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H ΟΜάδα
μπροστά στην πρόκΆηση

της ιστορίας

Ή
'ταν 12.02' μ.μ. α
κριβώς (τοπική ώ- 

. ρα) της 20-6-2000, 
στη μεγάλη αίθουσα του 
Europarque, όπου συνεδρίαζε 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Φέιρα: στέλεχος της γραμμα
τείας του συμβουλίου, που α
νακοινώνει προς τους παριστα- 
μένους αρχηγούς κρατών και 
κυβερνήσεων το τελικό κεί|ΙΙ^ο 
των συμπερασμάτων της προε^ 
δρίας, φθάνει στη σελίδα 11 
διαβάζει την παράγραφο 40, υ
πό τον τίτλο ‘Ένταξη της Ελλά
δας στη ζώνη τσ^ευρώ”̂ Τ ο  
Ευρωπαϊκό Συμβουλιασυγχαί- 
ρει την Ελλάδα για*ααπ&τελέ- 
σματα που εξασφάλισε στη 
διάρκεια των τελευταίων ετών, 
αναφορικά με τη σύγκλιση, χά
ρη στην άσκησα μιας υγιούς οι
κονομικής και νομισμ<ίτικής 
πολιτικής και εκφ^^ρζΧξΙ χαρά 
του για την απόφαση ένταξης 
της Ελλάδας στη ζώνη του ευ
ρώ από την 1- 1 - 2001”.

Αμέσως, με π ρ ω ί^ ο υ λ ία ν - 
του προεδρεύοντος του Συμ
βουλίου Πορτογάλου (Π^ίωθι^ 
πουργού κ. Αντόνιο ΐΓκουτέ-

πρώτο ποτήρι προσφέρεται φυ
σικά στον Έλληνα Πρωθυ
πουργό κ. Κώστα Σημίτη, ο ο
ποίος το σηκώνει και ευχαρι
στεί τους ομολόγους του, επι- 
σημαίνοντάς τους ότι ν ιΐ^ει ι- 
διαίτερα συγκινηαένος “γιατίιι 
Ε λλάδαΧ πειταα πό  σκλίΙρηΝ ισ 
προσπάθ^^Ο ^σχε την έντα
ξή της στη ζώνη του ευρώ”.
X

ιοε^|^ Η πολιτική σημασία 
dn ^  της ένταξης

Συμβουλίου ξεσπούν σε χειρο- σε

Την επανένταξη της Ελλά
δας στην ΕΟΚ των “12” θυμί
ζει η είσοδος της χώρας μας 
στην γ ' φάση της ΟΝΕ, στην 
ευρωζώνη των “ 12”. Η προ
σχώρηση της δραχμής στο ευ
ρώ έχει την ίδια ιστορική ση
μασία με την ένταξη της χώ
ρας στην Κοινότητα και η συ
γκυρία που την περιβάλλει 
φωταγωγεί τούτη την ιστορι
κότητα.

Η Ελλάδα εντάσσεται στην 
ευρωζώνη ακριβώς τη στιγμή 
που αυτή αναδεικνύεται ως ο 
σκληρός πυρήνας μιας διευρυ- 

ρες, η συνεδρίαση διακόπτεται ->^ένης Ευρώπης, ακριβώς τη 
και τα μέλη του Ευρωπαϊκού στιγμή που ηστιγμή που η ευρωζώνη μετε-

κροτήματα. Η κίνηση Γκουτέ- 
ρες δίνει το έναυσμα για να ει
σέλθουν στην αίθουσα οι δί
σκοι με τα ποτά, ένα Porto χρο
νολογίας 1981, που συμβόλιζε 
το έτος προσχώρησης της χώ
ρας μας στην τότε ΕΟΚ. Το

μηχανισμό παρα
γωγής κεντρικ*^ αποφάσεων, 
ακριβώς τη στιγμή που σχημα
τοποιείται η θεσίΐίκτ^ιεταρ- 
ρύθμιση της Ένωσης, ακριβώς 
τη στιγμή που οι “παλαιοί” α
ναζητούν έναν προνομιακό ρό
λο έναντι των νεοτέρων.

Η ευρωπαϊκή ενοποίηση 
μορφοποιείται σε ένα ομο
σπονδιακό οικοδόμημα, που 
στην αρχή (λόγω των αποκλί
σεων) θα στηρίζεται σ’ ένα δι- 

^ΙΤλικό σχήμα. Το κέντρο και η 
περκρέρ^κχ θα είνομ-το δίπολο 
«ου θα ενσώματωσει τα κράτη 
- μέλη κ α ι ^ ^ ή ^ α  -την έσχα
τη πράγματι στιγμή- πέρασε
τον πήχυ που περιβάλλΧ ο κέ-* ̂  Έλληνα Πρωθυπουργού 
ντρο, διασφαλίζοντας τ η \ ^ * ^
κη της προοπτική.

Η προσπάθεια ένταξης της 
χώρας στο ευρώ, παρά τις σχε
τικές αναλύσεις, δεν ήταν μια 
“λογιστική” αναμέτρηση - ήταν 
μια πολιτική μάχη. Ο < 
νταξης της χώρας στην πρώτη 
εθνική κατηγορία της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης διαμόρφωσε συν
θήκες ωρίμανσης των συνειδή
σεων, χειραφέτησης από δοξα
σίες, εξοικείωσης στους κανό
νες της συλλογικής προσπά
θειας και της συντονισμένης 
δράσης, στην ενατένιση του δά
σους και όχι του δένδρου. X

Η Ελλάδα του ευρώ είναι ε
ντελώς διαφορετική από 
Ελλάδα της δραχμής - οι πολί
τες του τόπου α ^κρ ίζο υ ι^μ ε  
αυτοπεποίθηση το διεθνές πε

!υ , | -  ι μ ι ι ν  1 υ ^ β ^ ο  r

στόχος έ- γ^ξκ^Κώ I

ριβάλλον και το £ΕλλΟΛ του 
τ^ ο υ , γ ι^τάλλαξε η θέση ό
που στέκονται. Το “ελληνικό 
θαliffa ακελευθέρωσε αισθή
ματα ηθικής ανάτασης στον 
τόπο και γέννησε Ευρωπαίους 
πολίτες. Οι Έλληνες μπαίνουν, 
πλέον, στην καμπίνα των οδη

γών της ευρωπαϊκής ενοποίη
σης, η οποία αναχωρεί σύντο
μα από το σταθμό για τον τελι
κό της προορισμό - που είναι η 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Η Ελλάδα έκοψε το εισιτή
ριο ακριβώς την ώρα που έ
κλειναν οι πόρτες του συρμού.

Οι δηλώσεις του

Στην ιστορική σημασία που 
είχε για την Ελλάδα η Σύνοδος 
Κορυφήςτης Φέιρα αναφέρθη- 

στη/βΤαρκεια συνέντευξης 
Τύ»^ιοΈ λληνας πρωθυπουρ- 

ιστας Σημίτης, επιση- 
μαίνοντας ότι και σε άλλες πε
ριπτώσεις στο παρελθόν η χώ
ρα μας φχε διαπραγματευθεί 
μεεπιτυχκμση μαντικά θέματα, 
αλλά αυτή η σύνοδος κορυφής 
ο δ ^ ίη ϊΧ ρ ε  μια καθοριστική 
ποιοτική αλλαγή.

Όπως1 εξήγησε "είμαστε τώ
ρα σε μια θέση η οποία μας ε- 
πιτ^επει να εκμεταλλευτούμε 

ύτΜρα όλες τις δυνατότητες 
ξης, σταθερότητας και 

διεθνών σχέσεων που παρέχει 
η Ευρωπαϊκή Ονωση, είμαστε 
τμήμα του κεντρικού πυρήνα 
της Ώνωσης, που αποτελεί έ- 
ν ΐν  από τους ισχυρότερους 
πόλους οι οποίοι υπάρχουν 
φτον κόσμο

Το κύριο αποτέλεσμα της νέ- 
ρς αυτής θέσης είναι -σύμφω- 

α πάντα με τον κ. πρωθυπουρ
γό- ότι θα έχουμε περισσότερη
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στα θερότητα , 
πιο γρήγο- ,  j
ρους ρυθ- -'V  »
μούς ανά
πτυξης και 
καλύτερες προϋ
ποθέσεις για ευη 
μερία και κοινωνι
κή συνοχή, ενώ επι-
προσθέτως θα υπάρχει 
περισσότερη εμπιστοσύνη, α
φού θα είμαστε μια χώρα μέσα 
στο κύριο σύστημα της Ευρω
παϊκής Ένωσης.

Ο κ. Σημίτης δεν παρέλειψε 
να επαναλάβει ότι η ένταξη της 
χώρας στην ΟΝΕ συνεπάγεται 
στενότερη συνεργασία των ευ
ρωπαϊκών χωρών με την Ελλά-* 
δα σε όλα τα επ ίπεδ^ ιφ ού  η 
δική μας πορεία "θα συγίυαθο- 
ρίζει την εξέλιξη του έυρα), 
κού χώρου ” και, άρα, τκαλλα  
κράτη-μέλη "θα μας συμπαρα
στέκονται και θα Προσπαθούν 
μαζί με μας να λύσουν τα προ- 
βλήματα'%^)ποία υψ^ί/ουν ή 
έρχονται .1

Ο Π ρ ω θ ϋ ^ φ γ Ι^ ιό ν ισ ε  α
κόμα ότι με την ένταξη της 
Ελλάδας στη ζώνη του ευ
ρώ "ολοκληρώνεται η 
διαδικασία που ξεκί- 
νησε το 1981 ", για να ι \  
εξηγήσΐ^στην σ υ^Ρ  V 
χεια ότι ‘‘βεβαίως από 
το 1981 μέ
λη, είμαστε ισότιμοι” 
αλλά "υπήρξε πάντα η 
διαφορά ποο'λπροκύπτει 
από ένα διαφ> 
δο ανάτττυξης

Επίσης ανέφι 
μία χώρα ειρήν, 
ας, προόδου, ανι 
πλέον είμαστε 
πιο δυνατή με 
δυνατότητες, η 
να προσβλέπει με\ αυτοπεποί-_ 
θηση στο μέλλον

Στο ερώτημα πιο είναι το 
μήνυμα προς τους εργαζομέ
νους από την ένταξη της χώρας 
στην ΟΝΕ, ο κ. Πρωβπουρ- 
γός υπογράμμισε ότι ‘%λοι α
νεξαιρέτως έχουν δικαιώματα 
και υποχρεώσεις” και "ότι 
χρειάζεται κοινωνική συνοχή 
χωρίς την οποία ανάπτυξη δε 
γίνεται",

Μιλώντας εξάλλου για το

τικο επιπε-

/
ότι ήμαστε
, ^ ώ ^ α τ ί -

υξης, αλλά 
,ι μία χώρα 
ΐβίσαώτερ^Α 
via μπορεί^

ρα νομίσματα του κοσμου, επι- 
σημαίνοντας παράλληλα ότι 

πρέπει να συνεχισθεί η 
προσπάθεια του 
πλαισίου στήριξής 

του, μέσω της ενί-
Αλ- σχυσης της διαδικασίας 

πολιτικής ενοποίησης.

Το νέο οικονομικό 
πλαίσιο μετά την ένταξη

Οι σταθερές τιμές, τα χαμη
λά επιτόκια, το ισχυρό νό^^ 
σμα και ο υψηλός ρυθμός ανά- 
π τυ ξ ή ^ ίνα ι τα^Λ ρια χαρα
κτηριστικά του νέου οικονομι
κού π λ α ι^ υ / ί^ π ο ίο  διαμορ
φώνεται με την ένταξη της Ελ- 

^ ^ δ α ς  στην ΟΝΕ.
*  Ο Υπουργός Εθνικής Οικο

νομίας κ. Γιάννος Παπαντωνί- 
ω δήλωσε ότι η ένταξη της 

χώρας στη ζώνη του ευρώ α
νοίγει νέες, πολύ καλύτερες σε 
σχέση με το παρελθόν, προο
πτικές για την Ελλάδα, τις ο
ποίες η χώρα μας να αξιοποιή- 
σει. Θα χρειαστούν ωστόσο 
τουλάχιστον 10 έως 12 χρόνια 

προκειμένου να επιτύχει 
η ελληνική οικονομία 
την πραγματική σύ
γκλιση, αν και ο στό
χος αυτός δεν πρόκει- 

' ται να επιτευχθεί μέ
σω νέων οικονομι
κών θυσιών του ελ
ληνικού λαού (φόροι, 

πάγωμα μισθών 
κ.λ.π.) όπως έγινε στη 

διάρκεια της προσπάθειας για 
την ονομαστική σύγκλιση, αλ
λά μέσω των διαρθρωτικών 
αλλαγών, της απελευθέρωσης 
των αγορών, των ιδιωτικοποιή- 
σεων ι^ρ^της γρήγορης εισα
γωγής των νέων τεχνολογιών.

άλλη πλευρά, τόνισε 
ότι δεν πρέπει να επαναλυ- 
φθούν τα λ ά θ η '^ ς  παρεϊψίΓ 
ντος τα οποία οδύνησα^σε μια 
άναρχη oiKovopiKjj^ioWSri, 
ενώ προσδιόρισε τη συστημα
τικότητα και τη μεθοδικότητα 
ως αρετές - κλειδιά στην επί
τευξη του στόχου της πραγμα
τικής σύγκλισης.

Τα τέσσερα βασικά χαρακτη
ριστικά ταυ νέου οικονομικού 
περιβάλλοντος που όιαμορφώ-

ευρώ, είπε ότι μαζί με το δολά- νεται στην Ελλάδα είναι:
ριο είναι ενα απο τα ισχυροτε- Οι σταθερές τιμές. Οι ε

ποχές που ο έλληνας εργαζόμε- νός, καθώς τοποθετεί τη χώρα 
νος έβλεπε το πραγματικό του στην ομάδα των ισχυρών της 
εισόδημα να συρρικνώνεται ε- Ευρώπης. Στην πραγματικότη- 
ντυπωσιακά από τον έναν χρό- τα, με την ένταξη στην ΟΝΕ η 
νο στον άλλον έχουν παρέλθει. Ελλάδα ολοκληρώνει μια εικο- 
Ο στόχος της ΕΕ για τον πλη- σαετή προσπάθεια προσαρμο- 
θωρισμό είναι να συγκρατηθεί γής στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. 
κάτω από 2% ετησίως. Η χώρα μας με την ένταξη

•  Τα χαμηλά επιτόκια. Αυ- στην ΟΕΚ επιβεβαίωσε τον ευ- 
τό θα διευκολύνει στις συναλ- ρωπαϊκό της προσανατολισμό, 
λαγές τους μικρομεσαίους επι- ενώ με τη συμμετοχή στην ευ- 
χειρηματίες, όσους επιθυμούν ρωζώνη απέδειξε πως είναι 
να αγοράσουν σπίτι αλ- φύσει, θέσει και ουσία βαθύ-
λά κ ά β ο υ ς  κατανα- /  ' ν τατα ευρωπαϊκή. 
λωτθζμε τις κάρτες. ' ι—1 r  Με τΤ1ν υπογραφή της 

ισ χ υ ρ ό ^ } -  ζ - ~ j ΟΝΕ ολοκληρώνεται 
σ μ α \ )  Έλληνας θα ~ >  /  και ένας μεγάλος ι-
μπορεί να ταξιδεύ-^ ; \   ̂ στορικός κύκλος
ει στην Ευρώπη > V , , '  j  για τη χώρα, κατά
χωρίς να χρειάζε- J τρν οποίο όχι μό-
ται να αλλάξει το επιτεύχθηκε η
νόμισμά του, ενώ α
πό την άλλη πλευρά το ευρώ
δεν θα είναι έκθετο σε πιέσεις 
από διάφορες διεθνείς κρίσεις 
όπως ήταν η δραχμή.

•  Υψηλότεροι ρυθμοί ανά
πτυξης. Το εθνικό εισόδημα θα
αυξάνεται με μεγαλύτερους σαν την ελληνijp^oi^^Ka
ρυθμούς, άρα οι Έλληνες μπο
ρούν να έχουν μία εύλογη 
προσδοκία για ένα καλύτερο 
εισόδημα.

Τέλος, ο κ. Υπουργός εξέ- 
φρασε το φόβο ενίσχυσης της 
οικονομικής εξουσίας μέσω της 
απελευθέρωσης των αγορών, 
τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρ
χει μια αντισταθμιστική ενί
σχυση της δημοκρατικής πολι
τικής εξουσίας. Επανέλαβε μά
λιστα πρόσφατες δηλώσεις του 
για τις σκοπιμότητες οι οποίες 
κρύβονται πίσω από τις πιέσεις 
για την επίσπευση των διαρ
θρωτικών αλλαγών, ενώ προα
νήγγειλε ένα πλέγμα θεσμΛι^ 
ρυθμίσεων που θα βοηθήσουν 
να αποφευχθεί ο γιγα- 
ντισμός του ιδιωτι
κού και vj
διαχωριστούν^ τα 
διάφορα ^4Κ ον3^ 
κά συμφέροντα.

Η ιστορική πρόκληση

Η υπογραφή της συμφωνίας 
ένταξης της Ελλάδας στην Οι
κονομική και Νομισματική Έ 
νωση στη Σάντα ντι Φέιρα της 
Πορτογαλίας αποτελεί μείζο- 
νος σημασίας ιστορικό γεγο-

αλκα κατέ^η
θνική συμφιλίωση,

σε ισοδύναμη ι
στορικά την προσφορά των 
δύο μεγάλων πολιτικών παρα
τάξεων, απαλλάσσοντάς την 
οριστικά α π ^ ^ χ α σ τ ικ ^ ^ ρ α - 
κτικές, που τόσο ^λαιπώοη-

Η ιστορική συγκυρία είναι 
μοναδική. Οι θετικές επιπτώ
σεις από τη συμμετοχή στην ευ
ρωζώνη είναι πολύ-επίπεδες και 
τέμνουν όλες τις εκφάνσεις του 
καθημερινού μ ο ρ ίο υ . Δ ^ ^ α  
έχουν μόνο οικονομικά χαρα
κτηριστικά οι αλλςι^ςπσΐιιρέρ- 
νει η ΟΝΕ. Αλλωστε, τη στιγμή 
που περνάμε το κατώφλι της 
ευρωζώνης τα πάντα δείχνουν 
πως η Ευρώπη αλλάζει. Αναζη
τεί ένοΝ^ώτερο ^(υτεδο ολο
κλήρωσης πέοααπό το οικονο
μικό και ^Γ νο ρ ^ ιιατικό. Η ι
στορία τρέχει με ιλιγγιώδη τα
χύτητα και γράφεται από αυ- 
τ ο ύ ^ β ϋ  μπορούν να προσαρ

μόζονται σε αυτή.
Η ελληνική κοι

νωνία έκανε μια 
μ ε γ α λ ε ι ώ δ η  

κούρσα από το 
1974 και μετά, καλύ

πτοντας ιστορικές ε
μπειρίες που άλλοι 

λαοί χρειάστηκαν αιώ
νες. Σήμερα η ελληνική κοι
νωνία βρίσκεται μπροστά 
στην ιστορική ευκαιρία να α
νακτήσει ένα ρόλο υψηλής 
προσφοράς για την Ευρώπη 
και - γιατί όχι; - και την οι
κουμένη. □
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Τον Αστυνόμον Β ’ Ε υάγγελον  Στεργιοϋλη*

Σε κάθε περίπτωση, η διαφθορά στην Αστυνομία 

δεν αποτελεί μόνο ανασταλτικό παράγοντα 

στην απρόσκοπτη και ομαλή εκτέλεση του αστυνομικού έργου, 

αλλά και απειλή για τις δομές λειτουργίας του ίδιου του δημοκρατικού πολιτεύματος... 

Η διαφθορά, ως μορφή συμπεριφοράς και αντίληψης των πραγμάτων, 

αποτελεί στοιχείο της αστυνομικής υποκουλτούρας 

και σε ένα μεγάλο βαθμό διατηρείται ένεκα της αλληλεγγύης των μελών.

Εννοιολογικός 
προσδιορισμός 

και διεθνής εμπειρία

Η διαφθορά συγκαταλέγεται 
μεταξύ των κυριοτέρων παρα
γόντων που επιδρούν καταλυ
τικά στη διαμόρφωση των σχέ
σεων Αστυνομίας και πολιτών. 
Πρόκειται για ένα κοινωνικό 
φαινόμενο σε παγκόσμια κλί
μακα, που δεν απαντάται μόνο 
στο θεσμό της Αστυνομίας, 
αλλά σε όλους σχεδόν τους το
μείς της δημόσιας διοίκησης. 
Σε ό,τι αφορά την Αστυνομία, 
η διαφθορά δεν αποτελεί μόνο 
παραβίαση ενός νομικού-κα- 
νονιστικού πλαισίου, αλλά και 
ενός ευρύτερου, κοινής αποδο
χής, Κώδικα Αστυνομικής Δε
οντολογίας.' Παρότι γίνονται 
συχνά αναφορές από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης για κρού
σματα διαφθοράς στην Αστυ

νομία, οι έρευνες από κοινω
νιολογικής πλευράς είναι ελά
χιστες. Όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει ο L. Sherman,2 από 
τους πρώτους που ασχολήθη
καν με το πρόβλημα, “από τότε 
που υπάρχει Αστυνομία, υπάρ
χει και διαφθορά”. Όλα τα δια
θέσιμα στοιχεία δείχνουν, 
πράγματι, ότι υπάρχει τουλάχι
στον ένα μίνιμουμ διαφθοράς 
σε όλες τις Αστυνομίες του κό
σμου.

Σε κάθε περίπτωση, η δια
φθορά στην Αστυνομία δεν α
ποτελεί μόνο ανασταλτικό πα
ράγοντα στην απρόσκοπτη και 
ομαλή εκτέλεση του αστυνομι
κού έργου, αλλά και απειλή για 
τις δομές λειτουργίας του ίδιου 
του δημοκρατικού πολιτεύμα
τος.

Σε ό,τι αφορά τον εννοιολο- 
γικό προσδιορισμό της διαφθο
ράς, πρέπει καταρχήν να ση
μειώσουμε ότι δεν υπάρχει έ

νας συγκεκριμένος, ενιαίος και 
γενικά αποδεκτός ορισμός. Η 
διαφθορά, ως όρος, χρησιμο
ποιείται για την περιγραφή 
ποινικών κυρίως αδικημάτων 
που διαπράττονται από πρόσω
πα, που υπηρετούν σε υπηρεσί
ες του ευρύτερου δημοσίου το
μέα, κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους ή σε σχέση 
με αυτά, με απώτερο σκοπό 
τον προσπορισμό υλικού ή άλ
λου οφέλους.

Οι ορισμοί που έχουν δοθεί 
για το τι είναι διαφθορά στην 
Αστυνομία, περικλείουν την 
κοινή διαπίστωση του σκοπού 
της πράξης διαφθοράς, ήτοι, 
τον προσπορισμό χρηματικού 
ή άλλου ωφελήματος, και ε
στιάζουν το περιεχόμενό τους 
στην έννοια της “παράνομης α
νταλλαγής”, σε συνδυασμό με 
την παραβίαση της εμπιστοσύ
νης του κοινού προς το θεσμό 
της Αστυνομίας3.

Η διαφθορά, ως μορφή συ
μπεριφοράς και αντίληψης των 
πραγμάτων, αποτελεί στοιχείο 
της αστυνομικής υποκουλτού
ρας και σε ένα μεγάλο βαθμό 
διατηρείται ένεκα της αλλη
λεγγύης των μελών. Η αστυνο
μική υποκουλτούρα απαρτίζε
ται από ένα σύνολο κανόνων 
και αξιών, με άλλα λόγια, πρό
κειται για μια “ιδεολογία” η ο
ποία περιχαρακώνεται από ένα 
κοινό επαγγελματικό κώδικα 
που, κατά ένα μεγάλο βαθμό, 
συντηρείται από τη σιωπή των 
μελών του. Η διαφθορά, ως έκ
φανση συμπεριφοράς, έχει συ- 
σχετισθεί και εξετασθεί στο γε
νικότερο αυτό πλαίσιο της α
στυνομικής υποκουλτούρας. Ο 
Niederhoffer* παρουσιάζει τη 
διαφθορά ως μια μορφή πα- 
ρεκκλίνουσας συμπεριφοράς, 
που απορρέει από την κυνικό
τητα που αναπτύσσει ο αστυ
νομικός υπό τις σκληρές συν-
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΙΑΘΟΡΑΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1992-1996*

ΕΤΗ 1992 1993 1994 1995 1996*

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

Διενεργηθείσες ΕΔΕ 256 262 143 204 138

Ποινές Απόταξης 3 7 2 2 4

Ποινές Αργίας με Απόλυση 2 14 9 8 4

Ποινές Αργίας με πρόσκαιρη παύςη 4 4 4 3 6

Ποινές Προστίμου ή επίπληξης 203 191 52 76 58

Περιπτώσεις ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 3 5 5 3 3

ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

Διενεργηθείσες ΕΔΕ 1.633 1.912 1.524 1.464 470

Ανώτερες Πειθαρχικές Ποινές 564 631 595 555 149

Κατώτερες Πειθαρχικές Ποινές 285 360 151 140 47

Περιπτώσεις ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 19 26 18 26 15

Πηγή: Δελτίο Τύπου ΥΔΤ, 23/10/1996 * Μέχρι Οκτώβριο 1996

θήκες που εκτελεί την υπηρε
σία του. Ο Wilson5 αναφέρεται 
στη διαφθορά ως στοιχείο του 
“κώδικα” στάσεων και αντιλή
ψεων που αναπτύσσουν οι α
στυνομικοί, σε συνδυασμό με 
τα χαμηλά ηθικά στάνταρτ που 
κυριαρχούν στο ευρύτερο κοι
νωνικό σύνολο. Μια από τις 
πρώτες εμπειρικές έρευνες που 
έγιναν για τη διαφθορά στην 
Αστυνομία στο διεθνή χώρο, 
αφορούσε τρεις από τις μεγα
λύτερες πόλεις του κόσμου: 
Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Παρί
σι.6 Οι διαπιστώσεις της έρευ
νας ήταν ότι οι Αστυνομίες και 
των τριών πόλεων αντιμετώπι
ζαν, τη δεκαετία του ‘70, αυξη
μένα κρούσματα διαφθοράς 
και για το λόγο αυτό είχαν προ- 
βεί σε αλλαγές των νομικών 
συστημάτων τους και των μη
χανισμών ελέγχου της διαφθο
ράς. Αυτό όμως που στην προ
κειμένη περίπτωση έχει σημα
σία, ήταν η δυσκολία που αντι
μετώπισε η έρευνα στον υπο
λογισμό του αριθμού των πρά
ξεων διαφθοράς, δηλαδή, του 
συνολικού αριθμού των αδικη
μάτων και του αριθμού των α
στυνομικών που εμπλέκονταν, 
όπου ακόμα και η χρήση θυμα
τολογικών ερευνών κρίνεται 
αμφίβολη, λόγω του μεγάλου 
αριθμού των περιπτώσεων που

δεν αναφέρονται για λόγους 
ευνόητους. Επιπλέον, σε δια
φορετικούς τομείς το φαινόμε
νο της διαφθοράς μπορεί να 
εκδηλώνεται με μεγαλύτερη έ
νταση και σε μεγαλύτερο βαθ
μό. Για παράδειγμα, στην Α
στυνομία του Άμστερνταμ7 τα 
κρούσματα διαφθοράς παρου
σίασαν ιδιαίτερα μεγάλη αύξη
ση, από τη στιγμή που η ίδια η 
πόλη εξελίχθηκε σε κέντρο 
διεθνούς διακίνησης ναρκωτι
κών. Εάν τώρα λάβουμε λά
βουμε υπόψη ότι τα αστυνομι
κά καθήκοντα ασκούνται μέσα 
σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνι
κών και οικονομικών δραστη
ριοτήτων, τότε γίνεται αντιλη
πτό ότι το φαινόμενο της δια
φθοράς μπορεί να εκδηλωθεί 
σε όλους σχεδόν τους τομείς 
της κοινωνικοοικονομικής ζω
ής, με απρόβλεπτες διαστά
σεις. Υπό αυτές τις προϋποθέ
σεις, η ακριβής μέτρηση και ο 
υπολογισμός της έκτασης και 
του βάθους της διαφθοράς κα
θίσταται ακόμη δυσκολότερος, 
αν όχι αδύνατος.

Σήμερα, οι στατιστικές του 
F.B.I. ομιλούν για έξαρση των 
κρουσμάτων διαφθοράς στην 
Αμερικανική Αστυνομία. Από 
το 1994 μέχρι το 1997, 508 α
στυνομικοί καταδικάστηκαν 
για πράξεις διαφθοράς εκ των

οποίων το 45% σχετίζονταν με 
ναρκωτικά.8 Η διαφθορά στην 
Μητροπολιτική Αστυνομία 
του Λονδίνου είναι, επίσης, έ
να υπαρκτό πρόβλημα και σή
μερα εμφανίζει έξαρση. Τα 
στοιχεία που έχουν δοθεί πρό
σφατα στη δημοσιότητα ομι
λούν για περίπου 250 διεφθαρ
μένους αστυνομικούς σε σύνο
λο 27.000 που ανέρχεται η δύ
ναμη της Μητροπολιτικής Α
στυνομίας.9 Όπως δήλωσε 
στον Βρετανικό Τύπο10 ο επιθε
ωρητής της Μητροπολιτικής 
Αστυνομίας, στις δεκαετίες 
του ‘60 και ‘70 υπήρχαν κρού
σματα διαφθοράς, χαμηλού ό
μως επιπέδου, και απέδιδαν 
στους εμπλεκόμενους ελάχι
στα ωφελήματα. Σήμερα, λόγω 
της έκρηξης του οργανωμένου 
εγκλήματος και των ναρκωτι
κών, οι αστυνομικοί μπορούν 
να δωροδοκούνται με ποσά της 
τάξεως των 50.000 έως και 
80.000 στερλινών. Η Μητρο- 
πολιτική Αστυνομία για την α
ποτελεσματική αντιμετώπιση 
της διαφθοράς ίδρυσε τον Ια
νουάριο του 1997 ειδική υπη
ρεσία," την αποκαλούμενη ως 
CIB3, της οποίας η δύναμη α
νέρχεται σε 45 αστυνομικούς 
και υπάγεται απ’ ευθείας στον 
επιθεωρητή της Μητροπολιτι- 
κής Αστυνομίας.

Η διαφθορά στην
Ελληνική Αστυνομία

Στην αρχή της μεταπολιτευ
τικής περιόδου οι αναφορές για 
τη διαφθορά στην Αστυνομία 
είναι περιορισμένες έως και α
νύπαρκτες. Τούτο ενισχύεται 
και από το γεγονός ότι αποφεύ
γονταν να δίνονται τέτοια στοι
χεία στη δημοσιότητα. Με την 
πάροδο του χρόνου, τα διάφο
ρα κρούσματα που σημειώνο
νται σε διάφορες αστυνομικές 
υπηρεσίες και η δημοσιότητα 
που δίνεται από τα μέσα μαζι
κής ενημέρωσης, προκαλούν 
την ανησυχία του κοινού.

Ας δούμε όμως το πρόβλημα 
με βάση κάποια στοιχεία που 
ήλθαν στο φως της δημοσιότη
τας. Σε δηλώσεις πρώην αρχη
γού της Ελληνικής Αστυνομίας 
στον Τύπο |2, αναφέρθηκε ότι 
το Μάϊο του 1995 βρίσκονταν 
σε εξέλιξη 1.000 ένορκες διοι
κητικές εξετάσεις σε βάρος α
στυνομικών, εκ των οποίων 
μόνο πενήντα αφορούσαν κα
ταγγελίες για διαφθορά αστυ
νομικών. Πριν τέσσερα χρόνια, 
σε Δελτίο Τύπου15 του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης, τονίζο
νταν ότι η διάπραξη παραπτω
μάτων που μαρτυρούσαν δια
φθορά χαρακτήρα στο αστυνο-
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μικό προσωπικό, ήταν ιδιαίτε
ρα αυξημένη και, επιπλέον, γί
νονταν λόγος για συγκεκριμέ
νες περιπτώσεις διαφθοράς, ό
πως εκβιάσεις, προστασίες ε- 
παγγελματιών, δωροδοκίες α
στυνομικών, δημιουργία ανε
πίτρεπτων δοσοληψιών, σύνα
ψη χρεών, χαρτοπαιξία, κλπ. 
Τα εν λόγω στοιχεία εμφανίζο
νται λεπτομερώς στον παρα
πάνω πίνακα.

Με βάση, λοιπόν, τα παρα
πάνω στοιχεία, θα μπορούσαμε 
να προβούμε στις ακόλουθες 
διαπιστώσεις: πρόκειται, κα- 
ταρχήν, για μία αναλογία τεσ
σάρων, κατά μέσο όρο το χρό
νο, αξιωματικών που υπέπεσαν 
σε παραπτώματα που μαρτυ
ρούν διαφθορά χαρακτήρα, 
στο σύνολο των 4.000 περίπου 
αξιωματικών που υπηρετούν 
στο Σώμα. Το ίδιο ισχύει και 
για το κατώτερο αστυνομικό 
προσωπικό, ήτοι, αναλογία εί
κοσι αστυνομικών, κατά μέσο 
όρο το χρόνο, στο σύνολο των 
36.000 που υπηρετούν στο Σώ
μα. Οι υπολογισμοί αυτοί βα
σικά δικαιώνουν τη συχνά υπο- 
στηριχθείσα θέση ότι η συντρι
πτική πλειοψηφία των αστυνο
μικών είναι έντιμοι και πιστοί 
στην εκτέλεση του καθήκοντος 
τους. Κατά πόσο όμως η κατά
σταση της διαφθοράς στην Ελ
ληνική Αστυνομία είναι τέτοια 
που να μην εμπνέει ανησυχία;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
οι Έλληνες Αστυνομικοί στο 
σύνολό τους έχουν συνείδηση 
των καθηκόντων τους και ε- 
κτελούν την υπηρεσία τους με 
αξιοπρέπεια, εντιμότητα και ή
θος. Τούτο δεν αποδεικνύεται 
μόνο από τον αριθμό των α
στυνομικών που πέφτουν θύ
ματα του καθήκοντος ή τραυ
ματίζονται σοβαρά κατά την ε
κτέλεση της υπηρεσίας τους, 
αλλά και από τις δεκάδες κα
θημερινές επιτυχίες του Σώμα
τος στον αγώνα για την κατα
πολέμηση της εγκληματικότη
τας, παρά τις αυξητικές τάσεις 
που σημειώνονται τα τελευταί
α χρόνια. Όμως, είκοσι πέντε 
περιπτώσεις διαφθοράς, κατά 
μέσο όρο το χρόνο, για το χρο
νικό διάστημα 1992-1996 στο 
Σώμα της Ελληνικής Αστυνο
μίας, αποτελεί ιδιαίτερα επιβα-

ρυντικό γεγονός και προϊδεάζει 
αρνητικά τη μελλοντική πορεί
α του Σώματος. Εάν σε αυτή τη 
διαπίστωση προσθέσουμε και 
τις περιπτώσεις διαφθοράς που 
είτε δεν καταγγέλθηκαν, είτε οι 
καταγγελίες που έγιναν δεν ή
ταν δυνατόν να τεκμηριωθούν 
(π.χ. ανώνυμες καταγγελίες, έλ
λειψη επαρκών στοιχείων 
κ.λ.π.), τότε το πρόβλημα παίρ
νει ακόμη μεγαλύτερες διαστά
σεις. Η πρακτική, εν πασει πε- 
ριπτώσσει, δείχνει ότι μέχρι σή
μερα η διαφθορά στην Αστυνο
μία δεν έχει αντιμετωπισθεί δε
όντως, παρά τις όποιες αλλαγές 
έχουν επέλθει στο διοικητικό 
και εκπαιδευτικό σύστημα του 
Σώματος. Δεν είναι τυχαίο, άλ
λωστε, το γεγονός ότι η ηγεσία 
του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης έχει λάβει επιπρόσθετα μέ
τρα για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου, αρχής γενομένης 
από την ίδρυση μιας νέας υπη
ρεσίας που ασχολείται αποκλει
στικά με τον έλεγχο και την έ
ρευνα αυτών των παραπτωμά
των, μέχρι και την πρόσφατη 
καθιέρωση του “πόθεν έσχες” 
των αστυνομικών.

Συμπεράσματα 
και διαπιστώσεις

Δυστυχώς, η διαφθορά στην 
Αστυνομία δεν θα μπορούσε 
ποτέ να εξαλειφθεί παντελώς. 
Οι ματεριαλιστικές φιλοδοξίες, 
τα πρότυπα και οι αξίες που η 
καταναλωτική κοινωνία στις 
μέρες μας προβάλλει και ανάγει 
ως αυτοσκοπό του ατόμου, α
ποτελούν τα ίδια πρότυπα και 
τις ίδιες αξίες που και αυτοί οι ί
διοι οι αστυνομικοί, σε ένα με
γάλο βαθμό, αποδέχονται και α
φομοιώνουν, ως μέλη του κοι
νωνικού συνόλου. Κατά συνέ
πεια, η διαφθορά στην Αστυ
νομία αντανακλά τη χαλαρό- 
τητα των ηθών και την κρίση 
των ηθικών αξιών της Ελλη
νικής κοινωνίας, μέρος της ο
ποίας αποτελεί και το Αστυ
νομικό Σώμα.

Όμως, η ανάγκη για τον πε
ριορισμό των κρουσμάτων δια
φθοράς προβάλλει επιτακτικό
τερη σήμερα όσο ποτέ άλλοτε. 
Η εγκληματικότητα δεν αυξά
νεται πλέον με τις παραδοσια

κές μορφές της, αλλά με τις δο
μές του οργανωμένου εγκλή
ματος. Οι γεωγραφικές μετα
βολές και οι σύγχρονες μέθο
δοι διάπραξης εγκληματικών 
ενεργειών, φέρουν την Ελληνι
κή Αστυνομία αντιμέτωπη με 
την εφαρμογή νέων μεθόδων 
πρόληψης και καταστολής του 
εγκλήματος. Κατ’ αυτό τον 
τρόπο δημιουργούνται νέες 
συνθήκες και περισσότερο 
πρόσφορο έδαφος για την εκ
δήλωση κρουσμάτων διαφθο
ράς στον αστυνομικό χώρο. Η 
μελλοντική διαφθορά στην Α
στυνομία δεν θα σχετίζεται 
πλέον με παράνομες συναλλα
γές σε διαπροσωπικό επίπεδο, 
αλλά αντιθέτως με την εμπλο
κή και την υποστήριξη οργα
νωμένων εγκληματικών ομά
δων. Απαιτείται, λοιπόν, επει
γόντως η υλοποίηση μίας δια
δικασίας μεταρρυθμιστικής 
φύσεως για μία ολοκληρωτική 
αναδιάρθρωση του υφιστάμε
νου συστήματος και των δο
μών λειτουργίας του. Τούτο 
προϋποθέτει πολιτικές δεσμεύ
σεις σε ανώτατα επίπεδα, κα
θιέρωση αποτελεσματικού νο
μοθετικού πλαισίου, θέσπιση 
επαγγελματικών κωδίκων ηθι
κής, μηχανισμών διαφάνειας 
και απόδοσης ευθύνης και, βέ
βαια, βελτιώσεις των συνθη
κών εργασίας και αποδοχών 
του αστυνομικού προσωπικού.

Η παγκόσμια εμπειρία δεί
χνει ότι όσο περισσότερο αυ
ξάνεται η οικονομική φιλελευ
θεροποίηση των σύγχρονων 
δυτικών κοινωνιών, τόσο πε
ρισσότερο μεγεθύνονται οι τά
σεις των δημοσίων υπαλλήλων 
σε πράξεις διαφθοράς. Η δημο
κρατία δεν εγγυάται οπωσδή
ποτε λιγότερη διαφθορά στους 
κρατικούς μηχανισμούς, αλλά 
αναμφίβολα μπορεί να διευκο
λύνει και να απλοποιεί τις δια
δικασίες για την ανακάλυψη 
της διαφθοράς και την τιμωρία 
των ενόχων. □
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δικημάτων, όπως παγίδευση τηλε
φώνων, παρακολουθήσεις κλπ. Το 
προσωπικό επιλέγεται με αυστηρά 
κριτήρια και προέρχεται από εν ε- 
νεργεία και εν συντάξει αστυνομι
κούς, καθώς και από άλλες κατηγο
ρίες προσωπικού ασφαλείας με ειδι
κές γνώσεις και ικανότητες. Βλ. δη
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13. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης της 23 Οκτωβρίου 
1996.
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ων Σχέσεων της Europol.

416 -  Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιούλιος 2000



^ > O L I C £

ΙΣ 4, 115 23 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 6923 095 - FAX: 6918 673  
(/ΜΑ: ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 16, 115 22 ΑΘΗΝΑ, 6448 527



Ο πρόσφατος πόλεμος στο Κοσσυφοπέδιο αποκάλυψε όλη την ανανδρία της σύγχρονης τεχνολογίας. 

Και όχι μόνον αυτά, αλλά φανέρωσε πόσον ανύπαρκτο είναι το διεθνές δίκαιο 

και πόσον απροσχημάτιστη και χωρίς ηθικούς φραγμούς η διεθνής πολιτική.

Ανάμεσα στα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν σε επίπεδο ψυχολογικού πολέμου 

ήταν και η προπαγάνδα, οι ψίθυροι, οι διαδόσεις, οι φημολογίες, η παραπληροφόρηση.

Θύμα τους, βέβαια, η αλήθεια και η αντικειμενική ενημέρωση.

Παραπληροφόρηση: 
Έννοιες και αρχές

Για την ανύψωση της ποιοτι
κής στάθμης της σύγχρονης 
δημοκρατίας υπάρχουν πολλοί 
τρόποι και δυνατότητες. Μία 
από αυτές σπουδαία μάλιστα, 
είναι να ενημερώνεται σωστά 
και αντικειμενικά ο πολίτης 
και να διαμορφώνεται ανάλο
γα η κοινή γνώμη. Η ανάπτυξη 
της πληροφορικής των μέσων 
πληροφορήσεως που εξασφα
λίστηκε χάρη στην υψηλή τε
χνολογία, μπορεί να καλύψει 
το ποιοτικό χάσμα ανάμεσα 
στην άμεση και έμμεση ή αντι
προσωπευτική δημοκρατία. 
Βέβαια η εσκεμμένα στρεβλω- 
τική για την αλήθεια χρήση

της πληροφορικής είναι επίσης 
δυνατό να στραγγαλίσει θανάσι
μα τις σύγχρονες δημοκρατίες.

Στην άμεση, π.χ. την αρχαία 
αθηναϊκή, δημοκρατία ο πολί
της, με την παρουσία του στις 
συζητήσεις για τα προβλήματα 
της πολιτείας του, διαμόρφωνε 
τις αποφάσεις και επομένως 
την πορεία της. Έτσι ήταν ζω
ντανό κύτταρο της πολιτικής 
ζωής. Δεν ανέμενε τις ημέρες 
ψηφοφορίας, εκλογής για να 
εκφράσει τη βούλησή του. Η 
πολιτική οκνηρία ή αδιαφορία 
επέσυρε, σύμφωνα με μαρτυ
ρία του Αριστοφάνη, τιμωρία 
για όσους δυστροπούσαν να α
νεβούν “ες Πνύκα”. Σκύθες α
στυνομικοί κρατούσαν “σχοι
νιά μεμιλτωμένα” και “κοκκί

νιζαν” τους αργόσχολους. Η ε
νεργός συμμετοχή των Πολ
λών στην εξουσία ήταν πραγ
ματική και όχι φραστική.

Στην έμμεση δημοκρατία - 
όπου αυτή λειτουργεί αληθινά 
και όχι φραστικά - ο λαός ε
κλέγει τους αντιπροσώπους 
του. Εδώ ακριβώς η πληροφο
ρική, τα μέσα ενημερώσεως 
μπορούν να θεραπεύσουν την 
έλλειψη αμεσότητας κυρίως με 
την πληροφόρηση.

Πληροφόρηση σημαίνει σω
στές και αμερόληπτες ειδήσεις 
παρουσίαση γεγονότων, κατα
στάσεων και προσώπων, όπως 
είναι χωρίς καμιά απόκρυψη α
πόκρουση κάθε σκοπιμότητας. 
Η σύγχρονη δημοκρατία είναι 
βάναυσα εκτεθειμένη σε μια

θανάσιμη απειλή, την Παρα
πληροφόρηση.

Η Παραπληροφόρηση είναι 
κρουνός “ειδήσεων”, “σχολί
ων”, “πληροφοριών” που, αντί 
να ενημερώνουν, αποπροσανα
τολίζουν.

Σκοπός της Παραπληροφο- 
ρήσεως είναι να θολώσει τη 
σκέψη και την κρίση των α
κροατών, μελετητών ή παρα
τηρητών και να μουδιάσει ή να 
παραλύσει τις συνειδήσεις 
τους και την καθαρότητα της 
λογικής τους. Τελικός βέβαια 
στόχος είναι η εξασθένιση της 
άμυνας των πολιτών και η στέ
ρηση της ελευθερίας τους.

Όσοι ασκούν Παραπληρο
φόρηση δεν ενδιαφέρονται, αν 
κάτι είναι σωστό ή εσφαλμένο.
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ΡΑΠΛΗΡΟΨΟΡΗΙΗ
Τον Γρηγορών Φιλ. Κωσταρά, 

Καθηγητον Φιλοσοφικής Σχολής τον Π ανεπιστημίον Αθηνών*

Ούτε δίνουν προσοχή σε μια 
αμφισβητούμενη δήλωση, 
μάλλον την επιδιώκουν. Οι 
πληροφορίες που “διαρρέουν” 
ή δίδονται σε δημοσιότητα εί
ναι προσεκτικά επιλεγμένες έ
τσι, ώστε ο πολίτης να “ψαρεύ
ει” σε θολά νερά πρώτα ύστε
ρα να αμφιβάλλει για το τι εί
ναι αλήθεια και τι ψεύδος και, 
τέλος, παύει να “αντιδρά” κά
τω από τον συνεχή καταιονι
σμό ανειλικρίνειας, ανακρί
βειας και υποκρισίας.

Η τεχνική της 
Π αραπλη ροφορήσεως

Η Παραπληροφόρηση στηρί
ζεται σε μια βασική αρχή: την 
ασάφεια της γλώσσας. Η ασά
φεια αυτή οφείλεται στην πο
λυσημία των λέξεων και στον 
τρόπο πλοκής τους. Κάθε λέξη, 
ή σχεδόν κάθε φράση, είναι πο
λυσήμαντες. Έτσι η γλώσσα 
και ενώνει και αποξενώνει φα
νερώνει και συγχρόνως κρύβει 
εξηγεί και “παρεξηγεί”.

