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Τον Γ.ΠΑΝΟΥΣΗ, 
Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών

Επειδή τόσο η εγκληματικότητα όσο και η διαχείρισή της 

συνιστούν κρίσιμα προβλήματα της κοινωνίας αλλά και της ίδιας της Δημοκρατίας, 

θεωρώ αναγκαίο να αποσυνδέσουμε το θέμα αυτό από τις πολιτικές 

(κομματικές αντι-παρα-θέσεις και να διαμορφώσουμε κλίμα και θεσμούς εθνικής συνενόησης. 

Το στόχο αυτό θέλει να υπηρετήσει η πρότασή μου 

για σύσταση “Εθνικού Συμβουλίου Αστυνομίας και Αστυνόμευσης”.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
για τη θέσπιση 

“Εθνικού Συμβουλίου 
Αστυνομίας και 
Αστυνόμευσης”

1. Είναι σήμερα δεδομένο ό
τι το έγκλημα έχει ποιοτικά και 
ποσοτικά μετεξελιχθεί και ότι 
οι εγκληματίες χρησιμοποιούν

τα πλέον σύγχρονα μέσα, κι
νούμενοι χωρίς ιδιαίτερες δυ
σκολίες από χώρα σε χώρα. Το 
οργανωμένο, διεθνικό ή υπερε
θνικό έγκλημα δεν θέτει σε 
κίνδυνο μόνο τα έννομα αγαθά 
του καθενός ή και της ολότη
τας αλλά ναρκοθετεί τις ίδιες 
τις δομές των δημοκρατικών 
πολιτευμάτων (κυρίως όταν 
συνδέεται και με την πολιτική

διαφθορά ή τη διαφθορά θε
σμικών παραγόντων). Από την 
άλλη πλευρά οι συχνά απρό
βλεπτες ή βίαιες μαζικές μετα
κινήσεις μεγάλων πληθυσμια- 
κών ομάδων (πρόσφυγες, οικο
νομικοί μετανάστες) μέσα στα 
σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένω
σης δημιουργούν τεράστια 
προβλήματα συνοχής και ενερ
γοποιούν αρνητικά ανακλαστι

κά (ξενοφοβία, ρατσισμός).
Η ανάγκη διαχείρισης των 

νέων μορφών εγκληματικότη
τας αλλά και ενίσχυσης της ε
σωτερικής ασφάλειας σε κάθε 
χώρα της Ε.Ε. δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να αμφισβη
τεί ή να προσβάλλει τα δικαιώ
ματα και τις ελευθερίες των 
πολιτών και γενικώς όλων των 
ανθρώπων.
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Οι εξουσίες της Αστυνομίας 
και τα δικαιώματα των πολι
τών πρέπει να βρίσκονται σε 
μια τέτοια ισορροπία που θα ε
πιτρέπει τη διαχείριση του ε
γκλήματος χωρίς διακύβευση 
των δημοκρατικών αρχών και 
του πολιτισμού της χώρας.

Αυτή την ισορροπία, μέσω 
ενός συστήματος δημοκρατι
κού ελέγχου των δράσεων και 
αντι-δράσεων των αστυνομι
κών αρχών αλλά και της ίδιας 
της ποιότητας της Αστυνόμευ
σης, πρέπει να θεσμοθετήσει 
το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
με το “Εθνικό Συμβούλιο Α
στυνομίας και Αστυνόμευσης 
(ΕΣυΑς).

Πρόκειται για μία συνεπή ε
φαρμογή της εξαγγελίας για 
“συμμετοχή - συνδιαχείριση - 
συνευθύνη” την οποία πριν ένα 
χρόνο υιοθέτησε το Υπ.Δ.Τ. με 
το νόμο για τα Τοπικά Συμβού
λια Πρόληψης της Εγκληματι
κότητας. Αυτή η ίδια αρχή 
πρέπει να ισχύσει και για την 
κορυφή, δηλ. για ένα κεντρικό 
όργανο στρατηγικού σχεδια-

σμού, εποπτείας και ελέγχου 
με πεδίο δράσης τη δημόσια α
σφάλεια και την προστασία της 
από τη μεγάλη εγκληματικότη
τα (Τρομοκρατία, Οργανωμέ
νο Έγκλημα, Λαθρομετανά
στευση, Εμπόριο Ναρκωτικών 
και όπλων). Το Κράτος δεν α
πεκδύεται των εξουσιών και 
ευθυνών του μετακυλίοντά- 
στες σε ένα απλό όργανο. Πι
στεύουμε όμως ότι καμία Κυ
βέρνηση και καμία Αστυνομία 
δεν μπορούν από μόνες τους - 
όσο καλά οργανωμένα συστή
ματα και να ‘χουν αναπτύξει- 
να αντιμετωπίσουν την πολύ
μορφη, πολύπλοκη και με πολ
λά πλοκάμια διεθνή εγκλημα
τικότητα.

Με το ΕΣυΑς, η Αστυνόμευ
ση χωρίς φόβο, χωρίς προκα
ταλήψεις, χωρίς παρεκκλίσεις 
και χωρίς πολιτικό κόστος, με 
την αναγκαία συνέχεια στη χά
ραξη στρατηγικού σχεδιασμού 
και με την τόνωση του αισθή
ματος ασφάλειας των πολιτών, 
θα τεθεί στην υπηρεσία του ελ
ληνικού λαού και των θεσμών

της χώρας (και δεν θα επαφίε- 
ται στην έμπνευση ή την ικα
νότητα του εκάστοτε μηχανι
σμού του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης).

2. Η πρακτική αυτή ακολου
θείται mutatiw mutandis και 
στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Στη Γερμανία, παρά την ομο
σπονδιακή της δομή, τα Lander 
καθορίζουν την αποκεντρωμέ
νη πολιτική της αστυνόμευσης 
και την οργάνωση της Αστυνο
μίας. Παράλληλα όμως, σε ο
μοσπονδιακό επίπεδο λειτουρ
γούν δύο συντονιστικά όργανα 
που στοχεύουν στην επίτευξη 
της οριζόντιας εναρμόνισης 
των δράσεων. Έτσι η ΒΚΑ (ο
μοσπονδιακή υπηρεσία κατά 
του εγκλήματος) και η ΙΜΚ 
(διαρκής διάσκεψη των υπουρ
γών εσωτερικών των Lnder) 
καθοδηγούν τη σχεδίαση/εφαρ- 
μογή των αστυνομικών υπηρε
σιών.

Η ΒΚΑ στους τομείς της επι
στημονικής αστυνομίας, της 
καταπολέμησης του οργανωμέ
νου εγκλήματος/τρομοκρατίας

και των επιχειρησιακών μεθό
δων, ενώ η ΙΜΚ, ως πολιτικό 
όργανο συντονισμού, χαράσσει 
την πολιτική που θ’ ακολουθή
σουν τα Lander στους τομείς 
της αντιμετώπισης της μικρο- 
μεσαίας εγκληματικότητας, της 
αστυνόμευσης και ασφάλειας 
καθώς και τις προτεραιότητες 
στη λειτουργία της αστυνομίας.

Στη Γαλλία ιδρύθηκε το 
1997 το Συμβούλιο Εσωτερι
κής Ασφάλειας. Πρόκειται για 
ένα θεσμικό κεντρικό όργανο 
χάραξης της πολιτικής της Α
στυνομίας, συντονισμού του 
έργου της και σχεδίασης - σε 
θενικό επίπεδο - της αστυνομι
κής παρέμβασης για μια απο
τελεσματικότερη αντιμετώπι
ση του εγκλήματος.

Το Συμβούλιο διαμορφώνει 
μια “ολοκληρωμένη πολιτική 
ασφάλειας”, ανανεώνει διαρ
κώς και αναπροσαρμόζει τις 
στρατηγικές της αστυνόμευ
σης στις σύγχρονες απαιτή
σεις. Το Συμβούλιο προεδρεύε
ται από τον Πρωθυπουργό και 
απαρτίζεται από τους Υπουρ-
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γούς Εσωτερικών, Δικαιοσύ
νης, Άμυνας, Εργασίας, Παι
δείας (ως δευτεροβάθμιο όργα
νο) και από τους αρμόδιους 
διευθυντές των ίδιων υπουρ
γείων (ως πρωτοβάθμιο).

Αντικείμενο του Συμβουλίου 
είναι επίσης η μελέτη και η πα
ρακολούθηση της ανάπτυξης 
νέων μορφών εγκληματικότη
τας (μαφίες), ο συντονισμός 
της διακρατικής αστυνομικής 
συνεργασίας, η αντιμετώπιση 
της λαθρομετανάστευσης, η ε
ναρμόνιση των δημοτικών α
στυνομιών καθώς και η θέσπι
ση ενός κώδικα δεοντολογίας 
σχετικού με την άσκηση των 
καθηκόντων των αστυνομικών.

Στην Ολλανδία λειτουργεί α
πό το 1994 το National Research 
Team, όργανο που στοχεύει στο 
συντονισμό του έργου της αστυ
νομίας για τη βελτίωση της α
σφάλειας στις πόλεις.

Στο Βέλγιο για να επιτευχθεί 
ο συντονισμός πολλών και ετε
ρόκλιτων αστυνομιών, ελλεί
ψει κεντρικού και ενιαίου ορ
γάνου, συγκροτούνται επιτρο
πές και συμβούλια (όπως Επι
τροπή για τις κρίσεις, ομάδα α- 
ντιτρομοκρατική, συμβούλιο 
για την επίβλεψη των σταδίων 
κλπ.). Σε πολλές πάντως περι
πτώσεις υπάρχει η εποπτεία 
δύο υπουργείων: Δημόσιας Τά
ξης και Δικαιοσύνης.

Στην Ισπανία, το 1986, ιδρύ
θηκε το Πολιτικό Συμβούλιο 
για την Ασφάλεια. Προεδρεύε
ται από τον Υπουργό Εσωτερι
κών και απαρτίζεται από εκ
προσώπους της κεντρικής και 
τοπικής εξουσίας και από οκτώ 
ειδικούς επιστήμονες.

Στην Ιρλανδία έχουν ιδρυθεί 
“γραφεία αναφορών” για να ε
λέγχουν τη δράση της Αστυνο
μίας, ενώ στη Σουηδία λει
τούργησε το 1974 το “Εθνικό 
Συμβούλιο Πρόληψης της Ε- 
γκλη ματικότητας”.

Στην Ιταλία λειτουργεί η Δι- 
ϋπουργική Επιτροπή για την 
Ασφάλεια, η οποία προεδρεύ
εται από τον Πρωθυπουργό 
και απαρτίζεται από τους υ
πουργούς Εσωτερικών, Άμυ
νας, Εξωτερικών, Δικαιοσύ
νης, Οικονομικών και Βιομη
χανίας.

Στο Λουξεμβούργο η αστυ
νομία βρίσκεται υπό την επο
πτεία τριών υπουργών: Δημό
σιας Δύναμης, Εσωτερικών και 
Δικαιοσύνης.

Στην Πρτογαλία το 1987 ι
δρύθηκε το Γραφείο Συνεργα- 
σίας/Συντονισμού για την Α
σφάλεια.

Στη Μεγάλη Βρετανία έχει 
αναπτυχθεί το καλύτερο σύ
στημα ελέγχου: η Police 
Authority, η Police Com
plaint Authority, η Her 
Maiesty’s Inspestors of Con
stabulary αποτελούν θεσμούς 
ελέγχου, κοινωνικού και πει
θαρχικού, της δράσης της α
στυνομίας.

Δεν υπάρχει όμως μόνιμη 
κεντρική δομή συντονισμού, 
αφού η Συνάντηση των αρχη
γών, η Police Federation, η 
Police Negociating Board, η 
Association of Chiefs of 
Police, το National Reporting 
Centre θεωρούνται δομές που 
συμβουλεύουν επαρκώς το 
Home Office.

3. Από τα παραπάνω γίνεται 
σαφές ότι η σύσταση του Εθνι
κού Συμβουλίου Αστυνομίας 
και Αστυνόμευσης αποτελεί 
κρίσιμη επιλογή και απόφαση 
όλων για το πώς θέλουμε να 
συμβάλλουμε στη διατήρηση 
της εμπιστοσύνης των πολιτών 
προς την ελληνική Πολιτεία 
και στην εμπέδωση της ασφά
λειας στον καθένα ότι δεν θα 
θιγεί ούτε η ζωή του, ούτε η α- 
ξιοπρέπειά του, ούτε ο πλαϊνός 
του, στο όνομα της πάταξης 
του εγκλήματος.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΝΟΜΟΥ

Εθνικό Συμβούλιο Αστυ
νομίας και Αστυνόμευσης 

(ΕΣυΑς)

1. Ιδρύεται “Εθνικό Συμ
βούλιο Αστυνομίας και Α
στυνόμευσης” (ΕΣυΑς) ως
κεντρικό όργανο στρατηγικού 
σχεδιασμού, εποπτείας και ε
λέγχου της δημόσιας ασφά
λειας σε θέματα Τρομοκρατί
ας, Οργανωμένου Εγκλήματος 
και Διαφθοράς, Λαθρομετανά

στευσης και Εμπορίας Ναρκω
τικών -Όπλων.

2. Το ΕΣυΑς: 
α. Επεξεργάζεται και ειση- 

γείται στην Κυβέρνηση μέτρα 
αστυνόμευσης, προληπτικού ε
λέγχου και δίωξης του εγκλή
ματος με γνώμονα την εμπέδω
ση αισθήματος ασφάλειας 
στους πολίτες αλλά και την 
προστασία των συνταγματικών 
δικαιωμάτων και την τήρηση 
της νομιμότητας εν γένει.

β. Βρίσκεται σε διαρκή ε
πικοινωνία με την Κεντρική 
και τις ειδικές νομοπαρα
σκευαστικές Επιτροπές και 
γνωμοδοτεί στα ειδικά θέματα 
της αρμοδιότητάς του.

γ. Καλεί προς ενημέρωση 
για υπηρεσιακά ζητήματα σχε
τικά με την Αστυνομία, τους 
κατά περίπτωση αρμοδίους πα
ράγοντες του Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης και δέχεται σε α
κρόαση ενδιαφερόμενα πρό
σωπα και φορείς 

δ. Ασκεί γενική εποπτεία 
στο έργο της Αστυνόμευσης 
και τις λειτουργίας της Αστυ
νομίας με επιτόπιες επισκέψεις 
σε αστυνομικά τμήματα, κρα- 
τητήρια, τμήματα μεταγωγών, 
τμήματα εξωτερικής φρουράς 
φυλακών και συνεργάζεται με 
διεθνή όργανα επιφορτισμένα 
με ανάλογο έργο όπως η CPT.

ε. Εξετάζει, ανεξάρτητα από 
τη διενέργεια πειθαρχικού ε
λέγχου και δικαστικής διερεύ- 
νησης, δημοσιεύματα, αναφο
ρές, αιτήματα και καταγγελίες 
πολιτών και αστυνομικών ορ
γάνων επί θεμάτων αστυνό
μευσης, ελέγχου και δίωξης 
των συγκεκριμένων εγκλημά
των και συνεργάζεται με τις δι
καστικές αρχές ή και άλλους 
θεσμούς και υπηρεσίες (π.χ. 
Τελωνεία).

στ. Ενημερώνεται επί θεμά
των λειτουργίας της Αστυνομί
ας και Αστυνόμευσης που ανα- 
φέρονται σε ζητήματα ρατσι
σμού και ξενοφοβίας.

ζ. Συντάσσει εκθέσεις που 
διαβιβάζονται στο Κοινοβού
λιο και αποστέλλονται στις 
διεθνείς κυβερνητικές και μη- 
κυβερνητικές οργανώσεις με
τά από συνεργασία με το Ιν

στιτούτο Αντεγκληματικής 
Πολιτικής και τα Συμβούλια 
Πρόληψης Εγκληματικότητας.

3. Το ΕΣυΑς συγκροτείται 
με πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου και αποτελείται α
πό εικοσιένα (21) μέλη:

(1) Τον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης ως Πρόεδρο.

(2-7) Τους Γ.Γ. των Υπουρ
γείων Δημόσιας Τάξης, Εσωτε
ρικών, Δικαιοσύνης, Οικονομι
κών, Εμπορικής Ναυτιλίας.

(8-12) Έναν εκπρόσωπο από 
τα Κόμματα της Βουλής.

(13) Τον Εισαγγελέα του Α- 
ρείου Πάγου.

(14) Τον Διοικητή της 
Ε.Υ.Π.

(15) Τον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

(16) Τον Προϊστάμενο του 
ΣΔΟΕ

(17) Τον Πρόεδρο του Ινστι
τούτου Αντεγκληματικής Πο
λιτικής.

(18) Τον Πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ.
(19) Τον Πρόεδρο της Ένω

σης Συνταγματολόγων.
(20) Τον Πρόεδρο της Ένω

σης Δικαστών - Εισαγγελέων.
(21) Τον Πρόεδρο του συνδικα

λιστικού φορέα των Αστυνομικών.

4. Με Π.Δ. που εκδίδεται ύ
στερα από πρόταση του Υ
πουργού Δημόσιας Τάξης κα
θορίζονται τα σχετικά με τη 
διαδικασία κατάρτισης εσωτε
ρικού κανονισμού λειτουργίας 
του ΕΣυΑς, τη γραμματειακή 
υποστήριξη, την αποζημίωση 
των μελών, όπως και κάθε άλ
λη λεπτομέρεια που διασφαλί
ζει την πλήρη, απρόσκοπτη και 
αποτελεσματική άσκηση του 
έργου του ΕΣυΑς.

Θέλω να πιστεύω ότι η πρό
ταση αυτή θα δώσει το έναυ- 
σμα και τη βάση για μια γόνι
μη συζήτηση θεσμικής διαχεί
ρισης της εγκληματικότητας 
στην οποία πρέπει να συμμετέ
χουν η Πολιτεία, οι επιστημο
νικοί φορείς, οι κοινωνικές δο
μές αλλά και ο κάθε ευαισθη
τοποιημένος πολίτης.

Χωρίς αφορισμούς, χωρίς 
δογματισμούς και χωρίς απο
κλεισμούς. □
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STREflmUGHT

Η Streamlighl διαθέτει την πλουσιότερη γκάρα 
επαγγελματικών φακών στον κόομο.
Στο κατάστημα Safeland θα βρείτε πλήρη 
υποστήριξη σε ανταλλακτικά και ηξεοουάρ.

κνας αξιόπιστος φακός 
μπορεί να αποδειχτεί 
πολύ χρήσιμο εργαλείο  
στα χέρια του 
αστυνομικού: με την 
ένταοηΛου φωτισμού του 
μπορεί να ακινητοπ οψ ει 
από απόσταση έναν: 
κακοποιό, να φωτίσει την 
παραμικρή λεπτομέρεια  
στον τόπο του 
εγκλήματος, συμβάλλει 
αποφασιστικά στην 
ανεύρεση και διάσωση 
ανθρώπων που 
βρίσκονται 
σε κίνδυνο.

Τ σ α ν τά κ ια  Α π ό κ ρ υ ψ η ς  
Ό π λου

Δερμάτι .....
αντιολισθητική σόλα, ανθεκτικό 
σε λάδια, χημικά, και σφηλές 

ιοκρασίες.
:η μεμβράνη Gore 

ίιστά πλήρως αδι 
ιοκρασίες.

Προστατεύουν το πόδι και _ _  
αντίξοες συνθήκες. Για πολύωρο 
βάδισμα άνετο και ξεκούραστο 
τόσο στην πόλη όσο και στην 
εξοχή. Μ ε ευλύγιστη φόρμα που 
δεν εμποδίζει στην οδήγηση.

----η#λ

ΚΑΙΧ
Α λ ε ξ ίσ φ α ιρ α  Γ ιλ έκ α

Ανανεωμένη γκάμα από αλεξίσφαιρα γιλέκα και 
κράνη, άριστης ποιότητας, διεθνών προδιαγραφών, 
με μεγάλη επιφάνεια αντιβαλλιστικής κάλυψης και 
υψηλά επίπεδα προστασίας για κάθε ενδεχόμενο.

Τα πιο δημοφιλή 
τσαντάκια για την 
απόκρυψη όπλου, 
με μοναδική ποιότητα 
κατασκευής,
COLORI, ΚΑΤΑ, ARMADILLO. 
Μεταφέρουν 
απαρατήρητο το 
όπλο σας με 
ασφάλεια και 
ευκολία, ενώ σε 
περίπτωση ανάγκης 
εξασφαλίζουν την 
άμεση
απελευθέρωση 
του.

m m

Ε π ιχ ε ιρ η σ ια κ ό ς  Ε ξο π λ ισ μ ό ς

Κι ακόμη μεγάλη συλλογή από 
ζώνες, θήκες, μπλουζάκια, σήματα, 
επιχειρησιακά γιλέκα, σακίδια, 
γάντια, αδιάβροχα, αντιανεμικά 
τζάκετ, μαχαίρια, πολυεργαλεία, 
ρουχισμός υψηλής ορατότητας, 
οπλοκιβώτια, γκλόμπς, χειροπέδες 
και πολλά άλλα.

Στο ανανεωμένο 
κατάστημα Safeland θα 
βρείτε μια πλήρη σειρά 
από εξειδικευμένα 
προϊόντα, τα οποία 
είναι απαραίτητα για 
κάθε επαγγελματία 
Αστυνομικό ή μέλος 
Ομάδας Διάσωσης.

ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

!| §

ΠΑΤΗΣΙΩΝ <  

ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 3

fit]Η αξιοπιστία, 
η ασφάλεια, η άνεση και 
η λειτουργικότητα των 
επαγγελματικών 
εργαλείων συμβάλλει 
άμεσα στην επιτυχή Τώρα στο δικό σας κατάστημα Safeland, 
έκβαση κάθε θα βρείτε την καλύτερη σχέση τιμής- ποιότητας
αποστολής. και σε πολλές δόσεις!

S A F E L A N D : Δ η μ η τσ ά ν α ς  16, 115 22  Α Θ Η Ν Α , Τ η λ / Fax: (01) 6 4 7 0 0 1 0
K E N D A L  Ε .Π .Ε .: Ρ έθ υ μ ν ο υ  1, 106 82  Α Θ Η Ν Α , Τ η λ .: (01) 8 2 1 8 5 0 2 , 6 4 0 3 2 9 6 , Fax: (01) 8 2 1 8 2 0 1 , 
In te rn e t w e b  s ite : w w w .s a fe la n d .g r

http://www.safeland.gr
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΟΛΙΤΗ
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Τον Ταξιάρχου (ε.α.) Κλεάρχου Πήχα

Με την παρούσα εργασία επιχειρείται μια συνοπτική αναφορά 

στο θεσμό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και η περιγραφή και ανάλυση μέτρων θεσμικής σημασίας, 

αλλά και καθημερινής συχνότητας και μεγάλης πρακτικής χρησιμότητας, 

που αποσκοπούν στην προστασία και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολιτών.

Είναι χρήσιμο να γνωρίζουν, τόσο οι πολίτες, που διεκδικούν την ικανοποίηση των νομίμων αιτημάτων 

και δικαιωμάτων τους, όσο και τα στελέχη και τα όργανα γενικά της Δημόσιας Διοίκησης, 

που έχουν ταχθεί στην εξυπηρέτηση των πολιτών 

και του ευρύτερου δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.

Ένα μεγάλο τμήμα της διοικητικής δράσης αναφέρεται στις Σχέσεις Κράτους - Πολίτη. 

Σημειώνεται, ότι ο τομέας αυτός υπάγεται στη μεσολαβητική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη

και υπόκειται στην ελεγκτική αρμοδιότητα 

του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ν.2477/1997).

Επομένως, ενδιαφέρει, και από την άποψη αυτή, ιδιαίτερα τα στελέχη της Διοίκησης και τους αρμόδιους

γενικά χειριστές των υπηρεσιακών υποθέσεων.

Εισαγωγή

ίναι γνωστό, ότι κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες τα 
προβλήματα των κοινω

νιών αποβαίνουν διαρκώς μεγα

λύτερα και πολυπλοκότερα. Οι 
απαιτήσεις και οι προσδοκίες 
του κοινού, από τη Δημόσια 
Διοίκηση, αυξάνουν συνεχώς. Ο 
πολίτης, επικαλούμενος τα δι- 
καιώματά του, αξιώνει καλύτερη

ποιότητα αγαθών και υπηρε
σιών. Η δημόσια διοίκηση ο
φείλει να ανταποκρίνεται, στις 
ανάγκες του, με ταχύτητα, 
πληρότητα και αποτελεσματι- 
κότητα. Είναι εύλογο, συνεπώς,

το γεγονός ότι η αναμόρφωση 
και ο εκσυγχρονισμός της δημό
σιας διοίκησης είναι σε ημερή
σια διάταξη, σε διεθνές επίπεδο. 
Είναι και στη Χώρα μας. Νέα φι
λοσοφία διαμορφώνεται και νέοι
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θεσμοί και καινοτομίες θεσπίζο
νται. Αναφέρονται, ενδεικτικά, 
μερικές καινοτομίες των τελευ
ταίων ετών:

-Περιορισμός δικαιολογητι- 
κών και καθορισμός προθε
σμιών για τη διεκπεραίωση 
των υποθέσεων των πολιτών. 
Καταβολή χρηματικής αποζη
μίωσης στον πολίτη, αν και ε
φόσον δεν τηρούνται οι προθε
σμίες.

-Απλούστευση μεθόδων και 
διαδικασιών.

-Λιαφάνεια και δημοσιότητα 
στη διοικητική δράση.

-Συνήγορος του πολίτη.
-Σώμα Επιθεωρητών - Ελε

γκτών Δημόσιας Διοίκησης.
-Κώδικας Διοικητικής Δια

δικασίας.

Έ ννοια
της Δημόσιας Διοίκησης

Η Δημόσια Διοίκηση, υπό την 
ευρεία έννοια του όρου, είναι 
αυτή, η ίδια η Κυβέρνηση, που 
χαράσσει, σχεδιάζει και κατευ
θύνει τη γενική πολιτική της Χώ
ρας (άρθρο 82 Ελληνικού Συ
ντάγματος). Η γενική πολιτική 
της Χώρας, την οποία κατευθύ
νει η Δημόσια Διοίκηση, ως Κυ
βέρνηση, είναι η Εξωτερική Πο
λιτική, η Οικονομική Πολιτική, 
η Αναπτυξιακή Πολιτική, η Πο
λιτική Παιδείας, η Γεωργική Πο
λιτική, η Δημοσιονομική Πολιτι
κή, η Νομισματική Πολιτική, η 
Κοινωνική Πολιτική, η Πολιτική 
Εθνικής Αμυνας και η Πολιτική 
Εσωτερικής Ασφάλειας και Δη
μόσιας Τάξης. Η Δημόσια Διοί
κηση, υπό τη στενή έννοια του 
όρου, είναι το σύνολο των Διοι
κητικών Αρχών και των οργά
νων τους, που έχουν ως αποστο
λή, αφενός μεν να μεταφέρουν 
στην Κυβέρνηση τα προβλήματα 
των διοικουμένων και αφετέρου 
να μεταβάλλουν, σε καθημερινή 
δράση και πράξη, τη γενική πο
λιτική και τα προγράμματα της 
Κυβέρνησης.

Προορισμός της 
Δημόσιας Διοίκησης

Σύμφωνα με τη θεμελιώδη Συ
νταγματική Επιταγή (άρθρο 103 
παρ. 1 Συντάγματος), η Δημόσια 
Διοίκηση και τα Κρατικά Όργα
να γενικά έχουν, ως αποστολή,

να εφαρμόζουν τη θέληση του 
Κράτους και να υπηρετούν τον 
Ελληνικό Δαό, όπως ορίζουν 
το Σύνταγμα και οι Νόμοι και 
οι εντολές της εκλεγμένης από 
τον Ααό Κυβέρνησης.

Σύγχρονες Τάσεις
στη Δημόσια Διοίκηση

Η αποδοτικότητα της Δημό
σιας Διοίκησης αποτελεί τον ε
παναλαμβανόμενο στόχο των 
διοικητικών μεταρρυθμίσεων, 
των τελευταίων χρόνων, με δια
φορετικό κάθε φορά περιεχόμε
νο. Μέσα σε ένα διαρκώς μετα
βαλλόμενο κόσμο, η Διοίκηση 
είναι υποχρεωμένη, όπως και 
κάθε ζωντανός οργανισμός, να 
προσαρμόζεται στο κοινωνικό 
περιβάλλον. Οι νέες απόψεις 
πηγάζουν, όπως έχει παρατηρη
θεί, κάθε φορά από το συγκε
κριμένο πρότυπο ανθρώπου, ό
πως αυτό διαμορφώνεται στο 
συγκεκριμένο χώρο και χρόνο 
και από την αξία που αποδίδε
ται γενικά στην έννοια άνθρω
πος. Σήμερα γίνεται, συνεχώς 
σαφέστερο, σε όλους, πολίτες, 
δημοσίους υπαλλήλους και κυ- 
βερνώντες, διεθνώς, ότι ο τελι
κός σκοπός κάθε δημοκρατικά 
οργανωμένου κράτους και της 
δημόσιας διοίκησής του, είναι, 
ή πρέπει να είναι, η ευτυχία των 
πολιτών του. Σε αυτή τη συγκυ
ρία, τα κράτη - μέλη του ΟΟ- 
ΣΑ, στο πλαίσιο της συνεργα
σίας τους, στον τομέα της δη
μόσιας διοίκησης, έδωσαν προ
τεραιότητα στο ζήτημα της βελ
τίωσης των σχέσεων του κοινού 
με τη δημόσια διοίκηση. Η 
προσπάθεια αυτή συνοψίζεται 
υπό τον τίτλο “Η Διοίκηση 
στην υπηρεσία των πολιτών”. 
Ανάλογη αξιόλογη προσπά
θεια εκδηλώνεται και στα 
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Έ
νωσης, με το σύνθημα “Πρώ
τα ο Πολίτης” (“Citizen’s 
First”).

Η Ελληνική Δημόσια Διοίκη
ση, ως Διοίκηση ενός σύγχρονου 
Κράτους Δικαίου, αντιμετωπίζει 
την πρόκληση να προσαρμόζε
ται διαρκώς στις απαιτήσεις των 
καιρών, αλλά και να ενσωματώ
σει μια νέα αξία, μεταξύ των πα- 
λαιότερων (αποτελεσματικότη- 
τα, αποδοτικότητα, ίση μεταχεί
ριση κ.λ.π.), στον τρόπο λει
τουργίας της, δηλαδή την αξία

της ανταπόκρισης στις ανάγκες 
των πολιτών.

Χρηστή Διοίκηση

Σημεία θεμελιακά, στις σχέ
σεις της χρηστής διοίκησης με 
τους πολίτες, είναι:

-Η διαφάνεια στη διοικητι
κή δράση.

-Η έντιμη διαχείριση των υ
ποθέσεων.

-Η ισονομία και ισοπολιτεία.
-Η αντικειμενικότητα, η α- 

μεροληψία και η δικαιοσύνη.
-Ο σεβασμός και η υπευθυ

νότητα έναντι του πολίτη και η 
επιθυμία για την εξυπηρέτησή 
του.

-Η συμμετοχή των πολιτών 
και η επικοινωνία δημόσιας 
διοίκησης και πολιτών.

-Η πληροφόρηση και η κα
τάργηση της ανωνυμίας και α- 
νευθυνότητας.

-Η ταχύτητα και η απλού
στευση της διοικητικής δρά
σης.

-Η δημιουργία σχέσεων α
μοιβαίας εμπιστοσύνης, αξιο
πιστίας και συνεργασίας Κρά
τους - Πολιτών, που καθι
στούν, και τους δύο, υπεύθυ
νους παράγοντες και συντελε
στές του κοινού στόχου, που εί
ναι η ανάπτυξη και η πρόοδος 
της Πατρίδας μας και η διαρ
κής βελτίωση των παρεχόμε
νων υπηρεσιών προς τους Πο
λίτες.

Κ ώδικας Δ ιοικητικής 
Δ ιαδικασίας

Μία από τις σημαντικότερες 
καινοτομίες είναι και ο Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας. Θε
σπίστηκε, για πρώτη φορά, στα 
χρονικά της Ελληνικής Δημό
σιας Διοίκησης. Επιβλήθηκε α
πό τις σύγχρονες τάσεις, που 
χαρακτηρίζουν τη δημόσια διοί
κηση, αναφορικά με τη διαχεί
ριση των υποθέσεων των πολι
τών και τις αρχές, οι οποίες πρέ
πει να διέπουν τις σχέσεις αυ
τών και του κράτους. Επιδιώ
κεται η δημιουργία κλίματος 
ασφάλειας και εμπιστοσύνης, 
που οδηγεί στη συνεργασία 
δημοσίου και πολιτών, χωρίς 
τριβές και προβλήματα, τα ο
ποία προκαλούνται από την ά
γνοια ή την ασάφεια των κα

νόνων δικαίου. Θέτει όρους, 
για την επικοινωνία και τη διεκ
περαίωση των υποθέσεων των 
πολιτών, βάσει των αρχών της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρι
σης και του σεβασμού της προ
σωπικότητας. Συμβάλλει στην 
ποιοτική αναβάθμιση των παρε
χόμενων υπηρεσιών προς τον 
πολίτη και στην αποτελεσματι- 
κότητα της δημόσιας διοίκησης. 
Έρχεται να θεραπεύσει την έλ
λειψη απλών, σαφών και με α
κρίβεια προσδιορισμένων κανό
νων δράσης της διοίκησης. Η ά- 
ριστη γνώση και η πιστή εφαρ
μογή του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας, εκ μέρους των 
διοικητικών οργάνων, διαμορ
φώνουν άριστες σχέσεις Κρά
τους - Πολιτών.

Τ ι περιλαμβάνει ο Κώδικας
Δ ιοικητικής Διαδικασίας

Στον Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας περιλαμβάνονται 
διατάξεις, βάσει των οποίων κα
θορίζονται:

-Η υποχρέωση της διοίκησης 
να προχωρεί σε ενέργειες, που ε
πιβάλλονται από το νόμο, αυτε- 
παγγέλτως και εντός των νομί
μων προθεσμιών, χωρίς να ανα
μένει να την ενοχλήσουν οι πο
λίτες.

-Τα θέματα, τα σχετικά με τις 
αιτήσεις των πολιτών, την υπο
χρέωση για έντυπες αιτήσεις, 
που πρέπει να περιέχουν και 
πληροφορίες για τις εφαρμοστέ
ες διατάξεις, δικαιολογητικά 
κ.λ.π.

-Ο τρόπος και ο χρόνος διεκ
περαίωσης των υποθέσεων των 
πολιτών και η υποχρέωση της 
διοίκησης να πληροφορεί, για 
τους λόγους της καθυστέρησης, 
αν η υπόθεση δεν μπορεί να 
διεκπεραιωθεί εγκαίρως.

-Η διαδικασία και ο τρόπος ά
σκησης του δικαιώματος πρό
σβασης των πολιτών στα έγγρα
φα της διοίκησης.

-Η προηγούμενη ακρόαση των 
ενδιαφερομένων, που προβλέπει 
το Σύνταγμα, πριν από τη λήψη 
δυσμενούς μέτρου.

-Οι περιπτώσεις που τα όργα
να της διοίκησης οφείλουν να α
πέχουν από κάθε ενέργεια ή δια
δικασία, ώστε να παρέχονται εγ
γυήσεις για αμερόληπτη κρίση. 
Επίσης, τα θέματα τα σχετικά με 
τις προθεσμίες, εντός των οποί-
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ων οι πολίτες ή η διοίκηση πρέ
πει να προβούν σε ορισμένες ε
νέργειες.

-Η συγκρότηση, σύνθεση, οι 
συνεδριάσεις και τη λειτουργία 
των συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης.

-Οι κανόνες που διέπουν την 
έκδοση και την ανάκληση της 
διοικητικής πράξης. Ειδικότερα, 
καθορίζεται ο τύπος, το περιεχό
μενο, η αιτιολογία και πώς πρέ
πει αυτή να είναι, πότε και ποιες 
πράξεις δημοσιεύονται και πώς 
κοινοποιούνται. Προσδιορίζο
νται, επίσης, η διαδικασία και το 
ορίγανο που μπορεί να τις ανακα
λέσει.

-Ο τύπος και ο τρόπος κατάθε
σης της διοικητικής σύμβασης, 
που συνάπτεται μεταξύ διοίκη
σης και πολιτών.

-Τα θέματα, τα σχετικά με τις 
αιτήσεις θεραπείας, τις ιεραρχι
κές προσφυγές και τις ενδικοφα- 
νείς προσφυγές. Ειδικότερα, 
ρυθμίζονται οι περιπτώσεις, στις 
οποίες μπορεί να ασκηθούν, πού 
πρέπει να απευθυνθούν, τα απο
τελέσματα της άσκησης αυτών 
κ.λ.π...

Στον Κώδικα έχουν επίσης συ- 
μπεριληφθεί και κανόνες, που 
προβλέπονται ήδη από τη νομο
θεσία (π.χ. διατάξεις ν.1599- 
/1986), αλλά είναι διάσπαρτοι σε 
διαφορετικά νομοθετήματα και 
για το λόγο αυτό παραμένουν 
σχεδόν άγνωστοι στα όργανα 
της διοίκησης και τους πολίτες, 
ως και κανόνες, που έχουν κα
θιερωθεί από τη νομολογία του 
Συμβουλίου της Επικράτειας, με 
ορισμένες όμως μεταβολές, που 
αποσκοπούν στην εύρυθμη λει
τουργία της διοίκησης, αλλά και 
στη μεγαλύτερη προστασία των 
πολιτών. Τα περισσότερα από τα 
θέματα, που θίγονται, κατωτέρω, 
συμπεριλαμβάνονται στον Κώ
δικα αυτόν.

Πεδίο Εφαρμογής των
Διατάξεων του Κώδικα

Οι διατάξεις του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας εφαρ
μόζονται στο Δημόσιο, τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτο
διοίκησης και τα άλλα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 
Ως διοικητικές αρχές, νοούνται 
όλες οι δημόσιες αρχές και οι εν 
λόγω οργανισμοί και νομικά 
πρόσωπα.

Αυτεπάγγελτη Ενέργεια 
της Διοίκησης

Τα διοικητικά όργανα οφεί
λουν να ενεργούν αυτεπαγγέλ- 
τως, τόσο στην περίπτωση της 
δέσμιας αρμοδιότητας, όσο και 
στην περίπτωση της διακριτικής 
ευχέρειας, εντός των τυχόν κα- 
θοριζομένων προθεσμιών, και αν 
δεν ορίζονται τέτοιες, εντός εύ
λογου χρόνου, πλην των περι
πτώσεων, που απαιτείται αίτηση 
του ενδιαφερομένου από τις σχε
τικές διατάξεις. Είναι προφανές 
ότι η αρχή αυτή εξασφαλίζει 
την εύρυθμη και αποτελεσμα
τική λειτουργία της διοίκησης 
και την προστασία των διοι- 
κούμενων.

Α ιτήσεις προς τη Διοίκηση

Αίτηση του ενδιαφερομένου, 
για την έκδοση διοικητικής πρά
ξης, απαιτείται όταν το προβλέ
πουν οι σχετικές διατάξεις. Ο εν
διαφερόμενος μπορεί, πριν από 
την έκδοση της διοικητικής πρά
ξης να παραιτηθεί από την αίτη
σή του, χωρίς συνέπειες, εκτός 
αν υπάρχει ειδική αντίθετη ρύθ
μιση.

Ανάκληση της παραίτησης δεν 
είναι επιτρεπτή. Εξυπακούεται, 
βεβαίως, ότι, εφόσον ισχύει η 
σχετική προθεσμία, μπορεί να ε- 
πανέλθει με νέα αίτησή του.

Για τη διευκόλυνση των ενδια
φερομένων, χρησιμοποιούνται έ
ντυπα αιτήσεων, τα οποία χορη
γούν υποχρεωτικώς οι δημόσιες 
αρχές, για όλα τα θέματα που ε
μπίπτουν στην αρμοδιότητά 
τους. Στα έντυπα αναφέρονται οι 
προβλεπόμενες από τη νομοθε
σία προϋποθέσεις για την ικανο
ποίηση του αιτήματος, οι εφαρ
μοστέες διατάξεις, τα δικαιολο- 
γητικά που πρέπει να προσκομί
σει ο ενδιαφερόμενος, ως και ο 
χρόνος εντός του οποίου θα δο
θεί η απάντηση. Αν ο ενδιαφερό
μενος δηλώνει ότι δεν μπορεί να 
γράψει, ο αρμόδιος υπάλληλος, 
ύστερα από προφορική έκθεση 
του αιτήματος, οφείλει να συ- 
ντάξει ο ίδιος την αίτηση. Όλα 
τα πληροφοριακά στοιχεία, που 
περιέχονται στα έντυπα αιτήσε
ων, πρέπει να είναι αξιόπιστα 
και διατυπωμένα με απλό και 
κατανοητό τρόπο.

Τα στοιχεία της ταυτότητας, 
που αναφέρονται στην αίτηση,

όταν πρόκειται για Έλληνες πο
λίτες, αποδεικνύονται από το 
δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική 
προσωρινή βεβαίωση της αρμό
διας αρχής ή το διαβατήριο. Η 
ταυτότητα των αλλοδαπών απο- 
δεικνύεται, στην περίπτωση των 
πολιτών Κράτους-Μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το 
δελτίο ταυτότητας ή το διαβατή
ριο, ενώ, στις άλλες περιπτώ
σεις, από το διαβατήριο ή άλλο 
έγγραφο βάσει του οποίου επι
τρέπεται η είσοδός τους στη Χώ
ρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκ- 
δώσει οι αρμόδιες Ελληνικές 
Αρχές. Η ταυτότητα των νομι
κών προσώπων αποδεικνύεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από 
τις διατάξεις που ισχύουν στην 
έδρα τους. Όταν η αίτηση δεν υ
ποβάλλεται αυτοπροσώπως, 
πρέπει να συνοδεύεται από επι
κυρωμένο φωτοαντίγραφο του 
δελτίου ταυτότητας ή των αντί
στοιχων εγγράφων.

Γεγονότα ή στοιχεία, που δεν 
αποδεικνύονται από το δελτίο 
ταυτότητας ή από τα αντίστοιχα 
έγγραφα, αν ειδικές διατάξεις 
δεν ορίζουν διαφορετικά, γίνο
νται δεκτά βάσει υπεύθυνης δή
λωσης του ενδιαφερομένου, η 
οποία και διατυπώνεται σε προ- 
βλεπόμενο από τις σχετικές δια
τάξεις έντυπο. Ίδια δήλωση υ
ποβάλλεται και όταν τα στοιχεί
α του δελτίου ταυτότητας για 
την οικογενειακή κατάσταση, 
τη διεύθυνση της κατοικίας και 
το επάγγελμα έχουν μεταβλη
θεί.

Δ ιεκπεραίωση Υποθέσεων 
από τη Διοίκηση

Οι διοικητικές αρχές, όταν υ
ποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν 
να διεκπεραιώνουν τις υποθέ
σεις των ενδιαφερομένων και να 
αποφαίνονται, για τα αιτήματά 
τους, εντός της προθεσμίας που 
τυχόν καθορίζεται από τις σχετι
κές ειδικές διατάξεις, άλλως ε
ντός προθεσμίας 60 ημερών. Η 
προθεσμία αρχίζει από την υπο
βολή της αίτησης στην αρμόδια 
υπηρεσία. Αν η αίτηση υποβλη
θεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υ
πηρεσία αυτή οφείλει, εντός 5 η
μερών, να τη διαβιβάσει στην 
αρμόδια υπηρεσία και να γνω
στοποιήσει αυτό στον ενδιαφε
ρόμενο. Στην περίπτωση αυτή η 
προθεσμία αρχίζει από τότε που 
περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια

υπηρεσία. Αν κάποια υπόθεση 
δεν είναι δυνατό να διεκπεραιω- 
θεί εντός της προθεσμίας, που 
προαναφέρθηκε, η αρμόδια υπη
ρεσία οφείλει να γνωστοποιή
σει, εγκαίρως και εγγράφως, 
στον ενδιαφερόμενο, τους λό
γους της καθυστέρησης, τον υ
πάλληλο που έχει αναλάβει την 
υπόθεση και τον αριθμό τηλε
φώνου για την παροχή πληρο
φοριών, τα δικαιολογητικά που 
τυχόν λείπουν και κάθε άλλη 
χρήσιμη πληροφορία.

Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες 
απαλλάσσονται από τις ως άνω 
υποχρεώσεις αν το αίτημα είναι 
προδήλως παράνομο ή επανα
λαμβάνεται κατά τρόπο κατα
χρηστικό. Διευκρινίζεται ότι 
προδήλως παράνομο θεωρείται 
το αίτημα, όταν αποδεικνύεται, 
με τρόπο που δεν επιδέχεται αμ
φισβήτηση, ότι αντίκειται σε 
ρητή διάταξη νόμου. Επίσης, 
καταχρηστικό θεωρείται το αί
τημα, όταν, αν και υπήρξε πλή
ρης και θεμελιωμένη απάντηση 
από τη δημόσια υπηρεσία, με 
την οποία συναλλάσσεται ο πο
λίτης, υποβάλλει πάλι το αίτη
μα, χωρίς κανένα νεότερο στοι
χείο ή επιχείρημα που επιβάλλει 
αναθεώρησή της.

Διευκρινίζεται, ακόμη, ότι με 
πνεύμα σύνεσης και κατανόη
σης, θα πρέπει να αντιμετωπί
ζεται ένα ασαφές και ακατάλη
πτο αίτημα. Τυχόν έλλειψη ικα
νότητας, εκ μέρους του πολίτη, 
να διατυπώσει με την κατάλλη
λη ορολογία το αίτημά του, ή α
δόκιμη φρασεολογία ή ακυρο
λεξίες, δε σημαίνουν οπωσδή
ποτε ότι το αίτημα είναι ακατά
ληπτο, όταν αυτό είναι ορατό ή 
απλώς κατανοητό. Αν, παρόλα 
αυτά, υπάρχει αμφιβολία, τότε 
η έγγραφη ή προφορική συνεν
νόηση με τον πολίτη επιβάλλε
ται.

Οι διοικητικές αρχές οφεί
λουν, ύστερα από αίτηση του εν
διαφερομένου, να χορηγούν α
μέσως πιστοποιητικά και βε
βαιώσεις. Αν η άμεση χορήγηση 
αυτών δεν είναι δυνατή, τότε α- 
ποστέλλονται ταχυδρομικώς, ε
ντός προθεσμίας 10 ημερών, στη 
διεύθυνση που έχει δηλωθεί. Η 
υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται 
αν ο ενδιαφερόμενος, με την αί
τησή του, δηλώσει ότι δεν επιθυ
μεί την ταχυδρομική αποστολή 
και ότι θα παραλάβει τα έγγραφα 
αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδο
τημένο εκπρόσωπό του.
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Προθεσμίες

Οι προθεσμίες για την υποβο
λή αίτησης, αναφοράς, δήλωσης 
ή άλλου εγγράφου του ενδιαφε
ρομένου, ως και για οποιαδήπο
τε άλλη ενέργειά του, είναι απο
κλειστικές, εκτός αν χαρακτηρί
ζονται ενδεικτικές από τις διατά
ξεις που τις προβλέπουν. Οι προ
θεσμίες, για τη Διοίκηση, είναι 
ενδεικτικές, εκτός αν από τις 
διατάξεις που τις προβλέπουν 
προκύπτει ότι είναι αποκλειστι
κές. Οι προθεσμίες για την έκδο
ση, διοικητικών πράξεων, δυ
σμενών για το πρόσωπο που α
φορούν αμέσως, είναι αποκλει
στικές. Σημειώνεται ότι η πα
ραβίαση των ενδεικτικών, για 
τη Διοίκηση, προθεσμιών, δεν 
δημιουργεί λόγο ακυρότητας 
ως προς την έκδοση μιας διοι
κητικής πράξης, αλλά είναι δυ
νατό να επισύρει πειθαρχικές 
κυρώσεις σε βάρος του προϊ
σταμένου της οικείας υπηρεσί
ας ή του χειριστή της συγκε
κριμένης υπόθεσης, αν και ε
φόσον διαπιστωθεί υπαιτιότη
τα αυτών. Επίσης, μπορεί να υ
ποχρεωθεί ο οικείος φορέας 
στην καταβολή χρηματικής α
ποζημίωσης προς τον πολίτη. 
Υπέρβαση των προθεσμιών 
συγχωρείται σε περίπτωση α
νώτερης βίας.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να 
υποβάλει την αίτησή του ή άλλο 
έγγραφο, με μηχανικό μέσο (π.χ. 
FAX), εφόσον το μέσο αυτό α
φήνει αποτύπωμα που καθιστά 
αναμφίβολη την αναγνώριση 
του μηχανήματος αποστολής και 
παραλαβής, ως και της ημερομη
νίας και της ώρας αποστολής και 
παραλαβής. Ακολούθως, όμως, 
οφείλει να υποβάλει, το αργότε
ρο εντός 5 ημερών, από τη λήξη 
της προθεσμίας, έγγραφο, που 
φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή 
του και έχει όμοιο περιεχόμενο, 
με εκείνο που παρέλαβε, εφό
σον, βεβαίως, δε διασφαλίζεται 
η γνησιότητα της υπογραφής κα
τά τις διατάξεις του άρθρου 14 
ν.2672/1998.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να 
υποβάλει το έγγραφό του, με α
ποστολή συστημένης επιστολής, 
εφόσον δεν το αποκλείουν σχετι
κές ειδικές διατάξεις. Στις περι
πτώσεις αυτές, ως ημερομηνία 
υποβολής, θεωρείται εκείνη της 
κατάθεσης της επιστολής στην 
ταχυδρομική υπηρεσία. Για τον

υπολογισμό των προθεσμιών, αν 
ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν 
διαφορετικά, ισχύουν οι διατά
ξεις των άρθρων 241 - 246 του 
Αστικού Κώδικα.

