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ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Διανύοντας τις τελευταίες ημέρες 
του πρώτον έτους της νέας χιλιετίας, 
θα ξανακάνουμε την αυτονόητη διαπίστωση 
ότι ο χρόνος κυλάει πολύ γρήγορα.
Με το τεύχος που έχετε στα χέρια σας, 
ολοκληρώνεται ένας 17ετης κύκλος έκδοσης 
τον περιοδικού μας.
Ήδη, στα τρία τελευταία τεύχη άρχισε 
μία προσπάθεια ανανέωσης της ύλης 
αλλά και της εμφάνισης τον, η οποία 
θα συνεχισθεί και τον επόμενο χρόνο.
Η  προσπάθεια για βελτίωση, βέβαια, 
δεν έχει ποτέ ημερομηνία λήξης 
και η συνεισφορά όλων των συναδέλφων 
είναι όχι απλά ευπρόσδεκτη αλλά και 
επιδιώκεται από μέρους μας.
Η  καλόπιστη κριτική σας λαμβάνεται πάντοτε
υπόψη, γεννάει ένα γόνιμο προβληματισμό και
βοηθά στη δημιουργία νέων ιδεών και αντιλήψεων.
Από το νέο χρόνο, το Περιοδικό μας
θα βγαίνει σταθερά σε διμηνιαία βάση,
πλούσιο σε θέματα που θα στοχεύουν
όχι μόνο στην υπηρεσιακή ενημέρωση
και την επαγγελματική επιμόρφωση
αλλά και το γενικότερο κοινωνικό προβληματισμό.
Επιμένετε να αναζητάτε το Περιοδικό σας
και μείνετε μαζί μας.

Η  αστυνομική οικογένεια πρέπει να μείνει ενωμένη.
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Από το 1975 κοντά σας. με τη μεγαλύτερη ποικιλία 
αστυνομικού εξοπλισμού στην

Τσαντάκια απόκρυψης όπλων Χειροπέδες & Αστυν. Ράβδοι

Τα φ η μ ισ μ έ ν α  
τσαντάκια  μέσ ης  

απ όκρυψης  
οπλισμού  

από 7 . 0 Q 0  6ρχ.

Μ ε γ ά λ η
ποικιλία
από 4 . 0 0 0  6ρχ  
και
από 6 . 5 0 0  6ρχ  
αντίστοιχα

Εξαρτήσεις Αλεξίσφαιρα γιλέκα

Πλήρης  ε ξά ρ τ η σ η  
από 3 0 . 0 0 0  Βρχ.

Εξειδικευμένος 
Επιχειρησιακός Εξοπλισμός

Σ το  Τ Α Γ Τ ΙΓ Λ Ι,  Οα β ρ ε ίτε ... 
ό τί β ά ζε ι ο νο υ ς  σας από ε ξ ε ιθ ικ ε υ μ έ ν ο  

εξοπ λισ μό, α ξεσ ουάρ , πυρομαχικά και 
όπλα τω ν  μ εγ α λ ύ τερ ω ν  ο ίκω ν  τω ν  

Η ,Γ ΙΑ  και τ η ς  Ευρώπης... 
Δ ια θ έ το υ μ ε  τη ν  μ εγα λύ τερ η  ποικιλία 

από θ ή κες , ζώ ν ες , ε ξα ρ τή σ ε ις  
που υπάρχει σ την Ελλάθα. 

Μ ε  τη ν  π οιότητα  τω ν  π ρο ϊόντω ν και τ ις  
ε ιθ ικ έ ς  τ ιμ έ ς  σ τη ρ ίζο υ μ ε  α υ το ύ ς  

που μας π ροσ τατεύουν.

TA C TIC A L: Δ η μ π ι σ ά ν α ς  1 6 ,  1 1 5  22 Α θ ή ν α .  Τ η λ . : .  6 4 4 8 5 2 7  
Α 'Π ίΙί: Β υ χ ί ν η ς  4,  1 1 5  23 Α θ ή ν α .  Τ η λ . : .  6 9 2 3 0 9 5 ,  Φαξ :  6 9 1 8 6 7 3
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746
Ετήσια Εκθεση Δραστηριοτήτων 
για το 1999

Δύο ήταν τα χαρακτηριστικά που σημάδεψαν 
την εξέλιξη της Europe! το 1999: 
α. ανέλαβε επισήμως και πλήρως τις δραστη
ριότητες της και
β. δύο νέα αντικείμενα νπήχθησαν στην αρμο- 
διότητά της : η τρομοκρατία και η παραχάραξη 
χρήματος.

752
Αστυνομικοί που έχασαν τη ζωή τους 
σε ώρα υπηρεσίας στις Η.Π.Α

Σημαντικές πληροφορίες για εκείνους που επι
θυμούν να διδάσκονται από την εμπειρία, προ- 
κειμένου να εξασφαλίζουν όχι μόνο τη δική 
τους ασφάλεια αλλά και των συναδέλφων τους, 
οι οποίες οδηγούν επίσης τη διοίκηση στη ανά
πτυξη στρατηγικών ώστε να αποφεύγεται η «ε
πανάληψη της ιστορίας».

756
Δικαστική ανθρωπολογία
Το ζήτημα του καθορισμού της ταυτότητας σκε
λετικών υπολειμμάτων που βρίσκονται σε ακέ
ραιη, κατακερματισμένη ή ακόμα και αποτε
φρωμένη κατάσταση, καθώς επίσης και πτω
μάτων που είναι δύσκολο να αναγνωριστούν 
λόγω της προχωρημένης σήψης, απασχολεί αρ
κετά συχνά τις αστυνομικές και δικαστικές αρ-
χές·

760
Ηλεκτρονικό εγκληματολογικό γράφη
μα (Intografia) για την εικονική αναπα
ράσταση εγκλημάτων
Η  εκτίμηση μακροσκελών εκθέσεων ειδικών

και εμπειρογνωμόνων είναι ένα πολύ δύσκολο 
και ανιαρό καθήκον για τους δικαστές, οι ο
ποίοι, εκτός του ότι σε κάποιες περιπτώσεις 
δεν κατανοούν πλήρως τους ειδικούς τεχνι
κούς όρους της αστυνομικής ορολογίας, δε 
διαθέτουν και το χρόνο ώστε να κάνουν τις α
παραίτητες αναλύσεις.

764
Ανακοινώσεις στα Μ.Μ.Ε. - παρουσία 
αστυνομικών στα τηλεοπτικά μέσα
Διευκρινιστικές κατευθύνσεις και χρήσιμες ο
δηγίες, που θα πρέπει να ακολουθούνται από 
το αστυνομικό προσωπικό όταν προβαίνουν 
σε ανακοινώσεις στα Μ.Μ.Ε. ή παρουσιάζο
νται στα τηλεοπτικά μέσα

766
Φυλακές: Ένας θεσμός 
υπό αμφισβήτηση

Η  φυλακή προκαλεί περισσότερα ηθικά, κοι
νωνικά, ψυχολογικά και οικονομικά προβλή
ματα α π ’ όσα λύνει. Τι μπορεί να γίνει για να 
βελτιωθεί το σωφρονιστικό σύστημα:

768
Υπάρχουν κι άλλες λύσεις
Η  στέρηση της ελευθερίας δεν είναι λύση για 
όλους. Υπάρχουν εναλλακτικές ποινές που 
πρέπει να ενθαρρύνουμε την εφαρμογή τους.

770
Από την τιμωρία στην αναμόρφωση
Η σωφρονιστική πολιτική αλλάζει κατεύθυνση 
και θέτει τον ένοχο αντιμέτωπο με τις συνέ
πειες της πράξης του, δίνοντας του την ευκαι
ρία να επανορθώσει.

772__________ __
Τα παιδιά του πολέμου
Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που έδωσε στη δη
μοσιότητα η Unicef για τα σοβαρότατα προ
βλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες παιδιά
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σ' ολόκληρο τον πλανήτη και μάλιστα στο κα
τώφλι του 21ου αιώνα. Δεν είναι λίγα τα θύμα
τα βιασμών και απαγωγών στη διάρκεια 
ένοπλων συρράξεων ενώ άλλα εξαναγκάζο
νται να πολεμήσουν, ακόμη και να σκοτώσουν 
μέλη της ίδιας τους της οικογένειας.

m____________________________
Η παρουσία της Unicef στα Βαλκάνια

782
Περί ψυχής
Πάντοτε η ανθρώπινη σκέψη στάθηκε με περί
σκεψη μπροστά στο μυστήριο της υπάρξεως 
της ψυχής, προσπαθώντας να εξερευνήσει το 
θέμα και να δώσει απάντηση. «Υπάρχει ψυ
χή»; Το ερώτημα αυτό προβλημάτισε από τα 
πρώτα βήματά του τον άνθρωπο, εξακολου
θώντας και σήμερα να τον προβληματίζει.

784.
Ιησούς Χριστός:
Η προσδοκία των Εθνών

Ποιος μπορεί να φανταστεί, ότι αιώνες πριν τη 
γέννηση του Ιησού Χριστού στη γη,προφήτε- 
ψαν την έλευσή του άνθρωποι που δεν ανή
καν στο Ισραηλιτικό γένος; Φαίνεται όμως 
πως αυτό είναι αλήθεια. Αιώνες πριν, όπως το 
βεβαιώνουν οι ιστορικές μαρτυρίες, ορισμένοι 
επιφανείς άνδρες, φιλόσοφοι, ή ηγέτες άλλων

θρησκειών, μίλησαν και έγραψαν για Κείνον 
που θα άλλαζε τη ροή της ιστορίας.

790
69η Σύνοδος Γενικής 
Συνέλευσης Interpol

794__________________
Αστυνομία και ανθρώπινα δικαιώματα

814__________________
Πώς να μείνετε υγιείς 
όλο τον χειμώνα
Οι περισσότεροι ενήλικες κρυολογούν δύο κα
τά μέσον όρο φορές τον χρόνο, ενώ τα παιδιά 
μπορεί να αρρωστήσουν ακόμα και δέκα.

798_______
Επικαιρότητα

822...
Βιβλιοπαρουσίαση

830___________
Για τις ελεύθερες ώρες

Βρισκόμαστε στην αρχή του Χειμώνα, τα πρώ
τα κρύα άρχισαν και τα πρώτα χιόνια έπεσαν 
στα ορεινά της πατρίδας μας. Τα τζάκια και οι 
θερμάστρες δουλεύουν αδιάκοπα, το ίδιο και 
οι κεντρικές θερμάνσεις. Πριν όμως θέσετε σε 
λειτουργία τα μέσα θέρμανσης και για να απο
φύγετε τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς με 
δυσάρεστες συνέπειες, πρέπει να λάβετε υπό
ψη σας κάποιους βασικούς κανόνες.

831
Για τους μικρούς μας φίλους

832
Αλληλογραφία

834
Ευρετήριο θεμάτων έτους 2000

Υπηρεσιακά Νέα

Η ___________
Χειμωνιάτικες συμβουλές για να ζε
σταθείτε χωρίς να ...καείτε

824__________________
Παιδιά συναδέλφων που πέτυχαν στα 
ΑΕΙ και ΤΕΙ

826__________________
Συνέβησαν στον κόσμο

Η
Χριστουγεννιάτικο διήγημα

Δεκέμβριος 2000 - Αστυνομική Επιθεώρηση



Ετήσια Έ κθεση Δ ραστηριοτήτω ν

για το έτος 1999

του Αστυνόμου Β

Ευάγγελου ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ
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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Europol έδωσε στη 

δημοσιότητα την έκθεση προόδου για το περασμένο έ 
τος1. Στην εισαγωγή της έκθεσης, ο διευθυντής της 

Europol κ. Jurgen Storbeck, αναφέρεται στη σοβαρότητα 

της απειλής του οργανωμένου εγκλήματος, που αναπτύσ
σεται με γρήγορους ρυθμούς σε παγκόσμια κλίμακα, αλ
λά και στην αποφασιστικότητα των κρατών-μελών της 

Europol να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τις διάφο
ρες εκφάνσεις του, να διαφυλάξουν τη λειτουργία των 
δημοκρατικών θεσμών και να προστατέψουν τις κοινωνί
ες των πολιτών. Το 1999 υπήρξε γενικά, όπως θα δούμε 

στη συνέχεια, μια δημιουργική χρονιά για την Ευρωπαϊκή 

Αστυνομική Υπηρεσία. Κατά κύριο λόγο, δύο ήταν τα χα
ρακτηριστικά που σημάδεψαν την εξέλιξη της Europol: 
α. την 1η Ιουλίου 1999 η Europol ανέλαβε επισήμως και 
πλήρως τις δραστηριότητές της2 και 
β. δύο νέα αντικείμενα υπήχθησαν στην αρμοδιότητα του 

Οργανισμού: η τρομοκρατία και η παραχάραξη χρήματος3. 
Σήμερα, λοιπόν, η αρμοδιότητα της Europol περιλαμβάνει 
τα εξής αντικείμενα: ναρκωτικά, παράνομη μετανάστευ
ση, κλεμμένα οχήματα, εμπόριο ανθρώπων, παράνομο ε
μπόριο πυρηνικών και ραδιενεργών υλικών, τρομοκρατία, 
παραχάραξη χρήματος και άλλων μέσων πληρωμής (π.χ. 
cash cards) με έμφαση κυρίως στην προστασία του μελ
λοντικού Ευρώ και το αδίκημα της παράνομης νομιμοποί
ησης εσόδων (ξέπλυμα χρήματος) όταν αυτό σχετίζεται 
με τις προαναφερθείσες μορφές εγκλημάτων.
Ας δούμε όμως αναλυτικά την πρόοδο της Europol 
σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς της.



■

Ποοάνοϋο
Ευπόοιο Ναρκωτικών

Υπολογίζεται ότι τα συνολικά έσο
δα που αποκομίζουν οι εγκληματικές 
οργανώσεις παγκοσμίως από το εμπό
ριο ναρκωτικών, ανέρχονται σε ποσό 
πάνω από 400 δις δολάρια. Αυτό κα
ταδεικνύει άλλωστε και το μέγεθος 
του αγώνα και των προσπαθειών που 
πρέπει να καταβάλουν οι αστυνομικές 
αρχές για να καταπολεμήσουν όσο το 
δυνατόν αποτελεσματικότερα τα ορ
γανωμένα εγκληματικά δίκτυα.

Πρέπει καταρχήν να επισημανθεί ό
τι το 58% των πληροφοριών που α- 
ντηλλάγησαν μεταξύ των κρατών-με- 
λών, μέσω του Δικτύου Αξιωματικών 
Συνδέσμων της Europol, αφορούσαν 
υποθέσεις ναρκωτικών. Από όλες τις 
μορφές ναρκωτικών, τα συνθετικά 
ναρκωτικά αποτελούν ολοένα και πε
ρισσότερο την προτίμηση των νέων 
διεθνώς. Η Europol σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών- 
μελών, έχει δημιουργήσει μία βάση 
δεδομένων για τα χάπια «έκσταση» 
(ecstasy pills), όπου καταχωρούνται 
όλες οι σχετικές πληροφορίες για αυ
τή τη μορφή ναρκωτικών. Παρομοί
ως, η σύσταση και λειτουργία ενός 
μηχανισμού έγκαιρης ενημέρωσης και 
πληροφόρησης για την κυκλοφορία 
νέων συνθετικών ναρκωτικών (Early 
Warning System)4, συνέχισε να προ
σφέρει σημαντικές υπηρεσίες στις 
διωκτικές αρχές των κρατών-μελών. 
Τέλος, μία από τις σημαντικότερες 
λειτουργίες της Europol για το 1999 
ήταν και η έκδοση της πέμπτης κατά 
σειρά ετήσιας έκθεσης για την κατά
σταση παραγωγής και διακίνησης 
ναρκωτικών στην Ευρώπη5.

Παοάνοιιπ ιιετανόστευοη

Μιλώντας για παράνομη μετανά
στευση, δεν αναφερόμαστε βεβαίως 
στις μεμονωμένες παράνομες μετακι
νήσεις ατόμων από μια χώρα σε μια άλ
λη. Η Europol, σε συνεργασία με τα 
κράτη-μέλη, εστιάζει το ενδιαφέρον 
της στα διεθνή δίκτυα εγκληματικών 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται 
στις παράνομες ομαδικές μετακινήσεις 
ανθρώπων.

Οι εγκληματικές αυτές οργανώσεις

εμπόριο ανθρώπων, εξακολουθεί να 
υφίσταται και σήμερα και μάλιστα να 
παρουσιάζει αύξηση στους ρυθμούς 
εξάπλωσής του. Ιδιαίτερα μετά τις γε
ωπολιτικές αλλαγές στη γηραιά ήπει
ρο, το εγκληματικό αυτό φαινόμενο 
ανθεί στις χώρες της Κεντρικής και Α
νατολικής Ευρώπης. Δυστυχώς οι χώ
ρες προορισμού των θυμάτων είναι οι 
οικονομικά και δημοκρατικά ανεπτυγ
μένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ε
νώ δεν είναι λίγα τα θύματα που προ
έρχονται και από χώρες της Ασίας, 
της Αφρικής και της Λατινικής Αμε- 
ρικής.

Η Europol δεν έπαψε και κατά το 
παρελθόν έτος να διευκολύνει την α
νταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών-μελών και να υποστηρίζει τις 
προσπάθειές τους και τις έρευνές τους 
χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθό
δους ανάλυσης του εγκλήματος. Ιδιαι
τέρως σημαντική υπήρξε η υποστήρι
ξη της Europol σε κοινές επιχειρήσεις 
κρατών-μελών για την εξάρθρωση ορ
γανώσεων που εμπλέκονται σε εμπό
ριο γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευσή τους. Και στην προκει
μένη περίπτωση, η Europol συνέδρα
με τις αρμόδιες αρχές των κρατών-με
λών με την έκδοση της ετήσιας έκθε
σης για το εμπόριο ανθρώπων, καθώς 
και την περιοδική έκδοση δελτίου 
πληροφοριών για τις τάσεις του φαι
νομένου και τις μεθόδους διάπραξης 
(modus operandi) αυτού του εγκλήμα
τος από διεθνείς οργανωμένες εγκλη
ματικές ομάδες.

Ευπόοιο κλευυένων ονηυάτων

Μία επίσης σοβαρή μορφή εγκλη
ματικότητας που βρίσκεται σε έξαρση 
σήμερα στις Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά 
και σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι και 
το εμπόριο κλεμμένων αυτοκινήτων. 
Οι προσπάθειες της Europol, σε συ
νεργασία με τα κράτη-μέλη, εστιά
σθηκαν στον εντοπισμό των εγκλημα
τικών δικτύων και των κλεμμένων ο
χημάτων με προορισμό τις χώρες της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 
Μάλιστα, ζητήθηκε η συνδρομή της 
Europol από την κοινή επιχειρησιακή 
ομάδα των Βαλτικών χωρών (Baltic 
Sea Task Force), να συντονίσει μία ε
πιχείρηση συλλογής πληροφοριών για 
εγκληματικές οργανώσεις που δρουν

πραγματοποιούν τεράστια οικονομικά 
οφέλη εκμεταλλευόμενες τον ανθρώ
πινο πόνο και την αγωνία των 
μεταναστών για αναζήτηση μιας κα
λύτερης ζωής, συχνά όμως με 
αποτελέσματα οδυνηρά για τη ζωή 
και τη σωματική τους ακεραιότητα.

Η Europol αποτελεί πλέον μια κε
ντρική υπηρεσία συντονισμού και υ
ποστήριξης των προσπαθειών και των 
ερευνών των κρατών-μελών, για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου και την

I  U  I I

εξάρθρωση των διεθνών κυκλωμά
των. Στις δραστηριότητες της 
Europol, υπάγεται και η σύνταξη της 
ετήσιας έκθεσης για την παράνομη 
μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένω
ση καθώς και η περιοδική έκδοση του 
σχετικού πληροφοριακού δελτίου 
(Illegal Immigration Intelligence Bul
letin) που προορίζονται για την έγκαι
ρη ενημέρωση των αρμοδίων υπηρε
σιών των κρατών-μελών.

Ειιπόοιο Ανθρώπων

Παρά το γεγονός ότι ζούμε ήδη 
στον 21ο αιώνα με σημαντικότατες 
προόδους του ανθρώπου σε όλους 
τους τομείς της κοινωνικής, οικονομι
κής και πολιτικής ζωής, μια από τις α
πεχθέστερες μορφές εγκλημάτων, το
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σ’ αυτή την περιοχή. Σε μία άλλη επι
τυχή επιχείρηση που οργάνωσε η 
Europol με σκοπό τον εντοπισμό 
κλεμμένων αυτοκινήτων σε διάφορες 
Ευρωπαϊκές χώρες, συμμετείχαν η 
Ουγγαρία και η Λιθουανία για πρώτη 
φορά.

Παράνομη Νομιμοποίηση Εσόδων 
(ξέπλυμα χρήματος)

Στα συμπεράσματα της συνάντησης 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο 
Tampere της Φιλανδίας το περασμένο 
έτος, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι 
η καρδιά του οργανωμένου εγκλήμα
τος είναι το ξέπλυμα χρήματος6. 
Πράγματι, το βρώμικο χρήμα που 
προέρχεται από τις δραστηριότητες 
του οργανωμένου εγκλήματος σε όλες 
τις εκφάνσεις του, υπερτερεί συχνά 
πολλών προϋπολογισμών μικρών 
κρατών.

Με άλλα λόγια, το βρώμικο χρήμα 
είναι αυτό που συντηρεί τις δομές και 
τη λειτουργία των εγκληματικών ορ
γανώσεων διεθνώς, αφού τα συνολικά 
ποσά είναι τέτοιων μεγεθών7 που επι

τρέπουν τα μέλη των οργανωμένων ε
γκληματικών ομάδων να κινούνται με 
άνεση, να χρησιμοποιούν στις μετακι
νήσεις τους και στις επαφές τους τε
χνολογικό εξοπλισμό τελευταίας τε
χνολογίας και, ακόμη, να ασκούν ε
πιρροή και συχνά να διαβρώνουν τη 
λειτουργία των κρατικών δομών.

Η Europol και εδώ επικέντρωσε 
τις προσπάθειές της, στην άμεση και 
έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών 
μέσω των Αξιωματικών Συνδέσμων 
και στην υποστήριξη των ερευνών 
των κρατών-μελών με επιχειρησια
κή ανάλυση από τους ειδικούς του 
Τμήματος Ανάλυσης του εγκλήμα
τος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάλυση 
του εγκλήματος (Crime Analysis) εί
ναι ένα αποφασιστικό όπλο στα χέρια 
των υπηρεσιών εφαρμογής του νόμου 
και ιδιαίτερα χρήσιμο στη διενέργεια 
ερευνών για το ξέπλυμα χρήματος. 
Θα μιλήσουμε όμως διεξοδικότερα 
για αυτή τη σύγχρονη μορφή έρευνας, 
όταν θα αναφερθούμε παρακάτω για 
τις δραστηριότητες της Europol σε 
αυτόν τον τομέα.

Πορηχάράξη χρήματος 
και άλλων υέσων πληρωμής

Το αντικείμενο αυτό, όπως αναφέ
ραμε στην εισαγωγή μας, συμπεριλή- 
φθηκε στην αρμοδιότητα της Europol 
από 1ης Ιουλίου 1999. Η σκοπιμότητα 
της επέκτασης της αρμοδιότητας του 
Οργανισμού και στην καταπολέμηση 
της παραχάραξης χρήματος, ανάγεται 
αποκλειστικά στο γεγονός ότι η Ευρω
παϊκή Ένωση θα έχει από την 1η Ια
νουάριου 2002 ένα κοινό νόμισμα το 
Ευρώ. Είναι, λοιπόν, κατανοητό ότι η 
πρόκληση για το διεθνές οργανωμένο 
έγκλημα είναι τεράστια. Και για να α- 
κριβολογήσουμε, εάν τα οφέλη μιας 
οργανωμένης εγκληματικής ομάδας α
πό την παραχάραξη ενός εθνικού νομί
σματος είναι ενός επιπέδου, τότε τα ο
φέλη που θα προκόψουν από μια πιθα
νή παραχάραξη του μελλοντικού Ευ
ρώ θα είναι τεράστια αφού πρόκειται 
για το νόμισμα που θα αντιπροσωπεύ
ει τις οικονομίες δεκαπέντε χωρών.

Η Europol, κατά το παρελθόν έτος, 
έλαβε όλα τα μέτρα που κρίνονται α
παραίτητα για την ανάπτυξη και προ
ετοιμασία των αναγκαίων δομών και
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κυρίως από πλευράς εξειδικευμένου 
προσωπικού και υλικοτεχνικής υπο
δομής. Οι προετοιμασίες αυτές και γε
νικότερα το όλο προπαρασκευαστικό 
στάδιο βρίσκονται ακόμη και σήμερα 
σε πλήρη εξέλιξη, έτσι ώστε η 
Europol σε συνεργασία με τα κράτη- 
μέλη, να είναι εγκαίρως έτοιμη για 
την αντιμετώπιση αυτής της εγκλημα
τικής δραστηριότητας.

Τοοϋοκοατία

Η τρομοκρατία υπήρξε αντικείμενο 
κοινού ενδιαφέροντος για τα κράτη- 
μέλη από τις πρώτες συζητήσεις για 
τη σύσταση και λειτουργία της 
Europol. Τούτο άλλωστε αποδεικνύε- 
ται και από το γεγονός ότι η καταπο
λέμηση της τρομοκρατίας αναφέρεται 
ρητά στη σχετική διάταξη της Σύμβα
σης της Europol για την αποστολή 
της».

Παρά ταύτα, το αντικείμενο της 
τρομοκρατίας υπήχθη στην αρμοδιό
τητα της Europol μόλις από 1ης Ιουλί
ου 1999. Στο σύντομο αυτό χρονικό 
διάστημα, η Europol σε συνεργασία 
με τα κράτη-μέλη, δημιούργησε την 
απαραίτητη τεχνική και υλική υποδο
μή για την ανταλλαγή πληροφοριών 
και παράλληλα στρατολόγησε, μέσα 
από διαδικασίες διαγωνισμού, προσω
πικό με ειδικές γνώσεις και εμπειρία 
σε αυτό τον ευαίσθητο χώρο.

Για τη διευκόλυνση των αρμόδιων 
αρχών των κρατών-μελών, οι εμπει
ρογνώμονες της Europol δημιούργη
σαν ένα λεπτομερή οδηγό για θέματα 
αρμοδιότητας στην καταπολέμηση 
τρομοκρατίας (Counter Terrorism 
Competencies), καθώς και ένα λεπτο
μερές ευρετήριο για τις τρομοκρατι
κές οργανώσεις.

Παράλληλα, συγκεντρώθηκαν και 
μελετήθηκαν τα κείμενα νομοθεσιών 
όλων των κρατών-μελών έτσι ώστε να 
έχουν άμεση πρόσβαση και πληροφό
ρηση οι Αξιωματικοί Σύνδεσμοι και 
το εξειδικευμένο προσωπικό του Ορ
γανισμού.

Σε γενικές γραμμές, η συνεισφορά 
της Europol στην καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας αναμένεται να είναι ι
διαίτερα σημαντική στο άμεσο μέλ
λον, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει 
ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για το 
τι είναι τρομοκρατία, ενώ σε ορισμέ

νες περιπτώσεις υπάρχει έλλειψη συ
γκεκριμένων πληροφοριών για να α- 
ξιοποιηθούν αναλόγως από τις αρμό
διες υπηρεσίες των κρατών-μελών.

Παράνομο Εμπόριο Πυρηνικών 
και Ροδιενεονών υλικών

Οπως είχε αναφερθεί και στην έκ
θεση προόδου της Europol για το 
19979, η σοβαρή αυτή μορφή εγκλη
ματικότητας δεν παρουσίασε ιδιαίτε
ρη ανησυχία από πλευράς εξάπλωσης 
και αριθμού κρουσμάτων. Η ίδια κα
τάσταση επικράτησε και κατά τη 
διάρκεια των δύο τελευταίων χρό
νων.

Όμως, το ενδιαφέρον της Europol 
και των κρατών-μελών παραμένει α
μείωτο και στο πλαίσιο αυτό εντάσ
σεται η πρωτοβουλία που αναλήφθη- 
κε για το συντονισμό της συνεργασί
ας και της ανταλλαγής πληροφοριών 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελω
νείων (World Customs Organi
zation), τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομι
κής Ενέργειας (International Atomic 
Energy Agency) και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για Στοιχεία Ουρανίου 
(European Institute for Transuranium 
Elements).

AvaAuon t o u  ενκλιίμοτοο

Ήδη αναφέραμε πιο άνω ότι η ανά
λυση αποτελεί στις μέρες μας ένα 
αποτελεσματικό μέσο για τις αστυνο
μικές αρχές των ανεπτυγμένων χω
ρών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
τις προηγμένες μεθόδους που χρησι
μοποιούν οι οργανωμένες εγκληματι
κές ομάδες για την εκτέλεση των επι- 
χειρήσεών τους.

Ο βασικός στόχος της εγκληματο- 
λογικής ανάλυσης είναι να προσφέρει 
τέτοιες πληροφορίες που θα βοηθή
σουν τις αστυνομικές υπηρεσίες να 
προσαρμόσουν αναλόγως τις τακτικές 
τους καταπολέμησης του οργανωμέ
νου εγκλήματος. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η 
Europol αποτελεί κατ’ ουσίαν το Ευ
ρωπαϊκό κέντρο ανάλυσης του εγκλή
ματος χρησιμοποιώντας εξειδικευμέ- 
νο προσωπικό σύγχρονες μεθόδους 
και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλι
σμό.

Κατά το παρελθόν έτος το Τμήμα 
Ανάλυσης της Europol ολοκλήρωσε ε- 
πιτυχώς δέκα οκτώ στρατηγικής ση
μασίας σχέδια που άρχισαν το 1998, 
ενώ εγκαινίασε δώδεκα ακόμη νέα 
που αφορούσαν την παραγωγή και 
διακίνηση ναρκωτικών, την παράνο
μη μετανάστευση και το εμπόριο αν
θρώπων, και τα οποία επίσης ολοκλη
ρώθηκαν μέσα στο 1999.

Να επισημάνουμε ότι η στρατηγική 
ανάλυση (Strategic Analysis) εστιάζε
ται κυρίως στην αναγνώριση των τά
σεων του οργανωμένου εγκλήματος 
και των μεθόδων διάπραξης εγκλημα
τικών πράξεων, στις διαδρομές διακί
νησης των εγκληματικών προϊόντων 
και στη σοβαρότητα της απειλής που 
απορρέει από συγκεκριμένες εγκλη
ματικές οργανώσεις.

Η άλλη μορφή, εξίσου σημαντική, 
της ανάλυσης είναι η αποκαλούμενη 
επιχειρησιακή ανάλυση (operational 
analysis). Αυτός ο τύπος ανάλυσης ε
στιάζεται στην ανακάλυψη πιο συγκε
κριμένων στοιχείων, όπως π.χ. η ανα
γνώριση ομάδων, ατόμων, σημείων ε
παφών, μεθόδων επικοινωνίας κ.λπ. 
που θα μπορούσαν να βοηθήσουν α
ποτελεσματικά τις έρευνες των αστυ
νομικών αρχών.

Στον τομέα, λοιπόν, της επιχειρη
σιακής ανάλυσης η Europol έχει να 
επιδείξει ένα επίσης αξιόλογο έργο, 
αφού κατά τη διάρκεια του 1999 ε
γκαινίασε έντεκα περιπτώσεις επιχει
ρησιακών ερευνών διαφόρων κρα
τών-μελών, οι οποίες αφορούσαν κυ
ρίως κλεμμένα οχήματα, παράνομη 
μετανάστευση και διακίνηση και πα
ραγωγή συνθετικών ναρκωτικών. Α
κόμη, μέσα στο 1999 ολοκληρώθη
καν άλλες επτά περιπτώσεις επιχει
ρησιακής ανάλυσης που είχαν 
αρχίσει το 1998.
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Κέντρα Ειδικοτήτων

Δεδομένου ότι η Europol είναι ένα 
Ευρωπαϊκό Κέντρο συντονισμού και 
υποστήριξης των αρχών εφαρμογής 
του νόμου των κρατών-μελών, είναι 
απαραίτητο να διατίθεται η αναγκαία 
προς τούτο υποδομή, έτσι ώστε να 
εκπληρώνεται πλήρως η αποστολή 
της.

Στο πλαίσιο αυτής της συλλογιστι
κής, λειτουργεί στην Europol από το 
1996, με Κοινή Δράση του Συμβουλί
ου10, μία λεπτομερής βάση δεδομένων 
που διαθέτει επαρκή και ουσιαστική 
πληροφόρηση αναφορικά με εξειδι- 
κευμένες υπηρεσίες και ειδικότητες 
που παρέχονται από όλες τις υπηρεσί

ες εφαρμογής του νόμου των κρατών- 
μελών, για την καταπολέμηση του ορ
γανωμένου εγκλήματος.

Η βάση αυτή δεδομένων περιλαμ
βάνει σήμερα περίπου 360 κέντρα ει
δικοτήτων από όλα τα κράτη-μέλη 
που καλύπτουν μία ευρεία γκάμα α
ντικειμένων όπως, για παράδειγμα, το 
εμπόριο ναρκωτικών ουσιών, την α
ναγνώριση κλεμμένων οχημάτων 
κ.λπ. Κατ’ αυτό τον τρόπο οι εμπειρο
γνώμονες των κρατών-μελών έχουν ά
μεση πληροφόρηση σε επείγουσες πε
ριπτώσεις ερευνών και μέσω της 
Europol είναι σε θέση να έρχονται σε 
επαφή με τις κατάλληλες υπηρεσίες 
και τους υπεύθυνους χειριστές θεμά
των γρήγορα και αποτελεσματικά.

Ανταλλανή πληοοωοοιών - 
Επιχειρησιακή Συνεονασίο

Πρόκειται για ένα τομέα της 
Europol με εξέχουσα σημασία στην α
ποτελεσματική καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος. Ο χρόνος 
μέσα στον οποίο πρέπει να ανταλλάσ
σονται οι πληροφορίες μεταξύ των 
κρατών-μελών για τις έρευνές τους σε 
διεθνή επίπεδο, αποτελεί τον κρισιμό
τερο και ουσιαστικότερο παράγοντα 
για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους.

Η Europol προσφέρει σήμερα όλα 
τα εχέγγυα μιας ταχύτητας, έγκαιρης 
και αξιόπιστης ανταλλαγής πληροφο
ριών μέσου των Αξιωματικών Συνδέ
σμων που όλα τα κράτη-μέλη έχουν α- 
ποσπάσει στην έδρα της Europol. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα προβλήματα 
που δημιουργούνται λόγω διαφορετι
κών γλωσσών και λόγω έλλειψης των 
σωστών σημείων επαφής καθώς επί
σης και της συχνής έλλειψης του ανα
γκαίου συντονισμού και της κατάλλη
λης υποστήριξης των ερευνών των 
κρατών-μελών, έχουν πράγματι εξα- 
λειφθεί οριστικά με τη χρήση του δι
κτύου των Αξιωματικών Συνδέσμων. 
Οι Αξιωματικοί Σύνδεσμοι σε στενή 
συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες 
και τους αναλυτές της Europol, προ
σφέρουν σημαντικότατη υποστήριξη 
στα κράτη-μέλη και συμμετέχουν ου
σιαστικά και αποτελεσματικά στις έ
ρευνες των διωκτικών αρχών.

Το 1999 αντηλλάγησαν μεταξύ των 
κρατών - μελών, μέσω των Αξιωματι
κών Συνδέσμων, 2180 αιτήματα που 
αφορούσαν αντικείμενα αρμοδιότη
τας της Europol. Τα αιτήματα αυτά εί
χαν ως συνέπεια να προκαλέσουν 
9.285 περαιτέρω αιτήματα και διάφο
ρες απαντήσεις σχετικά με διάφορες 
έρευνες των κρατών - μελών. Να ση
μειωθεί ότι ο μεγαλύτερος όγκος α
νταλλαγής πληροφοριών, περίπου το 
58%, αφορούσε το εμπόριο ναρκωτι
κών, όπως ήδη αναφέραμε παραπάνω.

Ένας άλλος τομέας όπου η Europol 
παρουσιάζει αυξημένη δραστηριότη
τα είναι οι αποκαλούμενες ελεγχόμε
νες παραδόσεις (Controlled Delive
ries). Πρόκειται για οργανωμένες και 
συντονισμένες επιχειρήσεις διαφορε
τικών διοικητικών αρχών, δύο, τριών 
ή περισσοτέρων κρατών - μελών, προ-
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κειμένου να «επιτρέψουν» τη διέλευ
ση μέσου των εδαφών τους παρανό
μων φορτίων (π.χ. ναρκωτικών, ό
πλων κ.λπ.) ώστε αυτά να φθάσουν 
στον τελικό τους προορισμό, όπου οι 
εκεί αρχές θα έχουν τη δυνατότητα, 
να κατάσχουν το φορτίο και να προ- 
βούν σε μαζικές συλλήψεις, ήτοι του 
οδηγού και συνοδών του φορτίου αλ
λά και των μελών της εγκληματικής 
οργάνωσης που ανέμεναν την παρα
λαβή του. Σε τέτοιες επιχειρήσεις, α
παιτείται η συμμετοχή όχι μόνο 
αστυνομικών αρχών αλλά και άλλων 
αρμοδίων υπηρεσιών, όπως τελωνεια
κών, λιμενικών, υπηρεσιών ασφαλεί
ας, και βέβαια εισαγγελικών και δικα
στικών αρχών. Η Europol, λοιπόν, 
προσφέρει την ιδανική πλατφόρμα για 
την επιτυχή διεκπεραίωση τέτοιων ε
πιχειρήσεων, αφού διατίθεται σύγχρο
νος εξοπλισμός ανταλλαγής πληροφο
ριών, πλούσια εμπειρία και τεχνογνω
σία και, βέβαια, το κατάλληλο προσω
πικό για το συντονισμό και την μέχρι 
πέρατος υποστήριξή τους. Το 1999, τα 
κράτη - μέλη πραγματοποίησαν μέσω 
της Europol 121 διασυνοριακές τέ
τοιες επιχειρήσεις, οι περισσότερες 
των οποίων αφορούσαν ναρκωτικά, 
παράνομη μετανάστευση και εμπόριο 
ανθρώπων.

luyncpggiiflig
Η σύνοψη των παραπάνω κυριοτέ- 

ρων σημείων της έκθεσης προόδου της 
Europol, δείχνει ότι το 1999 ήταν μία 
πράγματι δημιουργική χρονιά. Για 
πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή ιστορία, 
υπάρχει και λειτουργεί με πληρότητα 
μία κοινή Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υ
πηρεσία, ο σκοπός της οποίας είναι να 
βελτιώσει αποτελεσματικά τη συνερ
γασία των κρατών - μελών στην πρό
ληψη και καταπολέμηση των σοβαρών 
μορφών οργανωμένου εγκλήματος.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει ό
τι υπάρχει η βούληση των αρχών ε
φαρμογής του νόμου και, κυρίως, η 
πολιτική βούληση των ηγετών των 
κρατών - μελών, να προωθήσουν την 
αστυνομική συνεργασία μέσω της 
Europol'1.

Τα αποτελέσματα αυτής της συνερ
γασίας μέσα στο πρώτο έτος της επί
σημης και πλήρους λειτουργίας της 
Europol, αποδεικνύουν του λόγου το

αληθές. Επιπροσθέτως, οι ραγδαίες 
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές 
αλλαγές και εξελίξεις, δεν αφήνουν 
περιθώρια για καθυστερήσεις ή τυχόν 
ολιγωρίες στα θέματα βελτίωσης και 
αποτελεσματικότητας της διεθνούς α
στυνομικής συνεργασίας. Η ελεύθερη 
κυκλοφορία προσώπων, αγαθών και 
υπηρεσιών μέσα στην Ευρωπαϊκή Έ
νωση δεν αποτελούν πλεονεκτήματα 
μόνο για τους πολίτες των κρατών - 
μελών. Παράλληλα, είναι πλεονεκτή
ματα και για τα μέλη διεθνών εγκλη
ματικών οργανώσεων, τα οποία επω
φελούνται επαρκώς και μάλλον σε με
γαλύτερο βαθμό από τους απλούς πο
λίτες, αφού διαθέτουν απεριόριστες 
οικονομικές δυνατότητες και μπορούν 
να χρησιμοποιούν εξοπλισμό και μέ
σα επικοινωνίας τελευταίας τεχνολο
γίας για τις διεθνείς εγκληματικές 
τους δραστηριότητες. Η τεχνική και 
υλική υποδομή που διαθέτει σήμερα η 
Europol, το εξειδικευμένο προσωπικό 
της, οι σύγχρονες μέθοδοι συλλογής, 
ανάλυσης και εκμετάλλευσης πληρο
φοριών, σε συνεργασία με όλες τις υ
πηρεσίες εφαρμογής του νόμου των 
κρατών - μελών, αποτελούν την εγγύ
ηση μιας καλύτερης και αποτελεσμα
τικότερης καταπολέμησης του διε
θνούς οργανωμένου εγκλήματος. □

ΣΗΜΕΙΟΣΕΙΣ

1. Ολόκληρο το κείμενο της έκθεσης στην 
Αγγλική γλώσσα, βρίσκεται στο website του 
Οργανισμού: w w w .europol.eu.int. Στην πα
ρούσα εργασία μας επιχειρούμε μια συνοπτι
κή καταγραφή των κυριοτέρων σημείων της 
έκθεσης, με τον απαραίτητο σχολιασμό και 
τις αναγκαίες εκτιμήσεις στο μέτρο βέβαια 
του δυνατού.

2. Παρά το γεγονός ότι η Europol άρχισε 
να λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 1994, η 
κατάρτιση της Σύμβασης της Europol, η επι
κύρωσή της από όλα τα Κοινοβούλια των 
κρατών - μελών, καθώς και η επικύρωση ε
νός αριθμού νομικών κειμένων (κανονισμοί 
προσωπικού, πρωτόκολλο προνομίων και ά
συλών του προσωπικού του Οργανισμού, οι
κονομικοί κανονισμοί, κανονισμοί σχετικά 
με τη διαβίβαση και προστασία προσωπικών 
δεδομένων κ.λπ.) προβλεπομένων από τις 
διατάξεις της Σύμβασης καθυστέρησαν την 
πλήρη ανάληψη των δραστηριοτήτων της.

3. Απόφαση Συμβουλίου της 29-4-1999, 
Official Journal o f the European Communi
ties C 149/02, 28-5-1999 και Απόφαση Συμ
βουλίου της 26-11-1998 - έγγραφο υπ’ αριθμ. 
Europol 118 - 12913/98.

4. Κοινή Δράση (Joint Action) του Συμ
βουλίου, Official Journal of the European 
Communities L 322, 29-11-1996.

5. Η έκθεση αυτή χαρακτηρίζεται ως εμπι- 
στευτική και προορίζεται για χρήση αποκλει
στικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμογής 
του νόμου (Αστυνομία, Τελωνεία, Λιμενικό, 
Υπηρεσίες Δίωξης Οικονομικού Εγκλήμα
τος). Το περιεχόμενο της έκθεσης, όπως και 
άλλων ετήσιων εκθέσεων της Europol σε α
ντικείμενα αρμοδιότητάς της προσφέρει ση
μαντικές πληροφορίες που αφορούν τις τά
σεις ανάπτυξης και διακίνησης των διαφόρων 
ναρκωτικών ουσιών και των εγκληματικών 
δικτύων διεθνώς. Κατά συνέπεια, οι διωκτι
κές αρχές μπορούν να έχουν αφενός μία 
σφαιρική και έγκαιρη ενημέρωση για το όλο 
πρόβλημα σε παγκόσμια κλίμακα και αφετέ
ρου να είναι σε θέση να καταρτίζουν και να 
προσαρμόζουν αναλόγως τις στρατηγικές 
τους για την καταπολέμηση του φαινομένου.

6. Αποτελέσματα Προεδρίας, Tampere, 
15/16 Οκτωβρίου 1999, Αρθ. 51. Βλέπε επί
σης «Ποινική Δικαιοσύνη» τεύχος 4/2000, 
σελ. 456-457 (Νομική Βιβλιοθήκη).

7. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, άλλων διεθνών 
οργανισμών, μόνο από το εμπόριο ναρκωτι
κών υπολογίζεται ότι το συνολικό κέρδος για 
το οργανωμένο έγκλημα κυμαίνεται μεταξύ 
500 δις έως 1 τρις δολάρια παγκοσμίως.

8. Αρθρο 2, παρ.1 της Σύμβασης: «Η 
Europol σκοπό έχει... να βελτιώσει την αποτε- 
λεσματικότητα των αρμοδίων αρχών των κρα
τών - μελών και τη συνεργασία τους κατά την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομο
κρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτι
κών...»

9. Europol Drugs Unit, Annual, Report for 
1997, σελ. 11.

10. Κοινή Δράση (Joint Action) του Συμ
βουλίου, Official Journal of the European 
Communities, L 342 31-12-1996.

11. Άρθρο 30 της Συνθήκης του Αμστερ
νταμ, Official Journal o f the European Com
munities, C 340, 10-11-1997.

* Ο Αστυνόμος II ‘ Ευάγγελος Στεργιοΰλης 
είναι Αιδάκτωρ Κοινωνιολογίας και βρίσκε
ται αποσπασμένος στη Χάγη ως Υπεύθυνος 
Δημοσίων Σχέσεων της Europol.
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ΕΤΟΣ 1999

Η προκαταρκτική έκθεση του FBI 
για τους θανάτους αστυνομικών σε ό
λες τις πολιτείες των ΗΠΑ για το έτος 
1999, δείχνει ότι έχασαν τη ζωή τους 
42 αστυνομικοί. Είναι ο μικρότερος α
ριθμός στις ΗΠΑ τα τελευταία 35 
χρόνια, 19 λιγότεροι από το 1998 και 
29 λιγότεροι από το 1997.

Οι 42 αστυνομικοί του 1999 σκοτώ
θηκαν σε 39 περιστατικά. Εξιχνιάστη
καν 38 από τα περιστατικά με συλλή
ψεις ή με παραπομπές στη δικαιοσύνη.

Τα πυροβόλα όπλα είναι εκείνα που 
χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο για 
τις δολοφονίες. Οι δράστες χρησιμο
ποίησαν πιστόλια ή περίστροφα σε 25 
δολοφονίες, τυφέκια σε 11 και κυνη
γετικά όπλα σε 5. Ένας αστυνομικός 
δολοφονήθηκε με αυτοκίνητο. Κατά 
την ώρα του θανάτου 27 αστυνομικοί 
φορούσαν αλεξίσφαιρο γιλέκο. Πέντε 
από τους 42 αστυνομικούς βρήκαν 
θάνατο από τα ίδια τους τα όπλα.

