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ε κεντρικό πολιτικό
θέμα για την κυ
βέρνηση το επόμε
νο διάστημα αναδεικνύεται η
τρομοκρατία. Η συ-στράτευση κυβέρνησης, θεσμικών
φορέων και πολιτών θεωρεί
ται απαραίτητη για την αντι
μετώπισή της. Στον αγώνα
κατά της τρομοκρατίας θα επιστρατευθούν οι πάντες και
τα πάντα:
• Θα ξεκινήσει εκστρατεί
α διαφώτισης της κοινής γνώ
μης, ενώ ιδιαίτερο βάρος θα
δοθεί στην προσπάθεια ε
μπλοκής των πολιτών στην ε
πιχείρηση εξάρθρωσης των

Σ
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οργανώσεων ένοπλης πάλης.
• Η τηλεφωνική γραμμή,
μέσω της οποίας οι πολίτες
μπορούν να δίνουν πληροφο
ρίες με εξασφαλισμένη την α
νωνυμία τους θα λειτουργή
σει σε νέα βάση, γιατί τα μέ
χρι τώρα αποτελέσματα ήταν
πενιχρότατα.
• Σε ό,τι αφορά το θεσμικό
πλαίσιο, η Κυβέρνηση δεν εί
ναι διατεθειμένη να υποκύψει σε “εξωτερικές” πιέσεις,
που προτείνουν ένα πιο “χα
λαρό” δικονομικό πλαίσιο
στις ανακριτικές διαδικασίες
(αθρόες προσαγωγές υπ ό
πτων, εισβολές και έρευνες
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σε σπίτια υπόπτων χωρίς ει
σαγγελέα, προφυλακίσεις πέ
ραν του χρόνου που επιβάλ
λει ο νόμος κλπ). Αποτελεί
ζήτημα προτεραιότητας να
συγκρατηθούν οι “οργισμέ
νες” φωνές (εντός και εκτός
Ελλάδας), που ζητούν την ε
ντατικοποίηση των μέτρων
ασφαλείας και να αντιμετωπισθεί το δυσεπίλυτο θέμα
της δυσφημιστικής εκστρα
τείας των ξένων μέσων μαζι
κής ενημέρωσης κατά της
χώρας μας.
• Σχεδιάζεται ριζική αλλα
γή του χαρακτήρα της Αστυ
νομίας, συμπεριλαμβανομέ-

νης και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, με στόχο μια
μαχητική και επιθετική διά
ταξη.
Ο Υ πουργός Δημόσιας
Τάξης κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης είναι πεπεισμένος πως
για να βγει η Ελληνική Αστυ
νομία από τη δεινή θέση στην
οποία την έφερε η νέα τρομο
κρατική επίθεση της 17Ν,
πρέπει η αντιμετώπιση της
τρομοκρατίας να πάψει να α
ποτελεί ένα απλό αστυνομικό
πρόβλημα. Η αντιμετώπισή
της αφορά την Κυβέρνηση,
τα κόμματα, τους θεσμούς,
την κοινωνία. Ακουμπά τον

κάθε πολίτη ξεχωριστά και ό
λοι πρέπει να συντονιστούν.
Με αυτό το στόχο, η τρομο
κρατία πρέπει να αναδειχθεί
σε κεντρικό κοινωνικοπολιτικό πρόβλημα και τούτο συνε
πάγεται σειρά ενεργειών για
την επίλυσή του.
Σε ό,τι αφορά την Αστυνο
μία, ο χαρακτήρας της αλλά
ζει άρδην με προγραμματι
σμένο και επιθετικό προσα
νατολισμό. Α λλάζει ακόμα
ριζικά ο χαρακτήρας της δρά
σης των αστυνομικών υπηρε
σιών, με κύριο χαρακτηριστι
κό τη μαχητικότητα, την ε
γρήγορση και την ένταση.

Ως προς το θέμα των αλλα
γών στο θεσμικό πλαίσιο που
διέπει την αντιμετώπιση της
τρομοκρατίας, η θέση του κ.
Υπουργού είναι ότι το πλαί
σιο είναι γενικά επαρκές, αλ
λά ίσως απαιτούνται ορισμέ
νες οριακές βελτιώσεις, τις ο
ποίες πρέπει να μελετήσουν
τα αρμόδια υπουργεία. Βε
βαίως, ο σεβασμός στα ατο
μικά δικαιώματα και τις ατο
μικές ελευθερίες που πηγά
ζουν από το Σύνταγμα και τις
ιστορικές αξίες του ελληνι
σμού, δεν μπορεί να τεθεί υ
πό διαπραγμάτευση.
Για το ζήτημα των αμερι

κανικών πιέσεων, ο κ. Υ
πουργός παραδέχεται ότι οι
ΗΠΑ θεωρούν πολύ σημαντι
κό θέμα την καταστολή της
τρομοκρατίας. Αυτή είναι η
πολιτική τους και έτσι διατυ
πώνουν τις απόψεις τους. Α
πό την άλλη πλευρά δεν μπο
ρεί να παραγνωρισθεί ότι έ
χουν χάσει και δικούς τους
πολίτες στη χώρα μας από
τρομοκρατικά χτυπήματα, γ ι’
αυτό και δεν αντιλαμβάνο
νται γιατί τόσα χρόνια υπάρ
χει αυτό το “έλλειμμα” αποτελεσματικότητας στην πάτα
ξη της τρομοκρατίας. Βέ
βαια, εμείς δεν μπορούμε να

ερμηνεύσουμε τις προθέσεις
της αμερικανικής πλευράς.
Εκείνο που μπορούμε ανεπι
φύλακτα να πούμε είναι ότι
από τη δική μας πλευρά γίνο
νται όλες οι προσπάθειες για
να αντιμετωπιστεί η τρομο
κρατία.
Για τη μορφή που θα πάρει
η συνεργασία με τους Αμερι
κανούς και το αν θα υπογρα
φεί τελικά το σχετικό μνημό
νιο, ο κ. Υπουργός τονίζει ό
τι υπάρχει ήδη συνεργασία.
Το μνημόνιο είναι καλών
προϋποθέσεων και εκφράζει
κυρίως την πολιτική βούληση
για αμοιβαία συνεργασία
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στην πάταξη της τρομοκρατί
ας. Έ χουν ήδη ολοκληρωθεί
οι διαπραγματεύσεις και ανα
μένονται οι περαιτέρω διαδι
κασίες για την υπογραφή του,
οι οποίες θα έχουν ολοκλη
ρωθεί μέσα στο χρόνο.
Στην ερώτηση αν η Ελλάδα
μπορεί με βάση τις υπάρχουσες δυνατότητες και τον προ
γραμματισμό να διοργανώσει
με απόλυτη ασφάλεια τους
Ολυμπιακούς Αγώνες, η απά
ντηση ήταν ανεπιφύλακτα
θετική. Ό πως διευκρινίζει ο
κ. Υπουργός, το πακέτο της
ασφάλειας είναι πάρα πολύ
μεγάλο, όχι μόνο οικονομικά
αλλά και στο περιεχόμενό
του. Η Ελλάδα έχει τη δυνα
τότητα να διεξαγάγει με από
λυτη ασφάλεια τους Ο λυ
μπιακούς και αυτή τη στιγμή,
το Υπουργείο Δημόσιας Τά
ξης είναι πολύ πιο μπροστά
από τα χρονοδιαγράμματα
που έχουν τεθεί Οσον αφορά
το δίλημμα αν μπορεί να γίνει
Ολυμπιάδα με την Ι7Ν εν
δράσει, ο κ. Υπουργός διαβε
βαίωσε ότι λαμβάνονται και
θα ληφθούν όλα τα μέτρα,
προκειμένου να μη συμβεί
κάτι, όχι μόνο στους Ολυ
μπιακούς Αγώνες αλλά και
μέχρι τότε, το οποίο θα μπο
ρούσε να βλάψει τη χώρα.
Για τον ισχυρισμό ότι ένα
μεγάλο μέρος από το ποσό
των περίπου 150 δισ. που θα
διατεθεί για θέματα ασφαλεί
ας, διεκδικείται από τις Η ΠΑ,
ο κ. Υπουργός διευκρίνισε ό
τι πρόκειται για μυθολογήμα
τα που δεν έχουν καμιά τεκ
μηρίωση. Δεν υπάρχει κανέ
να απολύτως αμερικανικό εν
διαφέρον επιχειρήσεω ν να
μας εφοδιάσουν με μηχανή
ματα και τεχνολογίες, για τον
απλούστατο λόγο ότι ένα με
γάλο μέρος της τεχνολογίας
είναι υποχρεωτικά ευρωπαϊ
κής προέλευσης, αφού η Ευ
ρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη θέ
σει τις προδιαγραφές.
Τέλος, με κοινή απόφαση
των Υπουργών Δημόσιας Τά
ξης και Οικονομικών, προκη
ρύσσεται χρηματική αμοιβή
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Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ

Ε Κ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ Β Ο Η Θ Ε ΙΑ
Μ Π Ο ΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟ ΗΘ Η ΣΕΤΕ;
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ
8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000

Την Πέμπτη 8-6-2000, 7,40 πμ , δολοφονήθηκε
στο σημείο αυτό με πυροβολισμούς αγνώστων,
ο Βρετανός διπλωμάτης Stephen Saunders.
Ο Saunders οδηγούσε ένα λευκό ROVER 820
την ώρα της επίθεσης, με κατεύθυνση την Αθήνα.
ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ή ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ
ΥΠΟΠΤΟ;
Εάν έχετε πληροφορίες παρακαλούμε
επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω τηλέφωνα:
6446555,

6422888,

6449943

Το φυλλάδιο που διένειμαν αστυνομικοί στους οδηγούς διερχομένων αυτοκίνητων,
κατά την αναπαράσταση του τρομοκρατικού κτυπήματος.

ύψους ενός δισ. δραχμών σε
οποιονδήποτε δώσει στοιχεία
και πληροφορίες στις αρμό
διες αρχές, που θα οδηγή
σουν στην αποκάλυψη και
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σύλληψη των αγνώστων δρα
στών, οι οποίο δολοφόνησαν
τον Ακόλουθο Άμυνας της
Βρετανικής Πρεσβείας στην
Αθήνα Ταξίαρχο Σώντερς.

Για τα πρόσωπα που θα δώ
σουν πληροφορίες και στοι
χεία θα εξασφαλισθεί ανωνυ
μία έναντι κάθε αρχής και ο
πουδήποτε τρίτου.
Π

Ο Κόσμος της Α σ φ ά λ ε ια ς
Το γ ν ω σ τ ό σ α ς κ α τ ά σ τ η μ α « π α ν έ ρ χ β τ α ι α ν α ν β ω μ έ ν ο !
Δ η μ η τ σ ά ν α ς 1 6 -'O m o 8 c v Γ .Α .Δ .Α .- Τ η λ . (0 1 ) 6 4 7 0 0 1 0
Α ρβυλα Α ξεπ έρ α σ τη ς Α ντο χ ή ς
Ένας αξιόπιστος φακός
μπορεί να αποδειχτεί
πολύ χρήσιμο εργαλείο
οτα χέρια του
αστυνομικού: με την
έντάση/του φωτισμού του
μπορεί να ακινητοποιήοει
από απόσταση έναν
κακοποιό, να φωτίσει την
παραμικρή λεπτομέρεια
στον τόπο του
εγκλήματος, συμβάλλει
αποφασιστικά στην
ανεύρεση και διάσωση
Η Streamlight διαθέτει την πλουσιότερη γκάμα ανθρώπων που
επαγγελματικών φακών στον κόσμο.
βρίσκονται
σε κίνδυνο.
Στο κατάστημα Safeland θα βρείτε πλήρη
υποστήριξη σε ανταλλακτικά και αξεοουάρ.

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

i

Προστατεύουν το πόδι και στις πιο
αντίξοες συνθήκες. Για πολύωρο
βάδισμα άνετο και ξεκούραστο
τόσο στην πόλη όσο και στην
εξοχή Μ ε ευλύγιστη φόρμα που

δεν εμποδίζει στην οδήγηση.

Α λ ε ξ ίσ φ α ιρ α Γ ιλ έκ α
\

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

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

POLICE

Δερμάτινα άρβυλα με
αντιολισθητική σόλα, ανθεκτικά
σε λάδια, χημικά και υψηλές
θερμοκρασίες.
Η ειδική μεμβράνη Gore-Tex
τα καθιστα πλήρως αδιάβροχα.

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

►

\

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

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

ΚΗΦΙΣΣΙ/

Η αξιοπιστία,
ig s s r
® /J <
η ασφάλεια, η άνεση και
I
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!

#

ι

S A F E L A N D : Δ η μ η τσ ά ν α ς 16, 115 2 2 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 ε θ ύ 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

k

Άλλη μια επέτειος
της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών
έρχεται και θα περάσει όπως συνήθως
με ανακοινώσεις διαφόρων φορέων,
εκδηλώσεις από θεραπευτικά προγράμματα
και ίσως μια μεγάλη παρουσίαση στρογγυλό τραπέζι σε κάποιο κανάλι.

Μερικές σκέψεις...
προς τους αναγνώστες γονείς
λήθεια, κάθε χρόνο για να τα χάσει κανείς από τα
αναλογίζομαι
αν ναρκωτικά”, που δείχνει την
προσφέρουν τίποτε ευαισθησία, που πρέπει όλοι
όλα αυτά ή αν γίνονται για να να έχουμε στο θέμα, και όταν
γίνονται και ταυτόχρονα περ λέω όλοι εννοώ οι γονείς, οι ι
νάνε από το μυαλό μου διάφο θύνοντες, η “εξουσία”, οι εργο
ρες σκέψεις που αισθάνομαι δότες αλλά και κάθε απλός πο
την ανάγκη ως γονέας και όχι λίτης αυτής της χώρας, ξεπερμόνο ως εξειδικευμένος στον νώντας τα ευχολόγια.
τομέα των ναρκωτικών, να σας
3) Το εκ της πείρας “ακόμη
εκμυστηρευτώ συμβάλλοντας και ένα νέο/νέα στα ναρκωτικά
έτσι - θέλω να πιστεύω - στο
αν σώσουμε, συμβάλλουμε
χώρο της ενημέρωσης. Για πα
στην σωτηρία αυτών, της οικο
ράδειγμα:
1)
Το σήμα της κοινωνιολο- γένειας τους, του περιβάλλο
γίας “σπίτι, σχολείο, εκκλησία, ντος τους και έμμεσα στην ε
κοινωνική υπηρεσία, συμβου πάνοδο πολλών από αυτούς
λευτικός σταθμός
που α στον υπόλοιπο “υγιή” πληθυ
ποτελεί το “δίκτυο” των κοι σμό από κοινωνικής, ψυχολο
νωνιολόγων και που δίνει γικής, επαγγελματικής και πα
στους νέους την έννοια της σι ραγωγικής άποψης.
γουριάς, της προστασίας και
4) Το “μην περιμένεις μια
του δεσίματος των χώρων που
νέα Κυβέρνηση ή ένα νέο υ
κινούνται αν φυσικά όλα τα
πουργό για να αλλάξει το νομι
παραπάνω συνεργάζονται στην
κό ή θεσμικό πλαίσιο στο θέμα
αντιμετώπιση των προβλημά
των ναρκωτικών”. Μπορείς να
των της οικογένειας.
2)
To slogan των δυτικών κάνεις κάτι και εσύ στον τομέ
“τα νειάτα είναι πολύ πολύτιμα α. Αλήθεια, μπορείς και τι;

Α
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Τον Δρ. Δημοσθένη Μ πονκη*

• ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ σωστά,
υπεύθυνα και επιστημονικά
τεκμηριωμένα στο θέμα των
ναρκωτικών, όπου αυτό σου
προσφερεται. Φαίνεται εύκο
λο, αλλά πιστέψτε με, η γνώση
και εμπειρία των 28 ετών στον
τομέα των ναρκωτικών έχει
δείξει ότι ποτέ δεν ξεπερνιέται
το 5-10% του κόσμου που κα
λείται σε μια εκδήλωση - ομι
λία - παρουσίαση του θέματος
σε οποιοδήποτε επίπεδο, εκτός
αν η προσέλευση είναι υποχρε
ωτική (κομματική οργάνωση,
κατηχητικό, επαγγελματικός
χώρος...). Αυτό δείχνει ότι είτε
ο μέσος πολίτης δεν θέλει να
μάθει, να ανοίξει τα μάτια του,
πολλές φορές φοβούμενος τυ
χόν αλήθειες που θα λεχθούν
αλλά και έχοντας βυθιστεί στο
νιρβάνα της κατανάλωσης πολύ μεγάλο ποσοστό, πράγ
ματι - ή έχει βαρεθεί και απελ
πιστεί από διάφορες εκδηλώ
σεις στο παρελθόν, όταν “ειδι
κοί” τον πανικόβαλαν ή τον ι
σοπέδωσαν διαβάζοντας με
στόμφο εκατοντάδες σελίδες

και ηθικολογώντας για το πυρ
το εξώτερο και την επικινδυνότητα των σχέσεων με το άλλο
φύλο !!
Ό πω ς και να έχει το πράγ
μα, γεγονός παραμένει ότι ενώ
ο γονιός αγωνιά, δείχνει να ενδιαφέρεται για το παιδί του και
προσφέρει πολύ περισσότερα
από όσο αντεχει για να το ευ
χαριστήσει σπάνια συμμετέχει
σε ενημερωτικές εκδηλώσεις ή
καμπάνιες, όπως αυτό έχει αποδειχθεί στις πάνω από 600 α
νάλογες ομιλίες ή παρουσιά
σεις που έχω κάνει ή συμμετάσχει. Βέβαια, πρέπει να υπο
γραμμίσω ότι ο τρόπος της
διοργάνωσης μιας εκδήλωσης αναγγελία, γνωστοποίηση, δη
μοσίευση κλπ -, τα άτομα που
την έχουν αναλάβει και η το
ποθέτηση του χώρου που την
διοργανώνει (κομματική, συν
δικαλιστική, θρησκευτική κλπ)
παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην
επιτυχία ... Ας είναι.
• ΜΗΝ ΠΑΝΙΚΟΒΑΛΛΕΣΑΙ. Η εποχή που ζούμε φυσι-

κά κάθε άλλο οδηγεί σε αντίθε
τους δρόμους. Τα Μ.Μ.Ε. κα
θημερινά σε βομβαρδίζουν με
τον αριθμό των νεκρών και το
διαζύγιο (!) που κυριαρχεί στα
σχόλια των νέων δημοσιογρά
φων. Ας ξεκαθαρίσουμε τα
πράγματα λιγάκι.
Το 1993, η Ελληνική Εται
ρεία Ενάντια στην Εξάρτηση 4Ε -, ένας ΜΗ.Κ.Υ.Ο. που ασχολείται από το 1989 με την
πρόληψη, την επαγγελματική
αποκατάσταση πρώην εξαρτη
μένων νέων και την έρευνα
στις ψυχότροπες ουσίες, διενήργησε μια έρευνα στα πλαί
σια ενός προγράμματος Επι
μόρφωσης Στελεχών στην
Πρόληψη των Ναρκωτικών με
την Ε.Ε. στον χώρο των Δημο
σιογράφων, όπου αποδείχθηκε
ότι μόνον ένας είχε παρακο
λουθήσει Σεμινάριο Επιμόρ
φωσης στον τομέα των ναρκω
τικών, 71% των ερωτηθέντων
πίστευαν ότι τα περί τα ναρκω
τικά γραφόμενα άρθρα διαμορ
φώνουν αρνητικό κλίμα στην
κοινή γνώμη, ενώ το 50% δή
λωσαν ότι υπάρχουν κείμενα
που συμβάλλουν στην αύξηση
των χρηστών !!
Παρά ταύτα, υπάρχουν υπέ
ροχες αναφορές και δημοσιο
γραφικές καμπάνιες από μορ
φωμένους δημοσιογράφους
που πάρα τις υπερβολές περ
νούν θετικά μηνύματα στο
πλατύ κοινό, όταν κινούνται
στα πλαίσια της σωστής, υπεύ
θυνης και επιστημονικά τεκμη
ριωμένης ενημέρωσης.
Το τρίπτυχο αυτό δεν πρέπει
να χαρακτηρίζει μόνο την ενη
μέρωση στα ναρκωτικά αλλά
και κάθε πράξη του σημερινού
πολίτη αν θέλει να δίνει το πα
ράδειγμα στα παιδιά του και ε
πιθυμεί να λειτουργεί με ικα
νοποίηση στον χώρο της εργα
σίας και της οικογένειας.
Στο παρελθόν έχουμε δει
τραγελαφικές παρουσιάσεις
στα κανάλια, όπου ορισμένοι
δημοσιογράφοι θέλοντας να
περάσουν μηνύματα υπέρ της
αποποινικοποίησης της χρήσης
των ναρκωτικών ή του αβλα
βούς της χρήσης της ινδικής
κάνναβης, σχηματίζουν πάνελ
με 3 θιασώτες των θέσεων αυ

τών, που είτε είναι γνωστοί α
πό άλλες ανάλογες εκδηλώ
σεις, είτε θεωρούν εαυτούς “ει
δικούς” έχοντας καπνίσει την
ουσία ή είναι επώνυμη από ...
άσχετες με τα ναρκωτικά δρα
στηριότητες (!) και 2 ειδικών
από τον χώρο της αποτοξίνω
σης ή της πρόληψης. Είναι α
ναμενόμενο ότι τα σήματα που
θα βγουν από μια τέτοια σύν
θεση είναι αυτά που θέλει να ε
πιτύχει ο διευθύνων την συζή
τηση, μια και ο νέος/νέα που
βλέπει παθητικά TV, επικροτεί
το “φιλελεύθερο”, το “ανώδυ
νο”, το “ακίνδυνο”, το “επανα
στατικό της χρήσης”, επιβρα
βεύει το πνεύμα της μη ποινικοποίησης, όπως είναι φυσικό
και συνυφασμένο με την ηλικί
α του απορρίπτοντας τον συ
ντηρητισμό και την αυστηρό
τητα των άλλων που δυστυχώς
ενώ είναι τεκμηριωμένοι δεν
κερδίζουν το ακροατήριο.
Κερδίζουν ίσως τους γονείς ή
τους έχοντες στόχους και απα
σχόληση νέους, αλλά λίγο το
όφελος.
Αλήθεια, έχει κανείς ασχο
ληθεί με το τεράστιο θέμα της

συνειδητοποίησης εκ μέρους
του πλείστου του δημοσιογρα
φικού χώρου της σημασίας της
δύναμης που διαθέτουν, προ
βολής των θέσεων, προτάσεων
και επιβολής τους στη νεολαία;
Πέραν δηλαδή του να περά
σουν ένα διαφημιστικό μήνυ
μα, η παρουσία τους σημαίνει
πολλά, πολύ περισσότερα από
όσα πιθανόν συνειδητοποιούν.
Έ να παράδειγμα: Μιλώντας
και αναλύοντας υπόθεση ενός
θύματος ναρκωτικών, ενώ η
πρόθεση συνήθως είναι να δη
μιουργήσουν κλίμα συμπόνοιας, αρωγής ή και απλού ε
ντυπωσιασμού, αυτό που τελι
κά προκύπτει είναι της μυθο
ποίησης, της παραπληροφόρη
σης και της παραπέρα περιθω
ριοποίησης της χρήσης, όταν
διαρκώς προβάλλουν παράλ
ληλα σύριγγες από την ίδια παλαιά υπόθεση σε κάποιο πάρκο
(!!) ή όταν αναφέρονται με έμ
φαση σε “παιδί χωρισμένων
γονιών”. Είναι γνωστό και από
άλλες έρευνες αλλά και αυτή
της 4Ε του 1993 σε 1000 κρα
τουμένους από ναρκωτικά στις
φυλακές, που προσωπικά είχα

εξετάσει μέχρι τότε, ότι μόνο
το 19,5% των εξαρτημένων α
πό ναρκωτικά ατόμων, είχαν
διαζύγιο στο σπίτι.
Παράλληλα, όταν προβάλ
λουν παιδιά επωνύμων, όχι μό
νο δεν κάνουν πρόληψη, αλλά
προβάλλουν θετικά το θέμα
της χρήσης, όπως άλλωστε έχει
τοποθετηθεί από το 1985 και η
αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή
του Ε.Ε. με την γνωστή διε
θνώς έκθεση της όπου σαφώς
“αποκλείει την προβολή γόνων
γνωστών οικογενειών στην
πρόληψη, επειδή μάλλον βλά
πτουν παρά οφελούν, πρώτον
συνδέουν τα ναρκωτικά με την
φήμη και τη δημοτικότητα και,
δεύτερο, στρέφουν συχνά την
κοινή γνώμη κατά των τοξικο
μανών”. Ανάλογη ήταν και η
οδηγία πάνω στην προβολή
καλλιτεχνών ή μελών της οικο
γένειας των. Φυσικά αυτό προ
ϋποθέτει τόσο την γνώση και
την εμπειρία των παραμέτρων
της πρόληψης, όσο και την τή
ρηση των κανόνων της δεοντο
λογίας, όπως κατ’ επανάληψη
έχει τονιστεί.
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• ΚΑΝΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ. Στην πολύ
χρονη μελέτη και εμπειρία του
προβλήματος των ναρκωτικών
και με την πολλαπλή επαφή με
τους γονείς τους, έχω καταλήξει στο ότι:
1) Δεν απαιτούνται σεμινά
ρια ή πτυχία και δεν χρειάζεται
να είσαι ειδικός για να πλησιά
σεις το παιδί σου.
2) Ακόμη και εάν δεν έχεις
παρακολουθήσει προγράμματα
οικογενειακού προγραμματι
σμού ή συμβουλευτικής, μπο
ρείς να “μιλήσεις” με το παιδί
έστω και στα 18 του και
3) Δεν απαιτούνται μεγάλες
θυσίες στην προσέγγιση αυτή.
Πράγματι, μπορεί κανείς να
βρίσκεται με το παιδί 10 ώρες
μαζί (π.χ. μπροστά στην T.V.)
και να μην ανταλλάξει μια λέ
ξη, ούτε ένα “Μεγάλε !!!” ή έ
να “είσαι και ο πρώτος”, που
αγγίζουν και τους δύο, αλλά τα
15’ μπορεί να αποτελέσουν α
παρχή μιας ζεστής επαφής και
συνεργασίας, αν μέσα στον
χρόνο αυτό αρχίσει διάλογος
για προβλήματα, σφάλματα,
διαφορετικές θέσεις ή ψυχικές
ανάγκες, που χρόνια ίσως δεν
τολμούσε κανείς να θίξει.

• ΒΑΑΕ ΦΡΑΓΜΟ ΣΤΗΝ
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε., δηλα
δή όχι να κλείσει η T.V. ή να
στερήσεις την ενημέρωση στο
παιδί. Μάθε του όμως να κάνει
επιλογές από την αρχή της ε
βδομάδας, αφού όλοι μαζί θα
επιλέγετε τα θέματα, τις ταινί
ες, τις συζητήσεις ή τα ψυχα
γωγικά προγράμματα που θα
απολαύσετε και που πολλές
φορές θα γίνουν απαρχή συζη
τήσεων και προβληματισμών,
αφού ΠΡΟΣΟΧΗ κατά την
διάρκεια της προβολής - δια
φημίσεις - ή το τέλος δημιουρ
γούμε έντεχνα το κλίμα συζή
τησης με σκοπό το παραπέρα
άνοιγμα στις σχέσεις και την ε
παφή.
• ΒΑΑΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΟΡΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ, την δική
σου και του παιδιού σου. Το
πλείστο των οικογενειών των
εξαρτημένων ατόμων έχουν
αυτό το πρόβλημα, που δημιουργείται άθελα τους, από
κακή πληροφόρηση και ά
γνοια. Νέος που έχει στόχους,
ασχολία, παρέες με ανάλογα
χαρακτηριστικά δεν κάνει χρή
ση, δεν χρειάζεται δεκανίκια.
Παραδείγματα άφθονα. Το πιο
συνηθισμένο που χρησιμοποιώ

στις ομιλίες μου είναι αυτό της
σύγκρισης των πατεράδων μας
στην Αλβανία και των Αμερι
κανών στον πόλεμο του Βιετ
νάμ. Οι πρώτοι είχαν σοβαρό
στόχο, να ζήσουν και να κρα
τήσουν την χώρα μας ελεύθερη
από την απειλή των Ιταλών, ε
νώ οι Αμερικανοί έχοντας όλα
τα καλά τους - σπίτια, αυτοκί
νητα, εργασία - και χωρίς να α
πειλούνται έπρεπε να πολεμή
σουν και εξαλείψουν οικογέ
νειες αμάχων. Χρειαζόταν λοι
πόν δύναμη να το ξεπεράσουν
και την εύρισκαν με το αλκοόλ
και την ηρωίνη και έτσι η
θραύση της χρήσης των ου
σιών αυτών στον πόλεμο εκεί
νο έφερε τα τραγικά αποτελέ
σματα στην αμερικανική κοι
νωνία, που γνωρίζουμε.
Οι σκέψεις είναι πολλές και
... συνεχίζονται, αλλά ένοιωσα
την ανάγκη να τις κοινοποιήσω
και σε άλλους γονείς μια και
αυτοί έχουν παιδιά και προ
βληματίζονται καθημερινά αλ
λά δεν έχουν ούτε θα αποκτή
σουν την εμπειρία και την τύχη
να δουν το πρόβλημα της πρό
ληψης από την σκοπιά αυτή
αλλά και να μπορέσουν να
βρεθούν σε χώρους όπως αυ
τούς που η εργασία και η με
τεκπαίδευση μου στις Η.Π.Α.
με έφεραν προ ετών ώστε να
βιώσω πράγματα και καταστά
σεις που με έκαναν ικανό και
να μεταφέρω στοιχεία προς
τους γονείς αλλά και να μοιρά
ζομαι τις σκέψεις μου με άλ
λους προς όφελος - πιστεύω όλων μας.
□
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
1. “Τα ναρκωτικά σήμερα”, Δ.
Μπούκης, Γ’ Έκδοση, 1987, Ναυ
τικά Χρονικά.
2. “Το προφίλ του Δημοσιογρά
φου και τα Ναρκωτικά ", Κ. Τσαρούχας, Δ. Μπούκης, Β. Ντέτσικας, Κ. Κακούτη, Κ. Καλογράνης,
Ε. Φαρμάκη και Α. Φώσκολος,
Αρχεία Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π., 4ο Διεθνές
Συνέδριο, Αθήνα 8-11/12/1994,
σελ. 115.
3. “Το προφίλ τον Εξαρτημένου
από τα ναρκωτικά Ατόμου, όπως
προκύπτει από Πραγματογνωμο
σύνες του Ν. 1729/87”, Δ. Μπού
κης, Ε. Κοντοπούλου, Α. Ατζέμη,
Γ. Δημητρέλλου, Π. Εργαζοπούλου, Σ. Μιχαηλίδου, Θ. Μπάμος,
Β. Ντέτσικας, Ν. Πετροπούλου, Φ.
Φωτεινού και X. Χαραλαμπίδης,
ως 2.
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4. “Κοινωνική Έρευνα Θέσε
ων, Γνώσεων και Χρήσης Ψυχο
τρόπων Ουσιών (ναρκωτικών) από
μαθητές Β’ Γυμνασίου και Β’ Λυ
κείου στην περιοχή του Πειραιά”,
Δ. Μπούκης, Α. Μπαρκος, Ε. Κο
ντοπούλου, Ν. Χατζηχαραλάμπους
και Κ. Τσαρούχας, Πρακτικά 1ου
Πανελληνίου Συνεδρίου Ιατροδι
καστικής και Τοξικολογίας, Θεσσ/νίκη, 1998, σελ. 73.
5. “Η πορεία του φαινομένου
της Κατάχρησης ναρκωτικών και
των θανάτων από αυτά στην πόλ.η
του Πειραιά τα τελευταία 15 χρό
νια", Δ. Μπούκης, Η. Μπογιόκας
και Β. Κανάκης, Ιο Πανελλήνιο
Συνέδριο Ιατροδικαστικής και Το
ξικολογίας, Θεσσ/νίκη 1998, Πρα
κτικά σελ. 6.
6. “Η διαχρονική πορεία και
ταλαι.,.πωρία της πρόληψης στον
ελλαδικό χώρο μεταπολεμικά",
Πρακτικά Συνεδρίου “Ναρκωτικά,
διεθνείς απόψεις και τοποθετή
σεις”, Αίθουσα Τελετών Πανεπι
στημίου Αθηνών, 3-12-1994, σελ.
46-47.
7. ΏΕκθεση της Εξεταστικής
Επιτροπής για το Πρόβλημα των
Ναρκωτικών στις Χώρες της Ευ
ρωπαϊκής Κοινότητος"του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου, 9ος 1986,
σελ. 78.
8. "Τα ναρκωτικά Σήμερα ”, Δ.
Μπούκης, Focus, Δεκ. 1989, σελ.
18-30.
9. “Ναρκωτικά, Γονείς και Πρό
ληψη”, Δ. Μπούκης, “Στοιχεία 1ατροδικαστικής-Τοξικολογίας και
ναρκωτικών”, Πειραιάς 1999, 3η
έκδοση, για τους μαθητές των Σχο
λών Ανθ/νόμων και Αρχκρυλάκων.

* Ο Ιατροδικαστής Αθηνών, Δρ
Δημοσθένης Μπούκης είναι Ειδι
κευμένος Ιατροδικαστής, Μετεκ
παιδευμένος στον Τομέα των
Ναρκωτικών στην ΟΕδρα Ψυχια
τρικής του Πανεπιστημίου του
Chicago των Η.Π.Α., Πρόεδρος
της Ελληνικής Εταιρείας Ιατροδι-

i

f

l

l

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΕΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΙΑΑρκΗ§!κ@ν@μίι
fa y

m

\ h

i

im ΙΜην.ικ.ή kmm
■

9

ΒΥΤΙΝΗΣ 4, 115 23 ΑΘ Η Ν Α ,: ΤΗΛ. 6923 095 - FAX
ΥΠΟΚ/ΜΑ: Δ Η Μ Η ΤΣΑ Ν Η Σ 16, 115 22 ΑΘΗΝΑ,

ΠΡΟΛΗΨΗ
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ΝΑΡΚΩΤΙΚΟΝ
Αμφισβητήσεις και αλήθειες

Το πρόβλημα της χρήσης ναρκωτικών έλαβε μέσα στη δεκαετία του 1990 πρωτοφανείς διαστάσεις
για τη χώρα μας και τα πολιτιστικά της δεδομένα.
Η χρήση παράνομων ουσιό)ν υπερδιπλασιάστηκε στους μαθητές, τριπλασιάστηκε στους νεαρούς ενήλικες,
ενώ παράλληλα σημειώθηκε έκρηξη στον αριθμό των εξαρτημένων από ηρωίνη.
Οι ποικίλες επιπτιόσεις από αυτή την κατάσταση είναι εμφανείς
(εγκληματικότητα, λοιμώδη και άλλα νοσήματα,
αποκλεισμός από την εργασία και την ενεργή κοινωνική συμπεριφορά).
Ακραίο παράδειγμα αποτελούν οι θάνατοι από ναρκωτικά νέων ανθρώπων,
που ανέρχονται σε περίπου δύο θανάτους κάθε τρεις μέρες.

Είναι δυνατή η πρόληψη
της χρήσης ναρκωτικών;
Το πρόβλημα της χρήσης
ναρκωτικών συνδέεται με ένα
πλήθος αιτιολογικών παραγό
ντων - κοινωνικών, οικονομι
κών, βιολογικών, ψυχολογι
κών, οικογενειακών.
Η διαπλοκή και ο βαθμός
συμμετοχής αυτών των παρα
γόντων διαφέρει από άτομο σε
άτομο, ανάλογα με το στάδιο
χρήσης - έναρξη, συνέχιση της
χρήσης και εξάρτηση. Για ό
λους αυτούς τους λόγους η
πρόληψη είναι ιδιαίτερα δύ
σκολη.
Σήμερα η πρόληψη της το
ξικομανίας, προκειμένου να
είναι αποτελεσματική, έχει α
ναπτυχθεί σε μια ολόκληρη ε
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πιστήμη. Με άλλα λόγια είναι
το λιγότερο αφελές να θεωρού
με ότι άτομα και φορείς - επι
στημονικοί ή μη - που επιθυ
μούν να ασχοληθούν με την
πρόληψη, θα έχουν αποτέλε
σμα στις ενέργειές τους. Αντί
θετα μάλιστα, εφόσον δεν λει
τουργούν στο πλαίσιο μιας συ
ντονισμένης πολιτικής και λεί
πει η κατάλληλη εκπαίδευση,
πιθανό είναι οι πρωτοβουλίες
να καταλήξουν στο αντίθετο α
πό το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Στοιχεία που δίνουν μελέτες
αξιολόγησης προληπτικών
παρεμβάσεων, που έχουν
στηριχτεί σε επιστημονική
μεθοδολογία, δείχνουν ότι η
πρόληψη δεν είναι μύθος.
Μπορεί να γίνει πραγματικό
τητα.
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Γιατί η πολιτεία
δεν φροντίζει
να ενημερώσει και
να πληροφορήσει
επαρκώς τα παιδιά μας
για τους κινδύνους
από τη χρήση ναρκωτικών;
Η διεθνής εμπειρία και τα
στοιχεία αξιολόγησης των
προληπτικών παρεμβάσεων έ
χουν αποδείξει ότι η πληροφό
ρηση δεν αποτελεί τη μέθοδο
επιλογής για την αποτελεσμα
τική πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Αντί
θετα, σε ό,τι αφορά στα ναρ
κωτικά έχει τεκμηριωθεί ότι
συχνά η ενημέρωση / πληρο
φόρηση λειτουργεί και σαν
διαφήμιση. Η πληροφόρηση /
ενημέρωση ανήκει στα εύκο

λα, τα “πυροσβεστικά” μέτρα
που έλαβαν οι κοινωνίες με
σκοπό την πρόληψη, σφραγί
στηκαν όμως με αποτυχίες.
Αύξηση της γνώσης δεν ση
μαίνει και αλλαγή συμπεριφο
ράς, ιδιαίτερα στους νέους.
Η ενημέρωση αποτελεί ένα
συστατικό μιας σωστά μεθο
δευμένης πρόληψης, η οποία
έχει ως κύριο εργαλείο την
εκπαίδευση.
Ακόμα και στο πλαίσιο αυ
τό, η πληφόρηση είναι ανα
γκαίο να προσαρμόζεται στις
ανάγκες της ομάδας των νέων
προς τις οποίες απευθύνεται.
Ανάγκες που διαφοροποιού
νται ανάλογα με παράγοντες ό
πως η ηλικία και η εμπειρία ή
μη χρήσης εξαρτησιογόνων
ουσιών.

Κάτω από ποιες προϋποθέ
σεις η πρόληψη της χρήσης
ναρκωτικών μπορεί να εί
ναι αποτελεσματική;
Για να είναι αποτελεσματική
η πρόληψη είναι απαραίτητο
να υπάρχει μια καλή ισορροπί
α ανάμεσα στα μέτρα που στό
χο έχουν τη μείωση της προ
σφοράς (κατασταλτικά μέτρα)
και σε αυτά που στόχο έχουν
τη μείωση της ζήτησης (κοινω
νικά και εκπαιδευτικά μέτρα).
Είναι αναγκαίο, με άλλα λό
για, να ακολουθείται μια συ
ντονισμένη, πολυμέτωπη και
πολυεπίπεδη κοινωνική πολιτι
κή, που επιδίωξή της να είναι η
απομάκρυνση της ουσίας από
τον χρήστη, η δημιουργία συν
θηκών ζωής όπου το νεαρό ά
τομο θα έχει τη δυνατότητα να
καλύπτει τις ανάγκες του χωρίς
να καταφεύγει σε καταστρεπτι
κές διεξόδους, και τέλος η εκ
παίδευση των νέων, ώστε να α
ναπτύξουν τις κατάλληλες δε
ξιότητες για σωστές επιλογές
συμπεριφοράς και τρόπου ζω
ής, κυρίως όταν βρίσκονται α
ντιμέτωποι με δύσκολες συν
θήκες. Ιδιαίτερη σημασία έχει
η αξιολόγηση κάθε δράσης και
σχεδίου με στόχο τη βελτίωσή
τους. Είναι λάθος να περιμέ
νουμε αποτελέσματα άμεσα.
Τα αποτελέσματα μπορούν να
γίνουν ορατά μόνο μετά από
την εφαρμογή μιας σταθερής
πολιτικής πρόληψης, με τα χα
ρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν, σε μια επαρκή προοπτι
κή χρόνου.
Πώς μπορεί
να επιτευχθεί αυτή
η κοινωνική πολιτική;
Πρωταρχικά με την πολιτι
κή βούληση, αλλά και με τον
κατάλληλο συντονισμό. Συ
ντονισμό στο επίπεδο λήψης
αποφάσεων, καθώς και στα
επίπεδα του σχεδιασμού και
της υλοποίησης. Αποτελεί, μ’
άλλα λόγια, προϋπόθεση η συ
νεννόηση με την ίδια γλώσσα
και η συνεργασία όλων των ε
μπλεκόμενων σε όλα τα επίπε
δα, ώστε να υπάρχει συμπληρωματικότητα και για να απο
φεύγεται η επικάλυψη και ο α

νταγωνισμός. Η συνεργασία με
τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες
και η έμφαση στη συνεχή εκ
παίδευση και ενημέρωση για
τις νέες μεθόδους πρόληψης
και αξιολόγησης των προγραμ
μάτων αποτελούν απαραίτητο
συμπλήρωμα των παραπάνω.
Από ποιους μπορεί να γίνει
η πρόληψη για τους νέους;
Από στελέχη πρόληψης ειδι
κά εκπαιδευμένα που θα συ
ντονίσουν δράσεις σε τοπικό ε
πίπεδο, με βάση τις προδιαγρα
φές που συντάσσονται σε εθνι
κό επίπεδο. Αυτό μπορεί να γί
νει μόνο μέσα από ένα οργα
νωμένο πλαίσιο, στο επίπεδο
των τοπικών κοινωνιών. Όλοι
μπορούν και οφείλουν να συ
νεισφέρουν. Γονείς, εκπαιδευ
τικοί, επαγγελματίες υγείας,
μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκη
σης, Εκκλησία, ευαισθητοποι
ημένοι πολίτες. Για παράδειγ
μα, οι άμεσες παρεμβάσεις
προς τους νέους είναι απαραί
τητο να γίνονται από άτομα
που λόγω ηλικίας, προσωπικό
τητας, κοινωνικού ρόλου κ.λπ.
είναι αποδεκτά από τα νέα παι
διά. Μπορούν όμως και άλλα
άτομα να συνεισφέρουν με
ποικίλους έμμεσους τρόπους
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σμού, οι οποίες έρχονται σε ε
παφή με τους νέους. Ενδεικτι
κά αναφέρουμε στις άμεσες
δράσεις τα προγράμματα αγω
γής υγείας στα σχολεία, καθώς
και άλλες προληπτικές παρεμ
βάσεις στους χώρους εργασίας
σε αθλητικούς χώρους, σε χώ
ρους διασκέδασης των νέων.
Κύριος στόχος αυτών των δρά

Σήμερα η πρόληψη της τοξικομανίας,
προκειμένου να είναι αποτελεσματική,

χος αυτών των δράσεων είναι η
καλύτερη κατανόηση των εφή
βων και των νέων, η κατανόη
ση των ψυχολογικών τους ανα
γκών και η αποκατάσταση σχέ
σης εμπιστοσύνης και σωστής
επικοινωνίας που θα διευκολύ
νει τη μετάδοση και αποδοχή
των μηνυμάτων πρόληψης.
Ορισμένοι αμφισβητούν
σήμερα το κατά πόσο είναι
βλαβερή η χρήση της μαρι
χουάνας και του χασίς.
Ποια είναι η αλήθεια;

έχει αναπτυχθεί σε μια ολόκληρη επιστήμη.

στην πρόληψη. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη
στις τοπικές κοινωνίες δικτύ
ων, ώστε να υπάρχει καθορι
σμός του τρόπου και του τύπου
συμβολής του καθενός.
Ποιες ειδικότερες δράσεις
περιλαμβάνονται
στο πλαίσιο της πρόληψης
στους νέους;
Οι δράσεις είναι πολλές και
ποικίλες. Άλλες από αυτές α
πευθύνονται άμεσα στους νέ
ους, ενώ άλλες απευθύνονται
σε ενδιάμεσες ομάδες πληθυ

σεων είναι η ενημέρωση και
εκπαίδευση των νέων ώστε να
αναπτύξουν ικανότητες αντί
στασης στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και να υιοθε
τούν εποικοδομητικές στάσεις
και συμπεριφορές στη ζωή
τους. Στις δράσεις που έχουν
έμμεσα στόχο τους νέους περι
λαμβάνονται η εκπαίδευση
των γονέων, η ενημέρωση ή
και εκπαίδευση επαγγελματιών
όπως οι εκπαιδευτικοί, οι επαγ
γελματίες υγείας, οι προπονη
τές, οι ιδιοκτήτες και εργαζό
μενοι σε χώρους διασκέδασης
των νέων, οι αστυνομικοί. Στό

Είναι γεγονός ότι υπάρχει
μια κίνηση αμφισβήτησης της
επικινδυνότητας της κάνναβης
(μαριχουάνα, χασίς). Μάλιστα
αρκετοί υποστηρίζουν την υιο
θέτηση αντιαπαγορευτικής πο
λιτικής απέναντι στην ουσία
αυτή. Ένα από τα βασικά επι
χειρήματα αυτής της τοποθέ
τησης είναι ότι το αλκοόλ, που
είναι νόμιμη και κοινωνικά α
ποδεκτή ουσία, είναι πιο επι
κίνδυνο και δημιουργεί περισ
σότερα προβλήματα στους
χρήστες από ό,τι η κάνναβη. Η
αντίληψη αυτή για την κάννα
βη έχει διαδοθεί ευρέως στη
νεολαία μέσω της άμεσης και
έμμεσης διαφήμισης που γίνε
ται από τα Μέσα Μαζικής Ενη
μέρωσης, με αποτέλεσμα τη
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σημαντική εξάπλωση της χρή
σης της, όπως τεκμηριώνεται
από τις πανελλήνιες έρευνες
στη χώρα μας.
Η πραγματικότητα είναι ότι
η μαριχουάνα και το χασίς εί
ναι ψυχοτρόπες ουσίες που παράγονται από το φυτό της ινδι
κής κάνναβης και επιδρούν
στο Κεντρικό Νευρικό Σύστη
μα. Από την πλευρά της φαρ
μακολογικής τοξικότητας, η
κάνναβη είναι πράγματι λιγό
τερο τοξική ουσία από το αλ
κοόλ. Το κριτήριο της τοξικό
τητας δεν είναι όμως το μόνο
κριτήριο βάση του οποίου η
χρήση μιας ουσίας κρίνεται ως
επικίνδυνη.
Ειδικές μελέτες δείχνουν ότι
για ένα χρονικό διάστημα μιά
μισης περίπου ώρας από τη λή
ψη της ουσίας παρατηρούνται
σημαντικές επιπτώσεις στις
λειτουργίες του ατόμου, όπως
μείωση των αντανακλαστικών,
διαταραχή στην αντίληψη του
χρόνου, διαταραχή στην προ
σοχή και στη μνημονική λει
τουργία. Αν και δεν υπάρχει
σαφώς τεκμηριωμένη φυσική
εξάρτηση από την ουσία, ε
ντούτοις η χρήση της μαρι
χουάνας και του χασίς δη
μιουργεί ψυχολογική εξάρτη
ση, που σε πολλές περιπτώσεις
οδηγεί σε μια σχεδόν καταναγκαστικά επαναλαμβανόμενη
συχνή χρήση. Αυτή με τη σει
ρά της οδηγεί το άτομο σε κα
τάσταση μειωμένης δραστη
ριότητας και κινήτρων για την
επιδίωξη στόχων.
Από την κλινική πείρα έχει
φανεί ότι σε νεαρά άτομα με ιδιοσυστασιακή προδιάθεση
στην ψυχική διαταραχή, η
χρήση της κάνναβης μπορεί
να αποτελέσει εκλυτικό πα
ράγοντα στην εκδήλωση ψυχωσικών επεισοδίων, καθώς
και αυξημένο κίνδυνο υπο
τροπής της ψυχικής διαταρα
χής μετά την αποδρομή του
επεισοδίου. Τέλος, η χρήση
της κάνναβης φέρνει το νέο ά
τομο σε ευκολότερη επαφή και
με άλλες παράνομες ουσίες αυ
ξάνοντας την πιθανότητα ε
μπλοκής με αυτές.
Σε καμία αναπτυγμένη χώρα
δεν προβλέπεται από τη νομο
θεσία η ελεύθερη χρήση της
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κάνναβης. Σε ορισμένες ευρω
παϊκές χώρες προβλέπεται νο
μικά η διαφοροποίηση της ποι
νής, αναλόγως της ποσότητας,
καθώς και της χρήσης από το ί
διο το άτομο ή όχι. Σε ελάχι
στες χώρες δεν διώκεται ποινι
κά η υπό σαφείς και καθορι
σμένους όρους χρήση της κάν
ναβης, όπως σε συγκεκριμέ
νους χώρους, έως συγκεκριμέ
νη ποσότητα κ.λπ.