Βεβαίωση του Γνησίου 
της Υπογραφής. 
Επικύρωση των

Αντιγράφων Εγγράφων

Η βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής του ενδιαφερομένου 
γίνεται, από οποιαδήποτε διοι
κητική αρχή, βάσει του δελτίου 
ταυτότητας ή των αντίστοιχων 
εγγράφων που αναφέρονται, α
νωτέρω, στην παρ.11. Έτσι, η 
νοοτροπία υπαλλήλων ορισμέ
νων υπηρεσιών, κατά την οποί
α οι πολίτες παραπέμπονται υ
ποχρεωτικά, σε Αστυνομική 
Αρχή, για τη βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής, είναι 
εσφαλμένη και πρέπει να ε- 
κλείψει, ώστε να μη ταλαιπω
ρούνται οι πολίτες. Την επικύ
ρωση αντιγράφου από το πρωτό
τυπο, ή από το ακριβές αντίγρα
φο της αρχής, που εξέδωσε το 
πρωτότυπο, μπορεί να ζητήσει ο 
ενδιαφερόμενος από οποιαδήπο
τε διοικητική αρχή, δικηγόρο ή 
συμβολαιογράφο. Δεν απαιτεί
ται επικύρωση αντιγράφου ή 
φωτοαντιγράφου, αν αυτό συνο
δεύεται από την υπεύθυνη δήλω
ση του ενδιαφερομένου, στην ο
ποία βεβαιώνει την ακρίβεια των 
στοιχείων. Οι διοικητικές αρχές 
οφείλουν να δέχονται επικυρω
μένα αντίγραφα πιστοποιητικών, 
βεβαιώσεων ή άλλων δικαιολο- 
γητικών στοιχείων. Τα αντίγρα
φα αυτά, όπως και εκείνα, που 
συνοδεύονται από την ως άνω υ
πεύθυνη δήλωση, γίνονται δε
κτά, όπως τα πρωτότυπα.

Χορήγηση βεβαίωσης για 
την καταχώριση Εγγράφου

Η υπηρεσία οφείλει να χορηγεί 
βεβαίωση (σημείωμα) καταχώρι
σης του εγγράφου, που εισέρχε
ται (αύξων αριθμός, ημερομηνία 
κ.λπ.). Αυτό προϋποθέτει την ά
μεση καταχώρηση των εγγράφων 
στο οικείο βιβλίο και πρωτοκόλ
ληση. Εάν το έγγραφο αποστέλ- 
λεται με τηλεομοιότυπο (FAX) ή 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πρω- 
τοκολλάται η ημερομηνία που έ- 
φθασε στην υπηρεσία. Εάν απο

σταλεί, μετά το πέρας του ωρα
ρίου της υπηρεσίας, θεωρείται ό
τι έφθασε, σ’ αυτή, την επόμενη 
ημέρα.

Πρόσβαση σε Έ γγραφ α

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το 
δικαίωμα, ύστερα από γραπτή 
αίτησή του, να λαμβάνει γνώση 
των διοικητικών εγγράφων. Ως 
διοικητικά έγγραφα θεωρούνται 
όσα συντάσσονται από τις δημό
σιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, 
μελέτες, πρακτικά, στατιστικά 
στοιχεία, εγκύκλιοι οδηγίες, α
παντήσεις της Διοίκησης, γνω
μοδοτήσεις και αποφάσεις. Ό
ποιος έχει ειδικό έννομο συμφέ
ρον δικαιούται, ύστερα από γρα
πτή αίτησή του, να λαμβάνει 
γνώση των ιδιωτικών εγγράφων, 
που φυλάσσονται στις δημόσιες 
υπηρεσίες και είναι σχετικά με 
υπόθεσή του, η οποία εκκρεμεί 
σε αυτές, ή έχει διεκπεραιωθεί α
πό αυτές. Το δικαίωμα γνώσης 
εγγράφων δεν υφίσταται στις 
περιπτώσεις, που το έγγραφο 
αφορά την ιδιωτική ή οικογε
νειακή ζωή τρίτου, ή αν παρα
βλάπτεται απόρρητο, το οποίο 
προβλέπεται από ειδικές δια
τάξεις. Η αρμόδια διοικητική 
αρχή μπορεί να αρνηθεί την ι
κανοποίηση του δικαιώματος 
αν το έγγραφο αναφέρεται στις 
συζητήσεις του Υπουργικού 
Συμβουλίου, ή αν η ικανοποίη
ση του δικαιώματος αυτού εί
ναι δυνατό να δυσχεράνει ου- 
σιωδώς την έρευνα δικαστι
κών, αστυνομικών ή στρατιω
τικών αρχών, σχετικά με την 
τέλεση εγκλήματος ή διοικητι
κής παράβασης.

Το δικαίωμα γνώσης εγγρά
φων ασκείται με μελέτη του εγ
γράφου στο κατάστημα της υπη
ρεσίας ή με χορήγηση αντιγρά
φου, εκτός αν η αναπαραγωγή 
αυτού μπορεί να βλάψει το πρω
τότυπο. Η σχετική δαπάνη ανα
παραγωγής βαρύνει τον αιτού- 
ντα, εκτός αν ο νόμος ορίζει δια
φορετικά. Αν πρόκειται για πλη
ροφορίες ιατρικού χαρακτήρα, 
αυτές γνωστοποιούνται στον αι- 
τούντα με τη βοήθεια ιατρού, ο 
οποίος ορίζεται για το σκοπό αυ
τόν. Η άσκηση του δικαιώματος 
αυτού γίνεται με την επιφύλαξη 
της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων 
πνευματικής ή βιομηχανικής ι
διοκτησίας.

Η απόρριψη σχετικού αιτή
ματος πρέπει να είναι αιτιολο
γημένη και να γνωστοποιείται 
εγγράφως, στον αιτούντα, το 
αργότερο εντός 1 μηνός, από 
την υποβολή της αίτησης.

Σημειώνεται ότι το δικαίωμα 
γνώσης των διοικητικών εγγρά
φων θεσμοθετήθηκε, στη χώρα 
μας, για πρώτη φορά, σχετικά 
πρόσφατα, σε σύγκριση με άλ
λες χώρες. Η σημασία της καινο
τομίας αυτής είναι τεράστια, διό
τι καθιερώνει τη διαφάνεια στις 
δραστηριότητες της Διοίκησης 
και λειτουργεί ως μέσο κοινωνι
κού ελέγχου και διασφάλισης 
των ατομικών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών, αφού επιτρέπει και 
εγγυάται την πληροφόρηση των 
πολιτών, για τις διοικητικές δρα
στηριότητες, και τους δίνει τη 
δυνατότητα να τις αμφισβητή
σουν και, επομένως, να υπερα
σπίσουν αποτελεσματικότερα το 
γενικότερα συμφέροντά τους, εί
τε ατομικά, είτε συλλογικά. Κα- 
ταργήθηκε η “αρχή της μυστικό
τητας” και καθιερώθηκε η “αρχή 
της φανερής δράσης” της Διοί
κησης, σε μια νέα πολιτική συμ
μετοχής των πολιτών στη διοι
κητική διαδικασία. Θεσπίστηκε 
με εγγυήσεις, που εφασφαλί- 
ζουν, τόσο το δημόσιο συμφέ
ρον, όσο και το συμφέρον του 
πολίτη.

Το δικαίωμα πρόσβασης, σε 
έγγραφα εντάσσεται στο “Δί
καιο επικοινωνίας Κράτους - 
Πολίτη” και χαρακτηρίζεται, ως 
ρύθμιση, που αναγνωρίζει “μια 
τρίτη γενιά ατομικών δικαιωμά
των και δημόσιων ελευθεριών”. 
Για την παγίωση της ευρείας και 
αποτελεσματικής εφαρμογής 
της σημαντικής αυτής καινοτο
μίας, χρειάζεται εύλογος χρό
νος, τόσο για τις υπηρεσίες, ώ
στε να μεταβληθούν μακροχρό
νιες παραδόσεις και βαθιά ριζω
μένες νοοτροπίες, όσο και για 
τους διοικούμενους, οι οποίοι α
γνοούν το δικαίωμα πρόσβασης 
και “δεν γνωρίζουν ότι έχουν το 
δικαίωμα να γνωρίζουν”.

Επιπλέον, λόγω και της «ρύ
σεως του μέτρου και των ποι
κιλόμορφων συνεπειών, που 
απορρέουν, από την εφαρμογή 
του, ενδείκνυται και επιβάλλε
ται η έκδοση, από τα επιμέ- 
ρους Υπουργεία, διευκρινιστι
κών εγκυκλίων οδηγιών, για 
τη διευκόλυνση των αρμοδίων 
υπηρεσιών και οργάνων.
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Αίτηση Θεραπείας.
Ιεραρχική Προσφυγή

Αν από τις σχετικές διατάξεις 
δεν προβλέπεται η δυνατότητα 
άσκησης ειδικής διοικητικής ή 
ενδικοφανούς προσφυγής, ο εν
διαφερομένους, για την αποκα
τάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης 
των συμφερόντων του, που προ- 
καλείται από ατομική διοικητική 
πράξη, μπορεί, για οποιοδήποτε 
λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, 
είτε, από τη διοικητική αρχή, η 
οποία εξέδωσε την πράξη, την α
νάκληση ή την τροποποίησή της 
(αίτηση θεραπείας), είτε, από 
την αρχή, η οποία προΐσταται ε
κείνης που εξέδωσε την πράξη, 
την ακύρωσή της (ιεραρχική 
προσφυγή).

Η διοικητική αρχή, στην ο
ποία υποβάλλεται η αίτηση, ο
φείλει να γνωστοποιήσει στον 
ενδιαφερόμενο την απόφασή 
της, για την αίτηση αυτή, το 
αργότερο εντός 30 ημερών, ε
κτός αν από ειδικές διατάξεις 
προβλέπεται διαφορετική προ
θεσμία.

Αν αρμόδια, για την ανάκλη
ση ή τροποποίηση ή την ακύρω
ση, είναι άλλη διοικητική αρχή, 
εκείνη στην οποία κατατέθηκε η 
αίτηση θεραπείας ή η ιεραρχική 
προσφυγή, οφείλει να τη διαβι
βάσει στην αρμόδια αρχή, το 
αργότερο εντός 5 ημερών. Η αρ
μόδια αρχή γνωστοποιεί την α
πόφασή της, το αργότερο εντός 
30 ημερών. Αν η πράξη ακυρω
θεί, η υπόθεση επανέρχεται 
στην αρχή, που εξέδωσε την 
πράξη, εκτός αν οι σχετικές δια
τάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα 
της προϊσταμένης αρχής για την 
έκδοσή της.

Ειδική
Διοικητική Προσφυγή.

Ενδικοφανής Προσφυγή

Όπου προβλέπεται από ειδι
κές διατάξεις, ο ενδιαφερόμε
νος, για την αποκατάσταση υλι
κής ή ηθικής βλάβης των συμ
φερόντων του, που προκαλείται 
από διοικητική πράξη, με προ
σφυγή του, η οποία ασκείται ε
νώπιον του προβλεπόμενου από 
τις διατάξεις αυτές διοικητικού 
οργάνου και εντός της προθε
σμίας, που ορίζεται από τις ίδιες 
διατάξεις, δικαιούται να ζητή
σει, κατά περίπτωση, την ακύ

ρωση ή την τροποποίησή της. 
Το διοικητικό όργανο, ανάλογα 
με την πρόβλεψη των σχετικών 
διατάξεων, είτε εξετάζει μόνον 
τη νομιμότητα της πράξης, οπό
τε μπορεί να την ακυρώσει ολι
κά ή μερικά ή να απορρίψει την 
προσφυγή (ειδική διοικητική 
προσφυγή), είτε εξετάζει τόσο 
τη νομιμότητα της πράξης, όσο 
και την ουσία της υπόθεσης, ο
πότε και μπορεί να ακυρώσει ο
λικά ή μερικά την προσφυγή 
(ενδικοφανής προσφυγή). Το 
αρμόδιο όργανο οφείλει να 
γνωστοποιήσει στον προσφεύ- 
γοντα την απόφασή του εντός 
προθεσμίας, που τυχόν τάσ
σουν οι σχετικές διατάξεις, αλ
λιώς, στην περίπτωση μεν της 
ειδικής διοικητικής προσφυ
γής, το αργότερο εντός 30 ημε
ρών, στην περίπτωση δε της 
ενδικοφανούς προσφυγής, το 
αργότερο εντός 3 μηνών.

Αν αρμόδια να αποφανθεί, για 
την ειδική διοικητική ή ενδικο- 
φανή προσφυγή, είναι άλλο διοι
κητικό όργανο, εκείνο, στο οποί
ο αυτή κατατέθηκε, οφείλει να 
τη διαβιβάσει στο αρμόδιο όργα
νο, το αργότερο εντός 5 ημερών. 
Και στην περίπτωση αυτή, η 
γνωστοποίηση της απόφασης 
του αρμοδίου διοικητικού οργά
νου, στον ενδιαφερόμενο, γίνε
ται εντός των προθεσμιών που 
προαναφέρθηκαν.

Ανάκληση Α τομικής
Δ ιοικητικής Πράξης

Αρμόδιο, για την ανάκληση α
τομικής διοικητικής πράξης, όρ
γανο, είναι εκείνο που την εξέ
δωσε ή που είναι αρμόδιο για 
την έκδοσή της. Για την ανάκλη
ση δεν είναι απαραίτητο να τη
ρείται η διαδικασία, που προβλέ- 
πεται για την έκδοση της πρά
ξης, εκτός αν ανακαλείται πράξη 
νόμιμη ή πράξη παράνομη, ύ
στερα από εκτίμηση πραγματι
κών περιστατικών.

Αναφορά

Στις περιπτώσεις, που δεν εί
ναι δυνατή η άσκηση διοικητι
κής προσφυγής, ο ενδιαφερόμε
νος, για την αποκατάσταση υλι
κής ή ηθικής βλάβης των έννο- 
μων συμφερόντων του, η οποία 
προκαλείται από ενέργεια ή πα

ράλειψη οφειλόμενης ενέργειας 
διοικητικής αρχής, μπορεί, με 
αίτησή του προς την αρχή αυτή, 
να ζητήσει την επανόρθωση ή 
την ανατροπή βλάβης. Για τις 
διαδικασίες διεκπεραίωσης των 
αναφορών, εφαρμόζονται εκεί
να που ισχύουν για τη διεκπε
ραίωση υποθέσεων των πολι
τών.

Δικαίωμα
προηγούμενης Ακρόασης

Οι διοικητικές αρχές, πριν α
πό κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βά
ρος των δικαιωμάτων ή συμφε
ρόντων συγκεκριμένου προσώ
που, οφείλουν να καλούν τον εν
διαφερόμενο να εκφράσει τις α
πόψεις του, εγγράφως ή προφο- 
ρικώς, ως προς τα σχετικά ζητή
ματα. Η κλήση προς ακρόαση 
είναι έγγραφη, αναφέρει τον τό
πο, την ημέρα και την ώρα της 
ακρόασης, τον αρμόδιο υπάλλη
λο και προσδιορίζει το αντικεί
μενο του μέτρου ή της ενέρ
γειας. Κοινοποιείται στον ενδια
φερόμενο τουλάχιστον 5 ημέρες 
πριν από την ημέρα της ακρόα
σης. Ο ενδιαφερόμενος έχει το 
δικαίωμα να λάβει γνώση των 
σχετικών αποδεικτικών στοιχεί
ων και να προβεί σε ανταπόδει- 
ξη. Η τήρηση της διαδικασίας 
αυτής, ως και η λήψη υπόψη 
των απόψεων του διοικούμε- 
νου, πρέπει να προκύπτουν α
πό την αιτιολογία γης διοικη
τικής πράξης. Το υιοθετούμε
νο μέτρο πρέπει να λαμβάνεται 
εντός εύλογου χρονικού δια
στήματος από την ακρόαση 
του διοικούμενου.

Αν η άμεση λήψη δυσμενούς 
μέτρου είναι αναγκαία για την α
ποτροπή κινδύνου ή λόγω επιτα
κτικού δημοσίου συμφέροντος , 
είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή η, 
χωρίς προηγούμενη κλήση του 
ενδιαφερομένου, ρύθμιση. Αν η 
κατάσταση, που ρυθμίστηκε με 
τον τρόπο αυτό, είναι δυνατόν 
να μεταβληθεί, η διοικητική αρ
χή, εντός χρονικού διαστήματος 
15 ημερών, καλεί το διοικούμε- 
νο να εκφράσει τις απόψεις του, 
σύμφωνα με τα προηγούμενα, ο
πότε προβαίνει και σε τυχόν νέα 
ρύθμιση. Αν η προθεσμία παρέλ- 
θει άπρακτη, το μέτρο παύει αυ
τοδικαίως, και χωρίς άλλη ενέρ
γεια, να ισχύει.

Το δικαίωμα της προηγούμε

νης ακρόασης του διοικούμενου 
και η αντίστοιχη υποχρέωση της 
διοικητικής αρχής ισχύουν και ε
φαρμόζονται και όταν οι σχετι
κές, με τη δυσμενή διοικητική 
πράξη, διατάξεις προβλέπουν 
δυνατότητα άσκησης διοικητι
κής προσφυγής.

Το δικαίωμα ακρόασης του 
διοικούμενου απορρέει από την 
πρωτοποριακή διάταξη του άρ
θρου 20 παρ.2 του Συντάγματος. 
Η αρχή της ακρόασης των πολι
τών, ενώπιον των διοικητικών 
αρχών, θεωρείται, βεβαίως, και 
κατά τη νομολογία, ως αρχή α
πόλυτη, αλλά, μερικές φορές, 
παραμένει σχετική. Τέτοια υπο
χρέωση δεν προβλέπεται σε πε
ριπτώσεις, οι οποίες δεν αποτε
λούν νομικές διοικητικές πρά
ξεις, αλλά απλές υλικές ενέρ
γειες, που δεν είναι δυνατόν να 
προσβληθούν με προσφυγή ενώ
πιον του Συμβουλίου της Επι
κράτειας (π.χ. αφαίρεση πινακί
δων από οχήματα που σταθμεύ
ουν παρανόμως, χωρίς προηγου
μένως να καλείται ο κάτοχός 
τους σε ακρόαση). Γενικά απαι
τείται ακρόαση, εκεί όπου η 
διοικητική ενέργεια ή το μέτρο 
δεν επιβάλλεται, βάσει αντικει
μενικών κριτηρίων, αλλά η επι
βολή τους εξαρτάται από τη συ
μπεριφορά ή την υπαιτιότητα 
του προσώπου, σε βάρος του ο
ποίου πρόκειται να επιβληθούν ή 
από ορισμένη κατάσταση, στην 
οποία το πρόσωπο αυτό βρίσκε
ται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφί- 
σταται, όταν η διοικητική ενέρ
γεια ή το μέτρο στηρίζεται σε α
ντικειμενικά δεδομένα, τα οποία 
δεν συνδέονται με υποκειμενική 
στάση ή συμπεριφορά των διοι- 
κούμενων.

Τίθεται, βεβαίως, το ερώτημα 
αν, και σε ποιο βαθμό, έχει εμπε
δωθεί στη γνώση των διοικητι
κών αρχών και των στελεχών η 
σχετικά νέα αυτή ρύθμιση, ώστε 
στη διοικητική δράση να επιτυγ
χάνεται ο συγκερασμός των δύο 
ισχυρότατων ανταγωνιστικών 
δυνάμεων, δηλαδή της προστα
σίας των πολιτών, από τη μια 
πλευρά, και της εξασφάλισης της 
ομαλής λειτουργίας των υπηρε
σιών του κράτους από την άλλη. 
Οι δύο αυτές δυνάμεις πρέπει 
να ισορροπούνται και να συν
δυάζονται, ο συνδυασμός δε 
αυτός και η εξισορρόπηση εί
ναι έργο κατεξοχήν λεπτό και 
δύσκολο. Απαιτεί γνώση, τέ-
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χνη και εμπειρία. Η επαρκής 
καθοδήγηση των διοικητικών 
αρχών και στελεχών επιβάλλε
ται, επωφελεία του κύρους 
της διοικητικής δράσης και 
των συμφερόντων των πολι
τών.

Διάθεση
Ενσημοχαρτοσήμων και
Υπεύθυνων Δηλώσεων

Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες 
και τα νομικά πρόσωπα δημοσί
ου δικαίου, που στις συναλλαγές 
τους με το κοινό απαιτούν χαρ
τόσημα ή ένσημα ή υπεύθυνες 
δηλώσεις (άρθρο 8 ν. 1599/- 
1986), οφείλουν να διαθέτουν τα 
υλικά αυτά στους πολίτες. Έτσι, 
επιτυγχάνεται η επιτόπου, ταχεί
α και χωρίς ταλαιπωρία εξυπη
ρέτηση των πολιτών. Η παράλει
ψη αυτή συνιστά πειθαρχική πα
ράβαση και επισύρει κυρώσεις. 
Η δυνατότητα της εξυπηρέτησης 
αυτής στο χώρο των υπηρεσιών 
είναι υποχρεωτική. Η παραπο
μπή των πολιτών, σε περίπτερα 
κ.λ.π., είναι αντιδεοντολογική 
και μη σύννομη.

Εξυπηρέτηση Ατόμων 
με Ειδικές Ανάγκες

Η ταχεία, πρόθυμη και απρό
σκοπτη εξυπηρέτηση των πολι
τών αποτελεί βασική αποστολή 
όλων των οργάνων της Δημό
σιας Διοίκησης. Η αποστολή 
αυτή προσλαμβάνει ιδιαίτερα 
σημασία και αξία, όταν πρόκει
ται για εξυπηρέτηση συναν
θρώπων μας με ειδικές ανά
γκες, κατά τις συναλλαγές τους 
με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Στα πλαίσια μάλιστα της ε
πιταγής του άρθρου 21 του 
Συντάγματος, προβλέπεται η 
λήψη ειδικών μέτρων και 
φροντίδας για την προστασία 
και την εξυπηρέτηση ατόμων 
με ειδικές ανάγκες (παιδική 
ηλικία, νεότης, γήρας, αναπη
ρία, πάσχοντες από ανίατη 
σωματική ή πνευματική νόσο 
κλπ.). Ατομα με ειδικές ανά
γκες δεν επιτρέπεται να περι
μένουν στη σειρά, προκειμέ- 
νου να εξυπηρετηθούν. Παρέ
χεται κάθε δυνατή διευκόλυν
ση και εξυπηρετούνται με α
πόλυτη προτεραιότητα.

Αμεροληψία
Διοικητικών Οργάνων

Τα διοικητικά όργανα, μονο
μελή ή συλλογικά, πρέπει να πα
ρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης 
κρίσης κατά την άσκηση των αρ
μοδιοτήτων τους. Τα μονομελή 
όργανα, ως και τα μέλη των συλ
λογικών οργάνων, οφείλουν να 
απέχουν από κάθε ενέργεια ή 
διαδικασία, που συνιστά συμμε
τοχή σε λήψη απόφασης ή διατύ
πωση γνώμης ή πρότασης, εφό
σον η ικανοποίηση του προσωπι
κού συμφέροντος τους συνδέε
ται με την έκβαση της υπόθεσης, 
ή είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας, κατευ
θείαν μεν γραμμή απεριορίστως, 
εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου 
βαθμού, με κάποιον από τους εν
διαφερομένους, ή έχουν ιδιαίτε
ρο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή ε
χθρότητα με τους ενδιαφερομέ
νους.

Επίσης, εφόσον κρίνουν ότι 
συντρέχει στο πρόσωπό τους 
λόγος, που επιβάλλει την αποχή 
τους, οφείλουν να το δηλώσουν, 
αμέσως και αρμοδίως, και να α
πέχουν από οποιαδήποτε ενέρ
γεια, μέχρι να εκδοθεί τελική α
πόφαση. Αίτηση εξαιρέσεως δι
καιούνται να υποβάλουν οι εν
διαφερόμενοι σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας. Η εξαίρεση 
μπορεί να διατάσσεται και αυ- 
τεπαγγέλτως από την προϊστά
μενη αρχή ή το συλλογικό όρ
γανο.

Η ορθολογική εφαρμογή της 
ρύθμισης αυτής έχει ιδιαίτερη 
σημασία. Εγκαθιδρύει σχέσεις 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και α
ξιοπιστίας μεταξύ Διοίκησης 
και Πολιτών και υποδηλώνει 
το αντικειμενικό και αμερόλη
πτο χρέος των διοικητικών ορ
γάνων. Αυτή είναι μια σημα
ντική και πειστική έκφανση 
σύγχρονης και χρηστής Διοί
κησης.

Αναγκαίες Διευκρινίσεις

Σημειώνεται, ότι τα αρμόδια 
διοικητικά όργανα, κατά το χει
ρισμό των υπηρεσιακών υποθέ
σεων, οφείλουν να εφαρμόζουν, 
απαρεγκλίτως, τις κείμενες δια
τάξεις και τις συναφείς υπηρε
σιακές οδηγίες, ώστε να αποφεύ
γονται παραλείψεις και πλημμέ-

λειες. Υπάρχουν εξαιρέσεις και 
ειδικές απαγορεύσεις, σε σχέ
ση με τις γενικές ρυθμίσεις, 
και μάλιστα αναφορικά με τη 
διεκπεραίωση υποθέσεων των 
πολιτών. Υπενθυμίζεται ότι η 
παράβαση ρυθμίσεων, που α
φορούν τις Σχέσεις Κράτους - 
Πολίτη, συνεπάγεται, σε βάρος 
των υπαιτίων διοικητικών ορ
γάνων, πειθαρχικές κυρώσεις 
και, υπό προϋποθέσεις, ποινι
κές κυρώσεις.

Διευκρινίζεται ότι εξακολου
θούν να ισχύουν οι διαφορετικές 
προθεσμίες, που έχουν καθορι
στεί με κοινές υπουργικές απο
φάσεις των Υπουργών (τέως) 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και 
του καθ' ύλην αρμοδίου, σε ε
φαρμογή του άρθρου 5 ν.1943- 
/1991.

Υπενθυμίζεται, για τα αρμό
δια διοικητικά όργανα, ότι για τη 
βεβαίωση του γνησίου της υπο
γραφής, επί εγγράφων γραμμέ
νων στην Ελληνική ή ξένη 
γλώσσα, και την επικύρωση α
ντιγράφων ή φωτοαντιγράφων 
εγγράφων, γραμμένων στην Ελ
ληνική ή ξένη γλώσσα, τα οποία 
προορίζονται να χρησιμοποιη
θούν ενώπιον δημοσίων αρχών, 
της χώρας μας ή της αλλοδαπής, 
εφαρμόζονται οι σχετικές διαδι
κασίες, που καθορίζονται από ει
δικές διατάξεις (Σύμβαση της 
Χάγης "Περί επικύρωσης επισή
μων εγγράφων" κλπ.) και τις ο
δηγίες του Υπουργείου Εξωτερι
κών. Δεν παραλείπεται να ση
μειωθεί, ακόμη, ότι ο Συνήγο
ρος του Πολίτη και το Σώμα 
Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δη
μόσιας Διοίκησης, επιπλέον 
και πέραν του εσωτερικού ιε
ραρχικού συστήματος επιθε
ωρήσεων και ελέγχου, επα- 
γρυπνούν, ως εγγυήσεις, για 
την αποκατάσταση παραλεί
ψεων και υπερβάσεων και τον 
καταλογισμό ευθυνών, εάν 
και εφόσον συντρέχει περί
πτωση.

Στα πλαίσια της παρούσας ερ
γασίας δεν εξαντλούνται, ασφα
λώς, όλα τα θέματα Σχέσεων 
Κράτους - Πολίτη. Καταβλήθη
κε, όμως, προσπάθεια σταχυο- 
λόγησης, επιλογής και κατα
γραφής ζητημάτων μεγάλης 
συχνότητας και καθημερινής 
πρακτικής χρησιμότητας, κα
θολικού ενδιαφέροντος, αλλά 
και αποφασιστικής σημασίας 
για τη βελτίωση των σχέσεων

Διοίκησης - Πολιτών και την 
κατοχύρωση του σύννομου και 
δεοντολογικά ορθού των υπη
ρεσιακών ενεργειών. Μπορεί 
να θεωρηθεί, η εργασία αυτή, 
ως μια συμβολή στην πληρέ
στερη ενημέρωση των αναγνω
στών ή, τουλάχιστον, την "κω- 
δικοποιημένη" υπόμνηση γνω
στών πραγμάτων.

Επίλογος

Είναι γνωστό ότι η παραγωγικό
τητα, η αποδοτικότητα και η α- 
ποτελεσματικότητα της Δημό
σιας Διοίκησης και η ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών 
δεν είναι έννοιες στατικές και με 
περιεχόμενο οριακό, αλλά κατε- 
ξοχήν ανταγωνιστικές και δεκτι
κές διαρκούς βελτίωσης και ανα
βάθμισης. Από την άποψη αυτή 
απαιτείται ουσιαστική, συνεχής 
και πολυεπίπεδη προσπάθεια για 
το κοινό καλό. Εξάλλου, ο εκ- 
συγχρονισμός και η βελτίωση 
των πραγμάτων γενικά, πολλές 
φορές, δεν απαιτεί μεγαλεπή βο- 
λα σχέδια και μακροπρόθεσμους 
προγραμματισμούς, αλλά απλά 
και πρακτικά μέτρα και, κυρίως, 
αλλαγή νοοτροπίας και συμπερι
φοράς.
Όλα μπορούν να βελτιώνο
νται, όταν ο καθένας, και ιδί
ως τα διοικητικά όργανα, α
παντούν, καθημερινά και πολ
λές φορές, στα αμείλικτα ερω
τήματα "αν όχι τώρα, τότε, 
πότε" και "αν όχι εμείς, τότε, 
ποιος", με την έννοια όχι της 
αναβολής, αλλά του κατεπεί- 
γοντος ("τώρα") και του "όχι 
άλλοι", αλλά "εμείς". Το κα
θήκον έναντι των πολιτών δεν 
είναι μόνον υπηρεσιακό καθή
κον, αλλά και ηθικό και κοι
νωνικό καθήκον.

Ουδέποτε πρέπει να δια
φεύγει την πpoσoyήc μα£ η 
αναιιωισβήτητη αλήθεια, ό
τι. δηλαδή, η καλή εικόνα 
τηΐ Αημόσια£ Αιοίκησικ εί
ναι έναΐ ασφαλόί δείκττκ:. 
που φανερώνει το επίπεδο 
του πολιτισμού mac κοινω- 
viac και το σεβασιιό που αυ
τή αισθάνεται προ£ tic ηθι
κέ  ̂α£ίε<;. □
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Δ ια του υ π ’ αριθμ. πρωτ. 
3/513840-437458/19-4-1999 
εγγράφου σας, προς ημάς α- 

πευθυνομένου, αναφέρεσθε εις περί- 
πτωσιν προσώπου με στοιχεία ταυτότη- 
τος Ιωάννης Καλαφάτης του Αντωνίου 
και της Ειρήνης, απολυθέντος υφ ’ όρον 
εκ των φυλακών δυνάμει του υπ’ αριθ- 
μ. 83/1999 βουλεύματος του Συμβουλί
ου Εφετών Πειραιώς και υποχρεουμέ- 
νου, κατά το διατακτικόν του ρηθέντος 
Βουλεύματος, να εμφανίζεται “εντός 
του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα στο 
Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας του” .

Κατά το έγγραφόν σας και μετά την 
λήψιν των σχετικών εγγράφων, η υπη
ρεσία σας “προέβη στην επιβολή του 
διοικητικού μέτρου της απαγόρευσης ε
ξόδου από την χώρα (του περί ου ο λό
γος προσώπου), μέχρι λήξεως του χρό
νου δοκιμασίας, δηλαδή την 8-3-2002”.

Ενόψει του γεγονότος ότι, καθ’ ου το 
προμνησθέν διοικητικόν μέτρον, βου- 
λόμενος να μεταβεί στο εξωτερικό δια
μαρτύρεται για την εις βάρος του τεθεί- 
σαν διοικητικήν απαγόρευσης ερωτώ- 
μεθα αφ’ ενός μεν για την εξ απόψεως 
νομιμότητος ορθότητα του μέτρου και 
αφ’ ετέρου περί του εφ’ εξής πρακτέου, 
επί συναφών περιπτώσεων, δεδομένου 
ότι “κατά την μέχρι τώρα ακολουθου- 
μένη τακτική σε ανάλογες περιπτώσεις, 
ζητείται από τις Εισαγγελικές Αρχές και 
επιβάλλεται από την Υπηρεσία μας το μέτρο 
της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα”.

Επί των προεκτεθέντων ερωτημάτων 
σας και σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2
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ν. 1756/88 σας γνωρίζομεν τα κάτωθι.
Κατ’ άρθρον 5 παρ. 3 Σ. 1975/1986 

“Η προσωπική ελευθερία είναι απαρα
βίαστος. Ουδείς καταδιώκεται, συλλαμ- 
βάνεται, φυλακίζεται ή άλλως πως πε
ριορίζεται, ειμή όταν και όπως ο νόμος 
ορίζει”, ενώ κατά την παράγραφον 4 εδ. 
πρώτον του αυτού άρθρου “Ατομικά 
διοικητικά μέτρα, περιοριστικά της ε
λευθερίας κινήσεως ή εγκαταστάσεως 
εν τη χώρα, ως και της ελευθέρας εξό
δου και εισόδου εις αυτήν παντός Έλλη- 
νος, απαγορεύονται....”.

Κατ’ άρθρον 13 εδ.δεύτερον εξ άλλου 
της Οικουμενικής Διακηρύξεως των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων του 1948”.... 
Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ε
γκαταλείπει μία χώρα, ακόμη και την 
δική του, και να επιστρέφει στην χώρα 
του”, ενώ περίπου συναφώς προβλέπει 
και το Διεθνές σύμφωνο του 1966 για 
τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα 
στο άρθρο 12 παρ. 1 και 4 αυτού, προ
σθέτοντας ότι περιορισμοί σ ’ αυτά τα 
δικαιώματα δεν δύναται να επιβληθούν 
παρά μόνον δια νόμου και εφ’ όσον εί
ναι αναγκαία για την προστασία της ε
θνικής ασφαλείας, δημοσίας τάξεως, 
δημοσίας υγείας ή ηθικής ή των δικαιω
μάτων και ελευθεριών των άλλων κ.λ.π. 
(αρ. 12 παρ. 3 και αρ. 13 του συμφώνου).

Η ελευθερία συνεπώς της αποδημίας 
και το δικαίωμα εις αυτήν (αποδημίαν), 
συνιστά αναντίλεκτος ισχύουσαν και 
καθιερωμένην παρ’ ημίν συνταγματι
κήν πρόβλεψιν και αρχήν, υλοποιουμέ- 
νη και εξειδικευομένη περαιτέρω παρά

του κοινού νονοθέτη και εντός των 
πλαισίων του “όταν και όπως ο νόμος ο
ρίζει” του συνταγματικού κειμένου 
(Σχετικώς Γ.Παπαδημητρίου, “Η ελευ
θερία της αποδημίας. Συμβολή στην ερ
μηνεία του άρθρου 5 παρ. 4 του Συ
ντάγματος 1975).

Έτσι και σύμφωνα με το άρθρο 1 εδ. 
πρώτον του ν.2475/1920 “Περί μετανα- 
στεύσεως και αποδημίας”, η μετανά
στευση και η αποδημία “είναι ελευθέρα 
εντός των υπό του νόμου τούτου δια- 
γραφομένων ορίων”, ως αποδημίας νο- 
ουμένης της εν γένει μεταβάσεως εις 
ξένην χώραν, κατά το τελευταίον εδά- 
φιον της αυτής ως άνω διατάξεως.

Κατ’ άρθρον 2 περ. α του ιδίου ως ά
νω νόμου εξ άλλου, ως το άρθρο 2 ισχύ
ει αντικατασταθέν δ ι’ άρθρον 2 του 
ν.δ.3767/1957 και δ ι’ άρθρου τετάρτου 
του ν. 1128/1981 “Πας πολίτης μη υπέ- 
χων ενεστώσαν ή καθυστερημένην 
στρατιωτικήν υποχρεώσιν, μηδέ διωκό
μενος δυνάμει εντάλματος συλλήψεως 
ή βουλεύματος ή καταδικαστικής απο- 
φάσεως μήπω εκτελεσθείσης, δύναται 
να μεταναστεύσει ή αποδημήσει, λαμ- 
βάνων παρά του αρμοδίου Νομάρχου 
το απαιτούμενον διαβατήριον”.

Κωλύεται όθεν και νομίμως απαγο
ρεύεται η αποδημία προσώπων λιποτα
κτών ή ανυποτάκτων εν σχέσει προς 
την στρατιωτικήν υπηρεσίαν αφ’ ενός 
και αφ’ ετέρου προσώπων καθ’ ων υφί- 
σταται και εκκρεμεί “μήπω εκτελεσθεί
σα” καταδικαστική απόφαση ή διωκο- 
μένων δυνάμει εντάλματος συλλήψεως



από t r j  χ ώ ρ α
Τον Γρηγορών Πεπόνη, Εισαγγελε'ως Πρωτοδικών Πειραιώς

ή Βουλεύματος, μήπω εκτελεσθέντων 
προφανώς και αυτονοήτως.

“Μήπω εκτελεσθείσα” εξ ετέρου δι
καστική απόφαση είναι η απόφαση της 
οποίας δεν ήρξατο εισέτι η εκτέλεση ή 
ήρξατο μεν αυτή, ουχ ήττον όμως διε- 
κόπη παρανόμως, όπως επί παραδείγ- 
ματι συμβαίνει επί αποδράσεως κρα
τουμένου καταδίκου, αλλά και η από
φαση της οποίας η επιβληθείσα ποινή 
ήρξατο μεν εκτιομένη, δεν έχει όμως ει
σέτι εκτιθεί ολοσχερώς.

Ενόψει του γεγονότος ότι η υφ ’ όρον 
απόλυση εκ των φυλακών και κατά την 
αιτιολογική έκθεση του Ποινικού Κώδι
κα “δεν είναι απαλλαγή από της ποινής, 
δεν είναι χάρις, αλλά αποτελεί μέρος 
της εκτελέσεως της ποινής, έν στάδιον 
δοκιμαστικόν και προπαρασκευαστικόν 
του καταδίκου δια την οριστικήν ελευ
θερίαν”, παρέπεται ότι ο υφ ’ όρον απο
λυθείς και διαρκούντος του υπό του άρ
θρου 109 Π.Κ οριζομένου χρόνου δοκι
μασίας του, εξακολουθεί εκτίων την 
ποινή του εν καταστάσει περιορισμένης 
ελευθερίας, της ολοσχερούς αποτίσεως 
αυτής (ποινής) συντελουμένης δια της 
παρόδου του χρόνου δοκιμασίας.

Διαρκούντος συνεπώς του χρόνου δο
κιμασίας του υφ ’ όρον απολυθέντος κα
ταδίκου, ούτος (κατάδικος) ως διατε- 
λών υπό δικαστικήν απόφασιν μήπω ε- 
κτελεσθείσαν-εκτιθείσαν, δεν δύναται 
συννόμως να εξέλθει των ορίων της επι
κράτειας και συνεπώς δεν δύναται να α
ποδημήσει ή να μεταναστεύσα (Σχετ. Γαρδί- 
κας Εγκλ. τ. Γ’, έκδ. Γ’ σελ. 441 σημ2).

Αντίθετος ενδεχομένως εκδοχή θα 
συνεκρούετο ευθέως προς την φιλοσο
φίαν και την αιτιολογικήν βάσιν θεσπί- 
σεως των περί την υφ ’ όρον απόλυσιν 
διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, αφού 
δια της αποδημίας ή μεταναστεύσεως 
θα διεκόπτετο η επί του καταδίκου δυ
νατότητα δοκιμασίας και επιβλέψεως 
παρά της πολιτείας και κατ’ επέκτασιν 
θα καθίστατο ανέφικτος η δια της επι- 
βλέψεως διωκομένη ανάπλαση του χα- 
ρακτήρος αυτού (καταδίκου).

Σημειωτέου ότι ούτε δια βουλεύματος 
του αρμοδίου δικαστικού συμβουλίου 
δύναται να επιτραπεί η αποδημία ή η 
μετανάστευση του υφ’ όρον εκτίοντος 
ποινή καταδίκου, αφού το τοιούτον ευ
θέως και ρητώς απαγορεύεται υπό του 
νόμου, το δε δικαστικόν συμβούλιον 
και κατ’ άρθρον 106 παρ. 2 Π.Κ. νομι
μοποιείται και δύναται να θέσει, άρει ή 
τροποποιήσει οιονδήποτε έτερον περιο
ριστικόν όρον, εν σχέσει προς τον υφ ’ 
όρον εκ των φυλακών απολυόμενου. (Σχετ. 
και Εφ.Πειρ.25/1979, Π,Χρ.Λ’ 358).

Εξυπακούεται όμως ότι εν περιπτώσει 
που η αποδημία εξυπηρετεί-διώκει θε
ραπευτικούς σκοπούς, ένεκεν νόσου 
βαρείας και προς αποφυγήν επελεύσεως 
ανηκέστου βλάβης της υγείας του κατα- 
δικασθέντος εκ της εκτελέσεως της ποι
νής, ούτος (κατάδικος) δύναται να ζητή
σει και επιτύχει την αποδημίαν κατά 
την διαδικασίαν των άρθρων 557 
επ.Κ.Π.Δ, ότε και διακόπτεται η εκτέλε
ση της ποινής. (Σχετ. Γνωμ.Εισ.Α.Π. 
Π.Χρ.ΙΣΤ’ 443, Εφ. Πειρ.ε.α.).

Νομίμως, όθεν, έχει επιβληθεί εις βά
ρος του προσώπου, που μνημονεύεται 
στον εν αρχή της παρούσης έγγραφόν 
σας, το διοικητικό μέτρο της απαγορεύ- 
σεως εξόδου του εκ της χώρας και μέχρι 
της λήξεως του χρόνου δοκιμασίας του, 
αναλόγως δε και εφ’ όσον ισχύει το ση
μερινόν νομικόν καθεστώς θα ενεργείτε και 
εις όλας τας συναφείς περιπτώσεις.

Ειρήσθω εν παρόδω ότι το υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 2514/21-4-1999 έγγραφον της 
Εισαγγελίας Εφετών Πειραιώς, προς υ 
μάς απευθυνόμενο, έχει την έννοιαν ότι 
η αποδημία του περί ου πρόκειται προ
σώπου δεν εμποδίζεται υπό του χορηγή- 
σαντος την υφ ’ όρον απόλυσιν βουλεύ
ματος και μόνον, όπερ ορθόν, ενόψει 
του ότι το ειρημμένο βούλευμα έθεσεν 
εις βάρος του καταδίκου τον περιοριστι
κόν όρον της εμφανίσεώς του το πρώ
τον πενθήμερον εκάστου μηνός ενώ
πιον του διοικητή του Α.Τ.Αργοστολι
ού, άνευ ετέρου τινός.

Ως όμως προελέχθη η απαγόρευση 
της αποδημίας στην συγκεκριμένη περί
πτωση οφείλεται εις ευθείαν και ρητήν, 
επιτρεπτήν συνταγματικώς, νομοθετι
κήν πρόβλεψιν και δη την τοιαύτην του 
άρθρου 2 περ.α του ν.2475/1920, εν 
συνδ. και προς το γεγονός ότι η από 30- 
11-1964 Ευρωπαϊκή σύμβαση “περί ε- 
π ιβλέψ εω ς τω ν καταδικασθέντω ν η 
υ φ ’ όρων απολυθέντω ν” και η από 
15-5-1972 ομ ο ία  σύμβαση “περ ί 
δ ιαβιβάσεω ς των πο ιν ικώ ν δ ια δ ικα 
σ ιώ ν” , δεν έχουν εισ έτι κυρω θεί υ 
πό της Ελλάδος. Π
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Τα αστυνομικά σώματα 
ακολουθούν, συνήθως, 
δύο μορφές οργάνω

σης.
Την “Αποκεντροποιημένη” 

και την “Κεντρικά διοικούμε- 
νη”. Η πρώτη μορφή είναι κυ
ρίαρχη στα έθνη όπου το αστυ
νομικό σώμα προέρχεται από 
υποτυπώδη τοπικά πρότυπα ε
πιβολής του νόμου. Με το πέ
ρασμα του χρόνου αυτά συγ
χωνεύτηκαν, σταθεροποιήθη
καν και απέκτησαν επαγγελμα
τική μορφή σε ένα εθνικό σύ
στημα.

Μολονότι η διαδικασία αυτή 
αναπόφευκτα εμπεριέχει ένα 
βαθμό κεντρικού ελέγχου, 
στην πραγματικότητα τα αστυ
νομικά σώματα είναι συχνά α- 
ποκεντροποιημένα. Για παρά
δειγμα στη Μ. Βρετανία δεν υ
πάρχει εθνικό αστυνομικό σώ
μα (παρόλο που οι ενέργειες 
των κατά τόπους δυνάμεων 
συντονίζονται σε εθνικό επίπε

δο). Η ισορροπία μεταξύ τοπι
κού και κεντρικού ελέγχου εκ
φράζεται με μία τριμερή διαί
ρεση της εξουσίας, στην κε
ντρική κυβέρνηση, στις τοπι
κές αστυνομικές αρχές και 
τους κατά τόπους αρχηγούς 
της αστυνομίας.

Οι βρετανικές αστυνομικές 
δυνάμεις χρηματοδοτούνται α
πό τις τοπικές αρχές και είναι 
πολιτικά υπόλογες στις τοπικές 
κοινότητες. Επιπροσθέτως οι 
κατά τόπους Αρχηγοί έχουν 
σημαντική αυτονομία στον 
τρόπο δράσης τους. Στερούμε
νοι όμως πόρων να αντεπεξέλ- 
θουν σε κάθε τομέα επιβολής 
του νόμου, αναγκάζονται να 
θέσουν προτεραιότητες σε συ
γκεκριμένες περιοχές ή εγκλή
ματα.

Το αμερικάνικο σύστημα α
ποτελεί καλό παράδειγμα δο
μής αποκεντροποιημένου ε
λέγχου. Οι κατά τόπους αστυ
νομικές δυνάμεις λογοδοτούν

άμεσα στους τοπικούς εκλεγ
μένους ή διορισμένους αρχη
γούς τους. Στις Η.Π.Α. υπάρ
χουν περί τους 40.000 αστυνο
μικούς (1993) και ουσιαστικά 
κάθε δήμος με πληθυσμό άνω 
των 2.500 κατ. έχει τη δική της 
αστυνομική δύναμη. Η συντρι
πτική πλειοψηφία αυτών είναι 
πραγματικά πολύ μικρές απα
σχολώντας λιγότερους από δέ
κα (10) αστυνομικούς υπαλλή
λους.

Το κόστος της τοπικής αυτο
νομίας και ελέγχου απαντάται 
στην περιττή επανάληψη αστυ
νομικών ενεργειών και στην 
έλλειψη εθνικού συντονισμού. 
Για πολλούς μικροεγκληματίες 
στις Η.Π.Α. ένα ασφαλές κα
ταφύγιο βρίσκεται λίγα μίλια 
μακριά, πέρα από τα όρια της 
κάθε Πολιτείας ή ακόμα και 
της κάθε επαρχίας.

Στη δεύτερη μορφή η αστυ
νομία ελέγχεται απ’ ευθείας 
απ’ την κεντρική κυβέρνηση.

Του Αστ/κα Κλειδωνάρη Μιχαήλ*

Το αστυνομικό σώμα φέρεται 
ως φύλακας ολόκληρου του 
πολιτικού συστήματος και όχι 
απλός φύλακας της προσωπι
κής ιδιοκτησίας και της ατομι
κής ασφάλειας. Αυτή η μορφή 
αποτελεί πρότυπο της δομής 
των αστυνομιών της ηπειρωτι
κής Ευρώπης. Αυτές εξαρτώ- 
νται οικονομικά και λογοδο
τούν σε κεντρικά πολιτικά όρ
γανα αντί σε τοπικές οργανώ
σεις.

Η Γαλλία μας παρέχει ένα 
καλό παράδειγμα τέτοιου εί
δους αστυνόμευσης. Παρόλο 
που υπάρχουν μικρές τοπικές 
αστυνομικές δυνάμεις υπό τον 
έλεγχο των κατά τόπους δη
μάρχων αυτές παίζουν μικρό 
ρόλο στην επιβολή του νόμου 
καθώς ο κύριος ρόλος ασκείται 
από δύο εθνικά σώματα. Την 
Εθνική Αστυνομία (Police 
Nationale) υπό τον πολιτικό έ
λεγχο του Υπουργείου Εσωτε
ρικών και την Εθνική Χωροφυ-
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λακή (Gendarmerie Nationale) 
υπό το στρατιωτικό έλεγχο του 
Υπουργείου Άμυνας.

ΕΞΕΙΑΙΚΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Όπως τα καθήκοντα της α
στυνομίας έχουν αυξηθεί και 
παραλλαχθεί έτσι έχει και η α
νάγκη για εξειδίκευση στα α
στυνομικά σώματα. Τα περισ
σότερα στις ημέρες μας περιέ
χουν στις τάξεις τους πολλές 
οργανωτικές υποδιαιρέσεις α
πασχολούμενες σε συγκεκρι
μένα καθήκοντα. Για παρά
δειγμα: Τμήματα Ασφαλείας, 
Δίωξης Ναρκωτικών, και ειδι
κά εκπαιδευμένες μονάδες κα
ταστολής.