Μια δεύτερη θεμελιώδης αρ
χή είναι η χρήση “όρων” ή λέ
ξεων - ξενόφερτων συνήθως - 
που παράγουν συγκεχυμένες ει
κόνες ή “περίπου” αντιλήψεις. 
Με αφετηρία και στήριγμα τις 
δύο αυτές αρχές η τεχνική της 
Παραπληροφόρησεως, που ε
ντάσσεται στην ευρύτερη τεχνι
κή της ανελευθερίας, του ολο
κληρωτισμού και της βίας, προ
σέχει ιδιαίτερα τα εξής σημεία.

α. Θέτει και διατηρεί στην ε-

πικαιρότητα θέματα και έτσι α
ποφασίζει τι “συμφέρει” να 
συζητούν ή να μην συζητούν οι 
άνθρωποι.

β. Αντί να απευθύνεται στη 
νηφάλια λογική, εκμεταλλεύε
ται τον ανθρώπινο φόβο και τις 
συναισθηματικές αντιδράσεις.

γ. Χρησιμοποιεί λέξεις και 
φράσεις που προκαλούν ανα
μενόμενες “απαντήσεις” (άλλο 
“παπάς” και άλλο “ιερεύς” άλ
λο “αντάρτης” κι άλλο “μαχη
τής της ελευθερίας”).

δ. Επιλέγει πληροφορίες χωρίς 
να παραθέτει τις αντίθετές τους.

ε. Κατευθύνει τα μέσα ενημε- 
ρώσεως - ακόμη και τις αφίσες 
ελέγχει - και “περνάει” παντού 
μηνύματα και ειδήσεις: στους 
χώρους εργασίας, στις εμπορι
κές ενώσεις, στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, στις δημόσιες συγκε
ντρώσεις ή και στις κλειστές 
κοινωνικές ομάδες που εξυπη
ρετούν τους στόχους της.

στ. Σκηνοθετεί σκάνδαλα 
και “αποκαλύψεις”, τροφοδο
τεί την οξύτητα και ανάβει το 
ενδιαφέρον. Όχι σπάνια κατα
φεύγει στο ανοικτό ψεύδος, για 
να πλήξει ιδέες, αρχές: ο Κινέ
ζος Sun Tsu (500 περίπου π.Χ.) 
έγραψε μία περίφημη συνταγή: 
‘Ύψιστη τέχνη πολέμου είναι 
να συντρίψεις τον αντίπαλο 
χωρίς αγώνα στο πεδίο της μά
χης (...). Μόνον η έμμεση μέ
θοδος εδραιώνει τη νίκη... ό,τι 
καλό, κατάστρεψέ το ή συκο- 
φάντησέ το. Υπόσκαψε τη θέ
ση όσων αξίζουν... Ξεσήκωσε 
τους νέους εναντίον των μεγα-

λυτέρων. Να είσαι γενναιόδω
ρος σε προσφορές και δώρα... 
Μη κάνεις οικονομία σε υπο
σχέσεις, γιατί θα σου φέρουν 
υψηλούς τόκους”. Έτσι όμως η 
δημοκρατία εισέρχεται στον ε
πιθανάτιο ρόγχο της.

Πηγές της
Παραπληροφορήσεως

Όσο ευδοκιμεί η Παραπλη
ροφόρηση τόσο ατροφεί η δη
μοκρατία. Φυσικά οι λαοί με υ
ψηλό πνευματικό επίπεδο, με 
ρωμαλέα και πολυαίωνη δημο
κρατική συνείδηση, με ευρύτε
ρη και βαθύτερη αντίληψη για 
τη ζωή, με γυμνασμένα τα αν
θρώπινα ιδεώδη υπόκεινται δυ
σκολότερα σε Παραπληροφό
ρηση. Η ακονισμένη αγάπη για 
την αλήθεια τους εξεγείρει, 
τους ειδοποιεί ότι κινδυνεύει η 
ατομική και κοινωνική τους ε
λευθερία, ότι τραυματίζονται 
τα ανθρώπινα δικαιώματά τους 
και ότι η απειλή του ολοκλη
ρωτισμού πλησιάζει.

Ο ολοκληρωτισμός αυτός εί
ναι ακριβώς η πηγή της Παρα
πληροφορήσεως. Και όπως ο 
ολοκληρωτισμός είναι εσωτε
ρικός ή εισαγόμενος, το ίδιο 
και η Παραπληροφόρηση.

Ο εισαγόμενος ολοκληρωτι
σμός κατευθύνει την Παρα
πληροφόρηση. Ο εσωτερικός 
ολοκληρωτισμός υλοποιεί την 
κατεύθυνση αυτή. Παραποιεί 
την αλήθεια. Εσωτερικός και 
εισαγόμενος ολοκληρωτισμός 
μισούν:

•  Την ελευθερία γνώμης.
•  Την ελευθερία πίστεως.
•  Την ελευθερία χωρίς πενία.
•  Την ελευθερία χωρίς φόβο 

και αγωνία.
•  Την ειρήνη εν ελευθερία.
Εισαγόμενος και εσωτερικός

ολοκληρωτισμός διαθέτουν 
μαζί με τα άφθονα χρήματα 
και πυκνό δίχτυ Παραπληρο
φορήσεως των ανθρώπων. Ει
δικοί εκπαιδεύονται για να ε
νεργούν σε κάθε χώρα σαν 
πράκτορες επηρεασμού. Σε με
ρικές περιπτώσεις τοποθετού
νται μυστικά οι πράκτορες αυ
τοί σε υψηλές και κρίσιμες θέ
σεις και επεμβαίνουν αόρατα 
αλλά αποτελεσματικά στην ε
νημέρωση και τη χρωματίζουν.

Στόχοι της
Παραπληροφορήσεως

Εισαγόμενη και εσωτερική 
Παραπληροφόρηση στοχεύουν 
στο γεγονός ότι οι άνθρωποι 
εύκολα επηρεάζονται. Εκμε
ταλλεύονται:

Ο  Την αγωνία των ανθρώ
πων.

Ο  Την ανάγκη που αισθάνο
νται για ασφάλεια.

Ο  Την άγνοια και τη σύγχυ
ση.

Ο  Την έλλειψη ιστορικών 
γνώσεων.

Ο  Την αγάπη για την ειρήνη 
την ελευθερία και τη δημοκρατία.

Οι άνθρωποι όλοι οι άνθρω
ποι ποθούν το μεγαλύτερο α
γαθό, την ειρήνη. Και αγαπούν
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το πιο πολύτιμο, την ελευθερί
α. Αναζητούν έτσι το σύστημα 
εκείνο που θα διασφαλίζει την 
ειρήνη και την ελευθερία. Και 
αυτό το σύστημα διακυβερνή- 
σεως είναι η δημοκρατία. Η 
Παραπληροφόρηση επιχειρεί 
να αποπροσανατολίσει τους 
ανθρώπους ακριβώς ως προς 
την ουσία της ειρήνης, της ε
λευθερίας και της δημοκρατί
ας, ως προς τους τρόπους που 
θα τις περιφρουρήσουν. Συνι- 
στούν λ.χ. οργανώσεις για την 
“ειρήνη”, ενώ κάποιες φορές οι 
οργανώσεις για την “ειρήνη” 
είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος 
για την ειρήνη!

Πέρα από αυτά ένας από 
τους πρώτους στόχους της Πα- 
ραπληροφορήσεως είναι οι φω
τισμένοι, πνευματικοί άνθρω
ποι που μπορούν με τη δύναμη 
του Λόγου τους να επισημά- 
νουν τον τρομερό κίνδυνο που 
συνιστά η Παραπληροφόρηση 
για την ελευθερία, την ειρήνη 
και τη δημοκρατία. Τους ά
ξιους, ικανούς, αδιάφθορους, 
αγνούς και βαθύτατα πεπαιδευ
μένους θέλει να εξουδετερώσει 
η Παραπληροφόρηση. Γιατί 
αυτοί, φως πνευματικό οι ίδιοι, 
είναι οι μόνοι που μπορούν να 
βγάλουν από το ιδεολογικό 
σκότος τους άλλους, να κηρύ
ξουν αφυπνίζουσες ιδέες.

Η Παραπληροφόρηση έχει 
ζυγίσει καλά τη δύναμη των ι
δεών. Αν π.χ. καταστραφούν τα 
τεχνικά ή υλικά μέσα και μεί
νουν οι ιδεές, οι γνώσεις και οι 
άνθρωποι που τις κατέχουν, 
γρήγορα χτίζεται ο τεχνικός πο
λιτισμός. Η δύναμη μιας ιδέας 
είναι τεράστια. Αν η ιδέα διαδο
θεί και γίνει πιστευτή, αποκτά 
ανυπολόγιστη σημασία, γίνεται 
κινητήρια δύναμη. Αν λείψουν 
οι ιδέες και ο ενθουσιασμός γι’ 
αυτές, όλα βαλτώνουν.

Τις εποικοδομητικές ιδέες 
και αρχές που στήριξαν αιώνες 
τη ζωή και εξανθρώπισαν τον 
πολιτισμό, η παραπληροφόρη
ση τις κατηγορεί ως “παλιές” 
και “σκουριασμένες”. Τις αντι
καθιστά με δήθεν “καινούρ
γιες”. δίνει νέα ονόματα στα 
πράγματα και στα γεγονότα 
χωρίς βέβαια να αλλάξει και 
την ουσία τους. Απλώς παρα
πλανά αποπροσανατολίζει.

Η δύναμη της 
Παραπληροφορήσεως

Η παραπλάνηση ο αποπρο
σανατολισμός είναι συστημα
τικός και σκόπιμος. Η Παρα
πληροφόρηση επαναλαμβάνει 
τις ίδιες στρεβλωμένες “ειδή
σεις”. Πρέπει αυτές να γίνουν 
“κτήμα”, “συνείδηση”. Έτσι 
δεν αφοπλίζει μόνο την “καρ
διά”, αλλά κυρίως το “νου”, το 
“λόγο”, τη δύναμη κρίσεως. Η 
δύναμη του ανθρώπου να κρί
νει, να σταθμίζει, να εκτιμά, να 
ελέγχει ως αληθινά ή ψεύτικα 
όσα ακούει, μελετά ή βλέπει, 
είναι ο μέγιστος εχθρός του α
ποπροσανατολισμού. Γι’ αυτό 
η Παραπληροφόρηση αγωνίζε
ται να μην αφήσει “κενά”, 
βομβαρδίζει τους ανθρώπους 
ασταμάτητα, τους εντυπωσιά
ζει, τους εκτρέπει από τον νη
φάλιο στοχασμό.

Πιο αποτελεσματική είναι η 
μαζική “ενημέρωση”, δηλ. η 
Παραπληροφόρηση. Στηρίζε
ται στην ψυχολογία των μα
ζών. Εκεί κανείς γελά επειδή 
οι άλλοι γελούν, διασκεδάζει 
όπως οι άλλοι, διαβάζει ό,τι 
και οι άλλοι, φωνάζει αφού και 
οι άλλοι κάνουν το ίδιο, κρίνει 
καθώς και οι άλλοι και ενεργεί 
όπως οι άλλοι. ΟΙ ΑΑΛΟΙ υ
πάρχουν. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΑ
ΝΕΤΑΙ. Γι’ αυτό και πράττει, 
όσα θα ήταν αδύνατο να κάνει, 
αν ήταν μόνος του ως άτομο ε
λεύθερο και ανεξάρτητο. Να 
εμφυσήσει την ψυχολογία της 
αγέλης θέλει η Παραπληροφό
ρηση και να καταργήσει την 
κριτική δύναμη και την ψύ
χραιμη λογική.

Τότε αποκαλύπτεται η δύνα
μή της. Είναι τόση και τέτοια, 
ώστε μπορεί να κάμει πολλούς 
να πιστεύουν ότι τα επιβατηγά 
οχήματα είναι περισσότερο ε
πικίνδυνα για την παγκόσμια 
ειρήνη από όσο τα πυραυλοφό
ρα άρματα! Ή:

Η σατανική Παραπληροφό
ρηση του ολοκληρωτισμού ε
πιμένει σήμερα να πείσει τους 
ανθρώπους ότι η στυγνή βία 
ταυτίζεται με την ελευθερία, η 
ισοπέδωση του ατόμου με την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια η ωμή 
διακυβέρνηση με τη γνήσια 
δημοκρατία, η αμείλικτη επέμ

βαση με την κυριαρχία του λα
ού και οι κόρακες του ολέθρου 
με αγγέλους που φτερουγίζουν 
στους ουρανούς της ειρήνης.

Με την Παραπληροφόρηση 
η ειρήνη απειλείται και η δη
μοκρατία κινδυνεύει. Ηπιώτε- 
ρα: δημοκρατία που παραπλη
ροφορεί είναι είδωλο, σκιά δη
μοκρατίας!

Η στάση απέναντι στην 
Παραπληροφόρηση

Η Παραπληροφόρηση δηλη
τηριάζει τη δημοκρατία και νο
θεύει την ελευθερία των αν
θρώπων. Οι οποίοι επειδή τρώ
γουν τον καρπό της και ευ
φραίνονται από την ηδύτητά 
του, νομίζουν ως κάτι αυτονό
ητο την ύπαρξή της. Δεν βλέ
πουν ότι το σκουλήκι της Πα
ραπληροφορήσεως, δηλ. του 
ολοκληρωτισμού, καταβιβρώ- 
σκει αθόρυβο τον πυρήνα!

Οι δημοκρατούμενες πολι
τείες, όλοι οι ελεύθεροι άνθρω
ποι, οφείλουν να αφυπνισθούν 
και να αντιδράσουν στην Πα
ραπληροφόρηση και να αγωνι- 
σθούν, γιατί διαφορετικά θα ο
δηγηθούν από αυτή σε πολιτι
κό, ηθικό και ιδεολογικό μιθρι
δατισμό. Με την παραποίηση 
της αλήθειας, με την επανα
λαμβανόμενη στρέβλωση της 
πραγματικότητας, με την πα
ραχάραξη της ιστορίας, με την 
ψευδή παρουσίαση των γεγο
νότων, με την απόκρυψη των 
κινήτρων η Παραπληροφόρη
ση οικοδομεί τη δική της “αλή
θεια”. Αυτή τη δήθεν “αλή
θεια” την εισάγει καθημερινά 
στο νου και στις καρδιές των 
ανθρώπων. Έτσι φθάνουν σε 
ανοσία και δεν δέχονται τίποτε 
άλλο, εκτός από εκείνα, με τα 
οποία η Παραπληροφόρηση 
τους εμβολιάζει. Απορρίπτουν 
και το πιο ολοφάνερο γεγονός 
ή προσπαθούν με τρόπο νοση
ρό να το εξηγήσουν.

Αν η Παραπληροφόρηση ε
πιτύχει αυτήν την πνευματική 
τοξίνωση, η Δημοκρατία θα έ
χει πέσει κατά τον πιο αθόρυβο 
και άδοξο τρόπο. Οι κυβερνώ- 
ντες θα μιλάνε τότε για Δημο
κρατία και στην πράξη θα α
σκούν τυραννία, θα μιλάνε για 
συμφέροντα του λαού και στην

πράξη θα υπηρετούν τα δικά 
τους, των οικογενειών τους και 
των “ημετέρων” τα συμφέρο
ντα, θα μιλάνε για εξουσία του 
λαού και θα στεριώνουν τη δι
κή τους αυθαιρεσία, θα θεω
ρούν ότι τους ανήκει η πολιτεί
α και επομένως κάθε έλεγχος 
θα είναι περιττός.

Το μήνυμα όμως, που είναι 
χρέος των ανθρώπων να το υ
λοποιήσουν, έρχεται από αυ
τήν την ίδια την Παραπληρο
φόρηση: μόλις την επισημά- 
νουν, να αγωνισθούν να την ε
ξουδετερώσουν.

Το αποτελεσματικότερο ό
πλο (σ’ αυτά που ακούνε, βλέ
πουνε, διαβάζουν, πληροφο
ρούνται) είναι να ασκούν την 
κριτική τους δύναμη. Να ζη
τούν την προέλευση της πλη
ροφορίας, τη σχέση και τις συ
νάφειες υπό τις οποίες ειπώθη
κε και όσους κρύβονται πίσω 
από την “πληροφορία”. Να 
ρωτούν αν μερικές απόψεις 
μπορούν να υποστηριχθούν σε 
ένα ολοκληρωτικό καθεστώς, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα 
κοστίσουν για τον υποστηρι- 
κτή τους ένα στρατόπεδο συ- 
γκεντρώσεως ή ένα άσυλο πα
ρανοϊκών.

Οι επιστημονικές ρίζες 
της Παραπληροφορήσεως

Με μια λέξη: πρέπει να χρη
σιμοποιούμε σε κάθε στιγμή τη 
λογική, η οποία είναι θανάσι
μος εχθρός της Παραπληροφό
ρησης. ΓΓ αυτό ακριβώς μετα
χειρίζεται τα λόγια για να πνί
ξει το Λόγο!

Στην προσπάθειά της αυτή η 
Παραπληροφόρηση είναι από
λυτα συνεπής προς τις θεμε
λιώδεις επιστημονικές της αρ
χές. Όσοι ειδικευμένοι, κυρίως 
φιλόσοφοι και ψυχολόγοι, α
σκούν την Παραπληροφόρηση, 
δέχονται ότι ο Λόγος, ο Νους, 
το Πνεύμα και γενικότερα η 
ψυχή του ανθρώπου είναι μια 
δέσμη αντιδράσεων στις εξω
τερικές επιδράσεις. Αυτό ση
μαίνει ότι ψυχή και πνεύμα ως 
αυθύπαρκτες οντότητες δεν υ
πάρχουν. Είναι το αποτέλεσμα 
μιας αιτίας. Η αιτία αυτή είναι 
το περιβάλλον (φυσικό, κοινω
νικό, πνευματικό και πολιτιστι-
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κό) που τα δημιουργεί και τα 
διαπλάθει. Όπως μέσα στο φυ
σικό χώρο ισχύει ο νόμος της 
καθολικής αιτιώδους σχέσεως 
- ο νόμος της αιτίας και του α
ποτελέσματος - έτσι και μέσα 
στον ψυχικό χώρο επικρατεί ο 
ίδιος νόμος.

Αν, λοιπόν, ρυθμίσουμε, το 
περιβάλλον (τις επιδράσεις, 
τους ερεθισμούς), τότε θα έ
χουμε το αποτέλεσμα, δηλ. τον 
τύπο του ανθρώπου που επιζη
τούμε. Διότι επιδρώντας του 
παγιώνουμε συγκεκριμένη α
ντίληψη, του χτίζουμε προαπο
φασισμένη σκέψη, τον εφοδιά
ζουμε με τον εσωτερικό μηχα
νισμό που θέλουμε. Αυτό πι
στεύουν οι ψυχοφυσικοί ή με
ταφυσικοί φιλόσοφοι και ψυ- 
χολόγοι. Να γεύεται κανείς τη 
δουλειά και να νομίζει ότι τρώ
γει τον άρτο της αληθινής ε
λευθερίας - ιδού το αποτέλε
σμα της Παραπληροφορήσεως.

Δεν είναι ο χώρος να ανα
σκευάσουμε στη θεωρία και 
στην πράξη αυτήν την αντίλη

ψη. Παρατηρούμε απλά ότι κά
θε άνθρωπος έχει τα δικά του 
έμφυτα στοιχεία, την ιδιαίτερη 
ψυχοσύνθεσή του, την ψυχή 
του, το πνεύμα του έχει τις προ
σωπικές του δυνατότητες. Γι’ 
αυτό και οι ίδιες επιδράσεις 
στους αυτούς ανθρώπους, δεν 
φέρνουν το ίδιο αποτέλεσμα. Α
πό το ίδιο περιβάλλον “βγαί
νουν” τα πιο διαφορετικά άτο
μα. Κάθε άνθρωπος έχει τη δική 
του οντολογική ποιότητα, είναι 
μοναδικός και ανεπανάληπτος. 
Η τραγωδία μάλιστα του σύγ
χρονου ανθρώπου είναι η απειλή 
ενάντια στη μοναδικότητά του, 
ο κίνδυνος να την απολέσει, να 
ισοπεδωθεί: να διασκεδάζει, ό
πως οι άλλοι: να γελά, όπως ε
κείνοι να ομιλεί και να σκέπτε
ται, όπως οι πολλοί. Με μια λέ
ξη: να αφήνει να του αρπάζουν 
το Είναι του και να του ληστεύ
ουν το Εγώ του οι πολλοί.

Η ψυχοφυσική θεωρία, στην 
οποία στηρίζεται η Παραπλη
ροφόρηση, δίνει απόλυτη προ
τεραιότητα στο περιβάλλον.

Το Περιβάλλον είναι παντοδύ
ναμο, είναι η δημιουργούσα 
αιτία. Εσωτερικό παράγοντα 
δεν αναγνωρίζει η θεωρία αυ
τή. Η οποία είναι πολύ παλαιά.

Οι αρχαίοι Έλληνες Στωικοί 
φιλόσοφοι δίδασκαν ότι η ψυ
χή είναι “χάρτης ευεργός προς 
απογραφήν” ή “γραμματείον 
κενόν”. Οι Άγγλοι εμπειριστές 
φιλόσοφοι Τζων Λοκ (J. 
Locke, 1632-1704), και Δαυίδ 
Χιούμ (D. Hume, 1711-1776) 
μετέφρασαν την αντίληψη των 
Στωικών σε tabula rasa. Τη 
σκέψη αυτή υιοθέτησε ο Γάλ
λος Κοντιγιάκ (Ε. Β. de 
Condillac, 1715-1780) και ανέ
πτυξαν συστηματικά Ρώσσοι 
και Αμερικανοί φιλόσοφοι και 
ψυχολόγοι - φυσιολόγοι, όπως 
οι Pawlow (Παυλώφ, 1849- 
1936), Berherew (Μπέχτερεφ, 
1857-1927), Thorndike (Θόρ- 
ντάικ, 1874-1949) και Watson 
(Ουάτσον 1878-1958). Ιδιαίτε
ρα όμως οι Ρώσοι ψυχολόγοι ε
φάρμοσαν και στην πράξη την 
ψυχοφυσική θεωρία η οποία

και έγινε επίσημη κρατική α
ντίληψη και ιδεολογία.

Πλύση εγκεφάλου, επανάλη
ψη ανακριβειών, αποπροσανα
τολισμός, διαστρέβλωση ιστο
ρικών γεγονότων, διάδοση ψευ
δών ειδήσεων, χρήση λασπολο
γιών, προβολή μύθων και τα 
παρόμοια που χρησιμοποιούν 
οι Παραπληροφορούσες έχουν 
τις ρίζες τους στην ψυχοφυσική 
θεωρία. Όλα τα είδη των ολο
κληρωτισμών τη χρησιμο
ποιούν για να πλήξσυν την ε
λευθερία και τη δημοκρατία.

Ελευθερία και Δημοκρατία, 
αν δεν αγρυπνήσουμε, δεν θα 
πέσουν σήμερα υπό την κλαγ
γή των όπλων, αλλά θα δολο
φονηθούν αθόρυβα από την 
Παραπληροφόρηση. □

* Από το βιβλίο “Η κλινική των 
φημολογιών”, ψυχολογία των δια
δόσεων σε περιόδους κρίσεων των 
Καθηγητών Γρηγ. Φιλ. Κωσταρά 
& Horsrt Schuh, Αθήνα 2000, τηλ. 
7522900, εκδόσεις Παπαδήμα, Ιπ- 
ποκράτους 8, Αθήνα.
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Σε μια εποχή όπου η εξοικείωση του αστυνομικού με το όπλο του 

φαίνεται να είναι πραγματικά ζήτημα επιβίωσης, 

η λειτουργία ενός σύγχρονου κλειστού σκοπευτηρίου 

για την εξάσκηση του αστυνομικού προσωπικού 

αποτελεί αναγκαία και αυτονόητη προϋπόθεση.

Το Κλειστό Σκοπευτήριο 
Αμαρουσίου στεγάζεται 
στις εγκαταστάσεις της 

Σχολής Εθνικής Ασφάλειας στην 
οποία και υπάγεται διοικητικά. 
Οι εγκαταστάσεις του Σκοπευτη
ρίου χρησιμοποιούνται, κατά κύ
ριο λόγο, για την εκπαίδευση 
του αστυνομικού προσωπικού, 
την εκπαίδευση του προσωπικού 
ξένων διπλωματικών αποστο
λών, οργανισμών τραπεζών, πο
λιτικών και ειδικής κατηγορίας 
ιδιωτών, που είναι μέλη του 
Σκοπευτικού Σωματείου Άμεσης 
Δράσης, τα οποία κατέχουν νό
μιμα τα όπλα που χρησιμο
ποιούν κατά την εξάσκηση. Στο 
Σκοπευτήριο επιτρέπεται η σκο
ποβολή μόνον για περίστροφα 
0,22, 0,32, 0,38, 0,357 και πιστό
λια 0,22, 6,35mm, 7,65mm, 
9mm, 10mm, 0,357 και 0,45. Για

λόγους ασφαλείας απαγορεύεται 
η άσκηση σκοποβολής με μα- 
κρύκανα όπλα, κάθε τύπου και 
διαμετρήματος.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η 
ανακαίνιση του Σκοπευτηρίου, 
με νέο σύγχρονο εξοπλισμό, αξί
ας σαράντα εκατομμυρίων δραχ
μών. Ο παλαιός και καταταλαι- 
πωρη μένος εξοπλισμός -όπως έ
πρεπε- παροπλίσθηκε, για την α
ποφυγή σοβαρών ατυχημάτων. 
Οι αναρτημένες (σειρές από) α
λυσίδες, που αποτελούσαν τη 
βληματοδόχο και οι οποίες τοπο
θετήθηκαν το 1996, για την προ
σωρινή αντιμετώπιση προβλη
μάτων, είχαν καταστραφεί σε 
πολύ μεγάλο βαθμό και οι προ
σπάθειες επισκευής τους δεν εί
χαν ικανοποιητικά αποτελέσμα
τα. Αποτέλεσμα της καταστρο
φής ήταν ο όπισθεν των αλυσί

δων τοίχος από σκυρόδερμα, να 
έχει υποστεί σοβαρές ζημιές σε 
συγκεκριμένα σημεία και η βλη- 
ματοδόχος να μην παρέχει πλέον 
τα εχέγγυα ασφαλούς λειτουργί
ας με την παρατηρούμενη συχνή 
επιστροφή βλημάτων ή θραυ
σμάτων από εξοστρακισμούς 
που ήταν άκρως επικίνδυνη για 
τη σωματική ακεραιότητα των 
εργαζομένων και εκπαιδευομέ- 
νων στο Σκοπευτήριο. Αποτέλε
σμα μάλιστα αυτής της δυσλει
τουργίας του Σκοπευτηρίου ήταν 
και οι συχνές φθορές στο σύστη
μα εξαερισμού και φωτισμού ε- 
ξαιτίας του εξοστρακισμού των 
βλημάτων. Ταυτοχρόνως με το 
προαναφερόμενο σημαντικό 
πρόβλημα της βληματοδόχου, 
που επειγόντως απαιτούσε λύση, 
υπήρχαν και προβλήματα εξαε- 
ρισμού και θέρμανσης που αλ

λοίωναν επικίνδυνα τη σύσταση 
του αέρα κατά τη διάρκεια των 
βολών.

Με το νέο σύγχρονων επιστη
μονικών δεδομένων σύστημα, 
που εγκαταστάθηκε και ανταπο- 
κρίνεται στις μοντέρνες κατα
σκευαστικές απαιτήσεις, εξα
σφαλίζεται η προστασία εκπαι
δευτών και εκπαιδευομένων α
κόμα και όταν οι βολές εκτελού- 
νται από απόσταση μισού μέ
τρου. Η κατασκευή είναι τέτοια 
ώστε οι βολίδες που χτυπούν 
στην επιφάνειά της να εκτρέπο- 
νται της τροχιάς τους με ελικοει- 
δή - περιστροφική κίνηση απώ
λειας ταχύτητας και να πέφτουν 
τελικά λόγω τους βάρους τους 
στον ειδικό κάδο περισυλλογής 
των βλημάτων. Η εμπρόσθια ε
πιφάνεια της βληματοδόχου κα
λύπτεται από προπέτασμα αναρ-
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τημένου ελαστικού υλικού (κα
ουτσούκ).

Η σύγχρονη κατασκευή, ως 
δεύτερη προτεραιότητα είχε το 
χαμηλό κόστος συντήρησης, την 
εύκολη αντικατάσταση των δια
φόρων αυτοτελών τμημάτων 
της, την αποκομιδή των βολίδων 
και τον εύκολο καθαρισμό της. 
Γι’ αυτούς τους λόγους είναι κα
τασκευασμένη από ειδικά χαλυ- 
βδόφυλλα πάχους 8mm, που 
πληρώνουν τα τεχνικά χαρακτη
ριστικά ατσαλιού που είναι κα
τασκευασμένο με τρόπο τέτοιο 
ώστε να αυξάνει την σκληρότη- 
τά του από τη συχνή σφυρηλά- 
τησή του εξ αιτίας της πρό
σκρουσης βλημάτων που θα δέ
χεται. Ο χώρος μπροστά από τη 
διαμορφούμενη επιφάνεια της 
βληματοδόχου σε όλες τις πλευ
ρές είναι καλυμμένες με χαλύ
βδινες πλάκες, τοποθετημένες με 
συγκεκριμένη κλίση ώστε να ε
κτρέπουν οποιαδήποτε βολίδα 
που κατευθύνεται εκτός βλημα
τοδόχου και να την οδηγούν μέ
σα στη βληματοδόχο. Το υλικό 
των προδιαγραφών έχει την ικα
νότητα απορρόφησης βολίδων 
πυρομαχικών 9X19 ΝΑΤΟ του
λάχιστον. Η τοποθέτηση και α
ντικατάστασή του γίνεται εύκο
λα και γρήγορα.

Η απομάκρυνση των χρησιμο
ποιούμενων βλημάτων και ο κα
θαρισμός της βληματοδόχου γί
νονται αυτόματα και με ασφά

λεια θέτοντας σε λειτουργία το 
σύστημα απομάκρυνσης. Ακρι
βώς κάτω από τις κάθετες κο
χλιωτές κεφαλές, όπου υπάρχει 
το κωνικό σύστημα συγκέντρω
σης και ασφάλισης βλημάτων, υ
πάρχουν δύο μεταφορικοί ιμά
ντες, αντίθετης κίνησης, που με
ταφέρουν τα χρησιμοποιούμενα 
βλήματα στον τροχήλατο κάδο 
περισυλλογής. Η κοχλιωτή σύν
δεσή τους στο πλαίσιο στήριξης 
κάνει εύκολη την αποσυναρμο- 
λόγησή τους αν αυτό κριθεί ανα
γκαίο.

Το ελαστικό προπέτασμα 
μπροστά από τη βληματοδόχο 
είναι κατασκευασμένο από 95% 
καθαρό καουτσούκ και παρου
σιάζει μεγάλη φυσική αντίσταση 
στη φθορά και το βαθμό ελαστι
κότητας. Επί πλέον δεν είναι ευ
κόλως αναφλέξιμο και παρου
σιάζει μεγάλο βαθμό ηχοαπορ- 
ρόφησης.

Κάθε 500 ώρες συνεχούς λει
τουργίας του νέου συστήματος, 
γίνεται συντήρηση στο ελαστικό 
προπετάσματος, στο εσωτερικό 
της βληματοδόχου, στο κάθετο

κοχλία απορρόφησης της κινητι
κής ενέργειες των βολίδων, επι
κάλυψη της βληματοδόχου, έ
λεγχος αυτόματου συστήματος 
αποκομιδής βολίδων,έλεγχος 
συστήματος απορρόφησης και 
διαχωρισμού των εξαερούμενων 
καταλοίπων, έλεγχος της σεβρο
μηχανής κινουμένων και περι
στρεφόμενων στόχων και της κε
ντρικής μονάδας τηλεχειρισμού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
βληματοδόχου:

1. απορροφητική ισχύς: 
3.000m3/h

2. μήκος: 3.800 mm
3. πλάτος: 12.000 mm
4. ύψος: 2.500 mm □

Η “Α .Ε .” προκειμένου να πα 
ρουσιάσει το Σκοπευτήριο επικοι
νώνησε με τον Διοικητή της Σχο
λής Εθνικής Ασφάλειας Ταξίαρχο 
κ. Παναγιώτη Ανδριανόπονλο, ο ο
ποίος με μεγάλη προθυμία μας ε
νημέρωσε σχετικά και μας έδωσε 
κάθε διαθέσιμη πληροφορία. Στη 
συνέχεια υπήρξε επικοινωνία με 
τους υπευθύνους του Σκοπευτηρί
ου, τον Υπαστυνόμο Α ’κ. Βασίλειο 
Μπαραάκη και τον Αρχιφϋλακα 
Κωνσταντίνο Γραβάνη, για διάφο
ρα πρακτικά ζητήματα. Τους ευ
χαριστούμε όλους για την καθορι
στική τους βοήθεια στη σύνταξη 
αυτού του άρθρου.

Επιμέλεια: Ανθνπαοτννόμος 
Κωνσταντίνος Κούρος

ρ 1
ν _ _

η 9 9
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Η Ελ λ η ν

ΣΤΗΝ ΥΠ
ΤΥΝΟΜΙΑ

ΕΙΡΗΝΗΣ

στην αποσιο>λή
ιτυνομι

^  στη Βοσνία

Είναι γνωστά τα προ
βλήματα της γείτονος - 
/και πάλαι ποτέ κρα- 

ταιάς- Γιουγκοσλαβίας μετά τη 
διάσπασή της, στις αρχές της 
προηγούμενης δεκαετίας. Εμ
φύλιος πόλεμος, στυγερά ε
γκλήματα πολέμου, χιλιάδες 
νεκροί και πρόσφυγες, δη
μιούργησαν ένα ιδιαίτερα απο
σταθεροποιητικό κλίμα στην 
περιοχή. Γνωστές είναι και οι 
παρεμβάσεις -άλλοτε λιγότερο 
και άλλοτε περισσότερο επιτυ
χημένες και αποτελεσματικές- 
της διεθνούς κοινότητας για 
την επίλυση των σοβαρότατων 
προβλημάτων που δημιουργή- 
θηκαν -αν δεν πιστεύουμε ότι 
προϋπήρχαν και απλά τώρα 
φανερώθηκαν- στη βασανισμέ
νη αυτή χώρα. Πόσοι, όμως, 
γνωρίζουν ότι η Ελληνική Α-

Το καινούργιο κτίριο τον Αρχηγείου της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στο Σεράγεβο, όπου υπηρετούν οι 
Έλληνες συνάδελφοι που είναι αποσπασμένοι στην Ειρηνευτική Δύναμη της Βοσνίας.

στυνομία έχει τη δική της συμ
βολή σ’ αυτήν την παγκόσμια 
προσπάθεια για την αποκατά
σταση και τη σταθεροποίηση 
της ειρήνης και της ασφάλειας 
και την προστασία των ανθρώ
πινων δικαιωμάτων στις χώρες 
της πρώην Γιουγκοσλαβικής 
Ομοσπονδίας.

Η παρουσία μας ξεκίνησε το 
1993-1994 με την απόσπαση ε
νός Υπαστυνόμου ως Συμβού
λου Ασφαλείας στην ECMM 
(European Community Moni
toring Mission: Αποστολή πα
ρατηρητών της ΕυρωπαϊκήςΈ- 
νωσης) στο Ζάγκρεμπ της

Κροατίας και την αποστολή το 
καλοκαίρι του 1995 ενός ΙΟμε- 
λούς ένοπλου τμήματος που ε
ντάχθηκε στην πολυεθνική α
στυνομική δύναμη της Δυτικο
ευρωπαϊκής Ένωσης (Western 
European Union Police) στο 
Μόσταρ της Βοσνίας. Από τις 
αρχές του επόμενου χρόνου, 
ξεκινάει η χωρίς διακοπή αντι
προσώπευση της Ελληνικής Α
στυνομίας στην IPTF (Interna
tional Police Task Force: Διε
θνής Δύναμη Αστυνομικών 
Καθηκόντων), την πιο πολυά
ριθμη ειρηνευτική αποστολή 
αστυνομικών παρατηρητών

του Οργανισμού Ηνωμένων Ε
θνών στον κόσμο, πριν αρχί
σουν τα προβλήματα στο Κοσ
συφοπέδιο και ανοίξει η 
UNMIK (United Nations Mis
sion in Kosovo: Αποστολή των 
Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυ
φοπέδιο), την οποία πρόσφατα 
ενίσχυσε εικοσαμελής ελληνι
κή ομάδα.

Η IPTF, όπως συμφωνήθηκε 
στη Συνθήκη του Ντέιτον και 
καθορίσθηκε από τις αποφά
σεις υπ’ αριθμόν 1035/21-12- 
95 και 1088/12-12-96 του Συμ
βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, 
είναι μια πολυεθνική δύναμη
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2000 αστυνομικών παρατηρη
τών, που έχει σαν αποστολή τη 
δημιουργία ενός ασφαλούς πε
ριβάλλοντος για τους ανθρώ
πους όλων των εθνικών ομά
δων που ζουν στη Βοσνία, μέ
σα από την επιτήρηση όλων 
των δραστηριοτήτων της τοπι
κής αστυνομίας, την εκπαίδευ
ση και αναδιοργάνωσή της, τη 
διαφύλαξη των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των πολιτών και 
την εμπέδωση των βασικών 
δημοκρατικών αρχών στον 
τρόπο άσκησης της κρατικής 
εξουσίας, όπως:

•  τη δίκαιη και πιστή εφαρ
μογή του νόμου,

•  την προστασία της ζωής 
και της περιουσίας των πολιτών,

Η πρώτη 15 μελής ελληνική 
ομάδα της IPTF ανέλαβε καθή
κοντα στη Βοσνία στις αρχές 
του 1996 και έκτοτε η παρου
σία μας είναι διαρκής και ιδιαί
τερα επιτυχημένη.

Οι Έλληνες συνάδελφοι που 
είχαν την τιμή να αποσπα- 
σθούν -μετά από αυστηρές εξε
τάσεις στην επάρκεια της αγ
γλικής γλώσσας- στην πολυε
θνική δύναμη του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών στη Βοσνία, 
διακρίθηκαν για το προσωπικό 
ήθος τους, την επαγγελματική 
τους επάρκεια και την πολύτι
μη συνεισφορά τους στο κεφά
λαιο της αποκατάστασης της 
ομαλότητας στην καυτή αυτή 
περιοχή.

Η  Ελληνική ομάδα με τον Αμερικανό 
νπαρχηγό της αποστολής κ. Michael Stiers.

•  την πρόληψη, αντιμετώπι
ση και καταστολή του εγκλή
ματος και την τήρηση της δη
μόσιας τάξης,

•  την ισότιμη και χωρίς δια
κρίσεις μεταχείριση των πολι
τών,

•  την εν γένει άσκηση της 
κρατικής εξουσίας προς το 
συμφέρον των πολιτών, σύμ
φωνα με ένα εναρμονισμένο 
προς τους διεθνείς κανόνες και 
πρότυπα κώδικα επαγγελματι
κής δεοντολογίας.

Η ελληνική αστυνομική α
ποστολή στη Βοσνία αποτελεί 
την πρώτη ομαδική παρουσία 
της Ελληνικής Αστυνομίας σε 
πολυεθνική αστυνομική δύνα
μη. Παρά τις δυσκολίες που 
αντιμετώπισαν, οι συνάδελφοι 
που υπηρέτησαν στη Βοσνία - 
και αυτοί που βρίσκονται τώρα 
εκεί- κατόρθωσαν να αναδεί
ξουν το όνομα της πατρίδας 
μας στην πρώτη θέση, όσον α
φορά τις θέσεις που κατέλαβαν 
στην ιεραρχία της αποστολής,

Δεξιά: Ο ΑνθΙμος Γεώργιος Βούλγαρης σε ασκήσεις επί χάρτου.

Ο παλιός... είναι αλλιώς! Ο Αστυνόμος Α ’ Θεόδωρος Μουτοώκος μαθαίνει τα 
μυστικά της δουλειάς από τον Αστ/κα Οδυσαέα Μπαλκούρα.

Επάνω: Μόλις έφτασε στη Βοσνία και ρίχτηκε με τα μούτρα στη δουλειά. Τον 
Αστυνόμο Β ’ Γεώργιο Λεκάκη φαίνεται να καμαρώνουν 

ένας Ουκρανός και ένας Ρουμάνος Συνταγματάρχης.
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αν μάλιστα λάβουμε υπόψη 
μας το μέγεθος της ομάδας μας 
αλλά και την εκπαίδευση και 
την προετοιμασία στην οποία 
οι συνάδελφοι είχαν υποβληθεί 
πριν την αναχώρησή τους, το
μείς που υστερούμε ποσοτικά 
και ποιοτικά έναντι των άλλων 
χωρών -ευρωπαϊκών και μη- 
που συμμετέχουν στην απο
στολή. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι σε σύνολο 2000 αστυνομι
κών παρατηρητών όλοι οι συ
νάδελφοι της ελληνικής ομά
δας κατέχουν καίριες επιτελι
κές ή διοικητικές θέσεις, ανή
κοντας στο 10% των επίλε
κτων στελεχών της αποστολής.

Σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία του Ο.Η.Ε., το γεγο-

Σερβο-βόσνιων, το Πάλε) και 
των τοπικών αστυνομικών 
διευθυντών, επικεφαλής βάρ
διας στο θάλαμο επιχειρήσε
ων του αρχηγείου της απο
στολής και στα αρχηγεία των 
περιφερειακών διευθύνσεων, 
ειδικοί ανακριτές για θέματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων με 
αρμοδιότητα σε όλη τη Βο
σνία, σύμβουλοι για την ανα
διοργάνωση της δικαστικής 
αστυνομίας, διοικητές - υπο
διοικητές και επικεφαλής 
βάρδιας αστυνομικών τμημά
των, εκπαιδευτές στη σχολή 
υποδοχής αστυνομικών παρα
τηρητών αλλά και στην τοπι
κή αστυνομική ακαδημία και 
τις περιφερειακές αστυνομι-

Από την τελετή' παρασημοφόρησης και αποχαιρετισμού της ελληνικής ομά
δας τον περασμένο Νοέμβριο.

Ο Υπαστννόμος Α ’ Κων. Καραγιάννης και ο Ανθ/μος Αθαν. Κορδαλής 
επιδίδουν αναμνηστικό της Ελληνικής Αστυνομίας στον Πολωνό

Επιτελάρχη κ. Wiktor Wasowski.

Επάνω: Παράδοση και παραλαβή: Η  ΑρχΙκας Χαρίκλεια Αδάμ και ο 
αντικαταστάτης της ΑρχΙκας Δημ. Αιανάς 

με τον προϊστάμενο του Τμήματος ταυτοτήτων.

νός αυτό δίνει ένα ποσοστό α
πόλυτης (100%) επιτυχίας 
στην ελληνική ομάδα με ακέ
ραιο κλάσμα (1/1) ποσότητας 
(αριθμητική δύναμη) προς 
ποιότητα (ιεραρχική θέση) και 
την πρώτη με διαφορά θέση 
στη βαθμολογία αξιολόγησης 
των σαράντα τεσσάρων εθνι
κών ομάδων που συμμετέχουν 
στην αποστολή.

Αξίζει να αναφέρουμε τις 
θέσεις που καταλήφθηκαν α
πό τους Έλληνες αστυνομι
κούς στη Βοσνία: Προσωπάρ
χης και Βοηθός Προσωπάρχη 
της IPTF, σύμβουλοι των Υ
πουργών των καντονιών (ένας 
μάλιστα στο προπύργιο των

κές σχολές, επικεφαλής του 
κλιμακίου επιθεωρήσεων των 
υπηρεσιών του ΟΗΕ...

Οι πρώτοι συνάδελφοι που 
έφτασαν στη Βοσνία ξεκίνη
σαν πραγματικά από το μη
δέν. Έπρεπε πρώτα απ’ όλα 
να καταφέρουν να επιζήσουν, 
αφού η όμορφη χώρα που 
τους φιλοξενούσε, μετά τον 
πόλεμο είχε γίνει ιδιαίτερα ε
πικίνδυνη, γεμάτη ναρκοπέ
δια, σκοπευτές και παγίδες α
κόμα και μέσα σε κατοικημέ- 
νες περιοχές,αλλά και να επι
βιώσουν σε σπίτια χωρίς φως, 
νερό και θέρμανση, με σπα
σμένα τζάμια και τοίχους γα
ζωμένους από τις σφαίρες.

Κάτω: Ο Ανθ/μος Αθαν. Κορδαλής και ο ΑστΙκας Γεώργιος Γεωργιάδης
στο Γραφείο Προσωπικού 

μα ζί με ένα Γάλλο και ένα Νορβηγό συναδέλφους.
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Ύστερα, έπρεπε να προσαρ- 
μοσθούν σε ένα καινούργιο 
και ιδιόμορφο περιβάλλον ερ
γασίας, όπου αστυνομικοί από 
χώρες με διαφορετική γλώσ
σα, νοοτροπία και εκπαίδευση 
προσπαθούσαν να συνεργα- 
σθούν και να επιλύσουν προ
βλήματα, που πολύ συχνά υπέ
ρ έβαιναν κατά πολύ το εύρος 
των καθαρά αστυνομικών κα
θηκόντων και αρμοδιοτήτων.

Τέλος, έπρεπε να ξεπερά- 
σουν την επιφυλακτικότητα 
της τοπικής κονωνίας αλλά 
και των ξένων συναδέλφων 
για την αμεροληψία τους και 
να διαψεύσουν την εντύπωση 
ότι δεν θα κρατούσαν ίσες α
ποστάσεις απέναντι στις δύο 
αντιμαχόμενες μερίδες.

Σήμερα, έχουν πια κατορ
θώσει να πείσουν ότι οι Ελλη
νες αστυνομικοί είμαστε από 
τους πλέον ικανούς για τα 
πραγματικά δύσκολα διοικητι
κά, εκπαιδευτικά, ανακριτικά, 
οργανωτικά ή και διπλωματι
κά ακόμη καθήκοντα του α
στυνομικού παρατηρητή.

