση ή απόφραξη, το υ
δαρές ρινικό έκκριμα, οι παρο- 
ξυσμικοί πταρμοί και ο κνη
σμός της ρινός μετά από έκθε
ση σε γνωστό αλλεργιογόνο. 
Μερικοί ασθενείς παραπονού- 
νται για κνησμό στο φάρυγγα ή 
την υπερώα. Η παροχέτευση 
του περιεχομένου της ρινός 
στο φάρυγγα έχει ως αποτέλε
σμα τις συχνές προσπάθειες 
καθαρισμού του φάρυγγα (ξη
ρός χαρακτηριστικός βήχας ή 
βραχνάδα).

Ακαρι οικιακής σκόνης

Αλλεργικοί κύκλοι

Συχνά την αλλεργική ρινίτι
δα συνοδεύουν πονοκέφαλοι, 
άλγος υπεράνω των παραρρινί- 
ων κόλπων, υποτροπιάζουσα ε
πίσταξη, γενικευμένη αδυναμί
α και καταβολή, ανοσμία και 
μερικές φορές απώλεια της αί
σθησης της γεύσης.

Η κλασική εικόνα της αλ
λεργικής ρινός διαπιστώνεται 
κατά την κλινική εξέταση: διο
γκωμένες, υγρές, ωχρές ρινικές 
κόγχες καλυπτόμενες από 
στίλβον, διαυγές, ορώδες ή υ
δαρές έκκριμα. Περιστασιακά 
όμως και μετά παρέλευση αρ
κετών ημερών το έκκριμα μπο
ρεί να γίνει παχύρρευστο και 
υποκίτρινο. Στη περίπτωση αυ
τή θα πρέπει να τεθεί η υπό
νοια της επιλοίμωξης.

Στα κλινικά ευρήματα περι
λαμβάνονται επίσης και διάφο
ρα “στίγματα” χαρακτηριστικά 
της αλλεργίας του ανώτερου α
ναπνευστικού όπως οι “αλλερ
γικοί κύκλοι”, ο “αλλεργικός 
χαιρετισμός”, το “αλλεργικό ή 
αδενοειδές προσωπείο”, η “αλ
λεργική πτυχή", η “γραμμή του 
Dennie” (μικρές ρυτίδες κάτω 
από τα μάτια), οι ανωμαλίες 
της στοματικής κοιλότητας (ε- 
φίππευση τομέων οδόντων της

άνω γνάθου, στένωση του θο
λού της σκληρός υπερώας κ.ά), 
η γεωγραφική γλώσσα και οι 
μεγάλες και μαλακές βλεφαρί
δες.

Στην εποχική αλλεργική ρι
νίτιδα τα συμπτώματα αρχί
ζουν την άνοιξη (περίοδος αν
θοφορίας) και συνεχίζονται μέ
χρι τους μήνες Ιούνιο έως Αύ
γουστο, ανάλογα με τη φύση 
των αλλεργιογόνων γύρεων 
(δένδρα, αγρωστώδη, ζιζάνια) 
και των κλιματολογικών συν
θηκών. Η “καθ’όλον το έτος” 
αλλεργική ρινίτιδα χαρακτηρί
ζεται από διαλείπουσα ή συνε
χή ρινική συμπτωματολογία, 
που είναι το αποτέλεσμα αλ
λεργικής αντίδρασης χωρίς ε
ποχιακή κατανομή.

Από μελέτες έχει διαπιστω
θεί ότι πυκνότητα γυρεοκόκ- 
κων από 1-10 ανά κυβικό μέ
τρο αέρος δεν προκαλεί συ
μπτώματα ενώ 11-25 γύ- 
ρεις/κυβικό μέτρο προκαλούν 
συμπτώματα στο 50% των 
ευαισθήτων ατόμων.

Αντίθετα, πυκνότητα 25 και 
άνω γυρεοκόκκων ανά κυβικό 
μέτρο, προκαλούν συμπτώμα
τα στο σύνολο σχεδόν των αλ
λεργικών ασθενών 4.
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ΑΛΛΕΡΙ ΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ι Κ 
ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ

Οι αλλεργικές παθήσεις των 
οφθαλμών συχνά συνοδεύουν 
την αλλεργική ρινίτιδα ή το ά
σθμα και οι επιπεφυκότες είναι 
από τους ιστούς εκείνους που 
έρχονται σε απ’ ευθείας επαφή 
με το εξωτερικό περιβάλλον 
και τα αλλεργιογόνα που πε
ριέχει. Οι άνδρες προσβάλλο
νται συχνότερα και οι περισσό
τεροι ασθενείς είναι στην πρώ
τη ή τη δεύτερη δεκαετία της 
ζωής τους.

Στο ήμισυ εξ αυτών υπάρχει 
θετικό οικογενειακό ιστορικό 
οφθαλμικής ή άλλης αλλεργίας 
ενώ τα συμπτώματα εμφανίζο
νται την άνοιξη και το καλο
καίρι, κυρίως σε θερμά κλίμα
τα. Στην κλασική αλλεργική ε- 
πιπεφυκίτιδα, τα ευαισθητο
ποιημένα άτομα μετά την επα
φή τους με αερομεταφερόμενα

κυρίως αλλεργιογόνα εκδηλώ
νουν οφθαλμικό κνησμό, αί
σθημα καύσου, ερυθρότητα 
και ενίοτε ερυθρότητα των επι- 
πεφυκότων και βλεννώδες έκ
κριμα.

Τα συμπτώματα είναι εποχι
κά και βελτιώνονται μόλις η 
έκθεση στο αλλεργιογόνο στα
ματήσει ή ελαχιστοποιηθεί. Οι 
δερματικές δοκιμασίες είναι ι
διαίτερα διαφωτιστικές.

ΕΑΝ \ΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΑΑ;

Οι ασθενείς με παθήσεις της 
ρινός προσέρχονται συνήθως 
για εξέταση αιτιώμενοι ρινική 
απόφραξη και/ή ρινόρροια, συ
μπτώματα που είναι δυνατόν 
να οφείλονται σε λοιμώδη (ιο- 
γενείς, βακτηριακές λοιμώξεις) 
αλλά και μη λοιμώδη αίτια (α
τρησία ρινικών χοανών, αδενο- 
ειδείς εκβλαστήσεις, μεγάλη

Αλλεργικός χαιρετισμός

Γύρη στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο

σκολίωση ρινικού διαφράγμα
τος, υπερτροφία ρινικών κογ
χών, ρινικοί πολύποδες, ξένα 
σώματα, όγκοι, συστηματική 
λήψη φαρμάκων (πχ. αντισυλ- 
ληπτικά, αντιυπερτασικά) αγ
γειοκινητική ρινίτιδα, διάφο
ρες παθήσεις (πχ. υποθυρεοει
δισμός), άγχος)4·5'’·7.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η περισσότερο χρήσιμη δια
γνωστική δοκιμασία στη προ
σπάθεια εκτίμησης μιας χρό
νιας ρινίτιδας είναι η προσεκτι
κή λήψη του ιστορικού του α
σθενούς.

Η υποψία της αλλεργικής ρι
νίτιδας τίθεται από το ιστορικό 
και τα τυπικά συμπτώματα με
τά από έκθεση σε εισπνεόμενα 
αλλεργιογόνα και επιβεβαιώ
νεται με το συσχετισμό των 
κλινικών ευρημάτων με τα ευ
ρήματα των κλινικο-εργαστη- 
ριακών εξετάσεων. Οι δερμα
τικές δοκιμασίες δια νυγμού 
(αλλεργικά tests) δεν έχουν α
πόλυτη ένδειξη εφαρμογής σε 
παιδιά μικρότερα των 2 ετών, 
γιατί η αντιδραστικότητα του 
δέρματος στις πολύ νεαρές ηλι
κίες είναι μειωμένη.

Προς αποφυγή των ψευδώς 
αρνητικών αντιδράσεων συνι- 
στάται η διακοπή λήψεως αντι- 
ισταμινικών φαρμάκων 48 ώ
ρες πριν από τη διενέργεια των 
δερματικών δοκιμασιών. Γενι
κά τα αλλεργικά tests είναι μια 
εξέταση ανώδυνη, αναίμακτη,

με αποτελέσματα τα οποία εί
ναι διαθέσιμα σε 15 λεπτά και 
οικονομικώς συμφέρουσα.

Η εργαστηριακή δοκιμασία 
RAST για την εκτίμηση κυ- 
κλοφορούντων (IgE) αντισω
μάτων κατά των διαφόρων αλ
λεργιογόνων εφαρμόζεται ως 
διαγνωστικό μέσο στη διαγνω
στική προσπέλαση της αλλερ
γικής ρινίτιδας σε περιπτώσεις 
που η θεραπεία με αντιισταμι- 
νικά δεν μπορεί να διακοπεί ή 
όταν η επιφάνεια των αντιβρα
χίων δεν είναι κατάλληλη για 
τα αλλεργικά tests.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Η εποχική αλλεργική ρινίτι
δα συνοδεύεται από ελάχιστες 
επιπλοκές. Αντίθετα, στα άτο
μα με ολοετή ρινίτιδα αλλεργι
κού και μη-αλλεργικού τύπου, 
είναι δυνατόν να παρατηρη
θούν υποτροπιάζουσες λοιμώ
ξεις των ανωτέρων αναπνευ
στικών οδών, ωτίτιδες και πα- 
ραρινοκολπίτιδες. Τέλος, σε 
σημαντικό ποσοστό (που εγγί- 
ζει το 20-30%), το αλλεργικό 
βρογχικό άσθμα αποτελεί φυ
σική συνέχεια της αλλεργίας 
του ανώτερου αναπνευστικού.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ο στόχος της θεραπείας των 
ασθενών με αλλεργική ρινίτιδα 
είναι η επίτευξη της μέγιστης
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συμπτωματικής ανακούφισης 
με όσο το δυνατόν λιγότερες 
ανεπιθύμητες ενέργειες4'5·7.

Η πλέον πρακτική και απο
τελεσματική θεραπευτική α
ντιμετώπιση στηρίζεται στην 
αποφυγή των αλλεργιογόνων 
και την ανακούφιση των συ
μπτωμάτων με φάρμακα.

Η αποφυγή της έκθεσης σε 
συγκεκριμένα αλλεργιογόνα 
είναι μια απλή και αποτελε
σματική μέθοδος, αν και μερι
κές φορές είναι δύσκολη η ε
φαρμογή της εξ αιτίας του αε- 
ρομεταφερόμενου των γύρε- 
ων, της καθημερινής παρουσί
ας της σκόνης στο σπιτικό πε
ριβάλλον και του εμπλουτι
σμού της σκόνης από μύκητες 
που αφθονούν στο περιβάλ
λον.

Τα ανωτέρω από μόνα τους 
ή σε συνδυασμό με τις σύγ
χρονες συνθήκες κατοικίας 
και διαβίωσης καθιστούν την 
αποφυγή του υπεύθυνα αλ
λεργιογόνου, μια ιδιαίτερα 
πολύπλοκη και δυσχερή υπό
θεση.

Τα φάρμακα που χρησιμο
ποιούνται, είτε ως μονοθερα
πεία, είτε ως συνδυασμοί, 
στην αντιμετώπιση της αλ
λεργικής ρινίτιδας μπορούν, 
διακρίνονται σε φυσιολογικά 
διαλύματα για ρινικές πλύ
σεις, αντιισταμινικά (από το 
στόμα ή τοπικά sprays), τοπι
κά κορτιζονούχα, αντκρλεγμο- 
νώδη, αποσυμφορητικά και α- 
ντιχολινεργικά.

Τα άτομα εκείνα που δεν α- 
νταποκρίθηκαν με επιτυχία 
στη φαρμακοθεραπεία, εμφά
νισαν διάφορες ανεπιθύμητες 
ενέργειες από τα φάρμακα ή 
δεν κατέστη εφικτή η αποφυ
γή των αλλεργιογόνων τα ο
ποία κατά κύριο λόγο ευθύνο- 
νται για τα αλλεργικά συ
μπτώματα, θα πρέπει να παρα- 
πέμπονται στον αλλεργιολόγο 
προκειμένου μετά από προσε
κτική εκτίμηση της κατάστα
σής τους, να υποβληθούν σε 
θεραπεία ειδικής απευαισθη- 
τοποιήσεως (ανοσοθεραπεία) 
ενέσιμη ή υπογλώσσια.

Τα νεώτερα δεδομένα συνη
γορούν υπέρ της κατά το δυνα
τόν ενωρίτερον έναρξης της α
νοσοθεραπείας ενώ αρκετοί ε
ρευνητές υποστηρίζουν ότι με

τη βοήθειά της μπορεί να προ- 
ληφθεί η εξέλιξη της ρινίτιδος 
σε άσθμα '·4.

Η ανοσοθεραπεία διαρκεί 3- 
5 έτη και στοχεύει στη απαλ
λαγή του ασθενούς από τα συ- 
μπτώματά του. Η χειρουργική 
θεραπεία πρέπει να διενεργεί- 
ται μόνο σε επιλεγμένες περι
πτώσεις και όταν υπάρχουν 
συγκεκριμένες ενδείξεις με 
στόχο την επίτευξη καλύτερου 
αερισμού και επαρκούς κολπι
κής παροχέτευσης4·6·13.

Συμπερασματικά, βλέπου
με ότι η μύτη είναι ένα στρα
τηγικό όργανο το οποίο συμ
μετέχει σε πλειάδα διεργα
σιών που αφορούν ολόκληρο 
το σώμα.

Επειδή η νοσηρότητα της 
αλλεργικής ρινίτιδας συγκρί- 
νεται με εκείνη του ελαφρού έ
ως μέτριου άσθματος θα πρέ
πει να εκλαμβάνεται σοβαρά 
και από τους ιατρούς αλλά και 
από τους ίδιους τους ασθενείς 
και να αντιμετωπίζεται καταλ
λήλως και με την απαραίτητη 
σοβαρότητα.
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Γ Μ Τ € Ρ Α Σ

Τον Ε υ α γγέλ ο υ  Ιωακείμ

Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος

Γ  I  ^ φυγα από το σώμα. 
γ Η  Η σύνταξή μου δεν 
Μ. J  έφτανε. Άρχισα να 

γίνω γεωργός, στα κτήματά 
μου βέβαια.

Έβαζα καπνά. Με βοηθού
σαν τα παιδιά μου, αλλά δεν 
την ήθελαν τη δουλειά. Μήπως 
εγώ ήθελα να βάζω καπνά; αλ
λά τι να ‘κανα; είχα υποχρεώ
σεις.