Με τους εγκληματίες να επε
κτείνουν τη δραστηριότητά 
τους σε διεθνή επίπεδα, αυξά
νεται και η ανάγκη διεθνούς 
συνεργασίας στην αστυνόμευ
ση. Κατά καιρούς αυτή η ανά
γκη παίρνει τη μορφή μιας 
“μονομερούς εισβολής” μιας 
χώρας σε μια άλλη. Χαρακτη
ριστικό παράδειγμα οι προ
σπάθειες των αμερικανών να 
χτυπήσουν το παράνομο εμπό
ριο ναρκωτικών συλλαμβάνο- 
ντας “βαρόνους” ναρκωτικών 
ακόμα και μέσα στα εδάφη χω
ρών της Κ. Αμερικής. Εξαιτίας 
της φύσεώς τους, τέτοιες πρα
κτικές ασκούνται από στρατιω
τικές ή παραστρατιωτικές μο
νάδες.

Μολαταύτα είναι οι συνερ
γασίες και όχι οι ειδικές επιχει
ρήσεις που σταδιακά ανέρχο
νται ολοένα και περισσότερο 
στο προσκήνιο. Απ’ το αρχη
γείο της στη Λυών της Γαλλί- 
ας, η Interpol είναι εδώ και 
καιρό ο κύριος θεσμός συντο
νισμού των διευρωπαϊκών ε
γκληματολογιών ερευνών. Ε- 
πιπροσθέτως διμερείς επαφές 
και έρευνες παίζουν ολοένα 
και πιο σημαντικό ρόλο στον 
αγώνα ενάντια στο παράνομο 
εμπόριο ανταλλάσσουν πληρο
φορίες, ακόμα και συντονίζουν 
τις δραστηριότητές τους, ού
τως ώστε να συντηρήσουν τον 
κρίσιμο παράγοντα του αιφνι
διασμού. Παράδειγμα οι έρευ
νες, το 1991, για παγκοσμίου

επιπέδου οικονομικές ατασθα
λίες και ξέπλυμα χρήματος από 
την “Bank of Ctedit and Com- 
metce International”.

Παρ’ όλο που οι απόψεις πε
ρί αστυνόμευσης παίρνουν 
μορφή διεθνούς συνεργασίας 
στα ανεπτυγμένα κράτη, η επι
βολή του νόμου παραμένει αυ
στηρά τοπικό θέμα για τις χώ
ρες του “Τρίτου Κόσμου”. Ε
κεί οι αστυνομίες δεν έχουν α
κόμα εξελιχθεί σε εθνικό επί
πεδο και την ευθύνη της κατά 
τόπους αστυνόμευσης συχνά 
αναλαμβάνουν οι ηγέτες των 
τοπικών κοινοτήτων.

Αυτοί οι “μεγάλοι άνδρες” α
νήκουν σε οικογένειες που έ
χουν ασκήσει εξουσία στην το
πική κοινότητα για πολλές γε
νιές. Στις στενά τοπικές κοινω
νίες όμως οι λειτουργίες τους έ
χουν συνήθως να κάνουν με το 
να διαιτητεύουν σε τοπικές α
ντιπαραθέσεις και να επιδοκι
μάζουν τοπικές παραδόσεις α
ντί να ερευνούν για να εξιχνιά
σουν διαπραχθέντα εγκλήματα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ 

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ

Όπως διαφέρουν σε όρους 
δομής οι διάφορες αστυνομίες 
έτσι διαφέρουν και σε τρόπο 
σκέψης και γενικότερης φιλο
σοφίας.

Απ’ τη μια υπάρχει η κοινω
νική προσέγγιση (με κοινωνικά 
κριτήρια). Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα η θέα του δημοφι
λούς βρετανού “bobby” στο 
δρόμο. Αυτού του είδους η 
προσέγγιση προτιμάται στην 
Ιαπωνία, μια χώρα με τους μι
κρότερους δείκτες εγκληματι
κότητας και τα υψηλότερα πο
σοστά εξιχνίασης εγκλημάτων 
στον ανεπτυγμένο κόσμο.

Απ’ την άλλη υπάρχει η α
ντιδραστική προσέγγιση. Αυτή 
ενέχει ένα υψηλότερο, φαινο
μενικά, επίπεδο της αστυνομί
ας αλλά και ένα σκληρότερο 
τρόπο δράσης.

Η προσέγγιση του πολίτη 
στηρίζεται κυρίως στην απο
τροπή του εγκλήματος με το να 
κάνει την κοινωνία μέλος μιας 
διαδικασίας επιβολής του νό

μου. Σε αντίθεση με την προη
γούμενη προσέγγιση αυτή βα
σίζεται στην αποτροπή του ε
γκλήματος με τη σταδιακή α
πόκτηση συναισθημάτων, από 
πλευράς πολιτών, ότι η αστυ
νομία είναι πανίσχυρη και 
γνωρίζει τα πάντα.

Σ’ αυτή την προσέγγιση βα
σίζεται η παραστρατιωτικού ύ
φους αστυνόμευση στα αυταρ
χικά πολιτικά καθεστώτα αν 
και ακόμα και φιλελεύθερα 
Δυτικά Κράτη θέτουν τέτοιου 
είδους βάσεις αστυνόμευσης. 
Παράδειγμα οι αμερικανοί α
στυνομικοί οι οποίοι φέρονται 
σα να επιδεικνύουν το γεγονός 
ότι οπλοφορούν και δε θα δι
στάσουν να χρησιμοποιήσουν 
τα όπλα τους αν χρειαστεί. 
Στην ουσία η αντιδραστική 
προσέγγιση βασίζεται στο να 
εγκαθιδρύει ένα αίσθημα φό
βου στο μυαλό των δυνητικών 
εγκληματιών.

Στις περισσότερες αστυνομί
ες είναι έκδηλα τα στοιχεία αμ- 
φότερων των τρόπων προσέγ
γισης του πολίτη. Όταν ο ένας

αποτυγχάνει να διατηρήσει τη 
δημόσια τάξη τότε οι εκάστοτε 
αρχηγοί της αστυνομίας σπανί- 
ως έχουν άλλη εναλλακτική 
λύση από το να καταφύγουν σε 
σκληρότερες μεθόδους αστυ
νόμευσης.

Παρόλ’ αυτά η μετάβαση α
πό τη μια μέθοδο στην άλλη εί
ναι εξαιρετικά δύσκολη και επί
πονη. Ένα αστυνομικό σώμα με 
σκληρές μεθόδους θα δυσκο
λευτεί να πείσει τους πολίτες να 
το εμπιστευθούν αν επιχειρήσει 
να δημιουργήσει ένα κοινωνικό 
πρόσωπο. Επιπλέον η δημιουρ
γία κλίματος εμπιστοσύνης εί
ναι πολύ δυσκολότερη από την 
απώλειά του. Πολλά έτη αποτε
λεσματικής αστυνόμευσης με 
“κοινωνικό πρόσωπο” μπορούν 
εύκολα να χαθούν με ένα-δυο 
περιστατικά χρήσης σκληρών 
μεθόδων. □

* Μετάφραση από το βιβλίο 
“Comparative Government and 
Politics'’ των R. Hague, M. Har- 
rop και S. Breslin.

Αστυνομική Επιθεώρηση - Μάιος 2000 -  289



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΏΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ

Τα επισκεπτήρια των ε
γκληματιών στον τόπο 
του εγκλήματος, δηλα

δή τα ίχνη των χεριών τους, 
των ποδιών τους ή των υποδη
μάτων τους, τα ίχνη των ό
πλων τους, τα ίχνη των μέσων 
και εργαλείων που χρησιμο
ποίησαν, οι τρίχες του σώμα
τός τους, οι ίνες των ενδυμά
των τους, οι οργανικές και βιο
λογικές τους ουσίες και άλλα 
“επισκεπτήρια” τα οποία άφη
σαν στη σκηνή του εγκλήμα
τος, είναι εκείνα που τους κα
ταδιώκουν, είναι εκείνα που 
δεν αγαπούν ούτε φθονούν, 
δεν ζηλεύουν ούτε αισθάνο
νται, δεν αποκρύπτουν, δεν ξε
χνούν ούτε αποσιωπούν. Ακό
μα, δεν μεταβάλλουν, δεν αλ
λοιώνουν ούτε διαστρεβλώ
νουν τα γεγονότα εκ προθέσε- 
ως, όπως κάποιοι μάρτυρες. 
Είναι οι αόρατοι αλλά αποκα
λυπτικοί μάρτυρες που κανέ
νας δεν μπορεί να διαψεύσει, 
πολλές φορές δε μας αποκαλύ
πτουν την πλάνη μας ως προς 
τον θεωρούμενο σαν δράστη 
και μάλιστα κατά τρόπο που 
δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

Κατά συνέπεια, τα ίχνη και 
τα πειστήρια παραμένουν οι

μόνοι αδέκαστοι, αδιαμφισβή
τητοι και αδιάψευστοι μάρτυ
ρες. Αυτούς τους μάρτυρες κα
λείται η Διεύθυνση Εγκλημα
τολογιώ ν Ερευνών να αναζη
τήσει, να ανεύρει, να διασφα
λίσει και, στη συνέχεια, εφαρ
μόζοντας πρόσφορες τεχνικές 
και μεθόδους διεθνώς αποδε
κτές, να προβεί στην εξέτασή 
τους και με τις αιτιολογημένες 
εκθέσεις που συντάσσει να υ
ποβοηθήσει το έργο των κρατι
κών υπηρεσιών (δικαστικών, 
αστυνομικών, τελωνειακών, 
λιμενικών κ.λπ.) στην πρόλη
ψη, δίωξη και καταστολή του 
εγκλήματος.

Η Διεύθυνση Εγκληματολο- 
γικών Ερευνών είναι η εθνική 
υπηρεσία επιστημονικό-τεχνι
κής υποστήριξης των αρμοδί
ων αρχών επιβολής του νόμου 
στον τομέα της εγκληματολο- 
γικής επιστήμης και αποτελεί 
το αποτελεσματικότερο όπλο 
προλήψεως και καταστολής 
του στην πάλη κατά του εγκλή
ματος. Συγκροτείται από την 
κεντρική υπηρεσία, με έδρα 
την Αθήνα, την Υποδιεύθυνση 
Εγκληματολογικών Ερευνών 
Βόρειας Ελλάδας, με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, και τα Γραφεία

Εγκληματολογικών Ερευνών 
με έδρα τις πρωτεύουσες των 
Νομών της χώρας και σε άλλα 
δώδεκα λειτουργούντα Πρωτο
δικεία. Η κεντρική υπηρεσία 
και η Υ.Ε.Ε.Β.Ε. διαρθρώνο
νται στα ακόλουθα Τμήματα: 
Δακτυλοσκοπίας, Εξερευνήσε
ων, Χημείου, Εργαστηρίων, 
Καταδιωκτικών - Στατιστικής, 
Φωτογραφικού - Μεθοδικοτή- 
των, Αρχείων και Εσωτερικών 
Λειτουργιών.

Η συμμετοχή και η συμβολή 
της Δ.Ε.Ε. στη δίωξη του ε
γκλήματος είναι ουσιαστική 
και αποτελεσματική. Στην επι
τυχία αυτή του έργου της έ
χουν συμβάλλει το εξειδικευ- 
μένο και έμπειρο προσωπικό, η 
σωστή οργάνωση, η τήρηση ε
παφής και η ενημέρωση για τις 
όποιες διεθνείς εξελίξεις στα 
θέματα των εγκληματολογικών 
εξετάσεων, ο επιστημονικό-τε
χνικός εξοπλισμός και τα απα
ραίτητα υλικο-τεχνικά μέσα, 
σε κεντρικό και περιφερειακό 
επίπεδο που διαθέτει η Υπηρε
σία, όπως: Αυτόματο Σύστημα 
Αναγνώρισης Δακτυλικών Α
ποτυπωμάτων, Αυτόματο Σύ
στημα Συγκριτικής Εξέτασης 
Καλύκων - Βολίδων, Εργαστή

ριο DNA, Σύστημα Επεξεργα
σίας Ηλεκτρονικής Φωτογρα
φίας, Ηλεκτρονικό Σύστημα 
Αναγνώρισης αόρατου κωδι
κού αριθμού των εγχρώμων 
φωτο-αντιγράφων, Σύστημα 
Ανάλυσης Φωνής και Ήχου, 
Συσκευές Τηλε-μετάδοσης Ει
κόνας, Συσκευές laser, Συ
σκευές Ανίχνευσης και Ανα
γνώρισης Κειμένων, Συσκευή 
X-ray, Φασματογράφο Μάζας, 
Χρωματογράφο, μικροσκόπια, 
στερεοσκόπια και πολλές άλ
λες συσκευές εργαστηρίου, κα
θώς και χημικά εργαστήρια και 
εργαστήρια εμφάνισης αποτυ
πωμάτων με χημικές και φυσι
κές μεθόδους.

Η Διεύθυνση Εγκληματολο
γικών Ερευνών

•  χειρίζεται θέματα της ε- 
γκληματολογικής σήμανσης 
των εγκληματιών και της εξα
κρίβωσης των στοιχείων ταυ
τότητας κάθε ατόμου, ζώντος ή 
θανόντος, μέσω των δακτυλι
κών αποτυπωμάτων,

•  καλύπτει το κεφάλαιο της 
γραφολογίας, της παραχάρα
ξης ως και της πλαστογραφίας 
αξιών και εντύπων γενικά,

•  εξετάζει ίχνη πυροβόλων 
όπλων επί βολίδων και καλύ-
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κων και ιχνών εργαλείων επί 
πειστηρίων αντικειμένων με 
σκοπό την απόδειξη της σύνδε
σης - σχέσης του όπλου με τις 
πειστήριες βολίδες και τους 
κάλυκες και του εργαλείου με 
τα πειστήρια αντικείμενα,

•  δίδει απαντήσεις με τεκ
μηριωμένες εκθέσεις πραγμα
τογνωμοσύνης σε συγκεκριμέ
να προβλήματα που σχετίζο
νται με όπλα, πυρομαχικά, φυ
σίγγια, πυροβολισμούς, εργα
λεία και επανεμφανίζει τις α
ποσβεσθείσες ενδείξεις παρα
γωγής σε οχήματα, όπλα και 
λοιπά μηχανήματα,

•  ενεργεί χημικές και βιολο
γικές εξετάσεις σε πειστήρια, 
κάνει χημικές αναλύσεις κατα
λοίπων πυροβολισμού, εξετά
ζει αυτοσχέδιους εκρηκτικούς 
και εμπρηστικούς μηχανι
σμούς, προβαίνει στη συγκρι
τική εξέταση πειστηρίων, τρι
χών και ινών, με σκοπό την α
ναγνώριση - ταυτοποίηση με 
άλλες τρίχες ή ίνες υπόπτων α
τόμων, προσδιορίζει την περιε
κτικότητα οινοπνεύματος στο 
αίμα,

•  αξιοποιεί και ταυτίζει τα ί
χνη υποδημάτων και τροχών 
με υποδήματα υπόπτου ή τρο

χούς υπόπτων οχημάτων και 
κάνει ανάλυση DNA για προσ
διορισμό του γενετικού υλικού 
(profile) υπόπτων για διάπρα- 
ξη εγκληματικής πράξης ατό
μων ή για αναγνώριση πτώμα
τος αγνώστων στοιχείων ταυ
τότητας όταν δεν υπάρχει άλ
λος τρόπος,

•  τεκμηριώνει φωτογραφι
κά τη σκηνή του εγκλήματος 
και προβαίνει στην αξιοποίηση 
της φωτογραφίας με την εφαρ
μογή του γνωστού modus 
operandi,

•  προβαίνει στην εξέταση 
βιντεοταινιών που προέρχο
νται από περιπτώσεις ληστειών 
τραπεζών κ.λπ.

•  χειρίζεται το μεγάλο θέμα 
των καταδιωκομένων και εξα- 
φανιζομένων ατόμων, εκδίδο- 
ντας το Δελτίο Εγκληματολο- 
γικών Αναζητήσεων.

Ακόμη,
•  συμμετέχει με το εξειδι- 

κευμένο προσωπικό της σε διε
θνή συνέδρια, συνδιασκέψεις, 
ομάδες εργασίας για θέματα ε- 
γκληματολογικού ενδιαφέρο
ντος προς συνεχή εμπλουτισμό 
των γνώσεών του και παρακο
λούθηση των εξελίξεων στο 
χώρο της Εγκληματολογίας, ε

φαρμόζει δε κάθε νέο επίτευγ
μα της επιστήμης και της τε
χνολογίας, που είναι διεθνώς 
αποδεκτό και αναγνωρισμένο, 

•  έχει αναλάβει την εκπαί
δευση και επαγγελματική επι
μόρφωση των προανακριτικών 
υπαλλήλων (αστυνομικών, λι
μενικών κ.λπ.) για θέματα ε- 
γκληματολογικού ενδιαφέρο
ντος, ενώ παράλληλα προωθεί 
την επιστημονική έρευνα για 
την αποτελεσματικότερη αντι
μετώπιση του εγκλήματος.

Η Δ.Ε.Ε. τηρεί ακόμα την α
παραίτητη επαφή και συνεργα
σία με τις ομόλογες Υπηρεσίες 
της αλλοδαπής, είτε απ’ ευθεί
ας είτε μέσω της Διεύθυνσης 
Διεθνούς Αστυνομικής Συνερ
γασίας. Ανταλλάσσει πληρο
φορίες με τα Κράτη - Μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω 
Interpol, Europol, Κρατών - 
Μελών της Σύμβασης Schen
gen και εκπροσωπείται με ε
μπειρογνώμονες Αξιωματι
κούς σε ομάδες εργασίας του 
Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένω
σης “Πλαστά Έγγραφα”, “ΕΥ
ΡΩ”, “Αστυνομική Συνεργασί
α”, “Eurodac”, “DNA - 
EDNAP” για θέματα εγκλημα- 
τολογικού ενδιαφέροντος.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ - ΠΛΑ

ΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΑΡΑΧΑ
ΡΑΞΗΣ - ΚΙΒΔΗΛΕΙΑΣ

Το Εργαστήριο Διερεύνησης 
Πλαστογραφίας, Παραχάραξης 
και Κιβδηλείας του Τμήματος 
Εργαστηρίων, βάσει του Νό
μου “περί κυρώσεως της Σύμ
βασης της Γενεύης”, λειτουρ
γεί σαν Κεντρικό Γραφείο με 
εδαφική αρμοδιότητα σε ολό
κληρη την Ελληνική επικρά
τεια. Οι αρμοδιότητες του ερ
γαστηρίου είναι η πραγματο
ποίηση εργαστηριακών εξετά
σεων για τη διακρίβωση της 
γνησιότητας ή μη των απο- 
στελλομένων προς εξέταση 
αμφισβητούμενων Ελληνικών 
και ξένων εντύπων ασφαλείας 
(διαβατηρίων - ταυτοτήτων - 
αδειών παραμονής - αδειών ο
δήγησης - κ.λπ.), σφραγίδων 
ως και πάσης φύσεως εντύπων 
και εγγράφων εν γένει, χαρτο
νομισμάτων και λοιπών αξιών.

Οι ειδικοί εμπειρογνώμονες 
Αξιωματικοί του εργαστηρίου 
εφαρμόζοντας διεθνώς παρα
δεδεγμένες επιστημονικοτεχνι- 
κές μεθόδους και χρησιμο
ποιώντας τις πλέον σύγχρονες
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συσκευές ανίχνευσης πλαστών 
εντύπων ενεργούν εργαστηρια
κές και συγκριτικές εξετάσεις 
επί παντός είδους δημοσίων 
εγγράφων και αξιών με σκοπό 
τη διακρίβωση παραχαράξεων 
- πλαστογραφιών, την μέθοδο 
αναπαραγωγής, των χρησιμο- 
ποιηθέντων μέσων και συ
σκευών, ως και την αναγνώρι
ση του χρησιμοποιηθέντος 
χάρτου και μελάνης.

Επίσης πραγματοποιούν συ
γκριτικές εξετάσεις των εκά- 
στοτε εξεταζομένων πειστηρί
ων εγγράφων και αξιών για την 
διακρίβωση τυχόν συσχετι
σμών αυτών με άλλες εκκρε
μείς υποθέσεις που τηρούνται 
στα αρχεία του και στις ειδικές 
ταξινομημένες συλλογές. Οι 
συλλογές που τηρούνται αφο
ρούν γνήσια και πλαστά έντυ
πα ασφαλείας, χαρτονομίσμα
τα και αξίες που κυκλοφορούν 
παγκοσμίως, ως επίσης και 
συλλογές που αφορούν εκτυ- 
πωτικές μεθόδους και βελτιω
μένες τεχνικές κατασκευής 
των χαρακτηριστικών μέτρων 
ασφαλείας των εγγράφων και 
αξιών.

Διενεργούν ακόμα εξειδι- 
κευμένες εξετάσεις - αναλύ

σεις επί ηλεκτρονικών υπολο
γιστών που έχουν χρησιμοποι
ηθεί για τη διάπραξη εγκλημά
των παραχάραξης.

Το Εργαστήριο Διερεύνησης 
Παραχάραξης - Πλαστογραφί
ας και Κιβδηλείας συνεργάζε
ται με αλλοδαπές αρχές: α) 
Interpol, β) Europol, γ) Κράτη 
- Μέλη της Σύμβασης Schen
gen μέσω του Εθνικού Γ ραφεί
ου NSIS/Sirene το οποίο έχει 
συσταθεί και λειτουργεί βάσει 
του Π.Δ.81/98, δ) ομάδα ε
μπειρογνωμόνων για την κατα
πολέμηση της παραχάραξης 
του ΕΥΡΩ της Ευρωπαϊκής Έ 
νωσης στα πλαίσια της αντιμε
τώπισης της παραχάραξης νο
μισμάτων σε διεθνές επίπεδο 
και της προστασίας του ενιαί
ου Ευρωπαϊκού Νομίσματος 
και ε) ομάδα εργασίας “Πλα
στά Έγγραφα” της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης με σκοπό την κα
ταπολέμηση της παραχάραξης 
πλαστών εγγράφων, την απο
τροπή της παράνομης λαθρο
μετανάστευσης και την τεχνι
κή υποστήριξη των Ελέγχων 
διαβατηρίων των Χωρών - Με
λών της Ε.Ε.

Γι’ αυτούς του λόγους στο 
Ε.Δ.Π.Π.Κ. ευρίσκεται η κε

ντρική μονάδα του συστήμα
τος Photophone. Πρόκειται για 
σύστημα τηλεμετάδοσης εικό
νων μέσω του τηλεφωνικού δι
κτύου, το οποίο έχει εγκατα
σταθεί ήδη και λειτουργεί σε 
δεκαπέντε ελέγχους διαβατηρί
ων της χώρας, με προοπτική ε
γκατάστασης σε όλους τους 
σημαντικούς Ε.Δ. Με το σύ
στημα αυτό κάθε αμφισβητού
μενο ταξιδιωτικό έγγραφο που 
εντοπίζεται στα σημεία εισό
δου της χώρας εξετάζεται αμέ
σως, μέσω της αποστολής ει
κόνων του, από τους ειδικούς 
εμπειρογνώμονες του εργα
στηρίου και σε περίπτωση 
πλαστότητας απαγορεύεται η 
είσοδος του κατόχου του στη 
χώρα. Επίσης στο εργαστήριο 
λειτουργεί το σύστημα ανί
χνευσης αόρατου κωδικού α
ριθμού φωτοαντιγράφων 
Bitmap Tracking System, με το 
οποίο είναι δυνατός ο εντοπι
σμός του συγκεκριμένου φω
τοαντιγραφικού μηχανήματος 
ή εκτυπωτή από το οποίο προ
ήλθε μια έγχρωμη φωτοτυπία 
πλαστού εγγράφου ή χαρτονο
μίσματος.

Στην αποστολή του εργα
στηρίου περιλαμβάνεται και η

εκπαίδευση των αρμοδίων 
Κρατικών φορέων (Ελληνική 
Αστυνομία - Σώμα Δίωξης Οι
κονομικού Εγκλήματος), που 
ασχολούνται με την δίωξη και 
καταστολή του αδικήματος της 
παραχάραξης σε οποιαδήποτε 
μορφή εγκληματικότητας αυτό 
εμφανίζεται (οικονομικό έ
γκλημα - λαθρεμπόριο όπλων - 
εμπόριο ναρκωτικών - τρομο
κρατία κ.λπ.).

Ειδικότερα προβαίνει στην 
διενέργεια συνεχών εκπαιδευ
τικών σεμιναρίων για το προ
σωπικό των ελέγχων διαβατη
ρίων της χώρας σε θέματα ανα
γνώρισης πλαστών ταξιδιωτι
κών εγγράφων, στα πλαίσια 
της εφαρμογής της σύμβασης 
Schengen.

Τέλος, συντάσσει τις τεχνι
κές προδιαγραφές για την αγο
ρά συσκευών ανίχνευσης πλα
στών εγγράφων ασφαλείας για 
τους ελέγχους διαβατηρίων της 
χώρας και προβαίνει στην εκ
παίδευση του προσωπικού στη 
χρήση τους και καταρτίζει και 
διανέμει το “Δελτίο Πλαστών 
Εγγράφων”, το οποίο εκπονεί
ται από την Ευρωπαϊκή Ένω
ση, και στους 74 ελέγχους δια
βατηρίων της χώρας. □
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ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

J F

Στόχος του άρθρου αυ
τού είναι να δώσει τη 
δυνατότητα σε όσους 

έχουν άμεση υπηρεσιακή σχέ
ση με θύματα εγκλημάτων βια
σμού, να κατανοήσουν πόσο 
αναγκαίο είναι ο χειρισμός 
μιας τέτοιας υπόθεσης να γίνε
ται χωρίς προκαταλήψεις και 
να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη 
η όλη ψυχολογία του θύματος 
ώστε να μην προκαλείται και 
άλλος ψυχικός πόνος.

Επισημαίνει επίσης την 
προσοχή των επαγγελματιών 
που λόγω αρμοδιότητας σχετί
ζονται με θύματα βιασμού, να 
αποφεύγουν πάση θυσία την 
πρόκληση -έστω και ακούσια- 
περαιτέρω κακού με μη ενδε- 
δειγμένες ενέργειες ή παραλή
ψεις πράγμα που θα δυσκό
λευε αφάνταστα την κατάστα
ση.

Από τη στιγμή που η αστυ
νομία επιλαμβάνεται ενός πε
ριστατικού βιασμού οι αστυ
νομικοί οι οποίοι θα εμπλα- 
κούν και θα χειριστούν την ό
λη υπόθεση πρέπει να λάβουν 
πολύ σοβαρά υπόψη τους την 
ψυχική υγεία και το συμφέρον 
του θύματος, προβαίνοντας 
μόνο σ’ εκείνες τις ενέργειες οι 
οποίες θεωρούνται απαραίτη
τες ώστε να μπορέσει να ολο
κληρωθεί σωστά το έργο της 
προανάκρισης.

Πρόκειται λοιπόν, για ένα 
καλύτερο συντονισμό των ε
νεργειών της αστυνομίας όπου 
από τη μια θα πρέπει να εξι

χνιάσει το έγκλημα του βια
σμού και να ανακαλύψει το 
δράστη και από την άλλη θα 
πρέπει να περιορίσει στο ελά
χιστο αυτό που στη επιστήμη 
της Εγκληματολογίας ονομά
ζεται ‘’δευτερογενής θυματο- 
ποίηση” , δηλαδή την επίπονη 
διαδικασία στην οποία πρέπει 
να υποβληθεί ως συνέπεια του 
αστυνομικού και δικαστικού 
συστήματος.

Για να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος προτείνονται μια σειρά 
από κανόνες-πρότυπα συμπε
ριφοράς των αστυνομικών 
προς τα θύματα βιασμού, όπου 
σε κάθε στάδιο της διαδικασί
ας μπορούν να συγκεκριμενο
ποιούνται, αποτελώντας ένα 
Πρωτόκολλο Ενεργειών.

Πρώτες ενέργειες

Αν και η πρώτη είδηση ενός 
τέτοιου συμβάντος μπορεί να 
φθάσει στην αστυνομία από 
πολύ διαφορετικές πηγές, το 
σύνηθες είναι το ίδιο το θύμα 
να παρουσιάζεται στην Αστυ
νομία και να καταγγέλει το 
γεγονός.

Όσον αφορά τα πρότυπα 
συμπεριφοράς εκ μέρους της 
αστυνομίας θα μπορούσαν 
να συνοψιστούν στα παρα
κάτω.

•  Συγκέντρωση πληροφο
ριών (στοιχείων) από το θύμα 
σχετικά με τον δράστη και τη 
στιγμή του συμβάντος.

•  Αμεση δραστηριοποίηση

για τον εντοπισμό του δράστη 
της αξιόποινης πράξης -εάν 
προκύπτουν στοιχεία - και 
σύλληψή του.

•  Μη μπαίνετε σε λεπτομέ
ρειες σχετικά με το συμβάν, ε
πειδή πρέπει να αποφευχθεί 
πάση θυσία το θύμα να επανα
λαμβάνει τα ίδια πράγματα σε 
διαφορετικά πρόσωπα. Μια τέ
τοια διαδικασία θα το προκα- 
λούσε κόπωση, αποσυντονι- 
σμό και τελικά θα το έβλαπτε.

•  Καλέστε στη συνέχεια ει
δικευμένο προσωπικό της α
στυνομίας που έχει εκπαιδευ
τεί στο χειρισμό τέτοιων λε
πτών υποθέσεων για να αναλά- 
βει την όλη φροντίδα του θύ
ματος και να προβεί στις ενδε- 
δειγμένες ενέργειες.

Είναι πολύ σημαντικό από 
την πρώτη κιόλας στιγμή, χω
ρίς καμία αναβολή, να αναλά- 
βει τη φροντίδα του θύματος έ
να μόνο άτομα -κατά προτίμη
ση γυναίκα- το οποίο θα ενδια
φερθεί να δημιουργήσει σχέση 
μαζί του μέσα από μια διαρκή 
επαφή , κερδίζοντας έτσι την ε
μπιστοσύνη του ώστε να μπο
ρέσει να εξηγήσει όλα όσα συ- 
νέβησαν με τρόπο που να έχει 
το ολιγότερο δυνατό ψυχικό 
κόστος.

•  Για όσο διάστημα παρα
μένει το θύμα στην αστυνομία 
εν αναμονή της άφιξης του ει
δικού αστυνομικού, είναι πολύ 
σημαντικό να συνοδευτεί σε έ
να χώρο κατάλληλο που πάνω 
από όλα θα είναι απομονωμέ

νος από τα βλέμματα των περί
εργων.

•  Το άτομο που θα αναλά- 
βει την όλη φροντίδα θα πρέπει 
να ενημερώσει το θύμα , για ό
λες τις διαδικασίες που θα ακο
λουθήσουν με κάθε λεπτομέ
ρεια. Θα πρέπει να του εξηγή
σει επίσης και τις διαδικασίες 
τις οποίες θα υποβληθεί, για να 
μην αισθανθεί κάποια στιγμή 
αμηχανία ή αγωνία για το τι θα 
ακολουθήσει.

•  Το θύμα πρέπει να συνο
δευτεί για την πραγματοποίη
ση της ιατροδικαστική εξέτα
σης σε ειδικό χώρο που έχει 
προετοιμαστεί για το λόγο αυ
τό, και τον οποίο θα της υπο
δείξει ο συνοδός που ορίστηκε 
να την φροντίζει.

Υποβολή
Μηνυτήριας αναφοράς

Είναι θεμελιώδους σημασίας 
η γυναίκα που είχε αυτή τη 
στενή επαφή με το θύμα να εί
ναι αυτή που θα συντάξει την 
μηνυτήρια αναφορά μαζί της. 
ΔΕΝ ΕΝΔΕΙΚ.ΝΥΤΑΙ να είναι 
ένας οποιοσδήποτε προανακρι- 
τικός υπάλληλος.

Χρειάζεται δηλαδή αυτά που 
θα πει το θύμα να τα πει με τη 
μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέ
ρεια και μόνο για μία φορά με 
την προϋπόθεση όμως, να πε
ριλαμβάνει τα πάντα όσα έ
χουν συμβεί.

Ο ειδικευμένος αυτός υπάλ- 
ληλος-συνοδός που θα πάρει
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στο τέλος στα χέρια του τη μή
νυση θα πρέπει να έχει πετύχει 
ένα πολύ καλό αποτέλεσμα με 
το θύμα γεγονός που σημαίνει 
ότι θα έχει φροντίσει αφ’ ενός 
μεν να μη λείπει καμιά σημα
ντική λεπτομέρεια και αφ’ ετέ
ρου να μη δώσει ένα δραματι
κό τόνο στην κατάσταση.

Θεωρείται σκόπιμο οι δύο 
γυναίκες να βρίσκονται μόνες 
σε ένα γραφείο και να μη δια
κόπτονται από κανένα.

Ανάλογα με την περίπτωση 
θεωρείται αναγκαίο να προ
σαρμόσουμε το λεξιλόγιό μας 
και τον τρόπο μας σ’ αυτό του 
θύματος, για να αισθάνεται ό
σο πιο άνετα γίνεται, ειδικότε
ρα δε σε περιπτώσεις ανηλίκων 
το λεξιλόγιο θα πρέπει να είναι 
κατανοητό.

Στην περίπτωση ανηλίκων 
συνιστάται επίσης η μαγνητο
σκόπηση του διαλόγου αφ’ ε
νός μεν για να ερμηνευτούν 
σωστά στη συνέχεια οι απα
ντήσεις και αφ’ ετέρου να μη 
χρειαστεί να παραστεί σε ενδε
χόμενη δίκη της υπόθεσης γε
γονός που μπορεί να αποβεί 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙ
ΚΟ για τον ψυχισμό του παι
διού.

Δεν είναι απαραίτητο επίσης 
τη στιγμή που γίνεται η συζή
τηση να συντάσσεται και η μη
νυτήρια αναφορά αλλά να κρα
τούνται διακριτικά σημειώσεις 
με όλες τις λεπτομέρειες, ώστε 
αργότερα να διατυπωθούν και 
γραπτώς. Ο τρόπος αυτός διευ
κολύνει στη δημιουργία εμπι
στοσύνης εκ μέρους του θύμα
τος το οποίο βλέπει την προ
σπάθεια που γίνεται να βοηθη- 
θεί με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο.

Αργότερα μπορούν να δεί
ξουν στο θύμα φωτογραφίες 
κακοποιών που σχετίζονται με 
τέτοιου είδους αδικήματα 
(MODUS OPERAND) των ο
ποίων η υποτροπή είναι πολύ 
συχνή.

Η επίδειξη φωτογραφιών 
πρέπει να περιορίζεται στη συ
γκεκριμένη εγκληματολογική 
Τυπολογία και ηλικία για να 
μην κουράσει και επιβαρύνει 
το θύμα γεγονός που μπορεί 
να δυσκολέψει την αναγνώρι
ση.

Ιατροδικαστική εξέταση

Η ιατροδικαστική εξέταση 
είναι μια ενέργεια ζωτικής ση
μασίας για να διασωθούν πιθα
νά αποδεικτικά στοιχεία ενός 
σοβαρού αδικήματος σε βάρος 
της σεξουαλικής ελευθερίας 
του ατόμου.

Για το λόγο αυτό είναι απαραί
τητο να κατανοήσει το θύμα πό
σο πολύ αναγκαίο είναι να διατη
ρηθούν τα αποδεικτικά στοιχεία 
και τα σωματικά ευρήματα που 
σίγουρα αποτελούν στοιχεία τα 
οποία προσδιορίζουν με ακρί
βεια και τα γεγονότα.

Πριν από την ιατρο
δικαστική εξέταση ή κατά τη 
διάρκειά της, γίνεται η περι
συλλογή οποιουδήποτε απο
δεικτικού στοιχείου, για να 
σταλεί στη συνέχεια στα ε- 
γκληματολογικά εργαστήρια. 
Επιβάλλεται προηγουμένως 
περιγραφή της κατάστασης 
στην οποία βρίσκονται καθώς 
και η λεπτομερής φωτογράφι- 
σή τους.

Η ιατροδικαστική εξέταση 
πρέπει να γίνεται το συντομό
τερα δυνατό γιατί από αυτήν 
εξαρτάται κατα πόσο θα επι
τευχθεί η καταλληλότητα των 
αποδεικτικών στοιχείων.

Το ιδανικότερο θα ήταν η ε
ξέταση αυτή να πραγματοποιη
θεί σε μία μόνο φάση από ένα 
ιατροδικαστή καθώς και ένα ει
δικευμένο γυναικολόγο σε 
Νοσοκομειακό Κέντρο που θα 
διαθέτει όλα τα αναγκαία μέσα 
για μια καλή γυναικολογική ε
ξέταση. Αυτό βέβαια δεν είναι 
το σύνηθες που γίνεται, εν τού- 
τοις είναι η διαδικασία που 
πρέπει να ακολουθείται από ό
λα τα ενδιαφερόμενο μέρη τα 
οποία εμπλέκονται στην υπόθε
ση. Έτσι μόνο επιτυγχάνεται η 
ελαχιστοποίηση περαιτέρω ψυ
χικού πόνου στο θύμα εξ αιτίας 
της τηρούμενης διαδικασίας.

Γι’ αυτό λοιπόν προτείνεται 
η εξέταση να μη γίνεται μόνο 
από ιατροδικαστή αφού πράγ
ματι υστερεί σε κατάλληλα μέ
σα για να πραγματοποιήσει μια 
τέτοια διαγνωστική εξέταση. Ο 
ιατροδικαστής σ’ αυτή την πε
ρίπτωση πρέπει να περιορίζε
ται στην απεικόνιση των πιθα
νών εξωτερικών τραυματι

σμών με τον πιο λεπτομερεια
κό δυνατό τρόπο, και να συ- 
ντάξει μια ιατροδικαστική έκ
θεση στην οποία θα περιλαμ
βάνονται με κάθε λεπτομέρια 
τόσο οι δικές του διαπιστώσεις 
όσο και οι διαπιστώσεις του 
γυναικολόγου.

Επίσης θα πρέπει να απο
φεύγονται οι φωτογραφίσεις 
των εξωτερικών τραυμάτων 
για ευνόητους λόγους εάν βέ
βαια έχει γίνει μια καλή περι
γραφή τους.

Ο γυναικολόγος, από πλευ
ράς του, θα πρέπει να προβεί 
στην εξαγωγή των ευρημάτων 
για την μετέπειτα αντιπαραβο
λή (σύγκριση), καθώς επίσης 
και στη λεπτομερή περιγραφή 
των εσωτερικών τραυμάτων 
που παρατήρησε.

Οι αστυνομικοί υπάλληλοι 
που συνοδεύουν το θύμα οφεί
λουν να είναι ενήμεροι για τα 
αποτελέσματα των εξετάσεων 
και να παραλάβουν τα δείγμα
τα για την κατοπινή αποστολή 
τους στα εργαστήρια που όρισε 
η δικαστική αρχή.

Ο ιδανικός χώρος για να γίνει 
μια εξέταση με τα ανωτέρω χα
ρακτηριστικά είναι ένα νοσο
κομείο που να δέχεται σε 24ω- 
ρη βάση έκτακτα γυναικολογι- 
κά περιστατικά όπου εκτός από 
την εξέταση να μπορεί να πα
ρέχει αν χρειαστεί και κάποια 
θεραπευτική αγωγή στο θύμα.

Ολες οι παραπάνω ενέργειες 
πρέπει να είναι συγκεκριμένες- 
χαραγμένες εκ των προτέρων 
γεγονός που επιτυγχάνεται με

προηγούμενη συμφωνία σε όλα 
τα επίπεδα (αστυνομικό, δικα
στικό, ιατρικό, νοσοκομειακό). 
Η συμφωνία αυτή πρέπει να ε
πιτευχθεί για το καλό του ιδίου 
του θύματος και των ενδεδει- 
γμένων διαδικασιών. Οι ενδια- 
φερόμενες αρχές οφείλουν να 
δώσουν σαφείς οδηγίες ούτως 
ώστε τη στιγμή που θα συμβεί 
ένα τέτοιο γεγονός να μη γίνο
νται λαθασμένες ενέργειες.

Η εκ των υστέρων 
φροντίδα για το θύμα

Η επικοινωνία με το θύμα, 
μετά την ολοκλήρωση των δια
δικασιών, πρέπει να διατηρηθεί 
κατά προτίμηση με τον αστυνο
μικό υπάλληλο που ήταν κοντά 
του όλο το προηγούμενο διά
στημα. Θέτει στη διάθεσή του 
ένα τηλέφωνο επικοινωνίας σε 
περίπτωση που επιθυμεί να 
προσθέσει κάποιο συμπληρω
ματικό στοιχείο ή να μάθει για 
το αποτέλεσμα των ερευνών.

Είναι πολύ σημαντικό επί
σης να γνωρίζει το θύμα και 
για όλες τις άλλες δυνατότη
τες βοήθειας που μπορεί να έ
χει τόσο από κρατικούς όσο 
και από μη κυβερνητικούς φο
ρείς (δικαιώματα, δωρεάν νο
μική βοήθεια, ψυχολογική 
στήριξη κ.λπ.). □

Ελεύθερη μετάφραση από το 
Ισπανικό Αστυνομικό Περιοδικό 
GUARD ΙΑ CIVIL

Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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Από την κοινωνία με ι υποκείμενο,
* · ·  r

στη σύγχρονη απουποκειμενικοποιημενη 
εικονική πραγματικότητα

Της Σονλας Αντωνίου 
Κοινωνιολόγον - Πανεπιστημιακόν στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 

τ. καθηγήτριας της Αστυνομικής Ακαδημίας

Έ χει έρθει η ώρα που ο άνθρωπος, ήρθε 
επιτέλους η ώρα ο άνθρωπος να απολογηθεί; 

Αλλά η απολογία ακονγεται πάντα από μακριά”

Γιώργος Χειμιονάς

Η διανοητική εκείνη κί
νηση που ξεκίνησε 
δειλά τον 15ο αιώνα 

με την Αναγέννηση, τον 18ο 
αιώνα έλαβε τη μορφή ενός 
ορμητικού πνευματικού κινή
ματος, που ονομάζεται Διαφω
τισμός.
Ο Διαφωτισμός, ως κίνημα 
φωτισμού του πνεύματος και 
πολιτισμικής ανανέωσης της 
κοινωνίας ξεκινάει από την 
Ευρώπη και διατρέχει τις όμο
ρες προς αυτήν περιοχές, μετα- 
φέροντας στις πνευματικές του 
αποσκευές ένα νέο ηθικΟ-κα- 
νονιστικό ιδανικό, εμπνευσμέ
νο από το ανθρωπιστικό ιδεώ
δες της Ελληνικής αρχαιότητας 
και από την πίστη στη δύναμη

του “ορθού λόγου” της “γνώ
σης” και την πρόοδο των επι
στημών.

Ο J.Kant απαντώντας στο ε
ρώτημα “Τι είναι Διαφωτι
σμός” λέει:

‘‘Διαφωτισμός είναι η έξοδος 
του ανθρώπου από την ανωρι- 
μότητά του για την οποία ο ί
διος είναι υπεύθυνος.

Ανωριμότητα είναι η αδυνα
μία να χρησιμοποιείς το νου 
σου, χωρίς τη καθοδήγηση ενός 
άλλου. Είμαστε υπεύθυνοι για 
αυτή την ανωριμότητα, όταν η 
αιτία βρίσκεται όχι στην ανε
πάρκεια του νου αλλά στην έλ
λειψη αποφασιστικότητας και 
θάρρους.... ”

Τα λόγια του Γερμανού φι

λόσοφου από το Konigsberg 
συμπυκνώνουν τα αυτογνω- 
σιακά και χειραφετητικά προ- 
τάγματα του Διαφωτισμού, 
που επαγγέλονταν τη πνευμα
τική και κοινωνική απελευθέ
ρωση του ανθρώπου, τόσο από 
τα πνευματικά δεσμά της υπερ
βατικής αξιολογίας της θεολο
γίας και της εκκλησιοκρατικής 
αυθεντίας όσο και από τις 
προσδέσεις του στη φεουδαρ
χική δομή.

Έτσι, αν ο Διαφωτισμός με 
τις αξίες - ιδέες και αντιλήψεις 
του είναι πνευματικό τέκνο της 
Ελληνικής φιλοσοφίας, η οποί
α έθετε ως συστατική αρχή του 
ανθρώπινου βίου, τον “λόγο” 
κατά τρόπο που από τον αντί

λογο να αναπτύσσεται η κριτι
κή ικανότητα της σκέψης και 
να θεμελιώνεται η επιστήμη, η 
παιδεία και η πολιτική, ως δια
δικασία για την εξασφάλιση 
του “κοινού αγαθού”, τότε η 
Γαλλική επανάσταση στο πολι
τικό επίπεδο είναι γνήσιο τέ
κνο του Διαφωτισμού και ανή
κει στους κατιόντες της Ελλη
νικής πολιτικής σκέψης.

Η πρόταξη από τη Γαλλική 
Επανάσταση του πολυδύναμου 
και πολυεκδοχικού αξιακού 
τρίπτυχου, “ελευθερία, ισότη
τα, αδελφοσύνη”, εκφράζει 
τους πόθους και τις επιδιώξεις 
των ανθρώπων να γίνουν κύ
ριοι του εαυτού τους και της 
τύχης τους, οργανώνοντας τη
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ζωή τους πάνω σε λογικά αξιώ
ματα, σε νέες πολιτικές και 
κοινωνικο-οικονομικές βάσεις 
και ιδεολογικά πλαίσια αναφο
ράς.

Σκυταλόδρομος της Γαλλι
κής Επανάστασης στο τομέα 
των νέων οικονομικών σχέσε
ων είναι η Βιομηχανική επανά
σταση. Η πρόοδος και η εφαρ
μογή των επιστημών στη πα
ραγωγική διαδικασία, σε συν
δυασμό με την απελευθέρωση 
των κοινωνικών δυνάμεων, α
πό τα καθηλωτικά δεσμά της 
φεουδαρχίας, οδήγησε στη συ
γκρότηση μιας νέας πραγματι
κότητας, την οποία συνηθίζου
με να ονομάζουμε “νεωτερικό- 
τητα”. Η νεωτερικότητα απο
τελεί την απαρχή μιας νέας για 
τον άνθρωπο και την κοινωνία 
εποχή.

Πρωτεργάτης και κινητήρια 
δύναμη των επαναστατικών 
αυτών διαδικασιών, που έλα
βαν χώρα στην Ευρώπη, ήταν 
η αστική τάξη.

Η αστική τάξη, αποκτώντας 
μέσα από τη καινοτόμο παρου
σία της στο τομέα της οικονο
μίας, ως πρωταγωνιστής της ε
νοποίησης των αγορών την ι
στορική της αυτοσυνειδησία, 
αναλαμβάνει το ιστορικό κα
θήκον - με κριτήριο τον αν- 
θρωπολογικής και ψυχολογι
κής φύσεως σταθερά στην ι
στορία, τη συνείδηση του ανή- 
κεν σε μια κοινότητα ηθών, ε
θίμων, γλώσσας παραδόσεων, 
ως πάγιο όρο για τη συγκρότη
ση του υποκειμένου - να δώσει 
στη πολιτιστική κοινότητα πο
λιτικό επιστέγασμα, εντάσσο- 
ντάς την στον αστερισμό του 
Έθνους - Κράτους.

Στα πλαίσια του ιστορικού 
αυτού εγχειρήματος, η αστική 
τάξη αναδεικνύεται σε φορέα 
της ιδέας του Έθνους και σε 
οργανωτή του Έθνους-Κρά- 
τους.

Οι πρακτικές, που εγκαινιά
ζει σ’ όλους τους τομείς της 
συλλογικής ζωής η αστική τά
ξη, επιφέρουν τη “απομάγευ- 
ση” (Entzaberung) του κό
σμου, την “εκκοσμίκευση” 
(Sekularization) της κοινωνίας 
και τον “εξορθολισμό” (ratio- 
nalisierung) των κοινωνικών 
σχέσεων, σύμφωνα με τη θεω

ρία του Μ.Weber. Τελικό απο
τέλεσμα όλων αυτών των δια
δικασιών, ήταν ο μετασχηματι
σμός της θεοκεντρικής και φε
ουδαρχικής Δύσης σε ανθρω
ποκεντρική, ατομοκεντρική, ε- 
θνοκρατική και βιομηχανική 
Ευρώπη. Η Ευρώπη συγκροτη
μένη σε'Εθνη-Κράτη, που ταυ
τίζουν το λαό με το έθνος, το έ
θνος με το κράτος, συνυφαίνο- 
ντας τη λαϊκή κυριαρχία με την 
Εθνική κυριαρχία, θυμίζει τον 
περιεκτικό και νοηματοδοτη- 
μένο μικρόκοσμο της δημο
κρατικά οργανωμένης ελληνι
κής “πόλης-κράτους”.

Το Έθνος-Κράτος, συγκρο- 
τησιακός θεσμός των αστικο- 
δημοκρατικών κοινωνιών, με 
ηγέτη την εθνική αστική τάξη, 
αναλαμβάνει την πρωτοβουλία 
της μετατροπής του εμπορικού 
κεφαλαίου σε παραγωγικό-βιο
μηχανικό και μεταμορφώνει 
την Ευρώπη σε καπιταλιστική 
κοινωνία.