Το μυστικό της επιτυχίας εί
ναι απλό: σκληρή δουλειά και 
συνέπεια. Το ελληνικό φιλότι
μο και η ευχέρεια αυτοσχεδια- 
σμού της δαιμόνιας φυλής μας 
φαίνεται ότι έπαιξαν καθορι
στικό ρόλο για να αλλάξει ο 
τρόπος αντιμετώπισης του Ολ- 
ληνα αστυνομικού από τους 
Ευρωπαίους αλλά και τους Α 
μερικανούς συναδέλφους. Ο 
θαυμασμός πήρε τη θέση της 
προκατάληψης για την αποτε- 
λεσματικότητα και τον επαγ
γελματισμό των αστυνομικών 
που έρχονται από τη μικρή αυ
τή χώρα, στην εσχατιά της Ευ
ρώπης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 
Ειδικός Απεσταλμένος του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ 
στη Βοσνία κ. Ζακ Πωλ Κλά- 
ιν, στη διάρκεια της τελετής 
παρασημοφόρησης και απο
χαιρετισμού της ελληνικής ο
μάδας τον περασμένο Νοέμ
βριο, ανέφερε μεταξύ άλλων:

"Εκ μέρους του Γενικού 
Γραμματέα του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών, έχω την υ-

Τα σημάδια του πολέμου είναι ακόμα φανερά στο Σεράγεβο.

ποχρέωση να συγχαρώ τους 
Ελληνες αστυνομικούς για τη 
σημαντική συμβολή τους στο 
έργο της ειρηνευτικής αποστο
λής στη Βοσνία, την τιμή να 
ευχαριστήσω την ελληνική Κυ
βέρνηση για την ποιότητα των 
αστυνομικών παρατηρητών 
που αποστέλλει και την ευθύνη 
να παρακαλέσω να συνεχίσει

με την ίδια -αν όχι με μεγαλύ
τερη αριθμητικά- ομάδα να 
συνεισφέρει στην υπόθεση της 
αποκατάστασης της ειρήνης 
στην περιοχή, ζήτημα άλλωστε 
που δεν νομίζω ότι είναι αδιά
φορο γι ’ αυτήν, αφού η Ελλά
δα είναι γειτονική χώρα με 
πρωταγωνιστικό ρόλο...” □  

Κ.Τ.Κ.

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

NOKIA 3210
Τιμή μόνο 1.000 δρχ.

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 
P A N A F O N  V A L U E
ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΠΑΓΙΟ 4000 δρχ. 
ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

FA N A F o N  N O K IA  C ir iC V M i

Ελευθερώτριας 45 Κηφισιά, 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
01 80.85.110, fax. 80.85.114, 0944-305.810, 0944-317.200
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no  <p°s® zenioES τ
Νέους ορίζοντες ανοίγει η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος, 

που ανακοινώθηκε πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία.

Η καθιέρωση “προσωπικής” ιατρικής, αποτελεσματικότερων θεραπειών 

για γνωστές και άγνωστες ακόμα ασθένειες, καλύτερα φάρμακα και εμβόλια, 

είναι μερικές από τις πρώτες θετικές εκτιμήσεις των ειδικών μετά το μεγάλο αυτό επιστημονικό επίτευγμα. 

Η χαρτογράφηση του DNA σημαίνει ότι προσεγγίζουμε πλέον τη βιολογική αυτογνωσία.

Τα αποτελέσματα όμως αυτού του επιτεύγματος μοιάζουν με ένα νόμισμα που έχει δύο όψεις.

Μια θετική και μια αρνητική. Και φυσικά, αυτά τα αποτελέσματα, 

είτε θετικά είναι είτε αρνητικά, δεν θα είναι φανερά από την πρώτη στιγμή.

Θα πάρει δεκαετίες 
επίμονων και δύ
σκολων ερευνών 

προσπαθειώνκαι
για να τα δούμε. Κάτι σημαντι
κό που υπόσχεται η χαρτογρά
φηση του γονιδιώματος, είναι 
η ανακάλυψη νέων ασθενειών. 
Ασθένειες που μέχρι σήμερα 
είναι παντελώς άγνωστες, θα 
μπορέσουν να εξετασθούν και 
θα γίνουν προσπάθειες για τη 
θεραπεία τους.

Στα θετικά σημεία συμπερι- 
λαμβάνεται επίσης και η δυνα
τότητα κατασκευής νέων αντι
βιοτικών, πολύ πιο αποτελε
σματικών από τα σημερινά.

Σε 10 με 20 χρόνια, θα μπο
ρούν να κατασκευαστούν νέα 
φάρμακα, που θα βασίζονται 
στην ξεχωριστή φυσιολογία 
κάθε ανθρώπου και θα έχουν έ
τσι λιγότερες παρενέργειες. Θα 
υπάρχει η δυνατότητα παρα
γωγής νέων εμβολίων, πολύ 
καλύτερων από τα υπάρχοντα.

Θα προχωρήσει η διαδικασί
α ελέγχου πατρότητας και θα 
δοθεί νέα έφεση στη συσχέτι-

ση γονιδίων με ασθένειες και 
χαρακτηριστικά.

Τέλος, θα προχωρήσει απο
τελεσματικά η γονιδιακή θερα- 
πεία”. t

Όλα αυτά, είναι η θετική ό
ψη αυτού του επιστημονικού ε
πιτεύγματος, που εγκυμονεί ό
μως και ορισμένους κινδύνους, 
σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Όπως σε κάθε μεγάλο επι
στημονικό επίτευγμα, τα οφέ
λη και οι κίνδυνοι εξαρτώνται 
και από ανθρώπινους χειρι
σμούς.

Θα δημιουργηθεί επίσης ένα 
σημαντικό θέμα ηθικής.

Η ιατρική θα είναι σε θέση 
να αποκαλύπτει ότι κάποιος 
άνθρωπος θα αρρωστήσει σε 
κάποια ηλικία, ή αρκετά χρό
νια αργότερα. Θα πρέπει ή όχι 
να το αποκαλύπτεται στον εν
διαφερόμενο; Έχει ή όχι το δι
καίωμα να ξέρει και πώς αυτό 
θα τον επηρεάσει;

Για καλύτερη ενημέρωσή 
σας πάνω στο φλέγον πράγμα
τι αυτό ζήτημα, ας δούμε βήμα 
- βήμα την όλη πορεία.

Τι είναι το Πρόγραμμα 
Ανθρώπινου Γονιδιώματος;

Το Αμερικανικό Πρόγραμμα 
Ανθρώπινου Γ ονιδιώματος 
(Human Genome Project) άρχι
σε επίσημα το 1990. Τον συντο
νισμό του ανέλαβε το αμερικα
νικό υπουργείο Ενέργειας και 
τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας.

Αρχικά το σχέδιο ήταν να 
διαρκέσει 15 χρόνια, αλλά ση
μαντική τεχνολογική πρόοδος 
βοήθησε τους επιστήμονες να 
το ολοκληρώσουν πέντε χρό
νια νωρίτερα.

Ποιοι είναι 
οι κυριότερα στόχοι 
του προγράμματος;

•  Η αναγνώριση των 
100.000 γονιδίων στο ανθρώ
πινο DNA.

•  Ο καθορισμός της σωστής 
σειράς για τα τρία δισεκατομ
μύρια χημικές βάσεις που συν
θέτουν το ανθρώπινο DNA.

•  Η αποθήκευση αυτής 
της γνώσης σε βάσεις δεδο
μένων.

•  Η λύση σε ηθικά, νομικά 
και κοινωνικά θέματα που θα 
προκύψουν από το πρόγραμ
μα.

Τι είναι το γονιδίωμα;

Το γονιδίωμα είναι ολόκλη
ρο το DNA σε έναν οργανι
σμό, περιλαμβάνοντας τα γο
νίδιά του.

Τα γονίδια μεταφέρουν τις 
πληροφορίες που είναι απα
ραίτητες για τη δημιουργία 
των πρωτεϊνών που απαιτού
νται από όλους τους οργανι
σμούς.

Αυτές οι πρωτεΐνες καθορί
ζουν, εκτός των άλλων, την 
εμφάνιση του οργανισμού, πό
σο καλά το σώμα μεταβολίζει 
τις τροφές, καταπολεμά τις μο
λύνσεις και μερικές φορές α
κόμη και το πώς συμπεριφέρε- 
ται.
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Από τι αποτελείται 

το DNA;

To DNA αποτελείται από 
τέσσερις παρόμοιες χημικές 
ουσίες (που ονομάζονται βά
σεις και συμβολίζονται με τα 
γράμματα A.T.C, και G), οι ο
ποίες επαναλαμβάνονται εκα
τομμύρια ή δισεκατομμύρια 
φορές μέσα σε ένα γονιδίωμα. 
Το ανθρώπινο γονιδίωμα, για 
παράδειγμα, περιέχει τρία δι
σεκατομμύρια βάσεις.

Η σωστή σειρά όλων των 
A.T.C, και G είναι πολύ σημα
ντική. Η σειρά αυτή καθορίζει 
τη διαφορετικότητα της ζωής, 
υπαγορεύοντας ακόμη και το 
αν ένας οργανισμός είναι αν
θρώπινος ή ανήκει σε άλλο εί
δος, όπως μαγιά, φρουτόμυγα 
ή ρύζι, τα οποία έχουν τα δικά 
τους γονιδιώματα και αποτε
λούν αντικείμενο μελέτης σε 
αντίστοιχα προγράμματα γονι- 
διώματος.

Όλοι οι οργανισμοί συγγε
νεύουν μεταξύ τους μέσω ο
μοιοτήτων στις ακολουθίες 
του DNA τους. Γι’ αυτό τον 
λόγο, η γνώση, που αποκτούν 
οι επιστήμονες από τα μη αν
θρώπινα γονιδιώματα, συχνά 
οδηγεί σε πολύτιμες πληροφο
ρίες για το αντίστοιχο του αν
θρώπου.

Γιατί είναι σημαντική 
η χαρτογράφησή του;

Η γνώση για τις αποκλίσεις 
του DNA και την επίδρασή 
τους μεταξύ των ατόμων μπο
ρεί να μας οδηγήσει σε επανα
στατικούς νέους τρόπους διά
γνωσης και θεραπείας των χι
λιάδων ασθενειών που μας ε
πηρεάζουν.

Δεν αποκλείεται, οι επιστή
μονες να μπορέσουν ακόμη και 
να εμποδίσουν την εμφάνιση 
ασθενειών κάποια στιγμή στο
μέλλον.

Οι λύσεις, που μπορεί να μας 
προσφέρει η χαρτογράφηση 
του ανθρώπινου γονιδιώματος, 
δεν περιορίζονται στην υγεία 
και στην περίθαλψη, αλλά ε
κτείνονται και σε τομείς όπως 
οι πηγές ενέργειας, η γεωργία 
και ο περιβαλλοντικός καθαρι
σμός.

Ποιου ανθρώπου το 
DNA χρησιμοποιήθηκε 
ως αντιπροσο 

δείγμα;

Με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος για τη χαρτο
γράφηση, ο αριθμός των γνω
στών γονιδίων θα δεκαπλασια
στεί. Η μεγάλη πρόκληση για 
τους επιστήμονες πλέον είναι 
να ανακαλύψουν τι κάνουν όλα 
αυτά τα γονίδια.

Η μεγάλη πλειοψηφία πραγ
ματοποιεί “βαρετές" λειτουρ
γίες στον οργανισμό. Μερικά, 
όμως, παίζουν σημαντικό ρόλο 
στην ανθρώπινη υγεία.

Ποιες ι

Το γονιδίωμα που ανακοι 
θηκε δεν ανήκει σε έναν’μόνο, 
άνθρωπο. Βασίζεται σε δείγ
ματα 10 ανωνύμων εθελοντών- 
Είναι όμως αντιπροσωπευτικό 
του ανθρώπινου γένους, καθώς 
τα γονίδια που είναι κοινά με
ταξύ των ανθρώπινων φθάνουν 
το 99,9%.

>
Ποιο είναι 

το επόμενο βήμα;

Μόνη της, η πληροφορία για
την ακολουθία των Βάσεων, 
που συνθέτουν το ανθρώπινο 
γονιδίωμα, είναι άχρηστη.

Η πραγματική αξία της είναι 
ότι αναγνωρίζει τα τμήματα 
του γονιδιώματος που συνθέ
τουν ενεργά γονίδια.

Τα τελευταία χρόνια, οι επι
στήμονες έχουν αναγνωρίσει 
μερικές χιλιάδες γονίδια στο 
ανθρώπινο γονιδίωμα - όχι πε
ρισσότερο από το 10% του συ
νόλου.

Ποιες ιατρικές 
ανακαλύψεις μπορούμε 

να αναμένουμε 
στη συνέχεια;

Βραχυπρόθεσμα, τα επόμε- 
ή τρία χρόνια, πολύ λί- 

;, ίσως και καμία. Απαιτεί
ται ακόμη πολλή έρευνα στα 
εργαστήρια για να προχωρή
σουμε σε εφαρμογές. Μεσο
πρόθεσμα, ίσως δούμε περισ
σότερα γενετικά τεστ για θα
νατηφόρες ασθένειες.

Τέτοιου είδους εξετάσεις ή
δη μπορούν να γίνουν για με
ρικές ασθένειες, όπως η κυ- 
στική ίωση θανατηφόρος α
σθένεια των πνευμόνων, οι 
αιτίες της οποίας αποδίδονται 
σε απλές γενετικές ανωμαλί
ες.

Οι επιστήμονες ελπίζουν 
πως η χρήση γενετικών τεστ 
θα καταστεί δυνατή για άλ
λες, συχνότερες ασθένειες. Οι 
σκεπτικιστές, βέβαια, επιση
μαίνουν ότι αυτές οι ασθέ
νειες, συνήθως, βρίσκονται υ
πό τον έλεγχο πολλών γονιδί
ων, ταυτόχρονα, τα οποία αλ- 
ληλοσχετίζονται με τρόπους 
που ίσως δεν αποκωδικοποιη- 
θούν ποτέ.

Μήπως
τα γενετικά τεστ

οδηγήσουν σε αύξηση 
των ασφαλίστρων;

Άνω του 60% των ανθρώπων 
πεθαίνει από ασθένειες, οι ο
ποίες σχετίζονται κατά κά
ποιον τρόπο με γενετικές ουσί
ες.

Αν οι ασφαλιστικές εταιρείες 
αρνηθούν να προσφέρουν α
σφάλιση σε οποιονδήποτε με 
“ελαττωματικό” γονιδίωμα θα 
καταλήξουν σε χρεοκοπία από 
έλλειψη πελατών...

Το πιθανότερο είναι να απαι
τούν από όσους έχουν την προ
διάθεση να εκδηλώσουν κά
ποια ασθένεια να κάνουν συ
χνά τσεκάπ και να αποφεύγουν 
ό,τι μπορεί να επιδεινώσει την 
υγεία τους, όπως π.χ. το κάπνι
σμα.

Η γνώση
του γονιδιώματος 

θα οδηγήσει 
σε νέα φάρμακα;

Το πρόγραμμα της χαρτο
γράφησης μπορεί να οδηγήσει 
σε νέα βελτιωμένα φάρμακα 
με ελάχιστες παρενέργειες.

Για να γίνουν πιο αποτελε
σματικά τα νέα φάρμακα, είναι 
απαραίτητο να μάθουμε πώς 
λειτουργούν τα γονίδια μέσα 
στα ζωντανά κύτταρα.

Όλα τα γονίδια εκτελούν λί
γο - πολύ την ίδια εντολή: υ
παγορεύουν στα κύτταρα πώς 
να μετατρέψουν τα αμινοξέα 
που υπάρχουν στις τροφές σε 
νέες χημικές ουσίες, τις πρωτε
ΐνες.

Η δράση των πρωτεϊνών εί
ναι αυτή που κάνει τη διαφορά
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DNA (Δε σοξυρυβοζονουκλεϊκό οξύ)
Το μόριο του DNA έχει σχήμα διπλής 
έλικας, η οποία συγκροτείται με χημικές 
βάσεις τεσσάρων ειδών Η αλληλουχία 
των βάσεων συνιστά τον γενετικό κώδικα 
ιου κυττάρου.

Το διεθνές κονσόρτσιουμ δημοσίιων ερευνητικών κέντρων ανακοίνωσε ένα κορυφαίο επίτευγμα στα χρονικά της 
επιστήμης: την πρώτη ανάγνωση του ανθρώπινου γονιδιώματος.

Οδηγός για την αλληλουχία των βάσεων 
που συγκροτούν τμήμα του DNA.Κύτταρο

Ριβόσωμα Σάκχαρο
Φώσφορος
Αδενίνη
θυμίνη
Κυτοσίνπ
Γουανίνη

Κυτταρικός πυρήνας
Περιέχει 23 ζεύγη 
χρωμοσωμάτων (ένα από τον 
πατέρα και ένα από τη μητέρα)

Χρωμόσωμα
Σύνολο χημικών ενώσεων 
τυλιγμένο σε τμήμα του DN.

Γ ονίδιο
Τμήμα του DNA που καθορίζει ένο 
χαρακτηριστικό του οργανισμού.

Πόσο γο
νίδια ηερι
έχει ένας

Μαγιάσργονι Ανθρωπος Ποντίκι Σκουλήκι
19.000σμός; 60 οοο 60.000

100 000 ιο ο  οοο

Η «Α» συνδέεται 
πάντα με την « Τ ·  και 

η «C» με την «G».

Κάθε σύνολο τριών γραμμάτων σχηματίζει μία 
«λέξη», η οηοιό αντιστοιχεί σε έναν από τους 20  

τύπους ομινοξέων - των δομικών στοιχείων της ζωής.

Τα 20  αμινοξέα συνδυάζονται σε μία οφάνταστη ποικιλία 
διατάξεων δημιουργώντας τις πιο διαφορετικές 

πρωτεΐνες, από την κερατίνη (τρίχωμα) μέχρι την 
αιμοσφαιρίνη (οίμα).

Μικρόβιο 
της φυματίωσης

4.000

Πηγή The Wellcome Trust, Nature. The Guinness Encyclopedia of the Human Being

Πόσο
διαφέρει το 
DNA από 
άτομο σε 
άτομο;

Από άνθρωπο 
σε άνθρωπο 

0 .2%

Από άνθρωπο Του ανθρωπίνου 
σε χιμηατζή DNA δεν έχει

2%  γνωστή λειτουργία

μεταξύ ενός υγιούς και ενός α
σθενούς οργανισμού. Έτσι, οι 
επιστήμονες πρέπει να πληρο- 
φορηθούν όλα τα μυστικά για 
τη δημιουργία των πρωτεϊνών, 
και μόνο τότε μπορούν να ανα
καλυφθούν νέα φάρμακα που 
θα αλληλεπιδρούν με τις πρω
τεΐνες για να θεραπεύσουν ε
γκαίρως ασθένειες.

Ακόμη και όταν ανακαλυ
φθούν, όμως, τα απαραίτητα 
τεστ στα εργαστήρια για τη 
δράση των φαρμάκων, θα 
χρειασθούν τουλάχιστον 10 
χρόνια ακόμη ώσπου να είναι 
ασφαλής η κυκλοφορία τους 
στο εμπόριο.

II άποψη 
της Εκκλησίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου
σιάζει η κριτική ποροσέγγιση 
του θέματος από την πλευρά 
της εκκλησίας. Το κείμενο του 
σχετικού δελτίου τύπου που 
εκδόθηκε από την αρχιγραμμα- 
τεία της Ιεράς Συνόδου της Εκ
κλησίας της Ελλάδος διατυπώ

νει με ενάργεια τις ελπίδες αλ
λά και τους φόβους που αναπό
φευκτα δημιουργεί στο σύγ
χρονο άνθρωπο η επιστημονι
κή αυτή επανάσταση.

“Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλη
σίας της Ελλάδος υποδέχεται 
με ιδιαίτερη χαρά την μεγαλύ
τερη και ουσιαστικότερη ίσως 
ανακάλυψη της ανθρώπινης ε
πιστήμης και τεχνολογίας: την 
αποκωδικοποίηση του ανθρώ
πινου γονιδιώματος.

Θαυμάζει το επίτευγμα, επι
κροτεί την κατάκτηση της νέας 
γνώσεως, ανακουφίζεται φι
λάνθρωπο από την προσδοκία 
μιας επαναστάσεως στη δια
γνωστική, προληπτική και θε
ραπευτική ιατρική, δοξάζει τον 
πάνσοφο Θεό για το δώρο και 
εύχεται και ελπίζει πώς η βα
θύτερη γνώση της βιολογικής 
και γενετικής ταυτότητάς μας 
θα διευκολύνει την πορεία προς 
την πνευματική αυτογνωσία και 
θεογνωσία.

Αντιλαμβάνεται όμως, ότι 
παράλληλα με τις μεγάλες υπο
σχέσεις η γεννετική επανάστα
ση εμπερικλείει και τους κινδύ

νους που εδράζονται στο γεγο
νός ότι η γνώση μας είναι λιγό- 
τερη της άγνοιας, η σύνεση πιο 
σπάνια από την αλόγιστη επι
θυμία και οι αξίες ασθενέστε
ρες από τα συμφέροντα.

Για τους λόγους αυτούς εφι- 
στά την προσοχή όλων μας ώ
στε με κάθε τρόπο να προστα- 
τευθεί το ανθρώπινο γονιδίωμα 
από κάθε μορφής συμφέροντα, 
οικονομική εκμετάλλευση, ευ- 
γονικό προσανατολισμό, αλα- 
ζονική κυριαρχία. Το γονιδίω
μα δεν είναι αυτό που δίνει την 
αξία στον άνθρωπο ούτε και το 
επίτευγμα της αποκωδικοποίη
σής του αλλά ο άνθρωπος δίνει 
αξία στο γονιδίωμά του.

Η ευθύνη μας κυρίως απένα
ντι στις μέλλουσες γενεές, στα 
δικαιώματα και την αξιοπρέ
πεια του ανθρώπου, την αξία 
και την ελευθερία του ανθρώ
πινου προσώπου, την ελεύθερη 
πρόοδο και έρευνα και την δια
τήρηση των κοινωνικών ισορ
ροπιών μας επιβάλλει κατηγο
ρηματικά να αρνηθούμε κάθε 
κίνηση υποβιβασμού του αν
θρώπου σε γενετική παράμετρο

ή ντετερμινιστική μονάδα και 
κάθε μορφή ρατσιστικής διά
κρισης ευγονικού χαρακτήρα. 
Παράλληλα, μας υποχρεώνει 
να εργασθούμε όλοι μας για την 
επικράτηση της προτεραιότη
τας του σεβασμού του ανθρώ
που έναντι των οποιωνδήποτε 
ερευνητικών επιδιώξεων και ε
πιτευγμάτων, για την εμπιστευ
τικότητα των γενετικών πληρο
φοριών και την προστασία του 
γονιδιώματος από κάθε κακο
ποίηση.

Επίσης θεωρούμε αναγκαία 
την σύσταση ανεξαρτήτων Επι
τροπών Βιοηθικής και Δεοντο
λογίας, όπως επίσης και την δέ
σμευση των κρατών να προω
θήσουν την εκπαίδευση και την 
ενημέρωση στην Βιοηθική και 
τις συναφείς συζητήσεις, οι ο
ποίες πρέπει οπωσδήποτε να 
είναι ανοικτές στα ποικίλα θρη
σκευτικά ρεύματα σκέψης και 
να γίνει προσαρμογή της "Πα
γκόσμιας Διακήρυξης περί Αν
θρωπίνου Γονιδιώματος και 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου", 
σύμφωνα με τις παραπάνω αρ
χές. □
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ι 1

ΐ ι ΐ

Οι γονείς πρέπει να 
παίζουν σωστά τον 
ψυχοπαιδαγωγικό 

τους ρόλο. Πρέπει να είναι 
γνήσιοι τροφοδότες ψυχών και 
σωμάτων. Αν παρέχουν μόνο 
υλικές τροφές, δεν μπορούν να 
θεωρηθούν γνήσιοι, τέλειοι, 
καλοί γονείς. Αν δεν υπάρξουν 
και ως πνευματικοί τροφοδό
τες, το έργο τους θα είναι μο
νομερές, ασθενικό, φτωχό. Το 
δεύτερο αυτό έργο είναι πολύ 
πιο σπουδαίο από το πρώτο, 
συγχρόνως όμως είναι και δυ
σκολότερο από εκείνο.

Το έργο αυτό στις περισσό
τερες οικογένειες επωμίζεται 
κυρίως η μητέρα. Όλοι σχεδόν

οι ερευνητές, ψυχολόγοι και 
παιδαγωγοί, ρίχνουν μεγαλύτε
ρο βάρος στο μητρικό ρόλο, 
χωρίς, φυσικά, να παύουν να 
τονίζουν ότι και ο πατρικός ρό
λος είναι ζωτικός, δυναμικός, 
αποφασιστικός. Πολλοί είναι 
επίσης εκείνοι που υποστηρί
ζουν ότι ο πατρικός ρόλος περ
νά κρίση, η οποία έχει ψυχο
παιδαγωγικές συνέπειες μεγά
λης βαρύτητας. Ένας μάλιστα 
απ’ αυτούς, ο A. Mitscherlich, 
παρατηρεί ότι ο πατέρας δεν 
εμφανίζεται πια στα μάτια του 
παιδιού παρά με τα χαρακτηρι
στικά ενός “σκιάχτρου”. Ο ί
διος αποδίδει την παρακμή του 
πατρικού ρόλου στην πίεση

της εκβιομηχάνισης, στην αύ
ξηση της παραγωγής και την ε- 
ξειδίκευση της εργασίας, που 
ανάγκασαν τον πατέρα να ερ
γάζεται έξω από το σπίτι του. 
Έτσι, ο απών από το οικογε
νειακό περιβάλλον πατέρας, 
για πολλές μάλιστα ώρες κάθε 
ημέρα, έχασε τη δύναμη της 
παλαιάς εξουσίας του. Αντίθε
τα, το γεγονός αυτό συνέβαλε 
στην αύξηση του ρόλου της 
μητέρας, η οποία θεωρήθηκε 
ως το πιο υπεύθυνο πρόσωπο 
για την ψυχοσωματική ανά
πτυξη του παιδιού. Όμως, χω
ρίς την παρουσία του πατέρα, 
η συμπεριφορά της μητέρας θα 
είναι πολύ διαφορετική και τα

αποτελέσματα της οικογενεια
κής αγωγής πενιχρά. Κι ακόμα, 
η παντελής απουσία ή η άτονη 
παρουσία του πατέρα θα επι- 
δράσει αρνητικά στην συγκρό
τηση της προσωπικότητας του 
παιδιού.

Συγκριτικές μελέτες απέδει
ξαν ότι ο ρόλος του πατέρα 
στην ψυχική ανάπτυξη και την 
αγωγή του παιδιού ποικίλει α
πό χώρα σε χώρα και από επο
χή σε εποχή. Οι αντιλήψεις και 
τα πολιτιστικά ρεύματα ενός 
λαού, μιας κοινωνίας, επηρεά
ζουν σε μεγάλο βαθμό τον πα
τρικό ρόλο. Κάθε κοινωνικό 
περιβάλλον επιβάλλει στον πα
τέρα διαφορετικούς ρόλους. Έ-

432 -  Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιούλιος 2000



τσι, στην Η.Π.Α. διαπιστώνε
ται μια προοδευτική εξασθένι
ση της ανδρικής εξουσίας. Α
ντίθετα, στις χώρες της Λατινι
κής Αμερικής και σε ορισμένα 
μέρη της Ευρώπης “εξακολου
θεί να είναι λίγο-πολύ αμείω
τη”. Στην Αμερική, διαπιστώ
νεται επίσης κάποια “απροθυ
μία του μέσου πατέρα να ανα- 
λάβει οποιαδήποτε ευθύνη για 
την ανατροφή των παιδιών 
του”. Ωστόσο, οι ψυχολόγοι υ
ποστηρίζουν ότι “ο πατέρας 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρό
λο στην ψυχοκοινωνική ανά
πτυξη του παιδιού και ότι η συ
μπεριφορά του πατέρα περισ
σότερο, και όχι τόσο η συμπε

ριφορά της μητέρας, είναι κα
λύτερος δείκτης της ψυχοδυνα
μικής της οικογένειας και του 
είδους των επιδράσεών της στο 
παιδί”.

Στις περισσότερες χώρες η 
περιποίηση των παιδιών είναι 
έργο κυρίως της μητέρας. Σπά
νια το έργο αυτό επωμίζονται 
εξίσου και οι δυο γονείς. Πολύ 
σπάνια μάλιστα συναντά κα
νείς οικογένειες στις οποίες το 
μεγαλύτερο βάρος της περιποί
ησης των παιδιών αναλαμβά
νει ο πατέρας. Αυτό παρατη- 
ρείται στους ιθαγενείς της Μα
λαισίας. Πρόσφατες έρευνες 
στη Σουηδία και τις Η.Π.Α. έ
δειξαν μια πιο ενεργητική συμ

Είπαν ότι κάθε παιδί έχει ανάγκη 
μιας οικογένειας, όχι όμως 
μιας οποιοσδήποτε οικογένειας.
Θα ήταν ορθότερο να πούμε ότι το παιδί 
έχει ανάγκη ενός πατέρα 
και μιας μητέρας αλλ' όχι οποιωνδήποτε. 
Είπαν ακόμα ότι
"είναι εύκολο να γίνεις πατέρας, 
αλλά είναι δύσκολο να είσαι πατέρας". 
Το έργο της αγωγής 
των παιδιών είναι πολύ δύσκολο.
Η ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη 
των παιδιών συνιστά έργο βαρά, 
το οποίο ελάχιστοι 
μπορούν να επιτελέσουν επάξια.

Του Γεωργίου Ε. Κρασανάκη,

μετοχή του πατέρα στην περι
ποίηση του παιδιού. Στις πε
ρισσότερες όμως βιομηχανικές 
δυτικές κοινωνίες, ο πατρικός 
ρόλος περιορίζεται στην προ
μήθεια των υλικών αγαθών της 
οικογένειας. Την περιποίηση 
και ανατροφή των παιδιών α
ναλαμβάνει συνήθως η μητέ
ρα.

Ωστόσο, όπως έχουν δείξει 
σχετικές έρευνες, τα παιδιά δέ
χονται ευχαρίστως τις περιποι
ήσεις και των δυο γονέων, κι ό
χι μονάχα της μητέρας. Απο
δείχθηκε, επίσης, ότι πολλά 
παιδιά δείχνουν ιδιαίτερη προ
τίμηση στον πατέρα, γιατί παί
ζει περισσότερο μαζί τους απ’

καθηγητή Πανεπ. Κρήτης*

όσο η μητέρα τους. Έτσι το ε
πιχείρημα ότι “οι πατέρες είναι 
βιολογικά ανεπαρκώς εφοδια
σμένοι για να συμβάλουν ενερ
γά στο μεγάλωμα του παιδιού” 
δεν ευσταθεί. Δεν ευσταθεί ε
πίσης η άποψη ότι μπροστά 
στα προβλήματα του παιδιού ο 
πατέρας παίρνει αναγκαστικά 
δευτερεύουσα θέση.

Το παιδί αρχίζει να συνδέε
ται περισσότερο με τον πατέρα 
του, από το δεύτερο έτος της 
ζωής του. Φυσικά, η ανάπτυξη 
της σχέσης αυτής θα εξαρτηθεί 
από την ενεργητική παρουσία 
του πατέρα μέσα στο σπίτι και 
από το πλησίασμα του παιδιού. 
Ο δεσμός κάθε παιδιού με τον
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Εσύ του είπες πως αν βάλει το βιολί τρεις με'ρες σε ζεοτό νερό, θα έχει πιο γλυκό ήχο;

πατέρα του πρέπει να γίνεται 
όλο και πιο στενός. Αν αυτό εί
ναι χρήσιμο για όλα τα παιδιά, 
για τα αγόρια είναι επιτακτική 
ανάγκη. Η σύναψη αγαθών 
σχέσεων του αγοριού με τον 
πατέρα του κατά την παιδική 
ηλικία θα βοηθήσει πολύ το ξε
πέρασμα μεγάλου αριθμού 
κρίσεων κατά την εφηβική ηλι
κία.

Κατά τη βρεφική ηλικία και 
μάλιστα κατά τους πρώτους 
δώδεκα μήνες της ζωής του 
παιδιού, κυρίαρχο πρόσωπο 
για κάθε άνθρωπο είναι η μη
τέρα του. Οι άλλοι αγνοούνται. 
Βρίσκονται στο περιθώριο της 
παιδικής ζωής. Η μητέρα απο
τελεί το σύμπαν ολόκληρο για 
το παιδί. Στο πρόσωπό της το 
παιδί βλέπει τον κόσμο όλο. 
Πολλοί ψυχολόγοι ομιλούν για 
δυαδική σχέση, για έναν άξονα 
διπολικών αλληλεπιδράσεων 
με έντονο συναισθηματικό 
φορτίο. Οι άλλοι παραθεωρού- 
νται. Στο θολό αυτό ανθρώπινο 
σύνολο ανήκει και ο πατέρας. 
Είναι ένας “τρίτος”, όπως ο 
παππούς, η γιαγιά, ο αδελφός 
και άλλα πρόσωπα. Όσο πιο ε
νεργά συμμετέχει στην ανα
τροφή του παιδιού, τόσο πιο 
γρήγορα ξεχωρίζει από τους 
άλλους, τους πολλούς. Σιγά - 
σιγά γίνεται πρόσωπο οικείο. 
Η μορφή του αντικαθιστά την 
αδιαφοροποίηση εικόνα του 
“άλλου”, από το δεύτερο έτος 
της ζωής του παιδιού, το ασθε
νές σχήμα μητέρα - παιδί - άλ
λος γίνεται ισχυρό. Ο απροσ
διόριστος “άλλος”, ο αρχικά 
“ξένος”, γίνεται οικείος. Το 
σχήμα παίρνει τώρα άλλη μορ
φή. Τη θέση του αόριστου “άλ
λου” παίρνει τώρα το συγκε
κριμένο πρόσωπο του πατέρα. 
Έτσι, ενώ ο πατέρας ήταν έξω 
από τη δυάδα “μητέρα - παιδί” 
μπαίνει προοδευτικά στη σχέ
ση αυτή ως αντικείμενο μητρι
κής επιθυμίας, όπως υποστηρί
ζουν οι S. Lebovici και R. 
Cremieux. Ο πατέρας, όπως υ
ποστήριξε ο J. Lacan, με την 
παρέμβασή του, θα συμβάλλει 
στο χωρισμό της δυάδας “μη
τέρα - παιδί”, και θα ανοίξει 
στο παιδί το δρόμο που οδηγεί 
στον εξωτερικό κόσμο. Η τρια
δική σχέση μητέρα - παιδί - πα

τέρας θεωρείται πια το σταθε
ρό πλαίσιο ανάπτυξης του παι
διού. Οποιαδήποτε αποδυνά- 
μωση των δυο άκρων, του πα
τέρα και της μητέρας, θα βλά
ψει το κέντρο, το παιδί. Αυτό 
μπορεί να συμβεί σε περιπτώ
σεις θανάτου, διαζυγίου, ασυμ
φωνιών διαφωνιών, συγκρού
σεων, απουσίας ή και άτονης 
παρουσίας της μητέρας ή του 
πατέρα.

Κατά τη νηπιακή ηλικία, η 
εικόνα του πατέρα γίνεται ε
ντονότερη για το παιδί. Η ανά
πτυξη των πνευματικών δυνά
μεων θα βοηθήσει το παιδί να 
γνωρίσει καλύτερα τον πατρι
κό ρόλο και να τον θεωρήσει ι
σότιμο με τον μητρικό. Για το 
παιδί της προσχολικής ηλικίας, 
ο πατέρας είναι φορέας εξουσί
ας και δυνάμεως. Όταν τον 
θαυμάζει, αλλά και όταν εκδη
λώνει επιθετικές τάσεις απένα
ντι του, δεν παύει να αναγνω
ρίζει την υπεροχή του και να ε
πιβεβαιώνει το βασικό ρόλο 
που παίζει μέσα στην οικογέ
νεια. Οι ψυχαναλυτές μας λένε 
ότι κατά την προσχολική ηλικί
α και μάλιστα γύρω στα τέσσε
ρα με έξι χρόνια της ζωής τους 
πολλά παιδιά εκδηλώνουν 
προς τους γονείς και μάλιστα 
προς τον πατέρα παράξενα συ
ναισθήματα. Η συμπεριφορά 
τους χαρακτηρίζεται από μίσος 
και επιθετικότητα, αλλά και α
πό αγάπη και θαυμασμό. Το α
γόρι θαυμάζει τον πατέρα του 
για την υπεροχή του, αλλά και 
τον μισεί. Θέλει να πάρει τη

θέση που εκείνος έχει δίπλα 
στη μάνα του. Θέλει να παίξει 
το ρόλο του, γι’ αυτό θα επιθυ
μήσει και το θάνατό του ακό
μα. Πρόκειται για το γνωστό 
Οιδιπόδειο Σύμπλεγμα, που 
συνοπτικά εκφράζεται ως ταύ
τιση του παιδιού με τον πατέρα 
και στροφή προς τη μητέρα. Το 
αγόρι βιώνει την εικόνα ενός 
πατέρα προτύπου εξουσίας και 
δύναμης, την οποία επιθυμεί 
για τον εαυτό του. Θέλει να εί
ναι μεγάλος και ισχυρός σαν 
τον πατέρα του. Η παραδοχή 
του πατρικού προτύπου δεν 
δημιουργεί μόνο συναισθήμα
τα κατωτερότητας για το αγό
ρι, αλλά και ισχυρά κίνητρα 
για μεγαλύτερη αυτοανάπτυξή 
του. Θέλει να μεγαλώσει γρή
γορα, για να γίνει άνδρας, να 
γίνει πατέρας. Έτσι, το αγόρι 
που πάσχει από το σύμπλεγμα 
αυτό φοβάται μην τιμωρηθεί 
από τον πατέρα του για την τά
ση που έχει να “κατακτήσει” 
τη μητέρα του, αλλά συγχρό
νως θέλει να γίνει μεγάλος σαν 
κι αυτόν. Με άλλα λόγια, δεν 
ζει μόνο αθέμιτες αιμομικτικές 
παρορμήσεις, αλλά και ένα έ
ντονο ναρκισσισμό. Αντίθετα, 
το κορίτσι της ίδιας ηλικίας 
πάσχει από το λεγόμενο Σύ
μπλεγμα Ηλέκτρας, που χαρα
κτηρίζεται από ταύτιση προς 
τη μητέρα και ιδιαίτερη στρο
φή και αγάπη προς τον πατέρα. 
Το κορίτσι ταυτίζεται με τη μη
τέρα ως προς τον σεξουαλικό 
ρόλο και, φυσικά ασυνείδητα, 
θέλει να πάρει δίπλα στον πα

τέρα του τη θέση της. Επειδή 
όμως η μητέρα εμποδίζει την 
εκπλήρωση της επιθυμίας αυ
τής, το κορίτσι τη μισεί, ενώ α
γαπά τον πατέρα του. Φαίνε
ται, έτσι, ότι η ψυχαναλυτική 
θεωρία ερμηνεύει την εικόνα 
που τα αγόρια και τα κορίτσια 
έχουν σχηματίσει για τον πατέ
ρα τους κατά την προσχολική 
τους ηλικία. Αδυνατεί όμως να 
εξηγήσει επαρκώς γιατί η πα
τρική εικόνα είναι σύμβολο 
του Λόγου και του Νόμου. 
Πράγματι, στη σκέψη όλων 
των παιδιών της ηλικίας αυτής 
ο πατέρας προβάλλεται ως 
πρότυπο εξουσίας, ως ενσάρ
κωση των νόμων και των αρ
χών, ως φορέας δυνάμεων οι
κογενειακών, επαγγελματικών, 
κοινωνικών. Στη συνείδηση ό
λων και προπάντων των αγο- 
ριών ο πατέρας δεν είναι ένα 
τυχαίο πρόσωπο. Είναι ο Λό
γος, ο Νόμος και η Εξουσία.

Η εικόνα του πατέρα στην 
παιδική σκέψη τροποποιείται 
ριζικά κατά την σχολική ηλικί
α. Ιδιαίτερα, κατά την ηλικία 
των 7 - 1 1  ετών, κατά τη λαν- 
θάνουσα περίοδο, όπως την ο
νόμασε ο Freud, οι ψυχοσε- 
ξουαλικές εντάσεις της προη
γούμενης ηλικίας κάμπτονται. 
Τα συμπλέγματα που περιγρά- 
ψαμε ξεπερνιούνται και οι σχέ
σεις του παιδιού με τον πατέρα 
του ομαλοποιούνται. Από το έ
βδομο έτος και εξής, αγόρια 
και κορίτσια αρχίζουν να βλέ
πουν με ευδιάκριτο μάτι όχι 
μόνο τον πατέρα και τη μητέρα
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τους, αλλά και άλλα πρόσωπα 
του στενότερου και του ευρύ
τερου περιβάλλοντος. Το παιδί 
αγαπά τους άλλους και θέλει 
να αγαπιέται απ’ αυτούς. Επι
διώκει την αναγνώριση και 
τους επαίνους και αντιμετωπί
ζει με μεγάλη ευαισθησία την 
κριτική στάση των άλλων απέ
ναντι του. Συγκρίνοντας τον ε
αυτό του με τους άλλους, ιδιαί
τερα μάλιστα με τους συμμα
θητές του, ωθείται σε ένα είδος 
αυτοκριτικής και αυτοεκτίμη
σης, πολύ αναγκαίας στη ρύθ
μιση των σχέσεών του με το 
πρόσωπο που ενσαρκώνει την 
πρώτη εξουσία του σπιτιού, 
τον πατέρα του. Οι σχέσεις του 
με αυτόν αναπτύσσονται μέσα 
σ’ ένα κλίμα εξωτερικής και 
προπάντων εσωτερικής γαλή
νης. Το αγόρι δεν βλέπει πια 
τον πατέρα του με μάτι αντα
γωνιστικό, εχθρικό. Αλλά ούτε 
και το κορίτσι τον αγαπά πε
ρισσότερο από τη μάνα του. Οι 
σχέσεις πατέρα - παιδιού α’ 
αυτή τη μεταβατική φάση είναι 
βασισμένες σε μια πραγματι

κή, συνειδητή εκτίμηση της 
ζωής. Όσο κι αν αγαπάει το 
παιδί άλλα πρόσωπα, πράγμα 
πολύ φυσιολογικό, δεν θα παύ- 
σει ποτέ να έχει πρότυπο εξου
σίας και οδηγό τον πατέρα του. 
Η συνεργασία μαζί του, η αγά
πη του, η συμπαράστασή του, 
η κριτική θέση μπροστά στα 
προβλήματα που καθημερινά 
αντιμετωπίζει, όχι μόνο γίνο
νται δεκτές από το παιδί, αλλά 
επιδιώκονται κιόλας απ’ αυτό. 
Ένας έπαινος από τον πατέρα 
αξίζει πολύ περισσότερο από 
πολλούς άλλους ξένων προσώ
πων. Κι αντίθετα, μια τιμωρία 
του θα του στοιχίσει όσο καμιά 
άλλη, που αντικειμενικά μπο
ρεί να κρίνεται ίσης ή μεγαλύ
τερης βαρύτητας.

Κατά την εφηβική ηλικία, η 
εικόνα του παιδιού για τον πα
τέρα του παίρνει εντελώς δια
φορετική μορφή. Οι μεγάλες 
αλλαγές και οι έντονες αναπτυ
ξιακές κρίσεις που περνά ο έ
φηβος επηρεάζουν σε μεγάλο 
βαθμό τις σχέσεις του με τους 
γονείς και μάλιστα με τον πα

τέρα. Οι σχέσεις τους θα δοκι- 
μασθούν, θα περάσουν από 
πραγματικά δύσκολες φάσεις. 
Αν η εφηβεία είναι μια περίο
δος έντονου προβληματισμού, 
είναι αναντίλεκτα και μια φά
ση ζωής με έντονη κριτική θε
ώρηση της συμπεριφοράς και 
της στάσης των προσώπων που 
περιβάλλουν το νέο άνθρωπο. 
Ο γιος και η κόρη θα έλθουν σε 
σύγκρουση με τον πατέρα τους 
τον οποίο βλέπουν τώρα με 
μάτι κριτικό. Η εικόνα που εί
χαν γι’ αυτόν δοκιμάζεται, αλ
λά και φωτίζεται περισσότερο. 
Γίνεται ρεαλιστική, πραγματι
κή. Ο πατέρας δεν είναι πια το 
πρόσωπο που ασυνείδητα μι
σεί το αγόρι και ερωτεύεται το 
κορίτσι. Τα προσόντα του, η 
δύναμή του, η εξουσία του, τα 
έργα του κρίνοντας διυλίζο- 
νται, αναλύονται κάτω από ένα 
πρίσμα καθαρό, φωτεινό συ
νειδητό. Ο έφηβος εκτιμά πολύ 
τα προσόντα του πατέρα του 
και ψέγει τις αδυναμίες του. 
Δεν τον φοβάται πια, αλλ’ ού
τε και τον αγαπά με τυφλή α

γάπη. Τόσο το αγόρι όσο και το 
κορίτσι είναι ευαίσθητο στις ι
διαίτερες συνομιλίες και συνα
ντήσεις με τον πατέρα του. Θα 
τον ανεβάσει πολύ στη συνεί
δησή του, όταν είναι δημοκρα
τικός στις σχέσεις του με τα 
παιδιά του και όλα τα μέλη της 
οικογένειας. Αντίθετα, θα τον 
περιφρονήσει, όταν δεν είναι 
προσοντούχος και προπάντων 
αν δεν μπορεί να παίξει πραγ
ματικά τον πατρικό του ρόλο. 
Ο έφηβος, αντίθετα προς το 
παιδί της προσχολικής και της 
σχολικής ηλικίας, θα εκτιμήσει 
την παρουσία και το ρόλο του 
πατέρα του με κριτήρια συνει
δητά. Στο πρόσωπό του δεν θα 
ιδεί τον πατέρα, όπως τον 
προσδιόριζαν οι ασυνείδητες 
ψυχοσεξουαλικές τάσεις της 
νηπιακής ηλικίας, αλλά ως ένα 
πρότυπο άξιο για μίμηση. □

Α π ό  το βιβλίο του “Ο 
Π ατρικός Ρόλος”, Η ράκλειο  
1991, τηλ. 081-254191
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Μια ψυχική νόσος που καραδοκεί 
και πλήττει κυρίως ηλικιωμένους

Οι περισσότεροι άνθρωποι κατά καιρούς έχουν μικρά σκαμπανεβάσματα στη διάθεσή τους. 