Τελικά, μήπως η πρόληψη
θα πρέπει να αφορά και σε
άλλες ουσίες εκτός από τα
ναρκωτικά;

Όπως αναφέρθηκε και πιο
πάνω, το αλκοόλ είναι πιο τοξικό από τη μαριχουάνα και το
χασίς και ενδεχομένως
και από κάποιες
άλλες ι
ράνομες
ο υ σ ίε ς .
Η

Αυτό είναι μια αλήθεια. Για
να είναι αποτελεσματική η
πρόληψη θα πρέπει να περι
λαμβάνει όλες τις εξαρτησιογόνες ουσίες, ανεξάρτητα από
το αν αυτές είναι νόμιμες και
κοινωνικά αποδεκτές (κα
πνός, αλκοόλ, ψυχοδραστικά
φάρμακα) ή παράνομες (ναρ
κωτικά). Αυτό για δύο βασι
κούς λόγους: ο πρώτος λόγος
είναι ότι τόσο ο καπνός όσο
και το αλκοόλ έχουν αποδειχθεί ως ισχυρά εξαρτησιογόνες
ουσίες με σοβαρές επιπτώσεις
στην υγεία, καθώς και
στην κοινωνική
υχολοή καάστασ η
σ ε

ε π ικινδυνότη τα
της κά!
ουσίας όμως εξαρτάται σε σημα
ντικό βαθμό από τον τρόπο και
το πλαίσιο χρήσης της. Η χρή
ση του αλκοόλ έξω από τα
παραδοσιακά πολιτισμικά
πλαίσια που συνηθίζονταν
στη χώρα μας (συνοδεύοντας
τα γεύματα, στις γιορτές) και
η στροφή προς τη χρήση
σύμφωνα με πρότυπα από
άλλες χώρες (στα μπαρ και
στις ντισκοτέκ, χρήση σκλη
ρών εισαγόμενων ποτών) ή η
καταφυγή στο αλκοόλ προκειμένου να ξεφύγει το άτομο
από το άγχος και να νιώσει
κοινωνικά άνετα, δημιουρ
γούν όλες τις προϋποθέσεις
της κατάχρησης, με σοβαρές
βραχυπρόθεσμες και μακρο
πρόθεσμες συνέπειες για την
κοινωνική και σωματική υ
γεία του ατόμου.

ο,τι
αφο>ά στο
κοόλ.
ιινωνία
μας υποτιμούσε
και ίσως εξακολουθεί
να υποτιμά τους κινδύνους από
τις ουσίες αυτές έναντι των
ναρκωτικών, γιατί υπάρχει μια
σημαντική διαφορά ανάμεσά
τους. Οι επιπτώσεις δηλαδή α
πό το τσιγάρο και το αλκοόλ
εμφανίζονται μετά από αρκετά
μακρύτερο χρονικό διάστημα
από ό,τι οι επιπτώσεις από τα
ναρκωτικά. Ο δεύτερος λόγος
για τον οποίο η πρόληψη θα
πρέπει να περιλαμβάνει και τις
νόμιμες ουσίες είναι ότι υπάρ
χει μια στενή συσχέτιση ανά
μεσα στη χρήση νόμιμων και
παράνομων ουσιών. Τα νεαρά
άτομα συνήθως ξεκινούν από
το κάπνισμα και το αλκοόλ, για
να καταφύγουν στη συνέχεια
στα χάπια και στα ναρκωτικά.
Καλλιεργείται δηλαδή μια
κουλτούρα χρήσης που αυξά

Είναι αλήθεια ότι το
αλκοόλ είναι πιο επικίνδυνο
από τα ναρκωτικά;

a n a
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νει τους κινδύνους σε άτομα με
κάποια πιθανή προδιάθεση να
ακολουθήσουν μια πορεία, που
καταλήγει στην εξάρτηση από
τα ναρκωτικά χωρίς να το συ
νειδητοποιούν και αρνούμενοι
την πραγματικότητα. Μελέτες
έχουν δείξει ότι σε όσο μικρό
τερη ηλικία αρχίζει το άτομο
να καπνίζει συστηματικά ή να
πίνει συστηματικά αλκοόλ τό
σο αυξάνουν οι πιθανότητες
χρήσης ναρκωτικών αλλά και
εξάρτησης από αυτά.
Η πρόληψη της χρήσης
των ναρκωτικών
στη χώρα μας
Οι πρώτες προληπτικές προ
σπάθειες στη χώρα μας ξεκίνη
σαν στις αρχές της δεκαετίας
του ‘80, σε απάντηση της εμ
φάνισης του προβλήματος
στους νέους. Οι περισσότερες
πρωτοβουλίες αυτού του τύ
που αναπτύσσονταν από φο
ρείς και συλλόγους και στηρί
ζονταν στην ενημέρωση των
νέων, δίνοντας έμφαση στους
κινδύνους από τη χρήση των
ναρκωτικών. Δεν υπήρχε κανέ
νας συντονισμός ή αξιολόγηση
όλων αυτών των πρωτοβου
λιών.
Γύρω στα μέσα της δεκαετί
ας του ‘80, με αφορμή τη συμ
μετοχή της χώρας μας σε πρό
γραμμα του Συμβουλίου της
Ευρώπης, εφαρμόστηκαν τα
πρώτα πιλοτικά προγράμματα
πρόληψης στο χώρο του σχο
λείου και στην περιβάλλουσα
κοινότητα σε δύο δήμους της
πρωτεύουσας. Τα προγράμμα
τα αυτά διαπνέονταν από τη
φιλοσοφία της ευρύτερης προ
σέγγισης στην πρόληψη της
χρήσης ναρκωτικών μέσω προ
γραμμάτων αγωγής υγείας.
Στόχος των προγραμμάτων ή
ταν η ενίσχυση της αυτοεκτί
μησης των νέων, η μείωση του
συναισθήματος μοναξιάς, η α
νάπτυξη δεξιοτήτων επικοινω
νίας, η ανάπτυξη αντιστάσεων
σε αρνητικές επιρροές και της
δυνατότητας λήψης υπεύθυ
νων αποφάσεων για τον τρόπο
ζωής. Επρόκειτο δηλαδή για
μια τελείως διαφορετική αντί
ληψη για την πρόληψη.
Η πρόληψη δεν εστιαζόταν

πλέον στην ίδια τη χρήση και
στους κινδύνους από αυτή, ού
τε περίμενε άμεσα αποτελέ
σματα. Αντίθετα επικεντρωνό
ταν περισσότερο στις αιτίες
του προβλήματος. Μέσω μιας
αμιγούς εκπαιδευτικής διαδι
κασίας και ακολουθώντας σύγ
χρονες μεθόδους ενεργητικής
μάθησης, επεδίωκε την προα
γωγή της γενικότερης ψυχοκοινωνικής υγείας των νέων.
Είναι γεγονός ότι αν και η α
ξιολόγηση αυτών των πιλοτι
κών προγραμμάτων ήταν ιδιαί
τερα ενισχυτική για την επέ
κτασή τους επί τη βάσει οργα
νωμένου σχεδίου, υπήρξε για
πολλά χρόνια αδράνεια από
την πλευρά της πολιτείας. Η
πρώτη συστηματική προσπά
θεια προς την κατεύθυνση της
ανάπτυξης της κατάλληλης υ
ποδομής στη χώρα, προκειμένου να συντονιστεί το έργο της
πρόληψης, έγινε από τον ΟΚΑΝΑ το 1995. Αναγνωρίζο
ντας το ρόλο των τοπικών κοι
νωνιών στην πρόληψη, ξεκίνη
σε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης
Κέντρων Πρόληψης σε συνερ
γασία με την Τοπική Αυτοδιοί
κηση σε όλη τη χώρα. Ταυτό
χρονα, λόγω της ανάγκης για
ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμι
κού, κατάλληλου για τη στελέχωση των Κέντρων, ο ΟΚΑΝΑ
ίδρυσε το Κέντρο Εκπαίδευ
σης Στελεχών Πρόληψης σε
συνεργασία με το ΕΠΙΨΥ.
Τα Κέντρα Πρόληψης συγχρηματοδοτούνται από τον Ο
ΚΑΝΑ, την Τοπική Αυτοδιοί
κηση και τους τοπικούς φο
ρείς. Ακολουθούν ένα πρό
γραμμα δράσεων που σχεδιά
ζεται σύμφωνα με τις προδια
γραφές που έχει συντάξει ο Ο
ΚΑΝΑ, ο οποίος εποπτεύει και
στηρίζει την εφαρμογή του.
Η ταυτότητα και
το έργο του ΟΚΑΝΑ
Ο Οργανισμός κατά των
Ναρκωτικών ιδρύθηκε με το
Νόμο 2161 / 93, που ψηφίστη
κε από το σύνολο του Κοινο
βουλευτικού Σώματος και η
λειτουργία του ξεκίνησε το

1995. Είναι ένα αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτι
κού Δικαίου και τελεί υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Υγεί
ας και Πρόνοιας.
Σύμφωνα με τον ιδρυτικό
του νόμο ο ΟΚΑΝΑ έχει ως
κύριους σκοπούς:
1. Το σχεδίασμά, την προώ
θηση, τον διυπουργικό συντονι
σμό και την εφαρμογή εθνικής
πολιτικής σχετικά με την πρό
ληψη, θεραπεία και αποκατά
σταση των ουσιοεξαρτήσεων.
2. Τη μελέτη του προβλήμα
τος των ουσιοεξαρτήσεων σε
εθνικό επίπεδο, την παροχή έ
γκυρων και αξιόπιστων πληρο
φοριών και την ευαισθητοποίηση του κοινού.
3. Την ίδρυση και την απο
τελεσματική λειτουργία Κέ
ντρων Πρόληψης των ουσιοε
ξαρτήσεων, Θεραπευτικών μο
νάδων και Κέντρων Κοινωνι
κής και Επαγγελματικής Επα
νένταξης.
Ο ΟΚΑΝΑ, από την ίδρυσή
του, έχει θέσει στόχους και έ
χει υλοποιήσει έργο που εξυ
πηρετεί και τους τρεις παραπά
νω βασικούς του σκοπούς. Για
τη χάραξη της εθνικής πολιτι
κής στο θέμα των ναρκωτικών
και την αντιμετώπισή του έχει
επιδιώξει τη συνεργασία και το

ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Νομός Αττικής
1. Ζωγράφου
2. Νίκαια
3. Κερατσίνι
4. Πειραιάς
5. Αθήνα (1ο Διαμέρισι
6. Αθήνα (2ο Διαμέρισι
7. Αθήνα (3ο Διαμέρισι
θ. Αθήνα (4ο Διαμέρισι
9. Περιστέρι
10. Αργυρούπολη

στη χώρα. Συγκεκριμένα, ανέ
πτυξε ένα εθνικό δίκτυο Κέ
ντρων Πρόληψης σε συνεργα
σία με την Τοπική Αυτοδιοίκη
ση, θεραπευτικές μονάδες υπο
κατάστασης με μεθαδόνη, κα
θώς και στεγνά θεραπευτικά
προγράμματα.

Σήμερα υπάρχουν στη χιόρα
47 Κέντρα Πρόληψης.
Τα Κέντρα αυτά καλύπτουν
την πλειονότητα των νομών.
Η ίδρυσή τους έγινε προοδευτικά
μέσα στην τελευταία πενταετία.

συντονισμό με τα αρμόδια υ
πουργεία και με φορείς της χώ
ρας, καθώς και με ευρωπαϊ
κούς και διεθνείς οργανισμούς.
Για τη μελέτη του προβλήμα
τος συνεργάζεται στενά με το
Ελληνικό Κέντρο Τεκμηρίω
σης και Πληροφόρησης για τα
Ναρκωτικά και την Τοξικομα
νία. Τέλος, έχει αναπτύξει ση
μαντικό έργο στους τομείς της
πρόληψης και της θεραπείας
ώστε να καλυφθούν κατά το
δυνατό τα κενά που υπάρχουν

Η λειτουργία των
Κέντρων Πρόληψης
Σήμερα υπάρχουν στη χώρα
47 Κέντρα Πρόληψης. Τα Κέ
ντρα αυτά καλύπτουν την
πλειονότητα των νομών. Η ί
δρυσή τους έγινε προοδευτικά
μέσα στην τελευταία πενταετία.
Έως σήμερα έχουν εκπαι
δευτεί από το Κέντρο Εκπαί
δευσης σε εκπαιδευτικούς κύ
κλους τρίμηνης διάρκειας 203
στελέχη πρωτογενούς πρόλη

ψης. Το Κέντρο έχει επίσης εκ
παιδεύσει 56 υπεύθυνους αγω
γής υγείας του Υπουργείου
Παιδείας και 138 άλλους επαγγελματίες (αστυνομικούς, δι
καστικούς, κ.λπ.). Σκοπός αυ
τών των εκπαιδεύσεων είναι να
δοθούν τα εφόδια στους επαγγελματίες, που έμμεσα ή άμε
σα έρχονται σε επαφή με το
πρόβλημα, ώστε να συντονί
σουν τις προσπάθειές τους στο
πλαίσιο μιας κοινής φιλοσοφί
ας και μεθοδολογίας προσέγγι
σης της πρόληψης.
Έχει επίσης εκδώσει ο Ο
ΚΑΝΑ, σε συνεργασία με το
ΕΠΙΨΥ, εκπαιδευτικό και επο
πτικό υλικό που βοηθά τα στε
λέχη πρόληψης και τους εκπαι
δευτικούς στο έργο της πρόλη
ψης. Το υλικό αυτό χρησιμο
ποιείται στα σχολεία, σε ομά
δες γονέων, σε ομάδες εφή
βων.
□

* Από το έντυπο “Η πραγματικό
τητα για τα ναρκωτικά και για την
αντιμετώπιση του προβλήματος.
Πρόλ.ηψη - Θεραπεία - Αποκατά
σταση” (Σχέδιο δράσης ΟΚΑΝΑ
2000 - 2003, γενικές αρχές και κα
τευθύνσεις) του Οργανισμού κατά
των Ναρκωτικών, τη/.. 8253.756-9).
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Η ανθρώπινη
αμέλεια
ως βαοικόςπαράγων
και αιιία
τροχαίων
ατυχημάτων
και η επιβαλλόμενη αυστηρότερη ατάαη του νομοθέτη
—

-

Τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών κ. Λάμπρον Λ. Σοφονλάκη,
Λ.Ν. - Καθηγητή της Αστννομικής Ακαδημίας

Η ανθρώπινη αμέλεια και η αδιαφορία των οδηγών μηχανοκινήτων οχημάτων
θεωρείται ως βασικός παράγων και αιτία
της αλματώδους αυξήσεως των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων
στη χώρα μας, συμπέρασμα το οποίο επιβάλλει την αυστηρότερη στάση
του νομοθέτη από πλευράς αντεγκληματικής πολιτικής.

ίναι γνωστόν, ότι ολό
κληρη η χώρα συγκλο
νίζεται και συνταράσσεται από τις εκατοντάδες των
τροχαίων ατυχημάτων, πλείστα των οποίων οδηγούν σε α
πώλεια ανθρωπίνων ζωών ή σε
βαρύτατους τραυματισμούς

Ε
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που καθιστούν δια βίου ανάπη
ρα τα εμπλεκόμενα σ’ αυτά ά
τομα. Αν μάλιστα αναλογισθεί
κανείς, ότι πολλά από τα θύμα
τα είναι άτομα του ενεργού και
ζωτικού πληθυσμού μας, η ο
δύνη αφενός, αλλά και η αι
μορραγία της εθνικής μας οι

- Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιούνιος 2000

κονομίας και το συνεχώς επιδεινούμενο δημογραφικό μας
πρόβλημα αφετέρου, δημιουρ
γούν θλιβερά για όλους μας
συναισθήματα Έτσι, δεν μπο
ρεί να θεωρηθεί καθόλου υ
περβολική η με απαισιοδοξία
εκφερομένη άποψη, ότι η Ελ

λάδα ευρίσκεται σε εμπόλεμη
κατάσταση χωρίς κάν ο πόλε
μος αυτός να έχει επίσημα κη
ρυχθεί, με αντιπάλους τους πάσης φύσεως κατόχους μηχανο
κινήτων οχημάτων (Λ. Σοφουλάκη, Η προστασία της ανθρώ
πινης ζωής κατά το Σύνταγμα

και τους νόμους, 1994, 167), ή
ο γλαφυρός, πλην ανατριχιαστικός, χαρακτηρισμός των κινουμένων γύρω μας οχημάτων,
“ως φίλιων βλημάτων πυροβό
λου όπλου” που αν αλλάξουν
πορεία προκαλούν θάνατο, ή
τέλος η τραγελαφική προσο
μοίωση των μαζικών με αυτο
κίνητα εξόδων των πολιτών,
“με ομαδικό κυνήγι αγριόχοι
ρου με παρέα αόμματους κυ
νηγούς” (Θ. Αναστασιάδη, Εφ.
Το Βήμα 3.5.2000, σ. Α5).
Και βεβαίως δεν είναι λίγες
αυτές οι κραυγές αγωνίας και
οι απεγνωσμένες φωνές δια
μαρτυρίας που προσπαθούν να
περιγράφουν και καταδείξουν
με τον δικό της η καθεμία ευ
ρηματικό τρόπο, αφυπνίζοντας
τις συνειδήσεις, το μέγεθος, τη
σοβαρότητα και σπουδαιότητα
του δυστυχώς αλματωδώς αυξανομένου ως άνω προβλήμα
τος, που συσσώρευσε και συ
νεχίζει να συσσωρεύει τόσα
για τον τόπο μας δεινά, οδηγώ
ντας “συνεχώς και αδιαλείπτως” στην εκατόμβη χιλιάδες
κατ’ έτος συνανθρώπους μας,
μέχρι σημείου μάλιστα που αστασιάστως υποστηρίζεται, ότι
ανά δεκαετία αφανίζεται μία
ελληνική πόλη 20-25.000 κα
τοίκων! (από το κύριο άρθρο
του “Βήματος” της 3.4.2000
(σ. 1-2) του Αγγ. Στάγκου),και
αλλού ότι κατά την έκθεση για
την οδική ασφάλεια στις 29
χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, η χώ
ρα μας κατέχει το θλιβερό ρε
κόρ θανατηφόρων δυστυχημά
των και κρίνεται ως η πλέον ε
πικίνδυνη για τους κυκλοφορούντες με οχήματα σ ’ αυτή
(από τη μελέτη της Π. Μπιστι
κά, Το Βήμα 7.5.2000, Α44), ή
προσθέτως, όπως δημοσιογρα
φικούς σχολιάστηκε και επικρίθηκε, η Ελλάδα κατέστη, λόγω
των εκ των σφοδρών συγκρού
σεων προκαλουμένων βαρυτάτων κακώσεων και ακρωτηρια
σμών, ως “χώρα ατόμων με ει
δικές ανάγκες” (από την απο
γευματινή ραδιοφωνική εκπο
μπή Σταθάκη - Τριανταφυλλόπουλου, του ΑΝΤ-1 της
1.5.2000).
Το τελευταίο μάλιστα συ
νειρμικά μου θύμισε μία από
τις πολλές για το θέμα αυτό γε-

η

■

νόμενες κατά καιρούς επιστη
μονικές ημερίδες που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση (αφο
ρά εκείνη που διοργανώθηκε
σχετικά
πρόσφατα
(18.12.1997) από τη Στρατιωτική
Διοίκηση Αθηνών (ΣΔΑ), με ε
πιμέλεια του τότε Διευθυντή
της Ορθοπ. Κλινικής Π. Ευ
σταθίου), όπου με απογοήτευ
ση διαπίστωνε κανείς, από τα
στατιστικά δεδομένα, τις ολέ
θριες συνέπειες των τροχαίων
ατυχημάτων από στρατευσί
μους
οδηγούς
δικύκλων
μοτ/των (κατά κανόνα νέους
σε ηλικία ανθρώπους), στην
καλουμένη “Παρατακτή Δύνα
μη” και τις αναμφισβήτητα
προκαλούμενες επιπτώσεις, έ
στω σε αυτή τη φάση μικρής εκτάσεως, στο αξιόμαχο των Ε
νόπλων Δυνάμεων (αναλυτικό
τερα Εισήγησή μας και προτεινόμενη λύση απαγόρευσης ο
δήγησης ομοίων οχημάτων επ’
απειλή ποινής στους στρατευ
σίμους κατά τη διάρκεια της
θητείας τους, σε Υπεράσπιση,
1998, σελ.1158 επ.).
Και πάντα ταύτα όλως ενδεικτικώς, γιατί, για το μείζον αυ
τό ζήτημα που έχει πλέον εξε
λιχθεί σε μάστιγα και συμφορά

για την Πατρίδα μας, ως ελέχθη, θα μπορούσε κανείς, επί
ολόκληρες ημέρες να αναφέρει
και περιγράφει αδιάκοπα με τα
μελανότερα χρώματα, πλείστες
όσες περιπτώσεις εκ του καθη
μερινού αστυνομικού δελτίου,
αφού κατά τις επίσημες στατι
στικές της Τροχαίας, ο μέσος
όρος των ατόμων που χάνουν
τη ζωή τους, σε καθημερινή
βάση, χωρίς σ’ αυτούς να υπολογισθούν οι βαρέως τραυμα
τίες που μετά πάροδο ημερών
υποκύπτουν στα τραύματά
τους, ανέρχεται σε 8-10!
Όσο όμως και αν οι παραπά
νω οδυνηρές διαπιστώσεις γί
νονται πιο έντονες σε περιό
δους όπου το πρόβλημα εμφα
νίζεται οξύτερο,(τις περασμέ
νες εορτές του Πάσχα απώλεσαν τη ζωή τους στην άσφαλτο
50 και πλέον άτομα!) και άπαντες οι εμπλεκόμενοι εμμέσως
φορείς, δηλώνουν για ακόμη
μια φορά αποφασισμένοι να
περιορίσουν την αιματοχυσία,
με τη λήψη άμεσων μέτρων
(ενδεικτικά σχετική περί του
θέματος επερώτηση Βουλευ
τών, Το Βήμα 9.5.2000, A 8),
τόσο γρήγορα φαίνεται, ότι λη
σμονούμε και αντιπαρερχόμα-

στε “ελαφρά τη καρδία” όλοι
μας, τα τραγικά αυτά συμβά
ντα, κατά το “και τα σκληρά ά
γαν φρονήματα πίπτει μάλι
στα”, επειδή, πλην άλλων, συ
νέπεσε, αυτή τη φορά, το κακό
να κτυπήσει την πόρτα του γεί
τονα και όχι τη δική μας, για να
γίνουν, ως ευστόχως παρατη
ρεί ο Στάγκος (ο.π.σελ.1), οι
νεκροί συμπολίτες μας, αριθ
μοί στατιστικής και να προ
σφέρουν νέο θέμα συζήτησης
κάποια στιγμή που οι εφημερί
δες θα γράψουν ότι η Ελλάδα
είναι σταθερά στην πρώτη
τριάδα των χωρών με το μεγα
λύτερο ποσοστό τροχαίων ατυ
χημάτων.
Αυτό όμως είναι και κατά τη
δική μας γνώμη, το μεγαλύτε
ρο ίσως ολίσθημα, ίδιον άλλω
στε της εν πολλοίς ματεριαλι
στικής εποχής μας, το οποίο,
πρέπει άνευ ετέρου, αν όχι να
εξαλειφθεί, τουλάχιστον να
καταβληθεί προσπάθεια από
μέρους όλων (πολιτών, κρατι
κών φορέων, αστυνομικών ορ
γάνων, κ.λπ.) και κατά το βαθ
μό συμβολής και συμμετοχής
ενός εκάστου εξ αυτών, να περιορισθεί σε σημαντικό βαθμό,
προκειμένου να εμπεδωθεί μία
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κοινωνική συναντίληψη και
συμπεριφορά τέτοια που θα
σέβεται περισσότερο την αν
θρώπινη ζωή, δηλ. “το μέγα
καλό και πρώτο” κατά τον ε
θνικό μας ποιητή, γιατί, είναι
απολύτως βέβαιον, ότι η προ
κλητική εφησύχαση, η ολιγω
ρία, η αδιαφορία για το συνάν
θρωπό μας και, το κυριότερο, η
μη ταχεία απομάκρυνση από
το δόγμα του “dolce famiende”
(ηδύ το μηδέν πράττειν), θα α
ποβούν μία των ημερών, χωρίς
αυτό να θεωρηθεί ότι εμπεριέ
χει κάν σπέρμα πεσιμισμού ή
ματαιοδοξίας, μοιραία και για
τον ίδιο μας τον εαυτό και κατ’
επέκταση για όλο το έθνος μας.
Αλλά για να γίνει ευκολότε
ρα κατανοητό, με ποιο τρόπο
και μέσα θα μπορέσομε να επι
τύχομε τον παραπάνω σκοπό,
και μειώσομε τον αδίκως και
παραλόγως καταβαλλόμενον
καθ’ εκάστην “βαρύ φόρο αί
ματος”, θα πρέπει επιγραμμα
τικά έστω, γιατί -ποταμοί με
λάνης χύθηκαν και εξακολου
θούν ορθώς να χύνονται για το
θίγόμενο ζήτημα- να αναφερ
θούμε στους παράγοντες και
τις αιτίες που οδηγούν στην
πρόκληση τόσων και τόσων α
τυχημάτων, και εμμείνομε πε
ρισσότερο στον αφορώντα ει
δικότερα την παρούσα μελέτη,
ποινικό χώρο της απαξίας σο
βαρών μορφών εγκληματικής
συμπεριφοράς εχόντων ως α
ποτέλεσμα την επέλευση θανά
του, και αποτελεσματικότερης
ποινικής τους αντιμετωπίσεως,
τόσον από μέρους των άμεσα
εμπλεκόμενων στα ατυχήματα
οδηγών των οχημάτων ή και
πεζών όσο και των έμμεσα
σχετιζομένων με αυτά ετέρων
προσώπων (κατασκευαστών
των οδών, επιβλεπόντων και
παραλαμβανόντων τα έργα δη
μοσίων υπαλλήλων), παραθέ
τοντας παραλλήλως σκέψεις
και προβληματισμούς περί επιβαλλομένης κατά την κρίση
μας αυστηροποιήσεως του ήδη
υπάρχοντος νομοθετικού πλαι
σίου, εις βάρος των υπαιτίων.
Από το τελευταίο αυτό, αντι
λαμβάνεται κανείς, ότι ανεξαρ
τήτως των αναμφισβητήτων
σοβαρών ευθυνών της πολιτεί
ας για το απαρχαιωμένο και σε
πολλές περιπτώσεις επικίνδυνο
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οδικό δίκτυο της χώρας, επί
του οποίου αφεύκτως σήμερα
πρέπει να κινηθεί και κυκλο
φορήσει πολύ μεγάλος αριθμός
αυτοκινήτων, δυσανάλογος
της χωρητικότητάς του, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για την α
σφάλεια των μετακινουμένων
(κατά το περασμένο έτος στη
χώρα μας αγοράστηκε ο μεγα
λύτερος σε σχέση με εκείνες
της Ευρώπης αριθμός αυτοκι
νήτων (CAR Week, Τευχ.11,
28.4.2000, σελ. 1), αλλά και
την έλλειψη παιδείας των οδη
γών, συνεπεία του χαλαρού
συστήματος εξέτασής τους,
την υψηλότερη σε ποσοστό ευ
θύνη φέρει, κατά τη γνώμη
μας, ο ανθρώπινος παράγο
ντας.
Είναι γνωστό ότι οι οδηγούντες και χειριζόμενοι μηχανικά
οδικά μέσα, κατέχονται από έ
να σύνδρομο έπαρσης, κατ’
άλλους άρρωστη μένη νοοτρο
πία του “τσαμπουκά” (Στάγγος, Μπιστικά, ο.π.), θεώνται
τους συνανθρώπους τους “ως
όχλον πολύν”, αποστασιο
ποιούνται, έχουν την αυταπάτη
μιάς απαράμιλλης μοναδικότη
τας, και φορτισμένοι με αυτή
την πανοπλία του οίστρου άνευ οίκτου, αδιαφορούν εγκλη
ματικά, με αποτέλεσμα να εξο
ντώνουν αθώες και ανύποπτες
ανθρώπινες υπάρξεις.
Έγκλημα: Ανθρωποκτονία
από αμέλεια κατά συρροή.
Συνέπειες: Κάποια ποινή
φυλάκισης δυναμένη να μετα
τραπεί σε χρηματική.
Η αιτιολογία ότι “δεν το ήθε
λαν”, ελάχιστα ικανοποιεί το
περί δικαίου αίσθημα όπως αυ
τό είναι διαμορφωμένο σήμερα
και βεβαίως καθόλου δεν παρηγορεί τους οικείους του θύ
ματος. Η εποχή μας, εποχή μη
χανών που κινούνται σε όλη τη
βιόσφαιρα, απαιτεί όπως και
παλαιότερα σε άλλη μελέτη
μας είχαμε υποστηρίξει (ο.π. σ.
168) και κάποια διαφορετική
και επί το αυστηρότερον μετα
χείριση των “αμελών” εκείνων
οδηγών, των οποίων η πράξη
της αμέλειας, έχει ως αποτέλε
σμα τη θανάτωση ή την μακρά
ή δια βίου αναπηρία ατόμων.
Με αυτά τα δεδομένα και
χωρίς την παραμικρή πρόθεση

- Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιούνιος 2000

άσκησης κριτικής του νόμου,
φρονούμε ότι η προβλεπομένη
φυλάκιση τριών μηνών, ως κα
τώτερη ποινή ανθρωποκτονίας
από αμέλεια (άρθρο 302 σε
συνδ. με 28 Π.Κ.), δεν μπορεί
να ανταποκριθεί στην ενέχουσα ιδιάζουσα ηθικοκοινωνική
απαξία πράξη της αμέλειας
που έχει σαν αποτέλεσμα τον
θάνατο ανθρώπου, ιδία σε σο
βαρότατες περιπτώσεις πολύ
νεκρων τροχαίων ατυχημάτων,
προκληθεισών εκ βαρείας του
δράστου αμελείας, γιατί πράγ
ματι το επερχόμενο καταλυτι
κό αποτέλεσμα είναι αναποκα
τάστατο, παρεκτός του ότι, αμ
φίβολο είναι, αν μπορεί να
δράσει και επιδράσει ανασταλ
τικά και κατασταλτικά, γιατί
θεωρείται άκρως επιεικής. Ά ν
σε αυτό προστεθεί, ότι πολλές
φορές τα όρια μεταξύ ενδεχο
μένου δόλου και ενσυνείδητης
αμέλειας, ήτοι ένθετων ιδιοτή
των και διαθέσεων είναι δυσ
διάκριτα (Κατσαντώνης, Η
διάκριση ενδεχομένου δόλου
και εν συνειδήσει αμελείας,
Π.Χ. Κ’ (1970), σ. 415, Γεωργάκης, Ποινικό Δίκαιο, 1991,
σ. 237, επιμ. έκδοσης Χαραλαμπάκη, και από τους νέους
συγγραφείς, Χαραλαμπάκης,
Μελέτες Ποινικού Δικαίου,
1999, σ. 255 επ., όπου παρατί
θεται και συγκριτική αξιολό
γηση των κατά καιρούς αναπτυχθεισών θεωριών), τότε
θωρείται πολύ πιθανό, ότι, σε
όχι λίγες περιπτώσεις, ως αυτή
της συνεχιζόμενης εμμονής
κάποιου σε “κινδυνώδη” οδή
γηση που στο παρελθόν υπήρ
ξε απότοκος απώλειας ανθρω
πίνων ζωών (για παράδειγμα ο
δηγού βαρέος οχήματος αναπτύσσοντος ιλιγγιώδη ταχύτη
τα, του οποίου η σύγκρουση με
μικρότερων διαστάσεων όχη
μα αποβαίνει κατά κανόνα θα
νατηφόρα για τους επιβάτες
του τελευταίου, χωρίς για τον
ίδιο ιδιαίτερο κίνδυνο) μπορεί
να υφέρπει και ενδεχόμενος
δόλος, που δυστυχώς δυσκο
λίας αποδεικνύεται, για τον ο
ποίο λόγο και τα δικαστήρια
της χώρας μας, ιδία το ακυρω
τικό μας, με εφεκτικότητα α
ντιμετωπίζουν μια τέτοια περί
πτωση. Πρόσφατο παράδειγμα
από τη νομολογία, του οδηγού

εκείνου που καίτοι καταδικασθείς αμετακλήτως δύο φορές,
σε ποινές φυλάκισης για οδή
γηση οχήματος υπό την επή
ρεια οινοπνευματωδών ποτών
(42 Κ.Ο.Κ.), προκαλέσας μά
λιστα και θανατηφόρο ατύχη
μα συνεπεία της καταστάσεώς
του αυτής, επιβιβάσθηκε εκ νέ
ου στο αυτοκίνητό του, τελώ
ντας και πάλι εν κρεπάλη μέ
θης και παραβιάζοντας θεμε
λιώδεις κανόνες του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας, εισήλθε
στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφο
ρίας και εθανάτωσε αυτή τη
φορά κανονικώς κινούμενο νε
αρό μοτοποδηλάτη. Ποινική α
ντιμετώπιση του δράστη: Δίω
ξή του για ανθρωποκτονία εκ
προθέσεως (με ενδεχόμενο δό
λο), τελεσίδικη παραπομπή
του από το αρμόδια Δικαστικά
Συμβούλια (Πλημμελειοδικών
- Εφετών με σύμφωνες Εισαγγελικές προτάσεις) για την
πράξη αυτή (κακούργημα), αλ
λά τελικά και παρά την αντίθε
τη Εισαγγελική εισήγηση το
Συμβούλιο του Ακυρωτικού
μας, χωρίς ιδιαίτερη ενασχόλη
ση με το θέμα, αποκλιμάκωσε
την κατηγορία σε βαθμό πλημ
μελήματος (ανθρωποκτονία α
πό αμέλεια). Βλ. το υπ. αριθμ.
61/1998, Βούλευμα του Συμ
βουλίου Πλημμελειοδικών Άρ
τας, το υπ. αριθμ. 64/1999 του
Συμβουλίου Εφετών Ιωαννίνων και το όμοιο υπ. αριθμ.
418/1999 του Συμβουλίου του
Αρείου Πάγου.
Εκτός όμως του Ακυρωτικού
μας και μεγάλη μερίδα συγ
γραφέων του ποινικού δικαίου
φαίνεται ότι εναρμονίζεται με
την τελευταία αυτή, αιτιολογη
μένη μεν, πλην επιεική κατά τη
γνώμη μας, νομική άποψη, επι
κρίνοντας π.χ. για σκοπιμότη
τα παλαιότερη Παραγγελία του
Εισαγγελέως του Αρείου Πά
γου προς τον Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών
Αθηνών
(3082/11/12/1995) περί υπα
γωγής μιάς συνεχιζόμενης
“κινδυνώδους” οδήγησης από
συγκεκριμένο άτομο στις δια
τάξεις περί ενεργείας με ενδε
χόμενο δόλο (άρθρ. 27 & 1 εδ.
β Π.Κ.), η οποία, ως εκθέτουν,
επιχειρεί “αλλοίωση” του ποι
νικού δόγματος που εντάσσει
μια τέτοια συμπεριφορά στο

πεδίο της ενσυνείδητης αμέ
λειας, (Χαραλαμπάκης ο.π. σ.
272, με παραπομπές σε Μανωλεδάκη, Γενική Θεωρία ΕΓ
σ.
147,
Ανδρουλάκη,
Π.Χ.ΜΑ/7, Καϊάφα - Γκμπάντι, Εξωτερική και Εσωτερική
αμέλεια,
σ .251
Roxin,
Strafrecht AT 1,12/23).
Εν πάση περιπτώσει, εμείς
οφείλομε με έμφαση να επισημάνομε και επιτονίσομε, ότι το
Σύνταγμά μας με τη θεμελιώδη
διάταξη του άρθρου 5 & 2,
προστατεύει με “απόλυτο τρό
πο” το δικαίωμα ζωής όλων
των εντός της Επικράτειας ευ
ρισκομένων προσώπων (βλ. α
κόμα και άρθρο 2, & 1
Ε.Σ.Δ.Α., σε ανάλυση Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα,
A’, 1991, 193) και προς την κα
τεύθυνση αυτή ευλαβικά προ
σηλωμένος ο νομοθέτης οφεί
λει να ευαισθητοποιηθεί έτι
μάλλον, καθόσον πανταχόθεν
μαρτυρείται, ότι ο κίνδυνος για
την έννομη τάξη από τα εγκλή
ματα εξ αμελείας ιδία κατά την
οδήγηση μηχανοκινήτου μέ
σου σήμερα, είναι εξίσου σο
βαρός με τον κίνδυνο από τα ε
γκλήματα που τελούνται με
δόλο, σε ό,τι αφορά την αν
θρωποκτονία. (ενδεικτικά, Γεωργάκης ο.π., σ. 241, όμοια
και συμπεράσματα Διεθνούς
Συνεδρίου Ποινικού Δικαίου,
Π.Χ. Λ ’ σ. 94-95) που υιοθέτη
σε συστάσεις “για την εκδήλω
ση μεγαλύτερης προσοχής στη
μελέτη των αιτίων και παραγό
ντων που ευνοούν τη διάπραξη
των εγκλημάτων εξ αμελείας
στο σύγχρονο κόσμο” και διαγόρευσε “την ιδιάζουσα σημα
σία που έχει η μελέτη της ε
γκληματικότητας εξ αμελείας
και των συνθηκών διαπράξεως
των εγκλημάτων αυτών ιδιαι
τέρως στο συγκοινωνιακό το
μέα και δη στις τροχαίες παρα
βάσεις”).
Βεβαίως, ένα μεγάλο βήμα
στη θετική κατεύθυνση, έγινε
με την Κύρωση από τη Βουλή
και εφαρμογή ήδη από
23.5.1999 του νέου Κώδικα Ο
δικής Κυκλοφορίας (Ν.2696/1999), με την αναμόρφωση
πολλών διατάξεων του, ση
μειώνεται δε ενδεικτικώς, ως
άκρως επιτυχής, εκείνη του άρ
θρου 42 (οδήγηση υπό την επί

δραση οινοπνεύματος, φαρμά
κων ή τοξικών ουσιών), η πα
ραβίαση της οποίας έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί στα περισσό
τερα θανατηφόρα ατυχήματα,
αν και τελευταίως επιχειρείται
-από παραδρομή του νομοθέτη
ή ηθελημένη παράλειψή του,
άγνωστον ακόμη (βλ. άρθρο 4
& 1 της 69120/105/1999 της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης
και πρόσφατη επ’ αυτής υπ. αριθμ.
πρωτ.
2515/13/1ια/7.4.2000 εγκύκλιο Αρχηγού
της Ελληνικής Αστυνομίας)-,
να περιγράφει η σαφής διάτα
ξη της παρ. 6 περ.1, 2, 3, του
παραπάνω άρθρου του Κ.Ο.Κ.
περί αμέσου επιβολής από μέ
ρους των οργάνων της Τροχαί
ας, των αυστηρών διοικητικών
κυρώσεων, ήτοι της επιβολής
υψηλού προστίμου και αφαίρε
σης επιτόπου κατά περίπτωση
της αδείας ικανότητος οδηγού.
Ακόμη αξία ιδιαίτερης μνεί
ας είναι και η διάταξη του άρ
θρου 98 του ιδίου Κώδικα,
που προβλέπει ειδικές περι
πτώσεις αφαίρεσης άδειας ο
δήγησης με δικαστική απόφα
ση, ως όταν από τις γενόμενες
ανακρίσεις αποδειχθεί ότι ο

κάτοχός της έγινε υπαίτιος
τραυματισμού ή θανάτου με
όχημα που οδηγούσε, παραβάίνοντας διατάξεις του Κώδι
κα Οδικής Κυκλοφορίας (βλ.
την κλιμάκωση των παρεπο
μένων αυτών ποινών, αναλόγως της σοβαρότητος του προκληθέντος τραυματισμού στην
παρ.3 περ. α, β, γ, του παρα
πάνω άρθρου).
Αυτές οι διατάξεις του
Κ.Ο.Κ., καθώς και άλλες, εξί
σου σπουδαίες που δεν δυνα
τόν να αναφερθούν εδώ, αν ε
φαρμοστούν με ζήλο προσπά
θεια και αφοσίωση από τα αρ
μόδια αστυνομικά όργανα, εί
ναι σίγουρο ότι θα αποδώσουν
τα αναμενόμενα που δεν είναι
άλλα από την πραγματοποίηση
του σκοπού της προστασίας
της ζωής, ως προελέχθη, αλλά
και της υγείας και σωματικής
ακεραιότητας των κοινωνών
της δημόσιας κυκλοφορίας
(βλ. Εισηγ. Έκθεση, στο Νέο
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Δ. Παπαδόπουλου, 1999, σ.
203).
Κατακλείνοντας, θα ήταν
παράλειψη στα στενά έστω αυ
τά πλαίσια της παρούσας, να

μην υπογραμμισθεί ότι η ισο
βαρή ηθικοκοινωνική απαξία
με την αμέλεια των ως άνω ο
δηγών οχημάτων, η οποία δέον
να τύχει της αυτής αν όχι βαρυτέρας αντιμετωπίσεως του
ποινικού νομοθέτη και αυστηροτέρας από μέρους των δικα
στηρίων μεταχειρίσεως, έχει σε ορισμένες περιπτώσεις μορ
φών εγκληματικής αδιαφορίας
προς της επιταγές του νόμουκαι η συμπεριφορά ετέρων
προσώπων που σχετίζεται άμε
σα με τις προκλήσεις πολυαί
μακτων τροχαίων, και εννοού
με, τόσον τους εργολάβους κατασκευαστές, όσον και τους
επίορκους εκείνους δημοσίους
υπαλλήλους που είναι επιφορ
τισμένοι με την επίβλεψη, πα
ραλαβή και συντήρηση των έρ
γων, οι οποίοι, είτε αμελούν
συστηματικά τα υπηρεσιακά
τους καθήκοντα, είτε παραλεί
πουν ταύτα εκ προθέσεως, με
αποτέλεσμα το οδικό δίκτυο,
εξ αιτίας των κακοτεχνιών και
ανωμαλιών, να μετατρέπεται
ως δημωδώς αποκαλείται σε
“καρμανιόλα” για χιλιάδες αν
θρώπινα θύματα.
□

Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιούνιος 2000 -

359

Πιλοτικά
προγράμματα
τρ ο χο νο μ ική ς
αστυνόμευσης
Ελλάδα είναι η πρώτη
στα δυστυχήματα και
στους νεκρούς τα τελευ
ταία χρόνια μεταξύ των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από
τα επίσημα στοιχεία προκύπτει
ότι στην Ελλάδα γίνονται κάθε
χρόνο 20.000 δυστυχήματα με
περίπου 2000 νεκρούς και πάνω
από 30.000 τραυματίες και οι
κυριότερες αιτίες είναι η επιθετι
κή οδήγηση, η οδήγηση υπό την
επήρεια οινοπνεύματος, η υπερ
βολική ταχύτητα και η παράλει
ψη χρήσης ζωνών ασφαλείας και
κράνους.
Δεν πρέπει βέβαια κανείς να
παραβλάψει ότι το 1985 κυκλο
φορούσαν
στην
Ελλάδα
2.000.000 οχήματα ενώ σήμερα,
σύμφωνα με τα στοιχεία του Α
πριλίου, προκύπτει ότι κυκλοφο
ρούν 4.850.000. Παρατηρείται
μια τρομακτική αύξηση, διπλα
σιασμός ουσιαστικά, των κυκλοφορούντων οχημάτων, ενώ με
τις προσπάθειες των υπηρεσιών
Τροχαίας της Ελληνικής αστυ
νομίας, τα τροχαία ατυχήματα
μειώθηκαν πέρυσι κατά 4%.
Μπορεί το ποσοστό να μην είναι
πολύ μεγάλο, ωστόσο είναι ένα
γερό φρενάρισμα στον κατήφο
ρο του αιματοκυλίσματος που
σημειώνεται καθημερινά στην ά
σφαλτο.
Για την ανατροπή του οδυνη
ρού αυτού ρεκόρ της χώρας μας,
εξαγγέλθηκαν σημαντικά μέτρα
μετά την ευρεία συζήτηση του
προβλήματος στο υπουργικό
συμβούλιο της 26 Μαϊου, που α
φορούν τη βελτίωση του οδικού
δικτύου, τους ελέγχους για την
κατάσταση των κυκλοφορούντων οχημάτων, τον ουσιαστικό
έλεγχο των οδηγών που είτε λό
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γω προβλημάτων υγείας, είτε λό
γω λήψης συγκεκριμένων ου
σιών, είτε λόγω ηλικίας έχουν
περιορισμένη ικανότητα οδήγη
σης, την εκ βάθρων αναδιάρ
θρωση των υπηρεσιών Τροχαίας
με την ενίσχυση της τροχονομι
κής αστυνόμευσης με τεχνικά
μέσα και τη χρήση της σύγχρο
νης τεχνολογίας, τη δημιουργία
φακέλου με υλικό κυκλοφοριακής αγωγής και την εκστρατεία
ενημέρωσης των πολιτών, την ε
φαρμογή πιλοτικών προγραμμά
των αστυνόμευσης.
Πιλοτικό Πρόγραμμα
σε τμήματα του Ε.Ο.Δ.
Πατρών - Κορίνθου
& Αθηνών - Ααμίας
Στο πλαίσιο των αποφάσεων
της Διυπουργικής Επιτροπής για
την πρόληψη τροχαίων ατυχη
μάτων, αποφασίσθηκε από την
πολιτική και φυσική ηγεσία του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης η
εφαρμογή πιλοτικού προγράμ
ματος συνεχούς και εντατικής
τροχονομικής αστυνόμευσης σε
επιλεγμένα τμήματα της νέας ε
θνικής οδού Πατρών - Κορίνθου
και Αθηνών - Λαμίας, που πα
ρουσιάζουν αυξημένη συχνότη
τα τροχαίων ατυχημάτων και ιδί
ως θανατηφόρων και σοβαρών.
Τα τμήματα του Εθνικού δι
κτύου, κατά λόγο τοπικής αρμο
διότητας είναι τα εξής:
α) από χ/θ 145 έως χ/θ
183,300: Τ.Τ.Αιγίου.
β) από χ/θ 107 έως χ/θ 145:
Α.Τ. Ξυλοκάστρου.
γ) από χ/θ 188,700 έως χ/θ
216,500: Τ.Τ.Λαμίας.
δ) από χ/θ 216,500 έως χ/θ
259,800: Α.Τ.Στυλίδας.
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Η αστυνόμευση των ανωτέρω
τμημάτων γίνεται επί 24ώρου
βάσεως, κατά τομείς 30-40 περί
που χλμ. ο καθένας και περιλαμ
βάνει περιπολίες με περιπολικά
και δίκυκλα (μόνο για ημερήσιες
βάρδιες), συγκρότηση συνεργεί
ων ελέγχου επικινδύνων παρα
βάσεων, που αποτελούν αιτίες
τροχαίων ατυχημάτων, με ευρεία χρήση τεχνικών μέσων (radar,
αλκοολόμετρα), επιτήρηση της
οδικής κυκλοφορίας με συμβατι
κά αυτοκίνητα, για την αποτρο
πή επιθετικής οδήγησης και αυ
στηρή εφαρμογή των κειμένων
διατάξεων κατά των παραβατών,
καθώς και οργανωμένο σύστημα
παρακολούθησης και εποπτείας.
Σε κάθε τομέα διατίθενται κα
τά αλλαγή ένα περιπολικό, μία
μοτοσικλέτα και ένα συμβατικό.
Εάν ειδικές συνθήκες δεν επι
τρέπουν την κίνηση της μοτοσι
κλέτας, κατά την εκτίμηση των
Διοικητών, θα αντικαθίσταται με
περιπολικό.
Στα περιπολικά επιβαίνουν
τουλάχιστον δύο ένστολοι αστυ
νομικοί. Τα οχήματα κινούνται
με τους φάρους σε λειτουργία. Η
ανάγκη αφομοίωσης από όλους
της μεγάλης σημασίας που απο
δίδεται στην εφαρμογή και επι
τυχία του πιλοτικού προγράμμα
τος, είναι ένα γεγονός που χρειά
ζεται ιδιαίτερη προσοχή, ενδια
φέρον και ενεργητικότητα και
γι’ αυτό έχει καθορισθεί, με κά
θε λεπτομέρεια, ο τρόπος κίνη
σης των περιπολικών και δικύκλων και η συμπεριφορά του
προσωπικού, η οποία πρέπει να
είναι άψογη καθ’ όλα αλλά και
αποφασιστική.
Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί
στην επιλογή των σημείων που

πραγματοποιούνται οι έλεγχος
στον τρόπο ακινητοποίησης των
ελεγχόμενων οχημάτων και ειδι
κότερα στη λήψη μέτρων αυτο
προστασίας ελεγκτών και ελεγχομένων, με έμφαση κατά τις νυ
κτερινές ώρες, ώστε να αποκλει
σθεί κάποια ανεπιθύμητη κατά
σταση.
Το πιλοτικό πρόγραμμα
άρχισε στις 15-6-2000 ημέρα
Πέμπτη, ώρα 06.00 και θα λήξει
στις 17-9-2000 ημέρα Κυριακή,
ώρα 24.00'.
Για την επιτυχία του πιλοτικού
προγράμματος οι εμπλεκόμενες
υπηρεσίες τροχαίας ενισχύθηκαν
με το απαιτούμενο προσωπικό,
μέσα και εφόδια, σύμφωνα με τα
καθορισθέντα στη σύσκεψη της
30-5-2000 που πραγματοποιήθη
κε στο Υπουργείο μας υπό τους
κ.κ. Υπουργό και Αρχηγό του
Σώματος. Η Δ/νση Εκπαίδευσης
μερίμνησε για τη διάθεση 150
συνολικά δοκίμων αστυφυλά
κων στις εμπλεκόμενες Δ/σεις
{Α.Δ. Αχαϊας 50, Α.Δ. Κορίνθου
30, Α.Δ. Φθιώτιδας 70 (35 ανά
υπηρεσία)} και ρύθμισε τα θέ
ματα εκπαίδευσης των δοκίμων
στην Αθήνα για μία ημέρα και α
κολούθως στις έδρες των Δ/νσεων όλων των επιλεγέντων, από
κατάλληλους και έμπειρους
Αξ/κούς, για τέσσερις ημέρες. Οι
Δ/νσεις Τεχνικών και Οικονομι
κών μερίμνησαν επίσης για τον
εφοδιασμό των Υπηρεσιών με τα
απαραίτητα υλικά και μέσα (ο
χήματα περιπολικά και συμβατι
κά, φορητά R/T με φορτιστές,
φωσφορούχα γιλέκα, radars φω
τογραφικά, αλκοολόμετρα, φο
ρητούς φάρους, κώνους, ηλε
κτρικούς φανούς, αλεξίσφαιρα
γιλέκα κλπ.).
Οι ανάγκες σε βαθμοφόρους
(επιθεώρηση, προανάκριση για
τροχαία, επικεφαλής αλλαγών,
εφαρμογή νομοθεσίας κλπ.)
καλύφθηκαν από τους υπηρετούντες σε κάθε Δ/νση με εσωτερι
κές μετακινήσεις, καθώς και τυ
χόν ελλείμματα σε οδηγούς.
Το προσωπικό που επιλέχθηκε
είναι κατάλληλο για το σκοπό
αυτό ώστε αφ’ ενός μεν να επι
τευχθεί το μέγιστο της καλύτε
ρης προσφοράς υπηρεσιών και
ουσιαστική μείωση των τροχαί
ων ατυχημάτων, αφ’ ετέρου δε
να δημιουργηθεί πνεύμα ομαδι
κής πειθαρχίας και σεβασμού
της νομοθεσίας.
Οι Αστυνομικές Δ/νσεις θα α
ναφέρουν σε εβδομαδιαία βάση
εκτιμήσεις, προτάσεις, απόψεις,
προβλήματα, δυσχέρειες, τοπι
κές ιδιομορφίες, παραβάσεις και
αποτελέσματα ενεργειών για την
προηγούμενη εβδομάδα.