Η εμπέδωση των νέων παρα
γωγικών σχέσεων και η ένταξη 
των απελευθερωμένων κοινω
νικών δυνάμεων στη παραγω
γική διαδικασία, με τη μορφή 
της μισθωτής εργασίας, φέρνει 
στην επιφάνεια μια νέα κοινω
νική τάξη, την εργατική τάξη.

Η εργατική τάξη αποκτώ
ντας την ταξική της αυτοσυνει- 
δησία, διεξάγει τον αγώνα της 
για τη χειραφέτησή της από 
την αστική τάξη, απαιτώντας 
την κατάλυση της καπιταλιστι
κής κοινωνίας και τη αντικατά
στασή της από τη σοσιαλιστι
κή.

Έτσι η παρουσία στο εσωτε
ρικό του καπιταλιστικού συ
στήματος δύο αντιπάλων και 
αντιμάχων τάξεων, καθώς και 
η εξάπλωσή τους τόσο στον ι
στορικό χώρο, όσο και στον 
γεωγραφικό χώρο καθώς και η 
σύλληψη της ύπαρξης της ερ
γατικής τάξης εξ υποκειμένου 
(Klasse fur sich) κατά Marx, 
δείχνει το δισυπόστατο και 
διαλεκτικό χαρακτήρα της κοι
νωνικής εξέλιξης. Εξέλιξη της 
οποίας η πορεία συνυπάρχει με 
αντιφάσεις και κρίσεις, που με 
τη σειρά τους οδηγούν στην υ
πέρβασή τους, τροφοδοτώντας 
με δυναμισμό το ιστορικό “γί
γνεσθαι”.

Με βάση τα προαναφερθέ- 
ντα και έχοντας εντοπισμένο 
το βλέμμα μας στο παρόν, ό
πως αυτό προβάλλει με το νεο
παγές ομοιοστατικό οικοδόμη
μα της παγκοσμιοποίησης, 
μπορούμε να θέσουμε τα εξής 
ερωτήματα:

α) Μήπως οι πρακτικές που 
έχει εγκαινιάσει η διαδικασία 
της παγκοσμιοποίησης της α
γοράς και των παρακολουθη
μάτων της στη σφαίρα του πο
λιτισμού, τηρούμενων των α
ναλογιών, ξαναγυρίζουν τον 
άνθρωπο στην πριν από το 
Διαφωτισμό κατάσταση όπως 
μας την περιέγραψε ο Kant;

β) Μήπως η παγκοσμιοποίη
ση, λόγω της απουσίας ενός ε
ναλλακτικού κοινωνικού προ- 
τάγματος ή ακόμα της έλλει
ψης ενός αντίπαλου “δέους” 
μετά την πτώση του συστήμα
τος του “υπαρκτού σοσιαλι
σμού” όχι ως εφαρμοσμένης 
πράξης αλλά ως ιστορικής δυ
νατότητας, τελικά απογυμνώ
νει στην ιστορία από τα υπο
κείμενά της και τις κοινωνίες 
από τα ενδογενή πρότυπά τους; 
Η κατάφαση στα ερωτήματα 
αυτά αποκτάει νομιμοποιητικό 
έρεισμα από την διαπίστωση 
των παρακάτω.

Στο διανοητικό επίπεδο

Το γεγονός ότι η οικονομία 
της ανεξέλεγκτης υπεραγο
ράς, αυτή η νέα μορφή κεφα
λαιοκρατικής συσσώρευσης, 
με τη συμβολή της ηλεκτρονι
κής τεχνολογίας των επικοι
νωνιών, που ανάγεται σε ιδεο
λογία ολοκλήρωσης και ενο
ποίησης του κόσμου, διαχέει 
σ’ όλο τον πλανήτη μια υπε
ραφθονία εν πολλοίς ασυσχέ- 
τιστων πληροφοριών, ως βάση 
για τον κομφορμιστικό τρόπο 
σκέπτεσθαι.

Εξ αποτελέσματος εκμηδενί
ζει την κριτική ικανότητα του 
ανθρώπινου νου, να συλλογά- 
ται και να δρα ελεύθερα και α- 
χειραγώγητα, αφού οι “σημα
ντικοί άλλοι”, τα κέντρα παρα
γωγής πολιτισμού, σκέπτονται 
“αντ’ αυτού” και αποφασίζουν 
με τα “ολοκληρωμένα προ- 
γράμματά” τους, για την τύχη 
του.

Στο οικονομικό επίπεδο

Στο όνομα της ανταγωνιστι
κότητας, που έχει αναχθεί σε 
“modus vivendi” επαυξάνεται 
ο ανταγωνισμός των επιχειρή
σεων. Αυτό συνεπάγεται ελα
στικότητα στις σχέσεις εξαρτη
μένης εργασίας και οδηγεί στη 
διατάραξη της ισορροπίας των 
δύο συντελεστών της παραγω
γικής διαδικασίας: του “κεφα
λαίου” και της μισθωτής εργα
σίας.

Η αλλαγή ενός μεγάλου μέ
ρους του κεφαλαίου από παρα
γωγικό σε χρηματιστικό - κερ
δοσκοπικό καθώς και η αλλαγή 
της φύσης της εργασίας, λόγω 
της εισαγωγής νέων τεχνολο
γιών, ωθεί εκατομμύρια αν
θρώπους στην ανεργία, τους 
θέτει στο περιθώριο των κοι
νωνικών εξελίξεων, κοινωνικά 
τους αποκλείει από το “είναι” 
και το “γίγνεσθαι”.

Τραγική εικόνα της ανάλγη
της αυτής πραγματικότητας εί
ναι η ερήμωση εκατομμυρίων 
ανθρώπινων υπάρξεων, που ό
ντας άνεργοι και άστεγοι, αρ
γοπεθαίνουν απορριγμένοι στα 
κράσπεδα των μεγαλουπόλεων 
και στους σταθμούς του “με
τρά” των καπιταλιστικών μη
τροπόλεων και όχι μόνον.

Στο ψυχοκοινωνικό επίπεδο

Έχουμε την αναίρεση της έν
νοιας της κοινωνίας ως αλλη- 
λεγγύου και συνεκτικού συνό
λου ανθρώπων, από τον κυνι
σμό της α-κοινωνικής αντίλη
ψης της αγοράς. Ο φουνταμε- 
νταλισμός της οποίας, έχει το
ποθετήσει στη θέση των κοι
νωνικά δρώντων υποκειμένων, 
τα συναλλασσόμενα στην αγο
ρά και τα κερδοσκοπούντα στο 
χρηματιστήριο ιδιοτελή, εγωι
στικά και άπληστα για κέρδος 
άτομα, τουτέστιν ένα μονοδιά
στατο ανθρωποαυτόματο, το 
οποίο σύμφωνα με το Marx έ
χει αναγάγει το “χρήμα σε οι
κουμενικά αυτοθεσμισμένη α
ξία όλων των πραγμάτων” εκεί 
που η ελληνική ανθρωπιστική 
σκέψη θεωρούσε τον άνθρωπο 
ως μέτρο όλων των αξιών.

Στο βαθμό λοιπόν που η πα
γκοσμιοποίηση διευρύνει τη
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σφαίρα του ιδιωτικού και του 
ιδιοτελούς και αφυδατώνει και 
συρρικνώνει τη σφαίρα του 
δημοσίου συμφέροντος. Τότε 
έχουμε την παράλυση της συλ
λογικής αγωνιστικότητας, την 
ισοπέδωση των κοινωνικών α
νταγωνισμών, την αποψίλωση 
της πολιτικής ως αντιπαραθετι- 
κής και ενοποιητικής διαδικα
σίας, την αποδυνάμωση του 
περιεχομένου της δημοκρατί
ας. Σ’ αυτό οφείλεται και η αύ
ξηση του δημοκρατικού ελ
λείμματος που παρατηρείται 
στις μέρες μας.

Στο εθνο-κρατικό επίπεδο

Η παγκοσμιοποίηση της α
γοράς λειτουργεί εναντίον των 
Κρατών-Εθνών, επενεργεί 
στην απίσχανση του ρυθμιστι
κού ρόλου του Κράτους στην 
κοινωνία. Το Εθνικο-Κράτος 
στο όνομα της “ανάπτυξης” 
και στη προσπάθειά του να 
μειώσει τα ελλείμματα του δη
μόσιου τομέα από την κακο
διαχείρισή του, παραχωρεί για 
να αποενοχοποιηθεί, νευραλγι
κής φύσεως αρμοδιότητές του, 
όπως υγεία, παιδεία, κοινωνική 
ασφάλιση σε ιδιωτικά οικονο
μικά συμφέροντα. Πρακτικές 
που το απεκδύουν οικειοθελώς 
από την ιδιότητά του ως παρά
γοντα αναδιανομής του πλού
του στην κοινωνία, για την α
νακούφιση των κοινωνικά α
σθενέστερων στρωμάτων του 
πληθυσμού του, αποβάλλοντάς 
του τον κοινωνικό του χαρα
κτήρα ως “Κράτος-πρόνοιας” 
που εδώ και 70 χρόνια είχε δια
μορφώσει, χάρη στον αγώνα 
των κοινωνικών δυνάμεων.

Βεβαίως θα μπορούσε κα
νείς βλέποντας τις εξελίξεις, ό
πως διαγράφονται από τη δια
δικασία της παγκοσμιοποίησης 
εξελίξεις οι οποίες διαιωνίζουν 
τις κοινωνικές ανισότητες και 
επαυξάνουν την οικονομική ε
ξουσία των ολίγων, να αντιτά- 
ξει το ερώτημα: Στα πλαίσια 
της οργάνωσης του εθνικού 
κράτους δεν έχουμε την ύπαρ
ξη κοινωνικών ανισοτήτων και 
το φαινόμενο του πλουτισμού 
των ολίγων; Η απάντηση είναι 
ασφαλώς και έχουμε, με τη 
διαφορά όμως ότι το κράτος ως

ρυθμιστικός και ελεγκτικός 
μηχανισμός που είναι, στοχεύ
ει με τα μέτρα οικονομικής πο
λιτικής που λαμβάνει, τόσο 
στην προστασία του οικονομι
κού του χώρου από την αδηφά
γο συμπεριφορά της αγοράς ό
σο και στην αναδιανομή του 
κοινωνικού του πλούτου με τη 
μορφή κοινωνικών παροχών 
προς τους πολίτες του.

Έτσι το γεγονός ότι το Εθνι
κό Κράτος εξ ορισμού συγκρο
τήθηκε για να αμβλύνει τις κοι
νωνικές ανισότητες να εξισορ
ροπεί τους υπάρχοντες κοινω
νικούς ανταγωνισμούς, για να 
καλλιεργεί τον εθνικό του πο
λιτισμό, την ιστορική τους πα
ράδοση, τη γλώσσα, την παι
δεία και την εθνική συνείδηση 
των μελών του. Σημαίνει ότι 
λίγο έως πολύ με την ασκούμε
νη πολιτική του, πέτυχε στο να 
διατηρηθεί η κοινωνική αλλη
λεγγύη και η κοινωνική συνο
χή και ενότητα.

Αντίθετα η υπαγωγή των μι
κρών Εθνών-Κρατών με άνι- 
σους όρους σε υπερεθνικά και 
αντιφατικά σχήματα, όπως λ.χ. 
το ΝΑΤΟ, που στην ουσία λει
τουργούν υπέρ των συμφερό
ντων ενός ισχυρού κέντρου, 
“Η.Π.Α.”, που οι ηγέτες του 
διαρκώς επικαλούνται την 
“πρόοδο και ευημερία του Α
μερικάνικου Έθνους”! Έχει ως 
αποτέλεσμα οι ιστορικές εξελί
ξεις να καθορίζονται από μια 
υπερδύναμη και την υπεραγο
ρά.

Μια τέτοια κατάσταση 
πραγμάτων καθιστά τα μικρά 
και ανίσχυρα Κράτη κοινωνικά 
διάτρητα, οικονομικά διαμπε
ρή και εθνικά ανερμάτιστα.

Τελικά αδύναμα να χαρά
ξουν εθνική στρατηγική για 
την υπεράσπιση των κυριαρχι
κών τους δικαιωμάτων στον ι
στορικό χώρο.

Αυτό τα κάνει ευάλωτα και 
ενδοτικά στις ξένες πιέσεις, τα 
υποχρεώνει σαν τους κακούς 
δανειστές να εκποιήσουν μέ
ρος των κυριαρχικών τους δι
καιωμάτων για να περισώσουν 
τα υπόλοιπα.

Στο πλαίσιο αυτών των δια
πιστώσεων, οδηγείται κανείς 
αβίαστα στο συμπέρασμα ότι 
στη νεοσυγκροτούμενη “νέα

τάξη πραγμάτων”, τείνει να ε- 
κλείψει το ιστορικό υποκείμε
νο ως νοήμον και ένσκοπος δη
μιουργός της ιστορίας, που με 
κριτήριο την ηθική της αυτο
νομίας ανθρώπου και κοινωνί
ας, σκέψης και δράσης, προχω- 
ράει πέρα από τα καθηλωτικά - 
κομφορμιστικά δεσμά του πα
ρόντος.

Την θέση του ιστορικού υπο
κειμένου, είτε αυτό λέγεται με 
την κλασσική του όρου έννοια 
“κοινωνική τάξη” (αστική και 
εργατική), είτε ονομάζεται ε
θνικό κράτος, έχουν καταλάβει 
οι απρόσωπες πολυεθνικές ε
ταιρείες, που επιχειρούν δια 
της σύζευξης του “καθολικού” 
(global) με το “τυπικό” (local), 
στην ενοποίηση και την ομοιο- 
γενιοποίηση του κόσμου, στην 
απονεύρωση των κοινωνιών 
και στην αφασιοποίηση της 
σκέψης.

Και όπως λέει ο κοινωνιολό
γος Manuel Castell, “το παγκό
σμιο αυτόματο, καταπίνει τα 
κράτη-θαλασσοπόρους και με
τατρέπει τις κοινωνίες σε εκ- 
βράσματα ενός ιστορικού 
ναυαγίου”. Και ακριβώς η ικα- 
νόνητα των πολυεθνικών εται
ρειών, που κατέχουν στα χέρια 
τους τα συγκροτήματα των 
Μ.Μ.Ε., τους επιτρέπει, όπως 
παρατηρεί ο Γάλλος κοινωνιο
λόγος Pierre Boutdieu να εξα
γοράσουν “πολιτιστικό κεφά
λαιο” (carital culturel), δηλ. να 
διαμορφώνουν “Εξεις-τάσεις” 
(habitus) στη κοινωνία και 
“στάσεις” απέναντι στη ζωή, 
και να καταστρέφουν τα πολι
τιστικά αποθέματά των επι μέ
ρους πολιτισμών.

Πρόκειται για τη βιομηχανία 
χειραγώγησης και μαζικού ε- 
πηρεασμού της κοινωνίας δια 
μέσου της οποίας επιτυγχάνε
ται ομοιομορφοποίηση του πο
λιτισμού.

Αυτό διαπιστώνεται πρώτον: 
από την αλλαγή των τρόπων 
ζωής των ανθρώπων, όταν ο 
πολιτισμός ανθρωπολογικά ο
ρίζεται ως τρόπος ζωής ενός 
λαού, από την εισβολή του Α
μερικάνικου πολιτιστικού πρό
τυπου. Η επιβολή της Αγγλικής 
γλώσσας στις σχέσεις των αν
θρώπων με την τεχνολογία, 
την επιστήμη και τις οικονομι

κές συναλλαγές, ως μια ακόμα 
παράμετρος, υπονομεύει και ε
ξασθενεί τις εθνικές γλώσσες, 
υπό την έννοια ότι η γλώσσα 
αποτελεί τόσο το όργανο έκ
φρασης ενός λαού όσο και το 
σημείο συγκεφαλαίωσης του 
κόσμου των νοηματοδοτήσεων 
και της ιστορικής του αναγνώ
ρισης. Δεύτερον από τη μετάλ
λαξη της κανονιστικής λογικής 
σε εργαλειακή χρήση της λογι
κής, και της μετατροπής της 
πραγματικότητας σε αφηρημέ- 
νο σύμβολο σε σύμβολο του 
συμβόλου.

Με βάση αυτά τα δεδομένα 
αρχίζει να οικοδομείται ένας α- 
ξιακά ανερμάτιστος και ηθικά 
λυμφωτικός κόσμος, και να συ
γκροτείται μια αποϋποκειμενι- 
κοποιημένη πραγματικότητα. 
Μια πραγματικότητα που έχει 
απολύσει την ζωντάνια των 
κοινωνικών της αντιθέσεων και 
την ικμάδα των πολιτιστικών 
της ποικιλιών που τελικά έχει 
απορρίψει τα ηθικο-αξιακά 
προτάγματα του Διαφωτισμού.

Εκείνο το φάντασμα που 
προβάλλει στον ορίζοντά μας, 
με την φαντασμαγορική όψη 
της παγκοσμιοποίησης, δεν εί
ναι τίποτε άλλο παρά η εικονι
κή αναπαράσταση της πραγμα
τικότητας ως πολυθέαμα του 
πολυθεάματος.

Το ερώτημα όμως που προκύ
πτει, από τη περιγραφή του 
φαιού αυτού τοπίου, είναι: υπάρ
χει ελπίδα, διαφαίνεται κάποια 
απελευθερωτική προοπτική;

Το ερώτημα αυτό θα απα
ντηθεί από τον απρόβλεπτο 
και αυθόρμητο χαρακτήρα 
της ανθρώπινης ύπαρξης, από 
τα “στρατηγήματα της ιστο
ρίας” . Οι πρόσφατες κοινωνι
κές αναδεύσεις, όρα Σιατλ 
και Νταβός, μπορεί να δεί
χνουν την ύπαρξη στο βάθος 
του τούνελ ενός αχνοφέγγο- 
ντος φωτός. Μπορεί αυτό να 
γίνει το έναυσμα που θα κα
ταυγάσει τις ανθρώπινες συ
νειδήσεις.

“Ας μη καθυστερούμε τη 
δουλειά, χρόνο και χέρι, ας μη 

τα σπαταλάμε! Ας βγάλουμε 
πηλό από την οπή, ας πριονί
σουμε την πέτρα. Να μη σβη- 

στεί το πυρ μες το καμίνι □  
T.S.Eltiot,
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HI 9η Μαίου ημέρα 
μνήμης για τα 
353.000 θύματα της 

γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου.

Ήταν το 1908 με την εξέγερ
ση των Νεότουρκων όταν προ
ωθήθηκε το ιδεολόγημα για 
μια τουρκική και μουσουλμα
νική καθαρότητα στα εδάφη 
της Μικρός Ασίας. Από τότε 
άρχισαν να διαφαίνονται κα
θαρά τα πρώτα σημάδια μιας ε- 
περχόμενης θλιβερής περιόδου 
για τον Ποντιακό Ελληνισμό 
και γενικότερα τον Ελληνισμό 
της Μικράς Ασίας.

Βέβαια κάτι τέτοιο δεν συνέ- 
βαινε για πρώτη φορά. Προς 
τα τέλη του προηγούμενου 
αιώνα ο Σουλτάνος Αμντούλ 
Χαμίτ είχε επινοήσει και εφαρ
μόσει εν μέρει εκκαθαρίσεις σε 
βάρος των Χριστιανών αρμενί- 
ων.

Χαρακτηριστικό του κλίμα
τος της εποχής εκείνης είναι 
τα λόγια του Νεότουρκου ιδεο
λογικού καθοδηγητή δρ. Σακίρ 
Μπεχαεντίν σε μυστική σύ
σκεψη υπό την προεδρία του 
Ταλαάτ Πασά:

“Τα έθνη που απόμειναν από

παλιά στην αυτοκρατορία μας 
μοιάζουν με ξένα και βλαβερά 
χόρτα που πρέπει να ξεριζω
θούν. Να ξεκαθαρίσουμε τη γη 
μας. Αυτός είναι άλλωστε και 
ο σκοπός της επανάστασής 
μας.”

Τρία χρόνια μετά, το 1911, 
έρχεται και η οριστική επιβε
βαίωση από το Συνέδριο των 
Νεότουρκων, πάντα βέβαια 
και με τις ευλογίες του γερμα
νικού παράγοντα της εποχής ε
κείνης.

Στις αποφάσεις τους είναι 
σαφείς και δεν αφήνουν περι
θώρια παρερμηνειών.

"Η Τουρκία πρέπει να γίνει 
μωαμεθανική χώρα -τονίζεται 
περίτρανα στο συνέδριο - όπου 
η μωαμεθανική θρησκεία και α
ντιλήψεις θα κυριαρχούν και 
κάθε άλλη θρησκευτική προπα
γάνδα θα καταπνίγεται. Αργά ή 
γρήγορα θα πρέπει να πραγμα
τοποιηθεί η πλήρης οθωμανο- 
ποίηση όλων των υττηκόων της 
Τουρκίας. Και είναι ολοκάθαρο 
ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με 
την πειθώ. Άρα πρέπει να χρη
σιμοποιηθεί ένοπλη β ία ....  Το
δικαίωμα των άλλων εθνοτή
των να έχουν δικές τους οργα

νώσεις θα πρέπει να αποκλει
στεί. Κάθε μορφή αποκέντρω
σης και αυτοδιοίκησης θα θεω
ρείται προδοσία προς την τουρ
κική αυτοκρατορία.''.

Οι διώξεις των Ελλήνων 
της Ιωνίας και της Ανατολικής 
Θράκης αρχίζουν να παίρνουν 
σάρκα και οστά το 1914 και η 
συστηματική γενοκτονία των 
353.000 Ελλήνων του Πόντου 
τα έτη 1916- 1923.

Το 1915 μεσολαβεί η μεγά
λη σφαγή των Αρμενίων 
(1.500.000 θύματα).

Το σχέδιο δράσης που εφαρ
μόστηκε στα χρόνια που ακο
λούθησαν είχε τρεις σημαδια
κές χρονολογικές φάσεις.

- Το 1914 δημιουργούνται α
πό τους Νεότουρκους τα τάγ
ματα εργασίας (αμελέ -τα- 
μπουρού), γνωστά στους Έλ
ληνες ως τάγματα θανάτου.

Στις τάξεις των Ταγμάτων 
κλήθηκαν να υπηρετήσουν χι
λιάδες Πόντιοι κάτω από απάν
θρωπες συνθήκες εργασίας και 
διαβίωσης. Οι αρρώστιες όπως 
τύφος, χολέρα, ελονοσία κ.λπ. 
ήταν στην ημερήσια διάταξη. 
Επέζησε μόνο το 10% από ό
σους υπηρέτησαν σ’ αυτά.

-Το 1917, με πρόσχημα την 
ασφάλεια του κράτους εκτοπί
ζουν στο εσωτερικό της χώρας 
το Χριστιανικό πληθυσμό. 
Χρόνος έναρξης και αποκορύ- 
φωσης των εκτοπισμών επιλέ
γεται σκόπιμα η καρδιά του 
χειμώνα. Τα βασανιστήρια, οι 
εκτελέσεις, το κρύο, οι αρρώ
στιες, η πείνα και η εξάντληση 
οδήγησαν κατά χιλιάδες τους 
εκτοπισμένους στο θάνατο.

- Το 1921 συγκροτούνται τα 
περιβόητα δικαστήρια της ανε
ξαρτησίας. Με “στημένα” κα
τηγορητήρια δικάζονται χωρίς 
καν να τηρηθούν τα τυπικά 
προσχήματα και καταδικάζο
νται σε απαγχονισμό πλήθος 
πνευματικών και σημαντικών 
προσωπικοτήτων της εποχής ε
κείνης. Ανάμεσα στα θύματα 
συγκαταλέγονται: Ο Νίκος
Καπετανίδης εκδότης της εφη
μερίδας "Εποχή ' στην Τραπε- 
ζούντα και ο Βουλευτής Τρα- 
πεζούντας στην τουρκική βου
λή Ματθαίος Κωφίδης.

Τελικός απολογισμός, όσον 
αφορά τον Πόντο, σε ανθρώπι
να θύματα και μέγεθος κατα
στροφών με βάση τα Ελληνι
κά αρχεία του Υπουργείου Ε-
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Στο προαύλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου ταυ Σουμελά ξεχωρίζουν και σήμερα θαυμάσιες τοιχογραφίες του Που και 18ου αιώνα.
Αγαπημένο χρώμα το γαλάζιο και το τριανταφυλλί.

ξωτερικών και του Foreign 
Office μέχρι την αναγκαστική 
ανταλλαγή είναι:

815 επιτυχημένες κοινότητες 
στον ιστορικό Πόντο έχουν κα
ταστραφεί.

Όλα τα Ελληνικά χωριά με 
τις 1.134 εκκλησίες τους και τα 
960 σχολεία λεηλατήθηκαν και 
κάηκαν.

Περιουσίες αποκτημένες με
τά από αιώνες σκληρής δου
λειάς ληστεύθηκαν και ένας 
πληθυσμός 353.000 (κατά το 
Βαλαβάνη) ατόμων εξολο
θρεύτηκε από τη φωτιά και το 
ατσάλι.

Όμως στη συνείδηση των 
Ελλήνων του Πόντου η Γενο
κτονία δεν περιορίζεται μόνο 
στη φυσική εξόντωση του Ελ
ληνικού Χριστιανικού πληθυ
σμού και στη λεηλασία των πε

ριουσιών. Συνεχίζεται μέχρι 
και τις ημέρες μας με την κα
ταστροφή των μνημείων που 
είχαν απομείνει και που ανέ- 
δειξαν την πολιτιστική φυσιο
γνωμία του Ελληνικού Πό
ντου.

Συνεχίζεται με τη συστημα
τική αλλοίωση των στοιχείων 
και της ταυτότητας που μαρ
τυρούν το ιστορικό πέρασμα 
του Ελληνισμού στην περιοχή 
για 2.500 χρόνια και που έχουν 
βάλει βαθιά τη σφραγίδα του 
πολιτισμού σ’ ολόκληρο τον 
Εύξεινο Πόντο.

Η καθιέρωση από το Ελλη
νικό Κοινοβούλιο της 19ης 
Μαίου -ημέρα του έτους 1919 
κατά την οποία ο Μουσταφά 
Κεμάλ αποβιβάστηκε στη 
Σαμψούντα- ως ημέρα μνήμης 
της Γενοκτονίας των Ελλήνων

του Πόντου, αποτελεί κατοχύ
ρωση στο δικαίωμα της μνή
μης αλλά ταυτόχρονα και ένα 
ελάχιστο φόρος τιμής στις εκα
τοντάδες χιλιάδες αθώων θυ
μάτων. Τον ίδιο δρόμο θα έ
πρεπε να ακολουθήσουν αμέ
σως και όλοι οι Διεθνείς Ορ
γανισμοί που ιδρύθηκαν για να 
προστατέψουν την παγκόσμια 
ειρήνη.

Εάν η σημερινή Τουρκία θέ
λει να γίνει μέλος της μεγάλης 
δημοκρατικής οικογένειας που 
λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση 
και να συγκαταλέγεται ανάμε
σα στις χώρες της οφείλει να α
κολουθήσει το γερμανικό πα
ράδειγμα. Να παραδεχθεί τις 
γενοκτονίες που διέπραξε και 
διαπράττει και να ζητήσει συγ
γνώμη.

Η Ελλάδα απέδειξε ότι επι

θυμεί να ζήσει ειρηνικά με ό
λους τους λαούς της γης και 
πολύ περισσότερο με τους γεί- 
τονές της.

Όμως η λήθη δεν μπορεί να 
αποτελεί μέσο ειρηνικής συ
νύπαρξης και φιλίας των δύο 
λαών, όπως επίσης δεν μπο
ρεί να αποτελεί και κανένα α
πολύτως εμπόδιο το δικαίωμα 
στη μνήμη και στα ιστορικά 
γεγονότα. □

Επιμέλεια: 
Π.Υ. Γιώργος Χονδροματίόης, 

Πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων 
Ηριλι/οσίων 'ΟΙ ΤΡΑΝΤΕΛΛΗΝΕΓ

Πηγές:
1. "Τραγωδία του Πόντου" του 
Χαρ. Κανδηλάπτη
2. "Μικρασιατικός Ελληνισμός" 
του Κων/νου Φωτιάδη.
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Στον
ΑΙΩΝΙΟ ΦΡΟΥΡΟ

Όταν στις 27 Απριλίου 
του 1941 τα Ναζιστικά 
στρατεύματα κατοχής 
μπήκαν στη σκλαβωμένη ανοχύ

ρωτη Αθήνα, μια δύναμη κατα- 
κτητών ανέβηκε στον ιερό βρά
χο του Παρθενώνα. Αποστολή 
της ήταν να κατεβάσει την Ελ
ληνική σημαία και στη θέση της 
να υψώσει τη σβάστικα, το 
φρικτό ναζιστικό σύμβολο.

Το σύμβολο της ελληνικής ε
λευθερίας φύλαγε -τιμητικός πα
ραστάτης- ένας Έλληνας φαντά
ρος. Ο Πόντιος στην καταγωγή 
Κωνσταντίνος Κουκκίδης. Η τότε 
ελληνική στρατιωτική διοίκηση 
είτε τον είχε ξεχάσει -μέσα στη 
γενική διάλυση που ακολούθησε 
την κατάρρευση του μετώπου- εί
τε τον είχε αφήσει σκόπιμα χωρίς 
διαταγές, έρμαιο των σκληρών ω
ρών που κύλαγαν, αντιμέτωπο με 
τη μοίρα του και το Θεό, με μόνο 
κριτή και ανώτερό του τη δική 
του συνείδηση, ' τοις κείνων ρή- 
μασι πειθόμενον.

Ο απλός αυτός φαντάρος, ό
ταν στις 8.45 το πρωί έφθασαν 
μπροστά του οι κατακτητές της 
χώρας μας και με το δάκτυλο 
στη σκανδάλη των πολυβόλων 
τους τον διέταξαν να κατεβάσει 
το εθνικό μας σύμβολο, δεν έ
δειξε κανένα συναίσθημα. Δεν 
πρόδωσε την τρικυμία της ψυ
χής του. Ψυχρός , άτεγκτος και 
αποφασισμένος ... απλώς αρνή- 
θηκε! Οι ώρες της περισυλλο
γής, που μόνος του είχε περάσει 
δίπλα στη σημαία, τον είχαν ο
δηγήσει στη μεγάλη απόφαση:

“ΟΧΙ”! Αυτό μόνο πρόφερε 
και τίποτε άλλο. Μια απλή λέξη, 
με πόση όμως τεράστια σημασί
α και αξία. Η ελληνική μεγαλο
σύνη σε όλη την απλή μεγαλο
πρέπειά της, κλεισμένη μέσα σε 
δύο συλλαβές... Ξέρουν από αυ
τά οι Έλληνες...

Οι Γερμανοί το περίμεναν ... 
Είχαν λοιπόν προσχεδιάσει τις 
κινήσεις τους. Μια ξερή διαταγή 
του επικεφαλής τους έκανε ένα 
ναζιστή στρατιώτη να κινηθεί.

Ενώ οι συνάδελφοί του κρα
τούσαν ακίνητο τον Έλληνα 
μπροστά στις κάνες των όπλων 
τους, ο ναζί έκανε αυτός κανονική 
υποστολή ταυ συμβόλου της ελ
ληνικής ανεξαρτησίας και ελευθε
ρίας, τη δίπλωσε προσεκτικά, με 
σεβασμό και -σαν εκδήλωση φιλί
ας και εκτίμησης (έτσι είχε απο
φασίσει η προπαγάνδα τους)- την 
παρέδωσε στον Έλληνα.

Ατάραχο, με μια βαθειά απο
φασιστικότητα χαραγμένη στο 
πρόσωπό του, την πήρε το παλ- 
ληκάρι. Δεν είχε πού να την πα- 
ραδώσει, ούτε και σκόπευε να το 
κάνει. Τυλίχθηκε λοιπόν με αυ
τήν και, μπροστά στα κατάπλη
κτα μάτια των ναζί, που μαρμα- 
ρωμένοι από το αναπάντεχο δεν 
πρόλαβαν να αντιδράσουν, προ
χώρησε ως την άκρη του βρά
χου. Από κει - έχοντας την ελλη
νική σημαία σάβανο ιερό πάνω 
στο κορμί και βάλσαμο στην 
πληγωμένη του καρδιά- πήδησε 
στο κενό κάτω και κομματιά
στηκε, πάνω στα σκληρά ριζό
βραχα του ιερού Βράχου.

“Ου καταισχυνώ όπλα τα ιε
ρά, ουδ’ εγκαταλείψω τον Πα
ραστάτη...” τραγούδησαν εκεί
νη τη στιγμή, μαζί με την ψυχή 
του Κωνσταντίνου Κουκκίδη, 
και εκατομμύρια αιωνίων ελλη
νικών ψυχών. Ήταν οι ψυχές ε
κείνων που, από τη βαθειά αρ
χαιότητα- αυτόβουλα και ενσυ
νείδητα- είχαν κατά καιρούς θυ
σιαστεί για την ελληνική ελευ
θερία. Ήταν ψυχές που άψογα 
συντεταγμένες παρήλαυναν στον 
αττικό αιθέρα, μπροστά από τα 
δακρυσμένα για τη νέα θυσία 
που αντίκρυζαν μάτια των Κα
ρυάτιδων.

Άλλα μάτια δεν υπήρχαν να 
τους δουν και η θυσία του νέου 
ήρωα θα αργούσε πολύ να μα
θευτεί από τος σκλαβωμένους 
Έλληνες. Σημαιοφόρο στην πα
ρέλασή τους οι ψυχές αυτές εί
χαν την ψυχή του Κωνσταντίνου 
Κουκκίδη, του Έλληνα στρατιώ
τη από τον Πόντο, που με τον 
τρόπο του θανάτου του έγινε κή- 
ρυκας και σημαιοφόρος της ελ
ληνικής αντίστασης.

Η θυσία του όμως είχε και έ
να άμεσο αποτέλεσμα. Με δια
ταγή της γερμανικής στρατιωτι
κής διοίκησης, αποφασίστηκε 
αμέσως όπως, τόσο στο βράχο 
της Ακρόπολης όσο και στο Δη
μαρχείο της Αθήνας, ανεμίζει 
ελεύθερα η γαλανόλευκη -έστω 
και δίπλα στο μισητό σύμβολο 
της κατάκτησης, τη σβάστικα. 
Και σε λίγο το μέτρο αυτό επε
κτάθηκε και σε όλα τα ελληνικά 
δημόσια κτίρια. Αυτό ίσχυσε σε

όλη τη διάρκεια της Κατοχής 
και μόνο για την Ελλάδα!

Χάρη λοιπόν στη θυσία του 
Κωνσταντίνου Κουκκίδη, η ελ
ληνική σημαία παρέμεινε στην 
Ακρόπολη -αιώνιος φρουρός της 
- για να θυμίζει στην εχθρική ση
μαία της κατοχής πως εκείνη ή
ταν προσωρινή και πως αν τα χώ
ματα είχαν σκλαβωθεί, οι ψυχές, 
οι άνθρωποι και η ιστορία ήταν 
ελεύθερα και ήταν ελληνικά...

Σ’ αυτόν τον αιώνιο φρουρό 
του Παρθενώνα, τον περιφρονη- 
μένο σήμερα ήρωα, που το όνο
μά του ούτε καν αναφέρθηκε 
στις 18 Οκτώβρη του 1944 -οπό
τε η ελληνική σημαία υψώθηκε 
και πάλι μόνη και τελείως ελεύ
θερη στην Ακρόπολη- τον Έλ
ληνα αυτό φαντάρο που ούτε 
καν μνημονεύεται στη γιορτή 
της απελευθέρωσης της Αθήνας 
κάθε Οκτώβρη, σ’ αυτό το παλ- 
ληκάρι που όχι μόνο το άγαλμά 
του δεν υπάρχει πουθενά αλλά 
ούτε ένας ελληνικός δρόμος 
που να φέρει το όνομά του, ο τό
σο πρόωρα (21 ετών) χαμένος 
ποιητής Βασίλης Κουρής έχει 
αφιερώσει το παρακάτω ποίημα 
που περιέχεται στην ποιητική 
του συλλογή Ελληνικός Εσπερι
νός. (εκδ. "Πιτσιλός", Αθήνα 
1993, σελ. 158).

ΩΔΗ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΟ
ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Σ τω ν Μ ακάρων, 
όπου περιδ ιαβαίνεις τα νηοιά, 
είθε τον Α πόλλω να  
να ο  ’ ευφραι'ν ’ η λύρα, 
ανδρείε στρατιώτη.
Ωραίο να πεθαίνης για  την πατρίδα. 
Και σάβανό σου τη σημαία  
στο κ ορμ ί σου τυλ ιγμ ένη  να ’χεις, 
ωραίο είναι.
Τρόπαιαένδο&ιστημνήμη σου δε στήθηκαν, 
ου δ έ α γά λμ α τα  σου.
Μ α των Καρυάτιδων το δάκρυ
το μνήμα σου ες α εί θ ’αδαμαντοατολίξει
και ασπασμό στομέτωπό σου θ ’απαθέτουν,
γ ια  την ημέρα εκείνη,
π ου  τον βάρβαρον το ατσάλι
της Π αλλάδος καταπάτησε την πόλη,
και συ,
τη γα λα νόλευκ η  σφραγίζοντας
μ ε  το φ ιλ ί  σου,
στους ώ μους ετνλιξες
κι α π ’ το βράχο εκείνο
το άλμα έκανες προς την αθανασία,
“τοις κείνω ν πη'μασι πειθόμενος".

Σημείωση: Η ηρωική πράξη 
ως γεγονός δεν αμφισβητείται και 
έχει αναφερθεί στον ελληνικό και 
ξένο τύπο (Ισπανικό). Ερευνάται η 
καταγωγή του Κουκίδη.
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Τον Αστυνόμον Α ' Γεωργίου Μαλιαχόβα

Η τεκμηρίωση της ιστορικής αλήθειας με την παράλληλη διατήρηση και ενίσχυση της εθνικής μνήμης.
Η απότιση φόρου τιμής και η έμπρακτη αναγνώριση 

της παγκόσμιας προσφοράς του Ελληνισμού και των προγόνων μας.
Ο διαχρονικός του συμβολισμός σε όλες σχεδόν τις δύσκολες εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας, 

ως η απόλυτη απόσταση αγωνίσματος όπου η προσέγγιση των ατομικών ορίων 
γίνεται και ξαναγίνεται αναρίθμητες φορές.

Ο αγώνας των πρωταθλητών της ψυχικής αντοχής, που μετουσιώνεται απρόσμενα σε ολομέτωπη αντιμετώπιση 
με τον εαυτό τους, κόντρα στη μονοτονία και τη μοναξιά της διαδρομής 
όπου σε κάθε διασκελισμό αφουγκράξονται το σώμα και τη ψυχή τους.

Οι μοναδικές και ελεύθερες στιγμές τους, τις οποίες δεν μπορεί ποτέ κανείς να τους τις κλέψει.
Κανένα βαρύτιμο έπαθλο και καμία χρηματική αμοιβή δεν αξίζει περισσότερο 

από το θερμό χειροκρότημα και το αγκάλιασμα των δικών τους ανθρώπων στον τερματισμό.
Το μεγαλείο του εξαγνισμού της σκέψης και αυτής ακόμη της ψυχής τους, 

στις ανεπανάληπτες στιγμές που κουβεντιάζουν αληθινά με τον εαυτό τους, 
στοιχεία ξένα και απόμακρα στον αόρατο και επικίνδυνο αριβισμό 

που κουρδίζει και κινεί σήμερα “τα κουρδιστά ανθρωπάκια” στις σύγχρονες πίστες, 
όπου το “ευ αγωνίζεσθαι” φαντάζει γραφικό και αβέλτερο.

Γιατί, παραφράζοντας τον Αλεξανδρινό μας ποιητή, ο Μαραθώνιος δρόμος δίνει το ωραίο ταξίδι 
“το φθάσιμον εκεί είν' ο προορισμός”. Και όπως έγραψε ο εθνικός μας ποιητής 

“Εδώ δεν είναι νάμαι εγώ πάνω από σένα ή  εσν πάνω απόμε'να. Εδώ είναι νάναι ο καθένας μας πάνω α π ' τον εαυτό το ν’\ 
Αυτό ακριβώς είχαν κάνει πράξη πριν από δυόμισι χιλιάδες χρόνια περίπου, 

ο Μιλτιάδης και οι ένδεκα χιλιάδες γενναίοι στρατιώτες του, στην πεδιάδα του Μαραθώνα.
Ο καθένας τους στάθηκε πράγματι με ηρωισμό και αυτοθυσία πάνω από τον εαυτό του.

~W~ ταν αρχές Σεπτεμ- 
Β —I  βρίου του 490 π.Χ.

-JL  J i -  Στην πεδιάδα του 
Μαραθώνα, η κοσμοϊστορικής 
σημασίας μάχη μεταξύ των 
Ελλήνων και των Περσών, έχει 
τελειώσει. Ο Μιλτιάδης με το 
μεγαλοφυές στρατηγικό του 
σχέδιο, τις δέκα χιλιάδες Αθη
ναίους στρατιώτες και τους χί- 
λιους Πλαταιείς, έχει νικήσει

κατά κράτος τον υπερδεκαπλά- 
σιο στρατό των βαρβάρων, τις 
ορδές του Δάτι και του Αρτα- 
φέρνη.

Η πόλη της Αθήνας σώθηκε 
και μαζί της ολόκληρη η Ελλά
δα. Συγχρόνως απαλλάχτηκε 
από τα άμεσα διαγραφόμενο 
κίνδυνο επεκτατισμού του α
σιατικού βαρβαρισμού και ο 
τότε γνωστός κόσμος και δη οι

περιοχές της σημερινής Ευρώ
πης.

Μεταξύ των 192 ηρωικών 
Ελλήνων που έπεσαν κατά τον 
Ηρόδοτο στο πεδίο της μάχης, 
ξεχωριστή θέση κατέχουν ανά- 
μεσά τους, ο Καλλίμαχος, ένας 
εκ των δέκα στρατηγών και ο 
αδελφός του Αισχύλου, ο Κυ- 
νέγειρος.

Ο Καλλίμαχος συνέβαλε με

την οριακή του ψήφο να ορι
στεί ο Μιλτιάδης, κατά την πιο 
κρίσιμη στιγμή, ως αρχηγός 
της Μάχης. Ως αντάλλαγμα 
“απαίτησε” και πολέμησε στο 
πιο ασθενές και επικίνδυνο ση
μείο του Αθηναϊκού μετώπου, 
όπου και έπεσε ηρωικά.

Ο Κυνέγειρος φονεύθηκε 
στην ηρωική και ανεπανάλη
πτη προσπάθειά του να αιχμα-
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λωτίσει ένα περσικό πλοίο, συ
γκροτώντας το με τα δόντια 
και αφού προηγουμένως, στην 
ίδια προσπάθεια, του έκοψαν 
διαδοχικά τα χέρια. Πιο ψηλά 
δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι 
κάποιος από τον εαυτό του, ό
ταν με αυταπάρνηση και ηρωι
σμό υπερασπίζει “με νύχια και 
με δόντια” τα όσια και τα ιερά 
της Πατρίδας του.

Σε καμία όμως περίπτωση 
δεν πρέπει να μας διαφεύγει ο 
“ 193ος” ήρωας της πιο μεγά
λης μάχης μέχρι σήμερα, αν 
και ο ίδιος δεν “είχε την ξεχω
ριστή τιμή” να πέσει στο πεδίο 
αυτής.

Είναι ο ηρωικός ημεροδρό
μος Φειδιππίδης, ο αγγελιοφό
ρος της νίκης και αναμφίβολα 
ο πιο ένδοξος στην Ιστορία μα- 
ροθωνοδρόμος.

Σε μια συγκινητική και ηρω
ική υπερπροσπάθεια, όχι μόνο 
πήγε και γύρισε τρέχοντας στη 
Σπάρτη για να ζητήσει βοή
θεια, αλλά όταν γύρισε άπρα
κτος, δεν απέφυγε, αν και ήταν 
δικαιολογημένος από την εξα
ντλητική του προσπάθεια, να 
πολεμήσει με ηρωισμό στη νι
κηφόρα μάχη εναντίον των ε
χθρών της πατρίδας του.

Αυτό όμως δεν του ήταν 
“αρκετό”. Αμέσως μετά το πέ
ρας της μάχης το πρώτο που 
σκέφθηκε ήταν να λυτρώσει α
πό το φόβο και την αγωνία της 
αβεβαιότητας, για την έκβαση 
της μάχης, τους περιμένοντας 
στην Αθήνα συμπατριώτες 
του.

Φορώντας την πανοπλία 
του, για να μη νομισθεί ως ρί
ψασπις και θέλοντας να ξεπε- 
ράσει ακόμα και αυτή του τη 
σκέψη, ξεκίνησε τρέχοντας για 
την Αθήνα.

Εξαντλημένος από την υπερ
προσπάθεια, αλλά ευτυχισμέ
νος που να κατάφερε, φθάνει ε
πιτέλους μπροστά στους συ
μπατριώτες του μαζί με το λυ
τρωτικό και ανεπανάληπτο 
ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ, πέρασε την 
ίδια στιγμή και ο ίδιος στην α
θανασία μαζί με τον Καλλίμα
χο, τον Κυνέγειρο και όλους 
τους άλλους ανώνυμους αλλά 
ηρωικά πεσόντες μαραθωνο
μάχους. Ίσως ο ενδοξότερος 
και ο πλέον ζηλευτός θάνατος.

Α θήνα 1896. Η αναβίω
ση των Ολυμπιακών

__ Αγώνων στη χώρα μας
και δη στο Καλλιμάρμαρο εί
ναι γεγονός.

Μετά από 2.386 χρόνια, η η
ρωική μορφή και το αξεπέρα
στο παράδειγμα του Φειδιππί
δη, του αγγελιοφόρου με τον 
“θανατηφόρο” άθλο του ΝΕ- 
ΝΙΚΗΚΑΜΕΝ, εμπνέει και ο
δηγεί.

Ο Γάλλος φιλέλληνας Μιχα
ήλ ΜΠΡΑΕΛ, συνεργάτης του 
πρώτου προέδρου της ΔΟΕ, 
μεγάλου Έλληνα της Ευρώπης, 
Δημητρίου ΒΙΚΕΛΑ, αποτίο- 
ντας φόρο τιμής στην Παγκό
σμια προσφορά του Ελληνι
σμού και των ενδόξων προγό
νων μας και εμπνευσμένος από 
την ηρωική μορφή του αθάνα
του ημεροδρόμου Φειδιππίδη - 
χωρίς ίχνος υποψίας για προ
σπάθεια απομυθοποίησης - 
προτείνει και καθιερώνεται, α
πό τότε μέχρι και σήμερα, ο 
Μαραθώνιος δρόμος ως Ολυ
μπιακό αγώνισμα.

Ήταν η πιο μεγαλειώδης και 
“ιστορικά αποδεκτή” παρά
φραση στο αθάνατο επίγραμμα 
του Συμωνίδη! (Ελλήνων - 
“και Ευρωπαίων” - προμαχού- 
ντες Αθηναίοι Μαραθώνι Χρυ- 
σοφόρων Μήδων εστόρεσαν 
δύναμιν).

Σε λίγο ο Σπύρος Λούης, με 
το δικό του ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ 
μας κάνει υπερήφανους και γί
νεται ο πρώτος, μέχρι και σή
μερα, Έλληνας Ολυμπιονίκης 
Μαραθωνοδρόμος, ταξιδεύο
ντας με τα φτερά του θρύλου 
στην αέναη ροή του χρόνου.

Α πό τότε χιλιάδες είναι 
οι μαραθωνοδρόμοι 
_  __που ήρθαν και εξακο

λουθούν να έρχονται απ’ όλο 
τον κόσμο στη χώρα μας για να 
τρέξουν στην “κλασσική όπως 
λέγεται διαδρομή των 42.195 
μέτρων, αδιαφορώντας ως 
προς τη σχέση μεταξύ της δια
δρομής του αγγελιοφόρου του 
ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ και αυτής 
του Ολυμπιακού Μαραθωνίου, 
όπως καθιερώθηκε το 1896.

Εμπνευσμένοι και αυτοί απ’ 
το παράδειγμα φιλελληνισμού 
του Μιχαήλ ΜΠΡΑΕΛ, έρχο
νται να τρέξουν πάνω στ’ α

χνάρια του ευκλεή Φειδιππίδη, 
ως ευλαβείς προσκυνητές στον 
τόπο που γεννήθηκε ο Ολυμπι
σμός και δημιουργήθηκε ένας 
αξεπέραστος πολιτισμός, από 
ανθρώπους με υψηλό φρόνη
μα, θεμελιωμένο στον ελεύθε
ρο βίο και την πίστη τους στις 
πανανθρώπινες αξίες και ιδανι
κά.

Δεν είναι βέβαια μόνον αυ
τοί που θέλουν, πέρα και πάνω 
από κάθε προσωπική και οικο
νομική δυσκολία και επιβά
ρυνση, να πούνε το δικό τους 
ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ στο Καλλι
μάρμαρο της Αθήνας.

Είναι τα εκατομμύρια των α
θλητών σ’ όλο τον κόσμο, οι ο
ποίοι γοητευμένοι από την ι
στορία του αγωνίσματος, αλλά 
και από την πρόκληση του α
πόλυτου της διανυόμενης από
στασης, ασχολούνται ερασιτε
χνικά με τον Μαραθώνιο δρό
μο.

Είναι όλοι αυτοί που το πα
ράδειγμα του Φειδιππίδη σε 
συνδυασμό με την πρόταση 
του Μιχαήλ ΜΠΡΑΕΛ, μας δί
νει το δικαίωμα να τους χαρα
κτηρίσουμε τουλάχιστον Φι
λέλληνες.