Αυτό συχνά οφείλεται σε κάποια στεναχώρια, λύπη ή απογοήτευση.

Τέτοια παροδικά συναισθήματα θεωρούνται φυσιολογικά.

Εάν όμως καταλήξουν να επιμένουν σε καθημερινή βάση και να παραμένουν 

για χρονικά διαστήματα που ξεπερνούν τις δύο εβδομάδες, 

τότε αυτός που τα εμφανίζει πιθανόν να πάσχει από κατάθλιψη.

Πρόκειται για μια ψυχική νόσο που παρουσιάζει μεγαλύτερη συχνότητα στα ηλικιωμένα άτομα. 

Στη χώρα μας, τουλάχιστον το 15% των ηλικιωμένων ατόμων 

εμφανίζουν συμπτώματα κατάθλιψης με τη γυναίκα να προηγείται κατά τι από τον άνδρα, 

γεγονός που μεταφράζεται σε 210.00Θ περίπου ηλικιωμένους 

καταθλιπτικούς σ'ολόκληρη την επικράτεια.

Πώς μπορούμε 
να καταλάβουμε αν ένας 

δικός μας άνθρωπος 
πάσχει από κατάθλιψη

Για να μπορέσουμε να διαπι
στώσουμε κάτι τέτοιο θα πρέ
πει να γνωρίζουμε βέβαια τί αι
σθάνεται.

Ολοι σχεδόν οι καταθλιπτι- 
κοί ασθενείς έχουν ένα έντονο 
συναίσθημα θλίψης, αίσθημα 
απελπισίας και απογοήτευσης 
και εκνευρίζονται εύκολα.

Όταν όμως κάποιος ασθενής 
-σύμφωνα με τις επισημάνσεις 
της Ελληνικής Γεροντολογι- 
κής και Γηριατρικής Εταιρίας-

παρουσιάζει ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ α
πό τα παρακάτω συμπτώματα 
τότε θα πρέπει να συμβουλευ
τεί οπωσδήποτε γιατρό.

Τα συμπτώματα αυτά μπο
ρεί να είναι:

•  Κάποια σημαντική αλλα
γή στην όρεξη για φαγητό με 
ταυτόχρονη αύξηση ή σημα
ντική ελλάττωση στο βάρος 
του, χωρίς να κάνει δίαιτα.

•  Αίσθημα συνεχούς κόπω
σης

•  Κάποια σημαντική αλλα
γή στον ύπνο, όπως ανήσυχο ύ
πνο ή αϋπνία ή υπνηλία.

•  Αδυναμία να συγκεντρώ
νεται ή δυσκολία στο να πάρει 
μια απόφαση.

•  Μείωση του ενδιαφέρο
ντος και της ευχαρίστησης που 
έβρισκε παλιότερα με αγαπη
μένες δραστηριότητες.

•  Αίσθημα ότι δεν αξίζει ως 
άνθρωπος.

•  Υπερβολικές σκέψεις ευ
θύνης για άσχημα γεγονότα 
που συνέβησαν στο παρελθόν 
(ενοχές)

•  Επίπονο αίσθημα απελπι
σίας και

•  Επαναλαμβανόμενες σκέ
ψεις θανάτου ή αυτοκτονίας.

Ειδικά στους ηλικιωμένους, 
τα συμπτώματα κατάθλιψης έ
χουν να κάνουν συχνά με ένα 
συνεχόμενο αίσθημα κόπωσης, 
με μείωση του ενδιαφέροντος

γενικά, με αϋπνίες και διάχυ
τους πόνους σ ' όλο του το σώ
μα. Ιδιαίτερη σημασία βέ
βαια έχει αν αυτά τα συμπτώ
ματα που παρουσιάζει αποτε
λούν μια πρόσφατη αλλαγή 
στις παλαιότερες συνήθειες 
του.

Χαρακτηριστικό σύμπτω
μα για πιθανή κατάθλιψη σ' 
αυτή την ηλικία, είναι το να 
χάσει ο ηλικιωμένος το εν
διαφέρον του να ασχολείται 
με τα εγγόνια του.

Όλα αυτά τα συμπτώματα 
δεν αποτελούν φυσικό επακό
λουθο της προχωρημένης ηλι
κίας, αλλά τις περισσότερες 
φορές αποτελούν ένδειξη για
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την ύπαρξη της νόσου και μια 
υπενθύμιση στον ίδιο ή στους 
οικείους του ότι πρέπει να 
συμβουλευθούν γιατρό.

Τα συμπτώματα της κατά
θλιψης ακολουθούν τους πε
ρισσότερους ασθενείς όλη την 
ημέρα και έτσι, οι άνθρωποι 
αυτοί αισθάνονται ότι δεν υ
πάρχει διέξοδος.

Η κατάσταση αυτή δε βελ
τιώνεται ακόμη και όταν συμ
βαίνουν γύρω τους ευχάριστα 
γεγονότα.

Μερικοί από αυτούς τους η
λικιωμένους, αισθάνονται τό
σο άσχημα που δεν βρίσκουν 
το κουράγιο να ζητήσουν βοή
θεια και αν κάποιος άλλος τους

προτείνει να συμβουλευτούν 
το γιατρό τους, αρκετές φορές 
αρνούνται, γιατί δεν βλέπουν 
να υπάρχει λύση για το πρό
βλημά τους.

Αυτό που πρέπει να προσέ
ξουμε ιδιαίτερα στον ασθενή 
ο οποίος πάσχει από κατά
θλιψη είναι ο μεγάλος κίνδυ
νος που διατρέχει για αυτο
κτονία.

Περίπου το 15% των κατα- 
θλιπτικών τελικά αυτοκτο- 
νούν κάποια στιγμή κατά τη

διάρκεια της ζωής τους, 
γιαυτό η καλύτερη πρόληψη 
των αυτοκτονιών είναι η έ
γκαιρη διάγνωση και θερα
πεία της νόσου.

Θεωρίες για τα αίτια 
της κατάθλιψης

Οι παράγοντες που σχετίζο
νται με την εμφάνιση της κα
τάθλιψης -πάντα σύμφωνα με 
την Ελληνική Γεροντολογική 
και Γηριατρική Εταιρεία- είναι 
δύο ειδών.

1. Το περιβάλλον στο οποίο 
ζει ο ηλικιωμένος, οι πιέσεις 
που υπάρχουν και το άγχος που 
δημιουργείται και

2. Η κατασκευή του σώμα

τός του και οι βιολογικές του 
λειτουργίες.

Όσον αφορά τα βιολογικά 
αίτια της κατάθλιψης, έρευνες 
έδειξαν ότι οι καταθλιπτικοί α

σθενείς παρουσιάζουν ελλεί- 
ματα σε νευροδιαβιβαστές, ου
σίες δηλαδή που υπάρχουν 
στον εγκέφαλο και επιτρέπουν 
στα κύτταρα του εγκεφάλου να 
επικοινωνούν μεταξύ τους. Δύ
ο τέτοιες ουσίες που βρέθηκε 
να έχουν άμεση σχέση με την 
κατάθλιψη είναι η ΣΕΡΟΤΟ- 
ΝΙΝΗ και η ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙ- 
ΝΗ.

Οι επιστήμονες πιστεύουν 
ότι η έλλειψη της σεροτονί- 
νης προκαλεί προβλήματα 
στον ύπνο, άγχος και εύκολο 
εκνευρισμό, ενώ η έλλειψη 
στη νοραδρεναλίνη προκαλεί 
το αίσθημα της κόπωσης και 
της θλίψης.

Επάνω σ ' ένα τέτοιο οργανι
σμό με τα ιδιαίτερα βιολογικά 
χαρακτηριστικά που αναφέρ
θηκαν παραπάνω, συνήθως 
πρέπει να δράσει ένα άσχημο 
γεγονός που προέρχεται από το 
περιβάλλον για να εμφανιστεί 
η κατάθλιψη, όπως:

•  Ο θάνατος του συντρόφου 
ή φίλων, κάτι συχνό σ' αυτή 
την ηλικία.

Στη βιασύνη των διακοπών σας 

μη ξεχάσετε να φροντίσετε 

τα αγαπημένα σας ηλικιωμένα πρόσωπα.
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Θεραπεία
με φαρμακευτική αγωγή

Ο γιατρός γενικά μπορεί να 
διαλέξει φάρμακα από τρεις 
μεγάλες κατηγορίες.

1. Από τα παλαιότερα τρικυ- 
κλικά αντικαταθλιπτικά,

2. Από τους εκλεκτούς αντα
γωνιστές της επαναπρόσληψης 
σεροτονίνης (SSRLs), που α
νήκουν στη νεότερη γενιά φαρ
μάκων ή

3. Από τα σύγχρονα, χωρίς
συγκεκριμένη κατηγορία φάρ
μακα, που κυκλοφορούν 
στην ελλη
νική αγορά τα 
τελευταία 2-3 
χρόνια.

Ο γενικός 
κανόνας που 
ισχύει για τα 
αντικαταθλι
πτικά, είναι ότι 
όλα τους είναι 
το ίδιο αποτελε
σματικά στην α
ντιμετώπιση 
της κα- 
τ ά - 
θλι-

λικιωμένους χρειάζεται μεγα
λύτερο χρονικό διάστημα που 
μπορεί να φθάσει και τους δύο 
μήνες.

Η θεραπεία με φάρμακα -α
ναφέρει η Ελληνική Γεροντο
λογική και Γηριατρική Εται
ρεία- πρέπει να συνεχίζεται για 
τουλάχιστον έξι μήνες. Σ' αυτό 
το διάστημα ο ασθενής κινδυ
νεύει να εμφανίσει ξανά τα συ
μπτώματα της νόσου αν δεν 
συνεχίσει την αγωγή.

Ψυχοθεραπείες

Ένας άλλος 
τρόπος αντιμε
τώπισης αυτής 
της κατηγορί
ας των α
σ θ ε ν ώ ν ,  
που στο 
σ ύ ν ο λ ο  
του πλη
θ υ σ μ ο ύ  

της χώρας 
μας δεν 

είναι

•  Τα μεγάλα οικονομικά 
προβλήματα που μπορεί να 
προέλθουν ίσως και από τη 
συνταξιοδότηση. (μπορεί να α
ποτελόσουν ερεθίσματα για 
την εμφάνιση της κατάθλιψης)

•  Τα σοβαρά προβλήματα υ
γείας, που υπάρχουν συχνά 
στους ηλικιωμένους.. Σ ' αυτή 
την περίπτωση, καθοριστική 
είναι η αίσθηση που έχει ο α
σθενής ότι χάνει την ανεξαρτη
σία του ή την ικανότητα να 
φροντίζει ο ίδιος τον εαυτό 
του.

•  Ο συνεχής πόνος που συ
νοδεύει τέτοια χρόνια σωματι
κά νοσήματα, είναι ένας επι
πλέον παράγοντας που μπορεί 
να διευκολύνει την εμφάνιση 
της κατάθλιψης και

•  Τέλος, είναι γνωστό ότι οι 
ηλικιωμένοι χρησιμοποιούν 
πολλά φάρμακα για τη θερα
πεία σωματικών νοσημάτων, 
ορισμένα από τα οποία μπο
ρούν να προκαλέσουν κατάθλι
ψη.

Τρόποι και πιθανότητες 
θεραπείας

Η νόσος της κατάθλιψης θε
ραπεύεται με επιτυχία σε μεγά
λα ποσοστά.

Περίπου το 80-90% των 
καταθλιπτικών ασθενών 
μπορούμε να πούμε ότι αντα- 
ποκρίνονται θετικά στη θε
ραπεία που υποβάλονται με 
φάρμακα.

Όμως, παρόλο που σήμερα 
οι γνώσεις της ιατρικής επι
στήμης έχουν αυξηθεί θεαμα
τικά, εν τούτομς δεν είναι δυ
νατό να προβλεφθεί από την 
πρώτη κιόλας στιγμή το πιο 
κατάλληλο φάρμακο για ένα 
συγκεκριμένο ασθενή.

Παράγοντες όπως η γενική 
κατάσταση της υγείας του α
σθενούς, το βάρος του, ο μετα
βολισμός του αλλά και άλλα 
χαρακτηριστικά ξεχωριστά για 
τον κάθε καταθλιπτικό, παί
ζουν σημαντικό ρόλο. Αυτό 
σημαίνει ότι αρκετές φορές, εί
ναι απαραίτητο ο γιατρός να 
δοκιμάσει διάφορα φάρμακα 
πριν καταλήξει σ' αυτό που εί
ναι το καλύτερο για τον ασθε
νή.

ψης αλλά διαφέρουν στις πα
ρενέργειες. Παρενέργειες γε
νικά εμφανίζουν όλα τα φάρ
μακα, αλλά είναι σημαντικό 
να ξέρει κανείς ότι ο γιατρός 
που χορηγεί ένα φάρμακο 
φροντίζει ώστε το κέρδος 
που έχει ο ασθενής από τη θε
ραπεία να είναι μεγαλύτερο 
από την ενόχληση λόγω των 
παρενεργειών.

Σε γενικές γραμμές τα απο
τελέσματα από τη θεραπεία με 
αντικαταθλιπτικά φαίνονται σε 
τρεις με τέσσειρις εβδομάδες 
από την έναρξη, ενώ στους η

καθόλου ευκαταφρόνητος - 
πλησιάζει το 8% κάθε χρόνο 
περίπου - είναι η ψυχοθεραπεί
α.

Γίνεται μέσω διαλόγου με
ταξύ ενός εκπαιδευμένου ε- 
παγγελματία (ψυχιάτρου, ψυ
χολόγου, κοινωνικού λει
τουργού) και ενός ασθενούς 
που παρουσιάζει συναισθη
ματικά προβλήματα ή προ
βλήματα στη συμπεριφορά 
του.

Ο θεραπευτής χρησιμοποιεί 
συγκεκριμένες τεχνικές που 
βασίζονται σε αρχές της ψυχο

λογίας, για να βοηθήσει τον α
σθενή να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημά του.

Τα ηλικιωμένα άτομα, η 
τρίτη ηλικία όπως την απο- 
καλούμε, χρειάζονται την 
προσοχή μας και την αγάπη 
μας.

Όταν κάποιο ηλικιωμένο 
άτομο από την οικογένειά 
μας διακρίνουμε ότι παρου
σιάζει επαρκή στοιχεία που 
μας οδηγούν σε σκέψεις ότι 
πρόκειται για κατάθλιψη, το 
πρώτο που πρέπει να κάνουμε 
είναι να το πείσουμε να επι- 
σκευθεί τον οικογενειακό μας 
γιατρό ή να τον πάμε εμείς οι 
ίδιοι.

Είναι κρίμα να αφίνουμε 
τους ανθρώπους μας να υποφέ
ρουν τόσο πολύ παγιδευμένοι 
μέσα στη βαθιά τους θλίψη και 
μελαγχολία χωρίς να προσπα
θήσουμε να τους βοηθήσουμε 
παντί τρόπο να βγούν από αυτό 
το ψυχικό αδιέξοδο που μόνο 
χαρά και διάθεση για ζωή δεν 
τους δίνει.

Η θεραπεία με φάρμακα, η 
ψυχοθεραπεία ή ο συνδιασμός 
και των δύο, ακόμη και στις 
περιπτώσεις σοβαρής μορφής 
της νόσου είναι γεγονός ότι θα 
μπορούσε να τους ανακουφίσει 
και γιατί όχι, να τους δώσει πί
σω τη χαρά και την ικανοποί
ηση που τους οφείλει η ζωή ώ
στε, εκτός όλων των άλλων, 
να έχουν τη δυνατότητα να αι
σθάνονται το πιο υπέροχο 
ποιοτικό συναίσθημα στον άν
θρωπο που είναι να αγαπά α
ληθινά αλλά και να εισπράτει 
με τον ίδιο τρόπο την αγάπη 
των άλλων. Ο

Πηγή στοιχείων: Ελληνική Γε-
ροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία

Επιμέλεια: 
Π.Υ/Α' Γεώργιος 

Χονόροματίόης
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Ο αξιόπιστος και αποτελεσματικός συνεργάτης
στα δύσκολα φαίνεται.

Τα ειδικά οχήματα πολλαπλών χρήσεων UNIMOG της 
Mercedes-Benz είναι κατασκευασμένα για να προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους σε κάθε είδους έδαφος, χιόνι, νερό, 
φωτιά και λάσπη.
Από τους ειδικούς θεωρείται το πλέον κατάλληλο όχημα για 
δασοπυρόσβεση, χάρη στις δυνατότητες που έχει σε 
πρόσβαση και στα πιο δύσκολα εδάφη, όπως και στην 
καταστολή της φωτιάς, με τον ειδικό εξοπλισμό που φέρει.
Η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητά τους στις δύσκολες 
αποστολές, τα έχουν φέρει, για περισσότερα από 40 χρόνια, 
στην πρώτη θέση προτίμησης σε όλο τον κόσμο.

promot
Ε.Ι. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Με τη χρήση πολλών διαφορετικών εξαρτήσεων εργασίας, 
είναι κατάλληλα στους τομείς εκχιονισμού, αγροτικών 
εφαρμογών, εργασιών σε εργοτάξια τεχνικών έργων και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουν το “χάρισμα” της τεχνολογίας 
Mercedes-Benz, ικανότητα αναρρίχησης σε κλίση έως 100% 
και διέλευσης από νερό ύψους έως 1.20 μ.
Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και των 
πολύπλευρων εφαρμογών τους, είναι μια επένδυση υψηλής 
απόδοσης.

Mercedes-Benz
U n im o g

1W
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα των ειδικών οχημάτων Mercedes-Benz Unimog

•  16ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας,κόμβος Νέας Κηφισιάς, Τηλ.: 8075103, 8075002
• Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Μοναστηριού 293, Τ.Κ. 546 28, Τηλ.: (031) 515800-1



Μουσείο Μπενάκη
Το Μουσείο Μπενάκη άνοιξε και πάλι τις πόλεις του στο κοινό που τόσο το περίμενε, 

επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο του ως μουσείο του Ελληνισμού.

Μετά από δέκα σχεδόν χρόνια εκτεταμένων οικοδομικών και επανεκθετικών εργασιών, 

η επαναλειτουργία του Μουσείου Μπενάκη συμπίπτει 

και με τη γενικότερη αναθεώρηση του μουσειολογικού πνεύματος 

ως προς το διοικητικό υπόδειγμα της δομής του.

Καθιερώνεται δηλαδή -για πρώτη φορά στην Ελλάδα- ένα πολυκεντρικό οργανωτικό σύστημα, 

με αποκεντρωτικό χαρακτήρα, και χάρη στην εύκολη σταδιακή εφαρμογή του 

αποδεικνύονται πλέον αυτονομημένες πολλές από τις επιμέρους μουσειακές συλλογές 

και αρκετές από τις σχετικές επιστημονικές και άλλες υπηρεσίες.

Το Μουσείο Μπε
νάκη ξεχωρίζει α
νάμεσα στα ελλη
νικά μουσειακά ι
δρύματα για τρεις κυρίως λό

γους:
•  Για τις εκτεταμένες ελλη

νικές συλλογές του που κατα
γράφουν με τρόπο εύγλωττο το 
χαρακτήρα του ελληνικού πο
λιτισμού στο θεαματικό πανό
ραμα της ιστορικής του δια
δρομής από την αρχαιότητα έ
ως την περίοδο του Μεσοπολέ
μου.

•  Για τον πλούτο και την 
ποιότητα πολλών ανεξάρτητων 
ενοτήτων, όπως είναι οι συλ
λογές της ισλαμικής τέχνης, 
της κινέζικης κεραμικής και 
των Παιχνιδιών, το υλικό του 
Φωτογραφικού και των Ιστορι
κών Αρχείων, του Κέντρου 
Τεκμηρίωσης Νεοελληνικής 
Αρχιτεκτονικής και της Πινα
κοθήκης Νικολάου Χατζηκυ
ριάκου - Γκίκα.

•  Ξεχωρίζει, τέλος, γιατί εί
ναι το πρώτο ελληνικό μουσεί
ο η δημιουργία του οποίου ο

φείλεται στους οραματισμούς 
ενός και μόνο ανθρώπου.

Το Μουσείο Μπενάκη ιδρύ
θηκε το 1930 από τον Αντώνη 
Μπενάκη (1873-1954), γόνο 
μιας ιστορικής οικογένειας της 
ελληνικής διασποράς, που 
προσέφερε ανεκτίμητες υπηρε
σίες στην πολιτική, την κοινω
νική και την πολιτιστική ζωή 
του ελληνικού κράτους. Ο Α- 
ντώνης Μπενάκης άρχισε να 
σχηματίζει τις συλλογές του 
στην Αλεξάνδρεια, ενώ παράλ
ληλα ωρίμαζε μέσα του η ιδέα 
της δωρεάς, η οποία συγκεκρι
μενοποιήθηκε το 1926, όταν ε
γκαταστάθηκε οριστικά στην 
Αθήνα. Έκτοτε το Μουσείο 
Μπενάκη λειτουργεί ως Ίδρυ
μα Ιδιωτικού Δικαίου και προ- 
σγράφεται στις βασικές μονά
δες του ελληνικού μουσειακού 
δυναμικού.

Το έργο του Αντώνη Μπενά
κη συνάντησε την άμεση αντα
πόκριση του κοινού και, από 
την πρώτη στιγμή, είχε μια ε
ξαιρετικά μεγάλη απήχηση, γε
γονός που οδήγησε ταχύτατα

στον πολλαπλασιασμό των 
μουσειακών θησαυρών. Χάρη 
σε έναν εξαιρετικά μεγάλο α
ριθμό από ευεργέτες και επώ

νυμους ή ανώνυμους δωρητές, 
το Μουσείο Μπενάκη εξακο
λουθεί να προικίζεται καθημε
ρινά με σημαντικά περιουσια-
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κά στοιχεία, αυτοτελείς ενότη
τες έργων τέχνης, μεμονωμένα 
αριστουργήματα, αλλά και τα
πεινότερα αντικείμενα, που συ
μπληρώνουν τα κενά των επί μέ
ρους συλλογών, ολοκληρώνο
ντας σταδιακά τις διάφορες εκ
θετικές ομάδες και ενισχύοντας, 
την ερευνητική του αποστολή.

Την ιδιαιτερότητα που χαρα
κτηρίζει το Μουσείο Μπενά- 
κη, εκτός από το πολύτιμο υλι
κό του, συνθέτουν και άλλοι 
παράγοντες, όπως το εύρος της 
πολιτιστικής του εμβέλειας και 
η συμβολή του στην παραγωγή 
επιστημονικού και εκπαιδευτι
κού έργου, η άνεση της επικοι
νωνίας του με τα ομόλογα 
πνευματικά ιδρύματα του εσω
τερικού και του εξωτερικού, 
καθώς και η ικανότητά του να 
παρακολουθεί τη σύγχρονη 
κοινωνική και επιστημονική 
πραγματικότητα. Με τη γενι
κότερη λειτουργία του, η οποί
α εξυπηρετεί περισσότερες α
πό μία κοινωνικές ανάγκες, το 
Μουσείο Μπενάκη αποτελεί έ
να μοναδικό ίσως υπόδειγμα 
σύνθετης δομής μέσα στο ευ
ρύτερο πλέγμα των ελληνικών 
μουσειακών ιδρυμάτων.

Το Μουσείο Μπενάκη στε
γάζεται στο πατρικό αθηναϊκό 
σπίτι του Αντώνη Μπενάκη, έ
να από τα ωραιότερα νεοκλα
σικά κτίρια της Αθήνας. Η ρα
γδαία αύξηση των Μουσεια
κών συλλογών και των δρα
στηριοτήτων του επέβαλα την 
επέκταση των κτιριακών του ε
γκαταστάσεων, την αυτονόμη
ση και μεταστέγαση ορισμένων 
τμημάτων σε νέα παραρτήματα 
και κατά συνέπεια τη συνολική 
αναθεώρηση του μουσειολογι- 
κού σκεπτικού. Το κεντρικό 
κτίριο του Μουσείου Μπενάκη 
παρουσιάζει την ιστορική και 
πολιτισμική εξέλιξη του ελλη
νισμού στο ανάπτυγμα του ελ
ληνικού χρόνου, μ’ έναν τρόπο 
που δεν συναντάται σε άλλα 
μουσειακά ιδρύματα.

Οι Φ ίλοι του  
Μ ουσείου Μ πενάκη

Ένα ζωντανό μουσείο, δεν 
μπορεί να είναι μια αυτόνομη 
μονάδα. Διαθέτει οπωσδήποτε

ξεχωριστά ευρήματα, επιστη
μονικό δυναμικό, κατάλληλη 
υποδομή και εκθεσιακή αντί
ληψη, ενώ καλύπτει ερευνητι
κές, εκπαιδευτικές και αισθητι
κές απαιτήσεις, που συνεχώς 
εκσυγχρονίζονται, μέσα στο 
πνεύμα που ορίζει διεθνώς η 
σύγχρονη μουσειολογία, ε
ντούτοις, αναγκαία υποστήριξη 
των ευρύτερων σκοπών και 
στόχων του, είναι οι άνθρωποι. 
Όχι μόνο οι επισκέπτες αλλά 
και οι ευαισθητοποιημένοι ε
κείνοι άνθρωποι που αφιλοκερ
δώς και ανιδιοτελώς συνδρά
μουν με το έργο που μπορούν 
να προσφέρουν στην υλοποίη
ση των προγραμμάτων ενός 
δραστήριου Μουσείου, όπως 
είναι το Μουσείο Μπενάκη.

Μετά το θάνατο του Ιδρυτή 
του, Αντώνη Μπενάκη, το 
1957, δεν υπήρξε κενό. Ο λό
γος είναι ότι η προσωπικότητα, 
η ακτινοβολία και ο ευρύτερος 
προσανατολισμός του σημα
ντικού αυτού εθνικού ευεργέ
τη, όταν ακόμα ζούσε και νυ
χθημερόν μοχθούσε για το 
Μουσείο, είχε εμπνεύσει πολ
λούς, αρκετοί εκ των οποίων 
από τότε θέλησαν να συνεχί- 
σουν το έργο του. Έτσι λοιπόν, 
αμέσως κατόπιν, συγκροτήθη
κε μια πρώτη ομάδα των “Φί
λων του Μουσείου Μπενάκη”, 
με πρωτοποριακή αντίληψη 
για τα μουσειακά δεδομένα της 
εποχής εκείνης.

Είναι γεγονός, πως η προ
σφορά των Φίλων, υπήρξε θε
μελιακή σε πολλούς τομείς. Ε
κτός από τη χρηματική συνει
σφορά για την αγορά συλλε
κτικών έργων μετά από πρότα
ση του Μουσείου και τα πάσης 
φύσεως κληροδοτήματα, ας 
μην μας διαφεύγει πως το τμή
μα πληροφορικής ξεκίνησε με 
τη δωρεά του πρώτου ηλεκτρο
νικού υπολογιστή από τους 
“Φίλους” και αποτελεί - πι
στεύουμε - σημαντικό σταθμό 
στον εκσυγχρονισμό των δρα
στηριοτήτων του Μουσείου.

Το πωλητήριο του Μουσείου 
Μπενάκη εξάλλου, με τα θαυ
μάσια αντικείμενα που διαθέ
τει, προέρχεται από τους κόλ
πους των Φίλων, αποδίδοντας

■ ■ ■

αξιοσημείωτα κέρδη στο Μου
σείο. Παράλληλα, από τις αρ
χές της δεκαετίας του 1980, 
άρχισε και συνεχίζεται ανελλι
πώς η έκδοση ενός ενημερωτι
κού δελτίου “Τα νέα των Φί
λων του Μουσείου Μπενάκη”, 
στο οποίο ανακοινώνονται οι 
ερευνητικές εργασίες ή προ
βάλλονται οι συλλογές και οι 
δραστηριότητες των τμημάτων 
του Μουσείου.

Καθοριστική ήταν επίσης η 
πρωτοβουλία των Φίλων του 
Μουσείου Μπενάκη, το 1986, 
στη δημιουργία της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Φίλων των Μου
σείων, αλλά και στην ισότιμη 
παρουσία της, ως μέλος, στην

Παγκόσμια Ομοσπονδία Φί
λων των Μουσείων (FMAM), 
με στόχο τη θετική συνεργασί
α των “Φίλων” με τα Μουσεία, 
αλλά και την προσπάθεια προ
βολής του έργου της χώρας 
μας διεθνώς.

Με την έλευση του 21ου 
αιώνα και της νέας χιλιετίας, ό
λα αυτά αποτελούν πλέον ένα 
πολύτιμο παρελθόν, αλλά και 
μια μοναδική αφετηρία για το 
μέλλον, αφού το ενδιαφέρον 
του κοινού για το Μουσείο αυ
ξάνεται συνεχώς. □

Η Δ/νση του Μουσείου εί
ναι: Κουμπάρη 1, Αθήνα, 
τηλ. 3671000, Fax: 3671063.

Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιούλιος 2000 -  441



ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 
ΝΕΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Β’

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Σχολή 
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας η τελετή 
ορκωμοσίας των 116 νέων Υπαστυνόμων Β’.

Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος 
Στεφανόπουλος, ο οποίος απένειμε τα ξίφη 
στους νέους Υπαστυνόμους.

Ο Διοικητής της Σχολής Αστυν. Διευθυ
ντής κ. Ιωάννης Γιαννόπουλος στην ημερή
σια διαταγή τόνισε προς τους αποφοίτους ό
τι «η σημερινή ημέρα είναι το τέρμα μιας τε
τράχρονης πνευματικής και ψυχοσωματικής ο
δοιπορίας, αλλά και η αφετηρία μιας νέας πιο 
φιλόδοξης και πιο υπεύθυνης πορείας.

Πριν τέσσερα χρόνια, με διαδικασίες πανελ
λαδικής δοκιμασίας, αδιαμφισβήτητης διαφά
νειας και αξιοκρατίας σας παραλάβαμε οντό
τητες ελπιδοφόρες και σήμερα σας παραδίνου
με στην ελληνική κοινωνία προσωπικότητες ε
παγγελματικά καταρτισμένες και ηθικά συ
γκροτημένες.

Επειδή όμως, κατά κοινή διαπίστωση, η 
διαγωγή μας είναι πρωτίστως απόρροια της α
γωγής μας μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, 
πρέπει από τη θέση αυτή να αποδοθούν εύση
μα και συγχαρητήρια και στους γονείς των νέ
ων Υπαστυνόμων, για τις αρχές που εξ απα
λών ονύχων εμφύσησαν στα παιδιά τους και 
για το εύπλαστο ψυχοπνευματικό υλικό, που 
μας εμπιστεύτηκαν. Το ολικό αυτό, εμείς ως 
Πολιτεία και ως Σχολή, αξιοποιήσαμε και 
προικοδοτήσαμε με τα κατάλληλα πνευματικά, 
ψυχικά και ηθικά εφόδια, ώστε σήμερα όλοι 
μας να καμαρώνουμε για την ποιότητα των Α
ξιωματικών και των προσωπικοτήτων που οι
κοδομήσαμε.

Η Πολιτεία πιστεύει σε σας, επένδυσε και ε
ξακολουθεί να επενδύει πολλά για σας, προσ
δοκά και ευελπιστεί το καλύτερο από εσάς. Θα 
ήταν κρίμα οι τόσοι αγώνες, η προσφορά, η α
γωνία και η φιλοδοξία της παρούσης ηγεσίας, 
για μια αποτελεσματική και πλήρως αναβαθμι
σμένη αστυνομία, να μη δώσουν τους ανάλο
γους καρπούς, να μη δικαιωθούν και να μη 
στεφθούν με την ανάλογη επιτυχία.

Η επιτυχημένη σας πορεία και σταδιοδρομία 
μέσα στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας θα 
είναι ο ωραιότερος έπαινος και το μεγαλύτερο 
ευχαριστώ προς τους καθηγητές, εκπαιδευτές 
και το προσωπικό της Σχολής, που κατά τη 
διάρκεια της φοίτησής σας αγόγγυστα έδωσαν 
τον καλύτερο εαυτό τους, για τη δική σας θεω
ρητική και επαγγελματική κατάρτιση».

Στην τελετή παρέστη σύσσωμη η πολιτι
κή και φυσική ηγεσία του Σώματος, 
ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί του 
Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων εκ
πρόσωποι κομμάτων, οι καθηγητές της 
Σχολής εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργα
νώσεων και φορέων, καθώς και πολλοί 
γονείς και φίλοι των νέων Υπαστυνόμων.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ”

Σεμινάριο με την επωνυμία “Λαοκράτης” 
και θέμα ‘Έγκλημα και Τοπική Κοινωνία - Το
πικά Συμβούλια Πρόληψης του Εγκλήματος - 
Συμμετοχική Αντεγκληματική Πολιτική”, 
διοργανώθηκε από το Υπουργείο Δημοσίας 
Τάξεως σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. 
Την έναρξη του σεμιναρίου κήρυξε ο Υπουρ
γός Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχ. Χρυσοχοϊδης.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανταλλαγή α
πόψεων και εμπειριών από τη λειτουργία αντί
στοιχων θεσμών Τοπικών Συμβουλίων Πρόλη
ψης της Εγκληματικότητας σε άλλες ευρωπαϊ
κές χώρες, καθώς και η ευαισθητοποίηση των 
αρμόδιων Αρχών και φορέων στο σύγχρονο 
αυτό θεσμό αντεγκληματικής πολιτικής.

Στο σεμινάριο που συγχρηματοδοτήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σεμιναρίων 
της Ε.Ε., κλήθηκαν και συμμετείχαν Έλλη
νες και ξένοι καθηγητές Πανεπιστημίων, α
ξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, εκ
πρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
άλλων μη κυβερνητικών φορέων. Επίσης 
κλήθηκαν και συμμετείχαν εκπρόσωποι των 
αρμόδιων αρχών της Αλβανίας, Βελγίου, 
Βουλγαρίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ηνωμένου 
Βασιλείου, ΗΠΑ, Ισπανίας, Ιταλίας, Κύ
πρου, Καναδά, Ολλανδίας, Ουκρανίας, Ρου
μανίας, Ρωσίας, Σουηδίας και Τουρκίας.

Στην ομιλία του, ο Διευθυντής Διεθνούς Α
στυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της 
Ελλην. Αστυνομίας Ταξίαρχος κ. Νικόλαος 
Τασιόπουλος τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:

“Το Σεμινάριο εντάσσεται στα πλαίσια της 
κοινής δράσης OISIN για τις ανταλλαγές, την 
εκπαίδευση και τη συνεργασία μεταξύ των 
αρχών επιβολής του Νόμου σχετικά με την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομο
κρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτι
κών και άλλων σοβαρών μορφών διεθνούς ε
γκληματικότητας. Το όνομα του Σεμιναρίου 
προέρχεται από το όνομα του δικαστή ο οποί
ος έκρινε τις διαφορές μεταξύ των κατοίκων, 
στην εποχή των Πτολεμαίων.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:
- η βελτίωση του υπάρχοντος νομοθετικού 

πλαισίου και της τεχνογνωσίας στις υπό έ
νταξη στην Ευρωπαϊκή Ώνωση χώρες και 
στη χώρα μας στο θέμα της ευαισθητοποίη- 
σης των πολιτών της κοινωνίας στην ανάγκη 
καταπολέμησης της εγκληματικότητας μέσα 
από τη συμμετοχή τους στα τοπικά Συμβού
λια Πρόληψης της Εγκληματικότητας,

- η ανταλλαγή εμπειριών και η ευαισθητο- 
ποίηση του γενικού πληθυσμού, ο εντοπισμός 
ανθρώπων που έχουν εκδηλώσει παραβατική 
συμπεριφορά και η επανένταξή τους, ο σεβα
σμός της ανθρώπινης αξίας και η προστασία 
της ομαλής κοινωνικής συμβίωσης,

- η εναρμόνιση των πρακτικών που χρησι
μοποιούνται με στόχο την αποτελεσματικότε
ρη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας,

- η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των 
διαφόρων ομάδων του πληθυσμού,

- η ενημέρωση του κοινού για την αξία της 
προσπάθειας και, τέλος,

- η σύσφιγξη των σχέσεων και η βελτίωση 
της αστυνομικής συνεργασίας».

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχάλης 
Χρυσοχοϊδης, συνοδευόμενος από υπηρεσια
κό κλιμάκιο του Αρχηγείου της Ελλην. Αστυ
νομίας, που αποτελείτο από τον Γεν. Επιθεω
ρητή Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κων. Οι
κονόμου, τον Δ/ντή Δ/νσης Τροχαίας Ταξίαρ- 
χο κ. Νικηφόρο Τζατζάκη και τον Δ/ντή 
Δ/νσης Οικονομικών Ταξίαρχο κ. Γεώρ. Κα- 
νέλλο, επισκέφθηκε τη Θεσ/νίκη όπου πραγ
ματοποίησε σειρά συσκέψεων με υπηρεσια
κούς παράγοντες, εκπροσώπους της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης και εκπροσώπους των συνδι
καλιστικών Ενώσεων της Θεσσαλονίκης και 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με τη λήξη των διαδοχικών αυτών συσκέ
ψεων ο κ. Υπουργός σε συνέντευξη τύπου 
που έδωσε αναφέρθηκε στην ποιοτική ανα
διάρθρωση των Υπηρεσιών της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Επίσης αναφέρθηκε στο νέο 
δοκιμαστικό πρόγραμμα, στόχος του οποίου 
είναι να βάλει τέλος στη μάστιγα των τροχαί
ων ατυχημάτων και έκανε λόγο για τη στενή 
συνεργασία Αστυνομίας και Τοπικής Αυτο
διοίκησης που είχε ως αποτέλεσμα τη μείω
ση σε μεγάλο βαθμό κατά τους τελευταίους 
μήνες, της εγκληματικότητας.
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ 
ΣΕ ΕΚΠΑΙΑΕΥΘΕΝΤΕΣ 

ΤΗΣ Υ.Δ. ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση τριάντα α
στυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης 
Ναρκωτικών σε θέματα Σκοποβολής - Σχε- 
διασμού και Εκτέλεσης Εφόδων, από επτά 
Αμερικανούς εκπαιδευτές των Ειδικών Δυ
νάμεων του αμερικανικού Στρατού.

Επί τη ευκαιρία της λήξης της εκπαίδευ
σης πραγματοποιήθηκε τελετή απονομής 
πτυχίων στους άνδρες της Δίωξης Ναρκωτι
κών, σε αίθουσα της Σχολής Εθνικής Ασφά
λειας και τα πτυχία απένειμε ο Αμερικανός 
πρέσβης στη χώρα μας κ. Ν. Μπερνς.

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξε- 
ως κ. Δημήτριος Ευσταθιάδης, ο Γεν. Επιθεω
ρητής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Κωνστα
ντίνος Οικονόμου, ο Προϊστάμενος Κλάδου 
Ασφάλειας και Τάξης Υποστράτηγος κ. Παύ
λος Ρουμπής, ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοι
κητικού Υποστράτηγος κ. Ηλίας Παπαευθυ- 
μίου, ο Δ/ντής της Αστυνομικής Ακαδημίας 
Ταξίαρχος κ. Σπυρίδων Δράκος, ο Αστυν. 
Δ/ντής κ. Γεώργιος Αναγνωστόπουλος και ο 
Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης Ν. Φι
λαδέλφειας Αστυν. Δ/ντής κ. Χρ. Ασπρούδης.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Η Α.Δ. Ροδόπης, στην προσπάθειά της να 
συμβάλλει στην ενημέρωση του κοινού, για την 
καταπολέμηση της διάδοσης και χρήσης ναρ
κωτικών ουσιών διοργάνωσε Έκθεση σε συ
νεργασία με το νεοσύστατο Κέντρο Πρόληψης 
Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Ροδόπης 
“Ο Ορφέας”, κατά τη διάρκεια της Εμπορικής 
Έκθεσης "Θράκη 2000” στην Κομοτηνή.

Τα εγκαίνια της Εκθέσεως πραγματοποίη
σε ο Υπουργός Μακεδονίας - Θράκης κ. Γε
ώργιος Πασχαλίδης, παρουσία των τοπικών 
πολιτικών και στρατιωτικών Αρχών, του 
Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής 
κ.κ. Δαμασκηνού, του Γ ενικού Αστυνομικού 
Διευθυντού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας 
- Θράκης Υποστράτηγου κ. Νικολάου Ζα- 
παρτίδη, του Αστυν. Διευθυντή Ροδόπης κ. 
Γεωργίου Κόκκινη, προσωπικού της Αστυ
νομικής Διεύθυνσης και πλήθους πολιτών 
της περιοχής.

Την Έκθεση επισκέφθηκαν μαθητές των 
Δημοτικών Σχολείων του Νομού, Μονάδες 
Στρατού της XXI Τ/Θ Ταξιαρχίας Κομοτη
νής, οι σπουδαστές της Σχολής Δοκίμων Α
στυφυλάκων Κομοτηνής και της Νοσηλευτι
κής Σχολής Κομοτηνής και πλήθος γονέων 
με τα παιδιά τους.

Στην Έκθεση εκτέθηκε πλούσιο φωτογρα
φικό υλικό σε αφίσες, έγινε προβολή βιντεο
ταινιών και σειρά διαφανειών με θέμα την α
ντιμετώπιση των ναρκωτικών και παράλληλη 
ενημέρωση από έμπειρα στελέχη της Α.Δ. Ρο
δόπης.

Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από την καταστροφή' κατασχεθέντων ναρκωτικών ουσιών που έλαβε 
χώρα την 23 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις της Χαλυβουργικής στον Ασπρόπυργο. Συγκεκριμένα, ρί
χτηκαν στην πυρά 26,5 κιλά ηρωίνης, 6,3 κιλά κοκαΐνης, 993 κιλά ακατέργαστης ινδικής κάννα- 
β'1ζ< λΑ κιλ;α κατεργασμένης ινδικής κάνναβης, πολλά φυτά ινδικής κάνναβης, τσιγαριλίκια, με- 
θαδόνες, ηρεμιοτικά και κωδιές υπν. Μήκωνος.
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ΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Ημερίδα με θέμα “Κυκλοφοριακή Αγωγή 
και Δικαιώματα Πεζών” διοργάνωσε πρό
σφατα το Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρουπόλε- 
ως, οι εργασίες της οποίας διεξήχθησαν στο 
Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Εισηγητές ήταν 
οι: Γεώργιος Σκούρτης Πρόεδρος της επι
τροπής έρευνας - πρόληψης και ελέγχου ατυ
χημάτων αυτ/των της Ενωσης Α.Ε.Ε., Αντι
στράτηγος Ελλην. Αστυν. ε.α. Διονύσιος 
Καλατζής Τεχνικός σύμβουλος της επιτρο
πής σε θέματα οδικής ασφάλειας της 
Ε.Α.Ε.Ε. και του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ο Σταύρος 
Κωνσταντινίδης Συγκοινωνιολόγος, Πολιτι
κός Μηχανικός, ο Αναστάσιος Τοπκαρίδης 
Πρόεδρος της επιτροπής κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων του Δήμου Αλεξανδρουπόλεως 
και ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Α
λεξανδρουπόλεως Αστυνόμος Α’ Απόστολος 
Κολτσίδης. Τις εργασίες της ημερίδας άνοι
ξε ο Διευθυντής της Α.Δ. Αλεξανδρουπόλε
ως Αστυν. Δ/ντής κ. Βασίλειος Ναζλής.

2η ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Το Τμήμα Τροχαίας της Α.Δ. Πιερίας σε 
συνεργασία με το Δήμο Κατερίνης διοργά- 
νωσε στο συνεδριακό κέντρο του Δήμου τη 
2η Έκθεση Τροχαίας, την οποία είχαν την 
ευκαιρία να επισκεφθούν 1.200 μαθητές. Η 
Έκθεση περιλάμβανε τρεις ενότητες:

1. Προβλήθηκαν διαφάνειες για σωστή 
βάδιση, διάσχιση οδοστρώματος, οδήγηση 
ποδηλάτου και μοτοποδηλάτου καθώς και 
για τη συμπεριφορά που πρέπει να έχουν οι 
μετακινούμενοι με επιβατηγό αυτοκίνητα 
και αστικά λεωφορεία. Η προβολή των δια- 
φανειών έγινε με παράλληλο σχολιασμό από 
αξιωματικό του Τμήματος Τροχαίας. Μετά 
ακολούθησε η προβολή δύο βιντεοταινιών 
σχετικά με τη χρήση της ζώνης ασφαλείας 
και τις συνέπειες του αλκοόλ στην οδήγηση.

2. Οι επισκέπτες της Έκθεσης ενημερώ
θηκαν για τον τεχνολογικό εξοπλισμό που 
διαθέτει το Τ.Τ. Κατερίνης (συσκευές ελέγ
χου ταχύτητας, συσκευές ελέγχου μέθης, συ
σκευή μέτρησης του διοξειδίου του άνθρακα 
και θορυβόμετρο) και παρακολούθησαν επί
δειξη της λειτουργίας τους.

3. Εξετέθη φωτογραφικό υλικό από τρο
χαία ατυχήματα χωρισμένο σε ενότητες ανά
λογα με την αιτία πρόκλησής τους και πλαι
σιωμένο με μηνύματα πρόληψης.

Στο τέλος κάθε ενότητας αφιερώθηκε χρό
νος για υποβολή ερωτήσεων και σχολιασμό.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑ
Σε σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε 

στη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ο Γενικός Αστυν. 
Δ/ντής Υποστράτηγος κ. Ιωάννης Παναγό- 
πουλος τίμησε τον Αστ/κα Χαράλαμπο Σια-

μίδη απονέμοντάς του τιμητική πλακέτα διό
τι την 25.5.2000 ευρισκόμενος σε διατεταγ
μένη υπηρεσία έπεσε στη θάλασσα και έσω
σε από βέβαιο πνιγμό τον ιδιώτη Νικόλαο 
Ιορδανίδη, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα

ευθύνης και εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη 
ζωή του σε προφανή κίνδυνο. Στην εκδήλω
ση παραβρέθηκαν οι Διευθυντές των Διευ
θύνσεων δικαιοδοσίας της Γ.Α.Δ. Θεσσαλο
νίκης και εκπρόσωποι των ΜΜΕ.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με το σύνδεσμο Ο.Τ.Α. 
Μείζονος Θεσσαλονίκης διοργάνωσαν εφέ
τος, για τρίτη συνεχή χρονιά τριήμερο εκδη
λώσεων για τον εορτασμό της 5ης Ιουνίου 
ως Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. Οι 
εκδηλώσεις μεταξύ των άλλων περιλάμβα
ναν τη φιλοξενία και την προβολή έργου και 
δραστηριοτήτων, φορέων της πόλης, εθελο
ντικών και οικολογικών οργανώσεων και γε
νικά στις εκδηλώσεις συμμετείχαν τοπικοί 
φορείς που έχουν σχέση με τα περιβαλλοντο- 
λογικά ζητήματα, προβάλλοντας το έργο 
τους με ειδικά εκθετήρια που τοποθετήθη
καν στην πλατεία Αριστοτέλους.