"Θα τα απαρατήσω γυναί
κα ", της λέγω. ‘Ό χι”, μου λέ
γει, "μέχρι να παντρευτεί και η 
Καλλιρρόη ",

Ήρθε η ώρα, παντρεύτηκε 
και αυτή, "ε, τώρα Δέσποινα 
είμαστε ευτυχισμένοι, πάνε οι υ
ποχρεώσεις, τον Γιαννάκη (μό
νο) έχουμε ”,

Ώσπου να τελειώσει τη 
σπουδή του, ήθελε (η μάνα) να 
δουλέψει στην αποθήκη (επε
ξεργασίας καπνών), και να βά
ζουμε και καπνά, και μου λέ
γει:

"Μια ζωή δεν είδαμε λεφτά, 
όλα με μέτρο, υποχρεώσεις, θέ
λω ”, μου λέγει, “να 'χουμε λί
γα λεφτά

Η  συνέχεια  στο ομότιτλο  
βιβλίο του  σ υγγρ α φ έα

Δύο κριτικές / σχόλια για 
το βιβλίο του Βαγγέλη 
Ιωακείμ, “Ο Πατέρας”. 

(Εκδόσεις Παρουσία, Σόλωνος 
94, Αθήνα, τηλ. 3615147, 

τιμή 1000 δρχ.)

Ο πατέρας του (συγγραφέα) 
Βασίλη Ιωακείμ κάνει ένα βιβλίο. 
Ένα αριστούργημα, η ελληνική 
ζωή και η τραγωδία της.

Γιώργος Χρονάς, περιοδικό 
Οδός Πανός, τεύχος 105 - 106, 

Σεπτ. - Δ εκ. 1999.

Μία αυτοβιογραφία του 
πατρός Ιωακείμ, με πρόλογο 
και σχόλια του υιού Ιωακείμ. Ο 
σχολιαστής παρατηρεί ότι 
“εκείνο που πιο πολύ 
ενδιαφέρει στο μικρό αυτό 
κείμενο, είναι η γλώσσα που 
χρησιμοποιεί” ο συγγραφέας. 
Λάθος. Το κείμενο είναι 
λογοτέχνημα! Ένας απλός, 
λιτός, -δωρικός θά ‘λεγα-, 
Μακρυγιάννειος λόγος που 
διαβάζεται απνευστί.

Νίκος Σιάμος, περιοδικό 
Άποψη (Δυτ. Ελλάδας),τ. 20, 
Μάρτιος - Απρίλιος 1999. □

Ευάγγελος Κ. Ιωακείμ

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ
αυτοβιογραφία

πρόλογος, σχόλια: - ΠΑΡΟΤΣΙΑ
Βασίλης Ιωακείμ
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ΜΟΝΑΰΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

1/1
U
S
LU

B a s e  F o r i
BA SEFO N  ΤΗ Λ Ε Π ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΕΣ  Α.Ε.
ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΠΟ: 9.00 - 8.00

Συνδεθείτε για 12 μήνει, σ το  πάγιο τ ω ν  4.000 δρχ. 
και κερδίστε, 1000 δευτερόλεπτα συνομιλία! κάθε μήνα 
απά το ΰεκέμβριο ε ω ι το Μάιο 2000

ERICSSON Τ10 Τψή μόνο 2.000 ΰρχ.

Ειδικά σε κατόχου; VISA - DINERS - MASTERCARD 
ισχύει & η παρακάτω μεγάλη προσφορά:

ERICSSON Τ Ι 8s Τιμή μονοί 1.000 ΰρχ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Λ M J U A  / / ) Μ
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΝ ΑΞΕΣΟΥΔΡ τ ο
O A S E r O N  Ηλιουπόλεως 99, ΔΑΦΝΗ (Δίπλα στη Γυμναστική Ακαδημία)

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 9 7 .6 5 .5 4 8 , fax: 97.61.133

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΩΝ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΡΗΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ενημερωτικό βιογραφικό σημείωμα
Είμαι προσφάτως αποστρατευθείς από την Ελληνική Αστυνομία, 

μετά από την 25ετή υπηρεσία μου, 
υπηρετών επί 20 έτη στην Γενική Ασφάλεια Πειραιά 

(10 έτη στην δίωξη κοινού εγκλήματος και 10 έτη στη 
Δίωξη Ναρκωτικών) μέχρι την πρόσφατη αποστρατεία μου. 

Αποφάσισα να συνεχίσω με τον ίδιο ζήλο την προσφορά μου 
στον κόσμο του Πειραιά.

ΔΓ αυτόν τον λόγο ζητώ να με εμπιστευτείτε, 
για οποιοδήποτε οικογενειακό και επαγγελματικό σας πρόβλημα 

Για οποιαδήποτε πληροφορία για την σοβαρότητα του 
γραφείου και εμού προσωπικά, απευθυνθείτε σε 

οποιαδήποτε Αστυνομική Υπηρεσία του Πειραιά και της Αθήνας.

Τ ο  γραφ είο προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες:
1. Επιτήρηση ανηλίκων (ναρκωτικά).
2. Παρακολουθήσεις: Ναυτιλιακά, αισθηματικά, 

κληρονομικά.
3. Αναζητήσεις ατόμων: Οφειλές, χρέη.
4. Οικογενειακός σύμβουλος
5. Ασφάλεια τηλεφωνικών συνδιαλέξεων 

(υπερσύγχρονου ηλεκτρονικού εξοπλισμού).
6. Ομπρέλα ασφαλείας συνεδρίων.
7. Εμπορικών βιομηχανικών.
8. Ανάθεση χρηματαποστολής.
9. VIP S PROTECTION (Αυτοκίνητα πολυτελείας).

Ηρώων Πολυτεχνείου 4Α.
Τηλ.: 41.18.650, κινητό 094 362855, fax 41.18.650

Σ .  Π Α Γ Ω Ν Η Σ
Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ.

V' xnViV̂ v'

- Fax 061 - 220 541

Υπάρχει ένα κατάστημα που σας 
καλύπτει απόλυτα και σας παραδίδει 
αμέσω ς, έτοιμες στολές και παραγγελία,
εξαρτήσεις και αξεσουάρ.

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

με η χωρίς 
δικό σας Υφασμα

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

- Ειδικός εξοπλισμός
- Θήκες όπλων χαμηλής, 
υψηλής μασχάλης

- Χειροπέδες όλων των τύπων
- Γκλομπς
- Αλεξίσφερο, γιλέκο
- Είδη επιβίωσης

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



t

ΚΑΡΟΓΛΟΥ Παναγιώτη - Αστυφύλακα:

Λάβαμε την επιστολή σας και ευχαριστούμε 
για τις υποδείξεις και τις σκέψεις που εκ
φράζετε. Κάτω απ’ το πρίσμα της γενικότη
τας ορισμένες σκέψεις σας είναι σωστές. 
Δεν πρέπει όμως να παραγνωρίζουμε ότι, α
φενός το Περιοδικό μας δεν είναι αμιγώς 
λογοτεχνικό και για λόγους οικονομίας χώ
ρου και επαγγελματικής δεοντολογίας δεν 
είναι δυνατόν να προχωρήσει σε λεπτομε
ρείς αφιερώσεις και αναλύσεις εκδόσεων, α
φετέρου, η Λογοτεχνία δεν είναι ο μοναδι
κός χώρος που η ανθρώπινη ύπαρξη αισθη
τικά εκφράζεται, αλλά μόνον ένας χώρος 
της τέχνης και χρέος της τέχνης δεν είναι να 
καταπιάνεται με τα προβλήματα της σύγ
χρονης κοινωνικής ζωής, διότι εάν δεχθούμε 
αυτήν την θέση, πέφτουμε στην παγίδα του 
ματεριαλισμού όπου τα υλικά προβλήματα 
προσδιορίζουν και τα πνευματικά. Επανερ
χόμενοι στον ρόλο του περιοδικού, είναι α
λήθεια ότι ένα περιοδικό ξεφυλλίζεται πιο 
ακούραστα από ένα βιβλίο. Γι’ αυτόν ακρι
βώς τον λόγο, ένα περιοδικό δεν μπορεί ν ’ α- 
ποτελέσει παρά μόνον ίσως το εφαλτήριο 
για ενδελεχέστερες μελέτες και έρευνες, οι 
οποίες πρέπει να αναζητηθούν σε βιβλία ή 
πολύ εξειδικευμένα περιοδικά, τα οποία πα
ραπέμπουν στα διάφορα είδη τέχνης. Στην 
συνέχεια παραθέτουμε το ποίημα που μας 
αποστείλατε με τίτλο “Σ’ ένα τραγούδι - μο
νοπάτι” και προτρέπουμε να ασχολείσθε ε
νεργά με την ποίηση (είδος τέχνης) εφ’ όσον 
αισθάνεστε τέτοια παρόρμηση και όχι περι- 
στασιακά, διότι έτσι αποσυνδέεται η συνέ
χεια του εσωτερικού ποιητικού σας λόγου.

Σ’ ένα τραγούδι - μονοπάτι

Μ'ένα τραγούδι για τα σύννεφα, 
που 'χουν πολλά σκεπάσει.
Με σιωπές και πάντα ήρεμα, 
τη γη αυτή κι όλη την πλάση.
Μικρό παιδί και πάντα πήγαινα.
Πέτρα την πέτρα, βήμα.
Σ 'ένα βουνό - τη γη περίμενα!
Σ ’ ένα βουνό της γης καθόμουνα.

Με το λερωμένο μου ρούχο στο σώμα 
και το στόμα. Τόσο μικρό.
Χαρά, που να χωρέσει;
Χαρά, που να κρυφτεί;

Σ ’ένα τραγούδι - μονοπάτι, 
σε κάθε βήμα θ ’ακουστεί.
Κι η κάθε νότα, σκαλοπάτι.
Η κάθε νότα, γη.

ΑΡΚΑΛΗ Ιωάννη - Ανθυπαστυνόμο

Λάβαμε το ποίημά σας με τίτλο “κόκκος ρυ
ζιού” το οποίο δημοσιεύουμε διότι βρίσκου
με αξιόλογη την αλληγορία του και τις συ
νειρμικές εικόνες. Απλά παρατηρούμε, ότι 
στην τελευταία στροφή του ποιήματος, υ
πάρχει απώλεια ρυθμού και οι στοίχοι φαί
νονται να εκφέρονται καταλογάδην.

ΚΟΚΚΟΣ ΡΥΖΙΟΥ

Μικρό πεινασμένο μαύρο σκυλί 
με τα μάτια καρφωμένα στην κίτρινη φωτιά 
την τρυπάς, την διαπερνάς φτάνεις στην κό
λαση ο αέρας του θανάτου φύσηξε πάλι, πή
ρε την τρυφερή σου ψυχή, και την απόθεσε α
νάμεσα στα καλαμπόκια.

Κάποιος είχε την ιδέα να σου δώσει ένα δε
κανίκι πήραν λοιπόν όλοι μαζί ένα κόκκο ρυ
ζιού, τον έκοψαν στα πέντε, τον έβαλαν σε 
φλούδες καρυδιού και σου τον έστειλαν τυχε
ρέ δούλε.

Ανέβηκα στην κορυφή της χορτάτης κοιλιάς 
μου και κοίταζα το βασίλειό μου, η ματιά μου 
φτερούγισε μέχρι τη γωνία του απέναντι δρό
μου ένα περιστέρι, με ράμφος γόπα μούφερε 
μαύρο κουρέλι πουλέγε... εδώ και τη ζωή ει
σάγουμε

Ποιος είπε ότι τα κράτη υποφέρουν, ποιος εί
πε ότι οι άνθρωποι πεινάνε, ο κυρ ’ άνθρω
πος ο μπακάλης είναι ευσπλαχνικός, σε ό
λους θα δώσει από μία χοιρινή κονσέρβα και 
τα παιδάκια θα αρχίσουν πάλι να γελάνε.

ΤΣΕΚΟΥΡΑ Ιωάννη, Υπαστυνόμο Α':

Λάβαμε την ποιητική σας συλλογή με τίτλο 
“Ποιητικά γυμνάσματα” έκδοσης Σεπτεμ
βρίου 1998 και ευχαριστούμε. Ο τίτλος πα
ραπέμπει στην Σεφερική συλλογή “Τετρά
διο γυμνασμάτων”. Το περιεχόμενο της συλ
λογής σας χωρίζεται σε δύο μέρη στις “Προ
σωπικές διαδρομές” και στις “ερωτικές ανα
ζητήσεις και προβληματισμούς”. Χρονολο
γικά έπεται η δεύτερη της πρώτης ενότητας, 
αν και η ποιητική σας προσπάθεια ως προς 
το περιεχόμενο είναι ενιαία. Αντιλαμβανό
μαστε ότι πρόκειται για ποιήματα, κομμάτια 
περιστάσεων γραμμένα για σας και σπανιό
τερα για να απαγγελθούν ή διαβαστούν σε 
φίλους. Παρατηρούμε ότι τα ποιήματα απο

πνέουν κάποια κοινωνική απαξίωση και άρ
νηση της καθημερινότητας, που καταλήγει 
να είναι εξοντωντική του ανθρώπου. Εμφα
νής και εναργής είναι η τάση κι ο πόθος σας 
να ξεφύγετε απ’ την καθημερινότητα: “λεύ
τεροι είμαστε μόνο στα όνειρά μας”. Στην 
συνέχεια παραθέτουμε το ποίημα “Θαλασ
σινές περιπλανήσεις” το οποίο - κατά την 
κρίση μας - θεωρούμε απ’ τα αξιολογώτερα 
της συλλογής σας.

Θαλασσινές περιπλανήσεις

Τα ψέματα τέλειωσαν.
Το ταξίδι της επιστροφής άρχισε.
Η  αναζήτηση παίρνει τη θέση της σιγουριάς. 
Μόνη συντροφιά, μόνη παρηγοριά... οι σκέ
ψεις και ένα θαλασσινό τοπίο πρόσφορο, 
διαθέσιμο, για... νοητές περιπλανήσεις.