Γιατί ο Μαραθώνιος δρόμος 
στις διαστάσεις του ιστορικού 
και ουσιαστικού του συμβολι
σμού, ως αγώνισμα αναγγελίας 
νίκης, παραπέμπει διαχρονικά 
και αδιάψευστα, στην αναμφι
σβήτητη διαπίστωση ότι στη 
σύγκρουση δύο πολιτισμών 
και δύο τρόπων ζωής, επιβάλ
λεται κατά κανόνα εκείνος που 
είναι θεμελιωμένος στην ελευ
θερία. Υπενθυμίζει και παρα
πέμπει στο εργαστήριο του ά
φθαστου εκείνου πολιτισμού, 
που δημιουργούσε άριστους 
πολίτες με υψηλά και υπέροχα 
ιδανικά, διαμορφούμενα σε 
μια ιδανική πολιτεία η οποία 
“ου ζηλούση τους νόμους των 
πέλας” , όπου “το εύδαιμον το 
ελεύθερον, το δ ’ ελεύθερον εύ- 
ψυχον εστίν”.

Σ την εποχή μας όπου οι 
αξίες αμφισβητούνται 
_____(και το αθλητικό πνεύ

μα εμπορεύεται, το δε αυτονό
ητο περιθωριοποιείται και 
χλευάζεται κατά τρόπο αηδίζο- 
ντα, ο Μαραθώνιος δρόμος ε

ξακολουθεί να συμβολίζει το 
δύσκολο και σκληρό αγώνα 
της ζωής, τον οποίο για να κερ
δίσει κανείς, χρειάζεται θάρ
ρος, αυτοπεποίθηση, δύναμη 
θέλησης, άκαμπτη αποφασι
στικότητα, φρόνηση και γεν
ναιότητα. Χρειάζεται σε τελι
κή ανάλυση να επιστρατεύσει 
και να θέσει σε κίνηση όλες τις 
πνευματικές, ψυχικές και ηθι
κές του αρετές, όλες του τις ι
κανότητες.

Γιατί εδώ εκείνο που πράγ
ματι χρειάζεται “είναι να είναι 
ο καθένας πάνω από τον εαυτό 
του” στο δύσκολο “Μαραθώ
νιο της ζωής” με τις ατέλειωτες 
αφετηρίες, που η κάθε μία δί
νει το δικό της “ωραίο ταξίδι” 
και που όλες έχουν τον ίδιο 
προορισμό. Το φθάσιμο στο 
Στάδιο, το φθάσιμο στην ολο
κλήρωση της επιτυχίας στη ζω
ή, με πολύ κόπο, αλλά με ικα
νοποίηση και αξιοπρέπεια. □

Υ.Γ. Ο Αστυνόμος κ. Γεώργιος 
Μαλιαχόβας, έχει τρέξει από το 
1975 έως 17-10-1999, 21 αγωνι
στικούς μαραθώνιους, εκ των οποί
ων οι 15 στην κλασσική διαδρομή 
(Πανελλήνια Πρωταθλήματα, Βαλ
κανικό, Πανευρωπαϊκό και Παγκό
σμιο Πρωτάθλημα Αστυνομικών). 
Οι προπονητικοί μαραθώνιοι, λό
γω συμμετοχής σε αγώνες υπεραπο- 
στάσεων - δύο συμμετοχές με επιτυ
χία στα 100 χιλ/τρα - ξεπερνούν 
τους 50. Στις 4-12-1999 αγώνας 60 
χιλ/τρων που αποτελεί πρόκριση 
για τη συμμετοχή τον Σεπτέμβριο 
του 2.000 στο “ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ (Α
ΘΗΝΑ - ΣΠΑΡΤΗ, 245 χιλ/τρα).
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλης 
Χρυσοχοϊδης την 26 και 27.4.2000 
πραγματοποίησε υπηρεσιακές επισκέψεις 
στα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Α’ και 
ΕΓ Φιλιατών, Δελβινακίου, Πωγώνιανης, 
Νεστορίου και Πρεσπών.

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στις εγκαταστάσεις της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας η 
πρακτική άσκηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τα συνθετικά ναρκωτικά και την κα
ταπολέμηση των παράνομων εργαστηρίων παρασκευής τους.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Γενικού Χημείου του κρά
τους και με τη συνδρομή και συμμετοχή όλων των Αρχών που συνεργάζονται στην κα
ταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών (Ελληνικής Αστυνομίας, Τελωνεία, Σώμα 
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, Γενικό Χημείο του κράτους, Εισαγγελικές Αρχές, 
Υπουργείο Υγείας, Εργαστήριο Τοξικολογίας καθώς και ειδική ομάδα από την 
Europol).

Στα πλαίσια του προγράμματος υπήρξε πλήρης επιστημονική ενημέρωση για τα συν
θετικά ναρκωτικά και τις πρόδρομες ουσίες που χρειάζονται για την παρασκευή συνθε
τικών ναρκωτικών, για τις μεθόδους παρασκευής συνθετικών ναρκωτικών, για τις στρα
τηγικές διερεύνησης και εισβολής σε παράνομα εργαστήρια, καθώς και τεχνικές εξάρ
θρωσης των παράνομων εργαστηρίων.

ΔΟΚΙΜΟΙ
ΔΟΤΕΣ ΜΥΕΛΟΥ ΟΣΤΩΝ

Εθελοντές δότες μυελού οστών έγιναν 
πρόσφατα 150 δόκιμοι της Σχολής Αξιω
ματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

Με αφορμή την περίπτωση του μικρού 
Ανδρέα από την Κύπρο που αντιμετώπιζε 
σοβαρό πρόβλημα υγείας οι δόκιμοι αξιω
ματικοί προσφέρθηκαν για δειγματολη
πτικό αιματολογικό έλεγχο ώστε να προσ
διοριστούν τα ισπκά αντιγόνα (H.L.A.) τα 
οποία καταχωρήθηκαν στην Αθηναϊκή 
Δεξαμενή Εθελοντών που λειτουργεί στο 
Νοσοκομείο - Μαιευτήριο ‘Έλενας Βενι- 
ζέλου” και μέσω αυτής στη Διεθνή Τρά
πεζα.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
ΣΤΗΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτη
σης των σπουδαστών του Τμήματος Ξέ
νων Γλωσσών της Σχολής Μετεκπαίδευ
σης Θεσσαλονίκης. Οι σπουδαστές παρα
κολούθησαν την Β’ και Γ’ βαθμίδα της αγ
γλικής γλώσσας για ένα εξάμηνο. Στη σύ
ντομη ομιλία του ο διοικητής της Σχολής 
Αστυνόμος Α' Αντώνιος Μπαμιατζής συ- 
νεχάρη τους αποφοίτους και τους κάλεσε 
να βελτιώσουν τις προσφερόμενες υπηρε
σίες προς τον ελληνικό λαό.

Τα πτυχία στους αποφοίτους απέδωσε ο 
Δ/ντής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Ταξί- 
αρχος κ. Ιωάννης Παναγόπουλος. Στην τε
λετή παραβρέθηκαν ο Επιθεωρητής Αστυ
νομίας Κεντρικής Μακεδονίας Ταξίαρχος 
κ. Χρήστος Λίβανος, ο βοηθός Γ.Α.Δ. 
Θεσσαλονίκης Αστυν. Δ/ντής κ. Ίκαρος 
Γιακοβής, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιω
ματικών Κεντρικής Μακεδονίας Αστυν. 
Δ/ντής κ. Ευστράτιος Κυριακίδης, ο Πρό
εδρος και ο Γεν. Γραμματέας του Σωμα
τείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσα
λονίκης κ.κ. Γεώργιος Αναστασιάδης και 
Ηλίας Βασιλάκης, οι καθηγητές της Σχο
λής και συγγενείς των αποφοίτων.

1 » Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η  Α Κ Α Δ Η Μ ΙΑ  Λ I I
I ΣΧΟΛΗ Μ Ε Τ Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η Σ -Ε Π ΙΜ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ  1

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ  \

ΔΙΕΘΝΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προ
γράμματος της Σχολής Αξιωματικών 
πραγματοποιήθηκε διάλεξη με θέμα “Το

πλέγμα αρχών και κανόνων του Διεθνούς 
Ανθρωπιστικού Δικαίου - Εφαρμογή του 
Δικαίου σε περίοδο ειρήνης και σε περίο
δο συρράξεων” με ομιλητές τους Γεν. 
Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του

Υπουργείου Εξωτερικών Στέλιο Περράκη 
και την δικηγόρο ειδική σε θέματα Διε
θνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Μαρία Μα- 
ρούδα.

Έληξε πρόσφατα η εξάμηνη περίοδος ε
πιμόρφωσης του Τμήματος Ξένων Γλωσ
σών της Σχολής Μετεκπαίδευσης Νέας 
Φιλαδέλφειας.

Ο διοικητής της Σχολής Αστυν. Δ/ντής 
κ. Χρήστος Ρήγας στην ομιλία τους τόνισε 
την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης των γνώ
σεων των αστυνομικών και τις προσπά
θειες που καταβάλλονται προς αυτήν την 
κατεύθυνση από τη Σχολή Μετεκπαίδευ
σης και Επιμόρφωσης καθώς και την εντα
τικοποίηση της επιμορφωτικής διαδικασί
ας.

Η τελετή απονομής των πτυχίων στους 
αποφοίτους έγινε παρουσία του Δ/ντή της 
Αστυνομικής Ακαδημίας Ταξιάρχου κ. 
Σπυρίδωνα Δράκου, του υποδιοικητή της 
Σχολής Εθνικής Ασφάλειας Αστυν. Υ- 
ποδ/ντή κ. Γεωργίου Σκρέκα, των καθηγη
τών της Σχολής, φίλων και συγγενών των 
αποφοίτων.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΑΑΛΙΑ

Οι σπουδαστές της Σχολής Εθνι
κής Ασφάλειας με επικεφαλής τον 
Αστυν. Δ/ντή Δημήτριο Χρονόπουλο 
πραγματοποίησαν πενθήμερο εκπαι
δευτικό ταξίδι στην Ισπανία και στην 
Γαλλία.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επι- 
σκέφθηκαν το τηλεπικοινωνιακό κέ
ντρο της Ισπανικής Αστυνομίας στο 
Escoreal, την Αστυνομική Ακαδη
μία της Ισπανίας στην πόλη Avila, το 
Αρχηγείο της Ισπανικής Αστυνομί
ας, τον καθεδρικό ναό στο Τολέδο 
και τα αριστουργήματα του Ελ Γκρέ- 
κο (Δομίνικου Θεοτοκόπουλου), την Αστυνομική Ακαδημία Ισπανίας. Έδρα AVILA

ελληνική πρεσβεία στη Μαδρίτη, την 
Εθνική Αντιτρομοκρατική Διεύθυν
ση στο Παρίσι, την Υπηρεσία Αμε
σης Επέμβασης σε τρομοκρατικές ε
νέργειες, το Αρχηγείο της Γαλλικής 
Αστυνομίας και το μουσείο του Λού
βρου.

Στις εθιμοτυπικές επισκέψεις που 
έγιναν στις Αστυνομικές Υπηρεσίες 
της Ισπανίας και της Γαλλίας προ- 
σφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα εκα
τέρωθεν.

Δεξίωση στην Ελληνική Πρεσβεία .

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών 
Ν. Χειμωνιού Ορεστιάδας “Τα Ζαλουφιώ- 
τικα”, διοργάνωσε στο προαύλιο του οική
ματος του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης 
Χειμωνιού Ορεστιάδας γιορταστική εκδή
λωση για να καλωσορίσουν τους Συνορια
κούς Φύλακες.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελένη Θεο- 
δωρακοπούλου, η οποία επιμελήθηκε την 
όλη διοργάνωση σε συνεργασία με την 
Α.Δ. Ορεστιάδας, αφού καλωσόρισε τους 
παρευρισκομένους, αναφέρθηκε στην ι
στορία του χωριού και στη συνέχεια χαιρε
τισμούς απηύθυναν ο Α.Δ. Ορεστιάδας κ. 
Κωνσταντίνος Λύτρας, ο Δήμαρχος Ορε
στιάδας, ο Έπαρχος Β. Έβρου και ο Πρόε
δρος του Τοπικού Συμβουλίου Ν. Χειμω
νιού.

308 -  Αστυνομική Επιθεώρηση - Μάιος 2000



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Τ.Δ.Α. Κομοτηνής

Για μια ακόμα φορά συνεχίσθηκε η εθε
λοντική αιμοδοσία των Δοκίμων Αστυφυ
λάκων του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής, πράξη που 
αποτυπώνει την κοινωνική ευαισθησία 
των εκπαιδευομένων και αποτελεί αντικεί
μενο ευμενέστατων σχολίων.

Τ.Δ.Α. Ξάνθης

•  Πραγματοποιήθηκαν στο κλειστό 
Δημοτικό Γυμναστήριο “Αλέξανδρος 
Μπαλτατζής” στην Ξάνθη αγώνες πετο- 
σφαίρισης μεταξύ των ομάδων των Δοκί
μων Αστυφυλάκων που συγκροτήθηκαν 
από τα Τ.Δ.Α. Ξάνθης, Κομοτηνής και Δι
δυμοτείχου. Η διοργάνωση έγινε με σκο
πό την καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας 
και της συναδελφικότητας των εκπαι- 
δευομένων και αποτέλεσε ευχάριστη νότα 
στα πολιτιστικά δρώμενα της τοπικής κοι
νωνίας.

•  Χορευτική ομάδα πενήντα Δοκίμων 
Αστυφυλάκων του οικείου Τ.Δ.Α. συμμε
τείχε στις “Θρακικές Λαογραφικές Εορ
τές” παρουσιάζοντας πλούσιο πρόγραμμα 
παραδοσιακών χορών όλων των περιοχών 
της πατρίδας μας με παραδοσιακές στολές 
που παραχώρησε η Οικοκυρική Σχολή της 
πόλης.

•  Πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμο
δοσία των Δοκίμων όπου συγκεντρώθη
καν συνολικά 233 φιάλες αίματος που 
προσφέρθηκαν στην Τράπεζα Αίματος της 
Ελληνικής Αστυνομίας.
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Τ.Δ.Α. Ρέθυμνου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δα
σοπονία οι εκπαιδευόμενοι του Τ.Δ.Α. 
δενδροφύτευσαν ένα τμήμα της περιοχής 
“Γιους Κάμπου” του Δήμου Συμβρίτου, ό
που διαμορφώνεται πάρκο με ποικιλίες δέ
ντρων απ’ όλη την Ελλάδα.

ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΣ 
ΔΡΑΧΜΗ - ΔΡΑΧΜΗ

Τα Αστυνομικά Τμήματα ΟΑΚΑ και 
Νέας Φιλαδέλφειας συνέλεξαν περίπου ε
νάμισι] εκατομμύριο δραχμές από τα κέρ
ματα τον φιλάθλων που είχαν παρακρατη
θεί προκειμένου να παρακολουθήσουν α
θλητικές συναντήσεις, τα οποία διέθεσαν 
προς ενίσχυση του ΠΙΚΠΑ Πεντέλης, του 
Σικιαριδείου Ιδρύματος Αμαρουσίου και 
του παιδικού χωριού “ΣΟΣ” Βάρης. Στην 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε αί
θουσα του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέ
ντρου Αθηνών, παρέστησαν ο Ταξίαρχος 
Ιωάννης Ριζάς, ο Αστυν. Δ/ντής Γεώργιος 
Μακρυαλέας, ο Αστυν. Δ/ντής Ιωάννης 
Σέρρας, ο Αστυν. Υποδ/ντής Κωνσταντί
νος Μπαλάσης και εκπρόσωποι των Ιδρυ
μάτων που παρέλαβαν τις δωρεές.

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

Σε αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου 
του Δήμου Κηφισιάς πραγματοποιήθηκε η 
ετήσια τελετή βράβευσης αριστούχων μα
θητών και μαθητριών Γυμνασίου - Λυκεί
ου που είναι τέκνα του προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετούν 
στην περιφέρεια που καλύπτει ο Όμιλος 
Φίλων Αστυνομίας Βορείων Προαστίων - 
Πολιτιστικός Όμιλος Αττικής. Η περιφέ
ρεια που καλύπτει ο Όμιλος ξεκινάει από 
την περιοχή του Γηροκομείου και φθάνει 
μέχρι την Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας 
καλύπτοντας ακόμα και τον Ωρωπό.

Συνολικά βραβεύθηκαν 46 παιδιά που 
πέτυχαν βαθμούς από 18, 7/13 και άνω. 
Τις τιμητικές περγαμηνές απένειμε ο Σε- 
βασμιότατος Μητροπολίτης Αττικής κ.κ. 
Παντελεήμων και τα χρηματικά έπαθλα 
παρέδωσε ο Δ/ντής της Δ/ντης Αστυνομί
ας Ανατολικής Αττικής Ταξίαρχος κ. Ιω
άννης Ριζάς. Τα χρηματικά έπαθλα καλύ
φθηκαν από το ταμείο του Ομίλου και από 
συνεισφορές φίλων και συμπαραστατών.

Μετά το τέλος της βραβεύσεως ο πρόε
δρος του Ομίλου κ. Παναγιώτης Μανωλό- 
πουλος παρέδωσε στον Δ/ντή του Α.Τ. 
Κηφισιάς κ. Δημήτριο Μπουλούκο τα

κλειδιά μιας μοτοσικλέτας περιπολίας, ο- εισφορές των Κηφισιωτών όπως και τα 
λοκληρώνοντας την προσφορά του Ομί- δύο περιπολικά που είχαν παραδοθεί το 
λου. Η αγορά της μοτοσικλέτας έγινε από Δεκέμβριο του 1999.
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ΑΓΩΝΕΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΕΤΟΥΣ 2000

Τη δεύτερη θέση στην τελική κατάταξη 
κατέλαβε η ομάδα σκοποβολής των Δοκί
μων Υπαστυνόμων στους αγώνες που έγι
ναν πρόσφατα στο Σκοπευτήριο Βύρωνα, 
παρουσία του Υπαρχηγού του Σώματος 
Αντιστρατήγου κ. Γεωργίου Πλάκα και 
του Δ/ντή της Αστυνομικής Ακαδημίας 
Ταξιάρχου κ. Σπυρίδωνος Δράκου. Οι Δό
κιμοι Υπαστυνόμοι επέδειξαν ιδιαίτερη ε
πιμέλεια κατά τη διάρκεια των προπονή
σεων και αγωνιστικότητα κατά τη διάρ
κεια των αγώνων αποσπώντας τα συγχα
ρητήρια των συναθλητών τους.

Τα ομαδικά και ατομικά μετάλλια που 
απέσπασαν οι Δόκιμοι έχουν ως εξής: Πα
ναγιώτης Καλοπήτας (χρυσό μετάλλιο - α
εροβόλο πιστόλι), Αικατερίνη Τσιρέλη 
(χρυσό μετάλλιο - αεροβόλο τυφέκιο), 
Ευάγγελος Κουρής (τρία αργυρά και δύο 
χάλκινα μετάλλια), Απόστολος Περιστέ- 
ρης (τρία αργυρά), Παναγιώτης Σαφαρί- 
κας (ένα αργυρό), Μαρία Ντουλάκη (ένα 
αργυρό), Κυριάκος Καμπάνης (ένα αργυ
ρό), Δημήτριος Βλαχόπουλος (ένα αργυ
ρό), Βασίλειος Τσιάκας (ένα αργυρό), Α
λέξανδρος Μπαβέλης (ένα αργυρό), Νικό
λαος Κουτσοδήμας (ένα χάλκινο), Γεώρ
γιος Μέλλου (ένα χάλκινο), Ευανθία Τζώ- 
τζου (ένα χάλκινο), Νικόλαος Τσιατής (έ
να χάλκινο).

ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο και
ρό στο ΕΑΚ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης 
το 2ο πρωτάθλημα μπάσκετ Σωμάτων Α
σφαλείας και οργανισμών Θεσσαλονίκης 
με την επωνυμία “Γιάννης Παρχαρίδης” 
στη μνήμη του συναδέλφου που έπεσε στο 
καθήκον την 23.4.1997 και συμμετείχαν οι 
ομάδες του Α’ Τμ. Τροχαίας, το ΕΚΑΒ 
Θεσσαλονίκης, το Λιμεναρχείο και η Θε
ραπευτική Κοινότητα “Ιθάκη”.

Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα του Α’ 
Τμ. Τροχαίας η οποία κέρδισε την ομάδα 
του Λιμενικού Σώματος.
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Μεγάλη επιτυχία ση
μείωσε η συνάντηση των 
αποφοίτων της σειράς 
του 1980 από τη Σχολή  
Αξιωματικών.

Η συνάντηση γίνεται 
κάθε χρόνο με σκοπό την 
σύσφιγξη των σχέσεων 
που ο χρόνος δεν κατά- 
φερε να σβήσει όπως 
διαπιστώνεται από την 
μεγάλη προσέλευση των 
σημερινών Αστυνόμων 
και Αοτυν. Υποδιευθυ
ντών.

ΤΡΡΡΕΙ

Στιγμιότυπο από τη βράβευση του μαραθω
νοδρόμου Αρχιφύλακα του Τ.Τ. Σερρών Φωτί
ου Χατζηγιαννίδη από τον Ό μιλο Φίλων Κλα
σικού Αθλητισμού Σερρών.

Τα Δ.Σ. Γ ω ν  πέντε Ροταριανών Ομίλων 
της Θεσσαλονίκης σε ειδική εκδήλωση που έ
γινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης βρά
βευσαν τους Αστυφύλακες Γεώργιο Καρα- 
φωτίου και Αλέξανδρο Κανλή της Α/νσης Ά
μεσης δράσης Θεσσαλονίκης διότι επιδεικνύ
οντας υψηλό αίσθημα ευθύνης, εξέθεσαν α
ποδεδειγμένα της ζωή τους σε κίνδυνο σώζο
ντας τον 75χρονο Παναγιώτη Κοντόπουλο α
πό βέβαιο πνιγμό.

Ώρα εικαστικής δημιουργίας για  τις α
παιτήσεις του διαγωνισμού ζωγραφικής που 
διοργάνωσε, μετά βραβείων, η Τ.Δ. της 
Δ.Ε Α . Λάρισας με θέμα τα σύγχρονα προ
βλήματα.

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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ΪΜ ?

Τον Αστυνόμον Λ ' (ΥΓ) Αθανασίου X. Μπαδέκα 
Χειρουργόν Ορθοπαιδικον Τραυματολόγον 

(Ειδικευμένου σε παθήσεις και αθλητικές κακώσεις 
τον άκρου πόδα και της ποδοκνημικης στις ΗΠΑ. 

FOOT AND ANKLE FELLOWSHIP, USA).

Οι αθλητικές κακώσεις 
του άκρου πόδα και 
της ποδοκνημικης εί

ναι πολύ συχνές στους αθλητές 
όπως και η απογοήτευση επί
σης, όταν οι αθλητικές δρα
στηριότητες εξαιτίας του τραυ
ματισμού θα πρέπει να μειω
θούν ή να σταματήσουν για έ
να διάστημα έως ότου ο τραυ
ματισμός αποθεραπευτεί.

Στην περίπτωση αυτή ο ά- 
κρος πόδας έχει μία ιδιαιτερό
τητα. Πάνω σε αυτόν στηρίζε
ται και πάνω σε αυτόν φέρεται 
όλο το σώμα του αθλητή, έτσι 
οι φορτίσεις που διαβιβάζο
νται είναι πολλαπλάσιες του 
σωματικού βάρους και της επι
τάχυνσης την οποία αναπτύσ
σει ο αθλητής. Συνεπώς έχου
με πολύ μεγαλύτερη καταπό- 
νηση και μεταφορά δυνάμεων 
της ποδοκνημικης και του ά
κρου πόδα από τα άλλα μέρη 
του σώματος γεγονός που κά
νει την αποκατάσταση πιο δύ
σκολη και την αποφόρτιση πιο 
απαραίτητη.

Στους αθλητές οι κακώσεις 
του άκρου πόδα και της ποδο- 
κνημικής μπορούν να χωρι
στούν σε τρεις γενικές κατηγο
ρίες:

α) τις οξείες κακώσεις 
β) τα χρόνια σύνδρομα 
γ) και τα σύνδρομα από υ- 

πέρχρηση ή καταπόνηση.
Επιδημιολογικά οι κακώσεις 

του άκρου πόδα και της ποδο- 
κνημικής μαζί αποτελούν το

31% του συνόλου των αθλητι
κών κακώσεων που συμβαί
νουν στους αθλητές. Αναλυτι
κά μπορούμε να δούμε στον 
παρακάτω πίνακα τα ποσοστά 
των κακώσεων του άκρου πό
δα και της ποδοκνημικής σε 
κάποια από τα πιο γνωστά α
θλήματα.

Όπως βλέπουμε η ορειβασί
α καταπονεί δραματικά τα κά
τω άκρα, από τα πιο διαδεδομέ

να αθλήματα το μπάσκετ και το 
ποδόσφαιρο καταπονούν την 
ποδοκνημική ιδιαίτερα και οι 
αγώνες δρόμου και ο χορός τον 
άκρο πόδα περισσότερο.

Οι αιτιολογικοί παράγο
ντες που δυνητικά μπο

ρούν να οδηγήσουν στον τραυ
ματισμό του αθλητή στον άκρο 
πόδα και την ποδοκνημική εί
ναι αρκετοί και αυτοί επιγραμ
ματικά είναι:
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α) οι εμβιομηχανικές παραλ
λαγές και ανωμαλίες στον ά
κρο πόδα και την ποδοκνημι- 
κή. Μία βλαισοπλατυποδία ή 
κάποιος ελαφρός υπερπρηνι- 
σμός του άκρου πόδα που στον 
φυσιολογικό πληθυσμό δεν έ
χουμε παθολογική κλινική εκ
δήλωση σε ένα αθλητή του 
στίβου κυρίως μπορεί να οδη
γήσει σε υπερδιάταση του α
χίλλειου τένοντα και του οπι
σθίου κνημιαίου με αποτέλε
σμα τενοντίτιδες, τενοντοελυ- 
τρίτιδες ή και ρήξεις των παρα
πάνω τενόντων.

β) Ελαστικότητα, έλλειψη ε
λαστικότητας κυρίως στην πο- 
δοκνημική με αδυναμία πλή
ρους ραχιαίας κάμψης μπορεί 
να οδηγήσει σε επίμονο άλγος 
στον πρόσθιο πόδα και δη
μιουργία πρόσθιων οστεοφύ
των με αποτέλεσμα περισσότε
ρο περιορισμό της κίνησης. 
Σκιέρ και δρομείς είναι οι πε
ρισσότερο ευάλωτοι σε τέτοια 
σύνδρομα. Η υπερελαστικότη- 
τα μπορεί και αυτή να οδηγή
σει σε δυσάρεστες καταστά
σεις όπως συχνά διαστρέμματα 
και εξαρθρήματα.

γ) Η μυϊκή ισχύς παίζει 
σπουδαίο ρόλο στις κακώσεις 
του άκρου πόδα. Είναι γνωστό 
ότι αθλητές με αδύναμους πε- 
ρονιαίους τένοντες είναι πολύ 
πιο επιρρεπείς σε διαστρέμμα
τα, βέβαια τα περισσότερα 
προβλήματα δημιουργούνται 
από τις μυϊκές ανισορροπίες.

δ) Υπόδηση και ορθωτικά 
πέλματα. Η ροπή που δημιουρ
γεί το σώμα μας στο πέλμα του 
αθλητικού υποδήματος είναι έ
νας πολύ σημαντικός παράγο
ντας που μπορεί να οδηγήσει 
σε τραυματισμό, όπως επίσης 
και η σωστή εφαρμογή του, η 
ποιότητα του υλικού από το ο
ποίο είναι κατασκευασμένο 
και η ανατομία του είναι παρά
γοντες που μπορούν να οδηγή
σουν ή να προλάβουν ένα 
τραυματισμό. Τα ορθοπεδικά 
πέλματα ειδικά κατασκευα
σμένα για τις ανάγκες του κάθε 
αθλητή ξεχωριστά. Έρχονται 
να διορθώσουν τις ανατομικές 
παραλλαγές και να προσφέ
ρουν στήριξη της ποδικής κα
μάρας και αποφόρτιση όπου εί
ναι απαραίτητο έπειτα από την

διάγνωση που θα κάνει ειδικός 
Ορθοπαιδικός για το που και 
πως χρειάζεται παρέμβαση με 
ειδικό πέλμα ώστε είτε να προ
λάβουμε μία κάκωση είτε να 
αυξήσουμε επιδόσεις.

ε) Γήπεδα και ειδικότερα οι 
επιφάνειες στις οποίες πάνω 
παίζεται το κάθε άθλημα. Αυ
τές είναι υπεύθυνες για σύν
δρομα και τραυματισμούς από 
καταπόνηση κυρίως σκληρές 
και ανένδοτες επιφάνειες, επι
φάνειες με έστω μικρές ανι
σορροπίες. Οδηγούν σε δια
στρέμματα καταπόνηση της υ- 
παστραγαλικής άρθρωσης και 
χρόνιες αστάθειες. Υπάρχει η 
κλασσική μελέτη των Mueller 
και Blyth για τους τραυματι
σμούς σε κολέγια των Η.Π.Α. 
η οποία έδειξε μείωση σε πο
σοστό 30% των αθλητικών κα
κώσεων στις ίδιες ομάδες α
θλητών μετά από σωστή δια
μόρφωση και διατήρηση του 
χλοοτάπητα των γηπέδων.

Ας εξετάσουμε τώρα μερι
κές από τις πιο συχνές 

κακώσεις του άκρου πόδα και 
της ποδοκνημικής. Τα δια
στρέμματα είναι οι πιο συχνές 
κακώσεις της ποδοκνημικής και 
ο όρος σημαίνει τη διάταση ή 
ρήξη κάποιου ή κάποιων από 
τους συνδέσμους που συνδέουν 
τα οστά γύρω από ην άρθρωση 
της ποδοκνημικής. Αποτελούν 
το 15% όλων των αθλητικών 
κακώσεων, στο μπάσκετ αποτε
λούν το 42% του συνόλου των 
κακώσεων που συμβαίνουν 
στους αθλητές του μπάσκετ.

Η συνδεσμική υποστήριξη 
της ποδοκνημικής αποτελείται 
από τέσσερις ανατομικές ομά
δες, τους συνδέσμους του έξω 
διαμερίσματος , δηλαδή τον 
πρόσθιο αστραγαλοπερονιαίο, 
τον πτερνοπερονιαίο, και τον 
οπίσθιο αστραγαλοπερονιαίο. 
Τους έξω συνδέσμους της υπα- 
στραγαλικής , δηλ. τον αυχενι- 
κό και τον έξω αστραγαλο- 
πτερνικό, τους συνδέσμους του 
έσω διαμερίσματος που είναι ο 
δελτοειδής σύνδεσμος με την 
εν τω βάθη και την επιφανεια
κή μοίρα του. Τέλος έχουμε 
και τους κνημοπερονιαίους με- 
σόστεους συνδέσμους, τον 
πρόσθιο και τον οπίσθιο.

Ο έξω καθεκτικός σύνδεσμος 
συμβάλλει και αυτός σημαντι
κά στην περαιτέρω σταθεροποί
ηση της ποδοκνημικής. Τα πιο 
συχνά διαστρέμματα είναι αυτά 
του έξω διαμερίσματος και ο 
συνήθης μηχανισμός είναι βί
αια πελματιαία κάμψη και έσω 
στροφή της ποδοκνημικής σε 
σχέση με το υπόλοιπο σώμα. Ο 
σύνδεσμος ο οποίος βλάπτεται 
κυρίως είναι ο πρόσθιος αστρα- 
γαλοπερονιαίος και κατόπιν ο 
πτερνοπερονιαίος. Με την πο- 
δοκνημική σε ραχιαία κάμψη 
και έξω στροφή είναι συνήθως 
ο πτερνοπερονιαίος και οι σύν
δεσμοι της υπαστραγαλικής οι 
οποίοι βλάπτονται.

Κλινικά, ο ασθενής αναφέ
ρει ένα αίσθημα σαν κάτι “να 
σπάει” ή “να σκίζεται” στην έ
ξω πλευρά της ποδοκνημικής, 
η οποία γίνεται αμέσως οιδη- 
ματώδης, ευαίσθητη στην πλή
ξη και στη φόρτιση με συνοδές 
εκχυμώσεις της γύρω περιο
χής. Είναι βασικό να αναγνω
ρίσουμε τον μηχανισμό της κά
κωσης και άσχετα με τη σοβα
ρότητα του διαστρέμματος θα 
πρέπει να γίνεται πάντα ακτι
νολογικός έλεγχος.

Ως προς τη θεραπεία των 
διαστρεμμάτων οι από

ψεις διίστανται. Τα τελευταία 
χρόνια στα μεγαλύτερα κέντρα

θεραπείας αθλητικών κακώσε
ων των κάτω άκρων η αρχική 
αντιμετώπιση ανεξάρτητα με 
τη βαρύτητα του διαστρέμμα
τος είναι συντηρητική. Αυτή 
συνίσταται τις πρώτες μέρες σε 
ανάπαυση, ψυχρά επιθέματα , 
ανάρροπη θέση του σκέλους 
και τοποθέτηση λειτουργικού 
νάρθηκα, και συνεχίζουμε με 
πρώιμη λειτουργική αποκατά
σταση στην οποία θα πρέπει να 
δίνεται έμφαση στην ενδυνά
μωση των έσω στροφέων με 
την ποδοκνημική σε πελμα
τιαία κάμψη. Το 90% των α
θλητών όλων των τύπων των 
διαστρεμμάτων θα αποθερα- 
πευθεί πλήρως συντηρητικά. 
Από το υπόλοιπο 10% , το 2- 
3% θα παρουσιάσει αστάθεια 
της ποδοκνημικής ή της υπα
στραγαλικής. Στο άλλο 7% συ
νυπάρχουν συνοδές βλάβες ό
πως τενοντίτιδες και εξαρθρή
ματα των περονιαίων τενόντων 
που απλά επιμηκύνουν το χρό
νο της αποκατάστασης.

Η χρόνια αστάθεια της ποδο
κνημικής μπορεί να περιγράφει 
από τον αθλητή ως επαναλαμ
βανόμενα επεισόδια μιας άρ
θρωσης που συστρέφεται εύ
κολα, δεν έχει μηχανική σταθε
ρότητα και δίνει το αίσθημα 
της χαλαρότητας. Υπάρχει ι
στορικό επαναλαμβανόμενων 
διαστρεμμάτων και ανατομικά 
υπάρχει διάταση ή ρήξη των
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συνδέσμων του έξω διαμερί
σματος της ποδοκνημικής και 
της υπαστραγαλικής. Η αστά
θεια της ποδοκνημικής μπορεί 
να διαπιστωθεί κλινικά και α
κτινολογικά με τρεις δοκιμασί
ες. Το πρόσθιο συρταροειδές, 
το στρες ραιβότητας και το τε
στ της πλάγιας έξω εισρόφη- 
σης (μόνο κλινικό). Οι δοκιμα
σίες πάντοτε θα πρέπει να γί
νονται σε συνάρτηση με την α
ντίστοιχη ποδοκνημική.

Στη θεραπεία εδώ, έχει θέ
ση η χειρουργική. Δύο εί

ναι οι κύριες χειρουργικές τεχνι
κές που χρησιμοποιούνται σή
μερα: η πρώτη είναι η τροποποι
ημένη Brostrom τεχνική στην ο
ποία έχουμε άμεση διόρθωση 
και συρραφή του πρόσθιου α- 
στραγαλοπερονιαίου και του 
πτερνοπερονιαίου και ενίσχυση 
της συρραφής με τον έξω καθε- 
κτικό σύνδεσμο ο οποίος ενι
σχύει τη συρραφή και σταθερο
ποιεί την άρθρωση. Είναι μέθο
δος η οποία χρησιμοποιείται κυ
ρίως σε χορευτές και γυμναστές 
οι οποίοι θέλουν πλήρες εύρος 
κίνησης. Η τεχνική Chrisman- 
Snook είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 
σε βαρείς αθλητές, όπως οι παί
χτες του αμερικάνικου ποδο
σφαίρου και καλαθοσφαιριστές, 
στους οποίους η συνδεσμική 
σταθερότητα και ενίσχυση της 
ποδοκνημικής παίζει μεγαλύτε
ρο ρόλο από την ευλυγισία. 
Χρησιμοποιείται επίσης σε α
θλητές με αδύνατους περονιαί- 
ους. Στην τεχνική αυτή το πρό
σθιο μισό του βραχέως περο- 
νιαίου παρασκευάζεται και 
διεκβάλλεται κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να υποκαταστήσει τους 
πρόσθιο αστραγαλοπερονιαίο 
και πτερνοπερονιαίο συνδέ
σμους.

Μόνο την τελευταία δεκαετί
α αρχίσαμε να ξεχωρίζουμε ως 
κλινική οντότητα την αστάθεια 
της υπαστραγαλικής. Είναι δύ
σκολο να διακρίνουμε τα συ
μπτώματα μεταξύ αυτής και 
της ποδοκνημικής. Στην περιο
χή του ταρσιαίου κόλπου κα
θώς και συμπτώματα χρόνιας 
αστάθειας της ποδοκνημικής 
χωρίς σημαντικό πρόσθιο συρ- 
ταροειδές ή στρες ραιβότητας

είναι παθογνωμονικά. Ακτινο
λογικά, η πλάγια λήψη Broden 
υπό στρες μπορεί να αποκαλύ- 
ψει υπεξάρθρημα της υπαστρα
γαλικής. Θεραπευτικά η ενί
σχυση των έξω στροφέων και 
των περονιαίων είναι χρήσιμη. 
Χειρουργικά έχει θέση και εδώ 
η τεχνική Chrisman- Snook.

Οι κακώσεις των περο
νιαίων τενόντων είναι ε

πίσης συχνές. Οι τένοντες αυ
τοί, ο μακρός και ο βραχύς, 
περνούν πίσω από το έξω σφυ
ρό μέσα σε ένα ινοελαστικό 
κανάλι. Συγκεκριμένα οι τραυ
ματισμοί που μπορούν να συμ
βούν είναι: το οξύ εξάρθρημα 
των περονιαίων τενόντων. Αυ
τό συμβαίνει όταν έχουμε βί
αια σύσπαση των τενόντων με 
τον άκρο πόδα σε ραχιαία κάμ
ψη ή έξω στροφή. Πολύ συχνό 
στις κακώσεις με χιονοπέδιλα. 
Εδώ έχει θέση η χειρουργική 
θεραπεία που περιλαμβάνει α
νάταξη των τενόντων και ενι- 
σχυτική ραφή του ινοελαστι- 
κού υμένα.

Το οξύ εξάρθρημα μπορεί να 
μεταπέσει σε χρόνιο καθέξιν ε
ξάρθρημα των περονιαίων τε
νόντων αν δεν θεραπευθεί σω
στά. Ο ασθενής είναι δυνατό 
να εξαρθρώσει από μόνος του 
τους τένοντες, υπάρχει αστά
θεια με πόνο στην οπίσθια έξω 
πλευρά της ποδοκνημικής. Η 
χειρουργική θεραπεία έχει και 
εδώ θέση, η οποία συνίσταται 
σε εμβάθυνση του καναλιού 
των περονιαίων πίσω από το έ
ξω σφυρό, ο ινοελαστικός υμέ
νας έχει εκφυλιστεί και δεν υ
πάρχει, οπότε αντικαθίσταται 
από τον έξω καθεκτικό σύνδε
σμο αφού τον κινητοποιήσου
με και τον καθηλώσουμε πίσω 
και έξω του έξω σφυρού.

Η τενοντίτιδα και τενοντοε- 
λυτρίτιδα των περονιαίων είναι 
πιο συχνές σε αθλητές μεγαλύ
τερης ηλικίας. Η ρήξη είναι 
πολύ σπάνια. Η οξεία τενοντί
τιδα ανταποκρίνεται καλά 
στην ανάπαυση, στα μη στερο- 
ειδή αντιφλεγμονώδη φάρμα
κα, και στην κινητοποίηση με 
λειτουργικό νάρθηκα. Αν η ο
ξεία τενοντίτιδα μεταπέσει σε 
χρόνια εκφυλιστική τότε θα

χρειαστεί χειρουργική αφαίρε
ση του εκφυλισμένου ή νεκρω
μένου τμήματος του τένοντα 
και πιθανή τενοντόδεση.

Η δυσλειτουργία και οι 
κακώσεις του αχίλλειου 

τένοντα συμβαίνουν κυρίως 
σε δύο ομάδες αθλητών. Η
πρώτη ομάδα αθλητών είναι η
λικίας 35-50 ετών , είναι ερα
σιτέχνες και κυρίως αθλητές 
του Σαββατοκύριακου. Η δεύ
τερη ομάδα είναι νεαρή αθλη
τές υψηλού επιπέδου οι οποίοι 
συνήθως πριν τη ρήξη ανα
πτύσσουν πρόδρομα συμπτώ
ματα τενοντίτιδας του αχίλλει
ου. Το 75% των ρήξεων συμ
βαίνουν σε άρρενες αθλητές η
λικίας 30-40 ετών. Είναι κυρί
ως δρομείς μεγάλων αποστά
σεων και τενίστες. Τενοντίτιδα 
του αχίλλειου ονομάζουμε την 
άσηπτη φλεγμονή του τένοντα 
αν συνυπάρχει βλάβη του υμέ
να ή του παρατένοντα τότε έ
χουμε τενοντουμενίτιδα. Πολ
λές φορές φλεγμαίνει ο θύλα- 
κος( bursa) ο οποίος βρίσκεται 
στο πίσω και άνω μέρος της 
πτέρνης, μεταξύ της κατάφυ
σης του αχίλλειου και της 
πτέρνης οπότε μπορούμε να έ
χουμε οπισθοπτερνιαία θυλα- 
κίτιδα. Αυτή μπορεί να εξελι
χθεί στο σύνδρομο Haglood με 
σταδιακή αποκόλληση η επι
μήκυνση του οπίσθιου άνω 
τμήματος της πτέρνης. Εμβιο- 
μηχανικά, ένας παράγοντας 
που μπορεί να οδηγήσει σε τε
νοντίτιδα ή ρήξη του αχίλλει
ου, αν συνυπάρχει βέβαια με 
άλλους παράγοντες, είναι ο υ- 
περπρηνισμός του άκρου πόδα 
και η σύσπαση του συμπλέγ
ματος γαστροκνήμιου και υπο- 
κνημίδιου.

Η θεραπεία της τενοντίτιδας 
και τενοντουμενίτιδας του α
χίλλειου είναι κυρίως συντη
ρητική και συνίσταται κυρίως 
σε ακινητοποίηση με λειτουρ
γικό κηδεμόνα ποδοκνημικής 
και μη στεροειδή αντιφλεγμο
νώδη. Όταν υποχωρήσει η ο
ξεία φλεγμονή συνεχίζουμε με 
ασκήσεις διατάσεως και ενί
σχυση του αχίλλειου και του 
γαστροκνήμιου, χρήση ορθο
πεδικών πελμάτων που ελέγ
χουν τον υπερπρηνισμό και α
νυψωτικά ένθετα του οπίσθιου

πόδα. Από αθλητικές δραστη
ριότητες ενδείκνυται το κολύ
μπι και το ποδήλατο. Αντενδεί- 
κνυται αυστηρά η θεραπεία με 
ενέσεις κορτικοστεροειδών. Σε 
περίπτωση εμμονής τω ενο
χλημάτων η χειρουργική θερα
πεία έχει θέση η οποία συνί- 
σταται σε αφαίρεση του φλεγ- 
μένοντα τενοντώδη ιστού κα
θώς και του παρατένοντα και 
επιμελή επιμήκη συρραφή του 
τένοντα. Οι αθλητές είναι έτοι
μοι να επανέλθουν σταδιακά 
στις δραστηριότητές τους σε έ
να μήνα.

Η οπισθοπτερνιαία θυλακί- 
τιδα και το σύνδρομο Haglood 
δεν ανταποκρίνονται καλά 
στη συντηρητική θεραπεία. 
Θεραπεία εκλογής είναι η α
φαίρεση του θυλάκου καθώς 
και της οπίσθιας άνω απόφυ
σης της πτέρνας η οποία κατά 
την ραχιαία κάμψη της ποδο
κνημικής τρίβεται στην έσω ε
πιφάνεια του αχίλλειου τένο
ντα.

Στην ρήξη του αχίλλειου τέ
νοντα δεν έχει θέση η συντη
ρητική θεραπεία. Η θεραπεία 
εκλογής είναι η τελικοτελική ε- 
νισχυτική συρραφή με κλειδω
μένο ράμμα. Σε περίπτωση εκ- 
φυλιστικών αλλοιώσεων όπου 
θα χρειασθεί αποκοπή του τμή
ματος του εκφυλισμένου τένο
ντα θα πρέπει να γίνει ενίσχυ
ση με τενοντομεταφορά του 
μακρού εκτείνοντα το μέγα δά
κτυλο. Ο αθλητής επιστρέφει 
στο γήπεδο στους 3,5 μήνες 
αρχίζοντας προοδευτική ενδυ
νάμωση και είναι έτοιμος 
στους 5 με 6 μήνες.

Αυτές είναι σε γενικές γραμ
μές μερικές από τις σημαντικό
τερες αθλητικές κακώσεις της 
ποδοκνημικής σε μια απλή α
ναφορά μόνο. Κάθε μια από 
αυτές αποτελεί κλινική οντό
τητα που χρειάζεται περισσό
τερη μελέτη και έχει πάρα πολ
λές παραμέτρους.

Δεν θα αναφερθώ στο άρθρο 
αυτό στις σημαντικότερες κα
κώσεις του άκρου πόδα, ούτε 
στα σύνδρομα υπέρχρησης ή 
καταπόνησης. Αυτές λόγω της 
ευρύτητας και της πολυπλοκό- 
τητας του θέματος αποτελούν 
σύνολα κακώσεων που χρή- 
ζουν περαιτέρω ανάλυσης σε 
μελλοντικό άρθρο. □
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Τον Φώτη Κόντογλον

Τον καιρό που δούλευα 
στον Μυστρά, τύχαινε 
πολλές φορές ν ’ απο

μείνω μοναχός μέσα στην Πε
ρίβλεπτο.

Τ’ απόγεμα η εκκλησία σκο
τείνιαζε κι αγρίευε. Από πάνου 
από τη σκαλωσιά άκουγα πα
τήματα. "Κανένα φάντασμα θα 
περπατά ”, συλλογιζόμουνα, 
και γύριζα το κεφάλι μου πά
ντα κατά το μέρος που στεκό
ντανε ζουγραφισμένοι οι στρα
τιώτες κ’ οι πολεμάρχοι. Στε
κόντανε στη σειρά ένα γύρο, 
λίγο ψηλότερα από το χώμα, οι 
περισσότεροι με βγαλμένα μά
τια, τρυπημένοι στο στήθος, 
πολλοί απ’ αυτούς κομματια
σμένοι από τις σπαθιές. Σε 
πολλά κεφάλια είχε απομείνει 
γερό ένα μάτι μοναχά, μα κείνο 
το μάτι έβλεπε σα δέκα ζωντα
νά. Μνήσθητί μου, Κύριε! 
Χρόνια πέρασα μέσα σε κείνη 
την εκκλησιά, και μ’ όλα ταύτα

ανατρίχιαζα, σύγκρυο με δια
περνούσε. Κείνοι οι χορταρια
σμένοι τοίχοι ήτανε ζωντανοί, 
καρδιές χτυπούσανε, νεύρα τα- 
νυζόντανε, σπαθιά, σαγίτες, 
ταρκάσια, σκουτάρια τρίζανε 
απάνου στα κορμιά. “Και ιδού 
σεισμός και προσήγαγε τα οστά, 
εκάτερον προς την αρμονίαν 
αυτού. Και είδον και ιδού επ' 
αυτά νεύρα και σάρκες εφύο- 
ντο, και ανέβαινεν ε π ’ αυτά 
δέρμα επάνω. Και εισήλθεν εις 
αυτά το πνεύμα και έζησεν και 
έστησαν επί των ποδών αυτών, 
συναγωγή πολλή σφόδρα ”.

Ετούτοι είναι οι τελευταίοι 
στρατιώτες του Παλαιολόγου, 
τότες που ήρτανε και πιάσανε 
για μετερίζι της απελπισίας το 
φημισμένο βουνό του Ταΰγε
του, σιγά στην αρχαία Σπάρτη. 
Ανεμοδαρμένοι απάνου στον 
βράχο, μαραζωμένοι, τα μάτια 
τους μελανιασμένα και λαμπε
ρά από τη θέρμη, από την α

γρυπνία κι από την αγωνία. Α- 
νατολίτες, στρατολογημένοι α
πό τα μέρη της Σηλύμβριας, 
της Μαύρης Θάλασσας, από 
την Αγχίαλο, την Καβάρνα, κι 
άλλοι ντόπιοι από το Δρόγγο 
των Σκορτών, το Σάλαβρο, το 
Βοίτουλο, τη Μάνη, τη Γρε- 
μπενή, τον Αϊτό κ.ά., αίματα 
παλιά. Δεν είναι στρατιώτες 
βαρειοί, με κορμιά δυνατά. Τα 
χέρια τους και τα ποδάρια τους 
είναι κοκκαλιασμένα, τα κορ
μιά λιγνά, περπατάνε αλαφριά 
σαν φαντά “Θεία παρεμβολή, 
θεηγόροι οπλίται παρατάξεως 
Κυρίου Σαν τον αφέντη τους 
τον Κωνσταντίνο, ξέρουνε το 
κακό το ριζικό τους.