Κεντρικός στόχος των εκδηλώσεων ήταν η 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού 
της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα των νέων.

Η Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκε 
θετικά στη πρόσκληση που της απευθύνθηκε 
για συμμετοχή στις εκδηλώσεις συμβάλλο
ντας αποφασιστικά στην ευαισθητοποίηση 
αστυνομικών και πολιτών στα κρίσιμα ζητή
ματα προστασίας του περιβάλλοντος και της 
αποδοτικότερης εφαρμογής της περιβαλλο- 
ντολογικής νομοθεσίας.

3η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Στην 3η Διεθνή Εβδομάδα Αστυνομίας, οι 
εργασίες της οποίας διεξήχθησαν πρόσφατα 
στο Jesolo της Ιταλίας, συμμετείχε η Ελληνι
κή Αστυνομία με αποστολή, που αποτελού
σαν η Αστυν. ΕΓ Παναγιώτα Γιαννοπούλου 
και ο Αστυφύλακας Βασίλειος Καλουδιώ- 
της. Στην ανωτέρω εκδήλωση συμμετείχαν 
και Αστυνομίες άλλων χωρών.

Κατά την παραμονή της στην Ιταλία, η ελ
ληνική αποστολή ενημερώθηκε για την ορ
γάνωση και τη λειτουργία των άλλων Αστυ
νομιών, αντάλλαξε απόψεις και προτάσεις 
για ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Το πρόγραμμα που ακολούθησαν περιείχε 
και εκτέλεση υπηρεσίας (περιπολίες) σε συ
νεργασία με τις ιταλικές και τις άλλες αστυ
νομικές αποστολές. Στα πλαίσια αυτού του 
προγράμματος τους δόθηκε η ευκαιρία να ε- 
πιληφθούν περιστατικών με απόλυτη επιτυ
χία, και απέσπασαν τα ευμενή σχόλια των 
άλλων αντιπροσωπειών και τη βράβευση α
πό τον Πρόεδρο του Ιταλικού Τμήματος της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και το Δή
μαρχο της πόλης.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν τα αυτο
κίνητα της Polizia di Strato, τα οποία διαθέ
τουν θωράκιση στο μπροστινό μέρος και εν
σωματωμένες χειροπέδες στα πίσω καθίσμα
τα. Εντύπωση επίσης προκάλεσε και το αυ
τοκίνητο της ολλανδικής Αστυνομίας, το ο
ποίο στη θέση του συνοδηγού είχε ενσωμα
τωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβα
ση στο σύστημα Σέγκεν.

&  ΙΟΥΝΙΟΥ

ψ

τοΤ ΝλΠ ϋ ίλ λ Α AUNIKHZ 

νΤκ η α ΪΤΤ νοΗ
HELLENIC Ρ

Στα πλαίσια ποιμαντικής επίσκεψης, ο προϊστάμενος θρησκευτικόν της Ελλην. Αστυνομίας Αρχιμ. 
Νεκτάριος Κιοΰλος επισκε'φθηκε τη Χίο, όπου και μετέφερε για προσκύνημα τα ιερά λείψανα τον Α
γίου Μεγαλομάρτυρας Αρτεμίου. Με τις ευλογίες τον Σεβααμιοτάτου Μητροπολίτου Χίου κ.κ. Διο
νυσίου και παρουσία τον Αστυν. Υποδ/ντού κ. Ιωάννη Μόοχοβον, Αστυνομικού Δ/ντή Χίου και των 
συναδέλφων της Α.Δ. Χίον, τελέσθηκε αγιασμός στην Αστυνομική Δ/νση, ενώ στον αναγειράμενο 
Ι.Ν Αγίου Αρτεμίου Μέγας Εσπερινός μ ε τ’ αρτοκλασίας. Επίσης τελέσθηκε θεία Λειτουργία μετά  
μνημοσύνου υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των θανόντων Αστυνομικών. Τις εκδηλώσεις παρακολού
θησαν και προσκύνησαν τα ιερά λείψανα, οι αρχές του Νομού, Βουλευτές, οι αστυνομικοί που υπη
ρετούν σε υπηρεσίες της Α Α . Χίου μετά των οικογενειών τους και πλήθος πιστών.
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“ΨΗΛΟΙ ΚΑΙ ΚΟΝΤΟΙ 
ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μεγάλη υπήρξε η επιτυχία της τελετής λή
ξης μαθημάτων της Σχολής Χορού των παι
διών του προσωπικού της Δ/νσης Αστυνομί
ας Πειραιά που πραγματοποιήθηκε πρόσφα
τα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και περι
λάμβανε ένα “μουσικοχορευτικό ταξίδι” με 
τα παιδιά του Βρεφονηπιακού Σταθμού της 
Ελληνικής Αστυνομίας, χορευτική παράστα
ση με τίτλο “Ψηλοί και Κοντοί εν δράσει”, 
χορευτικό από τους νεοσσούς της Σχολής και 
απονομή επαίνων.

Την τελετή χαιρέτησε ο Δ/ντής της Δ/νσης 
Αστυνομίας Πειραιά Ταξίαρχος κ. Κωνστα
ντίνος Στεφάνής εξαίροντας τις προσπάθειες 
όλων των συντελεστών της Σχολής Χορού 
που κατάφεραν να την κάνουν γνωστή σ’ ό
λη την Ελλάδα.

Η πρωτότυπη χορευτική παράσταση “Ψη
λοί και Κοντοί εν δράσει”, σε κείμενα και 
σκηνοθεσία Λεωνίδα Τσίπη, χορογραφίες Η- 
λία Ολύμπιου, κουστούμια της Ρούλας 
Σκλαβούνου και μακιγιάζ της Κατερίνας Βα- 
σιλάκη, πέρασε πολλά ενδιαφέροντα μηνύ
ματα στο ακροατήριο που κατέκλυσε το Δη
μοτικό Θέατρο Πειραιά. Κεντρική ιδέα της 
καθ’ όλα επίκαιρης παράστασης ήταν οι δια
κρίσεις των ανθρώπων σε χρώματα, φυλές 
και θρησκείες που όταν παραμεριστούν, τότε 
οι κάτοικοι του πλανήτη μας θα μονιάσουν 
και θα πορευτούν σε ένα καλύτερο αύριο. Η 
υπόθεση της παράστασης περιστρεφόταν σε 
έναν παράξενο χορευτικό διαγωνισμό και 
μέσα από την πλοκή των έμμετρων διαλόγων 
μεταφέρθηκε το αισιόδοξο μήνυμα της εφι
κτής, τελικά, ειρηνικής συνύπαρξης όλων 
των ανθρώπων του πλανήτη, παρά τις όποιες 
διαφορές τους:

Πολύ ωραία όλα αυτά 
Μα για να βγάλω κρίση 
Πρέπει το μίσος των ψηλών 
Και των κοντών να σβήσει.

Ούτε ψηλοί, ούτε κοντοί
Θα χετε διακρίσεις
Αφού μπορείτε από κοινού
Να ‘χετε κυβερνήσεις
Αφότου αγκαλιαστήκατε και ήρθε η αγάπη
Ηρθε η κρίση η σωστή
Ωσάν της γης τ ’ αλάτι
Που πάει να πει σ ’ όλους εσάς
□τι υπάρχουν τρόποι
Να ζήσουμε ειρηνικά
Σ' αυτή τη γη οι ανθρώπου..

Οι “ρόλοι” της παράστασης ερμηνεύτηκαν 
με ξεχωριστή επιτυχία απο τους: Ματούλα 
Κωττάκη, Φωτεινή Βασιλάκη, Μαρία Σκλα
βούνου, Λεωνίδα Τσίπη, Χρήστο Ρεκούτη, 
Κώστα Κουκουράβα, Γιάννη Καραχάλιο και 
Κωνσταντίνο Ντζούφρα.

Με ξεχωριστό τρόπο και για μια ακόμα 
φορά έκλεψαν τις καρδιές και τα χειροκρο

τήματα των θεατών τα τρία χορευτικά τμή
ματα (εφήβων, παίδων και μικρών) της Σχο
λής που χόρεψαν δημοτικούς χορούς από ό
λα τα μέρη της πατρίδας μας. Στο τμήμα ε
φήβων χόρεψαν οι: Χαρίκλεια Αλεξανδρο- 
πούλου, Ειρήνη Αποστολάκη, Σταματία Γκι- 
λίτσα, Κωνσταντίνος Κουκουράβας, Ελένη 
Κωνσταντακοπούλου, Ματούλα Κωττάκη, 
Έλλη Οικονομάκου, Ευάγγελος Παπαπολί- 
της, Ασημούλα Παπαπολίτη, Χρήστος Ρε- 
κούτης, Ελένη Ρεκούτη, Γεώργιος Σακαγιάν- 
νης, Αλέξανδρος Σάσσαρης, Αντώνιος Σκλα- 
βούνος και Μαρία Σκλαβούνου. Στο τμήμα 
παίδων χόρεψαν οι: Παναγιώτης Ανδριανό- 
πουλος, Φωτεινή Βασιλάκη, Ρουμπινή Βασι
λείου, Σουλτάνα Βασιλείου, Ξένια Βλασακί- 
δου, Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, Ανδριάν- 
να Ζιάννα, Μαρία Ζιάννα, Βαρβάρα Ζιάννα, 
Ελένη Καρακουλάκη, Ιωάννης Καραχάλιος, 
Μαρία Ζωή Καρουζάκη, Βασιλική Κορέλη, 
Ευσταθία Κουτρούλη, Αναστάσιος Μαριό
λης, Κωνσταντίνος Ντζούφρας, Θεοδώρα 
Σκλαβούνου και Άρτεμις Σπύρου - Καρακώ- 
στα. Στο τμήμα μικρών χόρεψαν οι: Φιλάνθη 
Ανδριανοπούλου, Γεωργία Βλαμάκη, Ευγε

νία Βλαμάκη, Παναγιώτης Βλασακίδης, 
Κωνσταντίνος Βλασακίδης, Γεώργιος Δια- 
μαντόπουλος, Σάββας Καρακουλάκης, Αννα 
Καραχάλιου, Βαρβάρα Ζιάννα και Δήμητρα 
Κωνσταντακοπούλου.
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙ
ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων 
Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας 
πραγματοποίησε Έκτακτο Συνέδριο την 
24/25 Ιουνίου 2000, για την εξέταση θεμά
των που απασχολούν τους αποστράτους των 
Σωμάτων Ασφαλείας.

Το Συνέδριο οργανώθηκε στην Κατερίνη 
Πιερίας, από το Σύνδεσμο Αποστράτων Σω
μάτων Ασφαλείας Πιερίας, σε συνεργασία 
με το Δ.Σ. της ομοσπονδίας. Χάρη στις άρι- 
στες σχέσεις του Συνδέσμου Αποστράτων 
της Πιερίας και κυρίως του Προέδρου κ. Δη- 
μητρίου Παπαχρήστου και των άλλων μελών 
του Δ.Σ. με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ο 
Νομάρχης Πιερίας Γεώργιος Παπαστεργίου 
με δική του πρωτοβουλία έθεσε το Συνέδριο 
υπό την αιγίδα του και πέρα από την τιμή, ε- 
νίσχυσε και οικονομικά για την αρτιότερη 
οργάνωση και διεξαγωγή του Συνεδρίου, στο 
οποίο παρέστη και ο ίδιος συνοδευόμενος α
πό τον Αντινομάρχη κ. Δημήτριο Χριστο- 
γιάννη.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Δημάρ
χου Κατερίνης κ. Ιωάννη Αμοιρίδη, ο οποίος 
προσήλθε στο Συνέδριο συνοδευόμενος από 
τον Δημοτικό Σύμβουλο Υποστράτηγο ε.α. 
της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Γεώργιο Φριζε- 
λά. Η παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης 
στο Συνέδριο, υποδηλώνει και τη σημασία 
που έχουν οι στενές σχέσεις και η συνεργασί
α τοπικής αυτοδιοίκησης και Αστυνομίας 
στην καλύτερη αντιμετώπιση των θεμάτων 
που στοχεύουν στην ανάπτυξη της περιφέ
ρειας μέσα σε συνθήκες ασφαλείας και τάξε- 
ως.

Το Συνέδριο διεξήχθη σε παραλιακό ξενο
δοχείο της Ολυμπιακής Ακτής Πιερίας. Ετί- 
μησαν με την παρουσία τους εκτός από τον κ. 
Νομάρχη και τον Δήμαρχο, ο βουλευτής κ. 
Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, ο Γενικός Α- 
στυν. Διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας Υ
ποστράτηγος κ. Αθανάσιος Γκίτσας, ο οποίος 
παρέστη και ως εκπρόσωπος του Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Διευθυντής της 
Αστυν. Δ/νσεως Πιερίας Αστυν. Διευθυντής 
κ. Ιωάννης Λουΐζος, αντιπροσωπεία από εν ε- 
νεργεία αστυνομικούς και πολλοί απόστρατοι 
των Σ.Α. Πιερίας.

Ο πρόεδρος της Πανελληνίου Ομοσπονδί
ας Αποστράτων Αξιωματικών των Σ.Α. Τα- 
ξίαρχος της Χωροφυλακής ε.α. κ. Νικόλαος 
Κουτρουμπής μεταξύ άλλων αναφέρθηκε 
στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεται 
η Ελληνική Αστυνομία και ανέδειξε τα προ
βλήματα που αντιμετωπίζει και τις θυσίες 
του προσωπικού της στην καθημερινή μάχη 
για τη διασφάλιση συνθηκών ασφαλείας και 
τάξεως. Δήλωσε δε ότι ένας από τους βασι
κούς σκοπούς των Συνδέσμων Αποστράτων

των Σωμάτων Ασφαλείας είναι και η συμπα
ράσταση προς τους εν ενεργεία συναδέλ
φους, όταν αυτοί αδικαιολόγητα κατηγορού- 
νται και λοιδωρούνται κινητοποιώντας και 
την κοινή γνώμη όταν αυτό επιβάλλεται. Α
ναλύοντας τη θέση των αποστράτων στην 
κοινωνία ο κ. Κουτρουμπής επισήμανε ότι 
“ο αστυνομικός και μετά την αποστρατεία 
του διατηρεί την εθνική και κοινωνική ευθύ
νη. Η παιδεία του, το αίσθημα ευθύνης που 
καλλιεργήθηκε και αναπτύχθηκε εν υπηρεσί
α και οι ευαισθησίες που απέκτησε έναντι 
των εθνικών και κοινωνικών προβλημάτων, 
δεν του επιτρέπουν να είναι αδιάφορος και α
δρανής... έχει υποχρέωση να βρίσκεται εν ε- 
γρηγόρσει και να προσφέρει την πείρα και τις 
γνώσεις του, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο ”, 

Τα θέματα του Συνεδρίου ανέπτυξαν πέντε 
εισηγητές μέλη του Δ.Σ. της Πανελληνίου Ο
μοσπονδίας, ως εξής:

α) Ο Γεν. Γραμματέας κ. Θεόφιλος Αθα
νασίου εισηγήθηκε το θέμα “Οργάνωση και 
λειτουργία των Συνδέσμων Αποστράτων”, 

β) Ο Ειδικός Γραμματέας κ. Ιωάννης Κάπ- 
πος εισηγήθηκε το θέμα της Επικοινωνίας, 

γ) Το Μέλος του Δ.Σ. κ. Αθανάσιος Σια- 
μπανόπουλος εισηγήθηκε το θέμα των σχέ
σεων των αποστράτων με την Ελληνική Α
στυνομία,

δ) Το Μέλος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Σκλή- 
κας εισηγήθηκε το θέμα σχετικά με τα Α
σφαλιστικά Ταμεία Μ.Τ.Σ., Ε.Τ.Ε.Χ. και 
ΝΙΜΤΣ και

ε) Ο πρώτος Αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων 
Παπαναγιώτου εισηγήθηκε το θέμα σχετικά 
με το Μισθολόγιο - Συνταξιολόγιο. Οι ειση
γήσεις ήταν άρτιες από πάσης απόψεως και 
μετά το πέρας εδόθη ο λόγος σε όλα τα μέλη 
του Συνεδρίου που ζήτησαν να τοποθετη
θούν.
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ Π.ΕΝ.Α.Α.

Την 5.7.2000 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων γραφείων της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας τα οποία από τού- 
δε και στο εξής θα στεγάζονται σε χώρο εντός της Αστυνομικής Ακαδημίας επί της Λ. Μεσογείων 96.

Στην εκδήλωση παρέστη σύσσωμη η πολιτική και φυσική ηγεσία του Σώματος, εκπρόσωποι κομμάτων, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι συν
δικαλιστικών οργανώσεων και φορέων, ανώτατοι αξιωματικοί, οι πρόεδροι και γενικοί γραμματείς των πρωτοβαθμίων Ενώσεων όλης της 
χώρας και πολλοί συνάδελφοι.

“ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ” 
ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ 
ΑΑΝΙΑΣ - ΣΟΥΗΔΙΑΣ

Οι Υπουργοί Εξωτερικών Γ. Παπανδρέου 
και Γιόσκα Φίσερ συμμετείχαν μεταξύ 
100.000 αθλητών την 12 Ιουνίου στο “μαρα
θώνιο” δρόμο εγκαινίων της νέας γέφυρας 
που ενώνει την Κοπεγχάγη με τη Σουηδία.

Η συμμετοχή του κ. Παπανδρέου, είχε δι
πλή σημασία και αθλητική αλλά κυρίως συμ
βολική, εφόσον η Ελλάδα είναι πρωτεργάτης 
στην προσέγγιση μεταξύ των λαών της Ευ
ρώπης και δεν θα μπορούσε να απουσιάζει 
από μια τέτοια εκδήλωση.

Τον κ. Παπανδρέου, συνόδευε ως προπο
νητής ο ε.α. Υπαστυνόμος Δημ. Παπακων
σταντίνου, παλιός πρωταθλητής του στίβου 
που επί σειρά ετών αγωνιζόταν με την ομάδα 
στίβου της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ

Αγιασμός και επίσημη τελετή έναρξης 
λειτουργίας των παιδικών εξοχών της Ελλη
νικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε πρό
σφατα στον Άγιο Ανδρέα Αττικής.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Προϊστά
μενος του Κλάδου Διοικητικού του Αρχη
γείου Υποστράτηγος κ. Ηλίας Παπαευθυμί- 
ουο, ο Δ/ντής Προσωπικού του Αρχηγείου 
και Πρόεδρος του Ιδρύματος Εξοχών της 
Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχος κ. Χρή- 
στος Κολιάκης και η Δ/ντρια της Δ/νσης Δη
μοσίων Σχέσεων κ. Στυλιανή Σκουλάκη.
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ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΗ ΡΟΛΟ

Η ομάδα καλαθοσφαίρισης της Ελληνικής 
Αστυνομίας έλαβε πρόσφατα μέρος στους α
γώνες καλαθοσφαίρισης Ενόπλων Δυνάμε
ων και Σωμάτων Ασφαλείας 2000, που διε- 
ξήχθησαν στο κλειστό Γυμναστήριο Ρόδου.

Στους Ημιτελικούς νικήτριες ομάδες ανα- 
δείχθηκαν οι ομάδες του Στρατού Ξηράς και 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στον μικρό ημιτελικό νικήτρια αναδείχθη- 
κε η ομάδα του Πολεμικού Ναυτικού.

Στον τελικό νικήτρια αναδείχθηκε η ομά
δα του Στρατού Ξηράς με δεύτερη την ομά
δα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τους αγώνες παρακολούθησαν οι Αρχές 
του νησιού, πολλοί φίλαθλοι και αντιπροσω
πείες των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας. Στην φωτογραφία διακρίνονται 
μαζί με την ομάδα καλαθοσφαίρισης ο Γενι
κός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας 
Ν. Αιγαίου Ταξίαρχος κ. Νικόλαος Κρινής, ο 
Αστυν. Υποδ/ντής κ. Γεώργιος Λέκκας, οι 
Αστυνόμοι Α’ κ.κ. Αριστείδης Καρτάνος και 
Παρασκευάς Μήτσης, ο αρχηγός της ομάδας 
Αρχιφύλακας Νικόλαος Πανταζής και ο 
φροντιστής Π.Υ. Γεώργιος Βόλης.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ TAE KVVON DO 
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2000

Οι αγώνες Tae Kwon Do Ενόπλων Δυνά
μεων και Σωμάτων Ασφαλείας έτους 2000 
διεξήχθησαν στο κλειστό Γυμναστήριο των 
Μεγάρων τη 18η Ιουνίου. Η οργάνωση των 
αγώνων είχε ανατεθεί στο Γ ενικό Επιτελείο 
Αεροπορίας υπό την εποπτεία του Ανωτάτου 
Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμε
ων. Τα αποτελέσματα των αγώνων έχουν ως 
εξής: 1η η ομάδα του Στρατού Ξηράς, 2η η 
ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας, 3η η ομά
δα του Πολεμικού Ναυτικού, 4η η ομάδα του 
Πυροσβεστικού Σώματος, 5η η ομάδα της 
Πολεμικής Αεροπορίας και 6η η ομάδα του 
Λιμενικού Σώματος.

Αρχηγός της ομάδας της Ελλην. Αστυνομίας 
ήταν ο Δ/τής της Υ.Φ.Α.Α. Αστυνόμος Α' Χρ. 
Γούλας, προπονητής η Αστ/κας Μ. Καρπαθάκη 
και βοηθός ο Π.Υ. Κ. Νικολετόπουλος.

ΑΓΩΝΕΣ ΤΖΟΥΝΤΟ
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΕΤΟΥΣ 2000

Οι αγώνες Τζούντο Ενόπλων Δυνάμεων 
και Σωμάτων Ασφαλείας έτους 2000, 
πραγματοποιήθηκαν στο κλειστό Γυμνα
στήριο του ΜΕ.ΤΑ. της Αθήνας την 17η 
Ιουνίου.

Οι αγώνες διοργανώθηκαν από το Αρχη
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γείο του Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία 
με το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενό
πλων Δυνάμεων.

Ο αθλητές της Ελληνικής Αστυνομίας έ
λαβαν τις εξής θέσεις: ο Αστυφύλακας Ανα
στάσιος Φαφούτης ήρθε 3ος στην κατηγορί
α των 100 κιλών, ο Αστ/κας Σταύρος Μπαϊ-

λης ήρθε 3ος στην κατηγορία των 81 κιλών, 
ο Αστυφύλακας Χρήστος Ζέρβας ήρθε 2ος 
στην κατηγορία των 90 κιλών, ο Αστυφύλα
κας Αναστάσιος Λουρίδας ήρθε 3ος στην κα
τηγορία των 90 κιλών και ο Αστυφύλακας 
Κωνσταντίνος Καρτσάκης 2ος στην κατηγο
ρία των -66 κιλών.
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στο κεντρικό γήπεδο του Ο.Α.Κ..Α. διεξήχθη πρόσφατα ο τελικός αγώνας του "Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Αστυνομικών Υπηρεσιών Ν. Αττικής 
Βοιωτίας, Κορινθίας", μεταξύ των ομάδων της Υπηρεσίας Ασφάλειας Προέδρου Κυβερνήσειος και της Α.Δ. Βοιωτίας. Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της 
Α.Δ. Βοιωτίας. Το κύπελλο απένειμε στη νικήτρια ομάδα ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Πλάκας.

ΖΩΗ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ: ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

Μεγάλες και σημαντικές είναι οι επιτυχίες της 
15χρονης Ζωής κόρης του Ταξιάρχου Αναστά
σιου Δημοσχάκη, Διευθυντή της Γ.Α.Δ. 
Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας η οποία τα τελευ
ταία χρόνια καταρρίπτει συνεχώς τα ρεκόρ στην 
κολύμβηση σε πανελλήνιο, βαλκανικό και ευρω
παϊκό επίπεδο.

Η Ζωή σαρώνει τα μετάλλια στα πρωταθλήμα
τα παγκορασίδων και κορασίδων και αποτελεί έ
να ισχυρό χαρτί του ελληνικού αθλητισμού σε διε
θνές επίπεδο.

Πρόσφατα, στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα

κατηγοριών και OPEN, Πανευρωπαϊκό και Βαλ
κανικό εφήβων νεανίδων πέτυχε όρια συμμετο
χής και αναμένεται με κάθε βεβαιότητα πως θα 
κάνει για άλλη μια φορά το θαύμα πετυχαίνο
ντας τα ολυμπιακά όρια συμμετοχής καθόσον 
στο τελευταίο πρωτάθλημα της Βιέννης δεν ά
φησε περιθώρια για αμφιβολίες σημειώνοντας 
χρόνους εκπληκτικούς στα 200 και 400 μέτρα ε
λεύθερο.

Έτσι αποφασίστηκε από την Ελληνική Κο- 
λυμβητική Ομοσπονδία Φιλάθλου (Ε.Κ.Ο.Φ.) 
να συμπεριληφθεί στην αποστολή, προκειμένσυ

να συμμετάσχει στην προσεχή Ολυμπιάδα στις 
σκυταλοδρομίες 4χ200 ελεύθερο και 4χ100 ε
λεύθερο.

Εμείς της ευχόμαστε να δικαιώσει τη φήμη της 
ως “κρις - κραφτ” της πισίνας και να γυρίσει από 
το Σίδνει έχοντας τιμήσει τα ελληνικά χρώματα 
και προσθέσει ακόμα ένα μετάλλιο στη συλλογή 
της □

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΙΑΜΙΙΟΥΚΙΛΗΣ
Συνοριακός Φύλακας

ΧΤΟ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Γεννήθηκε το 1970 στο 
Αργος Ορεστικό. Φοίτησε 
στο Πανεπιστήμιο Θράκης 
και ολοκλήρωσε τις σπου
δές στο ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής 
το 1994. Υπηρέτησε ως Δό
κιμος Έφεδρος Ανθυπολο- 
χαγός στο Στρατό Ξηράς. 
Κατατάχθηκε στο σώμα της 
Ελληνικής Αστυνομίας ως 
Συνοριακός Φύλακας στις 
22.1.99 και αφού εκπαιδεύ- 
θηκε στο Κέντρο Εκπαίδευ
σης Συνοριακών Φυλάκων 
Τσοτυλίου Κοζάνης, τοπο
θετήθηκε στο Τμήμα Συνο
ριακής Φύλαξης Νεστορίου 
Καστοριάς στις 24.5.99, ό
που υπηρέτησε μέχρι το θά
νατό του, στις 28.6.00.

Τη νύκτα της 27 προς 28 
Ιουνίου, ο Συνοριακός Φύ
λακας Ιωάννης Παμπουκί- 
δης μαζί με άλλους τρεις συ
ναδέλφους του, εκτελώντας 
διατεταγμένη υπηρεσία ε
ποχούμενης περιπολίας, εί
χαν στήσει ενέδρα για τον ε
ντοπισμό και τη σύλληψη λαθρομετα
ναστών στην αγροτική περιοχή του 
Αργους Ορεστικού. Λϊγο μετά τις μία 
το πρωί της 28ης Ιουνίου, αντελήφθη- 
σαν ομάδα τεσσάρων Αλβανών λα
θρομεταναστών που κινούνταν πεζοί 
προς το εσωτερικό της χώρας.

Στην προσπάθειά τους να τους συλ- 
λάβουν και κατά την καταδίωξη που 
επακολούθησε, δέχθηκαν πυρά από 
πολεμικό όπλο τύπου Kalasnikov, με 
αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Ο παθών μεταφέρθηκε με ασθενο
φόρο στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσο
κομείο Καστοριάς, όπου διαπιστώθη
κε ο θάνατός του, που σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις των ιατρών επήλθε από α
κατάσχετη αιμορραγία, λόγω ρήξης 
κεντρικής αρτηρίας του αριστερού 
μηρού.

Οι δράστες διέφυγαν τη σύλληψη. 
Σε έρευνα που ακολούθησε στο χώρο 
της συμπλοκής, βρέθηκαν το όπλο του 
φόνου, μία πτυσσόμενη ξιφολόγχη και 
τρεις σάκοι που περιείχαν χασίς συνο
λικού βάρους 45 περίπου κιλών.

Η κηδεία του άτυχου συνάδελφου έ
γινε στις 29 Ιουνίου στο Αργος Ορε
στικό. Στην νεκρώσιμη ακολουθία πα
ρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Δημ. Τάξης κ. Δημήτριος 
Ευσταθιάδης, ο Αρχηγός της Ελληνι
κής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Ιω
άννης Γ εωργακόπουλος, ο Γ ενικός Α
στυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας Υποστράτηγος 
κ. Χρήστος Αίβανος, ο Αστυνομικός 
Διευθυντής Καστοριάς κ. Γρηγόριος 
Μαργώνης, ο Αντινομάρχης Καστο
ριάς κ. Κων. Αιάντσης, Δήμαρχοι της 
περιοχής, συγγενείς, φίλοι και συνά
δελφοι του εκλιπόντος.

Συγκινητικός ήταν ο α
ποχαιρετισμός των συνα
δέλφων του: 

“.. .Σ υ γ κ ε ν τ ρ ω θ ή κ α μ ε  
στον τόπο που σε γέννησε 
για να σε αποχαιρετήσου- 
με. Μ ε  μεγάλο πόνο και α
πέραντη θλίψη ήρθαμε να 
σου αποδώσουμε φόρο τι
μής και τον τελευταίο α
σπασμό. Ο  δρόμος που  
διάλεξες δεν ήταν στρωμέ
νος μ ε  άνθη. Οταν ένας  
δρόμος δύσβατος, γεμάτος 
σκληρούς αγώνες, αυτοθυ
σία και αυταπάρνηση.

Η ταν ένας δρόμος που α
παιτούσε υψηλό αίσθημα  
ευθύνης, εντιμότητα, αξιο
πρέπεια, θάρρος, ψυχική  
ευγένεια  αλλά προπαντός  
απέραντη αγάπη για το συ
νάνθρω πο. Κ ι εσύ, όσο  
καιρό ήσουν μ α ζί μας, έκα
νες όλους να σε εκτιμήσουν 
και να σε αγαπήσουν γιατί 

ο ευγενικός χαρακτήρας σου, 
το χαμόγελο και η πραότητα που σε χ α 
ρακτήριζαν φανέρωναν μια άδολη και 
καλοπροαίρετη ψυχή.

Ησουν ακέραιος και ευθύς, έντιμος 
μ ε πνεύμα δικαιοσύνης και ανθρωπιάς, 
συγκαταβατικός.

Η σουν εργατικός, πειθαρχημένος και 
προσηλωμένος στο καθήκον.

Στα  30 μόλις χρόνια σου, ενώ η ζωή 
σου χαμογελούσε και σου υποσχόταν τα 
πάντα, το νήμα της κόπηκε τραγικά και 
απρόσμενα. Η  ανεξιχνίαστη βουλή του 
Κυρίου ήταν να σε καλέσει στη χορεία  
των εκλεκτώ ν του. Α υτό ας είναι το 
βάλσαμο παρηγοριάς για όλους μας.

Το χώ μα της εύανδρης γης της Κ α
στοριάς, που ζηλότυπα θα σε δεχτεί 
στην αγκαλιά του, ας είναι ελαφρύ. 
Α ιω νία σου η μνήμη... ” □
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ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ ΖΑΝΤΟΛΑΣΤΙΧΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 

ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Καραθεοδωρή 31 & Γ Βλάχου ·  Ν Ψυχικό 
τηλ.: 67.46.300 - 67.22.236

π η λ ίια ο  α σ τ υ φ υ λ ά κ ω ν  γ 
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19950
Επίσης,

ν'έ τ ο ιμ ε ς  σ τ ο λ έ ς  
νδ ια κ ρ ιτ ικ ά  
νόλα  τα  α ξεσ ο υ ά ρ
Αποστολές σ’ όλη την Ελλάδα 
με αντικαταβολή
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ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ
Κ. ΟΥΡΑΝΗ 4, (ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΠΝ-ΠΕΝΤΑΓΟΝΟ) 
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ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 

400 μ. από το σταθμό του μετρό ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
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Γυαλιά Οράσεως-Γυαλιά Ηλιου 

Φακοί Επαφής-Εγχρωμοι Φακοί 
Ειδικές Παραγγελίες 

Παιδικό Τμήμα
2 0 %  ΕΚΠΤΩ ΣΗ

Optic Design
Γωγώ Τσιμπερδώνη

Πτυχιούχος Οπτικός

Ιερά  Οδός 270 -12242 Αιγάλεω  
Τηλ.: 53 .10 .407  - 59 .00 .735 - FAX: 58 .19 .195

Δ Ε Κ Τ Α  Ο Λ Α  Τ Α  Τ Α Μ Ε Ι Α



“Ο κόσμος ε ίνα ι ένα  β ιβ λ ίο  και εκείνο ι ττον δεν τα ξ ιδ εύ ο υ ν  δ ια β ά ζο υ ν  μ ό ν ο ν  μ ια  σ ελ ίδ α ”
Ά γιος 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” συνεχίζει και αυτό το μήνα να σας ταξιδεύει στους θαλασσινούς δρόμους 

της πατρίδας μας και σας βοηθά να ανακαλύψετε τις πιο μαγευτικές γωνιές της χώρας μας.
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Δωδεκάνησα

π ό 
εδώ 
ξεκι- 
ν ο ύ ν  
οι δρό
μοι για 
τη γνωρι
μία με το 
νησί. Μια 
δ ι α δ ρ ο μ ή  
που σας προ
τείνουμε είναι: 
Θέρμες Καλλι
θέας - Φαληράκι, 
από όπου θα ανε-

Ο επισκέπτης, είτε γνωρίσει 
την κοσμοπολίτικη Ρόδο είτε 
την απομακρυσμένη Μεγίστη, 
διαπιστώνει ότι η πανάρχαια ι
στορία των Δωδεκανήσων - 
που είναι βέβαια περισσότερα 
από δώδεκα- συνδέεται με ένα 
εξίσου ελκυστικό παρόν. Θα 
περιπλανηθεί στα κάστρα και 
τα παλάτια της Ρόδου, στα ε
ρείπια του Ασκληπιείου στην 
Κω, το όμορφο νησί του Ιππο
κράτη, θα ανακαλύψει τους 
λαογραφικούς θησαυρούς της 
Καρπάθου, το ιστορικό μονα
στήρι της Πάτμου, θα γοητευ- 
θεί από το νησί των σφουγγα
ράδων, την Κάλυμνο. Ψυχή και 
μάτια θα χορτάσουν από τη 
μαγεία τους.

Ρόδος: Το καταπράσινο νησί 
του ήλιου με τις απέραντες α
σημένιες ακρογιαλιές, τα κο
σμοπολίτικα παραθεριστικά 
κέντρα και τις ήσυχες γωνιές, 
είναι ιδανική για διακοπές. 
Σταυροδρόμι πολιτισμών με
πανάρχαια ιστορία, συγκε
ντρώνει τα ενδιαφέρον χιλιά
δων επισκεπτών. Πρωτεύουσα 
και λιμάνι είναι η Ρόδος, από 
τις ομορφότερες πόλεις του κό
σμου, με το καλοδιατηρημένο 
ισχυρό βυζαντινο-μεσαιωνικό 
κάστρο, τα αρχαία ερείπια, 
τους βυζαντινούς ναούς, τα ιπ- 
ποτικά κτίρια, όλα μέ
σα στο πράσι
νο. Α-
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βείτε στις Καλυθιές, επιστρέ
φετε στον κεντρικό δρόμο 
προς Κολύμπια, στρίβετε δεξιά 
για τις Επτά Πηγές. Συνεχίστε 
για Αρχίπολη - Ελεούσα, ανε
βείτε στον Προφήτη Ηλία με 
τα αιωνόβια δένδρα και κατε- 
βείτε από το Σάλακο για να ε- 
πισκεφθείτε την Κάμειρο. Στη 
διαδρομή προς την πόλη θα 
συναντήσετε την παράκαμψη 
για την κοιλάδα με τις πετα
λούδες. Επιστρέφοντας στην 
Ιαλυσό, στρίψτε για Φιλέρημο, 
την ακρόπολη της Ιαλυσού με 
τα αρχαία και τα μεσαιωνικά 
μνημεία. Καινούργιος δρόμος 
από το αεροδρόμιο οδηγεί στο 
Φαληράκι μέσω Παστίδας. Στη 
διαδρομή προς τη Λίνδο θα 
γνωρίσετε τον Αρχάγγελο και 
τη Μονή Τσαμπίκα. Κατεβαί
νοντας μέσω Μαλώνα για να 
δείτε το κάστρο Φαρακλού, 
κολυμπήστε στο Χαράκι και 
μετά ανεβείτε στη Λίνδο. Από 
εκεί επιχειρήστε μια γνωριμία 
με το νότιο τμήμα του νησιού. 
Από το Λάρδο ανεβαίνετε στα 
Λάερμα για να επισκεφθείτε τη 
Μονή Θάρρι. Επιστρέφετε και 
προχωρήστε από το Γεννάδι 
προς Κατταβία, για να πάτε 
στο Πρασονήσι με την απέ
ραντη αμμουδιά. Α
πό εκεί πάρ-

Σκιάδ ι  
και ανεβείτε 

στο Μονόλιθο με το ε
ντυπωσιακό κάστρο. Από εδώ 
συνεχίζετε προς Σιάνα, παρα
κάμπτετε προς Άγιο Ισίδωρο, 
περνάτε από τη Μονή Αρταμί- 
τη, ανεβαίνετε στον Έμπωνα

π α ρ α θ α 
λάσσιο δρόμο για 

να επισκεφθείτε τη Μονή



με τα καλά κρασιά και στην 
Κρητηνία με το κάστρο, και 
βγαίνετε στη Σκάλα Καμείρου.

Κως: Είναι το νησί του Ιπ
ποκράτη, καταπράσινο, με υ
γιεινό κλίμα, εύφορο έδαφος, 
εκτεταμένες αμμουδιές. Είναι 
το νησί όπου λατρεύτηκαν 
προπάντων ο Ασκληπιός και ο 
Κυπαρίσσιος Απόλλωνας. Οι 
φυσικές ομορφιές, τα μνημεία 
της ιστορίας και η ζωντανή πα
ράδοση συγκεντρώνουν το εν
διαφέρον των πολυπληθών πα
ραθεριστών που καταφτάνουν 
κάθε χρόνο. Ξεκινώντας την 
περιήγηση από την πρωτεύου
σα της Κω, μια πόλη σχεδια
σμένη από τους Ιταλούς μετά 
τους σεισμούς του 1933 με 
φαρδείς δρόμους, ανοιχτές 
πλατείες δενδροστοιχίες και ε
ντυπωσιακά κτίρια, επισκε- 
φθείτε τα ορεινά χωριά του Α- 
σφενδιού στις παρυφές της ψη
λότερης κορυφής του νησιού 
και του όρους Δίκαιο. Ο α- 
σφάλτινος δρόμος στρίβει από 
το Ζηπάρι. Από εδώ πηγαίνετε 
στο Τιγκάκι. Ακολουθώντας 
νοερά τη ραχοκοκαλιά του νη
σιού ανεβείτε στο όμορφο Πυ- 
λί και συνεχίστε την πορεία για 
το παλιό χωριό με το κάστρο 
και τις ενδιαφέρουσες παραλί
ες. Η παραλία του είναι το 
Μαρμάρι με τη μοναδική του
ριστική ζώνη. Στη συνέχεια εί

γ α ί ο υ .
Οι φυσικές 
της καλλονές - 
σπήλαια, όμορφες α
κρογιαλιές, παρθένα φύση- 
την κάνουν ένα μικρό παράδει
σο. Είναι γνωστή ως το νησί μ ε - 
των σφουγγαράδων, μιας και γάλο μέ

ρα, 
κ ε 

ν τ ή 
μ α τ α  

του 9ου 
αιώνα και 

άλλα πολύ
τιμα αντικεί

μενα, ενώ η βι
βλιοθήκη της πε

ριλαμβάνει περγα
μηνές, πατριαρχικά 

σιγίλια, χειρόγραφα 
και σπάνιες εκδόσεις 

βιβλίων. Από την Πάτμο 
μπορείτε να πάτε εύκολα 

στο Αγαθονήσι, μικρό νησά- 
κι με καλές παραλίες, ιδανικό 

τόπο για όσους θέλουν να ξε-

ναι η Αντιμάχεια, που αποτελεί 
κόμβο για το Μαστιχάρι, λιμα- 
νάκι που συνδέει το νησί με 
την Κάλυμνο, και την Καρδά- 
μαινα από όπου μπορείτε να 
πάτε στη Νίσυρο. Καταλήγε
τε στην Κέφαλο, αρχαιότα
τη πρωτεύουσα του νη
σιού.

Κάλυμνος: Κά
στρα, κατάλοιπα ο
χυρώσεων, αρχαιο
λογικά ευρήματα, 
εκκλησίες, μαρ
τυρούν τη συ
νεχή παρου
σία της Κα- 
λύ  μ ν ο υ  
στο χώ
ρο του 
Α ι -

ρος των κατοίκων ασχολείται 
με τη σπογγαλιεία.. Το έδαφος 
είναι ορεινό. Ανάμεσα στα υ
ψώματα σχηματίζονται δύο εύ
φορες κοιλάδες, όπου έχουν α
ναπτυχθεί οι σημαντικότεροι 
οικισμοί, Κάλυμνος, Πόθια και 
Βαθύ.

Πάτμος: Τα κάτασπρα σπί
τια της με τις καμάρες, που α- 
νάμεσά τους ξεπετάγονται μι
κρές εκκλησιές και καπετανό- 
σπιτα και διακόπτονται από 
στενά δρομάκια, πεζούλια και 
πλατείες με θέα στο Αιγαίο, α
γκαλιάζουν τον περίβολο του
καστρομονάστηρου και στη 
συνέχεια ξεχύνονται στις πλα
γιές του λόφου, στην κορυφή 
του οποίου υψώνεται μεγαλό
πρεπο το Μοναστήρι. Περιτρι
γυρίζεται από τείχος με επάλ
ξεις και περιλαμβάνει το καθο
λικό και άλλα πέντε παρεκκλή
σια. Στο θησαυροφυλάκιό της 

φυλάγονται βυζαντινές 
και μεταβυζαντινές 

εικόνες, δι
σκοπό-
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χάσουν για λίγο το μοντέρνο 
τρόπο ζωής.

Αέρος: Ανάμεσα στην Πά- 
τμο και στην Κάλυμνο βρίσκε
ται η Λέρος, το νησί με τους 
πολλούς λόφους και τις μικρές 
εύφορες πεδιάδες ανάμεσά 
τους, τους συχνά κατάφυτους 
βαθείς κόλπους και τις όμορ
φες ακρογιαλιές. Το ιδιαίτερα 
σημαντικό βυζαντινό κάστρο 
διατηρείται στη μορφή που 
του έδωσαν οι Ιωαννίτες τον 
14ο αιώνα.. Στο εσωτερικό 
του σώζεται η εκκλησία της 
Παναγίας του Κάστρου. Το 
Λακκί, το λιμάνι του νησιού, 
θεωρείται ένα από τα μεγαλύ
τερα φυσικά λιμάνια της Με
σογείου.

Λειψοί: Είναι ένα σύμπλεγ
μα νησιών ανάμεσα στην Πά- 
τμο και τη Λέρο. Το μεγαλύτε
ρο φιλοξενεί τον μοναδικό οι
κισμό. Χαμηλοί λόφοι, μικρές 
κοιλάδες με ελιές και αμπέλια, 
και δαντελωτές ακτές με άμμο 
ή βότσαλα συνθέτουν το ανά
γλυφο του νησιού. Διάσπαρτα 
μοναστήρια μαρτυρούν την 
πλούσια θρησκευτική παράδο
ση. Θα εντυπωσιαστείτε από 
τη ζεστή φιλοξενία, τα κρυ
στάλλινα νερά, τη γευστική 
κουζίνα με τα φρέσκα θαλασ
σινά αλλά και τις συχνές πολι
τιστικές εκδηλώσεις.

Νίσυρος: Σχηματίστηκε α
πό εκρήξεις ηφαιστείου. Βρί
σκεται στο κέντρο των Δωδε
κανήσων και είναι προστα- 
τευόμενη ως ιδιαιτέρου φυσι
κού κάλλους. Στη Νίσυρο δέ
νουν ιδανικά η φύση, το ένδο
ξο ιστορικό παρελθόν, η πολι
τιστική παράδοση. Το ηφαί
στειό της με τους επισκέψι- 
μους κρατήρες, τη μυρωδιά 
και την ποικιλία των χρωμά
των, σας μεταφέρουν σε άλ
λους πλανήτες. Τα χωριά της 
γραφικά, η Παναγιά η Σπηλια
νή, τα μοναστήρια της, τα ια
ματικά λουτρά, τα μονοπάτια 
και οι εξοχές της την κάνουν 
μοναδική. Καθαρές θάλασσες, 
ψάρεμα, ξεκούραση, θαλασσι
νά και τοπικές νοστιμιές στη 
διάθεσή σας.

Χάλκη: Το γραφικό αυτό 
νησάκι, άγνωστο για χρόνια 
στους πολλούς, αποκτά σήμε
ρα όλο και περισσότερους φα
νατικούς επισκέπτες. Οι θαυ
μάσιες φυσικές του ομορφιές,

παρθένες έως σήμερα αλλά 
και η διατήρηση του 
παραδοσιακού του

νιου αποκαλύπτονται σκε
λετοί ανθρώπων που έ- 

ζησαν 5000 χρόνια 
π.Χ. Αισθητική έκ

πληξη το ηλιοβα
σίλεμα στο συ

γ κ λ ο ν ι σ τ ι κ ό  
τοπίο της μο

νής του Α
γίου Πα- 

ντελεή- 
μονα.

χρώματος 
ναι θέλ- 
γ η -

ει-

Κάρ- 
παθος: Υ

ψώνεται αγέρω
χα ανάμεσα στην 

Κρήτη και τη Ρόδο, κατα
μεσής στο Καρπάθιο Πέλαγος.

για ό
σους ε
π ι ζ η τ ο ύ ν  
να ξανα- 
βρούν τη γνή
σια πλευρά της 
Ελλάδας. Από την 
άλλη, η ανακήρυξή
του σε νησί της ειρή
νης και της φιλίας διε
θνώς έχει δώσει νέα ώθη
ση στη ανάπτυξή του.