Δώδεκα αστυνομικοί έχασαν τη ζω
ή τους ενώ προσπαθούσαν να κάνουν 
σύλληψη, 6 ενώ εκτελούσαν εντάλμα
τα σύλληψης, 3 ενώ προσπαθούσαν 
να προλάβουν ληστείες ή να συλλά- 
βουν υπόπτους ληστειών, 2 ερευνώ
ντας υποθέσεις ναρκωτικών και ένας 
προσπαθώντας να συλλάβει ύποπτο 
διάρρηξης. Επτά αστυνομικοί δολο
φονήθηκαν ενώ εκτελούσαν υπηρεσία 
τροχαίας, 7 ερευνώντας ύποπτα άτομα 
ή καταστάσεις, 7 όταν επιλήφθηκαν 
σε κλήσεις για διαταράξεις-συμπλο- 
κές, 6 σε ενέδρες και 2 κατά τη μετα
φορά κρατουμένων.

ΕΤΟΣ 1998

Το 1998 δολοφονήθηκαν 61 αστυ
νομικοί κατά την ώρα του καθήκο
ντος. Οι 38 υπηρετούσαν σε αστυνο
μίες κάποιας πόλης (city police 
departments), οι 8 σε τοπικές αστυνο
μίες (county police) ή σε γραφεία σε
ρίφη (sheriffs’ offices) και οι 4 σε πο
λιτειακές αστυνομίες (state agencies). 
Έξι υπηρετούσαν σε ομοσπονδιακές 
υπηρεσίες (federal agencies) και οι υ
πόλοιποι 5 στο Πουέρτο Ρίκο.

To F.B.I. (Federal Bureau 
of Investigation) κάθε 
χρόνο συντάσσει αναλυτι
κή έκθεση για τους αστυ
νομικούς που δολοφονή
θηκαν ή σκοτώθηκαν με 
οποιοδήποτε τρόπο κατά 
την ώρα του καθήκοντος 
στις ΗΠΑ. Τα στοιχεία 
συλλέγονται από περισσό
τερες από 8.000 υπηρεσί
ες σωμάτων ασφαλείας 
(Law Enforcement 
Agencies) οι οποίες απα
σχολούν πάνω από 
400.000 προσωπικό.
Τα στοιχεία αυτών των 
εκθέσεων αποτελούν 
ντοκουμέντα, τα οποία 
παρέχουν σημαντικές 
πληροφορίες για εκείνους 
που επιθυμούν να διδά
σκονται από την εμπειρία, 
προκειμένου να εξασφα
λίζουν όχι μόνο τη δική 
τους ασφάλεια αλλά και 
των συναδέλφων τους. 
Ακόμα αποτελούν σημα
ντική πηγή πληροφοριών, 
οι οποίες οδηγούν τη διοί
κηση στη ανάπτυξη στρα
τηγικών ώστε να αποφεύ
γεται η «επανάληψη της ι
στορίας».

ΘΥΜΑΤΑ

Πενήντα πέντε αστυνομικοί ήταν 
άνδρες και 6 γυναίκες. Ο μέσος όρος 
ηλικίας τους ήταν τα 35 χρόνια. Πέντε 
θύματα ήταν κάτω από 25 χρονών, 18 
από 25 έως 30, 17 από 31 έως 40 και 
19 πάνω από 40 χρονών. Πενήντα 
τρεις αστυνομικοί ήταν λευκοί, 7 μαύ
ροι και ένας ασιάτης.

Είχαν μέσο όρο υπηρεσίας 10 χρό
νια. Εικοσιδύο είχαν πάνω από 10 
χρόνια υπηρεσία, 16 είχαν από 5 έως 
10 και 20 είχαν από 1 έως 4 χρόνια ε
νώ δύο είχαν λιγότερο από 1 χρόνο. 
Για έναν δεν υπάρχουν στοιχεία. 
(Πίνακας 1 στη πίσω σελίδα)

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Δεκαέξι αστυνομικοί σκοτώθηκαν 
ενώ προσπαθούσαν να κάνουν σύλλη
ψη (7 σε υπόπτους για υποθέσεις ναρ
κωτικών, 3 σε υπόπτους ληστείας και 6 
σε υπόπτους άλλων εγκλημάτων), 16 
ενώ επιλήφθηκαν κλήσεων για διατά- 
ραξη-συμπλοκή, 10 σε ενέδρα, 9 σε υ
πηρεσία τροχαίας, 6 σε έρευνα υπό
πτων και 4 σε μεταφορά κρατουμένων. 
(Πίνακας 2 στη πίσω σελίδα)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Τριάντα οκτώ ήταν αστυνομικοί πε
ριπολίας (26 ενώ βρισκόταν σε περι
πολικό αυτοκίνητο μόνοι τους, 7 σε 
περιπολικό αυτοκίνητο μαζί με άλλο 
αστυνομικό και 5 σε πεζή περιπολία), 
18 ήταν αστυνομικοί ασφαλείας και 5 
εκτός υπηρεσίας αλλά ενήργησαν επί
σημα στα πλαίσια των κανονισμών.

ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Οι 61 αστυνομικοί δολοφονήθηκαν 
σε 55 χωριστά περιστατικά. Πενήντα 
δύο από αυτά τα περιστατικά εξιχνιά
στηκαν με συλλήψεις ή παραπομπές 
στη δικαιοσύνη. Εβδομήντα πέντε ύ
ποπτοι έχουν αναγνωριστεί. Εβδομή
ντα τέσσερις από τους υπόπτους ήταν 
άνδρες και μία γυναίκα. Σαράντα από 
τους υπόπτους ήταν λευκοί και 24 
μαύροι. Πενήντα από τους δράστες ή-
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ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΤΗ 1989-1998
ΘΥΜΑΤΑ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 1998 1989-1993 1994-1998 1989-1998
ΣΥΝΟΛΟ 61 337 345 682
ΗΛΙΚΙΑ (χρόνια)
Μέχρι 25 7 19 24 43
25-30 18 83 95 178
31-40 17 126 113 239
Πάνω από 40 19 107 108 215
Αγνωστη 0 2 5 7
Μέσος όρος ηλικίας 35 37 36 36
ΦΥΛΟ

Ανδρες 55 327 333 660
Γυναίκες 6 10 12 22
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Μέχρι 1 έτος 2 14 25 39
1-4 20 96 84 180
5-10 16 89 112 201
Πάνω από 10 χρόνια 22 132 114 246
Αγνωστο 1 6 10 16
Μέσος όρος χρόνων υπηρεσίας 10 10 10 10
ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΛΕΚΟ 35 118 166 284

}

i w u i i :

•  I III: Βeport of I aw I nforcement 
Of fivers Killed and Assaulted, 100 H.
•  FBI: Preliminary Report of I aw 
l·.nforcement Officers Killed and 
issalilted, 1000.

•  I III l aw’ / nforcement Bulletin: 
l ow est \ninher of I V. Police 
Deaths in IS Years, v.OO, n .S .p ./l, 
August, 2000.
•  7 νοητή \ατο\'οριι<Οιν 
) no//  ij/oii I TTih / / . ; 
http://users.otenet.nr/· eaya/dead. him
•  Ifu/hipii„ Oi.o/.iiyo^: 
http://tneinbers.tripod.com/- 
ioanna/meinorial 2.htm

ταν κάτω των 30 ετών. Οι 53 δράστες 
είχαν συλληφθεί στο παρελθόν και οι 
33 είχαν καταδικαστεί για διάφορα α
δικήματα. Τη δεκαετία 1987-1996 ε
ντοπίστηκαν 967 άτομα που η δράση 
τους συνδέονταν με δολοφονίες αστυ
νομικών και συνελήφθησαν οι 775.

ΟΠΛΑ

Στις 58 από τις 61 δολοφονίες του 
1998 χρησιμοποιήθηκαν πυροβόλα ό
πλα. Στις 40 χρησιμοποιήθηκαν πι
στόλια ή περίστροφα, στις 17 τυφέκια 
και σε 1 κυνηγετικό όπλο. Έξι αστυ-

θ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ  ΣΚΗΝΗ ΤΟ Υ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ  ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ  ΕΤΗ 1989-1998

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

ΣΥΝΟΛΟ 682 66 66 71 64 70 79 74 61 70 61

Κλήση για διατάραξη 111 13 10 17 11 10 8 8 4 14 16

Συμπλοκή σε μπαρ, άτομο με όπλο, κλπ 42 5 5 8 2 5 4 2 1 3 7

Οικογενειακά επεισόδια 69 8 5 9 9 5 4 6 3 11 9

Καταστάσεις σύλληψης 239 24 30 14 27 28 33 21 25 21 16

Διάρρηξη σε εξέλιξη / καταδίωξη υπόπτου διάρρηξης 26 0 1 3 5 1 4 4 3 5 0

Ληστεία σε εξέλιξη,' καταδίωξη υπόπτου ληστείας 93 8 13 4 11 9 17 7 11 10 3

Υποθέσεις ναρκωτικών 40 7 5 3 3 3 4 4 3 1 7

Επιχείρηση άλλης σύλληψης 80 9 11 4 8 15 8 6 8 5 6

Φύλαξη, μετοφορά κρατουμένου ή φυλακισμένου 30 6 2 6 2 1 1 4 0 4 4

Έρευνα υπόπτων ατόμων και καταστάσεων 112 10 9 10 7 15 15 17 13 10 6

Ενέδρες 86 4 8 11 7 5 8 14 7 12 10

Παγίδευση προμελετημενη 35 2 2 5 5 3 1 6 2 5 4

Απρόκλητη επίθεση 51 2 6 6 2 2 7 8 5 7 6

Νοηπκή παραφροσύνη 11 2 1 0 0 1 4 1 1 1 0

Καταδίωξη/ έλεγχος αυτοκινήτου 93 7 6 13 10 10 10 9 11 8 9

νομικοί πυροβολήθηκαν με το υπηρε
σιακό τους όπλο. Τα πιο πολλά από τα 
περίστροφα και τα πιστόλια ήταν δια
μετρήματος 9 mm και .38 mm. Ένας 
αστυνομικός παρασύρθηκε σκόπιμα 
από αυτοκίνητο, ένας σκοτώθηκε με 
τσεκούρι και ένας από βόμβα. 
(Πίνακες 3 -41

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΛΕΚΟ

Από τους 270 αστυνομικούς που 
φορούσαν αλεξίσφαιρο γιλέκο όταν 
δολοφονήθηκαν τα τελευταία 10 χρό
νια, 153 βλήθηκαν στο κεφάλι, 96 στο 
πάνω μέρος του σώματος και 21 κάτω 
από τη μέση. Από τους 96 που βλήθη
καν στο πάνω μέρος του σώματος, οι 
40 σκοτώθηκαν όταν οι σφαίρες πέρα
σαν ανάμεσα από τα διαχωριστικά 
φύλλα του γιλέκου ή από τα ανοίγμα
τα για τα άνω άκρα. Τριάντα δύο σκο
τώθηκαν από τραύματα που έγιναν 
πάνω από την επιφάνεια που καλύπτει 
το γιλέκο και 17 σκοτώθηκαν επειδή 
οι σφαίρες διαπέρασαν το αλεξίσφαι
ρο γιλέκο. Επτά αστυνομικοί σκοτώ
θηκαν από τραύματα στην κοιλιακή 
χώρα και στα οπίσθια, που δεν προ
στατεύονταν από το γιλέκο.

Στη δεκαετία 1989-1998, 14 αστυ
νομικοί που φορούσαν αλεξίσφαιρο 
γιλέκο σκοτώθηκαν από όπλα που δεν 
ήταν πυροβόλα. Επτά παρασύρθηκαν 
εσκεμμένα από αυτοκίνητα, 3 από ξυ
λοδαρμό ή στραγγαλισμό, 2 από μα- 
χαίρωμα, ένας από κτύπημα στο κε
φάλι με σιδερένιο αντικείμενο και έ
νας από κτύπημα με μεταλλικό φακό. 
( Π ίνακες 3 -4 )

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Τα 10 τελευταία χρόνια το 61% των 
περιστατικών δολοφονίας αστυνομι
κών έλαβαν χώρα μεταξύ των ωρών 
06.01-18.00. Το τετράωρο 4.01-08.00 
δολοφονήθηκαν οι λιγότεροι αστυνο
μικοί και το εξάωρο 08.01-14.00 δο
λοφονήθηκαν οι περισσότεροι. Τη δε
καετία 1989-1998 οι περισσότεροι α
στυνομικοί δολοφονήθηκαν ημέρα 
Τετάρτη και οι λιγότεροι ημέρα Κυ
ριακή.
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ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Εβδομήντα οκτώ αστυνομικοί έχα
σαν τη ζωή τους από ατυχήματα ενώ 
εκτελούσαν υπηρεσία το 1998. Πενή
ντα δύο σκοτώθηκαν σε τροχαία ή αε
ροπορικά ατυχήματα, 14 παρασύρθη
καν από αυτοκίνητα, 3 πυροβολήθη- 
καν από λάθος και 9 από άλλα ατυχή
ματα, όπως πτώσεις, πνιγμούς, κλπ.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Παρόμοια στοιχεία από την Ελλά
δα, που να έχουν εκδοθεί επίσημα δεν 
υπάρχουν. Μια πρώτη προσπάθεια για 
καταγραφή αστυνομικών που έχασαν 
τη ζωή τους κατά την εκτέλεση της υ
πηρεσίας τους άρχισε η Ένωση Αστυ
νομικών Υπαλλήλων Αττικής στο δι- 
κτυακό της τόπο (http://us- 
ers.otenet.gr/~eaya/dead.htm). Επί
σης, παρόμοιες πληροφορίες υπάρ
χουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Υ- 
παστυνόμου Α' και Εκπαιδευτή στο 
Τμήμα Εκπαίδευσης της Γ.Α.Δ..Θ. 
Θεολόγου Τσακίρη (http://members. 
tripod ,com/~ioanna/memorial2 .htm).

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που 
βρίσκονται στους παραπάνω δικτυα- 
καύς τόπους, το διάστημα από το 1976 
μέχρι το 1998 έχασαν τη ζωή τους 60 
Έλληνες αστυνομικοί σε ώρα υπηρεσί
ας. Συγκεκριμένα 33 δολοφονήθηκαν 
(8 από τρομοκρατική επίθεση), 21 σκο
τώθηκαν σε τροχαίο ατύχημα και 6 
σκοτώθηκαν σε άλλο ατύχημα.

Απαιτείται συστηματική καταγραφή 
όλων των περιπτώσεων θανάτων α
στυνομικών σε ώρα υπηρεσίας, πρώτα 
για να τιμούνται οι αστυνομικοί που έ
χασαν τη ζωή τους ενώ πρόσφεραν τις 
υπηρεσίες τους προς τους έλληνες πο
λίτες και κατά δεύτερο λόγο για να α
ποτελόσουν αντικείμενο μελέτης, δι
δασκαλίας και χάραξης στρατηγικής.

Με κάθε τρόπο θα πρέπει να υπεν
θυμίζεται το ρητό που συνοδεύει τη 
στήλη του περιοδικού Police Chief, η 
οποία είναι αφιερωμένη στους αστυ
νομικούς που έχασαν τη ζωή τους κα
τά την άσκηση του επαγγέλματος: 
«τους θυμόμαστε όχι για τον τρόπο 
που πέθαναν αλλά για τον τρόπο που 
έζησαν». □

«τους θυμόμαστε 

όχι για τον 
τρόπο

που πέθαναν 

α λλά  για  
το ν τρόπ ο

που έζησαν»
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ΤΥΠΟΣ ΟΠΛΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΕΤΗ 1989-1998

Ε ΤΟ Σ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΤΥΦΕΚΙΑ ΚΥΝ ΗΓΕΤΙΚ Α ΣΥΛΟΛΟ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΒΟ Μ ΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΛΛΑ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΑ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ 682 480 112 34 626 12 11 6 27

1989 66 40 10 7 57 2 0 1 6

1990 66 48 8 1 57 3 0 2 4

1991 71 50 14 4 68 0 1 0 2

1992 64 44 9 2 55 1 1 1 6

1993 70 50 14 3 67 0 0 0 3

1994 79 66 8 4 78 0 0 0 1

1995 74 43 14 5 62 2 8 0 2

1996 61 50 6 1 57 1 0 1 2

1997 70 49 12 6 67 2 0 1 0

1998 61 40 17 1 58 1 1 0 1
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
ένας νέος ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ:
επιστημονικός κλάδος

s
Κωνσταντίνου Μωραΐτη, Χαράς Σπηλιοπούλου, Αντωνίου Κουτσελίνη* 

του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας 

της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

στην υπηρεσία 
της Δικαιοσύνης
Το ζήτημα του καθορισμού της 
ταυτότητας σκελετικών υπο
λειμμάτων που βρίσκονται σε α
κέραιη, κατακερματισμένη ή α
κόμα και αποτεφρωμένη κατά
σταση, καθώς επίσης και πτω
μάτων που είναι δύσκολο να α
ναγνωριστούν λόγω της προχω
ρημένης σήψης, απασχολεί αρ
κετά συχνά τις αστυνομικές και 
δικαστικές αρχές. Σήμερα, σε 
πολλές χώρες, κατά τη διερεύ- 
νηση τέτοιων περιπτώσεων, η έ 
νταξη ενός δικαστικού ανθρω
πολόγου στην ομάδα των πραγ- 
ματογνωμόνων εκείνων που κα
λούνται για να εκφέρουν γνώμη 
σε θέματα της ειδικότητάς τους 
θεωρείται απαραίτητη'. Η δικα
στική ανθρωπολογία αποτελεί 
κλάδο της φυσικής ανθρωπολο
γίας -της επιστήμης που μελετά 
τον άνθρωπο ως βιολογική ο
ντότητα- και ασχολείται με την 
εφαρμογή ειδικών γνώσεων ο
στεολογίας σε ζητήματα που 
προκύπτουν κατά την εξέταση 
ανθρώπινων σκελετικών υπο
λειμμάτων, με σκοπό την υποβο
ήθηση του έργου της δικαιοσύ
νης. Ως επιστημονικός κλάδος 
συνεργάζεται με την ιατροδικα
στική, καθώς επίσης και με άλ
λους συναφείς κλάδους.

\ \ v v - v

Τ α θεμέλια για την ανάπτυξη 
της δικαστικής ανθρωπολογί
ας ως ιδιαίτερου επιστημονι
κού κλάδου τέθηκαν στις 
Η.Π.Α κατά το τέλος του 

18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα. 
Κατά την περίοδο αυτή η ανάγκη ταυ
τοποίησης σκελετικών υπολειμμάτων 
-σε περιπτώσεις πού οι περιστάσεις το 
απαιτούσαν-, καλυπτόταν από επιστή
μονες που η μελέτη του ανθρώπινου 
σκελετού αποτελούσε μέρος της γενι
κότερης ενασχόλησής τους. Το γεγο
νός αυτό εξηγεί γιατί οι ρίζες της δι
καστικής ανθρωπολογίας προέρχονται 
όχι μόνο από τη φυσική ανθρωπολογί
α, αλλά και από ιατρικούς κλάδους ό
πως είναι η ανατομία και η οδοντια
τρική, καθώς επίσης και από επιστή
μες όπως είναι η παλαιοντολογία και 
η αρχαιολογία. Κατά τον 20ο αιώνα η 
ανάπτυξη της δικαστικής ανθρωπολο
γίας, όπως και πολλοί άλλοι τεχνολο
γικοί και επιστημονικοί κλάδοι, επιτα
χύνθηκε από τις μεγάλες στρατιωτικές 
επιχειρήσεις και πολεμικές συρράξεις 
σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Η α

νάγκη αναγνώρισης των νεκρών που 
έπεσαν θύματα στα πεδία μαχών δια
φόρων πολεμικών συγκρούσεων, επέ
βαλλε την εισαγωγή νέων και την βελ
τίωση μεθόδων που είχαν χρησιμοποι
ηθεί παλιότερα.

Η ουσιαστική αναγνώριση της δι
καστικής ανθρωπολογίας ως ιδιαίτε
ρου επιστημονικού κλάδου έγινε το 
1972 με την ίδρυση του τμήματος φυ
σικής ανθρωπολογίας στην Αμερικα
νική Ακαδημία Ιατροδικαστικών Επι
στημών. Η ραγδαία ανάπτυξη του 
κλάδου τις τελευταίες δεκαετίες έδω
σε νέες διαστάσεις στην επιστημονική 
διερεύνηση σκελετικών υπολειμμά
των με ιατροδικαστικό ενδιαφέρον. 
Σήμερα, διεθνώς, η δικαστική ανθρω
πολογία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
των ιατροδικαστικών επιστημών.

Προκειμένου να γίνει αντιληπτός ο 
ρόλος και το έργο του δικαστικού αν
θρωπολόγου, αναφέρονται συνοπτικά 
το είδος των πληροφοριών που μπο
ρούν να προκύψουν από την εξέταση 
ενός σκελετού, καθώς επίσης και η 
μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για
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την συλλογή αυτών. Η ιατροδικαστι
κή έκθεση εξέτασης σκελετικού υλι
κού παρουσιάζει κάποιες διαφορές α
πό αυτές που συντάσσονται από άλ
λους ειδικούς επιστήμονες, στην 
κλασσική ιατροδικαστική πρακτική.

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι 
η ενημέρωση των αστυνομικών και 
δικαστικών αρχών σχετικά με τη δια
δικασία που ακολουθείται από το 
τμήμα Δικαστικής Ανθρωπολογίας 
του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής 
και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, το οποίο εξυπηρετεί τις ανά
γκες των δικαστικών και αστυνομι
κών Αρχών από την περιοχή Αττικής 
και μεγάλου μέρους της Νότιας Ελ
λάδας.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Οι πληροφορίες που μπορεί να α
ντλήσει ένας ανθρωπολόγος από την 
εξέταση ενός σκελετού είναι σε γενι
κές γραμμές οι εξής:

•  Πρόκειται για ανθρώπινα οστά ή 
οστά ζώων;

•  Τι αριθμό ατόμων αντιπροσω
πεύουν;

•  Πριν πόσο καιρό επήλθε ο θά
νατος;

•  Ποια ήταν η ηλικία του ατόμου;
•  Ποιο το φύλο του;
•  Ποια ήταν η φυλετική καταγωγή 

του;
•  Ποιο ήταν το ανάστημά του;
•  Υπάρχουν στο σκελετό κάποια ι

διαίτερα, ατομικά γνωρίσματα τα ο
ποία μπορούν να βοηθήσουν στην 
ταυτοποίηση του;

•  Υπάρχουν σκελετικές κακώσεις 
ή άλλες αλλοιώσεις στα οστά που να 
διευκρινίζουν τις συνθήκες θανάτου;

•  Ποιος ήταν ο μηχανισμός και η 
αιτία θανάτου;

•  Υπάρχουν ενδείξεις μεταθανά
τιας αλλοίωσης των οστών;

Η επιτυχής απάντηση των παραπά
νω ερωτημάτων εξαρτάται από την α
κεραιότητα και γενικότερα από το 
βαθμό διατήρησης του προς εξέταση 
σκελετικού υλικού.

Η ανθρωπολογική διερεύνηση 
στο χώρο ανεύρεσης των οστών: Σε 
περιπτώσεις ανεύρεσης σκελετικών 
υπολειμμάτων η συμβολή του δικα

στικού ανθρωπολόγου ξεκινάει συνή
θως κατά τη διενέργεια της αυτοψίας 
του χώρου. Η ανθρωπολογική διερεύ- 
νηση της σκηνής του θανάτου αποτε
λεί μια πολυσύνθετη εργασία που α
παιτεί μεθοδικότητα, εξασκημένη 
προσοχή και ειδικές γνώσεις. Εξαιτί- 
ας των ειδικών προβλημάτων που πα
ρουσιάζει, διαφέρει από αυτή που 
πραγματοποιείται συνήθως από το 
συνεργείο της σήμανσης, γεγονός που 
οφείλεται στη χρήση μεθόδων και τε
χνικών που έχουν υιοθετηθεί -μετά 
την κατάλληλη προσαρμογή- από την 
επιστήμη της αρχαιολογίας2. Γενικά, 
ο τρόπος διεξαγωγής της εξαρτάται α
πό τη θέση ανεύρεσης των ανθρώπι
νων υπολειμμάτων -θαμμένα, ή εκτε
θειμένα στο περιβάλλον- και περι
λαμβάνει, αρχικά, την τοπογραφική 
αποτύπωση του χώρου με ειδικά όρ
γανα και ύστερα την προσεκτική ανα- 
σκαφή του χώρου που ανευρέθηκαν. 
Η αρχαιολογική ανασκαφή αποτελεί 
τη μεθοδική εκσκαφή ενός χώρου, 
που διενεργείται με μαλακό ξύσιμο 
και απομάκρυνση του χώματος με ε
λαφρύ βούρτσισμα και συνήθως ολο
κληρώνεται με το κοσκίνισμά του. Η 
μέθοδος αυτή αποσκοπεί στην περι
συλλογή του σκελετικού υλικού, κα
θώς επίσης και ορισμένων αντικειμέ
νων που μπορεί να το συνοδεύουν, με 
τέτοιο τρόπο ώστε να μην χαθούν οι 
εξαιρετικά πολύτιμες πληροφορίες 
που μπορεί να εμπεριέχει.

Ύστερα από την προσεκτική συλ
λογή των οστών από το χώρο που α
νευρέθηκαν ακολουθεί η εξέτασή 
τους στο εργαστήριο.

Προσδιορισμός προέλευσης: Η 
διάκριση μεταξύ ανθρώπινων και ο
στών ζώων δεν είναι ιδιαίτερα δύσκο

λη ειδικά όταν αυτά βρίσκονται δια
τηρημένα σε καλή κατάσταση. Σε πε
ριπτώσεις όμως που βρίσκονται σε 
κατακερματισμένη, διαβρωμένη, ή α
κόμα και αποτεφρωμένη κατάσταση, 
η αναγνώρισή τους μπορεί να παρου
σιάζει σημαντικές δυσκολίες. Η ε
μπειρία του ανθρωπολόγου στην εξέ
ταση τέτοιων οστών ως μέρος της κα
θημερινής του ενασχόλησης, μπορεί
να αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύτιμη3.

Αριθμός ατόμων: Ο ανθρώπινος
σκελετός έχει συγκεκριμένο αριθμό ο
στών (206), ορισμένα από τα οποία α
παντούν δυο φορές. Στην λογική αυ
τή, αλλά και στη χρήση ειδικών τεχνι
κών -ειδικά όταν τα οστά είναι κατα
κερματισμένα- βασίζεται η ανεύρεση 
του αριθμού των ατόμων από ένα 
πλήθος διαφορετικών οστών. Η προη
γούμενη ανάταξη (συγκόλληση) και 
τοποθέτηση των οστών στη σωστή 
τους ανατομική διάταξη, αποτελεί α
παραίτητη προϋπόθεση για την εκτί
μηση αυτού του είδους.

Εκτίμηση του φύλου: Αποτελεί α
παραίτητη προϋπόθεση για τη μετέ- 
πειτα εκτίμηση άλλων σκελετικών πα
ραμέτρων. Πραγματοποιείται με την 
εξέταση ιδιαίτερων μορφολογικών 
γνωρισμάτων του σκελετού που πα
ρουσιάζουν διαφορές ανάλογα με το 
φύλο. Η πύελος και το κρανίο -το ο
ποίο αποτελεί το δεύτερο σημαντικό
τερο ανατομικό σχηματισμό- εμφανί
ζουν τα πιο αξιόπιστα σημεία διάκρι
σης. Επίσης, οι μετρικές διαφορές ο
ρισμένων οστών του σκελετού μπο
ρούν να επιτρέψουν τον ασφαλή 
προσδιορισμό του φύλου.

Εκτίμηση της φυλετικής καταγω
γής: Τα τελευταία χρόνια έχουν παρα
τηρηθεί μεταβολές στην πληθυσμιακή 
δομή της Ελληνικής κοινωνίας, κυρί
ως λόγω της μετανάστευσης ανθρώ
πων που διαφέρουν μορφολογικά από 
την ευρύτερη «ανθρωπολογική ομά
δα» στην οποία ανήκει και ο Ελληνι
κός πληθυσμός. Το γεγονός αυτό έχει 
κάνει απαραίτητη την εκτίμηση της 
φυλετικής καταγωγής ενός ατόμου α
πό το σκελετό, ιδιαίτερα όταν οι περι
στάσεις το απαιτούν. Ο προς εξέταση 
σκελετός κατατάσσεται σε μια ομάδα 
με βάση ιδιαίτερα μορφολογικά και 
μετρικά χαρακτηριστικά, που είναι 
κοινά για όλους όσους έχουν την ίδια 
φυλετική καταγωγή. Το κρανίο παρέ-
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χει τα πιο αξιόπιστα σημεία διάκρισης 
της φυλετικής καταγωγής με ποσοστό 
επιτυχίας περίπου 90%4.

Εκτίμηση της ηλικίας: Η εκτίμηση 
της ηλικίας δίνεται συνήθως με τη 
μορφή ενός εύρους τιμών, για παρά
δειγμα άτομο ηλικίας 2,5-3 ετών, 15- 
17 ετών, ή άνω των 50 ετών. Αυτό γί
νεται διότι δεν υπάρχουν σκελετικοί 
δείκτες που να επιτρέπουν μια πιο α
κριβή εκτίμηση. Εκθέσεις οι οποίες α
ναφέρουν την ηλικία ενός ατόμου με 
ακρίβεια ενός μοναδικού έτους θα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται με σκεπτι
κισμό. Η ακρίβεια της τελικής εκτίμη
σης εξαρτάται επίσης από την ηλικία 
του σκελετού. Γενικά, όσο mo νεαρό 
είναι το άτομο τόσο mo μικρό θα είναι 
το ηλικιακό εύρος που δίνεται και όσο 
γηραιότερο τόσο ευρύτερο. Οι μέθο
δοι που προορίζονται για σκελετούς 
που ανήκουν σε ανήλικα άτομα, βασί
ζονται γενικά στην παρατήρηση των 
διεργασιών που σχετίζονται με την φυ
σιολογική ανάπτυξη του σκελετού και 
των δοντιών, ενώ αυτές που χρησιμο
ποιούνται για ενήλικα άτομα στις μορ- 
φολογικές μεταβολές που υφίστανται 
συγκεκριμένοι οστικοί σχηματισμοί 
με την πάροδο της ηλικίας5.

Εκτίμηση του αναστήματος: 
Πραγματοποιείται με τη μέτρηση του 
μέγιστου μήκους ενός ακέραιου μα- 
κρού οστού (μηριαίο, κνήμη κτλ) και 
στη συνέχεια με την εφαρμογή της τι
μής που προκύπτει σε έναν μαθηματι
κό τύπο. Η επιλογή του κατάλληλου 
τύπου εξαρτάται από το φύλο και τη 
φυλετική καταγωγή του ατόμου6. Για 
το σκοπό αυτό η προηγούμενη γνώση 
των στοιχείων αυτών είναι απαραίτητη 
για τη σωστή εκτίμηση. Το ύψος του 
ατόμου μπορεί να υπολογιστεί και από 
κατακερματισμένα οστά με μικρότερη 
ωστόσο αξιοπιστία. Όπως με την ηλι
κία έτσι και με το ανάστημα, το κατά 
προσέγγιση ύψος που είχε το άτομο εν 
ζωή δίνεται με την μορφή ενός εύρους 
τιμών με ένα μέσο όρο. Για παράδειγ
μα: άτομο ύψους 1,69 (μέσος όρος) με 
εύρος από 1,65 (χαμηλότερο όριο) μέ
χρι 1,73 (υψηλότερο όριο).

Ιδιαίτερα σκελετικά γνωρίσματα 
και ταυτοποίηση: Με την εκτίμηση 
των γενικών βιολογικών χαρακτηρι
στικών που αναφέρθηκαν παραπάνω, 
δίνεται μια γενική εικόνα του ατόμου 
στο οποίο ανήκουν τα υπολείμματα

που ανευρέθηκαν. Ωστόσο, για να γί
νει η ταυτοποίησή τους με κάποιο συ
γκεκριμένο άτομο χρειάζονται περισ
σότερες πληροφορίες. Ενώ οι περισ
σότεροι σκελετοί έχουν τον ίδιο αριθ
μό οστών, κανένας απ’ αυτούς δεν εί
ναι πανομοιότυπος. Ιδιαίτερα σκελετι
κά ή οδοντικά γνωρίσματα που οφεί
λονται σε παραλλαγές της μορφολογί
ας του σκελετού ή σε ανθρώπινη πα
ρέμβαση, μπορεί να δώσουν ατομικό 
χαρακτήρα στα υπολείμματα και να 
βοηθήσουν στην περαιτέρω διερεύνη- 
ση του περιστατικού. Ευρήματα κατά 
τη μεταθανάτια εξέταση όπως ίχνη ο
δοντιατρικών εργασιών (εξαγωγές δο
ντιών, σφραγίσματα, γέφυρες, στεφά
νες, τεχνητές οδοντοστοιχίες κλπ), ί
χνη παλαιών καταγμάτων, καθώς επί
σης και ίχνη επανορθωτικών επεμβά
σεων όπως μαρτυρεί η παρουσία χει
ρουργικών εμφυτευμάτων (βίδες, 
πλάκες, τεχνητές αρθρώσεις κλπ) σε 
ορισμένα οστά, μπορεί να αποτελό
σουν πολύτιμους παράγοντες ταυτο
ποίησης. Για την επιτυχή τους εφαρ
μογή υπάρχει ανάγκη ύπαρξης συ
γκριτικού υλικού -συνήθως ακτινο
γραφίες ή κάποια άλλη μορφή ιατρι
κών δεδομένων- που να πιστοποιεί 
την παρουσία τους όταν το άτομο ή
ταν εν ζωή.

Ορισμένες ασθένειες που προσβά
λουν και το σκελετό (π.χ φυματίωση, 
οστεοπόρωση, μορφές αρθρίτιδας, α
ναιμίες κλπ) μπορεί να αφήσουν εμ
φανείς και μόνιμες αλλοιώσεις στα ο
στά. Συγκρίνοντας τις παθολογικές 
αλλοιώσεις του σκελετού, με προθα- 
νάτια στοιχεία όπως ακτινογραφίες ή 
το ιατρικό ιστορικό ατόμων που ανα- 
ζητούνται και φέρουν παρόμοιες αλ
λοιώσεις, μπορεί να οδηγηθεί κανείς 
στην ταυτοποίηση κάποιου από αυτά. 
Γενικά, η τελική εκτίμηση θα πρέπει 
να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή συνε- 
κτιμώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. 
Η εξέταση του DNA μπορεί σ’ αυτό 
το στάδιο να επιβεβαιώσει τα δεδομέ
να της σκελετικής ανάλυσης, απο
κλείοντας κάθε πιθανότητα εσφαλμέ
νης εκτίμησης.

Μελέτη σκελετικών κακώσεων:
Ο δικαστικός ανθρωπολόγος πέρα α
πό την ακριβή καταγραφή της ανατο
μικής θέσης μιας σκελετικής κάκω
σης, μπορεί να απαντήσει στα εξής ε
ρωτήματα:

•  Πρόκειται για κάκωση που έγινε 
εν ζωή, γύρω από το χρόνο του θανά
του ή αρκετό χρόνο ύστερα από την έ
λευσή του;

•  Ποια είναι η αιτία και ο μηχανι
σμός που προκάλεσε την διατάραξη 
της ανατομικής ακεραιότητας του ο
στού;

•  Ποια είναι η διεύθυνση της δύνα
μης που έπληξε το οστό;

Επίσης, σε περιπτώσεις εγκληματι
κής ενέργειας επιχειρείται η διερεύνη- 
ση των εξής ζητημάτων:

•  Μια σκελετική κάκωση προερχό
μενη από την άσκηση βίας μπορεί να 
αποδοθεί σε ένα συγκεκριμένο τύπο 
όπλου;

•  Ποια η θέση του δράστη σε σχέ
ση με το θύμα;

•  Πόσα χτυπήματα δέχτηκε το θύμα;
Μεταθανάτιες σκελετικές αλ

λοιώσεις: Ορισμένες φορές, η εύρεση 
σκελετικών αλλοιώσεων που προκλή- 
θηκαν μετά το θάνατο, λόγω της έκθε
σης του νεκρού στα στοιχεία της φύ
σης ή εξαιτίας ανθρώπινης παρέμβα
σης -ειδικά σε περιπτώσεις απόκρυ
ψης κάποιας εγκληματικής ενέργειας- 
, μπορούν να βοηθήσουν στην ανασύ
σταση των γεγονότων που επακολού
θησαν του θανάτου, συμβάλλοντας έ
τσι στην περαιτέρω διερεύνηση ή και 
τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Προσδιορισμός του χρόνου που 
πέρασε από το θάνατο: Αποτελεί ένα 
εξαιρετικά πολύπλοκο θέμα που βασί
ζεται κυρίως στην αξιολόγηση της γε
νικότερης κατάστασης διατήρησης 
των μαλακών μορίων και των οστών 
του σκελετού, γεγονός που εξαρτάται 
από τη δράση πολλών παραγόντων. 
Παράγοντες όπως είναι οι κλιματολο- 
γικές συνθήκες, η δράση εντόμων και 
πτωματοφάγων ζώων, η κατάσταση 
του πτώματος (θαμμένο ή εκτεθειμένο 
στο περιβάλλον, ντυμένο ή απεκδυμέ- 
νο, με ανοιχτά τραύματα κλπ), μπο
ρούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην 
επιτάχυνση ή την επιβράδυνση της 
διαδικασίας της σήψης3. Η συνεκτίμη- 
ση όλων των δυνατών παραμέτρων 
δράσης είναι απαραίτητη για την τελι
κή εκτίμηση. Γενικά, όσο μεγαλύτε
ρος είναι ο χρόνος που πέρασε από το 
θάνατο ενός ατόμου, τόσο πιο δύσκο
λος είναι ο προσδιορισμός του4.

Προσδιορισμός της αιτίας θανά
του: Η αιτία θανάτου τίθεται βεβαίως
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από τον ιατροδικαστή. Σε περιστατικά 
σκελετών απογυμνωμένων από μαλα
κά μόρια, ο δικαστικός ανθρωπολόγος 
σε συνεργασία με τον ιατροδικαστή, 
μπορεί να συσχετίσει τη βαρύτητα 
μιας σκελετικής κάκωσης, με τον 
τραυματισμό των υπερκείμενων μα
λακών μορίων και την πλήξη ζωτικών 
οργάνων του ανθρώπινου σώματος 
και να προτείνει το μηχανισμό πρό
κλησης των κακώσεων και την αιτία 
θανάτου7.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤ ΙΚΗΣ 
ΑΝΟΡΑΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΑΖΙΚΕ? 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Η ανάλυση των δεδομένων που προ

κύπτουν από την εξέταση ανθρώπινων 
υπολειμμάτων έχει γίνει και θα συνε
χίσει να είναι ένα πολύπλοκο και με υ
ψηλή εξειδίκευση πεδίο μελέτης. Ο δι
καστικός ανθρωπολόγος με την εμπει
ρία και την εξοικείωση που έχει με τον 
ανθρώπινο σκελετό και τις παραλλα
γές της μορφολογίας του, μπορεί όχι 
μόνο να βοηθήσει στην επίλυση των 
συνήθων ερωτημάτων των Αρχών, αλ
λά η παρουσία του έχει σήμερα διε
θνώς αναγνωριστεί και σε περιπτώσεις 
που απαιτείται η διερεύνηση ομαδι
κών θανάτων, σε περιπτώσεις μαζικών 
καταστροφών7.

Εδώ και αρκετά χρόνια, διεθνείς μη 
κυβερνητικοί οργανισμοί, όπως οι 
Γιατροί για τα Ανθρώπινα Δικαιώμα
τα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
κλπ, έχει συμπεριλάβει δικαστικούς 
ανθρωπολόγους σε μεγάλης εμβέ
λειας ιατροδικαστικά προγράμματα 
που έχουν σαν σκοπό την αναγνώριση 
των θυμάτων πολέμου που ανευρέθη- 
καν σε μαζικούς τάφους. Στα προ
γράμματα αυτά οι ανθρωπολόγοι συ
νεργάζονται με άλλους σχετικούς επι
στήμονες όπως ιατροδικαστές, οδο
ντίατρους ειδικευμένους στην οδο- 
ντιατροδικαστική κλπ, με αντικειμενι
κό σκοπό την απόδοση της δικαιοσύ
νης για εγκλήματα πολέμου και γενι
κότερα για αδικήματα που παραβιά
ζουν τη διεθνή νομοθεσία για τα αν
θρώπινα δικαιώματα. Τέτοια προ
γράμματα είναι αυτή τη στιγμή σε ε
ξέλιξη στη Βοσνία, στο Κόσοβο, κα
θώς επίσης και σε άλλες περιοχές του 
πλανήτη που μαστίζονται από πολεμι
κές συγκρούσεις.

Επίσης, σημαντική είναι η συνει
σφορά των δικαστικών ανθρωπολό
γων σε περιπτώσεις καταστροφών που 
οφείλονται σε ατυχήματα με μέσα μα
ζικής μεταφοράς, σε φυσικές κατα
στροφές κλπ. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο 
δικαστικός ανθρωπολόγος μπορεί να 
βοηθήσει στην αναγνώριση πτωμάτων 
που λόγω εκτεταμένων εγκαυμάτων, 
πολλαπλών κακώσεων ή προχωρημέ
νης σήψης, είναι αδύνατο να αναγνω
ριστούν με άλλες μεθόδους. Σήμερα ο 
δικαστικός ανθρωπολόγος αποτελεί α
ναπόσπαστο μέλος των ομάδων αντι
μετώπισης μαζικών καταστροφών και 
συμβάλλει ουσιαστικά στη διεξαγωγή 
και στην επιτυχή ολοκλήρωση τέτοιων 
μεγάλων επιχειρήσεων8.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η 
δικαστική ανθρωπολογία για την εξέ
ταση σκελετών με ιατροδικαστικό εν
διαφέρον, έχει εφαρμογή και στη με
λέτη ανθρώπινων σκελετικών υπο
λειμμάτων που προέρχονται από αρ
χαιολογικές ανασκαφές. Αυτό οφείλε
ται στο γεγονός ότι η πλειονότητα των 
σημερινών μεθόδων προέρχονται από 
έρευνα στο πεδίο της φυσικής ανθρω
πολογίας, της επιστήμης που όπως ή
δη αναφέρθηκε, ασχολείται με τη βιο
λογική εξέλιξη και την ποικιλομορφί- 
α του ανθρώπινου είδους, κατά το πα
ρελθόν και σήμερα. Οι περισσότεροι 
δικαστικοί ανθρωπολόγοι προερχόμε
νοι από το χώρο της φυσικής ανθρω
πολογίας μπορούν -μέσω της μελέτης 
αρχαιολογικών σκελετικών υπολειμ
μάτων- να συμβάλουν στην κατανόη
ση της καθημερινής ζωής, της διατρο
φής, καθώς επίσης και των ασθενειών

που μάστιζαν ανθρώπινους πληθυ
σμούς κατά το παρελθόν9.

Επίσης, τα τελευταία χρόνια, παρα- 
τηρείται όλο και περισσότερο η εφαρ
μογή στην αρχαιολογική έρευνα, με
θόδων που έχουν υιοθετηθεί από τη 
δικαστική ανθρωπολογία. Για παρά
δειγμα, τεχνικές που χρησιμοποιού
νται για την ανάλυση σκελετικών κα
κώσεων σε ιατροδικαστικό υλικό μπο
ρούν να εφαρμοστούν και σε σκελε
τούς με αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Το 
γεγονός αυτό επιτρέπει όχι μόνο την 
μελέτη και καταγραφή της συχνότη
τας -στο παρελθόν- των κακώσεων 
που προκλήθηκαν εξαιτίας κάποιου α
τυχήματος, αλλά και την ανίχνευση 
και ανάπλαση γεγονότων πολεμικής 
βίας που σημάδεψαν και επηρέασαν 
την πορεία της ανθρωπότητας κατά 
την αρχαιότητα10. □
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«Είναι πολύ σημαντικό να αναπαρίστανται τα γεγονότα έτσι όπως έγιναν

760 Αστυνομική Επιθεώρηση - Δεκέμβριος 2000



στην πραγματικότητα».

Η εμπειρία του Αστυνόμου 
Rafael Perez Garcia, που 
εργάζεται στα Εγκληματο- 
λογικά Εργαστήρια του Τε
τάρτου Τομέα της Σεβίλλης 

της Guardia Civil, μιας μονάδας όπου 
γίνεται άριστη εκμετάλλευση των πα
νεπιστημιακών του σπουδών στην 
πληροφορική με εξειδίκευση στην ο- 
πτικο-ακουστική επικοινωνία, τον ώ
θησε να αντιληφθεί την αναγκαιότητα 
που δημιουργείται για τις εκθέσεις 
των τεχνικών συμβούλων και των 
πραγματογνωμόνων που έχουν να κά
νουν με σοβαρά εγκλήματα, να δίνε
ται «μορφή» με κινούμενες εικόνες 
γεμάτες ρεαλισμό.

Ψυχολόγοι που εργάζονται με τα 
χρώματα, το σχέδιο κ.λπ., πτυχιούχοι 
νομικής, μηχανικοί, αρχιτέκτονες που 
μετρούν και μελετούν τις πραγματικές 
συνθήκες, ειδικοί στο DNA και στις ε- 
γκληματολογικές έρευνες και άτομα 
με πανεπιστημιακές γνώσεις στην 
πληροφορική, απαρτίζουν την πολυ
μελή αυτή επιστημονική ομάδα, σκο
πός της οποίας είναι η με ηλεκτρονικά 
μέσα εικονική αναπαράσταση σοβα
ρών συμβάντων και περιστατικών.

Μέχρι τώρα αυτό που γινόταν και 
συνεχίζει να γίνεται -εκτός από μερι
κές πολύ σημαντικές περιπτώσεις με 
τις οποίες ασχολείται η ανωτέρω ομά
δα- είναι η κλασική αναπαράσταση 
του συμβάντος με συγκεκριμένα πρό
τυπα που σχεδόν πάντοτε είναι τα ί
δια. Αυτό βοηθάει βέβαια να γίνει α
ντιληπτό το τι έχει συμβεί περίπου αλ
λά μερικά ερωτήματα μένουν αναπά
ντητα.

Η ιδιαιτερότητα της μεθόδου αυτής 
βρίσκεται στην πιστή απεικόνιση των 
στοιχείων στον τόπο του συμβάντος. 
Για παράδειγμα, εάν στη μοτοσυκλέ- 
τα που ο οδηγός της ενεπλάκη σε τρο
χαίο, υπήρχε ένα αυτοκόλλητο στο πί
σω φτερό, στην απεικόνιση τοποθε
τείται το ίδιο ακριβώς αυτοκόλλητο 
στο ίδιο ακριβώς σημείο. Επίσης, αν 
υπήρχε κάποια πέτρα στο δρόμο ή κά
ποιος σηματοδότης ή ακόμα και κά
ποιο σπίτι που δεν είχε γίνει αρχικά α
ντιληπτό από τον οδηγό, τοποθετού
νται και αυτά στην απεικόνιση με κά
θε λεπτομέρεια. Πολύ σημαντικό εί
ναι και το γεγονός να προκύπτουν 
στην απεικόνιση πάντα οι συνθήκες 
φωτός (θαμπωτικός φωτισμός, ανε

παρκής κ.λπ.) τη στιγμή του συμβά
ντος.