Σ ’ αναζήτησα στο μώλο μες το ανώνυμο πλή
θος και δε σε βρήκα.
Καθηλωμένος στη γέφυρα του καραβιού. 
Έψαξα μεσ ’ από πέτρινους όγκους το παρά
θυρό σου, μα τόχες κλειστό.
Με τις αισθήσεις μου σ ’ αναζήτησα στα μέρη 
που σ ’είχα πρωταγγίξει, 
όταν “μικροί” ακόμα ερωδιοί 
κάναμε τα πρώτα μας “φτερουγίσματα ”.
Τι κρίμα όμως, οι “φωλιές" μας είχαν χορτα
ριάσει.
Ρώτησα τους γλάρους, που μ 'ακολούθησαν, 
αν φέρνουν μήνυμά σου και δε μου απάντησαν. 
Σ'έψαξα μες τις πορφυρές ακτίνες του ήλιου, 
καθώς ο δίσκος του διατακτικά πρόβαλε, 
μέσ’από τους “καπνούς” της δύσης 
και δε σε είδα.
Κουβέντα με τα ’ αστέρια έπιασα, μέχρι να 
βγει το φεγγάρι, μαζί του ν ’αρχίσω να σε ψά- 
χνω.
Στη μελανή θάλασσα
και στα λευκά μονοπάτια των κυμάτων,
έχασα τα ίχνη σου.
Αποκαμωμένος έγειρα να κοιμηθώ και τότε, 
ω! τι θαύμα! Νάσαι μπροστά μου!
Στους διαδρόμους του μυαλού μου, 
κρυμμένες χίλιες σκέψεις, 
παιδιά θαρρείς που Δε λεν να μεγαλώσουν. 
Σου χαμογέλασα κι ανταποκρίθηκες.
Ένα δάκρυ παραπόνου λέκιασε το λευκό μου 
σεντόνι.
Σ ’έψαχνα παντού κι ήσουν τόσο κοντά μου! 
Δε χρειάστηκε καν να σε φωνάξω!
Έκλεισα τα μάτια μου και ήρθες!
Σαν αστραπή, σαν φως, σαν άγγελος!
Θεέ μου! Πόση Σοφία Σου, κρύβει η σκέψη 
μας! □

Επιμέλεια:

Αστυνόμος Α', Βασίλειος Τσαγκάρης 
Υποψ,Α ιδάκτορας τον Τομέα Φιλοσοφίας 

της Φιλοσοφικής Σχ. Αθηνών.
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Ιφιγένειας 84 -  86
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
(πλησίον Ταχυδρομείου) τηλ. 95.23.019, fax. 95.71.555

.....*.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΖΑΝΤΩΝ

ΕΥΘ ΥΓΡΑΜ Μ ΙΣΕΙΣ · ΖΥΓΟ ΣΤΑ Θ Μ ΙΣΕ ΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ & ΑΛΛΑΓΗ

ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ ΖΑΝΤΟΛΑΣΤΙΧΑ 
ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 

ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Κ αραθεοδω ρή 31 & Γ Β λά χο υ - Ν Ψ υχικό 
τη λ .: 67.46.300 - 67.22.236

Α Λ Γ Ί ^ 0 Π 0 Υ Γ \ 0 7 -

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

t MONROEF
αμορτισέρ

Διαθέτουμε πλήρη σειρά αμορτισέρ 
για την άψογη συμπεριφορά του αυτοκινήτου σας

ΕΛΑΤΗΡΙΑ

Ap£><“ ^ ib a c h
^ m m n n E m

για στάνταρ, χαμηλά και φορτίων αυτοκίνητα

ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ - ΦΡΕΝΑ - ΤΑΚΑΚΙΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ - ΦΙΛΤΡΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 46 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, 115 25 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.: 67.45.271, 67.47.828 FAX.: 67.44.874



Y n n pie m e te d

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΤΑΣ

Στις πρόσφατες αρχαιρεσίες της Ένω
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού 
Αρτας το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρο
τήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος ο Α
θανάσιος Μανκράβας, Α’ Αντιπρόεδρος ο 
Κων. Σερδενές, ΕΓ Αντιπρόεδρος ο Δη- 
μήτριος Τζόκας, Γεν. Γραμματέας ο Γε- 
ώρ. Γιοβαρθής, Αν. Γεν. Γραμματέας ο 
Νικ. Βασιλείου, Ταμίας ο Γεώρ. Γιακισι- 
κλόγλου και Οργ. Γραμματέας ο Κων
σταντίνος Καρύδης. Για την Εξελεγκτική 
Επιτροπή (νέα μέλη) οι: Παν. Γιώτης, 
Ευστάθιος Νίκου και Δημ. Παπαμάρκου. 
Για την ΠΟΑΣΥ (νέα μέλη) οι: Γεώρ. 
Γιακισικλόγλου, Λάμπρος Τάλαρος, Ηλί- 
ας Θάνος και Κων. Σερδενές.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα Π.Δ. και Αποφάσεις του Αρχηγού του Σώματος τέθηκαν σε αποστρα
τεία:

•  Με το βαθμό του Ταξιάρχου οι: Σπυρίδων Λουκόπουλος, Θωμάς Μάγιας, Εμμα
νουήλ Κοκοτσάκης και Γεώργιος Νικούδης.

•  Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οι: Ηλίας Κακάβας, Νικόλαος Καλο- 
γερόπουλος και Νικόλαος Κουτσούκος.

•  Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδ/ντή οι: Ιωάννης Καρανίκας, Δημήτριος 
Μπουραντάς, Αθανάσιος Φρέσκας, Ιωάννης Φουντουλάκης, Γεώργιος Εμμανουηλί- 
δης, Ευριπίδης Κόκολης, Γεώργιος Χριστούλης, Παναγιώτης Ράϊκος και Ηλίας Πα- 
λαιοδημόπουλος.

•  Με το βαθμό του Αστυνόμου Α’ ο Δημήτριος Πηλός.
•  Με το βαθμό του Αστυνόμου Β’ ο Κωνσταντίνος Σπίνος.
•  Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ οι: Ιωάννης Κοτζάμπασης και Παναγιώτης 

Τσακίρης.
•  Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι: Παναγιώτης Λάος, Νικόλαος Λεμούσιας, 

Χρήστος Καλιακάτσος, Γεώργιος Ρώτας, Ρίζος Ρίζος, Αλέξανδρος Χήρας, Απόστολος 
Φράγκος, Ευστάθιος Καρανικόλας και Γεώργιος Τριανταφυλλίδης.

•  Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι: Ανέστης Βρυώνης, Χρήστος Αθανασού- 
δης, Αναστάσιος Δημητρόπουλος, Νικόλαος Ψιλλάκης, Κωνσταντίνος Ντόνας, Θεμι
στοκλής Κούρτης, Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Νεόκοσμος Καυκίας, Παναγιώτης 
Σταθόπουλος, Νικόλαος Τσιαμπόκαλος, Αναστάσιος Βασιλείου, Γεώργιος Βάκκας, Ιω
άννης Μαντζούκας, Γεώργιος Γούλας, Χρήστος Γκαϊντατζής, Γεώργιος Χύτος, Νικό
λαος Κορδονούρης, Νικόλαος Τσουκάτος, Χρήστος Μάρος, Ευάγγελος Κούρτης, Πα
ναγιώτης - Παντελής Καράμπελας, Παναγιώτης Ασημακόπουλος, Γεώργιος Μανώλης, 
Βασίλειος Βορύλλας, Γ εώργιος Σιαμέτης, Γ ρηγόριος Αντινός και Νικόλαος Κουμου- 
τσάκος.

•  Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι: Κωνσταντίνος Αλέλης, Φώτιος Χρυσίνας και 
Βασίλειος Παπάίωάννου.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

•  Υπαστυνόμος Β’ που υπηρετεί στην Α.Δ. Χαλκιδικής επιθυμεί να μετατεθεί με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 0977686337.
•  Υπαστυνόμος Β’ που υπηρετεί στο Α.Τ. Γιαννιτσών επιθυμεί να μετατεθεί με συνάδελφό της από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 0945832567.
•  Ο Ανθυπαστυνόμος Παύλος Κωστόπουλος που υπηρετεί στο Α.Τ. Κορώνης Μεσσηνίας επιθυμεί να μετατεθεί με συνάδελφό του 
από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 072183640.
•  Ο Αρχιφύλακας Θεόδωρος Δίπλαρος που υπηρετεί στο Α.Τ. Επισκοπής Ρεθύμνου επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Αχα'ίας, τηλ. 083161700, 0932435437.
•  Ο Αστυφύλακας Δημήτριος Αργυρούδης που υπηρετεί στο Α.Τ. Σχηματαρίου Βοιωτίας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Χαλκιδικής ή τις όμορες Αστυνομικές Διευθύνσεις, τηλ. 0945085355, 026258208.
•  Ο Αστυφύλακας Χαράλαμπος Βομβέλλης που υπηρετεί στην Υποδ/νση Περιπολιών Ανατολικής Αττικής (Α.Τ. Χαλανδρίου) επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Αλεξανδρούπολης ή Ορεστιάδας, τηλ. 
0945163764.
•  Ο Αστυφύλακας Γεώργιος Τσοχαντάρης που υπηρετεί στον Α.Σ. Θεσπιών Βοιωτίας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 0944771028, 026261607.
•  Ο Αστυφύλακας Αντώνιος Ζαμπάρας που υπηρετεί στο Α.Τ. Αναβύσσου Αττικής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Αιτωλίας ή Φωκίδας, τηλ. 029139336, 0977333911.
•  Ο Αστυφύλακας Κυριάκος Μαυρομιχάλης που υπηρετεί στο Α.Τ. Αναβύσσου Αττικής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ή των Α.Δ. Κιλκίς, Χαλκιδικής, Πέλλας, τηλ. 0977853280.
•  Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Πειραιά επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των 
Α.Δ. που υπάγονται στις περιφέρειες Μακεδονίας, Θεσσαλίας ή Θράκης, τηλ. 0972201773.
•  Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Πειραιά επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Α.Δ. Ηρακλείου Κρήτης, τηλ. 0937864744.
•  Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Δ.Α.Κ.Α.Α. (αεροδρόμιο), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Αμεσης Δράσης Αττικής, του Α.Τ. Κολωνακίου ή την Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας, τηλ. 5812862.
•  Αστ/κας που υπηρετεί στο Α.Τ. Παλλήνης, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. 
Θεσ/νίκης και των όμορων Α.Δ. Τηλ. 0945440193 - 01-6391266.
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Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων με αφορμή την έναρξη εφαρμογής των μέτρων της πεζής περιπολίας και 
των Ομάδων Πρόληψης - Καταστολής εγκληματικότητας, δηλώνει ότι:

Ως εργαζόμενοι σ’ ένα ευαίσθητο χώρο, με έκδηλη την ανησυχία για την αυξανόμενη εγκληματικότητα, συμμεριζόμενοι και την 
αγωνία του κάθε πολίτη της χώρας, αναλογιζόμενοι και τις όποιες ευθύνες μας οφείλουμε εκ προοιμίου να καταγγείλουμε την προ
χειρότητα εφαρμογής αυτών των “σημαντικών” μέτρων, καθόσον η πραγματικότητα ακυρώνει τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Η πειραματική ενδεχόμενα εφαρμογή αυτών, φοβούμαστε ότι σκοπεί στον εξωραϊσμό της όλης κατάστασης και αποτελεί προσπά
θεια παραπλάνησης της κοινής γνώμης στο πρόβλημα, αδρανοποιώντας σημαντικό αριθμό αστυνομικών.

Δεν υπήρξε σωστός προγραμματισμός ούτε συντονισμός στη λήψη αυτών των μέτρων αφού δεν έγινε προηγούμενα η αναδιάρ
θρωση των αστυνομικών υπηρεσιών και η ανακατανομή της αστυνομικής δύναμης όπως οι σημερινές ανάγκες επιτάσσουν και ού
τε λήφθηκαν υπόψη άλλοι παράγοντες (πληθυσμιακοί, εγκληματολογικοί, καιρικές συνθήκες κ.λ.π.)

Από τις εφαρμογής των μέτρων και εξαιτίας του τρόπου υλοποίησης αυτών από τη Διοίκηση, προέκυψαν πλείστα όσα αρνητικά 
που αποβαίνουν σε βάρος του προσφερόμενου αστυνομικού έργου. Συγκεκριμένα:

1. Αποδυναμώθηκαν όλες οι άλλες μέχρι σήμερα εκτελούμενες υπηρεσίες και κυρίως οι εποχούμενες περιπολίες με αποτέλεσμα την 
αδυναμία άμεσης επέμβασης σε οποιοδήποτε επεισόδιο και σε κάθε έκτακτο συμβάν ή έγκλημα, πράγμα που εκθέτει την υπηρεσία.

2. Η μη ικανή επάνδρωση των εποχούμενων περιπολιών δημιουργεί και πλείστα όσα προβλήματα και δυσλειτουργίες σε όλες τις 
υπηρεσίες.

3. Από τις περισσότερες υπηρεσίες δεν διατίθενται πλέον σκοποί κρατητηρίων, φύλαξης κρατουμένων, και την ευθύνη για το έρ
γο αυτό επιφορτίζεται παράτυπα ο Αξιωματικός Υπηρεσίας με όλη την επικινδυνότητα του ζητήματος.

4. Ουδεμία εξοικονόμηση δύναμης γίνεται από τις μέχρι σήμερα πλεονάζουσες Υπηρεσίες “ημετέρων” αλλά αντίθετα προκαλεί- 
ται κατασπατάληση μεγάλης δύναμης για την επάνδρωση των γραφείων των νέων γραφείων που θα ιδρυθούν “Υποδιευθύνσεις - Α
στυνομικά Τμήματα Περιπολιών”.

5. Αρχισε συστηματικά η καταστρατήγηση του ωραρίου εργασίας, η μη χορήγηση των ημερησίων αναπαύσεων (ρεπό) και αδιά
θετων αλλαγής, με τη μόνιμη επίκληση - δικαιολογία από την πλευρά της διοίκησης της ανεπάρκειας δύναμης αστυνομικού προσω
πικού εξ’ αιτίας των επιπρόσθετων αυτών μέτρων.