Ω βασιλεύ παμφρόνιμε, 
κακόν ριζικόν οπού ‘ες!
Να ‘χεν χαθήν ο ήλιος, 
τ ’ άστρα και το φεγγάριν, 
όταν εσύ βουλήθηκες 
να βγης εκ τον Μορέαν, 
στην Πόλιν να σε στέψουσιν

βασιλέα Ρωμαίων, 
εις την Κωνσταντινούπολιν, 
την θλιβερήν την πόλιν, 
δια την τύχην την κακήν, 
ην είχες εις τον κόσμον.
Σε τούτο το κοιμητήριο φυ

σομανά ο αγρός αγέρας, θρηνά 
μέσα στα σκλήθρα και στ’ α
πήγανο, από κείνα τα χρόνια, 
και τα φαντάσματα ακούνε την 
άγρια αρμονία. Στέκουνται α- 
ραδιασμένοι, έτοιμοι για πόλε
μο! Κοντά στον άγιο Δημήτριο 
σκέκεται ο άγιος Ακίνδυνος, 
παλληκάρι απάνου στ’ άνθος 
του, κοντά του ο άγιος Μηνάς, 
γέρος μ’ άσπρα γένεια, έμπει
ρος του πολέμου, παρά πέρα ο 
άγιος Νέστορας, παιδί αμού
στακο κι άλλοι πολλοί. Όλοι 
τούτοι είναι χαλασμένοι από 
τις κονταριές κι από τις σπά
θες, και τα νερά που πίνει ο 
τοίχος τους ξεβάψανε ολότελα. 
Στην αντικρυνή μεριά στέκου- 
νται άλλοι τόσοι αρματωμένοι,
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μαζί με τον άγιο Γιώργη οι δυο 
άγιοι Θεόδωροι, ο Τήρων κι ο 
Στρατηλάτης, είναι χαλασμέ
νοι, φαίνονται σαν ίσκιοι. Πά
σκισα να τους γλυτώσω με την 
τέχνη μου, με δεν μπόρεσα, 
γιατί η μούχλα είχε φάγει τον 
ασβέστη. Τους άλλους δυο ό
μως, που στεκόντανε δίπλα 
τους, εκεινούς τους γλύτωσα 
και στέκουνται ολοζώντανοι 
τούτη τη στιγμή, ύστερ’ από 
χρόνια και ζαμάνια π’ απομεί
νανε σαβανωμένοι.

Μα αυτό το σάβανο τους 
γλύτωσε γιατί, έτσι που ήτανε 
σκεπασμένοι από τ’ αλάτι, ξε- 
φύγανε το λιάνισμα, εξόν από 
αλαφριές λαβωματιές στα πο
δάρια. Βρίσκουνται κάτου από 
το βράχο που τρυπά τον τοίχο 
της εκκλησιάς. Ο ένας λέγω 
που θε να ‘ναι ο άγιος Προκό
πιος κι ο άλλος ο άγιος Μερ
κούριος. Ο άγιος Προκόπιος 
είναι παλληκάρι που ιδρώνει 
το μουστάκι του σαν Μεγ’ Α
λέξανδρος. Ο άγιος Μερκού
ριος είναι πιο μεγάλος στην η
λικία, με γένεια μαύρα, σγου- 
ρομάλλης.

Κ.’ οι άλλοι οι σύντροφοι 
τους είναι παραπονεμένοι, μα 
τούτος είναι πολύ θλιμμένος, 
φαρμάκι στάζει από το στόμα 
του. Στέκεται σαν πουλί ανα- 
φτερουγιασμένο. Στο ‘να χέρι 
του βαστά αλαφρά το δοξάρι 
και τ ’ άλλο τ’ ακουμπά απάνω 
στο σπαθί. Από το λαιμό του 
είναι κρεμασμένη η περικεφα
λαία πίσ’ από την ωραία κεφα
λή του, στον έναν ώμο του έχει 
ριχμένο το ταρκάσι με τις σαγί- 
τες και στον άλλον ώμο το 
σκουτάρι του.

Ώρες καθόμουνα και κουβέ
ντιαζα μαζί του σε μια γλώσσα 
που δε χρειάζεται μηδέ στόμα 
για να την πει, μηδέ αυτί για να 
την ακούσει. Τον άκουγα που 
μου μιλούσε από τον άλλο κό
σμο, σαν τ ’ αγέρι που φυσά ά
πονου στ’ άγρια χορτάρια που 
‘ναι φυτρωμένα σε κάστρο ρη
μαγμένο, μα καταλάβαινα κα
θαρά τι μου ‘λεγε.

Τούτος ο στρατιώτης δεν εί
ναι κανένας άντρας δυνατός, 
με κορμί αντρειωμένο, χεροδύ
ναμος και φοβερός. Το κορμί
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του είναι αλαφρό και λυγερό, 
τα ποδάρια του ψιλά και μα
κριά σαν του ζαρκαδιού. Κείνα 
τα δάχτυλα των χεριών του εί
ναι ίδια κοντύλια ψιλοπελεκη- 
μένα, ίδια αγιοκέρια, κι απο
ρείς πώς κρατάνε άρματα. Το 
κεφάλι του γέρνει στον ώμο 
του σαν του Χριστού.

Τέτοιο κεφάλι ποιο πινέλο 
να το ζωγράφισε! Ζωγράφος 
είμαι κ’ εγώ, κι όμως απορώ 
για την τόση τέχνη. Από ποιο 
μέρος ήρθε τούτο το χέρι, που 
κράτησε το πινέλο για να τυ
πώσει αυτά τα πικραμένα μά
τια, αυτό το πηγούνι, αυτό το 
στόμα, αυτά τα μαλλιά!

Τι μυστήριο κρύβεται μέσα 
σ’ αυτόν τον καθρέφτη, π ’ α
ντιφεγγίζει τις χαρές ενούς άλ
λου κόσμου! Και τι ευτυχία 
για μας, να φτάξει ίσαμε τα 
χρόνια μας ένα τέτοιο δώρο ε
ξαίσιο! Πρόσωπο γλυκομελά- 
χροινο, ψημένο από τον ήλιο 
της Ανατολής, στα μέρη που 
πολεμούσε για την πίστη του 
Χριστού. Από τα μισοσφαλι- 
σμένα μάτια του βγαίνει μια α- 
ντιφεγγιά γλυκειά, ήμερη και 
θλιμμένη.

Σ’ όλο τον κόσμο δε βρέθη
κε, μηδέ θα βρεθεί τέχνη όμοια 
με της Ανατολής, να δίνει τέ
τοιο πάθος και τέτοιο γλυκό 
παράπονο στα πλάσματά της. 
Όποιος έχει καρδιά θερμή, ε
κείνος θα με καταλάβει. Καμ- 
μιά τέχνη δε μεταχειρίστηκε 
τόσο απλά μέσα και καμμιά τέ
χνη δεν έπιασε τέτοια πράμα
τα. Από κοντά, τα μάτια είναι 
δυο πινελιές, μια μαύρη και 
μιαν άσπρη, η μύτη είναι κα
μωμένη με δυο ελαφρές γραμ
μές!

Δεν είναι λοιπόν μεγάλο μυ
στήριο; Τι θέλουνε να πούνε 
αυτοί που μιλάνε για φυσικά 
και για ανατομίες και για επι
στήμες και για οφθαλμολογίες 
και τέτοια; Εδώ δεν υπάρχει 
μηδέ φυσικό, μηδέ αφύσικο, 
μηδέ τίποτα. Εδώ υπάρχει αυτό 
το ανεξερεύνητο μυστήριο, 
που δεν μπορεί να το πιάσει 
μηδέ ο σοφός Σολομώντας, με 
λόγια, με σκολειά και με φιλο
σοφίες. “Δώρημα τέλειον άνω
θεν καταβαίνον εκ του πατρός

των φώτων”. Φλόγα άπιαστη, 
ακατανόητη πνοή!

Η τέχνη της ανατολικής χρι- 
στιανωσύνης είναι καθαρή 
θροφή για το πνεύμα και χαρά 
για τα μάτια. Το ιδεώδες της Α
νατολής απέχει από το ιδεώδες 
της Δύσης όσο κι ο ουρανός α
πό τη γη.

Με το πάθος η Ανατολή πέ
τυχε το εξωτικό αποτέλεσμα 
που ζητά το πνεύμα σαν ελάφι 
διψασμένο. Η Δύση έκανε 
πράματα συνηθισμένα και μά
ταια.

Γι’ αυτό ο Θεοτοκόπουλος έ
πεσε ανάμεσα στα έθνη εκείνα 
όπως ο Προμηθέας, που πήγε 
το φως σε κείνους που ζούσανε 
στο σκοτάδι. Πήγε και κούρ
νιαζε στην αϊτοφωλιά, στο Το
λέδο, Ανατολίτης ντερβίσης, 
κήρυκας της εγκράτειας στην 
τέχνη της ζωγραφικής, βαριε- 
στισμένος από τα πανηγύρια 
της Βενετιάς.

Όπως ήτανε κατατρεγμένοι 
οι Βυζαντινοί που σκαλώνανε 
στα βράχια του Μυστρά, έτσι

κι ο Θεοτοκόπουλος πήγε και 
φώλιασε στο Τολέδο.

Τότες που πάρθηκε η Πόλη 
και σκοτώθηκε ο Παλαιολό- 
γος, δίπλα του, από το δεξί του 
χέρι, πολεμούσε "ο Δον Φρα
γκίσκος ο εκ Τολέδης, όσας δια 
του στόματος και των ονύχων 
τους πολεμίους κατέκοπτε ".

Αναγνώστη, καταλαβαίνεις 
πώς ο Γραικός Θεοτοκόπου
λος πήγε στους Ευρωπαίους 
την αληθινή ζωγραφική, όπως 
ο Βησσαρίωνος κ’ οι άλλοι 
πήγανε στην Ιταλία τη σοφία 
και την ποίηση, κληρονομιά 
της Ανατολής. Σαν κουρσεύ
τηκε η Πόλη, τα παιδιά της 
σκορπίσανε σαν κλωσσόπου- 
λα και δώσανε το φως σ ’ άλλα 
μέρη, όπως οι Δώδεκα Από
στολοι, σαν σταυρώθηκε ο 
Χριστός, πήρανε ο καθένας τα 
μάτια του και κηρύξανε το 
Βαγγέλιο. □
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Η ανάθεση του σχεδιασμού των μέτρων τάξης και ασφάλειας 

για μία επίσημη εκδήλωση (πολιτική συγέντρωση, πολιτιστική ή καλλιτεχνική εκδήλωση, 

αθλητική συνάντηση, μεγάλο κοινωνικό γεγονός ή ό,τι άλλο) 

αποτελεί οπωσδήποτε μια μεγάλη πρόκληση αλλά κι ένα πονοκέφαλο 

για τους επικεφαλής των εμπλεκομένων αστυνομικών υπηρεσιών.

Επιτυχημένη θεωρείται μία 
εκδήλωση χωρίς “περιστατικά”. 
Για να φτάσουμε, όμως, σ ’ αυτό 

το επιτυχημένο αποτέλεσμα, ένα σωρό 
προβλήματα πρέπει να έχουν βρει την 
“ανώδυνη” λύση τους.

Με τον όρο “επίσημες εκδηλώσεις” 
εννοούμε ότι κάτι διαφορετικό πρόκει
ται να συμβεί, που μπορεί να θέσει σε 
δοκιμασία τα υπάρχοντα μέτρα ασφά
λειας αλλά και από την άλλη πλευρά 
μπορεί να απαιτήσει το σχεδίασμά και 
τη λήψη νέων.

Δεν είναι βέβαια πάντοτε απαραίτητο 
να σχεδιασθούν πρόσθετα μέτρα ή συ
στήματα ασφάλειας. Μία επίσημη εκδή
λωση μπορεί να ποικίλλει από την επί

σκεψη ενός αλλοδαπού επιχειρηματία 
στα γραφεία μιας πολυεθνικής εταιρείας 
ως τα εγκαίνια μιας νέας πτέρυγας ενός 
εργοστασίου από ένα κυβερνητικό στέ
λεχος. Ο αποφασιστικός παράγοντας 
που θα καταστήσει την εκδήλωση “ειδι
κή”, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη 
σημασία που της δίνεται από τους διορ
γανωτές αλλά και τους άλλους παρευρι- 
σκόμενους. Τα εγκαίνια ενός εργοστασί
ου κατασκευής ενδυμάτων για παρά
δειγμα, μπορεί να φαίνεται σαν η επιτο
μή της βαριεστιμάρας, αν όμως το εργο
στάσιο βρίσκεται στο Μπέλφαστ της 
Βόρειας Ιρλανδίας και τα εγκαίνια θα 
κάνει κάποιος Βρετανός επίσημος με 
την “κακή φήμη” πως έχει εκδηλωθεί α

νοιχτά υπέρ ή κατά μιας από τις αντιμα- 
χόμενες ιρλανδικές παρατάξεις, τότε η 
εκδήλωση έχει όλα τα στοιχεία που μπο
ρούν να τη μετατρέψουν σε ο,τιδήποτε 
άλλο παρά βαρετή.

Φυσικά, “βαρετές” εκδηλώσεις είναι ο 
στόχος για τον υπεύθυνο από πλευράς α
σφάλειας... Όταν μια εκδήλωση αρχίζει 
να γίνεται ενδιαφέρουσα, αυτό σημαίνει 
και προβλήματα.

Από πρώτη άποψη, μία επίσημη εκδή
λωση δημιουργεί και μόνο στο άκουσμά 
της ένα μεγάλο πονοκέφαλο -και ίσως 
και ένα μικρό πανικό- στην υπηρεσία 
που έχει την “τύχη” να αναλάβει τα μέ
τρα τάξης και ασφάλειας κατά τη διάρ- 
κειά της. Ασφαλώς, οι επαγγελματίες α-
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στυνομικοί δεν πανικοβάλλονται εύκο
λα και γ ι' αυτό είναι πολύ σημαντικό 
πρώτα απ ' όλα να διατηρήσουμε την 
ψυχραιμία μας και να καθησυχάσουμε 
τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.

Στο πρώτο στάδιο της οργάνωσης και 
του σχεδιασμού, είναι ζωτικής σημασίας 
ζήτημα όλα τα μέρη να αντιληφθούν 
τους επί μέρους ρόλους και τους τομείς 
ευθύνης και αρμοδιότητας. Δεν υπάρχει 
τίποτε χειρότερο και πραγματικά πιο ε
πικίνδυνο για τους διοργανωτές από το 
να μην ξέρουν ποιος είναι υπεύθυνος για 
να κάνει κάτι και πότε. Έτσι, το πρώτο 
βήμα για τον υπεύθυνο του σχεδιασμού 
των μέτρων είναι να διευκρινίσει τους 
τομείς ευθύνης και να ξεκαθαρίσει το 
θέμα της συνολικής αποφασιστικής αρ
μοδιότητας. Όσο κι αν αυτό φαίνεται α
πλό και αυτονόητο, είναι ένα ζήτημα 
που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ση
μαντικό όταν πρέπει να αντιμετωπι- 
σθούν περιπτώσεις απειλών για βόμβες 
ή απειλητικών τηλεφωνημάτων.

Στη σύλληψη του σχεδίου ασφάλειας, 
όλα εξαρτώνται από την κλίμακα και τη 
φύση της εκδήλωσης. Για μεγάλου ό
γκου εκδηλώσεις, για εκδηλώσεις πολι
τικού χαρακτήρα ή σε περιπτώσεις όπου 
αναμένονται επεισόδια ή τρομοκρατικές 
ενέργειες συνήθως συγκροτείται μία ε
πιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκ
πρόσωποι από τους φορείς που τη διορ- 
γανώνουν και όλες τις εμπλεκόμενες α
στυνομικές υπηρεσίες. Η πρόληψη και η 
έγκαιρη αντιμετώπιση ανεπιθύμητων 
περιστατικών είναι τα βασικά συστατι
κά της συνταγής της επιτυχίας ενός σχε
δίου μέτρων τάξης και ασφάλειας. Οι υ
πεύθυνοι ασφάλειας δεν έχουν πάντα 
την πολυτέλεια της έγκαιρης προειδο
ποίησης και ακόμα και σε αυτές τις πε
ριπτώσεις η προσέγγιση πρέπει να είναι 
ρεαλιστική, βασισμένη σε ένα “προ- 
κάτ” σχέδιο αντιμετώπισης που θα βρί
σκεται έτοιμο στο συρτάρι τους.

Σε μία ιδανική κατάσταση, όταν δη
λαδή υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες 
για κάποια ενδεχόμενη “ανωμαλία” κα
τά τη διάρκεια της εκδήλωσης, υπάρχει 
ένας απλός και σίγουρος τρόπος κάλυ
ψης όλων των πιθανοτήτων και εφαρμο
γής ενός σχεδίου που θα είναι θεωρητι
κά και πρακτικά πλήρες. Η εμπειρία έχει 
αποδείξει τη σημασία ύπαρξης ενός 
πρωτοκόλλου ασφάλειας. Με τον όρο 
“πρωτόκολλο” εννοούμε συγκεκριμέ
νους κανόνες και τρόπους συμπεριφο
ράς υπηρεσιών σε εξαιρετικές περιπτώ
σεις.

Τι περιλαμβάνει αυτό το “πρωτόκολ
λο”; Πρώτα και κύρια, το πρωτόκολλο 
πρέπει να καθορίζει την τοποθεσία της 
εκδήλωσης, πράγμα που φαίνεται κατ’ 
αρχάς αυτονόητο αλλά είναι εξαιρετικά 
χρήσιμο και αναγκαίο για την αποφυγή 
οποιοσδήποτε σύγχυσης. Δεν πρέπει 
ακόμα να θεωρούνται αμελητέες ή αυ
τονόητες κάποιες λεπτομέρειες όπως ο 
χρόνος ή η διάρκεια της εκδήλωσης, 
γιατί αν παραβλεφθούν, αργότερα πιθα
νές παρανοήσεις μπορούν να προκαλέ- 
σουν μεγάλη σύγχυση και ανωμαλία.

Στη συνέχεια, οι στόχοι και τα αντι
κείμενα του πρωτοκόλλου πρέπει να τε
θούν: αυτό το τμήμα του πρωτοκόλλου 
καθορίζει την περιγραφή της αστυνομι
κής τακτικής και αποτελεί τη βάση για 
τη λήψη αποφάσεων.

Η σύνταξη ενός κειμένου - συμφωνί
ας, όπου θα καταγράφονται με λεπτομέ
ρεια οι αρμοδιότητες όλων των εμπλε
κόμενων μερών (αστυνομία, ιδιωτικές ε
ταιρείες ασφάλειας, επιχειρήσεις διορ
γάνωσης εκδηλώσεων κλπ.) είναι απα
ραίτητη και σε αυτό το σημείο η πιθανό
τητα κινδύνου πρέπει να εκτιμηθεί. Αυ
τό είναι ένα ζωτικό στάδιο της όλης δια
δικασίας και καθορίζει ουσιαστικά τη

χροιά και τη φύση των μέτρων που θα 
ληφθεί. Αυτή η εκτίμηση της επικινδυνό- 
τητας στηρίζεται στην εξέταση ενός ευ
ρύτατου φάσματος παραμέτρων, από 
γνωστά περιστατικά που σχετίζονται με 
την εκδήλωση μέχρι τις πληροφορίες για 
πιθανούς κινδύνους που συνεπάγεται η 
συγκέντρωση διασημοτήτων και θεατών.

Η συλλογή και αξιολόγηση αξιόπι
στων πληροφοριών είναι επίσης πολύ 
σημαντική για το σωστό σχεδίασμά των 
αστυνομικών μέτρων που θα ληφθούν 
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Είναι 
απαραίτητο να διασταυρωθούν όλες οι 
πληροφορίες και να εξετασθούν όλα τα 
ενδεχόμενα, όπως για παράδειγμα η πα
ρουσία ατόμων ή ομάδων που αντιτίθε- 
νται στο σκεπτικό της εκδήλωσης ή 
στην παρουσία κάποιων από τους επίση
μους προσκεκλημένους.

Μετά την ολοκλήρωση της εκτίμησης 
πιθανότητας κινδύνου, το επόμενο στά
διο είναι η διευκρίνιση των λεπτομε
ρειών της αστυνόμευσης της εκδήλω
σης. Αυτό το κομμάτι του πρωτοκόλλου 
μπορεί να διαιρεθεί στα εξής επί μέρους 
τμήματα:

•  καθορισμός ρόλων και αρμοδιοτή
των,
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•  επιλογή συνδέσμου - συντονιστή 
των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρε
σιών,

•  κοινός προσανατολισμός και ευθυ
γράμμιση στην πράξη όλων των σχεδια- 
σμών και λειτουργιών.

Αυτό το κομμάτι θα είναι αναγκαστι
κά ιδιαίτερα λεπτομερές και θα σκια
γραφεί το “προφίλ” του γενικού σχεδια- 
σμού. Καλό είναι να προετοιμάζεται ένα 
προσχέδιο το οποίο θα μελετηθεί και ε- 
γκριθεί από όλες τις εμπλεκόμενες υπη
ρεσίες και φορείς. Δεν υπάρχει δεύτερη 
ευκαιρία για αυτό το κομμάτι του πρω
τοκόλλου και αν ο σχεδιασμός είναι λά
θος τα αποτελέσματα μπορεί να είναι 
πολύ δυσάρεστα.

Έ να άλλο κομμάτι αφιερωμένο στους 
“εξωτερικούς” συνεργάτες είναι επίσης 
πολύ σημαντικό. Είτε πρόκειται για φω
τιστές, ηχολήπτες, κατασκευαστές σκη
νικών ή για οποιαδήποτε άλλη τεχνική 
ειδικότητα, το να ξέρουμε ποιες είναι οι 
υπεύθυνες εταιρείες και το προσωπικό 
τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. 
Πολλές εκδηλώσεις έχουν τεθεί σε κίν
δυνο από άτομα που είχαν πρόσβαση 
στους φυλασσόμενους χώρους σαν κα- 
θαριστές, δημοσιογράφοι ή με άλλες πα
ρόμοιες ιδιότητες.

Το ζήτημα των ατόμων που θα έχουν 
πρόσβαση στους χώρους των επισήμων 
είναι επίσης σημαντικό και ένας προσε

κτικός σχεδιασμός πρέπει να γίνει για το 
πώς θα ελέγχεται η ταυτότητα και η ι
διότητά τους. Δεν είναι απαραίτητο βέ
βαια σε όλες τις εκδηλώσεις να εκδίδο- 
νται ειδικές ταυτότητες ή κάρτες πρό
σβασης. Αλλά είναι πάντοτε σημαντικό 
να υπάρχει ένα σημείο ελέγχου από ό
που θα διέρχονται όλοι όσοι κατευθύνο- 
νται προς τους χώρους των επισήμων, 
ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχός τους.

Δεν πρέπει επίσης να ξεχάσουμε τους 
φωτογράφους και τους δημοσιογρά
φους. Η ιδιότητά τους θα πρέπει να απο- 
δεικνύεται από τις σχετικές ταυτότητες. 
Επί πλέον θα πρέπει να διευκρινίζεται α
πό το Πρωτόκολλο σε ποιους χώρους έ
χουν πρόσβαση και σε ποιους δεν έχουν, 
γιατί είναι χαρακτηριστική η τάση τους 
να περιφέρονται παντού και να προσπα
θούν να διεισδύσουν εκεί όπου τους α
παγορεύεται.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι πολ
λοί άνθρωποι έχουν τη λανθασμένη ε
ντύπωση -ή τη φρούδα αυτοπεποίθηση- 
ότι συγκαταλέγονται ανάμεσα στους ε
πισήμους. Μια ευγενική αντιμετώπιση 
όλων αυτών είναι αναγκαία αλλά η προ
σοχή μας πρέπει να εστιάζεται στους 
πραγματικούς “επισήμους” οι οποίοι 
πρέπει να προστατευθούν.

Σ ’ αυτό το σημείο πρέπει να αναφερ
θούμε και σε ένα ακόμα σημαντικό εν
δεχόμενο: την εκκένωση του χώρου. Στα

σχέδιά μας. μια πιθανή εκκένωση πρέπει 
να είναι προσεκτικά και ολοκληρωμένα 
μελετημένη. Αν και ακραία περίπτωση, 
σε περίπτωση επεισοδίων αποτελεί το 
τελευταίο μας χαρτί και γ ι’ αυτό πρέπει 
να μας βγάλει με σιγουριά από το αδιέ
ξοδο.

Σχετικό είναι και το ζήτημα των οχη
μάτων και των χώρων στάθμευσης. Και 
οι πιο καλο-οργανωμένες από πλευράς 
ασφαλείας εκδηλώσεις μπορεί να απο- 
δειχθούν προβληματικές αν δημιουρ- 
γηθεί κυκλοφοριακή συμφοόρηση. Έ 
τσι, η συμμετοχή και συμβολή των υπη
ρεσιών τροχαίας στο σχεδίασμά των μέ
τρων ασφάλειας πρέπει να θεωρείται 
αυτονόητη.

Και μια ακόμα συμβουλή για το τέλος. 
Αφού έχετε καλύψει όλα τα ενδεχόμενα, 
προσπαθείστε να απολαύσετε την εκδή
λωση. Μία επιτυχημένη εκδήλωση δη
μιουργεί διπλή ευχαρίστηση για τους α
στυνομικούς που την παρακολουθούν. 
Η απόλαυση της εκδήλωσης αυτής κα- 
θεαυτής -κοινωνικής, αθλητικής, καλλι
τεχνικής ή ό,τι άλλο- αλλά και η ικανο
ποίηση ότι “όλα έβησαν καλώς” ... □

Από το περιοδικό 1NTERSEC, 
Φεβρουάριος 2000. 

Ελεύθερη απόδοση: 
Υπαστννόμος A ' Κ. Γ. Καραγιάννης.
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ΚΡΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

•  Υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Ιωάννη 
Γεωργακόπουλου και τη συμμετοχή δύο Α- 
ντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς συνήλθε 
το Συμβούλιο Κρίσεως Αντιστρατήγων και 
έκρινε διατηρητέους τον Αντιστράτηγο Γε
ώργιο Πλάκα στη θέση του Υπαρχηγού και 
τον Αντιστράτηγο Γεώργιο Παπαδημητρό- 
πουλο.

•  Υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Ιωάννη 
Γεωργακόπουλου και τη συμμετοχή των δύο 
Αντιστρατήγων Γεωργίου Πλάκα και Γεωρ- 
γίου Παπαδημητρόπουλου συνήλθε το Ανώ
τατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους Υ
ποστρατήγους. Στο βαθμό του Αντιστρατή- 
γου προήγαγε τον Υποστράτηγο Κωνστα
ντίνο Οικονόμου. Διατηρητέοι κρίθηκαν οι 
Υποστράτηγοι Αλέξανδρος Ζουμπούλης, 
Παύλιος Ρούμπης, Φώτιος Βλάχος και Σταύ
ρος Ρούμπος.
Αποστρατεύονται ως ευδοκίμως τερματίσα- 

ντες τη σταδιοδρομία τους οι Παύλος Δου- 
κιαντζάκης, Ανδρέας Στεφάνου, Ευθύμιος 
Σκούρας και Μάρκος Πουλακάκης. Ως ευδο
κίμως τερματίσας κρίθηκε λόγω ορίου ηλικί
ας ο Υποστράτηγος Γεώργιος Σκαλτσάς. Ό
λοι προάγονται εν αποστρατεία στο βαθμό 
του Αντιστρατήγου και θα αποστρατευθούν 
μετά από τριάντα ημέρες. Διατηρητέος κρί
θηκε ο Υποστράτηγος του Υγειονομικού Ιω
άννης Αναγνωστόπουλος.

•  Υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Ιωάννη 
Γεωργακόπουλου και τη συμμετοχή δύο Α- 
ντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς συνήλθε 
το Συμβούλιο Κρίσεως Αντιστρατήγων και 
απένειμε τον τίτλο του Υπαρχηγού επί τι
μή στον παραιτηθέντα με αίτησή του Αντι
στράτηγο Γεώργιο Παπαδημητρόπουλο. 
Αμέσως μετά συνήλθε το Ανώτατο Συμβού
λιο Κρίσεων υπό την προεδρία του Αρχηγού 
και τη συμμετοχή των δύο Αντιστρατήγων

Γ εωργίου Πλάκα και Κωνσταντίνου Οικονό
μου, προκειμένου να κρίνουν τους Υποστρα
τήγους για την κάλυψη της κενής θέσης. Στο 
βαθμό του Αντιστρατήγου προήχθη ο Αλέ
ξανδρος Ζουμπούλης.

•  Υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Ιωάννη 
Γ εωργακόπουλου με την συμμετοχή των δύ
ο Υπαρχηγών Αντιστρατήγων Γεωργίου 
Πλάκα και Κωνσταντίνου Οικονόμου, συ
νήλθε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Α
ξιωματικών και έκρινε τους Ταξιάρχους.
Στο βαθμό του Υποστρατήγου προήχθη- 

σαν οι: Παναγιώτης Καλοφωλιάς, Αθανάσιος 
Δαλαμαγκίδης, Φώτιος Νασιάκος, Ηλίας Πα- 
παευθυμίου, Σπυρίδων Τσάκος, Αθανάσιος 
Γκίτσας, Ιωάννης Παναγόπουλος, Ιωάννης 
Παπαϊωάννου, Χρήστος Λίβανος, Νικόλαος 
Ζαπαρτίδης και Ιωάννης Πανηγυράκης. 
Προάγονται στο βαθμό του Υποστρατή

γου εκτός οργανικών θέσεων και αποστρα
τεύονται μετά από τριάντα μέρες οι: Αθανά
σιος Θεοφιλόπουλος, Χρήστος Χατζημιχαη- 
λίδης, Ευάγγελος Χρυσανθακόπουλος, Γε
ώργιος Τσεσμετζής, Βασίλειος Κουτσού- 
μπας, Ευάγγελος Κουσκουρής, Δημήτριος 
Ξύδης, Κωνσταντίνος Πολίτης, Ιωάννης Ρι- 
ζάς και Παναγιώτης Καλδέρης.
Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως ευ
δοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του ο 
Ταξίαρχος Ειδικών Καθηκόντων (αστυκτηνί- 
ατρος) Γεώργιος Μόσχος.

•  Με την υπ’ αριθμ 6001/2/728 από 8.5.2000 
Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ
νομίας τοποθετούνται - μετατίθενται: 
Αντιστράτηγοι: Γεώργιος Πλάκας ως Υ- 
παρχηγός του Σώματος, ο Κωνσταντίνος Οι
κονόμου από τη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης στο 
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ως Γ ε
ν. Επιθεωρητής Αστυνομίας, ο Αλέξανδρος 
Ζουμπούλης ως Προϊστάμενος του Επιτελεί
ου του Αρχηγείου της Ελλην. Αστυνομίας. 
Υποστράτηγοι: Φώτιος Βλάχος, από τη Δ’ 
Γεν. Επιθεώρηση Αστυνομίας στη Γεν. Α- 
στυν. Δ/νση Αττικής ως Γενικός Αστυν. 
Δ/ντής, ο Παύλος Ρούμπης από τη Δ/νση Α
σφάλειας Αττικής στο Αρχηγείο ως Προϊ
στάμενος Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης, ο 
Σταύρος Ρούμπος από τη Δ/νση Οικονομι- 
κών/ΥΔΤ στο Αρχηγείο ως Προϊστάμενος 
Κλάδου Οικονομοτεχνικών Μέσων, Πανα
γιώτης Καλοφωλιάς, από τη Δ/νση Ασφά
λειας Αττικής στη Γ εν. Αστυν. Δ/νση Περι
φέρειας Πελοποννήσου ως Γενικός Αστυν. 
Δ/ντής, Αθανάσιος Δαλαμαγκίδης, από τη 
Δ/νση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης στη Δ/νση 
Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου ως 
Διευθυντής, Φώτιος Νασιάκος, από τη Δ/νση 
Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας 
στη Δ/νση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχη
γείου ως Διευθυντής, Ηλίας Παπαευθυμίου, 
από τη Δ/νση Μελετών του Υπουργείου στο 
Αρχηγείο ως Προϊστάμενος Κλάδου Διοικη
τικού, Σπυρίδων Τσάκος, από τη Δ/νση Α
στυνομίας Πειραιά στη Γεν. Αστυν. Δ/νση 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως Γενικός 
Αστυν. Δ/ντής, Αθανάσιος Γκίτσας, από τη

Δ/νση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσα
λονίκης στη Γ εν. Αστυν. Δ/νση Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας ως Γενικός Αστυν. 
Δ/ντής, Ιωάννης Παναγόπουλος, από τη 
Δ/νση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης στη 
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ως Γενικός Αστυν. 
Δ/ντής, Ιωάννης Παπαϊωάννου, από την Επι
θεώρηση Αστυνομίας Στερεάς Ελλάδας στη 
Γεν. Αστυν. Δ/νση Περιφέρειας Θεσσαλίας 
ως Γεν. Αστυν. Δ/ντής, Χρήστος Λίβανος, α
πό την Επιθεώρηση Αστυνομίας Κεντρικής 
Μακεδονίας στη Γ εν. Αστυν. Δ/νση Περιφέ
ρειας Δυτικής Μακεδονίας ως Γενικός Α
στυν. Δ/ντής, Νικόλαος Ζαπαρτίδης, από την 
Επιθεώρηση Αστυν. Ανατολικής Μακεδονί
ας και Θράκης στη Γ εν. Αστυν. Δ/νση Περι
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά
κης ως Γ εν. Αστυν. Δ/ντής και Ιωάννης Πα
νηγυράκης από την Επιθεώρηση Αστυνομίας 
Κρήτης στη Γεν. Αστυνομική Δ/νση Περιφέ
ρειας Κρήτης ως Γ ενικός Αστυν. Δ/ντής.

•  Υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Ιωάννη 
Γεωργακόπουλου και των Αντιστρατήγων 
Γ εωργίου Πλάκα και Αλεξάνδρου Ζουμπού- 
λη συνήλθε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων 
και έκρινε τους Αστυνομικούς Διευθυντές. 
Στο βαθμό του Ταξιάρχου για την κάλυψη 
κενών οργανικών θέσεων προάγονται οι: 
Δημήτριος Παλαφούτης, Κωνσταντίνος 
Πάλλας, Ίκαρος Γιακοβής, Δημήτριος Οργα- 
νόπουλος, Παναγιώτης Ανδριανόπουλος, Νι
κηφόρος Τζατζάκης, Βασίλειος Κωνσταντι- 
νίδης, Ιωάννης Κοντός, Δημήτριος Χρονό- 
πουλος, Ανδρέας Αθανασίου, Βασίλειος Τα- 
σιόπουλος, Θεόδωρος Κουφογιάννης, Χρή
στος Κολιάκης, Οδυσσέας Δελλής, Πανα
γιώτης Βιολιτζής, Νικόλαος Τσώνης, Αντώ
νιος Παυλίδης, Κωνσταντίνος Μακρίδης, Νι
κόλαος Κρινής, Ευάγγελος Ρούσας, Φώτιος 
Λιανός, Παναγιώτης Δρυμώνης, Γεώργιος 
Αγγελάκος, Γεώργιος Κανέλλος, Ιωάννης 
Σκλάβος, Νικόλαος Λουκάς, Κωνσταντίνος 
Στεφάνής, Χρήστος Σέλκος, Αντώνιος Πιέρ- 
ρος, Βασίλειος Παπακώστας, Ιωακείμ Δουλ- 
δέρης, Διονύσιος Κουτσομπίνας και Ανα
στάσιος Δημοσχάκης.
Επίσης προάγεται στο βαθμό του Ταξιάρχου 
και ο Αστυνομικός Διευθυντής Ειδικών Κα
θηκόντων Δημήτριος Υπερήφανος.
- Ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιο

δρομία τους κρίθηκαν οι: Κωνσταντίνος 
Σαρρής, Γ εώργιος Κάτσος, Ιωάννης Κόμμα
τος, Ηρακλής Τάσσης, Γεώργιος Μανιδάκης, 
Δημήτριος Μαστρογιάννης, Βασίλειος Τσί- 
μπρης (υπάλληλος γραφείου), Νικόλαος Α- 
θανασόπουλος, Ιωάννης Γεωργίου, Σπυρί
δων Καραχάλιος, Γεώργιος Ροντογιάννης, 
Αριστείδης Δαβίλλας, Δημήτριος Παντελά- 
κης, Σταύρος Χαλουλάκος, Κωνσταντίνος 
Λύτρας, Αναστάσιος Λιάτσος, Νικόλαος 
Σαργιώτης, Απόστολος Νικόπουλος, Κων
σταντίνος Καραγιαννίδης, Κωνσταντίνος 
Φαναρίτης, Σωτήριος Σταθόπουλος, Σωτή
ριος Αλεξόπουλος, Θεμιστοκλής Τσίμπρης, 
Φώτιος Αντωνόπουλος, Παναγιώτης Οικο- 
νομόπουλος, Χρήστος Ρήγας, Ιωάννης Ινιω- 
τάκης, Κωνσταντίνος Μποζίκης, Κωνσταντί-
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νος Τσούτσης, Χρηστός Κολοκούρης, Ιωάν
νης Ψωμάς, Νικόλαος Σαρηγιαννίδης, Νικό
λαος Ευθυμίου, Αλέξανδρος Κλητοράκης, 
Χαρίλαος Αναγνώστου Κυριάκος Πατσίδης, 
Ιωάννης Τριανταφυλλάκης, Δημήτριος Καλ- 
λιαντζής, Αλέξανδρος Τσολάκης, Χρήστος 
Σωτηρίου, Νικόλαος Τσουλφάς, Βασίλειος 
Κολεντίνης, Αντώνιος Ματράκας, Γεώργιος 
Μακριαλέας, Γεώργιος Καραχάλιος, Χρι
στόφορος Πατσαντάρας, Νικόλαος Ακτύπης, 
Δημήτριος Χασιώτης, Ευάγγελος Καραχά
λιος, Κωνσταντίνος Μαντάς, Απόστολος 
Γρέβιας, Νικόλαος Μπέτσιος, Δημήτριος 
Λάτσης, Νικόλαος Βελιβασάκης και ο αστυ- 
κτηνίατρος Χρήστος Παπανικολάου.
Οι παραπάνω προάγονται στο βαθμό του Τα
ξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων και θα α- 
ποστρατευθούν σε τριάντα ημέρες μετά την 
προαγωγή τους.
Επίσης, τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρα
τεία, στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργα
νικών θέσεων, οι Αστυνομικοί Διευθυντές 
Γενικών Καθηκόντων ενόψει αυτεπάγγελτης 
αποστρατείας λόγω συμπληρώσεως 35ετούς 
πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας οι: 
Ιωάννης Αλεξόπουλος, Ανδρέας Γουργούλης 
και ο υγειονομικός Νικόλαος Διδασκάλου.

•  Υπό την προεδρία του Αντιστρατήγου της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αλεξάνδρου Ζου- 
μπούλη και τη συμμετοχή των τεσσάρων Υ
ποστρατήγων, Παύλου Ρούμπη, Σταύρου 
Ρούμπου, Ηλία Παπαευθυμίου και Φωτίου 
Νασιάκου συνήλθε το Ανώτερο Συμβούλιο 
Κρίσεων Αξιωματικών και εκρινε τους Α
στυνομικούς Υποδιευθυντές.
Στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, 
για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσε
ων, προάγονται οι: Γεώργιος Ανδραβίζος, 
Αλέξανδρος Ουζουνίδης, Γεώργιος Αλοίμο- 
νος, Αναστάσιος Σκρεπετός, Δήμος Βαϊτσης, 
Θεόδωρος Ρεγκλής, Ιωάννης Σέρρας, Κων
σταντίνος Παπακώστας, Καλλίνικος Μωυ- 
σιάδης, Ιωάννης Ηλιακόπουλος, Παναγιώτης 
Καραμπαστέλας, Χριστόδουλος Χαραλαμπί- 
δης, Φώτιος Μπουραντάς, Ευθύμιος Νταμπί- 
κης, Ιωάννης Μαρνάς, Γεώργιος Σκρέκας, 
Κωνσταντίνος Τζαλακώστας, Κωνσταντίνος 
Αντιβάσης, Βασίλειος Βλάχος, Χρήστος Πα- 
παγρηγορίου, Ιωσήφ Λεμπιδάκης, Δημή- 
τριος Δρόσος, Νικόλαος Λάγιος, Κωνσταντί
νος Σταυρινός, Αντώνιος Μαμάκος, Δημή- 
τριος Δίκαιος, Κωνσταντίνος Οικονόμου, 
Κωνσταντίνος Μανιφάβας, Διαμαντής Χα- 
λιάσος, Δημήτριος Κοκκαλάς, Χρήστος Γέ
ρου, Κωνσταντίνος Τσίτσουλας, Αχιλλέας 
Λάγιος, Γεώργιος Πλαγιαννάκος, Δημήτριος 
Ρούμπος, Πρόδρομος Καρράς, Βασίλειος 
Θάνος, Αντώνιος Μπαγιαρτάκης, Βασίλειος 
Φλώρος, Νικόλαος Κοσκερίδης, Κωνσταντί
νος Ματζούκας, Νικόλαος Κανατάς, Γρηγό- 
ριος Νικητόπουλος, Αθανάσιος Γεωργαντάς, 
Γεώργιος Μπινιέρης, Χρήστος Ασπρούδης, 
Γεώργιος Πάσσιος, Νικόλαος Τριανταφύλ- 
λου, Γεώργιος Μητρόπουλος, Αλέξανδρος 
Γεωργατσώνας, ΔημήτριοςΊντος, Δημήτριος 
Γεωργόπουλος, Αχιλλέας Μανιφάβας, Αντώ
νιος Μπελσεμεδάκης, Σωτήριος Στύλιος, Νι
κόλαος Στρατάκης, Αθανάσιος Καρυδάκος, 
Αργυρόπουλος Αργυρόπουλος, Ιωάννης Κα-

πράλος, Νικόλαος Τσουκάλης, Κωνσταντί
νος Παπαδόπουλος, Νικόλαος Λάππας, Πα- 
ρασκευάς Κούλης, Δημήτριος Μπιρμπάκος, 
Συμεών Παπαδόπουλος, Νικόλαος Τσεντού- 
ρος, Γεώργιος Φωτόπουλος, Γεώργιος Πα- 
παδάκης, Παναγιώτης Δημητρόπουλος, Διο
νύσιος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Μούρ- 
σιας, Παναγιώτης Τσιριγώτης, Θωμάς Ντό- 
βας, Παναγιώτης Δημανόπουλος, Βασίλειος 
Αποστολάκης, Παναγιώτης Κατσάς, Δημή- 
τριος Νικολακόπουλος, Παναγιώτης Πίκλας, 
Δημήτριος Παππάς, Κωνσταντίνος Αγγελά- 
κης, Βασίλειος Μάλλιος, Χρήστος Χρήστου, 
Σωτήριος Τσενές, Γεώργιος Νικολόπουλος, 
Νικόλαος Καπετανάκης, Δημήτριος Καρα- 
γιώτης Γρηγόριος Μαργώνης, Αθανάσιος 
Καραμπούλης, Χρήστος Μπραντζουκάκης, 
Αθανάσιος Δημακάς, Παναγιώτης Πρέντζας, 
Παναγιώτης Μπρέκης, Βασίλειος Σμυρνά- 
κος, Ηλίας Μουρίκης, Παναγιώτης Κάσσα- 
ρης, Αθανάσιος Μαργαριτούδης, Κωνστα
ντίνος Αθανασόπουλος, Αθανάσιος Κατσά- 
ρας, Κωνσταντίνος Μοσχανδρέου, Παναγιώ
της Σκαρπαλέζος, Χρήστος Τσιτσές, Δημή- 
τριος Τσιουβάρας, Βασίλειος Τσιατούρας, 
Κωνσταντίνος Μαυρίδης, Δημήτριος Πυλα- 
ρινός, Χρήστος Δρακόπουλος, Δημήτριος 
Μανωλιάδης, Παντελής Μήτσος, Λάμπρος 
Χλέτσης και Ασημάκης Γκόλφης.

•  Με διάφορα Π.Δ. και Αποφάσεις του Αρ
χηγού του Σώματος τέθηκαν σε αποστρα
τεία:
- Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευ
θυντή ο Αριστείδης Γεωργίου.
- Με το βαθμό του Αστυνόμου Β’ ο Δημή- 
τριος Σχοινάκης.
- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι: Α
λέξανδρος Σαγιάς, Δημήτριος Κοντόγιωρ- 
γας, Λάζαρος Ασλανίδης, Απόστολος Τσά- 
παλης, Απόστολος Παπαϊωάννου, Κωνστα
ντίνος Γρίβας, Απόστολος Οικονόμου, Θεό
κλητος Ίφογλου, Ηλίας Παππάς, Γεώργιος 
Αναγνωστόπουλος και Σταύρος Γιάχος.
- Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι: Ιω
άννης Βασιλάκης, Σωτήριος Ζάγκας, Γεώρ- 
γιος Ρουκούδης, Γεώργιος Καργαλιανάκης, 
Δημήτριος Σάββας, Παναγιώτης Παχατουρί- 
δης, Αθανάσιος Κωστόπουλος, Βασίλειος Α- 
ναστασόπουλος, Νικόλαος Βενέτης, Αντώ
νιος Μανιός, Κωνσταντίνος Ζαφείρης, Βάιος 
Μπαλατσός, Παναγιώτης Πετρόπουλος, Γε
ώργιος Μαθιουδάκης, Γεώργιος Τασίκας, 
Φλέσσια Σταθοπούλου, Βασίλειος Μάντζιος, 
Ιωάννης Χρήστος Χριστόφορος Γιαννός, Νι
κόλαος Δαλακλής, Θεόδωρος Λεοντάρης, 
Γεώργιος Παπαγιάννης, Γεώργιος Μπορ- 
μπότσης, Προκόπιος Τσάκαλος, Δημήτριος 
Πουλίζος, Βασίλειος Κορδαλής, Αθανάσιος 
Σούρλας, Αχιλλέας Γκόρτσας, Παναγιώτης 
Μάγος και Στυλιανός Μαραγκάκης.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
♦  Ο Αρχιφύλακας Ιωάννης Δούλος που υ
πηρετεί στην Τμήμα Τροχαίας Μεγάρων επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Α- 
χαΐας, τηλ. 0937178357, 029681405.

♦  Αρχιφύλακας που υπηρετεί στο Τμήμα 
Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών Θεσπρωτίας 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Γ.Α.Δ. Αττικής, τηλ. 0937881002.
♦  Αρχιφύλακας που υπηρετεί στο Τμήμα 
Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου Ροδόπης ε
πιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Γ.Α.Δ. Αττικής ή των Α.Δ. Ρεθύμνης, Χα
νιών ή Ηρακλείου, τηλ. 053170919, 
0937065810.
♦  Ο Αστυφύλακας Γεώργιος Αντωνόπουλος 
που υπηρετεί στην Ασφάλεια του Προέδρου 
της Δημοκρατίας επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Α.Δ. Αχαΐας, τηλ.061454617, 
0932806222.
♦  Η Αστυφύλακας Άννα Βαμβουκλή που υ
πηρετεί σε υπηρεσία της Α.Δ. Λέσβου επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
της από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. 
Θεσσαλονίκης, τηλ. 025127729.
♦  Η Αστυφύλακας Γεωργία Μουτρουπίδου 
που υπηρετεί στο Γραφείο Ασφαλείας του 
Α.Τ. Αμαρουσίου επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ή τις ό
μορες Αστυν. Διευθύνσεις, τηλ. 6913035, 
0945622496.
♦  Ο Αστυφύλακας Στέργιος Γούτας που υ
πηρετεί στο IB’ Α.Τ. Θεσσαλονίκης επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του α
πό οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Καβά
λας, τηλ. 031-310872, 0972337354.
♦  Ο Αστυφύλακας Βασίλειος Βαμβακάς 
που υπηρετεί στο Α.Τ. Μοσχάτου επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του α
πό οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσα
λονίκης ή των Α.Δ. Καβάλας και Ορεστιά- 
δας, τηλ. 0944336131, 0937657345.
♦  Ο Αστυφύλακας Πέτρος Τσιόλας που υ
πηρετεί στο Α.Τ. Πετραλώνων επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσα
λονίκης ή της Καστοριάς, τηλ. 
0944733113.
♦  Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. Μο
σχάτου Αττικής επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υ
πηρεσία των Α.Δ. που ανήκουν στις περιφέ
ρειες Μακεδονίας, Θεσσαλίας ή Θράκης, 
τηλ. 0972201773.
♦  Αστυφύλακας που υπηρετεί σε υπηρεσία 
της Δ/νσης Αστυνομίας Ανατολικής Αττικής 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ή τις όμορες Αστυν. 
Διευθύνσεις, τηλ. (01) 6391266, 0945- 
440193.
♦  Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. Α
κρόπολης επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
των Α.Δ. Αρτας, Πρέβεζας ή Ιωαννίνων, 
τηλ. (01) 8614155.
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ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

+ Υποστράτηγος ε.α. Γεώργιος Γκίκας.
Γεννήθηκε το έτος 1929 στον Άγιο Νικό
λαο Αχαΐας. Κατετάγη στο Σώμα της Χω
ροφυλακής το 1950. Υπηρέτησε ως Διοι
κητής σε πολλές Υπηρεσίες της Αθήνας 
και της επαρχίας. Υπήρξε έγγαμος και 
πατέρας τεσσάρων τέκνων, ενός αγοριού 
και τριών κοριτσιών. Απεβίωσε την 
17.2.2000.

mm mm

+ Αστυν. Υποδ/ντής Ευθύμιος Δημη- 
τρόπουλος. Γεννήθηκε το έτος 1947 στο 
Ίσωμα Καρυών Μεγαλοπόλεως Αρκαδίας. 
Κατετάγη την 17.6.1970 και υπηρέτησε σε 
διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής. 
Τελευταία υπηρετούσε στη Δ/νση Κρατι
κής Ασφάλειας. Υπήρξε έγγαμος και πα
τέρας δύο κοριτσιών. Απεβίωσε την 
19.3.2000 από παθολογικά αίτια.