Άλλο στοιχείο που πρέπει να προ
σεχθεί ιδιαίτερα είναι να μην γίνονται 
κανενός είδους επινοήσεις και παρεμ
βάσεις κατά την αναπαράσταση και η 
παρουσίαση των λεπτομερειών να γί
νεται έτσι όπως είναι στην πραγματι
κότητα. Ενδεχόμενες επινοήσεις θα 
εμφάνιζαν σίγουρα στοιχεία που δεν 
υπήρχαν πριν, πράσγμα που σημαίνει 
ότι κατά τη κινητική εικονική αναπα
ράσταση του γεγονότος, το δικαστή
ριο ή κάποιοι δικαστές πιθανώς να ε
πηρεάζονταν εσφαλμένα, αφού η 
πραγματικότητα θα απεικονιζόταν 
διαφοροποιημένη από τη στιγμή του 
συμβάντος.

Στα τροχαία ατυχήματα, άλλα στοι
χεία που υπολογίζονται και προκύ
πτουν κατά την εικονική ανπαράστα- 
ση των γεγονότων είναι η πρόσφυση 
(το κράτημα) των ελαστικών, η κατά
σταση της ασφάλτου, οι ακριβείς απο
στάσεις του ενός σημείου από το άλ
λο, το βάρος του αυτοκινήτου ή της 
μοτοσικλέτας, των αποσκευών κ.λπ. 
Όλες αυτές είναι πολύ σημαντικές πα
ράμετροι για την πιστή εικονική ανα
παράσταση του ατυχήματος.

Η αναπαράσταση βέβαια με κινού
μενες εικόνες δεν έχει εφαρμογή μόνο 
στα τροχαία ατυχήματα αλλά και σε ε
ξιχνιάσεις σοβαρών αδικημάτων, ό
πως δολοφονίες κ.λπ. Στις περιπτώ
σεις αυτές η ηλεκτρονική εικόνα προ
σθέτει ένα ακόμα βήμα στην πραγμα
τικότητα, αφού επιτρέπει να αφαιρέ- 
σει κανείς δευτερεύοντα στοιχεία ό
πως το ρουχισμό, για να γίνει καλύτε
ρα κατανοητό τι συνέβη στην πραγμα
τικότητα.

Ας υποθέσουμε για παράδειγμα ότι 
ένα άτομο κατηγορείται για δολοφονί
α και ότι καθυστέρησε 4 δευτερόλε
πτα μέχρι να βγει από την οικία του 
συμβάντος. Ο υποτιθέμενος δράστης 
ισχυρίζεται ότι είναι αθώος. Αν αυτό 
αμφισβητηθεί, καλείται η προαναφε- 
ρόμενη ομάδα ειδικών η οποία προ
βαίνει στην καταγραφή όλων των 
στοιχείων και τη λεπτομερή μέτρηση 
των αποστάσεων, ώστε να τεκμηριώ
σει τους ισχυρισμούς του υποτιθέμε
νου δράστη και να οδηγήσει σε ασφα
λές συμπέρασμα με την εικονική ανα
παράσταση των γεγονότων. Στη συνέ
χεια με την εικονική αναπαράσταση
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του γεγονότος σε διαδοχικά πλάνα, 
παρουσιάζοντας τη σκηνή με πραγ
ματικά στοιχεία τα οποία προηγουμέ
νως έχουν εισαχθεί σ’ ένα πρόγραμ
μα κινητικής απεικόνισης που λέγε
ται «Victorial», ο παράγοντας χρόνος 
σε συνδυασμό με τον παράγοντα α
πόσταση θα αποδείξουν με βεβαιότη
τα αν είναι δυνατό να είναι αυτός ο 
δράστης.

Ο τρόπος αυτός βέβαια δεν αποτε
λεί πανάκεια αφού πρέπει να υπάρ
χουν, όπως και στην έκθεση εμπειρο
γνωμόνων, ένας ελάχιστος αριθμός 
στοιχείων ο οποίος, σ’ αυτή την περί
πτωση, μεταφράζεται σε κινούμενη 
εικόνα. Επίσης, μια άλλη δυσκολία 
για τη συχνή εφαρμογή της μεθόδου 
αυτής συνδέεται κυρίως με το υψηλό 
κόστος που παρουσιάζει, αφού ένα 
λεπτό κινούμενων εικόνων κοστίζει 
περίπου 3.000.000 δρχ.

Πριν από δύο χρόνια το II Τμήμα 
του Περιφερειακού Δικαστηρίου της 
Granada επαναβεβαίωσε την δικαστι
κή απόφαση που εξέδωσε ένας δικα
στής του Motril, αθωώνοντας οδηγό 
αυτοκινήτου που ενεπλάκη σε τροχαί
ο ατύχημα που είχε κοστίσει τη ζωή ε
νός οδηγού μοτοσικλέτας, χάρη στο υ
λικό πληροφοριογραφίας που παρου
σίασε στο δικαστήριο ο δικηγόρος υ
περάσπισης του κατηγορουμένου. Ή 

ταν η πρώτη φορά στα χρονικά, που η 
Ισπανική Δικαιοσύνη εξέδιδε μια δι
καστική απόφαση στηριγμένη σ’ αυτό 
το νέο σύστημα εγκληματολογικών ε
ρευνών.

Η τεχνική αυτή εγκληματολογικής 
προσέγγισης με χρήση δεδομένων 
πληροφορικής για την εικονική ανα
παράσταση σοβαρών εγκλημάτων, 
πρέπει να τονιστεί ότι στις Η.Π.Α. 
χρησιμοποιείται πολύ συχνά εδώ και 
20 χρόνια. Οι δικαστές την αποδέχο
νται χωρίς να αμφιβάλλουν καθόλου 
για τη νομιμότητά της και την επιστη
μονική της αξία. To FBI, μάλιστα, εν
διαφέρθηκε έντονα για τις εφαρμογές 
που θα μπορούσε να έχει η μέθοδος 
αυτή στο πεδίο της αυτοψίας (επί τό
που επιθεώρησης). Επίσης, θα έπρεπε

να επισημανθεί όσον αφορά στη μέ
θοδο αυτή, ότι η CIA αξιοποίησε κα
τά το παρελθόν εικόνες που έλαβε α
πό δορυφόρο σχετικά με την έκρηξη 
ενός αεροπλάνου της TWA. Τα αποτε
λέσματα που προέκυψαν από την ε
φαρμογή αυτής της μεθόδου απέκλει
σαν την εκδοχή το αεροσκάφος να εί
χε κτυπηθεί από βλήμα πυραύλου κα
τά τη διάρκεια της πτήσης.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΒΙΝΤΕ0ΚΙΝΗΣΗ

Πρόκειται για ένα σύστημα που 
συνίσταται στην αναπαράστα
ση του συμβάντος στον ίδιο τό

πο που προκλήθηκε. Ένας τοπογρά
φος μετράει χιλιοστό προς χιλιοστό το 
πώς έχουν διαδραματιστεί τα γεγονό
τα και τα καταγράφει με κάθε λεπτο
μέρεια για να τα εισαγάγει στη συνέ
χεια στον υπολογιστή παίρνοντας 
ταυτοχρόνως και φωτογραφίες. Στη 
συνέχεια, γίνεται η σύνθεση όλων των 
σχετικών στοιχείων του συμβάντος 
και ξεκινάει η αναπαράσταση ένα λε
πτό πριν από το συμβάν. Τα στοιχεία 
αυτά θα επιτρέψουν τους τεχνικούς να 
κινηθούν μέσα στην οθόνη του υπο
λογιστή και να χειριστούν όλες τις πι
θανές εκδοχές προκειμένου να φθά- 
σουν στη συνολική εξιχνίαση του 
συμβάντος.

Η μελέτη μεταφέρεται σε ένα 
«story board» και από εκεί στον υπο
λογιστή, λαμβάνοντας σαν βάση για 
την κινούμενη διαδικασία το πρό
γραμμα 3D Studio, το οποίο επιτρέπει 
τη μεταβολή των εικόνων σε πλοκή 
έργου (rendering) στην οποία οι τεχνι
κοί μπορούν να προσθέσουν και άλλα 
προγράμματα σχεδιασμένα από τους 
ίδιους. Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί 
να καταγραφεί σε cd ή σε βίντεο.

Σε έρευνες που έκαναν οι ειδικοί 
της Guardia Civil, κατόρθωσαν να α
ναπαραστήσουν κατά το παρελθόν 
βαλλιστικές τροχιές με εικονική ανα
παράσταση της σφαίρας και των 
τραυμάτων στο σώμα, όπως επίσης 
και δύο σοβαρές περιπτώσεις τροχαί
ων ατυχημάτων, τα οποία στη συνέ
χεια παρέδωσαν ως αποδεικτικό υλικό 
στους Δικαστές του Jeers (Cadiz) και 
της Malaga. □

Ελεύθερη απόδοση από τα Ισπανικά: 
Π. Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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Ανακοινώσεις στα Μ.Μ.Ε...
παρουσία αστυνομικών 
στα τηλεοπτικά μέοα
Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τη Διεύθυνση Δημοσίων 
Σχέσεων /  ΑΕΑ. Εγκύκλιος του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας (σχετ.: άρθρα 6 και 7 Π.Δ. 538/1989) προς όλες 
τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία 
δίδονται διευκρινιστικές κατευθύνσεις και χρήσιμες οδηγίες, 
που θα πρέπει να ακολουθούνται από όλο το αστυνομικό 
προσωπικό όταν προβαίνουν σε ανακοινώσεις στα Μ.Μ.Ε. 
ή παρουσιάζονται στα τηλεοπτικά μέσα. Το πλήρες κείμενο 
της Εγκυκλίου έχει ως εξής:

1. Το Αρχηγείο Ελληνικής 
Αστυνομίας αποδίδει ιδιαίτε
ρη σημασία στην προβολή 
του κοινωνικού έργου που α
σκούν καθημερινά όλες οι Υ
πηρεσίες του Σώματος, κατο- 
χυρώντας τη δημόσια τάξη 
και ασφάλεια και περιφρου- 
ρώντας τα δικαιώματα των 
πολιτών.

2. Σημαντική συμβολή 
στην εξυπηρέτηση του σκο
πού αυτού προσφέρει η υπεύ
θυνη και αντικειμενική ενη
μέρωση της κοινής γνώμης 
για τη δράση της Ελληνικής 
Αστυνομίας, που επιτυγχάνε
ται κυρίως με τα Μ.Μ.Ε. Ι
διαίτερα η τηλεόραση αποτε
λεί σήμερα το ισχυρότερο 
μέσο επικοινωνίας και πληρο
φόρησης το οποίο επηρεάζει 
άμεσα τις σχέσεις Αστυνομίας-κοι- 
νού. Για το λόγο αυτό, με κανονιστι
κές διατάξεις και εγκύκλιες διαταγές 
έχει ρυθμιστεί, κατά πάγιο τρόπο, η 
διαδικασία των ανακοινώσεων στα 
Μ.Μ.Ε και ειδικότερα τα θέματα που 
αφορούν την εμφάνιση των αρμόδιων 
αξιωματικών του Σώματος στα τηλεο
πτικά μέσα.

3. Διαπιστώθηκε όμως ότι ικανός 
αριθμός αστυνομικών δεν έχει εν
στερνιστεί, στο βαθμό που επιβάλλε
ται, το σκοπό των ρυθμίσεων αυτών,

με αποτέλεσμα, εμφανιζόμενοι στα 
τηλεοπτικά μέσα, να μη δικαιώνουν 
την αποστολή και το έργο της Αστυ
νομίας στη συνείδηση των πολιτών.

4. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να ε
παναλάβουμε τα εξής: 

α. Ανακοινώσεις στα Μ.Μ.Ε γίνο
νται από τον Υπουργό και το Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης, την Ηγεσία του Σώματος, 
τους Γενικούς Αστυνομικούς Διευθυ
ντές, τους Αστυνομικούς Διευθυντές 
Νομών, καθώς και τους εξομοιούμε-

νους προς τους τελευταίους Διευθυ
ντές αυτοτελών Υπηρεσιών της Αστυ
νομίας, για θέματα της αρμοδιότητάς 
τους. Ανακοινώσεις μπορεί να γίνο
νται και από άλλους αξιωματικούς, 
μετά από έγκριση των παραπάνω προ
σώπων (Άρθρο 6 π.δ. 538/1989).

β. Το φαινόμενο της εμφάνισης στα 
Μ.Μ.Ε. αστυνομικών, κυρίως χαμη
λόβαθμων, που προβαίνουν σε ανα
κοινώσεις κατά παρέκκλιση των κει
μένων διατάξεων, αφενός δε συμβάλ
λει στην υπεύθυνη, ολοκληρωμένη 
και αντικειμενική πληροφόρηση της 
κοινής γνώμης και αφετέρου μαρτυρεί 
άγνοια βασικών υποχρεώσεων του α
στυνομικού προσωπικού και της α
στυνομικής δεοντολογίας και επιβάλ
λεται να εκλείψει.

γ. Οι αξιωματικοί που συμμετέχουν 
σε προγραμματισμένες ή και σε περι- 

στασιακές ανακοινώσεις στα τηλε
οπτικά και λοιπά μέσα μαζικής ε
νημέρωσης , τόσο οι προβλεπόμε- 
νοι από τις διατάξεις του άρθρου 6 
του π.δ. 538/1989, όσο και οι ορι
ζόμενοι από αυτούς, υποχρεούνται 
να εμφανίζονται φέροντες κανονι
κά την προβλεπόμενη από τον οι
κείο κανονισμό στολή. Από την υ
ποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι υ- 
πηρετούντες σε Υπηρεσίες ασφά
λειας, μόνον όταν οι ανακοινώσεις 
από αυτούς γίνονται στο χώρο της 
Υπηρεσίας κατά την εκτέλεση των 
ειδικών καθηκόντων τους.

δ. Η άψογη εμφάνιση και παρά
σταση του αξιωματικού, είτε φέρει 
τη στολή του είτε πολιτική περιβο- 
λή, αποτελεί βασικό συστατικό 
που συνθέτει την εικόνα του Σώ
ματος και συντελεί στη θετική 
προδιάθεση του τηλεοπτικού κοι
νού, γι’ αυτό και βρίσκεται πάντο

τε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
της Ηγεσίας.

ε. Οι αξιωματικοί που ορίζονται να 
προβούν σε ανακοινώσεις στα 
Μ.Μ.Ε. θα πρέπει να είναι άριστοι 
γνώστες του αντικειμένου, ευπαρου
σίαστοι, με ευφράδεια λόγου και κρι
τική σκέψη και γενικά να ανταποκρί- 
νονται στις ανάγκες επικοινωνίας.

στ. Η τηλεοπτική παρουσία αξιω
ματικών, που αδυνατούν να αιτιολο
γήσουν με πληρότητα και σαφήνεια 
την αστυνομική δράση και να διαφω-
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τίσουν το κοινό, δημιουργεί πολλές 
φορές πεπλανημένες εντυπώσεις στην 
κοινή γνώμη και αρνητικά σχόλια για 
την προσωπικότητα των στελεχών του 
Σώματος.

ζ. Οι ανακοινώσεις πρέπει να είναι 
απλές, λακωνικές, χωρίς κρίσεις και 
σχόλια και να περιορίζονται στο θίγό
μενο ζήτημα. Στην έννοια της ανακοί
νωσης περιλαμβάνονται, κυρίως, η ε
πίσημη ανακοίνωση της Αστυνομικής 
Αρχής, η συνέντευξη, η παροχή πλη
ροφοριών ή στατιστικών στοιχείων, η 
γνωστοποίηση συμβάντων, εγκλημά
των, εξαφανίσεων, απωλειών ή ανευ
ρέσεων αντικειμένων και η απάντηση 
σε δημοσιεύματα του Τύπου (άρθρο 6 
παρ. 2 και 3 του π.δ. 538/1989).

η. Περιπτώσεις ανακοινώσεων α
στυνομικών σε Μ.Μ.Ε. με τις οποίες 
προσβάλλουν την ιδιωτική και οικογε
νειακή ζωή τρίτων ή παραβιάζουν κα
τοχυρωμένα δικαιώματα αυτών, κα
θώς και ανακοινώσεις για θέματα που 
δεν υφίσταται σχετική εξουσιοδότη
ση, καταδεικνύουν άγνοια των νόμων, 
κανονισμών και διαταγών που ρυθμί
ζουν το θέμα αυτό ή έλλειψη σεβα
σμού βασικών κανόνων της υπηρε
σιακής δεοντολογίας, που επιβάλλε
ται να διέπει τη λειτουργία ενός συ
γκροτημένου οργανισμού, όπως είναι 
η Ελληνική Αστυνομία.

θ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να κα
ταβάλλεται από τους αστυνομικούς 
που ασκούν καθήκοντα ανακριτικού 
υπαλλήλου στα πλαίσια προανάκρι
σης, σύμφωνα με το άρθρο 243 παρ. 2 
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για 
την τήρηση της αρχής της μυστικότη
τας της προδικασίας (άρθρο 241 
Κ.Π.Δ.) και τη διασφάλιση της αξιο
πρέπειας και των ατομικών δικαιωμά
των των προσώπων που φέρονται ως 
δράστες εγκλημάτων.

l Η παρουσίαση στους εκπροσώ
πους των Μ.Μ.Ε. των συλληφθέντων 
και φερόμενων ως δραστών των ε
γκλημάτων, για τα οποία ενεργείται 
προανάκριση, να γίνεται μόνο με τη 
συναίνεση αυτών (άρθρο 35 παρ. 4 
ν.2172/1993) και να περιορίζεται στη 
συνοπτική και απλή περιγραφή των 
τελεσθέντων εγκλημάτων και των 
διαδικαστικών φάσεων που διανύει η 
υπόθεση. Η δημοσιογραφική ‘’ανά
κριση” των προσώπων αυτών , με τη

μορφή συνέντευξης από εκπροσώ
πους των Μ.Μ.Ε., κατά τη διάρκεια 
της ανάκρισης και κράτησής τους 
στις Αστυνομικές Αρχές, ακόμη και 
με τη ρητή τους συναίνεση, δεν είναι 
επιτρεπτή.

Ομοίως, δεν είναι επιτρεπτή τέτοιου 
είδους «ανάκριση» των μαρτύρων, 
καθώς και η παρουσία εκπροσώπων 
των Μ.Μ.Ε. κατά τη διενέργεια προ- 
ανακριτικών πράξεων.

ια . Γνώμονα των ενεργειών των α
στυνομικών, χωρίς να παραβλέπεται η 
υποχρέωση έγκαιρης και αντικειμενι
κής ενημέρωσης του κοινού, πρέπει 
να αποτελεί η αναζήτηση της ουσια
στικής αλήθειας προς κάθε κατεύθυν
ση, έχοντας υπόψη ότι το τεκμήριο α
θωότητας του κατηγορουμένου, μέχρι 
την κατά νόμο απόδειξη της ενοχής 
του, αποτελεί βασικό αξίωμα του δι- 
καιϊκού μας συστήματος.

ιβ. Τις ίδιες υποχρεώσεις σ'ό,τι α
φορά την προστασία της προσωπικό
τητας των κατηγορουμένων που προ- 
σάγονται ενώπιον των δικαστικών, ει- 
σαγγελικών, αστυνομικών ή άλλων 
αρχών έχουν και όλοι οι αστυνομικοί. 
Ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου 
είναι υπέρτερος του συχνά προβαλλό
μενου ενδιαφέροντος πληροφόρησης 
του κοινού και δε δικαιολογείται η 
στάση ορισμένων αστυνομικών στο 
θέμα αυτό, καθόσον υποχρεούνται να 
τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 35 
του ν. 2172/1993, σύμφωνα με τις ο
ποίες απαγορεύεται η μετάδοση από 
την τηλεόραση ή η κινηματογράφιση 
ή βιντεοσκόπιση ή φωτογράφιση προ
σώπων που προσάγονται ενώπιον των

ανωτέρω αρχών, εφοσον τα πρόσωπα 
αυτά δε συναινούν ρητά.

ιγ. Η τήρηση των κανόνων συμπε
ριφοράς που προβλέπονται από τους 
κανονισμούς του Σώματος και επιβάλ
λονται από την αστυνομική τακτική 
και πρακτική αποτελεί βασική υποχρέ
ωση των αστυνομικών, κατά την εκτέ
λεση των υπηρεσιακών τους καθηκό
ντων. Με την τηλεοπτική κάλυψη των 
αστυνομικών ενεργειών, κυρίως ελέγ
χων, επιχειρήσεων και συλλήψεων, υ
πό την ανοχή του αστυνομικού προ
σωπικού, καθώς και με τις υπερβολι
κές και εξεζητημένες ενέργειες που ε- 
πιχειρούνται παρουσία των τηλεοπτι
κών συνεργείων των Μ.Μ.Ε., ενίοτε 
και λόγω της παρουσίας αυτών και οι 
οποίες προβάλλονται στη συνέχεια 
στο τηλεοπτικό κοινό, δημιουργείται η 
εσφαλμένη εντύπωση στην κοινή γνώ
μη ότι οι αστυνομικοί ενεργούν προ- 
σχεδιασμένα ή επιλεκτικά και η πα
ρουσία των τηλεοπτικών συνεργείων 
γίνεται σκοπίμως και σε συνεργασία 
με τις Αστυνομικές Αρχές.

Οι σχέσεις των Αστυνομικών Αρ
χών με τα Μ.Μ.Ε. πρέπει να διέπονται 
από πνεύμα ειλικρινούς συνεργασίας 
και αμοιβαίας κατανόησης και εμπι
στοσύνης. Η πλήρης και αντικειμενι
κή παροχή πληροφοριών στους εκ
προσώπους των Μ.Μ.Ε., τηρώντας 
την αρχή της ίσης μεταχείρισης και α- 
ποφεύγοντας κάθε διάκριση, καθώς 
και η διευκόλυνση του έργου τους, α
ποτελούν σταθερό εχέγγυο για την α
νάπτυξη και διατήρηση καλών σχέσε
ων με τα Μ.Μ.Ε. Οι αστυνομικοί υπο- 
χρεούνται να ενεργούν και να συμπε- 
ριφέρονται προς τους εκπροσώπους 
των Μ.Μ.Ε. με μοναδικό στόχο την ε
ξυπηρέτηση του υπηρεσιακού και του 
ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος.

5. Κατόπιν των ανωτέρω παρακα- 
λούμε για την ανακοίνωση της παρού
σας σε όλο το αστυνομικό προσωπικό 
και την απαρέγκλιτη εφαρμογή της, 
με ευθύνη των προϊσταμένων των οι
κείων Υπηρεσιών, ώστε να μη βρε
θούμε στη δυσάρεστη θέση να ελέγ
ξουμε πειθαρχικά όσους δε συμμορ
φώνονται με τα διατασσόμενα. □
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Ενας θεσμός
αμφισβήτηση

τα τέλη του εικοστού αιώνα, 
εποχή της επιστημονικής, υ
ποτίθεται, ποινικολογίας, η 
ανθρωπότητα απέχει ακόμα 
πολύ από εκείνη την ιδεώδη 

κατάσταση όπου οι φυλακές θα είναι 
άχρηστες. Η σύγχρονη κοινωνία εξα
κολουθεί να θεωρεί απαραίτητο να α- 
ντιδράσει στο έγκλημα με κολασμό.

Ο ανταποδοτικός χαρακτήρας της 
ποινής απορρέει άμεσα από το χαρα
κτήρα του μηχανισμού που χρησιμο
ποιείται για την καταπολέμηση του ε
γκλήματος. Παρά τις προόδους που έ
χουν σημειωθεί στην εγκληματολογία 
όσον αφορά την ανακάλυψη των αιτί
ων της εγκληματικότητας, εξακολου
θεί να είναι πιθανό ότι θα διαπράττο-

νται εγκλήματα και πλημμελήματα, ο
πότε η απειλή των κυρώσεων ως απο
τρεπτικού παράγοντα εξακολουθεί να 
είναι απαραίτητη.

Αλλά αν η τιμωρία είναι απαραίτη
τη, δεν πρέπει, παρ’ όλ’ αυτά, να πα
ραβιάζει ορισμένα αναπαλλοτρίωτα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Προπάντων, 
η τιμωρία πρέπει να είναι ανάλογη με 
το αδίκημα που έχει διαπραχθεί και το 
βαθμό ενοχής του ενόχου. Εδώ πρέπει 
να εφαρμόζεται η αρχή της φυσικής 
ότι κάθε δράση προκαλεί ίση και αντί
θετη αντίδραση. Μήπως όμως η ιδέα 
της δίκαιης τιμωρίας είναι ουτοπικό ό
νειρο; Αν και είναι ανέφικτη η τέλεια 
λύση, πρέπει να επιδιώκουμε τη λογι
κή λύση, που σημαίνει ότι προχωρού
με, όπως και στα μαθηματικά, με δια
δοχικές προσεγγίσεις, αντιπαραβάλ- 
λοντας το αδίκημα και το κέρδος που 
απέφερε στον ένοχο στη θυσία που 
του επιβάλλει ο εγκλεισμός του. Τι 
νόημα έχει, λόγου χάρη, να επιβάλ-

περισσότεραΗ φυλακή προκαλεί 
κοινωνικά, ψυχολογικά και οικονομικά

απ’ όσα

ηθικά,

προβλήματα 
Τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί

λύνει

το σωφρονιστικό σύστημα;

του

Εδμουνδο Ολιβειρα
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λουμε μια ποινή που συνεπάγεται α
πώλεια πολιτικών δικαιωμάτων σ’ ένα 
άτομο που έχει ήδη ατιμάσει ηθελημέ
να το όνομά του;

Δυστυχώς, η φυλακή εξακολουθεί 
να προκαλεί περισσότερα ηθικά, κοι
νωνικά, ψυχολογικά και οικονομικά 
προβλήματα απ’ όσα λύνει. Στην πρά
ξη, ο σωφρονισμός που επιθυμούν 
πολλές ποινικές νομοθεσίες ανά τον 
κόσμο καταλήγει σε απογοήτευση, α
πελπισία και εξέγερση εναντίον μιας 
κοινωνίας που κλείνει τις πόρτες της 
στους πρώην κατάδικους. Η δικαιοσύ
νη εξακολουθεί να επιζητεί τρόπους 
ποινικών κυρώσεων που ανταποκρί- 
νονται επαρκώς στην ανάγκη ψυχολο
γικής και ηθικής επανένταξης των ε
γκληματιών.

Εκτός από τις περιπτώσεις που ο ε
γκληματίας είναι συνεχής και μόνιμη 
απειλή, είναι επείγουσα ανάγκη να α
ντικαταστήσουμε τη φυλάκιση με ποι
νές πραγματικά αναμορφωτικές. Όλοι 
οι ποινικολάγοι γνωρίζουν ότι οι πε
ρισσότεροι εγκληματίες διατηρούν 
κατά βάθος κάποια ίχνη ηθικότητας, 
αισθάνονται περιφρονημένοι, θέλουν 
τη συγγνώμη της οικσγένειάς τους και 
της κοινότητας για το αδίκημα που έ
χουν διαπράξει και συχνά αναγνωρί
ζουν το βάσιμο της τιμωρίας τους. Συ
χνά παραδίδονται αυθορμήτως και, ο
ρισμένοι απ’ αυτούς, αναζητούν τη 
λύτρωση στην αυτοκτονία.

Αν η δικαιοσύνη θεωρεί τις επιβαλ
λόμενες ποινές σωφρονιστικά μέτρα, 
πώς μπορεί να ελπίζει το άτομο που 
έρχεται αντιμέτωπο με την ψυχοφθό- 
ρο εμπειρία της φυλακής ότι μπορεί 
να ξαναγίνει χρήσιμο μέλος της κοι
νωνίας; Είναι απαραίτητο να βελτιώ
σουμε και να εκσυγχρονίσουμε το δι
καστικό και σωφρονιστικό σύστημα 
έτσι ώστε οι επιβαλλόμενες ποινές να 
αποκαθιστούν την αξιοπρέπεια του 
καταδικασθέντος και να τον προετοι
μάζουν για να επανενταχθεί στην κοι
νωνία. Η φυλάκιση πρέπει να είναι η 
έσχατη λύση, για άτομα που αποτε
λούν σαφή απειλή για την κοινωνία.

Τα προβλήματα των σωφρονιστι
κών συστημάτων δεν λύνονται μεμο
νωμένα, αλλά πρέπει να εξεταστούν 
σε συνάρτηση με την κοινωνική δι
καιοσύνη, την εφαρμογή του νόμου 
και το σύστημα της δικαιοσύνης, με 
τα οποία συναποτελούν ένα ευρύτερο

σύστημα, το σύστημα της κοινωνίας 
στο σύνολό της. Αυτό απαιτεί την ε
νεργό συμμετοχή όλων των κοινωνι
κών τομέων, οι οποίοι πρέπει να πα
ραμερίσουν τις προκαταλήψεις και τις 
διαφορές τους.

Η αντιμετώπιση του σωφρονιστι
κού ζητήματος απαιτεί μια νέα προ
σέγγιση του εγκλεισμού και την υιο
θέτηση εναλλακτικών μέτρων τα ο
ποία, ενώ θα τιμωρούν το αδίκημα, θα 
συμβάλλουν στην αναμόρφωση του 
καταδικασθέντος ώστε να γίνει υπεύ
θυνος πολίτης.

Η ιδέα της κατάργησης της φυ
λακής γεννήθηκε πρόσφατα 
στους κόλπους του κινήμα

τος “ποινική αντιμεταρρύθμιση”. 
Αν η λογική στην οποία στηρίζε
ται έχει θεωρητική βάση, δεν βλέ
πουμε πώς θα μπορούσε να συγκε
κριμενοποιηθεί, με την παρούσα 
κατάσταση της κοινωνίας, σε θε
σμικό επίπεδο.

Οι υπέρμαχοι της κατάργησης υ
πογραμμίζουν τον επιλεκτικό χα
ρακτήρα του ποινικού συστήματος 
και την περιορισμένη λειτουργική 
ικανότητά του (οι φυλακές είναι 
γεμάτες με φτωχούς). Συμφωνούν 
ότι ο εγκλεισμός ως μορφή τιμωρί
ας έχει καταργηθεί ήδη για τους

λεγάμενους “παράνομους εγκλη
ματίες” - παραβάτες του νόμου 
που αποφεύγουν τη φυλάκιση λό
γω κύρους, προνομίων ή επιρροής.

Αλλά αυτή η ατιμωρησία δεν 
πρέπει να αποδίδεται στο σωφρο
νιστικό σύστημα αλλά στο σύστη
μα της δικαιοσύνης. Αυτό που 
πρέπει να γίνει δεν είναι να καταρ- 
γηθούν οι φυλακές ή να φυλακι
στούν όλοι, αλλά να βελτιωθεί η α- 
ποτελεσματικότητα του ποινικού 
δικαίου. Θα ήταν επίσης καλή ιδέ
α αν, από τη στιγμή που επιβάλλε
ται η ποινή, προσαρμοζόταν κατό
πιν σύμφωνα με την εξέλιξη του 
καταδικασθέντος κατά τη διαδι
κασία της αναμόρφωσης. □
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κι άλλες λύοεις

U I  * 1
ΦΥΛΑΕΙ

Π αρά τις προσπάθειες να βελ
τιωθεί η ποιότητα ζωής των 
τροφίμων, οι φυλακές των 
περισσότερων χωρών εξα
κολουθούν να είναι χώρος 

αποκλεισμού και διαχωρισμού. Ο συ
νεχώς αυξανόμενος πληθυσμός των 
φυλακών υπερβαίνει κατά πολύ την ι
κανότητα του συστήματος και εμποδί
ζει την εφαρμογή πιο φιλόδοξων μορ
φών σωφρονιστικής πολιτικής που 
δεν ασχολούνται απλώς με τα άμεσα 
προβλήματα του περιορισμού και του 
υπερπληθυσμού των τροφίμων. Οι α
παιτήσεις ασφαλείας είναι τόσο πιε
στικές στις φυλακές με υπερβολικό α
ριθμό κρατουμένων ώστε οι αρχές α
σχολούνται ελάχιστα με προγράμματα 
αποτελεσματικής αναμόρφωσης και 
κοινωνικής επανένταξης (αν και τέ
τοια προγράμματα υπάρχουν).

Αν προσθέσουμε τη μεγάλη διείσ
δυση των ναρκωτικών στις φυλακές 
και τα συναφή προβλήματα - από τα

οποία το σοβαρότερο είναι το aids - 
καθώς και τον έλεγχο των εσωτερικών 
συμμοριών που μαστίζουν τους κρα
τούμενους, η εικόνα γίνεται πράγματι 
γκρίζα.

Οι δυσκολίες του σωφρονιστικού 
συστήματος να επιτύχει στόχους όπως 
η αναμόρφωση και η κοινωνική επα
νένταξη δεν είναι καινούργιες. Η στέ
ρηση της ελευθερίας, που θεσμοθετή
θηκε στο ευρωπαϊκό σύστημα δικαιο
σύνης στα τέλη του δέκατου όγδοου 
αιώνα, απέβλεπε σε μια mo ανθρώπι
νη και λογική αντίδραση στις εγκλη
ματικές πράξεις από τις τιμωρίες που 
επιβάλλονταν ως τότε. Αλλά το πλαί
σιο εφαρμογής της - η φυλακή - απο
δείχτηκε σύντομα ανίκανο να λύσει 
τις ατομικές και κοινωνικές συγκρού
σεις που προκαλεί ή φέρνει στην επι
φάνεια το έγκλημα. Έκτοτε, η φυλακή 
ως θεσμός διέρχεται μονίμως κρίση. 
Η νομιμοποίησή της αμφισβητείται, 
οι ποινικολόγοι αναζητούν νέους τρό
πους βελτίωσης της κατάστασης και, 
ταυτόχρονα, εναλλακτικές λύσεις. Η 
τάση αυτή έχει ενταθεί μετά το δεύτε
ρο ήμισυ του δέκατου ένατου αιώνα.

Σήμερα, σε πολλά σωφρονιστικά

Η στέρηση της ελευθερίας δεν είναι λύση
για όλους. Υπάρχουν εναλλακτικές ποινές
που πρέπει να 

ενθαρρύνουμε την 
εφαρμογή τους.

του

Χοσέ Λούις ντε λα 
Γκουστα Αρθαμέντι
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συστήματα, χρησιμοποιούνται πολλές 
εναλλακτικές ποινές. Οι πιο αξιοση
μείωτες είναι:

Μετριασμένη εκτέλεση της ποι
νής, όπως κράτηση κατ’ οίκον, ημια- 
πόλυση, απόλυση υπό επιτήρηση και 
διάφορες μορφές διακεκομμένης κρά
τησης (π.χ. κατά τον ελεύθερο χρόνο 
και/ή τα Σαββατοκύριακα).

Κπιτήρηση, που κυμαίνεται από α
ναστολή της ποινής έως υπό όρους α
πονομής χάριτος και μέτρα επιτήρη
σης ευρείας κλίμακας και απόλυσης 
υπό όρους.

Εναλλακτικές ποινές που ευνο
ούν όχι μόνο τον κρατούμενο αλλά 
και την κοινωνία. Εκτός από την επι
βολή χρηματικής ποινής, που χρησι
μοποιείται στους ποινικούς κώδικες, 
σήμερα υπάρχουν πολλές άλλες εναλ
λακτικές ποινές, όπως συμπληρωματι
κές ποινές ή ποινές που περιορίζουν 
την ελευθερία ή επιβάλλουν απαγό
ρευση άσκησης επαγγέλματος, στέρη
ση ή αναστολή ορισμένων δικαιωμά
των και αποζημίωση του θύματος από 
τον καταδικασθέντα.

II κοινωνική εργασία ως εναλλα
κτική ποινή είχε μεγάλη επιτυχία σε 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες". Η ποινή 
αυτή, που εισήχθη για πρώτη φορά 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 1972, για 
μικροεγκληματίες, στερεί από τον κα- 
ταδικασθέντα τον ελεύθερο χρόνο του 
αλλά δεν πρέπει να τον εμποδίζει να 
εκπληρώσει τις φυσιολογικές επαγ
γελματικές υποχρεώσεις του. Οι κατα- 
δικασθέντες έχουν υποχρέωση να συ
μπληρώσουν από 40 έως 240 ώρες μη 
αμειβόμενης, κοινωνικώς χρήσιμης, 
εργασίας για περίοδο ενός έτους και 
μέχρι δεκαοκτώ μηνών. Η κοινωνική 
υπηρεσία πραγματοποιείται για φι
λανθρωπικές και ανθρωπιστικές ορ
γανώσεις και μπορεί να περιλαμβάνει 
καθήκοντα όπως η βοήθεια σε ασθε
νείς ή συλλογή αίματος και οργάνων

καστούν. Σε πολλές χώρες, αποτελούν 
το 50% του συνολικού αριθμού κρα
τουμένων.

Θεωρητικώς, γι’ αυτούς τους φυλα
κισμένους ισχύει το τεκμήριο αθωότη
τας, αλλά η εμπειρία τους στη φυλακή 
δεν διαφέρει από την εμπειρία των υ
πόλοιπων κρατουμένων. Πρέπει να ε- 
ξευρεθούν μέθοδοι άλλες από τη φυ
λάκιση ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα 
παρουσιαστούν στο δικαστήριο. Ορι
σμένες τέτοιες μέθοδοι υπάρχουν ήδη, 
όπως οι υποχρεωτικοί κανόνες συμπε
ριφοράς, η κατάθεση ορισμένων εγ-

κ.τ.λ.
Η κοινωνική υπηρεσία δεν εφαρμό

ζεται σε όλες τις περιπτώσεις. Ενδεί- 
κνυται πρωτίστως για εφήβους και νε
αρούς ενήλικους οι οποίοι, αν και έ
χουν διαπράξει μικροαδικήματα, δεν 
έχουν πάρει υπό όρους αναστολή της 
ποινής. Για να εφαρμοστεί ευρύτερα 
αυτός ο τύπος ποινής, απαιτείται η δη
μιουργία μιας υπηρεσίας αρωγής και

επιτήρησης, καθώς και αρκετές θέσεις 
κοινωνικής απασχόλησης.

Η αναζήτηση εναλλακτικών ποινών 
δεν είναι πανάκεια για τις ελλείψεις 
του σωφρονιστικού συστήματος. Ο 
πληθυσμός της φυλακής περιλαμβά
νει πολλά άτομα που δεν έχουν κατα
δικαστεί, αλλά κρατούνται για ανά
κριση ή έχουν προφυλακιστεί με δικα
στική απόφαση και περιμένουν να δι-

γράφων και η καταβολή εγγύησης. Οι 
δικαστές πρέπει να ενθαρρύνουν αυτές 
τις εναλλακτικές μεθόδους. □

* Η κοινωνική υπηρεσία ως κΰρια ή ε
ναλλακτική ποινή εφαρμόζεται σε ευρωπαί- 
κε'ς χώρες όπως η Αυστρία (για ανηλίκους), 
η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, 
η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Πορτογαλία, η 
Ισπανία, η Σουηδία και η Ελβετία.
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Από την τιμωρία
στην αναμόρφωση

Τ ις τελευταίες δεκαετίες, δίνεται 
μεγαλύτερη προσοχή στα θύ
ματα του εγκλήματος παρά 
στους ίδιους τους εγκληματίες. 
Αυτό θέτει δύο ερωτήματα. Σε 

ποιο βαθμό τα νομικά συστήματα λαμ
βάνουν υπόψη τους το αίτημα των θυ
μάτων να αποδοθεί δικαιοσύνη στις 
ποινές τις οποίες επιβάλλουν στους ε-

μορφές σωματικής τιμωρίας καταργή- 
θηκαν και αντικαταστάθηκαν από α
πλές και σαφείς τιμωρίες όπως τα 
πρόστιμα και οι ποινές φυλάκισης.

Τον δέκατο ένατο αιώνα, οι ποινές 
φυλάκισης αποσκοπούσαν στο να κά
νουν τους εγκληματίες να πληρώσουν 
το χρέος τους στην κοινωνία. Η κά
θειρξη εξασφάλιζε προσωρινά την α
σφάλεια των άλλων πολιτών και λει
τουργούσε ως παράδειγμα και προει
δοποίηση. Επίσης έδινε, υποτίθεται, 
στους ενόχους την ευκαιρία να σκε- 
φτούν τα άδική ματά τους.

Με ύψιστο μέλη μα την ασφάλεια 
των πολιτών, οι κλασικοί ποινικολό- 
γοι έδιναν έμφαση στον αυστηρά νο
μικό ορισμό του εγκλήματος και της 
τιμωρίας. Πάντως λόγω της αυξανό
μενης επίδρασης των επιστημών της 
συμπεριφοράς, οι απόψεις περί εγκλη
ματικότητας άλλαξαν και αμφισβητή-

ες, αναστολή ποινής και επι
τήρηση για περιστασιακούς ε
γκληματίες και προστατευτι
κά και αναμορφωτικά συστή

ματα για ανήλικους εγκληματίες. Οι 
ποινές θεωρούνταν χρήσιμο μέσο επα
νένταξης εγκληματία στην κοινωνία.

Συνωστισμός o t ic  q>uAoK0c

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πό
λεμο και τη Διακήρυξη των Ανθρωπί
νων Δικαιωμάτων του 1948, νέες δια
δικασίες αντικατάστασης της ποινής 
της φυλάκισης δημιούργησαν προο
πτικές για πιο ανθρώπινες ποινές με 
σκοπό την κοινωνική επανένταξη. 
Παρ’ όλ’ αυτά, οι μεγάλες αυτές προσ
δοκίες δεν κατέληξαν πουθενά και οι 
εναλλακτικές ποινές παρέμειναν στο 
περιθώριο. Η φυλάκιση δεν έγινε έ
σχατη λύση.

Τη δεκαετία του 1970, η σκανδαλώ
δης απανθρωπιά των σωφρονιστικών 
ιδρυμάτων, οι ψυχολογικές επιπτώσεις 
του εγκλεισμού και ο κοινωνικός απο
κλεισμός που απέρρεε απ’ αυτή τη 
μορφή τιμωρίας κατέληξαν αφενός σε

Η σωφρονιστική πολιτική ΓΤ,ΤΤ^Τ47Ί κατεύθυνση 
και θέτει τον ένοχο αντιμέτωπο με τις 

3 της πράξης του, δίνοντας τουσυνεπειε
την ευκαιρία να επανορθώσει.

νόχους; Και σε ποιο βαθμό οι ποινές α- 
νταποκρίνονται σ’ αυτά τα αιτήματα;

Οι νέες θεωρίες για το δίκαιο και τη 
δικαιοσύνη που διατύπωσαν τον δέ
κατο όγδοο αιώνα οι ευρωπαίοι φιλό
σοφοι του Διαφωτισμού αποτελούν τη 
βάση αυτού που θεωρούμε σήμερα 
κλασική ποινική διαδικασία, ο μη αυ
θαίρετος χαρακτήρας της οποίας είναι 
εντελώς διαφορετικός από την 
ισχύουσα ποινική διαδικασία πριν από 
τη Γαλλική Επανάσταση. Πολλές

T0U

Τόνι Π ίτερς

θηκε έντονα η ιδέα ότι μία και μόνο 
ποινή ενδεικνυόταν για όλους τους ε
νόχους ασχέτως εγκλήματος. Εμφανί
στηκε μια νέα τάση, σύμφωνα με την 
οποία η επιβολή της ποινής έπρεπε να 
λαμβάνει υπόψη τα ατομικά και κοι
νωνικά χαρακτηριστικά του ενόχου. 
Τα κριτήρια επιβολής της ποινής δεν 
στηρίζονταν πια στον νομικό ορισμό 
του εγκλήματος αλλά στην απειλή 
που αποτελούσε ο εγκληματίας για 
την κοινωνία. Μετά τα τέλη του δέκα
του ένατου αιώνα, αναπτύχθηκαν μια 
σειρά εναλλακτικά συστήματα, όπως 
φυλάκιση για πορωμένους εγκληματί-

αυξανόμενο σκεπτικισμό ως προς την 
ικανότητα του συστήματος των φυλα
κών να επανεντάξουν τους τροφίμους 
και αφετέρου σε απεργίες, εξεγέρσεις 
και στάσεις σε πολλές φυλακές, που 
μερικές φορές κατεστάλησαν βίαια.

Μετά τη δεκαετία του 1980, δια
μορφώθηκαν δύο διιστάμενες από
ψεις. Από τη μια, η φυλακή φαίνεται 
να έχει χάσει τη νομιμοποίησή της ως 
σωφρονιστικού θεσμού. Από την άλ
λη, ορισμένοι οργανισμοί επιμένουν 
ότι οι τρόφιμοι πρέπει να εκτίουν ολό
κληρη την ποινή τους, αποκαθιστώ- 
ντας έτσι τη σωφρονιστική λειτουργί-
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α της φυλάκισης. Ταυτόχρονα, όσοι 
δεν έχουν πειστεί ότι η στέρηση της ε
λευθερίας καταλήγει στην κοινωνική 
επανένταξη υπογραμμίζουν ότι, σ’ έ
να δημοκρατικό κράτος δικαίου, οι 
καταδικασμένοι είναι επίσης πολίτες 
που δικαιούνται νομική προστασία 
και διατηρούν τα θεμελιώδη ανθρώπι
να δικαιώματά τους.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, οι ιδεο
λογικές συζητήσεις γύρω από την κα
ταλληλότητα, τη χρησιμότητα και την 
ανθρωπιά της φυλάκισης έχουν χάσει 
τη σημασία τους μπροστά στο πρό
βλημα του συνωστισμού που παρατη- 
ρείται στις φυλακές. Η μέση διάρκεια 
ποινών έχει αυξηθεί, ενώ οι διαδικα
σίες πρόωρης απόλυσης έχουν γίνει 
πολύ πολύπλοκες. Η απομάκρυνση 
του κρατουμένου από τους δρόμους 
φαίνεται πως έχει γίνει ο βασικός σκο
πός της φυλάκισης.

Η συΕήτηση νια την 
επιβολή των ποινών

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες ση
μειώθηκε μια σημαντική καινοτομία: 
η ΐΐέα  της επανόρθωσης. Πρόσφατες 
μελέτες των θυμάτων της εγκληματι
κότητας επηρέασαν έντονα τη συζή
τηση για τις ποινές: το ερώτημα κατά 
πόσον η ποινή λύνει τα προβλήματα 
των θυμάτων τίθεται όλο και πιο έντο
να. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο ορισμός της 
εγκληματικότητας και η ποινική προ
σέγγισή της υπεισέρχονται στην ορι
ζόντια σχέση ενόχου και θύματος. Η 
λύση που θα δοθεί στο πρόβλημα το 
οποίο έθεσε η εγκληματική πράξη α
φορά εξίσου και τους δυο.