Σ τα τισ τικ ό ς πίνακας τρ οχαίω ν α τυ χ η μ ά τω ν
σ τα σ η μ εία εφ α ρ μ ο γ ή ς το υ Π ιλ ο τικ ο ύ π ρογράμματος
Τ.Τ. Α ΙΓ ΙΟ Υ

Π.Α.Θ.Ε. Χ /θ 1 4 5 (Μ α ύ ρ α Λιθάρια) έ ω ς Χ /θ 1 8 3 .3 0 0 (Μ ε τ ά τ η Δ/ ση Λ ό γ γ ο υ Αίγιου)
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13 3

122
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ΣΩΜΑΤΙΚΗ
■ ερευνά

να μεσημέρι, πριν αΒ-^ πό μερικά χρόνια,
Κ Λ δύο αστυνομικοί της
Άμεσης δράσης Αθηνών, απο
φάσισαν να ελέγξουν δύο ύπο
πτους άνδρες, οι οποίοι περπα
τούσαν σε δρόμο της Αθήνας.
Πλησιάζοντάς τους με το πε
ριπολικό τους και, αφού εξήλθαν
από αυτό, τους κάλεσαν να στα
ματήσουν για έλεγχο.
Συγκεκριμένα, ζήτησαν από
τον έναν να πλησιάσει και να ακουμπήσει τα χέρια του στο πε
ριπολικό, προκειμένου να τον ε
ρευνήσουν. Πράγματι, αυτός υ
πάκουσε και ο ένας από τους α
στυνομικούς άρχισε να τον ερευ
νά, ενώ ο δεύτερος πρόσεχε τον
άλλον ύποπτο. Κατά τη διάρκεια
της έρευνας, ο ερευνώμενος ύ
ποπτος αντέδρασε, απωθώντας
με δύναμη τον αστυνομικό που
τον ερευνούσε, με αποτέλεσμα
να αναγκαστεί ο δεύτερος αστυ
νομικός να προστρέξει για βοή
θεια του συναδέλφου του. Ο άλ
λος ύποπτος επωφελούμενος α
πό τη συγκυρία, τράβηξε από
πάνω του ένα πιστόλι και με την
απειλή αυτού, ακινητοποίησε
τους αστυνομικούς. Ακολούθως,
ζήτησε από το φίλο του να αφαιρέσει το όπλο ενός αστυνομικού,
ένα περίστροφο Magnum 357, ε
νώ από τον άλλον αστυνομικό
ζήτησε να πετάξει το δικό του
περίστροφο μακριά, πίσω από
τον παρακείμενο μαντρότοιχο.
Στη συνέχεια, οι δύο ύποπτοι
τράπηκαν σε φυγή, παίρνοντας
μαζί τους, εκτός από το περί
στροφο, και τα κλειδιά του περι
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πολικού, για να αποκλείσουν την
πιθανότητα καταδίωξής τους.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση
έγιναν σημαντικά λάθη τακτι
κής, αφού αφενός δεν τηρήθη
καν βασικές αρχές προστασίας
και αφετέρου δεν εφαρμόσθηκε
τέτοια τεχνική σωματικής έρευ
νας που να ακινητοποιεί, κατά
την εφαρμογή της, τον ερευνώμενο ύποπτο.
Είναι αυτονόητο ότι τα πράγ
ματα για τους δύο αστυνομικούς
θα μπορούσαν να είναι πολύ χει
ρότερα. Όταν ο έλεγχος των υ
πόπτων ανατρέπεται τόσο εύκο
λα και μάλιστα με τελική κατά
ληξη τον αφοπλισμό δύο αστυ
νομικών, είναι βέβαιο ότι δεν
μπορείς να προβλέψεις τι θα ε
πακολουθήσει.
Ευτυχώς, εκτός από τον αφο
πλισμό τους, δεν υπήρξε κάποια
άλλη συνέπεια, όπως συνέβη με
δύο άλλους αστυνομικούς της ί
διας υπηρεσίας, όταν επιχείρη
σαν να ερευνήσουν δύο άτομα
τα οποία επέβαιναν σε μοτοπο
δήλατο, σε δρόμο της Αθήνας.
Και στην περίπτωση αυτή, ο έ
λεγχος ανατράπηκε, όταν ένας α
πό τους ερευνώμενους αντέδρα
σε κατά τη διάρκεια της σωματι
κής έρευνας, γρονθοκοπώντας
τον αστυνομικό που τον ερευ
νούσε. Τα λίγα δευτερόλεπτα,
που αποσπάστηκε η προσοχή
των αστυνομικών, ήταν αρκετά,
για να βγάλει ο δεύτερος ύπο
πτος ένα κρυμμένο όπλο και να
πυροβολήσει. Από τη μάχη, που
ακολούθησε, ο απολογισμός ή
ταν: δύο αστυνομικοί τραυματι
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σμένοι σοβαρά και ένας ύποπτος
νεκρός. Ο δεύτερος ύποπτος συνελήφθη μετά από αρκετές ημέ
ρες. Και οι δύο ύποπτοι οπλοφο
ρούσαν και, όπως αποδείχθηκε
εκ των υστέρων, ήταν επικίνδυ
νοι κακοποιοί που καταζητού
νταν για κακούργημα.
Δυστυχώς, κατά ij| διάρκεια
μιας σωματικής έρευνας, και ιδί
ως όταν πρόκειται να ερευνηθούν περισσότεροι του ενός ύπο
πτοι, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν
είναι πολλοί, γεγονός που έχει αποδειχθεί πολλές φορές στην
πράξη.
Εκτός από τα προαναφερόμενα, πολλά είναι τα περιστατικά
εκείνα κατά οποία αστυνομικοί
αφοπλίστηκαν, τραυματίσθη
καν ή και σκοτώθηκαν στην
προσπάθειά τους να ερευνή
σουν υπόπτους. Τα αίτια αυτής
της κατάληξης μπορούν να ανα
ζητηθούν σε σοβαρές παραλή
ψεις και λάθη, τα οποία κάνουν
οι αστυνομικοί κατά τη διαδικα
σία της σωματικής έρευνας, α
φού δεν μπορούν να ξεπεράσουν τη νοοτροπία του: “δεν
πρόκειται να συμβεί τίποτα σε
μένα”, παραβλέποντας έτσι βα
σικούς κανόνες που αφορούν
στις τακτικές και τεχνικές που
πρέπει να τηρούνται και να ε
φαρμόζονται σε κάθε σωματική
έρευνα.
Για παράδειγμα, πολλοί είναι
οι αστυνομικοί που συνεχίζουν
να διενεργούν σωματικές έρευ
νες, εφαρμόζοντας την “παραδο
σιακή” τεχνική, τοποθετώντας
δηλαδή τους υπόπτους με τα χέ

ρια απλωμένα πάνω στο περιπο
λικό ή σε έναν τοίχο, τον ένα δί
πλα στον άλλο. Δεν μπορούν να
καταλάβουν ότι αυτή η τοποθέ
τηση διευκολύνει απεριόριστα
τους υπόπτους, οι οποίοι μπο
ρούν ανά πάσα στιγμή να ανα
τρέψουν έτσι τη φαινομενικά ε
λεγχόμενη κατάσταση. Αυτό
μπορεί να συμβεί, αν προκαλέσουν τεχνητή αναταραχή ή αντι
περισπασμό, με σκοπό να αποδιοργανώσουν τους αστυνομι
κούς. Τότε είναι εύκολο να τρα
βήξουν κάποιο κρυμμένο όπλο
και να το χρησιμοποιήσουν ενα
ντίον τους.
Κάποιοι άλλοι αστυνομικοί, ε
νώ είναι αριθμητικά λιγότεροι α
πό τους υπόπτους, συνηθίζουν
να τους ερευνούν ταυτόχρονα,
χωρίς να έχουν κάλυψη από συ
νάδελφό τους και χωρίς να έχουν
τη δυνατότητα να προσέχουν
τους υπόπτους εκείνους που δεν
έχουν ακόμη ερευνήσει.
Εσύ μην ξεχνάς! Όσο εξακο
λουθούν να γίνονται τέτοια λάθη
τακτικής, τόσο θα προστίθενται
νέοι τραυματισμοί ή αφοπλισμοί
αστυνομικών. Αντιμετώπισε,
λοιπόν, κάθε σωματική έρευνα
σαν μια επικίνδυνη αστυνομική
ενέργεια και μην χαλαρώσεις
την εγρήγορσή σου, αν δεν α
σφαλίσεις τους υπόπτους.
Πολλοί παράγοντες είναι δυ
νατόν να επηρεάσουν αρνητικά
την έρευνα ενός ή περισσοτέρων
υπόπτων και να αυξήσουν τους
κινδύνους για τη σωματική σου
ακεραιότητα. Μερικοί από αυ
τούς είναι:

• Η αριθμητική υπεροχή των
υπόπτων.
• Το περιβάλλον όπου διενεργείται η έρευνα ( π.Χ. περιοχή με
υψηλό δείκτη εγκληματικότη
τας).
• Οι άσχημες συνθήκες φωτι
σμού.
• Οι μη επαρκείς πληροφορί
ες που έχεις για το παρελθόν των
υπόπτων.
• Οι περίεργοι περαστικοί.
• Η ανεπαρκής βοήθεια και
κάλυψη από συναδέλφους σου ή
η μη παντελής απουσία τους.
• Η μη τήρηση εκ μέρους σου
των βασικών αρχών και τεχνι
κών προστασίας σου πριν τη σω
ματική έρευνα του υπόπτου και
κατά τη διάρκειά της.
Πρόσεχε επίσης, ώστε, κάθε
φορά που πρέπει να προβείς σε
σωματικές έρευνες, να αυξάνεις
την ετοιμότητά σου και να επι
διώκεις την καλύτερη δυνατή κά
λυψη από τους συναδέλφους σου.
Εκτός από τους παράγοντες
που πιθανόν να επηρεάσουν αρ
νητικά την έρευνα, μην παραβλέ
ψεις κάποιους σημαντικούς λό
γους, οι οποίοι πρέπει να αυξή
σουν τα επίπεδα ετοιμότητας σου.
Αυτοί οι λόγοι μπορεί να
“διαρρέουν” από τον ίδιο τον ύ
ποπτο υπό μορφή ενδείξεων κιν
δύνου ή από τον περιβάλλοντα
χώρο όπου βρίσκεται αυτός ή γε
νικότερα από τις ιδιαίτερες συν
θήκες που επικρατούν.
Τέτοιοι λόγοι μπορεί να εί
ναι:
• Οι ύπουλες κινήσεις των χε
ριών του υπόπτου προς το εσω
τερικό των ρούχων του.
• Η αδικαιολόγητα παράξενη
συμπεριφορά του.
• Η ιδιαίτερα μεγάλη νευρι
κότητα που του προκάλεσε η
πρόθεσή σου να τον ελέγξεις
και, ειδικότερα, να τον ερευνή
σεις.
• Οι αποδεδειγμένα ανειλι
κρινείς απαντήσεις του σε ερω
τήσεις που του κάνεις.
• Η ομοιότητα ενός αντικει
μένου που έχει στην κατοχή του
με όπλο (π.χ. όταν κάτι “φου
σκώνει” κάτω από τα ρούχα του).
• Τυχόν πληροφορίες που έ
χεις για το παρελθόν του.
• Το γεγονός ότι ο ύποπτος
βρίσκεται σε περιοχή με υψηλό
δείκτη εγκληματικότητας ή κο
ντά σε κτίσμα, κατάστημα ή
πρόσωπο, το οποίο αποτελεί
στόχο κακοποιών.

Μέτρησε τα λάθη των αστυνομικών αυτών που διενεργούν σωματική έρευνα σε υπόπτους.
- Ψάχνουν και οι δύο μαζί χωρίς κάποιος να τους καλύπτει.
- Εφαρμόζουν λάθος τεχνική σωματικής έρευνας.
- Ο ένας ερευνά με το όπλο στο χέρι (κίνδυνος αφοπλισμού τον ή ακούσιας / ανακλαστικής χρήσης τον όπλου,
αν ο ύποπτος αντιδράοει, έστω και σωματικά).
- Κανείς δεν προσέχει τον τρίτο ύποπτο.
Πόσο εύκολα μπορεί να ανατραπεί αυτή η φαινομενικά ελεγχόμενη κατάσταση;

• Η αιτία για την οποία απο
φάσισες να τον ερευνήσεις, ι
διαίτερα, όταν αυτή επιβάλλει υ
ψηλά επίπεδα ετοιμότητας.
Φρόντισε, λοιπόν, κάθε φορά
που αποφασίζεις να διενεργήσεις
σωματική έρευνα, να τηρείς τις
βασικές αρχές και να εφαρμόζεις
τις ανάλογες με το είδος της τε
χνικές, ώστε να είσαι ασφαλής,
τόσο εσύ όσο και ο ερευνώμενος
ύποπτος. Τέτοιες βασικές αρχές
και τεχνικές παρατίθενται στη
συνέχεια.
Επίσης, πρόσεξε, ώστε οι ενέργειές σου να είναι νόμιμες
και να “συμπλέουν” με το είδος
και την επικινδυνότητα της κα
τάστασης που επικρατεί.
Εξεζητημένες ενέργειες στη
διάρκεια μιας σωματικής έρευ
νας, όπως σκληρή, απάνθρωπη ή
εξευτελιστική μεταχείριση του
υπόπτου, πρέπει να αποφεύγο
νται. Το αν θα χρειαστεί να φερ
θείς σκληρά εξαρτάται μόνο από
το είδος της αντίστασης ή αντί
δρασης του υπόπτου και το επί
πεδο της “σκληρότητας” που θα
επιδείξεις, θα πρέπει να είναι α
νάλογο της συμπεριφοράς του.
Είναι επίσης αυτονόητο ότι
πρέπει να γνωρίζεις την ανάλογη
νομοθεσία που αφορά στη σω
ματική έρευνα, ώστε να κινείσαι
μέσα στα ισχύοντα νομικά πλαί
σια.

Οι περισσότεροι ύποπτοι συνή
θως θεωρούν τη σωματική τους
έρευνα παράνομη και για το λόγο
αυτό αντιδρούν. Προσπάθησε να
τους πείσεις με επιχειρήματα ότι
επιβάλλεται να υποστούν αυτή τη
διαδικασία, προβάλλοντας πα
ράλληλα και τις σχετικές δικονομικές ή αστυνομικές διατάξεις,
βάσει των οποίων διενεργείς τη
σωματική τους έρευνα.
Αν ένας ύποπτος δεχθεί να τον
ερευνήσεις, επωφελήσου και επέκτεινε την έρευνά σου πέρα από
την αναζήτηση ενός όπλου.
Κρυμμένα ναρκωτικά (σε μικρές
ή και μεγαλύτερες ποσότητες) κα
ταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο και
τοποθετούνται συνήθως σε σημεί
α που πολλοί αστυνομικοί δεν
σκέπτονται να ψάξουν. Αν σκεφθείς ότι κάποιοι έμποροι ναρκω
τικών κολλαρίζουν τα ρούχα τους
με ένα μίγμα κοκαΐνης που μπορεί
να σιδερωθεί στο ύφασμα και με
τά να υγροποιηθεί και να αφαιρεθεί, μπορείς να εκτιμήσεις την “εφευρετικότητά” τους.
Βέβαια, μην αρκεστείς να ε
ρευνήσεις μόνο το σώμα του υ
πόπτου, αλλά ζήτησε να ψάξεις
και ό,τι ίσως μεταφέρει μαζί του
π.χ. σακ βουαγιάζ, τσάντα κ.λπ.
Χρειάζεται, όμως, προσοχή και
διακριτικότητα σε μια τέτοια έ
ρευνα, χωρίς να θίγεται η αποτελεσματικότητά της.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΓΙΑ ΑΣΦΑΑΗ
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Για να μειώσεις τους κινδύ
νους που κρύβει κάθε σωματική
έρευνα υπόπτου, πέρα από τις
τεχνικές που θα εφαρμόσεις, για
να τον θέσεις υπό τον έλεγχό
σου και να τον κρατήσεις ακινητοποιημένο στη διάρκεια της έ
ρευνας, θα πρέπει παράλληλα να
ακολουθήσεις και κάποιες αρ
χές, οι οποίες σου εξασφαλίζουν
τον έλεγχο της κατάστασης και
την αποφυγή λαθών, που ίσως α
ποβούν μοιραία για την ασφάλειά σου. Ας δούμε κάποιες από
αυτές τις αρχές, που είναι εξίσου
απαραίτητο να γνωρίζεις και να
εφαρμόζεις:
1.
Φρόντισε να έχεις ενισχύ
σεις, πριν αρχίσεις την έρευνά
σου, ιδιαίτερα, αν οι ύποπτοι εί
ναι περισσότεροι του ενός και έ
χεις βάσιμους λόγους να πιστεύ
εις ότι η συνδρομή του συνεργά
τη σου δεν είναι επαρκής. Αν, ό
μως, κρίνετε ότι μπορείτε να
προχωρήσετε μόνοι σας στη σω
ματική έρευνα των υπόπτων,
πρέπει να λάβετε κάθε δυνατό
μέτρο ασφαλείας και φυσικά να
λάβετε κάθε δυνατό μέτρο α
σφαλείας και φυσικά να ακολου
θήσετε τον κανόνα: “ο ένας ε
λέγχει, ο άλλος καλύπτει”.
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2. Διενέργησε τη σωματική
έρευνα του υπόπτου σε όσο το
δυνατόν πιο ασφαλές σημείο.
Μία έρευνα που διενεργείται σε
ανοιχτό χώρο, με τόσες ανεξέλε
γκτες περιοχές ευθύνης γύρω
σου, είναι ό,τι πιο επικίνδυνο. Ε
νώ θα ε^σαι απασχολημένος με
τη σωματική έρευνα του υπό
πτου, δεν θα έχεις το χρόνο, αλ
λά ούτε και τον τρόπο να ελέγ
χεις ταυτόχρονα τους γύρω χώ
ρους, όπου μπορεί να είναι
κρυμμένος κάποιος συνεργός
του και να σου επιτεθεί. Φρόντι
σε, λοιπόν, να οδηγήσεις τον ύ
ποπτο κοντά σε κάποιον τοίχο ή
όχημα, όπου θα έχεις τουλάχι
στον τα νώτα σου καλυμμένα.
Τις νυκτερινές ώρες, προτίμησε
να διενεργείς έρευνες υπόπτων
σε μέρη που φωτίζονται.
3. Η θέση που θα λάβει κάθε
ερευνώμενος, εφόσον είναι πε
ρισσότεροι του ενός, παίζει ση
μαντικό ρόλο στην ασφαλή
διενέργεια της έρευνας. Ενώ ε
σύ θα αρχίσεις τη σωματική έρευ
να των υπόπτων, ο συνεργάτης
σου πρέπει να τους βλέπει όλους
και ιδιαίτερα να μην χάνει από τα
μάτια του τα χέρια τους, τις πλέον
επικίνδυνες “περιοχές ευθύνης”
σας. Για το λόγο αυτό, πρέπει να
είναι ανάλογα τοποθετημένοι, α
νάλογα σε σχέση με το συγκεκρι
μένο χώρο και συνθήκες.
4. Πριν ακόμα αγγίξεις τον
ύποπτο και ενώ βρίσκεσαι στο
στάδιο του διαλόγου μαζί του,
αναζήτησε, με τα μάτια και το
μυαλό σου, τυχόν ενδείξεις κιν
δύνου. Αυτές μπορεί να “διαρ
ρέουν” άμεσα από τον ίδιο τον
ύποπτο, αφού θα έχουν σχέση με
τις σωματικές του κινήσεις και
την εν γένει συμπεριφορά του.
Όμως δεν αποκλείεται να υπάρ
χουν και στο γύρω από αυτόν
χώρο, όπου ενδεχομένως κρύβο
νται συνεργοί του.
5. Βεβαιώσου ότι δεν κρατά
κάτι ανάμεσα στα δάκτυλα και
τις παλάμες του. Αν η θέση των
χεριών του είναι τέτοια που να
μην μπορείς να τα ελέγξεις, ζήτησέ του να σου τα δείξει. Τα χέ
ρια κάθε υπόπτου είναι δύο ση
μαντικές περιοχές ευθύνης, τις
οποίες πρέπει να έχεις ελέγξει,
τουλάχιστον οπτικά, πριν προ
χωρήσεις σε σωματική έρευνα.
Να έχεις πάντοτε στο νου σου ό
τι πολλά όπλα μπορούν να κρυ
φτούν σε μία παλάμη καθώς και
αιχμηρά αντικείμενα. Ειδικά α
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E M τα πράγματα είναι ίσως λίγο καλύτερα για τους αστυνομικούς, αφού ο ένας ερευνά και ο άλλος καλύπτει.
Ομως ο κίνδυνος παραμένει, αφού η στήριξή των υπόπτων σε αυτοκίνητο ή σε τοίχο, και μάλιστα του ενός δίπλα
στον άλλο, έχει αποδειχθεί στην πράξη μη ασφαλής.

νάμεσα στα δάκτυλα μερικοί κα
κοποιοί συνηθίζουν να κρατούν
ξυραφάκια. Αυτά είναι και τα
πλέον επικίνδυνα, επειδή είναι
ανά πάσα στιγμή έτοιμα να αρχί
σουν το καταστροφικό τους έργο
και είναι δυσδιάκριτα. Ακόμη
και αν είναι μικρός ο τραυματι
σμός που θα σου προκαλέσουν,
ίσως χάσεις τον έλεγχο του υπό
πτου λόγω αιφνιδιασμού.
6. Μην αγνοείς τυχόν απο
καλυπτικά σωματικά μηνύμα
τα. Για παράδειγμα, ένας ύπο
πτος που μεταφέρει κάτι παρά
νομο, συνήθως στρέφει μακριά
σου την πλευρά του σώματός
του, όπου το έχει κρυμμένο, ελ
πίζοντας ότι θα περιορίσεις την
ερευνά σου στην άλλη του πλευ
ρά, εκείνη που βρίσκεται πιο κο
ντά σου. Σκέψου ότι, ίσως, δεν
θέλει να προσέξεις κάποιο φού
σκωμα στα ρούχα του.
7. Μην εισέρχεσαι στον “ε
σωτερικό χώρο” του υπόπτου,
όταν τον ερευνάς. Καλό είναι να
αποφεύγεις τη σωματική έρευνμ
πρόσωπο με πρόσωπο και να το
ποθετείσαι πίσω του ή στο πλάι.
Έτσι μειώνεις τον κίνδυνο να δε
χθείς κατά πρόσωπο επίθεση, η
θέση σου είναι πλεονεκτική σε
σχέση με αυτήν του υπόπτου και
επιπλέον, από αυτήν, μπορείς να
εφαρμόσεις τεχνικές ακινητοποίησής του ευχερέστερα.
8. Όταν κρίνεις απαραίτητη
τη σύλληψη ενός υπόπτου, δη
λαδή τη δέσμευσή του με χει
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ροπέδες, μην προχωρήσεις στη σου, αφού πρώτα ελέγξεις τη θέ
σωματική του έρευνα, πριν του ση της σφύρας για δική σου α
περάσεις τις χειροπέδες. Αυτό σφάλεια. Αν κρίνεις ότι κάποια
ισχύει ιδιαίτερα για άτομα που από τα ανευρεθέντα αντικείμενα
διώκονται για σοβαρά αδικήμα μπορείς να τα ακουμπήσεις στο
τα, επειδή το πιθανότερο είναι ό έδαφος δίπλα σου, κάνε το, αλλά
τι θα αντιδράσουν δυναμικά, ε πρόσεξε να μην χαθούν ή να μην
πιχειρώντας είτε να διαφύγουν τα αρπάξει κάποιος τρίτος, εφό
είτε να σου επιτεθούν. Αν, λοι σον υπάρχουν περαστικοί.
10. Ερεύνησε πρώτα τον ύ
πόν, τα χέρια τους είναι ελεύθε
ποπτο
και μετά τα αντικείμενα
ρα θα τους είναι δύσκολο να το
κάνουν και, ίσως, βρουν την ευ που μεταφέρει. Είναι αυτονόη
καιρία να τραβήξουν και να χρη το ότι δεν θα είσαι ασφαλής, αν
σιμοποιήσουν κάποιο όπλο που αρχίσεις να ψάχνεις τα αντικεί
ενδεχομένως φέρουν. Μην ξε μενα που μεταφέρει ένας ύπο
χνάς ότι ο κάθε ύποπτος που συλ- πτος (βαλίτσες, τσάντες, κλπ.),
λαμβάνεται αναζητά, κάθε στιγ χωρίς να έχεις ερευνήσει πρώτα
μή, την ευκαιρία να αποφύγει τον τον ίδιο. Φαντάσου πόσο εύκολο
θα είναι γι’ αυτόν να σε κτυπήέλεγχο και τη σύλληψή του.
σει ή να σε πυροβολήσει όσο εί
9.
Ό,τι βρεις στον ύποπτο
σαι απασχολημένος με την έρευ
στη διάρκεια της έρευνας, και
να των αντικειμένων αυτών. Α
ιδιαίτερα όπλα ή ναρκωτικά,
νάλογα θα πρέπει να ενεργήσεις
πρέπει αμέσως να τα επιδει
κνύεις στο συνάδελφό σου. Με και όταν θελήσεις να ψάξεις το
τον Τρόπο αυτό τον προειδο αυτοκίνητό του.
11. Δώσε μεγάλη προσοχή
ποιείς ότι ο ύποπτος που ερευνάς
και
σημασία σε φαινομενικά
είναι επικίνδυνος, ώστε να εντεί
νει την προσοχή του, ενφ ταυτό ^“ακίνδυνα” αντικείμενα που
χρονα τον καθιστάς’μάρτυρα για βρίσκεις στον ύποπτο. Είναι
την ανεύρεση των αντικειμένων γνωστό ότι οι “άνθρωποι της νύ
αυτών, αλλά και συνυπεύθυνο χτας και της παρανομίας” κυ
για τη διαφύλαξή τους. Μην ξε κλοφορούν πολλές φορές με πυ
χνάς ότι η στιγμή, που ο ύποπτος ροβόλα όπλα και διάφορα αιχμη
συνειδητοποιήσει ότι έχεις ανα ρά αντικείμενα, τόσο καλά “κακαλύψει κάτι το ενοχοποιητικό μουφλαρισμένα”, που δύσκολα
γι’ αυτόν, είναι πολύ κρίσιμη και θα καταλάβεις ότι πρόκειται για
η εκδήλωση επίθεσής του ενα επικίνδυνα όπλα. Ένα “αθώο”
ντίον σου ή μία απόπειρα διαφυ στυλό ή ένας αναπτήρας μπορεί
γής του πιθανή. Αν βρεις όπλα, να αποδειχθεί ότι είναι ένα μικρό
ποτέ μην τα αφήσεις στο έδαφος πιστόλι ή ένα στιλέτο. Δεν πρέ
δίπλα σου. Πέρασέ τα στη ζώνη πει να ξεχνάς και το “πορτοφόλι

- πιστόλι”, το οποίο εύκολα μπο
ρεί να σε ξεγελάσει και να πυροβοληθείς, αρκεί ο ύποπτος να
πατήσει τη σκανδάλη του όπλου
από μία μικρή οπή, χωρίς καν να
βγάλει το όπλο από την παρα
πλανητική αυτή θήκη.
12. Η ανεύρεση ενός κρυμ
μένου όπλου στο σώμα του υ
πόπτου δεν πρέπει να σε κάνει
να πανηγυρίσεις για την επιτυ
χία σου και να χαλαρώσεις ή να
σταματήσεις την έρευνά σου.
Αντιθέτως, θα πρέπει να αυξηθεί
η εγρήγορσή σου και η προσοχή
σου και να γίνεις πιο “σκληρός”
στην εφαρμογή της τακτικής α
ντιμετώπισής του.
Όπως προαναφέραμε, όταν ο
ύποπτος καταλάβει ότι έχεις βρει
κάτι ενοχοποιητικό γι’ αυτόν, ί
σως επιχειρήσει να σου επιτεθεί
ή να διαφύγει. Επίσης, συνέχισε
να τον ερευνάς με μεγαλύτερη
σχολαστικότητα, έχοντας υπόψη
σου ότι, ενδεχομένως, υπάρχει έ
να δεύτερο κρυμμένο όπλο που
μπορεί ο ύποπτος να χρησιμο την αντίδρασή του εφαρμόζο
ποιήσει αιφνιδιαστικά, αν εσύ ντας τακτικές σύλληψης επικίν
πιστέψεις ότι έχεις ολοκληρώσει δυνου κακοποιού. Αυτό που πρέ
την έρευνά σου.
πει σίγουρα να αποφύγει είναι η
Ένα ερώτημα που απασχολεί σώμα με σώμα συμπλοκή με τον
συνήθως τους αστυνομικούς εί ύποπτο.
ναι τι θα κάνουν τι στιγμή που,
13. Όσο ερευνάς, οι κινήσεις
ερευνώντας έναν αδέσμευτο ύ των χεριών σου πρέπει να είναι
ποπτο σε έλεγχο ρουτίνας, ανα- ανάλαφρες και προσεκτικές
καλύψουν πάνω του ένα όπλο. και καλό θα είναι να ερευνάς
Να το πάρουν ή να τον απωθή και με τα μάτια σου τα σημεία
σουν, για να τραβήξουν το δικό από τα οποία θα περάσουν τα
τους και να κλιμακώσουν την α χέρια σου.
ντιμετώπισή του, απειλώντας
Αν δεν προσέξεις και κινείς τα
τον;
χέρια σου στα “τυφλά”, κινδυ
Σίγουρα η απάντηση δεν μπο νεύεις κάποια στιγμή, π.χ. να
ρεί να είναι απόλυτη για τη μία ή τρυπηθείς από χρησιμοποιημέ
την άλλη επιλογή, "όλα θα εξαρ- νες σύριγγες, αν ο ύποπτος είναι
τηθούν από τη θέση στην οποία τοξικομανής, και να προσβλη
βρίσκεται το όπλο αυτό και από θείς έτσι από διάφορες μεταδοτι
την ευκολία με την οποία μπο κές ασθένειες (ηπατίτιδα. AIDS,
ρεί ο αστυνομικός να το αφαιρέ- κ.λπ.) ή να κοπείς από ξυραφά
σει.
κια ή μαχαιράκια που χρησιμο
Μπορούμε, λοιπόν, να πούμε ποιούν οι τοξικομανείς, για να
ότι, όταν η θέση ενός όπλου που μοιράζουν την “πρέζα”.
έχει πάνω του ένας ύποπτος εί
Δεν κινδυνεύεις όμως μόνο α
ναι σε σημείο, από το οποίο μπο πό αυτά. Η ξαφνική έκπληξή
ρεί ο αστυνομικός να το αφαιρέ- σου και ο αιφνιδιασμός που μπο
σει εύκολα, και υπό την προϋπό ρεί να σου προκαλέσει ένας τέ
θεση ότι με την τεχνική σωματι τοιος τραυματισμός, ίσως, σε α
κής έρευνας, που εφαρμόζει, ε ποπροσανατολίσουν για λίγο και
λέγχει τον ύποπτο, τότε η αφαί βρει ο ύποπτος την ευκαιρία να
ρεσή του δεν θεωρείται λάθος α αντιδράσει.
πό πλευράς τακτικής.
14. Τελειώνοντας τη σωμα
Αν όμως οι προϋποθέσεις αυ τική έρευνα και, αφού εξασφα
τές δεν υφίστανται, ίσως είναι λίσεις τον ύποπτο, ερεύνησε
προτιμότερο να απομακρυνθεί και τον γύρω από αυτόν χώρο
από τον ύποπτο και, τραβώντας και ιδιαίτερα τα σημεία, όπου
το δικό του όπλο, να κλιμακώσει τον είδες να κινείται.

Υπάρχει πάντα η πιθανότητα μόλις ο ύποπτος αντιλήφθηκε
την παρουσία σου και πριν τον ε
ρευνήσεις- να πέταξε ή να έκρυ
ψε ό,τι παράνομο δεν ήθελε να
βρεις σε παρακείμενους θά
μνους, σταθμευμένα αυτοκίνη
τα, εισόδους κατοικιών, κ.λπ.
Σημεία
του ανθρώπινου σώματος
που πρέπει να ερευνάς
Για να διενεργήσεις μία σωμα
τική έρευνα χωρίς τον κίνδυνο
να “προσπεράσεις” κάποιο ση
μείο του σώματος του υπόπτου,
μπορείς να το χωρίσεις νοητά σε
τμήματα και να τα ερευνήσεις ό
λα με τη σειρά.
Τα νοητά τμήματα του ανθρώ
πινου σώματος μπορεί να είναι
δύο:
❖ Ολόκληρο το δεξί μέρος
του σώματος, από την κορυφή
του κεφαλιού μέχρι και τα δά
κτυλα του δεξιού ποδιού.
❖ Ολόκληρο το αριστερό
μέρος του σώματος, από την
κορυφή του κεφαλιού μέχρι και
τα δάκτυλα του αριστερού πο
διού.
Ή μπορεί να είναι τέσσερα:
Πάνω από τη μέση:
το δεξί πλευρό
το αριστερό πλευρό
Κάτω από τη μέση:
το δεξί πόδι
το αριστερό πόδι.

Πιθανά σημεία, στα οποία έ
νας ύποπτος μπορεί να κρύβει
πάνω του όπλα ή άλλα αντικεί
μενα, είναι τα εξής:
❖ Κάτω από τους γιακάδες
και τα πέτα
♦♦♦ Στις εσωτερικές και εξωτε
ρικές τσέπες των σακακιών ή
μπουφάν.
❖ Εσωτερικά των μανικιών,
κοντά στους καρπούς των χε
ριών.
❖ Μέσα στις φόδρες, αν είναι
ξηλωμένες.
❖ Σε κρυφές τσέπες.
❖ Στις εμπρός και πίσω τσέ
πες των παντελονιών.
❖ Σε κρυφές τσέπες, εσωτερι
κά των παντελονιών, στο ύψος
της ζώνης.
❖ Σε κρυφά τσεπάκια στα ε
σώρουχα.
❖ Στη ζώνη, αν είναι με διπλό
δέρμα, ή πίσω από την αγκράφα
της.
❖ Εσωτερικά των παντελο
νιών, κοντά στους αστραγάλους.
❖ Μέσα στις κάλτσες (κατά
σαρκα)
❖ Μέσα στα παπούτσια
κ.λπ.
□

Από το βιβλίο
“ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ A ΥΤΟΑΜΥΝΑ ”,
τον Αστυνόμον Α ’ Ηλία Π. Λιάχον
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Τ α ξ ιδ ε ύ ο ν τ α ς
ΤΗΣ

στους

ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ

δρομ ους

ΘΑΑΑΣΣΑΣ

“Ο κόσμος είναι ένα βιβλίο και εκείνοι που δεν ταξιδεύουν διαβάζουν μόνον μια σελίδα ”
Άγιος Αυγουστίνος

Ο επίγειος παράδεισος μπορεί να μη βρίσκεται μόνον στα όνειρά σας.
Στην πραγματικότητα μπορεί να είναι πολύ πιο κοντά από όσο φαντάζεστε.
Γι’ αυτό καθίστε αναπαυτικά και θαυμάστε τις παραλίες που σας προτείνουμε.
Και μη διστάσετε να κάνετε σχέδια για διακοπές που θα χαραχτούν για πάντα στη μνήμη σας.
Οι ελληνικοί παράδεισοι σας περιμένουν.
Η Ελλάδα το καλοκαίρι προκαλεί για εξορμήσεις. Μυστηριώδης αλλά και προσιτή, συνδυάζει ήλιο,
βουνό και θάλασσα, προσφέροντας ιδανικές ημέρες για διακοπές που μένουν αξέχαστες.
Οι υπέροχες δαντελωτές ακτές, οι καταπράσινοι λόφοι, τα εντυπωσιακά τοπία, τα γραφικά νησιά που στο
λίζουν τις θάλασσες μαγεύουν τους επισκέπτες και δυσκολεύουν τη στιγμή της αποχώρησης.
Οι διακοπές στην Ελλάδα γοητεύουν και γαληνεύουν την ψυχή.
Η “Αστυνομική Επιθεώρηση” σας βοηθά να ανακαλύψετε τις πιο μαγευτικές γωνιές της χώρας μας.
Ταξιδέψτε παντού στην Ελλάδα ακολουθώντας τους υδάτινους δρόμους
και απολαύστε το ελληνικό καλοκαίρι στα όμορφα νησιά μας.
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Νησιά Αργοσαρωνικού
Στον κόλπο του Σαρωνικού,
που βρέχει στα νότια την Αττι
κή, βρίσκεται μια ομάδα μι
κρών νησιών, τα νησιά του Σαρωνικού. Τα νησιά αυτά, από
την αρχή σχεδόν του αιώνα μας
και για όλες τις εποχές του χρό
νου, ήταν η εύκολη λύση για ε
ξόρμηση το Σαββατοκύριακο,
κυρίως των Αθηναίων. Ανάμεσά τους η Αίγινα φημισμένη
για τα κανάτια της, πλημμυρι
σμένη από φυστικοδάση, με ό
μορφα χωριά πνιγμένα στο
πράσινο, με πευκοδάση και με
σημαντικό μνημείο το ναό της
Αφαίας, από τους περιφημότε
ρους της αρχαιότητας.
Στην καρδιά του Σαρωνικού,
μακριά όμως από την έντονη
τουριστική κίνηση και τους θο
ρύβους, το Αγκίστρι προσφέ
ρει μια στ’ αλήθεια ευχάριστη
διαμονή. Χαρακτηριστικό του
νησιού το πυκνό δάσος με τις
κουκουναριές, που χαρίζει μο
σκοβολιά και βαθύ πράσινο.
Έχει αμέτρητους ελκυστικούς
κολπίσκους με πεντακάθαρα
δροσερά νερά.
Πολύ κοντά στις ακτές της
Αττικής βρίσκεται η Σαλαμί
να το μεγαλύτερο νησί του
Σαρωνικού, με ωραίες παραλί
ες, με τα ερείπια της αρχαίας α
κρόπολης και το Μοναστήρι
της Φανερωμένης με αξιόλο
γες τοιχογραφίες.
Λίγο πιο μακριά ο Πόρος το
κατάφυτο νησί, με τις πεντα
κάθαρες ακρογιαλιές και το
γραφικό μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής.
Μετά η 'Υδρα το νησί με τη
ναυτική παράδοση. Η Χώρα
γραφική και όμορφη, με τα πο
λύχρωμα ψηλά καπετανόσπιτα
που στολίζουν το γυμνό γκρίζο
τοπίο. Ανάμεσά τους στενά δρο
μάκια με ταβέρνες και μαγαζιά,
όπου συνωστίζονται οι ξένοι
που φτάνουν στο μικρό λιμάνι
του όμορφου αυτού νησιού.
Τέλος οι Σπέτσες με τα γρα
φικά μόνιππα που διασχίζουν τα
καλντερίμια της, τα άσπρα σπί
τια και αρχοντικά με τις μπσυκαμβίλιες και τις βοτσαλωτές
αυλές, το όμορφο λιμάνι με τις
δεκάδες ψαρομάγαζα, ταβέρνες
και καταστήματα με είδη λαϊκής
τέχνης και τις όμορφες καταπράσινες παραλίες της.

Κυκλάδες
Μια άλλη άποψη για τη ζωή,
την ομορφιά και την ολοκλή
ρωση. Οι Κυκλάδες είναι μύ
θος και ιστορία. Οι Κυκλάδες
είναι μύθος και ιστορία, αρμο
νία και υπέρβαση, μυστική έλ
ξη αλλά και απτή, αναπάντεχη
αλλά και ανεπιτήδευτη γοητεί
α. Η θέση των Κυκλάδων, σαν
πέρασμα από Δύση σε Ανατο
λή και αντίστροφα, δημιούργη
σε ένα είδος πλωτής “διάσπαρ
της πόλης”. Η θάλασσα αγκα
λιάζει με τρόπο σαγηνευτικό
καθένα από τα κυκλαδικά νη
σιά και ενώνει τα έξοχα σύνο
λα πέτρας και φωτός. Εισχωρεί
σε βάθος στη νησιώτικη ξηρά
και δημιουργεί πλήθος όρμων
με ασφαλή μικρά και μεγάλα
λιμάνια, προσφέροντας έτσι α
γκυροβόλι σε μικρά και μεγά
λα σκάφη αλλά και πλοία επι
βατηγό και εμπορικά. Η θά
λασσα ενώνει το χθες με το σή
μερα, κρατά τους ανθρώπους
της πηγαία χαρούμενους και
γίνεται πηγή απόλαυσης, εξε
ρεύνησης και επιβίωσης. Οι
Κυκλάδες σήμερα είναι ζωντα
νές, ανοικτές σε όλους και α
γαπούν αυτούς που θέλουν να
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τις γνωρίσουν. Δίνουν την ευκαι
ρία για αυθεντική επαφή με τη
φύση και τον άνθρωπο. Οι Κυ
κλάδες είναι ο μεγάλος μικρόκοσμος που αξίζει να τον επισκεφθείτε και να τον γνωρίσετε.
Αμοργός Το ανατολικότερο
νησί των Κυκλάδων, η Αμορ
γός με το μακρόστενο σχήμα
της μοιάζει να προστατεύει τις
Μικρές Κυκλάδες. Ο ορεινός
κορμός της και ο βαθύς θαλάσ
σιας διαμελισμός της δημιουρ
γούν απότομες ακτές στα ανα
τολικά, ενώ στα δυτικά κατε
βαίνει με ήρεμες μικρές χερσο
νήσους και αμμώδεις όρμους
ανάμεσα. Σπουδαίος αρχαιο
λογικός χώρος είναι η Μινώα,
ψηλά στο λόφο στα Κατάπολα,
όπου οι ανασκαφές έφεραν στο
φως σημαντικά κτίσματα. Το
μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας
αληθινό κόσμημα, σ ’ ένα μο
ναδικό τοπίο, θα σας εντυπω
σιάσει, καθώς και η Χώρα με
την παραδοσιακή αρχιτεκτονι
κή της. Μην παραλείψετε να
δείτε το Αρχαιολογικό Μου
σείο. Εδώ θ ’ ανακαλύψετε τα
σημάδια του παρελθόντος που
φτάνουν ως τις μέρες μας. Το
νησί προσφέρεται για ήρεμες
διακοπές.
Ανάφη: Ξεκομμένη από τις
υπόλοιπες Κυκλάδες, η Ανάφη
- ξεχασμένη λένε οι ντόπιοι για
να ελάχιστα δρομολόγια των
πλοίων - είναι ανάσα γαλήνης
για τον επισκέπτη, τόπος για
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πραγματική ξεκούραση. Οι
χρυσαφένιες αμμουδιές της τα
κατακάθαρα νερά, το ήμερο
τοπίο με τα σκόρπια ξωκλήσια
και η Χώρα ψηλά στο κάστρο,
προσφέρονται για ήσυχες δια
κοπές. Η Ανάφη προσφέρεται
για περιπατητές, αφού ο μονα
δικός δρόμος που θα χρησιμο
ποιήσετε αυτοκίνητο ή μηχα
νάκι, είναι εκείνος που συνδέει
τη Χώρα με το λιμάνι. Άλλοι
μικροί οικισμοί είναι ο Άγιος
Νικόλαος στο λιμάνι και ο δι
πλανός του όρμος, το Κλεισίδι.
Άνδρος: Απέχει μόνο 7 ν.μ.
από το ακρωτήριο του Καφηρέα, το γνωστό Κάβο Ντόρο
της Εύβοιας, με την ταραγμένη
θάλασσα. Είναι το βορειότερο
νησί των Κυκλάδων και το
δεύτερο σε έκταση μετά τη
Νάξο. Εύφορο νησί με νερά,
πράσινο και χρυσές αμμουδιές,
αλλά και τραχιά βράχια με α
πότομες ακτές. Οι κάτοικοι
στράφηκαν στη θάλασσα, έγι
ναν καραβοκύρηδες και στόλι
σαν το νησί με ωραία κτίρια,
πλατείες και μουσεία. Η Άν
δρος έχει τρία μουσεία που
πρέπει να επισκεφθείτε: Αρ
χαιολογικό, Ναυτικό, Μοντέρ
νας Τέχνης στη Χώρα. Επίσης,
τη λαογραφική συλλογή στο
Κόρθι. Οι φυσικές ομορφιές,
τα μοναστήρια και τα κατάλοι
πα του αρχαίου πολιτισμού θα
σας εντυπωσιάσουν.
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Αντίπαρος: Λόφοι σκεπα
σμένοι με κέδρους και θά
μνους, χρυσές αμμουδιές και
καθαρά νερά, νησάκια σκορπι
σμένα ολόγυρα και το στενό
της Πάρου, 600-1.000 μ., που
καλύπτεται σε 10' με φερι
μπότ, κάνουν την Αντίπαρο τό
πο ιδανικό για διακοπές. Του
ριστικό λεωφορείο μεταφέρει
τους επισκέπτες και στο φημι
σμένο σπήλαιο του νησιού, με
τον τεράστιο ανθρωπόμορφο
σταλαγμίτη στην είσοδο και
τον πλούσιο εσωτερικό διάκο
σμο. Το σπήλαιο συνδέεται με
τις παραδόσεις και την ιστορία

του τόπου και σε χρόνια δύ
σκολα πρόσφερε καταφύγιο
στους κατοίκους. Η καλύτερη
εποχή για διακοπές στην Αντί
παρο είναι ο Ιούνιος και ο Σε
πτέμβριος.
Δήλος: Πολύ κοντά στη Μύ
κονο, επικοινωνεί με το λιμάνι
της με μικρά καΐκια που εκτελούν δρομολόγια. Δρομολόγια
εκτελούνται τους καλοκαιρι
νούς μήνες και από άλλα νησιά
των Κυκλάδων. Ένας στενός
πορθμός χωρίζει τη Δήλο από
το επίσης ακατοίκητο νησί, τη
Ρήνεια. Και τα δυο νησιά ονο
μάζονται από τους νησιώτες
“Δήλες”. Σήμερα η Δήλος δέ
χεται το προσκύνημα χιλιάδων
Ελλήνων και ξένων. Τόπος επι
βλητικός που παραπέμπει στο
μεγαλείο του ελληνικού πνεύ
ματος. Η επιλογή της θέσης για
τη λατρεία του θεού του φωτός
δεν ήταν τυχαία, αφού εδώ έ
χεις την αίσθηση ότι ο ήλιος
λάμπει περισσότερο. Το μικρό
νησί της Δήλου αποτελεί μεγά
λο αρχαιολογικό χώρο, από
τους σημαντικότερους της Ελ
λάδας. Ακατοίκητη σήμερα
και έρημη η Δήλος, φέρει μνη
μεία πέντε χιλιάδων ετών που
μαρτυρούν το μεγαλείο του νη
σιού, το οποίο αποτέλεσε θρη
σκευτικό, πνευματικό, πολιτι
στικό κέντρο του Αιγαίου.
Ίος: Η Ίος είναι κοσμοπολί
τικο νησί και κάθε καλοκαίρι
συγκεντρώνει νεολαία από κά
θε άκρη της γης. Η καθαρά θά
λασσα, οι ερημικές ακρογια-

λιές και η έντονη νυχτερινή
ζωή στα μπαρ και στις ντίσκο,
προσελκύουν τους νέους. Το
νησί έχει πολλούς κόλπους, το
λιμάνι του είναι βαθύ και α
σφαλές κι έχει θαυμάσια παρα
λία με χρυσή αμμουδιά. Ονο
μάζεται Ίος από τους Ίωνες
που αποίκισαν το νησί, αλλά οι
ντόπιοι - 1.600 περίπου - τη λέ
νε Νιο (οι κάτοικοι Νιώτες).
Κέα (Τζια): Ήμεροι λόφοι,
βαθιές χαράδρες, μικρές πρά
σινες κοιλάδες, πλαγιές γεμά
τες ελιές, αμυγδαλιές και βελα
νιδιές, εκκλησάκια σκορπισμέ
να παντού κι ένα πέτρινο λιο
ντάρι φύλακας - άγγελος συν
θέτουν τα χαρακτηριστικά του
νησιού. Ίσως είναι από τα ελά
χιστα νησιά που οι κάτοικοι
δεν έχουν κάνει τον τουρισμό
σκοπό της ζωής τους. Γι’ αυτό
διατηρεί γνήσια τη φυσιογνω
μία του. Οι φυσικές ομορφιές,
τα μοναστήρια, οι αρχαιολογι
κοί χώροι, θα κάνουν τις διακο
πές σας αξέχαστες.
Κίμωλος: Κομμένη, λες, α
πό το σώμα της Μήλου, η Κί
μωλος βρίσκεται πολύ κοντά
της και συνδέεται καθημερινά
με τοπικά δρομολόγια. Το νησί
δεν έχει μεγάλη τουριστική α
νάπτυξη και προσφέρεται για
ήσυχες διακοπές σ ’ ένα τοπίο
που θ ’ ανακαλύψετε μόνοι σας
περπατώντας, αφού δεν υπάρ
χουν αυτοκίνητα. Το κάστρο
μέσα στη Χώρα, οι εκκλησίες
οι ανεμόμυλοι και οι ερημικές
παραλίες θα σας εντυπωσιά
σουν. Στο νησί, εκτός από τη
Χώρα και τον οικισμό στην
Ψάθη, άλλα χωριά δεν υπάρ
χουν. Πάντως, τα λίγα νοικια
ζόμενα δωμάτια, τα ταβερνάκια και η φιλοξενία των κατοί
κων καλύπτουν τις ανάγκες κά
θε καλοπροαίρετου επισκέπτη.
Κύθνος: Χαρακτηριστικό
κυκλαδίτικο νησί. Τα δυο από
τα χωριά του, η Δρυοπίδα, χτι
σμένη από Κρητικούς, και η
Χώρα, η πρωτεύουσα του νη
σιού, απλώνονται πάνω σε λό
φους, με τα δίπατα ή τα μονώ
ροφα σπίτια τους σκεπασμένα
με κόκκινα κεραμίδια. Τα στε
νά πλακόστρωτα δρομάκια με
τους ασπρισμένους αρμούς ο
δηγούν σε σκαλάκια και καμά
ρες, βρύσες και εκκλησίες. Οι
παραλίες με χρυσές αμμουδιές
ή προσιτές ακτές, καλούν τους

*

2» .