6. Επειδή τα ανωτέρω μέτρα της πεζής περιπολίας και των Ομάδων Πρόληψης - Καταστολής της εγκληματικότητας ελήφθησαν και 
ξεκίνησαν χωρίς συντονισμό αλλά αποσπασματικά, γεγονός που ως διαφαίνεται από την έναρξη της ισχύος αυτών αποβαίνουν σε βά
ρος τόσο των αστυνομικών υπαλλήλων όσο και του προσφερόμενου έργου, αδρανοποιώντας ουσιαστικά και σημαντικά υπηρεσίες ό
πως της αντιμετώπισης των αδικημάτων κατά της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, της μάστιγας των ναρκωτικών, των τροχαί
ων ατυχημάτων κ.λ.π. είμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε την αντίθεσή μας για τον τρόπο σχεδιασμού και εφαρμογής αυτών.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στις πρόσφατες αρχαιρεσίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης το Δ. Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόε
δρος ο Γεώργιος Αναστασιάδης, Α  Αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Τσεκερλέκης, Β’ Αντιπρόεδρος ο Επαμεινώνδας Χατζηπαρασκευάς, 
Γεν. Γραμματέας ο Ηλίας Βασιλάκης, Αναπλ. Γεν. Γραμματέας ο Σωτήριος Ζαχαράκης, Ταμίας ο Βασίλειος Γιαννακόπουλος, Οργ. 
Γραμματέας ο Γ. Λαμπάδας, Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων ο Σταύρος Καλογερόπουλος, Αναπλ. Υπ. Δημ. Σχέσεων ο Γεώργιος Σούρβινος, 
Αναπλ. Ταμίας ο Επαμεινώνδας Χατζηπαρασκευάς, Υπευθ. Ανατ. Τομέα ο Γ. Φεστερίδης, Υπεύθ. Κεντρ. Τομέα ο Σωτήριος Ζαχαρά-

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Στις πρόσφατες αρχαιρεσίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Καβάλας το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε 
σώμα ως εξής: Πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Αντωνίου, Αντιπρόεδρος ο Νικόλαος Καπνόπουλος, Γεν. Γραμματέας ο Νικόλαος Παπα- 
δόπουλος, Ταμίας ο Νικόλαος Σπανός, Οργ. Γραμματέας ο Γεώργιος Μεντεσίδης, και Μέλη ο Δημήτριος Μπόνιας και ο Βασίλειος 
Χατζηϊωάννου. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή η Μαρία Ευθυμιάδου ως Πρόεδρος, ο Ιωάννης Στυλιανού ως Αντιπρόεδρος και ο 
Σπύρος Κλειτσιώτης ως Γεν. Γραμματέας. Για την ΠΟΑΣΥ οι: Κωνσταντίνος Αντωνίου, Βασίλειος Χατζηϊωάννου, Ευστάθιος Αυ- 
λωνίτης, Περικλής Μαυροθαλασσίτης, Γεώργιος Τσιλιγγίρης, Νικόλαος Μπαλίδης και Νικόλαος Καπνόπουλος.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στις πρόσφατες αρχαιρεσίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ιωαννίνων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε 
σώμα ως εξής: Πρόεδρος ο Γεώργιος Παπατσίμπας, Αντιπρόεδρος ο Πέτρος Παππάς, Γεν. Γραμματέας ο Λάμπρος Παππάς, Ταμίας 
ο Κοσμάς Βούλγαρης και Μέλη ο Γεώργιος Ελένης, ο Ευτύχιος Μαλανδράκης και ο Κωνσταντίνος Τσέρης. Για την Ελεγκτική Επι
τροπή οι: Σταμάτιος Καρακάσης, Γεώργιος Κόκκαλης και Κωνσταντίνος Λιόντος. Για την ΠΟΑΣΥ οι: Ευτύχιος Μαλανδράκης, Γε
ώργιος Παπατσίμπας, Λάμπρος Παππάς, Κωνσταντίνος Κατοχιανός, Γεώργιος Ζωίδης, Ιωάννης Ντίνος, Γεώργιος Τζιάρκας, Βασί
λειος Βόβολης, Ευάγγελος Πάκος, Αλέξανδρος Ανυφαντής, Επαμεινώνδας Ζήκος, Χρήστος Παππάς και Γρηγόριος Ρίζος.

ΙΔΡΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η Τοπική Διοίκηση της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (ΙΡΑ) Λάρισας, προτίθεται να δημιουργήσει βιβλιοθήκη, η οποία θα συμπεριλαμ
βάνει βιβλία σχετικά με την Αστυνομία, καθώς και βιβλία που έχουν γράψει αστυνομικοί υπάλληλοι ανεξάρτητα από το θέμα τους. Πρό
κειται για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, η οποία αξίζει κάθε υποστήριξης. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν είτε με 
τον Πρόεδρο της Τ.Δ. Λάρισας κ. Κωνσταντίνο Δομούζη (τηλ. εργ. 041-683.100) είτε με τον κ. Γεώργιο Τσιώνη (τηλ. εργ. 041-532.267).

Αστυνομική Επιθεώρηση - Φεβρουάριος 2000 -  123



ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΑΦΩΝ Π Ο Υ ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΤΙΣ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παναγιωτοπούλου Αγγελική Νικόλαος Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Αστυν. Υποδ/ντής ε.α.
Κόντος Σπυρίδων Ιωάννης Πανεπιστήμιο Κρήτης Αστυν. Δ/ντής Α.Δ. Θεσπρωτίας
Δόση Ευσταθία Ελευθε'ριος ΤΕΙ Πάτρας Αρχ/κας Α.Τ. Παραμυθιάς
Κούρτη Παρασκευή Ευάγγελος ΤΕΙ Πάτρας Ανθ/μος ε.α.
Διάσκα Σοφία Δημήτριος Νομική Αθηνών Ανθ/μος ε.α.
Νάνης Μηνάς Χρήστος Σχολή Αστυφυλάκων Αρχ/κας Α.Σ. Πε'ρδικας Θεσπρωτίας

Π.ΕΝ.Α.Α.

Α. Με αφορμή τις απαράδεκτες και προκλητικές δηλώσεις του Προέδρου της Ε.Π.Α.Ε., κ.Βίκτωρα ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, σε βάρος της 
Αστυνομίας, η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας, ανακοινώνει ότι:
•  Η Αστυνομία έδωσε για ολόκληρες δεκαετίες και θα εξακολουθήσει να δίνει, με ανάλογο πάντα κόστος, τους δικούς της αγώνες 
για την προαγωγή του αθλητικού πνεύματος, την εξασφάλιση της τάξης στους αθλητικούς χώρους και τη διασφάλιση των έννομων 
αγαθών αθλουμένων, φιλάθλων και παραγόντων, με πλήρη ανιδιοτέλεια.
•  Είναι τουλάχιστον ανεύθυνη η προσπάθεια μετακύλισης ευθυνών κάθε φορά στην Αστυνομία από εκείνους που είναι κατά κύριο 
λόγο υπεύθυνοι ή από όψιμους γενικά θιασώτες της αθλητικής ευταξίας. Γι’ αυτό μόνο θλίψη, οργή και αγανάκτηση προκάλεσαν 
στην ευρύτερη αστυνομική οικογένεια, αλλά και στη φίλαθλο κοινή γνώμη της χώρας μας, οι δηλώσεις αυτές του “λαλίστατοι” και 
“πολυπράγμονα” Προέδρου της Ε.Π.Α.Ε.
•  Όσον αφορά την εξαγγελία του Προέδρου της Ε.Π.Α.Ε., “δίκην εργοδότη”, για παροχή υλικής αμοιβής, εν είδη “επαιτείας”, στους 
αστυνομικούς που διατίθενται στα γήπεδα, το κάνουμε γνωστό ότι η εκπλήρωση υποχρέωσης των Π.Α.Ε. δεν αποτελεί μεγαλοψυ
χία, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη του, πόσων υπηρεσιών της Αστυνομίας στερείται ο Έλληνας πολίτης για να εξασφαλισθεί η 
τάξη στα γήπεδα, ενώ ταυτόχρονα στα ταμεία των ΠΑΕ εισρέει, ως γνωστόν “πακτωλός” χρημάτων.
•  Είναι καιρός πλέον όλοι οι αρμόδιοι του ποδοσφαίρου μας, οι οποίοι από φωτεινά παραδείγματα του “ευ αγωνίζεσθαι” έχουν με
τατραπεί σε θιασώτες του δόγματος “ο σκοπός αγιάζει τα μέσα”, ενώ κατά καιρούς με τις πράξεις ή παραλείψεις τους γίνονται ηθι
κοί αυτουργοί της έξαρσης της βίας στους αθλητικούς χώρους, να αναλογισθούν τον κατήφορο που αυτό έχει πάρει και αντί να προ
σπαθούν κάθε φορά να μεταθέσουν σε άλλους τις βαρύτατες προσωπικές τους ευθύνες, να αναζητήσουν τις λύσεις εκείνες που θα 
ξαναφέρουν τους φιλάθλους στα γήπεδα.
•  Η αναζήτηση, επίσης, κάθε φορά εξιλαστήριων θυμάτων, κυρίως προς την πλευρά της Αστυνομίας, πρέπει κάποτε να σταματή
σει. Οι αστυνομικοί δεν είναι πλέον διατεθειμένοι να ανέχονται και να αποδέχονται τέτοιου είδους νοοτροπίες, λογικές και πρακτι
κές. Είναι καιρός και η Πολιτεία να αναζητήσει εναλλακτικές μορφές αστυνόμευσης των αθλητικών εκδηλώσεων, όπως γίνεται και 
σε άλλες χώρες, για να μην στερείται ο πολίτης τον αστυνομικό που πληρώνει από το υστέρημά του, όταν οι πολυεθνικές που εισέ
βαλαν στο χώρο του αθλητισμού ξοδεύουν δισεκατομμύρια για πολυδάπανες μεταγραφές αθλητών.

Β. Για το επίμαχο θέμα των μισθολογικών προαγωγών των Αξιωματικών Ελλη και Πυροσβεστικού Σώματος, σας γνωρίζουμε τα α
κόλουθα:
•  Με εντολή του Υπουργού Δημόσιας Τάξης συντάχθηκε χθες (8-2-2000) από υπηρεσιακούς παράγοντες της Δ/νσης Μελετών και 
Οικονομικών του Υπουργείου μας, σε συνεργασία με μέλη του προέδρου της Π.ΕΝ.Α.Α., σχετική τροπολογία - προσθήκη, όπως αυ
τή είχε προταθεί από την ομοσπονδία μας, με σκοπό να καταβληθεί προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο αυτής να αποτελέσει και πε
ριεχόμενο του νομοσχεδίου: (ίδρυση Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ....), η συζήτηση του οποίου συνεχίστηκε σήμερα στην ολομέλεια της Βου
λής και ολοκληρώνεται αύριο.
•  Τις πρωινές ώρες σήμερα, μετά από εντολή του Υπουργού Δημ. Τάξης, οι Προϊστάμενοι των ως άνω Δ/νσεων, μαζί με άλλους υ
πηρεσιακούς παράγοντες, αλλά και με μέλη του Προέδρου να συζητήσουν επί του περιεχομένου της εν λόγω τροπολογίας και να κα
θορίσουν τις σχετικές λεπτομέρειες. Ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Νικόλαος Χριστοδουλάκης , στον οποίο και τέθηκε υπόψη η 
τροπολογία αυτή, από το Σύμβουλο του κ.Τσιούρα, επιφυλάχθηκε να απαντήσει την προσοχή Δευτέρα (14-2-2000), αφού προηγου
μένως συνεννοηθεί σχετικά με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
•  Κατά την επακολουθήσασα δε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.ΕΝ.Α.Α., η οποία πραγματοποιήθηκε από κοινού με την Ένω
ση Αξ/κων - Πυροσβεστικού Σώματος, ο Υπουργός Δημ Τάξης σας γνώρισε ότι αναγκαστικά πλέον θα μας ενημερώσει κι αυτός σχε
τικά την προσεχή Δευτέρα, μετά την απάντηση του κ. Χριστοδουλάκη επισημαίνοντας, παρά ταύτα, ότι δε θα εγκαταλείψει την προ
σπάθεια, ώστε η προαναφερόμενη τροπολογία να συμπεριληφθεί στο (Νομοσχέδιο του Αρχηγείου), κατά την αυριανή συζήτηση αυ
τού στην ολομέλεια της Βουλής.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ...

Άνδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρ
κωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας Ατ
τικής σε συνεργασία με την τουρκική 
Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών εξάρ
θρωσαν σπείρα Νιγηριανών εμπόρων 
ναρκωτικών. Συγκεκριμένα συνελή- 
φθηκαν και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο 
Εισαγγελέα οι, Onikoyi Oladimgji και 
Opeloye Abiola. Η Υποδ/νση Δίωξης 
Ναρκωτικών που έχει κατ’ επανάλει- 
ψη ασχοληθεί με τις σπείρες Νιγηρια- 
νών εμπόρων έθεσε τους ανωτέρω σε 
παρακολούθηση ενώ οι τουρκικές Αρ
χές με βάση τις πληροφορίες που τους 
διαβίβασε η δική μας Δίωξη έθεσαν σε 
παρακολούθηση Νιγηριανούς συνερ
γάτες στην Κωνσταντινούπολη. Τελικά 
οι άνδρες της Δίωξης επενέβησαν και 
συνέλαβαν σε κεντρικό ξενοδοχείο της 
Αθήνας τους δύο Νιγηριανούς στην 
κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν 4.300 γραμμάρια ηρωί
νης, ένα αυτοκίνητο και δύο κινητά τη
λέφωνα.

ΑΕΝ “ΑΓΓΙΖΕ” ΤΗΝ ΗΡΩΙΝΗ...

Άνδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής εξάρθρωσαν πολυμελή σπείρα αλλοδαπών 
εμπόρων ναρκωτικών. Συγκεκριμένα συνελήφθηκαν και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα οι, Rahem Salahedin, Hassan 
Azad, Merkaj Feredun, Kerimi Majazid, Nachervan Abdul και Hiki Abdul. Ειδικότερα, προ μηνός είχαν περιέλθει σε γνώση 
της Δίωξης πληροφορίες για σπείρα Ιρανών και Ιρακινών εμπόρων ναρκωτικών η οποία διακινεί σημαντικές ποσότητες ηρω
ίνης στην περιοχή Αττικής και κυρίως τη μεγαλύτερη ποσότητα ηρωίνης που διακινείται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου 
της Αθήνας από μικρεμπόρους ομοεθνείς τους σε διάφορους τοξικομανείς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες την ηρωίνη 
προμηθεύονταν από Αλβανούς εμπόρους ναρκωτικών. Ύστερα από έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο φερόμενος ως εγκέφαλος της 
σπείρας Rahem Salahedin, είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 1999 με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας γιατί κατείχε παράνο
μα δύο πιστόλια και είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση κατά της οποίας άσκησε έφεση και δεν απελάθηκε ως Ιρανός κουρδικής 
καταγωγής.

Μετά από αυτή τη διαπίστωση εντοπίσθηκε ο Rahem Salahedin και τέθηκε σε παρακολούθηση προκειμένου να διαπιστω
θούν οι επαφές του. Παρά τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που λάμβανε κινούμενος πάντοτε με νοικιασμένα αυτοκίνητα δια- 
πιστώθηκαν οι συνεργάτες του στους οποίους είχε αναθέσει ειδικό ρόλο στον καθένα. Ύστερα από τη συλλογή όλων των α
παραίτητων στοιχείων που αφορούσαν τη δραστηριότητα της σπείρας που εκτός από ηρωίνη εφόδιαζε και διάφορους παρά
νομους αλλοδαπούς με πλαστογραφημένα ταξιδιωτικά έγγραφα, αποφασίσθηκε αιφνιδιαστική αστυνομική επιχείρηση ταυτο- 
χρόνως σε τρία διαφορετικά σημεία ώστε να συλληφθούν όλα τα μέλη της σπείρας. Όντως η επιχείρηση που εξελίχθηκε στις 
περιοχές Θησείου, Αμπελοκήπων και Γκύζη σημείωσε απόλυτη επιτυχία με αποτέλεσμα να κατασχεθούν ποσότητα ηρωίνης 
462 γραμμαρίων σε συμπαγή μορφή, δύο ζυγαριές ακρίβειας, 1.280.000 δραχμές, 1.446 δολάρια ΗΠΑ, 3.000 μάρκα Γερμα
νίας, 32 διαβατήρια διαφόρων χωρών προερχόμενα από κλοπές, μια γαλλική ταυτότητα και τέσσερις άδειες οδήγησης διαφό
ρων χωρών. Όπως διαπιστώθηκε από την προανάκριση ο Rahem Salahedin, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν τρία κινητά 
τηλέφωνα σε λειτουργία, ποτέ δεν έπιανε την ηρωίνη στα χέρια του.