Αυτή η προσέγγιση, όπως δείχνουν 
τα πολυάριθμα προγράμματα συμφι
λίωσης ενόχου και θύματος, αποδει- 
κνύεται ρεαλιστική σε πολλές περι
πτώσεις και, επιπλέον, πολύ ικανοποι
ητική και για τα δύο μέρη και αποτε
λεσματική όσον αφορά την αλλαγή 
της συμπεριφοράς του ενόχου. Η συμ
φιλίωση συμβάλλει καθοριστικά στην 

R* πραγμάτωση μιας δικαιοσύνης όπου ο 
I I  ένοχος θα αποζημιώνει τα θύματά 

του. I ’ 11 1** , 111?
Στο πλαίσιο της μίας και μόνης ποι- 

I  νής της φυλάκισης, ελάχιστη προσοχή 
δινόταν στο θύμα. Μια ευφυής εκτέ
λεση της ποινής θα έπρεπε να συνυπο
λογίζει τον τρόπο με τον οποίο

την εμπειρία του εγκλήματος ένοχος 
και θύμα. Η συστηματική άρνηση της 
σημασίας και των συνεπειών της ε
γκληματικής πράξης και η αποδοχή ή 
η απόρριψή της από θύματα και ενό
χους αφαιρεί κάθε ανθρωπισμό από 
την εφαρμογή της ποινής. Το να τε
θούν οι ένοχοι αντιμέτωποι με τις συ
νέπειες των πράξεών τους και το να 
τους δοθεί η ευκαιρία να επανορθώ
σουν, αυτός ο διπλός στόχος πρέπει 
να αποτελέσει τη βασική λειτουργία 
και προτεραιότητα της ποινικής δι
καιοσύνης στο άμεσο μέλλον. Σε μια
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Σοκ -όπως κάθε χρόνο- προκαλοϋν το στοιχεία της Unicef 
για τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
χιλιάδες παιδιά σ’ ολόκληρο τον πλανήτη.
Δεν είναι λίγα τα θύματα βιασμών και απαγωγών στη διάρκεια 
ένοπλων συρράξεων ενώ άλλα εξαναγκάζονται να πολεμήσουν, 
ακόμη και να σκοτώσουν μέλη της ίδιας τους της οικογένειας. 
Πολλά είναι όμως και τα θϋματα από νάρκες, 
ενώ χιλιάδες άλλοι ανήλικοι αποδεκατίζονται 
από νόσους σε στρατόπεδα προσφύγων.
"Οι αληθινοί ηττημένοι των σημερινών πολέμων είναι τα παιδιά" 
υπογραμμίζεται στην έκθεση για τις 28 συγκρούσεις 
που βρίσκονται σε εξέλιξη σ’ ολόκληρο τον κόσμο.
Με γκρίζα χρώματα παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη έκθεση η 
"έλλειψη ανθρωπιάς"που χαρακτηρίζει τον κόσμο μας.
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Γλυκιές υποσγέσεκ 
και πικοιί ποανυατικότητο

Δεν υπάρχει πιο χαρμόσυνο κεφάλαιο 
στην πρόσφατη ιστορία της προάσπι
σης των δικαιωμάτων των παιδιών α
πό εκείνο που αφορά τη Σύμβαση για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989 
και τη Συνάντηση Κορυφής για τα 
Παιδιά του 1990.

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού εισηγήθηκε ορισμένες αρχές 
για να κατευθύνει το παγκόσμιο έργο 
για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
των παιδιών, με σύνθημα ότι το καλύ
τερο συμφέρον του παιδιού αποτελεί 
πάντα το πρωταρχικό μέλημα. Επι
πρόσθετα, έγινε ξεκάθαρο ότι μία 
στενή συνεργασία μεταξύ των πλού
σιων και των φτωχών κρατών είναι



ζωτικής σημασίας για να στεφθεί αυτή 
η προσπάθεια με επιτυχία.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά 
την υιοθέτηση της Σύμβασης από τη 
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Ε
θνών, η Συνάντηση Κορυφής για τα 
Παιδιά συνήλθε στη Νέα Υόρκη το 
Σεπτέμβριο του 1990. Οι 71 αρχηγοί 
Κρατών και Κυβερνήσεων, που συ
γκεντρώθηκαν εκεί, σχέδιασαν ένα 
φιλόδοξο πρόγραμμα για την τελευ
ταία δεκαετία του αιώνα.

Παρ’ όλα αυτά, η ιστορία του 20ού 
αιώνα χαρακτηρίζεται από μια απου
σία οράματος, μια έλλειψη κουρά
γιου, μια παθητική ολιγωρία. Ο αριθ
μός των παραβιάσεων των δικαιωμά
των των παιδιών που γίνονται σε όλο 
τον κόσμο κάθε μέρα, είναι στην 
πραγματικότητα συγκλονιστικός. Μό

νο τον περασμένο χρόνο, κατά προ
σέγγιση 31 εκατομμύρια πρόσφυγες 
και εκτοπισμένοι άνθρωποι ενεπλάκη- 
σαν σε συγκρούσεις που ρήμαξαν τον 
κόσμο.

Κάθε χρόνο που τα κράτη δεν κα
τορθώνουν να διαθέσουν τα αναγκαία 
κεφάλαια που χρειάζονται για να υπο
στηρίξουν τις βασικές κοινωνικές υ
πηρεσίες και που η βοήθεια για την α
νάπτυξη περικόπτεται, εκατομμύρια 
παιδιά στερούνται από την πρόσβαση 
σε ασφαλές καθαρό νερό και εγκατα
στάσεις υγιεινής, σχολεία και υπηρε
σίες υγείας που είναι ζωτικής σημασί
ας για αυτά ώστε να επιβιώσουν και 
να αναπτυχθούν.

Υπάρχουν βαρύτατες παραβιάσεις 
των δικαιωμάτων των παιδιών και ό
σο αυτές παραμένουν - και οι συνθή
κες οι οποίες τις υποθάλπτουν δεν με
ταβάλλονται - η ανθρώπινη ανάπτυξη 
διακυβεύεται.

Το εμπάργκο που επιβλήθηκε στο Ι
ράκ, είχε στόχο το καθεστώς του Σα- 
ντάμ. Δέκα χρόνια αργότερα όμως ο 
λαός του μετρά 60.000 θανάτους παι
διών κάτω των πέντε χρόνων. Τα αθώ
α θύματα έχουν χάσει τη ζωή τους α
πό τις ασθένειες και τον υποσιτισμό, 
εξαιτίας της κατάστασης στην οποία 
έχει περιέλθει η χώρα. Κάθε οκτώ λε
πτά πεθαίνει ένα παιδί από ασθένειες 
που θα μπορούσαν να αντιμετωπι
στούν, ή από υποσιτισμό. Επιδημίες 
από καιρό ξεχασμένες στις ανεπτυγ
μένες χώρες, όπως μαλάρια, χολέρα, 
τυφοειδής πυρετός, μαστίζουν τη χώ
ρα, αφού δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύ
μα για να λειτουργήσουν τα ψυγεία 
και να συντηρηθούν τα εμβόλια. Ακό
μη και συνήθεις ασθένειες όπως η ι
λαρά ή εντερικές διαταραχές πολλές

φορές οδηγούν στο θάνατο. Το ποσο
στό των παιδιών που γεννιούνται με 
συγγενείς ανωμαλίες από τη χρήση ό
πλων χαμηλής ραδιενέργειας στον 
Πόλεμο του Κόλπου, έχει αυξηθεί 
δραματικά. Οι "Γιατροί χωρίς Σύνο
ρα" επισημαίνουν ότι αν δεν υπάρξει 
άμεση και ελεύθερη βοήθεια προς τον 
ιρακινό πληθυσμό, σε σύντομο χρονι
κό διάστημα θα έχουμε μια καταστρο
φή που η Ιστορία θα καταγράψει ως 
μία από τις μεγαλύτερες των τελευταί
ων αιώνων.

Για τα 18 εκατομμύρια παιδιά που 
έχουν πληγεί από τον πόλεμο, η παιδι
κή ηλικία έχει καταντήσει ένας εφιάλ
της. Στην περασμένη δεκαετία, 2 εκα
τομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν κατά τη 
διάρκεια ενόπλων συρράξεων, τρι
πλάσιος αριθμός τραυματίστηκε σο
βαρά ή έμεινε με μόνιμες αναπηρίες. 
Ένα εκατομμύριο έμειναν ορφανά ή 
αποχωρίστηκαν τις οικογένειες τους,
15 σχεδόν εκατομμύρια εκτοπίστηκαν 
η έγιναν πρόσφυγες. "Ο πόλεμος είναι 
βανδαλισμός σε βάρος της παιδικής η
λικίας" τονίζεται στην έκθεση.

Περισσότεροι από 400.000 χιλιάδες 
άνθρωποι διέσχισαν τα σύνορα προς 
Ρουάντα αφού άφησαν τα στρατόπεδα 
στη Μαγάνκα και το Λακβέρ που ή
ταν το σπίτι τους για περισσότερα από 
2,5 χρόνια. Ο εκπρόσωπος της Unicef 
ανέφερε ότι τα παιδιά περπατούσαν 
κρατώντας το χέρι των γονιών τους ή 
ήταν δεμένα με ένα σπάγκο με τους 
γονείς τους, ώστε να μην χαθούν μέσα 
στη γενική σύγχυση. Ειδικά τα παιδιά 
μεταξύ τριών και οκτώ χρόνων ήταν 
εμφανώς εξαντλημένα, αφού από τη 
μια ήταν αρκετά μεγάλα για να τα 
κρατάνε οι γονείς τους από το χέρι, 
αλλά από την άλλη ιδιαίτερα αδύναμα 
για να περπατήσουν μόνα τους.

Από τα εκατομμύρια εκτοπισμένα 
παιδιά του πολέμου τα ασυνόδευτα 
παιδιά διατρέχουν το μεγαλύτερο κίν
δυνο να σκοτωθούν, να βασανιστούν, 
να ληστευθούν ή να στρατολογηθούν 
ως ένοπλοι στρατιώτες.

Στη Ρουάντα μόνο, μέχρι το τέλος 
του 1994 περισσότερα από 100.000 
παιδιά είχαν χωριστεί από τις οικογέ
νειες τους, και είναι ο μεγαλύτερος α
ριθμός που έχει καταγραφεί από τη 
Unicef, από το 1946 που ιδρύθηκε 
Στην Αγκόλα το 1995, μια έρευνα της
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Unicef ανέφερε ότι το 20% των παι
διών της χώρας χωρίστηκαν από τις 
οικογένειες τους και τους συγγενείς 
τους.

Στην Καμπότζη, μια χώρα όπου ο 
μισός πληθυσμός είναι κάτω από την 
ηλικία των 15 ετών, ο μεγάλος αριθ
μός ενηλίκων που χάθηκαν κάτω απο 
την κυριαρχία των Κόκκινων Χμερ, 
άφησε χιλιάδες παιδιά απροστάτευτα. 
Η διάλυση των οικογενειών στην Κα
μπότζη οδήγησε σε τεράστια αύξηση 
των ρυθμών εγκληματικότητας, χρή

σης ναρκωτικών και παιδικής πορνεί
ας. Για να υπάρχουν όσο γίνεται λιγό- 
τερα "ασυνόδευτα παιδιά", η Unicef 
εγκατέστησε μεγάφωνα ώστε οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις να μπορούν 
να συμβουλεύουν τις οικογένειες και 
από τις δυό πλευρές των συνόρων να 
προσέχουν μη χάσουν τα παιδιά τους 
και όσες τα έχουν χάσει να τα αναζη
τήσουν στα κέντρα υποδοχής.

Ολοι οι πόλευοι είναι 
πολευοι ενάντια οτα παιδιά

Έκθεση που συντάχθηκε από τη 
Craca Machel, την εμπειρογνώμονα 
του Γ ενικού Γ ραμματέα του ΟΗΕ για 
τις επιπτώσεις των ένοπλων συρράξε
ων στα παιδιά, αναφέρει ότι "μια από 
τις πιο ανησυχητικές τάσεις στις ε
μπόλεμες συρράξεις είναι η συμμετο
χή των παιδιών στρατιωτών. Τα παι
διά στρατιώτες είναι πιο υπάκουα, δεν 
αμφισβητούν τις διαταγές και είναι 
ευκολότερο για τους ενήλικες στρα
τιώτες να τα επηρεάσουν". Η χρήση

των παιδιών ως στρατιώτες είναι ένα 
πρόβλημα που δημιουργήθηκε από 
τους ενήλικες και πρέπει να λυθεί από 
τους ενήλικες, είναι σχετικά μια νέα 
πρακτική.

"Τα παιδιά εξυπηρετούν τα στρα
τεύματα σε βοηθητικές εργασίες ως 
μάγειροι, μεταφορείς, αγγελιοφόροι 
και όλο και περισσότεροι ενήλικες 
στρατολογούν παιδιά ως στρατιώτες 
με αργά, προσεκτικά βήματα" ση
μειώνει η έκθεση. Είναι γνωστό ότι τα 
παιδιά κάτω των 15 ετών υπηρετούν

σε τακτικές ή παραστρατιωτικές ζώ
νες και εκτιμάται ότι περίπου 200.000 
παιδιά στρατιώτες κάτω των 16 ετών 
ήταν μαχητές μέσα στο 1988.

Το 1989, η Σύμβαση των Δικαιωμά
των του Παιδιού όρισε την παιδική η
λικία μέχρι το 18ο έτος, αν και προς το 
παρόν αναγνωρίζει το 15ο έτος ως την 
κατωτάτη ηλικία για εθελοντική ή υπο
χρεωτική στρατολόγηση στις ένοπλες 
δυνάμεις. Παρόλα αυτά, υπάρχει σήμε
ρα έντονη κινητικότητα για τη δη
μιουργία ενός Προαιρετικού Πρωτο
κόλλου της Σύμβασης που θα ανεβάζει 
την κατωτάτη ηλικία στο 18ο έτος.

Όχι μόνο τριτοκοσμικές χώρες αλλά 
και η Μεγάλη Βρετανία, η Κύπρος και 
η Ελβετία δέχονται ανήλικους στο 
στρατό και τους εκπαιδεύουν προκει- 
μένου να είναι έτοιμοι στα 18 τους για 
τη μάχη! Γνωστό είναι, άλλωστε, ότι 
σε εμφύλιους πολέμους χρησιμο

ποιούνται με τη βία ανήλικοι. Στη Λι
βερία παιδιά κάτω των 15 ετών υπη
ρετούν σε τακτικές ή παραστρατιωτι- 
κές δυνάμεις σε τουλάχιστον 25 εμπό
λεμες ζώνες.

Η έκθεση τονίζει το γεγονός ότι τα 
παιδιά συχνά κακοποιούνται, ώστε να 
γίνουν σκληρότερα και να διαμορφω
θούν σε ανελέητους στρατιώτες. Στην 
Ρουάντα περισσότερα από 2.000 ανή
λικα παιδιά κρατούνται σήμερα κατη
γορούμενα για συμμετοχή στη γενο
κτονία που έγινε το 1994.

Στην έκθεση προστίθεται επίσης ότι 
η η ευκολία στη χρήση των όπλων 
ΑΚ-47 έχει μετατρέψει τα όπλα αυτά 
σε παιδικό παιχνίδι.

Για σχεδόν δύο δεκαετίες η 
UNICEF έχει δημιουργήσει μια ατζέ
ντα για την ειρήνη και την ασφάλεια, 
βασισμένη στην πεποίθησή της ότι τα 
παιδιά - είτε είναι στα σπίτια τους, εί
τε στους δρόμους, είτε στα σχολεία 
τους ή σε στρατόπεδα για εκτοπισμέ
νους - πρέπει να γίνονται σεβαστά α
πό όλους σαν μία «ζώνη ειρήνης», μί
α έννοια προωθημένη στη UNICEF α
πό τον διακεκριμένο Σουηδό ανθρω
πιστή, τον αείμνηστο Nils Thedin. Εί
ναι μία δέσμευση που πρόσφατα βε
βαιώθηκε ξανά από τον Γ ενικό Γ ραμ
ματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Περίοδοι κατάπαυσης του πυρός έ
χουν συμφωνηθεί ως «μέρες ηρεμίας» 
και «διάδρομοι ειρήνης» για να φέρουν 
φαγητό και εμβόλια σε παιδιά παγιδευ- 
μένα σε πολέμους, συμπεριλαμβανομέ
νων αυτών στο Αφγανιστάν, τη δημο
κρατία του Κονγκό, το Ελ Σαλβαδόρ, το 
Λίβανο, το Σουδάν και την Ουγκάντα. 
Τέτοιες επιχειρήσεις έσωσαν εκατομμύ
ρια παιδιά από τον υποσιτισμό και τις 
αρρώστιες.

Επειδή οι άμεσες ανάγκες που προκα- 
λούνται από τον πόλεμο είναι δραματικές 
και πιεστικές, μπορεί να υπερκαλύψουν 
τις πιο μακροπρόθεσμες ανάγκες. Το να 
βοηθάμε τα παιδιά και τις τοπικές κοινω
νίες να ανταπεξέλθουν στα τραύματα του 
πολέμου και τις εντάσεις που συνεχίζουν 
μόλις κοπάσουν οι μάχες, είναι ζωτικής 
σημασίας. Είναι επίσης κρίσιμο οι ηγέτες 
του κόσμου, που ήταν πρόθυμοι να σηκώ
σουν το βάρος της προετοιμασίας για πό
λεμο, να μην υπαναχωρήσουν από το να 
αναλάβουν το κόστος της ειρήνης και 
της αποστρατιωτικοποίησης.

Η εμπειρία σε χώρες όπως η Αγκό-
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λα, η Λιβερία, η Μοζαμβίκη και η Σιέ
ρα Λεόνε μας έχει διδάξει ότι χωρίς 
μία μακροπρόθεσμη δέσμευση για την 
επανεκπαίδευση και επανένταξη των 
πολεμιστών, οι μεταπολεμικές κοινω
νίες διακινδυνεύουν να παρεκκλίνουν 
προς στην αναρχία και το έγκλημα.

Ενα όοοαα 
νια τον 21ο αιώνα

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί 
μια αξιοσημείωτη πρόοδος από την 
αυξανόμενη παγκόσμια κινητοποίηση 
για την προστασία των παιδιών από 
τις πληγές του πολέμου. Χάρη στη 
δράση οργανισμών αλλά και στην ι
διωτική πρωτοβουλία έγιναν σημαντι
κά βήματα όπως:

- η απαγόρευση των ναρκών κατά 
προσωπικού

- η κατάρτιση νέου νομικού πλαί
σιου για την πρόληψη της χρησιμο
ποίησης παιδιών ως στρατιώτες

- η συμφωνία για τη θέσπιση ενός 
διεθνούς ποινικού δικαστηρίου

- δεσμεύσεις κρατών για την προ
στασία των παιδιών σε καιρό πολέ
μου, την καταπολέμηση του λαθρε
μπορίου ελαφρών όπλων και άλλων 
φυσικών πόρων που τροφοδοτούν τις 
πολεμικές συγκρούσεις και τον τερ
ματισμό της ατιμωρησίας για εκεί
νους που παραβιάζουν τα δικαιώματα 
των παιδιών σε καιρό πολέμου.

Η Έκθεση 2000 για την Κατάστα
ση των Παιδιών στον Κόσμο:

- επιδιώκει να αναζωπυρώσει το 
ενδιαφέρον για τα παιδιά, που ήταν 
τόσο θερμό πριν μια δεκαετία, όταν ε- 
γκρίθηκε η Σύμβαση για τα Δικαιώ
ματα του Παιδιού και πραγματο
ποιήθηκε η Συνάντηση Κορυφής για 
τα Παιδιά.

- είναι ένα κάλεσμα προς τους ηγέ
τες στις βιομηχανικές καθώς και τις α
ναπτυσσόμενες χώρες να επιβεβαιώ
σουν ξανά την δέσμευσή τους προς τα 
παιδιά.

- ένα κάλεσμα για διορατικότητα 
και πρωτοβουλία μέσα στις ίδιες τις 
οικογένειες και τις κοινότητες, εκεί ό
που πρώτα γεννιέται ο σεβασμός προς 
τα δικαιώματα των παιδιών και εκεί ό
που ξεκινά και η προστασία αυτών 
των δικαιωμάτων.

- ένα κάλεσμα προς όλους του αν

θρώπους να κάνουν πραγματικότητα 
ένα καινούργιο κόσμο μέσα σε μία 
μόνο γενιά: ένα κοινό όραμα για παι
διά απελευθερωμένα από τη φτώχεια 
και τις διακρίσεις, απελευθερωμένα 
από τη βία και τις αρρώστιες.

Η Διεθνής Συνδιάσκεψη για τα 
Παιδιά του Πολέμου που έγινε στο 
Winnipeg του Καναδά από τις 10-17 
Σεπτεβρίου ε.ε, ήταν η μεγαλύτερη 
συγκέντρωση που έγινε ποτέ από εκ
προσώπους κυβερνήσεων, ειδικούς, 
Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς 
(NGO=Non Govermental Organi
zations) και νέους από όλο τον κόσμο, 
για να συζητήσουν προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τα παιδιά του πολέ
μου, να ισχυροποιήσουν τους μηχανι
σμούς πρόληψης και να δώσουν ένα 
τέλος στην ατιμωρησία εκείνων που 
κακοποιούν παιδιά σε καιρό πολέμου.

Η ατζέντα και το πλάνο δράσης που 
διαμορφώθηκαν στο Winnipeg θα 
προωθηθούν στην Ειδική Σύνοδο των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά, που 
θα συνέλθει στη Νέα Υόρκη το Σε
πτέμβριο του 2001 και θα είναι συνδε- 
δεμένη με μία Ειδική Συνεδρίαση της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 
Εθνών

Έτοιμοι να κάνουν το απαραίτητο 
επόμενο βήμα για να προωθήσουν την 
ευημερία των παιδιών του κόσμου, θα 
συγκεντρωθούν για να διαμορφώσουν 
όλοι μαζί ένα μεγάλο οικουμενικό συ
νασπισμό αφιερωμένο στην πλήρη ε
πίτευξη των στόχων της Συνάντησης 
Κορυφής για τα Παιδιά του 1990. Και 
να ξεκινήσουν τον 21ο αιώνα με ένα 
νέο όραμα και μια νέα δέσμευση ως 
προς το τι πρέπει να γίνει πριν να τε
λειώσει η πρώτη δεκαετία της νέας χι
λιετίας.

Το όραμά τους είναι όλα τα παιδιά 
να ζουν μία ολοκληρωμένη και υγιή 
ζωή, με εξασφαλισμένα και προστα- 
τευμένα τα δικαιώματά τους. Και η 
δέσμευσή τους είναι όλα τα βρέφη να 
ξεκινούν τη ζωή τους με υγεία, όλα τα 
μικρά παιδιά να ανατρέφονται σε πε
ριβάλλον φροντίδας, όλα τα παιδιά, 
συμπεριλαμβανομένων των πιο φτω
χών και των λιγότερο προνομιούχων, 
να ολοκληρώνουν μια βασική εκπαί
δευση ικανοποιητικού επιπέδου κα
θώς και όλοι οι έφηβοι να έχουν τις 
ευκαιρίες να ωριμάζουν και να συμμε
τέχουν στις κοινωνίες τους.

Επίμετρο

Παρά τις όποιες προόδους εκατομ
μύρια παιδιά εξακολουθούν να ζουν 
υπό την απειλή του πολέμου και να 
συγκαταλέγονται ανάμεσα στα θύμα
τά του.

Σε μερικές χώρες οι διαμάχες διαρ
κούν τόσο καιρό που τα παιδιά γίνο
νται ενήλικες χωρίς ποτέ να γνωρί
σουν την ειρήνη.

Σύμφωνα με τη Unicef, το ξέσπα
σμα πολλών συγκρούσεων ανά τον 
κόσμο μπορεί να αυξήσει έως και κα
τά 24 φορές την παιδική θνησιμότητα, 
ενώ σε αυτή συμβάλλουν εκτός των 
άλλων και ασθένειες όπως η διάρροια, 
η φυματίωση και οι αναπνευστικές 
λοιμώξεις, που οφείλονται στην κακή 
διατροφή, ως επακόλουθο των πολέ
μων.

Η φτώχεια και η έλλειψη του πόθου 
για ανάπτυξη δυναμώνει και κλιμα
κώνει τις απανταχού της οικουμένης 
εχθροπραξίες. Οι βελτιώσεις στην υ
γεία, την εκπαίδευση, την ύδρευση, 
την αποχέτευση, τη διατροφή και τον 
οικογενειακό προγραμματισμό θα 
μπορούσαν να μειώσουν τις αιτίες 
πολλών από τους σημερινούς πολέ
μους. Αυτό πιστεύει η Unicef και, ό
πως λέει η Κάρολ Μπελάμι, "το γεγο
νός ότι τα παιδιά συνεχίζουν να υπο
φέρουν, μας υπενθυμίζει πόσα ακόμη 
υπολείπονται να γίνουν από όλους 
μας". □

Επιμέλεια: 
ΙΙ.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου

Δεκέμβριος 2000 - Αστυνομική Επιθεώρηση 775



Η παρο
U n i

υστα T W j

στα Βα,

Κ · ;

* 4 ’ ^ » 

*

υιιυί<3ν|
lu iiftfiltait

ύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, E m T O gR P U Tano  σχεδόν όλες 
' ρες του κόσμου, κατοχυρώνει το δικαίω μα όλων των παιδιών γιατιδιΚΓΠτροστασία.σε καιρό 

εω ν και την υποχρέωση όλων των κυβερνήσεων να τιμήσουν αυτό t j  δικαίωμα. AnEtrtW voiij^  
,,Ιηση στις Κυβερνήσεις που εμπλέκονται στιηι παρούσα σ υρρϊξη νο καίββαλουν κάθε π ροσ π α^  

ώ(Πε να δημιουργήσουν ζώνες ειρηνης για τα παιδια σε όλες τ ιζ  πληττομενες περιοχές εντός  
θα γίνονται σεβαστα τα δικαιώματα τους και θα τους δίνεται η ευκαιρία να μεγαλώνουν 

κ α ^ /α  αναπτύσσουν tic δυνατότητές τους στο μέγιστο. Επιπλέον, προτρέπουμε τη 
α Λ ^ κ ^ Ι ^ κ Ι Μ Ρ ι τ ε ρ 0 δυνατόρόστε να παρουσιάσει αποτελεσματικά τα προβλήματα αυτών 
f t  άζωτων,% θώ ΐυν  παιδιών στα (Βλη των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου Ασφαλείας, του 

ιι άλλων διεθνών οργανώσεων Ιλλσ  και μεμονωμένων κυβερνήσεων. Υποσχόμαστε, τέλος, 
Λ β α λ ο ιπ ίε  κάθε προσπάθεια για να υποστηρίξουμε τη UNICEF σε αυτή την κρίση. Τα παιδια 
ιζοντακειρήνη.» Οι Εθνικές Επιτροπές της UNICEF εξέδωσαν στις 13.4 .99  την παραπανω α- 

τση στην οποία^εξεφραζαν την ανησυχία τους για ολα το παιδια που πλήττονται απο την κρι- 
Κόσοβο και ζητούσαν τη δημιουργία ζωνών ειρήνης για τα παιδιά.

776 Αστυνομική Επιθεώρηση - Δεκέμβριος 2000



Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΟΒΟ

Σύμφωνα με στοιχεία της 25/5/99, α
πό τους πρόσφυγες ή μετακινηθένες από 
το Κόσοβο 439.500 περίπου, από τους 
οποίους 156.000 παιδιά, βρίσκονται 
στην Αλβανία, 246.700 στη FYROM, 
64.200 στο Μαυροβούνιο (Ομοσπονδια
κή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας) 
και 21.500 στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Μέχρι σήμερα, έχουν καταγραφεί ε
κατοντάδες ασυνόδευτα προσφυγόπου
λα σε καταυλισμούς στης Αλβανίας και 
της FYROM, όπου το πρόβλημα είναι 
πιο έντονο. Τα παιδιά αποχωρίστηκαν 
τους γονείς τους όταν αυτοί τα ανέβα
σαν σε οχήματα ενώ οι ίδιοι συνέχισαν 
περπατώντας για να περάσουν τα σύνο
ρα αλλά και μέσα στη σύγχυση που επι
κρατούσε στους καταυλισμούς τις πρώ
τες εβδομάδες.

Κάποιοι γονείς είχαν στείλει τα παιδιά 
τους σε ασφαλείς περιοχές ή γείτονες 
και δεν πρόλαβαν να τα πάρουν μαζί 
τους κατά την εσπευσμένη αποχώρησή 
τους από το Κόσοβο ενώ άλλοι αποχω
ρίστηκαν από τα παιδιά τους κατά τη 
μεταφορά τους από κέντρα transit (π.χ. 
Blace) σε προσφυγικούς καταυλισμούς.

Ασυνόδευτα παιδιά
Σύμφωνα με στοιχεία της 10ης Μαΐου 

1999, υπάρχουν 44 καταγεγραμμένα α
συνόδευτα παιδιά στην Αλβανία και 412 
στη FYROM, 55 οικογένειες που αναζη
τούν τα παιδιά τους στην Αλβανία και 
989 στη FYROM, 10 επανενωθέντα παι
διά στην Αλβανία και 94 στη FYROM. 
Η UNICEF ολοκλήρωσε την καταγραφή 
των ασυνόδευτων παιδιών και ανάλαβε 
το πρόγραμμα επανένωσης σε συνεργα
σία με το Ερυθρό Σταυρό, το «Σώστε τα 
Παιδιά» (Ηνωμ. Βασίλειο) και το Care 
Αυστρίας. Υπήρχε χώρος καταγραφής 
των ασυνόδευτων παιδιών σε όλους τους 
καταυλισμούς, στη συνέχεια τα στοιχεία 
τους καταχωρούνταν σε κεντρική μονά
δα με στοιχεία παιδιών και οικογενειών 
και γινόταν διασταύρωση. Επίσης, γίνο
νταν αναγγελίες στα ΜΜΕ με στοιχεία 
ασυνόδευτων παιδιών. Μόλις από τη 
διασταύρωση των στοιχείων βρίσκονται 
οι γονείς, τα παιδιά επιβιβάζονται σε λε
ωφορείο της UNICEF και επανενώνο- 
νται με τις οικογένειές τους.

Υγεία
Οι προσπάθειες εστιάζονται στην 

πρόληψη των οξειών αναπνευστικών

λοιμώξεων, των διαρροϊκών παθήσεων 
και των ασθενειών που προλαμβάνονται 
με εμβολιασμό. Η UNICEF διένειμε βα
σικά φάρμακα (π.χ. αντιβιοτικά, αντιπυ
ρετικά) και άλλες προμήθειες υγείας και 
υγιεινής σε προσφυγικούς καταυλι
σμούς, κέντρα υγείας κοντά σε καταυλι
σμούς, παιδιατρικά νοσοκομεία και 
μαιευτήρια στην Αλβανία, αρκετά για
250.000 άτομα. Ανάμεσα στα άλλα, η 
UNICEF διένειμε ιατρικά βαλιτσάκια ε
πείγουσας ανάγκης στη FYROM (7) και 
στην Αλβανία (1). Κάθε τέτοιο βαλιτσά- 
κι περιέχει φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό 
και προμήθειες αρκετές για 10.000 άτο
μα για ένα τρίμηνο. Επίσης, διένειμε 
στην Αλβανία ειδικά παιδιατρικά βαλι- 
τσάκια για την κάλυψη των αναγκών
60.000 παιδιών όπως επίσης 700 κιλά υ
λικού κατά της ψώρας.

ΕυΒολιασυοί
Σε πρώτη φάση, δεκάδες χιλιάδες παι

διά εμβολιάσθηκαν κατά της ιλαράς και 
της πολιομυελίτιδας στους καταυλι
σμούς Kukes και Has στην Αλβανία αλ
λά και στη FYROM. Από την αρχή της 
κρίσης, η UNICEF έχει παραδώσει
1.470.000 δόσεις εμβολίων κατά των 
παιδικών ασθενειών και 850.000 αυτο- 
καταστρεφόμενες σύριγγες.

Νεοό
Για την πρόληψη της αφυδάτωσης α

πό διαρροϊκές παθήσεις, η UNICEF διέ
νειμε περισσότερα από 225.000 φακε
λάκια με άλατα ενυδάτωσης από το στό
μα στη FYROM και 11.000 φακελάκια 
στην Αλβανία. Έχει επίσης διανείμει 26 
τόνους υλικού καθαρισμού πόσιμου νε
ρού στην Αλβανία και σχεδόν 300.000 
ταμπλέτες καθαρισμού νερού .στη 
FYROM. Διένειμε ακόμη 30.000 φορη
τές δεξαμενές νερού των 10 λίτρων η 
καθεμιά για τη μεταφορά και αποθήκευ

ση πόσιμου νερού από τους πρόσφυγες 
των καταυλισμών.

Διατροφή
Η UNICEF διένειμε σετ μαγειρέμα

τος των τροφίμων που έφθασαν στην 
περιοχή με διάφορες ανθρωπιστικές α
ποστολές. Καθώς στους καταυλισμούς 
της Αλβανίας παρατηρήθηκε εμφανής 
απώλεια βάρους κυρίως σε παιδιά 7-8 
ετών, δημιουργήθηκε σύστημα ελέγ
χου ανάπτυξης των παιδιών σε κέντρα 
που βρίσκονται στις πλατείες χωριών 
και πόλεων κοντά σε καταυλισμούς. 
Διανεμήθησαν ακόμη 30 τόνοι μπισκό
των υψηλής περιεκτικότητας σε πρω
τεΐνη για τα προσφυγόπουλα στην Αλ
βανία.

Βρεφική (Ροοντίδα
Δημιουργήθηκαν για μητέρες και 

βρέφη χώροι με συνθήκες κατάλληλες 
για πλύσιμο και υγιεινή φροντίδα των 
μωρών. Επίσης, διανεμήθηκαν τουλάχι
στον 1.500 σετ υγιεινής φροντίδας βρε
φών και παιδιών έως 2 ετών που περιέ
χουν σαπούνι, πούδρα, βαμβακερές πά
νες, σαμπουάν, οδοντόπαστα και οδο
ντόβουρτσα σε προσφυγόπουλα καταυ
λισμών και φιλοξενούμενα σε οικογέ
νειες. Επίσης, διανεμήθηκαν σετ υγιει
νής για μητέρες, κουβέρτες, ρούχα, υπο
δήματα και παιδικές τροφές.

Εκπαίδευση
Η UNICEF φρόντισε για τη δημιουρ

γία «σχολείων σε τέντες» για παιδιά δη
μοτικού σχολείου σε 2 καταυλισμούς 
της Αλβανίας και 7 της FYROM. Παρέ
χονταν ακόμη τα σχολικά έπιπλα, τα βι
βλία όπως επίσης μαθητικό εξοπλισμό 
και υλικό. Στα σχολεία σε τέντες διανέ
μονταν «σχολεία σε μια τσάντα» της 
UNICEF, που το καθένα από αυτά πε
ριέχει πλήρες υλικό και εξοπλισμό για 
μια τάξη 40 παιδιών και τον εκπαιδευτι
κό τους. Επίσης, υποστηρίχθηκαν τα το
πικά σχολεία για να αντιμετωπίσουν τον 
πρόσθετο αριθμό μαθητών-προσφυγό- 
πουλων στις τάξεις. Επίσης, η UNICEF 
υποστήριξε το Υπουργείο Παιδείας της 
Αλβανίας στη λειτουργία καλοκαιρινών 
σχολικών τάξεων για προσφυγόπουλα 
και τα προγράμματα κατάρτισης 4.000 
εκπαιδευτικών όπως επίσης τη διανομή 
3.700 εκπαιδευτικών πακέτων.

Ψυχολογική υποστήριξη
Η UNICEF δημιούργησε «ομάδες ψυ

χαγωγίας» - που επιδιώκουν ένα συν-
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II ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ UNICEF ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

11(><Γ/ραμμ<; I NK'KF στην περιοχή \'*ψυυς 19.800.000 ι'χιλαρηον 
(Ιανουάριος - \ι χι μ|1οΐος *99)

Ομοσχ. Λημ. τη; Γιοογκοσλαβία $8495.000
Υγτία, Εκπαίδηκην Προστασία Α εξασφάλιση ανθρωπίνων δοΜκαιμάτίΒν.

Κοινοτικές υπηρεσίες, Βσι)θεια σε είδος 
(χειμωνιάτικος ρουχισμάς, βαλιτσάκια υγιεινής), Δράση κατά των ναρκών. 

Υποστήριξη προγράμματος

FYROM $560.000
Υγεία, Εκπαίδευση, Κοινοτικές υπιιρεσίες 

Αλβανία $1.549.000
Υγεία, Εκπαίδευση Υποστήριξη προγράμματος 

Βοσνία-Ε ρζεγοβίνη $7.762.000
Υγεία, Εκπαίδευση, Προστασία Α εξασφάλισΐ| ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Κοινοτικές υπιιρεσίες. Μέσα Ενημέρωσης (κοινωνική κινητοποίηση, πληροφόρηση), 
Δράση κατά των ναρκών, Υποστήριξη προγράμματος 

Κροατία $1416.000

Υγεία, Εκπαίδευση, Προστασία Α εξασφάλιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Υποστήριξη προγράμματος

Κκτακτη ικκ).ησΐ| I Μ< ’ΚΚ yiu ΐίΐιτλί'ον Μι.789.000 όολ. 
(Απρίλιος - /» μ|1«*»<*ς ‘99)

Υγεία και διατροφή, Παιδιά που χρειάζονται ειδική προστασία. 
Εκπαίδευση και ενημέρωση για προστασία από τις Νάρκες και υλικά πολέμου, 

Υποοτιίριξη προγράμματος

Ομοσχ. Αημ. της Γιουγκοσλαβίας $37.975.000

FYROM $ 9.250.000

Αλβανία $14.6*0.000

Βοσνια-Ερζίγοβίνη $ 3.184.000

Κροατία $ 200.000

Συντονισμός. Πλ̂ ροφ·όρΐ|<η| & ΜΜΕ $1.500.000

ριλαμβάνουν βασική εκ
παίδευση, συμβουλευτι
κή για ψυχολογικά 
τραύματα, παιχνίδια, 
πλύσιμο βρεφών και θη
λασμό. Επίσης, υπάρχει 
εγκατάσταση παροχής 
καθαρού νερού για την 
αποφυγή ασθενειών. Τέ
λος, είναι πολύ σημαντι
κή η δημιουργία ενός ε
πίπεδου χώρου παιχνι
διού - κατά προτίμηση 
σκεπασμένου - κοντά 
στο χώρο ενηλίκων για 
την αποφυγή ατυχημά
των με θύματα παιδιά 
που παίζουν.

Η ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

δυασμό εκπαίδευσης, ψυχολογικής υπο
στήριξης, υγείας, διατροφής και προ
στασίας - σε 4 καταυλισμούς της Αλβα
νίας. Εκπαιδευτικοί, μαζί με κοινωνι
κούς λειτουργούς και νοσοκόμες, παρα
κολούθησαν ειδικά προγράμματα συμ
βουλευτικής για παιδιά με ψυχικά τραύ
ματα. Υπήρξαν παιδιά που έχασαν τη μι
λιά τους, που έμειναν παράλυτα ή στην 
καλύτερη περίπτωση βασανίζονται από 
τις αναμνήσεις τραυματικών εμπειριών. 
Ήδη δεκάδες σύμβουλοι βοηθούν τα 
παιδιά με ψυχολογικά τραύματα σε 12 
καταυλισμούς και κέντρα συγκέντρω
σης προσφύγων στην Αλβανία.

Δηυιουονία Υώοων 
φιλικών για τα παιδιά
Ο πρώτος «χώρος φιλικός προς τα 

παιδιά» λειτούργησε στον καταυλισμό 
για ασυνόδευτα παιδιά στο Kukes της 
Αλβανίας. Η ιδέα ήταν να δημιουργηθεί 
ένας χώρος όπου τα παιδιά θα μπορέ
σουν να συνέλθουν από την τρομερή δο
κιμασία που πέρασαν και θα τους δο
θούν ευκαιρίες για παιχνίδι και μελέτη 
αμέσως μόλις φθάσουν στους καταυλι
σμούς και για όσο παραμείνουν εκεί. Σε 
κάθε «χώρο φιλικό προς τα παιδιά» υ
πάρχει δυνατότητα για ποικιλία δραστη
ριοτήτων για παιδιά και μητέρες που πε

Εκτιμάται ότι στη 
Σερβία, τουλάχιστον 1 
εκατομμύριο άνθρωποι 
έχουν μετακινηθεί εσω
τερικά ψάχνοντας για 
καταφύγιο σε ασφαλέ
στερο χώρο. Από αυ
τούς, 400.000 άτομα 

βρίσκονται στο Βελιγράδι. Περίπου 
30% του πληθυσμού που έχει μετακινη
θεί είναι παιδιά της πρωτοβάθμιας εκ
παίδευσης. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ένα 
πρόσθετο βάρος για τη Σερβία που ήδη 
φιλοξενεί 700.000 πρόσφυγες από τον 
πόλεμο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που το 
40% αυτών είναι κάτω των 15 ετών, αλ
λά και τους παλιούς πρόσφυγες που εί
χαν βρει καταφύγιο στο Κόσοβο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας 
της Ομοσπ. Δημ. της Γιουγκοσλαβίας, 
έχουν καταστραφεί εκατοντάδες σχολεί
α. Τα παιδιά των εκτοπισμένων οικογε
νειών ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώ
χειας με ελλείψεις σε ρουχισμό, υποδή
ματα και εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Από 
τις καταστροφές εργοστασίων, τουλάχι
στον 600.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι υ
ποστήριζαν 2.000.000 άτομα ως μέλη 
των οικογενειών τους, έμειναν άνεργοι. 
Η πρόσβαση γυναικών και παιδιών σε 
ιατρικές υπηρεσίες έχει μειωθεί κατά 
τουλάχιστον 70%. Σχεδόν όλα τα παιδιά 
υποφέρουν από το άγχος του πολέμου ε
νώ το 10% αυτών παρουσιάζει συμπτώ
ματα σοβαρών ψυχολογικών τραυμά
των.

Η παρούσα κατάσταση καθιστά πολύ 
δύσκολες τις επιχειρήσεις της UNICEF 
στη χώρα. Εντούτοις, υπάρχει το τοπικό

προσωπικό της UNICEF που συνεχίζει 
να εργάζεται και κάνει το καλύτερο δυ
νατό κάτω από πολύ δύσκολες συνθή
κες. Ήδη, η UNICEF έχει αναλάβει τις 
παρακάτω πρωτοβουλίες:

- παρείχε ιατρικά βαλιτσάκια με τα α
παραίτητα φάρμακα στα κέντρα υγείας 
των πόλεων Aleksinac και Cuprija και 
Valjevo όπως επίσης μωρουδιακές πά
νες στο Βελιγράδι και το Πάντσεβο,

- επέκτεινε το δίκτυο ψυχολογικής 
συμβουλευτικής με ραδιοφωνικά μηνύ
ματα και καταχωρήσεις στον Τύπο,

- προσφέρει κατάρτιση σε ειδικούς α
πό το χώρο της εκπαίδευσης, της υγείας 
και της κοινωνικής φροντίδας για την α
τομική και ομαδική θεραπεία ψυχικών 
τραυμάτων,

- τύπωσε στο Βελιγράδι χιλιάδες αφί- 
σες και φυλλάδια ψυχολογικής βοήθειας 
για τους πολίτες, ειδικές εκδόσεις για
4.000 ειδικούς που εργάζονται για τη θε
ραπεία ψυχολογικών τραυμάτων σε παι
διά και 4.000 έντυπα ενός Οδηγού για 
Μητέρες,

- διένειμε παιχνίδια (μαριονέτες, παζ- 
λς) και υλικό ζωγραφικής για να βοηθή
σει στην εξάλειψη του άγχους που έχει 
καταλάβει τα παιδιά λόγω της σύρραξης 
στην πρωτεύουσα της χώρας και στις 
πόλεις Novi Sad, Pancevo, Cuprija και 
Valjevo,

- δημιούργησε τηλεφωνική υπηρεσία 
συμβουλευτικής για το μητρικό θηλα
σμό και

- σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μη
τρικής & Παιδικής Υγείας του Βελιγρα
διού, ανέπτυξε ένα σχετικό πρόγραμμα 
ιατρικής φροντίδας για καταστάσεις ε
πείγουσας ανάγκης, συμπεριλαμβανο- 
μένης της δημιουργίας ενός δέματος με 
τα απαραίτητα φάρμακα και εξοπλισμό 
για υπολειτουργούντα κέντρα υγείας 
μητέρας και παιδιού.

Επίσης, η UNICEF παρέδωσε βοή
θεια αξίας 820.000 δολαρίων που περι
λαμβάνει κουβέρτες, 20.000 ζευγάρια 
παπούτσια, εσώρουχα, 50.000 σετ υγιει
νής (σαπούνια, πετσέτες), 8.000 πάνες, 
παιχνίδια και υλικό ζωγραφικής για τη 
δημιουργική απασχόληση παιδιών και 
απαραίτητα φάρμακα για το Ινστιτούτο 
Μητέρας και Παιδιού της Σερβίας.

Η UNICEF έχει έτοιμο σχέδιο υπο
στήριξης και αποκατάστασης του εκπαι
δευτικού συστήματος της χώρας που πε
ριλαμβάνει την επισκευή του 30% των 
σχολικών κτιρίων και των παιδικών 
σταθμών, εκπαιδευτικό υλικό, παιχνί
δια, σχολικά έπιπλα και εξοπλισμό, κα
τάρτιση εκπαιδευτικών, παροχή ιατρικού
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υλικού και εξοπλισμού, υποστήριξη συ
στημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης κ.ά.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

Η Ελληνική Επιτροπή της UNICEF, 
με απόφαση του Εκτελεστικού της Συμ
βουλίου διέθεσε άμεσα το ποσό των 
50.000.000 δρχ. για την ανακούφιση 
των παιδιών του πολέμου. Τα χρήματα 
προέρχονται από το ραδιο-μαραθώνιο 
που είχε πραγματοποιήσει η Ελληνική 
Επιτροπή της UNICEF και που μέρος 
των χρημάτων είχε ανακοινωθεί ότι θα 
αφορά και τα παιδιά του πολέμου.