,

j

k

Κλέφτικα Μήλον

παραθεριστές για ήσυχες δια
κοπές. Οι αποστάσεις είναι μι
κρές και μπορείτε να φτάσετε
γρήγορα και στα πιο απόμακρα
σημεία του νησιού με μηχανά
κι, ταξί ή δικό σας αυτοκίνητο.
Η Κύθνος ηλεκτροδοτείται κα
τά ένα μέρος από αιολικό
σταθμό (οι γεννήτριες κινού
νται με τη δύναμη του αέρα)
και ηλιακό σταθμό.
Μήλος: Βρίσκεται στο νο
τιότερο σημείο των Δυτικών
Κυκλάδων. Ο ευρύχωρος και
βαθύς όρμος της, ασφαλές λι
μάνι, έπαιξε από την αρχαιότη
τα σπουδαίο ρόλο στην ιστορί
α του τόπου. Όλοι οι οικισμοί
είναι συγκεντρωμένοι στο βο
ρειοανατολικό τμήμα του νη
σιού, έτσι ο επισκέπτης μπορεί
να έχει ολοκληρωμένη εικόνα
από το νησί και να δει τα αξιο
θέατα: τις κατακόμβες, τη Φυλακωπή, τις εκκλησίες, τα μο
ναστήρια, το κάστρο, τα μου
σεία. Οι παραλίες της είναι ό
λες με ψιλή άμμο και καθαρά
νερά. Τα ιαματικά νερά της εί
ναι ένας ακόμα πόλος έλξης.
Μ ύκονος: Κοσμοπολίτικο
νησί, με έντονη νυχτερινή ζωή
κρατάει ξύπνιους ως το πρωϊ τους φανατικούς του είδους.
Βρίσκεται κοντά στη Δήλο,
στην οποία οφείλει μεγάλο μέ
ρος της αίγλης της. Η Μύκονος
είναι ένα από τα ωραιότερα νη
σιά των Κυκλάδων. Παρά τη
μεγάλη τουριστική ανάπτυξή

της δεν έχει χάσει την κυκλαδίτικη φυσιογνωμία της, ούτε υ
στερεί σε καθαρές θάλασσες
και αμμουδιές. Η Χώρα της
κάτασπρη στο φως του ήλιου,
με τους γραφικούς ανεμόμυ
λους, είναι μια από τις γοητευ
τικότερες κυκλαδίτικες πόλεις.
Έχει πολύ καλή τουριστική υ
ποδομή και ποκιλία στον τρό
πο ζωής. Πολλοί διάσημοι ξέ
νοι κάνουν τις διακοπές τους
στο νησί, ενώ αρκετοί έχουν
χτίσει εδώ σπίτια.
Νάξος: Το μεγαλύτερο νησί
των Κυκλάδων. Οι εύφορες
κοιλάδες με τις ελιές, τα οπω

ροφόρα δέντρα, τα κηπευτικά,
τα αμπέλια, τα χωράφια και η
κτηνοτροφία κάνουν τη Νάξο
σχεδόν αυτάρκη σε προϊόντα.
Απομεινάρια ενός λαμπρού
παρελθόντος η Πορτάρα, πάνω
στο νησάκι, οι δύο μισοτελειω
μένοι κούροι στον Απόλλωνα
και στους Μελάνες και τα ση
μαντικά ευρήματα από τις ανασκαφές, που φυλάσσονται στο
Αρχαιολογικό Μουσείο της
Χώρας. Αξιόλογα μνημεία εί
ναι οι πύργοι - οχυρωμένες κα
τοικίες, διάσπαρτες σε όλη τη
Νάξο. Είναι το νησί που χαρα
κτηρίζεται από την ποικιλία.
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Ψηλά βουνά και απότομες χα
ράδρες εναλλάσσονται με εύ
φορες κοιλάδες και πηγές.
Πάρος: Η Πάρος με τους χα
μηλούς λόφους, τις χρυσαφέ
νιες αμμουδιές, τις εύφορες
κοιλάδες με τις ελιές, τ ’ αμπέ
λια, τα χωράφια και τα οπωρο
φόρα. Η Πάρος με τα μοναστή
ρια και τις εκκλησίες, τα κάτα
σπρα σπίτια, τους ιβίσκους, τις
μπουκαμβίλιες τις τριανταφυλ
λιές, τα γεράνια και τα πεύκα.
Η Πάρος με τους ζεστούς αν
θρώπους και την άρτια τουρι
στική οργάνωση, θα κάνει τις
διακοπές σας αξέχαστες. Με τα
λεωφορεία, που έχουν αφετη
ρία πλάι στο λιμάνι, θα γνωρί
σετε όλο το νησί. Περιπλανηθείτε στα στενά της Παροικιάς
και της Νάουσας. Επισκεφθείτε τις Λεύκες, τη Μάρπησσα
που κρατάει την αρχαία ονομα
σία της και τα αρχαία λατομεί
α απ’ όπου έβγαινε το περίφη
μο διάφανο μάρμαρο, από το
οποίο έχουν φιλοτεχνηθεί τα
περισσότερα αριστουργήματα
της αρχαιότητας, όπως η Α
φροδίτη της Μήλου και ο Ερ
μής του Πραξιτέλη. Επισκεφθείτε το Ασκληπιείο και το
Δήλιο, δυο σημαντικούς αρ
χαιολογικούς χώρους. Χαρείτε
τον ήλιο και τη θάλασσα και
μην ξεχάσετε το πάρκο με τις
πεταλούδες.
Σαντορίνη: Από μακριά
μοιάζει σαν χιονισμένο βουνό,
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καθώς τα κάτασπρα σπίτια της
απλώνονται στο φρύδι του α
πόκρημνου βράχου σε τρεις οι
κισμούς: Πύργος, Φηρά και
Οία. Το υπόλοιπο νησί δεν φαί
νεται από τη θάλασσα και το
βλέμμα επικεντρώνεται στις
χρωματιστές λουρίδες του
βράχου, όπως τις έστρωσε η ηφαιστειακή λάβα: από το έντο
νο κεραμίδι ως το σκούρο βυσσινί και από το σταχτί ως το
μαύρο. Απέναντι, τα αποκομ
μένα από το σώμα της νησάκια
παλαιά και νέα Καμένη και πιο
πέρα η Θηρασία, με την ίδια
μορφολογία. Η γοητεία του το
πίου, η ιδιομορφία του φυσι
κού περιβάλλοντος, η εντυπω
σιακή αρχιτεκτονική καθώς
και τα αξιόλογα μνημεία απο
τελούν τους πόλους έλξης των
πολυάριθμων επισκεπτών της
από όλο τον κόσμο.
Σέριφος: Καθώς το πλοίο
πλησιάζει στο νησί, κάτασπρα
εκκλησάκια
διακρίνονται
στους λόφους και σε λίγο το
χωριό Καλλίτσος, σε μικρή
κοιλάδα, στην αγκαλιά των λό
φων. Η Χώρα παρουσιάζει εκ
πληκτική εικόνα με τα κάτα
σπρα σπίτια της σκαρφαλωμέ
να ως την κορυφή του κάστρου
με το εκκλησάκι του Χριστού.
Στα πόδια της Χώρας βρίσκε
ται το λιμάνι του νησιού, το
Λιβάδι, κλειστός κόλπος με
χρυσή αμμουδιά. Παρ’ όλο
που το όνομα του νησιού προ
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έρχεται από την ίδια ρίζα με τη
λέξη στέρφος και στείρος, δη
λαδή άκαρπος και άγονος, δεν
λείπουν ούτε το πράσινο ούτε
τα νερά και η γη του έδωσε ά
φθονο χρυσάφι στην αρχαιότη
τα και σίδερο ως την εποχή
μας. Αλλά η Σέριφος είναι και
τόπος ιδανικός για διακοπές,
με τις εκτεταμένες αμμώδεις
παραλίες της και την ομορφιά
του τοπίου της. Όλο το νησί
γύρω - γύρω έχει μικρούς και
μεγάλους κόλπους με άμμο και
ήρεμες ακτές, όπου μπορείτε
να κολυμπήσετε και να ψαρέ
ψετε.

Σίκινος: Ιδανικό νησί για ή
συχες διακοπές, ανάμεσα σε
ζεστούς ανθρώπους, με περι
πάτους στους λόφους και κο
λύμπι σε καθαρά νερά. Η Σίκι
νος τώρα αρχίζει να αναπτύσ
σεται τουριστικά, έτσι η παρά
δοση είναι ακόμη ζωντανή.
Παρατηρείται και εδώ βέβαια
οικοδομικός οργασμός, αλλά
δεν έχει χαθεί τίποτα από την
παραδοσιακή αρχιτεκτονική.
Το πράσινο είναι λιγοστό. Πέ
τρινα πεζούλια - ξερολιθιές συγκρατούν το χώμα στα χω
ράφια, πέτρινες είναι και οι μά
ντρες στη Χώρα και στην Αλοπρόνοια. Από την ίδια πέτρα
είναι φτιαγμένα και τα παλαιά
σπίτια και οι βοηθητικοί χώροι.
Σοβατισμένα ή όχι, πάντως α
σβεστωμένα για να δίνουν ε
κείνο το κατάλευκο νησιώτικο
χρώμα.
Σίφνος: Γραφικό νησί με
παράδοση στην κεραμική και
τη ζαχαροπλαστική. Η Σίφνος
προσελκύει χιλιάδες επισκέ
πτες κάθε καλοκαίρι. Τα χωριά
της απλωμένα σε λόφους, ενώ
νονται σχεδόν όλα μεταξύ τους
και αποτελούν τον κορμό του
νησιού με τα παρακλάδια να α
πλώνονται στις αμμώδεις πα
ραλίες. Κάτασπρα σπίτια, γα
λάζιοι τρούλοι, καμπαναριά
δυτικού τύπου, ανεμόμυλοι α
ναστηλωμένοι ή μισοερειπωμένοι, περιστεριώνες με ή χω
ρίς περιστέρια και μακρύτερα
τα χωράφια με τις ξερολιθιές,
συνθέτουν την εικόνα του νη-
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σιού. Τα μοναστήρια και οι εκ
κλησίες, καθώς και το κάστρο
αποτελούν αξιοθέατα που πρέ
πει να δείτε. Επίσης τα δύο
μουσεία: Αρχαιολογικό στο
Κάστρο και Λαογραφικό στην
Απολλωνία. Και βέβαια τα ερ
γαστήρια κεραμικής.
Σύρος: Η Σύρος με το βαθύ
λιμάνι της είναι η πρωτεύουσα
των Κυκλάδων και εντυπωσιά
ζει με τους πυκνοδομημένους
λόφους και τα παραδοσιακά
κτίρια. Η Ερμούπολη υπήρξε
το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελ
λάδας πριν αναπτυχθεί ο Πει
ραιάς. Αρχόντισσα των Κυ
κλάδων και νύφη του Αιγαίου.
Από τη Βάρη ως τη Γαλησσά
και το Κίνι θα συναντήσετε τα
θερμοκήπια με τα πρώιμα κη
πευτικά και τις πολυσύχναστες
παραλίες. Οι ακτές της ακο
λουθούν τις εναλλαγές του ε
δάφους και σχηματίζουν πολ
λούς μικρούς και μεγάλους
κόλπους, με όμορφες παραλίες
και καθαρά νερά.
Τήνος: Οι πιο πολλοί την
γνωρίζουν σαν το νησί της Με
γαλόχαρης. Αλλά πέρα απ’ αυ
τό, η Τήνος είναι γενέτειρα με
γάλων καλλιτεχνών: του Γιαννούλη Χαλεπά, του Νικηφό
ρου Λύτρα, του Γύζη, του Φιλιππότη. Ανέπτυξε τη μαρμαρογλυφία όσο κανένας άλλος
τόπος. Αυτό το βλέπει κανείς
σε κάθε βήμα: στα μαρμάρινα
υπέρθυρα, στις εντοιχισμένες
μαρμάρινες πλάκες, στα περί
τεχνα καμπαναριά, στις βρύ
σες, στους περιστεριώνες. Οι
φυσικές της ομορφιές, το ήπιο
κλίμα, οι υπέροχες παραλίες
και η ενδιαφέρουσα αρχιτεκτο
νική κάνουν τη Τήνο τόπο για
ευχάριστη διαμονή. Μην πα
ραλείψετε να επισκεφθείτε τα
ερείπια του ναού του Ποσειδώνα στα Κιόνια, το Εξώμπουργο
με τα ερείπια της αρχαίας πρω
τεύουσας ταυ νησιού και το
χωριό Βώλαξ με τους ολο
στρόγγυλους ογκόλιθους.
Φολέγανδρος: Το μακρό
στενο νησάκι που χωρίζεται
σχεδόν σε δύο τμήματα από το
βαθύ όρμο, την Αγκάλη, είναι
το νοτιότερο νησί των Δυτικών
Κυκλάδων. Νησί πετρώδες με
θάμνους και κυρίως θυμάρι
που δίνει καλό μέλι. Η Φολέ
γανδρος προσφέρεται για ό
σους αγαπούν τη φύση και
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τους περιπάτους. Πολλές α
κρογιαλιές δεν έχει το νησί,
γιατί οι περισσότερες ακτές εί
ναι απότομες, αλλά σίγουρα θα
βρείτε όμορφες αμμουδιές για
να κολυμπήσετε.

Μικρές Ανατολικές
Κυκλάδες
Μικρά πανέμορφα νησιά χω
ρίς ανέσεις, θεωρούνται ιδανι
κό καταφύγιο για όσους αναζη
τούν την απομόνωση και τη
γαλήνη. Η άγρια ομορφιά του
γυμνού τοπίου, οι θαλασσο
δαρμένοι βράχοι, οι δαντελω
τές παραλίες και μία διάθεση
φυγής από την πολυκοσμία εί
ναι τα θέλγητρα που τραβούν
τους λιγοστούς επισκέπτες των
από πολλές απόψεις παρθένων
αυτών νησιών. Όπως έδειξαν
τα ευρήματα ανασκαφών ήταν
κατοικημένα από τα προϊστο
ρικά χρόνια.
Στην Ηράκλεια, όπου βρί
σκεται και το σπήλαιο του Άι
Γιάννη με εντυπωσιακούς σταλακτίτες, υπάρχουν ερείπια κυ
κλαδικού πολιτισμού. Στη
Σχοινούσα με το γραφικό λι
μάνι Μεσσαριά, υπάρχουν ε
ρείπια οχυρωμένης μεσαιωνι
κής εγκατάστασης. Στα Κουφονήσια με την αμμουδιά του
Φοίνικα και τα αστραφτερά νε
ρά (Πάνω Κουφονήσι) καθώς
και τις παραλίες με χοντρή άμ
μο (Κάτω Κουφονήσι) υπάρ
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χουν λείψανα από τους ελληνι
στικούς και ρωμαϊκούς χρό
νους. Στην Κέρο ήρθαν στο
φως ερείπια από τους πρωτοκυκλαδικούς χρόνους, καθώς
και σημαντικά ευρήματα αυτής
της περιοχής που θεωρούνται
από τα σπουδαιότερα στο χώρο
των Κυκλάδων. Στη Δονούσα
τέλος, με τις ασύγκριτες αμ
μουδιές, ήρθε στο φως προϊ
στορική εγκατάσταση.

Σποράδες
Στις Σποράδες ο επισκέπτης
έχει τη δυνατότητα να συνδυά
σει την ήρεμη ζωή σε υπέροχες
αμμουδιές, κάτω από τον ήλιο,
με τη συντροφιά θαλάσσιων
σπορ και με τη δυνατότητα να
απολαύσει τις υπέροχες ντό
πιες νοστιμιές και τα φρεσκό
τατα θαλασσινά με τη συνοδεί
α καλού κρασιού. Η μεγάλη η
λιοφάνεια στις Σποράδες και
τα μελτέμια φέρνουν τα καλο
καίρια μεγάλο αριθμό από του
ρίστες. Καταπράσινη και ει
δυλλιακή η Σκιάθος, με περισ
σότερους από 70 κόλπους, τρί
α λιμάνια κι εννέα μικρά νησάκια γύρω της, που μοιάζουν να
μαγνητίζονται από την ομορ
φιά της. Μεγάλο τουριστικό
κέντρο, πολύ ζωντανή ιδιαίτε
ρα τις νύχτες.
Ξεχωριστή σε ομορφιά είναι
η Σκόπελος με γραφικούς κόλ
πους, κάτασπρες εκκλησίες και

μοναστήρια και γραφικές α
γροικίες να ξεπηδούν μέσα από
το χρυσοπράσινο των ελαιώ
νων σε ήρεμες πλαγιές, κάτω α
πό το λαμπερό φως του ήλιου.
Μακρόστενη με απόκρημνες
ακτές και διάσπαρτα νησάκια
γύρω της είναι η Αλόννησος.
Αυτά τα νησάκια αλλά και η
ευρύτερη περιοχή αποτελούν
το “θαλάσσιο πάρκο” που φι
λοξενεί και προστατεύει από
κάθε ανθρώπινη επέμβαση τη
μεσογειακή φώκια μονάχους μονάχους. Ερείπια μιας αρχαί
ας πόλης στην Ψαθούρα. Δια
κοσμημένη με πολύχρωμους
σταλακτίτες και σταλαγμίτες η
γνωστή σπηλιά του Κύκλωπα.
Χαμηλοί λόφοι και θάλασσα
κατάληλη για υποβρύχιο ψάρε
μα στη Σκύρο. Εδώ συναντά
κανείς τα μικρόσωμα αλογά
κια, μοναδικά στον ελληνικό
χώρο. Υπολείμματα βυζαντι
νής εποχής, γραφικοί οικισμοί
με σπίτια που μοιάζουν με μι
κρά λαογραφικά μουσεία, χτι
σμένα με την ιδιαίτερη τοπική
αρχιτεκτονική. Πολλά κατα
στήματα και μαγαζιά με “σκυριανά” είδη λαϊκής τέχνης
φτιαγμένα στο χέρι με μεράκι.
Αμμουδερές παραλίες, πεντα
κάθαρα νερά και κάπου πιο κει
μικρές παραθαλάσσιες ταβέρ
νες. Ακτές με πολλές ομορφιές
και θαλάσσιες σπηλιές ολο
κληρώνουν την εικόνα.
□
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•
Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ.
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συνοδευόμενος
από τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Κων. Οικονόμου, τον
Διευθυντή της Διεύθυνσης Τροχαίας του
Αρχηγείου Ταξίαρχο κ. Νικηφόρο Τζατζάκη και τον Δ/ντή της Δ/νσης Οικονομικών
του Αρχηγείου Ταξίαρχο κ. Γεώργιο Κανέλλο, πραγματοποίησε υπηρεσιακή επί
σκεψη στις περιφέρειες Δυτικής και Κε
ντρικής Μακεδονίας την Ιη και 2α Ιουνί
ου, προκειμένου να συναντηθεί με υπηρε
σιακούς παράγοντες, συνδικαλιστικές ορ
γανώσεις, βουλευτές και φορείς της Τοπι
κής Αυτοδιοίκησης.
•
Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ.
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συνοδευόμενος από
τον Γεν. Επιθεωρητή Αστυνομίας Αντι
στράτηγο κ. Κων/νο Οικονόμου, τον Προ
ϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Αντιστρά
τηγο κ. Αλέξανδρο Ζσυμπούλη, τον Δ/ντή
της Δ/νσης Τροχαίας του Αρχηγείου Ταξί
αρχο κ. Νικηφόρο Τζατζάκη, τον Δ/ντή της
Δ/νσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ταξί
αρχο κ. Βασ. Κωνσταντινίδη και τον Δ/ντή
της Δ/νσης Οικονομικών του Αρχηγείου
Ταξίαρχο κ. Γ. Κανέλλο, πραγματοποίησε
υπηρεσιακή επίσκεψη την 8η και 9η Ιουνί
ου στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Η
πείρου όπου είχε συναντήσεις με υπηρε
σιακούς παράγοντες, συνδικαλιστικές ορ
γανώσεις, βουλευτές και φορείς της Τοπι
κής Αυτοδιοίκησης.
•
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Δημήτριος Ευσταθιάδης εκπροσώπησε τον Πρωθυπουρ
γό και την Κυβέρνηση στις εορταστικές
εκδηλώσεις της επετείου της Μάχης της
Κρήτης που έγιναν στον Άγιο Νικόλαο την
21η Μαϊσυ.
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•
Ο Γεν. Γραμματέας του Υ. Δ. Τ. κ.
Δημήτριος Ευσταθιάδης πραγματοποίησε
υπηρεσιακή επίσκεψη την 25.5.2000 στην
Πάτρα και στην Τρίπολη όπου προήδρευσε συσκέψεων για θέματα δασοπροστασί
ας. Στις συσκέψεις συμμετείχαν ο Γενικός
Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Δυ
τικής Ελλάδας, ο Αστυν. Διευθυντής Αχαΐας, ο Γενικός Αστυν. Διευθυντής Περιφέ
ρειας Πελοποννήσου και ο Αστυν. Διευ
θυντής Τριπόλεως.
•
Ο Υπαρχηγός της Ελλην. Αστυνο
μίας Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Πλάκας
μετέβη την 7.6.2000 στη Χαλκιδική και
πραγματοποίησε σύσκεψη στον Πολύγυ
ρο με τη συμμετοχή του Γ.Α.Δ.Π. Κεντρι
κής Μακεδονίας, του Δ/ντή Α.Δ. Χαλκιδι
κής των Υποδ/ντών και Διοικητών όλων
των υπηρεσιών της Α.Δ. Χαλκιδικής. Επί
σης πραγματοποίησε συνάντηση με το
Νομάρχη Χαλκιδικής και το Δήμαρχο
Πολυγύρου επισκέφθηκε τους Δήμους
Κασσάνδρας και Παλλήνης και Αστυνο
μικές Υπηρεσίες της χερσονήσου Κασσανδρείας.
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Τ Ε Λ Ε Τ Η Α Π Ο Φ Ο ΙΤ Η Σ Η Σ ΣΤ Η
Σ Χ Ο Λ Η Ε Θ Ν ΙΚ Η Σ Α ΣΦ Α Λ Ε ΙΑ Σ

Πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημότη
τα η τελετή αποφοίτησης και η απονομή
Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων στους 34
ευδοκίμως αποφοιτήσαντες σπουδαστές
της 3ης εκπαιδευτικής σειράς 1999 - 2000
της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.
Στην τελετή παρέστη και απένειμε τα
Μεταπτυχιακά Διπλώματα η Αυτού Εξοχώτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Κωστής Στεφανόπουλος. Επίσης παρέστη
σαν ο Υπουργός Δημ.Τάξεως κ. Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης, εκπρόσωποι των κομμάτων,
ο Υπαρχηγός της Αστυνομίας Αντιστρά
τηγος κ. Γεώργιος Πλάκας, ο Γεν. Επιθεω
ρητής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Κων.
Οικονόμου, ο Δ/ντής της Αστυν. Ακαδημί
ας Ταξίαρχος κ. Σπυρ. Δράκος, άλλοι ανώ
τατοι και ανώτεροι αξιωματικοί του Σώ
ματος, εκπρόσωποι των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, Λιμενικού και Πυροσβε
στικού Σώματος οι Διοικητές των Σχολών
Αστ/κων και Αξ/κών, επίτιμοι Αρχηγοί
και Υπαρχηγοί του Σώματος, ο προϊστά
μενος της Θρησκευτικής μας Υπηρεσίας
και καθηγητές της Σχολής.

Ο Ρ Κ Ω Μ Ο Σ ΙΑ
ΝΕΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜ Ω Ν Β’

Πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου η τε
λετή ορκωμοσίας των είκοσι τριών νέων
Υπαστυνόμων Β’ του Τμήματος Επαγγελ
ματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνό
μων της εκπαιδευτικής περιόδου 1999 2000 στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επι
μόρφωσης της Νέας Φιλαδέλφειας. Στην
τελετή ορκωμοσίας παρέστη και επέδωσε
τα ξίφη ο Αρχηγός του Σώματος Αντι
στράτηγος κ. Ιωάννης Γεωργακόπουλος.
Στο παράρτημα της Σχολής Μετεκπαίδευ
σης και Επιμόρφωσης στη Θεσσαλονίκη
παρέστη και επέδωσε τα ξίφη ο Γενικός Αστυν. Διευθυντής Θεσσαλονίκης Υπο
στράτηγος κ. Ιωάννης Παναγόπουλος.
Στην τελετή ορκωμοσίας στη Ν. Φιλαδέλ
φεια παρευρέθησαν ο Δ/ντής της Αστυνο
μικής Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. Σπυρίδων
Δράκος και ο Διοικητής της Σχολής Αστυν. Διευθυντής Χρήστος Ασπρούδης..

®

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

U

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

Η Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ Κ Η
Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Η
Σ Υ Ν Δ ΙΑ Σ Κ Ε Ψ Η Β Α Λ Κ Α Ν ΙΚ Ω Ν
Κ Α Ι Π Α Ρ Ε Υ Ξ Ε ΙΝ ΙΩ Ν Χ Ω Ρ Ω Ν

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευ
νών ως η εθνική υπηρεσία εγκληματολογικής υποστήριξης των αρμόδιων Αρχών ε
πιβολής του νόμου, εντάχθηκε πριν από
λίγους μήνες ως ισότιμο μέλος του ευρω
παϊκού δικτύου εγκληματολογικών ινστι
τούτων (ENFSI).
Στην Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη του
ENFSI που πραγματοποιήθηκε πέρσι στη
Μόσχα, όπου συμμετείχε ο Ταξίαρχος Ιω
άννης Σκλάβος, έγινε αποδεκτό ως μέλος
του ENFSI και το Ινστιτούτο Ιατροδικαστι
κών και Εγκληματολογικών Ερευνών του

Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης. Πριν
από λίγο καιρό και στα πλαίσια του ENFSI
πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπο
λη η 1η Περιφερειακή Εγκλη ματολογική

Συνδιάσκεψη Βαλκανικών και Παρευξεινίων χωρών, στην οποία έλαβε με μέρος κα
τόπιν προσκλήσεως και η χώρα μας με σκο
πό να ενδυναμώσει την αποτελεσματικότη τα της συνεισφοράς στον τομέα της βελτί
ωσης των Εγκληματολογικών Ερευνών.
Στη συνδιάσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι
των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών της
Ρωσίας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας.
Το ανωτέρω Ινστιτούτο υπάγεται στο
Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης και
στο Τμήμα Βιοχημείας -DNA του τομέα
Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, υπεύ
θυνη είναι η Ελληνίδα Έρση Αμπατζή Καλφόγλου, η οποία έχει επισκεφθεί δύο
φορές τη ΔΕΕ της ΓΑΔΑ.
Αποτέλεσμα της ελληνικής συμμετοχής
είναι η αναβάθμιση της συνεργασίας των
ομολόγων Υπηρεσιών. Την ελληνική
πλευρά εκπροσώπησαν οι, Ταξίαρχος Ιω
άννης Σκλάβος, Αστυν. Υποδ/ντές Γρηγόριος Παπαγιάννης και Νικόλαος Ζωγρά
φος και ο Αστυν. Υποδ/ντής - Χημικός,
Χριστόδουλος Χριστοδουλής.
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Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε ΙΣ Δ Ο Κ . Α Σ Τ Υ Φ Υ 
Λ Α Κ Ω Ν Τ .Δ .Α . Κ Ο Μ Ο Τ Η Ν Η Σ

1. Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων
Κομοτηνής επισκέφθηκε η Συντονίστρια
του “Ελληνικού Συμβουλίου για τους πρό
σφυγες” διδάκτωρ της Νομικής του πανε
πιστημίου της Σορβόννης κα Αθανασία
Συκιώτου - Ανδρουλάκη και πραγματοποί
ησε διαλέξεις στους Δοκίμους για τους
σκοπούς και το έργο του Συμβουλίου και
για θέματα προσφύγων και ασύλου.
2. Για την ανάπτυξη του αθλητικού ιδε
ώδους διευκολύνθηκαν Δόκιμοι Αστυφύ
λακες και έλαβαν μέρος σε αγώνες Τε κβο - ντο, άρσης βαρών και ελευθέρας πά

λης εφήβων, τους οποίους πέτυχαν τις ε
ξής διακρίσεις: η Δ.Α. Αδαμαντία Ψαλλίδα
κατέλαβε την 1η θέση στο Πανελλήνιο
πρωτάθλημα Τε - κβο - ντο στην κατηγορί
α των 47 κιλών που πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα, ο Δ.Α. Γεώργιος Καραθανάσης κατέλαβε την 1η θέση στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας Ελπίδων άρ
σης βαρών Μακεδονίας - Θράκης στην κα
τηγορία των +105 κιλών που πραγματοποι
ήθηκε στη Θεσσαλονίκη, και ο Σταύρος

αξιωματικούς του Στρατού, ενώ προσφέρθηκαν δώρα και γλυκίσματα στους Έλλη
νες φρουρούς και σε έναν Τούρκο φρούριό
στην οριογραμμή της Γέφυρας Κήπων.
4.
Μετά από προαιρετικό έρανο συγκε
3.
Πραγματοποιήθηκε ημερήσια εκπαι ντρώθηκε το ποσόν των 100.000 δραχμών
δευτική εκδρομή των δευτεροετών Δοκί το οποίο προσφέρθηκε για την αγιογράφη
μων στο νομό Έβρου. Η εκδρομή περιλάμ ση του ναϊδρίου του Αγίου Γεωργίου που
βανε επίσκεψη στα Συνοριακά Φυλάκια με ανηγέρθη με δαπάνες της Τοπικής Διοίκη
την Τουρκία, Γέφυρας Κήπων και Καστα- σης Ι.Ρ.Α. Ροδόπης, εντός του περιβόλου
νέων. Έγινε πλήρης ενημέρωση από τους του Αστυνομικού Σταθμού Ασωμάτων.
Αργυρόπουλος κατέλαβε τη 2η θέση στους
αγώνες ελευθέρας πάλης εφήβων Κεντρι
κής Ελλάδας στην κατηγορία των 85 κιλών
που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα.

Τ Ρ ΙΤ Ο ΤΡΑ Π ΕΖΙ Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Σ
Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο Υ ΣΤ Α Θ ΕΡΟ ΤΗ ΤΑ Σ

Από 22 έως 26.5.2000 πραγματοποιή
θηκε στη χώρα μας στο αμφιθέατρο της
Γ.Α.Δ.Α σεμινάριο με θέμα: Τρίτο Τραπέ
ζι Ασφάλειας Συμφώνου Σταθερότητας
“Καταπολέμηση Οργανωμένου Εγκλή
ματος - Διαφθορά
Στο σεμινάριο έλαβαν μέρος αστυνομι
κοί από τις χώρες του Συμφώνου Σταθε
ρότητας (Αλβανία, Π.Γ.Δ.τ.Μ., Βουλγαρί
α, Ρουμανία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη).
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Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Ο Δ ΙΚ Η Σ
Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Σ Σ Τ Η Α Α Μ ΙΑ

Κατά το χρονικό διάστημα από 13 έως
και 15.5.2000 στα πλαίσια της 34ης Πα
νελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, η Α.Δ. Φθιώ
τιδας στέγασε και λειτούργησε για δεύτε
ρη συνεχή χρονιά το δικό της περίπτερο με
θέμα την οδική ασφάλεια.
Το περίπτερο επισκέφθηκαν εκπρόσω
ποι τοπικών φορέων και περίπου 150.000
άτομα απ’ όλη την Ελλάδα. Ο αριθμός των
παθόντων από τροχαία ατυχήματα είναι
πολύ μεγάλος και γίνεται κατανοητό ότι ο
ακήρυκτος πόλεμος της ασφάλτου θα πρέ
πει να σταματήσει, γι’ αυτό το σκοπό
χρειάζεται συνεχής και πλήρης ενημέρω
ση του κοινού, οδηγών και πεζών.
Το θέμα της έκθεσης καλύφθηκε με φω
τογραφικό υλικό, βίντεο, στατιστικά στοι
χεία, επισήμανση των επικίνδυνων σημεί
ων του οδικού δικτύου του νομού Φθιώτι
δας, επίδειξη στο κοινό της χρήσης και
λειτουργίας των συσκευών ελέγχου ταχύ
τητας, θορύβου οχημάτων και του ελέγχου
μέθης των οδηγών.
Αξιωματικοί της Τροχαίας ενημέρωναν
τους επισκέπτες παρέχοντας τις δέουσες ε
πεξηγήσεις και έντυπο υλικό κάνοντας α
νάλυση των στατιστικών στοιχείων.

Α ΓΩ Ν ΕΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ
Ε Ν Ο Π Λ Ω Ν Δ Υ Ν Α Μ Ε Ω Ν ΚΑΙ
Σ Ω Μ Α Τ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Σ

Με εξαιρετική επιτυχία διεξήχθησαν και
φέτος οι αγώνες σκοποβολής Ενόπλων
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στις
εγκαταστάσεις του σκοπευτηρίου ΚΕΒΟΠ
στο Χάίδάρι στο Εθνικό Σκοπευτήριο Βύ
ρωνα και στο σκοπευτήριο ΠΣΕ Μαλακάσας. Στους αγώνες έλαβαν μέρος άνδρες
και γυναίκες και το τελικό αποτέλεσμα αυ

τών των αγώνων θα αποτελέσει και το κρι
τήριο επιλογής για τη συγκρότηση της Ε
θνικής Ενόπλων που θα λάβει μέρος στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής
CISMH οργάνωση των αγώνων ανετέθη
στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας
υπό την εποπτεία του Ανωτάτου Συμβου
λίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων. Νι
κήτρια ομάδα στους άνδρες αναδείχθηκε
αυτή της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία
συγκέντρωσε 53 βαθμούς με δεύτερο το
Στρατό Ξηράς με 21 βαθμούς και τρίτο το
Λιμενικό Σώμα με 10 βαθμούς. Η Ελληνι
κή Αστυνομία επικράτησε και στις γυναί
κες με 54 βαθμούς με δεύτερο το Λιμενι
κό Σώμα και τρίτο τον Στρατό Ηηράς.
Α ποτελέσματα ανδρώ ν: πολεμικό τυ
φέκιο 300μ βολή ακρίβειας, 1ος ο Αρ-

χ/κας Πελοπίδας Ηλιάδης 2ος Αρχ/στής
Δημήτριος Στέφας και 3ος ο Υπαστυν. Β’
Βασίλειος Πλεξίδας. Π ιστόλι - περίστρο
φο, 1ος ο Υπαστυν. Β’ Διονύσιος Γεωργακόπσυλος 2ος ο Αστυνόμος Γεώργιος Δαβίλας και 3ος ο Λοχίας Ιωσήφ Καλφόπουλος.

Π ολεμικό τυφ έκιο 300μ ταχείας βολής,

1ος ο Αρχ/κας Πελοπίδας Ηλιάδης, 2ος ο
Αρχ/στής Δημήτριος Στέφας και 3ος ο Υ
παστυν. Β’ Βασίλειος Πλεξίδας. Π ιστόλι περίστροφ ο ταχείας βολής, 1ος ο Ανθ/μος
Παναγιώτης Φραγκουλίδης, 2ος ο Υπα
στυν. Β’ Διονύσιος Γεωργακόπουλος και
3ος ο Υπαστυν. Β’ Αθανάσιος Ασβεστάς.
Α π ο τ ελ έσ μ α τ α γ υ να ικ ώ ν: Τ υ φ έκ ιο
0,22 π ρ η νη δ όν 60 βολώ ν, 1η η Αρχ/λευ-

στής Αικατερίνη Μητροπούλου, 2η η Αν
θ/μος Ζαχαρούλα Μπίρη και 3η η Αστυφ/κας Αποστολία Μπενέκη. Π ιστόλι
σπορ 0,22, 1η η Αρχ/κας Ιωάννα Παρισι
ού, 2η η Αρχ/κας Βασιλική Λούντζη και
3η η Λιμενοφ/κας Περσεφόνη Καψή. Τυ
φ έκιο 022 τρ ιώ ν στάσεω ν 1η η Αρχ/κας
Βασιλική Παπαχρήστου, 2η η Ανθ/μος
Ζαχαρούλα Μπίρη, και 3η η Αστυφ/κας
Αποστολία Μπενέκη. Π ιστόλι 022 τα χεί
ας βολή ς, Ιη η Αρχ/κας Βασιλική Λού
ντζη, 2η η Αρχ/κας Ιωάννα Παρισιού και
3η η Κελευστής Αικατερίνη Αρσενοπούλου.
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2 ° Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΟ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ ΙΟ
ΙΑ Τ Ρ Ο Δ ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Η Σ & Τ Ο Ξ ΙΚ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατροδικαστικών Επιστημών και η Ελληνική Εταιρία Τοξικολογίας διοργανώνουν από 24 έως 26 Νοεμβρίου
2000 στο Πανεπιστήμιο Πειραιά το 2ο Συνέδριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και του Δήμου Πειραιά. Το Συνέδριο θα περιλαμβάνει κάθε είδος συνεδριακών δραστηριοτήτων, ό
πως ανακοινώσεις, στρογγυλά τραπέζια, θεσμικές αναπτύξεις, τμήματα πόστερς κ.α. και θα πλαισιώνεται από μια σειρά κοινωνικοπολιτιστικών εκδηλώσεων. Παράλληλα, έχουν προσκληθεί προσωπικότητες από το διεθνή επιστημονικό χώρο για να μεταφέρουν τη
δική τους πολύτιμη εμπειρία σε συνεργασία με τους Έλληνες συναδέλφους τους.
Η προσπάθεια αυτή έχει ξεκινήσει από έτους περίπου αλλά ουσιαστικά από τα τέλη Φεβρουάριου ε.ε., οπότε διενεργήθηκε το Ιο
Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα “Εξιχνίαση του εγκλήματος και συμβολή των Ιατροδικαστικών Επιστημών” στη Σχολή Εθνικής Ασφά
λειας, στο Μαρούσι, με τη συνεργασία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, που απέβλεπε στην ανάπτυξη συνεργασίας με τους φορείς
και τα άτομα, που εργάζονται στο χώρο των Ιατροδικαστικών Επιστημών.
Η συμμετοχή ειδικών που συνεργάζονται σε συναφή θέματα είναι ευπρόσδεκτη και στο 2ο Συνέδριο και θα συμβάλλει στην ανα
βάθμιση των κλάδων και την εμψύχωση των επιστημόνων και των συνεργατών τους, που υπηρετούν το γνωστό μακάβριο και άχαρο
αντικείμενο της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας. Ενόψη μάλιστα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, η ανάγκη αυτή καθίσταται
πιο επιτακτική και έτσι ένα τέτοιο συνέδριο πρέπει να συγκεντρώσει το πλείστο των ατόμων και φορέων που ασχολούνται με αυτό
το αντικείμενο (πληροφορίες Ιατροδικαστής Δημοσθένης Μπούκης, τηλ. 4131769, 4119316, 0977910181).
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, συμμετοχή στις κοινωνικές εκδηλώσεις
του Συνεδρίου και πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι υποχρεωτική για όλους τους συγγραφείς των υποβαλλομένων εργασιών και καλύπτει τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες εργασίες. Οι περιλήψεις των εργασιών θα πρέπει να κατατε
θούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά ή μέσω e-mail στη Γραμματεία του Συνεδρίου (Παπαδιαμαντοπούλου 4 και Βασ. Σοφίας, 115
28, Αθήνα, τηλ. 7487.587 & 7254.360) μέχρι 10 Σεπτεμβρίου.

Ο Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΟ Σ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ
Ν Ε Φ Ρ Ο Π Α Θ Ω Ν Σ Τ Η Ν Ο Λ Υ Μ Π ΙΑ 
Κ Η Λ Α Μ Π Α Δ Η Δ Ρ Ο Μ ΙΑ

Το μήνυμα της ζωής μετέδωσαν στον
κόσμο τα τέσσερα μέλη του Πανελληνίου
Συνδέσμου Νεφροπαθών υπό αιμοκάθαρ
ση ή μεταμόσχευση (Παναγιώτης Μαντέλος, Ιωάννης Σουλιώτης, Γεώργιος Καστρινάκης και Παναγιώτης Μπογιάκης),
οι οποίοι έλαβαν μέρος στη μεταφορά της
Ολυμπιακής φλόγας στις 20 Μαΐου 2000,
έπειτα από πρόσκληση της Ελληνικής Ο
λυμπιακής Επιτροπής, παίρνοντας στα χέ
ρια τους την ιερή δάδα με την ολυμπιακή
Φλόγα, στην Ραφήνα σε πανηγυρική τελε
τή στον εορτασμό των 104 χρόνων της Ο
λυμπιακής Φλόγας και μετέφεραν μαζί της
το κοινωνικό μήνυμα της ιδέας της δωρε
άς οργάνων σώματος από ανθρώπους που
έφυγαν από τη ζωή σε συνανθρώπους τους
που δίνουν τη μεγάλη μάχη με τη ζωή.
Μάλιστα για τον Παναγιώτη Μαντέλο ή
ταν η δεύτερη συνεχόμενη Ολυμπιάδα που
συμμετείχε ως λαμπαδηδρόμος.

Ποδοσφαιρικός αγώνας διεξήχθη πρόσφατα
στο Εθνικό Στάδιο του Πύργον Ηλείας μεταξύ
των ομάδων ΛΑ. Ηλείας και ΛΑ. Αχαιός. Τα έ
σοδα που συγκεντρώθηκαν από την πώληση
των εισιτηρίων διατέθηκαν στο Σύλλογο “Το
χαμόγελο τον παιδιού".
Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Αατνν.
Α/ντής Ηλείας Αημήτριος Παπαγεωργίον, εκ
πρόσωποι διαφόρων φορέων, Διοικητές Υπη
ρεσιών και πολλοί αστυνομικοί. ----------- ►
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Ο Ν Ε ΙΡ Ο
Κ Α Λ Ο Κ Α ΙΡ ΙΝ Η Σ Ν Υ Κ Τ Α Σ

Ως γνωστόν, το Υπουργείο Δημοσίας
Τάξεως έχει συγκροτήσει θεατρική ομάδα,
η οποία αποτελείται από αστυνομικούς και
πολιτικούς υπαλλήλους, με σκοπό τη ψυ
χαγωγία του προσωπικού και των συναν
θρώπων μας.
Όλα τα μέλη της ομάδας είναι ερασιτέ
χνες ηθοποιοί, οι οποίοι εκτός από τα επαγ
γελματικά τους καθήκοντα προσπαθούν με
πραγματικό μεράκι να υπηρετήσουν την
τέχνη και μέσω αυτής τους θεατές.
Ο Αστυνομικός στη σύγχρονη πραγμα
τικότητα γίνεται αποδέκτης όλων των κοι
νωνικών προβλημάτων και πέρα από τα
κύρια επαγγελματικά του καθήκοντα που
είναι η προστασία της ζωής, της περιουσί
ας και των δικαιωμάτων του πολίτη, έχει
ευαισθησίες, αγκαλιάζει το κοινωνικό σύ
νολο και προσδοκά την εμπιστοσύνη των
πολιτών, τη συνεργασία και την αναγνώρι
ση της προσφορά του.
Το "□ ν ε ιρ ο Κ α λ ο κ α ιρ ιν ή ς Ν ύκ τα ς" , εί
ναι η δεύτερη παράσταση που ανεβάζει η
θεατρική ομάδα του Υπουργείου. Ένα έρ
γο τελείως διαφορετικό σε κλίμα και ύφος
από την πρώτη τους δουλειά.
Μιλώντας για το έργο ο σκηνοθέτης της
παράστασης Αντώνης Διαμαντής τονίζει
ότι, αν και δύσκολο στην εκτέλεσή του, η
συγκεκριμένη επιλογή είχε ως σκοπό την
επαφή με τον ποιητικό λόγο του Σαίξπηρ,
για να δοθεί η ευκαιρία σ ’ όλα τα μέλη της
θεατρικής ομάδας να μελετήσουν την ο
μορφιά και το μεγαλείο του αναγεννησια
κού θεατρικού ύφους. Είναι πολύ σημαντι
κό για τα μέλη αυτής της ομάδας που έ
χουν όρεξη και πάθος για το θέατρο, να
μάθουν, να ερευνήσουν, να εξελιχθούν και
τα ίδια σαν άτομα μέσα από τη θεατρική
διαδικασία.
Όλοι οι συντελεστές της θεατρικής ομά
δας δούλεψαν πολύ σκληρά για να κατα
φέρουν να ανταποκριθούν στις ομολογουμένως μεγάλες απαιτήσεις του έργου και
να παρουσιάσουν ένα άκρως ικανοποιητι
κό αποτέλεσμα. Πέντε μήνες χρειάστηκαν
για τις απαραίτητε πρόβες και τις προετοι
μασίες ώστε όλα να είναι στην εντέλεια
και να κάνουν τον σκηνοθέτη να αναφω
νήσει με πλήρη ανακούφιση με το κλείσι
μο της αυλαίας “πιστέψτε με, αυτό που έ
γινε στη σκηνή δεν ήταν παρά όνειρο...”.
Η υπόθεση του έργου
“Σε ένα αρχοντικό της Αθήνας, ο άρχο
ντας Θησέας κάνει τις προετοιμασίες του
γάμου του με την Ιππολύτη. Ο Αιγέας, πα
τέρας της Ερμίας, η οποία είναι ερωτευμέ
νη με τον Λύσσανδρο, αρνείται να δώσει

την ευχή του και θέλει να την παντρέψει
με τον ευγενή Δημήτριο. Η φίλη της Ερμί
ας, η Ελένη, είναι ερωτευμένη με το Δημήτριο και τον διεκδικεί.
Δύο άρχοντες των ξωτικών, η Τιτάνια
και ο Όμπερον είναι σε διαμάχη για την
κηδεμονία του σκανδαλιάρη Πουκ.
Μέσα στο δάσος, μια ομάδα μαστόρων
(ανθρώπων του λαού) σχεδιάζουν μια πα
ράσταση θεατρική, ως έκπληξη για το γά
μο του βασιλιά τους Θησέα.
Όλοι σχεδόν μαγεμένοι από τον Πουκ
θα ζήσουν μια νύχτα όλο παρεξηγήσεις,
μέχρι το πρώτο φως της μέρας, οπότε λύ
νονται και τα μάγια και όλοι ζουν τον έρω
τά τους ευτυχισμένοι”.
Το έργο είναι διαχρονικό και από τα κα
λύτερα του Σαίξπηρ. Έχει παιχτεί αμέτρη
τες φορές και θα συνεχίσει να ανεβαίνει
στις ανά τον κόσμο θεατρικές σκηνές.