+ Ανθυπαστυνόμος Δημοσθένης Ρέντας.
Γεννήθηκε την 10.1.1957 στο Αγναντερό 
Καρδίτσας. Κατετάγη την 17.5.1983 και 
υπηρέτησε σε υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α., 
Α.Δ. Κοζάνης και Καρδίτσας. Υπήρξε έγ
γαμος και πατέρας ενός τέκνου. Απεβίωσε 
την 16.4.2000.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ

Α. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Αττικής με σχετικό της διάβημα προς τον Υ
πουργό Δημοσίας Τάξεως επανέρχεται στο 
θέμα της ημερήσιας ανάπαυσης και της κα- 
ταστρατήγησης του ωραρίου τονίζοντας ότι: 
“παρά τις δεσμεύσεις σας δεν υπήρξε φροντί
δα για την απόσβεση των οφειλομένων ημε
ρησίων αναπαύσεων ούτε εξασφάλιση της ε
βδομαδιαίας ημερήσιας αναπαύσεως από ο
ρισμένα Αστυνομικά Τμήματα”. Η Ε.Α.Υ. ζη
τά στο τέλος του διαβήματος προς τον κ. Υ
πουργό τη διαφύλαξη των εργασιακών συμ
φερόντων των αστυνομικών. Η Ε.Α.Υ. δια
μαρτύρεται επίσης και για την παράταση της 
απόσπασης των αστυνομικών των πεζών πε
ριπολιών του λεκανοπεδίου προτάσσοντας το 
νομικό και ηθικό χρέος της διοίκησης να προ
χωρήσει στην αντικατάστασή τους ή να ζητή
σει εγγράφως τη συναίνεσή των ενδιαφερο
μένων.

Β. Με αντίστοιχο διάβημα προς τον Υ
πουργό και τη φυσική ηγεσία του Σώματος, 
επί του θέματος της ημερήσιας αναπαύσεως, 
η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών τονίζει 
ότι: “όπως προκύπτει από την 7010/5/119-α 
από 3.1.2000 διαταγή του Αρχηγού του Σώ
ματος η ημερήσια ανάπαυση χορηγείται σε 
όλο το αστυνομικό προσωπικό εντός χρονικά 
περιορισμένου πλαισίου, ώστε να μην αναι
ρείται κατ’ ουσίαν η δικαιολογητική βάση 
και ο σκοπός θέσπισης των διατάξεων που α
φορούν την άσκηση του δικαιώματος αυτού, 
αλλά και να μην διαταράσσεται παράλληλα, 
η εύρυθμη λειτουργία των αστυνομικών Υ
πηρεσιών.

Κατά συνέπεια το συγκεκριμένο δικαίωμα 
δεν πρέπει να ασκείται μετά την παρέλευση 
15 ημερών από τη γέννησή του. Τονίζεται ι
διαίτερα, ότι οι διατάξεις για τη χορήγηση 
της ημερήσιας ανάπαυσης, συνιστούν από τη 
φύση τους κανόνες δημόσιας τάξης και επο
μένως ούτε ο δικαιούχος μπορεί να παραιτη
θεί της άσκησης του δικαιώματος, ούτε και η 
διοίκηση μπορεί να στερεί τούτο για οποιον- 
δήποτε λόγο από το δικαιούχο. Συνεπώς, η 
διοίκηση υποχρεούται να μεριμνά ώστε να 
χορηγούνται ανάλογα με τις υφιστάμενες υ
πηρεσιακές ανάγκες και μέσα στο καθορι
σμένο πλαίσιο οι ημερήσιες αναπαύσεις στο 
αστυνομικό προσωπικό, λαμβάνοντας υπό
ψη, όταν αυτό είναι εφικτό και τις προτιμή
σεις των δικαιούχων, χωρίς ταυτόχρονα να 
απαιτείται προς τούτο η εκ μέρους τους υπο
βολή σχετικής αίτησης.

Επισημαίνεται όμως, ότι για να είναι σε 
θέση οι διοικητές - αξιωματικοί να χορηγούν 
τις ημερήσιες αναπαύσεις χωρίς οποιαδήπο
τε σε βάρος τους συνέπεια (ήδη, όπως πλη- 
ροφορούμεθα, έχουν τιμωρηθεί διοικητές, 
γιατί έδωσαν τα ρεπό αλλά δεν κάλυψαν ζη
τούμενες υπηρεσιακές ανάγκες), πρέπει να 
παύσουν επιτέλους, οι προϊστάμενες Υπηρε
σίες να συνεχίζουν να ζητούν από τις υφι
στάμενες Υπηρεσίες τη διάθεση σε Υπηρεσί
α αστυνομικού προσωπικού, πέραν αυτού 
που στην πραγματικότητα διαθέτουν, διαιω-

νίζοντας έτσι την επί χρόνια εφαρμοζόμενη 
“στρεβλή” και “ακατανόητη” τακτική, η ο
ποία τους φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση και 
αντιπαράθεση με το προσωπικό τους, κύρια 
αιτία άλλωστε για την οποία δεν είναι δυνα
τή και η χορήγηση των ρεπό.

Άλλωστε, η τακτική αυτή έρχεται προφα
νέστατα σε πλήρη αντίθεση με το περιεχό
μενο της εγκυκλίου του κ. Αρχηγού, αφού 
από τη μια επιτάσσεται μ’ αυτή η χορήγηση 
των ημερησίων αναπαύσεων εντός συγκε
κριμένου χρόνου και από την άλλη οι προϊ
στάμενες Υπηρεσίες με τις ενέργειές τους 
καθιστούν τούτο αρκετά δύσκολο έως αδύ
νατον.

Με την ευκαιρία υπενθυμίζεται για πολλο
στή φορά η ανάγκη εγκαίρου και ορθολογι
κού σχεδιασμού των μέτρων τάξης και α
σφάλειας, ώστε να αποφεύγεται η κατασπα
τάληση δυνάμεων και να εξασφαλίζεται η 
αυστηρή τήρηση του προβλεπομένου ωραρί
ου εργασίας και η πιστή εφαρμογή των σχε
τικών διατάξεων για πενθήμερη εργασία και 
χορήγηση εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

Αναμένεται να δοθεί λύση στο λεπτό και 
ευαίσθητο αυτό ζήτημα, το οποίο έχει κατα
ντήσει μέγιστο πρόβλημα για τους διοικητές, 
οι οποίοι “όμηροι” και “θύματα” της “καθε- 
στηκυίας νοοτροπίας και τακτικής” κινδυ
νεύουν να συρθούν ακόμα και στα δικαστή
ρια και το οποίο πρόβλημα, συχνά - πυκνά α
ποτελεί αιτία διατάραξης των σχέσεων μετα
ξύ του προσωπικού και τούτο σε βάρος α
σφαλώς της ομαλής λειτουργίας του Σώμα
τος και γενικότερα της έννομης τάξης”.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Τα γραφεία της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιω
ματικών στεγάζονται και λειτουργούν σε πα- 
ραχωρηθέν από την Υπηρεσία κτίριο της Α
στυνομικής Ακαδημίας επί της Λ. Μεσογεί
ων αρ. 96, τηλ. 7708782, Fax: 7750151.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττι
κής με ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι: 
“στις πολλές αδικίες σε βάρος των αστυνομι
κών προστέθηκε και μια ακόμα που αφορά 
τους Ανθυπαστυνόμους υποψηφίους για το 
ΤΕΜΑ, που κατατάχθηκαν προ του 1984 σε 
σχέση με τους καταταχθέντες μετά το 1984 
(όριο ηλικίας για εξετάσεις 38 και 35 αντί
στοιχα). Το θέμα απασχόλησε την ηγεσία του 
Σώματος η οποία προτίθεται να προβεί σε 
νομοθετική ρύθμιση για να μην αδικηθεί κα
νένας από τους ενδιαφερομένους”.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνο
μικών Υπαλλήλων Αττικής Παναγιώτης Σπη- 
λιόπσυλος ευχαριστεί τους συναδέλφους που 
τον τίμησαν με την ψήφο τους και του εμπι- 
στεύθηκαν τη θέση του Προέδρου της Ένωσης.
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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΕ ΜΕΣΑ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α.

Με έγγραφο του ο Οργανισμός Αστικών 
Συγκοινωνιών Αθηνών γνωρίζει προς το α
στυνομικό προσωπικό ότι μπορεί να μετακι
νείται ελεύθερα χωρίς την καταβολή κομί
στρου σε όλα τα μέσα της αρμοδιότητός του 
συμπεριλαμβανομένου και του Μετρό. Επί
σης γνωρίζει ότι τόσο οι Συνοριακοί Φύλα
κες, όσο και οι Ειδικοί Φρουροί, αποτελούν 
ειδική κατηγορία ένστολου προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας που ασκεί συγκεκρι
μένα αστυνομικά καθήκοντα και κατά συνέ
πεια και για την κατηγορία αυτή ισχύει η ε
λεύθερη μετακίνηση.

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Αποστράτων Α
στυνομικών Δυτικής Αττικής συγκροτήθηκε 
σε Σώμα μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες, ως 
εξής: Πρόεδρος ο Χρήστος Πραμαντιώτης, 
Αντιπρόεδρος ο Αναστάσιος Δεσύλλας, 
Γραμματέας και Ταμίας ο Κωνσταντίνος 
Γιαννούλης, Αναπλ. Ταμίας ο Γεώργιος Α- 
ντωνόπουλος, Δημ. Σχέσεις ο Αναστάσιος 
Αποστόλου και Μέλη οι, Ιωάννης Λεοντί- 
τσης και Νικόλαος Μαραβέλιας. Αναπληρω
ματικοί οι, Σπυρίδων Ζωχιός, και Μιχαήλ 
Στάθης. Εξελεγκτική Επιτροπή οι, Λουκάς 
Λουκάκης και Βασίλειος Ντασιώτης.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Με πρόσφατη εγκύκλιο το Υπουργείο Ε
σωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ
ντρωσης, επανέρχεται στο θέμα της βεβαίω
σης του γνησίου της υπογραφής που έχει α
πασχολήσει κατόπιν πολλών ερωτημάτων 
που έχουν τεθεί τόσο από υπαλλήλους των 
Δημοσίων Υπηρεσιών, καθώς και από πολί
τες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 11 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 
2690/1999) που αφορά τη βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση 
των αντιγράφων. Για το λόγο αυτό υπενθυμί
ζει τα ακόλουθα:

I. Κάθε Διοικητική Αρχή είναι υποχρεω
μένη να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής 
κάθε ενδιαφερομένου, όπως έχουμε διευκρι
νίσει με την εγκύκλιό μας αριθ. πρωτ. ΔΙ- 
ΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9-6-1999, με τον όρο 
“Διοικητική Αρχή” νοούνται όλες οι Δημό
σιες Υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και οι Ο.Τ.Α. Α’ 
και Β’ βαθμού. Συνεπώς, αρμόδιες για τη βε
βαίωση του γνησίου της υπογραφής είναι οι 
προαναφερόμενες Υπηρεσίες και όχι μόνον 
τα Αστυνομικά Τμήματα.

Η βεβαίωση αυτή γίνεται για τους Έλλη
νες πολίτες της χώρας, βάσει του δελτίου 
ταυτότητας, του διαβατηρίου ή της σχετικής 
προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας Αρχής.

Όσον αφορά τα γεγονότα ή τα στοιχεία 
που δεν υποδεικνύονται από το δελτίο ταυ
τότητας ή από τα αντίστοιχα έγγραφα -αν ει
δικές διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά- γί
νονται δεκτά βάσει υπεύθυνης δήλωσης του 
ενδιαφερομένου, σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 3 του ιδίου νόμου.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι σε περίπτω
ση μεταβολής στοιχείων του δελτίου ταυτό
τητας με υπεύθυνη δήλωση, υποδεικνύονται 
οι μεταβολές που αναφέρονται μόνο στα 
στοιχεία της οικογενειακής κατάστασης, της 
διεύθυνσης κατοικίας και του επαγγέλματος.

Για τους αλλοδαπούς, η ταυτότητά τους υ
ποδεικνύεται (στην περίπτωση που είναι πο
λίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) από το δελ
τίο ταυτότητας, το διαβατήριο ή άλλο έγγρα
φο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός 
τους στη χώρα, καθώς επίσης και από έγγρα
φα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές 
Αρχές, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται 
στην παρ. 4 του άρθρου 3.

Η ταυτότητα των νομικών προσώπων υπο
δεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από 
διατάξεις που ισχύουν στην έδρα τους, σύμ
φωνα επίσης με την παρ. 4 του άρθρου 3.

2. Κάθε Διοικητική Αρχή είναι υποχρεω
μένη να επικυρώνει αντίγραφα από το πρω
τότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της Αρ
χής που έχει εκδώσει το πρωτότυπο. Επίσης, 
η επικύρωση αυτή μπορεί να γίνει από δικη
γόρο ή συμβολαιογράφο. Στην περίπτωση 
που ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει υπεύθυ
νη δήλωση όπου παραθέτει τα αντίστοιχα 
στοιχεία δεν χρειάζεται επικύρωση του αντι
γράφου ή φωτοαντιγράφου.

3. Κάθε Διοικητική Αρχή είναι υποχρεω
μένη να δέχεται επικυρωμένα αντίγραφα πι
στοποιητικών ή βεβαιώσεων ή άλλων δι- 
καιολογητικών στοιχείων. Τα αντίγραφα αυ
τά όπως και τα στοιχεία που αναφέρονται σε 
υπεύθυνη δήλωση γίνονται δεκτά όπως και 
το πρωτότυπο.

Είναι αυτονόητο ότι ο σκοπός της παρού
σας εγκυκλίου είναι η όσο το δυνατόν καλύ
τερη εξυπηρέτηση των πολιτών από τις Δη
μόσιες Υπηρεσίες και η αποφυγή γραφειο
κρατικών δυσχερειών που δημιουργούν λαν
θασμένες εντυπώσεις για τη λειτουργία της 
Δημόσιας Διοίκησης.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΑΑΑΔΟΣ

Στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν 
πρόσφατα εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβού
λιο, Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος 
Αττικής και Εξελεγκτική Επιτροπή της Α
θλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος. 
Για το Δ.Σ. εξελέγησαν οι: Πρόεδρος ο Α
στόν. Δ/ντής Γεώργιος Μακριαλέας, Α’ Α
ντιπρόεδρος ο Α/Α Δημήτριος Ανδρικόπου- 
λος, Β’ Αντιπρόεδρος ο Α/Α Γεώργιος Βι- 
δάλης, Γεν. Γραμματέας ο Α/Β Ιάσων Κου- 
τσιβίτης, Ταμίας ο Α/Β Γεώργιος Κουτσια- 
νάς και Μέλη οι, Α/Β Γεώργιος Ντούλης, 
Ανθ. Ευάγγελος Τασούλας, Ανθ. Γεώργιος 
Μαστρογιάννης και Αρχ. Ουρανία Ντότσι- 
κα.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι: Α/Α
Βάϊος Μπαρμπαρούσης και Υ/Β Νικόλαος 
Γιαννόπουλος.
Για την Δ.Ε. του Παραρτήματος Αττικής οι: 
Πρόεδρος ο Α/Υ Κωνσταντίνος Τσιάμης, 
Γεν. Γραμματέας ο Υ/Β Αριστείδης Λυμπε- 
ράτος και Μέλη οι, Υ/Β Δημήτριος Βεργής, 
Ανθ. Λάμπρος Δημουλιάς και ο Αρχ. Γεώρ
γιος Τζιβέλης.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 
ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

1) . Με τις διατάξεις της 2/16661/0022 από 
6.3.2000 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β-272) απόφασης 
που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων 
της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2768/99 (Α- 
273), καθορίστηκαν οι δικαιούχοι, οι όροι 
και οι προϋποθέσεις καταβολής του Επιδό
ματος Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότη
τας Μονάδων ως ακολούθως:
α. Το Επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής 
Ετοιμότητας που προβλέπεται από τις διατά
ξεις του άρθρου 31 παρ. 4 εδαφ. β’ του ν. 
2768/99 (Α-273), καταβάλλεται στο αστυνο
μικό προσωπικό που εκτελεί νυκτερινή υπη
ρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφί
ων β’ και γ’ της παρ. I του άρθρου 1 του π.δ. 
28/1986 (Α-11) και στο πυροσβεστικό προ
σωπικό που εκτελεί νυκτερινή υπηρεσία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 14 
παρ. 6, 22 και 23 του π.δ. 210/1992 (Α-99). 
β. Ως νυκτερινή υπηρεσία θεωρείται εκείνη 
που παρέχεται κατά τις ώρες 22.00’ έως 
06.00’.
γ. Στο αστυνομικό προσωπικό καταβάλλεται 
για κάθε ώρα νυκτερινής απασχόλησης το 
χρηματικό ποσόν των 625 δραχμών. Οι ώρες 
νυκτερινής απασχόλησης κατ’ έτος δεν μπο
ρεί να υπερβαίνουν τα 6,5 εκατομμύρια για 
το αστυνομικό προσωπικό, 
δ. Το εν λόγω επίδομα υπόκειται στις νόμιμες 
κρατήσεις και σε φόρο εισοδήματος και για 
την καταβολή του υποβάλλονται στο τέλος 
κάθε μήνα ονομαστικές καταστάσεις με τα α
παραίτητα στοιχεία, τις πραγματοποιηθείσες 
ώρες νυκτερινής απασχόλησης, υπογεγραμ
μένες από το διοικητή της Υπηρεσίας.
2) . Κατόπιν των ανωτέρω για την ορθή ε
φαρμογή των ανωτέρω διατάξεων:
α. Το επίδομα θα καταβάλλεται στο αστυνο
μικό προσωπικό ανεξαρτήτως βαθμού, που 
διατίθεται και εκτελεί υπηρεσία κατά τις νυ
κτερινές ώρες, στις υπηρεσίες που προβλέ- 
πονται από τις διατάξεις των παρ. β’ και γ’ 
του άρθρου 1 του π.δ. 28/86 ήτοι:
- Σε όσους εκτελούν εξωτερικές ή εσωτερι
κές υπηρεσίες σε αλλαγές 24ωρης ή 16ωρης 
ή 8ωρης ή 6ωρης βάσης, όπως σκοποί αστυ
νομικών καταστημάτων και κρατητηρίων, α
στυνομικοί σκοποί, εξερευνητές, οδηγοί και 
πληρώματα περιπολικών, γερανοφόρων, α- 
νακριτικών και άλλων αυτοκινήτων, επόπτες 
σκοπών, αξιωματικοί επιθεώρησης και υπη
ρεσίας, τηλεφωνητές, διαβιβαστές, χειριστές 
τηλεφωνικών κέντρων, κέντρων R/T και τη
λετύπων. Επίσης, για όσους διατίθενται σε υ
πηρεσία περιπολίας, αστυνομικής επέμβα
σης, αστυνομικών ελέγχων, συνοδειών, δι
καστηρίων, σηματοδότησης και κάθε άλλη 
σχετική υπηρεσία, που αφορά στην αποστο
λή της Ελληνικής Αστυνομίας.
- Σε όσους εκτελούν υπηρεσία μοτοσικλετι- 
στή τάξης ή ασφάλειας ή τροχαίας και ακίνη
του σκοπού ρυθμιστή τροχαίας κίνησης. □

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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•  Με απόφαση του Προέδρου της Ελληνι
κής Δημοκρατίας απονεμήθηκε το μετάλλιο 
του ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ στους: 
Υποστ/γο ΡΟΥΜΠΗ Παύλο, ε.α. Ταξίαρχο 27- 
ΜΟΓΛΟΥ Θεόδωρο, Αστ.Δ/ντή ΑΓΓΕΛΑΚΟ 
Γεώργιο, Αστ. A ' ΡΑΧΩΒΙΤΣΑ Ιωάννη, Υπα- 
στ. Α 'ΚΑΣΙΑΝΗ Γεώργιο, γιατί οργάνωσαν 
και συντόνισαν επιχείρηση της Διεύθυνσης 
Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Α
σφάλειας Αττικής και συνεργασία με ημε
δαπές και αλλοδαπές διωκτικές αρχές κατόρ
θωσαν να εξαρθρώσουν διεθνή πολυμελή 
σπείρα εμπόρων ναρκωτικών.

Με αποφάσεις του Αρχηγού της Ελληνι
κής Αστυνομίας απονεμήθηκαν:

•  ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ στους: Αστυν. Υ- 
ποδ/ντή ΦΛΩΡΟ Αναστάσιο, Υπαστ. A ΒΑΝΙ- 
ΚΙΩΤΗ Γεώργιο και ΦΑΒΑΤΑ Γεώργιο, Αν- 
θ/μους ΜΠΟΥΡΑ Κων/νο, ΓΚΙΩΝΗ Βασίλειο 
και ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥΕιρήνη, Αστ/κες ΤΙΣΑ- 
ΜΑΚΗ Ελένη και ΧΑΡΑΑΑΜΠΙΔΗ Χρήστο, 
διότι υπηρετούντες στην Υποδ/νση Δίωξης 
Ναρκωτικών της Α/νσης Ασφάλειας Αττι
κής και γενόμενοι κοινωνοί υποθέσεως διη
πειρωτικής μεταφοράς διακίνησης και εμπο
ρίας μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης, συνέλε- 
ξαν τα απαραίτητα στοιχεία για την πλήρη 
διαλεύκανση της υποθέσεως και το αποδει
κτικό υλικό για τη στοιχειοθέτηση της ε
μπλοκής των εγκεφάλων της σπείρας, με α
ποτέλεσμα να επιτευχθεί η εξάρθρωση της 
σπείρας και η κατάσχεση από τις Αμερικανι
κές διωκτικές αρχές ενός πλοίου με φορτίο 
τεσσάρων τόνων κοκαΐνης.

•  ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ, για την συνδρομή τους 
στην ανωτέρω υπόθεση, στους: Υπαστ. Α ' 
ΣΜΥΡΛΗ Δημήτριο, Ανθ/μους ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 
Αντώνιο, ΓΚΟΥΜΑ Σταύρο, ΠΑΤΡΙΚΙΟ Δη- 
μήτριο και ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟ Γεώργιο, Αρχ/κες

ΜΠΣ ΓΙΟΒΑ Ηλία και ΓΩΓΟΥΛΟ Σωτήριο, 
Αστ/κες ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Νικόλαο, ΑΣΤΥΡΑΚΗ 
Αντώνιο, ΚΟΤΣΩΝΗ Παρασκευά, ΠΑΠΑΓΕ- 
ΩΡΓΙΟΥ Κυριάκο, ΡΕΤΖΙΚΑ Ιωάννη, ΣΚΟΥ- 
ΦΗ Γεώργιο, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ Διονύσιο, 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Σπυρίδωνα και ΖΥΓΟΥΡΗ 
Σωτήριο, οι οποίοι υπηρετούν στη Υ.Δ.Ν. και 
στο Τ.Δ.Ν Αεροδρομίου της Δ/νσης Ασφά
λειας Αττικής.

•  ΕΠΑΙΝΟ, για την συνδρομή τους στην α
νωτέρω υπόθεση, στους: Αστυν. Α ' ΣΑΞΩ- 
ΝΗ Γεώργιο, Am. Β ΚΑΣΚΑΝΗ Απόστολο, 
Υπαστ. Α ' ΜΠΥPANΗ Χρήστο, ΖΑΡΚΑΔΟΥ- 
ΑΑ Αθανάσιο, ΚΟΥΖΗΑΟ Δήμο, ΠΑΡΑΣΥΡΗ 
Νικόλαο, ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥ Ελευθέριο, ΠΑ- 
ΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ Κων/νο και ΔΑΣΚΑΛΑ 
Ανδρέα, Ανθ/μους ΜΟΥΜΑ Σπυρίδωνα, ΜΑ
ΝΙΑ Βασίλειο, ΓΟΥΣΙΑ Νικόλαο και ΡΩ
ΜΗ Ο Παντελή, Αρχ/κες ΖΟΡΜΠΑ Αθανάσιο 
και ΛΑΖΟ Γεώργιο, Αρχ/κα ΜΠΣ ΑΝΑΣΤΑ- 
ΣΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη, Αστ/κες ΑΛΕΞΙΟΥ Πα
ναγιώτη, ΑΡΒΕΛΑΚΗ Ιωάννη, ΒΑΤΣΑΚΗ 
Εμμανουήλ, ΒΕΡΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, ΓΕΩΡ- 
ΓΑΝΤΟΠΟΥΑΟ Ανδρέα, ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Ιωάν
νη, ΔΑΡΑ Δημήτριο, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πάρι, 
ΖΑΝΙΑ Γεώργιο, ΖΕΡΒΟ Νικόλαο, ΖΩΓΛΟ- 
ΠΙΤΗ Παναγιώτη, ΚΑΒΒΑΔΙΑ Ιωάννη, 
ΚΟΡΜΑ Φώτιο, ΚΟΥΡΕΒΕΣΗ Σταύρο, 
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ Γεώργιο, ΜΑΝΤΗ Αθανά
σιο, ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Νικόλαο, ΟΙΚΟΝΟ
ΜΟΥ Χρήστο, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΔΟ Χαρά
λαμπο. ΠΕΤΡΑΚΗ Αντώνιο, ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ 
Γαβριήλ, ΣΑΡΑΜΑΝΙΑ Δημήτριο, ΤΖΟΥΒΑ- 
ΡΑ Παναγιώτη, ΤΡΙΜΠΟΝΙΑ Παναγιώτη, 
ΤΣΑΒΑΛΙΑ Ανδρέα, ΤΣΑΝΙΔΑΚΗ Βασίλειο, 
ΧΕΙΜΩΝΑ Νικόλαο και ΨΕΥΤΕΑ Γεώργιο.

•  ΥΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ δύο μηνιαίων μισθών 
στον Αστ/κα Κυριάκο Παπαγεωργίου, διότι 
διαταχθείς να φρουρεί στεγασμένο χώρο 
σταθμεύσεως οχημάτων της βίλας εγκεφά

λου σπείρας ναρκωτικών, ώστε να ερευνη- 
θεί στη συνέχεια ο χώρος αυτός και ευρεθείς 
μόνος εντός αυτού, βρήκε μέσα σε ταξιδιω
τικό σάκο, χρηματικό ποσό 400.000.000 
δρχ. σε συνάλλαγμα, προερχόμενο από δια
κίνηση κοκαΐνης και ειδοποίηση αμέσως πε
ρί τούτου τους ενεργούντες την έρευνα α
ξιωματικούς της Υ.Δ. Ναρκωτικών.

•  ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ και υλική αμοιβή 40.000 
δρχ. στους Αστ/κες ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗ 
Χρήστο και ΚΑΤΡΗ Θωμά, καθώς και ΕΠΑΙ
ΝΟΣ στους: Υπαστ. Α ' ΧΡΗΣΤΟΥ Δημοσθέ
νη, Ανθ/μους ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ Γεώργιο και 
ΠΕΤΣΙΟ Ερρίκο, Αστ/κες ΑΥΛΩΝΙΤΗ Αθα
νάσιο, ΚΑΚΑΒΑΚΗ Κων/νο, ΤΖΩΡΤΖΗ 
Φρειδερίκη, ΤΖΟΒΑΝΟ Γεράσιμο, ΘΕΟΔΩ
ΡΟΥ Κων/νο και ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μιχαήλ, διότι 
υπηρετούντες στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτι
κών Ηγουμενίτσας, συνέλαβαν δύο Έλλη
νες εμπόρους ναρκωτικών, στην κατοχή των 
οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 240 κι
λά ινδική κάνναβη σε φούντα.

•  ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Αστυν. Α ' ΠΑΠΑ- 
ΔΑΚΗ Στυλιανό, Αστυν. Β' ΣΤΑΥΡΟΠΟΥ
ΛΟ Βασίλειο και ΤΣΙΜΠΡΗ Ιωάννη, Α
στ/κες ΚΟΛΥΔΑ Χαράλαμπο, ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ 
Νικόλαο και ΨΕΓΙΑΝΝΑΚΗ Μιχαήλ, διότι 
υπηρετούντες στο Τμήμα Ασφαλείας Κω 
συνέλαβαν εντός των ορίων του αυτοφώρου 
τους δράστες τις ένοπλης ληστείας σε βά
ρος του Υποκαταστήματος της Συνεταιρι
στικής Τράπεζας Δωδ/νήσου στην Κω, με 
λεία 20.000.000, ενώ παράλληλα κατέστη 
δυνατή και η ανεύρεση των αφαιρεθέντων 
χρημάτων.

•  ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Υπαστυνόμους A ' ΤΕ- 
ΓΟ Θεμιστοκλή και ΝΑΤΖΗ Ευάγγελο και 
Ανθ/μο ΛΑΓΚΑΔΑ Κυριάκο, διότι υπηρετού
ντες στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της 
Ελληνικής Αστυνομίας και συμμετέχοντες 
ως πλήρωμα του ελικοπτέρου πέτυχαν να ε
ντοπίσουν, με τη βοήθεια οργάνων του ελι
κοπτέρου, νεκρό σε χαράδρα 500 μέτρων 
στο όρος Χελμός, τον τεταρτοετή Ικαρο 
Μπλέτσα Απόστολο.

•  ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ και υλική αμοιβή 30.000 
δρχ. στους: Αστυν. Υποδ/ντή ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ 
Χρήστο, Αστυν. Β'ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΧΑΊΔΑ 
Κων/νο, Υπαστ. Α ΜΑΡΤΖΑΚΑΗ Απόστολο, 
Ανθ/μο ΝΤΑΡΑΑ Νικόλαο, Αρχ/κα ΜΠΣ ΜΠ1- 
ΝΙΕΡΗ Γρηγόριο, Αστ/κες ΒΙΤΣΟ Διονύσιο, 
ΚΑΡΑΊΣΚΟ Δημήτριο και ΜΠΑΡΔΑΚΗ 
Κων/νο, διότι υπηρετούντες στο Τμήμα Δίω
ξης Ναρκωτικών Πατρών πέτυχαν στο λιμά
νι της Ηγουμενίτσας Θεσπρωτίας, τη σύλλη
ψη δύο ατόμων, τα οποία είχαν αποκρύψει σε 
Ι.Χ.Φ. αυτ/το πλαστικά κιβώτια, τα οποία πε
ριείχαν αποξηραμένη φούντα κάνναβης, 119 
κιλών περίπου.

•  ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ στους: Αστυν. Δ/ντή 
ΚΡΙΝΠ Νικόλαο, Αστυν. Υποδ/ντή ΧΡΗ
ΣΤΟΥ Χρήστο, Αστυν. Α ' ΒΛΑΣΣΗ Ναπολέ- 
οντα, Υπαστ. Α ' ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Φώτιο, Αν-

| θ/μους ΚΟΥΚΟΥΣΗ Παναγιώτη, ΓΚΟΒΙΛΑ
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Παντελή, ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ Ζαψείριο, ΠΑ- 
ΣΧΑΛΙΔΗ Νικόλαο, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Δημή- 
τριο και ΠΟΥΛΗ Γεώργιο, Αστ/κες ΡΙΖΟ Α
πόστολο, ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Κων., ΤΣΑΚΑ- 
Α/Ο Γεώργιο και ΒΑΣΙΛΑΚΗ Νικόλαο, διότι 
υπηρετούντες στην Α.Δ. Δωδεκάνησου, 
στην Υ.Α. Ρόδου, στο Α.Τ. Ιαλυσού, στο  

Α.Τ. Αρχαγγέλου και στον Α.Σ. Παραδεί
σου, πέτυχαν τη σύλληψη των δραστών της 
ένοπλης ληστείας σε βάρος του Υποκατα
στήματος της Εμπορικής Τράπεζας Ιαλυσού 
Ρόδου, με λεία 76.000.000 δρχ.
•  ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Αστυνόμους Α' 
ΠΟΚΑ Γεώργιο και ΤΟΥΛ1ΤΣΗ Επαμεινών
δα, Ανθ/μους ΦΑΡΜΑΚΗ Κων/νο και ΒΑΣΙ
ΛΕΙΟΥ Κων/νο, Αρχ/κες ΜΠΟΥΡΛΙΔΗ Γεώρ
γιο, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Νικόλαο και ΜΠΑΤΗ Εμ
μανουήλ, διότι υπηρετούντες στο Τ.Α. Χαλ
κίδας, στο Α.Τ. Ν. Αρτάκης και στον Α.Σ. 
Πολιτικών, πέτυχαν να εξιχνιάσουν την 
κλοπή ενός χρυσού στεφανιού μεγάλης ιστο
ρικής - αρχαιολογικής αξίας, που έγινε από 
το Μουσείο Χαλκίδας.

•  ΕΠΑΙΝΟ στους: Α στ. A ' ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ 
Στέργιο, Υπαστ. Α ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Απόστολο, 
Ανθ/μους ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗ Παύλο και ΛΙΑΤΟ- 
ΠΟΥΛΟ Στέφανο, Αρχ/κα ΜΠΣ ΓΚΟΥΡΑΑ 
Λάζαρο, Αστ/κες ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ Διονύσιο, 
ΤΣΑΓΚΑΔΑ Ιωάννη, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟ Παύ
λο και ΜΑΛΑΜΗΚων/νο, διότι υπηρετούντες 
στο 5ο Τμήμα Αρχαιοκαπηλίας της Δ.Α. 
Θεσσαλονίκης, πέτυχαν τη σύλληψη δύο α
τόμων στο Καμποχώρι Ημαθίας, τα οποία κα
τείχαν και διαπραγματεύθηκαν με Αστυνομι
κό της Υπηρεσίας τους, που παρουσιάσθηκε 
ως αγοραστής, την πώληση αντικειμένων που 
υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του 
αρχαιολογικού νόμου. Τα αντικείμενα αυτά 
τα είχαν προμηθευθεί από άτομο στη Νάου
σα, το οποίο συνελήφθη, αφού σε έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν 
και άλλα αρχαία αντικείμενα.

•  ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ και υλική αμοιβή ε
κατό χιλιάδων δραχμών στους: Αρχ/κα ΜΠΣ 
ΛΑΛΟ Ευθύμιο, Αστ/κες ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗ 
Κυριάκο και ΜΑΡΚΟΠΟΥΑΟ Ηλία, διότι υ
πηρετούντες στο Α.Τ. και στο Τ.Α. Κοζά
νης, κατεδίωξαν Ε.Ι.Χ. αυτ/το, παρά τον κα
ταιγισμό πυρών με πυροβόλο όπλο που δέχο
νταν από τους επιβαίνοντες σ’ αυτό, με απο
τέλεσμα οι δράστες να το εγκαταλείψουν και 
να τραπούν σε φυγή. Εντός του αυτ/του βρέ
θηκε και κατασχέθηκε μικρή ποσότητα ινδι
κής κάνναβης, ενώ από την προανάκριση 
προέκυψαν τα στοιχεία των δραστών και συ- 
νελήφθησαν.

•  ΕΠΑΙΝΟ στους: Αστ/κες ΛΑΓΟ Μιχαήλ, 
ΚΟΣΠΕΝΤΑΡΠ Λάμπρο, ΚΟΥΤΣΑΦΤΗ Στέρ- 
γιο, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Βασίλειο και ΜΑΛΛΙΑ Αν- 
δρέα, διότι υπηρετούντες στη Α/νση Αμεσης 
Δράσης Αττικής και εκτελούντες υπηρεσία 
δικυκλιστών συνέλαβαν στα Κάτω Πατήσια 
Αττικής αλλοδαπό υπήκοο Ρωσίας, ο οποίος 
είχε διαπράξει ληστεία σε Υποκατάστημα της 
Ιονικής Τράπεζας, αποκομίζοντας το ποσό των 
3.500.000 δρχ.

•  ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ και υλική αμοιβή ε
νός μηνιαίου μισθού στους: Αρχ/κες ΚΑ- 
ΝΕΛΑΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, ΚΑΠΑΡΟ Βασί
λειο, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, ΣΙΟΥΠΟΥ- 
ΑΗ Γεώργιο, ΚΙΤΣΑΚΗΝικόλαο και ΡΟΥΣΗ 
Δημήτριο, διότι υπηρετούντες στην Άμεση 
Δράση Αττικής και στο Α.Τ. Ομόνοιας, συ
νέλαβαν ύστερα από πεζή καταδίωξη τον έ
νοπλο δράστη που είχε αφαιρέσει από το 
σκοπό πύλης του Α.Τ. Ομόνοιας το υποπολυ- 
βόλο και είχε τραυματίσει τον Αρχ/κα Γ. Κα- 
νελλόπουλο.

•  ΕΠΑΙΝΟ και υλική αμοιβή 50.000 δρχ. 
στον Αστ/κα ΑΓΜ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη, 
διότι υπητερών στην Υποδ/νση Δίωξης Ε
γκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας 
της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, διανύο- 
ντας κανονική άδεια, προέβη σε έλεγχο δύο 
υπόπτων ατόμων τα οποία επέβαιναν σε 
μοτ/το, με αποτέλεσμα να διαπιστώσει ότι το 
μοτ/το ήταν κλεμμένο, να συλλάβει τα άτο
μα και να τα οδηγήσει στο Α.Τ. Κολωνού.

•  ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ και υλική αμοιβή ε
κατό χιλιάδων δραχμών στους: Ανθ/μο 
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ Ιωάννη, Αστ/κες ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ 
Απόστολο και ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ Γεώργιο, διό
τι υπηρετούντες στην Αμεση Δράση Αττικής 
και εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία στους 
Αγίους Αναργύρους Αττικής, στην προσπά- 
θειά τους να ελέγξουν ύποπτο άτομο που επέ- 
βαινε σε μοτοσικλέτα, αυτό τράπηκε σε φυγή, 
και πυροβόλησε ανεπιτυχώς εναντίον τους. Οι 
Αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά και κατά- 
φεραν να τραυματίσουν το δράστη στο χέρι 
και το πόδι με αποτέλεσμα να τον συλλάβουν. 
Επρόκειτο για επικίνδυνο κακοποιό.

•  ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Υπαστ. Α ΠΑΝΑ
ΡΕΤΟ Νικόλαο, Ανθ/μους ΝΤΖΟΥΒΑΛΗ Πα
ναγιώτη και ΠΑΓΙΩΤΗ Σπυρίδωνα, Αρχ/κες 
ΜΠΣΚΑΤΣΙΜΠΡΑ Κων/νο, ΜΛΥΡΟΠΟΥΛΟ 
Σπυρίδωνα και ΜΠΟΥΑ Ιωάννα, Αστ/κες 
ΜΕΡΙΑΝ Ο Θωμά, ΠΑΠΑΔΑΤΟ Νικόλαο, 
ΠΡΟΥΣΚΑ Χρήστο, ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗ Σπυρίδω
να και ΤΣΙΩΝΗ Χρήστο, διότι υπηρετούντες 
στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Κέρκυ
ρας, πέτυχαν να συλλάβουν έναν Αλβανό υ
πήκοο τη στιγμή που απέκρυπτε εννέα τσου
βάλια τα οποία περιείχαν ινδική κάνναβη συ
νολικού βάρους 98 περίπου κιλών, η οποία ε- 
πρόκειτο να διατεθεί στην εγχώρια αγορά.

•  Με απόφαση της Επιθεώρησης Αστυνομί
ας Θεσσαλίας απονεμήθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ 
στους: Υπαστ. Α ΜΑΛΛΙΑΡΗ Νικόλαο, Αν
θ/μο ΛΕΝΤΖΑ Γεώργιο, Αρχιφ. ΜΠΣ ΠΑΊΣΗ 
Μαίρη, Αστ/κες ΙΑΤΡΟΥ Βασιλείου, ΚΑΡΑ- 
ΚΩΣΤΑ Κων/νο, ΚΑΑΟΓΡΑΝΑ Γεώργιο, 
ΚΑΡΔΑΡΑ Ιωάννη και ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ Χαρά
λαμπο, διότι υπηρετούντες στο Τ.Α. Καρδί
τσας συνέλαβαν ένα άτομο που ασχολείτο 
συστηματικά με την εμπορία ναρκωτικών 
και κατέσχεσαν σαράντα εννέα περίπου κιλά 
ινδική κάνναβη.

•  Με απόφαση της Επιθεώρησης Αστυνομί
ας Κρήτης απονεμήθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ

στους: Αστ. Δ/ντή ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ Γεώργιο, Α- 
στυν. A ' ΜΑΡΚΑΚΗ Λάμπρο, Υπαστ. 
Α ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗ Στυλιανό, Ανθ/μο ΜΑΥ- 
ΡΑΚΗ Σπυρίδωνα, Αρχ/κα Π.Σ. ΧΑΤΖΗΙΩ- 
ΑΝΝΟΥ Χρήστο, Αστ/κες ΒΕΡΥΚΑΚΗ Αντώ
νιο, ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ Δημήτριο, ΣΤΑ ΜΑ - 
ΤΟΥΔΑΚΗ Εμμανουήλ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Νι
κόλαο, ΤΣΑΚΙΡΗ Μάρκο και ΦΑΝΔΡΙΔΗ 
Νεκτάριο, διότι υπηρετούντες στο Τμήμα Α
σφαλείας Χανίων πέτυχαν τη σύλληψη ενός 
ατόμου στα Χανιά, στην κατοχή του οποίου 
βρέθηκε ποσότητα ηρωίνης βάρους 20,75 
γραμμ., ενώ στη συνέχεια, με τη συνεργασία 
του ατόμου αυτού, συνέλαβαν άλλα δύο άτο
μα στην κατοχή των οποίων βρέθηκε ποσό
τητα ηρωίνης συνολικού βάρους 297,11 
γραμμ. και κοκαΐνης 7,22 γραμμ..

•  Με απόφαση της Επιθεώρησης Αστυνομί
ας Κεντρικής Μακεδονίας απονεμήθηκε Ε
ΠΑΙΝΟΣ στους: Αστ. Υποδ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ- 
ΔΗ Χριστόδουλο, Υπαστ. Α ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ- 
ΔΗ Ιωάννη, Ανθ/μο ΚΑΖΙΚΟ Εμμανουήλ, 
Αρχ/κες Π.Σ. ΠΑΥΛΙΔΗ Ελευθέριο και ΚΟ- 
ΣΜΙΔΟΥ Χριστίνα, Αρχ/κες ΜΠΣ ΓΡΑΜΨΑ 
Στέργιο, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Χρήστο και ΚΛΡΛ- 
ΤΑΣΗ Στέφανο, Αστ/κες ΓΙΑΝΝΑΚΗ Θεόδω
ρο, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟ Κων/νο, ΜΠΟΥΡΛΗ 
Χρήστο και ΝΙΚΟΑΟΠΟΥΛΟ Διονύσιο, διότι 
υπηρετούντες σε διάφορες υπηρεσίες της 
Α.Δ. Κιλκίς, πέτυχαν τη σύλληψη ψυχασθε
νούς ατόμου, το οποίο είχε τραυματίσει θα
νάσιμα τη σύζυγό του, εντός της οικίας του, 
με κυνηγετικό δίκαννο.

•  Με απόφαση της Α.Δ. Ξάνθης απονεμή
θηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Αστυν. Β ' ΚΙΤΣΟ Α
θανάσιο, Υπαστ/ Α ' ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Δημήτριο, 
Ανθ/μο ΠΟΥΣΠΟΥΑΙΔΗ Θεμιστοκλή, Αρ
χ/κες ΜΠΣ ΒΟΥΛΤΣΙΟ Κων/νο. ΜΑΡΑΠΙΔΗ 
Κων/νο, Αστ/κες ΑΚΡΙΒΟ Γρηγόριο και 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ Στυλιανό, διότι υπηρετού
ντες στο Τ.Α. Ξάνθης, κατόρθωσαν να εξι
χνιάσουν συνολικά 25 κλοπές που διαπρά- 
χθηκαν στην Ξάνθη από τον ίδιο δράστη.

•  Με απόφαση της Επιθεώρησης Αστυν. 
Θεσσαλίας απονεμήθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ 
στους: Αστυν. Α ΉΑΝΗ Παναγιώτη, Αν
θ/μους ΠΑΝΤΑΖΗ Κων/νο, ΑΡΓΥΡΗ Βασί
λειο, ΔΙΑΜΑΝΤΗ Δημοσθένη, ΚΛΑΠΑΝΑ- 
ΡΗ Χρήστο, ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗ Αθανάσιο και 
ΜΑΝΤΖΙΑΛΗΙωάννη, Αρχ. ΜΠΣΣΙΑΜΑΤΑ 
Σωτήριο, Αστ/κες ΜΑΝΑΚΟ Δημήτριο, ΛΥ
ΤΡΑ Ευάγγελο και ΕΥΘΥΜΙΟΥ Βασίλειο, 
διότι υπηρετούντες στο Τ.Α. Τρικάλων κα
τόρθωσαν να εξαρθρώσουν κύκλωμα παρά
νομης διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών 
στη χώρα μας. Ειδικότερα συνέλαβαν πέντε 
άτομα στο Δομοκό Φθιώτιδας που ασχολού
νταν συστηματικά με την καλλιέργεια φυ
τών ινδικής κάνναβης και τη διακίνηση και 
εμπορία ναρκωτικών και κατέσχεσαν 69 φυ
τά ινδικής κάνναβης, και διάφορες άλλες 
ποσότητες άλλων ναρκωτικών. □

Επιμέλεια: 
ΑνθΙμος 

Κων/νος Γ. Κατσινονλας
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ΜΕ ΚΙΝΕΖΙΚΟ 
ΥΠΟΠΟΛΥΒΟΛΟ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ!!!

Συνελήφθησαν από άνδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Α
σφάλειας Αττικής οι, Εμμανουήλ Φρέστας, Παύλος Καραμπίνας, Ιωάννης Σαριδάκης 
και ο Βούλγαρος Λαζάρ Φίλκοβ ενώ αναζητείται ο Νικόλαος Φρέστας. Μετά από κα
τάλληλη αξιολόγηση πληροφοριών για παράνομη παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών 
από την εταιρία καλλυντικών - φαρμάκων με την επωνυμία Cosmopharm, στην περιο
χή Καζαρμά Κόρινθου, διενεργήθηκε αιφνιδιαστική έρευνα παρουσία υπαλλήλων του 
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου, της Γ’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του ΣΔΟΕ Ατ
τικής και εκπροσώπου της Δικαστικής Αρχής όπου ανακαλύφθηκε παράνομο εργαστή
ριο και κατασχέθηκαν:

α. 20.000 χάπια αμφεταμίνης
β. εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας παρασκευής προδρόμων ουσιών και συνθετικών 

ναρκωτικών ο οποίος περιλαμβάνει ειδικές σφαιρικές φιάλες κατάλληλα συνδεδεμένες 
με ψυκτήρες και θερμαντικούς μανδύες, συστήματα ξηράνσεως των παρασκευαζομέ- 
νων ουσιών, μια δισκιοποιητική μηχανή με δυνατότητα παρασκευής χιλιάδων δισκίων 
ημερησίως, μια μηχανή αεροστεγούς σφράγισης δισκίων σε πλαστικές σακούλες και 
μια συσκευή υψηλής πιέσεως για την αποκλειστική παρασκευή αμφεταμινών.

γ. μεγάλος αριθμός βοηθητικών οργάνων και εργαλείων
δ. μεγάλη ποσότητα χημικών ουσιών εντός πλαστικών βαρελιών, χωρίς ενδείξεις, η 

ταυτότητα των οποίων ερευνάται
ε. στον εξωτερικό χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ηλεκτρογεννήτριες, 

μέσα στις οποίες βρέθηκαν χάπια αμφεταμίνης, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι χρησιμοποιούντο για την απόκρυψη και εξαγωγή των συνθετικών ναρκωτικών.

όπως προέκυψε από την συνεχιζόμενη έρευνα οι αδελφοί Φρέστα την τελευταία διε
τία τουλάχιστον είχαν κατασκευάσει ειδικά διαμορφωμένο χώρο παραπλεύρως του κυ
ρίως εργοστασίου τους, είχαν προμηθευτεί τον κατάλληλο εξοπλισμό και παρασκεύα
ζαν μεγάλες ποσότητες προδρόμων ουσιών και συνθετικών ναρκωτικών με τη συνερ
γασία των Καραμπίνα, Σαριδάκη και Φίλκοβ.

Πρωταρχικό ρόλο στην παρασκευή των προδρόμων ουσιών και συνθετικών ναρκω
τικών είχε ο ειδικός χημικός - φαρμακοποιός Φίλκοβ, ο οποίος είχε προσληφθεί για το 
συγκεκριμένο σκοπό. Ο Φίλκοβ ερχόταν ανά τετράμηνο στη χώρα μας, ύστερα από ει
δική βίζα που του εξασφάλιζε η εταιρία Cosmopharm και παρέμενε για 20 - 30 ημέρες 
παρασκευάζοντας ως άριστος γνώστης, αμφεταμίνη και σύμφωνα με τις πρώτες εκτι
μήσεις, πρόδρομες ελεγχόμενες ουσίες, λαμβάνοντας ως αμοιβή 1.500 δολάρια τη φο
ρά. Τα εν λόγω υλικά οι αδελφοί Φρέστα διέθεταν στην παράνομη αγορά, κυρίως της 
αλλοδαπής, χρησιμοποιώντας την κάλυψη της νομίμου εταιρίας τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κορίνθου.