Συγκεκριμένα, η βοήθεια διατέθηκε 
σε τρία ίσα μέρη ως εξής:

- 1/3 του ποσού για εμβόλια για τα 
προσφυγόπουλα που έχουν καταφύγει 
στην Αλβανία,

- 1/3 του ποσού για εμβόλια για τα 
προσφυγόπουλα που έχουν καταφύγει 
στη FYROM και

- 1/3 του ποσού για την υγεία και την 
αποκατάσταση των παιδιών στη Γιου
γκοσλαβία που έχουν πληγεί από την 
κρίση στο Κόσοβο.

Σύντομα θα ανακοινωθεί και νέα συμ
βολή της Ελληνικής Επιτροπής της 
UNICEF που συνεχίζει να συγκεντρώ
νει χρήματα για τα παιδιά του πολέμου 
στους παρακάτω τραπεζικούς λογαρια
σμούς:

•  Εθνική, αριθμ. λογαρ. 169/ 
480020-64

•  CITIBANK Αμπελοκήπων, 
αριθμ. λογαρ. 5502346484

•  Εμπορική, αριθμ. λογαρ.
031/80191081

•  Αγροτική, Κεντρικό Κατάστημα, 
λογαρ. Νομικών Προσώπων 4416-70.

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ

Οι αρχές της Σύμβασης για τα Δι- 
καιιόματα του Παιδιού παρέχουν στον 
κόσμο ένα όραμα του τι ο 21ος αιώνας 
μπορεί να φέρει: παιδιά και εφήβους 
που θα ζουν σε σταθερά γεμάτα φροντί
δα σπίτια και κοινότητες όπου, με την 
καθοδήγηση και την προστασία των με- 
γαλυτέρων, θα έχουν ικανοποιητικές ευ
καιρίες να αναπτύξουν το μέγιστο των 
δυνατοτήτων και των χαρισμάτων τους 
και όπου τα ανθρώπινα δικαιώματά τους 
θα είναι απόλυτα σεβαστά.

Η επίτευξη αυτού του οράματος θα ε- 
ξαρτηθεί, όπως εξαρτιόταν πάντα, από

πίστη ότι τα δεσμά που εμποδίζουν τα 
παιδιά να απολαύσουν τα δικαιώματά 
τους μπορούν να σπάσουν και θα σπά
σουν μέσα σε μία μόνο γενιά.

Αυτό που χρειάζονται τα παιδιά και ό
λοι οι άνθρωποι είναι ολοφάνερο: ένα 
κόσμο όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα 
θα είναι εξασφαλισμένα και οι άνθρωποι 
θα ευημερούν χωρίς αδικία, ανυπόφορη 
φτώχεια και αρρώστιες.

Μερικές από τις πιο δραματικές και 
συναρπαστικές ιστορίες της εποχής μας 
είναι αυτές που αφορούν τις σημαντι
κές κατακτήσεις που έγιναν στην κοι
νωνική ανάπτυξη, όταν τα ιδεώδη για

πολιτικές δεσμεύσεις και πρόσθετους 
οικονομικούς πόρους. Θα εξαρτηθεί α
κόμα από τους ηγέτες που θα συναντη
θούν το 2001, και από το πόσο έτοιμοι 
θα είναι να προχωρήσουν σε ριζικά μέ
τρα, που θα στοχεύουν στο να κάνουν 
τη ζωή για τα παιδιά καλύτερη μέσα 
στην επόμενη γενιά.

Τα εμπόδια είναι αποκαρδιωτικά. Αυ
τό είναι αλήθεια. Αλλά, λαμβάνοντας υ
πόψη τα σημαντικά επιτεύγματα των πε
ρασμένων δεκαετιών, το όραμα και την 
ελπίδα που χαρακτηρίζουν την αναμονή 
της Συνάντησης του 2001, γεννιέται η

την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη δικαιο
σύνη και την ισότητα έγιναν πραγματι
κότητα μέσα από τη δράση κυβερνήσε
ων, οργανώσεων και μεμονωμένων α
τόμων.

Εκατομμύρια ανθρώπων που θα μπο
ρούσαν να είχαν πεθάνει στα προηγού
μενα 50 χρόνια από μεταδοτικές ή προ
λαμβανόμενες ασθένειες, σώθηκαν εξ 
αιτίας των μέτρων για τη δημόσια υγεία 
όπως ο εμβολιασμός, η πρόσβαση σε α
σφαλές καθαρό νερό και εγκαταστάσεις 
υγιεινής και οι εκστρατείες μαζικής πλη
ροφόρησης.
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Εκατομμύρια παιδιών, που γεννήθη
καν από υγιείς μητέρες, μεγάλωσαν με 
σωστή διατροφή και εμβολιάσθηκαν ε
νάντια στις παιδικές αρρώστιες, έχουν ε
πιβιώσει. Άλλα, που γεννήθηκαν πριν α
πό την «επανάσταση στην παιδική επι
βίωση και ανάπτυξη» του 1980, με τα 
σωτήρια για τις ζωές τους προγράμμα
τα, δεν επιβίωναν. Ακόμη, χιλιάδες παι
διών και εφήβων πηγαίνουν τώρα σχο
λείο, προστατευμένοι από μια ζωή 
στους δρόμους.

Όμως υπάρχουν επίσης ζοφεροί απο
λογισμοί του 20ού αιώνα σχετικά με 
πράγματα που έγιναν ή δεν έγιναν και 
στιγμές όπου το παραμικρό ίχνος από τα 
ιδεώδη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
δε γινόταν σεβαστό. Σίγουρα, δεν έχουν 
απολαύσει όλοι τους καρπούς της προό
δου - και ιδιαίτερα τα παιδιά φαίνεται 
πως είναι περισσότερο αδικημένα.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 
χρόνων, καθώς η παγκόσμια οικονομία 
αυξήθηκε εκθετικά, ο αριθμός των αν
θρώπων που ζουν στη φτώχεια μεγάλω
σε σε περισσότερο από 1,2 δισεκατομ
μύρια, δηλαδή ο ένας στους πέντε αν
θρώπους, συμπεριλαμβανομένων περισ
σότερων των 600 εκατομμυρίων παι
διών, είναι φτωχοί.

Με την κατάρρευση πολλών αναγνω
ρισμένων εθνικών κρατών και το αχαλί
νωτο εμπόριο όπλων, οι «εσωτερικοί 
πόλεμοι» του τέλους του 20ου αιώνα εί
ναι πεδία χρόνιας ανθρώπινης ανασφά
λειας και κατάφωρων φρικαλεοτήτων, 
με συνεχώς αυξανόμενους πληθυσμούς 
να ελέγχονται και να τρομοκρατούνται 
από κακοποιές ομάδες.

Όπως και η ερήμωση από τη φτώχεια, 
οι πολεμικές συγκρούσεις των ημερών 
μας, πολλές μεταμφιεσμένες σε «πολιτι
κή αστάθεια», απειλούν πολλά από τα 
αξιοσημείωτα επιτεύγματα στην υγεία 
και την εκπαίδευση για τα οποία τα κρά
τη, η διεθνής κοινότητα και απλοί πολί
τες εργάσθηκαν επί πολλές δεκαετίες.

Πώς μπορούν να συνυπάρχουν -στην 
ίδια εποχή- τόσο αταίριαστες και αλλη- 
λοσυγκρουόμενες πραγματικότητες; 
Γιατί η πρόοδος ήταν εφικτή σε μερικές 
χώρες και όχι σε άλλες;

Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα 
φέρνουν στο προσκήνιο το θέμα της πο
λιτικής βούλησης. Όπου η πολιτική βού
ληση όσον αφορά τα παιδιά είναι σω
στή, τα δικαιώματά τους μπορούν να 
προστατευθούν. Όπου η πολιτική βού
ληση είναι ανύπαρκτη, ακολουθούν κα
ταχρήσεις και παραβιάσεις των ανθρω
πίνων δικαιωμάτων.

Ας αναλογισθούμε για λίγο τις συ
γκρούσεις της περασμένης δεκαετίας, α
νάμεσα στις οποίες αυτές του Αφγανι
στάν, της Αγκόλας, της Βοσνίας-Ερζε- 
γοβίνης, του Κονγκό, της Ερυθραίας, 
της Αιθιοπίας, της Ρουάντα, της Σιέρα 
Λεόνε, της Σομαλίας, της Σρι Λάνκα και 
του Σουδάν. Ας θυμηθούμε και τα πρό
σφατα γεγονότα στο Κόσοβο και το Α
νατολικό Τιμόρ.

Όλες αυτές οι εστίες ένοπλων συρρά
ξεων έχουν κοστίσει τη ζωή σε αμέτρη
τα παιδιά, όχι μόνο άμεσα αλλά και από 
την έλλειψη φαγητού και συνθηκών υ
γιεινής, και έχουν σημαδέψει ψυχολογι
κά εκατομμύρια άλλα, που έγιναν μάρ
τυρες της βίας και της καταστροφής πα
ρά τη θέλησή τους.

Ο κόσμος έχει πιο πολλά παιδιά που 
ζουν σε συνθήκες φτώχειας σήμερα, α
πό όσα είχε πριν από 10 χρόνια. Είναι 
πιο ασταθής και πιο βίαιος από όσο ήταν 
το 1990, όταν οι ηγέτες στη Συνάντηση 
Κορυφής δεσμεύτηκαν να επιτύχουν συ

γκεκριμένους στόχους για τα παιδιά μέ
χρι το 2000.

Υποσχέσεις που δεν ήταν εύκολο να 
τηρηθούν τα προηγούμενα 10 χρόνια, 
είναι ακόμα πιο δύσκολο να πραγματο
ποιηθούν σήμερα και, έτσι, η πολιτική 
βούληση που απαιτείται τώρα είναι 
ποιοτικά μεγαλύτερη. Χρειάζεται η βού
ληση όχι μόνο των κυβερνήσεων αλλά 
και όλων εκείνων σε κάθε χώρα, της κά
θε περιοχής, που έχουν ενστερνισθεί τον 
αγώνα υπέρ των παιδιών σαν να ήταν δι
κός τους. Τίποτε λιγότερο δεν θα είναι 
αρκετό.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ...

Ας ελπίσουμε ότι τα λόγια του Γενι
κού Γραμματέα του ΟΗΕ Κόφι Ανάν θα 
γίνουν κάποτε -σύντομα- πραγματικότη
τα: «Θα έλθει μια μέρα, όπου τα έθνη θα 
κρίνονται όχι από τη στρατιωτική ή την 
οικονομική τους δύναμη, ούτε από τη 
μεγαλοπρέπεια των μεγάλων τους πόλε
ων και των δημοσίων κτιρίων, αλλά από 
την ευημερία των πολιτών τους: από το 
επίπεδο της υγείας τους, της διατροφής 
και της μόρφωσής τους, από τις ευκαιρί
ες που θα έχουν να αποκομίσουν μια δί
καιη αμοιβή για τους κόπους τους, από 
τη δυνατότητά τους να συμμετέχουν στις 
αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους, 
από το σεβασμό που επιδεικνύεται για 
τις αστικές και πολιτικές τους ελευθερί
ες, από τη φροντίδα που λαμβάνεται για 
τους αδύνατους και τους μη προνομιού
χους, και από την προστασία που προ- 
σφέρεται στο νου και στο σώμα των πο
διών τους που αναπτύσσονται». □

Επιμέλεια: 
Υ/Α’ Κων. Γ. Καραγιάννης

Άλλες πληροφορίες & υλικό: 
UNICEF: Ξενίας I Αθήνα 115 27, 
Τηλ(01) 7484 184 Fax (01) 7783 829. 
Διαθέσιμες επίσης για δανεισμό υπάρ
χουν οι παρακάτω βιντεοκασέτες της 
UNICEF για τα παιδιά του πολέμου:

SOLDIER BOY - για παιδιά στρα
τιώτες, ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗ - εκπαι
δευτική ταινία για την ειρήνη, ΠΑΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ - παιδιά σε καταστά
σεις πολέμου, RWANDA FEATURES - 
επιπτώσεις του εμφυλίου στα παιδιά 
της Ρουάντα, VADA - επιπτώσεις του 
πολέμου στην Αγκόλα και το έργο της 
UNICEF Τις κασέτες μπορείτε να τις 
ζητήσετε με τηλεφωνική σας επικοινω
νία με την κα Ράνια Μακρή, τη λ: 7484 
184, καθημερινά ώρες: 09:00 - 15:30.
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ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ
Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον ομότιμο καθηγητή 

του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννη ΚορναρακτΗ

Π άντοτε η αν
θρώπινη σκέ
ψη στάθηκε 

με περίσκεψη μπρο
στά στο μυστήριο 
της υπάρξεως της 
ψυχής, προσπαθώ
ντας να εξερευνή- 
σει το θέμα και να 
δώσει απάντηση.

«Υπάρχει ψυχή»; Το ερώτημα αυτό προ
βλημάτισε από τα πρώτα βήματά του τον 
άνθρωπο, εξακολουθώντας και σήμερα 
να τον προβληματίζει. Αποτελεί ασφα
λώς αναμφισβήτητη πραγματικότητα το 
γεγονός, ότι η εποχή μας, σε σχέση με 
άλλες παλαιότερες εποχές, ξεχωρίζει 
για το πλήθος των ψυχολογικών προ
βλημάτων, που αντιμετωπίζει ένας με
γάλος αριθμός ανθρώπων. Ξεχωρίζει, 
επίσης, για την αύξηση των ποικίλων 
ψυχικών παθήσεων, που εμπίπτουν στο 
θεραπευτικό έργο της ψυχιατρικής επι
στήμης και των θεραπευτικών της 
εφαρμογών. Φαίνεται καθαρά ότι ο τρό
πος της ατομικής και της ομαδικής 
ζωής του σύγχρονου ανθρώπου δραστη
ριοποιεί νοσογόνους παράγοντες, που 
πλήττουν τον ψυχικό κόσμο, την ψυχή 
του ανθρώπου αυτού. Η πραγματικότητα 
αυτή μας ώθησε στο να σταθούμε με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο θέμα της αθα
νασίας της ψυχής, επειδή σήμερα η ψυ
χή είναι εκείνη που πάσχει με ιδιαίτερη 
οξύτητα και εντείνει τη γενική κρίση της 
εποχής μας σε όλα τα επίπεδα της 
ανθρώπινης ζωής. Αλλά και επειδή η 
πίστη στην αθανασία της ψυχής αποτε
λεί, για τον ταλαιπωρημένο ψυχικά 
άνθρωπο, ελπίδα και προσδοκία λύτρω
σης στη μετά το θάνατο του σώματος 
αιώνια ζωή της ψυχής.
Για το πρόβλημα, λοιπόν, αυτό συναντή
σαμε τον κ. Ιωάννη Κορναράκη,
Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, που ασχολείται με θέματα 
αντιμετώπισης ψυχολογικών προβλημά
των και συμβουλευτικών εφαρμογών, 
και να συζητήσουμε μαζί του το θέμα 
περί ψυχής.

Α.Ε: Κύριε Καθηγητά σας ευχαρι
στούμε που δεχθήκατε πρόθυμα να συ
ζητήσετε μαζί μας και να απαντήσετε 
σε κάποια ερωτήματα μας σχετικά με 
το θέμα της αθανασίας της ψυχής που 
πιστεύουμε ότι ενδιαφέρει τους ανα
γνώστες μας.

- Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή 
σας, να συζητήσουμε ένα τόσο ενδιαφέ
ρον θέμα.

Α.Ε: Γνωρίζουμε κύριε Καθηγητά, ό
τι στο θέμα της πραγματικότητας της 
αθανασίας της ψυχής, διχάζονται οι α
πόψεις ή οι θέσεις αυτών που ερωτού- 
νται αν πιστεύουν ή δεν πιστεύουν σ ' 
αυτήν την πραγματικότητα. Άλλοι δέ
χονται την πραγματικότητα της αθανα
σίας της ψυχής και άλλοι δεν πιστεύουν 
σ ’ αυτήν. Είναι εύκολο να μας πείτε 
γιατί συμβαίνει αυτό; Ποιος παράγο
ντας διαφοροποιεί τις θέσεις των αν
θρώπων απέναντι σε αυτό το θέμα;

- Το θέμα της αθανασίας της ψυχής α
νήκει στα μεγάλα υπαρξιακά προβλήμα
τα του ανθρώπου. Τα περισσότερα από 
τα προβλήματα αυτά δεν επιτρέπουν την 
προσέγγισή τους με άμεσο τρόπο, επειδή 
ως κρίσιμα ερωτήματα υπερβαίνουν την 
απλή λογική ικανότητα του ανθρώπου. 
Όπως λ.χ. η ύπαρξη του Θεού, η δη
μιουργία του κόσμου, ο θάνατος και άλ
λα παρόμοια, μεταξύ των οποίων τοπο
θετείται και το θέμα ή το πρόβλημα της 
αθανασίας της ψυχής.

Σε αυτά τα θέματα ή τα προβλήματα, 
που δεν μπορούν να ερευνηθούν με την 
αμεσότητα της σπουδής των αντικειμέ
νων των θετικών επιστημών, η θέση που 
παίρνουν απέναντι τους οι άνθρωποι εί
ναι ανάλογη με την ψυχική τους ιδιοσυ
γκρασία, τον χαρακτήρα τους, τον τρό
πο της σκέψεως τους, τη μόρφωσή τους 
και τα άλλα χαρακτηριστικά, που προσ
διορίζουν τελικά τις ιδέες τους και τη φι
λοσοφία τους για τη ζωή. Έτσι λοιπόν 
βλέπουμε αυτή τη διαφορά: άλλοι άν
θρωποι να πιστεύουν χωρίς καμία δυ
σκολία στην αθανασία της ψυχής κι άλ
λοι να μην πιστεύουν.

Α.Ε: Ώστε η αποδοχή ή μη της αθα
νασίας της ψυχής είναι θέμα προσωπι
κής πίστης κύριε Καθηγητά;

- Ασφαλώς. Αλλά μια τέτοια αντιμε
τώπιση της ιδέας αυτής, την εννοούμε 
γενικά ότι υπάρχει στο μεγάλο πλήθος 
των ανθρώπων, και πριν μιλήσουμε βέ
βαια για τη θρησκευτική στάση απένα
ντι στο θέμα της αθανασίας της ψυχής.

Ο θρησκευτικός άνθρωπος πιστεύει, χω
ρίς καμία δυσκολία, στην αθανασία της 
ψυχής, εφόσον μάλιστα, η θρησκεία 
στην οποία ανήκει, προβάλλει την πίστη 
στην αθανασία της ψυχής ως δόγμα ή αρ
χή πίστεως. Όπως λ.χ. στο Σύμβολο της 
Πίστεως, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, ομο
λογούμε την αθανασία της ψυχής με τα 
δύο τελευταία άρθρα «Προσδοκώ ανά
σταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος».

Α.Ε: Είναι κατανοητό το γεγονός, κύ
ριε Καθηγητά, ότι ο θρησκευτικός άν
θρωπος πιστεύει στην αθανασία της ψυ
χής. Αλλά ένα από τα κύρια προβλήμα
τα, που θα πρέπει να ερευνήσει κανείς, 
σε σχέση με το θέμα μας, είναι γιατί ένας 
άνθρωπος δεν πιστεύει στην αθανασία 
της ψυχής. Πως δηλαδή διαμορφώνεται 
αυτό το αρνητικό το «δεν πιστεύω». 
Ποιος παράγοντας μπορεί να επηρεάζει 
ουσιαστικά την αρνητική του στάση στο 
θέμα της αθανασίας της ψυχής;

- Εάν ψάξουμε καλά το πρόβλημα, θα 
διαπιστώσουμε ότι δεν μπορεί να υπάρ
χει μόνο ένας παράγοντας. Το ερώτημα 
γιατί ένας άνθρωπος δεν πιστεύει στην 
αθανασία της ψυχής, ενώ είναι απλό 
στην διατύπωσή του, όπως αφήσαμε να 
διαφανεί προηγουμένως, αποκαλύπτει ε
ντούτοις, το πολυσύνθετο στην απάντη
ση που πρέπει να δώσει κανείς. Επειδή 
συχνά, ενώ κάποιος άνθρωπος νομίζει ό
τι έχει ξεκαθαρισμένη και σταθερή το
ποθέτηση σ’ ένα από τα μεγάλα υπαρ
ξιακά προβλήματα της ζωής του, εντού
τοις μπορεί να απατάται. Δηλαδή στην 
περίπτωσή μας, μπορεί ένας άνθρωπος 
να ισχυρίζεται, ότι δεν πιστεύει στην α
θανασία της ψυχής, στην πραγματικότη
τα όμως μπορεί απλώς να νομίζει ότι δεν 
πιστεύει. Μέσα στο βαθύτερο ψυχισμό 
του μπορεί να εμφωλεύει μία απωθημέ- 
νη αλλά πάντοτε σε ετοιμότητα να εκδη
λωθεί, πίστη (στην αθανασία της ψυ
χής), αν κρίσιμα υπαρξιακά γεγονότα 
την προκαλέσουν.

Στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι 
γνωστά παραδείγματα ανθρώπων, αρνη
τών της πίστης στο Θεό και στην αιωνιό
τητα της ψυχής, οι οποίοι προ της πραγ
ματικότητας του επερχόμενου θανάτου 
τους, άλλαξαν σε μια στιγμή μέσα τη φι
λοσοφία της απιστίας τους και της αρνή- 
σεως της αθανασίας της ψυχής.

Α.Ε: Κύριε Καθηγητά, πώς μπορεί να 
συμβαίνει να απατάται ένας τέτοιος, 
φιλοσοφικά και ιδεολογικά τοποθετη
μένος άνθρωπος, απέναντι στην αθεΐα 
και την άρνηση της αθανασίας της ψυ
χής, να πιστεύει δηλαδή ότι πλέον δεν 
υπάρχει τίποτε;

- Η σύγχρονη ψυχολογία ονομάζεται
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συνήθως ψυχολογία του βάθους ή του α
συνειδήτου. Δηλαδή η σύγχρονη ψυχο
λογία διαφέρει από την παλαιότερη ψυ
χολογία, που θα μπορούσε να ονομαστεί 
ψυχολογία της επιφάνειας της ανθρώπι
νης συμπεριφοράς, επειδή δεν προχω
ρούσε βαθύτερα από τις γνωστές λει
τουργίες της ψυχής, το λογικό, το συναί
σθημα και τη βούληση. Η σύγχρονη ό
μως ψυχολογία του βάθους, μας αποκά
λυψε την πραγματικότητα του άγνωστου 
βάθους της ανθρώπινης ψυχής, μέσα στο 
οποίο διενεργούνται άγνωστες στον αν
θρώπινο νου ψυχικές διεργασίες.

Αλλά το σπουδαιότερο γεγονός που μας 
αποκαλύπτει η ψυχολογία αυτή είναι, ότι 
άλλα μπορεί εμείς να ισχυριζόμαστε κά
ποια στιγμή για τα μεγάλα προβλήματα 
της ζωής (με την βοήθεια του λογικού 
μας) και άλλα μπορεί να συμβαίνουν στο 
ψυχικό μας βάθος, το οποίο φορτίζεται α
πό τα απωθημένα μας, δηλαδή από βιώμα
τα και εμπειρίες, που δεν είναι ευχάριστες 
σε εμάς και έχουν ένα τραυματικό για την 
ψυχική μας ευαισθησία χαρακτήρα. Αυτά 
λοιπόν τα απωθημένα στο βάθος του ψυ
χισμού μας, προσδιορίζουν συχνά την συ
μπεριφορά μας με ένα ιδιαίτερο τρόπο, 
που εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε. Έτσι 
λοιπόν, άλλα μπορεί να ισχυρίζεται κά
ποιος για τα πιστεύω του και τις ιδεολογί
ες του και άλλα μπορεί να συμβαίνουν στο 
βαθύτερο ψυχισμό του. Γι’ αυτό τον τε
λευταίο λόγο, στον ψυχολογικό διάλογο, 
όταν δηλαδή συζητεί ένας ψυχολογικός 
σύμβουλος με κάποιον άνθρωπο που ισχυ
ρίζεται ότι δεν πιστεύει στο Θεό, δεν λαμ
βάνει αμέσως υπόψη του ως αληθή και 
πραγματικό αυτόν τον ισχυρισμό του. Ε
ξάλλου και από άλλη άποψη αν δούμε το 
θέμα αυτό, θα παρατηρήσουμε ότι συχνά, 
νέες εμπειρίες της ζωής αλλάζουν τα πι
στεύω μας και τις αμετακίνητες μέχρι τό
τε αντιλήψεις μας για τα μεγάλα υπαρξια
κά προβλήματα της ζωής.

Έτσι και στο πρόβλημα της αθανασίας 
της ψυχής, μια αρρώστια, κάποια ταλαι
πωρημένα γηρατειά ή κάποια άλλη κρί
σιμη υπαρξιακή πρόκληση, θα βγάλει 
στην επιφάνεια της ψυχολογικής συνει- 
δήσεως του ανθρώπου μια αλλαγή στά
σεως ζωής, που σε προηγούμενο χρόνο 
δεν θα μπορούσε να αποδεχθεί.

Α.Ε: Θα μπορούσε κ. καθηγητά να ε
πηρεάζει αυτήν την αλλαγή το συναί
σθημα του φόβου;

- Όχι απαραίτητα ο φόβος, ο άνθρω
πος προβληματίζεται, σκέφτεται, και α
ντιμετωπίζει το θέμα διαλογικά με τον ε
αυτό του.

Α.Ε: Φιλοσοφικά.
- Ακριβώς. Ρωτά τον εαυτό του, γιατί

υπάρχει ο πόνος; Είναι η ζωή μόνο πό
νος, ή η ζωή αυτή έχει κάποια προέκτα
ση, που εκεί δεν θα υπάρχει πόνος;... 
Μπορεί να λέει όταν είναι υγιής, φρέ
σκος και δυνατός ότι εγώ δεν πιστεύω τί
ποτα..., όταν γονατίσει όμως από κάποια 
δοκιμασία και δει ότι η ζωή φεύγει, στέ
κεται και σκέφτεται. «Μα! Είναι δυνα
τόν να διαλύεται αυτή η ζωή, αυτή η ο
μορφιά τόσο εύκολα»; Προβληματίζε
ται, καταλάβατε...;

Α.Ε: Μήπως θα μπορούσε λοιπόν να 
προκαλέσει κάποιος σε κάποιον πίστη 
στην αθανασία της ψυχής ή να την ι
σχυροποιήσει, όταν είναι ασθενής, εφό
σον η μεταβλητότητα των ιδεών μας εί
ναι σχεδόν δεδομένη; Εννοώ δεν υπάρ
χουν πειστικές αποδείξεις για την αθα
νασία της ψυχής, που θα μπορούσαν να 
αλλάξουν μια άρνηση της αθανασίας 
αυτής σε πίστη στην αιωνιότητα της 
ψυχής;

- Μια πρώτη εικόνα της βεβαιότητας 
των αρχαίων λαών για την αθανασία της 
ψυχής έχουμε στην ιστορία των πολιτι
σμών και των θρησκειών του παρελθό
ντος. Σε πολλούς λαούς, ακόμη και πρω
τόγονους αλλά ιδιαίτερα σε λαούς που α
νάπτυξαν αξιόλογο πολιτισμό, η πίστη 
στην αθανασία της ψυχής μαρτυρείται 
με πολλά ήθη και έθιμα σχετικά με τον 
θάνατο. Στη ζωή λαών της Ανατολής, και 
κατ’ εξοχήν της Αίγυπτου, τα ταφικά έ
θιμα με τα πολλά κτερίσματα μέσα 
στους τάφους, όπως εξάλλου και στον 
αρχαιοελληνικό χώρο, δείχνουν αυτονό
ητη πίστη στη συνέχεια της ανθρώπινης 
ζωής και μετά τον θάνατο.

Από φιλοσοφικής απόψεως, πρώτος ο 
Πλάτων διατυπώνει σε αρκετούς διάλο
γους του και κυρίως στο Γοργία, την πε
ποίθηση του για την αθανασία της ψυ
χής. Την πεποίθησή του αυτή τη στηρίζει 
στο φιλοσοφικό συλλογισμό, σύμφωνα 
με τον οποίο χωρίς την αθανασία της ψυ
χής, ο κόσμος των ηθικών αξιών για τον 
οποίο μάχεται η ψυχή κατά την γήινη

παρουσία της δεν μπορεί να σταθεί.
Φυσικά αυτός που θέλει να ερευνήσει 

το ζήτημα της αθανασίας της ψυχής στην 
πορεία της ζωής της ανθρωπότητας, θα 
βρει πάμπολλα στοιχεία, τα οποία δεί
χνουν τον τρόπο με τον οποίο οι διάφοροι 
λαοί έδειξαν, σε ποικίλες ανθρώπινες συ
μπεριφορές και τοποθετήσεις, την πίστη 
τους στη συνέχεια της ανθρώπινης ζωής 
στην αιωνιότητα. Αλλά αυτά τα στοιχεία 
μπορεί να τον πείσουν ή να μη τον πεί- 
σουν, επειδή το πρόβλημα της αθανασίας 
της ψυχής είναι πολύ άμεσα υπαρξιακό, 
με βαθύτερες απηχήσεις στο ανθρώπινο 
πρόσωπο από μια λογική ή μάλλον ορθο
λογιστική αντιμετώπιση του.

Α.Ε: Είναι εύκολο, κύριε Κορναρά- 
κη, να μας εξηγήσετε καλύτερα τον τε
λευταίο σας λόγο, ότι επειδή η αθανα
σία της ψυχής είναι άμεσα υπαρξιακό 
γεγονός, η λογική μόνο διερεύνησή του 
δεν επαρκεί για μια κατανόηση αλλά 
και βίωση στις πραγματικές του δια
στάσεις;

- Όταν λέω ότι το πρόβλημα ή η ιδέα 
της αθανασίας της ψυχής είναι άμεσα υ
παρξιακό γεγονός, εννοώ ότι δεν είναι 
μόνο πρόβλημα της διανοίας του ανθρώ
που αλλά του συνολικού ανθρώπου. Εάν 
σκεφθούμε ότι η ιδέα της αθανασίας της 
ψυχής σχετίζεται άμεσα με την υπέρβα
ση της τραγικότητας του θανάτου, αρχί
ζουμε να βρίσκουμε κρίσιμες υπαρξια
κές διασυνδέσεις της ιδέας της αθανασί
ας της ψυχής με σημαντικές για την υ
πέρβαση αυτή υπαρξιακές παραμέτρους.

Πάντως είναι γεγονός ότι πολλοί αμ- 
φισβητίες της ιδέας της αθανασίας της 
ψυχής κατανύσσονται συχνά κατά τη 
διάρκεια μιας νεκρώσιμης ακολουθίας 
και επαινούν τη φιλοσοφία της Εκκλησί
ας που εκφράζεται στα τροπάρια της α
κολουθίας αυτής.

Α.Ε: Για να κλείσουμε τη συνέντευξή 
μας κ. καθηγητά με μια αναφορά στη 
διδασκαλία της Εκκλησίας, θα θέλατε 
να μας πείτε ποιο είναι το σημαντικότε
ρο επιχείρημα της διδασκαλίας αυτής 
για την πραγματικότητα της αθανασίας 
της ψυχής;

• Ο Ορθόδοξος χριστιανός ομολογεί, ό
πως είπα προηγουμένως, την πίστη του 
στην αιωνιότητα της ψυχής, με το σύμβο
λο της πίστεως: «Προσδοκώ ανάσταση 
νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος». 
Η πίστη του αυτή στηρίζεται στην Ανά
σταση του Χριστού, εκ των νεκρών, με 
την οποία κατήργησε τον θάνατο «και ε- 
χαρίσατο ημίν, ζωήν την αιώνιον». □

Συνέντευξη: 
Κων/νος Χατζηβασιλειάδης
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Τί είπαν και
Μια ξεχωριστή συνέντευξη

Ποιος μπορεί να φανταστεί, ότι αιώνες 
πριν την έλευση του Ιησού Χριστού στη γη, 
προφήτεψαν τη Γέννησή Του άνθρωποι 
που δεν ανήκαν στο Ισραηλιτικό γένος; 

Φαίνεται όμως πως αυτό είναι αλήθεια. Αιώνες πριν, 
όπως το βεβαιώνουν οι ιστορικές μαρτυρίες, 
ορισμένοι επιφανείς άνδρες, φιλόσοφοι, 
ή ηγέτες άλλων θρησκειών, μίλησαν και έγραψαν 
για Κείνον που θα άλλαζε τη ροή της ιστορίας. 
Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες προφητείες;
Έπρεπε να έρθει ο Λυτρωτής;
Ήταν αξίωση πανανθρώπινη, 
η παρουσία ενός Σωτήρα στη γη;
Αυτές και άλλες ερωτήσεις απευθύνει η A. Ε. στην 
κυρία Βαρβάρα Μεταλληνού, διδάκτορα Φιλοσοφίας - 
θεολογίας και Διευθύντρια του Αρσάκειου Λυκείου, 
με σκοπό να φωτίσει την άγνωστη σε πολλούς έως 
τώρα ιστορική πλευρά των «προφητειών» που αναφέ- 
ρονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

A. Ε. Επικρατεί η άποψη κυρία Με
ταλληνού, ότι πριν γεννηθεί ο Χριστός, 
υπήρχε έντονη προσδοκία από όλους 
τους λαούς του κόσμου ενός σωτήρα. 
Ξέρετε, ακούγεται σαν ένα όμορφο πα
ραμύθι. Είναι πραγματικότητα αυτό;

- Εάν ανοίξουμε τα ιερά βιβλία που α- 
ναφέρονται στην ιστορία και στις παρα
δόσεις αρχαίων λαών, θα παρατηρήσου
με ότι υπάρχει έντονη η προσδοκία λύ
τρωσης και Λυτρωτού. Πιστεύω ότι αυ
τό που έμεινε ανεξίτηλα χαραγμένο 
στην ιστορική μνήμη της ανθρωπότη
τας, μετά την πτώση των πρωτοπλά
στων, είναι τα λόγια που απηύθυνε ο 
Θεός στον όφι ότι θα γεννηθεί από από
γονο της Εύας ο Λυτρωτής του κό
σμου1.

Αυτή η αναφορά της Παλαιάς Διαθή
κης στο γεγονός της πτώσης των πρωτο
πλάστων και στην αναγγελία του Θεού 
προς την Εύα, θεωρείται, ως το πιο ευ
χάριστο μήνυμα, οι πρώτες χαρούμενες

Χριστουγεννιάτικες καμπάνες για το αν
θρώπινο γένος.

Από κει και πέρα αυτό το γεγονός μέ
νει στην ιστορική μνήμη των αρχαίων 
λαών βαθιά χαραγμένο, ως προσδοκία 
πλέον, μεταφέροντας μαζί με τη χαρά 
του παραδείσου και το θλιβερό γεγονός 
της πτώσης. Έτσι, μετά τις γεωλογικές 
μεταβολές της Υδρογείου, ο κάθε λαός 
που αναπτύσσεται στο συγκεκριμένο 
χώρο, μεταφέρει μέσα του αυτή την 
προσδοκία και εκφράζεται μετο δικό 
του τρόπο γι’ αυτή τη λύτρωση.

Και όσο περνούσαν τα χρόνια που 
πλεόναζε η αμαρτία (δηλαδή ο άνθρω
πος έβγαινε έξω από το σκοπό για τον ο
ποίο είχε δημιουργηθεί), τόσο οι άνθρω
ποι συνειδητοποιούσαν ότι με τις δικές 
τους δυνάμεις δεν μπορούσαν να ξεπε- 
ράσουν το κακό, και να αποκαλυφθούν 
έτσι σωστοί άνθρωποι, ολοκληρωμένοι 
άνθρωποι, δηλαδή άνθρωποι κατά την 
εικόνα του Θεού.
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Έτσι, έχουμε πάρα πολλές παραδό
σεις διαφόρων λαών που αναφέρονται 
στο γεγονός αυτής της προσδοκίας και 
της προσμονής.

A. Ε : Είναι αλήθεια ότι όλοι οι άν
θρωποι από τη φύση τους ζητούν τη 
χαρά στη ζωή τους, αλλά τις περισσό
τερες φορές δεν την βρίσκουν και απο
γοητεύονται. Αυτό το συναίσθημα του 
ανικανοποίητου είναι πανάρχαιο και έ
χει πανανθρώπινη διάσταση. Τίμαρτυ
ρίες έχουμε σε κείμενα άλλων λαών γι ’ 
αυτό ;

- Βεβαίως, μπορούμε να αρχίσουμε 
την έρευνά μας από εκείνους τους αρχαί
ους λαούς, των οποίων όπως και σεις ζη
τήσατε, μας έχουν διασωθεί κείμενα. 
Γιατί προφορικές παραδόσεις ασφαλώς 
υπήρχαν εντονότατες πλην όμως εμείς 
θα ασχοληθούμε με τους λαούς που έ
χουν σώσει γραπτώς την παράδοσή τους. 
Έτσι, ας αρχίσουμε την αναζήτησή μας 
από την μακρινή Κίνα. Εκεί περίμεναν 
τον Άγιο και μάλιστα ότι θα ερχόταν α
πό τη Δύση (θεωρούσαν ως χώρο αυτό 
την Παλαιστίνη, το Ισραήλ και τις γύρω 
περιοχές). Περίμεναν λοιπόν τον άγιο α
πό τη Δύση, για τον οποίο ο μεγάλος δά
σκαλός τους ο Κομφούκιος λέγει με πα
ράπονο τα εξής: «Δεν μου δόθηκε η ικα
νοποίηση να δω το Λυτρωτή»,2 κάτι 
που συμβαίνει έξι αιώνες αργότερα στο 
πρόσωπο του πρεσβύτη Συμεών όταν έ
χοντας τον Χριστό στην αγκαλιά του 
ομολογεί με ικανοποίηση «τώρα Θεέ 
μου ας πεθάνω γιατί είδα τον Σωτήρα, 
τον Λυτρωτή του κόσμου».'

A. Ε. Ακούγεται πολύ εντυπωσιακό 
υρία Μεταλληνού! Αναφέρει συγκε
κριμένα λόγια ο Κομφούκιος για το 
πώς ακριβώς επικαλείται αυτή τη 
προσδοκία;

- Τα περισσότερα κείμενα που έχουμε 
και έχουν διασωθεί είναι συμβουλές, 
ρητά, προτροπές του Κομφούκιου ο ο
ποίος ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος και 
κοινωνικός αναμορφωτής, όπως και ο 
Βούδας στις Ινδίες που θα μιλήσουμε 
πιο κάτω. Έτσι, στο τελετουργικό βιβλί
ο των Κινέζων το « Δί - Κί» γίνεται λό
γος για το χρόνο κατά τον οποίο πρόκει
ται να αποκατασταθούν τα πάντα στην 
προηγούμενη λαμπρότητα τους, με τον 
ερχομό του «Κιούμ - Τσεού», που ση
μαίνει ποιμένας και άρχοντας. Αυτός εί- 
vat ο αγιότατος, ο καθολικός δάσκαλος 
και η κυρίαρχη αλήθεια. Ο Άγιος Αυτός 
(προσέξτε πόσο κοντά είναι στην χρι
στιανική αντίληψη για τον Θεάνθρωπο

Ιησού), υπήρχε προ του ουρανού και 
της γης, είναι ο Δημιουργός των πά
ντων και όσο μεγάλος και αν είναι έχει 
και φύση ανθρώπινη (θα πάρει ερχόμε
νος στη γη ανθρώπινη υπόσταση). «Αυ
τός και μόνο έχει την δύναμη να θυσια
στεί στον «Σιάνγκ - Τι», δηλαδή στον 
Ουράνιο Θεό, και Αυτός μόνο θα απο- 
καταστήσει την τάξη και την ειρήνη 
στον κόσμο συνδιαλλάσσοντας τον Ου
ρανό με την γη. Ο Ουρανάνθρωπος, έτσι 
τον χαρακτηρίζει, δηλαδή Θεάνθρωπος, 
θα έρθει στον κόσμο και ο κόσμος δεν 
θα τον αναγνωρίσει, θα κτυπηθεί, θα 
μαστιγωθεί και αντί Αυτού θα αφεθούν 
ελεύθεροι οι κακοποιοί. Αυτός είναι ο 
Κύριος και ο Αρχιθύτης...»4

Εάν τώρα δεν σας έλεγα ότι αυτό το 
κείμενο είναι παρμένο από Κινέζικο βι
βλίο, θα νομίζετε ίσως ότι αναλύω το 
κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όπου περιγρά
φει ακριβώς, όλα όσα συνέβησαν κατά 
τη σύλληψη, τη Σταύρωση και το θάνα
το του Χριστού.

A. Ε. Αυτά πόσα χρόνια πριν τη 
Σταύρωση του Χριστού κ. Μεταλλη
νού;

- Τουλάχιστον πέντε με έξι αιώνες 
προ Χριστού. Οι λαοί λοιπόν προσδο
κούσαν. Αυτόν τον Ουρανάνθρωπο ό
πως τα μαραμένα φυτά ζητούν τη δρο

σιά. Αυτός, θα χαράξει νέα ζωή και νέα 
πορεία θα αναφανούν νέοι νόμοι και νέ
α καθήκοντα. Αυτά τα σταχυολογούμε 
μέσα από τα κείμενα των Κινέζων, που 
αν θα θέλαμε εν εκτάσει να τα αναφέ
ρουμε θα χρειαζόταν αρκετός χρόνος.

A. Ε. Πάντως το ό,τι έχουμε τέτοιες 
μαρτυρίες από μη χριστιανούς , ηγέτες 
μάλιστα άλλων θρησκειών, που μιλούν 
με τόση παραστατικότητα για την έ
λευση του Χριστού, προ Χριστού, επι
τρέψτε μου να πω κ. Μεταλληνού δη
μιουργεί μέσα μας έναν έντονο προβλη
ματισμό... Έχουμε τέτοιες μαρτυρίες 
και σε άλλους λαούς που μιλούν για την 
έλευση του Χριστού;

- Βεβαίως, θα σας αναφέρω τι βρί
σκουμε στα ιερά κείμενα της χώρας των 
Ινδιών. Οι Ινδοί έχουν μια διπλή παρά
δοση, πρώτα έχουν την αρχαιοτάτη τους 
παράδοση που βρίσκεται μέσα στις «Βέ- 
δες» και στη συνέχεια έχουν μια ανανέ
ωση αυτής της παράδοσης την οποία έ
καμε ο Σιντάρτα - Γκαουντάμα, ο γνω
στός σε όλους μας Βούδας. Να πούμε 
μόνο ότι Βούδας σημαίνει «Διδάσκα
λος» και έτσι τον προσφωνούσαν οι ο
παδοί του. Οι Ινδοί λοιπόν, είχαν έντονη 
την νοσταλγία του Λυτρωτή, γι’ αυτό η 
παράδοσή τους αναφέρει μέσα στα κεί
μενα ότι όταν πρόσφεραν θυσία, συνή
θως αμνού (προβάτου), με έντονη φω
νή έκραζαν, «πότε θα γεννηθεί ο Λυ
τρωτής;» 6 Ο Βούδας φυσικά είναι ακό
μη πιο συγκεκριμένος όπως θα δούμε 
παρακάτω. Στην αρχαία θρησκεία των 
Ινδών το «Βεδισμό», αναφέρεται ο Θε
ός «Αγκνι», που είναι ο Θεός του πυρός 
και του ήλιου. Προσδοκάται λοιπόν 
«αυτός ο Θεός ως φως του κόσμου, ο 
οποίος θα ενανθρωπήσει από Παρθέ
να γυναίκα αποστελλόμενος από τον 
Ουράνιο Πατέρα ως μεσίτης Θεού 
και ανθρώπων».7 Αυτά που σας αναφέ
ρω είναι γραμμένα στις «Βέδες» και μά
λιστα γραμμένα στη Σανσκριτική διάλε
κτο, στην αρχαιότερη γραπτή γλώσσα 
που είναι η μητέρα των Ευρωπαϊκών 
γλωσσών, και της Ελληνικής ακόμη. Ο 
Βούδας λοιπόν επειδή με ρωτήσατε 
προηγουμένως, απέκρουσε τους ισχυρι
σμούς οπαδών του ότι η διδασκαλία του 
είναι ανυπέρβλητη και κήρυσσε ότι: 
«μετά από πεντακόσια χρόνια η διδα
σκαλία μου θα χρεωκοπήσει, μπροστά 
σε Κείνον που θα γεννηθεί... Και θα 
είναι ο τέλειος Διδάσκαλος»*. Ο Βού
δας γεννιέται το 560 π.Χ. και πεθαίνει 
το 480 π.Χ. Καταλαβαίνετε λοιπόν, τα 
500 χρόνια πόσο συγκεκριμένα, πόσο
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προσδιοριστικά είναι; Ακόμη ο Βούδας 
περιμένει τον «Μετέγια» ή «Μετρέγια». 
Ο «Μετέγια» θα είναι ο υπερτέλειος, ο 
ασύγκριτος παιδαγωγός. Δεν ανταπο- 
κρίνονται όλα αυτά στο πρόσωπο του 
Χριστού; Γι’ αυτό ο Μέγας ειρηνευτής 
προέτρεπε τους μαθητές του λέγοντας: 
«Ασκείτε παρθενία, σκορπίζετε δώρα, 
τηρείτε τις νηστίσιμες ημέρες, στοχάζε- 
σθε με συμπάθεια τους συνανθρώπους 
σας. Μόνο όσοι ζουν με ευσέβεια και 
φιλανθρωπία θα αποδεχθούν την δι
δασκαλία του Μετέγια, θα δούν τον 
Λυτρωτή και στη μέλλουσα ζωή»’.

A. Ε. Μα dvai όννατόν;
- Είναι εκπληκτικές αυτές οι προφη

τείες και μου δίνετε την αφορμή να πω, 
ότι στο δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν, έ
νας φιλόσοφος που είχε τρυγήσει θα λέ
γαμε όλη τη σοφία του τότε κόσμου κα

τέληξε να γνωρίσει τον χριστιανισμό 
και τον χαρακτηρίζει ως τη μόνη και 
συμφέρουσα φιλοσοφία. Είναι ο Ιουστί
νος ο φιλόσοφος, ο οποίος το 165 μ.Χ. 
μαρτύρησε γι’ αυτή την πίστη. Εκείνος 
λοιπόν σαν φιλόσοφος που ήταν, γνώρι
ζε όλα αυτά, γνώριζε όλη αυτή την έντο
νη αναζήτηση και πως ισχυρά πνεύμα
τα όλων των αρχαίων λαών φωτίσθη
καν (κατά το μέτρο της δεκτικότητας 
τους) και προετοίμασαν το έδαφος για 
την έλευση του Χριστού. Θυμηθείτε 
αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος 
«πολυμερώς και πολυτρόπως» ο Θεός 
φανέρωσε αυτό το μήνυμά Του στους 
ανθρώπους... . Λέει λοιπόν ο Ιουστίνος 
ο φιλόσοφος ότι υπάρχουν ορισμένοι 
Χριστιανοί που θεωρούνται άθεοι ε
πειδή έζησαν προ Χριστού, εμείς ό
μως τους ονομάζουμε χριστιανούς προ 
Χριστού γιατί με θείο φωτισμό μίλη
σαν για την έλευσή Του. Μένει φυσικά 
περισσότερο ο Ιουστίνος στους Έλληνες 
φιλοσόφους, αλλά μπορούμε κάλλιστα 
και αυτές τις αναζητήσεις αυτών των

λαών να τις δούμε σαν το «σπερματικό 
λόγο» που ο Θεός φώτισε αυτούς τους 
ανθρώπους. Γιατί με τη ζωή τους , με τη 
διδασκαλία τους αλλά και με αυτή την 
προσδοκία λύτρωσης και Αυτρωτού που 
είχαν τόσο συγκεκριμένη, προετοίμα
σαν την ανθρωπότητα και όσοι ήταν κα
λοπροαίρετοι, όπως αναφέρει και ο 
Βούδας, να δεχθούν το νέο μήνυμα, το 
δέχθηκαν.