Η παράσταση που εδόθη από τη θεατρι
κή ομάδα του ΥΔΤ στο Δημοτικό Θέατρο
Πειραιά, ήταν απόλυτα επιτυχημένη και
δεν είχε να ζηλέψει πολλά από τις αντί
στοιχες επαγγελματικές. Οι ηθοποιοί έδω
σαν τον καλύτερο εαυτό τους, Τα υπέροχα
κουστούμια ήταν ευγενική χορηγία της Ε
θνικής Λυρικής Σκηνής. Το μακιγιάζ ειδι
κά μελετημένο για την παράσταση από τα
Ι.Ε.Κ.. Υγεία, καθώς και τα κτενίσματα,
που ήταν προσφορά της Σχολής Π. Αμά
ραντου.
Οι ηθοποιοί ερμήνευαν διπλούς και τρι
πλούς ρόλους, αλλάζοντας κουστούμια σε
ελάχιστο χρονικό διάστημα και ενώ οι θε
ατές απολάμβαναν την παράσταση, δεν
μπορούσαν να φανταστούν αυτό που γινό
ταν στα παρασκήνια, για να γίνονται όλα
την κατάλληλη χρονική στιγμή. Δεν είναι
καθόλου εύκολο να είσαι άρχοντας ή αρ-
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χόντισσα μέσα στα βελούδα και τα χρυσο
ποίκιλτα τη μία στιγμή και την αμέσως ε
πόμενη να μεταμορφώνεσαι σε ζητιάνο
ρακένδυτο και κουρελή, ξυπόλυτο και λε
ρό, να σέρνεσαι στο σανίδι και μετά από
λίγο να ξαναγίνεσαι άρχοντας με ύφος και
φορεσιά ανάλογη.
Το θέατρο είναι σχολείο, διδάσκει,
περνάει μηνύματα, πλάθει χαρακτήρες.
Στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχε πόλη
χωρίς θέατρο, που ήταν απαραίτητο συ
στατικό στοιχείο του πολιτισμού των
προγόνων μας και εμείς με τη σειρά μας
οφείλουμε να συνεχίσουμε αυτή την πα
ράδοση.
Η συμμετοχή του ΥΔΤ σ ’ αυτήν την
προσπάθεια είναι αξιέπαινη και πολύ εκτιμητέα γιατί προβάλλει μια άλλη πτυχή της
προσωπικότητας του Έλληνα Αστυνομι
κού. Μια πτυχή πρόκληση για τον πολίτη
που αρχίζει να τον βλέπει και να τον αντι
μετωπίζει διαφορετικά, να τον εμπιστεύε
ται και να τον αισθάνεται πλησιέστερα,
πιο ανθρώπινο.
Την παράσταση παρακολούθησαν ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ.
Γεώργιος Πλάκας, ο Διευθυντής Εκπαί
δευσης Αστυν. Διευθυντής κ. Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, η Διευθύντρια Δημοσί
ων Σχέσεων/ΥΔΤ κα Στυλιανή Σκουλάκη,
ο Αστυν. Διευθυντής της Διεύθυνσης Α
στυνομίας Πειραιά, η Μαρία Ψαθά και εκ
πρόσωποι του Ομίλου Φίλων Αστυνομίας
Πειραιά.
Ο ι συ ντελεστές του έργου

Σ κ ηνοθεσία, μουσική επιμέλεια: Α-

ντώνης Διαμαντής.
Βοηθός σκηνοθέτη : Ειρήνη Κουτσάκη
Σ παθογραφ ία: Αριστείδης Κόμης.
“Λ ύσ σα νδρος - Ξ ω τικ ό” : Αστυφ. Αθα

νάσιος Σταυρόπουλος.
“ Π άτος” : Ανθ/μος Παναγιώτης Δρό
σος.
“ Ε ρμία - Ξ ω τικ ό” : Π. Υ. Αριστέα Μάινα
“Τ ιτά νια ” : Αστυφ. Αικατερίνη Νικηφοράκη.
“ Ελένη - Ξ ω τικ ό” : Αρχ/κας Μαρία
Πετράκη.
“Δ η μ ή τριος - Ξ ω τικ ό” : Αστυφ. Αρι
στείδης Κόμης.
“Α ιγ έ α ς - Κ υδώ νη ς” : Αστυφ. Μιχάλης
Μπάστας.
“Ό μ π ερ ο ν - Β ελόνη ς” : Κωνσταντίνος
Καράτσιαλος.
“Θ η σέα ς” : Αστυφ. Νικόλαος Στεφά
νου
“ Ιππολύτη - Ξ ω τικ ό” : ΓΙ. Υ. Βασιλική
Μάνθου - Ρούσσου.
“ Π ουκ” : Πυρ/στης Βασ. Κουτσογεωρ-
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ΤΟ “Ω! ΤΙ Κ Ο Σ Μ Ο Σ Μ Α Μ Α ”
Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Δ Ο Κ . Α Ξ ΙΩ Μ Α Τ ΙΚ Ο Υ Σ

Θεατρική παράσταση δόθηκε πρόσφατα στο θέατρο ‘Όραμα” του γνωστού ηθο
ποιού Κώστα Πρέκα από ομάδα Δοκίμων της Σχολής Αξιωματικών.
Τη θεατρική ομάδα αποτελούσαν οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, Αθανάσιος Δακτυλούδης, Γεώργιος Μπράνης, Αναστασία Μυλωνά, Πέτρος Δεμερτζίδης, Νίκη Μεθενίτη,
Μιχάλης Μπαλτζής, Κωνσταντίνα Καραγιώργου, Χριστίνα - Άννα Πατσίδου, Νικόλα
ος Στάθης, Ιωάννης Χαρματζής και Ευμορφία Φωτιάδου.
Το έργο που παρουσιάσθηκε ήταν η κλασική φαρσοκωμωδία των'Ενεκεν και Βέμπερ
“Ω, τι κόσμος μαμά” σε διασκευή Γιώργου Κατσάμπη και σκηνοθεσία Κώστα Πρέκα,
το οποίο μέσα από την αριστουργηματική δράση και πλοκή μετουσιώνει χαρακτήρες
και καταστάσεις της ελληνικής μεσοαστικής τάξης.
Η πλοκή του έργου σε συνδυασμό με την υψηλή υποκριτική των “ηθοποιών”, κρά
τησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών που στο τέλος της παράστασης αντάμειψαν
με ασυγκράτητο χειροκρότημα την προσπάθεια όλης της ομάδας.
Την παράσταση παρακολούθησαν ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. Σπυρίδων Δράκος, η Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής Ταξίαρχος κ. Ρεβέκα Βέλλιου, ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών Αστυν. Διευθυντής
κ. Δημήτριος Χασιώτης, ο Υποδιοικητής της Σχολής Αξιωματικών Αστυν. Υποδιευθυ
ντής κ. Δημήτριος Γεωργόπουλος, ο Διοικητής του Τμήματος δοκίμων Υπαστυνόμων
Αστυνόμος Α’ κ. Λάμπρος Παππάς, καθηγητές της Σχολής, Αξιωματικοί, αντιπροσω
πείες μαθητών των Στρατιωτικών Σχολών, συγγενείς των Δοκίμων και οι Δόκιμοι.
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Η τρίκυκλη μοτοσικλέτα ΕΧ 3003 που κυ
κλοφόρησε για πρώτη φορά το έτος 1938 και
επί σειρά ετών υπήρξε πολύτιμο υλικά στα
χέρια Ελλήνων Αστυνομικών σε πολλές υπη
ρεσίες της Ελλάδος και στο Αλβανικά μέτω
πο. Από τα τέλη Απριλίου με εθελοντική προ
σφορά Αστυνομικών και χωρίς δαπάνες για
το Δημόσιο, αναπαλαιώθηκε και αποτελεί
πλέον μουσειακό υλικό της Σχολής Εθνικής
Ασφάλειας.
Με χαρά μάθαμε ότι από τη Σχολή γίνεται
προσπάθεια για την απόκτηση και άλλων δύ
ο συλλεκτικών οχημάτων μουσειακής αξίας,
που θα στεγαστούν επίσης στις εγκαταστά
σεις της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.

Στιγμιότυπο από τις φετινές παγκύπριες
εκδηλώσεις στην Λάρνακα όπου απεικονίζε
ται ο Αρχηγός της Κυπριακής Αστυνομίας με
παραστάτες τον Αστυν. Α/ντή Δ. Γεωργιάδη
και τον πρόεδρο του Φιλοαστυνομικού Συν
δέσμου Λάρνακας Ε. Πελεκάνο. Από το 1995
που ο Φιλοαστυνομικός Σύνδεσμος Κύπρου
θεσμοθέτησαν την ημέρα της εορτής της Αγί
ας Ειρήνης ως Ημέρα Τιμής και Μνήμης της
Αστυνομίας και των πεαόντων στο καθήκον,
όχι μόνο της Κυπριακής αλλά και της
Ελληνικής Αστυνομίας, οι διοργανούμενες
παγκύπριες τελετές έχουν την ολοένα και με
γαλύτερη αποδοχή του κόσμου με κύριο στό
χο την αναβάθμιση και βελτίωση των σχέσε
ων Αστυνομίας και Πολιτών την αναγνώριση
των αγώνων και θυσιών και την επαύξηση
της συναδελφοσύνης.

Στιγμιότυπο από την παράδοση επιταγής
100.000 δραχμών από το προεδρείο της τοπι
κή Διοίκησης Ιωαννίνων της Διεθνούς Ένω
σης Αστυνομικών (ΙΡΑ), για το συσσίτιο των
απόρων συμπολιτών της ενορίας του Ιερού
ναού Αγ. Νικολάου Κοπάνων.

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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"Χ Π Ο Κ Α θ Τ ΊΗ Χ β
ΧΓΧΘ Ο Ν

6Ν
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Χ Ο

Π Χ Ν Χ Ι, . , "

Η Α Θ Π ο Ο ικ ο υ μ ε ν ικ ό ς Π α τ ρ ιά ρ χ η ς κ . Β α ρ θ ο λ ο μ α ίο ς
ε υ λ ο γ ε ί τ ις ε ρ γ α σ ίε ς τ ο υ 1 6 ο υ Π α ν ε λ λ η ν ίο υ Σ υ ν ε δ ρ ίο υ
τ η ς Δ ιε θ ν ο ύ ς Έ ν ω σ η ς Α σ τυ ν ο μ ικ ώ ν .

ομβικής σημασίας γεγονός για τη
Διεθνή Ένωση Αστυνομικών (ΔΕΑ)
αλλά και υψίστη τιμή για το Σώμα
των Ελλήνων Αστυνομικών υπήρξε η παρου
σία στην Αλεξανδρούπολη, στις 19 Μαΐου
2000, της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχη
κ. Βαρθολομαίου στο 16ο Πανελλήνιο Συνέ
δριο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, τις
εργασίες του οποίου και ευλόγησε. Για πρώτη
φορά η σεπτή κεφαλή της Ορθοδοξίας, ο μει
λίχιος και γλυκύτατος ποιμήν, ο άνθρωπος
των “λεπτών διακρίσεων”, ο πνευματικός ηγέ
της με την οικουμενική προοπτική απευθύν
θηκε άμεσα στην αστυνομική οικογένεια, στα
μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών,
και μέσω αυτών στους αστυνομικούς όλου
του κόσμου.
Το Συνέδριο της Αλεξανδρούπολης υπήρξε
γεγονός ξεχωριστής σημασίας για όλους μας.
Το απόγευμα της 19ης Μαΐου στο Πνευματικό
Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρού
πολης παρουσία των τοπικών αρχών, του εκ
προσώπου του Αρχηγού του Σώματος Γενικού δώσουν μία νέα - δημιουργική μορφή στα
Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρειας Ανατ. προβλήματα, στις αναζητήσεις μας και στις
Μακεδονίας - Θράκης υποστρατήγου Νικολά προτεραιότητες... τις προσωπικές, τις επαγ
ου Ζαπαρτίδη και αντιπροσώπων των Εθνι γελματικές, τις ηθικές μας!!!..
κών Τμημάτων της ΔΕΑ από τις γειτονικές
Σας καλωσορίζω όλους στην Αλεξανδρού
χώρες άρχισαν οι εργασίες του Συνεδρίου. Ο πολη της θάλασσας.
πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης της Αλεξαν
Εδώ που οι άνθρωποι από διαφορετικές
δρούπολης κ. Νικόλαος Ντούσκας καλοσώρι- φυλές και θρησκείες καταφέρνουν και ζουν
σε την ΑΘΠ και τους συνέδρους με μια μεστή, ειρηνικά, ευτυχισμένα... απολαμβάνοντας δη
συγκινητική και “οικουμενικών οριζόντων” ο μοκρατία - ισονομία - μόρφωση, δείγματα πο
μιλία.
λιτισμού.
"Εδώ στην Αλεξανδρούπολη”, είπε ο κ.
Καλωσορίζω εσάς που ήρθατε κοντά μας
Ντούσκας, “σε μιαν ανοιξιάτικη στιγμή, σε γιατί πιστεύετε πως η ειρηνική συνεύρεση
μιαν καινούργια αφετηρία στις σχέσεις πολίτη των ανθρώπων δημιουργεί πάντοτε προοπτι
και Αστυνομίας σ ’ ένα κομβικό σημείο για κή σταθερότητας - ηρεμίας - προόδου... ”.
τους γύρω πολιτισμούς... σε μια νέα πορεία
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Πρόεδρος του
με την γείτονα - φίλη Τουρκία που και για Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της ΔΕΑ κ.
τους δύο λαούς κρύβει πιστεύουμε μιαν ανα Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, ο οποίος
γέννηση... Εδώ, απόψε ας δούμε όλα εκείνα απευθυνόμενος προς τον Οικουμενικό Πα
που μας ενώνουν, όλα εκείνα που μπορούν να τριάρχη τόνισε μεταξύ άλλων:

Κ
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"... Με την πολύμορφη δραστηριότητά της
η ΑΕΑ επιδιώκει μεταξύ άλλων τη δημιουργί
α σχέσεων φιλίας και την ανάπτυξη πνεύμα
τος αλληλεγγύης αμοιβαίας εξυπηρέτησης και
βοήθειας μεταξύ των αστυνομικών σε εθνική
και παγκόσμια κλίμακα. Μέσο έξοχο και υ
πέροχο, με το οποίο υλοποιούνται οι ανωτέ
ρω σκοποί είναι η αγάπη... Αλλά η αγάπη ως
έννοια, αρετή και συναίσθημα θείας δωρεάς,
δεν μπορεί να τεθεί σε όρια ταξικών κοινωνι
κών προσδιορισμών με συνέπεια περιχαρα
κώσεις και αποκλεισμούς. Ετσι, εμείς οι Ελ
ληνες αστυνομικοί, διακονούντες στον αρχέγονο αυτό κοινωνικό θεσμό και από τα ιδεώ
δη της Ενωσής μας, προσπαθούμε όχι μόνον
να καλλιεργούμε τους ανωτέρω δεσμούς με
ταξύ μας αλλά συγχρόνως να αναπτύσσουμε,
με οδηγό και μέσο την αγάπη, σχέσεις κατα
νόησης, εξυπηρέτησης και συμπαράστασης
προς όλους τους συνανθρώπους μας στον κοι
νωνικό μας περίγυρο. Πώς είναι άλλωστε δυ
νατόν να ορίζεσαι να προστατεύεις τους πολί
τες της χώρας ευσυνειδήτως και ευόρκως, αν
δεν τους αγαπάς; ”
Τελειώνοντας την ομιλία του ο κ. Παπακων
σταντίνου προσκάλεσε στο βήμα την ΑΘΠ τον
Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος απηύθυνε
μιαν εμπνευσμένη ομιλία στους παρευρισκόμενους αστυνομικούς, μια ομιλία που σπάνια
έχει την τύχη να ακούσει κανείς. Είπε μεταξύ
άλλων η ΑΘΠ:
“Δια τους ανωτέρω και πολλούς άλλωυς
λόγους, τους οποίους καλύτερον πάντων υμείς
οι αστυνομικοί γνωρίζετε προσλαμβάνει σταθερώς αύξουσαν σημασίαν ο βαθμός αμοιβαί
ας εμπιστοσύνης μεταξύ του αστυνομικού και
της κοινωνίας, την οποίαν υττηρετεί. Η κοινω
νία συνολικώς αλλά και έκαστος πολίτης α
παιτεί σεβασμόν και κατανόησιν από τον α
στυνομικόν. Ακόμη και ο παραβάτης απαιτεί
συμπάθειαν και γίνεται πλέον ευάγωγος όταν
τυγχάνει αξιοπρεπούς και συμπαθούς μετα-

χεψίσεως. Εχει όμως παραλλήλως και ο α
στυνομικός δικαίωμα να αναμείνει και να α
ξιώνει σεβασμόν του προσώπου και του έργου
αυτού εκ μέρους των ατόμων και του κοινωνι
κού συνόλου. Α λλ’ αυτός επέρχεται ε π ’ αμοιβαιύτητι, διότι το πρώτον αίσθημα του πολίτου
έναντι του αστυνομικού είναι ο φόβος. Αια να
μετατραπεί εις σεβασμόν και συμπάθειαν,
πρέπει ο αστυνομικός, οσάκις είναι δυνατόν,
να εκδηλώνει το ανθρώπινον πρόσωπόν του.
διότι του προς τον αστυνομικόν ήθος και η φι
λάνθρωπος διάθεσις αυτού, δηλαδή η εκτέλεσις και του πλέον σκληρού καθήκοντος με
πνεύμα συμπάθειας προς τον θιγόμενον, γεγο
νός το οποίον συνιστά τον αυτοσεβασμόν του
αστυνομικού. Και αυτός ο αυτοσεβασμός είναι
συνάρτησις και καρπός πολλών παραγόντων.
Προέχουν δε μεταξύ αυτών αι εσωτερικαί δυ
νάμεις, ο πλούτος των δεξιοτήτων και των α
ρετών, το ανώτερον, ως ελέχθη, ήθος και η φι
λάνθρωπος διάθεσις αυτού, αίτινες οπλίζουν
την ψυχήν, τονώνουν το φρόνημα, φωτίζουν
την σκέψιν, ευαισθητοποιούν την συνείδησιν...
Εις το σημείον τούτο είναι ανάγκη, όπως
διευκρινήσωμεν καίριόν τι ζήτημα, εκ της ορ
θής αντιλήψεως του οποίου μεγάλως εξαρτάται ο σεβασμός και ο αυτοσεβασμός, περί του
οποίου ωμιλήσαμεν προηγουμένως, καθώς
και η εν γένει εκτίμησις της εν της κοινωνία
θέσεως και της αποστολής του αστυνομικού.
Κατά το ανθρώπινον κρίνοντες τα της εννόμου συνταγματικής τάξεως του δημοκρατικού

3»
Ο Πρόεδρος τον Εθνικόν Τμήματος της ΙΡΑ
κ. Κων/νος Παπακωνοταντίνον.

πολιτεύματος, λέγομεν συνήθως, ότι πάσα ε
ξουσία από του λαού παρέχεται και εις την υ
πηρεσίαν του λαού αποβλέπει. Γνωρίζομεν,
εν τούτοις, οι χριστιανοί, ότι πέραν και υπεράνω των ανθρωπίνων κανόνων ευρίσκεται ο
νόμος και η πρόνοια του Θεού, προς τον Ο
ποίον λογοδοτεί τελικώς πας όστις έχει και α
σκεί εξουσίαν επί των ανθρώπων. Περί της ε
ξουσίας ταύτης ομιλεί ο Απόστολος Παύλος

εις την προς Ρωμαίους Επιστολήν αυτού. Και
αναγορεύει τους φορείς της εξουσίας εις δια
κόνους του Θεού γράφων μεταξύ άλλων: Οι
άρχοντες, τουτέστιν οι την εξουσίαν έχοντες,
προκαλούν φόβον εις τους εργαζομένους όχι
το αγαθόν, αλλά το κακόν, θέλεις να μη φοβήσαι την εξουσίαν; "το αγαθόν ποιεί" και η ε
ξουσία θέλει επαινέσει σε. “Θεού γαρ διάκο
νός εστι σοι εις το αγαθόν ” (Ρωμ. 13, 3-4).
Φορείς εξουσίας είσθε και υμείς οι αστυνο
μικοί. Και εν τη ανωτέρω εννοία είσθε όχι μό
νον φύλακες των νόμων του άστεως, αλλά πο
λύ περισσότερον διάκονοι αυτοί του θεού. Ο
ποία τιμή! Οποία ευθύνη!
Ως διάκονοι του Θεού καλείσθε, ίνα και υ
μείς ως και πάντες οι αγαπώντες τον Θεόν
και σεβόμενοι την εικόνα Αυτού, τον άνθρω
πον, αποβλέπητε εις το αγαθόν εν παντί.
Προς τούτο έχετε πρωτίστως ανάγκην του με
γάλου χαρίσματος της διακρίσεως, μάλιστα
κατά την αντιμετώπιση’ διλημματικών κατα
στάσεων και δυσδιάκριτων εκφάνσεων της
ανθρώπινης αδυναμίας και τραγικότητος.
Προς την κατεύθυνση αυτήν ενθαρρύνει α
σφαλώς το λεκτικόν έμβλημα της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών έμβλημα της Διεθνούς
Ενώσεως Αστυνομικών “ΥΠΗΡΕΤΩ ΑΙΑ
ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ". Επί πλέον και πέραν ταύτης,
η φιλάνθρωπος παράδοσις του Γένους ημών
των Ορθοδόξων Ελλήνων γνωρίζει καλώς, ό
τι ο ανθρώπινος νόμος, καίτοι κατά χρέος σε
βαστός υπό πάντων, δεν καταργεί το έλεος,
την ευσπλαγχνίαν, την συμπάθειαν, την υπο
μονήν, την καρτερίαν, την κατανόηση, την α
γάπην, ήτις εστίμέτρον πάντων...
Μετά το πέρας της ομιλίας του ο Οικουμε
νικός Πατριάρχης κήρυξε και ευλόγησε τις ερ
γασίες του συνεδρίου. Στη συνέχεια στο βήμα
ανήλθε ο επιχώριος μητροπολίτης κ. Άνθιμος,
ο οποίος, όντας και ο κύριος ομιλητής της
βραδιάς, αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή
του αστυνομικού θεσμού στην Ελλάδα και επισήμανε τα προβλήματα του σύγχρονου α
στυνομικού έργου.

Η εκδήλωση έκλεισε με δείπνο στον ο
ποίο παρεκάθησαν η ΑΘΠ, ιεράρχες του
Οικουμενικού Θρόνου και της Βόρειας Ελ
λάδας και οι τοπικές αρχές. Ο Πατριάρχης
μας απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους αστυνομικούς τόνισε μεταξύ άλλων:
“αναμιμνησκόμενοι του παρελθόντος και
βλέποντες το παρόν, οραματιζόμεθα το απώτατον μέλλον, κατά το οποίον οι αστυνο
μικοί ως οι άγγελοι θα διευθύνουν, άγιοι
πλέον οι ίδιοι, τους χορούς των αγίων, οι ο
ποίοι θα δοξολογούν τον Θεόν. Πράγματι ο
κόσμος επλάσθη υπό του Θεού δια την χα
ράν και τείνει προς την εκπλήρωση του
σκοπού του, διερχόμενος βεβαίως μέσω
πολλών συγκρούσεων και αντιθέσεων, δια
να δοκιμασθεί η θέλησις εκάστου και η α
γάπη του προς το αγαθόν ”,
Την επόμενη ημέρα, 20 Μάΐου, ολοκλη
ρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Πανελληνίου
Συνεδρίου της ΔΕΑ, ενός Συνεδρίου επιτυ
χημένου, το οποίο αποτελεί πρόκριμα για το
επόμενο που θα γίνει στη Σάμο το Μάϊο του
2001 .

Αξίζουν λοιπόν θερμά συγχαρητήρια
στην Τ.Δ. της Αλεξανδρούπολης για την ά
ψογη από κάθε πλευρά διοργάνωση της εκ
δήλωσης. Το Δ.Σ., αλλά και όλα τα μέλη
της, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, στε
ρήθηκαν για δυο μήνες τις οικογένειές τους
για να φτάσουμε στο θαυμάσιο αυτό αποτέ
λεσμα.
Η στήλη, όμως, είναι υποχρεωμένη να ευ
χαριστήσει τους Διευθυντές των Αστυνομι
κών Διευθύνσεων Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, τον παλαιό δάσκαλο και φίλο
Α/Δ Γιώργο Αλλοίμονο, αλλά και τους συνα
δέλφους του ακριτικού νομού για την απε
ριόριστη βοήθεια που παρείχαν.
□

Αστυνόμος Β' Κων. Αανονσης
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Υπό την προεδρία του Αντι
στράτηγου της Ελληνικής Α
στυνομίας Αλέξανδρου Ζουμπούλη και τη συμμετοχή των
Υποστρατήγων, Παύλου Ρούμπη, Σταύρου Ρούμπου, Ηλία
Παπαευθυμίου και Φώτη Νασιάκου, συνήλθε το Ανώτερο
Συμβούλιο Κρίσεων Αξιωμα
τικών και έκρινε τους Αστυνό
μους Α’.
Στο βαθμό του Α σ τυ νο μ ι
κού Υ π οδ ιευ θυ ντή , για την

κάλυψη των κενών οργανικών
θέσεων, προήχθησαν οι: Ευ
στάθιος Ζούμπος, Βασίλειος
Σερδάρης, Βασίλειος Αμαξόπουλος, Ιωάννης Ράμμος, Γε
ώργιος Καλάίτζάκης, Βασί
λειος Πασίσης, Αντώνιος

Μπαμιατζής,
Χαράλαμπος
Μουρατίδης, Παναγιώτης Γεωργόπουλος,
Παναγιώτης
Γκράνας, Λεωνίδας Πολύδω
ρας, Ευάγγελος Σίμος, Πέτρος
Κουράκος, Ευάγγελος Μοσχονάς, Παναγιώτης Τσιανάκας,
Νικόλαος Χατζηδημητριού, Ηλίας Νικολόπουλος, Ιωάννης
Μπούτσικας, Απόστολος Κο
ντοδήμος, Μιχαήλ Γιάνναρος,
Γεώργιος Αργυρακόπουλος,
Σταύρος Μητακίδης, Σωτήριος
Πελώνης, Νικόλαος Μισίδης,
Αντώνιος Γαλανός, Ιωάννης
Πιταροκοίλης, Ευστράτιος Σαπίδης, Βασίλειος Λουράκης,
Αθανάσιος
Αντωνόπουλος,
Δρόσος Μπουγούδης, Χρήστος Φράγγος, Χρήστος Τσοβόλας, Ιωάννης Δημητρακόπουλος, Δημήτριος Πανόπου-

Βελτίωση των σχέσεων Ελληνικής Αστυνομίας και Πολιτών
Ενημέρωση των πολιτών για την πορεία των υποθέσεών τους
Σε επείγουσα διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου κ. Ιωάννη Γεωργακόπουλου προς όλες τις αστυνο
μικές υπηρεσίες, αναφέρεται ότι -με στόχο τη γενικότερη βελτίωση των σχέσεων Ελληνικής Αστυνομίας και Πολιτών- αποδίδεται ι
διαίτερη σημασία και σπουδαιότητα στην ενημέρωση των πολιτών για την πορεία των υποθέσεών τους και συνιστάται στους Ανώτα
τους Αξιωματικούς να παρακολουθούν με την ανάλογη προσοχή τις όλες ενέργειες των υφιστάμενων υπηρεσιών και κατά τις προβλεπόμενες επιθεωρήσεις το αντικείμενο αυτό να αποτελεί βασικό σημείο ελέγχου και αναφοράς.
Το πλήρες κείμενο της διαταγής έχει ως εξής:
“Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της οργανωτικής δομής και λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας,
επιδιώκει την αλλαγή της γενικής της εικόνας με την εφαρμογή σύγχρονων αρχών, μεθόδων και διαδικασιών, για την καλύτερη εξυπηρέ
τηση των πολιτών και τη δημιουργία και ανάπτυξη σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης, υπευθυνότητας και συνεργασίας ανάμεσά τους.
Η επιδίωξη και προσπάθεια αυτή, το τελευταίο χρονικό διάστημα δυσχεραίνεται από διάφορα περιστατικά που δημοσιοποιήθηκαν και
έγιναν αφορμή να δημιουργηθεί αρνητική εικόνα για την Ελληνική Αστυνομία και το έργο των Αστυνομικών, όταν πολίτες κατήγγειλαν
ποικιλοτρόπως Αστυνομικές Υπηρεσίες ότι “ενώ απευθύνθηκαν για υποθέσεις τους αστυνομικού ενδιαφέροντος σ' αυτές, δεν εκδηλώθη
καν οι επιβαλλόμενες ενέργειες και οι επιληφθέντες αστυνομικοί αδιαφόρησαν ”,
Τα περιστατικά αυτά δεν πρέπει να επηρεάζουν αρνητικά τους Αστυνομικούς μας αλλά αντίθετα να θεωρούνται ως αφορμή και κίνη
τρο δημιουργικής δράσης, καθόσον το “έργο ” της Ελληνικής Αστυνομίας, ως εκ της φύσεως του αντικειμένου της είναι αθόρυβο και αφα
νές και δεν μπορεί να είναι γνωστό στους πολίτες αν δεν έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις πραγματικές του διαστάσεις.
Τα περιστατικά αυτά ήταν ως επί το πλείστον μεμονωμένα και υπερτιμήθηκαν είτε για λόγους εντυπωσιασμού είτε από έλλειψη γνώσεως του αντικειμένου, καθόσον για το σύνολο σχεδόν των καταγγελλομένων περιπτώσεων των οποίων έγινε αποδέκτης το Υπουργείο Δη
μόσιας Τάξης και εξετάσθηκαν αρμόδια, αποδείχθηκε ότι είχαν εκδηλωθεί οι απαιτούμενες δικονομικές και αστυνομικές ενέργειες, πλην
της πληροφόρησης του ενδιαφερομένου για την πορεία - εξέλιξη της υπόθεσής του.
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή “το κτίσιμο της ευνοϊκής εικόνας για την Ελληνική Αστυνομία" στη συνείδηση των πολιτών αποτελεί
τον πιο δύσκολο και αποφασιστικό στόχο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις αυτής της κατάστασης και να ενισχυθεί το αίσθημα ευθύνης που έχουμε απέναντι στους πολίτες, στο εξής κάθε περίπτωση υπόθεσης των πολιτών που απευθύνεται στις α
στυνομικές υπηρεσίες (διάπραξη εγκλημάτων, ατυχήματα ή άλλα συμβάντα αστυνομικού ενδιαφέροντος) πρέπει να εξετάζεται χωρίς χρο
νοτριβή και ευθύς ως περατωθούν οι δικονομικές - αστυνομικές ενέργειες και διαβιβασθεί η υπόθεση στον αρμόδιο Εισαγγελέα ή αρχή,
να ενημερώνεται απαρέγκλιτα ο ενδιαφερόμενος για την εξέλιξή της, έγγραφα ή προφορικά ανάλογα με την περίπτωση, αναγνωρίζοντας
κα τ’ αυτό τον τρόπο και έμπρακτα “το δικαίωμα της πληροφόρησής του”.
Σε περίπτωση που απαιτηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθούν οι δικονομικές - αστυνομικές ενέργειες, ο ενδιαφερόμε
νος πρέπει να ενημερώνεται κατά διαστήματα από το Διοικητή της Υπηρεσίας ή τον υπεύθυνο χειριστή της υπόθεσης για την πορεία της.
Για την έγγραφη ή προφορική ενημέρωση του ενδιαφερομένου, θα ενημερώνεται ο σχετικός φάκελος της υπηρεσίας.
Επισημαίνεται ότι οι χειριστές των υποθέσεων αυτών πρέπει να έχουν κατά νου την υποχρέωση της τήρησης απόλυτης εχεμύθειας, την
αρχή του άρθρου 241 του Κ.Π.Α. "περίμυστικότητας της προδικασίας” και το βασικό αξίωμα του Δικαίου ότι "κάθε άνθρωπος τεκμαίρεται αθώος, μέχρις ότου κηρυχθεί ένοχος".
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λος, Σταύρος Ζωτάκης, Πολύ
καρπος Δημητρόπουλος, Δημήτριος Παπαγιάννης, Σωτή
ριος Μαλιδάκης, Πολυδεύκης
Καλφόπουλος, Παναγιώτης
Σπυρόπουλος, Λεωνίδας Τσώλης, Δημοσθένης Λαζαρίδης,
Γεώργιος Ανδρουτσόπουλος,
Παναγιώτης Γκουβεντάρης,
Ευάγγελος Βάχλας, Ιωάννης
Γκοτσίνας, Γρηγόριος Γούργουλης, Θεόδωρος Κάτσιαρης,
Χρηστός Δεμερτζής, Ελευθέ
ριος Ψυχογιός, Στέργιος Αποστολίδης, Γεώργιος Χόνδρος,
Γρηγόρης Δουμεντζιάνος, Ιω
άννης Μαυρέλης, Γ εώργιος
Λάππας, Στέφανος Διγώνης,
Αντώνιος Καλαϊτζάκης, Δημήτριος Κότσαρης, Γεώργιος Ξυνός, Κωνσταντίνος Ταχτσίδης,
Χρηστός Μακρής, Αριστείδης
Μπουρνάκας, Ζήσης Μαραγκοζούδης, Γεώργιος Ντόβολος, Δημήτριος Σταφυλάς, Α
ντώνιος Προεστάκης, Κυριαζής Σκλαβούνος, Παναγιώτης
Τατάκης, Θεόδωρος Ψυχάρης,
Μαργαρίτης Ντομάζης, Δημήτριος Κάντας, Βασίλειος Μάλλιος, Αναστάσιος Κατσίρος (υ
πηρεσία γραφείου), Νικόλαος
Αναγνωστόπουλος (υπηρεσία
γραφείου), Γεώργιος Καζακίδης, Ευυστάθιος Γκαγκαρέλλης, Νικόλαος Αθανασιάδης,
Σπυρίδωνας Γεωργίου, Κων
σταντίνος Σολδάτος, Γεώργιος
Αέκκας, Χρήστος Διάκος, Θε
όδωρος Κορμιστινός, Κωνστα
ντίνος Τζάλλας, Στέφανος
Κουμεντάκης, Στέφανος Σιαψαλάκης, Χαράλαμπος Γούλας, Απόστολος Παπαγιάνης,
Γεώργιος Χρούσος, Ιωάννης
Θεολογίτης, Βασίλειος Τραούδας, Ιωάννης Μάρκου, Γεώρ
γιος Δουλγέρης, Ιωάννης Τιμπλαλέξης, Νικόλαος Μπίκος,
Διονύσιος Μπουλούτας, Πα
ναγιώτης Σδρόλιας, Γεώργιος
Σαξώνης, Αρτέμιος Πουρνάρας, Παναγιώτης Αναγνωστό
πουλος, Ιωάννης Φτεργιώτης,
Γεώργιος Καραμπούτης, Θεό
δωρος Μπέλλος, Διονύσιος
Παγάνης, Ευάγγελος Δημητρόγλου, Γεώργιος Γ κότσης,
Πασχάλης Κήττας, Ιωάννης
Μπαλαμάτσιας,
Νικόλαος
Μέρδης, Κωνσταντίνος Βαλκανιώτης,
Αθανάσιος
Μπατράς, Δημήτριος Δουρά-

ντος, Χρήστος Γαβράς, Πέτρος
Μούγιος, Δημήτριος Γκούνης,
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος,
Γεώργιος Δολαψάκης, Ιωάν
νης Αθιανός, Ιωάννης Γιαννάκης, Βασίλειος Βραχάς, Χρή
στος Παληοκώστας, Ιωάννης
Γεωργοκώστας, Κωνσταντίνος
Γεωργαντάς, Νικόλαος Πάλλας, Ιωάννης Χαρούδης, Γε
ώργιος Αθανασίου, Γεώργιος
Γ εωργόπουλος, Ναπολέων Θεοδωρής, Δημήτριος Κοντόπουλος, Άρης Μποτζατζής, Ιωάν
νης Τάκος, Θεόδωρος Τρυφέρης, Κωνσταντίνος Σακκάς, Α
θανάσιος Μπουντούρης, Περι
κλής Τσιάκος, Γεώργιος Τσεκούρας, Ζαχαρίας Κορνηλάκης, Γεώργιος Καρβέλας, Γε
ώργιος Βανδουλάς, Γεώργιος
Κάρλος και Κωνσταντίνος Καλοδήμος.
Επίσης προάγονται στο
βαθμό του Αστυνομικού Υ
ποδιευθυντή οι Αστυνόμοι Α’
Υγειονομικού, Γεώργιος Ξηρογιάννης, Αθανάσιος Μπαδέκας, Τηλέμαχος Ζήσης, Γεώρ
γιος Πουλιανός, Ζαχαρίας Ανδρεαδάκης, Βασίλειος Τζαλοκώστας, Ιωάννης Μωραϊτης,
Ιωάννης Ταχματζίδης και Χρή
στος Παππάς και ο Αστυνόμος
Α’ Εγκληματολογικών Εργα
στηρίων Χριστόδουλος Χριστοδούλης.
Προάγονται στο βαθμό του
Αστυνομικού Υποδιευθυντή
εκτός οργανικών θέσεων ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρα
τείας, λόγω συμπληρώσεως
35ετούς πραγματικής και συ
ντάξιμης υπηρεσίας και τίθε
νται εκτός υπηρεσίας οι Αστυ
νόμοι Α’ Γενικών Καθηκό
ντων, Νικόλαος Ράντζος, Γε
ώργιος Γιανναδάκης και Δημήτριος Ματωνάκης.
Επίσης προάγεται στο βαθ
μό του Αστυνομικού Υπο
διευθυντή εκτός οργανικών
θέσεων ενόψει αποστρατείας
ύστερα από αίτησή του και τί
θεται εκτός υπηρεσίας ο Αστυ
νόμος Α’ Γενικών Καθηκόντων
Αλέξιος Ξανθάκος.
Τέλος, τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με το βαθ
μό που κατέχει και εγγράφεται
στο στέλεχος της εφεδρείας ο
Αστυνόμος Α’ Γενικών Καθη
κόντων Γεώργιος Ραγιάς.
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Διαθέτουμε πλήρη σειρά αμορτισέρ
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Προάγονται στο βαθμό του
Αστυνόμου Α’ ανεξάρτητα α
πό την ύπαρξη κενών οργανι
κών θέσεων οι κατωτέρω Α
στυνόμοι Β ’ Γενικών Καθηκό
ντων Παραγωγικής Σχολής:
Θεόδωρος Γιώτης, Ανθή Φωτοπούλου, Δέσποινα Κρέπη,
Βάιος Χονδρός, Ιωάννης Ανδρέου, Νικόλαος Σταυρακάκης, Μαρία Ζαφειροπούλου,
Δημήτριος Γαλάτουλας, Ευαν
θία Ντεληνικολή, Γεώργιος
Χήτας, Ασημίνα Ξιφαρά, Ανα
στάσιος Λάσκαρης, Ιωσήφ Καμπανάκης, Αθανάσιος Νταβλούρος, Φωτεινή Παπαπολύζου, Παναγιώτης Μάνθος, Δημήτριος Γκολφινόπουλος, Γε
ωργία Ζιαννή, Κωνσταντίνος
Σφενδουράκης, Αναστάσιος Αποστολίδης, Νικόλαος Ζαφει
ριού, Πόπη Ράντζου, Παναγιώ
της Σολωμάκος, Ζωή Θεοφιλάτου, Παναγιώτης Γκλαβάς,
Ιωάννα Πανταζέλου, Ηλίας
Ζάχος, Ιωάννης Ααφτσίδης,
Δημήτριος Κουράκος, Βασί
λειος Δημητριάδης, Κωνστα
ντίνα Μπασούκου, Εμμανουήλ
Δουπεϊδης, Παναγιώτης Κριάλης, Ευάγγελος Βενέτης, Από
στολος Κασκάνης, Κωνσταντί
νος Χαμπεσής, Μιχαήλ Τσοντάκης, Παντελής Αλεξάκης,
Δημήτριος Μπέττας, Βασί
λειος Δαλιάνης, Σωκράτης
Μπαζίγος, Γεώργιος Γλυκοφρύδης, Σωτήριος Μωυσίδης,
Βασίλειος Σεργάνης, Κωνστα
ντίνος Χρυσανθίδης, Κωνστα
ντίνος Σαπέρας, Δημήτριος
Σοφιός, Νικόλαος Προκοπάκης, Αριστείδης Σωτηριάδης,
Γεώργιος Διαμαντής, Ιωάννης
Κυρίτσης, Γεώργιος Σαλαμάγκας, Ιωάννης Σταυρακάκης,
Παναγιώτης
Κορδονούρης,
Δημήτριος Καραδήμας, Ηλίας
Γκέκας, Παναγιώτης Σιούτης,
Ιωάννης Χρόνης, Κωνσταντί
νος
Τσούγκος,
Σωτήριος
Μπουκόνης, Χρήστος Μουρελάτος, Εμμανουήλ Τριγώνης,
Γαβριήλ Αρβαλής, Αντωνία
Ανδρεάκου, Αγαθοκλής Κανελλόπουλος, Τζανέτος Φιλιππάκος, Ανδρέας Γιαννίκος, Αλ
κιβιάδης Τζοϊτης, Πέτρος
Σταυρόπουλος, Νικόλαος Μακρής, Βασίλειος Τυρανής Γκούτζας, Γεώργιος Νίτσας,
Γεράσιμος Γιαννάτος, Χαρά
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λαμπος Τσιακτάνης, Θεοδώρα
Μάγειρα, Αλέξανδρος Βελισσάρης, Αριστείδης Μαρτζακλής, Εμμανουήλ Σαββάκης,
Στέφανος Μποτώνης, Κωνστα
ντίνος Ζιάκας, Ιωάννης Χατζηδάκης, Γρηγόριος Μαντούσης,
Κωνσταντίνος Δαμιανός, Αθα
νάσιος Γώγος, Κωνσταντίνος
Τρομπούκης, Κωνσταντίνος
Μπουμπούρης, Κωνσταντίνος
Μιχαιρίνας, Ανδρέας Ανδρούτσος, Δημήτριος Φωστηρόπουλος, Γεώργιος Παρασύρης,
Θεράπων Τσιάκας, Κωνσταντί
νος Κουκουράκης, Αντώνιος
Δουκιαντζάκης, Γεώργιος Θανασούλας, Ευθύμιος Σακέτος,
Κωνσταντίνος Μακρυγιάννης,
Νικόλαος Πλακαντωνάκης,
Παναγιώτης Ανδρικόπουλος,
Γεώργιος Αντωνόπουλος, Βα
σίλειος Μακρής, Κωνσταντί
νος Κωτσιόπουλος, Ιωάννης
Καρβέλης, Φώτιος Μπενέτος,
Χρήστος Ζώτος, Γ εώργιος
Χριστόπουλος, Ηλίας Στεφά
νής, Γεώργιος Παπαδόπουλος,
Σπυρίδων Μπουγός, Δημήτριος Σερέτης, Γ εώργιος Πολυζωίδης, Συμεών Οφείδης, Κομνηνός Δαγγέλης, Χρήστος
Βασιλόπουλος,
Γεώργιος
Σταύρακας, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου - Χάΐδάς, Σοφια
νός Ανδρικόπουλος, Δημήτριος Αλεξόπουλος, Ιωάννης
Στάικος, Θεοχάρης Ιωάννου,
Σωτήριος Δημητριάδης, Ελευ
θέριος Γυπαράκης, Παναγιώ
της Αδαμόπουλος, Παναγής
Φαμπιάτος, Αναστάσιος Κώτης, Χριστόδουλος Προβατάς,
Νικόλαος Μάρκου, Θωμάς
Ζάρβαλης, Δημήτριος Κατραούζος, Παντελής Θεοδωρόπουλος, Γεώργιος Τσερλεντάκης,
Αλέξανδρος Δενέκος, Ιωάννης
Διαμαντόπουλος, Γεώργιος
Κοπανάς, Γεώργιος Παπαδό
πουλος, Ανδρέας Σχισμένος,
Ιωακείμ Τσουκνάδης, Γεώρ
γιος Τζανακάκης, Ιωάννης Δημητρόπουλος, Ιωάννης Μπόμπος, Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος Κλουκινιώτης, Κωνσταντίνος Μανούρης, Γ ρηγόριος Καραχάλιος, Γ εώργιος Βρέντζος, Λεω
νίδας Πετούσης, Θουκυδίδης
Σακαρέλος, Βασίλειος Μια
ρής, Γ ρηγόριος Καφρίτσας,
Ιωάννης Σιδηροκαστρίτης, Δη-
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μήτριος Γιαννούκος, Νικόλαος
Δοξαστάκης, Φίλιππος Πετού
σης, Κωνσταντίνος Κοντέλας,
Σπυρίδων Μουδούρης, Αθηναγόρας Παζαρλής, Ηλίας Παπασπυρόπουλος, Ιωάννης Τσεγγενές, Ευστάθιος Δασκαλάκης,
Αθανάσιος Λάππας, Νικόλαος
Λάμπρου, Παναγιώτης Αλειφέρης, Βασίλειος Γεωργακόπουλος, Γ εώργιος Κουτσιανάς,
Ευάγγελος Μόκας, Γεώργιος
Ζαφειρόπουλος,
Γ εώργιος
Κόκκαλης, Γεώργιος Παπαδογιωργάκης, Δημήτριος Ζαχαριουδάκης, Πέτρος Μόκας, Α
θανάσιος Σύρρος, Αθανάσιος
Αγγουράς, Ιωάννης Καπόγλης,
Γ εώργιος Μαρατσόλας, Δημήτριος Αγγελής, Νικόλαος Γερμανάκης, Δημήτριος Ζάγκας,
Ιωάννης Τσιαμπούρης, Βασί
λειος Τσουράπας, Γεώργιος
Κανάκης, Νικόλαος Χασομέ
ρης, Χαράλαμπος Λεονταρίδης, Δημήτριος Γρίβας, Γερά
σιμος Μπελεβώνης, Νικόλαος
Κυρίτσης και Ανδρέας Προβα
τάς.
Προάγονται στο βαθμό του
Αστυνόμου Α’ ανεξάρτητα α
πό την ύπαρξη κενών οργανι
κών θέσεων οι κατωτέρω Α
στυνόμοι Β’ (ΝΔ 649/1970):
Κυριάκος Φωκάς, Δημήτριος
Ψαράκης, Ιωάννης Βλαχάς,
Χρήστος Καραματσούκης, Α
λέξανδρος Τασιάς, Γεώργιος
Ζερβάκης, Κωνσταντίνος Πα
παδόπουλος, Θεόδωρος Ζιώγας, Γεράσιμος Δελλής, Αθα
νάσιος Κίτσος, Χρήστος Κορομηλάς, Δημήτριος Τραγουδάρας, Νικόλαος Γεωργίου,
Γεώργιος Σβεντζούρης, Ανα
στάσιος Σαπουνίδης, Λάμπρος
Κακάνης, Ευάγγελος Καρδιασμένος, Μιχάλης Ντοκομές,
Παύλος Μπουλούκος, Κων
σταντίνος Μπόμπορης, Χρή
στος Αργυρίου, Κωνσταντίνος
Δρακόπουλος, Θωμάς Κράνης,
Γεώργιος Τσάκωνας, Αναστά
σιος Βαρδακώστας, Χρήστος
Νταλμπάντης και Κωνσταντί
νος Καρλής.
Προάγεται στο βαθμό του
Αστυνόμου Α’ λόγω συμπληρώσεως γενικών τυπικών προς
προαγωγή προσόντων ο Αστυ
νόμος Β’ Ειδικών καθηκόντων
(Υγειονομικός - Ψυχολόγος)
Χρήστος Καλύβας.