Τήλος: Το νησί που κρύβει 
καλά τα μυστικά και τις ομορ
φιές του. Παραμένει γραφικό 
και ανόθευτο ακόμα και σήμε
ρα, μαγνητίζοντας τους λά- 
τρεις των εξερευνήσεων. Κα- 
ταπράσινοι κάμποι, επιβλητικά 
βουνά, καθαρές μικρές παραλί
ες και εκπλήξεις, όπου κι αν 
πας. Στο σπήλαιο Χαρκαδιό 
βρέθηκαν οστά νάνων ελεφά

ντων 
από το 
8 0 0 0 
π.Χ., στον 
κόλπο του 
Αγίου Αντω-
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Τούτο το νησί, αδιάφθορο από 
την εξέλιξη και την τουριστι- 
κοποίηση, επιβάλλεται στον ε
πισκέπτη και τις μαγευτικές 
του ιδιαιτερότητες. Οι συχνές 
και απρόσμενες αλλαγές του 
τοπίου -από τα πιο απόκρημνα 
βουνά ως τα κρυφά ακρογιά
λια- αρκούν για να γοητέψουν 
τις αισθήσεις. Στα παραδοσια
κά χωριά του με τους φιλόξε
νους ανθρώπους, τους τραγου
διστές, τους χορευτές, νοιώ
θεις το χρόνο μερικές φορές 
σταματημένο σε άλλες εποχές. 
Η Όλυμπος είναι το βορειότε
ρο χωριό της. Χτισμένη σε ο
ρεινή τοποθεσία εντυπωσιάζει 
με τη γραφικότητα των πα
ραδοσιακών σπιτιών, 
τους ανεμόμυλους 
και τη βυζαντι
νή εκκλη-

κτές και 
λιγοστές

π α ρ α 
λίες.

Αυ-

που κά
νει όμως 
την Όλυ
μπο να ξεχω
ρίζει είναι ο λαϊ
κός της πολιτισμός που παρα
μένει ακέραιος. Η τοπική γυ
ναικεία φορεσιά, το αρχαιό- 
τροπο γλωσσικό ιδίωμα και οι 
ονομαστές διασκεδάσεις με τα 
παραδοσιακά όργανα, τα αυ
τοσχέδια δίστιχα, κερδίζουν 
τους περιηγητές που αποζη
τούν τη γνησιότητα.

Αστυπάλαια: Μοιάζει με 
δυο νησιά ενωμένα με μια λου
ρίδα γης, πλάτους μόλις εκατό 
μέτρων. Νησί ορεινό με ακτές 
που σχηματίζουν πολλούς γρα
φικούς κολπίσκους. Κυριότε-

ρωσης 
του κά

στρου. Τα υπό
λοιπα κατηφορί

ζουν στην πλαγιά και 
φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. 

Στον αυχένα του λόφου, μια 
σειρά ανεμόμυλων συμπληρώ
νει τη γραφική εικόνα. Κάτω 
από το κάστρο υψώνεται η Πα
ναγιά η Πορταϊτισσα, μια από 
τις ομορφότερες εκκλησίες 
των Δωδεκανήσων.

Σύμη: Όμορφο και ορεινό 
νησί, στο οποίο σύμφωνα με 
την παράδοση γεννήθηκαν οι 
τρεις Χάριτες. Στο εσωτερικό 
του δημιουργούνται μικρές 
κοιλάδες, ενώ οι ακτές του άλ
λοτε είναι απότομες και βρα
χώδεις και άλλοτε αμμουδερές 
με μικρούς κολπίσκους. Τα 
σπίτια της Σύμης είναι βαμμέ
να με ζεστά χρώματα, έχουν ε
ξώστες και κεραμιδένιες στέ

είναι το Φρυ, 
χτισμένο στο γρα

φικό κόλπο της Μπού
κας.

Τα παλιά πέτρινα σπίτια του 
απλώνονται αμφιθεατρικά 
στην πλαγιά και φτάνουν μέχρι 
τη θάλασσα. Στον Εμπορείο α
ξίζει να επισκεφθείτε την πολύ 
όμορφη εκκλησία της Γέννη
σης της Παναγίας.

Καστελόριζο (Μεγίστη): 
Το ανατολικότερο νησί του 
Αιγαίου. Το όνομά του οφεί
λεται στο Κόκκινο Κάστρο, 
που χτίστηκε από τους Ιωαν- 
νίτες ιππότες. Ο μοναδικός 
οικισμός είναι χτισμένος αμ
φιθεατρικά στα ριζά ενός λό
φου, αγκαλιάζοντας τις τρεις 
πλαγιές του κόλπου. Τα ό
μορφα διώροφα νεοκλασικά 
σπίτια με τα χρωματιστά 
πορτοπαράθυρα και οι μεγα
λόπρεποι τρούλοι των εκ
κλησιών μαρτυρούν τον 
πλούτο του νησιού στο πα
ρελθόν.

Αξίζει να επισκεφθείτε το 
ιδιαίτερα όμορφο ενάλιο 
σπήλαιο του Παραστά, από

ρος οικισμός η Χώρα, αμφιθε
ατρικά χτισμένη σε λόφο. Στην 
κορυφή του δεσπόζει ο συμπα
γής αυστηρός όγκος του Ενετι- 
κού Κάστρου. Τα μικρά, τετρά
γωνα σπίτια, βαμμένα άσπρα, 
κολλημένα το ένα στ’ άλλο με 
χρωματιστές πόρτες και παρά
θυρα, ακολουθούν τη φορά του 
λόφου. Αυτά που βρίσκονται 
στο ψηλότερο σημείο σχη
ματίζουν με την εξω
τερική πλευρά των 
τοίχων τους 
μέρος της 
ο χ ύ -

τ
Π ρ ω -

ε ύ ο υ σ α

Κάσος: Είναι το νοτιό
τερο νησί των Δωδεκα

νήσων. Πρώτοι κά
τοικοί της θεωρού

νται οι Φοίνικες. 
Νησί ορεινό με 

απότομες α-

γες. Πολλά διατηρούν νεοκλα
σικά διακοσμητικά στοιχεία 
στις πόρτες και στα παράθυρά 
τους. Το εσωτερικό τους είναι 
διακοσμημένο με πολλά ξυλό
γλυπτα. Στο ψηλότερο σημείο 
της Χώρας σώζεται το κάστρο 
των Ιωαννιτών Ιπποτών. Επί
σης, σημαντικό αξιοθέατο εί
ναι το μοναστήρι του Ταξιάρχη 
Μιχαήλ του Πανορμίτη, στα 
νοτιοδυτικά του νησιού, σε το

ποθεσία που συνδυάζει βου
νό και θάλασσα.

τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα. 
Έ ξι μίλια δυτικά βρίσκεται η 
Ρω και πέντε μίλια νοτιανα- 
τολικά η Στρογγύλη, με ό
μορφες αμμουδιές.

Νησιά
Βορείου Αιγαίου

Ταξίδι στην ομορφιά, την 
παράδοση, τη φιλοξενία. Στα 
νησιά του Βορείου Αιγαίου 
μυριάδες εκπλήξεις περιμέ
νουν τον επισκέπτη. Το πράσι
νο που δένει με το μπλε της θά
λασσας, οι πανέμορφες παρα
λίες, τα αρχοντικά και τα κά
στρα, τα γραφικά λιμανάκια 
συνθέτουν εικόνες μοναδικές. 
Στιγμές της ιστορίας και ενός 
πολιτισμού χιλιετιών αποτυ- 
πώνονται στα αρχαία και τα 
κάστρα τους. Παρά την τουρι
στική ανάπτυξη των τελευταί
ων χρόνων, η φιλοξενία παρα
μένει ζεστή, οι παραδόσεις ζω
ντανές. Διασκέδαση, υπέροχες 
γεύσεις, αξέχαστες εμπειρίες 
και πολλές γωνιές ανέγγιχτες 
ακόμα προσφέρουν γαλήνη και 
ηρεμία και σας περιμένουν για 
να σας κλέψουν την καρδιά.

Λέσβος: ταξίδι στην αστεί
ρευτη ομορφιά της αιγιοπελα- 
γίτικης φύσης. Κατακάθαρη 
θάλασσα, αμμουδιές, μαγευτι
κοί κόλποι, γραφικοί ορμίσκοι, 
θερμοπηγές, ατελείωτοι ελαιώ
νες και πευκοδάση. Νιώστε το 
δέος της δημιουργίας του κό
σμου, ακολουθώντας τα μονο
πάτια της λάβας στο μοναδικό 
απολιθωμένο δάσος της. Θαυ
μάστε τον πολιτισμό και την 
παράδοσή της στα αρχαία μνη
μεία, τα μεσαιωνικά κάστρα, 
τα μουσεία, τις βυζαντινές εκ- 
κλησιές και τα μοναστήρια, τα 
παλιά αρχοντικά και τα παρα
δοσιακά χωριά της. Απολαύ
στε τους θαλασσινούς μεζέδες 
και το φημισμένο ούζο της.

Λήμνος: Μυστηριώδης, η
φαιστειογενής, γεμάτη άγρια 
ομορφιά. Γεωλογικά παιχνιδί- 
σματα στεριάς και θάλασσας, 
ειδυλλιακό τοπίο που σαγηνεύ
ει, απίθανα ηλιοβασιλέματα. 
Αμμουδερές παραλίες, κρυ
στάλλινα νερά, σπηλιές, θερ
μοπηγές. Αμπελώνες, παραδο
σιακά λιθόκτιστα σπίτια, πλα
κόστρωτα σοκάκια. Τόπος με ι
στορία και πολιτισμό που χά-
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νεται στους αιώνες. Το κατα
μαρτυρούν άλλωστε ο αρχαιό
τερος προϊστορικός οικισμός 
της Ευρώπης, η Πολιόχνη, η 
αρχαία Ηφαίστεια, το ιερό των 
Κάβειρων. Υπάρχουν ακόμα οι 
υγρότοποι Αλυκής - Χορταρο
λίμνης με πλούσια, μοναδική 
ορνιθοπανίδα καθώς και πλού
σια χλωρίδα. Το λημνιό κρασί, 
το μελίχλωρο τυρί, το θυμαρί
σιο μέλι, το ούζο διπλής από
σταξης θα σας μείνουν αξέχα
στα.

Χίος: Η μαστίχα και τα άνθη 
της ευωδιάζουν. Τα ακρογιάλια 
της γοητεύουν. Η αρχοντιά και 
ο πολιτισμός της κυριαρχούν. 
Εδώ το βαθύ μπλε της θάλασ
σας συναντά το πράσινο των 
δέντρων σε απόσταση αναπνο
ής. Εδώ οι καταπράσινες κοι
λάδες αγκαλιάζουν τα πανέ
μορφα χωριά. Μακραίωνη η ι
στορία της . Πολύχρωμα σπί
τια, ψαροκάικα και δίχτυα α
πλωμένα στο παλιό λιμάνι. 
Στον Κάμπο πετρόχτιστα αρ
χοντικά με καταπράσινους κή
πους και προρτοκαλεώνες. 
Φραφικά ψαροχώρια όπως ο 
Βροντάδος, ο Παντοκιός και ο 
Λαγκαδάς. Όμορφες παραλίες 
στα Καρδάμυλα. Ορεινά τοπία 
με σπάνιες ομορφιές στη Βο- 
λισσό, όπως το βενετσιάνικο 
κάστρο και το ιστορικό μονα
στήρι του Αγίου Γεωργίου. 
Μαγευτικά τοπία λίγο πριν τη 
Νέα Μονή. Χωριά με αναλλοί
ωτο το μεσαιωνικό τους χαρα
κτήρα στον Ανάβατο και τα 
Μεστά. Εργαστήρια κεραμικής 
στ’ Αρμόλια και ζωγραφικές 
συνθέσεις στο Πυργί.

Σάμος: Το ανατολικότερο 
νησί του Αιγαίου. Εικόνες 
πλαισιωμένες με τσαμπιά από 
σαμιώτικα σταφύλια, κλημα
τόφυλλα και αμπέλια. Η πόλη 
της Σάμου, χτισμένη αμφιθεα
τρικά με αιγιοπελαγίτικο χρώ
μα και νεοκλασική παραλιακή 
ζώνη, προδιαθέτει ευχάριστα 
τον επισκέπτη με τον παραλια
κό της δρόμο και τις πανέμορ
φες παραλίες που την περιβάλ
λουν. Ο παραδοσιακός οικι
σμός Βαθέος εντυπωσιάζει. Ε
νώ το γραφικό Κοκκάρι με τις 
διάσημες παραλίες ψηφίστηκε 
επανειλημμένα σαν ένας από 
τους δέκα καλύτερους προορι
σμούς στον κόσμο από μεγά
λους ταξιδιωτικούς οργανι

σμούς. Το Πυθαγόρειο με τα 
3000 χρόνια της ιστορίας του 
σας καλεί στην αγκαλιά της αι- 
γιοπελαγίτικης αρμονίας. Ένα 
από τα μεγαλύτερα και γραφι
κότερα χωριά της Σάμου, ο 
Μαραθόκαμπος, έχει διατηρή
σει μέχρι τις μέρες μας τα πα
ραδοσιακό του χρώμα. Ένας υ
πέροχος τόπος που συνδυάζει 
πλούσια βλάστηση, ατέλειωτες 
παραλίες και πεντακάθαρη θά
λασσα. Οι μικροί οικισμοί που 
έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος 
της παραλίας (Πεύκος, Μπάλ- 
λος, Όρμος, Κάμπος, Ψιλή Άμ
μος, Λημνιώνας, παρέχουν ό
λες τις ανέσεις.

Ικαρία: Η Ικαρία διακρίνε- 
ται για το εξαιρετικό κλίμα 
της και τις γνωστές σε ό
λο τον κόσμο φυσι
κές της ομορ
φιές. Επι
βλητικά 
β υ -

αμμουδιές και σπηλιές του. Α
πολαύστε την καθαρή θάλασ
σα και το φρέσκο ψάρι.

Σαμοθράκη: Μικροί γραφι
κοί οικισμοί, πολλές φυσικές 
ομορφιές, δασώδης φύση, με
σογειακή βλάστηση, τρεχούμε
να νερά και παρθένες ακρογια

λιές συνθέτουν 
ένα ιδιαίτερα 

εντυπωσια
κό τοπίο, 

καταφύ- 
γ ι ο

ου. Στο μεγαλύτερο νησί, τα 
Ψαρά, βρίσκεται επίσης και ο 
ομώνυμος ιστορικός οικισμός. 
Από τα άλλα νησάκια, το Κά
τω Νησί, το Δασκαλειό, το Αϊ 
Νικολάκι, μόνο τα Αντίψαρα έ
χουν ένα μικρό οικισμό χωρίς 
μόνιμους κατοίκους. Το νησί 
των ηρώων του ‘21 έχει μικρές 
ερημικές παραλίες και ένα ή
πιο τοπίο με θαμνώδη βλάστη
ση, ιδανικό για περιπατητές. 
Παράλληλα ο επισκέ
πτης θα θαυμάσει α
πό κοντά το σπί
τι του Κα- 
ν ά ρ η , 
θ α

ζα -
ντινά
κάστρα
και αρ
χαίες πόλεις 
δημιουργούν
μια ατμόσφαιρα 
μυσταγωγίας που 
μεταφέρει τον επι
σκέπτη πολλούς αιώ
νες πριν. Πρωτεύουσα 
του νησιού ο Άγιος Κήρυ- 
κος, μια μεγάλη πόλη με α
νοιχτό ορίζοντα και όμορφες 
παραλίες. Το Εύδηλο επίσης 
σας περιμένει να σας χαρίσει 
στιγμές ξεχωριστές, σε ικαριώ- 
τικους ρυθμούς. Πανέμορφα 
τοπία, χωριουδάκια και μικρές 
ακρογιαλιές, γεύσεις μιας πα
ράδοσης που παραμένει ολο
ζώντανη στα πανηγύρια και 
τους γάμους, τους ικαριώτι- 
κους χορούς, αλλά και στις 
ντόπιες λιχουδιές (τυρί “κα- 
θουρίτσα”, μέλι, πιλάφι με κα
τσίκι, “σοφικό” με νόστιμα λα
χανικά, πράμνιος οίνος και τσί
πουρο).

Ψαρά: Τα Ψαρά αποτελούν 
ένα σύμπλεγμα νησιών και 
βραχονησίδων δυτικά της Χί

ψ ω - 
νίσει θυ

μαρίσιο μέλι 
και θα ευχαρι

στηθεί φρέσκους α
στακούς και ψάρια.

Φούρνοι: Μια συστάδα νη
σιών, με μεγαλύτερα τους 
Φούρνους, τη Θύμαινα και τον 
Άγιο Μηνά, οι Φούρνοι βρί
σκονται ανάμεσα στην Ικαρία 
και τη Σάμο. Τα νησιά αποτε
λούν πόλο έλξης για όσους α
ναζητούν το γνήσιο, τη γαλή
νη, τις ερημικές παραλίες με 
τις υπέροχες αμμουδιές (Κα- 
μπί, Ελιδάκι, Πετροκοπιό), τα 
παραδοσιακά καφενεία και το 
καλό φαγητό, καθώς οι Φούρ
νοι φημίζονται για το φρέσκο 
ψάρι και τον αστακό τους.

Αϊ Στράτης: Νησί μικρό, 
ταξιδεύει στη μέση του πελά- 
γους. Ανακαλύψτε τις γραφικές

π ο λ λ ώ ν  
φ υ σ ι ο λ α 

τρών. Η Σαμο
θράκη υπήρξε ιδιαίτε

ρα σημαντική στην αρ
χαιότητα. Γνωστά ήταν τα Κα- 
βείρια Μυστήρια που τελού
νταν στο Ιερό των Μεγάλων 
Θεών.

Θάσος: Από τα πιο τουριστι
κά νησιά της Βόρειας Ελλάδας, 
με άφθονη βλάστηση, καθαρές 
αμμουδιές και γραφικά χωριά. 
Έχει μεγάλη τουριστική κίνηση 
αλλά παρ’ όλα αυτά θα βρείτε 
ήρεμα και γραφικά μέρη για να 
ξεκουραστείτε. Βουνό και θά
λασσα, πολυτελής διαμονή ή 
κάμπινγκ σε απόμερους κολπί
σκους, μοντέρνα ψυχαγωγία ή 
ήσυχοι περίπατοι, είναι τα 
στοιχεία του νησιού που προ- 
καλούν το τουριστικό ενδιαφέ
ρον. Στην περιοχή του Λιμένα, 
πρωτεύουσας του νησιού, ευ
ρήματα ακμάζουσας αρχαίας 
πόλης, αρχαίο θέατρο και κα
λοδιατηρημένη Ακρόπολη. □

Στο επόμενο τεύχος, Κρήτη, 
Επτάνησα, Εύβοια.
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Προστατευτικά μέτρα για τον

καύσωνα
Παρά τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος 

ο οργανισμός του ανθρώπου έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται 

και να διατηρεί σταθερή την θερμοκρασία του.

Αυτό όμως το κατορθώνει μόνο μέχρι ενός ορίου (43 C) 

πέρα από το οποίο δεν μπορεί να αντιδράσει.

Τότε αρχίζουν να εμφανίζονται διάφορες λειτουργικές διαταραχές 

και ελαφρά ή βαριά νοσηρά φαινόμενα

Γ  Ί —y να απ’ αυτά είναι η θερμική εξά- 
ντληση η οποία εμφανίζεται με-

-Μ—Λτά από παρατεταμένη έκθεση 
του ατόμου (ώρες ή ημέρες) σε υψηλές 
θερμοκρασίες. Πρόκειται για παροδική α
νεπάρκεια του καρδιαγγειακού συστήμα
τος σ’ ένα θερμικό stress.

Τα αρχικά συμπτώματα είναι κεφα
λαλγία ίλιγγοι ανορεξία, ανία, έντονο αί
σθημα εξάντλησης τα οποία καταλήγουν 
σε ξαφνική και μικρής διάρκειας κατάρ
ρευση. Η αρτηριακή πίεση είναι χαμηλή 
και υπάρχει ταχυκαρδία. Το δέρμα είναι 
ψυχρό και υγρό. Οι κόρες είναι διασταλ- 
μένες.

Η θερμοκρασία είναι φυσιολογική. Το 
σύνδρομο αποδίδεται σε μέτρια απώλεια 
ύδατος και χλωριούχου νατρίου. Η θερα
πεία είναι απλή και συνίσταται στη μετα
φορά του ατόμου σε δροσερό περιβάλλον 
και τη χορήγηση ύδατος και χλωριούχου 
νατρίου συνήθως ενδοφλέβια λόγω της 
ναυτίας.

Μια άλλη λειτουργική διαταραχή είναι 
η θερμοπληξία. Θερμοπληξία εμφανίζε
ται όταν η θερμοκρασία του περιβάλλο
ντος είναι πολύ υψηλή και η σχετική υγρα
σία της ατμόσφαιρας είναι πάνω από 70%, 
γεγονός που δυσκολεύει και εμποδίζει την 
εξάτμιση του ιδρώτα και την αποβολή 
θερμότητας του σώματος. Υπάρχουν όμως 
και άλλοι παράγοντες που βοηθούν στο να

πάθει κανείς θερμοπληξία. Μερικοί από 
αυτούς είναι η βαριά σωματική εργασία, η 
παρατεταμένη βάδιση κάτω από τον ήλιο, 
η περιβολή με θερμά σκούρου χρώματος 
ρούχα που απορροφούν μεγάλο ποσό η
λιακών ακτινών, η ανεπαρκής λήψη νερού 
τα άφθονα και βαριά γεύματα και η κατά
χρηση των αλκοολούχων ποτών.

Τα παχύσαρκα άτομα και εκείνα που πά
σχουν από αναπνευστικές και καρδιαγ- 
γειακές παθήσεις, οι αλκοολικοί, οι ηλι
κιωμένοι και κυρίως τα βρέφη των οποίων 
ο οργανισμός δεν έχει την ικανότητα να α
ντιδρά και να προσαρμόζεται στις μεταβο
λές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος 
προσβάλλονται ευκολότερα από θερμο
πληξία.

Τα αρχικά συμπτώματα της θερμοπλη
ξίας είναι η έντονη και ακατανίκητη δίψα 
και η ξηρότητα του στόματος, του φάρυγ- 
γα και του δέρματος. Στη συνέχεια εμφα
νίζεται ερυθρότητα του προσώπου που κα
λύπτεται από άφθονο ιδρώτα, ζάλη, πόνος 
στο κεφάλι και στο στήθος, κατάπτωση 
του οργανισμού, αδυναμία στα πόδια και 
μυϊκές κράμπες, δυσφορία, ταχυσφυγμία, 
δύσπνοια και βουητά στα αυτιά. Ο πυρε
τός είναι πάντα σταθερός και μπορεί να 
φθάσει τους (42 C).

Τέλος εμφανίζονται λιποθυμικά φαινό
μενα και ο θερμόπληκτος πέφτει αναίσθη
τος.

Πρώτες
βοήθειες

Μεταφέρουμε τον θερμόπληκτο χωρίς 
χρονοτριβή σε μέρος δροσερό, ευάερο, 
σκιερό ή κάτω από δέντρα αν υπάρχουν. 
Τον ξαπλώνουμε ανάσκελα και απομα
κρύνουμε τους περίεργους που συγκε
ντρώνονται, για να μην εμποδίζουν τον α
ερισμό.

Αφαιρούμε τα βαριά ρούχα και του α
ερίζουμε το σώμα με οποιοδήποτε πρό
χειρο μέσο ( π.χ. βεντάλια ή χαρτόνι).

Τοποθετούμε ψυχρά επιθέματα ( κο
μπρέσες ή παγοκύστη ) στο μέτωπο και 
στο κεφάλι και βρέχουμε το πρόσωπο, 
το λαιμό το στήθος και γενικά το σώμα 
με κρύο νερό και του κάνουμε ζωηρές 
εντριβές στα άκρα, χέρια και πόδια, με 
κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω.

Του δίνουμε να εισπνεύσει ξύδι, αιθέ
ρα ή αμμωνία, και αν μπορεί να πιεί του 
δίνουμε άφθονα υγρά και μικρές ποσότη
τες αλατιού για να αναπληρώσει αυτό 
που έχασε ο οργανισμός του εξαιτίας της 
μεγάλης εφίδρωσης.

Αν η κατάστασή του είναι πολύ βαριά 
πρέπει να κληθεί επειγόντως γιατρός ή να 
μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
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Γενικές οδηγίες προφύλαξης Οδηγίες για τα 
νεογνά και τα βρέφη

1 Αποφυγή ηλιοθεραπείας. Παραμονή σε σκιερά 
και δροσερά μέρη.

Αποφυγή των χώρων όπου επικρατεί συνωστισμός.

2 Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας, ιδιαίτερα 
μάλιστα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, ά

πνοια και μεγάλη υγρασία. Αποφυγή βαδίσματος για 
πολύ ώρα ή τρεξίματος κάτω από τον ήλιο.

3 Η ενδυμασία πρέπει να είναι κατά προτίμηση ε
λαφρά, άνετη και ανοιχτόχρωμη. Το δε υλικό του 

ρουχισμού να είναι πορώδες ούτως ώστε να διευκο
λύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του 
ιδρώτα. Η χρήση του καπέλου και γενικά καλύμμα
τος επιβάλλεται, με υλικό φυσικά που να επιτρέπει 
καλό αερισμό του κεφαλιού.

4 Ελαφρά και μικρά γεύματα με έμφαση στα φρού
τα και λαχανικά και περιορισμούς στα λιπαρά. 

Λήψη άφθονων υγρών (νερού και χυμών φρούτων). 
Αν η εφίδρωση είναι μεγάλη τότε συστήνεται η πρό
σθετη λήψη αλατιού για να κρατηθεί το επίπεδο των 
υγρών στον οργανισμό. Επίσης συνιστάται η αποφυ
γή λήψης οινοπνευματωδών ποτών.

5Πολλά χλιαρά ντους στην διάρκεια της ημέρας.
Καλό θα είναι επίσης να τοποθετούνται υγρά κα

λύμματα στο κεφάλι και στο λαιμό σαν προστατευτι
κά μέτρα.

6Επίσης συστήνεται η χρήση μαύρων ή σκουρό
χρωμων γυαλιών που προστατεύουν τα μάτια από 

την έντονη αντανάκλαση του ήλιου.

7Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα(ανα- 
πνευστικά, καρδιαγγειακά κ.λ.π.) θα πρέπει να 

συμβουλευτούν τον θεράποντα γιατρό τους για εφαρ
μογή ειδικών για την περίπτωσή τους οδηγιών. Ιδιαί
τερα όσοι παίρνουν φάρμακα να συμβουλευτούν τον 
γιατρό τους αν πρέπει να τα συνεχίσουν και σε ποιά 
δοσολογία γιατί μερικά έχουν την ιδιότητα να αυξά
νουν την θερμοκρασία του σώματος.

8 Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών με διάφορα μέσα 
συγκοινωνίας κατά τη διάρκεια της υψηλής ζέ

στης.

Ι Τα νεογνά πρέπει να είναι 
ντυμένα όσο γίνεται πιο 

ελαφρά. Προτιμότερο είναι 
τα χέρια και τα πόδια τους να 
είναι ελεύθερα και να μην 
τυλίγονται (όπως συνηθίζε
ται) σε πάνες.

2 Όταν κάνει ζέστη να προ- 
σφέρονται συχνά εκτός α

πό το γάλα (μητρικό ή άλλο) 
και υγρά όπως χαμομήλι, νε
ρό κ.λ.π.

3 Τα βρέφη και μεγαλύτε
ρα παιδιά καλό είναι να 

τρώνε περισσότερα χορτα
ρικά και φρούτα και λιγό- 
τερα λίπη.

4 Καλό είναι τα παιδιά να 
μην παραμένουν πολύ ώ

ρα στον ήλιο μετά το μπάνιο 
και να φορούν πάντα καπέλο.

Οδηγίες
για την προστασία των 

ηλικιωμένων

Το πολύ ζεστό και υγρό περιβάλλον εί
ναι επικίνδυνο για τους ηλικιωμένους και 
για το λόγο αυτό η μετατροπή του διαμε
ρίσματος στην μεγάλη ζέστη είναι πολύ 
δύσκολη υπόθεση, προτιμότερη είναι η 
μετακίνηση του ηλικιωμένου σε δροσερό
τερες περιοχές της χώρας, όταν βέβαια υ
πάρχει η δυνατότητα.

Αν η μετακίνηση σε θάλασσα ή σε βουνό 
δεν είναι εύκολη, η παραμονή του ηλικιω
μένου στα κατώτερα διαμερίσματα πολυο- 
ρόφων σπιτιών είναι σχετικά εύκολη λύση.

Το δωμάτιο ή το σπίτι γενικά κατά τη 
διάρκεια της ημέρας ζέστης πρέπει να εί
ναι ερμητικά κλειστό αφού έχει δροσιστεί 
και μείνει ανοιχτό όλη τη νύχτα.

Οι οικογένειες που έχουν ηλικιωμένα ά
τομα καλό θα είναι να φροντίζουν να μην 
τα εγκαταλείπουν μόνα τους σε περίπτωση 
θερινών διακοπών ή πολυήμερες απουσίες 
από το σπίτι. Σε αντίθετη περίπτωση πρέ
πει να εξασφαλίσουν κάποιο άτομο για 
την καθημερινή τους φροντίδα. □

* Από το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο της 
σειράς “Αγωγή Υγείας" του Υπουργείου Υγείας 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Α σφαλίσεων.
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Τα
TLU

Γΐτα
ων

Μια αδιαθεσία, μια απροσεξία, η υπερβολική εμπιστοσύνη στις κολυμβητικές μας ικανότητες 

ή στη φιλική θαλπωρή του ήλιου, είναι κλασικές μεν αλλά πάντα επίκαιρες 

καλοκαιρινές παγίδες, που μπορούν να μετατρέψουν τη χαρά των διακοπών σε ταλαιπωρία. 

Ο μικρός οδηγός που ακολουθεί έχει “συμβουλευτικό” χαρακτήρα και στόχο την ξενοιασιά!

Προβλήματα 
στη θάλασσα

Πνιγμοί: Αν και λαός εξοι
κειωμένος με τη θάλασσα, θρη
νούμε, κάθε χρόνο εκατοντάδες 
θύματα σε θαλάσσια ατυχήματα. 
Πολυσυζητημένος ο παράγοντας 
“φαγητό” πριν το μπάνιο, αλλά 
και ο παράγοντας “αλκοολούχα 
ποτά” που ευθύνεται για σημα
ντικό αριθμό πνιγμών. Ακόμα, 
μεγάλη προσοχή πρέπει να 
δίνουμε στην κόπωση κατά την 
κολύμβιση και στις βουτιές (βα
ριές αναπηρίες - παραπληγίες α
πό πρόσκρουση στο βυθό ή σε α
ντικείμενα κάτω από την επιφά
νεια του νερού με αποτέλεσμα 
τον τραυματισμό του νωτιαίου 
μυελού).

Κράμπες: Ίσως το πιο σοβα
ρό που μπορεί να σας συμβεί ε
νώ κολυμπάτε. Αν λοιπόν πάθετε 
κράμπα:

-κάνετε αμέσως διάταση του 
μυός που σας ενοχλεί.

-γυρίζετε σε ύπτια θέση και 
περιορίστε όσο πιο πολύ γίνεται 
την κινητικότητα του μέλους 
που έπαθε κράμπα.

-μη χάσετε την ψυχραιμία 
σας. Καλέστε απλώς σε βοήθεια. 
Οι κινήσεις πανικού θα αυξή
σουν το σπασμό και θα σας ακι- 
νητοποιήσουν ολοκληρωτικά.

Τσούχτρες: Η άμεση θεραπεί
α περιλαμβάνει επιθέματα με αμ
μωνία και κορτιζονούχα αλοιφή.

Αγκάθι, αχινοί κλπ: Αν δεν 
προσέξατε και πατήσατε αχινό.

βγάλτε πρώτα όσα αγκάθια μπο
ρείτε. Τα υπόλοιπα θα βγουν μό
να τους, αρκεί να επαλείψετε το 
σημείο με λίγο λάδι.

Μέδουσες: Οι μέδουσες προ
τιμούν τις ζεστές θάλασσες και 
μετακινούνται σε κοπάδια. Συ
χνά εμφανίζονται στις παραλίες 
ύστερα από πολύ άσχημο καιρό. 
Η επαφή με τα πλοκάμια τους 
προκαλεί ένα πολύ έντονο αί
σθημα καύσεως και ένα είδος 
κνησμού.

Αν σας ακουμπήσει μέδουσα, 
βγείτε από τη θάλασσα, ξεβγά
λετε στο σημείο που σας τσούζει 
με θαλασσινό νερό, βάλτε στη 
συνέχεια ξίδι, ταλκ ή μια αντι- 
φλεγμονώδη αλοιφή.

Προβλήματα 
στη στεριά

Όποια και αν είναι η διάρκεια 
των διακοπών στο βουνό, ποτέ 
μην ταξιδεύετε μόνοι, να ελέγχε
τε συνεχώς τον καιρό και να 
παίρνετε μαζί σας ό,τι μπορεί να 
σας χρειασθεί αν χειροτερέψει ο 
καιρός. Ποτέ μην αρχίζετε την 
πεζοπορία με άδειο στομάχι και 
πάντοτε να έχετε μαζί σας φαρ
μακείο. Να φοράτε παπούτσια 
πεζοπορίας και να σταματάτε τα
κτικά, αν η απόσταση που πρό
κειται να διανύσετε είναι μεγάλη.

Τσίμπημα από σφήκα ή μέ
λισσα: Αφαιρούμε το κεντρί και 
στη συνέχεια επαλείφουμε είτε 
με αμμωνία, είτε με αλοιφή κορ
τιζόνης. Αν δεν έχουμε τίποτα α

πό αυτά, χρησιμοποιούμε ούρα.
Αν το άτομο είναι αλλεργικό, 

μεταφέρεται οπωσδήποτε στο 
νοσοκομείο.

Φίδια: Κάθε καλοκαίρι πολλοί 
παραθεριστές πέφτουν θύματα 
της επίθεσης της οχιάς. Το δηλη
τηριώδες αυτό φίδι αγαπά τα χορ
ταριασμένα και ηλιόλουστα μέ
ρη, αλλά απομακρύνεται, αν χτυ
πήσετε το έδαφος με μπαστούνι. 
Αν η οχιά επιτεθεί και δαγκώσει, 
πρέπει να ξέρετε ότι ο πανικός 
ευνοεί την κυκλοφορία του δηλη
τηρίου στον οργανισμό. Τι πρέπει 
να κάνετε; Πρώτα από όλα ψυ
χραιμία. Πλύνετε την πληγή με 
καθαρό νερό, ακινητοποιήστε το 
δαγκωμένο μέλος, τυλίξτε το με 
έναν επίδεσμο, όχι υπερβολικά 
σφιχτό, και μεταφέρετε τον τραυ
ματία αμέσως στον γιατρό.

Σκορπιοί: Ο σκόρπιός που α- 
φθονεί στις περιοχές της Μεσο
γείου είναι δηλητηριώδης και 
προκαλεί φόβο. Κατά τη διάρ
κεια της ημέρας το νυκτόβιο αυ
τό πλάσμα κρύβεται κάτω από 
βράχους και σε σκοτεινές σχι
σμές. Πολλές φορές, όμως, ανα
ζητά καταφύγιο, και μέσα στο 
σπίτι. Γι αυτό το λόγο, θα ήταν 
φρόνιμο να τινάξετε τα ρούχα 
και τα παπούτσια πριν τα βάλε
τε. Όταν τον ενοχλούν, ο σκόρ
πιός επιτίθεται και δαγκώνει, 
στρέφοντας την ουρά του προς 
τα εμπρός. Κρύες κομπρέσες και 
ένα αναλγητικό (ασπιρίνη για 
παράδειγμα) ανακουφίζουν τον 
πόνο.

Καταιγίδες: Οι υψηλές θερ
μοκρασίες του καλοκαιριού ευ
νοούν τις ξαφνικές καταιγίδες. 
Πρώτο μέλη μα θα πρέπει να 
‘ναι η προστασία από τους κε
ραυνούς. Αποφύγετε τα μεμο
νωμένα δένδρα, που αποτελούν 
τον πρώτο στόχο της αστραπής. 
Μακριά από θημωνιές ή στέγα
στρα που βρίσκονται στο κέντρο 
μιας γυμνής έκτασης. Απομα
κρυνθείτε από τα ηλεκτρικά κα
λώδια και μη χρησιμοποιείτε το 
τηλέφωνο. Πετάξτε κάθε μεταλ
λικό αντικείμενο που ενδεχομέ
νως κρατάτε στα χέρια σας, ό
πως εργαλεία κηπουρικής. Στην 
ύπαιθρο, ένα καλά κλειστό αυ
τοκίνητο αποτελεί το καλύτερο 
καταφύγιο.

Πόσο ...καυτή μπορεί 
να είναι η ζέστη

Μία από τις δυσάρεστες εκ
πλήξεις του Καλοκαιριού μπορεί 
κάλλιστα να είναι κι ένας καύ
σωνας ή, έστω πολύ υψηλές θερ
μοκρασίες, που δημιουργούν ό
μως προβλήματα σε όλους μας, 
κυρίως στις ευάλωτες ομάδες, ό
πως είναι τα μικρά παιδιά και οι 
ηλικιωμένοι. Οι προφυλάξεις εί
ναι απαραίτητες και οι συμβου
λές που δίνουν οι ειδικοί πολλές 
(διαβάστε το δισέλιδο με τις ο
δηγίες του Υπουργείου Υγείας - 
Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφα
λίσεων για την προφύλαξη από 
τον καύσωνα).
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Ο ήλιος “δαγκώνει”

Η ιστορία της ηλιοθεραπείας 
αρχίζει πριν από την ιστορία της 
ανθρωπότητας και οι προϊστορι
κοί άνθρωποι με κίνητρο το έν
στικτο κατέφευγαν στον ήλιο, το 
μεγάλο γιατρό. Οι αρχαίοι, πε
ρισσότερο πολιτισμένοι σε πολ
λά θέματα από εμάς δεν έπαιζαν 
με τον ήλιο, παρ όλο που αγνο
ούσαν πολλά στοιχεία για τη 
δράση των ακτινών και τη σύ
σταση γενικότερα.

Οι χιλιετίες κύλησαν φτάνο
ντας στις μέρες μας και η υπε
ριώδης ηλιακή ακτινοβολία μπο
ρεί να προκαλέσει, πλέον, σημα
ντικά προβλήματα υγείας στον 
άνθρωπο, όταν η αγάπη για την 
ηλιοθεραπεία είναι υπερβολική. 
Δεν κινδυνεύουμε μόνο από ε
γκαύματα, ηλίαση και αφυδάτω
ση. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτε
ρος από όσο φανταζόμαστε. Το 
στρώμα του όζοντος έχει λεπτύ
νει επικίνδυνα και η ατμοσφαιρι
κή ρύπανση έχει πάρει επικίνδυ
νες διαστάσεις, η ηλιακή ακτινο
βολία είναι πλέον βλαβερή. Όλα 
αυτά ξεπερνούν σημαντικά τις... 
καλλωπιστικές μας ανησυχίες 
και γίνονται σοβαρές παράμε
τροι για την υγεία μας. Γήρανση 
του δέρματος, καταρράκτη των 
ματιών, εξασθένιση του ανοσο
ποιητικού συστήματος, ακόμη 
και καρκίνος του δέρματος κάτω 
από ορισμένες προϋποθέσεις, εί
ναι μερικές από τις πτυχές του 
προβλήματος.

Πέντε φορές περισσότερα εί
ναι τα κρούσματα μελανώματος 
τα τελευταία χρόνια στη χώρα 
μας. Μόνο στο νοσοκομείο “Αν- 
δρέας Συγγρός” καταφεύγουν σε 
ετήσια βάση περισσότεροι από 
1.000 ασθενείς με καρκίνο του 
δέρματος. Εκτιμάται ότι 500 Έλ
ληνες προσβάλλονται κάθε χρό
νο από μελάνωμα και 100 χά
νουν τη ζωή τους.

Ωστόσο και η υπερβολική 
προστασία από τον ήλιο μπορεί 
να είναι εξίσου επιβλαβής. Ο αν
θρώπινος οργανισμός -ιδιαίτερα 
σε μικρές ηλικίες- χρειάζεται το 
ηλιακό φως για την ανάπτυξη 
του. Το σύνθημα λοιπόν είναι “έ
λεγχος της έκθεσης στην υπε
ριώδη ακτινοβολία, αλλά όχι 
πλήρης αποχή”

Αυτό επιβεβαίωσαν και οι τε
λευταίες έρευνες των ειδικών 
που έγιναν στο πλαίσιο του κοι
νοτικού προγράμματος COST

713 για την “Πρόγνωση της Υ
περιώδους Ηλιακής Ακτινοβολί
ας” και του Παγκόσμιου Κέ
ντρου Χαρτογράφησης του Όζο
ντος του ΟΗΕ.

Τι πρέπει να προσέχουμε

1. Η επαφή μας με τον ήλιο να 
γίνεται σιγά-σιγά.

2. Όχι στον ήλιο του μεσημε
ριού (11 π.μ. - 4 μ.μ.).

3. Προσοχή στον ήλιο σε ψηλά 
βουνά και ανοιχτούς ορίζοντες, 
όπως παραλία, λίμνη, πλοίο.

4. Προστατευόμαστε με φυσι
κό τρόπο, δηλαδή με ανάλαφρα 
ρούχα και φαρδύ καπέλο.

5. Η διάρκεια της έκθεσης στον 
ήλιο είναι ανάλογη με τον τύπο 
του δέρματος (οι ανοιχτόχρωμοι, 
όσοι έχουν υποστεί σοβαρά ηλια
κά εγκαύματα, ιδιαίτερα στην 
παιδική ηλικία, άτομα με οικογε
νειακό ιστορικό μελανώματος, 
πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα).

6. Στην αρχή, χρησιμοποιούμε 
αντηλιακό με μεγάλο δείκτη προ
στασίας 20 λεπτά πριν από την 
έκθεση στον ήλιο. Αποφεύγουμε 
αντηλιακά που επιταχύνουν το 
μαύρισμα.

7. Προτιμάμε αδιάβροχα α
ντηλιακά στη θάλασσα που 
διαρκούν περισσότερο.

Γυαλιά ηλίου

Το υπερβολικό φως εξαντλεί 
τους μηχανισμούς άμυνας των 
ματιών, με αποτέλεσμα να προ- 
καλείται μυϊκός κάματος του 
σφιγκτήρα των βλεφάρων (γεγο
νός που προκαλεί μαύρους κύ
κλους γύρω από τα μάτια), υπε
ραιμία, ξηρότητα και εξάντληση 
της άμυνας των βλεννογόνων 
της οφθαλμικής κοιλότητας. Ε
πίσης, η απορρόφηση μεγάλης 
ποσότητας ακτινοβολίας η οποί
α φθάνει και δρα χρόνια στον 
αμφιβληστροειδή, είναι πιθανόν 
να επισπεύσει την εκφύλιση του.

Είναι πλέον επιστημονικά α
ποδεδειγμένο ότι η χρήση γυα
λιών ηλίου, με φίλτρα επιστημο
νικά μελετημένα στο να απορρο
φούν τις βλαβερές ηλιακές ακτι
νοβολίες, μπορούν να μειώσουν 
ουσιαστικά τους κινδύνους όλων 
των οφθαλμολογικών παθήσεων 
που σχετίζονται μ αυτές, χωρίς 
να επέμβουν στην ποιότητα της 
όρασης.

Ιδιαίτερα στη χώρα μας όπου 
εκτός από την ηλιακή υπάρχει ε

πίσης μεγάλη ποσότητα ανακυ
κλωμένης ακτινοβολίας (αντη
λιάς), λόγω του σχετικά γυμνού 
εδάφους, η επιλογή γυαλιών 
πρέπει να γίνεται με προσοχή. 
Τα γυαλιά πρέπει να αγοράζο
νται πάντα από ειδικά οπτικά κα
ταστήματα και ποτέ από περί
πτερα ή πλανόδιους, καθώς στις 
περιπτώσεις αυτές η ποιότητα 
τους είναι αμφίβολη. Δεν είναι 
γνωστό κατά πόσο πληρούν τις 
προϋποθέσεις που τίθενται από 
τη σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης (89|686). Οι φακοί 
πρέπει να’ ναι ικανοί να λειτουρ
γήσουν ως επιλεκτικά φίλτρα για 
όλες τις βλαπτικές συνέπειες της 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολί
ας που φθάνει στα μάτια. Τα υλι
κά που χρησιμοποιούνται στους 
σκελετούς των γυαλιών ηλίου 
δεν πρέπει να προκαλούν αλλερ
γίες και ερεθισμούς στα μάτια. 
Επίσης, δεν πρέπει να παρουσιά
ζουν εξογκώματα, τα οποία είναι 
πιθανόν να δημιουργήσουν ενό
χληση ή να προκαλέσουν κακώ
σεις κατά τη χρήση τους.

Ειδικά για τα παιδιά, με δεδο
μένη την αυξημένη ευαισθησία 
των ματιών τους στην ηλιακή α
κτινοβολία, οι οφθαλμίατροι συ- 
νιστούν:

- να αποφεύγεται η έκθεση 
στο έντονο ηλιακό φως τις ώρες 
της μεγάλης ηλιοφάνειας.

- να χρησιμοποιούνται γυαλιά 
ηλίου σωστά κατασκευασμένα. 
Οι φακοί, εκτός από το ότι πρέ
πει να είναι 100% απορροφητι
κοί στην υπεριώδη ακτινοβολία, 
είναι απαραίτητο να είναι κατα
σκευασμένοι από οργανικά υλι
κά (πλαστικά) για λόγους ασφα
λείας.

- να μην χρησιμοποιούνται 
γυαλιά σκούρου χρώματος, όταν 
δεν γνωρίζουμε εάν αυτά είναι 
απορροφητικά και οπτικά κατερ
γασμένα.

Οι σκελετοί τέλος των παιδι
κών γυαλιών ηλίου πρέπει να εί
ναι κατασκευασμένοι από ελα
φρά, αντι-αλλεργικά και μεγά
λης αντοχής υλικά. Επίσης, να έ
χουν σωστό μέγεθος για κάθε η
λικία. □

Τρ φαρμακείο 
των διακοπών

Πρέπει να έχετε οπωσδή
ποτε μαζί σας:

- αποστειρωμένες γάζες, ε
πιδέσμους, και τραυμοπλάστ.