Λ. Ε. Άγνωστα στοιχεία όλα αυτά έ
ως τώρα για τους περισσοτέρους από 
μας κ. Μεταλληνού!!

- Είναι αλήθεια πως υπάρχει αυτός ο 
πλούτος, στον καθένα από εμάς εναπό
κειται η αξιοποίηση αυτών των στοιχεί
ων για να κατανοήσουμε την αληθινότη- 
τα της πίστης μας. Να δούμε όμως τι 
προφητείες έχουμε και στους Ιρανούς, 
στους Πέρσες δηλαδή. Εκεί αναμένεται 
ο σωτήρας του κόσμου που έχει την ο
νομασία «Σοζιάν»(10) που σημαίνει ο

«Σώζων» και μάλιστα ως Θεάνθρωπος. 
Όταν θα ερχόνταν το πλήρωμα του 
χρόνου, γράφουν τα ιερά τους κείμε
να, θα γεννιόταν από παρθένα και τη 
γέννηση του θα την ανήγγειλε η εμφά
νιση αστέρος. Οι μάγοι που προσέφε- 
ραν τα δώρα στο Χριστό δεν ήταν Πέρ
σες; Τι ήταν εκείνο που τους κατηύθυνε 
και τους έφερε, με εκείνα τα μέσα μάλι
στα, τόσο μακριά από την πατρίδα τους 
στο ταπεινό σπήλαιο της Βηθλεέμ, δεν 
ήταν το Αστέρι; Ήταν μέσα στις προ
φητείες τους αυτό και όταν είδαν αυ
τό το ξεχωριστό Αστέρι είπαν, γεννή
θηκε. Έτσι λοιπόν στα κείμενα του Ζω
ροαστρισμού (αυτή τη θρησκεία είχαν 
τότε, σήμερα ελάχιστοι είναι Ζωροά- 
στρες) προβάλλεται η προσδοκία Θεαν
θρώπου. Ο δίκαιος βασιλέας τους λέει 
«...Ω!! να μπορούσα να ζω μέχρι τη 
μακαρία εκείνη μέρα που θα γεννηθεί 
ο Σωτήρας. Σ' Αυτόν θα προσέφερα 
τα αγαθά μου και την ψυχή μου ακό
μη σαν θυσία»". Αυτά γράφουν τα ιερά 
τους κείμενα. Φυσικά εάν είχαμε το 
χρόνο θα μπορούσαμε όλα αυτά τα κεί
μενα να τα παραλληλίσουμε με την Και

νή Διαθήκη και να δούμε αυτές τις 
προσδοκίες πώς εκπληρώνονται. Βλέ
πουμε λοιπόν τους μάγους να έρχονται 
να προσκυνούν τον Βασιλέα του κό
σμου με χαρά και όχι όπως φοβήθηκε ο 
Ηρώδης γι’ αυτό άλλωστε έμεινε ως 
«ληρώδης», που σημαίνει ανόητος, ό
πως χαρακτηριστικά αναφέρεται στους 
Χαιρετισμούς της Παναγίας.

Δεν θα μείνουμε στο Ισραήλ, γιατί ε
κεί όλες τις προφητείες για την έλευση 
του Χριστού τις ακούμε στην εκκλησία. 
Θα πάμε όμως στη δική μας παράδοση 
την ελληνική.

A. Ε. Φαντάζομαι κ. Μεταλληνού οτι 
οι αρχαίοι Έλληνες ένοιωθαν αυτή την 
προσδοκία περισσότερο από κάθε άλ
λο λαό; Αν σκεφτούμε μάλιστα ότι πολ
λοί Έλληνες παρακολούθησαν, τις ομι
λίες που έκανε ο Χριστός.

- Αυτό, είναι γεγονός και φαίνεται 
μέσα από τα κείμενα που διαβάζουμε.

Φυσικά στο συγκεκριμένο χώρο έχουμε 
πάρα πολλές αναφορές, θα αρκεσθούμε 
σε λίγες. Πρώτα - πρώτα μπορούμε να 
θυμηθούμε πόσοι αρχαίοι Έλληνες εί
χαν φτάσει στην έννοια ότι οι ανθρώπι
νες δυνάμεις δεν μπορούσαν να ξεπερά- 
σουν και να γιατρέψουν το κακό, την 
πνευματική δηλαδή αρρώστια που ήδη 
είχε κατακλύσει την ανθρωπότητα. Έ
νοιωθαν ότι η πανανθρώπινη τραγωδία 
με την πάροδο του χρόνου έπαιρνε όλο 
και μεγαλύτερες διαστάσεις, οδηγώντας 
την ανθρωπότητα μακριά από τον Θεό 
τόσο, ώστε λίγο πριν από τη Σάρκωση 
του Ιησού Χριστού να έχει φθάσει η αν
θρωπότητα από θρησκευτική άποψη σε 
ακραίες πλάνες ,από φιλοσοφική σε 
πραγματικό αδιέξοδο, και από ηθική σε 
πλήρη αποσύνθεση. Είχαν συνειδητο
ποιήσει πια ότι σε τέτοια κατάπτωση εί
χε φτάσει ο άνθρωπος ώστε ο Διογένης, 
ο παράξενος αυτός φιλόσοφος, έψαχνε 
να βρει με το φανάρι άνθρωπο, όχι ότι 
δεν έβλεπε ανθρώπους, αλλά έψαχνε 
να βρει τον «ά ν θ ρ ω π ο».

Στον Προμηθέα Δεσμώτη αυτή την 
περίφημη τριλογία που έγραψε ο μεγά-

«....Με ονομάζετε Θεό, Θεός όμως δεν είμαι.
Λέτε ότι η διδασκαλία μου είναι ανυπέρβλητη, 

όμως μετά από πεντακόσια χρόνια Θα χρεοκοπήσει 
μπροστά σε Κείνον που θα γεννηθεί από παρθένο κόρη 

και Θα είναι ο τέλειος διδάσκαλος...»
(ΒΟΥΔΑΣ, 560 - 480 π. X.)
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λος μας τραγωδός Αισχύλος, αναφέρο- 
νται τα εξής: «Ο Προμηθέας τιμωρείται 
προσπασαλωμένος στον Καύκασο12. Στο 
πρόσωπο του Προμηθέα συμβολίζεται 
όλη η ανθρωπότητα. Έκανε παρακοή 
στο θέλημα του Θεού γιατί φανέρωσε 
στους ανθρώπους τη φωτιά και γι’ αυτό 
τιμωρείται. Έτσι εξέλαβε η Ελληνική 
πραγματικότητα την παρακοή των πρω
τοπλάστων οι οποίοι παρήκουσαν την ε
ντολή του Θεού. Τιμωρείται ο 
Προμηθέας (ο άνθρωπος) από το Θεό ό
χι γιατί είναι κακός ο Θεός αλλά γιατί 
αυτή η τιμωρία είναι αποτέλεσμα της δι
κής του επιλογής. Ο τρόπος του να κινη
θεί ο άνθρωπος αυτόνομα, με μια ψευ
δαίσθηση παντοδυναμίας, τον οδηγεί σε 
λάθη τα οποία συνεχώς επαναλαμβάνει. 
Γνωρίζουμε το φοβερό μαρτύριο του 
Προμηθέα, αλλά εκεί ο Προμηθέας μέ
σα σ’ αυτό το φοβερό μαρτύριο εκφρά
ζει συγχρόνως και την ελπίδα ότι κάποια 
στιγμή θα ξεφύγει από την τραγική του 
θέση, ότι θα συγχωρηθεί, γιατί ο Θεός 
είναι «μαλακογνώμων»1', δηλαδή ο Θε
ός έχει αυτή την ανεκτικότητα προς τον 
άνθρωπο, τη συγχωρητικότητα, τον δέ
χεται, φτάνει να καταλάβει ότι έπεσε, 
φτάνει να πει σαν τον άσωτο «ήμαρ- 
τον». Συνεχίζει ο Προμηθέας και λέει 
ότι: «Ο Λυτρωτής θα γεννηθεί από παρ
θένο κόρη και θα είναι Υιός Θεού».14 Ο 
Ερμής μάλιστα του λέει χαρακτηριστι
κά, «μην περιμένεις τέλος στα βάσανά 
σου, εάν ο ίδιος ο Θεός δεν έρθει να σε 
αντικαταστήσει και να σε διαδεχθεί 
στο μαρτύριό σου και με τη θέλησή 
του να κατέβει στο σκοτεινό Αδη και 
να γίνει έτσι εκούσιο θύμα για να λυ
τρωθεί το γένος των ανθρώπων»1'.

A. Ε. Είναι θαυμαστό το γεγονός! 
Και ακόμη πιο θαυμαστό, το πώς ταυ
τόχρονα όλοι οι λαοί είχαν αυτή την 
προσδοκία. Πιστεύω να δημιουργήσει 
έκπληξη και προβληματισμό σ ’ όσους 
τύχει να διαβάσουν τη συζήτησή μας.

- Δημιουργεί έκπληξη και προβλημα
τισμό διότι είναι κάτι που δεν πολυα- 
κούγεται έστω και αν τα κείμενα αυτά 
είναι γνωστά από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα. Μπορώ να παραπέμψω ιδιαιτέ
ρως τους αναγνώστες σας στην «Ιστορί
α των χρόνων της Καινής Διαθήκης”, έ
να ογκωδέστατο βιβλίο που είχε γράψει 
ο μεγάλος θρησκειολόγος και καθηγη
τής του Πανεπιστημίου Αθηνών Λεωνί
δας Φιλιππίδης. Από αυτό το βιβλίο α
ντλούμε τις πληροφορίες αυτές. Εκεί υ
πάρχει πληθώρα τέτοιων πληροφοριών

που στην κυριολεξία εκπλήσσουν τον α
ναγνώστη. Στους αρχαίους, λοιπόν, Έλ
ληνες υπάρχει ο μεγάλος σοφός Σωκρά
της, ο οποίος καταδικάζεται ως εισάγων 
καινά δαιμόνια, δηλαδή αρνείται την 
αρχαία θρησκεία φέρνοντας κάτι άλλο 
καινούργιο. Ο Σωκράτης ξεφεύγει α
πό το Δωδεκάθεο και όλη την ειδωλο
λατρία και μας λέει ότι υπάρχει. Θεός 
δημιουργός, ο Ένας και Πατέρας ό
λων υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά ό
τι το να οδηγηθείς στο να συλλάβεις την 
έννοια του Θεού, ούτε είναι εύκολο ού
τε είναι ακίνδυνο να το αποκαλύψεις. 
Και πραγματικά, γι’ αυτές του τις ιδέες 
που με θείο φωτισμό υποστήριξε, θανα
τώθηκε πίνοντας το κώνειο. Όταν άκου- 
σε την τιμωρία είπε στους δικαστές του, 
«Την υπόλοιπη ζωή σας θα την περνά
τε μέσα σε αυτόν τον πνευματικό λή
θαργο, εάν ο Θεός δεν σας λυπηθεί και 
στείλει Εκείνον να σας διδάξει.»"' Επί
σης, στην Πολιτεία του Πλάτωνος, συ
ναντάμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που α
ναφέραμε για τους Ινδούς. Περιγράφε- 
ται λοιπόν εκεί ο αναμενόμενος Λυτρω
τής. Και είναι χαρακτηριστικά αυτά 
που λέγει. «Ο δίκαιος μαστιγώσεται, 
στρεβλώσεται, δεδήσεται... τελευτών 
πάντα κακά παθών ανασκυνδηλευθήσε- 
ται.»11 Ο δίκαιος δηλαδή θα μαστιγω
θεί, θα στρεβλωθεί, θα δεθεί, και α
φού πάθει όλα αυτά τα κακά, ανα- 
σκυνδηλευθήσεται, που σημαίνει θα 
σταυρωθεί. Αυτά αναφέρονται στην 
Πολιτεία του Πλάτωνος τέσσερις αιώ
νες πριν γεννηθεί ο Χριστός.

A. Ε. Είναι φανερό ότι αυτές οι ανα
φορές των αρχαίων Ελλήνων δείχνουν 
ότι δεν τους ικανοποιούσε ο τρόπος της 
επικρατούσας θρησκείας.

- Βεβαίως, γι’ αυτό άλλωστε είχαν 
και ιδιαίτερο βωμό αφιερωμένο «τω α- 
γνώστω Θεώ».

Και στους αρχαίους Ρωμαίους έχου
με αυτήν την αναζήτηση. Ο μεγάλος 
ποιητής Βιργίλιος (70-19π.Χ) αναφέρει 
στο βιβλίο των Εκλογών του (41 π.X.) το 
χρησμό της Ελληνίδας Ιέρειας Κυμαίας 
Σιβύλλης και φανερώνει και αυτός πόσο 
επιθυμεί την προσδοκία του Λυτρωτή 
της ανθρωπότητας. «Έφτασε το τέλος 
της εποχής των χρησμών, της Κυμαίας 
Σιβύλλης. Οσονούπω νέα γενεά στέλνε
ται από τα ουράνια ύψη στη γη... Θα έλ
θει Εκείνος δια του οποίου θα λήξει η 
σιδηρά γενεά και θα ανατείλει νέα γενιά 
σ’ όλον τον κόσμο.... άρχισε ήδη να βα
σιλεύει ο Πάμφωτος Ένας Θεός».18 Και 
κλείνει με τα εξής θαυμαστά: «Ελθέ Πο
λύτιμε Υιέ Θεού, μεγάλε Υιέ του Υψί- 
στου...» Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι 
έσχατο σημείο έφθασε η ανθρωπότη
τα για να ζητούν επίμονα τον Λυτρω
τή;

Τέτοιες πληροφορίες έχουμε σε όλες 
τις γνωστές Θρησκείες της π.Χ. εποχής, 
αλλά όπως είπαμε στην αρχή, αναφερό
μαστε στη συζήτησή μας, μόνο σε εκεί
νες που μας έχουν διασωθεί γραπτά κεί
μενα ως ιστορικές μαρτυρίες. Με το να 
γίνει λοιπόν, ο Θεός άνθρωπος, απαντά 
στην λυτρωτική αναζήτηση του ανθρώ
που, που από αυτά τα ελάχιστα που εί
παμε αποδεικνύεται ότι ήταν πανανθρώ
πινη και παγκόσμια. Έτσι ο Θεός γίνε
ται άνθρωπος όπως μας λέγουν οι Πατέ

ρες της Εκκλησίας για να υψωθεί ο άν
θρωπος, να γίνει κατά χάριν Θεός. 
Πραγματοποιείται με αυτόν τον τρόπο 
«υπέρ εκ περισσού», όπως θα έλεγε ο Α- |
πόστολος Παύλος, η ν ο σ τ α λ γ  ί α 
π.χ. της αρχαίας Μυθολογίας που μας 
μιλούσε για τους Ημιθέους, αλλά και η 
επιδίωξη της νεώτερης φιλοσοφίας ό
πως αυτή εκφράστηκε με την θεωρία 
του Νίτσε, που κήρυξε τον Υπεράνθρω- J
πο (δηλαδή ο άνθρωπος να υποσκελίσει J
τα πάντα και να γίνει από μόνος του Θε
ός) ή ακόμη της σύγχρονης επιστημονι-
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κής φαντασίας που ακούμε συνεχώς για 
Σούπερμαν κ.λπ. Ναι εκεί είμαστε 
καλεσμένοι να πάμε, να φθάσουμε, αλ
λά όχι με το περιεχόμενο που η ειδω
λολατρία ή η φιλοσοφία του Νίτσε ή η 
επιστημονική φαντασία το δίνει. Αυ
τή λοιπόν την επιθυμία για θέωση (να 
γίνει ο άνθρωπος υπεράνθρωπος ή σού
περμαν) την δίνει ο Θεός στον άνθρωπο 
αλλά του χαράσσει και πορεία πώς να το 
πετύχει αυτό, με σκοπό να μην μπλέκει 
σε βαλτονέρια.

Α.Ε. Είναι ολοφάνερο πως όλες αυ
τές οι προφητείες στο πρόσωπο του 
Χριστού εκπληρώνονται. Όμως, αφού 
υπήρχε τόση έντονη προσδοκία του Λυ
τρωτή απ ’ όλους του λαούς, πριν ακόμη 
γεννηθεί ο Χριστός, γιατί με την έλευσή 
του δεν τον δέχτηκαν όλοι; Ακόμη και 
σήμερα από τον λεγόμενο Χριστιανικό 
κόσμο πολλοί τον αρνούνται.

- Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό που θέ
τετε, πρέπει όμως να κατανοήσουμε ότι 
ο Χριστός δεν ήρθε απλώς να βελτιώσει 
τις ανθρώπινες σχέσεις και τους 
κοινωνικούς θεσμούς ή να μας δώσει 
μια πιο καλή θρησκεία ή κάτι άλλο που 
ικανοποιεί μόνο το θέλημά μας. Ήρθε 
να ξαναφέρει τον άνθρωπο στη δόξα 
που είχε μέσα στον Παράδεισο, να τον 
αποκαλύψει ολοκληρωμένο άνθρωπο. 
Και αυτό χρειάζεται πολύ αγώνα, σκο
ντάφτουμε δηλαδή στον αγώνα που πρέ
πει να δώσουμε για να γίνουμε κι εμείς 
Θεοί όπως ο Χριστός το θέλει. Γι’ αυτό 
ο Χριστός είναι ο μόνος Σωτήρας ο 
οποίος σκορπίζει τη χάρη του και 
ενισχύει τους ανθρώπους στον αγώνα 
τους για την απόρριψη του εγωισμού 
και τη βίωση της θυσιαστικής αγάπης 
για όλους ακόμη και για τους εχθρούς 
του. Μέσα λοιπόν, σ' αυτή την πρακτι
κή και πολλοί από τους αρχαίους δεν δέ
χτηκαν και στους αιώνες που πέρασαν 
δεν αποδέχθηκαν όλοι τον Χριστό, γιατί 
μας καλεί σ' έναν τρόπο ζωής που έρχε
ται σε αντίθεση με το «ε γ ώ» μας. Η 
αρρωστημένη μας φύση και η αρρώ
στια μας είναι η εγωπάθειά μας, ο ε
γωισμός μας, αυτά που ακούμε τον τε
λευταίο καιρό με τις επιτυχίες στην τε
χνολογία και μάλιστα βιοτεχνολογία, ό
τι ο άνθρωπος θα γίνει Θεός δεν είναι ε
γωισμός; Ναι! Εκεί τον έχει καλέσει ο 
Θεός, να γίνει Θεός, μέσα όμως από έ
ναν αγώνα άσκησης, εγκράτειας... για 
να έρθει έπειτα ο φωτισμός. Υπάρχει α
γώνας, δεν γίνεται έτσι μαγικά, εμείς 
το θέλουμε εδώ και τώρα, όπως και 
τότε οι πρωτόπλαστοι...

Α.Ε. Στην αρχή της συνέντευξής 
μας αναφέρετε την λέξη αμαρτία, μια 
λέξη που τρομάζει, που δημιουργεί ί
σως αντίδραση. Τι σημαίνει τελικά α
μαρτία;

- Συνήθως την αμαρτία την έχουμε 
περιορίσει στις σχέσεις των δύο φύλων 
και νομίζουν μερικοί ότι μόνο οι Χρι
στιανοί μιλούν για αμαρτία. Αμαρτία 
σημαίνει αστοχία, άλλος είναι ο στό
χος μου και αλλού χτυπάω. Είναι λαν
θασμένη στάση στις τέσσερις διαστά
σεις που κινούμεθα.

Πρώτο, είναι η λανθασμένη στάση 
απέναντι στον εαυτό μας. Γιατί λανθα
σμένα τον αγαπάμε, εγωιστικά, και τελι
κά τον σκοτώνουμε.

Δεύτερο, η λανθασμένη στάση απέ
ναντι στο συνάνθρωπό μας που τον βλέ
πουμε όπως είπε ο Σάρτρ «ως κόλασή 
μας» ενώ είναι ο Παράδεισός μας. Τον 
Παράδεισο τον κερδίζουμε από την σω
στή στάση, την αγαπητική στάση απέ
ναντι στο συνάνθρωπό μας.

Τρίτο, η λανθασμένη στάση απέναντι 
στο Θεό. Γιατί η σωστή στάση είναι να 
τον βλέπουμε σαν πατέρα, όπως λέμε, 
και στην εκκλησία «εαυτούς και αλλή- 
λους και πάσαν την ζωήν ημών Χρι
στόν τον Θεόν παραθώμεθα» να πα
ραδώσουμε δηλαδή την ζωή μας στον 
Χριστό.

Και τέταρτο είναι, η λανθασμένη 
στάση προς τη φύση που και αυτήν δεν 
την αγαπήσαμε, δεν την χρησιμοποιή
σαμε ευχαριστιακά, αλλά με μία εγωι
στική κατάχρηση πώς θα πάρουμε πε
ρισσότερα. Νομίσαμε ότι είμαστε 
ισχυροί και μ’ αυτό τον τρόπο την 
καταστρέψαμε. Αυτή είναι η έννοια της 
αμαρτίας...

A. Ε. Κυρία Μεταλληνού είναι χαρά 
μας που συζητήσαμε σήμερα μαζί σας 
και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα

τόσο αξιόλογα πράγματα που μας 
είπατε.

- Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Πολλά θα μπορούσαμε ακόμη να ανα

φέρουμε φίλοι της A. Ε. από την συνέ
ντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό 
μας η κα. Βαρβάρα Μεταλληνού. Θα ο
λοκληρώσουμε την συνέντευξη μας με 
τα λόγια της:

«Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να 
δώσει στον άνθρωπο την δυνατότητα 
να γίνει Θεός», θα μας πει ο Μέγας Αθα
νάσιος 17 αιώνες πριν. Ο Αληθινός και 
όχι ο από μηχανής Θεός δίνει την λύτρω
ση στο ανθρώπινο δράμα. «Και ο λόγος 
σάρξ εγένετο (ο Ιησούς Χριστός) και ε- 
σκήνωσεν εν ημίν» ακούμε τον Ευαγγε
λιστή της αγάπης να λέει, γι αυτό και άγ
γελοι φέρνουν το χαρμόσυνο μήνυμα «ε- 
τέχθη ημίν σήμερον Σωτήρ, Ός εστί 
Χριστός Κύριος» (Λουκά β, 10). □

1) . Π. Διαθ. Κεφ. 3, στιχ.1 - 24.
2) . Lun - yu 7, 25.
3) . Καινή Διαθ. Δουκ.- 2, 29 - 34.
4) . Li- ki. Βασ. Πέντζα, Η αρχαία Κίνα 
και ο αναμενόμενος Σωτήρ. Περιοδικό 
«Κιβωτός» Απρίλιος 1952, σελ. 174.
5) . Κ. Διαθ. Ιωάν. Κεφ. 19.
6) . Δέων. Φιλιππίδη /σ τ . Κ.Αιαθ. Δθήναι 
1958 σελ. 774.
7) . Λέων. Φιλιππίδη /σ τ . Κ.Αιαθ. Δθήναι 
1958 σελ. 775.
8) . Gullanaga X, 1 του Βουδιστικού Κανό
να.
9) . Λ . Φιλιππίδη /σ τ . Κ. Διαθ.
σελ. 777 - 779.
10) .Λ . Φάιππίδη Ιστ. Κ. Διαθ. σελ. 781.
11) . Alfred λετεαιίας ό.π. 140, 144.
12) . Προμ. Δεσμωτ.στιχ. 12
13) .Προμ. Δεσμώτ.στίχ.187.
14) . Προμ. Δεσμώτ. Στίχ. 772, 834, 848.
15) .Προμ. Δεσμώτ. Στίχ. 1026.
16) . Απολ. Σωκράτη 18(31Α).
17) . Πολ. Πλάτων.Β IV- V 
(361C - 362 Δ.
18) . Βιργιλίου εκλογαί IV, 7.

Συνέντευξη: 
Αστ/κας Κων/vog Τσινάλης

Η  εικόνα «Ο Ιησούς Χριστός η προσδοκία 
των Εθνών» είναι από το ομώνυμο βιβλίο 
των εκδόσεων «Κάλαμος» το οποίο σννεγράφη 
από τους πατέρες του Ι.Κ. Αγίου Νικολάου 
Μπουραζέρη στο Άγιο Όρος.
Την εικόνα επεξεργάστηκε καλλιτεχνικά  
ο Αγιογράφος - γραφίσιας Αθανάσιος Φίλιος.
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INTERPOL
Μ ε μεγάλη επιτυχία πραγ

ματοποιήθηκε στη Ρόδο η 
69η Σύνοδος Γενικής Συ
νέλευσης του Διεθνούς 
Οργανισμού Εγκληματο- 

λογικής Αστυνομίας, της γνωστής ως 
INTERPOL. Επί μία εβδομάδα (30/10

έως 4/11/2000) επτακόσιοι σύνεδροι 
από 149 χώρες, επί συνόλου 178 χω
ρών - μελών του Οργανισμού, αναζη
τούσαν τρόπους για την καλύτερη λει
τουργία της INTERPOL και την ανα
χαίτιση της ραγδαίας εξέλιξης του ε
γκλήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
Σύνοδος αυτή κατέρριψε το ρεκόρ 
συμμετοχής που κατείχε η 66η Σύνο
δος στην Αττάλεια της Τουρκίας, όπου 
συμμετείχαν 146 χώρες.

Μεταξύ των συνέδρων συμπεριλαμ- 
βάνονταν ανώτατα ηγετικά στελέχη 
των αστυνομιών των κρατών - μελών 
(Αρχηγοί Αστυνομίας Ιταλίας, Ουγγα
ρίας, Πολωνίας, Κύπρου, Καναδά, Ι
σπανίας (είναι και Υπουργός Εσωτερι
κών), Ουγκάντας, κ.λπ., καθώς και 
πρέσβεις των κ - μ στην Ελλάδα (Πα
κιστάν, Ινδίας, Κορέας, Γερμανίας 
κ.λπ.) και παρατηρητές των Ηνωμέ

νων Εθνών, της Europol, του Οργανι
σμού Αφρικανικής Ενότητας, κ.ά.

Αναμφίβολα, η διοργάνωση αυτής 
της Συνέλευσης θεωρείται επιτυχία 
για την Ελλάδα και αξίζουν πολλά 
συγχαρητήρια στην Οργανωτική Επι
τροπή, πρόεδρος της οποίας ήταν ο 
Διευθυντής της Δ/νσης Διεθνούς Α
στυνομικής Συνεργασίας Ταξίαρχος κ. 
Νικόλαος Τασιόπουλος.

Την έναρξη των εργασιών της Συ
νόδου κήρυξε ο Υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδης, ο ο
ποίος στην εναρκτήρια ομιλία του 
τόνισε:

«Εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνη
σης, επιθυμώ από την αρχή ακόμα να 
σας καλωσορίσω θερμά, εκφράζοντας 
διπλή χαρά: αφενός γιατί έχουμε την 
ευκαιρία να σας φιλοξενήσουμε στη 
χώρα μας -ιδιαίτερα στο νησί της Ρό
δου- και αφετέρου γιατί πρόκειται για 
τη Γενική Συνέλευση της Ιντερπόλ, η 
σπουδαιότητα της οποίας ξεπερνά τα 
σύνορα αυτού του τόπου.

Η μεγάλη σημασία αυτής της συνερ
γασίας, οι ρίζες της οποίας εντοπίζο
νται στις αρχές του περασμένου αιώνα 
(1914), γίνεται ιδιαίτερα αισθητή σή
μερα, όπου η παγκοσμιοποίηση της ε
γκληματικότητας αποτελεί τη μεγάλη α
πειλή και το χαρακτηριστικό γνώρισμα 
της νέας χιλιετίας.

Πολλούς αιώνες πριν, οι πρόγονοι 
αυτής της χώρας μάς είχαν διδάξει ότι 
η προστασία της προσωπικής ελευθερί
ας είναι η πεμπτουσία της πολιτείας, 
γιατί ελευθερία και ασφάλεια αποτε
λούν αδιάσπαστη ενότητα.

Δυστυχώς σήμερα αυτή η αξία απει
λείται σοβαρά από το οργανωμένο έ
γκλημα και μαζί μ ’ αυτήν το σύνολο 
του πολιτικού, οικονομικού και κοινω
νικού μας ιστού. Η θαυμαστή τεχνολο
γία που ανέπτυξε ο άνθρωπος έχει το
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τίμημά της: η υψηλή τεχνολογία είναι 
προσπελάσιμη από τους εγκληματίες, 
οι οποίοι έτσι έχουν καταργήσει τα σύ
νορα των κρατών, τη γλώσσα, τις φυ
λές, τα ήθη και έθιμά τους. Το οργανω
μένο έγκλημα αναδιπλώνεται και ανα
προσαρμόζεται αστραπιαία σε κάθε 
πολιτική και οικονομική αλλαγή και α
πέναντι σε κάθε νομοθετικό μέτρο. Οι 
μέθοδοι δράσης των οργανωμένων 
διεθνών εγκληματικών ομάδων και 
συνδικάτων είναι παράλληλες και δυ
ναμικές. Οι εγκληματίες εκμεταλλεύο
νται κάθε τεχνολογική δυνατότητα, ε
νώ επωφελούνται παράλληλα από τις 
διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα 
κράτη, σε ποινικό, διοικητικό και νομι
κό επίπεδο. Είναι μάλιστα τέτοια η ε- 
φευρετικότητά τους σε νέες μεθόδους 
δράσης, ώστε οι διωκτικές αρχές να α
κολουθούν τις εξελίξεις και να αντι
δρούν μόνο στα γεγονότα, χωρίς να 
προβλέπουν για προληπτικά μέτρα.

Απέναντι σ ' αυτή την πραγματικότη
τα, ο άνθρωπος φαίνεται απροστάτευ
τος και παγιδευμένος από την τεχνολο
γική εξέλιξη που ο ίδιος δημιούργησε. 
Η όλη κατάσταση θυμίζει αρχαία ελλη
νική τραγωδία και παραπέμπει στα λό
για του Γερμανού φιλόσοφου Εμά- 
νουελ Καντ: «Από τα πνεύματα που «ά
λεσε ο άνθρωπος, φαίνεται ότι ποτέ 
δεν θα απελευθερωθεί».

Τι πρέπει, λοιπόν, να γίνει; Πώς θα 
μπορέσει η κοινωνία μας να συνεχίσει 
να αναπτύσσεται σ ’ ένα χώρο ελευθε
ρίας, ασφάλειας και δικαίου; Ένα είναι 
σίγουρο και όλες οι κυβερνήσεις συμ
φωνούν σ ’ αυτό: το οργανωμένο έ
γκλημα δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί 
από κάθε ένα κράτος ξεχωριστά. Απαι
τείται η διακρατική και διεθνής συνερ
γασία της παγκόσμιας κοινότητας και η 
χωρίς κενά αναδίπλωση όλων των α
στυνομικών, τελωνειακών και δικαστι
κών αρχών.

Η καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος πρέπει να αποτελέσει ένα 
στοίχημα που πρέπει να κερδίσει η διε
θνής κοινότητα. Ο αγώνας πρέπει να 
είναι άτεγκτος και διαρκής, αλλά βέ
βαια πάντοτε μέσα στα πλαίσια των 
κανόνων του κράτους δικαίου, της δη
μοκρατίας και του σεβασμού των αν
θρώπινων δικαιωμάτων. Κανόνες και 
αξίες άλλωστε που καλούμαστε να δια
φυλάξουμε.



Η ανάγκη για διεθνή συνεργασία εί
ναι τόσο επιτακτική, ώστε προσωπικά 
θα ήμουν ευτυχής αν η επικείμενη 
Σύμβαση του ΟΗΕ για την καταπολέ
μηση του διεθνούς εγκλημήματος θα 
κατέληγε σε ένα Υπέρ- Σύμφωνο, κοινό 
και απαραβίαστο για όλες τις χώρες. 
Προς αυτό το σκοπό η χώρα μας θα 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια. 
Γι ’ αυτό εκτιμά και εύχεται συγχρόνως 
η 69η Σύνοδος της Ιντερπόλ να αποτε- 
λέσει σημείο αναφοράς για την αντιμε
τώπιση των σημερινών και μελλοντι
κών προκλήσεων της διεθνούς εγκλη
ματικότητας.

Με αυτές τις σκέψεις και με την πεποί
θηση ότι τα βλέμματα και οι προσδοκίες 
εκατομμυρίων πολιτών είναι στραμένα 
σ' αυτή τη Σύνοδο, εύχομαι καλή επιτυ
χία στις εργασίες του Συνεδρίου σας».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αρχη
γός της Ελληνικής Αστυνομίας Α
ντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γεωργα- 
κόπουλος ο οποίος στην ομιλία του 
τόνισε:

«Θεωρώ καθήκον μου, αρχίζοντας 
την ομιλία μου, να φέρω στη σκέψη 
σας τους δημιουργούς του Οργανισμού, 
τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι 
πρώτοι, από τις αρχές του περασμένοι 
αιώνα, και συγκεκριμένα το 1914 στο 
πρώτο Δ ιεθνές Συνέδριο της Εγκλημα- 
τολογικής Αστυνομίας, συνειδητοποίη
σαν την ανάγκη για ανάπτυξη μιας διε
θνούς συνεργασίας σε αστυνομικής και 
δικαστικής φύσεως θέματα.

Η μεγάλη σημασία της συνεργασίας 
αυτής, της οποίας τους καρπούς απο
λαμβάνουμε σήμερα και η οποία ενι- 
σχύθηκε στη συνέχεια και έλαβε σάρκα 
και οστά μέσω του Διεθνούς Διακυβερ
νητικού Οργανισμού της Ιντερπόλ, γί
νεται όλο ένα και περισσότερο αντιλη
πτή σήμερα, που το έγκλημα δεν γνωρί
ζει πλέον σύνορα και απειλεί τις κοι
νωνίες των Χωρών μας.

Η Χώρα μου συμμετέχουσα από το έ
τος 1956 ως μέλος του Οργανισμού 
συμμετείχε, με εκπρόσωπό της τον αεί
μνηστο καθηγητή εγκληματολογίας 
Κων/νο ΓΑΡΔΙΚΑ, και στο 2ο Διεθνές 
Συνέδριο της Εγκληματολογικής Αστυ
νομίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε το 
1923 στη Βιέννη/Αυστρίας, όπου απο- 
φασίσθηκε η δημιουργία της Διεθνούς 
Επιτροπής Εγκληματολογικής Αστυνο
μίας (Δ.Ε.Ε.Α.), η οποία το 1956μετα-

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης χ. Μ ιχ. Χρυσοχοΐδης (πάνω), 
και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Α ντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γεωργακόπονλος 

(κάτω) στο βήμα της 69ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης της Interpol.

Κάτω: Η  Οργανωτική Ε πιτροπή της Συνόδου.

RODOS PALACE
Convention I enter

69th General Assembly Session 
9eme session de Γ Assembl6e ginirale 
59a Reunion de la Asambka General
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Ο νέος Γενικός Γραμματέας του Οργανισμόν κ. R. Noble επιδίδει αναμνηστική πλακέτα
στον Ταξίαρχο κ. Νικόλαο Τασιόπουλο

τράπηκε σε Διεθνή Οργανισμό Εγκλη- 
ματολογικής Αστυνομίας (I.C.P.O. - /-  

ΝΤΕΡΠΟΛ).
Δ ιαδηλώνει σε κάθε περίπτωση τη 

διάθεσή της για συνεργασία στηρίζο
ντας οποιαδήποτε προσπάθεια, που 
στοχεύει στην πρόληψη και την αντιμε
τώπιση της διεθνούς εγκληματικότητας 
τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε περιφε
ρειακό αλλά και διμερές επίπεδο.

Είναι δυστυχώς κοινή διαπίστωση ό
τι οι εγκληματίες σήμερα έχουν στη 
διάθεσή τους και εκμεταλλεύονται στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό την αλματώδη ε
ξέλιξη κάθε μορφής σύγχρονης τεχνο
λογίας, προκειμένου να υλοποιήσουν 
τις εγκληματικές τους επιδιώξεις.

Τα επιτεύγματα της υψηλής τεχνολο
γίας χρησιμοποιούνται για διάπραξη ε
γκλημάτων από τους κακοποιούς. Το 
διαδίκτυο πλέον της αδιαμφισβητήτου 
χρησιμότητος στην παγκόσμια κοινωνί
α, αποτελεί και μέσο επηρεασμού των 
επιρρεπών στην διάπραξη εγκλημάτων 
ατόμων και των ελαττωμένης αντί στά
σεως και ελλειμματικής συγκροτήσεως 
στις λαμβανόμενες θέσεις έναντι των 
αρχών και αξιών κατά περίπτωση.

Με τη διευκόλυνση της χρήσεως των 
Η/Υ ξεπλένονται και διακινούνται από 
τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη τε
ράστια χρηματικά ποσά, αποτέλεσμα 
των παράνομων δραστηριοτήτων του 
οργανωμένου εγκλήματος, με τις αυτο
νόητες αρνητικές επιπτώσεις στις οικο
νομίες των χωρών.

Η εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου και 
η ταχεία ανάπτυξη των πάσης φύσεως 
διεθνών επικοινωνιών με την παράλ
ληλη μείωση ή κατάργηση των ελέγχων 
στα σύνορα, έχει ως συνέπεια τη διευ
κόλυνση της εγκληματικής δραστηριό
τητας οργανωμένων ομάδων και τη 
δράση μεμονωμένων εγκληματιών.

Οι εγκληματίες διεθνώς οργανώνο
νται σε κλειστές ολιγάριθμες ομάδες 
που λειτουργούν με συνωμοτικούς κα
νόνες, επικοινωνούν με μυστικούς 
διαύλους και διαμορφώνουν έτσι την ε
πικίνδυνη εγκληματική κοινότητα.

Η παρατηρούμενη την τελευταία δε
καετία νόμιμη και παράνομη μετανά
στευση και μετακίνηση πληθυσμών, 
βοήθησε στην ανάπτυξη σχέσεων και 
δεσμών συνεργασίας μεταξύ των οργα
νωμένων και μη εγκληματικών οργα
νώσεων.

Από τις στατιστικές μελέτες των ε
θνικών και διεθνών οργανισμών προ- 
βλέπεται διεύρυνση και μετεξέλιξη της 
εγκληματικότητας σε διάφορες μορφές 
του οργανωμένου εγκλήματος.

Εγκλήματα όπως η τρομοκρατία, η 
παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, το 
λαθρεμπόριο όπλων, η λαθροδιακίνη- 
ση ανηλίκων και γυναικών για σεξουα
λικούς σκοπούς, το δουλεμπόριο και 
πολλά άλλα σοβαρά εγκλήματα, απα
σχολούν πλέον σε καθημερινή βάση 
και προβληματίζουν σοβαρά τις αστυ
νομίες των χωρών. Για την αντιμετώ
πιση του φαινομένου απαιτείται επινό
ηση της εφαρμογής στρατηγικών, τα
κτικών και αποτελεσματικοτέρων με
θόδων δράσεως και ενεργείας σε εθνι
κά και διεθνή επίπεδα.

Οι Κυβερνήσεις όλων των χωρών έ
χουν διαπιστώσει πλέον ότι, η καταπο
λέμηση της συνεχώς αυξανόμενης ε
γκληματικότητας προϋποθέτει και α
παιτεί τη συντονισμένη δράση των διω
κτικών αρχών τους και τούτο δύναται 
να επιτευχθεί μόνο με την εφαρμογή 
στρατηγικού σχεδίου περαιτέρω βελτί
ωσης της διεθνούς αστυνομικής συνερ
γασίας.

Ο πόλεμος των Αστυνομιών κατά του 
εγκλήματος είναι ανορθόδοξος με ακα
θόριστα ή ασαφή μέτωπα- παντού και 
πουθενά. Ο αγώνας πρέπει να είναι ε
πιθετικός και να σχεδιάζεται σε συνάρ
τηση με το όλο πλέγμα των μεθόδων 
και μέσων δράσεως των εγκληματιών.

Βασικό όπλο στον αγώνα αυτό είναι 
οι ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορί
ες. Είναι ανάγκη να υπάρχει και να λει

τουργεί ένα άρτιο σύστημα λήψεως, ε
πεξεργασίας και διαβιβάσεως των πλη
ροφοριών.

Το βαρύ και ουσιώδες αυτό έργο της 
υλοποίησης και περαιτέρω ανάπτυξης 
της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας 
έχει επωμισθεί ο Διεθνής Οργανισμός 
Εγκληματολογικής Αστυνομίας που κα
λείται να αναζητήσει μορφές συνεργα
σίας με άλλους διεθνείς οργανισμούς, 
όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τε
λωνείων (WCO) και η Ευρωπαϊκή Α
στυνομία (EUROPOL), προκειμένου 
να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της 
κοινής δράσης των διωκτικών αρχών.

Η INTERPOL εξ ορισμού οφείλει να 
δημιουργεί και να χρησιμοποιεί στην 
σφαίρα ευθύνης της μηχανισμούς προ
ληπτικούς, αποκαλυπτικούς και κατα
σταλτικούς της δράσεως των εγκλημα
τιών.

Όπως ήδη προανέφερα, έχει συνει
δητοποιηθεί από όλους ότι το έγκλη
μα, έχει παγκοσμιοποιηθεί, δεν αποτε
λεί τοπικό ή περιφερειακό πρόβλημα, 
είναι πρόβλημα της παγκόσμιας κοι
νωνίας και η καταπολέμησή του θα α
παιτήσει εκ των πραγμάτων στο άμε
σο μέλλον ριζικές αλλαγές του υφιστα
μένου διεθνούς νομικού πλαισίου και 
των εθνικών αστυνομικών και δικα
στικών συστημάτων, προσαρμοσμένο 
στις απαιτήσεις των καιρών με σεβα
σμό πάντοτε στην προστασία της ελευ
θερίας και των δικαιωμάτων των πο
λιτών.

Πιστεύω ότι στη σύνοδο αυτή θα γί
νει εκλογικευμένη συνεκτίμηση και 
σύνθεση των δεδομένων και σε συνάρ-
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τηση με το νόμο του τελικού σκοπού 
κάθε προσπάθειας, θα προκόψουν χρή
σιμα συμπεράσματα, νέες θέσεις στη α
ντιμετώπιση των συνεχώς μεταλασσο- 
μένων προβλημάτων και θα διαμορ
φωθούν πολιτικές ευέλικτων και απο
τελεσματικών μεθόδων ενέργειας.

Η 69η Σύνοδος της INTERPOL ε
κτιμώ ότι θα αποτελέσει σημείο ανα
φοράς για τα χρόνια που θα ακολουθή
σουν και θα τεθούν οι βάσεις για πε
ραιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των 
μέτρων εκείνων που θα περιορίζουν α
ποτελεσματικά και θα προλαμβάνουν 
την εγκληματικότητα».

Το οργανωμένο έγκλημα, τα εγκλή
ματα κατά του πολιτισμού, το «ξέπλυ
μα» του χρήματος, η σύγχρονη τρομο
κρατία, η διακίνηση ναρκωτικών, τα ε
γκλήματα στον κυβερνοχώρο, η διακί
νηση γυναικών με σκοπό τη σεξουαλι
κή τους εκμετάλλευση και η συνεργα
σία με την Europol ήταν μερικά από τα 
μεγάλα θέματα που συζητήθηκαν στο 
πλαίσιο των εργασιών της Συνέλευσης, 
ενώ παράλληλα εγκρίθηκε ο προϋπολο

γισμός για το 2001 και το πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων του Οργανισμού για 
το 2001. Συζητήθηκε επίσης η βελτίω
ση του υπάρχοντος επικοινωνιακού συ
στήματος (Χ-400) και η αντικατάστασή 
του με νέο , το οποίο ονομάζεται «Ά
τλας» και παρέχει μεγαλύτερη ταχύτη
τα στη διαβίβαση κειμένων και εικόνων 
όπως, αποτυπωμάτων, φωτογραφιών 
καταζητουμένων κ.λπ.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της 
Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιή

θηκαν και εκλογές για μερική ανανέ
ωση των μελών της 13μελούς Εκτελε
στικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, ε
κλέχθηκαν έξι νέα μέλη, των οποίων η 
θητεία είχε λήξει, ενώ νέος πρόεδρος 
εξελέγη ο Ισπανός Jesus Espigares - 
Mira στη θέση του Ιάπωνα Τ. 
Kanemoto. Επίσης επικυρώθηκε η α
πόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
για νέο Γενικό Γραμματέα του Οργα
νισμού, θέση την οποία κατείχε εδώ 
και 15 χρόνια ο Άγγλος R. Kendal. 
Νέος Γ ενικός Γ ραμματέας είναι πλέον 
ο Αμερικανός R. Noble, ο οποίος είχε 
διατελέσει και Υπουργός Οικονομι
κών στις Η.Π.Α.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη 13μελή 
Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανι
σμού συμμετέχει και ο Ταξίαρχος της 
Ελληνικής Αστυνομίας κ. Νικόλαος 
Τασιόπουλος, που εξελέγη για τρία 
χρόνια πέρυσι, στη Γ ενική Συνέλευση 
της Interpol που πραγματοποιήθηκε 
στη Σεούλ. □

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας
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... Αστυνομία και..............................
I ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Με ιδιαίτερη επιτυχία στέφτηκε η ημερίδα «Αστυνομία και ανθρώπινα δικαιώματα»,

που διοργονωσε πρόσφατα η Πανελλήνια Ενωση Αξιωματικών Αστυνομίας,

στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Την εκδήλωσή τίμησαν με την παρουσία τους ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Δημ. Τάξης 

κ. Δημ. Ευσταθιαδης, ο οποίος ανέγνωσε μήνυμα του Υπουργού κ. Μιχ. Χρυσοχόίδη, 

ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γεωργακόπουλος. 