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ...

Από το Α.Τ. Ν ίκαιας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του Κλεομένη Δρούγα για παράβαση του νόμου “περί ναρκωτι
κών”. Συγκεκριμένα, ο Δρούγας κατά το επισκεπτήριο στη Δικαστική Φυλακή Κορυδαλλού παρέδωσε στους σωφρονιστι
κούς υπαλλήλους τσάντα με ρούχα, που προοριζόταν για τον προσωρινά κρατούμενο για ναρκωτικά γιό του και μετά από 
σχετικό έλεγχο που πραγματοποίησε σωφρονιστικός υπάλληλος στην τσάντα, βρέθηκε ένα παντελόνι αθλητικής φόρμας ε
μποτισμένο με ηρωίνη. Ο δράστης οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πειραιά.
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ΟΙ ΜΕΤΑΠΡΑΤΕΣ

Ανδρες του Τμήματος Οικονομικών 
Εγκλημάτων της Δ/νσης Ασφάλειας 
Αττικής εξάρθρωσαν κύκλωμα κλο
πής και χρήσης πιστωτικών καρτών με 
τις οποίες αγόραζαν από πολυκατα
στήματα, μεγάλες ποσότητες εμπορευ
μάτων, κυρίως οινοπνευματωδών, τα 
οποία στη συνέχεια διέθεταν στην αγο
ρά προσκομίζοντας τεράστια κέρδη. 
Συγκεκριμένα συνελήφθηκαν εντός 
πολυκαταστήματος ο Βασίλειος Πη
γής, ο Bruca Traian και η Βαγγελή Liti 
κατηγορούμενοι για “απάτη”, “πλα
στογραφία” και κλοπή κατά συναυ
τουργία και κατ’ εξακολούθηση. Στην 
υπόθεση εμπλέκεται ως κατηγορούμε
νος και ο Γεώργιος Τασόπουλος στο ι
διωτικό γκαράζ του οποίου αποθή
κευαν μέρος των εμπορευμάτων. Σε έ
ρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν 18 κλεμμένες πι
στωτικές κάρτες, 486 φιάλες ουίσκι, 
66 φιάλες άλλων ποτών, διάφορα καλ
λυντικά και πολλές αποδείξεις αγο
ρών. Από τη δραστηριότητα του κυ
κλώματος ζημιώθηκαν κυρίως οι Τρά
πεζες με ποσά ύψους δεκάδων εκατομ
μυρίων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν 
στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΑΑΒΑΝΟΣ
ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙΑΣ

Ανδρες του Τμήματος Οικονομι
κών Εγκλημάτων της Δ/νσης Ασφά
λειας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν τον 
Αλβανό, Έντμοντ Μίλε κατηγορούμε
νο για πλαστογραφία και παράβαση 
του νόμου “περί πνευματικής ιδιοκτη
σίας. Μετά από σχετικές πληροφορίες 
που είχαν περιέλθει στην ανωτέρω Υ
πηρεσία και αναφέρονταν στην παρά
νομη αναπαραγωγή ψηφιακών δίσκων 
από τον συλληφθέντα, με προγράμμα
τα και παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολο
γιστών, διενεργήθηκε νομότυπη έρευ
να στο διαμέρισμα που διαμένει όπου 
βρέθηκαν: 667 κλεψίτυποι ψηφιακοί 
δίσκοι με προγράμματα και παιχνίδια 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 370 πλα
στά εξώφυλλα, τριάντα άγραφοι ψη
φιακοί δίσκοι, ένα σύστημα αναπαρα
γωγής ψηφιακών δίσκων και 96.000 
δραχμές προερχόμενες από παράνομη 
διάθεση κλεψίτυπων ψηφιακών δί
σκων. Όλα τα ανευρεθέντα κατασχέ
θηκαν και ο δράστης οδηγήθηκε στον 
αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΑΥΣΚΟΑΑ ΚΟΑΠΑ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ

Ανδρες του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ/νσης Ασφάλειας Ατ
τικής συνέλαβαν τον Πορτογάλο Marques Furtado da Luz Alberto Rui και τον Χι- 
λιανό Escobar Rojas Pedro Heriberto κατηγορούμενους για κλοπές και απάτες 
κατ’ εξακολούθηση. Οι προαναφερόμενοι στις αρχές Ιανουάριου ενεργώντας από 
κοινού μετέβαιναν σε υποκαταστήματα Τραπεζών, τοποθετούσαν στις αυτόματες 
ταμειακές μηχανές αυτοσχέδιους μηχανισμούς παγίδευσης καρτών με αποτέλεσμα 
να καθίσταται αδύνατη η συναλλαγή αλλά και η επιστροφή της κάρτας του συναλ- 
λασσομένου.

Στη συνέχεια, προσποιούμενοι τους “επόμενους πελάτες” προέτρεπαν τον συ
ναλλασσόμενο να πληκτρολογήσει τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης για να του 
επιστραφεί η κάρτα. Με τον τρόπο αυτό ελάμβαναν γνώση του προσωπικού αριθ
μού και αφού τελικά ο συναλλασσόμενος αποχωρούσε χωρίς να παραλάβει την 
κάρτα του, αυτοί στη συνέχεια την ελευθέρωναν και κάνοντας χρήση προέβαιναν 
σε αναλήψεις χρηματικών ποσών. Οι άνδρες της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημά
των ενέδρευαν συστηματικά σε πολλές Τράπεζες της περιοχής Αττικής και κατόρ
θωσαν να εντοπίσουν τους αλλοδαπούς οι οποίοι δρούσαν διεθνώς. Ο πρώτος α- 
ναζητείται από τις διωκτικές Αρχές της Πορτογαλίας για την πλούσια παράνομη 
δραστηριότητά του που συνίσταται σε απάτες, κλοπές, πλαστογραφίες, υπεξαιρέ
σεις και παράβαση του νόμου “περί όπλων” και “ναρκωτικών” . Ο Χιλιανός κατεί
χε πλαστή ταυτότητα και άδεια οδηγήσεως των ισπανικών Αρχών.

Από τη μέχρι τώρα προανάκριση προέκυψε ότι από τα αυτόματα μηχανήματα 
τριών Τραπεζών αποκόμισαν το χρηματικό ποσόν των 13.000.000 δραχμών. Ω
στόσο, εκτιμάται ότι το συνολικό ποσόν είναι πολύ μεγαλύτερο γιατί οι Τράπεζες 
είναι πολλές και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ο έλεγχος. Σε σωματική έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στους συλληφθέντες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολλοί αυ
τοσχέδιοι μηχανισμοί παγίδευσης καρτών, πολλά ασυμπλήρωτα φύλλα επιταγών 
διαφόρων Τραπεζών και μια πλαστή ταυτότητα.

ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

Άνδρες του Γραφείου Ασφαλείας του Α.Τ. Δραπετσώνας μετά από αξιοποίη
ση σχετικών πληροφοριών εξάρθρωσαν σπείρα που κατάρτιζε πλαστές βεβαιώσεις 
πράσινης κάρτας του ΟΑΕΔ και τις πουλούσε σε αλλοδαπούς αντί του ποσού των 
200.000 δραχμών καθεμία.

Συγκεκριμένα συνελήφθη ο Γ εώργιος Λαουμτζής κατά τη στιγμή που πουλούσε 
δύο πλαστογραφημένες βεβαιώσεις σε αστυνομικό που εμφανίσθηκε ως αγορα
στής.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, συνεργάτης του συλληφθέντα και προ
μηθευτής των πλαστογραφημένων βεβαιώσεων είναι ο υπάλληλος του ΟΑΕΔ Πει
ραιά, Νικόλαος Κατσιαούνης που εργάζεται στο αρμόδιο γραφείο για την έκδοση 
βεβαιώσεων πράσινης κάρτας και ο οποίος συνελήφθη σε συνάντηση που καθορί
σθηκε με τον Λαουμτζή για να του παραδώσει χρήματα από τις πωληθείσες πλα
στές βεβαιώσεις. Σε έρευνα που έγινε βρέθηκαν, μια πλαστή βεβαίωση πράσινης 
κάρτας και ένα φωτοαντίγραφο γνήσιας πράσινης κάρτας του ΟΑΕΔ Πειραιά και 
το χρηματικό ποσόν των 50.000 δραχμών που κατασχέθηκαν.

Στη συνέχεια της προανάκρισης διενεργήθηκε έλεγχος σε μπαρ στην περιοχή 
Κερατσινίου όπου συνελήφθη η Ρουμάνα σερβιτόρα Μαριάνα Μπόντρος γιατί 
στην κατοχή της βρέθηκε και κατασχέθηκε βεβαίωση πράσινης κάρτας του ΟΑΕΔ 
που ήταν πλαστή και την οποία είχε προμηθευθεί από τον Λαουμτζή.

Η Ρουμάνα κάνοντας χρήση της πλαστής βεβαίωσης είχε εξαπατήσει αρμόδιους 
υπαλλήλους και είχε εφοδιασθεί με άδεια εργασίας και βιβλιάριο Υγείας που κα
τασχέθηκαν. Συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του μπαρ, Σωτήριος Γούτης γιατί απα
σχολούσε ως σερβιτόρες τρεις ακόμα αλλοδαπές χωρίς τις απαιτούμενες άδειες. Α
πόντες οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πειραιά.
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ΔΑΚΡΥΒΡΕΧΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Άνδρες του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ/νσης Ασφάλειας Ατ
τικής συνέλαβαν τη Γεωργία Δημακοπούλου και τη Φωτεινή Δημακοπούλου, κό
ρη και μητέρα αντίστοιχα, κατηγορούμενες για απάτη κατά συναυτουργία. Σε έ
ρευνα και προανάκριση που διενέργησε η ανωτέρω Υπηρεσία που αφορούσαν δη
μοσίευμα εφημερίδας με τίτλο “μια 19χρονη και το μωρό της ζητούν ανθρώπους” 
δεδομένου ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι οι ισχυρισμοί των γυναικών που αναφέ
ρονταν στο δημοσίευμα ήταν ψευδείς.

Στο δημοσίευμα εμφανίζονταν δύο γυναίκες με τα ονόματα “Μαρία Καραβασί- 
λη, φιλόλογος στο Λύκειο Κυψέλης και μια 19χρονη με το όνομα , Γιούλα Δημο- 
πούλου”. Οι γυναίκες ισχυρίζονταν ότι η “Δημοπούλου” γέννησε εξώγαμο και 
χρειαζόταν βοήθεια για να το μεγαλώσει δίνοντας αριθμό λογαριασμού της Εμπο
ρικής Τράπεζας δεδομένου ότι η μάννα της νεαρής μητέρας νοσηλευόταν σε γνω
στό νοσοκομείο.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι:
Α. Η “Γιούλα Δημοπούλου” ήταν η πρώτη των κατηγορουμένων και η “Καρα- 

βασίλη” η δεύτερη.
Β. Η Γεωργία Δημακοπούλου γέννησε όντως εξώγαμο, το δεύτερο κατά σειρά.
Γ. Οι κατηγορούμενες μένουν σε διαμέρισμα της Κυψέλης.
Δ. Η Φωτεινή Δημακοπούλου εργαζόταν ως υπάλληλος της ΔΕΗ, το καλοκαίρι 

του 1999 συνταξιοδοτήθηκε και ουδέποτε νοσηλεύθηκε σε νοσοκομείο.
Ε. Στα τέσσερα υπάρχοντα Λύκεια της Κυψέλης δεν υπάρχει καθηγήτρια με το 

όνομα “Μαρία Καραβασίλη”.
Στ. Ο προαναφερόμενος λογαριασμός είναι κοινός των δύο κατηγορουμένων και 

μέχρι την ημέρα της σύλληψης αναλήφθηκε συνολικά το χρηματικό ποσόν των 
3.050.000 δραχμών από δύο βιβλιάρια καταθέσεων ενώ υπάρχει ένα ακόμα βι
βλιάριο που δεν βρέθηκε.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι κατηγορούμενες είχαν απευθυνθεί και 
στο παρελθόν σε δημοσιογράφους, προτρέποντάς τους να δημοσιεύσουν ότι το 
πρώτο εξώγαμο παιδί της Γεωργίας έχει σοβαρά προβλήματα υγείας και χρειαζό
ταν οικονομική ενίσχυση. Κατά καιρούς οι συλληφθείσες εμφανίσθηκαν σε δημο
σιογράφους με διάφορα ονόματα με προφανή σκοπό να μη γίνει αντιληπτό ότι 
πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα και να πετύχουν ευκολότερα την εξαπάτηση του 
κοινού που θα επληροφορείτο τις ψευδείς αλλά συγκινητικές ιστορίες τους και α
πό φιλανθρωπία θα τις ενίσχυε οικονομικά.

Σε έρευνα στο σπίτι τους εκτός των βιβλιαρίων καταθέσεων βρέθηκαν μια 
Βουλγάρα που εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και ένας άνδρας ο οποίος συζεί με 
τη Φωτεινή Δημακοπούλου. Οι κατηγορούμενες με τη δικογραφία που σχηματί- 
σθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΕ ΜΕΑΑΟΝ

Άνδρες του Α.Τ. Μοσχάτου συνέλα
βαν τον Βιατσεσλάβ Παπαδόπουλο 
και την Τατιάνα Παπαδοπούλου κατη
γορούμενους για σύσταση και συμμο
ρία και διακεκριμένες κλοπές κατά 
συναυτουργία και εξακολούθηση.

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω κατελή- 
φθησαν να περιφέρονται ύποπτα και 
σε γενόμενο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι 
λίγη ώρα πριν τον έλεγχο είχαν παρα
βιάσει σταθμευμένο αυτοκίνητο και 
είχαν αφαιρέσει την άδεια κυκλοφορί
ας του αυτοκινήτου και την άδεια ικα
νότητας οδηγού. Στην κατοχή της Πα
παδοπούλου βρέθηκε σύρμα διαμορ
φωμένο έτσι ώστε να χρησιμοποιείται 
στην απασφάλιση θυρών αυτοκινή
των, ένα ψαλίδι, ένα μαχαίρι και ένα 
κατσαβίδι/'Σε κατ’ οίκον έρευνα που 
διεξήχθη στην οικία του δράστη, βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν ως προϊόντα 
κλοπών και διαρρήξεων αυτοκινήτων, 
καταστημάτων και αρπαγές τσαντών: 
τέσσερα ραδιοκασετόφωνα αυτοκινή
των, δύο συσκευές τηλεφώνων, τρεις 
ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μία φωτο
γραφική μηχανή, τρεις άδειες ικανότη
τας οδηγών, 32 ζεύγη καλσόν, 112 ζεύ
γη καλτσών, 48 ζεύγη γυαλιών ηλίου 
και μυωπίας, 21 αναπτήρες, επτά ρολό
για χειρός, ένα βιβλιάριο Τραπέζης, 
πολλά εσώρουχα, φο-μπιζού, καλλυντι
κά κ.α. Όλα τα αντικείμενα κατασχέ
θηκαν και ενεργούνται αναζητήσεις για 
την ανεύρεση των κατόχων τους. Όπως 
διαπιστώθηκε οι άδειες οδήγησης είχαν 
κλαπεί από σταθμευμένα αυτοκίνητα 
που οι δράστες είχαν διαρρήξει στον 
Κορυδαλλό και στο Χαϊδάρι.

ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Άνδρες του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής συνέλαβαν τον Δημήτριο Φραίμη κα
τηγορούμενο για απάτη κατ’ εξακολούθηση και κλοπή.

Ο ανωτέρω κατηγορούμενος έπεισε τον Αλβανό υπήκοο Τζανή Σάλι, ότι θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμέ- 
νου να εκδοθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να μεταβεί στις ΗΠΑ. Μ’ αυτόν τον τρόπο κατάφερε να τον εξαπα- 
τήσει και να του αποσπάσει τμηματικά από τον Ιούλιο του 1999 μέχρι σήμερα, το χρηματικό ποσόν των 2.000.000 δραχμών.

Ο Φραίμης όμως δεν αρκέστηκε μόνον σ ’ αυτά αλλά απαίτησε άλλο ένα εκατομμύριο προκειμένου να ολοκληρωθεί η δια
δικασία. Το γεγονός αυτό καταγγέλθηκε από τον παθόντα στο Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων και προσημειώθηκε το ανω
τέρω χρηματικό ποσόν για να του παραδοθεί στην προκαθορισμένη συνάντηση που έγινε σε κεντρικό καφενείο της Αθήνας. 
Στη συνάντηση αυτή ο συλληφθείς αν και παρέδωσε στον παθόντα χειρόγραφη απόδειξη είσπραξης ποσού ενός εκατομμυρί
ου δεν παρέλαβε τελικά τα χρήματα απαιτώντας να παραδοθούν αυτά σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Κατόπιν αυτών συνελήφθη 
τη στιγμή που προσπαθούσε να διαφύγει με το αυτοκίνητό του. Σε έρευνες που ακολούθησαν τόσο σε τσάντα χειρός που έ
φερε μαζί του όσο και στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ταυτότητες διαφόρων ατόμων, κλεμμένες 
πιστωτικές κάρτες, μπλοκ επιταγών επ’ ονόματι διαφόρων κατόχων, μεγάλος αριθμός φωτογραφιών διαφόρων ατόμων και μια 
δικηγορική ταυτότητα με τα στοιχεία του. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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AM ’ ΕΠΟΣ AM ’ ΕΡΓΟ

Από άνδρες του Α.Τ. Δραπετσώνας 
σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 
των George Skafida, του ανήλικου 
Τ.Χ. και του Κωνσταντίνου Andriani 
για παράβαση του νόμου “περί ναρκω
τικών” .

Οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι συ- 
νελήφθησαν από άνδρες της Άμεσης 
Δράσης, εντός αυτοκινήτου με ξένες 
πινακίδες διότι σε έρευνα που πραγμα
τοποιήθηκε βρέθηκε να κατέχουν δύο 
αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με α
κατέργαστη ινδική κάνναβη, τσιγαρι
λίκια, μια ζυγαριά ακρίβειας, ένα μα
χαίρι και ένα γκλοπ.

Κατά τη δήλωσή του ο πρώτος των 
κατηγορουμένων αγόρασε τα ναρκωτι
κά από Αλβανό αγνώστων στοιχείων 
ταυτότητας. Από την προανάκριση 
προέκυψε ότι ο τρίτος των κατηγορου
μένων πουλούσε ναρκωτικές ουσίες σε 
ναρκομανείς και κατόπιν αυτού κανο- 
νίσθηκε συνάντηση του πρώτου κατη
γορουμένου με τον τρίτο αναγραφόμε
νο, για την αγορά κοκαΐνης. Στη συνά
ντηση προσήλθε όντως ο Κωνσταντί
νος Andriani ο οποίος συνελήφθη και 
στην κατοχή του βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν αυτοσχέδια σακουλάκια με 
κοκαΐνη συνολικού βάρους δέκα γραμ
μαρίων.

Οι δράστες με τη δικογραφία που 
σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθη
καν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πει
ραιά.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Η αγαστή συνεργασία και εξαιρετική δραστηριότητα των ανδρών του Α.Τ. Χρυ- 
σούπολης, του Τ.Α. Καβάλας, του Τ. Τροχαίας Καβάλας και του Α.Σ. Λιμενα- 
ρίων της Αστυν. Δ/νσης Καβάλας είχαν ως αποτέλεσμα:

•  Την επ’ αυτοφώρω σύλληψη επικίνδυνων κακοποιών οι οποίοι είχαν διαπρά- 
ξει σωρεία κλοπών και διαρρήξεων στην περιοχή Νέστου Καβάλας, στην κατοχή 
των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρυσαφικά και άλλα τιμαλφή μεγάλης α
ξίας.

•  Τη σύλληψη δύο νεαρών ατόμων που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυ
βισμού και είχαν διαπράξει επτά αρπαγές τσαντών στην πόλη της Καβάλας.

Γ. Τη σύλληψη δράστη κλοπής του χρηματοκιβωτίου του ΙΚΑ Λιμεναρίων Θά
σου, ο οποίος είχε αφαιρέσει το χρηματικό ποσόν των 5.130.000 δραχμών.

ΝΙΣΑΦΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΑΒΑΝΟΥΣ

Άνδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών εξάρθρωσαν σπείρα Αλβανών ε
μπόρων ναρκωτικών που εισήγαγε από την Αλβανία και διακινούσε στην περιοχή 
της Αττικής σημαντικές ποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης.

Στη Δίωξη είχαν περιέλθει πληροφορίες σχετικά με Αλβανούς που διαμένουν 
στην περιοχή του Ταύρου και της Καλλιθέας και είχαν συστήσει συμμορία με α
ποκλειστικό σκοπό την κατ’ επάγγελμα πώληση ηρωίνης και κοκαΐνης.

Μετά από αξιολόγηση και κατάλληλη εκμετάλλευση της πληροφορίας εντοπί
σθηκαν οι Αλβανοί και διαπιστώθηκε που ακριβώς διέμεναν. Κατά τις μετακινή
σεις τους ελάμβαναν ιδιαίτερες προφυλάξεις και ο τρόπος δράσης τους, καθιστού
σε ιδιαίτερα δυσχερή την παρακολούθησή τους.

Μετά από συστηματική παρακολούθηση έγινε επέμβαση των αστυνομικών και 
συνελήφθησαν οι, Gjasula Artan, Rapushi Arben και Hyseni Nadire. Στην κατοχή 
των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κοκαΐνης βάρους 1.5 
κιλών, μικροποσότητα ηρωίνης, μια ηλεκτρική ζυγαριά ακρίβειας, το χρηματικό 
ποσόν των 1.900.000 δραχμών και τρία κινητά τηλέφωνα.

Από την έρευνα και την προανάκριση προέκυψε ότι η εν λόγω σπείρα εισήγαγε 
και διακινούσε μεγάλες ποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης. Το τελευταίο τρίμηνο εί
χε διακινήσει άνω των πέντε κιλών από το κάθε ναρκωτικό. Όλοι οι συλληφθέντες 
με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Ει
σαγγελέα.

ΑΠΕΒΑΑΕ 270 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ

Από άνδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής συνελήφθη στην αίθουσα αφίξεων του 
Ανατολικού Αερολιμένα Αθηνών ο Νιγηριανός Okechukwu John για παράβαση του νόμου “περί ναρκωτικών”.

Από μηνός υπήρχαν πληροφορίες σχετικά με διεθνή σπείρα Αφρικανών εμπόρων ναρκωτικών που διακινεί αεροπορικώς 
σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στη Δ. Ευρώπη και την Ελλάδα χρησιμοποιώντας ως μεταφορείς 
έγχρωμους ομοεθνείς τους οι οποίοι μεταφέρουν την κοκαΐνη εντός κοιλοτήτων του σώματός τους.

Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση των πληροφοριών και έρευνες, εντοπίσθηκε ο ανωτέρω Νιγηριανός στην αίθουσα αφίξε
ων του αερολιμένα προερχόμενος από το Άμστερνταμ με πτήση της KLM.

Ο θεωρηθείς ως ύποπτος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο όπου προέκυψε ότι είχε αποκρύψει στο στομάχι του με τη μέθοδο της 
κατάποσης σημαντική ποσότητα ναρκωτικών. Στη συνέχεια απέβαλλε είκοσι αεροστεγείς κυλινδρικές συσκευασίες που πε
ριείχαν κοκαΐνη συνολικού βάρους 270 γραμμαρίων.

Η συγκεκριμένη μέθοδος διακίνησης ναρκωτικών έχει παρατηρηθεί πολλές φορές την τελευταία διετία και χρησιμοποιεί
ται κυρίως από Νιγηριανούς εμπόρους κοκαΐνης. Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του οδηγήθη
κε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Επιμέλεια: 
ΑνθΙμος Κων/νος Κούρος
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ΣΥ Ν Ε Β Η ΣΑ Ν
Ν

ι μίνι φούστες και 
. γενικώς το προκλη

τικό ντύσιμο των 
γυναικών ενοχλούν τους άνδρες 
συναδέλφους τους, στην μακρι
νή Ταϊλάνδη. Θίγόμενοι είναι 
διευθυντικά στελέχη της αστυ
νομίας, τα οποία διαμαρτυρή- 
θηκαν για την εμφάνιση των 
γυναικών αστυνομικών με μίνι
και.... κολλητές φόρμες και
στολές, από τις οποίες διαγρά
φονται οι γραμμές του σώμα
τος. Ως αποτέλεσμα, δόθηκε 
σχετική ντιρεκτίβα στις αστυ- 
νομικίνες να είναι ευπρεπώς εν- 
δεδυμένες, έτσι ώστε να μην 
προκαλούν τους άρρενες συνα
δέλφους τους, ειδάλλως θα δέ
χονται “αυστηρή σύσταση”.

πονοκεφαλιάσει την ιδιοκτή- 
τρια του γάτου, ονόματι Τόμι. Ο 
Τόμι, λοιπόν, τριγυρνά τις νύ
χτες έξω από το σπίτι, όπου γυ
ρίζει ξημερώματα, φορτωμένος 
με κλοπιμιαία. Στην αρχή, η κυ
ρία και οι φίλοι της διασκέδα
σαν με την κακή συνήθεια του 
γάτου, αλλά όταν το κακό πα- 
ράγινε, άρχισε η κυρά να χάνει 
τον ύπνο της, φοβούμενη ότι θα 
κατηγορηθεί ως ηθικός αυτουρ
γός των κλοπών ή έστω κλεπτα
ποδόχος. Ο μπερμπάντης γάτος 
φαίνεται ότι χρησιμοποιεί τις 
πορτούλες για τις γάτες στα ξέ
να σπίτια, μπαίνει μέσα,παίρνει 
ό,τι γουστάρει, σαν ναταν νοι
κοκύρης και....την κάνει.

τη Βρετανία, ένα ζευ
γάρι κατηγορούνται 
για σκληρότητα ενα

ντίον της γάτας τους, επειδή της 
τρύπησαν το αυτί για να της φο
ρέσουν διαμαντένιο σκουλαρί
κι!.Το ζευγάρι κινδυνεύει με 
ποινή φυλάκισης μέχρι έξι μη
νών, καθώς δεν έπεισαν τους δι
καστές για τις καλές προθέσεις 
τους, που είχαν ως στόχο να κά
νουν τη γάτα τους απαστρά- 
πτουσα!

Κ αλή αλλά και εκλε- 
κτική η γατούλα 
Βρετανίδας κυρίας 

γυρίζει στις πλούσιες γειτονιές 
και φέρνει στην κυρά της όλα 
τα καλούδια του κόσμου. Από 
πανάκριβα παπούτσια και ρού
χα μέχρι πολύτιμα αντικείμενα 
και νομίσματα.. Από που και ως 
που,μια ψιψίνα ξεχωρίζει τα 
καλύτερα για την κυρά της, α
ποτελεί μυστήριο, το οποίο έχει

Τη ζωή του για τη ζωή 
του μικρού αφεντι
κού του έδωσε ένας 

σκύλος από την Αργεντινή. Κά
λυψε με το σώμα του τον τετρά
χρονο ιδιοκτήτη του, προκειμέ- 
νου να τον σώσει από ένα σμή
νος μελισσών, αλλά ο ίδιος δεν 
άντεξε στα τραύματα του και υ
πέκυψε. Το παιδί έπαιζε με το 
σκύλο του, όταν δέχθηκε την ε
πίθεση των μελισσών και ο τε- 
τράποδος φύλακας άγγελος του 
όρμησε πάνω του και τον προ- 
στάτευσε, με αποτέλεσμα οι μέ
λισσες να.... κατασπαράξουν
αυτόν.

Ι ε κέρματα που ζύ
γιζαν κάτι παρα
πάνω από ένα 

τόννο πλήρωσε Βούλγαρος πο
λίτης πρόστιμο για τροχαία πα
ράβαση. Ο....δράστης φόρτωσε 
τα κέρματα στο φορτηγάκι του 
και με τη βοήθεια φίλων ξεφόρ
τωσε τις 21 σακούλες με τα 
11.000 κέρματα στην αρμόδια

υπηρεσία. Όλα τα κέρματα ή
ταν παλιάς κοπής, με ισχύ μέχρι 
το τέλος του έτους, καθλώς η 
Σόφια θα κυκλοφορούσε νέο 
νόμισμα τον καινούργιο χρόνο. 
Ο Βούλγαρος, συλλέκτης πα
λιών νομισμάτων, βρήκε έτσι έ
ναν εύσχημο τρόπο, αφ ενός να 
ξεφορτωθεί τα άχρηστα γι αυ
τόν κέρματα και αφ ετέρου να 
εκδικηθεί για το πρόστιμο.