Προάγονται στους βαθ
μούς του Αστυνόμου Α’ και
του Αστυνομικού Υποδιευθυ
ντή εκτός οργανικών θέσεων
ενόψει αυτεπάγγελτης απο
στρατείας λόγω συμπληρώσεως 35ετούς πραγματικής και
συντάξιμης υπηρεσίας ή καταλήψεώς τους από όριο ηλικίας
βαθμού τους την 31.12.2000
και τίθενται εκτός υπηρεσίας
οι κατωτέρω Αστυνόμοι Β’:
Ζαχαρίας Σκαλιδάκης, Κων
σταντίνος Παπανικολάου, Φώ
τιος Ντούρος και Σωτήριος
Πατέρας.
Γίνεται αποδεκτή η αίτηση
παραίτησης του Αστυνόμου Β’
Γ ενικών καθηκόντων Χρήστου
Στάμου και εγγράφεται στο
στέλεχος της εφεδρείας.
Μ Ε Τ Α Θ Ε Σ Ε ΙΣ Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Ε ΙΣ

Δυνάμει τις 6001/2/730 από
11.5.2000 Απόφασης του Αρ
χηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας τοποθετούνται - μετατί
θενται οι κατωτέρω Ταξίαρχοι: Κωνσταντίνος Καλαμπαλίκης από την ΕΠ.ΑΣ. Θεσσα
λίας στη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης
ως βοηθός Γ εν. Αστυν. Δ/ντού,
Χαράλαμπος Χριστοφαρεϊζης
στη Δ/νση Αστυν. Επιχειρήσε
ων Αττικής ως Διευθυντής, Α
θανάσιος Παπαβασιλείου στη
Δ/νση Αστυν. Αθηνών ως
Διευθυντής, Νικόλαος Τασιόπουλος από Δ.Δ.Α.Σ/ΥΔΤ στο
Αρχηγείο/Δ.Δ.Α.Σ. ως Διευθυ
ντής, Σπυρίδων Δράκος στην
Αστυν. Ακαδημία ως Δ/ντής,
Βασίλειος Παπανίκος από
ΕΠ.ΑΣ Ηπείρου στη Δ/νση Ά
μεσης Δράσης Θεσσαλονίκης
ως Διευθυντής, Σπυρίδων Τουντόπουλος στη Δ/νση Άμεσης
Δράσης Αττικής ως Διευθυ
ντής, Δημήτριος Παλαφούτης
από Α.Δ. Ρεθύμνου στη Γεν.
Αστυν. Δ/νση Περιφ. Β. Αιγαί
ου ως Γ εν. Αστυν. Δ/ντής,
Κωνσταντίνος Πάλλας από τη
Δ/νση Δημ. Ασφάλειας/ΎΔΤ
στο Αρχηγείο /Δ/νση Τεχνι
κών ως Διευθυντής, Ίκαρος
Γιακοβής από τη Γ.Α.Δ. Θεσ
σαλονίκης στη Δ/νση Αστυν.
Θεσσαλονίκης ως Δ/ντής, Δημήτριος Οργανόπουλος από τη
Δ/νση Ασφ. Αττικής στη

Γ.Α.Δ.Α. ως βοηθός Γεν. Αστυν. Δ/ντού, Παναγιώτης Ανδριανόπουλος από τη Δ/νση
Κρατικής Ασφάλειας/ΥΔΤ στη
Σχολή Εθνικής Ασφάλειας ως
Διευθυντής, Νικηφόρος Τζατζάκης από τη Δ/νση Τροχαίας
Θεσσαλονίκης στο Αρχηγείο/Δ/νση Τροχαίας ως Διευθυ
ντής, Βασίλειος Κωνσταντινίδης από τη Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας/ΥΔΤ στο Αρχηγείο/
Δ/νση Αλλοδαπών ως Διευθυ
ντής, Ιωάννης Κοντός από την
Α.Δ. Θεσπρωτίας στη Γεν. Αστυν. Δ/νση Περιφ. Ηπείρου
ως Γεν. Αστυν. Δ/ντής, Δημήτριος Χρονόπουλος από τη
Σχολή Εθν. Ασφάλειας στην
Α.Δ. Κορινθίας ως Διευθυ
ντής, Ανδρέας Αθανασίου από
τη Δ/νση Ασφ. Αττικής στην
Α.Δ. Χανίων ως Διευθυντής,
Βασίλειος Τασιόπουλος από τη
Σχολή Αστυφυλάκων στην
Α.Δ. Αχαΐας ως Διευθυντής,
Θεόδωρος Κουφογιάννης στη
Δ/νση Τροχαίας Αττικής ως
Διευθυντής, Χρήστος Κολιάκης από το Ιο Τμ. Αξιωματικών/ΔΑΠ/ΥΔΤ στο Αρχηγείο/Δ/νση Προσωπικού ως Διευ
θυντής, Οδυσσεύς Δελής από
Α.Δ. Κέρκυρας στη Γεν. Α
στυν. Δ/νση Περιφ. Ιονίων Νή
σων ως Γεν. Αστυν. Διευθυ
ντής, Παναγιώτης Βιολιντζής
στην Α.Δ. Κοζάνης όπου υπη
ρετεί ως Διευθυντής, Νικόλαος
Τσώνης από τη Δ/νση Κρατι
κής Ασφάλειας/ΥΔΤ στην υπό
ίδρυση Δ/νση Ασφάλειας Ολυ
μπιακών Αγώνων ως Διευθυ
ντής, Αντώνιος Παυλίδης στην
Υπηρεσία Ασφάλειας Προέ
δρου Δημοκρατίας ως Διευθυ
ντής, Κωνσταντίνος Μακρίδης
από Α.Δ. Δράμας στην Α.Δ.
Σερρών ως Διευθυντής, Νικό
λαος Κρινής από την Α.Δ. Δωδεκανήσου στη Γεν. Αστυν.
Δ/νση Περιφ. Ν. Αιγαίου ως
Γεν. Αστυν. Διευθυντής, Ευάγ
γελος Ρούσσας από την Α.Δ.
Καστοριάς στην Α.Δ. Ημαθίας
ως Διευθυντής, Φώτιος Διανός
στη Δ/νση Αστυν. Κρατικού
Αερολιμένα Αθηνών ως Διευ
θυντής, Παναγιώτης Δρυμώνης από την Δ.Α.Ε.Α./ΥΑΤ στη
Δ/νση Αστυν. Ανατ. Αττικής
ως Διευθυντής, Γεώργιος Αγγελάκος από την Υποδ/νση Δί

ωξης Ναρκωτικών στη Δ/νση
Ασφάλειας Αττικής ως Διευ
θυντής, Γεώργιος Κανέλλος α
πό τη Δ/νση Οικονομικών/ΥΔΤ στο Αρχηγείο/Δ/νση Οικονο
μικών ως Διευθυντής, Ιωάννης
Σκλάβος στη Δ/νση Εγκλημ.
Ερευνών/ΥΔΤ ως Διευθυντής,
Νικόλαος Δουκάς από την
Α.Δ. Φθιώτιδας στην Α.Δ. Λά
ρισας ως Διευθυντής, Κωνστα
ντίνος Στεφάνής από τη Δ/νση
Αστυν. Αθηνών στη Δ/νση Α
στυν. Πειραιά ως Διευθυντής,
Χρήστος Σέλκος από την Υ
ποδ/νση Αλλοδαπών Αττικής
στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής
ως Υποδ/ντής, Αντώνιος Πιέρρος από τη Δ/νση Αστυνομίας
Αθηνών στη Σχολή Αστυφυλά
κων ως Διοικητής, Βασίλειος
Παπακώστας από τη Δ/νση Α
στυν. Αθηνών στη Γ.Α.Δ. Αττι
κής ως βοηθός Γεν. Αστυν.
Διευθυντή, Ιωακείμ Δουλδέρης από τη Δ/νση Αστυν. Θεσ
σαλονίκης στη Δ/νση Αστυν.
Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης
ως Διευθυντής, Διονύσιος
Κουτσομπίνας από την Υ
ποδ/νση Τροχαίας Αθηνών στη
Δ/νση Αστυν. Δυτ. Αττικής ως
Διευθυντής, Αναστάσιος Δημοσχάκης από τη Δ/νση Α
στυν. Αθηνών στη Γ εν. Αστυν.
Δ/νση Περιφ. Στερεάς Ελλά
δας ως Διευθυντής, Αστυκτηνίατρος Δημήτριος Υπερήφα
νος από την Δ/νση Αστυν. Α
θηνών στη Γ.Α.Δ. Αττικής.
Δυνάμει του 9/2000 πρα
κτικού του Ανωτέρου Συμ
βουλίου Μεταθέσεων τοπο
θετούνται - μετατίθενται μετακινούνται οι κατωτέρω
Αστυνομικοί
Διευθυντές:
Κωνσταντίνος Αγγελάκης από
τη Σχολή Μετεκπαίδευσης Επιμόρφωσης στη Δ/νση Άμε
σης Δράσης Αττικής ως Υ
ποδ/ντής, Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος από τη Δ/νση Α
στυν. Αθηνών στη Δ/νση Α
στυν. Πειραιά ως βοηθός Διευθυντού, Γεώργιος Αλοίμονος
στην Α.Δ. Αλεξανδρούπολης
ως Υποδ/ντής, Αριστείδης Αναγνωστόπουλος στην Α.Δ.
Άρτας ως Διευθυντής, Γεώρ
γιος Αναγνωστόπουλος στο
Αρχηγείο/ Δ/νση Εκπαίδευσης
ως Διευθυντής, Γεώργιος Ανδραβίζος στη Δ/νση Ασφά-
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λείας Θεσσαλονίκης, Κωνστα
ντίνος Αντιβάσης από την
Α.Δ. Αακωνίας στην Α.Δ. Αρ
γολίδας ως Διευθυντής, Βασί
λειος Αποστολάκης από το Τ.
Τ. Πειραιά στη Δ/νση Αστυν.
Πειραιά ως βοηθός Διευθυντού, Θεόδωρος Αποστόλου α
πό τη Δ/νση Αστυν. Επιχειρή
σεων Αττικής στην Α.Δ. Βοιω
τίας ως Διευθυντής, Αργυρόπουλος Αργυρόπουλος από
την Υποδ/νση Μεταγωγών Δι
καστηρίων Θεσσαλονίκης στη
Δ/νση Αστυν. Θεσσαλονίκης
ως βοηθός Διευθυντού, Χρήστος Ασπρούδης από τη Σχολή
Αξιωματικών στη Σχολή Με
τεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης
ως Διοικητής, Δήμος Βαϊτσης
στο Αρχηγείο/Δ/νση Οικονομι
κών, Εμμανουήλ Βισκαδουράκης στο Αρχηγείο/Δ/νση Κρα
τικής Ασφάλειας, Βασίλειος
Βλάχος από την Α.Δ. Λάρισας
στην Α.Δ. Τρικάλων ως Διευ
θυντής, Χρήστος Γέρου στη
Δ/νση Ελεγκτηρίου Δαπανών,
Αθανάσιος Γεωργαντάς από
την Α.Δ. Πιερίας στη Δ/νση Α
στυν. Θεσσαλονίκης ως βοη
θός Διευθυντού, Αλέξανδρος
Γεωργατσώνας στη Δ/νση Α
στυν. Δυτ. Αττικής ως βοηθός
Διευθυντού, Ηλίας Γεωργιλές
από την Α.Δ. Κεφαλληνίας στη
Δ/νση Αστυν. Αθηνών ως βοη
θός Διευθυντού, Δημήτριος
Γεωργόπουλος από τη Σχολή
Εθνικής Ασφάλειας στη Σχολή
Αστυφυλάκων ως Υποδιοικη
τής, Φώτιος Γιαννακόπουλος
από τη Δ/νση Αστυν. Πειραιά
στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής,
Ιωάννης Γιαννόπουλος από τη
Δ/νση Γεν. Αστυνόμευσης στη
Σχολή Αξιωματικών ως Διοι
κητής, Ασημάκης Γκόλφης α
πό το Α.Τ. Ζωγράφου στη
Δ/νση Αστυν. Ανατ. Αττικής
ως βοηθός Διευθυντού, Αθα
νάσιος Γκοτσόπουλος από την
Αστυν. Υποδ/νση Αιγίου στην
Α.Δ. Μεσσηνίας ως Διευθυ
ντής, Δημήτριος Δεγερμετζόγλου από τη Δ/νση Δημόσιας
Ασφάλειας στην υπό ίδρυση
Δ/νση Ασφάλειας Ολυμπιακών
Αγώνων, Αθανάσιος Δημάκας
από το Α.Τ. Συντάγματος στη
Δ/νση Αστυν. Αθηνών ως βοη
θός Διευθυντού, Παναγιώτης
Δημανόπουλος στην Α.Δ. Χα
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νιών ως Υποδιευθυντής, Πανα
γιώτης Δημητρόπουλος από το
Α.Τ. Ακροπόλεως στην Α.Δ.
Φθιώτιδας ως Διευθυντής, Λά
μπρος Δήμος από την Α.Δ.
Πρεβέζης στην Α.Δ. Θεσπρω
τίας ως Διευθυντής, Δημήτριος
Δίκαιος από την Υποδ/νση
Τροχαίας Αθηνών στη Δ/νση
Αστυν. Αθηνών ως βοηθός
Διευθυντού, Χρήστος Δρακόπουλος στην Υποδ/νση Ασφά
λειας Πατρών ως Διευθυντής,
Δημήτριος Δρόσος από την
Α.Δ. Ακαρνανίας στην Α.Δ.
Αιτωλίας ως Διευθυντής, Κων
σταντίνος Ζωγράφος από την
Α.Δ. Ημαθίας στην Α.Δ. Πέλ
λας ως Διευθυντής, Ιωάννης
Ηλιακόπουλος στη Δ/νση Α
στυν. Αθηνών ως βοηθός Διευθυντού, Βασίλειος Θάνος στο
Αρχηγείο/Δ/νση
Προσωπικού/ΐο Τμήμα ως Τμηματάρχης, Δημήτριος Ίντος στην
Α.Δ. Σερρών ως Διευθυντής,
Νικόλαος Κανατάς στην Α.Δ.
Εύβοιας ως Διευθυντής, Νικό
λαος Καπετανάκης από τη
Δ/νση Διαχείρισης Υλικού στη
Δ/νση Αστυν. Δυτ. Αττικής ως
βοηθός Διευθυντού, Ιωάννης
Καπράλος από το Α.Τ. Αγ. Γε
ωργίου στη Δ/νση Αστυν. Δυτ.
Αττικής ως βοηθος Διευθυντού, Δημήτριος Καραβίδας
στην Α.Δ. Κέρκυρας ως Διευ
θυντής, Γεώργιος Καραβιώτης
από την Α.Δ. Χανίων στην
Α.Δ. Λασιθίου ως Διευθυντής,
Δημήτριος Καραγιώτης στη
Δ/νση Διαχείρισης Χρηματι
κού του Αρχηγείου ως Διευθυ
ντής, Φίλιππος Καραγκιοζίδης
στη Δ/νση Ασφάλειας Θεσσα
λονίκης ως Διευθυντής, Πανα
γιώτης Καραμπαστέλλας από
την Π.Σ.Ε.Α./ΥΔΤ στη Δ/νση
Αστυν. Αθηνών και κατ’ από
σπαση στη Δ/νση Παλλαϊκής
Άμυνας - πολιτικής σχεδίασης
έκτακτης ανάγκης/ΥΔΤ, Αθα
νάσιος Καραμπούλης από τη
Δ/νση Διαχείρισης Υλικού στη
Δ/νση Αστυν. Αθηνών και κατ’
απόσπαση στη Δ/νση Παλλαϊ
κής Αμυνας - Πολιτικής Σχεδί
ασης Έκτακτης Ανάγκης/ΥΔΤ,
Πρόδρομος Καρράς από το
Α.Τ. Πλατείας Δημοκρατίας
στη Δ/νση Αστυν. Θεσσαλονί
κης ως βοηθός Διευθυντού, Α
θανάσιος Καρυδάκος από το
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Α.Τ. Βύρωνα στη Δ/νση Α
στυν. Αθηνών ως βοηθός Διευθυντού, Παναγιώτης Κάσσαρης από το Α’ Α.Τ. Πατρών
στην Α.Δ. Ζακύνθου ως Διευ
θυντής, Αθανάσιος Κατσάρας
στη Δ/νση Ασφάλειας Θεσσα
λονίκης, Παναγιώτης Κατσάς
από το Α.Τ. Καλλιθέας στη
Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά ως
βοηθός Διευθυντού, Ναπολέ
ων Κατσούλης στη Δ/νση Κρα
τικού Αερολιμένα Αθηνών ως
Υποδιευθυντής,
Δημήτριος
Κοκκαλάς από το Α.Τ. Ηλιού
πολης στην Αστυν. Υποδ/νση
Γλυφάδας ως Διευθυντής, Νι
κόλαος Κοσκερίδης στη Δ/νση
Ασφάλειας
Θεσσαλονίκης,
Παρασκευάς Κούλης στην
Α.Δ. Αρκαδίας ως Διευθυντής,
Αντώνιος Κουτσελίνης από
την Α.Δ. Καρδίτσας στην Α.Δ.
Μαγνησίας ως Διευθυντής, Αχιλλέας Λάγιος από τη Δ/νση
Προσωπικού στη Δ/νση Οργά
νωσης Νομοθεσίας του Αρχη
γείου ως Διευθυντής, Νικόλα
ος Λάγιος από το Τμήμα Με
ταγωγών Δικαστηρίων Πα
τρών στην Α.Δ. Κορινθίας ως
Υποδιευθυντής,
Νικόλαος
Λάππας από το Τ.Τ. Καισαριανής στην Υποδ/νση Τροχαίας
Αθηνών ως Διευθυντής, Ιωσήφ
Λεμπιδάκης στην Α.Δ. Ρεθύμνου ως Υποδιευθυντής, Ιωάν
νης Λουίζος από την Α.Δ. Πέλ
λας στην Α.ΦΔ. Πιερίας ως
Διευθυντής, Βασίλειος Μάλλιος από την Α.Δ. Ιωαννίνων
στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών και
κατ’ απόσπαση στη Δ/νση
Παλλαϊκής Αμυνας - Πολιτι
κής Σχεδίασης Έκτακτης Ανά
γκης/ΥΔΤ, Αντώνιος Μαμάκος
από την Α.Δ. Αργολίδας στην
Α.Δ. Λακωνίας ως Διευθυντής,
Αχιλλέας Μανιφάβας από το
Τ.Α. Αερολιμένα στη Δ/νση Α
στυν. Κρατικού Αερολιμένα
Αθηνών ως Υποδιευθυντής,
Κωνσταντίνος Μανιφάβας από
τη Α.Δ. Τρικάλων στην Α.Δ.
Γρεβενών ως Υποδιευθυντής,
Δημήτριος Μανωλιάδης στην
Α.Δ. Σάμου ως Διευθυντής, Α
θανάσιος Μαργαριτούδης στην
Α.Δ. Ορεστιάδας ως Διευθυ
ντής, Γρηγόριος Μαργώνης α
πό την Α.Δ. Κοζάνης στην
Α.Δ. Καστοριάς ως Διευθυ
ντής, Ιωάννης Μαρνάς στη

Δ/νση Τροχαίας Θεσσαλονίκης
ως Διευθυντής Κωνσταντίνος
Μαντζούκας στο Αρχηγείο/ΔΔΑΣ, Κωνσταντίνος Μαυρίδης στην Υποδ/νση Ασφά
λειας Ηρακλείου ως Διευθυ
ντής, Γεώργιος Μελαμπιανάκης στην Α.Δ. Ρεθύμνου ως
Διευθυντής, Γεώργιος Μητρόπουλος από τη ΔΑΕΕΒ στην
Ασφάλεια Αττικής, Παντελής
Μήτσος από τη Δ/νση Οικονο
μικών στη Δ/νση Οικονομικής
Επιθεώρησης ως Διευθυντής,
Κωνσταντίνος Μοσχανδρέου
στο Αρχηγείο/Δ/νση Προσωπικού/Γραμματεία Πειθαρχικών
Συμβουλίων, Ηλίας Μουρίκης
στη Δ/νση Τεχνικών Εφαρμο
γών του Αρχηγείου, Παναγιώ
της Μούρσιας από το ΤΑΥΑΠ
στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών και
κατ’ απόσπαση στη Δ/νση
Παλλαϊκής Αμυνας - Πολιτι
κής Σχεδίασης Έκτακτης Ανά
γκης/ΥΔΤ, Αντώνιος Μπαγιαρτάκης στο Τμ. Δοκίμων Αστυ
φυλάκων Ρεθύμνου ως Διοικη
τής, Αντώνιος Μπελσεμεδάκης
στην Υποδ/νση Ν. Ιωνίας ως
Διευθυντής, Γεώργιος Μπινιέρης από την Α.Δ. Αχαΐας στην
Α.Δ. Ιωαννίνων ως Διευθυ
ντής, Δημήτριος Μπιρμπάκος
στην Αστυν. Υποδ/νση Κρωπίας ως Διευθυντής, Φώτιος
Μπουραντάς από την Α.Δ. Ιω
αννίνων στην Α.Δ. Πρεβέζης
ως Διευθυντής, Χρήστος
Μπραντζουκάκης στο Τμ. Δο
κίμων Αστυφυλάκων Κομοτη
νής ως Διοικητής, Παναγιώτης
Μπρέκης στο Αρχηγείο/Δ/νση
Προσωπικού/2ο Τμ. ως Τμηματάρχης, Καλλίνικος Μωυσιάδης από την Α.Δ. Καβάλας
στην Α.Δ. Δράμας ως Διευθυ
ντής, Γρηγόριος Νικητόπουλος
στην Α.Δ. Κυκλάδων ως
Διευθυντής, Δημήτριος Νικολακόπουλος από τη Δ/νση Οργάν. Νομοθεσίας στη Δ/νση Α
στυν. Αθηνών ως βοηθός Διευθυντού, Γεώργιος Νικολόπουλος στη Δ/νση Οικονομικών
του Αρχηγείου, Ευθύμιος Νταμπίκης στην Αστυν. Υποδ/νση
Ελευσίνας ως Δ/ντής, Θωμάς
Ντόβας στη Δ/νση Τροχαίας
Αττικής ως Υποδ/ντής, Κων
σταντίνος Οικονόμου από τη
Υποδ/νση Μεταγωγών Δικα
στηρίων Αθηνών στη Δ/νση Α-

στυν. Αθηνών και κατ’ από
σπαση στη Δ/νση Παλλαϊκής
Αμυνας - πολιτικής σχεδίασης
έκτακτης ανάγκης/ΥΔΤ, Αλέ
ξανδρος Ουζουνίδης από την
Αστυν. Υποδ/νση Αιγάλεω στη
Δ/νση Αστυν. Δυτ. Αττικής ως
βοηθός Διευθυντού, Διονύσιος
Πανταζόπουλος
στην
Υ
ποδ/νση Μεταγωγών Δικαστη
ρίων Αθηνών ως Υποδιευθυ
ντής, Χρήστος Παπαγρηγορίου
στην Α.Δ. Βοιωτίας ως Υπο
διευθυντής, Γεώργιος Παπαδάκης από το Τ.Τ. Αγ. Παρασκευ
ής στη Δ/νση Τροχαίας Αττι
κής ως Υποδιευθυντής, Αθα
νάσιος Παπαδόπουλος στην
Α.Δ. Αχαΐας ως Υποδιευθυ
ντής, Κωνσταντίνος Παπαδό
πουλος από το Τμ. Αλλοδαπών
Λαυρίου στη Δ/νση Ασφά
λειας Αττικής, Συμεών Παπα
δόπουλος από την ΠΣΕΑ/ΥΔΤ
στο ΕΤΥΑΠ - ΚΥΥΑΠ ως
Διευθυντής,
Κωνσταντίνος
Παπακώστας στην Α.Δ. Γρεβενών ως Διευθυντής, Δημήτριος
Παππάς στη Δ/νση Αστυν. Ε
πιχειρήσεων ως Διευθυντής
ΥΑΤ, Γεώργιος Πάσιος στη
Δ/νση Εγκληματολογικών Ε
ρευνών του Αρχηγείου ως Υ
ποδιευθυντής, Θεοχάρης Παττακός στη Δ/νση Τεχνικών Ε
φαρμογών του Αρχηγείου ως
Διευθυντής, Παναγιώτης Πίκλας στη Δ/νση Ασφάλειας
Αττικής, Γεώργιος Πλαγιανάκος από το Α.Τ. Ομονοίας στην
Α.Δ. Φωκίδας ως Διευθυντής,
Παναγιώτης Πρέντζας στην
Α.Δ. Ιωαννίνων ως Υποδιευ
θυντής, Δημήτριος Πυλαρινός
από το Α.Τ. Λαυρίου στη
Δ/νση Αστυνομίας Ανατ. Αττι
κής ως βοηθός Διευθυντού,
Φώτιος Ρεβέλης στη Δ/νση
Πληροφορικής του Αρχηγείου
ως Διευθυντής, Θεόδωρος Ρεγκλής από την Α.Δ. Αχαΐας
στην Α.Δ. Ακαρνανίας ως
Διευθυντής, Δημήτριος Ρού
μπος από τη Δ/νση Αστυν. Α
θηνών στη Δ/νση Αστυν. Ανατ.
Αττικής ως βοηθός Διευθυντού, Ιωάννης Σέρρας από το
Α.Τ. ΟΑΚΑ στη Δ/νση Αστυν.
Ανατ. Αττικής ως βοηθός Διευθυντού, Παναγιώτης Σκαρπαλέζος από τη Δ/νση Διαχείρησης Υλικού στη Δ/νση Αστυν.
Αθηνών ως βοηθός Διευθυ-

ντού, Γεώργιος Σκρέκας στη
Σχολή Εθνικής Ασφάλειας ως
Υποδιοικητής,
Αναστάσιος
Σκρεπετός από τη Δ/νση Κρα
τικής Ασφάλειας στη Δ/νση
Αλλοδαπών του Αρχηγείου,
Βασίλειος Σμυρνάκος από την
Δ’ Υποδ/νση Αστυνομίας Θεσ
σαλονίκης στην Α.Δ. Χαλκιδι
κής ως Διευθυντής, Σταμάτιος
Σταματίου στην Α.Δ. Λάρισας
ως Υποδιευθυντής, Κωνστα
ντίνος Σταυρινός στη Δ/νση Α
στυν. Ανατ. Αττικής ως βοηθός
Διευθυντού, Νικόλαος Στρατάκης από τη Δ/νση Γεν. Αστυ
νόμευσης στη Δ/νση Αστυν.
Ανατ. Αττικής ως βοηθός Διευθυντού, Σωτήριος Στύλιος στη
Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά ως
βοηθός Διευθυντού, Στυλιανός
Σύρρος από τη Δ/νση Ασφά
λειας Αττικής στη Δ/νση Αντι
μετώπισης Ειδικών Εγκλημά
των Βίας ως Διευθυντής, Κων
σταντίνος Τζαλακώστας στη
Δ/νση Αστυν. Δυτ. Αττικής ως
βοηθός Διευθυντού, Νικόλαος
Τριανταφύλλου από τη Δ/νση
Προσωπικού στη Δ/νση Γεν.
Αστυνόμευσης του Αρχηγείου
ως Διευθυντής, Σωτήριος Τσενές από τη Δ/νση Τροχαίας
στην υπό ίδρυση Δ/νση Ασφά
λειας Ολυμπιακών Αγώνων,
Νικόλαος Τσεντούρος από το
Γ’ Α.Τ. Πατρών στην Α.Δ. Κε
φαλληνίας ως Διευθυντής, Βα
σίλειος Τσιατούρας στη Δ/νση
Εσωτερικών Υποθέσεων ως
Διευθυντής, Δημήτριος Τσιουβάρας στη Δ/νση Ασφάλειας
Αττικής, Παναγιώτης Τσιριγώτης στη Δ/νση Τεχνικών Εφαρ
μογών του Αρχηγείου, Χρή
στος Τσιτσές από την Α.Δ.
Πρεβέζης στην Α.Δ. Λευκάδας
ως Διευθυντής, Κωνσταντίνος
Τσίτσουλας στη Δ/νση Αστυν.
Θεσσαλονίκης ως βοηθός
Διευθυντού, Νικόλαος Τσούκαλης στην Υπηρεσία Ασφά
λειας Βουλής ως Διευθυντής,
Βασίλειος Φλώρος από την
Α.Δ. Κερκύρας στην Α.Δ. Θε
σπρωτίας ως Υποδιευθυντής,
Γεώργιος Φωτεινός στην Α
στυν. Υποδ/νση Χαλανδρίου
ως Διευθυντής, Γεώργιος Φωτόπουλος στην Α.Δ. Ηλείας ως
Υποδιευθυντής,
Διαμαντής
Χαλιασός από την Α.Δ. Χαλκι
δικής στην Υποδ/νση Τεχνικών
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Α' ■ Β' ■ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ για τις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ■ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
με ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ...!
Ε ΙΔ ΙΚ Η Π Ρ Ο Ε Τ Ο ΙΜ Α Σ ΙΑ Σ Τ ΙΣ
Ψ Υ Χ Ο Τ ΕΧ Ν ΙΚ Ε Σ - Α Θ Λ Η Τ ΙΚ Ε Σ Δ Ο Κ ΙΜ Α Σ ΙΕ Σ

Χ Ρ Ο Ν ΙΑ Α Σ Χ Ο Λ Ο Υ Μ Α Σ ΤΕ
ΜΕ Υ Π Ο Ψ Η Φ ΙΟ Υ Σ
Σ Τ Ρ Α Τ ΙΩ Τ ΙΚ Ο Ν Σ Χ Ο Λ Ω Ν
Ειδικές τιμε'ς για π α ιδιά Αστυνομικώ ν
Εναρξη Θ Ε Ρ ΙΝ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Τ Ω Ν από 20 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ
Εμμ. Μ π ε ν ά κ η 41 & Σ ό λ ω ν ο ς 1 0 6 81 Α θ ή ν α
Τ η λ .: 3 8 .3 1 .6 7 2 - 3 8 .0 4 .7 9 7 Fax: 3 8 .0 4 .7 9 7

Σ Τ Ρ Α Τ ΙΩ Τ ΙΚ Α Ε ΙΑ Η
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Πουκάμισο 4.500 (ύφασμα δικό σας)
Παντελόνι 8.000 (ύφασμα δικό σας)
Πηλήκιο 5.500
ΕΤΟΙΜΕΣΣΤΟΛΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣΕΞΑΡΤΗΣΗΣ(Δέρμα-Cordura)
ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣΘΗΚΕΣ(γιαόλατα όπλα)
ΘΗΚΕΣCORDURA(made in USA)
ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ(S&W,"economy")
ΓΚΛΟΠ(Καουτσούκ- Πτυσσόμενα)
ΤΣΑΝΤΑΚΙΑΟΠΛΩΝ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
ΣΗΜΑΤΑ
(ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΑΣ)
ΦΑΚΟΙ MAG-LITE
ΑΡΒΥΛΑHI-TEC(Δέρμα-Cordura)

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 31 , ΑΘΗΝΑ 10672, 3610280
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
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Εφαρμογών Β. Ελλάδας ως
Διευθυντής,
Χριστόδουλος
Χαραλαμπίδης από την Α.Δ.
Κιλκίς στην Υποδ/νση Μετα
γωγών Δικαστηρίων Θεσσαλο
νίκης ως Διευθυντής, Βασί
λειος Χατζημαργαρίτης στην
Α.Δ. Δωδεκάνησου ως Διευθυ
ντής, Λάμπρος Χλέτσης από
την Α.Δ. Λάρισας στην Α.Δ.
Καρδίτσας ως Διευθυντής,
Χρήστος Χρήστου στην Α.Δ.
Δωδεκάνησου ως Υποδιευθυ
ντής και Γεώργιος Χριστοφαρεϊζης από τη Δ/νση Ασφά
λειας Αττικής στην υπό ίδρυση
Δ/νση Ασφάλειας Ολυμπιακών
Αγώνων.
Α Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ε ΙΕ Σ

Με διάφορα Π.Δ. και απο
φάσεις του Αρχηγού του Σώ
ματος τέθηκαν σε αποστρατεί
α:
• Μ ε το βαθμό του Α στυν.
Δ/ντή ο Χρήστος Παπαγρηγο-

ρίου.
• Μ ε το βαθμό του Α στυν.
Υ ποδ/ντή ο Βασίλειος Τζίμας.
• Μ ε το βαθμό του Υ παστυν. Β ’ οι: Γεώργιος Μπενέ-

κης, Εμμανουήλ Κολλαρας,
Λουκιανός Ραλλίδης, Δημήτριος Τασιούλης, Εμμανουήλ
Μιχελάκης,
Κωνσταντίνος
Χρσύντας, Παντελεήμων Αναστασιάδης, Δημήτριος Μελενίκος και Αριστομένης Μπαράκος.
• Μ ε το βαθμό του Ανθυπα στυνόμ ου οι: Κυριάκος Τζι-

τζιρίδης, Πανορμίτης Καρακυριάκος, Λάμπρος Γώγουλος,
Ιωάννης Ζάχος, Σπυρίδων Παπαθανόπουλος, Αναστάσιος
Καφάσης, Νικόλαος Καραβασίλης, Μανούσος Μιχελαράκης, Βασίλειος Μπάτικας, Α
ντώνιος Καραποστόλου, Πα
ναγιώτης Κραββαρίτης, Αντώ
νιος Μπαρμπαρούσης, Θωμάς
Καλαμάρας, Γεώργιος Πυργιώτης, Βασίλειος Χαλκιάς,
Τίτος Αλεξανδράκης, Ευστά
θιος Μιχαλάς, Ευαγγελία Χαλκιαδάκη, Ευστάθιος Πανουσάκης, Βασίλειος Μπερτσίμας,
Ιωάννης Τσαλαγκάς, Σπυρίδων
Βαγενάς, Δημήτριος Αβραάμ,
Αθανάσιος Ζλατινταής, Κων
σταντίνος
Καραγεώργος,
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Ευάγγελος Παπαδημητρίου,
Κωνσταντίνος Οικονόμου, Πέ
τρος Λελίδης, Ιωάννης Κάλ
λιας, Κωνσταντίνος Βελής,
Μίνωας Μπουλταδάκης, Ιωα
κείμ Σύσιλας, Μιχαήλ Αλεβίζος, Γεώργιος Κάλφας, Σωτήρα Βαρσαμή, Χρήστος Μαρμαρίδης, Δημήτριος Λαχανάς,
Σωσάνα Κσυκαυζέλη, Κυριά
κος Γρηγοριάδης, Νικόλαος
Νάσιος, Θεοδώρα Κουτσαντώνη, Παναγιώτης Παλτίδης, Ηλίας Μαθές, Μαρία Ισαακίδου,
Μαρίνος Κρήτος, Αντώνιος Τιμαμόπουλος, Ευάγγελος Ευαγ
γέλου, Δημήτριος Ανδρινόπουλος, Γεώργιος Σκάμνος, Χρι
στόφορος Ράδος, Χρήστος
Τζώλος, Ιωάννης Κουτρουμπής, Αθανάσιος Γεωργίου, Ηλίας Καραγιώργος, Χρήστος
Ντιτσιόπουλος, Ιωάννης Μότσιας, Βασίλειος Κυρίτσης,
Ιωάννης Κορμάς, Βασίλειος
Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
Κατόπης, Γεώργιος Μιχαλετζάκης, Χρήστος Παπαθανασί
ου, Αστέριος Κρητικός, Κων
σταντίνος Κασβίκης, Βασί
λειος Πανόπουλος, Αντώνιος
Τζιντζιλώνης, Θεόδωρος Καρακίζος και Πέτρος Ντουράκης.
Α Μ Ο ΙΒ Α ΙΕ Σ
Μ Ε Τ Α Θ Ε Σ Ε ΙΣ

• Υπαστυνόμος Β’ που υ
πηρετεί στο Α.Τ. Μεγαλόπολης Αρκαδίας επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία της
ΓΑΔΑ, τηλ.
0972080336 079124122.
• Ο Αρχιφύλακας Πέτρος
Ντούγιας που υπηρετεί στο Ε
πιτελείο της Α.Δ. Θεσπρωτίας
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαί
α με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑ
ΔΑ και ειδικότερα Υπηρεσίες
της Δ/νσης Ανατολικής Αττι
κής,
τηλ.
066631054,
066523228.
• Ο Αρχιφύλακας Νικόλαος
Σγουρός που υπηρετεί στο Α.Τ.
Μεγαλόπολης Αρκαδίας επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με
συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία της ΓΑΔΑ τηλ.
0972080336, 079122222.
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• Ο Αρχιφύλακας Ανδρέας
Λουρίδας που υπηρετεί στο
Α.Τ. Λεωνιδίου Αρκαδίας επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία
με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία της ΓΑΔΑ,
τηλ. 0932789246.
• Ο Αστυφύλακας Ιωάννης
Προβατίδης που υπηρετεί στο
Α.Σ. Συκιάς Χαλκιδικής επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με
συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία των ΓΑΔ Θεσ
σαλονίκης ή Α.Δ. Πιερίας, τηλ.
0972059140, 035127294.
• Ο Αστυφύλακας Δημήτριος Δρακόπουλος που υπη
ρετεί στην ΔΑΕ - ΥΑΤ, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με
συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία των Α.Δ. Μεσ
σηνίας ή Αρκαδίας, τηλ.
6453574, 0945493329.
• Ο Αστυφύλακας Γεώργιος
Αρβανίτης που υπηρετεί στο
Α.Τ. Ομονοίας επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία της Α.Δ. Ηλείας τηλ.
5225328, 0977054449.
• Αστυφύλακας που υπηρε
τεί σε υπηρεσία Ασφαλείας της
ΓΑΔΑ επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του από
οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ.
Ρεθύμνου τηλ. 097717705.
• Αστυφύλακας που υπηρε
τεί σε υπηρεσία της Δ/νσης Α
νατολικής Αττικής επιθυμεί να
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία της ΓΑΔ Θεσσαλονίκης ή τα
νησιά της παραμεθορίου, τηλ.
0945440193 016391266.
Τ Ο Α Ν Ω Τ Α Τ Ο Δ ΙΚ Α 
Σ Τ Η Ρ ΙΟ Γ ΙΑ Τ Ο Ο ΙΚ Ο 
Γ Ε Ν Ε ΙΑ Κ Ο Ε Π ΙΔ Ο Μ Α

Η ολομέλεια του Αρείου Πά
γου με διάφορες αποφάσεις εί
χε κρίνει ότι το οικογενειακό ε
πίδομα πρέπει να λαμβάνουν
και οι δύο εργαζόμενοι σύμφω
να με τις συνταγματικές διατά
ξεις περί ισότητας τις διεθνείς
συμβάσεις και την ελληνική
νομοθεσία. Από τη στιγμή που
το επίδομα αποτελεί τμήμα της
αμοιβής που δικαιούνται οι ερ
γαζόμενοι, οι εργοδότες του
ΝΠΔΔ του Δημόσιου και των
ΟΤΑ, έχουν την υποχρέωση να

το καταβάλλουν στο ακέραιο
και στους δύο συζύγους εφό
σον εργάζονται. Το ΣΤ’ Τμήμα
του Συμβουλίου της Επικράτει
ας συντάχθηκε με οριακή
πλειοψηφία με την απόφαση
του Αρείου Πάγου κρίνοντας
ότι το επίδομα αποβλέπει ως
κίνητρο στην οικονομική ενί
σχυση του εργαζομένου που
συνάπτει γάμο. Επομένως πρέ
πει να παρέχεται σύμφωνα με
τις συνταγματικές επιταγές
στον κάθε σύζυγο αμέσως μετά
την τέλεση του γάμου ως προσαύξηση του μισθού. Γι’ αυτό
ο νομοθέτης δεν δύναται να
προβαίνει σε διακρίσεις μεταξύ
των συζύγων αφού και οι δύο
συμπράττουν στη δημιουργία
οικογένειας. Μ’ αυτές τις αιτιά
σεις παραπέμφθηκε το ζήτημα
στην ολομέλεια του Ανωτάτσυ
Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Η
ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυ
ρωτικού Δικαστηρίου συνήλθε
προ ολίγων ημερών και έκρινε
κατά πλειοψηφία ότι το άρθρο
11 του Ν. 1505/1984 που προ
βλέπει ότι θα λαμβάνει το οικο
γενειακό επίδομα ο ένας από
τους δύο εργαζόμενους συζύ
γους σε Δημόσια, ΝΠΔΔ και
ΟΤΑ, είναι αντισυνταγματικό
αντίθετο στα άρθρα 4 και 21
του Συντάγματος. Και εφόσον
ο εν λόγω νόμος που κάνει δια
κρίσεις είναι αντίθετος στο Σύ
νταγμα, το επίδομα πρέπει να
λαμβάνουν στο ακέραιο και οι
δύο εργαζόμενοι. Η ολομέλεια
του Ανώτατου Δημοσιονομικού
Δικαστηρίου είχε κρίνει συ
νταγματική τη χορήγηση του ε
πιδόματος μόνον στον έναν από
τους δύο συζύγους. Ως εκ τού
του το θέμα παραπέμφθηκε
στην ολομέλεια του Συμβουλί
ου της Επικράτειας και στην
συνέχεια στην ολομέλεια του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρί
ου που θα συσκεφθεί σε ένα πε
ρίπου χρόνο.
ΕΝΩΣΗ
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
Β Ο ΙΩ Τ ΙΑ Σ

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. της Έ 
νωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Νομού Βοιωτίας έχει ως εξής:
Πρόεδρος ο Χρήστος Κσυτρομάνος, Αντιπρόεδρος ο Θε-

άδωρος Καρακώστας, Γ εν.
Γραμματέας ο Κωνσταντίνος
Λάιος, Ταμίας ο Ηλίας Τουλίτσης, Οργαν. Γραμματέας ο
Γεώργιος Τσουγγάνης και Μέ
λη ο Στέφανος Ρεντίφης και ο
Παναγιώτης Παυλίδης.
Για την Εξελεγκτική Επιτρο
πή οι, Ιωάννης Τζιτζώκος, Δημήτριος Παπαδάς και Νικόλα
ος Σουβλής.
Δ Α Ν Ε ΙΑ Α Π Ο Τ Ο
Τ Α Μ Ε ΙΟ Α Ρ Ω Γ Η Σ
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν

Με απόφαση του Δ.Σ. του
Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών
εγκρίθηκε μείωση του ετήσιου
επιτοκίου των προσωπικών δα
νείων που χορηγεί το Τ.Α.ΑΣ.
στους μετόχους του από 12,5%
σε 9%. Η μείωση του επιτοκίου
αφορά και το ανεξόφλητο κε
φάλαιο των δανείων που έχουν
χορηγηθεί μέχρι σήμερα και έ
χει εφαρμογή από 1.8.2000.
Μ Ε ΙΩ Σ Η Τ Ο Υ Ε Π ΙΤ Ο 
Κ ΙΟ Υ Τ Ο Υ Μ Ε Τ Ο Χ ΙΚ Ο Υ
Τ Α Μ Ε ΙΟ Υ Σ Τ ΡΑ Τ Ο Υ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρα
τού αποφάσισε μείωση του ε
πιτοκίου των χορηγουμένων
δανείων στο 7% από 1.6.2000
και εφεξής. Διευκρινίζεται ότι
το νέο επιτόκιο αφορά μόνον
στα δάνεια των 800.000 δραχ
μών που χορηγεί το Μ.Τ.Σ. α
πευθείας και όχι τα δάνεια των
300.000 δραχμών που χορηγεί
η Γενική Τράπεζα.
Π Λ Η ΡΩ Μ Η ΤΩ Ν
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
Μ Ε Σ Ω Τ Ο Υ Δ ΙΑ Τ Ρ Α Π Ε 
Ζ ΙΚ Ο Υ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ

Με Σήμα της η Δ/νση Δια
χείρισης Χρηματικού/ΥΔΤ ε
νημερώνει πως: “Με αφορμή
τη συγχώνευση ιδιωτικών Τρα
πεζών και τη μεταβολή των λο
γαριασμών πελατών τους, με
την κατάργηση του παλαιού
λογαριασμού και τη σύσταση
νέου, το αστυνομικό προσωπι
κό σε κάθε περίπτωση μεταβο
λής των λογαριασμών μισθο
δοσίας μέσω των Τραπεζών
πρέπει να υποβάλλει αμέσως

τα δικαιολογητικά της μεταβο
λής, προκειμένου να αποφευ
χθούν προβλήματα κατά τη
διαδικασία πληρωμής μέσω
του Διατραπεζικού Συστήμα
τος (ΔΙΑ.Σ.)”.
Α Ν Ε Γ Ε Ρ Σ Η Κ Τ ΙΡ ΙΟ Υ
Τ Η Σ Α .Δ . Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν

Μετά από έρευνα και αξιο
λόγηση στοιχείων ζητήθηκε α
πό την Κτηματική Εταιρία του
Δημοσίου να διενεργήσει δια
γωνισμό για την ανέγερση
στην πόλη των Σερρών και σε
οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δη
μοσίου, επιφάνειας 1.650 τ.μ.
επί των οδών Θεσσαλονίκης
και Γ. Παπανδρέου, κτίριο με
το σύστημα της αντιπαροχής
(μελέτη - κατασκευή), για τη
στέγαση της Αστυνομικής
Διεύθυνσης.
Η εργολαβική σύμβαση ανέ
γερσης του κτιρίου υπεγράφη
την 9.11.1999 με την εργολήπτρια κοινοπραξία που ανέλα
βε την υποχρέωση να κατα
σκευάσει και να παραδώσει
στο ελληνικό Δημόσιο έτοιμη
προς χρήση πολυώροφη ανε
ξάρτητη οικοδομή.
Η κατασκευή του έργου ξε
κίνησε προ μηνός περίπου και
αναμένεται να ολοκληρωθεί
σύμφωνα με τη σύμβαση εντός
24 μηνών, δηλαδή, το αργότε
ρο μέχρι την 9.11.2001.
ΠΕΝΘΗ
ΤΟΥ ΣΩ Μ ΑΤΟΣ

+ Ανθυπαστυνόμος Δημήτριος Φαρμάκης. Γεννήθηκε
το έτος 1957 στο Ρωμανό Δω
δώνης Ιωαννίνων. Κατετάγη
την 15.5.1976 και υπηρέτησε
σε διάφορες υπηρεσίες της
Α.Δ. Καστοριάς και της Γ.Α.Δ.
Θεσσαλονίκης. Υπήρξε έγγα
μος και πατέρας δύο τέκνων.
Απεβίωσε λόγω παθολογικών
αιτίων την 7.5.2000.
+ Αρχιφύλακας Κωνστα
ντίνος Παπαδόπουλος. Γεννήθηκε το έτος 1951 στην Ανατο
λή Σιντικής Σερρών. Κατετάγη
την 29.4.1974 και υπηρέτησε
σε διάφορες υπηρεσίες της
Α.Δ. Ξάνθης και της Γ.Α.Δ.
Θεσσαλονίκης. Υπήρξε έγγα-

ΟΠΤΙΚΑ
Γυαλιά Οράσεως-Γυαλιά Ηλιου
Φακοί Επαφής-Έγχρωμοι Φακοί
Ειδικές Παραγγελίες
Παιδικό Τμήμα
20% ΕΚΠΤΩΣΗ

Optic Design
Γωγώ Τσιμπερδώνη
Π τ υ χ ιο ύ χ ο ς Ο π τ ικ ό ς

Ιερά Οδός 270 -12242 Αιγάλεω
Τηλ.: 53.10.407 - 59.00.735 - FAX: 58.19.195

ΔΕΚΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

ττηλίιαο αστυφυλάκων
θερινό παντελόνι
υποκάμισο Αγγλίας
(με δικά σας υφάσματα)