- υδρόφιλο βαμβάκι.
- οξυζενέ, οινόπνευμα κα

θαρό, και κάποιο απολυμα
ντικό υγρό.

- Θερμόμετρο και βαζελίνη.
- αντισταμινική αλοιφή.
- αλοιφή για εγκαύματα.
- υπόθετα γλυκερίνης.
- υπόθετα ή σταγόνες για 

τη ναυτία.
- φυσιολογικό ορό σε α

μπούλες.
- ασπιρίνες ή άλλα αντιπυ

ρετικά φάρμακα.
- φάρμακο για τις διάρ

ροιες.
- φάρμακο σπασμολυτικό.
- αμμωνία ή στικ για κου

νούπια, μέλισσες, σφήκες κλπ.
- κολλύριο για τα μάτια.

Επιμέλεια: 
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνον
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Με απόφαση του Προέδρου της Ελληνι
κής δημοκρατίας απονεμήθηκε το με
τάλλιο του “Αστυνομικού Σταυρού” στον 
Ανθ/μο Αναστάσιο ΚΟΥΤΡΗ, για την 
αυτοθυσία που αυτός επέδειξε, εκθέτοντας 
τη ζωή του σε άμεσο κίνδυνο, διασώζο
ντας από βέβαιο πνιγμό σε παραλία της 
Θεσσαλονίκης την Ζαφείρια Βασδέκη, η 
οποία είχε πέσει στη θέλασσα.

Με αποφάσεις
του Αρχηγού της Ελλην. Αστυνομίας 

απονεμήθηκαν:

•  “ΕΠΑΙΝΟΣ” στον Αστ/κα ΡΙΖΟΠΟΥ- 
Λ Ο Ιωάννη, διότι υπηρετών στην Υ- 
ποό/νση Δίωξης Εγκλημάτων κατά ζωής 
και ιδιοκτησίας της Δ/νσης Ασφάλειας Ατ
τικής και ευρισκόμενος σε κανονική άδεια, 
κατόρθωσε να συλλάβει ύστερα από συ
μπλοκή τον οδηγό δίκυκλης μοτοσικλέτας, 
η οποία ήταν κλεμμένη και εκινείτο ύποπτα.

•  “ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ” στους: Αστ. Υποδ/ντή 
ΜΑΡΓΙΩΑΟ Δημήτριο, Αστ/μο A □ ΝΑ
ΣΤΟΥ ΛΗ Κων/νο, Υπαστ. A ' ΚΑ ΤΟ Π Η 
Νικόλαο, Ανθ/μους ΣΑΚΚΑ Κων/νο και 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδωνα, Αρχ/κες 
ΜΠΣ ΝΤΟΥΣΚΑ Ευάγγελο, Μ Π AZINA 
Ηλία και ΑΕΑΗΓΙΑΝΝΗ Δημήτριο, Α
στ/κες ΕΥΘΥΜΙΟΥ Γεώργιο, ΑΠΟΣΤΟ
ΛΟΥ Θεοφάνη, ΣΑΚΚΑ Κων/νο και ΤΣ1- 
ΤΣΕ Γρηγόριο, διότι υπηρετούντες στο 
Τ.Α. - Α.Τ. - Τ.Τ. Πρέβεζας και στο Α.Τ. 
Λούρου, πέτυχαν να συλλάβουν ένα μέλος 
της ιταλικής μαφίας διωκόμενο με διεθνές έ
νταλμα σύλληψης για σύσταση συμμορίας, 
λαθρεμπόριο τσιγάρων κ.λπ. και να δεσμεύ
σουν τρία ταχύπλοα σκάφη και ένα φορτηγό 
αυτοκίνητο κλεμμένο, τα οποία είχε στην 
κατοχή του.

•  “ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ” στους: Αστ. Υποδ/ντή 
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ Χρήστο, Υπαστ. A ' 
ΜΑΡΤΖΑΚΑΗ Απόστολο, Ανθ/μο ΚΩ
ΣΤΟΠΟ ΥΛ Ο Κων/νο, Αρχ/κες ΜΠΣ 
ΜΠΙΝΙΕΡΗ Γρηγόριο και ΠΑΧΟΥΜΙΟ 
Ανδρέα, Αστ/κες ΚΑΡΑΊΣΚΟ Δημήτριο, 
ΓΚΟΤΣΟΥΑΙΑ Παναγιώτη, ΜΠΑΡΑ Α- 
ΚΗ Κων/νο, ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Ευτυ
χία,, ΓΑΑΑΝΟ Σταμάτιο, ΓΚΟΤΣΗ 
Κων/νο και ΒΙΤΣΟ Διονύσιο, διότι υπηρε
τούντες στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών

Πατρών, αφού αξιοποίησαν κατάλληλα 
σχετικές πληροφορίες, πέτυχαν τη σύλληψη 
δύο ατόμων στο Ζεφύρι Αττικής, τα οποία 
μετά από διαπραγματεύσεις αποπειράθηκαν 
να πωλήσουν σε αστυνομικό της Υπηρεσίας 
τους, που παρουσιάσθηκε ως αγοραστής, 
955 γραμμάρια ινδικής κάνναβης και 42 
γραμμάρια κοκαΐνης. Επίσης κατασχέθηκε 
ένα Ι.Χ.Φ. αυτ/το, χρηματικό ποσό και ένα 
κινητό τηλέφωνο.

•  “ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ” και υλική αμοιβή 
50.000 δρχ. στον Αστυν. Δ/ντή ΜΑΤΡΑΚΑ 
Αντώνιο, προϊστάμενο της Υποδ/νσης Δίω
ξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και “ΕΥ
ΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ” στους: Αστυνόμο A ’ Α- 
ΠΟΣΤΟΑΙΔΗ Στέργιο, Ανθ/μο ΠΑΠΑ- 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Περικλή Ανθ/μο ΑΕΩΝΤΙΑ- 
ΔΗ Ιωάννη, Αρχ/κα ΚΑΡΑ ΝΙΚΑ Αντώ
νιο, Αστ/κες ΚΑΡΑΝΙΚΑ Αντώνιο, ΡΙΖΟ 
Παναγιώτη, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Νικό
λαο και ΕΜΜΑΝΟΥΗΑΙΔΗ Παντελή, 
διότι υπηρετούντες στην Υποδ/νση Δίωξης 
Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, κατόρθωσαν 
με τις οδηγίες του προϊσταμένου τους και ύ
στερα από ένοπλη συμπλοκή, στην αγροτι
κή περιοχή Αγίας Κυριακής Καστοριάς, να 
εξαρθρώσουν πενταμελή σπείρα ενόπλων 
Αλβανών εμπόρων ναρκωτικών.

•  “ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ” στους: Αστυνόμο A ' 
ΠΟΚΑ Γεώργιο, Ανθ/μο ΦΑΡΜΑΚΗ 
Κων/νο, Αρχ/κες ΜΠΟΥΡΛΙΔΗ Γεώργιο 
και ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΙΑΝΝ Η Αθανάσιο, 
διότι υπηρετούντες στο Τμήμα Ασφάλειας 
Χαλκίδας κατόρθωσαν ύστερα από συντο
νισμένες ενέργειες να συλλάβουν έναν Αλ
βανό υπήκοο, επικίνδυνο και καταζητούμε
νο από την Δ/νση Ασφάλειας Αττικής ως 
δράστη ανθρωποκτονίας.

•  “ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ” στους: Αστ. Δ/ντή 
ΚΟΥΤΣΕΑΙΝΗ Αντώνιο, Αστ. Υποδ/ντή 
ΒΟΤΣΗ Θεοφάνη, Αστ. A ' ΚΟΜΠΟ
ΓΙ A ΝΝΗ Γεώργιο, Υπαστ. A L J ΚΑ ΡΑ ΝΑ - 
ΣΙΟ Δημήτριο και ΜΑΛΛΙΑΡΗ Νικόλαο, 
Ανθ/μους ΧΑΡΙΣ Η Γεώργιο και ΤΣΑΒΑ- 
ΛΟ Χρήστο, Αστ/κα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
Κων/νο, διότι υπηρετούντες στην Α.Δ. 
Καρδίτσας, Τ.Α. και Α.Τ. Καρδίτσας, πέ
τυχαν να εξιχνιάσουν την ανθρωποκτονία α
πό πρόθεση που διαπράχθηκε σε αγροτική 
περιοχή της Καρδιτσομαγούλας Καρδίτσας 
σε βάρος οδηγού ταξί και να συλλάβουν 
τους δύο αθίγγανους δράστες.

•  “ΕΠΑΙΝΟ” και υλική αμοιβή 30.000 
δρχ. στον καθένα από τους: Αστ. Υποδ/ντή 
ΤΣΙΡΩΝ Η Ιωάννη, Αστ. ΑΙ ΚΑιΡΙΝΗ  
Μιλτιάδη, Υπαστ. ΑΛΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΗ 
Δ ημήτριο, Υπαστ. Β ’ ΜΑ ΓΡΙΠΑ Η Στυλια
νό, Ανθ/μους Π ΑΓΩΝ Η Παναγιώτη και 
ΑΔΡΑΣΚΕΑΑ Νικόλαο, Αστ/κες ΚΑ ΜΗ- 
ΤΣΙΟ Αθανάσιο και ΚΟΚΚΑΑΗ Ελευθέ
ριο, διότι υπηρετούντες στο Α.Τ. Πειραιά 
πέτυχαν τη σύλληψη αλλοδαπού υπηκόου 
Ρουμανίας, ο οποίους μαζί με άλλους συνέ

στησε συμμορία και προέβαιναν σε κλοπές 
και διαρρήξεις καταστημάτων και οικιών 
της περιοχής Καστέλλας και του κέντρου 
του Πειραιά. Εξιχνιάστηκαν 31 κλοπές, ενώ 
παράλληλα διαπιστώθηκε ότι παράνομα εί
χαν συνδέσει τηλεφωνική συσκευή από ό
που πραγματοποιούσαν συνδιαλέξεις στο ε
ξωτερικό για την προώθηση και παραλαβή 
των κλοπιμαίων.

•  “ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ” στους: Αστ. Υποδ/ντή 
ΚΟΝ ΙΑ ΡΟ Χρήστο, Υπαστ. Β' ΑΣΛ ΑΝ Ι
ΔΗ Σάββα και ΜΟΥΡΤΖΙΝΟ Ευάγγελο, 
Ανθ/μο ΑΕΟΝΤΙΑΔΗ Ιωάννη, Αστ/κες 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Νικόλαο και ΓΕ- 
ΩΡΓΙΤΖΙΚΗ Δημήτριο και “ΕΠΑΙΝΟ" 
στους: Υπαστ. A ’ ΜΠΟ ΥΑΟΥ Μ Π ΑΣ Η 
Χρήστο, Ανθ/μους ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  
Περικλή, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Θεοφάνη και 
ΡΙΖΟ Παναγιώτη, Αρχ/κες ΚΑΡΑΝΙΚΑ 
Αντώνιο, ΚΩΣΤΙΔΗ Γεώργιο και ΑΠΟ- 
ΣΤΟΑΙΔΗ Απόστολο, Αστ/κα ΕΜΜΑ- 
ΝΟ ΥΗΛΙΔΗ Παντελή, διότι υπηρετούντες 
στην Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών της 
Δ.Α. Θεσσαλονίκης πέτυχαν τη σύλληψη ε
πτά ατόμων στη Νάουσα - Ημαθίας και στη 
Θεσσαλονίκη, στην κατοχή των οποίων 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 947 γραμ. κο
καΐνης, 8,1 γραμμ. ηρωίνης, 5 γραμμ. χασίς, 
ένα Ι.Χ.Ε. αυτ/το και χρηματικό ποσό.

•  “ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ” και υλική αμοιβή 
40.000 δρχ.στους: Υπαστ. ΑΧΡΗΣΤΟΥ  
Δημοσθένη, Αστ/κες ΤΖΟΒΑΝΟ Γεράσι
μο και ΜΕΑΑΜΠΙΑΝΑΚΗ Χρήστο, κα
θώς και “ΕΠΑ IN Ο ” στους: Α νθ/μους A Ρ- 
ΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ Γεώργιο και ΠΕΤΣΙΟ 
Ερρίκο, Αρχ/κες ΨΑΡΡΑ Ευάγγελο, ΤΣΙ
Α I ΓΙΑΝΝΗ Βασίλειο, Δ Ο ΚΟΠΟΥΛ Ο 
Κων/νο, ΜΑΣΤΟΡΑ Παναγιώτη και ΚΑ- 
ΚΑΒΑΚΗ Κων/νο , Αστ/κες ΤΖΩΡΤΖΗ 
Φρειδερίκη, ΘΕΟΔΩΡΟΥ Κων/νο, ΖΑ- 
ΦΕΙΡΗ Αναστάσιο, ΚΑΤΡΗ Θωμά, Α 
ΝΤΩΝΙΟΥ Μιχαήλ και ΘΩΊΔΗ Ηλία, 
διότι υπηρετούντες στο Τμήμα Δίωξης 
Ναρκωτικών, στο Τ.Τ. και στο Α.Τ. Ηγου
μενίτσας, πέτυχαν να συλλάβουν στην Η
γουμενίτσα και Σαγιάδα Θεσπρωτίας δύο 
Έλληνες και έναν Αλβανό υπήκοο, εμπό
ρους ναρκωτικών, στην κατοχή των οποίων 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 200 κιλά και 
500 γραμμ. ινδική κάνναβη σε φούντα.

•  Με απόφαση της Αστυν. Δ/νσης Λάρι
σας, απονεμήθηκε “ΕΠΑΙΝΟΣ” στους: Α
στυνόμους A ' ΦΡΑΓΓΟ Χρήστο και ΧΑ- 
ΤΖΟΠΟΥΛΟ Θεόδωρο, Υπαστ. Α ’ ΡΑ
Π ΤΟ Π ΟΥΛΟ Γρηγόριο, ΠΡΟΔΡΟΜΙ- 
ΔΗ Θεοφάνη και ΜΗΛΙΟ Χρήστο, Αν
θ/μους ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑ Ευριπίδη, ΜΗ- 
ΤΣΙΟ Γεώργιο και ΒΟΥΡΛΑΚΗ Αθανα
σία, Αρχ/κες ΜΠΣ ΚΑΠΟΣΟΥΖΗ  
Κων/νο, ΚΑΡΑΑΗ Κων/νο και ΜΛ Ο ΜΑ
ΡΗ Ιωάννη, Αστ/κες ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
Κων/νο, ΜΟΥΓΓΟ Ιωάννη ΡΟΠΟΚΗ 
Νικόλαο, ΧΑΛΚΙΔΗ Καλλίφρωνα και 
ΚΑΡΑ ΓΕΩΡΓΟ Λεωνίδα, Ανθ/μους ΠΙ- 
ΚΛΑ Ευάγγελο, ΓΚΙΚΑ Δημήτριο και
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* ΜΟΝΑύΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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BaseFoN
BASEFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΠΟ: 9.00 - 8.00

ERICSSON TIOs + 1 2  ΜΗΝΕΣ
1 .0 0 0  δρχ. + ΠΑΓΙΟ 3 .000  = ΠΩΡΟ = PANAFON ff LA CARTE

ALCATEL ONE TOUCH POCKET

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

ERICSSON T28s + 12 ΜΗΝΕΣ + ΠΑΓΙΟ 3 .000  = Τιμή μόνο 1 .000 δρχ.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΑΞΕΣΟΥΔΡ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

A u h A W
τ ο  Π α ν  σ τ η ν  Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α

Ba s e  TOh Ηλιουπόλεως 99, ΔΑΦΝΗ (Δ ίπ λα  στη  Γυμναστική Ακαδημία)

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 97.65.548, fax: 97.61.133

ΖΙΑΡΑ Ανδρέα, Αρχ/κα ΜΠΣ ΚΟΥΤΣ1- 
ΚΟ Νικόλαο και Αστ/κα ΓΕΩΡΓΑΚΗ Χα
ράλαμπο, διότι υπηρετούντες στην Υ- 
ποδ/νση Ασφάλειας Λάρισας, πέτυχαν να 
συλλάβουν δύο άτομα τα οποία διέπραξαν 
στη Λάρισα και τον Τύρναβο 46 κλοπές οι
κιών με τη μέθοδο της αναρρίχησης και ει
σόδου εντός αυτών από ανασφάλιστες μπαλ- 
κονόπορτες καθ’ όν χρόνο οι ένοικοι κοιμού- 
νταν, αποκομίζοντας διάφορα χρηματικά 
ποσά, χρυσαφικά, κινητά τηλέφωνα, κ.λπ.

❖  Με απόφαση της Δ/νσης Ασφάλειας Ατ
τικής απονεμήθηκε “ΕΠΑΙΝΟΣ” στους: Α 
στυνόμο A ’ ΤΖΩΡΤΖΗ Ιωάννη, Υπα- 
στ/μους Α ' ΤΣΙΑΒΑ Αημήτριο και Α Ι Ώ 
ΝΑ Γεωργία, Ανθ/μους ΧΡΙΣΤΟΠΑΝΟ 
Νικηφόρο και ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Πανα
γιώτη, Αρχ/κες ΚΩΣΤΑ ΚΗ Παναγιώτα 
και ΝΑΣΟΠΟΥΑΟ Κων/νο, Αστ/κες 
ΜΟΥΣΤΑΚΑ Κων/νο και ΠΑΝΙΑ Ευάγ
γελο, διότι υπηρετούντες στο Τμήμα Προ
στασίας Ανηλίκων, κατόρθωσαν να συλλά
βουν τέσσερα άτομα από τη Θράκη, τα ο
ποία διαπραγματεύονταν την πώληση του 
μόλις δύο μηνών βρέφους των δύο εξ αυ
τών, αντί του ποσού των 2.500.000 δρχ.

❖  Με απόφαση της Επιθεώρησης Αστυνο
μίας Κρήτης, απονεμήθηκε “ΕΥΑΡΕ
ΣΚΕΙΑ” στους: Υπαστ. A ’ ΓΑ ΥΓ1ΩΤΑ- 
ΚΗ Ιωάννη, Ανθ/μος ΜΑ ΡΚΑΝΤΩΝΑ- 
ΚΗ Ευτύχιο, Αστ/κες ΤΣΑΚΑΑ Νεκτάριο, 
ΠΑΥΑΟΠΟΥΛΟ Σωτήριο, ΚΑΑΑΜΑ

ΡΑ ΚΗ Νεκτάριο, ΜΑΓΓΕΛΑΚΗ Ανδρέ
α, ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ Λυσίμαχο, ΤΕΚΑΚΗ 
Λεωνίδα και ΣΤΑ ΥΡΟΥΛΑΚΗ Παντελή, 
διότι υπηρετούντες στην ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Α.Ε. 
Χανίων, συνέλαβαν ένα άτομο το οποίο με- 
τάφερε ένα δέμα που περιείχε ένα πιστόλι 
7,65 με 25 φυσίγγια, με σκοπό την αποστο
λή με πλοίο της γραμμής στον Πειραιά και 
την παραλαβή του από άτομο που αναγρά
φονταν στο δέμα. Σε έρευνα που πραγματο
ποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν έξι περίστροφα - πιστόλια, υπο- 
πολυβόλα, τυφέκια, 2.030 φυσίγγια διαφό
ρων διαμετρημάτων, τρία αντιαεροπορικά 
φυσίγγια πολυβόλου No 50, κ.ά.

❖  Με απόφαση της Επιθεώρησης Αστυνο
μίας Κεντρικής Μακεδονίας, απονεμήθηκε 
“ΕΠΑΙΝΟΣ” στους: Α στ. Υποδ/ντή ΧΑ
ΡΑ Λ Α Μ ΠΙΑ Η Χριστόδουλο, Υπαστ. Α ’ 
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Θεοφάνη, Υπαστ. Β ’ 
ΧΑΛΚΙΑ Αθανάσιο, Ανθ/μους ΕΣΚΙΟ- 
ΓΑΟΥ Μιλτιάδη και ΚΑΡΑΔΗΜΑΚΗ 
Χρήστο, Αρχ/κες ΤΖΩΓΑΗ Ηλία και 
ΧΡΥΣΑΦΗ Γεώργιο, Αστ/κες ΓΚΡΕΚΟ 
Νικόλαο, ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ Γεώργιο και 27- 
ΔΗΡΟΠΟΥΛΟ Χρήστο, διότι υπηρετού
ντες σε διάφορες Υπηρεσίες της Α.Δ. Κιλ
κίς, πέτυχαν τη σύλληψη δύο ατόμων στην 
Μ. Βρύση Κιλκίς, τα οποία είχαν στην κατο
χή τους 3.595 γραμ. ακατέργαστης ινδικής 
κάνναβης, την οποία προόριζαν για πώληση.
❖  Με απόφαση της Επιθεώρησης Αστυνο

μίας Θεσσαλίας, απονεμήθηκε “ΕΥΑΡΕ
ΣΚΕΙΑ” στους: Αστυν. Δ/ντή ΣΑΡΓΙΩΤΗ 
Νικόλαο, Αστυνόμο A ’ΝΑΝΗ Παναγιώτη, 
Υπαστ. Α ’ ΓΡΑΒΑΝΗ Αθανάσιο και 
ΓΡΑΒΑΝΗ Δημήτριο, Ανθ/μους ΜΑ- 
ΝΤΖΙΑΔΗ Ιωάννη, ΠΑΝΤΑΖΗ Κων/νο, 
ΔΙΑΜΑΝΤΗ Δημοσθένη και ΠΟΥΛΙΑ- 
ΝΙΤΗ Αθανάσιο, Αστ/κες ΤΣΟΥΜΑΝΗ 
Αθανάσιο, ΤΣΑΚΙΡΗ Χρήστο και ΤΣΙΑ- 
ΜΠΑΛΗ Κων/νο, διότι υπηρετούντες στην 
Α.Δ. και στο Τ.Α. Τρικάλων, πέτυχαν να ε- 
ξερθρώσουν κύκλωμα παράνομης διακίνη
σης στη χώρα μας αλλοδαπών γυναικών από 
χώρες της πρώην ΕΣΣΔ και να συλλάβουν 
στα Τρίκαλα τρεις αλλοδαπές και δύο ημε
δαπούς που ενέχονταν σ’ αυτό.

❖  Με απόφαση της Επιθεώρησης Αστυνο
μίας Κεντρικής Μακεδονίας, απονεμήθηκε 
“ΕΠΑΙΝΟΣ” στους: Αστυν. Δ/ντή ΠΑΡΑ- 
Σ KEY Ο Π ΟΥΔ Ο Πέτρο, Υπαστ. Α □ ΘΕ
ΟΧΑ ΡΑΚΗ Ηλία, Υπαστ. ΒΏΧΑΛΚΙΑ 
Αθανάσιο, Ανθ/μους ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ 
Ηλία, ΠΟΥΜΕΝΙΔΗ Αθανάσιο και Ε- 
ΣΚΙΟΓΛΟΥ Μιλτιάδη, Αστ/κες ΑΣΙΚΗ 
Κων/νο, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Γεώργιο, ΠΑ- 
ΡΑΣΚΕ ΥΑ 7 ΔΗ Ελευθέριο και ΧΡ1ΣΤΟ- 
ΦΟΡΙΔΗ Χαράλαμπο, διότι υπηρετούντες 
σε διάφορες υπηρεσίες της Α.Δ. Κιλκίς, πέ
τυχαν να εξαρθρώσουν κύκλωμα μαστρω- 
πείας. □

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Γ. Κατσινονλας
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ΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΟΥ

Ο “δαίμονας του τυπογρα
φείου” χτύπησε τον προηγού
μενο μήνα, αποστρατεύοντας 
τον άρτι προαχθέντα στο βαθ
μό του Αστυν. Διευθυντή κ. 
Χρήστο Παπαγρηγορίου. Ζη
τούμε την κατανόηση του 
“παθόντος”.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Τέθηκαν σε αποστρατεία:

•  Με το βαθμό του Αστυ
νόμου Α’ ο Γεώργιος Ραγιάς.

•  Με το βαθμό του Αστυνό
μου Β’ ο Χρήστος Ιωάννης - 
Στάμος

•  Με το βαθμό του Υπαστυ- 
νόμου Β’ οι, Γεώργιος Μεγαρ- 
χιώτης, Γεράσιμος Κόρμαρης 
και Ιωάννης Φωλιάς.

•  Με το βαθμό του Ανθυ- 
παστυνόμου οι, Ευάγγελος 
Γκαγκλάκης, Αθανάσιος Μι- 
χάλης, Δημήτριος Παπαβασι- 
λείου, Παναγιώτης Καραγιώρ- 
γης και Απόστολος Τσίγκας.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

<*■ Ο Υπαστυνόμος Α’ Κων
σταντίνος Τσούτσιας που υπη
ρετεί στο Τμήμα Συνοριακής 
Φύλαξης Δοϊράνης - Κιλκίς ε
πιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία

με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. 
Αττιικής, τηλ. 034197450, 
0944775578.

*■ Ο Ανθυπαστυνόμος Από
στολος Ραμιώτης που υπηρετεί 
στο Α.Τ. Γρεβενών επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υ
πηρεσία των Α.Δ. Λάρισας 
Καρδίτσας ή Τρικάλων, τηλ. 
046225005,0946081635.

Ο Ανθυπαστυνόμος Δη- 
μήτριος Αλεξανδρόπουλος που 
υπηρετεί στη Φρουρά της 
Γ.Α.Δ.Α. επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του α
πό οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Α.Δ. Αχαΐας, τηλ. 6448438.

Ο Ανθυπαστυνόμος Ιω
άννης Σταυριανός που υπηρε
τεί στο Τ.Τ.Σ.Φ. Κορεστίων 
Καστοριάς επιθυμεί να μετατε
θεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσί
α της Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 
046783657,0932172218.

Αστυφύλακας που υπηρε
τεί στο Α.Τ. Ακροπόλεως επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία των Α.Δ. 
Πρέβεζας, Άρτας, Ιωαννίνων ή 
Λευκάδας, τηλ. 8614155.

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. 0977- 
177050.

ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

Α.Α. ΚΙΛΚΙΣ

Μετά από αίτημα του Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως η Κτη
ματική Εταιρία του Δημοσίου 
διενήργησε διαγωνισμό για την 
ανέγερση στην πόλη του Κιλκίς 
και σε οικόπεδο του Δημοσίου, 
για τη στέγαση της Αστυνομι
κής Διεύθυνσης Κιλκίς.

Ο διενεργηθείς διαγωνισμός 
ολοκληρώθηκε και σύμφωνα 
με τη σύμβαση που υπεγράφη 
το κόστος κατασκευής θα α- 
νέλθει στο ποσό των 
896.120.320 δραχμών.

Το κτίριο που θα ανεγερθεί 
περιλαμβάνει υπόγειο 850 τ.μ. 
και υπέργειους χώρους 1.880 
τ.μ. και σύμφωνα με τη σύμβα
ση που υπεγράφη θα πρέπει να 
κατασκευασθεί σε 480 ημερο
λογιακές ημέρες.

Από το Υπουργείο Οικονο
μικών διατέθηκε πίστωση 
263.276.973 δρχ. και ήδη ξεκί
νησαν οι εργασίες κατασκευής.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Οι διευθύνσεις των ιστοσελί
δων και των ηλεκτρονικών ταχυ
δρομείων του Υπουργείου Δη
μοσίας Τάξεως έχουν ως εξής:

•  Υπουργείο Δημοσίας Τά
ξεως Ε - mail: www.ydt.gr

ydt@otenet.gr
•  Διεύθυνσης Πληροφορι

κής Ε - mail: www.mopo.gr
mailhost@mopo. gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Εκτεταμένη σύσκεψη με ό
λους τους Αστυνομικούς Διευ
θυντές της χώρας πραγματο
ποιήθηκε πρόσφατα στο αμφι
θέατρο της Γ.Α.Δ.Α. υπό την 
προεδρία του Υπουργού Δημο
σίας Τάξεως κ. Μιχάλη Χρυ- 
σοχοϊδη, που εκτός των άλλων 
αναφέρθηκε στη λήψη προλη
πτικών μέτρων για τη μείωση 
των τροχαίων δυστυχημάτων, 
κάτι που αποτελεί πρωταρχικό 
σκοπό για το Υ.Δ.Τ.

Στη σύσκεψη παραβρέθηκε 
σύσσωμη η ηγεσία με επικεφα
λής τον Αρχηγό του Σώματος 
Αντιστράτηγο κ. Ιωάννη Γεωρ- 
γακόπουλο, ο οποίος τοποθετή
θηκε επί των ζητημάτων και 
των επιδιώξεων του Αρχηγείου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκε
ψης αναφέρθηκαν οι στόχοι 
του Υπουργείου όπως έχουν 
προδιαγράφει, ενώ εκτενής α
ναφορά έγινε στα συστηματικά 
μέτρα που θα πρέπει να λη- 
φθούν σ’ όλες της Αστυνομι
κές Διευθύνσεις της χώρας, για 
τη μείωση της εγκληματικότη
τας στο μικρότερο δυνατόν πο
σοστό, αλλά και στην εμπέδω
ση αισθήματος ασφάλειας 
στους πολίτες.

Επίσης συζητήθηκε η ανα
διάρθρωση των υπηρεσιών της 
Ελληνικής Αστυνομίας σε ο
λόκληρη την επικράτεια με 
στόχο την καλύτερη εξυπηρέ
τηση των πολιτών, αλλά και τη 
λήψη πρόσθετων μέτρων για 
τη μείωση της εγκληματικότη
τας με ταυτόχρονη καταγραφή 
των προβλημάτων που παρου
σιάζονται.

ΠΕΝΘΗ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

+ Ανθυπασπιστής ε.α. Φ ώ
τιος Παπαδάκης. Γεννήθηκε 
το έτος 1925 στο Μεσοχώριο 
Ηρακλείου Κρήτης. Κατετάγη 
στο Σώμα Χωροφυλακής το 
1945. Διακρίθηκε στα πεδία 
των μαχών του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Υπηρέτησε σε διά
φορους σταθμούς Χωροφυλα
κής στην Κρήτη, στην Πελο
πόννησο, στις Κυκλάδες και 
στην Αττική. Αποστρατεύτηκε 
το 1975. Απεβίωσε την 
8.6 .2000. □
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Φωτογραφία - Παραγωγή VIDEO

ί Γόμων 

ί Βαπτίσεων 

:■ Αρραβώνων

- ί Αρχείο
συνδέσεις

Στολισμοί

Μούγιου - Τζεντέμη
Παπαναστασίου 38, Κ. Πατήσια, Τηλ.: 83.28.098
(Πλησίον Ηλ. Σταθμού Αγ. Νικολάου)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟ 
HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAWASAKI

Πάντα
στις καλύτερες τιμές 
και διακανονισμός που 

ΕΣΕΙΕ ΘΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ!

Λένορμαν 18, τηλ.: 52.27.556 & Μ εσογείων 389, τηλ.:65.16.703

Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

J H a x n

ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 

ΛΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πουκάμισο 4.500 (ύφασμα δικό σας) 
Παντελόνι 8.000 (ύφασμα δικό σας) 
Πηλήκιο 5.500 
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (Δέρμα-C ordura) 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ (για ό λ α  τα  όπλα)

ΘΗΚΕΣ CORDURA (made in USA)
ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ (S&W,"economy“)
ΓΚΛΟΠ (Κ αουτσούκ - Π τυσσόμενα)

ΤΣΑΝΤΑΚΙΑ ΘΠΛΠΝ 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
ΣΗΜΑΤΑ 
ΦΑΚΟΙ MAG-LITE 
ΑΡΒΥΛΑ HI-TEC (Δέρμα-Cordura)

(ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΑΣ)

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΜΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 31 , ΑΘΗΝΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 31 , ΑΘΗΝΑ 10672, 3610280

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ



Συνδικαλιστικά Νέα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Π.ΕΝ.Α.Α.

12 Ιουνίου 2000

Όπως είναι γνωστό η Ομο
σπονδία μας με το υπ’ αριθμ. 
702 από 3-12-1999 έγγραφο είχε 
εκφράσει θετική άποψη, αναφο
ρικά με την ασφάλιση του συνό
λου του εν ενεργεία αστυνομι
κού προσωπικού στον Κλάδο Υ
γείας, επισημαίνοντας ταυτόχρο
να ότι έπρεπε να ξεκινήσουν ά
μεσα η σχετική οικονομικο-τε- 
χνική μελέτη και οι απαραίτητες 
νομοθετικές ρυθμίσεις, όπου αυ
τές απαιτούνται.

Με το ίδιο ως άνω έγγραφο 
και στα πλαίσια της επίτευξης 
του στρατηγικού στόχου της ε
νιαίας ασφάλισης του αστυνομι
κού προσωπικού, επισημάνθηκε 
η αναγκαιότητα και η σκοπιμό
τητα παράλληλα να ξεκινήσουν 
και οι αναλογιστικές μελέτες για 
τα Ταμεία Αρωγής και Επικουρι
κής Ασφάλισης, με σκοπό να κα- 
ταδειχθεί η οικονομική τους κα
τάσταση, η δυνατότητα, οι όροι, 
οι προϋποθέσεις και ο χρόνος 
σύγκλισης αυτών, με βάση την 
αρχή της ανταποδοτικότητας και 
με απώτερο στόχο την ενδεχόμε
νη - αν τούτο κριθεί σύμφορο 
για το προσωπικό - ενοποίησή 
τους.

Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε 
όπως μας ενημερώσετε σε ποιες 
σχετικές ενέργειες έχετε προβεί 
μέχρι σήμερα ή πρόκειται, προ- 
κειμένου να ενημερώσουμε τα 
μέλη μας.

15 Ιουνίου 2000

ΠΡΟΣ: Ε.Π.Α.Ε.

Με αφορμή τις όλο και συχνό
τερες εκρήξεις βίας στα γήπεδα 
και τα θλιβερά έκτροπα και τις

αθλιότητες που τις συνοδεύουν, 
αλλά και τις κλιμακούμενες από 
την ηγεσία της Ένωσής σας εν
στάσεις και αιτιάσεις για τη μορ
φή, το είδος και την εν γένει α
ποτελεσματικότατα των λαμβα- 
νομένων από την Αστυνομία 
σχετικών μέτρων τάξης και α
σφάλειας, παρακαλούμε όπως έ
χουμε, το συντομότερο δυνατόν, 
συνάντηση μαζί σας, προκειμέ- 
νου από κοινού - με νηφαλιότη
τα και ψυχραιμία και αφήνοντας 
κατά μέρος τις όποιες άμεσες ή 
έμμεσες “επιθέσεις - απειλές” 
και τους “λεονταρισμούς” - να 
αναζητήσουμε τους προσφορό
τερους τρόπους αντιμετώπισης 
της όλης κατάστασης, με αντι
κειμενικό σκοπό και στόχο την 
προαγωγή της όλης κατάστασης, 
με αντικειμενικό σκοπό και στό
χο την προαγωγή του αθλητικού 
πνεύματος και την προστασία 
και διασφάλιση των έννομων α
γαθών αθλουμένων, φιλάθλων, 
διαιτητών, προπονητών και πα
ραγόντων.

15 Ιουνίου 2000

Η Πανελλήνια Ένωση Αξιω
ματικών Αστυνομίας, μετά τη 
σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. 
αυτής, ανακοινώνει τα ακόλου
θα:

1. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ανεπιφύ
λακτα την πρόσφατη άνανδρη 
δολοφονική επίθεση κατά του 
Βρετανού Στρατιωτικού Ακο
λούθου, εκφράζοντας ταυτόχρο
να τη λύπη της και τα θερμά της 
συλλυπητήρια στην οικογένεια 
του άτυχου θύματος. Η τρομο
κρατική αυτή ενέργεια, μέσα 
στις γνωστές συγκυρίες που συ- 
ντελέστηκε, μοιραία προκαλεί ε
ρωτηματικά και προβληματίζει 
έντονα για τους επιδιωκόμενους 
στόχους της, ενώ σίγουρα πλήτ
τει ευθέως τα εθνικά μας συμφέ
ροντα - ενόψει ιδιαίτερα διοργά

νωσης της Ολυμπιάδας του 2004 
- και αμαυρώνει την εικόνα της 
χώρας μας στη διεθνή κοινότη
τα. ΕΚΦΡΑΖΕΙ παράλληλα την 
αντίθεσή της στην προφανώς ά
δικη σύγκριση και ταύτιση της 
χώρας μας για το μείζον αυτό ζή
τημα, με άλλες χώρες της Ασίας 
και της Αφρικής, επισημαίνο- 
ντας ότι η αντιμετώπιση και η 
καταπολέμηση του φαινομένου 
της τρομοκρατίας, ναι μεν είναι 
ευθύνη και αποτελεί πρώτιστο 
καθήκον των διωκτικών αρχών, 
αλλά πρέπει να γίνει συνείδηση 
ότι απαιτεί και τη συστράτευση 
ολόκληρης της κοινωνίας μας.

2. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ, αναφορι
κά με το επίμαχο ζήτημα των 
“ταυτοτήτων”, ότι στις “υπηρε
σιακές” ταυτότητες, ούτε στο 
παρελθόν, ούτε και μέχρι σήμε
ρα αναγράφεται το θρήσκευμα, 
χωρίς ποτέ να είχε προκόψει κα
νένα απολύτως πρόβλημα. Όσον 
αφορά δε τις διατυπωθείσες αμ
φιβολίες και ανησυχίες αστυνο
μικών για το περιεχόμενο των 
νέων ταυτοτήτων μας και ειδικό
τερα αυτού της λωρίδας οπτικής 
μηχανικής ανάγνωσης, με πρό
σφατο έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου μας 
διευκρινίσθηκε, μεταξύ των άλ
λων, ότι όλα τα στοιχεία της συ
γκεκριμένης λωρίδας θα είναι 
εμφανή και αναγνώσιμα και ότι 
ο εκτυπούμενος σ’ αυτή αριθμός 
αποτελεί βασικό στοιχείο ασφά
λειας του εγγράφου - ταυτότητος 
και δεν έχει σχέση με οποιεσδή- 
ποτε θρησκευτικές δοξασίες. Με 
δεδομένο, εντωμεταξύ, ότι και η 
Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελ
λάδος με εκδοθείσα Εγκύκλιό 
της αναγνωρίζει το δικαίωμα 
στην Πολιτεία να αποφασίσει 
για το ποια στοιχεία θα συμπερι- 
λαμβάνονται στα Δελτία Ταυτό
τητας των Ελλήνων πολιτών, αλ
λά και τις σε εξέλιξη ευρισκόμε
νες σχετικές κινητοποιήσεις, 
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ - σεβόμενοι ταυ

τόχρονα πλήρως τις ιδιαίτερες 
ευαισθησίες γύρω από το θέμα 
αυτό του καθενός - το ταχύτερο 
δυνατόν, εκτόνωση, με ειρηνικό 
τρόπο, της όλης κατάστασης και 
προς την κατεύθυνση αυτή η Ο
μοσπονδία μας είναι διαθέσιμη 
να συμβάλει με όλες της τις δυ
νάμεις.

3. ΕΚΦΡΑΖΕΙ την έντονη δυ- 
σαρέσκειά της για τη μη ολοκλή
ρωση ακόμη της διαδικασίας 
των υπογραφών εκ μέρους των 
συναρμοδίων Υπουργών του 
Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου 
μας, στο οποίο και έχει ενσωμα
τωθεί η διάταξη της γνωστής 
Τροπολογίας για τις “Μισθολο- 
γικές προαγωγές των Αξιωματι
κών - Ανθυπαστυνόμων “ - όπως 
το περιεχόμενο αυτής είχε, ως 
γνωστόν, συμφωνηθεί προεκλο
γικά, κατά τις διαπραγματεύσεις 
της Π.ΕΝ.Α.Α. - Ένωσης Αξιω
ματικών Πυροσβεστικού Σώμα
τος - στελεχών των Ενόπλων Δυ
νάμεων - Υφυπουργού Οικονο
μικών (κ.Νικ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ- 
ΚΗ) - Υπουργού Δημόσιας Τά
ξης - παρά την προεκλογική 
Πρωθυπουργική δέσμευση για 
ψήφιση αυτής “ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ
ΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ”, αλλά και 
την πρόσφατη δέσμευση του Υ
πουργού Δημόσιας Τάξης, για 
κατάθεση του ως άνω Νομοσχε
δίου και ψήφισή του στο Ιο Θε
ρινό Τμήμα της Βουλής, οι εργα
σίες του οποίου όμως έχουν ήδη 
αρχίσει από 13-6-2000.

4. Τέλος, ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ 
όπως, τα Εγκαίνια των νέων 
Γραφείων της Ομοσπονδίας μας, 
επί της Λ. Μεσογείων 96 (Αστυ
νομική Ακαδημία), πραγματο
ποιηθούν την 5-7-2000.

22 Ιουνίου 2000

Χθες (21-6-2000) και ώρα 
13.30' το Προεδρείο της Ομο
σπονδίας μας συναντήθηκε - με-
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τά τη συνάντησή του την 13-6- 
2000 με τον Εισαγγελέα του Α- 
ρείου Πάγου, κ. Παν. ΔΗΜΟ- 
ΠΟΥΛΟ - με τον Υπουργό Δι
καιοσύνης, κ. Μιχ. ΣΤΑΘΟ- 
ΠΟΥΛΟ, ενόψει του “μείζονος” 
πλέον “προβλήματος” που έχει 
ανακύψει από τη μη σύννομη - 
σύμφωνα και με το περιεχόμενο 
της προσφάτως εκδοθείσας υπ’ 
αριθ. 6 από 7-3-2000 Γνωμοδό
τησης του Αντεισαγγελέα του 
Α.Π. - κράτηση στα αστυνομικά 
κρατητήρια, υπό απέλαση, δυνά
μει δικαστικής απόφασης, αλλο
δαπών λαθρομεταναστών (σε 
αρκετές περιπτώσεις η κράτηση 
διαρκεί και πέραν του 2μήνου, 
λόγω της χρονοβόρας διαδικασί
ας της απέλασης), αλλά και άλ
λων υποδίκων και καταδίκων, 
που προορίζονται για τα Σωφρο
νιστικά Καταστήματα, με όλες 
τις εντεύθεν δυσμενείς συνέπειες 
και παρενέργειες, που συνίστα- 
νται, κατά βάση, στην ασφάλεια, 
στις συνθήκες κράτησης και 
στον κίνδυνο απόδρασής τους, 
καθώς και στις επικρίσεις από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή “για 
την πρόληψη των Βασανιστηρί
ων και της απάνθρωπης ή υποτι
μητικής μεταχείρισης ή τιμωρίας 
κ.λ.π.

Ο κ. Υπουργός αναγνώρισε το 
πρόβλημα που έχει δημιουργη- 
θεί και τόνισε με έμφαση ότι 
τούτο αποτελεί ζήτημα πρώτης 
προτεραιότητας για το Υπουρ
γείο Δικαιοσύνης και ότι ήδη 
βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες
- σε συνεργασία με το Υπουργεί
ο Εθνικής Άμυνας - εξεύρεσης 
προσωρινής, σε πρώτη φάση, 
και ακολούθως σε μόνιμη βάση 
σχετικής λύσης (π.χ. κατασκευή
- διαρρύθμιση ειδικών χώρων 
κράτησης σε εγκαταστάσεις 
στρατοπέδων κ.λ.π.).

23 Ιουνίου 2000

Κύριε Υπουργέ,
1. Με αφορμή την προσφάτως 

εκδοθείσα υπ’ αριθ.7010/5/126 
από 15-6-2000 Διαταγή του Αρ
χηγού της Ελληνικής Αστυνομί
ας, σύμφωνα με την οποία: "... 
το αστυνομικό προσωπικό, που 
ακολουθεί ωράριο εργασίας γρα
φείων, θα διατίθεται, πέραν πεν
θημέρου, σε μάχιμες Υπηρεσίες 
για εκτέλεση άλλου είδους εργα
σιών προς αντιμετώπιση υφιστά
μενων αναγκών.

Διάθεση εν λόγω προσωπικού 
για εκτέλεση εργασιών διοικητι
κής φύσης θα γίνεται μόνον κατ’ 
εξαίρεση και εφόσον τούτο επι
βάλλεται από αδήριτες υπηρε
σιακές ανάγκες, δεν επιτρέπεται 
όμως, σε καμιά περίπτωση, να υ
περβαίνει 35% υπάρχουσας δύ
ναμης προσωπικού αυτού”, σας 
γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

α. Κατ’ αρχήν, εκ προοιμίου 
και προς αποφυγήν πάσης πα
ρερμηνείας και παρεξηγήσεως, 
θεωρούμε ως αυτονόητη και δε
δομένη την ανησυχία όλων μας, 
αναφορικά με την αποτελεσμα
τική αντιμετώπιση των εν γένει 
προβλημάτων αστυνόμευσης, 
προς την κατεύθυνση της οποίας 
και πρέπει να κατατείνουν όλες 
οι προσπάθειές μας.

β. Επί της ουσίας όμως του πε
ριεχομένου της ως άνω Διαταγής 
του κ. Αρχηγού, τονίζεται ότι 
δυνατότητα διάθεσης του προ
σωπικού, που ακολουθεί ωράριο 
εργασίας γραφείων, σε μάχιμες 
Υπηρεσίες, για εκτέλεση άλλου 
είδους εργασιών, υφίσταται και 
σήμερα απεριορίστως και ως εκ 
τούτου η συγκεκριμένη διαταγή 
δεν φαίνεται να καλύπτει κάποιο 
υφιστάμενο κενό.

γ. Ειδικότερα δε, όσον αφορά 
το αναφερόμενο στην ως άνω 
Διαταγή ποσοστό (35%), τούτο 
είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί 
να καθορίζεται εκ των προτέ- 
ρων, αφού είναι προφανές ότι 
τελεί σε άμεση σχέση και συ
νάρτηση και κυμαίνεται ανάλο
γα με τις επιβαλλόμενες κάθε 
φορά υπηρεσιακές ανάγκες τις 
οποίες και, εξ αντικειμένου γνω
ρίζουν ασφαλώς οι Διοικητές 
των οικείων Υπηρεσιών. Κατά 
συνέπεια δεν κατανοούμε σε τι 
εξυπηρετεί ο καθορισμός του 
συγκεκριμένου πλαφόν (35%), 
ενώ ταυτόχρονα το ποσοστό αυ
τό δεν φαίνεται να τελεί και εν 
αρμονία προς τη διάταξη της 
παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 
28/1986.