να ζευγάρι Βρετα- 
Τ νών συνταξιούχων 

κέρδισε αρκετές χι
λιάδες λίρες, ταξιδεύοντας στην 
Αυστραλία για να γιορτάσει την 
Πρωτοχρονιά, με αεροπορικά 
εισιτήρια που έκλεισαν προ 
1 όετίας. Οι δύο 76χρονοι παρα
δέχθηκαν ότι πήραν μεγάλο ρί
σκο όταν διαπραγματεύθηκαν 
την αγορά των εισιτηρίων τους, 
πριν από τόσα χρόνια, αλλά από 
ό,τι φαίνεται βγήκαν διπλά κερ
δισμένοι. Κι αυτό επειδή πέραν 
του ότι εξοικονόμησαν χρήμα
τα, είχαν τη δυνατότητα να 
γιορτάσουν δύο φορές τη χιλιε
τία, με επίσκεψη τους στο Κιρι- 
μπάτι, όπου συναντιόνται τρεις 
ζώνες του πλανήτη και τρία δια
φορετικά ξημερώματα του 
2000. Και για να μιλήσουμε με 
τα δικά μας δεδομένα, οι άν
θρωποι ταξίδεψαν με 500.000 
δραχμές, ενώ αν αγόραζαν σή
μερα τα εισιτήρια θάπρεπε να 
πληρώσουν περίπου 2,8 εκα
τομμύρια δραχμές.

Π αλαϊκό αίτημα στη 
Βραζιλία αποτελεί η 
επιστροφή του ξύλι

νου αγάλματος της Αγίας Άν
νας, το οποίο ο πρόεδρος της 
χώρας Φερνάντο Καρντόζο, 
δώρισε πρόσφατα στον Πάπα 
Ιωάννη Παύλο. Ποντίφηκας-ξε- 
ποντίφηκας, οι κάτοικοι της πό
λης Παρακάτου, στην οποία φι- 
λοτεχνίθηκε τον 18ο αι. το ο
μοίωμα, ζητούν πίσω αυτό που 
τους ανήκει. “Από θρησκευτι
κής απόψεως, είμαι σίγουρος ό
τι βρίσκεται σε καλά χέρια, αλ
λά στο όνομα της βραζιλιάνικης 
ταυτότητας, το άγαλμα πρέπει 
να επιστρέφει στην πατρίδα 
του” δήλωσε ένας από τους ε
κατοντάδες κατοίκους της πό
λης, που συνυπέγραψαν το σχε

τικό κείμενο για τον επαναπα
τρισμό του. Διαισθανόμενο την 
επερχόμενη κρίση, το Βατικανό 
έσπευσε να ανακοινώσει ότι ο 
Πάπας ούτως ή άλλως σκόπευε 
να επιστρέφει το άγαλμα. "Α
φού η αγία βρέθηκε στα χέρια 
του Πάπα και στη συνέχεια επε- 
στράφη, το Παρακάτου θα είναι 
για πάντα ευλογημένο", απε- 
φάνθησαν οι ικανοποιημένοι 
ντόπιοι.

τη χώρα μας από πα
λιά γνωρίζουμε το 
"στρίβειν δια του αρ- 

ραβώνος". Σήμερα μαθαίνουμε 
από Ιρανό “μπερμπάντη” ότι υ
πάρχει και το “στρίβειν δια του 
γάμου" και μάλιστα αφού προ
ηγουμένως τα έχει “αρπάξει” 
Διότι έτσι έπραξε Ιρανός μου
σουλμάνος, ο οποίος παντρεύ- 
θηκ 17 γυναίκες, τους τα πήρε 
και εξαφανίστηκε. Για να συλ- 
ληφθεί, όμως, από την αστυνο
μία, αφού δεν υπολόγισε ότι 
δεν.,.τα.βάζουν με γυναίκες και 
μάλιστα 17...

Σ ε τρίμηνη φυλάκιση 
κ α τ α δ ι κ ά σ τ η κ ε  
19χρονος Βρετανός 

που επιχείρησε να....ψήσει τη 
γάτα του στο φούρνο μικροκυ
μάτων. Ο νεαρός....φιλόζωος ο- 
νόματι Σκοτ Τέίλορ δεν αρκέ- 
στηκε, μάλιστα, στο ψήσιμο 
του δύστυχου ζώου, αλλά όταν 
το βγάλε από το φούρνο κι ενώ 
αυτό ζούσε ακόμη, το κρέμασε 
από τα μπροστινά πόδια και 
διαασκέζε, ακούγοντας τις 
κραυγές πόνου του. Ο νεαρός 
άφησε τη γάτα στο φούρνο μι
κροκυμάτων επί πέντε λεπτά, 
στην υψηλότερη θερμοκρασία 
και αργότερα διηγόταν στους 
φίλους του πόσο πλάκα είχαν 
τα οδυνηρά νιαουρίσματα της. 
Πέραν της τρίμηνης φυλάκισης 
ο δικαστής απαγόρευσε στον 
Τε'ϊλορ να ξαναβάλει στο σπίτι 
του κατοικίδιο εφ όρου ζωής, 
καταδικάζοντας τον για “τερα
τώδη βαναυσότητα”. Ο

Επιμέλεια: 
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνον
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ε λ ε υ ο ε ρ ε ε

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Προσωπικός κατά μια έννοια 8. Βρίσκει ξύπνιο... τον ξενύχτη 
14. Με τους νόμους σύμφωνοι 15. Προπέτασμα που εμποδίζει τη θέ
α κάποιου χώρου (ξ.λ.) 16. Νησάκι του Παγασητικού 17. Υπνηλία, 
νύστα 18. Προοδευτικός Ιουδαίος βασιλιάς 19. Σίντνε- 
ϊ ... ξένη ηθοποιός 20. Η πρόθεση του ... παραβάτη 21. Νοείται και ο 
μοναδικός 22. Αρχαίο αναφορικό 24. Μακρύς υδροσωλήνας από κα
ουτσούκ ή ύφασμα 25. Ξένων “τέχνη” 26. Στερεωτικό μαλλιών (ξ.λ.) 
28. Γλυκό του κουταλιού 30. Ευωδιάζουν στους κήπους (καθ.) 31. Έ
νας τσάρος ... τρομερός 32. Το φορούν οι Ινδές 33. Επιφώνημα έκ
πληξης 35. Διπλό...χορεύεται 36. Ένα είχαν οι μυθικοί Κύκλωπες 37.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Αυτοκινητιστικό ατύχημα

Απύθμενοι, χωρίς πάτο 39. Πολλά έχουν οι κακοποιοί 41. Ανακατε
μένο, ανάμεικτο. 42. Το όνομα της δημοφιλούς ηθοποιού Μπούλοκ 
43. Τυχερό παιχνίδι.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Προς μια κατεύθυνση αυτός 2. Πρόχειρο στρατιωτικό κατάλυ
μα (ξ.λ.) 3. Το όνομα του γνωστού ηθοποιού Σαρίφ 4. Γνωστός της 
Αριάδνης 5. Μόνο με μελιτζάνες γίνεται (ξ.λ.) 6. Σύντομος ... κύριος
7. Πληθυντικός άρθρου 8. Χαραγή, χαραγματιά 9. Συμπεραίνει 10. 
Αρχαία ονομασία του Βόλγα 11. Φημισμένα τα πούρα της 12. Λέ- 
α...γνωστή ηθοποιός 13. Γιορτάζει το Πάσχα αυτός 15. Ευρωπαϊκή 
πρωτεύουσα 17. Όργανο επεξεργασίας του μαλλιού 20. Έκταση με 
ποώδη βλάστηση 24. Ρούχα που εφαρμόζουν στη μέση 27. Μάρκα 
φωτογραφικών μηχανών 29. Αλλιώς η κοιλιά 33. Θέση ποδοσφαιρι
στή (ξ.λ.) 34. Άγγελος του Ζωροαστρισμού 36. Λατίνων ... θάλασσα 
37. Η πρόθεση της ... ανάπαυσης 38. Αρχικά δήμων και κοινοτήτων 
40. Άφωνη ... Μάτα 41. Συντομογραφία ατμόπλοιου.

J—
7

■3------- TJ-------
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14 □ 15

16 □ 17 ■ " ϋ

□ 19 □ 2 0 □ 21
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26 27

_ _ □ 28 □ 2 9 □ 3 0

31 □ 32 □ 33 34 □
35 □ 36 □ 3 7 38

39 40 □ 41

12 □ 43

Καθώς το περιπολικό μετέφερε τον μικρό ντεντέκτιβ και τον α
στυνόμο Βασιλείου στον τόπο του ατυχήματος, ο τελευταίος πλη
ροφορούσε τον Αλέξη Γαλανό, που όλοι στην αστυνομία αποκα- 
λούσαν “μικρό ντεντέκτιβ”, αυτά που είχε ακούσει από τον ασύρ
ματο.

“Το δυστύχημα έγινε πριν λίγη ώρα κοντά στην Εθνική οδό. Ήταν 
το αυτοκίνητο μιας γνωστής συμμορίας γκάγκστερς. Οι δύο που κα
θόντουσαν μπροστά σκοτώθηκαν. Γλίτωσε μόνο ο Διονύσης Φατού- 
ρος, τον οποίο υποψιαζόμαστε ότι είναι μέλος μιας αντίπαλης συμ
μορίας. Από ότι κατάθεσε στους αστυνομικούς που πρώτοι πήγαν τον 
τόπο του ατυχήματος, τον είχαν απαγάγει και τον πήγαιναν για να 
τον δολοφονήσουν. Ήταν τυχεράκιας όμως. Αντί να σκοτώσουν αυ
τόν, σκοτώθηκαν οι ίδιοι!”.

Όταν έφτασαν, αντίκρισαν ένα θλιβερό θέαμα. Το αυτοκίνητο, ένα 
παλιό μοντέλο κουπέ, δίπορτο είχε κυριολεκτικά τσαλακωθεί πάνω 
σ’ ένα τοίχο. Το πτώμα του οδηγού ήταν πεσμένο πάνω στο τιμόνι ε
νώ του άλλου απαγωγέα, που καθόταν στο μπροστινό αριστερό κά
θισμα δίπλα στον οδηγό, γυρμένο στα πλάγια.

Ο Φατούρος, παρόλο που θα έπρεπε να είχε σοκαριστεί, φαινόταν 
ευδιάθετος. Ίσως επειδή ήταν τυχερός και γλίτωσε. Έτσι άρχισε αμέ
σως να εξηγεί τι είχε συμβεί:

“Με απήγαγαν με τη βία δύο μπράβοι και με ανάγκασαν να μπω 
στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Ο συνοδός με απειλούσε συνέ
χεια με ένα πιστόλι. Μετά το αυτοκίνητο ξεκίνησε με ιλιγγιώδη τα
χύτητα. Έτρεχε σαν τρελός και σε κάποια στιγμή δεν μπόρεσε να ε
λέγξει το αυτοκίνητο και έπεσε πάνω στον τοίχο αυτής της μάντρας. 
Ευτυχώς, εγώ δεν έπαθα τίποτα στο δυστύχημα. Έτσι εκμεταλλεύτη
κα την κατάσταση και πετάχτηκα έξω από το αυτοκίνητο, όταν λίγο 
πιο κάτω με βρήκαν οι αστυνομικοί. Καλά να πάθουν οι απαγωγείς 
μου, γιατί ήθελαν να με δολοφονήσουν. Μπορώ να φύγω τώρα κ. α
στυνόμε;

“Τι λες εσύ μικρέ ντεντέκτιβ;” ρώτησε ο Αστυνόμος Βασιλείου γε
μάτος απορία.

“Κύριε Φατούρο, δεν μας τα λέτε καθόλου καλά. Η ιστορία σας 
είναι ψεύτικη!”, απάντησε με σιγουριά ο θρυλικός μικρός ντεντέ- 
κτιβ.

ΔΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΑΕΞΟΥ
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Πότε πρωτοζωγράφισε ο άνθρωπος;

Οι αρχαιότερες ζωγραφιές, που βρέθηκε, έγιναν πριν από 27.000 
χρόνια σε τοιχώματα σπηλαίων στη Γαλλία. Είναι εικόνες που παρι
στάνουν άγρια ζώα όπως βίσονες, ελάφια και άλογα. Οι ζωγράφοι 
μπορεί να τις έκαναν σαν είδος μαγείας για να πάει καλύτερα το κυ
νήγι τους.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ;

Ο πιο πολύτιμος πίνακας στον κόσμο είναι η Μόνα Λίζα του Λεο- 
νάρντο Ντα Βίντσι. Δεν πουλιέται αλλά είναι ασφαλισμένος για πε
ρισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια.

Οι άνθρωποι των σπηλαίων έφτιαχναν τις μπογιές τους από φυτά, 
θάμνους, χώμα και κομμάτια καμένο ξύλο. Για να κάνουν διαφορετι
κά χρώματα ανακάτευαν διάφορα υλικά.

Ποιο είναι το πιο παλιά άθλημα;

Το πιο παλιό άθλημα είναι η πάλη, που ξεκίνησε τουλάχιστον πριν 
4.500 χρόνια. Ακόμα και σήμερα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή α
θλήματα στον κόσμο. Στην Ιαπωνία οι παλαιστές του σούμο είναι ε
θνικοί ήρωες και μεγάλα πλήθη ανθρώπων πηγαίνουν να παρακολου
θήσουν τους αγώνες τους.

ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΠΟΡ

•  Το τένις άρχισε σαν ένα παιχνίδι εσωτερικού χώρου, που έπαι
ξαν οι Γ άλλοι αριστοκράτες πριν από 800 χρόνια.

•  Το μπέιζ μπολ είναι εξέλιξη ενός πολύ παλιού αγγλικού παιχνιδιού, 
που παιζόταν μ’ ένα ρόπαλο και μια μπάλα και λεγόταν ράουντερς.

•  Το μπάσκετ εφευρέθηκε το 1891 από έναν καθηγητή της γυμνα
στικής στην Αμερική, που ήθελε να δώσει ζωντάνια στο μάθημά του.

ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Η μεγάλη κλοπή του απόρρητου σχεδίου των κομπιούτερ

Αν οι κακοποιοί είχαν κόψει το ρεύμα δεν θα μπορούσαν να λει
τουργήσουν, ούτε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής με την οθόνη, ούτε ο 
εκτυπωτής. Έτσι δεν θα μπορούσαν να κλέψουν το πρόγραμμα. Αρα 
ο Αθανασίου είχε πει ψέματα. Και αφού αυτός ήταν μόνο βάρδια 
στην αίθουσα, προδόθηκε μόνος του ότι αυτός είχε κλέψει και είχε 
παραδώσει σε κάποιον το απόρρητο σχέδιο.

Ποιος τρώει πιο πολύ;

Οι άνθρωποι στις πλούσιες χώρες τρώνε τις μεγαλύτερες ποσότη
τες τροφής. Οι βορειο-Αμερικανοί σαν άτομα τρώνε πιο πολύ απ’ ό
λους και δεύτεροι έρχονται οι δυτικο-Ευρωπαίοι.

Η ενέργεια που μας δίνουν οι τροφές, μετριέται σε θερμίδες. Οι πε
ρισσότεροι ενήλικες χρειάζονται περίπου 2.300 θερμίδες την ημέρα, οι 
άνθρωποι όμως στις φτωχές χώρες συχνά τρώνε λιγότερες από 2.000.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ;

Το σάντουιτς πήρε το όνομά του απ’ τον Άγγλο κόμη του Σάντουτς, 
που μια φορά παράγγειλε γεύμα από δυο φέτες ψωμί με κρέας στη μέση.