19%
Επίσης,

</έτοιμες στολές
νδιακριτικά
νόλα τα αξεσουάρ

Αποστολές σ’ όλη την Ελλάδα
με αντικαταβολή

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α

Ε Ι Δ Η

ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ

Κ. OYPANH 4, (ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ-ΠΕΝΤΑΓΟΝΟ)
ΤΗΛ. 6722 226, FAX. 6722 228

ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
400 μ. από το σταθμό του μετρά ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
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μος και πατέρας δύο τέκνων.
Απεβίωσε λόγω παθολογικών
αιτίων την 28.5.2000.
+ Αρχιφύλακας Αθανάσιος
Ζαμπέτας. Γεννήθηκε το έτος
1951 στο Πραιτώριο Ελασσό
νας Λάρισας. Κατετάγη την
7.4.1975 και υπηρέτησε σε
διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.
Αττικής και των Α.Δ. Τρικά
λων και Λάρισας. Υπήρξε άγα
μος. Απεβίωσε λόγω παθολο
γικών αιτίων την 20.5.2000.
+ Αρχιφύλακας Ξενοφών
Κουκέλης. Γ εννήθηκε το έτος
1955 στην Αθήνα. Κατετάγη
την 3.8.1978 και υπηρέτησε
στην Τροχαία Αθηνών. Υπήρ
ξε έγγαμος και πατέρας δύο τέ
κνων. Απεβίωσε λόγω παθολο
γικών αιτίων την 23.5.2000.
+ Αρχιφύλακας Νικόλαος
Αθανασίου. Γεννήθηκε το έ
τος 1951 στην Κρυοπηγή Καρ
δίτσας. Κατετάγη την 1.7.1972
και υπηρέτησε σε διάφορες υ
πηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής
και των Α.Δ. Τρικάλων και
Μαγνησίας. Υπήρξε έγγαμος
και πατέρας τριών τέκνων. Α
πεβίωσε λόγω παθολογικών αι
τίων την 21.2.2000.
+ Αστυφύλακας Θεόδωρος
Χατζηγεωργίου. Γεννήθηκε
το έτος 1979 στη Λαμία. Κατε
τάγη την 24.10.1997 και υπη
ρετούσε στην Τιθορέα Φθιώτι
δας. Υπήρξε άγαμος. Απεβίω
σε λόγω τροχαίου ατυχήματος
την 29.4.2000.
+ Αστυφύλακας Δημήτριος
Παπαδόπουλος. Γ εννήθηκε το
έτος 1961 στο Καμάρι Αρκαδί
ας. Κατετάγη την21.9.1987 και
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρε
σίες της Γ.Α.Δ. Αττικής και της
Α.Δ. Αρκαδίας. Υπήρξε έγγα
μος και πατέρας δύο τέκνων.
Απεβίωσε λόγω παθολογικών
αιτίων την 11.6.2000.
+ Δόκιμος Αστυφύλακας
Βύρων Βαλάσης. Γεννήθηκε
το έτος 1978 στην Αθήνα. Α
πεβίωσε λόγω παθολογικών αι
τίων την 15.4.2000.
□

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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% υ ν $ ικ α Α σ τ ικ ά Μ ία
Ανακοινώσεις της
Π.ΕΝ.Α.Α.
23-5-2000
Στους αστυνομικούς που τί
θενται σε “Κατάσταση Υπηρε
σίας Γραφείου”, συνεπεία πα
θήματος που επήλθε κατά τη
διάρκεια ενεργού υπηρεσίας
τους, δεν τους επιτρέπεται, λό
γω ακριβώς της βλάβης της υ
γείας τους, να διατίθενται, αν
και επιθυμούν, σε υπηρεσία
Σάββατο ή Κυριακή, τις νυκτε
ρινές ώρες, εθελοντικά σε Πε
ζές περιπολίες ή σε Ειδικές υ
πηρεσίες π.χ. Διεύθυνση Μη
χανοκινήτων Μονάδων (ΜΑΤ
- ΥΑΤ - ΕΚΑΜ), πυροτε
χνουργοί κ.λ.π., που πιθανόν
να υπηρετούσαν πριν το πάθη
μά τους, χωρίς να τους χορη
γούνται συνακόλουθα και οι
προβλεπόμενες αποζημιώσεις
και επιδόματα, με αποτέλεσμα
να μειώνεται το εισόδημά
τους, μηνιαίως, από 36.000 μέ
χρι και 250.000 δρχ. περίπου.
Κατόπιν αυτού και:
ΕΠΕΙΔΗ οι αστυνομικοί της
κατηγορίας αυτής υποβάλλο
νται πολλές φορές σε επιπλέον
συνεχείς και επαναλαμβανόμε
νες δαπάνες για την αντιμετώπι
ση της βλάβης της υγείας τους.
ΕΠΕΙΔΗ οι αστυνομικοί της
κατηγορίας αυτής, που συνε
χώς αυξάνονται, πρέπει να τύχουν της πραγματικής συμπα
ράστασης της Πολιτείας, καθό
σον το πάθημά τους έχει σχέση
με την εκτέλεση των καθηκό
ντων τους.
ΕΠΕΙΔΗ το επίδομα ειδικής
απασχόλησης διαφοροποιείται,
ως προς τη χορήγησή του, σε
σχέση με τα στελέχη των Ενό
πλων Δυνάμεων, κατά 20.000
δρχ. μηνιαίως, λόγω της μη κα
ταβολής σ’ αυτά αποζημίωσης
για την πέραν του 5νθημέρου
εργασίας.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ
όπως στους αστυνομικούς
της εν λόγω κατηγορίας και για
όσο χρόνο τους επιτρέπει η υ
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γεία τους να παραμένουν στην
ενεργό υπηρεσία να τους χορη
γείται το επίδομα της ειδικής
απασχόλησης, στο ύψος που
χορηγείται στους Στρατιωτι
κούς των Ενόπλων Δυνάμεων,
δηλαδή αυξημένο κατά 20.000
δρχ. το μήνα, με την προϋπό
θεση ότι δεν θα λαμβάνουν κα
νένα από τα προαναφερόμενα
επιδόματα ή αποζημιώσεις.
29-5-2000
Με αντικειμενικό σκοπό και
στόχο τη διαρκή διασφάλιση
της ομαλής και εύρυθμης λει
τουργίας των Ασφαλιστικών
μας Ταμείων και συνακόλουθα
την προστασία των ασφαλιστι
κών δικαιωμάτων και συμφε
ρόντων των συναδέλφων μας,
παρακαλούμε όπως, τα εν λόγω
ενισχυθούν, το ταχύτερο δυνα
τόν, με κατάλληλο προσωπικό
(αστυνομικό-πολιτικό) - ειδι
κών γνώσεων και προσόντων.
29 - 5- 2000
Με σχετική ερώτηση ως
προς το χρόνο χορήγησης του
επίδομα Ευθύνης Διοίκησης Διεύθυνσης, η Διεύθυνση Οι
κονομικών απάντησε με έγ
γραφό της ότι καταβάλλεται
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε
το αναγραφόμενο στο θέμα ε
πίδομα να καταβληθεί στους
δικαιούχους με την μισθοδοσί
α μηνός Ιουλίου 2000, για ό
σους έχουν υποβληθεί έγκαιρα
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
31-5-2000
Ενόψει του αιτιολογικού της
προσφάτως εκδοθείσης υπ’ αριθμ. 47/2000 Πράξης - από
φασης του Ελεγκτικού Συνε
δρίου, σύμφωνα με το οποίο
δεν είναι νόμιμη, βάσει της
κείμενης σχετικής νομοθεσίας
(άρθρο 12 του ν. 2018/1992), η
καταβολή του “επιδόματος φυ
σιολογικού τοκετού” στα δι
καιούμενα μέλη - μετόχους του
ΚΥΥΑΠ, παρακαλούμε όπως,

προβείτε άμεσα στην εκδήλω
ση όλων των αναγκαίων εκεί
νων ενεργειών, με τις οποίες
θα διασφαλισθεί η συνεχής και
αδιατάρακτη χορήγηση στους
ως άνω μετόχους του επιδόμα
τος αυτού.
14-6-2000
Χθες, το Προεδρείο της Ο
μοσπονδίας μας συναντήθηκε
με τον εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου κ. Παναγιώτη Δημόπουλο, ενόψει του “μείζονος”
πλέον “προβλήματος” που έχει
ανακύψει από τη μη σύννομη σύμφωνα και με το περιεχόμε
νο της προσφάτως εκδοθείσας
υ π ’ αριθμ. 6 από 7-3-2000
Γνωμοδότησης του Αντεισαγ
γελέα του Αρείου Πάγου- κρά
τηση στα αστυνομικά κατα
στήματα, υπό απέλαση δυνά
μει δικαστικής αποφάσεως αλ
λοδαπών λαθρομεταναστών
(σε αρκετές περιπτώσεις η
κράτηση διαρκεί και πέραν του
διμήνου, λόγω της χρονοβόρας
διαδικασίας της απέλασης) αλ
λά και άλλων υποδίκων και κα
ταδίκων, που προορίζονται για
τα Σωφρονιστικά Καταστήμα
τα, με όλες τις εντεύθεν δυσμε
νείς συνέπειες και παρενέρ
γειες, που συνίστανται κατά
βάση στην ασφάλεια, στις συν
θήκες κράτησης και στον κίν
δυνο απόδρασής τους, καθώς
και στις επικρίσεις από την Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή “για την
πρόληψη των βασανιστηρίων
και της απάνθρωπης ή υποτι
μητικής μεταχείρισης ή τιμω
ρίας κλπ.”
Ο κ. Εισαγγελέας αναγνώρι
σε το πρόβλημα στις πραγματι
κές του διαστάσεις, χαρακτήρι
σε ανεπιθύμητη την όλη κατά
σταση, ενώ ταυτόχρονα τόνισε
ότι πρέπει να τηρηθεί η νομι
μότητα και ότι η Διοίκηση (υ
πουργείο Δικαιοσύνης) πρέπει
να επιλύσει, το ταχύτερο δυνα
τό, το πρόβλημα αυτό με την
κατασκευή ειδικών χώρων
κράτησης των κατά τα ανωτέ-

ρω υπό απέλαση αλλοδαπών,
επισηραίνοντας παράλληλα ότι
προς την κατεύθυνση αυτή θα
προβεί άμεσα σε σχετική πα
ρέμβαση. Τέλος, τονίζεται ότι
η Ομοσπονδία μας έχει ζητήσει
για το ίδιο θέμα και αναμένει
συνάντηση και με τον Υπουρ
γό Δικαιοσύνης.
Ανακοινώσεις της
Π.Ο.ΑΣ.Υ.
19-5-2000
Ως Αστυνομικοί και εργαζό
μενοι σε ένα ιδιαίτερα σκληρό
χώρο, έχουμε αποδεχθεί ότι η
εργασία μας αυτή ενέχει και
τον κίνδυνο απώλειας και της
ζωής μας ακόμη, προκειμένου
να διασφαλισθούν τα έννομα
αγαθά του Έλληνα Πολίτη.
Εκείνο όμως που δεν μπο
ρούμε ν ’ αποδεχθούμε και ν ’
αντιληφθούμε είναι η άνευ λό
γου έκθεση της ζωής σε κάθε
είδους κίνδυνο που ενδεχόμενα
να προκόψει από οποιαδήποτε
παρέμβαση ή επέμβαση του Α
στυνομικού για την άσκηση
του καθήκοντος του.
Ο εν ψυχρώ πυροβολισμός
στο κεφάλι του συναδέλφου
Τσεμπελίδη Τρύφωνα και μά
λιστα υπό το φως της ημέρας
καταδεικνύει για μια ακόμη
φορά αυτό που κατ’ επανάλη
ψη τονίζει η Ομοσπονδία, ότι
δηλαδή και τα εγκληματολογικά δεδομένα στη χώρα μας έ
χουν σκληρύνει σε επικίνδυνο
βαθμό και για τους σημερινούς
κακοποιούς η αφαίρεση της
ανθρώπινης ζωής δεν “μετρά”
ιδιαίτερα, άρα η πολιτεία οφεί
λει:
Α) Να ενημερώσει την κοινή
γνώμη με κάθε μέσο (έντυποηλεκτρονικό) τον επιβαλλόμε
νο τρόπο ελέγχου από πλευράς
των Αστυνομικών, όταν αυτοί
επιβάλλεται να δράσουν έτσι,
ώστε να γίνει αποδεκτός και να
μην υπάρχει τριβή και αντί
δραση από πλευράς των πολι
τών και
Β) Να απαγορεύσει ρητά την
παρέμβαση-επέμβαση μεμο
νωμένων αστυνομικών σε πε
ριστατικά, καθόσον και το πιο
απλό περιστατικό μπορεί, να ε
ξελιχθεί σε επικίνδυνο.
Τέλος καλεί τους συναδέλ

φους να επιδεικνύουν ιδιαίτε
ρη προσοχή σε οποιαδήποτε
περίπτωση ελέγχου, διασφαλί
ζοντας την επιβαλλόμενη
“προσέγγιση” καθότι αποδεικνύεται στην πράξη ότι η αφε
λής προσέγγιση μπορεί να
στοιχίσει και ζωές πλέον.
25-5-2000
Κύριε Υπουργέ,
Με το υπ’ αριθμ. 98/398 από
6-8-1998 και 99/461 από 6-1099 έγγραφά μας επισημάναμε
τα προβλήματα και τις ατέλειες
που έχουν παρουσιαστεί από
την μέχρι τώρα εφαρμογή του
Π.Δ. 69/97 όπως αυτό τροπο
ποιήθηκε με το Π.Δ.85/98.
Προβλήματα και ατέλειες
που έχουν σχέση με την μη ε
φαρμογή του συστήματος των
αντικειμενικών κριτηρίων (μό
ρια) για τις μεταθέσεις εντός
της αυτής περιοχής μετάθεσης
με την μη συμμετοχή αιρετών
εκπροσώπων στα υπηρεσιακά
συμβούλια μεταθέσεων, με την
μη δημοσιοποίηση των πινά
κων των μορίων σ ’ όλες τις Α
στυνομικές Δ/νσεις, αλλά και
με την κατ’ αρχάς ικανοποίηση
πρώτα των αιτήσεων μεταθέ
σεων και ακολούθως την τοπο
θέτηση των νεοεξερχομένων
Αστυνομικών.
Δυστυχώς όμως και τα δυο
τελευταία χρόνια παρουσιά
στηκαν τα ίδια προβλήματα
και η ομοσπονδία κατακλύσθηκε από διαμαρτυρίες ενώ
σεων, αλλά και μεμονωμένων
συναδέλφων για αδικίες και
καταστρατηγήσεις των διατά
ξεων του σχετικού Π.Δ. Πολ
λές απ’ αυτές τις διαμαρτυρίες
προέρχονται από Συναδέλφους
που δεν ικανοποιήθηκε το αί
τημά τους για μετάθεση με το
σύστημα των μορίων και δια
πίστωσαν ότι πολλές από τις
κενές οργανικές θέσεις των Α
στυνομικών Δ/νσεων από νεοεξελθόντες Αστυνομικούς σε
βάρος των παλαιοτέρων που
σίγουρα έχουν επί πλέον μόρια
και δικαιούνται να προηγηθούν.
Κύριε Υπουργέ,
Είμαστε βέβαιοι ότι εφέτος
θα παρέμβετε αμέσως και θα
δώσετε εντολές για δίκαιη αντι
μετώπιση και επίλυση όλων των

ΕΘΝΙΚΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Ασφαλίζει
pi
μέίωρέιο τιροΑ^ιο
το ιδιωτικά αυτοκίνητα
του προσωπικού της
ΕΛΛΗΝΙΚΗ! Ι Τ Υ Μ Μ Μ
Για περισσότερες πληροφορίες
θα απευθύνεστε στον πρώην συνάδελφό σας

κ. ΑΡ. ΑΛΕΞ0Π0ΥΛ0
στα τηλ. 6397 150 - 6014 037
οικ. 60 10 199
κιν. 094 562489 fax: 6016 459

Σ. ΠΑΓΩΝΗΣ
Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ. - Fax 061 - 220 541
η*

*;

Υπάρχει ένα κατάστημα που σα ς
καλύπτει απάλυτα και σ α ς παραδίδει
α μ έ σ ω ς , έ τ ο ιμ ε ς σ το λ έ ς και π α ρ α γ γ ελ ία ,
εξαρτήσεις και αξεσουάρ.
*
*
Α
*
*
*

ΕΑΑηνικής Αστυνομίας
Αεροπορίας
Στρατού Ξηρός
Εμπορικού και ΠοΑεμικού Ναυτικού
Λιμενικού Σώματος
Πυροοβεατικοϋ Σώματος

- Στολές
μ έ η χ ω ρ ίς
- Πουκάμισα
δ ικ ό σ α ς Υ φ α σ μ α
- Παντελόνια
- Πηλίκια
- Παπούτσια
- Ζώνες
- Σήματα και δακρίτικα
- Παράσημα όλων των
σωμάτων

- Ειδικός εξοπλισμός
- θ ή κ ε ς όπλων χαμηλής,
υψηλής μασχάλης
- Χειρ οπ έδες όλων των τύπων
- Γκλομπς
- Αλεξίσφερο, γιλέκο
- Είδη επιβίωσης
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προβλημάτων και αδικιών που
έχουν παρουσιασθεί από την μέ
χρι σήμερα εφαρμογή του Π.Δ.
το οποίο έχει ανάγκη τροποποι
ήσεων που όμως πρέπει να γί
νουν μετά από διάλογο με την
Ομοσπονδία τουλάχιστον για
ζητήματα που μπορούν να αντιμετωπισθούν για την επόμενη
χρονική περίοδο (π.χ. τοποθέτη
ση νεοεξερχομένων).
Οι πρωτοβάθμιες ενώσεις
στις οποίες κοινοποιείται το
παρόν, παρακαλούνται να συ
στήσουν στα θίγόμενα μέλη
τους να προσφεύγουν στα διοι
κητικά Δικαστήρια.
2- 6-2000
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο
επιβεβαίωσε τις αρχικές θέσεις
- εκτιμήσεις του Γενικού Συμ
βουλίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ., για
την υλοποίηση του διεκδικητικού πλαισίου, ως αυτό προέκυψε κατά το πρόσφατο Πανελ
λαδικό Συνέδριο και ιεράρχη
σε τα θεσμικά, εργασιακά και
οικονομικά προβλήματα για τα
οποία πρέπει να αναληφθούν
άμεσες πρωτοβουλίες, έτσι ώ
στε να υπάρξουν λύσεις.
Υπήρξε ομόφωνη εκτίμηση
σε ό,τι αφορά τους σήμερα α
γώνες και τις προσπάθειες του
Συνδικαλιστικού κινήματος
των Αστυνομικών, ότι δηλαδή
υπήρξαν ήδη ορισμένες κατακτήσεις-αποτελέσματα και για
τον λόγο αυτό απαιτείται ιδιαί
τερη προσοχή, ώστε οι κατα
κτήσεις - αποτελέσματα διασφαλισθούν, καθόσον επιχειρείται η νόθευση και η αλλοίω
σή τους. Παράλληλα τονίσθη
κε η αναγκαιότητα να συνεχισθεί και να ενταθεί η δράση
και σε πρώτο και σε δεύτερο
βαθμό.
Επισημάνθηκε επίσης η ανά
γκη να εκφρασθεί αγωνιστικά
το συνδικαλιστικό κίνημα, με
βάση το διεκδικητικό πλαίσιο
και όχι μόνο και να ενταθεί η
δράση, θέτοντας χρονικά όρια
υλοποίησης, σε αντίθετη δε πε
ρίπτωση να εκδηλωθούν κινη
τοποιήσεις - διαμαρτυρίες.
2. Στη βάση αυτή τόσο το
Γενικό Συμβούλιο όσο και το
Διοικητικό Συμβούλιο ομόφω
να αποφάσισε:
α. Η κατάκτηση της ωριαίας
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αποζημίωσης για τη νυχτερινή
εργασία του Αστυνομικού, να
μην νοθευτεί από πλευράς της
αστυνομικής ηγεσίας, όπως πα
ραπλανητικά και εντέχνως επιχειρήθηκε με σχετική εγκύ
κλιο, έτσι, ώστε και οι μη δι
καιούμενοι αποζημίωση, να
λαμβάνουν αυτή, σε βάρος των
συναδέλφων εκείνων που κάτω
από αντίξοες συνθήκες εκτελούν νυχτερινή εργασία, ΟΧΙ
ΣΤΗΝ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ
ΝΥΧΤΟΚΑΜΑΤΟΥ ΤΟΥ ΕΡ
ΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΚΟΥ. Αυτό τονίσθηκε από τα
μέλη του Γενικού και του Διοι
κητικού Συμβουλίου, τα οποία
κάλεσαν ταυτόχρονα τον κ. Υ
πουργό Δημόσιας Τάξης να
μην αθετήσει την δέσμευσή
του, αλλά και στην ουσία να α
κυρώσει τον δικό του αγώνα
για την κατάκτηση της αποζη
μίωσης της νυχτερινής εργασί
ας για τους Αστυνομικούς, έτσι
ώστε όσες ώρες πραγματικά
κατά μήνα εργάζεται ο αστυνο
μικός τη νύχτα να αποζημιώνε
ται, χωρίς την ύπαρξη οροφής.
Σε αντίθετη περίπτωση, εάν
δεν διασφαλισθεί σύμφωνα με
το Νόμο η χορήγηση της νυχτε
ρινής αποζημίωσης σε όσους
μόνο δικαιούνται, εάν επιχειρηθεί να τεθεί “πλαφόν” με την
χορήγηση 10.000 δρχ. από 1-12000 έως 30-6-2000 και 20.000
δρχ. από 1-7-2000 έως και 3112-2000 και εάν όλα αυτά δεν
περατωθούν (ήδη υπάρχει εξάμηνη καθυστέρηση) μέσα στον
τρέχοντα μήνα, τότε στις αρχές
του επόμενου μήνα θα πραγμα
τοποιηθούν κινητοποιήσεις διαμαρτυρίες, το είδος των ο
ποίων, ο χρόνος και ο τρόπος
θα αποφασισθεί από της Εκτε
λεστική Γ ραμματεία.
β. Σε περίπτωση καταστρατήγησης των αποψιλωμένων δι
καιωμάτων των εργαζομένων α
στυνομικών (ωράριο εργασίας ρεπό - καταχρηστικές αποσπά
σεις - ακραίες συμπεριφορές) και
επειδή υπήρξε μέχρι σήμερα
παρά
τις
αποδεδειγμένες
καταγγελίες ουδείς έλεγχος,, να
εκδηλώνονται πάραυτα συλλογι
κές ενέργειες στον εργασιακό χώ
ρο όπου παραβιάζοντας θέτοντας
τους υπεύθυνους προ των προ
βλημάτων και των ευθυνών τους.
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γ. Σε περίπτωση κάλυψης
οργανικών θέσεων από πλευ
ράς νεοεξερχομένων σε βάρος
της ικανοποίησης αιτημάτων
παλαιοτέρων, να εξαντληθεί
κάθε διάλογος για την άρση
της αδικίας αυτής και σε περί
πτωση μη αποδοχής του δί
καιου αυτού αιτήματος να εκ
δηλωθούν κινητοποιήσεις διαμαρτυρίες από τη στιγμή
που δημοσιοποιηθεί τούτο κε
ντρικά και περιφερειακά κατά
την εκτίμηση της Ε.Γ.
δ. Να επαναλάβει και εφέτος
το αίτημα προς το Υ.Δ.Τ., που
κατά την περσινή θερινή περί
οδο ικανοποιήθηκε και αφορά
την χορήγηση επιδόματος πρα
κτικής εκπαιδεύσεως στους
Δόκιμους αστυνομικούς, οι ο
ποίοι στην ουσία καλούνται να
πραγματοποιήσουν κανονικό
αστυνομικό έργο - ωράριο, αδυνατούντες ιδιαίτερα στις με
γάλες πληθυσμιακά και τουρι
στικές περιοχές, να αντεπεξέλθουν των επιβαλλομένων εξό
δων διαβίωσης.
ε. Ότι στους εργασιακούς ε
κείνους χώρους που αναγκάζο
νται ελλείψει καθαριστριών, οι
Αστυνομικοί να εργάζονται
κάτω από ανθυγιεινές και ανε
πίτρεπτες συνθήκες, κάνοντας
πολλές φορές την καθαρίστρια,
να απαιτηθεί, εφόσον δεν μπο
ρούν να γίνουν προσλήψεις, η
καθαριότητα να γίνεται από ι
διωτικά συνεργεία, αναλαμβά
νοντας το κόστος η πολιτεία
και όχι οι Αστυνομικοί, όπως
αρκετές φορές μέχρι σήμερα α
ναγκάζονται να πράξουν.
στ. Να “διαλευκανθεί" το
ζήτημα της συνέχισης των πε
ζών περιπολιών ως προεκλογι
κά δεσμεύθηκε η πολιτική η
γεσία να πράξει μετά τις εκλο
γές, θέτοντας το ζήτημα στις
πραγματικές του βάσεις - δια
στάσεις, δηλαδή να ληφθούν
υπόψη οι εγκληματολογικές,
πληθυσμιακές κλπ. παράμε
τροι.
ζ. Ενόψει της αναθεώρησης
του Συντάγματος την υποβολή
πρότασης σε ό,τι αφορά τις
Συνδικαλιστικές ελευθερίες
των Αστυνομικών (π.χ. δικαίω
μα απεργίας), αλλά και λοιπά
ζητήματα που άπτονται της
λειτουργίας του Αστυνομικού.

3. Πέρα από τα ανωτέρω, ι
διαίτερη συζήτηση αφιερώθη
κε για το ζήτημα των μισθολογικών προαγωγών για την πρό
οδο των οποίων η Ομοσπονδία
προέβη σε συγκεκριμένες ε
νέργειες, συνεπικουρούμενη α
πό τις Ομοσπονδίες του Πυρο
σβεστικού και Λιμενικού Σώ
ματος.
Πιο
συγκεκριμένα
την
25.5.2000 πραγματοποίησε συ
νάντηση με τον Γραμματέα του
ΠΑ.ΣΟ.Κ κ. Κωνσταντίνο
Σκανδαλίδη την αυτήν ημέρα
με τον Υπουργό Δημόσιας Τά
ξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη,
την 29-5-2000 με τον κ. Υ
πουργό Εμπορικής Ναυτιλίας
κ. Χρήστο Παπουτσή, την 315-2000 με τον Υφυπουργό Οι
κονομικών κ. Γεώργιο ΔΡΥ και
την 1-6-2000 με τα Πολιτικά
Κόμματα της αντιπολίτευσης.
4. Τέλος, ευρεία συζήτηση
πραγματοποιήθηκε για το ζή
τημα του εφοδιασμού του α
στυνομικού προσωπικού με το
νέο Δελτίο Υπηρεσιακής Ταυ
τότητας, με αφορμή του οποί
ου πραγματοποιήθηκε ευθύς
μετά το πέρας των εργασιών
του Γ.Σ. και του Δ.Σ. συνάντη
ση με τον Μακαριότατο Αρχιε
πίσκοπο Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος κ. Χριστόδουλο, ο ο
ποίος ως τόνισε αναμένει για
το όλο ζήτημα την απάντηση
του Υπουργού Δημόσιας Τά

ξης·
Κατά τη διάρκεια του Γ.Σ. αναδείχθηκε η ανάγκη της προ
σφυγής προς το Υ.Δ.Τ., με την
απαίτηση της χορήγησης λευ
κού δελτίου του νέου τύπου
ταυτότητος, έτσι ώστε οι οποί
ες τυχόν αμφιβολίες για την
κατασκευή και το περιεχόμενο
του να αρθούν και αποφευ
χθούν κατ’ αυτό τον τρόπο α
ντιρρήσεις εφοδιασμού από
συναδέλφους που έχουν ιδιαί
τερη ευαισθησία για το όλο ζή
τημα, γεγονός που σέβεται η
Ομοσπονδία.
9-6-2000
Συνάδελφοι,
Ως γνωστό κατά την συνεδρεία της 2-6-2000, τόσο το
Γενικό Συμβούλιο, όσο και το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ο
μοσπονδίας αποφάσισε ομό-

φωνα την πραγματοποίηση κι
νητοποιήσεων διαμαρτυριών
στις αρχές του επόμενου μήνα,
σε περίπτωση που νομοθετη
μένα ζητήματα, όπως “ρύθμιση
για την νυχτερινή αποζημίω
ση” δεν τεθούν σε εφαρμογή,
εφαρμογή που αρνούνται να α
ποδεχθούν
συγκεκριμένοι,
προσπαθώντας μάλιστα να νο
θεύσουν και να μηχανευθούν
τρόπους, έτσι, ώστε μια κατάκτηση να επιστρέφει στην αρ
χική επιθυμητή γι’ αυτούς θέ
ση.
Συμπληρωματικά οφείλουμε
να σας ενημερώσουμε ότι οι
συνάδελφοι του Λιμενικού
Σώματος έχουν πληρωθεί για
την νυχτερινή εργασία.
Σε συνάντηση της Ομοσπον
δίας με τον κ. Υπουργό Δημό
σιας Τάξης, μετά την Συνεδρί
αση τονίσθηκε από την πλευρά
του ότι οι Αστυνομικές Υπηρε
σίες θα υποβάλλουν εκ νέου,
καταστάσεις με πραγματικά
και όχι πλασματικά στοιχεία.
Στο σημείο αυτό εκτιμάται
ότι οι συγκεκριμένοι κύκλοι
του Υ.Δ.Τ. επιθυμούν να απο

προσανατολίσουν ή και να εκ
βιάσουν καταστάσεις.
Ακριβώς εδώ οφείλουμε να
τονίσουμε ότι η Ομοσπονδία έ
χει μια ιστορία και διαρκείς α
γώνες που έφεραν θετικά απο
τελέσματα για τους συναδέλ
φους και ως εκ τούτου δεν επι
τρέπεται οιοσδήποτε συμβιβα
σμός, με οποιοδήποτε κόστος.
Ταυτόχρονα σας ενημερώ
νουμε, ως καλά πληροφορηθήκαμε, ότι οι διαρκείς προσπάθειές μας και ειδικώς το τελευ
ταίο διάστημα (Γραμματέα
ΠΑΣΟΚ κ. Σκανδαλίδη, Υφυ
πουργό Οικονομικών κ. Δρυ,
Υπουργό Ναυτιλίας και βεβαί
ως με τον πολιτικά Προϊστάμε
νο Υπουργό μας και με τα κόμ
ματα της Αντιπολίτευσης, οι ο
ποίοι υιοθέτησαν την πρότασή
μας) σε ότι αφορά τις μισθολογικές προαγωγές, είχαν αποτέ
λεσμα καθόσον σχετική τροπο
λογία έτυχε των υπογραφών
των κ.κ. Υπουργών Άμυνας,
Δημόσιας Τάξης και Ναυτιλίας,
το περιεχόμενο της οποίας δεν
μας είναι λεπτομερώς γνωστό.
Η Ομοσπονδία θα συνα-

Η Ασφαλιστική Εταιρεία

"ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε."
σε συνεργασία
με το Πρακτορείο Ασφαλειών
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

προσφέρει σε όλα τα μέλη της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ειδική έκπτωση στα αυτοκίνητα Ι.Δ. χρήσεως

14%
στις συμπληρωματικές καλύψεις

20%
Επίσης ασφαλίζει με ειδικό τιμολόγιο
τα σπίτια των ανδρών των
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με την αρμόδια
κα Παπαστεργιάδου Φωτεινή
στα τηλ.: 50 21 580 fax.: 50 21 580
τηλ. οικίας: 23 20 655 ή στο 093 / 71 44 565

ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟ
HONDA - YAM AHA - SU ZU KI - KAW ASAKI

Πάντα
στις καλύτερες τιμές

και διακανονισμός που
ΕΕΕΙΣ ΘΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ!

Λένορρανίβ, τηλ.: 52.27.556 & Μ εσογείω ν 389, τηλ:65.16.703
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ντηθεί με τον κ. Υπουργό Δη
μόσιας Τάξης, όπου θα διευκρινισθεί και το ζήτημα αυτό.
Είμαστε υποχρεωμένοι όμως
να τονίσουμε ότι σε περίπτωση
που το όλο ζήτημα δεν αντιμε
τωπίζει ικανοποιητικά το σύ
νολο του Αστυνομικού Προ
σωπικού, τότε τα πράγματα
λαμβάνουν δυσάρεστη τροπή,
καθόσον η Ομοσπονδία οφεί
λει με κάθε τρόπο να διασφα
λίσει τα συμφέροντα όλων των
μελών της.

12- 6-2000
Συνάδελφοι,
Πάγιο αίτημα της Ομοσπον
δίας ήταν η αποστολή κάθε
χρόνο των πινάκων στους ο
ποίους περιλαμβάνονται όλοι
οι Συνάδελφοι που έχουν υπο
βάλλει αίτηση μετάθεσης έτσι
ώστε να υπάρχει άμεση ενημέ
ρωση των ενδιαφερομένων.
Ήδη στη φετινή απόφαση
των τακτικών μεταθέσεων Ανθ/στων-Αρχ/κων-Αστ/κων το
αίτημά μας ικανοποιήθηκε και
οι σχετικοί πίνακες βρίσκονται
στο Γραφείο Εσωτερικών Λει
τουργιών της κάθε Αστυνομι
κής Διεύθυνσης όπου μπορούν
να απευθύνονται όλοι οι ενδια
φερόμενοι Συνάδελφοι και να
ενημερώνονται.
Στους σχετικούς πίνακες δεν
περιλαμβάνονται όσοι έχουν υ
ποβάλλει αίτηση για περιοχές
μετάθεσης που δεν είχαν προ
κηρυχθεί θέσεις του βαθμού
τους ,όσοι δεν είχαν συμπλη
ρώσει τον προς μετάθεση απαιτούμενο χρόνο, όσοι υπέ
βαλλαν εκπρόθεσμα τις αιτή
σεις τους, καθώς και αυτοί που
τα αιτήματά τους, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις εξετά
σθηκαν βάσει υπηρεσιακών
και κοινωνικών και όχι αντι
κειμενικών κριτηρίων (μόρια).
13-6-2000
Συνάδελφοι,
όπως είναι γνωστό το “ενιαί
ο μισθολόγιο του 1997” απο
δείχθηκε “ως άνθρακες ο θη
σαυρός”, διαψεύδοντας στην
πράξη όλους εκείνους που α
κόμη και σήμερα εμμένουν
στη διατήρηση της ερμαφρόδι
της κατάστασης (Στρατού - Α
στυνομίας). Ευθύς από την ε
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φαρμογή του ενιαίου μισθολο
γίου, διαπιστώθηκαν κραυγα
λέες ανισότητες - αδικίες, με α
ποτέλεσμα να καταστεί ανα
γκαία η “εγχείρησή” του.
Το γεγονός αυτό επαναλήφθηκε στη συνέχεια μία, δύο
και τρεις φορές.. Μία εξ αυτών
αφορούσε την αναγκαιότητα ε
νίσχυσης του εισοδήματος των
χαμηλόβαθμων, πλην όμως το
ενιαίο μισθολόγιο δεν επέτρε
πε και δεν επιτρέπει μεμονω
μένη παρέμβαση. Έτσι, από
πλευράς μας επινοήθηκαν οι
μισθολογικές προαγωγές κα
θόσον ο Στρατός έχει μία φυ
σιολογική ροή συνδεόμενη με
βαθμό - μισθό.
Το δίκαιο αίτημά μας τελικά
ευδοκίμησε μολονότι δέχθηκε,
ως ενθυμείσθε, τον πόλεμο του
υπηρεσιακού κατεστημένου,
που οφείλουμε να επισημάνουμε για άλλη μια φορά ότι από
πλευράς του ακυρώθηκε η διά
ταξη που αφορούσε τις μισθολογικές προαγωγές των συνα
δέλφων αξιωματικών που προ
έρχονται από το Τ.Ε.Μ.Α.
Οι μεταγενέστερες και ενυπάρχουσες αλλοιώσεις του ε
νιαίου μισθολογίου κατέστη
σαν αυτό άδικο για όλο το α
στυνομικό προσωπικό και κα
τέστη αναγκαίο να υπάρξει μια
γενική αναδιάταξη του ενιαίου
μισθολογίου. Για το λόγο ακρι
βώς αυτό, η Ομοσπονδία προ
χώρησε σε μια γενική ορθολο
γική πρόταση για όλο το αστυ
νομικό προσωπικό, στηρίζο
ντας παράλληλα “έτερη” άπο
ψη - αίτημα για λόγους αρχής,
που όμως δεν ήταν ικανοποιη
τικό για έκαστο των ενδιαφε
ρομένων στην πρόταση. Πρό
ταση που βελτιώνει ορθολογι
κά μισθολογικά τη θέση από το
βαθμό του Αστυφύλακα μέχρι
και του Αρχηγού.
Επίσης, είναι γνωστό ότι α
μέσως μετά τις εκλογές, η Ο
μοσπονδία, με έργα και όχι με
λόγια, προέβη σε όλες εκείνες
τις ενέργειες, έτσι ώστε να υ
πάρξει πρόοδος στο εκκρεμές
ζήτημα των μισθολογικών
προαγωγών. Για το λόγο αυτό
η Ομοσπονδία, ομού με τις Ο
μοσπονδίες των Πυροσβεστών
και Λιμενικών, συναντήθηκε
με τον Γραμματέα του ΠΑ-
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ΣΟΚ κ. Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη που υιοθέτησε πολιτικά
το αίτημα, ως επίσης με τους
κ.κ. Υπουργούς Δημόσιας Τά
ξης, Οικονομικών και Εμπορι
κής Ναυτιλίας, αλλά και με τα
πολιτικά κόμματα της χώρας.
Όπως προηγούμενα σας ενη
μερώσαμε, σε νομοσχέδιο του
Υ.Δ.Τ. συμπεριλήφθη σχετικό
άρθρο που όμως είναι μακριά
από την πρόταση της Ομο
σπονδίας σε ό,τι αφορά τη μισθολογική θέση του Αστυνο
μικού Υποδιευθυντή και κάτω.
Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό,
μακριά από προσωπικές - ατο
μικές μικροαντιλήψεις και μικρουπηρεσιακές συμπεριφορές
- λειτουργίες, να δηλώσουμε
κατηγορηματικά και ομόφωνα,
όπως προέκυψε από την πρό
σφατη συνεδρίαση του Διοικη
τικού Συμβουλίου και του Γε
νικού Συμβουλίου αλλά και με
την παράλληλη πλέον σύμφω
νη θέση των Ομοσπονδιών των
Πυροσβεστών και των Λιμενι
κών, ότι είναι ανέντιμο, αν όχι
ανήθικο, ένα κομμάτι που απο
τελεί υποζύγιο του Οργανι
σμού να εγκαταλειφθεί για μια
ακόμη φορά.
Η Ομοσπονδία, σε συνεργα
σία με τις προαναφερθείσες Ο
μοσπονδίες, προχωρεί σε ένα
πρόγραμμα πανελλαδικών κι
νητοποιήσεων - διαμαρτυριών,
χωρίς ορίζοντα τερματισμού.
Ως υγιές συνδικαλιστικό κί
νημα, μας είναι αδιανόητο να
αποδεχθούμε το ρόλο του δου
λοπάροικου, του πληβείου, του
κολίγα, του περιθωριοποιημέ
νου στον οργανισμό μας.
Επειδή καλλιεργείται ένα
κλίμα αντιπαλότητας από τους
γνωστούς κύκλους με την άρ
ρωστη μένη άποψη “καθένας
για την ...”, άρα η Ομοσπονδία
ευθύνεται για την προκαλούμενη εν μέρει πρόοδο, προκαλούμε ανοιχτά και ξάστερα την
επίσημη αστυνομική ηγεσία να
δηλώσει αν είναι υπέρ αυτής
της άποψης, δηλαδή της εξαί
ρεσης, έτσι ώστε να γνωρίζει
το αστυνομικό προσωπικό τις
διαθέσεις - προθέσεις της.
Τέλος, παρακαλούμε όπως
προβείτε σε ενημέρωση των
μελών για όλα τα παραπάνω,
λαμβάνοντας
επιπρόσθετες

πληροφορίες σε απ’ ευθείας ε
πικοινωνία με την Ομοσπονδί
α, καθόσον υφίστανται ζητή
ματα που αφορούν τη ρύθμιση
τα οποία κρίνεται σκόπιμο στη
φάση αυτή να μη δημοσιοποιη
θούν επίσημα.
Ανακοίνωση
τη ς Ε.Α.Υ.ΑΤΤΙΚΗΣ
(19-5-2000)
Συνάδελφοι,
είναι γνωστό σε όλους μας
ότι το έργο μας είναι επίπονο,
επικίνδυνο ανθυγιεινό, στρεσογόνο και αυτό έχει σαν απο
τέλεσμα να εκδηλώνονται συ
χνά διάφορες παθήσεις (στε
φανιαία ηπατίτιδα, φυματίωση,
νεοπλασίες, ψυχικές διαταρα
χές, εγκεφαλικά κλπ.).
Εκτός των διαφόρων επίκτη
των νοσημάτων έχουμε και α
τυχήματα τα οποία επιφέρουν
πολλές φορές ανεπανόρθωτη
βλάβη στην υγεία (μερική ή ο
λική ανικανότητα, ακόμα και
το θάνατο).
Η πολιτεία δυστυχώς δεν
προέβη στην καλύτερη ασφά
λιση του προσωπικού, λαμβά
νοντας υπ’ όψιν της, τις ιδιαι
τερότητες του επαγγέλματος.
Εκτός των Δημοσίων Νοση
λευτικών Ιδρυμάτων όπου κα
νείς μπορεί να νοσηλευθεί δω
ρεάν για τη αντιμετώπιση σο
βαρών περιπτώσεων και την α
ποκατάσταση πλήρως της υγεί
ας απαιτούνται τεράστια ποσά
που δεν συγκεντρώνονται πα
ρά τις αιματηρές οικονομίες
που κάναμε.
Σε περίπτωση που η υγεία
δεν αποκαθιστάται τα προβλή
ματα πολλαπλασιάζονται από
την απώλεια εισοδήματος με
ότι αυτό συνεπάγεται για σω
στή διαβίωση - μόρωση, υγεία
στήριξη των παιδιών κ.λ.π. Εί
ναι γνωστό επίσης ότι συνεχώς
η δημόσια υγεία υποβαθμίζε
ται και όλοι αναζητούν ίαση σε
ιδιωτικά θεραπευτήρια.
Κρίνοντας τα ανωτέρω η Γε
νική Συνέλευση απεφάσισε ο
μόφωνα να ασφαλισθούν τα
μέλη σε ασφαλιστική εταιρεία
με αξιοπιστία και κύρος επι
τυγχάνοντας ταυτόχρονα τις
χαμηλότερες τιμές καλύπτο
ντας τις παρακάτω περιπτώ-

σεις καθώς επίσης και την α
σφάλεια των οχημάτων μας.
1. Ασφάλεια Ζωής.
2. Ασφάλεια μόνιμης, ολικής
ή μερικής ανικανότητας από α
σθένεια.
3. Ασφάλεια θανάτου και
μόνιμης ή μερικής ανικανότη
τας από ατύχημα.
4. Καρδιακό επεισόδιο, εγκε
φαλικό επεισόδιο, καρκίνος.
5. Ασφάλεια Νοσοκομεια
κού επιδόματος.
6. Υγειονομική μεταφορά σε
έκτακτες περιπτώσεις σοβαρής
ασθένειας ή ατυχήματος.
7. Επίδομα τοκετού.
8 . Ασφάλεια αυτοκινήτου
και δικύκλων.
Προκειμένου να κάνουμε έ
ρευνα στην αγορά, σας παρακαλούμε να δηλώσετε κατ’ αρ
χήν να συμμετέχετε σε ομαδι
κό πρόγραμμα ασφάλισης, για
τί όσο αυξάνει ο αριθμός των
ασφαλισμένων μειώνεται το α
σφάλιστρο. Όταν ολοκληρωθεί
η έρευνα θα σας γνωρίζουμε
τις τιμές για κάθε περίπτωση
και αν είναι συμφέρουσες υπο
γράφετε συμβόλαιο.
□
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ιορτάζοντας φέτος τα εκατό χρόνια
από την γέννηση του ποιητή που χά
ρισε το πρώτο Νόμπελ λογοτεχνίας
στην Ελλάδα, προσπαθούμε ως Έθνος, έστω
και καθυστερημένα να αποτίσουμε την τιμή
που πραγματικά αξίζει. Η Ελλάδα χρωστάει
στον Γ. Σεφέρη και όχι αυτός στην Ελλάδα. Ί
σως ακούγεται αυτό υπερβολικό αλλά αρκεί
να φαντασθεί κανείς τον ψυχρό τρόπο που έγι
νε δεκτή η μοναδική αυτή τιμή όχι μόνο εκ μέ
ρους του τότε επίσημου Ελληνικού Κράτους,
αλλά και εκ μέρους άλλων συγχρόνων με τον
ποιητή λογοτεχνών και ομοτέχνων του. Επρόκειτο για πικρία, για φθόνο, για άγνοια της σο
βαρότητας του απονεμηθέντος βραβείου, ΠΙ
ΘΑΝΩΣ όλα μαζί.
Πάντως θεωρούμε αβίαστα ότι η βράβευση
δεν επικροτήθηκε από το τότε λογοτεχνικό κα
τεστημένο, διότι ο εξελικτικός μοντερνισμός
της σεφερικής ποίησης που εμφανίσθηκε με
την “Στροφή” και που επιβραβεύθηκε, ως τε
χνοτροπία μαζί βεβαίως με άλλα στοιχεία που
συγκροτούν τον ιδιαίτερο ποιητικό λόγο του
Σεφέρη, αποτελούσε μια νίκη επί του δεσπό
ζοντος τότε παραδοσιακού αντίστοιχου λόγου.
Το πρώτο χρονολογημένο ποίημα του Σεφέ
ρη είναι το “FOG” γραμμένο το 1924 όταν ο
ποιητής σπούδαζε στο Λονδίνο και στο Παρί
σι. Ενδεχόμενα ο ποιητής να είχε γράψει και
άλλα ποιήματα ενωρίτερα τα οποία δεν δημο
σίευσε ποτέ ή τα δημοσίευσε σε ποιητικές
συλλογές μετά την "Στροφή” μεταγενέστερα
χρονολογημένα. Δεν το γνωρίζουμε.
Με την δημοσίευση της πρώτης χρονολογι
κά ποιητικής συλλογής “Στροφή” το 1931 δια
πιστώνεται μία πραγματική στροφή στην μέ
χρι τότε κρατούσα άποψη για την ποίηση όπου
δέσποζε ο ισχυρός λόγος του Παλαμά.
Σε πρώτη επαφή αυτή η στροφή της έκφρα
σης στην κρατούσα τότε άποψη του ποιητικού
λόγου δεν είναι ορατή. Πλησιάζοντας τα πρώ
τα (13) ποιήματα της “Στροφής” ωστόσο από
διαφορετική σκοπιά, αλλά από την άλλη μεριά
συμπιεζόμενοι από ένα περιβάλλον που χαρα
κτηριζόταν από τα παραδοσιακά ποιητικά δε
δομένα της εποχής, ανακαλύπτουμε με προ
σπάθεια σχεδόν αποκρυπτογραφική ένα εκ
πληκτικό περιεχόμενο τόσο σφιχτά δεμένο,
στο οποίο δεν παρατηρείται ούτε μια στιγμή
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χαλαρότητας, ενώ υπάρχουν αλληγορίες και
συμβολισμού πρωτοφανούς σύλληψης και έκ
φρασης.
"Στιγμή, σταλμένη από ένα χέρι
που είχα τόσο αγαπήσει
με πρόφταξες ίσα στη δύση
Σαμαύρο περιστέρι"....
(ΣΤΡΟΦΗ)
Παράλληλα σε άλλα ποιήματα της ίδιας
συλλογής, κάνει χρήση της “παράφωνης ρί-