2. Τέλος, η μη αύξηση, αλλά 
και σε αρκετές περιπτώσεις η 
μείωση, στα πλαίσια ενίσχυσης 
των μάχιμων Υπηρεσιών, του 
προσωπικού των Επιτελείων, σε 
μία εποχή όπου ο όγκος επιτελι
κής εργασίας συνεχώς αυξάνε
ται, καθιστά επιτακτική την ανά
γκη παροχής εργασίας και την έ
κτη ημέρα των υπηρετούντων σ’ 
αυτά αστυνομικών, ενώ είναι 
καιρός να παύσουν, επιτέλους,

οι κατά καιρούς “βολές” σε βά
ρος του συγκεκριμένου προσω
πικού πάντως, αν υφίσταται στα 
Επιτελεία υπεράριθμο και μη α
ναγκαίο προσωπικό, να κατα
γραφεί αμέσως από τους Προϊ
σταμένους των οικείων Υπηρε
σιών και να μετακινηθεί σε μάχι
μες Υπηρεσίες. Η διαιώνιση των 
σχετικών “αιτιάσεων” και της 
“καχυποψίας” πρέπει κάποτε να 
σταματήσει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Π.Ο.ΑΣ.Υ.

21-6-2000

Συνάδελφοι,
Σε ότι αφορά τα δύο ζητήματα 

που μας απασχολούν έντονα το 
διάστημα αυτό (νυχτερινή απο
ζημίωση - μισθολογικές προα
γωγές) οφείλουμε να σας ενημε
ρώσουμε περί αυτών, ως και την 
προσπάθεια που καταβάλλεται 
από το υπηρεσιακό κατεστημέ
νο, σιωπούσας προς τούτο της 
Αστυνομικής ηγεσίας, να νοθεύ
σει με κάθε τρόπο και μέσο την 
θεσμοθέτηση της ωρομίσθιας 
νυχτερινής αποζημίωσης, έτσι 
ώστε να δοθεί ως επίδομα, αλλά 
και να εξαιρεθεί από τις μισθο- 
λογικές προαγωγές ένα σημαντι
κό κομμάτι του αστυνομικού 
προσωπικού (Αστ/κες - Αρ- 
χιφ/κες) και ένα έτερο από το 
βαθμό του Αστ/κού Υποδ/ντή 
μέχρι και Ανθ/μου, να μην τύχει 
της δέουσας μισθολογικής θέσης 
(βλέπετε πρόταση της Ομοσπον
δίας), προς τούτο και για την κα
λύτερη και απευθείας ενημέρω
σή σας ενόψει και των κινητοποι
ήσεων - διαμαρτυριών που οργα
νώνει η Ομοσπονδία μέλη του 
Προέδρου θα σας επισκεφθούν 
και για τον λόγο αυτό παρακα- 
λούμε όπως μεριμνήσετε για την 
ενημέρωση των μελών, έτσι ώ
στε να παραβρεθούν κατά τον 
χρόνο έλευσης των μελών του 
Προεδρείου της Ομοσπονδίας.

Ακολουθεί πρόγραμμα επι
σκέψεων από 27/6 έως 18/7.

Οι υπόλοιπες περιοχές της χώ
ρας θα καταβληθεί προσπάθεια 
να ενημερωθούν στο ανώτερο 
χρονικό διάστημα εφόσον υπάρ
χει περιθώριο χρόνου.

Αυτό βεβαίως ισχύει και για 
όλες τις υπόλοιπες, καθόσον υ
πάρχει το ενδεχόμενο να μεσο

λαβήσουν εξελίξεις για τα ανα- 
φερόμενα ζητήματα που μας α
πασχολούν.

22- 6-2000

Κύριε Υπουργέ,
Η Ομοσπονδία μας σε συνερ

γασία με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατέβα
λε τιτάνιες προσπάθειες για να 
πεισθεί το Δ.Σ. του Τ.Π.Δ.Υ. να 
αποδεχθεί την πρόταση ένταξης 
σ’ αυτό και των Αστυνομικών 
που εντάσσονται στα Ταμεία 
πρώην Ε.Χ. προκειμένου να επι
λυθεί ένα τεράστιο πρόβλημα 
που απασχολούσε και διάχώριζε 
ασφαλιστικά τους Αστυνομικούς, 
ως προς το λαμβανόμενο εφάπαξ 
και να απαλειφθεί η διαφορετική 
ασφαλιστική μεταχείριση των Α
στυνομικών που εντάχθηκαν 
στην ενοποιημένη Αστυνομία.

Πράγματι η προσπάθεια εστέ- 
φθη από επιτυχία αφού το Δ.Σ. 
του Ταμείου δέχθηκε να εντα
χθούν σε αυτό οι καταταγέντες 
στην Ελληνική Αστυνομία από 
1-1-1993, η δε διαδικασία ανα
γνώρισης του χρόνου προϋπηρε
σίας προβλέπεται από την παρ. 
14 του άρθρου 27 του ανωτέρω 
νόμου, η οποία στο ακροτελευ- 
ταίο εδάφιό της προβλέπει “για 
την διεκπεραίωση της διαδικασί
ας αναγνωρίσεως προϋπηρεσίας 
των προσώπων αυτών με απόφα
ση των Υπουργών Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
Δημοσίας Τάξης αποσπάται στο 
Τ.Π.Δ.Υ. πολιτικό προσωπικό 
και μέχρι 10 υπαλλήλων της Ελ
ληνικής Αστυνομίας για χρονικό 
διάστημα ενός έτους.

Ο σχετικός νόμος ψηφίστηκε 
την 5-1-1999, μέχρι δε τον Ιούνιο 
του ιδίου έτους υποβλήθηκαν οι 
σχετικές αιτήσεις για ένταξη στο 
Τ.Π.Δ.Υ. και αναγνώριση του 
χρόνου προϋπηρεσίας των ενδια
φερομένων έκτοτε με συνεχής πα
ραστάσεις μας τόσο στον Δ/ντή 
Πολιτικού Προσωπικού όσο και 
τους Α' Υπαρχηγό, Αρχηγό, Γεν. 
Γραμματέα και σε εσάς ζητάμε 
πιεστικά την απόσπαση των 10 
Πολιτικών Υπαλλήλων του Υ
πουργείου μας στο Τ.Π.Δ.Υ. για 
την διεκπεραίωση της ένταξης σε 
αυτό των ενδιαφερομένων.

Δυστυχώς παρά την δική σας 
εντολή να υλοποιηθεί αμέσως η 
σχετική νομοθετική επιταγή
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(πέρσι τέτοια εποχή) και τις ρη
τές διαβεβαιώσεις του Γεν. 
Γραμματέα ότι το θέμα θα ρυθ
μιστεί αμέσως, είδαμε τον αρμό
διο Δ/ντή Πολιτικού Προσωπι
κού να προτείνει και να υλο
ποιείτε η πρότασή του για από
σπαση 3 αντί 10 Πολιτικών Υ
παλλήλων, χωρίς καμία γνώση 
χειριστού υπολογιστών, προϋπό
θεση απαραίτητη σύμφωνα με 
έγγραφο του Τ.Π.Δ.Υ. και όπως 
μας γνώρισε ο Πρόεδρος και η 
Δ/ντρια του Ταμείου χωρίς κανέ
να ενδιαφέρον για την αποστολή 
των. Έκτοτε παρά τις αλλεπάλ
ληλες παραστάσεις μας στον 
Δ/ντή Πολιτικού Προσωπικού 
και το τότε Α' Υπαρχηγό και νυν 
Υπαρχηγό και παρά τις συνεχής 
διαβεβαιώσεις των ότι θα υπάρ
ξει άμεση συμμόρφωση με το νό
μο και θα αποσπαστούν ακόμη 7 
Πολιτικοί Υπάλληλοι. Μέχρι σή
μερα δεν υπήρξε απόσπασή των 
με αποτέλεσμα να δεχόμαστε κα
θημερινές οχλήσεις από τον 
Πρόεδρο και την Δ/ντρια του Τα
μείου οι οποίοι ουσιαστικά μας 
καταγγέλλουν ως αναξιόπιστους 
και εκφράζουν έντονα υποτιμητι
κά σχόλια για την δυνατότητα 
της Διοίκησης του Υπουργείου 
μας να συμμορφωθεί με τις επι
ταγές του ψηφισθέντα νόμου.

Εύλογα γεννάται το ερώτημα σε 
κάθε καλόπιστο, εφόσον ο Υπουρ
γός και ο Γεν. Γραμματέας έδωσαν 
εντολή προς την φυσική μας ηγε
σία για άμεση εφαρμογή των εν 
λόγω Διάταξης ποιοι και γιατί δεν 
την υλοποιούν, μήπως κάποιοι από 
την ηγεσία μας θέλουν να αποτύχει 
η πολιτική επιλογή σας.

Μήπως θέλουν κάποιοι στην 
πράξη να ακυρώσουν την επιτυ
χή ρύθμιση της ίσης μεταχείρι
σης του Αστυνομικού Προσωπι
κού για “άγνωστους λόγους” 
και να διατηρούν το αστυνομικό 
σώμα διαιρεμένο".

Απευθυνόμαστε για μια ακό
μη φορά στην δεδομένη ευαι
σθησία σας και παρακαλούμε να 
δώσετε ρητή εντολή με συγκε
κριμένο χρονοδιάγραμμα για ά
μεση απόσπαση των 7 υπολειπο- 
μένων Πολιτικών Υπαλλήλων 
στο Τ.Π.Δ.Υ. προς υλοποίηση 
του Νόμου, για να μην δοθεί η 
δυνατότητα σε κάποιους να εκ
θέσουν το Υπουργείο μας για 
μια ακόμη φορά.

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
ΠΟΑΣΥ - ΠΟΕΥΠΣ- ΠΕΠΛΣ

14-6-2000

Οι τρεις Ομοσπονδίες, οι ο
ποίες εκφράζουν το σύνολο των 
εργαζομένων στην Αστυνομία, 
Πυροσβεστική και Λιμενικό και 
εκπροσωπούν πάνω από το 80% 
των στελεχών των τριών Σωμά
των ήτοι 36.898 αστυνομικούς 
ανεξαρτήτως βαθμού 5.000 Υ
παλλήλους Πυροσβεστικού Σώ
ματος ανεξαρτήτως βαθμού, και 
4.100 Υπαλλήλους Λιμενικού 
Σώματος ανεξαρτήτως βαθμού, 
δημόσια καταγγέλλουν ότι η υ
πομονή και η αντοχή τους σε ό,τι 
αφορά την υλοποίηση όχι απλών 
δεσμεύσεων, αλλά την εφαρμο
γή νομοθετικών ρυθμίσεων (π.χ. 
έχουν διέλθει επτά μήνες και δεν 
υπήρξε αποζημίωση των Αστυ
νομικών και των Πυροσβεστών 
που έχουν εκτελέσει νυχτερινή 
υπηρεσία) έχει εξαντληθεί.

Ταυτόχρονα, ενώ υπάρχει αυ
τή η αδικαιολόγητη άρνηση κα
ταβολής στην ουσία των δεδου
λευμένων, η Κυβέρνηση προχω- 
ρά ερήμην μας σε νέα ρύθμιση 
μισθολογικού περιεχομένου, ε
ξαιρώντας προκλητικά από την 
ρύθμιση αυτή το σύνολο των ερ
γαζομένων στην Αστυνομία, Πυ
ροσβεστική και Λιμενικό, γεγο
νός που πέρα από την άνιση αντι
μετώπιση, δημιουργεί και ρήγμα 
στο Εσωτερικό των Σωμάτων 
αυτών, σε μια περίοδο μάλιστα 
που επιβάλλεται νηνεμία.

Οι τρεις Ομοσπονδίες προ αυ
τής της κατάστασης αποφάσισαν 
από κοινού την πραγματοποίηση 
κινητοποιήσεων - διαμαρτυριών 
Πανελλαδικά. Προκειμένου δε 
υπάρξει συγκεκριμένο πρόγραμ
μα και επιλογή των μορφών κι
νητοποίησης - διαμαρτυρίας, θα 
πραγματοποιήσουν κοινή συνά
ντηση, οπότε και θ’ ανακοινωθεί 
το σχετικό πρόγραμμα.

28-6-2000

Προς τον πρωθυπουργό 
κ. Κ. Σημίτη

Αναζητώντας διέξοδο προ
σφεύγουμε σ’ εσάς, ύστερα και 
από την προηγούμενη επιστολή 
μας (15-6-2000), με την ελπίδα

ότι, έστω και την ύστατη στιγμή 
θα αποφευχθεί η εσωτερική ρή
ξη στους οργανισμούς μας.

Μόλις χθες (27-6-2000) δημό
σια αναγνωρίσατε την τεράστια 
κοινωνική προσφορά των πυρο
σβεστών, οι οποίοι και με την 
ζωή τους ακόμη έχουν “πληρώ
σει” την προσφορά αυτή.

Όμως το ίδιο ακριβώς συμβαί
νει και στους οργανισμούς της 
Ελληνικής Αστυνομίας και του 
Λιμενικού Σώματος, όπου συνά
δελφοι κάθε χρόνο στο βωμό του 
καθήκοντος χάνουν την ζωή τους.

Ποιος κλάδος εργαζομένων έ
χει τόσους νεκρούς και τόσους 
τραυματίες κάθε χρόνο;

Στους ίδιους αυτούς που ευρί- 
σκονται καθημερινά σε “εμπόλε
μη” κατάσταση, εναποτέθηκε το 
βαρύ υπηρεσιακό φορτίο, έτσι, 
ώστε να αναστραφεί το δυσμε
νές κλίμα που βάρυνε, χωρίς την 
υπαιτιότητά τους, τους οργανι
σμούς αυτούς.

Η Ελληνική κοινωνία σήμερα, 
όπως και εσείς, αναγνωρίζει την 
ύπαρξη θετικών βημάτων που ό
μως προαναφέρθηκε κάποιοι 
πλήρωσαν το “μάρμαρο”, καθότι 
στερήθηκαν ακόμη και των στοι
χειωδών εργασιακών δικαιωμά
των, συναινώντας και οι τρεις Ο
μοσπονδίες προς τούτο, με την 
υγιή σκέψη της προσφοράς και 
μακριά από οποιεσδήποτε συ
ντεχνιακές διαθέσεις.

Ως εκπρόσωποι των Αστυνομι
κών - Πυροσβεστών - Λιμενικών 
που αριθμούς πάνω από το 80% 
των τριών Σωμάτων, ήτοι 37.000 
Αστυνομικοί ανεξαρτήτου βαθ
μού, 5.000 υπαλλήλων Πυροσβε
στικού Σώματος ανεξαρτήτου 
βαθμού και 4.100 υπαλλήλους 
Λιμενικού Σώματος ανεξαρτήτου 
βαθμού οφείλουμε να δηλώσου
με κατηγορηματικά ότι είναι πέ
ρα από κάθε αρχή και συνάμα α
ποτελεί και πρόκληση για όλους 
τους προαναφερθέντες που στην 
πράξη θέτουν και την ζωή τους α
κόμη στην υπηρεσία του κοινωνι
κού συνόλου, να εξαιρούνται για 
πολλοστή φορά της αργής της πο
λιτείας και να αντιμετωπίζονται 
ως δουλοπάροικοι.

Στην προηγούμενη επιστολή 
μας, επειδή προωθείται για ψήφι
ση στη Βουλή διάταξη για την 
αύξηση μισθών του 20% και πάλι 
του προσωπικού των οργανισμών 
μας (από το βαθμό του Ταγμα
τάρχη και πάνω), επισημάνουμε

ότι κατά την τελευταία διετία υ
πήρξαν δραχμικές αυξήσεις προς 
το ανωτέρω προσωπικό που κυ
μαίνονταν από το ποσό των 
156.004 δραχμών μέχρι και του 
ποσού των 576.320 δραχμών.

Αντίθετα η “βάση” λησμονή
θηκε και αναγκάζεται εκ των 
πραγμάτων να κάνει δεύτερη και 
τρίτη εργασία για να επιβιώσει.

Την στιγμή που όπως προανα
φέρθηκε εκ νέου αναγνωρίσατε 
την προσφορά τους φυσικό ήταν 
και αναμενόμενο να υπάρξει α
νταπόκριση της Κυβέρνησης και 
προς αυτούς.

Αντ’ αυτού βλέπουμε ότι από 
την προωθούμενη ρύθμιση εξαι
ρείται και πάλι το 80% των ερ
γαζομένων στα Σώματα Ασφα
λείας. Παρέχονται και πάλι αυ
ξήσεις από 60.000 δρχ. έως και 
110.000 δρχ. δια της πλαγίας ο
δού των μισθολογικών προαγω
γών στον μεθεπόμενο βαθμό από 
τον κατεχόμενο, γεγονός που ε
πιπλέον προκαλεί επιβάρυνση 
και αστάθεια στα Ασφαλιστικά 
Ταμεία, καθόσον χωρίς καμία ει
σφορά η πλασματική χορήγηση 
κατά περίπτωση του μεθεπόμε
νου αποστρατευτικού βαθμού 
σημαίνει και την επί πλέον χορή
γηση ΕΦ’ ΑΠΑΞ που εγγίζει 
και το ποσό των 5.000.000 δραχ
μών κατ’ άτομο.

Και σε όλα αυτά ήρθε να προ
στεθεί το εκπληκτικότερο, το ο
ποίο ξεπερνά κάθε όριο ηθικής.

Ένα μικρό θεσμικό βήμα για 
όλους αυτούς τους ξεχασμένους 
γίνεται προσπάθεια να ακυρωθεί 
από πλευράς τους υπηρεσιακού 
κατεστημένου.

Πιο συγκεκριμένα για πρώτη 
φορά θεσμοθετήθηκε πριν από 
επτά μήνες ωρομίσθια νυχτερινή 
αποζημίωση (595 δρχ.) για τους 
συναδέλφους που βρίσκονται 
στο πεζοδρόμιο.

Και αυτό ακριβώς το νυχτοκά
ματο, για τους Αστυνομικούς και 
για τους Πυροσβέστες, μολονότι 
διήλθαν επτά μήνες, όχι μόνο 
δεν έχει δοθεί προς τους πραγμα
τικά δικαιούχους, αλλά κατα
βάλλεται και πεισματική προ
σπάθεια να νοθευτεί και να δοθεί 
ως επίδομα, “σε νηστεύοντες και 
μη νηστεύοντες”.

Αναμένουμε την παρέμβασή 
σας, έτσι ώστε να διατηρηθεί η 
δημιουργική νηνεμία στον εργα
σιακό μας χώρο. Αλλως αναπό
φευκτα οδηγούμαστε σε εσωτε-
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Επώνυμα Ιταβικά
Έπιπβα Μπάνιου

μορφο (Ιταλικό) σχέδιο

β\. ντοχή στην υγρασία

ρακπκά και προσεγμένα 

στην λετττομέρια για 
να επιλέξετε αυτό 
που σας ταιριάζει 

από γκάμα 60 σχεδίων.

Ειδικές k  Τιμές

Αστυνομικούς

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος ΕλλάΟας - Κύπρου : ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΦΟΙΝΙΚΗΣ
-In Π ΑΡ Ο ΔΟ Σ Δ. Θ ΕΟΔΩ ΡΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗ Σ ΤΗΛ.: 01 2824028 - FAX: 01 2828949 - KIN.: 0937 383400

ρική σύγκουση, με απρόβλεπτες 
εξελίξεις και συνέπειες.

Οι τρεις Ομοσπονδίες προ αυ
τών των εξελίξεων δεν έχουν άλ
λο δρόμο επιλογής, πλην αυτού 
των συνεχών κινητοποιήσεων - 
διαμαρτυριών, καθόσον, ως α- 
ντιλαμβάνεσθε λόγοι ηθικής τά
ξης δεν μας επιτρέπουν τον ευτε
λισμό του μεγάλου ανθρώπινου 
δυναμικού των εργαζομένων στα 
Τμήματα Ασφαλείας.

4-7-2000

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 
(4-7-2000), η προγραμματισθεί- 
σα κοινή συνένευξη τύπου από 
πλευράς των τριών Ομοσπον
διών προς τους αστυνομικούς - 
ναυτιλιακούς συντάκτες.

Κατ’ αυτή επισημάνθηκε ι
διαίτερα ότι οι τρεις οργανισμοί 
ευρίσκονται προ αδιεξόδου και 
προ αυτού κλήθηκε η Κυβέρνη
ση να μην προχωρήσει στο δια
χωρισμό των συναδέλφων σε ευ
πατρίδες και πληβείους σε ό,τι α
φορά την επικείμενη ρύθμιση

των μισθολογικών προαγωγών 
που καλύπτει ένα μέρος του α
στυνομικού προσωπικού.

Επίσης τονίσθηκε η μη εφαρ
μογή του Νόμου σε ό,τι αφορά 
την ωρομίσθια νυχτερινή αποζη
μίωση, μολονότι παρήλθαν εξ 
(6) και πλέον μήνες από την νο
μοθέτησή της, ως και η κατα
βαλλόμενη από πλευράς της α
στυνομικής ηγεσίας προσπάθεια 
νόθευσης της ρύθμισης αυτής, έ
τσι, ώστε να δοθεί ως επίδομα.

Προς τον σκοπό αυτό άλλωστε 
συνέτεινε και σχετική παραπλα
νητική εγκύκλιος του Αρχηγείου, 
με αποτέλεσμα οι πραγματο- 
ποιούντες πραγματικά νυχτερινή 
εργασία να ευρεθούν να έχουν 
πραγματοποιήσει λιγότερες μη
νιαίες ώρες νυχτερινής εργασίας 
απ’ αυτούς που δεν πραγματοποί
ησαν καμία ή ενδεικτικώς ή ελά
χιστες ώρες πραγματοποίησαν.

Επ’ ευκαιρία της συνέντευξης 
από πλευράς των τριών Ομο
σπονδιών έγινε αναφορά και σε 
έτερα προβλήματα που απασχο
λούν την περίοδο αυτή τους τρεις 
οργανισμούς (κατασπατάληση 
πυροσβεστικών δυνάμεων παρα-

νόμως, κατακράτηση αποζημιώ
σεων για την πέραν του πενθημέ
ρου εργασία, έλλειψη διοικητι
κής μέριμνας για το προσωπικό 
που καλείται ν’ αντιμετωπίσει τις 
πυρκαϊές, παράνομη “χρησιμο
ποίηση” Δοκίμων Αστυφυλά
κων, εξάντληση του Λιμενικού 
Προσωπικού στις αποβάθρες για 
την ρύθμιση των δρομολογίων).

Από πλευράς της Ομοσπονδί
ας του προσωπικού του Λιμενι
κού Σώματος υπήρξε ιδιαίτερη 
επεξήγηση σε ό,τι αφορά την ω
ρομίσθια νυχτερινή αποζημίω
ση, καθόσον προς αυτό κατα
βάλλεται νομίμως - κανονικά.

Οι τρεις Ομοσπονδίες προ αυ
τής της έκρυθμης κατάστασης 
και για την αποφυγή της επερχό- 
μενης εσωτερικής σύγκρουσης, 
η οποία ήδη εκδηλώνεται με διά
φορους τρόπους (π.χ. αδιαφορία 
για ουσιαστική παραγωγή έργου 
- λευκή απεργία) και με την ελ
πίδα ότι τα βασικά δίκαια αιτή- 
ματά τους θα τύχουν της προσο
χής της Κυβέρνησης, έτσι, ώστε 
να μην πραγματοποιηθούν οι 
προγραμματισθείσες κινητοποι
ήσεις - διαμαρτυρίες, ήτοι:

Α. Την 24-7-2000 Πανελλαδι
κή ένστολη διαμαρτυρία στην Α
θήνα ή σε περίπτωση προηγού
μενης ημερομηνίας θεσμοθέτη
σης της μερικής διάταξης για τις 
μισθολογικές προαγωγές, την η
μέρα συζήτησης αυτής στη Βου
λή.

Β. Όπως επίσης και κατά ο
ποιαδήποτε ημερομηνία συζή
τησης αυτής, μετά την εκδηλω- 
θείσα διαμαρτυρία (24-7- 
2000).

Σημειώνεται δε ότι παρόμοια 
διαμαρτυρία θα πραγματοποιη
θεί κατά την έκθεση της Διε
θνούς 'Ενωσης Θεσσαλονίκης 
στη Θεσσολονίκη, όπως επίσης 
και σε κάθε άλλη πόλη της χώ
ρας, εφόσον τα προβλήματα συ- 
νεχίσουν να υπάρχουν.

Τέλος καλούνται οι συνάδελ
φοι, να ενισχύσουν με την πα
ρουσία τους την προσπάθεια των 
Ομοσπονδιών τους για δίκαιη α
ντιμετώπιση - λύση.

Άλλωστε άλλος δρόμος δεν υ
πάρχει. Π
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ελευϋερεε ωρεε

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
Ι.Τα ονειρεύεται ο... πεινασμένος, 8. Αρνητικά φορτισμένο άτομο, 

9. Λίγο το ...κακό, 10. Έννοια του Ταοϊσμού, 11.Γάλλος θεατρικός 
συγγραφέας, 13. Δηλώνει συναίνεση, 14. Εκφράζει παρομοίωση, 15. 
Καλλιτεχνική διασημότητα (ξ.λ), 17... άουτ: πυγμαχικός όρος, 19. 
Βλέπει το ...πάτωμα αυτό, 21. Η πρώτη ...βόλτα μας, 22. Ο πρώτος 
άνθρωπος κατά την Π. Διαθήκη, 24. Σονάτα μικρής διάρκειας, 26. Ο 
αδελφός του Ιακώβ, 27. Ομηρικός... Αδης.

ΚΑΘΕΤΑ
1 .Σε ενδιαφέρουσα βρίσκεται η... έγκυος, 2. Σε σύγχυση βρίσκεται 

αυτός, 3. Πελοποννησιακό ακρωτήριο, 4. Σπασμένο... βιολί, 5. 
Νοείται και ο μοναδικός, 6. Αρκετό σε ποσότητα, 7. Ομηρικό... 
ξίφος, 12.Τάβλες, σανίδες, 14. Εσχάτη είναι η ...δωδεκάτη, 16. 
Φημισμένα τα πούρα της, 18. Πρώτη ύλη ...κεφτέδων, 2Θ.Ταμείο που 
ασφαλίζει ναυτικούς (αρχικά), 23. Αρχαίος Πάπυρος, 25. Πρώτα 
βρίσκονται στο ...αύριο.

1 2 3 4 5 6 7

8 ■9

10 ■ 11 12

13 ■ 14 ■
15 16 ■ 17 18

19 2 0 ■
21 ■ 2 2 2 3

2 4 2 5

26 ■2 7

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα. Ο ήλιος σε τύφλωνε ακόμα κι αν δεν 
τον κοιτούσες. Ήταν μια υπέροχη μέρα για περίπατο. Αλλά το 
γραφτό του Χρήστου ήταν να κάνει αυτόν τον περίπατο μακριά από 
το σπίτι του σε μια απότομη πλαγιά της Πάρνηθας μαζί με 
αστυνομικούς.

Του είχαν χαλάσει τα σχέδια για ένα περίεργο ατύχημα και δεν 
μπορούσε να αρνηθεί. Πριν φτάσουν στο τόπο του συμβάντος 
πέρασαν από το καταφύγιο, όπου τους περίμενε ο μοναδικός φίλος 
του θύματος.

‘’Σας τηλεφώνησα αμέσως” , άρχισε να λέει ο άγνωστος με το 
μουστάκι. Φορούσε ρούχα και παπούτσια ορειβασίας. Καθώς τους 
οδηγούσε στον τόπο του δυστυχήματος που ήταν αρκετά μακριά από 
εκείνο το σημείο, τους διηγόταν και το περιστατικό:

‘Ήμασταν χρόνια φίλοι με τον Ορέστη και παρόλο που στη 
δουλειά μας ήμασταν ανταγωνιστές κάναμε πάντοτε-έστω πολλές 
φορές συμβατικά - παρέα. Έτσι τον προσκάλεσα σήμερα για 
ορειβασία στην Πάρνηθα. Καθώς ανεβαίναμε από ένα μονοπάτι είδε 
μια τεράστια σπηλιά προς τα αριστερά του. Ήταν κατασκότεινα και 
βέβαια με τέτοια λιακάδα δεν είχαμε πάρει φακό. Είχε μόνο τον 
αναπτήρα του. Εγώ είχα μπει εκεί μέσα άλλες φορές, αλλά 
οργανωμένος με φανάρι κ.λπ. Του φώναξα να μη μπει γιατί μέσα εκεί 
υπήρχαν απότομες μικρές χαράδρες με μυτερούς και απότομους 
βράχους. Δεν μ’ άκουσε όμως και την έπαθε. Ο ιατροδικαστής 
βέβαια θα το διαπιστώσει, αλλά έχω την εντύπωση ότι χτύπησε στο 
κεφάλι και έμεινε στον τόπο.

Μόλις άκουσα την κραυγή του μπήκα και εγώ μέσα και με πολύ 
κόπο κατάφερα να τον σύρω έξω από τη σπηλιά. Εκεί διαπίστωσα ότι 
ήταν νεκρός.

Στο μεταξύ είχαν φτάσει σχεδόν στον τόπο του ατυχήματος. Ο 
μικρός ντετέκτιβ παρατήρησε προσεκτικά το χώρο. Πράγματι 
υπήρχε το άνοιγμα μιας τεράστιας σπηλιάς. Δύο μέτρα από εκεί ήταν 
πεσμένο το πτώμα ενός άντρα. Ήταν ψηλός, γεροδεμένος, με 
καστανά μαλλιά. Φορούσε γυαλιά ηλίου κι έτσι δεν φαινόταν 
καθαρά το πρόσωπο του. Από τα γενικά χαρακτηριστικά πάντως θα 
‘λεγε κανείς ότι ήταν ομορφάντρας.

‘*Τί σκέφτεσαι μικρέ ντετέκτιβ;” ρώτησε τον Χρήστο ο 
Αστυνόμος. ‘’Δεν μου άρεσε η φάτσα του και αν λάβω υπ’ όψη μου 
ότι ήσαν ανταγωνιστές υπάρχει και το κίνητρο. Δεν έχουμε όμως 
αποδείξεις” .

Και όμως έχουμε κ. Αστυνόμε και μάλιστα τρανταχτές.

ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Ο Ντάνος υποστήριζε ότι δεν είχε ιδέα για τον δόκτορα Σαρρή, 
ούτε βέβαια για τη ληστεία. Πώς όμως γνώριζε ότι το εργαστήριο 
του δόκτορα βρισκόταν στον δεύτερο όροφο;
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Για τους μιιψού^ juir; cptijour
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ;

1. Τα μεγαλύτερα ζώα στη γη είναι οι φάλαινες; Η μεγαλύτερτη 
φάλαινα είναι η γαλάζια φάλαινα, που φτάνει τα τριάντα μέτρα 
μήκος και ζυγίζει 150 τόνους και ζει στη θάλασσα. Στη στεριά το 
μεγαλύτερο ζώο είναι ο Αφρικανικός ελέφαντας, που είναι δυο φορές 
πιο ψηλός από τον άνθρωπο και ζυγίζει 6 τόνους.

2. Το πιο ψηλό ζώο είναι η καμηλοπάρδαλη που φτάνει τα 5,5 
μέτρα ύψος.

Οι Αφρικανικοί ελέφαντες είναι τα μεγαλύτερα φυτοφάγα ζώα και 
φτάνουν σε ύψος τα 3,5 μέτρα, ενώ το μεγαλύτερο σαρκοφάγο είναι 
η αρκούδα από το νησί Κόντιακ που φτάνει τα 3 μέτρα ύψος.

Η στρουθοκάμηλος είναι το μεγαλύτερο πουλί με το μεγαλύτερο 
ύψος (2,5 μέτρα).

Το πιο μακρύ φίδι είναι ο δικτυωτός πύθωνας που φτάνει τα 10 
μέτρα μήκος.

3. Ο μεγαλύτερος βάτραχος που υπάρχει στη Γη είναι ο σπάνιος 
Γολιάθ, που βρίσκεται στο Καμερούν και τη Γουινέα του 
Ισημερινού. Το βάρος του μπορεί να φτάσει 3,50 κιλά και το μήκος 
του τα 37 εκ.

Ο μικρότερος βάτραχος που υπάρχει στον κόσμο έχει μήκος 
λιγότερο από 13 χιλιοστά και ζει στην Κούβα;

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΟΙ ΒΑΤΡΑΧΟΙ;

Μάθετε ότι υπάρχουν βάτραχοι που έχουν την δυνατότητα να 
αναρριχώνται επάνω στα δέντρα και από μεγάλο ύψος να πηδούν 
στον αέρα για να πιάσουν έντομα, που είναι η τροφή τους.

Μερικοί βάτραχοι των δέντρων έχουν μεγάλα πόδια με μεμβράνες, 
που λειτουργούν σαν αλεξίπτωτα. Έχουν μετρήσει πως ένας τέτοιος 
αλεξιπτωτιστής βάτραχος μπορεί να πετάξει για να πιάσει την τροφή 
του 12 περίπου μέτρα.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ 
ΠΩΣ ΠΕΤΑΝΕ ΟΙ ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ;

Οι νυχτερίδες πετάνε χτυπώντας τα φτερά τους, ακριβώς όπως τα 
πουλιά. Τα φτερά τους σχηματίζονται από ένα λεπτό τεντωμένο 
δέρμα, που απλώνεται από τις άκρες των δακτύλων τους ως τα πόδια 
και την ουρά της.

ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 
ΠΩΣ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ;

Οι νυχτερίδες κοιμούνται την ημέρα κρεμασμένες ανάποδα μέσα 
σε σπηλιές και γενικά σε σκοτεινούς χώρους και ξυπνάνε το 
σούρουπο. Μάθετε επίσης ότι οι πιό μεγάλες νυχτερίδες που 
υπάρχουν ονομάζονται ‘’ιπτάμενες αλεπούδες” και τα φτερά τους 
έχουν άνοιγμα 1,5 μέτρο.

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΚΑΙ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΚΙΟΥΡΟΙ

Υπάρχουν σκίουροι που ανάμεσα στα μπροστινά και τα πίσω τους 
πόδια απλώνετε μια χαλαρή επιφάνεια από δέρμα την οποία 
χρησιμοποιούν οι συγκεκριμένοι σκίουροι σαν αλεξίπτωτο για να 
πηδούν από τα δέντρα και να γλιστρούν στον αέρα για 30 περίπου 
μέτρα.

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΨΑΡΙΩΝ 
ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΕΤΟΥΝ ;

Τα ψάρια στην πραγματικότητα δεν μπορούν να πετάξουν, 
ορισμένα όμως είδη ψαριών, μπορούν να γλιστρούν στον αέρα 
χαμηλά πάνω από το νερό για ξεφεύγουν από τους εχθρούς τους. Τα 
ψάρια αυτά μπορούν να πετούν διότι έχουν εξαιρετικά μακριά 
πλευρικά πτερύγια που τα χρησιμοποιούν σαν φτερά. Όταν βρεθούν 
στον αέρα μπορούν να πετάξουν για περισσότερα από 100 μέτρα.

ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ 
ΠΩΣ ΚΟΛΥΜΠΟΥΝ ΤΑ ΨΑΡΙΑ;

Τα ψάρια κολυμπούν κουνώντας το σώμα τους κυματιστά. Το ψάρι 
σφίγγει τους μυς που υπάρχουν στις πλευρές του σώματος του - 
πρώτα τη μια πλευρά και μετά την άλλη- και αυτό το κάνει να 
κυματίζει μέσα στο νερό. Η ουρά του το βοηθά, σπρώχνοντας το 
νερό προς τα πίσω.

ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΩΣ ΑΝΑΠΝΕΟΥΝ 
ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ;

Ολα τα ζώα πρέπει να αναπνέουν οξυγόνο για να ζήσουν, τα μεν 
ζώα της στεριάς το παίρνουν από τον αέρα, τα δε ψάρια παίρνουν το 
οξυγόνο από το νερό μέσα στο οποίο ζούν. Έχουν ειδικά όργανα που 
λέγονται βράγχια. Το ψάρι ρουφάει το νερό και το περνάει από τα 
βράγχια του. Εκεί το οξυγόνο απορροφάται και περνάει στο αίμα 
του.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

1. Από στραβόκορμο κλαρί, 
κρέμεται κίτρινο φλουρί, 
το κρέας του δροσίζει,
το αίμα του ζαλίζει.
Τί είναι;

2. Ουρανός πεταλωτός, 
γη πεταλωτή, 
τέσσερα άλογα
και ένας γεωργός.

Τί είναι;

(Οι πέντε πρώτοι μικροί μας φίλοι που θα μας στείλουν τις σωστές 
απαντήσεις των αινιγμάτων θα κερδίσουν από ένα συναρπαστικό βιβλίο).

θερμά συγχαρητήρια στους: Γιώργο Σερδάρη, Χριστίνα 
Κουρουκλίδη, Γεωργία Κουρουκλίδη, Βασιλική Δημητρίου, 
Ευαγγελία Κουμπουλή, Βασιλική Φρουντζή, Γεωργία Ναυαρίνου, 
Όλγα Τσολχά, Αλέξανδρο Μπόκο, Δανάη Χατξηθανασιάδη, Μάριο 
Χατζηθανασιάδη, θεοδώρα Χατξηθανασιάδ η και Σωτήρη Σερδάρη 
για τις σωστές απαντήσεις τους σε προηγούμενα κουϊζ. Σύντομα θα 
σας αποστείλλουμε τα βιβλία σας.

Επιμέλεια: 
Αστ/κας Κων/νος Τσινάλης
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ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Θ Ι Α Ρ Η Σ Η

Η αλληλογραφία μα(

0  Ο κ. Γιαννιώτης Παναγιώτης κάτοικος Α
γρίνιου ευχαριστεί από τα βάθη της καρδιάς 
του τον αγαπητό και αξέχαστο συνάδελφό 
του -όπως αναφέρει ο ίδιος στην ευχαριστή
ρια επιστολή του- κ. Κατάκη Ιωάννη του Γε
ωργίου, για το θερμό ενδιαφέρον που είχε 
να τον αναζητήσει προκειμένου να επικοινω
νήσει μαζί του μετά από 40 ολόκληρα χρόνια 
από όταν υπηρετούσαν μαζί.

63 Ο συνάδελφος κ. Δημήτριος Αυγουστί
νος μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομι
κών Υπαλλήλων Ν. Θεσ/νίκης σε επιστολή 
του που μας απέστειλε πρόσφατα παραθέτει 
μια ενδιαφέρουσα άποψη σχετικά με την συ- 
νυπηρέτηση-συνύπαρξη συζύγων, την οποία 
και δημοσιεύουμε στη συνέχεια: " Δεν είναι 
λίγες οι οικογένειες των συναδέλφων που 
πλήττονται και βασανίζονται πέρα από όλα τα 
άλλα και από το περίεργο Π.Δ. 69/1997 ‘’Πε
ρί τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων 
κ.λ.π., όπου για την εργασία στον ίδιο τόπο 
των δύο συζύγων, απαιτεί το Π. Δ. οι σύζυγοι 
των συναδέλφων να είναι απαραίτητα αστυ
νομικοί, στρατιωτικοί και δικαστικοί και γι 
'αυτό το λόγο διαλαμβάνεται ο όρος συνυπη- 
ρέτηση χωρίς να προβλέπεται για όλους τους 
εργαζόμενους συζύγους στον ευρύτερο Δημό
σιο τομέα. Με αποτέλεσμα και ο/η αστυνομι
κός που <5εν ανήκει στην κατηγορία αυτή να 
ζει κάτω από το καθεστώς της διαίρεσης χω
ρίς να απολαμβάνει τουλάχιστον την οικογε
νειακή του ηρεμία και γαλήνη και να βρίσκε
ται σε συνεχείς μετακινήσεις και έξοδα και έ
τσι να θυμίζουν οικογένειες μεταναστών. Για 
να πάιψει να υφίσταται η κατάσταση αυτή θα 
πρέπει οι υπεύθυνοι και αρμόδιοι να δουν με 
τη σχετική ευαισθησία το όλο θέμα και να 
διευρύνουν τη σχετική διάταξη συμπεριλαμ- 
βάνοντας και τους λοιπούς υπαλλήλους του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για τη συνυπηρέ- 
τηση-συνύπαρξή τους στον ίδιο τόπο. ”

631Η κα Μαίρη Χατζηνικολή κάτοικος Αθη
νών εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες 
προς το Προσωπικό του Τμήματος Δίωξης 
Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττι
κής, για την ταχύτατη ανεύρεση και επιστρο
φή του κλεμμένου αυτοκινήτου της.

63 Το Δ.Σ του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Α
θηνών ευχαριστεί θερμά το Υπουργείο Δημό
σιας Τάξης για την βοήθειά του η οποία συ- 
νετέλεσε στην επιτυχή πραγματοποίηση και 
προβολή του αγώνα δρόμου υγείας 20.000 
μέτρων, από τον Αγ. Κοσμά μέχρι το Καβού
ρι και επιστροφή.

63 Η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ποντιακού 
Οίκου Ευγηρίας "Η Αναγέννηση" με έδρα 
τη Θεσ/νίκη κ. Ανθή Πορφυριάδου εκφράζει 
τις θερμές της ευχαριστίες προς την Ελληνι
κή Αστυνομία και ιδιαίτερα προς τους άνδρες 
της Φιλαρμονικής της Αστυν. Δ/νσης Θεσ/νί
κης, οι οποίοι πρόσφατα αλλά και επί χρόνια 
τώρα δίνουν το παρών τους στις εορταστικές 
εκδηλώσεις του χωριού των γερόντων στο 
Πολυδένδρι Λαγκαδά.

63 Ο κ. Βασιλείου Αναστάσιος κάτοικος Πει
ραιά ευχαριστεί από τα βάθη της καρδιάς του 
τον Αρχιφύλακα του Αστυνομικού Τμήμα
τος Λίμνης Παπαδόπουλο Αθανάσιο, για τον 
άριστο υπηρεσιακό αλλά και ανθρώπινο 
τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε υπόθεση 
τροχαίου ατυχήματος που είχε πρόσφατα 
στην περιοχή Λίμνης με το Ι.Χ. αυτοκίνητό 
του.

63 Η κα Diana Tawin εκφράζει τις ευχαρι
στίες της προς την Ελληνική Αστυνομία για 
την ανεύρεση της μητέρας της η οποία είχε 
χαθεί στην περιοχή τπυ Κάραβελ.

0  Ο κ. Ιωάννης Βαφειάδης και η σύζυγός 
του κάτοικοι Χαϊδαρίου ευχαριστούν θερμά 
την Ελληνική Αστυνομία και ιδιαίτερα τον ά
γνωστο δικυκλιστή αστυνομικό ο οποίος την 
7η ώρα π. μ. της 12ης Ιουνίου από την Μάρ
νης, τους συνοδέυσε μέχρι το Μαιευτήριο Ή
ρα προσφέροντας πολύτιμο χρόνο για την υ
γεία της μητέρας αλλά και του νεογέννητου.

63 Η κα Εμμανουήλ Μ. Κοθρή εκφράζει τις 
θερμές της ευχαριστίες προς το προσωπικό 
του Τμήματος Ασφαλείας Δραπετσώνας και 
ιδιαίτερα προς τους Υπαστυν. Α' κ. Συμεώ- 
νογλου Ιωσήφ και Αρχ/κα (Μ.Π.Σ) κ. Λα- 
μπρινάκη Γεώργιο, για την ευγένειά τους και 
τον άριστο συντονισμό τους με αποτέλεσμα

να βρεθεί και να της παραδοθεί την ίδια ημέ
ρα η τσάντα της που είχε ξεχάσει σε άγνω
στο ταξί.

63 Ο Δήμαρχος Ζεφυρίου Αττικής κ. Από
στολος Ζέρβας εκφράζει τις θερμές του ευ
χαριστίες προς την Ελληνική Αστυνομία και 
ιδιαίτερα προς το Διοικητή και όλο το προ
σωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Αχαμ
νών για την άριστη και αποτελεσματική τους 
συνεργασία. ”/ /  ίδρυση του Αστυνομικού Τμή
ματος -επισημαίνει στην ευχαριστήρια επιστο
λή του ο κ. Δήμαρχος- η καθημερινή παρουσία 
δυνάμεων ΥΜΕΤ και η τακτική επί τόπου πα
ρουσία του κ. Γεν. Γραμματέα, έχουν δώσει αί
σθημα ασφάλειας στους πολίτες. ”

Κ  Στην προσπάθειά μας να δημοσιεύσου
με συνοπτικά το Δελτίο Τύπου της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Έβρου που 
πραγματοποιήθηκε στο προηγούμενο τεύχος 
μηνός Ιουνίου, ενδεχομένως να μην αποδό
θηκε πιστά στην ολότητά του το περιεχόμενο 
του κειμένου. Παραθέτουμε στη συνέχεια ο
λόκληρο το κείμενο.
“Το Δ.Σ. της Ενωσής μας, μετά από επίμονες 

και συνεχείς προσπάθειες και έγγραφες παρα
στάσεις προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
και το ενδιαφέρον του Αστυνομικού Δ/ντή Α- 
λεξ/πολης κ. Ναζλή Βασιλείου, πέτυχε την αύ
ξηση του αριθμού των Δοκίμων Αστυφυλάκων, 
που διατέθηκε στο Νομό Εβρου, για καλύτερη 
αστυνόμευση κατά τους θερινούς μήνες. Συ
γκεκριμένα φέτος αποσπώνται (33) Δόκιμοι 
για την Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξ/πολης, έ
ναντι (15) του προηγουμένου έτους, ενώ για 
την Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας για 
πρώτη φορά αποσπώνται (10) Δόκιμοι. Επί
σης η Ονωσή μας, συγχαίρει τους συναδέλφους 
της Υποδ/νσης Ασφαλείας Αλεξ/πολης, γιατί υ
πό τη συνεχή καθοδήγηση και συντονισμό του 
Δ/ντή της Υπηρεσίας τους, κ. Μαραγκοζούλη 
Ζήση, ύστερα από πολυήμερες επίμονες και ε
πίπονες προσπάθειές τους, κατάφεραν να ε
ξαρθρώσουν και να σταματήσουν τη δράση σε 
δύο σπείρες ομογενών από την τέως Σοβιετική 
□ νωση, οι οποίες έκλεβαν μοτ/τες-μοτ/τα από 
την περιοχή μας, τα διέλυαν και τα πουλούσαν 
για ανταλλακτικά. Οι επιτυχίες αυτές των συ
ναδέλφων μας, αναβαθμίζουν το κύρος του 
σώματος και παγιώνουν το αίσθημα ασφαλεί
ας στους συμπολίτες μας. " □

Επιμέλεια: 
Π, V , Γεώργιος Χω/ψοματίδης
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ΠΑΓΙΟ: 1ος χρόνος Πάγιο 3500 
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