Σημαντική επιτυχία σημείωσαν συ- 
νεργαζόμενοι άνδρες του Τμήματος Α
σφάλειας Καλαμάτας, του Αστυνομι
κού Τμήματος Κυπαρισσίας και Μελι- 
γαλά και της Ομάδας Πρόληψης και 
Καταστολής της Εγκληματικότητας 
της Α.Δ. Μεσσηνίας επιτυγχάνοντας να 
εξαρθρώσουν ελληνοαλβανική σπείρα ε
πικίνδυνων ληστών Τραπεζών, οι οποίοι 
κατά το τελευταίο τετράμηνο διέπραξαν 
στην Καλαμάτα και στον Μελιγαλά τέσ
σερις ληστείες.

Ύστερα από διεξοδικές έρευνες που 
διεξήγαγαν άνδρες των ανωτέρω Υπη
ρεσιών και την ορθή αξιολόγηση πληρο
φοριών επιτεύχθηκε η σύλληψη των, 
Βασιλείου Φουτσή, Παναγιώτη Ξουρα- 
φά, Μάρας Λεονίντα, και Τσέπα Απο- 
στόλ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον 
αρμόδιο Εισαγγελέα κατηγορούμενοι ότι 
α) την 27.3.2000 διέπραξαν ληστεία σε 
βάρος του υποκαταστήματος της Εθνι
κής Τράπεζας Ελλάδας στο Μελιγαλά, 
όπου με την απειλή όπλων αφαίρεσαν το 
χρηματικό ποσόν των 4.509.000 δραχ
μών χρησιμοποιώντας για τη διαφυγή 
του μοτοσικλέτα που είχαν κλέψει στην 
Καλαμάτα και το αυτοκίνητο του Φου
τσή,

β) με τη συμμετοχή του Ιωάννη Μπέ- 
νου διέπραξαν πάλι με την απειλή όπλων 
ληστείες στην ίδια Τράπεζα την
3.11.1999 όπου αφαίρεσαν το χρηματικό 
ποσόν των 5.986.000 δραχμών, την
28.1.2000 στο κατάστημα της Τράπεζας 
Πίστεως στην Καλαμάτα όπου αφαίρε
σαν το χρηματικό ποσόν των 4.000.000 
δραχμών και την 24.2.2000 στα γραφεία 
της ΔΕΗ Καλαμάτας όπου αφαίρεσαν το 
χρηματικό ποσόν των 8.000.000 δραχ
μών.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν ένα αυτόματο 
υποπολυβόλο κινέζικης προέλευσης, ένα 
πιστόλι, ένα παραλλαγμένο μονόκαννο 
κυνηγετικό όπλο και ένα αεροβόλο πι
στόλι τα οποία χρησιμοποιούσαν για τη 
διάπραξη των ληστειών.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και μι- 
κροποσότητες ακατέργαστης ινδικής 
κάνναβης.
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ΤΟ ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΑΚΑΝΕΙ...

Από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Α/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σχηματίσθηκε δικογραφία σε βά
ρος των, Δημοκρίτου Σειρανίδη, Λεονίντ Ασλάνοβ, Γκαρίκ Αρακελίδη, Αποστόλου Κωνσταντινίδη, Παύλου Θεοδωράκη και Λεόν 
Πρίφτι οι οποίοι κατηγορούνται για διακεκριμένες κλοπές και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Συγκεκριμένα, κατά τα έτη 1998 και 1999, στην ευρύτερη περιοχή της Β. Ελλάδας παρατηρήθηκε έξαρση διάπραξης κλοπών πο
λυτελών αυτοκινήτων. Η διεξοδική μελέτη της συγκεκριμένης εγκληματικής δραστηριότητας και ειδικότερα ο τρόπος διάπραξης 
των κλοπών οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η πλειονότητα των περιπτώσεων στο χρονικό διάσημα 1998 - 1999 είναι έργο συγκε
κριμένης σπείρας. Κατόπιν αυτού η ανωτέρω Υπηρεσία διενήργησε χρονοβόρες έρευνες σ’ όλη την περιοχή της Β. Ελλάδας και α
πό την αξιολόγηση των στοιχείων που προέκυψαν και τη συνεκτίμηση των πορισμάτων των προανακρίσεων, πιστοποιήθηκε ότι βα
σικό στέλεχος του κυκλώματος ήταν ο Δημόκριτος Σειρανίδης ο οποίος τυγχάνει από τους ικανότερους διαρρήκτες πολυτελών οχη
μάτων, γνώστης των συστημάτων ασφαλείας των οχημάτων και δρούσε με άκρως εξειδικευμένη μεθοδολογία.

Ο ίδιος διαρρήγνυε και αφαιρούσε τα οχήματα είτε μόνος του είτε με συνεργούς του και στη συνέχεια τα κλαπέντα οχήματα πα
ραδίδονταν σε άλλα μέλη του κυκλώματος, δηλαδή σε άτομα αλβανικής υπηκοότητας που φρόντιζαν για την εξαγωγή των οχημά
των στην Αλβανία ή σε Έλληνες που φρόντιζάν για την παραποίηση ή διάλυση σε ανταλλακτικά των αυτοκινήτων.

Η διαπίστωση των παραπάνω είχε ως αποτέλεσμα την επί μακράν ανά τη χώρα αναζήτηση του Σειρανίδη που δεν είχε γνωστή 
διεύθυνση διαμονής ο οποίος βρέθηκε τελικά στην Αθήνα. Από την προανάκριση που ακολούθησε διαπιστώθηκαν οι συνεργάτες 
του και ο τρόπος που ενεργούσαν.

Μόνον ένα εκ των αυτοκινήτων στάθηκε δυνατό να εντοπισθεί και αυτό στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας για το οποίο έγινα οι 
διαδικασίες επανάκτησής του από τον παθόντα. Για τα υπόλοιπα αυτοκίνητα που ανέρχονται σε δεκάδες και για όσα δεν διαλύθη
καν έχουν εκδοθεί γενικές αναζητήσεις σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο μέσω της Ιντερπόλ.

Με ενέργειες της Δ/νσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/ΥΔΤ μετέβησαν αξιωματικοί της Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης 
στα Τίρανα όπου συναντήθηκαν με εκπροσώπους των αλβανικών αστυνομικών Αρχών και συζητήθηκαν όλες οι παράμετροι του 
φαινομένου της κλοπής και της παράνομης διακίνησης αυτοκινήτων.

Δόθηκαν λίστες με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κλεμμένων οχημάτων και ζητήθηκε η κατάσχεση όλων των κλεμμένων ο
χημάτων από τη χώρα μας που με οποιονδήποτε τρόπο “νομιμοποιήθηκαν” στην Αλβανία.

Κατά την τριήμερη παραμονή των Ελλήνων αστυνομικών στην Αλβανία έγινε δυνατός ο εντοπισμός τεσσάρων κλεμμένων αυτο
κινήτων τα οποία κυκλοφορούσαν στα Τίρανα με αλβανική άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας στην ιδιοκτησία Αλβανών υπηκόων.

ΤΟ ΡΕΪΒ ΠΑΡΤΙ

Ανδρες του Αστυνομικού Τμήματος Πειραιά μετά την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών διενήργησαν έλεγχο στο κέντρο δια- 
σκεδάσεως “Amnesia” στην οδό Κάδρου αρ.1, όπου πραγματοποιήθηκε “ρέιβ πάρτι” που διαφημιζόταν από ιδιωτικό ραδιοφωνικό 
σταθμό και γινόταν διακίνηση και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Εντός του καταστήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εσωτερικά του μπαρ, τριάντα τρία (33) αυτοσχέδια τσιγαριλίκια, εντός της 
αίθουσας και στο χώρο των αποχωρητηρίων έξη συσκευασίες με ακατέργαστη ινδική κάνναβη, ένα μεταλλικό κουτί με πέντε κά
ψουλες που περιείχαν κοκαΐνη, τέσσερα πακέτα με χαρτάκια για στρίψιμο αυτοσχέδιων τσιγάρων και δύο πακέτα με αρωματικούς 
πυρσούς.

Όλα τα παραπάνω κατείχε με σκοπό τη διάθεση σε θαμώνες, έναντι άγνωστου χρηματικού ποσού ο υπεύθυνος του καταστήματος 
Χρήστος Αναγνώστου ο οποίος συνελήφθη μαζί με την συνεργάτη του Αικατερίνη Καβάζη.

Εντός της αιθούσης του καταστήματος βρέθηκαν επιπλέον:
α) ένας πίνακας, στον οποίο αναγραφόταν ο τρόπος με τον οποίο θα γινόταν η άγρα πελατών σε διάφορες περιοχές της Αττικής 

από συνεργεία ατόμων,
β) μια κατάσταση με σχολεία της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά με διευθύνσεις και τηλέφωνα με προφανή σκοπό την άγρα μα

θητών για το πάρτι,
γ) 36 εισιτήρια δωρεάν εισόδου με αποτυπωμένες παραστάσεις που εμφάνιζαν χρήση ναρκωτικών ουσιών,
δ) μπλοκ εισιτηρίων εισόδου με ονομαστική τιμή 2.000 δραχμών το καθένα, ενώ στην πραγματικότητα εισέπρατταν 6.000 δραχ

μές για το καθένα και στην κατοχή του ταμία το ποσόν των 6.249.900 δραχμών, το οποίο κατασχέθηκε ως προερχόμενο από διακί
νηση ναρκωτικών ουσιών και υπεραξία των εισιτηρίων.

Συνελήφθησαν ακόμα επτά άτομα εντός του καταστήματος γιατί σε σωματική έρευνα που τους έγινε βρέθηκε να κατέχουν δύο 
χάπια “έκσταση”, μια δόση κοκαΐνης και έξη τσιγαριλίκια χασίς, τα οποία είχαν προμηθευθεί από άτομα εντός του καταστήματος 
που δεν γνώριζαν να κατονομάσουν.

Εκτός από τους συλληφθέντες αναζητούνται οι, Εμμανουήλ Πάσχος, Νικόλαος Λεκάκης, Μιχαήλ Βέρος και Σαράντης α.λ.σ. ως 
υπεύθυνοι της διοργάνωσης του πάρτι και της διακίνησης των ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για “σύσταση και συμμορία”, για παράβαση του νόμου “πε
ρί ναρκωτικών”, του νόμου “περί μέτρων προστασίας ανηλίκων” και “τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος”, οδηγή
θηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.
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Η ΜΟΙΡΑΙΑ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΑΙ ΡΕΒΥΘΙΑ

Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νίκαιας της Α.Δ. Πειραιά συνε- 
λήφθη εντός της οικίας της η Αικατερίνη Πισσαδάκη, κατηγορούμενη για “απάτη κατ’ 
εξακολούθηση”. Η σύλληψή της έγινε τη στιγμή που παρελάμβανε το χρηματικό πο- 
σόν των 50.000 δραχμών από γυναίκα αστυνομικό του Αστυνομικού Τμήματος, που εί
χε εμφανισθεί ως πελάτης και συμφωνήθηκε να δώσει το ανωτέρω ποσόν ως προκατα
βολή έναντι του χρηματικού ποσού των 500.000 δραχμών που χρειαζόταν η Πισσαδά- 
κη προκειμένου να λύσει τα μάγια και να αποκατασταθούν οι σχέσεις της εικονικής 
πελάτισσας με τον δήθεν αρραβωνιαστικό της.

Στην έρευνα που ακολούθησε εντός της οικίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: εβδο
μήντα φωτογραφίες διαφόρων ατόμων, τριάντα τρεις ιδιόχειρες σελίδες με διάφορα 
ξόρκια, ποσότητα φτερών νυκτερίδος, δύο κέρινα ομοιώματα ανδρός και γυναικός α
ντίστοιχα επάνω στα οποία αναγράφονταν διάφορα ονόματα και έφεραν καρφίτσες, 
δύο δεσμίδες παιγνιόχαρτα “ταρώ”, μισοκαμένες φωτογραφίες ατόμων, ανδρικά και 
γυναικεία εσώρουχα, κεριά, φυτίλια, λιβάνι, κορδέλες διαφόρων χρωματισμών που α
ναγράφουν διάφορα ονόματα δεμένες με τρία λουκέτα, ανδρικά μαντήλια και διάφορα 
βιβλία συναφούς προς τις ασχολίες της κατηγορουμένης περιεχομένου.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι η δράστιδα, στο διάστημα των τελευταίων 
τριών μηνών εξαπάτησε μια γυναίκα και της απέσπασε το χρηματικό ποσόν του 
1.000.000 δραχμών προκειμένου να αποκαταστήσει τις σχέσεις με το φίλο της.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΕΚΔΡΟΜΗ

Συνελήφθησαν από άνδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Α
σφάλειας Αττικής τέσσερις ανήλικοι μαθητές που κατείχαν ακατέργαστη ινδική κάν
ναβη βάρους 97 γραμμαρίων. Συγκεκριμένα, την 19.4.2000 δόθηκε στην Υπηρεσία η 
πληροφορία ότι οι ανωτέρω ανήλικοι που θα ταξίδευαν στην Σαντορίνη από το λιμάνι 
του Πειραιά για πενθήμερη εκδρομή, κατέχουν και μεταφέρουν ποσότητα ακατέργα
στης ινδικής κάνναβης. Κατά τον έλεγχο των ανηλίκων στο λιμάνι του Πειραιά λίγο 
πριν από την επιβίβασή τους στο πλοίο, από άνδρες της Δίωξης βρέθηκε στις απο
σκευές τους και κατασχέθηκε η προαναφερθείσα ποσότητα του ναρκωτικού. Από την 
εξέτασή τους προέκυψε ότι στην ίδια ομάδα συμμετείχαν και άλλοι είκοσι μαθητές και 
μαθήτριες, οι οποίοι επιβιβάσθηκαν στο πλοίο για να μεταβούν στη Σαντορίνη για πεν
θήμερη εκδρομή που διοργάνωσε το 15μελές Συμβούλιο μαθητών του Λυκείου, χωρίς 
συνοδεία καθηγητών.

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ

Ανδρες του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής
εξίχνιασαν την ανθρωποκτονία του Αλερόεβ Μουκανμπέκ που βρέθηκε δολοφονημέ
νος την 1.4.2000 μέσα σε αγωγό όμβριων υδάτων στο Πέραμα.

Όπως προέκυψε από τις έρευνες, δράστης είναι ο Σεργκέι Κότοβιτς. Σύμφωνα με 
τους ισχυρισμούς του δράστη, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του σε προανακριτικό 
στάδιο και την επιβεβαίωσε με την αναπαράσταση που έγινε στον τόπο διάπραξης του 
εγκλήματος παρουσία αξιωματικών της ανωτέρω Υπηρεσίας, Αντιεισαγγελέως του 
Πλημμελειοδικείου Πειραιά και Ιατροδικαστού. Το θύμα επισκέφθηκε το δράστη στο 
σπίτι του στο Πέραμα και με την απειλή μαχαιριού απαίτησε να του επιστρέφει να κρύ
ψει κλοπιμαία μέσα σ’ αυτό. Ο δράστης αντέδρασε και χτύπησε το θύμα με ένα ξύλο 
στο κεφάλι. Στη συνέχεια αφού το θύμα πέταξε το μαχαίρι, κατευθύνθηκε προς τη Λ. 
Ειρήνης. Θύτης και θύμα συνέχισαν να λογομαχούν, συνεπλάκησαν και το θύμα τρά
βηξε άλλο μαχαίρι που είχε στη μέση του και προσπάθησε να χτυπήσει το δράστη.

Ο δράστης που ήταν πιο δυνατός, τον αφόπλισε και με το ίδιο μαχαίρι του κατάφε- 
ρε βαθύ τραύμα στο λαιμό με αποτέλεσμα τον άμεσο θάνατο του Μουκανμπέκ.

Στη συνέχεια έσυρε το πτώμα σε παραπλήσιο αγωγό όμβριων, το σκέπασε με μια 
σακούλα σκουπιδιών, χαρτόνια και κλαδιά και αφού πέταξε το ματωμένο μπουφάν του 
σε κάδο απορριμμάτων εξαφανίσθηκε. Ο δράστης κατείχε πλαστά έγγραφα των ελλη
νικών Αρχών, τα οποία κατόρθωσε να αποκτήσει το 1996 με τη βοήθεια ενός Έλληνα 
στον οποίο είχε πληρώσει 30.000 δολάρια στη Μόσχα, προκειμένου να αποκτήσει την 
ελληνική ιθαγένεια.

Μετά από κατάλληλη αξιολόγηση 
πληροφοριών και συντονισμένες ενέρ
γειες των ανδρών του Α.Τ. Μοσχάτου ε
ξιχνιάσθηκε η διάρρηξη που έγινε με τη 
μέθοδο του “ριφιφί” στην βιοτεχνία ε
μπορίας και επεξεργασίας τροφίμων ι
διοκτησίας Εμμανουήλ Βαλάγλου, από 
την οποία οι δράστες αφαίρεσαν 30,5 τό
νους φασόλια και 4,5 τόνους ρεβίθια που 
βρίσκονταν εντός σακιών, συνολικής α
ξίας 17.000.000 δραχμών.

Όπως προέκυψε από την προανάκρι
ση, δράστες της κλοπής, τυποποίησης 
και διάθεσης των οσπρίων στην αγορά 
είναι οι, Κυριάκος Κώτσης, Σταύρος 
Κώτσης, Θεόδωρος Κώτσης, Δημήτριος 
Βαλλιανάτος, Γεράσιμος Βαλλιανάτος 
και Βασίλειος Αλγιαννάκης. Από τους έ
ξη δράστες συνελήφθησαν οι τρεις πρώ
τοι και ο Αλγιαννάκης ενώ διαφεύγουν 
μέχρι στιγμής τη σύλληψη οι δίδυμοι α
δελφοί Δημήτριος και Γεράσιμος Βαλ- 
λιανάτος.

Οι πληροφορίες που είχαν συλλεχθεί 
από το Α.Τ. Μοσχάτου οδήγησαν στη 
βιοτεχνία τυποποίησης τροφίμων των α
δελφών Σταύρου και Θεοδώρου Κώτση 
που βρίσκεται στο Αιγάλεω, όπου βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν 53 σακιά φα
σόλια των 50 κιλών το καθένα. Στο πα
ντοπωλείο του πατέρα τους, Κυριάκου 
Κώτση βρέθηκαν 20 κιλά φασόλια. Στο 
κατάστημα του Δημητρίου Βαλλιανά- 
του βρέθηκαν 40 κιλά φασόλια και στο 
φορτηγό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του 
Γεράσιμου Βαλλιανάτου που ήταν 
σταθμευμένο έξω από το κατάστημα του 
αδελφού του βρέθηκαν 41 σακιά με φα
σόλια.

Οι σάκοι με τα κατασχεθέντα όσπρια 
αναγνωρίσθηκαν ανεπιφύλακτα από τον 
παθόντα και του αποδόθηκαν. Από την 
προανάκριση προέκυψε ότι ο Αλγιαννά- 
κης ήταν ο πωλητής και μεταφορέας της 
κατασχεθείσης ποσότητας οσπρίων 
στους τρεις πρώτους δράστες, την οποία 
προμηθεύθηκε από το κατάστημα του Δ. 
Βαλλιανάτου.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία 
που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγή
θηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Α
θηνών κατηγορούμενοι για “πρόληψη 
και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματικές πράξεις”, “σύσταση 
και συμμορία”, “αποδοχή και διάθεση 
προϊόντων εγκλήματος”, “διακεκριμένη 
περίπτωση κλοπής”, και “απλή συνέργια 
σε αποδοχή και διάθεση προϊόντων ε
γκλήματος”.

Επιμέλεια: 
Λνθ/μος Κων/νος Κούρος
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ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ
Ν

■ εκδίκηση, λένε, είναι 
=  I  ένα πιάτο που τρώγε- 

ται κρύο. Κι ακριβώς 
έτσι το απόλαυσε μεσήλικας 
κύριος από το Αος Άντζελες, ό
ταν πήρε διαζύγιο από τη γυναί
κα του, αλλά και το σύνολο των 
κερδών από το λαχείο που εκεί
νη του είχε “κλέψει”. Η πονηρή 
κυρία του, με την οποία μια ζω
ή μοιράζονταν τα πάντα, όταν 
κέρδισε το λαχείο (περίπου 390 
εκατομμύρια δραχμές) έκανε 
την “πάπια” και δεν του είπε τί
ποτα. Αφού παρέλαβε τα κέρ
δη, άσκησε αγωγή διαζυγίου, 
με δικαιολογία την ασυμφωνία 
χαρακτήρων. Ο 65χρονος, που 
φαίνεται ότι μυρίστηκε την α
πάτη, κατέφυγε σε δικαστήριο, 
το οποίο τον δικαίωσε μετά τρί
α χρόνια, κρίνοντας ότι η κυρία 
του ενήργησε με δόλο, προκει- 
μένου να διατηρήσει μια πε
ριουσία που είχαν αποκτήσει 
μαζί. Η κυρία, προφανώς δεν 
γνώριζε ότι “όποιος θέλει τα 
πολλά, χάνει και τα λίγα”.

Γο οφθαλμόλουτρο στις 
παραλίες του Ρίο θα συ
νεχιστεί κανονικά και 
δια νόμου. Ο δήμαρχος της πό

λης ανέλαβε να ικανοποιήσει τις 
απαντήσεις του ...φιλοθεάμονος 
κοινού και εξέδωσε απόφαση, 
σύμφωνα με την οποία οι γυ
μνόστηθες μπορούν να απολαμ
βάνουν ελεύθερα τον ήλιο και 
τη θάλασσα στις ακτές του Ρίο 
ντε Τζανέιρο. Το πρόβλημα ανέ
κυψε πρόσφατα, όταν οι αστυ
νομικοί της πόλης αποφάσισαν 
να αναλάβουν υπηρεσία και να 
...καθαρίσουν τις παραλίες από 
τις φλογερές γυμνόστηθες υ
πάρξεις. Σε μια περίπτωση, μά

λιστα, μια κυρία η οποία αρνή- 
θηκε να συμμορφωθεί στις υπο
δείξεις των αστυνομικών, σύρ
θηκε σε όλη την παραλία, παρά 
τις διαμαρτυρίες του συζύγου 
της. Μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο 
μαγνητοσκόπησε το επεισόδιο, 
το μετέδωσε και οι αντιδράσεις 
που προκάλεσε ώθησαν το δή
μαρχο να αναλάβει τις ...ευθύ
νες του.

Αρσενικός ιπποπότα
μος... σε κατάσταση ε-

____ ρωτικού παροξυσμού,
τσαλαπάτησε το διευθυντή του 
ζωολογικού κήπου στο Μπορ
ντό της Γαλλίας. Όπως διατεί
νονται οι άνθρωποι του πάρκου, 
ο ιπποπόταμος πιθανότατα θεώ
ρησε το ρυμουλκό, στο οποίο 
βρισκόταν ο διευθυντής και εκ
παιδευτής του, για ερωτικό α
ντίπαλο ή ίσως θηλυκό, και του 
επετέθη με απροσδόκητη ορμή. 
Οι ιπποπόταμοι όταν βρίσκο
νται υπό την επήρεια της ετή
σιας ερωτικής τους επιθυμίας ε
μπλέκονται ορισμένες φορές σε 
αιματηρές μάχες με τους αντι
πάλους τους, τους οποίους κα
ταδιώκουν αναπτύσσοντας τα
χύτητες που φθάνουν μέχρι και 
τα 40 χιλιόμετρα την ώρα. “ Η
ταν ένα έγκλημα πάθους”, είπε 
κάποιος μεταξύ αστείου και σο
βαρού, σχολιάζοντας τη ζοφερή 
πραγματικότητα. Το ογκώδες 
ζώο, βάρους δύο τόννων, ήταν 
κατά γενική ομολογία ήπιο και 
πειθήνιο, αλλά ο ...έρωτας το 
ζάλισε και το έθεσε εκτός εαυ
τού. Ο άνθρωπος που σκότωσε 
ήταν εκπαιδευτής του και συ
χνά έβαζε το κεφάλι του άμεσα 
στα απειλητικά σαγόνια του ιπ- 
πόταμου, χωρίς να φοβάται τί

ποτα. Τώρα οι ιθύνοντες του 
ζωολογικού κήπου αναζητούν 
ένα άλλο πάρκο για να στείλουν 
τον ...εγκληματία ιπποπόταμο.

H ιαπωνική αστυνομία 
1 συνέλαβε ιερέα της αί- 
1  ρεσης Λάιφ Σπέις που 

πίστευε ότι μπορεί να θεραπεύ
σει πάσαν νόσο ...χτυπώντας 
τους ασθενείς στο κεφάλι. Ο 
Κόζι Τακαχάσι κατηγορείται για 
τον θάνατο όόχρονου. Η οικογέ
νεια του θύματος υποστηρίζει ό
τι ο όόχρονος πήγε για “θερα
πεία” εγκεφαλικής αιμορραγίας 
και ο Τακαχάσι τον βάραγε στο 
κεφάλι ...να τον γιάνει.

I ι έσσερις αστυνομικοί 
και δύο υπάλληλοι του 
Υπουργείου Γεωργίας 

στη Νέα Ζηλανδία εισέβαλαν 
σε ένα σπίτι στο Ουέλιγκτον, 
“συνέλαβαν” και σκότωσαν μια 
δηλητηριώδη αράχνη-ταρα- 
ντούλα, την οποία κρατούσε μια 
οικογένεια ως ...κατοικίδιο. Το 
αστείο είναι πως το αδίκημα 
που προκάλεσε την αστυνομική 
επιχείρηση ήταν ότι η αράχνη ... 
εισήχθη παράνομα από τη Χιλή!

Δεκαεπτάχρονος Κινέζος 
δεν άντεξε τις επίμονες 
παραινέσεις της μητέ

ρας του για περισσότερο διάβα
σμα, με αποτέλεσμα σ’ έναν 
καβγά τους για το θέμα, να της 
καταφέρει ένα μοιραίο χτύπημα 
με σφυρί στο κεφάλι, αφήνο
ντας τη στον τόπο. Το συμβάν 
έχει ταράξει την ηρεμία των αν
θρώπων της επαρχίας Ζεζιάνγκ 
στα ανατολικά της χώρας, κα
θώς φέρνει στο προσκήνιο το υ
παρκτό πρόβλημα ότι η αυξη
μένη πίεση που δέχονται τα παι
διά για καλύτερες επιδόσεις και 
ιδιαίτερα οι απαιτήσεις των γο
νέων από το μοναδικό παιδί της 
οικογένειας διαταράσσει την 
ψυχική ισορροπία των παιδιών. 
Είναι ενδεικτικό επ’ αυτού ότι 
σύμφωνα με σχετική έρευνα το 
32% των γυμνασιοπαίδων υπο
φέρει από ψυχολογικά προβλή
ματα, τα οποία είναι απόρροια 
των παραπάνω πιέσεων.

Νοτιοαφρικανός, μέλος 
των ταγμάτων θανάτου 
επί εποχής απαρχάιντ

και νυν αγρότης, ξυλοκόπησε 
άγρια ένα 7χρονο μαύρο αγόρι, 
επειδή τόλμησε να φιλήσει την 
κόρη του! Το αγόρι κατέληξε 
στο νοσοκομείο, με σοβαρά 
τραύματα σε όλο το κορμάκι 
του από το μαστίγωμα του λευ
κού πρώην αστυνομικού, ενώ ο 
ίδιος κατηγορείται για βαριές 
σωματικές βλάβες. Όπως ισχυ
ρίζεται ο μικρούλης έπαιζε συ
χνά με το κοριτσάκι του αμετα
νόητου ρατσιστή στη φάρμα 
του, όπου δούλευαν οι γονείς 
του, όταν μια μέρα της φίλησε 
στο χέρι, για να γνωρίσει στο 
σώμα του την αγρότητα του 
μπαμπά της. Κατά την εκδοχή 
του τελευταίου, ο 7χρονος επι
χείρησε να ασελγήσει στο κορι
τσάκι, κρυμμένος σ έναν αχυ
ρώνα. Το βεβαρυμένο παρελ
θόν του λευκού πρώην αστυνο
μικού δεν αφήνει μεγάλα περι
θώρια επιείκιας. Καθώς είναι 
πέραν πάσης αμφιβολίας γνω
στό ότι μπορεί να καταργήθηκε 
το απαρχάιντ δεν εξαφανίστη
καν όμως δια μαγείας και οι ο
παδοί του...

ΕΙ οιός είπε ότι η ομορ
φιά είναι ορατή μόνο 

Β  με τα μάτια; Ένα τυ
φλό μέλος της επιτροπής καλλι
στείων στο Έντμοντ του Κανα
δά έκρινε την ομορφιά των δια- 
γωνιζομένων, ακούγοντας α
πλώς και μόνον τις απαντήσεις 
τους στα ερωτήματα της επι
τροπής. Η βαθμολογία που αυ
τός έδωσε στις υποψήφιες ήταν 
σχεδόν ίδια με εκείνη των υπο
λοίπων κριτών. Όταν η διαγω- 
νιζόμενη έδινε την απάντηση 
της, ο τυφλός κριτής παρακο
λουθούσε την απάντηση και 
τον τόνο της φωνής της και από 
αυτή μπορούσε να καταλάβει 
την ομορφιά της προσωπικότη
τας της κοπέλας. Ο συγκεκριμέ
νος διαγωνισμός που έγινε πρό
σφατα, δεν είχε το γνωστό πα
ραδοσιακό χαρακτήρα, με τις 
παρελάσεις των υποψηφίων με 
μαγιό και τα παρόμοια.Υπήρ
χαν συνεντεύξεις και γραπτές ε
ξετάσεις. □

Επιμέλεια: Π.Υ. 
Αφροδίτη Κοκκίνον
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Αν έχεις τέτοιους φίλους τ ι t o d s  θέλεις τους εχθρούς

“ Το μυστικό στο σκάκι, είναι να μπορέσεις από την αρχή να ε
λέγξεις το κέντρο του πεδίου μάχης, δηλαδή της σκακιέρας”, έλε
γε ο Αλέξης Γαλανός στη φίλη του Λουϊζα εκείνη την Κυριακή, 
αλλά τον διέκοψε ένας γνώριμος ήχος. Το πορτοκαλί τηλέφωνο 
κουδούνισε ρυθμικά. Και ο Αλέξης, που στην Αστυνομία ήταν 
γνωστός με το όνομα “μικρός ντέτεκτιβ” κατάλαβε ότι ζητούσαν 
και πάλι τη βοήθειά του.

Πηγαίνοντας προς την πολυκατοικία όπου είχε γίνει η κλοπή, ο 
Αστυνόμος Βασιλείου ενημέρωνε τον μικρό ντέτεκτιβ για την υ
πόθεση:

“Είναι μια πολυκατοικία στην Νέα Σμύρνη που μας δημιουργεί 
συνεχώς προβλήματα. Όλοι λένε ότι είναι φίλοι μεταξύ τους και 
όλο μαλώνουν. Ανταγωνίζονται μεταξύ τους και ζηλεύει ο ένας 
τον άλλο. Αλλά στον τρίτο όροφο κάποιος το παράκανε. Στον ό
ροφο αυτό είναι δύο διαμερίσματα. Στο ένα μένει ο Ιωάννης Ιω- 
άννου και στο άλλο ο Νίκος Νικολάου. Ο Ιωάννου μας τηλεφώ
νησε πριν από λίγο ότι του έκλεψαν ένα μεγάλο ποσόν που είχε 
μαζέψει για να αγοράσει αυτοκίνητο. Υποστηρίζει ότι είδε από 
πίσω τον κλέφτη και ότι αυτός φορούσε ένα ριγέ κουστούμι, κα
φέ. Τέτοιο ακριβώς, λέει ότι έχει ο γείτονας του Νικολάου. Αλλά 
βέβαια δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον άνθρωπο από αυτό 
και μόνο το στοιχείο”.

Όταν μπήκαν στο διαμέρισμα του Νικολάου εκείνος τους περί- 
μενε με το μπουρνούζι. Έδειξε ταραγμένος και μετά τους είπε:

“Ο Ιωάννου με μισεί επειδή έχω ένα ωραίο αμάξι γι’ αυτό υπο
στηρίζει αυτές τις ψευτιές για να με ενοχοποιήσει. Έχω βέβαια έ
να καφέ ριγέ κουστούμι, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Και σεις κ. 
Αστυνόμε μπορεί να έχετε. Εγώ την ώρα της κλοπής έκανα μπά
νιο. Ορίστε μάλιστα και τα ρούχα που έβγαλα για να μπω στην 
μπανιέρα. Ακόμα δεν τα έχω μαζέψει. Δεν τα άγγιξα καν”.

Του έδειξε πάνω στο κρεβάτι της κρεβατοκάμαρας τα ρούχα 
που είχε πετάξει ακατάστατα. Ο μικρός ντέτεκτιβ σήκωσε το 
παλτό και έψαξε τις τσέπες. Ήταν όλες άδειες. Μετά σήκωσε το 
σακάκι. Μετά το πουκάμισο και τελευταίο το παντελόνι. Όλα ή
ταν σε απόχρωση του μπεζ.

“Δηλαδή νομίζετε με όλα αυτά τα παραμύθια που μας λέτε, ό
τι θα μπορέσετε να μας ξεγελάσετε;”, είπε ο μικρός ντέτεκτιβ ε
νώ όλοι είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό.

ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Εισαγωγές - Εξαγωγές Α.Ε.
Ο υποδιευθυντής είπε ψέματα για το ατύχημα και για το ανήμπορο χέρι 

του. Αν όντως είχε συμβεί κάτι τέτοιο και το δεξί του χέρι ήταν αχρηστεμένο 
δεν θα έβαζε στην δεξιά τσέπη του παντελονιού του τα χρήματα και τα κλει
διά που χρησιμοποιεί κανείς συνέχεια. Κανονικά, με δεμένο το χέρι δεν θα 
μπορούσε να έχει τίποτε στη δεξιά του τσέπη.
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ΠΟΙΟ ΖΩΟ ΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ;

Τα ζώα που ζουν πιο πολλά χρόνια είναι οι χελώνες-μερικές 
ζουν πάνω από 150 χρόνια! Τα άγρια ζώα συνήθως δεν ζουν όσο 
τα κατοικίδια ή τα ζώα των ζωολογικών κήπων, επειδή αντιμετω
πίζουν πολλούς κινδύνους. Κατά κανόνα, τα μεγάλα ζώα ζουν πε
ρισσότερο από τα μικρά, τα έντομα π.χ.

Το ενήλικο έντομο εφήμερον ζει μόνο μερικές ώρες.
Οι μύγες των σπιτιών ζουν περίπου δυο εβδομάδες.
Μια πεταλούδα μπορεί να ζήσει ως και ένα χρόνο.
Ένα ποντίκι μπορεί να φτάσει τα πέντε χρόνια.
Τα χάμστερ μπορούν να ζήσουν ως 10 χρόνια.
Ένας σκύλος 15 χρονών είναι πια πολύ γέρος.
Τα άλογα ζουν ως και 40 χρόνια.
Οι παπαγάλοι κακατόα ζουν ως και 75 χρόνια.
Μερικές γιγάντιες χελώνες ζουν περισσότερα από 150 χρόνια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ: Τα σαλιγκάρια των κήπων 
ζουν 2 με 3 χρόνια. Για να τα παρατηρήσετε, σημαδέψτε το κέλυ- 
φος ενός σαλιγκαριού με μαρκαδόρο και παρακολουθήστε που 
πηγαίνει και ποια φυτά τρώει.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΟ ΖΩΟ;

Είναι δύσκολο να μετρήσουμε την εξυπνάδα των ζώων, αλλά 
οι περισσότεροι ειδικοί πιστεύουν ότι ο χιμπατζής και το δελφίνι 
είναι τα πιο έξυπνα. Οι χιμπατζήδες μπορούν να χρησιμοποιή
σουν απλά εργαλεία, ενώ τα δελφίνια μιλάνε μεταξύ τους κάτω 
από το νερό, σε μια δική τους μουσική γλώσσα.

Οι χιμπατζήδες χρησιμοποιούν ραβδιά σαν εργαλεία για να 
“ψαρέψουν” τερμίτες μέσα από τις φωλιές τους. Τα δελφίνια εί
ναι παιχνιδιάρικα και μαθαίνουν εύκολα να κάνουν διάφορα κόλ- 
πα.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΖΩΟ;

Μερικά είδη καρχαρία επιτίθενται στους κολυμβητές, όμως τα 
πιο επικίνδυνα ζώα είναι μικρότερα. Το δάγκωμα ή το κέντρισμα 
από μερικά φίδια, αράχνες και μέδουσες είναι τόσο δηλητηριώ
δες, ώστε μπορεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο μέσα σε λίγα λεπτά. 
Ένα είδος βατράχου έχει αρκετό δηλητήριο για να σκοτώσει 500 
ανθρώπους!

ΑΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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Ο μικρός χρυσός βάτραχος “φαρμακερό βέλος” είναι πιο επι
κίνδυνος κι από το μεγάλο λευκό καρχαρία.

Τα δόντια του μεγάλου λευκού καρχαρία, που μοιάζουν με δό
ντια πριονιού, φτάνουν σε μάκρος τα 7,5 εκατοστά.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΤΕΤΕ

40.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από δάγκωμα φιδιού. 
Τους περισσότερους θανάτους τους προκαλεί η κόμπρα των Ινδιών.

ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΦΙΔΙΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ;

Λίγα φίδια είναι δηλητηριώδη. Μερικά φίδια σκοτώνουν ζώα 
για να τα φάνε, συνθλίβοντάς τα με τα σαγόνια τους. Αλλα τυλί
γουν το μακρύ σώμα τους γύρω από τα θύματά τους και τα σφίγ
γουν ώσπου να πεθάνουν. Από τα 2.400 περίπου είδη φιδιών που 
υπάρχουν, μόνο 300 έχουν και χρησιμοποιούν τα μεγάλα, μυτερά 
σαν βελόνες ένεσης δόντια τους για να χύνουν δηλητήριο.

ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΔΙΑ

Τα φίδια μπορούν να καταπιούν ζώα πιο χοντρά απ’ αυτά. Ανοί
γουν το στόμα τους πάρα πολύ, εξαρθρώνοντας τα σαγόνια τους.

Ο πύθωνας ο δικτυωτός φτάνει τα 10 μέτρα και είναι το πιο μα
κρύ φίδι στον κόσμο. Με το πολύ δυνατό σώμα του, συνθλίβει τα 
θύματά του ώσπου να πεθάνουν. Μπορεί να σκοτώσει ως και 
γουρούνια και ελάφια.

Οι οχιές έχουν τα μακρύτερα δηλητηριώδη δόντια απ’ όλα τα 
φίδια-τα δόντια μερικών φτάνουν τα 5 εκατοστά μάκρος!

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ;

Τα φίδια, παρ’ όλο που δεν βλέπουν και δεν ακούν καλά, είναι 
πολύ καλοί κυνηγοί. Κυνηγούν κυρίως με την όσφρηση, αλλά 
χρησιμοποιούν και τη γλώσσα τους για να δοκιμάσουν τον αέρα 
και το έδαφος και να εντοπίσουν το θύμα τους.

Μερικά φίδια έχουν ακόμη ειδικά αισθητήρια της θερμότητας 
και μπορούν να αντιληφθούν την ακριβή θέση ενός ζώου από τη 
θερμότητα που εκπέμπει το σώμα του.

θερμά συγχαρητήρια στους μικρούς μας φίλους: Ευφροσύνη Πάνα, 
Θεόδωρό Χατζηϊωάννον, Μαρία Σαββοπούλου, Γεωργία Νανούση, Αθηνά 
Νανούση, Ανδριάνα Νανούση, Φαίη Καλαμπούκη, Ιουλία Μάστορα, Ανδρε'α 
Ιορδάνογλου, Στέφανο Βουλγαρίδη, Κων/νο Μαγγανά και Ελευθέριο Τσιώτα 
για τις σωστές απαντήσεις στο κονΐζ του προηγουμένου μηνάς. Σύντομα θα 
σας αποοταλλούν τα βιβλία.

Η στήλη του ΚΟΥΪΖ αναβάλλεται για τον επόμενο μήνα. Ο

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κιον/νος Γ. Κατσινούλας
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ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΠΙΘ&ΑΜΧΗ

Η αλληλογραφία μαο

Ε  Το Δ.Σ και τα μέλη του Σωματείου 
Ναυτικών Πρακτόρων Αττικής-Πειραιά 
εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς το 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, για την βοή- 
θειά που πρόσφερε στον τομέα της επι
μόρφωσής των μελών του.

0 Ο κ .  Τόμπρας Ανδρέας κάτοικος Α
θηνών συγχαίρει τον Αστυφύλακα κ. Α
κριβό Ευστάθιο που υπηρετεί στο Τμήμα 
Τροχαίας Αγίας Παρασκευής, για το άψο
γο τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε παρά
βασή του.

0  Ο Δ/ντής περιοχής Καλαμάτας της 
ΔΕΗ κ. Κεραμέκης Ιωάννης συγχαίρει το 
Αστυνομικό Προσωπικό της Αστυνομι
κής Δ/νσης Μεσσηνίας και ιδιαίτερα το 
αστυνομικό προσωπικό Α.Τ. Μελιγαλά, 
για την εξιχνίαση των ληστειών, που διε- 
πράχθηκαν το τελευταίο διάστημα στην 
περιοχή Καλαμάτας και τη σύλληψη των 
δραστών.

Ε  Ο Δ/ντής Λειτουργίας του ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κ. Σταυρόπουλος Αλέξαν
δρος εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το 
Προσωπικό της Γενικής Αστυνομικής 
Δ/νσης Αττικής, για το υψηλό επίπεδο ε
τοιμότητας που τους διακρίνει.

0 Ο κ .  Δήμου Πέτρος κάτοικος Ζού- 
μπερι Ν. Μάκρης ευχαριστεί θερμά και 
συγχαίρει τους Δόκιμους Αστυφύλακες 
που φιλοξενούνται στις κατασκηνώσεις 
στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, για τη προθυ
μοποίησή τους να τον βοηθήσουν και τη 
στοργή τους με την οποία τον περιέβαλαν 
όταν για κάποια στιγμή βρισκόμενος έξω 
από το χώρο της κατασκήνωσης αισθάν- 
θηκε αδιαθεσία.

0 Ο κ .  Αλέξανδρος Μαστοράκηςτεχνο
λόγος μηχανικός του Ο.Τ.Ε. σε ευχαριστή
ρια επιστολή του που απευθύνει προς το 
Διοικητή και όλο το προσωπικό του Αστυν. 
Τμήματος Αράχωβας μεταξύ άλλων αναφέ
ρει: "Αισθάνομαι την υποχρέωση να σας 
εκφράσω και γρα7ττώς εκ βάθους καρδίας 
τις ολόθερμες ευχαριστίες μου για την ηθική 
συμπαράσταση και βοήθεια που προσφέρατε 
στη σύζυγό μου τις δύσκολες εκείνες ώρες 
της νύχτας 18/3 προς 19/3/2000, καθώς και 
τις ευχαριστίες εκ μέρους όλης της ομάδας 
για τον υπέρμετρο ζήλο και την μεθοδικότη- 
τα με την οποία χειριστήκατε την όλη υπό
θεση ανεύρεσης και διάσωσης της ομάδας 
του Πολιτιστικού Κέντρου του Ο.Τ.Ε. Αθή
νας, κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές 
συνθήκες της ημέρας εκείνης. Ιδιαίτερα θέ
λω να εξάρω προσωπικά εσάς και κατ 'επέ
κταση τα όργανα της Υπηρεσίας για την τόσο 
ζεστή, φιλική και εγκάρδια φιλοξενία που 
προσφέρατε σε όλα τα μέλη της ομάδας.

Ε  Ο Δικηγόρος Σερρών κ. Αθανάσιος 
Καρπάτσης εκφράζει τις θερμές του ευχα
ριστίες προσωπικά αλλά και εκ μέρους 
των γονέων και του συζύγου της Μαρίας 
Τσομπανίδου προς τον Διευθυντή και ό
λο το Προσωπικό της Αστυν. Δ/νσης Σερ
ρών , για την κατάθεση σε λογαριασμό της 
Εθνικής Τράπεζας χρηματικού ποσού. 
' Μι: τη χειρονομία και προσφορά σας αυ
τή -επισημαίνει στην ευχαριστήρια επιστο
λή του ο κ. Καρπάτσης- επιβεβαιώνετε την 
αμέριστη συμπαράσταση και την απέραντη 
αγάπη Σας, προς τον πολίτη και συνάνθρω
πό σας ειδικώτερα.

0  Η κα Μυρμιγγίδου Κυριακή σύζ. 
Θεολόγου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες 
της και την απέραντη εκτίμησή της στο 
διοικητή και το προσωπικό του Α.Τ. Κερα- 
τσινίου, για τις δραστήριες και επίπονες 
προσπάθειες που κατέβαλλαν προκειμέ- 
νου να συλλάβουν επικίνδυνο και σεση
μασμένο κακοποιό που αποπειράθηκε να 
της αρπάξει πρόσφατα την τσάντα της.

Ε  Ο Βουλευτής της Ν.Δ. κ. Μιλτιάδης 
Εβερτ σε επιστολή του επισημαίνει την α
ποφασιστική συμβολή του αστυφύλακα 
Νικολάου Μελέτση του Ιωάννη, ο οποίος 
είναι αποσπασμένος στην προσωπική του 
ασφάλεια, για τον εντοπισμό και σύλληψη 
δύο δραστών που αποπειράθηκαν να κλέ
ψουν πρόσφατα αυτοκίνητο στην περιοχή 
όπου βρίσκεται το πολιτικό του γραφείο .

Ε  Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σω
ματείων Καλαθοσφαίρισης με Καρότσι κ. 
Γεώργιος Κούζας, εκφράζει τις θερμές του 
ευχαριστίες προς την Ελληνική Αστυνομί
α, για την αμέριστη συμπαράστασή της 
στο θέμα της συνοδείας της Τούρκικης Ε
θνικής Ομάδας μπάσκετ με Καρότσι, που 
ήρθαν στην Ελλάδα προκειμένου να 
πραγματοποιήσουν φιλικό αγώνα με σκο
πό τη σύσφιξη των σχέσεων και την ενί
σχυση των σεισμοπαθών των δύο χωρών.

Ε  Ο κ. Μπαΐλας Νικόλαος κάτοικος Ερ- 
μούπολης Σύρου εκφράζει τις θερμές του 
ευχαριστίες του προς τον Υπαστυν. Β' Δα- 
ουτίδη Κων/νο που υπηρετεί στο Α.Τ. Ερ- 
μούπολης, για τον εντοπισμό του οδηγού 
φορτηγού ο οποίος προκάλεσε στο αυτοκί
νητό του υλικές ζημιές και το εγκατέλειψε.

Ε  Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Αθανά
σιος Παπαδόπουλος καθώς και η Ομάδα 
διάσωσης του Ελληνικού Ορειβατικού 
Συλλόγου Λιτοχώρου ευχαριστούν θερμά 
την Ελληνική Αστυνομία για την ιδιαίτε
ρη προσφορά και συμβολή της στην όλη 
προσπάθεια αναζήτησης και εντοπισμού 
του Ικάρου Απόστολου Μπλέτσα στο Χιο
νοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων.

Ε  Ο Αστυνόμος Β'κ. Ευάγγελος 
Στεργιούλης εκφράζει τις ευχαριστίες του 
προς την Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομί
ας για την έγκριση της διατριβής και παρο
χή αδείας πρός έρευνα των σχετικών αρχεί
ων των πρώην Σωμάτων Χωροφυλακής 
και Αστυνομίας Πόλεων, καθώς και τις 
Διευθύνσεις Πληροφορικής, Αστυνομικού 
Προσωπικού, Οικονομικών (ιδιαιτέρως 
τον Αστυν. Δ/ντή κ. Κανέλο), Μελετών (ι
διαίτερα τους συναδέλφους της Βιβλιοθή
κης) και τους συναδέλφους της Αστυνομι
κής Επιθεώρησης για τη βοήθειά τους κα- 
θόλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διδα
κτορικής του διατριβής. Επίσης ευχαριστεί 
τον άμεσα επιβλέποντα καθηγητή του κ. 
Αντώνη Παπαρίζο μαζί με τους καθηγητές 
κ.κ. Ιάκωβο Φαρσεδάκη και Αντώνη Μάγ
γανά, μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, καθώς επίσης και τους καθηγη
τές της Επταμελούς Επιτροπής για τη δη
μόσια υποστήριξη κ.κ. Νεοκλή Σαρρή, 
Κων/νο Αθανασόπουλο, Χριστίνα Ζαρα- 
φωνίτου και Ανδρέα Λύτρα. □

Επιμέλεια: 
Π. Υ. Γεώ ργιος Χ ονδροματίόης
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ
Παγκοσμίως φημισμένοι
για την ανθεκτικότητα και τις επιδόσεις
που απαιτούνται από τις Αστυνομικές Αρχές.
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Enable

•  Στρατιω τικώ ν προδιαγραφών * 1 4 6 -1 7 4  MHz · 4  ή 40 κανάλια
•  Ισχύς εξόδου 25 Watt ·Διαυλοποίηση 12,5 ή 25 ΚΗζ ·  Ισχύς εξόδου 
μεγαφώνου 5 Watt «Διαστάσεις 160x40x105 χιλ. «Βάρος 850 γρ.

V X -2000 4 κανάλια

V X -10
40 καν άλ ι α

VX-10
102 κανάλια μ ε“κρύπτο”. 
Συμβατό με το ήδη 
υπάρχον σύστημα της Α.Δ.
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•  Βάρος 380γρ. (με μπαταρία και κεραία).
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