μας”—
"Με φυσαρμόνικες που σφίγγουν
φτωχοί μη βρέξει και μη στάξει
όλο και κράζουν τους αγγέλους
κι είν ’οι άγγελοι τους μαράζι ”...
(FOG)
Στον ερωτικό λόγο που χρονολογείται ότι
γράφτηκε το 1929 - 1930, ο Σεφέρης χρησιμο
ποιεί τον δεκαπεντασύλλαβο ενώ όλο το ποίη
μα διακατέχεται από έναν λυρικά εξαϋλωμένο
αισθησιασμό και ηδονισμό.
Παράλληλα, στον “Ερωτικό Λόγο” παρατηρείται μια ιδιότυπη μουσικότητα των λέξεων,
η οποία καθορίζεται όχι μόνο απ’ τον ήχο τους
και τον νοηματικό τους πλούτο, αλλά από την
συνθετότητα που δημιουργούν με τις άλλες
λέξεις του ίδιου στίχου και στροφής.
Τολμούμε να πούμε ότι η εσωτερική δύνα
μη αυτή των λέξεων, προκαλεί μουσικούς και
νοηματικούς συνδυασμούς εξαιρετικά εκφρα
στικούς, ακόμα κι’ όταν βρίσκονται μακριά
μεταξύ τους, στην ίδια ή άλλες στροφές.
"...η σκοτεινάγρα του βυθού...
της μνήμης τα κοράλλια... "
επίσης
"Στον κάμπο του αποχωρισμού...
...σαν το τραγούδι αυλού... ”
Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι ο δεκαπε
ντασύλλαβος έχει μία διαχρονικάτητα στην λο
γοτεχνική παράδοση που αριθμεί αιώνες και έ
χει γαλουχήσει ηχητικά, συνειδησιακά και κοινωνικοϊστορικά, γενιές Ελλήνων(δημοτικό,
Κορνάρος, Σολωμός, Παλαμάς κ.λ.π.). Παρέχε
ται λοιπόν ο δεκαπεντασύλλαβος για πολύπλο
κους συνδυασμούς, αφού έχει σμιλευθεί στο αμόνι της Ελληνικής λογοτεχνικής παράδοσης.
Έτσι φτάνει στα χέρια του Σεφέρη, ο οποίος,
συμβάλλοντας με την ποιητική ιδιοφυία του,
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τον μετατρέπει σε μεγαλόπνοο μέσο έκφρασης.
Σ’ αυτήν την τιτάνια προσπάθεια λοιπόν, ο
Σεφέρης δεν είναι μόνος του αλλά του παρα
στέκονται και τον ωθούν αιώνες Ελληνικής
έκφρασης.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Σεφέρης ε
γκαταλείπει την αυστηρή δομή του δεκαπεντα
σύλλαβου που καθορίζεται απ’ την ζευγαρωτή
ομοιοκαταληξία, ισοσυλλαβία και την κανονι
κή κατανομή των μετρικών τόνων και εκφρά
ζεται με πιο περίπλοκες μορφές δεκαπεντασύλ
λαβου με παρέκλυση, παραλλαγές, πρόσθεση
ή αφαίρεση μιας ή δύο συλλαβών με τή χωρίς
ομοιοκαταληξία, χωρίς να μειώνεται ούτε στο
ελάχιστο, η ένταση συμβολισμών.
Σε ποιήματα χρονολογημένα αργότερα, που
εκφέρονται με δεκαπεντασύλλαβο, αλλάζει
την δομή αυτού μέσα στο στίχο, θέτοντας την
τομή σε συνίζηση, σε άρθρα ή σε συλλαβές
προς το τέλος του στίχου:
“Οι ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης δεν θα
γνωρίσουν ποτέ τη δροσούλα που κατεβαίνει
στην Κηφισιά... ”
"Γράμμα του Μαθιού Πασκάλη" (1928)
Το 1932 τυπώνεται και εκδίδεται η “ΣΤΕΡ
ΝΑ” ένα ποίημα αποτελούμενο από (23) πε
ντάστιχες στροφές, όπου εγκαταλείπεται πλή
ρως ο δεκαπεντασύλλαβος και το οποίο απο
τελεί κόσμημα κατ’ αρχήν τεχνοτροπικό:
“Εδώ, στο χώμα ρίζωσε μια στέρνα
μονιά κρυφού νερού που θησαυρίζει.
Σκεπή της βήματα ηχερά. Τ’ αστέρια
Δε σμίγουν την καρδιά της. Κάθε μέρα
πληθαίνει, ανοιγοκλεί, δεν την αγγίζει.
“Μα η νύχτα δεν πιστεύει στην αυγή
κι η αγάπη ζει το θάνατο να υφαίνει
έτσι σαν την ελεύθερη ψυχή,
μια στέρνα που διδάσκει τη σιγή
μέσα στην πολιτεία την φλογισμένη”.
Παρατηρούμε στο παραπάνω ποίημα, αφε
νός μια άμεση εννοιολογική συνέχεια μεταξύ
των στροφών του, όπως προκύπτει και απ’ την
παράθεση της πρώτης και τελευταίας στροφής
αυτού που μοιάζουν αν και μεσολαβούν μετα
ξύ τους άλλες εικοσιδύο, αφετέρου δε, την α
πόλυτη επιτυχία συνδυασμού ζευγαρωτής και
σταυρωτής ομοιοκαταληξίας με την ανάδειξη
της “στέρνας” ως κεντρικό σύμβολο του ποιή
ματος.
□
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“ ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΥΛΟΣ - ΠΕΡΙ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ”
τον Μητροπολίτου Φωκίόος
Αθηναγόρα X. Ζακόπουλον

Η μελέτη αυτή αποτελεί αξιό
λογη συνεισφορά στην κλασική,
φιλοσοφική και θεολογική έρευ
να και στην ιστορία της ψυχολο
γίας. Ερευνά τον άνθρωπο από
ψυχολογικής απόψεως όπως εν
σωματώνεται στα γραπτά του
Πλάτωνος και στις επιστολές
του Αποστόλου Παύλου.
Ασφαλώς μπορεί να υποστηριχθεί ότι η ψυχολογία είναι δευτερεύον και βοηθητικό θέμα στα
έργα του Πλάτωνος και του Α
ποστόλου, εν συγκρίσει προς τα
βασικότερα θέματα της ηθικής,
της πολιτικής, της παιδείας και
της θεωρίας των Ιδεών του πρώ
του, καθώς επίσης και της θεο
λογίας, της Χριστολογίας, της η
θικής, του μυστικισμού, της ε
σχατολογίας κλπ. του δευτέρου.
Όπως κι αν έχει όμως το πράγ
μα μια προσεκτική και κριτική
ανάλυση των ψυχολογικών τους
απόψεων είναι σημαντικό εγχεί
ρημα. Παρόμοια κριτική έρευνα
μας δίνει τη δυνατότητα να εκτι
μήσουμε την ορθολογιστική ικα
νότητα του ανθρώπου, καθώς ε
πίσης και τις εσωτερικές δρα
στηριότητες του ανθρωπίνου
πνεύματος και τις συγκρούσεις
του. Επί πλέον μας βοηθά να κα
τανοήσουμε την ισχυρή και
διαρκή επιρροή που άσκησε ο
Πλάτων σ’ όσους μετέπειτα α
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σχολήθηκαν στα συγγράμματά
τους με το θέμα του ανθρώπου,
τόσο εντός όσο και εκτός του φι
λοσοφικού πεδίου.
Πράγματι, όπως το έχει εκφράσει με γοητευτική υπερβολή
ο Βρετανός μαθηματικός και φι
λόσοφος Alfred North Whitehead, η Δυτική φιλοσοφία αποδεικνύεται ότι δεν είναι τίποτε
περισσότερο από μια σειρά υπομνηματισμών στην Πλατωνική
σκέψη. Το ίδιο ισχύει και για την
επιρροή του Αποστόλου Παύλου
στους μεταγενεστέρους του.
Πράγματι, ο Απόστολος Παύλος
άσκησε μεγάλη και διαρκή επιρ
ροή στους Μεγάλους Πατέρες
της Εκκλησίας μας και τους μετέπειτα Θεολόγους.
(Εκδόσεις “Επτάλοφος”, τηλ.
9217513, Αθήνα 2000)

“Ο Ν1ΚΗΦΟΡΑΚΟΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΑΩΛΕΚΑ ΓΕΡΟΝΤΑΛΕΣ”
του Κώστα Γανωτή,
ΚαΟηγητού - Συγγραφέα

Ο γνωστός κυρ Κώστας Γανωτής, στα δώδεκα παραμύθια που
περιέχονται σ’ αυτό το βιβλίο,
δίνει γλαφυρά, απλά και απέριτ
τα μηνύματα ζωής σε μικρούς
αλλά και... μεγάλους.
“Μια φορά κι έναν καιρό ήταν
ο κόσμος των παραμυθιών, κό
σμος όμορφος, κάπως περίεργος,
με εκπλήξεις, με νόημα, με παι
δική απλότητα.
Τώρα που τα χάσαμε αυτά, ά
ραγε πρέπει να χάσουμε και τη
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μνήμη αυτού του κόσμου, να χά
σουμε και τη νοσταλγία του;
Οι λογικοί άνθρωποι μας λένε
ότι ποτέ δεν υπήρξε ο κόσμος
των παραμυθιών, ούτε η μια φο
ρά κι ο ένας καιρός, ούτε η χώρα
των παραμυθιών.
Τι κακοί που είναι αυτοί οι λο
γικοί άνθρωποι... Ούτε οι δράκοι
των παραμυθιών ούτε τα καρκατζίλια δεν έχουν τόση κακία. Τα
παραμύθια δεν έχουν σε εκτίμη
ση την ιστορία και όλον τον πα
γκόσμιο “πολιτισμό”. Διασώ
ζουν τη μνήμη του Παραδείσου,
όπου ο Θεός περπατούσε κι ακούγονταν τα βήματά του πάνω
στα χαλίκια.
Για τον Παράδεισο μιλούν τα
παραμύθια, για τον Παράδεισο
που χάσαμε και τώρα τον έχομε
θαμμένο βαθιά στην καρδιά μας,
για τον Παράδεισο που θα ξανάρθει, που έρχεται σιγά-σιγά
κάθε φορά που εξομολογούμα
στε και γινόμαστε πάλι καθαροί
σαν τους Πρωτόπλαστους.
Ώστε ο κόσμος των παραμυ
θιών όχι μόνον υπήρξε αλλά και
υπάρχει και θα ξανάρθει και θα
είναι ο μόνος που θα υπάρχει. Γι’
αυτό και ο Χριστός μας μας μί
λησε με παραβολές, γιατί θέλει
να συνηθίσουμε τη γλώσσα του
μέλλοντος μας.
Καθήστε, λοιπόν, ήσυχα παι
δάκια μου κι ακούστε παραμυθάκια για να ξεπλυθεί η ψυχούλα
σας από επιστήμες, φιλοσοφίες
και άλλα τέτοια... Αρχή του πα
ραμυθιού λοιπόν...”
(Εκδόσεις “Αρμός”, τηλ.
3304196, Αθήνα 2000)

“ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ:
ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΙΤΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ”
του Ανθυπαστυνόμου
Λάζαρου Λαμπρακάκη

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι
μία από τις οδυνηρότερες μάστι
γες της εποχής μας και δικαιολο
γημένα βρίσκονται στο στόχα
στρο της επικαιρότητας. Σύμφω
να δε με επίσημα στατιστικά
στοιχεία αποτελούν την τρίτη αι
τία θανάτου μετά τις καρδιοπάθειες και τον καρκίνο.
Το βιβλίο αποσκοπεί στο να αποτελέσει βασικό βοήθημα
στους χρήστες των οδών -οδη
γούς και πεζούς- για την πρόλη
ψη και μείωση των τροχαίων α
τυχημάτων και την αντιμετώπι
ση του κυκλοφοριακού, δεδομέ

νου ότι το σοβαρότερο αίτιο,
που προκαλεί τις παραβάσεις
που καταλήγουν σε δυστυχήμα
τα είναι η αντικοινωνική συμπε
ριφορά του παράγοντα “άνθρω
πος” και η άγνοια των κανόνων
του Κ.Ο.Κ.
Απευθύνεται τόσο στους νέ
ους όσο και στους πεπειραμέ
νους οδηγούς και επί πλέον
στους υποψήφιους αγοραστές
αυτοκινήτων, οι οποίοι πρέπει
να επιλέγουν αυτοκίνητο με
γνώμονα τις προδιαγραφές α
σφαλείας και όχι την αισθητική
εμφάνιση.
Φιλοδοξεί επίσης να αποτελέσει βοήθημα για όλους τους α
στυνομικούς και προανακριτικούς υπαλλήλους, που ασχολού
νται με τη διερεύνηση των αιτί
ων των δυστυχημάτων.
Μέσα από τη πολύχρονη πεί
ρα του συγγραφέα ως προανακριτικού υπαλλήλου σε υπηρεσί
ες Τροχαίας, διατυπώνει λεπτο
μερώς τις απόψεις του ανιχνεύοντας, διερευνώντας και καταγρά
φοντας τις κυριότερες και βασι
κότερες αιτίες των τροχαίων δυ
στυχημάτων, χρησιμοποιώντας
μια γλώσσα προσιτή.
Το εξαιρετικό πλεονέκτημα
που παρουσιάζει η πρωτότυπη
αυτή εργασία είναι οι 39 πραγ
ματικές περιπτώσεις τροχαίων α
τυχημάτων, που συνοδεύονται
με φωτογραφίες, σχεδιαγράμμα
τα αλλά και λεπτομερείς αναλύ
σεις των αιτιών, οι οποίες συγκε
ντρώθηκαν για πρώτη φορά στην
ελληνική βιβλιογραφία. Ο ανα
γνώστης έχει έτσι την ευκαιρία
μέσα από το σχετικό υλικό να
διαπιστώσει τα αίτια και να εξαγάγει ασφαλή και τεκμηριωμένα
συμπεράσματα για την υπαιτιό
τητα ή μη των εμπλακέντων ο
δηγών.
Η πρωτοτυπία αυτή στόχο έ
χει να προβληματίσει και να
ευαισθητοποιήσει τους χρήστες
των οδών, αφού είναι στατιστι
κά αποδειγμένο ότι “κάποτε ό
λοι οι οδηγοί θα εμπλακούν σε
τροχαίο ατύχημα, γιατί δίπλα
μας κυκλοφορούν και κακοί ο
δηγοί”.
Επί πλέον να τους κάνει να
καταλάβουν ότι σε κάθε δευτε
ρόλεπτο μη συνετής οδήγησης
κινδυνεύει άμεσα η ζωή τους και
η ζωή των άλλων που κυκλοφο
ρούν στους δρόμους.
(Μετεώρων 6 - Τρίκαλα, τηλ.

0431-36278, 097-2231189)
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BASEFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΠΟ: 9.00 - 8.00

.Συνδεθείτε για 12 μήνει, στο πάγιο των 4.000 δρχ.
και κερδίστε, 1000 δευτερόλεπτα συνομιλία! κάθε μήνα
απά το Οεκεμβριο εωι το Μάϊο 2000

ERICSSON Τ 1 0 Τιμή μόνο 2.000 ύρχ.
Ειδικά σε κατόχου! Vise - DINERS - MASTERCARD
ισχύει & η παρακάτω μεγάλη προσφορά:

ERICSSON Τ Ι 8S Τιμή μονοί 1.000 Ορχ.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
"
B A S E f O lll Ηλιουπόλεως 99, ΔΑΦΝΗ (Δίπλα στη Γυμναστική Ακαδημία)
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 97.65.548, fax: 97.61.133

ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ
ΚΑΙ ΕΓΙΙ ΙΙΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΣΤΡΑΤΟΥ
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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΤΖΑΚΕΤ ΕΛ.ΑΣ.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
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ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ
ΣΤ #Ν
Κ®ΣΜ ®
ιευθυντής δημοτικού
σχολείου της Γένοβας
πήρε την απόφαση
της απαγόρευσης της χρήσης
του κινητού τηλεφώνου στο
σχολείο, από τους μικρούς μα
θητές. Οι λιλιπούτειοι χρήστες
των κινητών είχαν κάνει κανο
νικά παιχνίδι με τους γονείς και
τους φίλους τους την τηλεπικοι
νωνία, ακόμη και κατά τη διάρ
κεια του μαθήματος. Τα γραπτά
μηνύματα και τα τηλεφωνήμα
τα κάτω από το θρανίο έδιναν
κι έπαιρναν μέσα στην τάξη και
οι δάσκαλοι δίδασκαν στο
“βρόντο”. Η κατάσταση προσέλαβε ενοχλητικές διαστάσεις
για τους εκπαιδευτικούς, οι ο
ποίοι, διαμαρτυρόμενοι, δι
καιώθηκαν από το διευθυντή
τους. Η εφαρμογή του ίδιου μέ
τρου εξετάζεται και για τα γυ
μνάσια και λύκεια, όπου επίσης
γίνεται “χαμός” με τα κινητά.
ανικό
προκαλούν
στους “ζωηρούς” Ι
ταλούς συζύγους τα
μέτρα που υιοθετούν οι αρχές
της Ρώμης για την αντιμετώπι
ση του κυκλοφοριακού προ
βλήματος. Φοβούνται ότι οι κά
μερες που έχουν τοποθετηθεί σε
διάφορα σημεία της πόλης για
να ελέγχουν ποια αυτοκίνητα
παραβιάζουν τον δακτύλιο, θα
“συλλαμβάνουν” πάνω στο
φιλμ τα πειστήρια της συζυγι
κής τους απιστίας. Οι Ιταλοί,
που έχουν τη φήμη ιδιαίτερα
“ανήσυχων” συζύγων, διατρέ
χουν σοβαρό κίνδυνο από τις
κάμερες της Τροχαίας, αφού, ε
κτός από τις πινακίδες του αυ
τοκινήτου τους, μπορούν να κα
ταγράψουν και τη συνοδό τους.
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τα μισά σχεδόν αμερι
κανικά σπίτια στα ο
ποία υπάρχει κάποιο ό
πλο, τα παιδιά έχουν εύκολη
πρόσβαση σ’ αυτό. Σύμφωνα
με έρευνα που δημοσιεύεται
στην Αμερικανική Επιθεώρηση
Δημόσιας Υγείας, στο 43% των
αμερικάνικων νοικοκυριών υ
πάρχει τουλάχιστον ένα όπλο
προσβάσιμο στα παιδιά, δηλα
δή ένα όπλο που δεν είναι α
σφαλισμένο με ειδικό μηχανι
σμό και δεν είναι κλειδωμένο
σε κάποιο συρτάρι. Στο 9% των
περιπτώσεων το όπλο δεν ήταν
μόνο προσβάσιμο, αλλά και γε
μισμένο, ενώ στο 4% των περι
πτώσεων δεν ήταν γεμισμένο
αλλά τοποθετημένο δίπλα σε
σφαίρες και φυσίγγια. Μιλάμε
δηλαδή για ένα συνολικό 13%
που αντιστοιχεί σε 1,4 εκατομ
μύρια σπίτια και 2,6 εκατομμύ
ρια παιδιά. Τέλος, η παρουσία
όπλων στα σπίτια όπου υπάρ
χουν παιδιά και ένας ενήλικας
άνδρας είναι τρεις φορές συ
χνότερη από ό,τι στα σπίτια ό
που τα παιδιά ζουν μόνο με μια
γυναίκα.

Σ

νας νέος ήρωας κόμιξ
γεννήθηκε στην Αγ
γλία, και η ιδιαιτερό
τητα του έγκειται στο ότι απευ
θύνεται σε παιδιά και εφήβους
που πάσχουν από καρκίνο. Ο
Κάπτεν Κίμο, όπως ονομάζεται,
έχει πάρει το όνομά του από τη
χημειοθεραπεία, και αποστολή
του έχει να σκοτώνει τον καρκί
νο. Σχεδιάστηκε από τον
13χρονο Μπεν ντε Γκαρίς, κατά
τη διάρκεια της θεραπείας του.
Ο ίδιος πέθανε τον περασμένο
Ιούλιο σε ηλικία 18 χρόνων,
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χωρίς να προλάβει να δει την ε
ξέλιξη που είχαν τα σχέδια του.
Οι γονείς του παραχώρησαν τα
δικαιώματα των σχεδίων του
στο νοσοκομείο Ρόγιαλ Μάρσντεν, στο οποίο έκανε τις θε
ραπείες του. Το νοσοκομείο,
μέσα από αυτά δημιούργησε έ
να παιχνίδι στο Διαδίκτυο, προκειμένου να εξοικειωθούν τα α
σθενή παιδιά με τη νόσο και
την επίπονη θεραπεία της. Οι
γονείς του Μπεν λένε: ‘Όταν έ
γινε γνωστό ότι πάσχει από
καρκίνο, άρχισε να ψάχνει για
πληροφορίες που θα τον βοη
θούσαν να καταλάβει την αρρώστιά του. Τα βιβλία που έβρι
σκε και διάβαζε είχαν γραφτεί
για παιδιά μικρότερης ηλικίας,
δεν υπήρχε, όμως, τίποτα για
παιδιά στην εφηβεία. Του άρεσε
πολύ να ζωγραφίζει και έτσι
σχεδίασε τον Κάπτεν Κίμο για
να τον βοηθήσει να καταλάβει
καλύτερα την ασθένεια και τη
θεραπεία της, καθώς επίσης και
να εξωτερικεύσει την οργή του
και την ικανοποίηση που αι
σθανόταν με το να καταστρέφει
τα καρκινικά κύτταρα. Ο Μπεν
λάτρευε τους υπολογιστές και
θα ήταν χαρούμενος αν έβλεπε
την εξέλιξη των σχεδίων του.
Είμαστε περήφανοι που κάτι
που αυτός δημιούργησε θα βοη
θήσει και άλλα παιδιά σε όλο
τον κόσμο”. Οι περιπέτειες του
Κάπτεν Κίμο δημοσιεύθηκαν
αρχικά σε μικρό βιβλίο, μετά το
θάνατο του νεαρού Μπεν. Από
τότε, παιδιά σε νοσοκομεία σ ο
λόκληρη την Αγγλία παρακο
λουθούν τα κατορθώματα του
διαστημικού καπετάνιου και
του πληρώματος του, οι οποίοι
έχουν και αυτοί ονόματα από
άλλες, διαφορετικές θεραπείες
και παλεύουν τον κοινό εχθρό.
ια όσους έχουν βαρε
θεί την πολυκοσμία
και τα θέρετρα “πατείς
με, πατώ σε”, υπάρχει και η
σκοτεινή πλευρά του φεγγα
ριού... Μπορούν να αγοράσουν
εκεί ένα οικοπεδάκι και να
βρουν την ησυχία τους. Οι Ούγ
γροι άρχισαν ήδη τις αγορές και
μεταξύ αυτών η Μις Ουγγαρία,
η οποία αγόρασε επτά ολόκλη
ρα εκτάρια έναντι 200 δολαρί
ων από μια αμερικανική εται

Γ

ρεία της Καλιφόρνια, που δρα
στηριοποιείται στις πωλήσεις
οικοπέδων στο φεγγάρι και
στον Αρη. Οι αγοραστές, εκτός
από τα συμβόλαια ιδιοκτησίας,
εφοδιάζονται και με ένα CD το
οποίο τους πληροφορεί για τις
ιδιαιτερότητες του φεγγαριού,
αλλά και με ένα αντίγραφο του
Καταστατικού Χάρτη Δικαιω
μάτων της Σελήνης.
αιδιά κάθε γένους
χρησιμοποιούνται α
πό στρατούς και ένο
πλες ομάδες ανταρτών σε Ασία
και Αφρική, κατήγγειλαν από
την Μπανγκόκ ανθρωπιστικές
οργανώσεις, τονίζοντας ότι
στους διάφορους στρατούς ανά
τον κόσμο, πολεμούν πάνω από
300.000 παιδιά! Εκατόν είκοσι
χιλιάδες
χρησιμοποιούνται
στην Αφρική και 75.000 σε α
σιατικές χώρες. Ελάχιστη ση
μασία δίνεται στη χρήση παι
διών ως μεταφορέων και αγγε
λιοφόρων τρομοκρατών, κατα
σκόπων και μισθοφόρων πολε
μιστών, στη σκοτεινή και ενο
χλητική πλευρά πολλών συγ
χρόνων διαμαχών.

Π

τομα υπεράνω υποψί
ας από ολόκληρο το
κοινωνικό φάσμα της
Ιταλίας φέρονται αναμεμιγμένα
σε κύκλωμα παιδεραστίας, μέ
σω Ίντερνετ. Μετά από έρευνες
ενός χρόνου, η ιταλική αστυνο
μία προέβη σε συλλήψεις και
κατάσχεση πορνογραφικού υλι
κού και ηλεκτρονικών υπολογι
στών σε 40 ιταλικές πόλεις, ε
ξαρθρώνοντας το κύκλωμα. Τα
μέλη του κυκλώματος περνού
σαν μέσω Διαδικτύου φωτογρα
φίες ανηλίκων σε διάφορες στά
σεις, πολλές από τις οποίες εί
χαν ληφθεί με τη βία, ενώ επι
κοινωνούσαν μεταξύ τους μέσω
μιας chat line. Οι παιδεραστές
χάρη σε έναν κωδικό πρόσβα
σης μπορούσαν να ταξιδέψουν
στο Διαδίκτυο έχοντας στη διά
θεση τους χιλιάδες φωτογραφί
ες ανηλίκων και βίντεο που ανα
νεώνονταν κάθε μήνα.

Ε π ιμ έλεια :
Π.Υ. Α φ ρ οδ ίτη Κ ο κ κ ίνο ν

HONDA
Astrea Grand io o c c
Astrea Supra io o cc
CLX 50 5 0 C C

C#
.

TransaLP - 600
KAWASAKI
Kaze R n s e c

KLE 500
YAMAHA
Crypton R 1 0 5 c c
F1Z110 1 1 0 C C
Z125 1 2 5 C C

XT-600-E
TDM-850

o

g P m ss& y

SUZUKI
Shogun n o c c
FX125 1 2 5 C C
RCV120 1 2 0 C C
MODENAS
Crls Modenas n s c c
HyoSung
Midas Plus n s e c
DAYANC
DY-100-A 1 0 0 C C
DY-50 50C C
ΔΕΚΤΕΣΠΙΣΤΟΤΙΚΕΣΚΑΡΤΕΣ= ■ = »

ΔΩΡΕΑΝ

1SERVICE

ΕΚΘΕΣΗ Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 23, ΤΗΛ. 64 64 614 FAX. 64 64 088, WWW.motOXWpos.gr

/ #

*

ε

λ

ε

ι w

&

p e s

c o

p

e s

Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Π ΡΟ ΒΛ Η Μ Α

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Ληστεία στο μέγαρο Καρά
1. Και τέτοια καλαμάκια υπάρχουν - 7. Κι εκεί... βρέχει - 10. Ορ
γιάζει και... σεμνά - 12.Δηλωτικά ανώτατων κληρικών - 13. Αλαζονικό και υπεροπτικό ύφος (μτφ) - 14. Αδικαιολόγητη απουσία - 16.
Θυμίζει... τη Σουμάκ - 18. Ισραηλινός πολιτικός - 19. Σταυρολεξικός... θεός - 20. Παύλος... αλλοδαπός - 22. Παλιά ονομασία της Αμφίκλειας - 23. Πόλη του Μόριά - 25. Πρόσκαιρα, προσωρινά - 27.
Φορούν και οι καλόγεροι - 28. Εδώ στη... Γαλλία - 29. Αγαπώ... α
θόρυβα - 30. Εντελώς παράλογα - 32. Προϊστορικό πτηνό - 33. Κι έ
τσι το φυσίγγιο - 35. Μονάδα της φυσικής - 36. Μέσα στο... κενό 37. Προχωρά... γρήγορα - 39. Αποθήκη σιτηρών (ξ.λ.) - 40. Η κάτοι
κος μιας ευρωπαϊκής πρωτεύουσας.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Αξεσουάρ... μέντιουμ - 2. Ιταλική ομάδα ποδοσφαίρου - 3.
Πλήξη - 4. Εμπρόθετο άρθρο (πληθ.) - 5. Δύο έχει η ... πατάτα - 6. Α
ντίπαλος του Κρόμβελ - 7. Μαθητής ιερατική σχολής (υποκ.) - 8.
Στάλα - 9. Πρωτεύουσα της επαρχίας του Ρέθυμνου - 11. Χτυπά
και... κομπιούτερ - 15. Μυθική βασίλισσα του Λατίου - 17. Κύλιν
δρος - 20. Προστατευτικό τείχισμα σε γέφυρα ή δρόμο - 21. Ήρε
μη... θάλασσα - 23. Ιστορικό νησί μας - 24. Λειψό - 25. Υποτυπώ
δες ξύλινο ποδήλατο - 26. Ηθική προσβολή (μτφ.) - 27. Ραψίματα 29. Η αλιεία τους απαγορεύεται - 31. Ξενικό μέτρο επιφανειών - 32.
... Χάρι: κατάσκοπος - 34. Γαλλικά νησιά - 35. Περιοδικό της πλη
ροφορικής - 38. Πρώτα στο... χωριό.
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Το πορτοκαλί τηλέφωνο, ο απόρρητος αριθμός που συνδέει το σπί
τι του Αλέξη Γαλανού με τα κεντρικά γραφεία της αστυνομίας χτύ
πησε ρυθμικά δυο φορές. Ο μικρός ντετέκτιβ, όπως τον αποκαλούσαν λόγω της ιδιοφυίας του να εξιχνιάζει τις αστυνομικές υποθέσεις,
κατάλαβε ότι ο Αστυνόμος Βασιλείου χρειαζόταν για άλλη μια φορά
τη βοήθειά του.
Όπως του εξήγησε στο τηλέφωνο ο Αστυνόμος είχαν χτυπήσει και
ληστέψει τον δόκτορα Σαρρή του Ινστιτούτου Καρά στο ομώνυμο
μέγαρο. Όπως είπε ο δόκτορ Σαρρής δεν είδε τον κακοποιό.
Ο οδηγός του ασανσέρ όμως κατέθεσε ότι λίγα λεπτά πριν από τη
ληστεία, οδήγησε ένα πολύ νευρικό άνδρα στο δεύτερο όροφο, όπου
ήταν το εργαστήριο του δόκτορα Σαρρή.
“Η περιγραφή του ταιριάζει απόλυτα στον Ραφαήλ Ντάνο που α
ποφυλακίστηκε πριν λίγες μέρες. Σε περιμένω γρήγορα στο γραφείο
μου”, είπε ο Αστυνόμος Βασιλείου και έκλεισε το τηλέφωνο.
Λίγα λεπτά αργότερα ο μικρός ντεντέκτιβ βρισκόταν στο γραφείο
του Αστυνόμου και εκείνος πρόσταζε έναν αστυνομικό να φέρουν
μέσα τον Ντάνο:
“Γιατί με φέρατε εδώ; Τι συμβαίνει;,” άρχισε να διαμαρτύρεται ο
ύποπτος.
“Γνωρίζεις τον δόκτορα Σαρρή;”, ρώτησε ο Αστυνόμος.
“Τι Σαρρής και κουραφέξαλα μου τσαμπουνάτε. Όχι, ούτε έχω α
κούσει ποτέ αυτό το όνομα”, φώναξε αγανακτησμένα ο Ντάνος.
“Ο δόκτορ Σαρρής χτυπήθηκε και ληστεύτηκε”, έκανε ο Αστυνόμος.
“Εγώ κοιμόμουν όλο το πρωί γιατί είχα ξενυχτήσει εχτές. Δεν έχω ιδέα”.
“Αυτό δεν είναι άλλοθι. Ο οδηγός του ασανσέρ κατέθεσε ότι οδή
γησε έναν άντρα στο εργαστήριο του δόκτορα Σαρρή λίγα λεπτά πριν
τη ληστεία. Η περιγραφή του άντρα σου ταιριάζει απόλυτα”.
“Και τι μ’ αυτό. Χιλιάδες άλλοι άντρες μοιάζουν μ’ αυτή την περι
γραφή. Εγώ δεν ξέρω κανένα δόκτορα Σαρρή, ούτε ανέβηκα με το α
σανσέρ στο δεύτερο όροφο. Δεν έχεις καμιά απόδειξη γι’ αυτό...”
“Ποιά η γνώμη σου μικρέ ντεντέκτιβ; Τι θα κάνουμε μ’ αυτόν;”
“Η κατάθεσή του γράφτηκε κ. Αστυνόμε;”
“Και γράφτηκε και μαγνητοφωνήθηκε”.
“Ωραία. Μπορείτε να τον συλλάβετε για τη ληστεία. Έκανε μια
γκάφα που θα την θυμάται σ’ όλη του τη ζωή!”.
Ποιά ήταν η γκάφα του κακοποιού;

ΑΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΙΙΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ
Αν ε'χεις τε'τοιους φίλους τι τους θε'λεις τους εχθρούς
Α ν όπ ω ς υ ποσ τη ρίζει ο Ν ικ ο λ ά ο υ έβ γ α λ ε τα ρ ο ύ χα του κ α ι τα ά φ η σε εκ εί
χω ρ ίς ν α τα α γ γ ίξε ι για ν α μπει στο μ π ά νιο, θ α έπ ρ ε π ε ν α ήταν α π ό κάτω
το παλτό, μετά το σακάκι μετά το π ο υκ ά μ ισ ο και π ά νω α π ό όλ α το π α ντ ε
λόνι. Δ ιότι πρώ τα θ α έ β γ α ζε το π α λτό και θ α το ά φ η νε κάτω . Α π ό π ά νω θ α
έ β γ α ζε κ α ι θ α α κ ου μ π ούσ ε τα υ π ό λ ο ιπ α ρ ο ύ χα . Π ρ ο φ α ν ές γ ια ν α κ ατα
σ κ ευ ά σ ει ά λλοθι, ε ίχ ε β γά λ ει το ρ ιγ έ κουσ τούμι του, το είχε β ά λ ει στην
ντου λά πα και τυχα ία τ οποθ έτη σ ε έ να ά λ λ ο κουσ τούμι στο κ ρεβά τι γ ια ν α
νο μ ίσ ο υ ν ο ι α σ τυνομ ικ οί ότι αυτά φ ο ρ ο ύ σ ε κατά την ώ ρα τις κλοπής.

Για τους
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Γ ΙΑ Τ Ι Μ Ε Ρ ΙΚ Α Ζ Ω Α Ε Χ Ο Υ Ν Κ Ε Λ Υ Φ Ο Σ ;

Ζώα κάθε είδους έχουν κέλυφος, από τα καβούρια και τους αστα
κούς ως τις χελώνες. Τα περισσότερα από αυτά έχουν μαλακό σώμα
και το κέλυφος είναι κάτι σαν πανοπλία που τα προστατεύει απ’ τους
εχθρούς τους. Για παράδειγμα, η χελώνα μπορεί να κρυφτεί μέσα στο
κέλυφος της, όταν την απειλεί κάποιος κίνδυνος.
Γ Ν Ω Ρ ΙΖ Ε Τ Ε Ο Τ Ι:

• Μερικές νυχτερίδες βρίσκουν έντομα στο σκοτάδι με τον ηχοεντοπισμό- εκπέμπουν μια σειρά από ήχους και από τον χρόνο που κά
νει ο ήχος να φτάσει σε κάποιο έντομο, να ανακλαστεί επάνω του και
να γυρίσει πίσω, καταλαβαίνουν πόσο μακριά βρίσκεται.
• Τα ζώα που ζουν και στη ξηρά και στο νερό λέγονται αμφίβια.
Αν και τα περισσότερα ενήλικα αμφίβια έχουν πνεύμονες για να ανα
πνέουν στη ξηρά δεν μπορούν να ζήσουν μακριά από το νερό. Και
αυτό, γιατί το δέρμα τους είναι γλοιώδες και πρέπει να διατηρείται
πολύ υγρό.
• Οι πολικές αρκούδες διανύουν 1.600 χλμ. Περπατώντας στους
πάγους, απο την Αλάσκα (ΗΠΑ) περνώντας τον βερίγγειο πορ
θμό,μέχρι την Ρωσία ,όπου και ξεχειμωνιάζουν.
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• To μεγαλύτερο πήδημα βατράχου που παρατηρήθηκε έγινε από
ένα είδος μεγάλου βατράχου της Αμερικής και ήταν πάνω από 6.5
μέτρα.
Γ Ν Ω Ρ ΙΖ Ε Τ Ε Ο Τ Ι:

Θα χρειάζονταν περίπου 25 Αφρικανοί Ελέφαντες (που ο καθένας
να ζυγίζει 6 τόνους) για να ισοζυγίσουν το βάρος μιας μόνο γαλάζιας
φάλαινας! Παρ’ ότι η γαλάζια φάλαινα ζυγίζει 150 τόνους, τρέφεται
με πολύ μικρές γαρίδες του είδους κριλ που έχουν μόνο 5 εκ. μάκρος.
Μια γαλάζια φάλαινα μπορεί να φάει ως και δύο ή τρεις τόνους κριλ
σε ένα μόνο γεύμα.
Γ ΙΑ Τ Ι ΤΑ Κ Α Γ Κ Ο Υ Ρ Ο Ε Χ Ο Υ Ν Μ Α Ρ Σ ΙΠ Ο ;

Μάρσιπος σημαίνει θύλακας, σακούλα, τσέπη. Η μητέρα καγκουρό έχει ένα μάρσιπο για να προστατεύει μέσα σ’ αυτόν το νεογέννη
το μωρό της, τους πρώτους μήνες της ζωής του. Ένα μωρό- καγκουρό όταν πρωτομπαίνει έρποντας μέσα στον μάρσιπο, έχει μήκος με
ρικά χιλιοστά. Μένει εκεί και τρέφεται με το γάλα της μητέρας του
ώσπου να μεγαλώσει τόσο, ώστε να μπορεί να επιβιώσει στον έξω
κόσμο. Τα ζώα που μεγαλώνουν τα μικρά τους σε μάρσιπο λέγονται
μαρσιποφόρα.

ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ;
• Το πιο ισχυρά ηλεκτροφόρο ψάρι είναι το ηλεκτρικό Χέλι, το
οποίο ζει στα ποτάμια της Βραζιλίας, της Κολομβίας, της Βενεζουέ
λας και του Περού. Ενα μεσαίου μεγέθους Χέλι μπορεί να εκπέμψει
400 βολτ σε αμπέρ,έχουν όμως αναφερθεί μετρήσεις μέχρι και 650
βόλτ .

1. Ποιος έγραψε “τα σταφύλια της οργής”
α) Χεμνγουέη β) Στάινμπεκ γ) Στάιν
2. Που βρίσκεται ο ποταμός Ευρώτας;
α) Μεσσηνία β) Λακωνία γ)Ηλεία

Π Ω Σ Μ Π Ο Ρ Ο Υ Μ Ε Ν Α Ξ Ε Χ Ω Ρ ΙΣ Ο Υ Μ Ε
ΒΑ ΤΡΑΧΟ ΥΣ Α Π Ο Φ ΡΥ Ν Ο Υ Σ

• Η διαφορά ανάμεσα στους βατράχους και τους φρύνους είναι
πολύ μικρή και γι’ αυτό είναι δύσκολο να τους ξεχωρίσουμε. Όμως
οι βάτραχοι, όταν είναι στην ξηρά, συνήθως πηδούν και πετάγονται,
ενώ οι φρύνοι γενικά έχουν πιο κοντά πίσω πόδια και προτιμούν να
έρπουν. Οι βάτραχοι της Ευρώπης έχουν λείο δέρμα ενώ το δέρμα
των φρύνων είναι ανώμαλο.

3. Που βρίσκεται το νησάκι Πεταλιοί.
α) Ιόνιο β) Ευβοϊκό γ) Β. Αιγαίο
4. Από πόσους νομούς αποτελείται η Θράκη;
α) 5 β) 4 γ) 3
5. Που βρίσκεται η λίμνη Αμβρακία;
α) Πελοπόννησο β) Θεσσαλία γ)Στεραιά Ελλάδα
(Οι πέντε πρώτοι μικροί μας φίλοι που θα μας στείλουν τις σωστές α
παντήσεις του κουίζ θα κερδίσουν από ένα συναρπαστικό βιβλίο.)

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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Θερμά συγχαρητήρια στους Κατσίκα Κωνσταντίνο, Τσιάλου
Αννα - Μαρία, Παπαχρήστου, Λεωνίδα, Γκιρτζιμανάκη Μαρία,
Μαρίνο Ιωάννη, Σαββοπούλου Μαρία, Σερόάρη Σωτήριο, Σερδάρη Γεώργιο για τις σωστές απαντήσεις στα κουίζ προηγουμέ
νων τευχών. Τα βιβλία σας θα αποσταλούν σύντομα.
Επιμέλεια:
Αστ/κας Κων/νος Τσινάλης
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φράζει τις θερμές και ειλικρινείς του ευχα
ριστίες προς την Ελληνική Αστυνομία, για
τη συμβολή της η οποία συνετέλεσε στην
επιτυχή πραγματοποίηση και προβολή του
αγώνα δρόμου υγείας 20.000 μέτρων, από
τον Αγ. Κοσμά στο Καβούρι και επιστρο
φή.
Γ Ι Α ΤΗΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΠ 1 Θ Ε Α Κ Β ΙΗ

Η αλληλογραφία μας
Ε1 Ο Γεν. Διευθυντής του Ελληνικού Ιν
στιτούτου Συνεργασίας με τις Αναπτυσσό
μενες Χώρες κ. Αναστάσιος Κατζημικές
σε επιστολή του που απευθύνει προς τον
Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αναφέρει: “Αγαπητέ κύριε Υ
πουργέ, Μ ε χαρά θα θέλαμε να σας ενημε
ρώσουμε ότι το πρόγραμμα που εκτελέσαμε από κοινού μ ε το Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης και τη Νομαρχία Δυτικής Αττικής,
που είναι και το μεγαλύτερο στα πλαίσια
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είχε ιδιαίτερα
μεγάλη επιτυχία. Η προβολή των αποτελε
σμάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έ
χει αναμφισβήτητα οφέλη για τη χώρα μας
όσον αφορά το συγκεκριμένο τομέα
0 Ο Προϊστάμενος του Χιονοδρομικού
Κέντρου Παρνασσού κ. Δημήτρης Τσαρνάς εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το
Προσωπικό του Αστυν. Τμήματος Αράχωβας, για την συμβολή του στην επιτυχία
και εύρυθμη λειτουργία του Χιονοδρομι
κού Κέντρου Παρνασσού κατά τη φετινή
χιονοδρομική περίοδο.
Η Οι προϊστάμενοι και οι Σχολικοί Σύμ
βουλοι της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης του
Ν. Τρικάλων εκφράζουν τις θερμές τους
ευχαριστίες προς το Διοικητή της Σχολής
Αστυφυλάκων Καρδίτσας, για την ευκαιρί
α που τους δόθηκε να επισκεφθούν πρό
σφατα τη Σχολή και να έχουν μια αρκετά
γόνιμη συνεργασία. “Μ ε ιδιαίτερη ικανο
ποίηση διαπιστώσαμε -επισημαίνουν στην
ευχαριστήρια επιστολή τους - ότι το έργο
της παιδείας που αρχίζουμε εμείς στα Ελλη
νόπουλα, το ολοκληρώνεται εσείς, και μάλι
στα με υψηλό αίσθημα ευθύνης, εκπαιδεύο
ντας άριστα τους Δόκιμους Αστυφύλακες. ”
Ξ Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων
Υγείας Αθηνών κ. Νικόλαος Μαρκέας εκ
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Ξ Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Νομού Καστοριάς αισθάνεται την υποχρέ
ωση να ευχαριστήσει δημόσια το Νομάρχη
Καστοριάς κ. Γεώργιο Καπαχτσή, για τη
χειρονομία του να προσφέρει προς τις Α
στυνομικές Υπηρεσίες του Νομού μια βά
ση κέντρου R/T και επτά (7) φορητούς α
συρμάτους.
Ξ Ο Δήμαρχος Σπερχειάδας Ν. Φθιώτιδας
κ. Στάμος Καλαμάρας εκφράζει τις θερμές
ευχαριστίες όλων των Δημοτών του προς
τη θεατρική ομάδα του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης , για την παράσταση που έδωσε
πρόσφατα στην έδρα του Δήμου. “Δίκαια η
συγκεκριμένη θεατρική ομάδα -αναφέρει
στην ευχαριστήρια επιστολή του ο κ. Δήμαρ
χος- απέσπασε κολακευτικά σχόλια του κοι
νού που για πρώτη φορά παρακολούθησε
στην πόλη μας έργο υψηλών προδιαγραφών. ”
Κ Η Δήμαρχος Μελιγαλά Ν. Μεσσηνίας
κα Ελένη Αλειφέρη - Καραθανάση εκφρά
ζει εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου
τα συγχαρητήριά της προς όλο το Προσω
πικό του Τ.Τ. Μελιγαλά, για την άμεση κι
νητοποίησή τους και τις συντονισμένες ενέργειές τους που είχε ως αποτέλεσμα τη
σύλληψη των ληστών του υποκαταστήμα
τος της Εθνικής Τράπεζας Μελιγαλά, κα
θώς και για τη μέχρι σήμερα άριστη αστυ
νόμευση της περιοχής.
0 Ο κ. Καρνάβας Σαράντος του Δημητρίου, κάτοικος Μαγγίτη Ικαρίας Ν. Σάμου εκ
φράζει τις ευχαριστίες του προς το διοικητή
και το προσωπικό του Αστυν. Σταθμού Ευδήλου - Ικαρίας, για την επίλυση ενός προ
βλήματος σχετικά με τη Δημόσια Υγεία.
Ε3 Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν.
Έβρου σε συγχαρητήρια επιστολή της προς
το περιοδικό μας, μεταξύ άλλων αναφέ
ρουν: “Η Ενωσή μας, με ιδιαίτερη υπερη
φάνεια απευθύνει θερμά συγχαρητήρια στο
μέλος της Αρχ/κα Νικολαίδη Αγγελο, ο ο
ποίος παρά τις υπηρεσιακές του υποχρεώ
σεις, κατά τους Πανελλήνιους αγώνες Ενό
πλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
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που έγιναν την 14-5-2000 στην Ξάνθη, κατέ
λαβε την πρώτη θέση στο άθλημα της δισκο
βολίας, πετώντας το δίσκο στα 49,56μ.. ”
ΚΙ Ο κ. Αμανάκης Νικόλαος συντ/χος τρα
πεζικός υπάλληλος εκφράζει τις θερμές
του ευχαριστίες προς το πλήρωμα της Β’
αλλαγής της Αμεσης Δράσης Αττικής, α
στυφύλακες : Αντωνακόπουλο Αθανάσιο
του Φωτίου και Τσαρίδη Αντώνιο του Νι
κολάου, για την αστραπιαία κινητοποίησή
τους που είχε σαν αποτέλεσμα τη σύλληψη
του δράστη που άρπαξε την τσάντα από
συγγενικό του πρόσωπο, στις 29-5-00.
[ΞΙ Το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υ
παλλήλων Ν. Έβρου εκφράζει τις ευχαρι
στίες του προς τον Αστυν. Δ/ντή Αλεξ/πολης, κ. Ναζλή Βασιλείου ο οποίος με το εν
διαφέρον του βοήθησε στην όλη προσπά
θεια της Ένωσης προκειμένου να αυξηθεί
η αστυνομική δύναμη του Νομού κατά
τους θερινούς μήνες. Στην ίδια επιστολή
εκφράζουν τα συγχαρητήρια τους και προς
τους συναδέλφους της Υποδ/νσης Ασφα
λείας Αλεξ/πολης, οι οποίοι υπό τη συνεχή
καθοδήγηση και συντονισμό του Δ/ντή τους
κ. Μαραγκοζούλη Ζήση κατάφεραν, ύστερα
από πολυήμερες επίμονες και επίπονες προ
σπάθειες, να εξαρθρώσουν και να σταματή
σουν τη δράση δύο συμμοριών ομογενών α
πό την τέως Σοβιετική Ένωση, που έκλεβαν
μοτ/τες από την περιοχή, τα διέλυαν και τα
πωλούσαν για ανταλλακτικά.
ΞΙ Ο Δήμαρχος Μελισσίων κ. Τομπουλίδης Δημήτριος εκφράζει τις θερμές του ευ
χαριστίες προς τον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας και ιδιαίτερα προς το Προσω
πικό του Τμήματος Μουσικής (μπάντας)
και του αγήματος που συμμετείχαν στον ε
ορτασμό του Ιερού Ναού Ζ. Πηγής την 5η
Μαίου 2000.
ΞΙ Ο Ανθ/μος ε.α Αλμπάνης Σωτήριος εκ
φράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς
τους Ανθυπαστυνόμους: Καραβασίλη Στέ
φανο και Σκόλη Θεόδωρο και Αστυφ/κες:
Αδαμίδη Αλέξανδρο, Βασιλείου Ιωάννη,
Ζαχαριά Δημήτριο και Σαμαρά Νικόλαο,
για την εθελοντική τους προσφορά σε αί
μα, λόγω χειρουργικής επέμβασης ανοι
χτής καρδιάς στην οποία υποβλήθηκε πρό
σφατα σε Κλινική στη Θεσ/νίκη.
□
Επιμέλεια:
Π. Υ. Γεώργιος Χονδμοματίδης

Παγκοσμίως φημισμένοι

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ

για την ανθεκτικότητα και τις επιδόσεις
που απαιτούνται από τις Αστυνομικές Αρχές.
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• Στρατιωτικών προδιαγραφών *146-174 ΜΗζ · 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.
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102 κανάλια μ ε “κρύπτο”.
Συμβατό με το ήδη
υπάρχον σύστημα της Α.Δ.

Στρατιωτικών προδιαγραφών «134-174 ΜΗζ *400-430 ΜΗζ
Ισχύς εξόδου 5 Watt
«Συσσω ρευτής NiCad ή NiMH
Διαυλοποίηση 12,5 ή 25 ΚΗζ «Διαστάσεις 57x99x46 χιλ.
Βάρος 380γρ. (με μπαταρία και κεραία).
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