Πηγαίνουν σχολείο όλα τα παιδιά;

Σήμερα τα παιδιά στις περισσότερες χώρες πρέπει να πηγαίνουν 
στο σχολείο ως την εφηβεία.

Πολλά μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερες σχο
λές και Πανεπιστήμια. Αυτό όμως έγινε τα τελευταία χρόνια. Σήμε
ρα υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι, που δεν έχουν πάει ποτέ στο 
σχολείο και τα δυο τρίτα του πληθυσμού της Γης δεν ξέρουν να δια
βάζουν και να γράφουν!

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ;

•  Οι Σουμέριοι και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ίδρυσαν τα πρώτα σχολεί
α πριν από 5.000 χρόνια. Οι μαθητές μάθαιναν γραφή και μαθηματι
κά αντιγράφοντας κείμενα ξανά και ξανά.

•  Μόνο το ένα τρίτο των παιδιών στην Ινδία τελειώνουν την εκ
παίδευσή τους. Τα περισσότερα αφήνουν το σχολείο νωρίς για να 
δουλέψουν.

ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ;

1. Πότε γεννήθηκε ο Αντώνης Σαμαράκης;
α. 1910, β) 1919, γ) 1921
2. Πότε τελείωσαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι;
α. 1908, β) 1912, γ) 1914
3. Πού έγινε η Γ’ Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων;
α. Άστρος, β) Τροιζήνα, γ) Επίδαυρο.
4. Πότε έγινε η μάχη του Μαραθώνα;
α) 480, β) 490, γ) 495.
5. Ποιος αρχαίος πολιτικός επέβαλε το νόμο της “σεισάχθειας”;
α. Δράκοντας, β) Σάλωνας, γ) Πεισίστρατος.

(Οι 5 πρώτοι μικροί μας φίλοι που θα μας στείλουν τις σωστές απαντή
σεις του κουιζ θα κερδίσουν από ένα συναρπαστικό βιβλίο).

Θερμά συγχαρητήρια στους: Μ ιχάλη Κ εσίδη, Αημήτρη
Ααμπριανίδη, Πωλίνα Τσιφτσοπούλου, Σωτήρη Σερδάρη, Μαρία 
Σαββοπούλου, Ελένη Μπίρμπα και Χρήστο Νάτση για τις σωστές α
παντήσεις στα κουίζ προηγουμένων τευχών. Το βιβλία σας θα απο
σταλούν σύντομα.

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων/νος Κατσινοΰλας
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ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΠΙΘΙΔίΗΧΗ

Η αλληλογραφία μαο

Ε  Ο Αρχ/κας Τσαγκαράκης Μιχαήλ που 
υπηρετεί στην Ασφάλεια της Βουλής των 
Ελλήνων ευχαριστεί θερμά από τα βάθη 
της ψυχής του το Φρούραρχο της Βουλής 
Αστυν. Δ/ντή κ. Τσούκαλη Νικόλαο καθώς 
και όλους τους άλλους συναδέλφους Α
στυνομικούς της ιδίας υπηρεσίας, για την 
ηθική και υλική συμπαράσταση που του 
πρόσφεραν για το χαμό της συζύγου του 
κατά τους πρόσφατους καταστροφικούς 
σεισμούς που έπληξαν τα δυτικά κυρίως 
προάστια της Αθήνας.

Ε  Ο Δ/ντής του “Παιδικού Χωριού SOS 
Πλαγιαρι “ Θεσ/νίκης κ. Μπασδάρης Γε- 
ώργιος εκφράζει τις θερμές του ευχαρι
στίες προς το Δ/ντή και όλο το προσωπικό 
της “Σχολής Μετεκπαίδευσης - Επιμόρ
φωσης “ του Παραρτήματος Θεσ/νίκης 
της Αστυνομικής Ακαδημίας, για την τι
μή που τους έκαναν να επισκεφθούν το 
Χωριό με την Μπάντα της Αστυνομίας η 
οποία έψαλε τα κάλαντα, καθώς και για 
την προσφορά τους σε είδη καθημερινής 
χρήσης ιδιαίτερα απαραίτητα στην λει
τουργία των οικογενειών του Χωριού.

Ε  Οι Ιταλοί Υπήκοοι κ.κ. Ρίκκας Ραφα
ήλ και Ρίκκας Εδουάρδος εκφράζουν τις 
θερμές τους ευχαριστίες και τα συγχαρη
τήρια τους στο Τμήμα Τροχαίας Διοδίων 
Σχηματαρίου και ιδιαίτερα προς τους: 
Αρχ/κα Δήμου Σπύρο και Αστυφ. Στεργί- 
ου Οδυσσέα, για την πολύτιμη βοήθεια 
που τους πρόσφεραν σε βλάβη που έπαθε 
το όχημά τους, γεγονός που τους ανάγκα
σε να ακινητοποιηθούν ημέρα Κυριακή 
στην εθνική οδό, στο ύψος του Σχηματα
ρίου.

Ε  Ο αστυφύλακας Μπουμπάκης Γεώρ
γιος που υπηρετεί στο Α.Τ. Θήρας και ο 
δευτεροετής Δόκιμος Αστυφύλακας Που- 
μπάκης Κωνσταντίνος ευχαριστούν θερμά 
τη Διοίκηση και τους Δοκίμους της Σχο
λής Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου 
καθώς επίσης και όλο το προσωπικό των

Αστυνομικών Τμημάτων Θήρας, Πύρ
γου και Α.Σ Ασημείου Ηρακλείου, για
την ανθρώπινη συμπαράσταση τους στο 
θάνατο του πατέρα τους.

Ε  Ο κ. Καραμπουτάκης Ιωάννης κάτοι
κος Ριζομύλου Μαγνησίας εκφράζει τις 
θερμές του ευχαριστίες προς το Διοικητή 
του Αστυν. Τμήματος Αλμυρού Βόλου κ. 
Γαλανό Αντώνιο, για τον άριστο Τρόπο με 
τον οποίο χειρίστηκε υπόθεσή του που εί
χε σαν αποτέλεσμα την άμεση επίλυση 
σοβαρού προβλήματος που αντιμετώπιζε 
χωρίς να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Ε  Ο Διευθύνων σύμβουλος της Ελληνι
κής Εταιρείας Προστασίας Πνευματικής Ι
διοκτησίας Α.Ε. κ. Γεώργιος Γαλάνης εκ
φράζει τα συγχαρητήριά του προς το Διοι
κητή και όλο το προσωπικό του Α.Τ. Α
χαμνών , για τον άψογο τρόπο με τον ο
ποίο σχέδιασαν και συνέλαβαν στα Ανω 
Λιόσια άτομο, το οποίο διέθετε παράνομο 
εργαστήριο εγγραφής CD και κασετών.

Ε  Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου
λος Εταιρείας Καταστημάτων παιχνιδιών 
Θες/νίκης κ. Όθων Πυλαρινός εκφράζει 
τις θερμές του ευχαριστίες προς την Υ- 
ποδ/νση Δημόσιας Ασφαλείας Θες/νίκης 
και συγκεκριμένα προς τους: Υπαστυνόμο 
Α’ κ. Τζιτζή Αντώνιο και Αρχ/κα κ. Κο- 
ντογιάννη Κων/νο, για τη γρήγορη και α
ποτελεσματική επέμβασή τους η οποία εί
χε σαν αποτέλεσμα να αποτρέψει στην 
κυριολεξία την τελευταία στιγμή ένοπλη 
ληστεία σε βάρος χρηματαποστολής που 
είχε έρθει προκειμένου να παραλάβει τις 
ημερήσιες εισπράξεις.

Ε  Ο Ανθυπ/μος μέλος της ΙΡΑ κ. Βιλανά- 
κης Μιχαήλ εκφράζει τις πιο θερμές ευχα
ριστίες της οικογένειάς του προς τον υπεύ
θυνο του ΙΡΑ HOUSE Θεσ/νίκης κ. Μι- 
χάλη Καρασσαβίδη, για την πρόθυμη πά
ντοτε εξυπηρέτηση και διάθεση του Ξενώ
να για διαμονή στη Θεσ/νίκη τόσο της συ
ζύγου του, κατά τις επισκέψεις στο παιδί 
τους που σπουδάζει εκεί, όσο και του ίδι
ου του παιδιού κατά την έξοδό του από τη 
Σχολή.

Ε  Ο κ. Τρυψιάνης Αθανάσιος εκφράζει 
τις θερμές του ευχαριστίες προς όλο το 
προσωπικό του Τμήματος Συνοριακών 
Φυλάκων Κ. Κλεινών - Φλώρινας και
ιδιαίτερα προς τους: Διοικητή του Τμή
ματος Υπαστυνόνο Β ’ κ. Κουκουβίνο 
Κων/νο, Ανθυπαστυνόμο κ. Χατζή Ευάγ
γελο και Αρχ/κα (ΠΣ) κ. Μέλκο Χρήστο, 
για τον εντοπισμό και διάσωση του γιού 
του Νικολάου, ο οποίος είχε χαθεί πρό
σφατα στο όρος Βόρας (Κάίμακτσαλάν).

Ε  Οι αδελφοί Αναστάσιος, Βασίλειος, 
Νικόλαος και Ανδρέας Σούλου εκφράζουν 
τις θερμές τους ευχαριστίες σε όλο το προ
σωπικό του Τ. Α.Κέρκυρας, το οποίο σε 
σύντομο χρονικό διάστημα συνέλαβαν 
τους δράστες διάρρηξης της πατρικής τους 
κατοικίας στη θέση Σουλέϊκα Κέρκυρας.

Ε  Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Πολιτι
στικού Συλλόγου “Ο ΑΠΟΛΛΩΝ”, με έ
δρα το Αιγάλεω, κ. Σάμιος Κωνσταντίνος 
ευχαριστεί θερμά όλο το προσωπικό της 
Δ/νσης Τροχαίας Αθηνών, για τη μεγάλη 
βοήθεια που πρόσφερε κατά την οργάνωση 
και τέλεση του Υπερ-Μαραθώνιου αγώνα 
δρόμου, 60 χιλιομέτρων από Κόρινθο έως 
Ελευσίνα και την ομαλή διεξαγωγή του.

Ε  Σε πρόσφατο τηλεγράφημά τους οι έ
μποροι της οδού Ερμού εκφράζουν τις ευ
χαριστίες τους προς τον Υπουργό Δημό
σιας Τάξης κ. Χρυσοχοίδη Μιχάλη, για
τα μέτρα που ελήφθησαν στο κομάτι της 
Ερμού, από τη Βουλή μέχρι το Σύνταγμα.
' 'Με τα μέτρα αυτά -τονίζουν στο τηλεγρά
φημά τους οι καταστηματάρχες- ο πεζο
δρόμος έγινε πραγματικός πεζόδρομος και 
σταμάτησε να είναι πάρκιγκ.

Ε  Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτρο
πής Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αρσης 
Βαρών Ανδρών-Γυναικών 1999 κ. Γιάννης 
Σγούρος αισθάνεται την ανάγκη να ευχαρι
στήσει τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγο κ. Ιωάννη 
Γεωργακόπουλο για την παρουσία του 
στους αγώνες και την ηθική του υποστήριξη 
στις προσπάθειες των Εθνικών μας ομάδων 
καθώς επίσης και όλο το Αστυνομικό προ
σωπικό που βοήθησε ώστε να διεξαχθούν οι 
αγώνες με πλήρη ευταξία και ασφάλεια.

Ε  Ο Αρχ/κας Αγγελόπουλος Παναγιώ
της Διοικητής του Α.Σ. Γαυρίου-Ανδρου, 
ευχαριστεί θερμά τον Πρόεδρο και τα μέ
λη τουΔ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υ
παλλήλων Κυκλάδων, για την αμέριστη 
συμπαράσταση και συναδελφική αλληλεγ
γύη που του επέδειξαν.

Ε  Η Δήμαρχος και σύσσωμο το Δημοτι
κό Συμβούλιο του Δήμου Τριγλίας Χαλ
κιδικής, εκφράζουν δημόσια τα συγχαρη
τήρια και τις ευχαριστίες τους προς το 
Δ/ντή και όλο το Προσωπικό της Αστυν. 
Δ/νσης Χαλκιδικής, για την άμεση κινη
τοποίησή τους που είχε σαν αποτέλεσμα 
τη σύλληψη των δύο αλβανών κακο
ποιών που σκότωσαν φρικτά το Δημότη 
Τριγλίας Γιώργο Κόκοτα και βασάνισαν 
απάνθρωπα τη σύζυγό του. □

Ε πιμέλεια: 
Π.Υ. Γεώ ργιος Χονδροματίδης
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Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ ΙΣ Η  Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Ε Ω Ν  Σ Τ Ο  Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο  Μ Α Σ

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 ιδιώτες συνδρομητές. 
Εκτυπώνεται σε σχήμα 30 X 20.5 cm και έχει 64 σελίδες πλέον του εξοχρύλλου. 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 9,2 cm).
Για την καταχιοριση διαφημίσεων διατίθενται τα δύο (2) εσώφυλλα του εξωφύλλου και έξι (6) σελίδες του εσωφυλλου. 
Οι τιμές των καταχωρουμένων διαφημίσεων έχουν καθορισθεί ως εξής:

Θέση/Σχήμα Τ ετράχρωμη Ασπρόμαυρη
1 ο εσώφυλλο εξωφύλλου 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 καταχιυρήσεις, 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 Φ Π Α 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 διαφημίσεις προεγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του περιοδικού.
Μετά την προέγκριση καταρτίζεται συμφωνητικό (έντυπο καταχώρισης διαφήμισής) με το διαφημιζόμενο, στο 
οποίο καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες, ο αριθμός των καταχωρίσεων, η θέση, η διάσταση, το χρώμα και το 
κόστος της διαφήμισής.
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).-

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 οκτώ δακτυλογραφημένες σελίδες, συνοδεύονται από α\'άλογο 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 κειμένιον 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 εκφράζουν απαραίτητα τις επίσημες θέσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 
Κείμενα, που δημοσιεύονται ή όχι δεν επιστρέφονται.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Επιθυμώ να με εγγράψετε συνδρομητή στο μηνιαίο Περιοδικό “Αστυνομική Επιθεώρηση” (ΊΙρας 2Α, 111 47, Γ αλάτσι), 
για ένα χρόνο (12 τεύχη).

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

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΛΡΟΜΗ: 2.50Θ δραχμές (οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται με τα ταχυδρομικά τέλη).

Η αποστολή του Περιοδικού επιθυμώ να αρχίσει από το τεύχος του μηνός ............................................................ ............

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...................................................................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:..................................................................................................................................................................

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:....................................................  ΤΗΛΕΦΩΝΟ:............................... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:........... /..... /.