βουλευτές και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, ανώτατοι αξιωματικοί 

καθώς και εκπρόσωποι αστυνομικών σωματείων της Κύπρου και της Ελλαδας.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Σε πανηγυρική συνεδρίαση σ ας Βρυξέλλες, σ α ς 2 
Οκτωβρίου 2000, η ειδική Συντακτική Συνέλευση 
που συστάθηκε με την απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της Κολωνίας (3 και 4 Ιουνίου 1999), υ 
ιοθέτησε το τελικό σχέδιο κειμένου της Χάρτας Θ ε
μελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Έ νω σης. 
Ολοκληρώθηκε ε'τσι με απόλυτη επιτυχία και σε 
χρόνο ρεκόρ, μια διαδικασία που αρκετές φορές 
στο παρελθόν είχε επ ιχειρηθεί να  ξεκινήσει χωρίς 
όμως ποτέ αυτό να  καταστεί δυνατό, και η οποία  α 
ποτελεί ένα μεγάλο βήμα στη διαδικασία της ευρω
παϊκής ενοποίησης, καθώ ς το εν λόγω κείμενο θα 
μπορούσε να  αποτελέσει στο μέλλον την απαρχή ε
νός ευρωπαϊκού Συντάγματος.
Ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κολωνίας 
κατέληγε στα συμπεράσματά του, ότι υπάρχει επιτα
κτική ανάγκη δημιουργίας μιας Χάρτας Θεμελιω
δών Δικαιωμάτων, η οποία θα περιέχει τα πολιτικά, 
οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών 
της Ένωσης. Για την προετοιμασία της προβλέφθη- 
κε η σύσταση μιας Συντακτικής Συνέλευσης, η οποί
α  αποτελείτο από έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, έναν εκπρόσωπο των κυβερνήσεων κά
θε μιας από τις 15 χώρες μέλη, 30 μέλη από τα  εθνι
κά κοινοβούλια και από 16 αντιπροσώπους του Ευ
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πράγμα που επέτρεψε για 
πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να  συμ
μετέχει πλήρως και σε ισότιμη βάση με τις χώρες μέ
λη σε μια συνταγματική διαδικασία.
Η ειδική συντακτική συνέλευση ολοκλήρωσε τις ερ
γασίες της με όσο το δυνατόν περισσότερη διαφά
νεια, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή αντιπροσώπων 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, συνδικαλιστικών οργανώσεων, μη Κυ
βερνητικών Οργανώσεων, καθώ ς και εκπροσώπων 
των υποψηφίων προς ένταξη χωρών. Ό λ ες  οι συνε
δριάσεις ήταν ανοικτές στο πλατύ κοινό, ενώ τα έγ
γραφα προετοιμασίας, στα οποία  στηρίχθηκαν οι 
εργασίες, δημοσιεύθηκαν στο Διαδίκτυο.
Η ίδια η δομή της Χάρτας είναι καινοτόμος καθώς 
ακολουθείται το ιδιαιτέρως διακηρυκτικό πολύπτυ
χο «Αξιοπρέπεια, Ελευθερίες, Ισότητα, Αλληλεγ
γύη, Δικαιώματα και Δικαιοσύνη». Το κεφάλαιο

«Αξιοπρέπεια» αφορά το απαραβίαστο της ανθρώ 
πινης αξιοπρέπειας, το δικαίωμα στη ζωή και την α 
κεραιότητα του προσώπου, με ειδικότερη απαγό
ρευση της ευγονικής, της αναπαραγωγικής κλωνο
ποίησης καθώς και της μετατροπής του ανθρώπινου 
σώματος σε πηγή κέρδους.
Το κεφάλαιο «Ελευθερίες» περιλαμβάνει το δικαί
ωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, το σεβασμό 
του ιδιωτικού βίου, πράγμα που συνεπάγεται, μετα
ξύ άλλων, την προστασία των δεδομένων προσωπι
κού χαρακτήρα. Υπό την επικεφαλίδα «Ισότητα» 
βρίσκουμε το σεβασμό της πολιτιστικής ποικιλομορ- 
φ ίας και την απαγόρευση κάθε μορφής διακρίσεων. 
Στο κεφάλαιο «Αλληλεγγύη» προάγεται η έννοια 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου καθώς, α- 
ναφερόμενη στα δικαιώματα των εργαζομένων και 
των εργοδοτών, η Χάρτα μνημονεύει ρητώς τα  δι
καιώματα απεργίας και προστασίας σε περίπτωση 
αδικαιολόγητης απόλυσης.
Τα της πολιτικής ιθαγένειας της Έ νω σης περιέχο- 
νται στο κεφάλαιο «Δικαιώματα των Πολιτών»: ε
δώ περιλαμβάνονται δικαιώματα που προϋπήρχαν 
διάσπαρτα στη ΣΕΕ, όπως το δικαίωμα του εκλέ- 
γειν και εκλέγεσθαι στο ΕΚ ή ακόμα τα δικαιώμα
τα  ελεύθερης κυκλοφορίας και προξενικής προστα
σίας, ενώ προστίθεται επίσης το δικαίωμα στη σω
στή διοίκηση, που δεσμεύει τα όργανα της Έ νω σης 
έναντι των πολιτών της. Τέλος, το κεφάλαιο «Ελευ
θερία» καθιερώ νει σε κοινοτικό επίπεδο το δικαίω
μα σε αμερόληπτη δίκη, την αρχή της αναλογικότη- 
τας των ποινών προς τα  αδικήματα καθώ ς και το 
τεκμήριο αθωότητας.
Μετά την τελική κατάρτιση του κειμένου της Χ άρ
τας, απομένει τώρα να  οριστικοποιηθεί, ποια  θα  εί
ναι η τύχη του. Το ΕΚ, σε ψήφισμα που εξέδωσε 
στις 3 Οκτωβρίου 2000, καλεί τη διακυβερνητική 
Διάσκεψη να  εξετάσει μετά το άτυπο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του Biarritz, το κείμενο του Χάρτη, προ- 
κειμένου να καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης για  
την ενσωμάτωσή του στη Συνθήκη κατά το Ευρωπα
ϊκό Συμβούλιο της Ν ίκαιας στο τέλος του χρόνου: 
αυτό θα επέτρεπε στη Χάρτα να  έχει πλήρως νομι
κό δεσμευτικό χαρακτήρα.

ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

«Το να μιλήσει κανείς για τα αν
θρώπινα δικαιώματα φαντάζει σχε
τικά απλό. Τόσο απλό, ώστε να κιν
δυνεύει να περάσει πολύ εύκολα, κα
θώς αναφέρει ο Victor Hugo, από 
τον χώρο των ιδεών στον χώρο 
των... κοινοτυπιών.

Φοβάμαι λοιπόν ότι θα ακουσθεί 
ως κοινοτυπία αν πω:

-ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα α
ποτελούν το θεμέλιο κάθε Δημοκρα
τίας.

- ότι κάθε άνθρωπος έχει το δι
καίωμα στη ζωή, στην ελευθερία και 
στην ασφάλεια.

- ότι η καταπάτηση των ανθρωπί
νων δικαιωμάτων οδηγεί στη βαρ
βαρότητα, στην φθίση και στην απο
σάθρωση της ανθρώπινης συνείδη
σης.

- ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιού
νται ελεύθεροι και ίσοι απέναντι σε 
δικαιώματα και αξιοπρέπεια.

Όσο όμως είναι εύκολο να μιλά 
κανείς για τα ανθρώπινα δικαιώμα
τα, τόσο δύσκολο είναι να τα ασκεί 
κανείς. Όσο εύκολος είναι ο λόγος 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τόσο 
δύσκολη είναι η πράξη τους. Και αυ
τό γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα - 
και μαζί τους οι δημοκρατικοί θε
σμοί, αφού τα μεν είναι προϋπόθεση 
των δε - κινδυνεύουν αδιάκοπα. 
Κινδυνεύουν αδιάκοπα παρά το γε
γονός ότι αποτελούν κατάσταση 
σύμφωνη με τη λογική φύση του αν
θρώπου. Έτσι, δεν μπορούμε για πα
ράδειγμα να πούμε ότι μια δικτατο
ρία κινδυνεύει. Πέφτει, αλλά δεν 
κινδυνεύει. Απεναντίας, τόσο η Δη
μοκρατία, όσο και τα ανθρώπινα δι
καιώματα κινδυνεύουν από την ίδια 
τους τη φύση, γιατί στην άσκηση και 
στη λειτουργία τους έχουμε όλοι μας 
μερτικό ευθύνης: Κυβέρνηση, Αστυ
νομία, πολίτες.

Πράγματι, πολλοί είναι εκείνοι 
που αποδίδουν στον ίδιο τον άνθρω
πο και σε κανέναν άλλο την ευθύνη 
για την κατάσταση στην οποία έχουν 
περιέλθει οι συνθήκες της ζωής του. 
Αν τα πράγματα είναι έτσι, τότε εύ
κολα εξάγεται το συμπέρασμα ότι 
στο ίδιο το άτομο μεταφέρεται μια 
μεγάλη ευθύνη: πέρα από την ευθύ-
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νη για τα δικά του δικαιώματα και η ευ
θύνη για τα δικαιώματα όλων των άλ
λων. Πρόκειται δηλαδή εδώ για την ηθι
κή πλευρά του θέματος, για το «ηθικά 
δρων» άτομο μέσα στην κοινωνία. Πα
ράλληλα όμως πρόκειται και για την ου
σιαστική πλευρά του θέματος, γιατί ελεύ
θερος άνθρωπος και ανελεύθερη κοινω
νία δεν συμβαδίζουν και δεν συνυπάρ
χουν ποτέ.

Γεννιέται όμως το ερώτημα: γιατί τό
σος λόγος για τα ανθρώπινα δικαιώματα; 
Η ύπαρξή τους εξασφαλίζει τάχα την ιδα
νική και τέλεια κοινωνία;

Γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά ότι η 
τέλεια κοινωνία σαν σκοπός ήταν και πα
ραμένει ουτοπία, ενώ η ιδανική κοινωνί
α σαν ισχυριζόμενη πραγματικότητα ήταν 
και παραμένει ιδεολογία. Δεν υπήρξε και 
δεν υπάρχει καμιά ανθρώπινη κοινωνία 
χωρίς τις ανθρώπινες αδυναμίες. Όποιος 
κόπτεται για μια πραγματική κοινωνία 
χωρίς αδυναμίες και διαφωνίες, αυτός 
δεν πληροφορεί αλλά από-πληροφορεί. 
Όποιος συνηγορεί για μια ιδανική κοινω
νία, αυτός υποπίπτει σε μια ιδεαλιστική 
πλάνη ή νοθεύει την ιστορία. Αυτός πλα- 
νάται ή αποπλανά.

Χρέος μας ωστόσο ήταν και παραμένει 
να πλησιάσουμε όσο γίνεται την ιδανική 
κοινωνία. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει; Από 
πού πρέπει να αρχίσει κανείς;

Η άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμά
των αποτελεί την πρώτη απάντηση. Επι
βάλλεται γι ’ αυτό να επικρατήσει πρωτί- 
στως η αρχή της ισότητας μεταξύ των αν
θρώπων όλου του κόσμου, χωρίς τη διά
κριση φυλής, φύλου, εθνικότητας, επαγ
γέλματος ή ιδιαίτερων συνθηκών της ζω
ής. Μιλώντας για ισότητα εδώ, εννοούμε 
φυσικά την ισότητα των ανθρώπων απέ
ναντι στο νόμο. Δεν εννοούμε σε καμιά 
περίπτωση εξισωτισμό ή ισοπέδωση δι
καιωμάτων και υποχρεώσεων.

Μια τέτοια διακήρυξη προϋποθέτει βέ
βαια, ότι το Δίκαιο και ο Νόμος είναι α
ποτέλεσμα αλληλέγγυας και διανθρώπι
νης συμφωνίας. Με την έννοια αυτή, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα είναι για μας φυ
σικά. Δεν αποτελούν δηλαδή θέμα από

φασης της όποιας πλειοψηφίας, αλλά φυ
σικά και δεδομένα, που ως σύνολο απαρ
τίζουν τον κατάλογο των θετικών κανό
νων Δικαίου.

Απέναντι στην πραγματικότητα αυτή, 
που είναι το απαύγασμα ιστορικής εμπει

ρίας αιώνων, πρέπει να αναλάβουμε τις 
ευθύνες μας με ιδιαίτερη προσοχή. Κυ
βερνήσεις και οργανισμοί που δεν εφαρ
μόζουν την αρχή των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων, ας βρουν ένα σωρό ψέματα 
να τη δικαιολογήσουν. Ένα μόνον δεν 
τους επιτρέπεται να κάνουν: να την αγνο
ήσουν.

Σε ό,τι αφορά τις Αστυνομίες όλου του 
κόσμου, που πρώτες αυτές καλούνται να 
προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώμα
τα και χάριν αυτών υπάρχουν, θα θυμίσω 
μόνον τα λόγια του Λόρδου Άκετον «ότι η 
εξουσία διαφθείρει και η απόλυτη εξουσί
α διαφθείρει απόλυτα».

Την προστασία των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων πρέπει να διαφυλάξουμε «ως 
κόρη οφθαλμού». Χωρίς αυτά η κοινωνί
α μετατρέπεται σε μια ιζηματογενή μάζα 
ανθρώπων, όπου κυριαρχούν οι απελεύ
θεροι, χωρίς πραγματική γνώση, πάθος 
και πόθο για ελευθερία και προκοπή. Και 
μια τέτοια εκμαυλισμένη κοινωνία είναι 
σίγουρο ότι πολύ σύντομα δεν θα μπορεί 
να κρίνει, να διακρίνει και να αυτοπροσ- 
διοριστεί.

Ο 21ος αιώνας βρίσκει τον άνθρωπο

σε μια πορεία προς το άγνωστο και με έ
να νέο θεμελιώδη τύπο μοναξιάς: δεν 
μπορεί να προσδιορίσει με σαφήνεια τον 
εχθρό του όπως έκανε στο παρελθόν με 
τους φεουδάρχες, τον καπιταλισμό, τον 
κομμουνισμό, το κράτος, την γραφειο
κρατία κλπ.

Ανεξάρτητα όμως από τον οποιοδήπο- 
τε «αυριανό εχθρό» - με μεγάλη ίσως πι
θανότητα να ανεβρεθεί αυτός στην πλη
ροφορική, στην τηλεματική ή στην φα- 
σματική κοινωνία - όλοι νομίζω ότι θα 
συμφωνούσαμε σε κάτι: ότι θα θέλαμε 
την κοινωνία μας πιο ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΙ- 
ΝΗ.

Η ανάγκη της κοινωνικής αλληλεγγύης 
γίνεται ολοένα και πιο οφθαλμοφανής, 
μιας και η αναζήτηση μιας ζωής περισσό
τερο συντροφικής, μιας αναδίπλωσης 
δηλαδή προς τον ίδιο μας τον εαυτό, γί
νεται σήμερα και πάλι ένας ΠΟΛΙΤΙΣΜΙ
ΚΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ».

ΟΜΙΛΙΑ ΑΡΧΗΓΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

«Τα δικαιώματα του ατόμου και οι θε
μελιώδεις ελευθερίες, είναι θέμα υψίστης 
σημασίας, γι' αυτό τα δημοκρατικά και 
πολιτισμένα έθνη, σέβονται, κατοχυρώ
νουν και προστατεύουν τα ανθρώπινα δι
καιώματα, με τη θέσπιση εσωτερικού δι
καίου, διεθνών συμβάσεων και συνθη
κών.

Διεθνές κείμενο, όχι απλώς θεμελιώ
δες, αλλά καταστατικό για την προστασί
α των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο 
χώρο της Ευρώπης αποτελεί η Ευρωπαϊ
κή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Αν
θρώπου, η οποία υπογράφηκε στη Ρώμη 
το 1950, από ομάδα Ευρωπαϊκών Κρα
τών. Τέθηκε σε εφαρμογή το 1953 και έ- 
κτοτε προσχώρησαν σ ’ αυτή 41 Ευρωπα
ϊκά Κράτη.

Το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Ευ
ρώπης ύστερα από την Οικουμενική Δια
κήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώ
που, των Ηνωμένων Εθνών, θέλησε να 
συνάψει τη σύμβαση της Ευρώπης για
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την προάσπιση των δικαιωμάτων αυτών 
και των θεμελιωδών ελευθεριών και ότι 
για την κατοχύρωσή τους ίδρυσε την Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων δικαιω
μάτων και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αυ
τών και τέλος, ότι επί 50 χρόνια τα όργα
να αυτά λειτουργούν κανονικά, ανεξαρ
τήτως από την αποτελεσματικότητα ή την 
ορθότητα όλων των επί μέρους αποφάσε- 
ών τους, αποδεικνύει την κορυφαία θέση 
που καταλαμβάνουν τα ανθρώπινα δι
καιώματα μέσα στο χώρο του Ευρωπαϊ
κού πολιτισμού και τις ηθικές, πολιτικές 
και πολιτιστικές αξίες που ενσαρκώνουν 
και που είναι υποχρεωμένοι να αναγνω
ρίζουν, όσοι θέλουν να μετέχουν ουσια
στικά και ειλικρινή στην οικογένεια των 
Ευρωπαϊκών Χωρών και των πολιτισμέ
νων λαών.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα προβάλλο
νται σαν γνώρισμα της πολιτικής στάθ
μης, από όλα τα έθνη και όταν ακόμη η 
διακήρυξη αυτών των αρχών δεν αντα- 
ποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η υπο
κρισία βεβαίως πολλών κρατών είναι 
φαινόμενο θλιβερό, αλλά συγχρόνως α- 
ποδεικνύει την καθολική αναγνώριση 
των βασικών αρχών των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων, ώστε και αυτοί που τα παρα
βιάζουν να προσπαθούν να συγκαλύψουν 
τις παραβιάσεις τους με τις αναληθείς 
διακηρύξεις τους.

Η υποκρισία αποτελεί την τιμή που α- 
ποτίει η αρετή στην κακία.

Δυστυχώς υπάρχει διάσταση μεταξύ 
λόγων και έργων. Υπάρχει απόσταση που 
χωρίζει τους δεοντολογικούς αυτούς κα
νόνες από την πραγματικότητα. Πιστεύω 
όμως, ότι αυτή η απόσταση θα περιορίζε
ται διαρκώς διότι η δύναμη των ιδεών εί
ναι ισχυρότερη από την δύναμη των 
πραγματικών περιστατικών.

Η δύναμη που θα μας ωθήσει σ ' αυτή 
την εξέλιξη είναι η ολοένα βαθύτερη κα
τανόηση της αυτονομίας του ανθρώπου 
και της δημιουργικής του δυνάμεως σε ό
λα τα πεδία.

Ο άνθρωπος γεννήθηκε ελεύθερος και 
δεν πρέπει να λησμονείται ότι η κυρία 
πηγή της δημιουργίας είναι ο ελεύθερος 
άνθρωπος και γι ’ αυτό είναι αναγκαία η 
προστασία της ελευθερίας του μέσα στην 
κοινωνική τάξη, ώστε ακώλυτα να εκ
πληρώσει τον ηθικό και πολιτιστικό προ
ορισμό του.

Επιβάλλεται σε όλους τους ελεύθερους 
δημοκρατικούς λαούς, ως χρέος, η ενί
σχυση όχι μόνο των αρμοδίων Διεθνών 
Οργάνων για την προστασία των ατομι
κών δικαιωμάτων, αλλά και όλων των 
άλλων ομαδικών προσπαθειών για την 
εμβάθυνση και την ολοκλήρωση των δια
κηρύξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
των Ενωμένων Εθνών και της Ενωμένης 
Ευρώπης.

Η προσήλωση των Κυβερνήσεων στα

δικαιώματα του ανθρώπου και στις θεμε
λιώδεις ελευθερίες του, αποτελούν το βά
θρο της Δικαιοσύνης και της Ειρήνης 
στον κόσμο.

Η διατήρησή τους δε στηρίζεται ουσια
στικά σε πολιτικά καθεστώτα αληθώς δη
μοκρατικά. Ενώ ακριβώς το αντίθετο 
συμβαίνει σε ολοκληρωτικά καθεστώτα.

Επισημαίνεται ότι γνώρισμα της πολι
τικής στάθμης όλων των Εθνών αποτελεί 
η ανταπόκρισή τους στις αρχές της οι
κουμενικής διακηρύξεως των δικαιωμά
των του ανθρώπου.

Η Αστυνομία, εξ ορισμού, έχει βασική 
αποστολή την προστασία των ατόμων, 
των δικαιωμάτων και των εννόμων εν 
γένει αγαθών τους. Μέσα στα δημοκρατι
κά πλαίσια λειτουργίας της η Αστυνομία 
καταβάλλει και θα καταβάλλει κάθε προ
σπάθεια εφαρμογής του εσωτερικού δι
καίου και των διεθνών συμβάσεων για 
την προστασία των δικαιωμάτων του αν
θρώπου.

Εργάζεται και θα εργασθεί με ζήλο στη 
σφαίρα ευθύνης της για το σεβασμό και 
την προστασία των ατομικών δικαιωμά
των και των θεμελιωδών διατάξεων».

Μετά τα μηνύματα του Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης και του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας, ο Πρόεδρος 
της Π.ΕΝ.Α.Α. Αστυνόμος Α' κ. Μι- 
χάλης Βετούλης παρουσίασε τους στό
χους της ημερίδας με μια ιδιαίτερα συ
γκροτημένη ομιλία:

«Όπως είναι γνωστό, στην Αστυνομία 
έχει ανατεθεί από την Ελληνική Πολιτεί
α η ευθύνη της διαφύλαξης και προστασί
ας των πολυτιμότερων έννομων αγαθών 
και έχει οριοθετηθεί η αρμοδιότητα και η 
αποστολή της με σαφήνεια από το Σύ
νταγμα και τους Οργανικούς Νόμους που 
διέπουν τη λειτουργία της.

Σύμφωνα με το πλέγμα αυτών των δια
τάξεων, στην κύρια αποστολή της Ελλη
νικής Αστυνομίας ανήκει ασφαλώς η 
προστασία των ατομικών ελευθεριών, 
των ατομικών και κοινωνικών δικαιω
μάτων των Ελλήνων πολιτών και όλων 
των συνταγματικά κατοχυρωμένων δι
καιωμάτων των ατόμων που βρίσκονται 
στην Ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα α
πό φυλή, εθνικότητα, γλώσσα, θρησκευ
τικές ή πολιτικές πεποιθήσεις, οικονομι
κή ή κοινωνική κατάσταση.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα 
σύμφυτο αγαθό που γεννιέται με τη ζωή. 
Είναι αδιαίρετα και δεν ιεραρχούνται. 
Είναι ριζωμένα σε πανανθρώπινες πε
ποιθήσεις για την ανθρώπινη αξιοπρέ
πεια και δικαιοσύνη και η ανάγκη των 
ανθρώπων να τα απολαμβάνει είναι πα
γκόσμια και καθολική. Είναι κοινωνικές 
αξίες, ιδεώδη, που προβάλλονται σαν 
κραυγαλέο αίτημα ή ενέργημα, σαν μήνυ
μα, κήρυγμα ή μάθημα και αξιώνουν την 
πραγμάτωσή τους σε συγκεκριμένους

κοινωνικούς θεσμούς.
Η προστασία των ανθρωπίνων δι

καιωμάτων και ελευθεριών, εξασφαλίζε
ται τόσο με τις βασικές συνταγματικές 
διατάξεις, όσο και από μια σειρά άλλων 
νόμων με τους οποίους έχουν κυρωθεί ή 
ενσωματωθεί σχετικές διεθνείς συμβά
σεις. Αποτελούν δηλαδή διεθνή και όχι 
μόνο εσωτερική υπόθεση των Κρατών.

Ειδικότερα, με τη θεμελιώδη συνταγ
ματική διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 που 
ορίζει ότι: «Ο σεβασμός και η προστασί
α της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την 
πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας», 
καθιερώνεται η ανθρωποκεντρική θεώ
ρηση του Κράτους.

Όμως τα ανθρώπινα δικαιώματα, πα
ρά τη νομική τους κατοχύρωση και από 
διεθνή όργανα και διεθνείς συμβάσεις, ε
ξακολουθούν να παραβιάζονται και η 
προστασία τους καθημερινά τίθεται υπό 
αμφισβήτηση. Οι ελευθερίες των πολιτών 
καθημερινά δοκιμάζονται και ο σεβα
σμός ή η παραβίασή τους εξαρτάται από 
τους πρακτικούς χειρισμούς των δημοσί
ων οργάνων και ιδιαίτερα των αστυνομι
κών.

Η Αστυνομία, ένας από τους θεσμούς - 
συνιστώσες της Δημοκρατίας, στοχεύει 
στην εξασφάλιση των ατομικών ελευθε
ριών και στην προστασία των δικαιωμά
των των πολιτών, ενώ κανένα πολιτικό 
σύστημα δεν θα μπορούσε να παραβλέψει 
τη δημόσια τάξη.

Η έννοια της δημόσιας τάξης στις σύγ
χρονες κοινωνίες περιλαμβάνει τη συνύ
παρξη επιταγών, που αποσκοπούν στην 
άμυνα του κοινωνικού συνόλου, αλλά και 
στην, μέσα σε νομικά πλαίσια, απόλαυση 
των ατομικών ελευθεριών.

Π σχέση μεταξύ της δημόσιας τάξης 
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι 
στενή και αλληλένδετη. Συχνά όμως, τα 
όρια μεταξύ της αναγκαιότητας της δημό
σιας τάξης και της προστασίας των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων συγχέονται, με 
αποτέλεσμα η ευαισθησία των πολιτών 
να εκδηλώνεται συνήθως σε κάθε περί
πτωση προσβολής των ατομικών δικαιω
μάτων και ελευθεριών τους ενώ οι αστυ
νομικοί να ευαισθητοποιούνται περισσό
τερο όταν απειλείται η δημόσια τάξη.

Από την άλλη μεριά, είναι αλήθεια ότι 
οι πολίτες αντιδρούν συχνά σε περιορι
στικούς ή απαγορευτικούς κανόνες συ
μπεριφοράς. Και ο πιο ιδεώδης δημοκρά
της δυστροπεί, πολλές φορές, στην υπό
δειξη του πιο ταπεινού αστυνομικού.

Συνακόλουθα, τα άτομα και κατ ’ επέ
κταση και οι κοινωνικές ομάδες αντιμε
τωπίζουν δύο αντίρροπες τάσεις που έ
χουν να κάνουν με την υποχρέωση προς 
υπακοή και τον πόθο για αυτονομία, ενώ 
οι συντεταγμένες εξουσίες της Πολιτείας 
στοχεύουν ακριβώς στην εξισορρόπηση 
αυτών των αντιτιθέμενων τάσεων.
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Χρειάζεται επομένως ένας εύστοχος 
συνδυασμός κρατικών εξουσιών, που υπα
γορεύεται από την ανάγκη διασφάλισης 
της κοινωνικής γαλήνης, χωρίς να προ
σβάλλονται οι ατομικές ελευθερίες. Πρέ
πει να βρεθεί το σχοινί της ισορροπίας, ώ
στε και η εξουσία να ασκείται κατά τρόπο 
θετικό και η καλή εικόνα προς το κοινό να 
διατηρείται. Η επιβολή του νόμου να μην 
είναι αυτοσκοπός, αλλά το μέσον εξασφά
λισης της δικαιοσύνης προς όλους αδια
κρίτως.

Εμείς από τη πλευρά μας έχουμε εκ- 
φράσει, κατ ’ επανάληψη, την πλήρη και 
αυτονόητη αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε 
αυθαίρετη καταχρηστική ή άστοχη ενέρ
γεια οποιουδήποτε αστυνομικού, η οποία 
στρέφεται σε βάρος των ατομικών δι
καιωμάτων και των ελευθεριών του πο
λίτη, επισηραίνοντας ταυτόχρονα ότι η 
κοινωνική αναγνώριση του αστυνομικού 
έργου συνδέεται άρρηκτα με τον τρόπο ά
σκησής του.

Βεβαίως, ο αστυνομικός θεσμός δέχε
ται εύκολα κριτική. Τόσο για τη δράση, ό
σο και για τη μη δράση. Τόσο για τη 
σκληρότητα, όσο και για τη χαλαρότητα. 
Η Αστυνομία παρουσιάζεται ως ο μονα
δικός φορέας επίσημου κοινωνικού ελέγ
χου, ως ο αποκλειστικός υπεύθυνος για 
κάθε καταλυτική - βίαιη ενέργεια. Η ευ
θύνη άλλων στη λήψη κρίσιμων αποφά
σεων, η κοινωνική ευθύνη στην πρόλη
ψη, αλλά ακόμη και η προσωπική ευθύνη 
παραγνωρίζονται και αποσιωπούνται.

Η ταύτιση περαιτέρω των αστυνομικών 
με τη βία, την καταστολή και τον αυταρχι- 
σμό είναι αυτονόητο ότι δημιουργεί πά- 
μπολλα προβλήματα. Μεμονωμένες πά
ντως περιπτώσεις και καταγγελίες για κα
κομεταχείριση πολιτών σε καμία περί
πτωση δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν 
αρνητικά ούτε φυσικά να αλλοιώσουν το 
δεδομένο δημοκρατικό προσανατολισμό 
της Αστυνομίας και των αστυνομικών. 
Άλλωστε, τέτοια περιστατικά δεν αποφεύ
γονται σε καμία Αστυνομία του κόσμου.

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί 
ότι και οι πολίτες οφείλουν να συνειδητο
ποιήσουν ότι η Αστυνομία είναι θεσμός 
της δημοκρατίας, όπως προαναφέρθηκε, 
και ότι είναι άδικο και επικίνδυνο συγ
χρόνως να της καταλογίζουμε επιλεκτικά 
συμπτώματα και ασθένειες που διατρέ
χουν πολλούς από τους θεσμούς μας.

Η Αστυνομία όμως, για την περιφρού
ρηση της έννομης τάξης, την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ε
φαρμογή των νόμων προς κάθε κατεύ
θυνση με αντικειμενικότητα και αμερο- 
ληψία και γενικά για την αποτελεσματική 
εκπλήρωση του πολύμοχθου και πολυσχι
δούς έργου της, έχει ανάγκη της συνεργα
σίας του κοινού, ιδιαίτερα σε μία κοινω
νία όπου η σύγκρουση συμφερόντων εί
ναι υπαρκτή και η βία ως μέσο επίλυσης

διαφορών διευρύνεται συνεχώς, το οργα
νωμένο έγκλημα κατακτά όλο και μεγα
λύτερο έδαφος και ο εγκληματίας γίνεται 
όλο και πιο σύγχρονος και μεθοδικός.

Ο αστυνομικός πρέπει να λειτουργεί ε
νταγμένος και αυτός μέσα στο κοινωνικό 
πλαίσιο. Είναι αναγκαία η συνάρθρωσή 
μας με την κοινωνία και η συμπόρευσή 
μας στο δρόμο μιας προσπάθειας για 
διεύρυνση των δημοκρατικών μας θε
σμών. Ο αστυνομικός πρέπει να είναι μέ
τοχος και συμμέτοχος στο κοινωνικό γί
γνεσθαι, για να γίνει αποδεκτός από την 
ανοικτή κοινωνία. Πρέπει να κερδίσει 
την έγκριση και το σεβασμό, αλλά πρέπει 
και να διατηρήσει το νόμο και τη τάξη. 
Το δίπολο, στο οποίο είναι αναγκασμένος 
να κινείται είναι: προστάτης του κοινού 
και όργανο του νόμου.

Όσο, εντωμεταξύ, η προσωπικότητα ε
νός αστυνομικού ανταποκρίνεται σε υψη
λότερες προδιαγραφές παιδείας, ικανότη
τας, γνώσεων και ήθους, τόσο και το γενι
κότερο τοπίο της Αστυνομίας αυτοκαθά- 
ρεται και το έργο της γίνεται συγχρόνως 
περισσότερο φιλικό στο πολίτη. Περισσό
τερο αποδοτικό και αποτελεσματικό.

Το ότι φυσικά οι αστυνομικοί είναι και 
αυτοί φορείς συνταγματικών δικαιωμά
των συνήθως ξεχνιέται. Οι τιθέμενοι δε 
για το αστυνομικό προσωπικό περιορι
σμοί είναι κατανοητοί και δικαιολογού
νται μόνο στο μέτρο που συνδέεται άμεσα 
και όσο εξυπηρετούν την αποστολή της 
Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ δεν μπο
ρούν, σε καμία περίπτωση, να αναιρούν, 
στην ουσία, τα ατομικά συνταγματικά 
τους δικαιώματα και την έκταση εφαρμο
γής τους. Και είναι βέβαιο ότι μόνο ένας 
ασφαλής αστυνομικός εξασφαλίζει και 
την ασφάλεια του πολίτη. Με άλλες λέ
ξεις η κατοχύρωση των δικαιωμάτων 
μας, εγγυάται ευθέως τις ελευθερίες των 
συμπολιτών μας.

Τελικά, ούτε ανθρώπινα δικαιώματα 
νοούνται χωρίς δημόσια τάξη, ούτε η τε
λευταία χωρίς κατοχύρωση των ανθρω
πίνων δικαιωμάτων θα είχε νόημα, ενώ 
σε μια δημοκρατική κοινωνία, δεν πρέπει 
να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τάξης

και ελευθερίας αλλά σλληλοκάλυψη. Και 
η δημόσια τάξη να αγκαλιάζει τα ανθρώ
πινα δικαιώματα, αλλά και η απόλαυση 
αυτών, χάριν των οποίων λειτουργεί η 
δημόσια τάξη, να μη διαταράσσει την ο
μαλή κοινωνική συμβίωση.

Η επιθυμία δηλαδή, για το δίκαιο και 
την τάξη και τη διασφάλιση συνθηκών α
πρόσκοπτης κοινωνικής συμβίωσης από 
το ένα μέρος, και ο απόλυτος σεβασμός 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το 
άλλο, ανταποκρίνεται στην ίση απαίτηση 
του κοινού για αποτελεσματικότητα της 
αστυνομίας και επιβολή αστυνομικών πε
ριορισμών. Αλλά όμως, δεν έχει τόσο με
γάλη σημασία, τί εικόνα και ποια γνώμη 
έχουμε σχηματίσει εμείς για τους εαυτούς 
μας και το Σώμα που υπηρετούμε και 
πώς κατανοούμε τη λειτουργία του, αλλά 
πώς μας βλέπουν και τί γνώμη έχουν 
σχηματίσει οι άλλοι για μας και τη λει
τουργία της Ελληνικής Αστυνομίας».

Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί των εκ
προσώπων των κομμάτων και αμέσως 
μετά άρχισαν οι εργασίες της ημερίδας, 
την οποία διεύθυνε με επιτυχία ο 
συνταγματολόγος κ. Ανδρέας Δημητρό- 
πουλος.

Στη συνέχεια μίλησαν κατά σειρά:
- Ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Ευάγγ. 

Βενιζέλος, καθηγητής Συνταγματικού 
Δικαίου στη Νομική Σχολή Θεσ/νίκης.

- Ο βουλευτής κ. Προκοπής Παυλό- 
πουλος, καθηγητής Δημοσίου Δικαίου 
της Νομικής Σχολής Αθηνών.

- Ο κ. Γιώργος Καμίνης, Βοηθός του 
Συνηγόρου του Πολίτη.

- Η κα Αλίκη Γιωτοπούλου - Μαρα- 
γκοπούλου, καθηγήτρια Εγκληματολο
γίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

- Ο κ. Γιάννης Πανούσης, καθηγητής Ε
γκληματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών,

- Ο κ. Στυλιανός Περράκης, αναπλ. 
Καθηγητής Διεθνών Θεσμών του Πα
ντείου Πανεπιστημίου, και

- Ο κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος, αν. 
καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της 
Νομικής Σχολής Αθηνών.

Οι εισηγητές κάλυψαν σφαιρικά το 
θέμα και αναφέρθηκαν τόσο στον αστυ
νομικό ως υποκείμενο ανθρωπίνων δι
καιωμάτων, όσο και για την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέ
ρους της Αστυνομίας. Κατά τις εργασίες 
της ημερίδας αναπτύχθηκε προβληματι
σμός υψηλού επιπέδου, ο οποίος θα άξι
ζε να δει συνολικά το φως της δημοσιό
τητας. Επειδή όμως αυτό για πραγματι
κούς λόγους δεν είναι εφικτό, το περιο
δικό μας επιφυλάσσεται στο μέλλον να 
σας καταστήσει κοινωνούς του σύνολου 
του προβληματισμού για το τόσο ευαί
σθητο αυτό θέμα. □

Επιμέλεια: 
Αστυν. Β' Κων. Δανούσης
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

0 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 
ΤΟΥ «ΟΧΙ»

Μ Μ Μ χ

ιδιαίτερη λαμπρότητα 
|ηκε και φέτος σε όλες 
Ινομικές Υπηρεσίες η 
frau «ΟΧΙ».

Επίκεντρο των εορταστικών 
εκδηλώσεων ήταν η Θεσσαλο
νίκη, που γιόρτασε ταυτοχρό- 
νως την απελευθέρωσή της και 
τον πολιούχο της Μεγαλομάρ
τυρα Αγιο Δημήτριο.

Την 25η Οκτωβρίου έγινε η 
λιτάνευση της ιερής εικόνας 
και των Σεπτών Λειψάνων του 
Αγίου Δημητρίου και της Ιεράς 
Εικόνας της Παναγίας. Στη λι
τανεία συμμετείχε και το Τμή
μα Μουσικής της Γ. Α.Δ. Θεσ
σαλονίκης.

Την 26η Οκτωβρίου εψάλη 
δοξολογία στον Ιερό Ναό του Α
γίου Δημητρίου και την επόμενη 
ημέρα πραγματοποιήθηκε παρέ
λαση της μαθητιώσας νεολαίας.

Την 28η Οκτωβρίου η Ελλη
νική Αστυνομία συμμετείχε 
στην καθιερωμένη στρατι
ωτική παρέλαση με πεζοπόρα 
τμήματα Δοκίμων Αξιωματι

κών και Αστυφυλάκων, μηχα
νοκίνητο τμήμα μοτοσυκλετών 
και αυτοκινήτων καθώς και το 
Τμήμα Μουσικής της Γ.Α.Δ. 
Θεσσαλονίκης.

Στις εκδηλώσεις παρέστη
σαν ο Πρόεδρος της Δημοκρα
τίας κ. Κωνσταντίνος Στεφα- 
νόπουλος, ο Παναγιότατος 
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 
κ.κ. Παντελεήμων Β’, οι Υ
πουργοί Εθνικής Άμυνας κ. Ά- 
κης Τσοχατζόπουλος και Μα
κεδονίας - Θράκης κ. Γεώργιος 
Πασχαλίδης, ο Αρχηγός της Α
ξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. 
Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο 
Αρχηγός του Συνασπισμού κ. 
Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, 
η ηγεσία των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων 
Ασφαλείας, ο Νομάρχης Θεσ
σαλονίκης κ. Κωνσταντίνος 
Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης κ. Βασίλειος 
Παπαγεωργόπουλος, βουλευ
τές, εκπρόσωποι προξενικών, 
δικαστικών και τοπικών φορέ
ων της πόλης.

Την Ελληνική Αστυνομία 
εκπροσώπησε ο Αρχηγός Α

ντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γε- 
ωργακόπουλος. Επίσης, παρέ
στησαν ο Γενικός Επιθεωρη
τής Αντιστράτηγος κ. Κων. 
Οικονόμου, ο Γεν. Αστυν. 
Δ/ντής Θεσ/νίκης Υποστράτη
γος κ. Ιωάν.Παναγόπουλος, ο 
Γ.Α.Δ. Περ. Κεντρικής Μακε
δονίας Υποστράτηγος κ. Αθαν. 
Γκίτσας, ο Υποδ/ντής και οι 
Δ/ντές των Δ/νσεων της Γ.Α.Δ. 
Θεσ/νίκης, καθώς και ο Δ/ντής 
της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Στο Αρχηγείο της Ελληνικής

Αστυνομίας, παρουσία του Υ- 
παρχηγού του Σώματος Αντι
στράτηγου κ. Γεωργίου Πλά
κα,ανωτάτων και ανωτέρων α
ξιωματικών και πολλών αστυ
νομικών και πολιτικών υπαλ
λήλων, τον πανηγυρικό εκφώ
νησε ο Τμηματάρχης της 
Δ/νσης Προσωπικού Αστυν. 
Δ/ντής κ. Παν. Μπρέκης, ο ο
ποίος αναφέρθηκε στο νόημα 
του διαχρονικού αγώνα των 
Ελλήνων και των θυσιών τους 
στο βωμό της ελευθερίας.
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Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΜΑΣ 

ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ

Στις 20 Οκτωβρίου η Ελλη
νική Αστυνομία εόρτασε τη 
μνήμη του Προστάτη Αγίου 
της, Μεγαλομάρτυρα Αρτεμί
ου, με εκδηλώσεις στις Αστυ
νομικές Υπηρεσίες όλης της 
χώρας.

Στην εορταστική δοξολογία 
που έγινε στην Αθήνα, στις 
Σχολές της Ελληνικής Αστυνο
μίας, χοροστάτησε ο Μητρο
πολίτης Σάμου και πρώην προ
ϊστάμενος της Θρησκευτικής 
Υπηρεσίας του Σώματος κ.κ. 
Ευσέβιος.

Παρέστησαν, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας κ. Κωνστα
ντίνος Στεφανόπουλος, ο Υ
πουργός Δημοσίας Τάξεως κ. 
Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο Γενι
κός Γραμματέας του Υπουρ
γείου κ. Δημήτριος Ευσταθιά- 
δης, ο Αρχηγός του Σώματος 
Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γε- 
ωργακόπουλος, ο Υπαρχηγός 
Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος 
Πλάκας, πολλοί ανώτατοι και 
ανώτεροι αξιωματικοί και Δό
κιμοι των Αστυνομικών Σχο
λών.

Παρόμοιες εκδηλώσεις πρα
γματοποιήθηκαν στη Θεσσα
λονίκη (φωτογραφία πάνω δε
ξιά) και στις έδρες των Αστυ
νομικών Δ/νσεων σε όλη την 
Ελλάδα, οι οποίες συνδυάστη
καν και με εθελοντική αιμοδο
σία για την ενίσχυση της Τρά
πεζας Αίματος της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

Με ευλάβεια γιορτάστηκε 
και φέτος η μνήμη των Παμ- 
μεγίστων Ταξιαρχών στον ο
μώνυμο Ιερό Ναό της Αστυνο
μικής Ακαδημίας. Την παρα
μονή τελέστηκε εσπερινός και 
ακολούθησε περιφορά της Ιε- 
ράς εικόνας, ενώ την ημέρα 
της εορτής τελέστηκε πανηγυ
ρική Θεία Λειτουργία.
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΕΩΝ 
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Την 22.10.2000 πραγματο
ποιήθηκε στα ανά την επικρά
τεια Τμήματα Δοκ. Αστυφυλά
κων η τελετή ονομασίας - απο
νομής πτυχίων 2.167 συνολικά 
νέων Αστ/κων της 4ης εκπαι
δευτικής σειράς 1998 - 2000.

Η τελετή του Τ.Δ.Α. Αμυ- 
γδαλέζας πραγματοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις της Σχολής 
Αξιωματικών και παραβρέθη
καν ο Γενικός Γραμματέας του 
ΥΔΤ κ. Δημήτριος Ευσταθιά- 
δης, ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. 
Ιωάννης Γεωργακόπουλος, ο 
Υπαρχηγός του Σώματος Αντι
στράτηγος κ. Γεώργιος Πλά
κας, ο Διευθυντής της Αστυνο
μικής Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. 
Σπυρίδων Δράκος, ανώτατοι 
και ανώτεροι αξιωματικοί, α
ντιπροσωπείες Σχολών, καθη
γητές και πλήθος συγγενών των 
νεοεξερχομένων Αστυφυλά
κων. Την ημερήσια διαταγή εκ
φώνησε ο Διοικητής της Σχο
λής Αστυφυλάκων Ταξίαρχος 
κ. Αντώνιος Πιέρρος.

Παρόμοιες εκδηλώσεις έγι
ναν και στα υπόλοιπα Τμήματα 
Δοκίμων Αστυφυλάκων στα 
Γρεβενά, την Κομοτηνή, στο 
Διδυμότειχο, στο Ρέθυμνο, 
στην Καρδίτσα και στη Σητεία.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΓΟΥ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Ο Αρχηγός Αστυνομίας της 
ΝΚτίδυ Αφρικής επισκέφθηκε 
στις αρχές Νοεμβρίου στο γρα
φείο fou, τον Υπαρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγο κ. Γεώργιο Πλάκα, 
συνοδευόμενος από τον επικε
φαλής της εγκληματολογικής 
Υπηρεσίας της χώρας του 
Johan De Beer, προερχόμενοι 
από τη Ρόδο, όπου συμμετείχαν 
στο παγκόσμιο συνέδριο της I- 
ντερπόλ.

Ο Νοτιοαφρικανός Αρχηγός 
Αστυνομίας έδειξε ιδιαίτερο εν
διαφέρον για θέματα Τροχαίας 
και ο Δ/ντής Τροχαίας Ταξίαρ
χος κ. Νικηφόρος Τζατζάκης 
τον ενημέρωσε σχετικά.

800 Αστυνομική Επιθεώρηση - Δεκέμβριος 2000



Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ 

ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΠΑ

Τους καλύτερους τροχονό
μους και οδηγούς του 1999 
βράβευσε η ΕΛΠΑ, συνεχίζο
ντας μια παράδοση 37 ετών.

Την τελετή, που πραγματο
ποιήθηκε στα νέα εντευκτήρια 
της ΕΛΠΑ, τίμησαν με την πα
ρουσία τους ο Υφυπουργός 
Μεταφορών κ. Αλέξανδρος 
Βούλγαρης, ο Γεν. Γραμματέ- 
ας/ΥΔΤ κ. Δημ. Ευσταθιάδης, 
ο Νομάρχης Ανατ. Αττικής κ. 
Δημήτριος Φράγκος, ο Αρχη
γός της Ελλην. Αστυνομίας Α
ντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γε- 
ωργακόπουλος, ο Υπαρχηγός 
του Σώματος Αντιστράτηγος κ. 
Γεώργιος Πλάκας, ο Δ/ντής 
της Δ/νσης Τροχαίας του Αρ
χηγείου Ταξίαρχος κ. Νικηφό
ρος Τζατζάκης, ο Δ/ντής της 
Δ/νσης Τροχαίας Αττικής Τα
ξίαρχος κ. Θεόδ. Κουφογιάν- 
νης, ο Δήμαρχος Ιτέας κ. Αρι
στείδης Παπαλαιός κ.ά.

Στο χαιρετισμό του ο Πρόε
δρος της ΕΛΠΑ κ. Βασίλειος 
Δεσποτόπουλος μεταξύ άλλων 
τόνισε ότι «η αρμονική συμβί
ωση του επαγγελματία οδηγού, 
του τροχονόμου και του οδη
γού Ι.Χ. είναι και πρέπει να πα- 
ραμείνει ο πρώτος στόχος ό
λων μας...»

ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΠΟΛΩΝΟΥ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο Υπαρχηγός της Πολωνι
κής Αστυνομίας Στρατηγός 
Wladyslaw Padlo και μέλη της 
πολωνικής πρεσβείας στην Α
θήνα επισκέφθηκαν τον Υπαρ- 
χηγό της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο 
Πλάκα, και σε συνάντηση που 
έγινε παρουσία και των, Υπο
στρατήγου Φ. Νασιάκου, Τα
ξιάρχου Νικ. Τασιόπουλου, 
Ταξιάρχου Β. Κωνσταντινίδη 
και Ταξιάρχου Κ. Πάλλα, έγι
νε ανταλλαγή απόψεων για α
στυνομικά θέματα που ενδια
φέρουν τις δύο χώρες.

Παίρνοντας το λόγο ο Γεν. 
Γραμματέας/ΥΔΤ, κ. Ευστα
θιάδης τόνισε πως: «Η εκδή
λωση της ΕΛΠΑ τιμά τους αν
θρώπους που ρυθμίζουν την 
κυκλοφορία, για να κινούμα
στε όλοι εμείς άνετα μέσα στη 
ζούγκλα της Αττικής...»

Τέλος, ο Αρχηγός του Σώμα
τος ευχαριστώντας τον Πρόε
δρο και τα στελέχη της ΕΛΠΑ 
που είχαν τη σκέψη να βρα
βεύσουν για μια ακόμη φορά 
τροχονόμους της Αστυνομίας, 
τόνισε χαρακτηριστικά:

«Γνωρίζω ότι η αρετή, κατά 
κανόνα, ατυχώς είναι χωρίς α
νταπόδοση, χωρίς αναγνώριση. 
Τα παραδείγματα της καθημε

ρινής ζωής, όπου η αρετή τιμά- 
ται είναι αραιά. Η ΕΛΠΑ είναι 
ένα από τα παραδείγματα αυ
τά. Η ίδια προσφέρει τις υπη
ρεσίες της στους έχοντες ανά
γκη οδηγούς στα οδικά δίκτυα 
και όχι μόνον. Έχει άμεση α
ντίληψη και ορθή κρίση των ό
σων συμβαίνουν επί της α
σφάλτου. Εκτιμώ ότι όλα αυτά 
οδηγούν στις εκδηλώσεις αυ
τές με τις γνωστές και αυτονό
ητες θετικές συνέπειες».

Οι καλύτεροι τροχονόμοι και 
οδηγοί του 1999, που προτάθη- 
καν από την Ελληνική Αστυ
νομία, τον ΟΑΣΑ, τον ΗΛ- 
ΠΑΠ, τον ΗΣΑΠ και το ΣΑΤΑ, 
και βραβεύτηκαν από την ΕΛ

ΠΑ είναι οι: Παναγιώτης Τζώ- 
λος ως ο καλύτερος τροχονό
μος της Αττικής, Άρτεμη Μα- 
λιώρα ως η καλύτερη τροχονό
μος Αττικής, Νικόλαος Μα- 
ντής ως ο καλύτερος τροχονό
μος της περιφέρειας, Γεωργία 
Γεωργοπούλου ως η καλύτερη 
τροχονόμος της περιφέρειας, η 
οικογένεια του εκλιπόντος 
Χρήστου Παπαθανασίου ως 
καλύτερου οδηγού ΟΑΣΑ, ο 
Ιωάννης Παπανδρέου ως ο κα
λύτερος οδηγός ΗΛΠΑΠ, ο 
Ευάγγελος Χειμώνας ως ο κα
λύτερος οδηγός ΗΣΑΠ και ο 
Διονύσιος Ανδρεόλας ως ο κα
λύτερος οδηγός ταξί.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«ΔΑΙΔΑΛΟΣ»

Πραγματοποιήθηκε πρό
σφατα το σεμινάριο «Δαίδα
λοι;» με θέμα τη διενέργεια 
διαβατηριακών ελέγχων σύμ
φωνα με το κεκτημένο Σέγκεν 
στα εναέρια εξωτερικά σύνο
ρα (αεροδρόμια) για την αντι
μετώπιση της παράνομης με
τανάστευσης των οργανωμέ
νων κυκλωμάτων λαθροδια- 
κίνησης και της διασυνορια
κής εγκληματικότητας, τα 
πρακτικά προβλήματα που 
προκύπτουν και τους τρό
πους αντιμετώπισής τους.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν 
σαράντα αξιωματικοί της Ελ
ληνικής Αστυνομίας και αντι
πρόσωποι από την Αυστρία, 
την Γερμανία, Δανία, Φιλαν
δία, Ισπανία, Ολλανδία, Πορ
τογαλία, Αλβανία, Βουλγαρί
α, Ρουμανία, Κύπρο, FYROM 
και Τουρκία.

Ο Διευθυντής της Δ/νσης 
Αστυν. Συνεργασίας Ταξίαρ- 
χος κ. Νικόλαος Τασιόπουλος 
στην ομιλία του τόνισε μεταξύ 
άλλων ότι:

«Οι στόχοι της Ε.Ε. μπο
ρούν να επιτυγχάνονται καλύ
τερα με κοινή δράση παρά με
μονωμένα. Γι’ αυτό το λόγο υ
πήρξε η έγκριση μέχρι τώρα 
κοινής δράσης σε πέντε τομείς 
αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως για τη θέσπι
ση πολυετών προγραμμάτων: 

α. Για θέματα ασύλου, μετα
νάστευσης, εξωτερικών συνό
ρων και εγγράφων ταυτότητας.

β. Για τις ανταλλαγές, την 
εκπαίδευση και τη συνεργασί
α μεταξύ των Αρχών επιβολής 
του Νόμου σχετικά με την 
πρόληψη και την καταπολέμη
ση της τρομοκρατίας και της 
παράνομης διακίνησης ναρ
κωτικών.

γ. Για τις ανταλλαγές μετα
ξύ των υπευθύνων αναφορικά 
με την καταπολέμηση της ε
μπορίας ανθρώπων και της σε
ξουαλικής εκμετάλλευσης των 
παιδιών.

δ. Για θέματα διεθνικής ορ
γανωμένης εγκληματικότητας.

ε. Για τη συνεργασία στον 
τομέα εγγράφων ταυτότητας».

Ο Υπαρχηγός της Αστυνομίας του Ιράν Ali Ansary, περί τα τέλη Οκτωβρίου επισκέφθηκε στο 
γραφείο του τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο Πλάκα, όπου συ
ζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις επάνω σε υπηρεσιακά θέματα.

Χρήσιμη ήταν η συζήτηση γύρω από θέματα λαθρομετανάστευσης και συνοριακής Αστυνομίας, 
γιατί και το Ιράν αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα, ιδίως με το Αφγανιστάν και του Πακιστάν.

Στη συζήτηση παραβρέθηκαν αξιωματούχοι της Ιρανικής Αστυνομίας και ο Δ/ντής Δημόσιας Α
σφάλειας Υποστράτηγος κ. Φώτιος Νασιάκος.
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16η ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Λειτούργησε πρόσφατα η 
Ι^Λάιεθνής Έκθεση Τουρι- 
AMi<Philoxenia 2000» στην 
ΜοΛηιμμετείχε και το Τμή
μα Τουριστικής Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης με δικό του 
πληροφοριακό κέντρο. Σκο
πός της συμμετοχής ήταν η ε
ξυπηρέτηση και παροχή πλη
ροφοριών στους αλλοδαπούς 
και ημεδαπούς επισκέπτες της 
Έκθεσης.

Στο χώρο της πληροφορια
κού κέντρου προβαλλόταν βί
ντεο με τη δραστηριότητα του 
Τμήματος Τουριστικής Αστυ
νομίας, είχε εκτεθεί φωτογρα
φικό υλικό και γινόταν διανο
μή πληροφοριακών εντύπων 
με τουριστικό περιεχόμενο.

Με την ευκαιρία της έναρ
ξης της Έκθεσης πραγματο
ποιήθηκε μικρή δεξίωση στην 
οποία μεταξύ άλλων παρα
βρέθηκαν ο Γεν. Αστυν. 
Δ/ντής Θεσσαλονίκης Υπο
στράτηγος κ. Ιωάννης Πανα- 
γόπουλος, Ο Γεν. Αστυν. 
Δ/ντής Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας Υποστράτηγος κ. 
Αθανάσιος Γκίτσας, ο Υ- 
ποδ/ντής της Γ.Α.Δ. Θεσσαλο
νίκης Ταξίαρχος κ. Κωνσταντί
νος Καλαμπαλίκης, οι Διευθυ
ντές των Δ/νσεων της Γ.Α.Δ. 
Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι 
της νομαρχιακής και τοπικής 
αυτοδιοίκησης, των στρατιω
τικών Αρχών της πόλης και εκ
πρόσωποι του Ε.Ο.Τ.

ΚΥΠΡΙΟΙ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αντιπροσωπεία Κυπρίων 
αστυνομικών με επικεφαλής 
τον Αστυν. Δ/ντή Λάρνακας 
κ. Δημητράκη Γεωργιάδη, 
επισκέφθηκαν πρόσφατα το 
Παράρτημα Θεσσαλονίκης 
της Σχολής Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης. Ο 
τής του Παραρτήματος επέ
δωσε στον επικεφαλής των 
Κυπρίων συναδέλφων ανα
μνηστική πλακέτα με το έμ
βλημα της Σχολής και ανα
μνηστικά δώρα.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Το Θέατρο «Όραμα» έδωσε 
την παιδική παράσταση «Δαί
δαλος και Ίκαρος» για τα παι
διά του προσωπικού της Γ.Α.Δ. 
Θεσ/νίκης. Οι μικροί θεατές εί
χαν την ευκαιρία να προσεγγί
σουν από μια ιδιαίτερη πλευρά 
την Ελληνική Μυθολογία. Ο 
Δ/ντής της Άμεσης Δράσης 
Θεσ/νίκης Ταξίαρχος κ. Βασί
λειος Παπανίκος ως εκπρόσω
πος του Γ εν. Αστυν. Δ/ντή επέ
δωσε στο Θιασάρχη κ. Κώστα 
Πρέκα αναμνηστική πλακέτα 
με το έμβλημα του Σώματος, 
για την προσφορά του.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ

,» ,ΜΤί-ϊ

t
.JTIN0MW
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι σπουδαστές της 4ης Εκ
παιδευτικής Σειράς της Σχολής 
Εθνικής Ασφάλειας με επικε
φαλής τον Αστυν. Υποδ/ντή κ. 
Αργύριο Νέζη πραγματοποίη
σαν εκπαιδευτικές επισκέψεις:

- Στα Ναυπηγεία Σκαραμα- 
γκά, όπου τους υποδέχθηκε ο 
Διευθυντής των Ναυπηγείων ο 
οποίος τους ξενάγησε στους 
χώρους και στις εγκαταστάσεις 
των Ναυπηγείων και τους ενη
μέρωσε για την οργάνωση, τη 
λειτουργία και την αποστολή 
τους.

- Στο Μουσείο Τηλεπικοινω
νιών του Ο.Τ.Ε, όπου τους υ
ποδέχθηκε ο προϊστάμενος του 
Μουσείου και τους ενημέρωσε 
για την εξέλιξη της τηλεπικοι
νωνιακής τεχνολογίας από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Οι 
σπουδαστές ξεναγήθηκαν 
στους χώρους του Μουσείου 
και στο τέλος της επίσκεψης α- 
ντηλλάγησαν αναμνηστικά δώ
ρα.

- Στην Πελοπόννησο όπου 
ξεναγήθηκαν επί τριήμερο 
στον ατμοηλεκτρικό σταθμό 
της Μεγαλούπολης, στην 120 
Πτέρυγα Εκπαιδεύσεως Αέ- 
ρος, στην Α.Δ. Μεσσηνίας, 
στα Σπήλαια Δυρού, στο Μυ- 
στρά, στην Α.Δ. Λακωνίας, 
στην αρχαία Ολυμπία και στην 
117 Πτέρυγα Μάχης και το Κέ
ντρο Αεροπορικής Τακτικής.
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01 ΑΠ0ΣΤΡΑΤ0Ι 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

®εδρος και τα μέλη του 
ς Πανελλήνιας Ομο- 
; Αποστράτων Αξιω- 
των Σωμάτων Ασφα

λείας έγιναν δεκτοί από τον 
πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. 
Κωστή Στεφανόπουλο, στο 
Προεδρικό Μέγαρο.

Κατά τη διάρκεια της συνά
ντησης η οποία πραγματοποι
ήθηκε σε άριστο κλίμα, ετέ- 
θησαν και συζητήθηκαν όλα 
τα θέματα που απασχολούν 
τους αποστράτους. Ο κ. Πρόε
δρος επέδειξε ιδιαίτερο ενδια
φέρον, ζήτησε πληροφορίες 
για κάθε θέμα και φωτογρα- 
φήθηκε με τους εκπροσώπους 
του Δ.Σ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

Το Τμήμα Τροχαίας Σερρών 
στην προσπάθεια ενημέρωσης 
των οδηγών για τους κινδύ
νους που εγκυμονεί η οδήγηση 
υπό την επίδραση του αλκοόλ, 
διοργάνωσε Έκθεση με θέμα 
«Οδήγηση - Αλκοόλ».

Στην Έκθεση εκτέθηκαν, πί
νακες και γελοιογραφίες γνω
στών Σερραίων καλλιτεχνών, 
στατιστικοί πίνακες ατυχημά
των και συγκριτικοί πίνακες 
παραβάσεων. Στους επισκέ
πτες έγινε επίδειξη των αλκοο
λομέτρων και διανεμήθηκε έ
ντυπο ενημερωτικό υλικό.

Την Έκθεση επισκέφθηκαν 
μαθητές των σχολείων και 
πλήθος κόσμου που σχολίασε 
ευμενώς την ενημερωτική 
προσπάθεια η οποία στέφθηκε 
από απόλυτη επιτυχία και προ- 
κάλεσε τα ευμενή σχόλια των 
τοπικών Μ ΜΕ.

Επίσης το Τμήμα Τροχαίας 
Σερρών σε συνεργασία με το 4ο 
Σύστημα Προσκόπων Σερρών 
μοίρασε σε οδηγούς της πόλης 
ειδικό ενημερωτικό έντυπο σε 
μια προσπάθεια ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης των οδη
γών ώστε να μην σταθμεύουν 
τα αυτοκίνητά τους στις ειδικές 
ράμπες που χρησιμοποιούν τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ

Β ί  Βστυνομική Διεύθυνση 
Λασιθίου διοργάνωσε πρόσφα
τα με επιτυχία «Ημερίδα σε 
ζητήματα αστυνομικού εν
διαφέροντος και εγκληματι
κότητας», την οποία παρακο
λούθησαν πολλοί συνάδελφοι 
από όλες τις υπηρεσίες της 
Δ/νσης.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής 
Δασιθίου κ. Γεώργιος Καρα- 
βιώτης κήρυξε την έναρξη της 
Ημερίδας, τονίζοντας την ανα
γκαιότητα και χρησιμότητα 
παρόμοιων εκδηλώσεων, που 
δίνουν την ευκαιρία στο προ
σωπικό να ενημερωθεί, να 
προβληματισθεί και να ε
μπλουτίζει τις γνώσεις του.

Εισηγητές - ομιλητές είχαν 
ορισθεί αξιωματικοί από όλες 
τις υπηρεσίες της Δ/νσης, οι ο
ποίοι ανέπτυξαν τεκμηριωμένα 
τα θέματά τους.

Μετά την ολοκλήρωση των 
εισηγήσεων ακολούθησε γόνι
μος διάλογος.

Ο Διευθυντής της Αστυνομι
κής Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. 
Σπυρίδων Δράκος και ο Διοικη
τής της Σχολής Αξιωματικών Α
στόν. Δ/ντής κ. Ιωάννης Γιαννο- 
πουλος με την διακεκριμένη κα- 
θηγήτρια Εγκληματολογίας του 
Παντείου Πανεπιστημίου και 
Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
κ. Αλίκη Γιωτοπούλου - Μαρα- 
γκοπούλου μετά την ομιλία της 
στην αίθουσα διαλέξεων της 
Σχολής Αξιωματικών.

Στη Λέσχη της Α.Δ. Πιερίας 
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση 
στην οποία βραβειίθηκαν από τον 
Αστυν. ΔΙντή κ. Ιωάννη Αου'ίζο 
και τους αξιωματικούς της Α.Δ. 
παιδιά αστυνομικών που πέτυ- 
χαν στα ανώτερα και ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα.
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4ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

Με απόλυτη επιτυχία 
διεξήχθη στη χώρα μας το 4ο 

ρ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πο
δηλασίας Αστυνομικών. Την 
πρώτη ήμερα των αγώνων διε- 

, ξήχθη το αγώνισμα της ατομι
κής χρονομέτρησης σε απόστα
ση 27 χιλιομέτρων στη διαδρο
μή Βούλα - Βουλιαγμένη - Βά
ρη. Τη δεύτερη ημέρα των α
γώνων διεξήχθη ο «Αγώνας 
Δρόμου» σε απόσταση 120 χι
λιομέτρων με αφετηρία το Πα
ναθηναϊκό Στάδιο και τερματι
σμό το Δημαρχείο Γλυφάδας. 
Η ίδια διαδρομή έχει επιλεγεί 
για την Ολυμπιάδα του 2004.

Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. 
Γεώργιος Πλάκας στην τελετή 
λήξης παρατήρησε τα εξής:

«Το 4ο Ευρωπαϊκό Πρωτά
θλημα Ποδηλασίας Αστυνομικών 
οργανώθηκε από την Αθλητική 
Ένωση Αστυνομικών με την αμέ- 
ριστη υποστήριξη του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Είχαμε την ευκαιρία να φιλο
ξενήσουμε τις ξένες αποστολές 
στη χώρα που γεννήθηκε το Ο
λυμπιακό Πνεύμα πριν από αρ
κετές χιλιάδες χρόνια και θα α- 
ναλάμψει με την ευκαιρία της 
Ολυμπιάδας [του 2004. Ολοι οι 
αθλητές και οι αθλήτριες πρέπει 
να αισθάνονται περηφάνια που 
συμμετείχαν σε ένα τόσο σημα
ντικό αθλητικό γεγονός για τους 
αστυνομικούς όλης της Ευρώ
πης. Συγχαρητήρια αξίζουν σε 
όλους τους νικητές και τις νική
τριες του πρωταθλήματος όσο 
και σε όλους τους συμμετέχο- 
ντες, γιατί αξία δεν έχει μόνον η 
νίκη αλλά η συμμετοχή...».

Στην εκδήλωση παρευρέθη- 
σαν ο Γεν. Γραμματέας Υ.Δ.Τ. 
κ. Δημ. Ευσταθιάδης, ο πρώην 
Γεν. Γραμματέας του Υπουρ
γείου κ. Παπαδογιαννάκης, ο 
οποίος ως Αντιπρόεδρος της Ε
πιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων 
και Μέλος της Επιτροπής 2004, 
επέδωσε στον κ. Υπαρχηγό α
ναμνηστικά μετάλλια σε ανα
γνώριση της προσήλωσης της 
Ελληνικής Αστυνομίας στα α
θλητικά ιδεώδη.

* 0  ΠΑΝΙΥΡΟΠΑΪιιυ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ^  
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΗΛΑΙΙΑΙ ~ 
ΑΘΗΝΑ 9-10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 W
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ΑΓΩΝΕΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Το Πρωτάθλημα Χειροσφαίρισης Ενόπλων Δυνάμεων και Σω
μάτων Ασφαλείας, έτους 2000, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη ε
πιτυχία. Η προκριματική φάση έγινε στην Αθήνα και η τελική 
φάση στα Χανιά. Διοργανώτρια ήταν η Ελληνική Αστυνομία. Η 
ομάδα Χειροσφαίρισης της Ελληνικής Αστυνομίας που 
κατέκτησε τη δεύτερη θέση, αποτελείτο από τον αρχηγό απο
στολής Αστυν. A’ X. Γούλα, τον αρχηγό ομάδας Ανθ/μο Γεώρ
γιο Σακελλαρίου, τον προπονητή Αρχ/κα Γ. Μυλωνά και τους α
θλητές: Αρχ/κα Αθ. Παπαθανασίου, τους Αστ/κες Αρ. Γουναρό- 
πουλο, Δ. Βελαώρα, Γ. Τσέλιο, Αν. Λολίδη, Θ.ρο Γκλαβόπουλο,
Π. Καρακίτσο, Ιορ.Καζόγλου, τον Δοκ. Αστ/κα Γ. Μαστρογιάν- 
νη, ο οποίος αναδείχθηκε και καλύτερος παίκτης των αγώνων, 
και τους Συνοριακούς Φύλακες Β. Σιαβάρα, Παύλο Παπαγεωρ- 
γιάδη και Κων. Παπαδόπουλο.

Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιότατος, Μητροπολίτης Ειρηναίος, ο Αντινομάρχης Χανίων κ. Αγοραστάκης, 
ο Αντιδήμαρχος Χανίων κ. Μανατάκης, ο Γεν. Αστυν. Δ/ντής Κρήτης Υποστράτηγος κ. Ιωάννης Πανυγηράκης, ο Δ/ντής ΑΣΑΕΔ Υ
ποστράτηγος κ. Ζαχαρίας Πετρομιχελάκης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Γ.Ε.Σ. και πολλοί φίλοι του αθλήματος.

Επάνω αριστερά: Η ομάδα 
πυγμαχίας της Ελληνικής Αστυ
νομίας συμμετείχε στο Πανελλή
νιο Πρωτάθλημα Ε.Δ. και Σ.Α. Η 
ομάδα χρόνια τώρα έχει φέρει πο
λύ καλές θέσεις στους αγώνες, 
κατακτώντας χρυσά, ασημένια 
και χάλκινα μετάλλια. Την ομάδα 
αποτελούν oi:IW. Παπαργυριάδης, 
Αλ Παπαϊωσήφ, Β. Μάνης, I. 
Αιοδάκης, I. Ηλιόπουλος και Ξε- 
ν.Φιλιππίδης. Προπονητής είναι 
ο Μάκης Κολέθρας.

Κάτω αριστερά: Με πρωτο
βουλία της Α.Α. Φλώρινας και 
του Τοπικού οργανισμού κατά 
των ναρκωτικών διεξήχθη στο 
Δημοτικό Στάδιο της πόλης ποδο
σφαιρικός αγώνας μεταξύ των ο
μάδων Α.Δ. Φλώρινας και της 
Θεραπευτικής κοινότητας «Ιθά
κη». Επικεφαλής της αστυνομι
κής αντιπροσωπείας ήταν ο Α
στυν. Δ/ντής Κωνσταντίνος Τζέ- 
κης.

Πάνω δεξιά: Το ποδοσφαιρικό 
τμήμα του Πολιτιστικού Συλλό
γου «Λέσχη Αστυνομικών Θεσσα
λονίκης» συμμετείχε για πρώτη 
φορά στην Παγκόσμια Κλειστή 
Ποδοσφαιρική Συνάντηση Αστυ
νομικών που διεξάγεται κάθε χρό
νο στο Εϊνμπέργκεν της Ολλανδί
ας. Πρωταθλήτρια μεταξύ 54 
συμμετοχών αναδείχθηκε η αστυ
νομική ομάδα από τη Ρίγα της 
Λετονίας.

Κάτω δεξιά: Στα πλαίσια των 
αθλητικών εκδηλώσεων «Αλεξάν
δρεια», που διοργάνωσε ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης το Παράρτημα 
Βορείου Ελλάδος, της Αθλητικής 
Ένωσης εκπροσώπησαν οι Ανθυ- 
παστυνόμοι Σταύρος Κοσμίδης 
και Μηνάς Στιντσιούδης, οι οποί
οι συμμετείχαν στον αγωνιστικό 
δρόμο των 20 χιλιομέτρων και 
τερμάτισαν επιτυχώς. Ο

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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για  να ΖΕΣΤΑΘΕΙΤΕ
χωρίς να

ΓΙΑ ΤΟ ΤΖΑΚΙ

•  Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εύφλεκ
τα υγρά (οινόπνευμα, βενζίνη κ.τ.λ.) 
για να ανάψετε το τζάκι σας.
•  Αποφεύγετε να έχετε καθρέπτη 
πάνω από το τζάκι.
•  Χρησιμοποιείτε πάντοτε μεταλ
λική προστατευτική γρίλια μπροστά 
από το τζάκι σας. Έτσι προφυλάσ- 
σονται τα έπιπλα και τα χαλιά σας 
καθώς και η έναρξη πυρκαγιάς από 
τις σπίθες.
•  Μην αφήνετε ποτέ αναμμένο 
τζάκι χωρίς συνεχή επίβλεψη.

Βρισκόμαστε στην αρχή του 
Χειμώνα, τα (πρώτα) κρύα 
άρχισαν και τα πρώτα χιόνια 
έπεσαν στα ορεινά της 
πατρίδας μας. Τα τζάκια και 
οι θερμάστρες δουλεύουν 
αδιάκοπα, το ίδιο και οι 
κεντρικές θερμάνσεις.
Πριν όμως θέσετε σε 
λειτουργία τα μέσα 
θέρμανσης και για να 
αποφύγετε τον κίνδυνο 
εκδήλωσης πυρκαγιάς με 
δυσάρεστες συνέπειες, 
πρέπει να λάβετε υπόψη σας 
τα παρακάτω:

Του Επιπυραγού
Παύλου Βασ. Αποστόλου*

❖  Είναι πολύ σοβαρό σφάλμα ν’ 
αφήνετε παιδί κάτω των δώδεκα 
χρόνων μόνο του σε δωμάτιο που 
υπάρχει θερμάστρα ή τζάκι χωρίς 
προστατευτική γρίλια.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ

❖  Μην τοποθετείτε θερμάστρες σε 
περάσματα, διαδρόμους, πόρτες και 
εξόδους.
❖  Μερικές θερμάστρες ανατρέπον- 
ται εύκολα. Φροντίστε να είναι στε
ρεωμένες καλά και να μην είναι σε 
χώρους με ρεύματα αέρος.
❖  Μην έχετε τις θερμάστρες στραμ-

...ΚΑΕΙΤΕ
μένες προς τις κουρτίνες σκεπά
σματα, έπιπλα ή άλλα εύφλεκτα 
υλικά.
❖  Μην χρησιμοποιείτε τις θερμά
στρες χωρίς την προστατευτική τους 
γρίλια.

L

❖  Μην στεγνώνετε ρούχα πάνω 
από τις θερμάστρες.
❖  Μην γεμίζετε το ντεπόζιτο της 
θερμάστρας όταν είναι αναμμένη. Η 
εργασία αυτή πρέπει να γίνεται έξω 
από το σπίτι.
❖  Μην μετακινείτε τις θερμάστρες 
όταν είναι αναμμένες προσέξτε τα 
μικρά παιδιά, ειδικά όταν χρησιμο
ποιείτε ηλεκτρικές θερμάστρες.
❖  Οι θερμάστρες καταναλώνουν 
οξυγόνο. Είναι καλό ο αέρας του 
δωματίου να ανανεώνεται τακτικά. 
Ένα ελάχιστο άνοιγμα στο παρά
θυρο του δωματίου θα ήταν αρκετό.
❖  Προτού ανάψετε τη θερμάστρα 
υγραερίου βεβαιωθείτε πως δεν έχει 
διαρροή.
❖  Ανάβετε πρώτα το σπίρτο και 
ύστερα ανοίγετε το διακόπτη υγρα
ερίου.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ
ν' Όπου και να βρίσκεται αυτό, 
συνήθως είναι στο υπόγειο χώρο 
του κτιρίου, πρέπει να είναι καθα-
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ρός, να μην υπάρχουν ξένα αντικεί
μενα, να μην υπάρχουν χυμένα πε
τρέλαια ή λάδια.
^  Να υπάρχει αερισμός.
S  Να γίνεται στο τέλος της χειμε
ρινής περιόδου ή στην αρχή της 
συντήρηση και καθαρισμός του 
λέβητα από εξειδικευμένο 
συντηρητή. Επίσης να καθαρίζεται 
η δεξαμενή πετρελαίου.

^  Να υπάρχει ειδικός διακόπτης, 
αυτόματης διακοπής του καυσίμου, 
σε περίπτωση πυρκαγιάς.
S  Τέλος και πιο σημαντικό να 
υπάρχουν και οι ανάλογοι πυροσ
βεστήρες, όπως άλλωστε προβλέ- 
πονται και από τη νομοθεσία (πυ
ροσβεστικές Διατάξεις). Δηλ. να 
υπάρχει ένας Πυροσβεστήρας 
σκόνης 12 κιλών οροφής που 
ενεργοποιείται αυτόματα σε 
περίπτωση πυρκαγιάς και δύο 
πυροσβεστήρες φορητοί των 6 
κιλών ο καθένας.
^  Δεν πρέπει τέλος να ξεχνάτε ότι 
σε οποιαδήποτε περίπτωση, έστω 
και σε μικρής έκτασης πυρκαγιά 
πρέπει να καλούμε την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 
τηλέφωνο - 199 -.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Η καλύτερη μορφή προστασίας κατά 
της φωτιάς είναι η πρόληψή της. Αν 
όμως παρά τις προφυλάξεις, συμβεί 
πυρκαγιά στο σπίτι μας είναι 
σημαντικό να ξέρει ο καθένας τι 
ακριβώς πρέπει να κάνει.
Ο Κλείστε τον γενικό διακόπτη του 
ηλεκτρικού ρεύματος, ενεργοποι
ήστε τους συναγερμούς.
© Φωνάξτε «φωτιά - φωτιά» για να

προειδοποιηθούν όλοι.
© Βγείτε αμέσως από το δωμάτιο 
και κλείστε την πόρτα. Έτσι περιο
ρίζετε τα ρεύματα αέρος που φουν
τώνουν τη φωτιά.
© Στο χώρο εργασία σας πρέπει να 
γνωρίζετε τις ήδη υπάρχουσες οδη
γίες, σε κτίριο γραφείων ακολουθεί
στε τις οδηγίες του προσωπικού.
0  Βοηθείστε όλους τους ενοίκους 
να εγκαταλείψουν το κτίριο που καί
γεται. Φροντίστε ιδιαίτερα τα μικρά 
παιδιά και τους ηλικιωμένους.
0  Καλέστε αμέσως την Πυροσβε
στική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 199.

© Προσπαθήστε να καταπολεμήσε
τε τη φωτιά με φορητά μέσα (πυρο
σβεστήρες) χωρίς να κινδυνεύσετε 
γι’ αυτό.
© Επειδή η φωτιά εξαπλώνεται πο
λύ γρήγορα, η καθαρή σκέψη είναι 
απαραίτητη για να δράσετε αποτελε
σματικά και ταχύτατα.

ΑΝ ΠΑΓΙΔΕΥΤΕΙΤΕ
απο τη  φωτιά m m

Η φωτιά σε κλειστό χώρο δημι
ουργεί μια επικίνδυνη ατμόσφαιρα, 
που έχει χαμηλή περιεκτικότητα

οξυγόνου, πολλούς και ίσως 
επικίνδυνους και τοξικούς καπνούς. 
❖  Αν παγιδευτείτε σ’ ένα κτίριο 
που καίγεται, μπείτε σ ’ ένα δωμάτιο 
με παράθυρο και κλείστε την πόρτα. 
Χρησιμοποιείστε βρεγμένα σεντό
νια, ή άλλα υλικά για να σφραγίσετε 
τις χαραμάδες.
♦♦♦ Πηγαίνετε στο παράθυρο και 
προσπαθήστε να προκαλέσετε την 
προσοχή, καλέστε βοήθεια.

V

❖  Αν πρέπει να περάσετε μέσα από 
ένα δωμάτιο με καπνούς, σκύψτε 
χαμηλά, γιατί ο αέρας στο κάτω 
μέρος είναι καθαρότερος και βάλτε 
στη μύτη σας ένα βρεγμένο μαντήλι 
ή άλλο ρούχο.
❖  Αν είστε αναγκασμένοι να δια
φύγετε προτού φτάσει η Πυροσβε
στική, φτιάξτε ένα είδος σχοινιού 
δένοντας μαζί σεντόνια ή άλλα 
σκεπάσματα. Δέστε μια άκρη τους 
σ’ ένα βαρύ έπιπλο.
·> Αν δεν μπορέσετε να φτιάξετε 
σχοινί και η κατάσταση είναι 
απελπιστική, τότε ρίξτε από το 
παράθυρο παπλώματα μαξιλάρια, 
κουβέρτες κ.λπ. και πηδήξτε πάνω 
σ’ αυτά. Προσοχή όμως βγάλτε τα 
πόδια σας από το παράθυρο ή τη 
βεράντα στραμμένα προς το 
εσωτερικό του δωματίου. Στηριχ- 
θείτε με τα χέρια σας και κρεμάστε 
- αφήστε το κορμί σας προς τα κάτω
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Π.χ. από τον ήλιο, ή σταγόνες 
ζεστού καφέ τσαγιού κ.τ.λ. Συνήθως 
επουλώνονται πλήρως.

II. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
Καταστρέφουν σε μεσαίο βαθμό το 
δέρμα, απαιτείται ιατρική αγωγή. 
Θα εμφανιστούν φλύκταινες. 
Συνήθως επουλώνονται πλήρως, 
αλλά αν είναι εκτεταμένα μπορεί να 
αποτελόσουν σοβαρό κίνδυνο. Όταν 
εκτείνονται σε περισσότερο από 
50% της επιφάνειας του σώματος, 
είναι πολύ επικίνδυνο, ειδικά για 
παιδιά και ηλικιωμένους μπορεί να 
είναι μοιραία.

για να μειώσετε το ύψος της πτώ
σης. Αφήστε το σώμα σας να πέσει. 
Αν βρίσκεστε ψηλότερα από τον Ιο 
όροφο, πηδήξτε μόνο σε περίπτωση 
ανάγκης, γιατί ο τραυματισμός είναι 
βέβαιος.

■ ΑΝ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΠΟΙΟΥ

•  Αν κάποιου τα ρούχα πιάσουν φω
τιά προσπαθήστε να μην πανικο- 
βληθεί και τρέξει έξω. Κάθε κίνηση 
αέρα θα μεγαλώσει τις φλόγες.

•  Τυλίξτε το θύμα μέσα σε ένα παλ
τό, κουβέρτα, ή άλλο βαρύ ύφασμα 
και ξαπλώστε τον στο δάπεδο.
•  Σβήστε τις φλόγες ρίχνοντας νερό 
ή άλλο μη εύφλεκτο υγρό.
•  Αν τα δικά σας ρούχα αρπάξουν 
φωτιά, μην τρέξετε σε ανοιχτό χώ
ρο, τυλίξτε σφιχτά στο σώμα σας 
ένα βαρύ ύφασμα και πηγαίνετε στο 
μπάνιο να ρίξετε άφθονο νερό.

ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
Τα εγκαύματα μπορεί να προκλη- 
θούν από την επαφή του σώματός 
μας, με μια ξηρή πηγή θερμότητας, 
με διαβρωτικές ουσίες ή από την 
επαφή με μια υγρή πηγή θερ
μότητας, όπως ατμοί, καυτό νερό, 
καυστικά υγρά.
Επίσης εγκαύματα μπορεί να 
προκληθούν από την έκθεση σε 
έντονο ψύχος ή ακτινοβολία και της 
ηλιακής.
Ακόμα δε τα εγκαύματα πολλές

III. ΒΑΘΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
Στα βαθιά εγκαύματα, όλες οι 
στιβάδες του δέρματος καταστρέ- 
φονται. Η  βλάβη μπορεί να επεκτα
θεί και πέρα από το δέρμα επηρεά
ζοντας τα νεύρα, τους μυς και το λί
πος. Το δέρμα μπορεί να είναι χλω
μό, κέρινο και ορισμένες φορές 
απανθρακωμένο. Τα βαθιά εγκαύ
ματα όσο εκτεταμένα και αν είναι 
χρειάζονται επείγουσα ιατρική βοή
θεια και συνήθως απαιτούν ειδική 
αγωγή. ^

* Ο κ. Παύλος Βασ. Αποστόλου είναι πτυ- 
χιούχος Πολιτικών Επιστημών του Παντάου 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

φορές μπορεί να συνδέονται με κα
ταστάσεις που δημιουργούν πρόσ
θετους κινδύνους. Για παράδειγμα 
όταν πλησιάζουμε έναν εγκαυματία 
σε χώρο πυρκαγιάς, αντιμετωπίζου
με τον κίνδυνο τραυματισμού, από 
εκρήξεις, ηλεκτροπληξίας από το 
ρεύμα, ασφυξίας από τοξικά αέρια ή 
καπνούς.
Το βάθος των εγκαυμάτων και ο 
βαθμός τους (1ου, 2ου, 3ου) είναι 
ένας σημαντικότατος παράγων 
που θα σας καθορίσει τον 
τρόπο αντιμετώπισης τους.
Έτσι έχουμε τα επιφα
νειακά, ενδιάμεσα και 
βαθιά εγκαύματα.

I. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ 
ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

Αφορούν μόνο την 
εξωτερική στοιβάδα 
του δέρματος, χαρακτη
ρίζονται από ερύθημα, 
πρήξιμο και ευαισθησία.
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Πώς να μείνετε υγιείς
τον χειμώνα

Κατορθώσατε να περάσετε τον προηγούμενο χειμώνα χωρίς 

ένα συνάχι: Αν ναι, είστε τυχεροί, διότι οι περισσότεροι ενή

λικες κρυολογούν δύο κατά μέσον όρο φορές τον χρόνο, 

ενώ τα παιδιά μπορεί να αρρωστησουν ακόμα και δέκα.

Το αν θα υποκύψετε στην εισβολή 
ενός ιού ή όχι, εξαρτάται από το επί
πεδο της ανοσίας σας την περίοδο 
της «επίθεσης». Αν έχετε ένα υγιές 
ανοσοποιητικό σύστημα, πριν αρχί
σει ο χειμώνας, πραγματικά μπορεί
τε να μειώσετε τις πιθανότητες να 
μολυνθείτε από έναν ιό. Και αν τελι-

Σύμφωνα με άρθρο 
που δημοσίευσε 
το Κέντρο Κοινού 
Κρυολογήματος 
του Πανεπιστημί

ου Κάρντιφ στο περιοδικό 
«Top Health and Beauty», 
τα κρυολογήματα είναι πιο 
συχνά τον χειμώνα, επειδή 
περνάμε περισσότερη ώρα 
σε κλειστούς χώρους. Ω
στόσο, και το κρύο μπορεί 
να παίζει ρόλο. Πιστεύεται 
ότι στον οργανισμό συμ
βαίνουν διάφορες αλλαγές, 
καθώς μειώνεται η περι
βαλλοντική θερμοκρασία.
Η μύτη μας, που αποτελεί 
την πρώτη γραμμή άμυνας 
εναντίον των αναπνευστι
κών ιών, γίνεται πιο κρύα, 
ενώ τα λευκά αιμοσφαίρια τείνουν 
να κινούνται πιο αργά. Και τα δύο 
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά 
το ανοσοποιητικό σύστημα. Το ίδιο 
και η, αποδεδειγμένη, αρνητική επί
δραση που έχει στην ψυχική διάθε
ση η μείωση της ηλιοφάνεια.

Φυσική αυυνα

Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ο 
φυσικός αμυντικός μηχανισμός που 
διαθέτουμε εναντίον των επιθέσεων 
από ιούς και βακτήρια που προκα- 
λούν λοιμώξεις, όπως το κρυολόγη
μα, η γρίπη, ο πονόλαιμος και η 
πνευμονία. Κάθε ένας από εμάς έχει 
μια συλλογή κυττάρων και πρωτεϊ
νών που συνεργάζονται για να προ
στατεύσουν το σώμα μας από τους

παθογόνους μικροοργανισμούς. Ό
ταν ένας ιός ή βακτήριο εισέλθει στο 
σώμα (μέσω της μύτης ή του στόμα
τος στην περίπτωση του κρυολογή
ματος και της γρίπης), ο οργανισμός 
αντιδρά με τρεις τρόπους:
- Λευκά αιμοσφαίρια, που ονομάζο
νται φαγοκύτταρα, προσπαθούν να 
«περικυκλώσουν» και να καταστρέ
φουν τους εισβολείς.
- Οι εισβολείς προκαλούν την παρα
γωγή αντισωμάτων, τα οποία προ- 
σκολλώνται σ’ αυτούς για να τους 
καταστρέφουν.
- Ενεργοποιείται μία ομάδα κυττά
ρων του ανοσοποιητικού κύτταρου 
που λέγονται Τ-κύτταρα και προ- 
σκολλώνται στα κύτταρα του σώμα
τος που έχουν μολυνθεί από τους μι
κροοργανισμούς, για να τα κατα
στρέφουν.

κά κρυολογήσετε, η ασθένειά σας 
θα είναι ήπια.

Τι να κόνΕΤΕ
Η δύναμη του ανοσοποιητικού 

συστήματος ενός υγιούς ανθρώπου 
εξαρτάται από τη διατροφή και τον 
τρόπο ζωής του. Οι ειδικοί εκτιμούν 
ότι ορισμένα απλά μέτρα μπορούν 
να βελτιώσουν την άμυνά μας ενα
ντίον των μικροβιακών επιθέσεων. 
Να, τι συνιστούν:

1. Βελτιώστε τη διατροφή σας. 
«Η συνεχής απειλή των λοιμώξεων 
ασκεί μεγάλη πίεση στο ανοσοποιη
τικό σύστημα», επισημαίνουν Βρε
τανοί διατροφολόγοι. «Για να το βο
ηθήσει κάποιος, πρέπει να του παρέ
χει όλα τα θρεπτικά συστατικά που 
χρειάζεται για να είναι αποδοτικό,
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γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει 
κατ’ αρχήν να καταναλώνει καθημε
ρινά πέντε μερίδες φρέσκων φρού
των και λαχανικών».

Στην προστασία σας από τις χει
μερινές λοιμώξεις θα σας βοηθή
σουν επίσης σημαντικά τα ακτινί
δια, τα οποία περιέχουν άφθονη βι
ταμίνη C, τα ιχθυέλαια που είναι 
πλούσια σε ωμέγα - 3 λιπαρά οξέα, 
τα οποία μειώνουν τις κυτταρικές 
βλάβες. Το «ζωντανό» γιαούρτι, το 
οποίο διατηρεί υγιή την χλωρίδα

λεύθερες ρίζες οι οποίες βλάπτουν 
τα κύτταρα, ενώ τα κεκορεσμένα ή 
υδρογονωμένα λίπη καταστέλλουν 
την ανοσία.

2. Να ασκείστε. Η συστηματική, 
ήπιας έντασης άσκηση, μπορεί να 
σας βοηθήσει να αποφύγετε τις α
σθένειες του χειμώνα. Μια μελέτη 
που δημοσιεύθηκε στη «Διεθνή Επι
θεώρηση Αθλητιατρικής» έδειξε ότι 
η φυσική δραστηριότητα ασκεί θετι
κή επίδραση στον οργανισμό και 
μπορεί να συμβάλλει στην εξουδε- 
τέρωση των συνεπειών του στρες 
στην ανοσία.

Η άσκηση διευκολύνει την κυκλο
φορία των λευκών αιμοσφαιρίων 
στο σώμα και τονώνει το καρδιαγ- 
γειακό σύστημα, που με τη σειρά 
του ενισχύει την ανοσία. Ωστόσο η 
υπερβολική σωματική καταπόνηση, 
μέσω της ασκήσεως, μπορεί να έχει 
ακριβώς αντίθετη επίδραση. Αν έ
νας άνθρωπος ασκείται έντονα επί 
45 λεπτά ή περισσότερο, η ανοσία 
του πιθανόν να μειωθεί προσωρινά.

Αν δεν είστε αθλητικοί τύποι και 
θέλετε να ενισχύσετε το ανοσοποιη
τικό σας σύστημα, αρχίστε με 20 λε
πτά βάδην τρεις φορές την εβδομά
δα και σταδιακά αυξήστε την ταχύ
τητα και τη διάρκεια της ασκήσεώς 
σας. Όταν βελτιωθεί αρκετά η φυσι
κή σας κατάσταση, μπορείτε να εγ
γραφείτε σε ένα γυμναστήριο ή να 
ασχοληθείτε με κάποιο άθλημα.

3. Να κοιμάστε αρκετά το βρά
δυ. Ο επαρκής ύπνος θα αυξήσει 
την αντοχή σας στις λοιμώξεις. Με
λέτη που εκπόνησε το Εθνικό Ίδρυ
μα Πνευματικής Υγείας των ΗΠΑ, 
έδειξε ότι η μακροχρόνια έλλειψη ύ
πνου μειώνει σημαντικά την ικανό
τητα καταπολεμήσεως των λοιμώ
ξεων.

Η Βρετανική Υπηρεσία Αξιολό
γησης και Συμβουλευτικής για τον 
Ύπνο, συνιστά να καταρτίσετε ένα 
πρόγραμμα ύπνου και να το τηρείτε 
αυστηρά. Να μην κάνετε σιέστες 
στη διάρκεια της ημέρας. Να ασκεί
στε μεν αλλά όχι τις ώρες πριν από 
τον βραδινό ύπνο να τρώτε κάτι ε
λαφρύ πριν πάτε στο κρεβάτι (μια 
μπανάνα είναι ό,τι πρέπει). Να μην

του εντέρου. Το κρεμμύδι, το οποίο 
έχει αντιβιοτικές και αντισηπτικές ι
διότητες. Και τα καρότα, που περιέ
χουν βήτα - καρωτίνη, μια βιταμίνη 
η οποία συμβάλλει στην καταπολέ
μηση των λοιμώξεων.

Άλλες καλές πηγές βιταμίνης C 
είναι τα εσπεριδοειδή, τα σκουρο- 
πράσινα φυλλώδη λαχανικά και οι 
κόκκινες πιπεριές. Τα εσπεριδοειδή 
και τα φυλλώδη λαχανικά, καθώς 
και τα ξηρά βερίκοκα, οι γλυκοπα
τάτες και οι κολοκύθες, έχουν επί
σης υψηλή περιεκτικότητα σε βήτα - 
καροτίνη. Το σίδηρο που χρειάζεστε 
για καλή παραγωγή λευκών αιμο
σφαιρίων μπορείτε να τον αναζητή
σετε στο κόκκινο κρέας, τα σκουρο- 
πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα ενι- 
σχυμένα δημητριακά για πρωινό και

στο ψωμί ολικού αλεύρου, ενώ για 
να μειώσετε τη διάρκεια του κρυο
λογήματος μπορείτε να εφοδιάσετε 
τον οργανισμό σας με άφθονο ψευ
δάργυρο, ο οποίος περιέχεται στα ο
στρακόδερμα, το άπαχο κρέας, το 
συκώτι και τα γαλακτοκομικά προϊ
όντα.

Αντιθέτως, πρέπει να καταναλώ
νετε με μέτρο τρόφιμα πλούσια σε 
ζάχαρη ή καφεΐνη, καθώς και οινο
πνευματώδη ποτά. Και αυτό, διότι η 
μεν ζάχαρη και το αλκοόλ μπορεί να 
εξασθενούν το ανοσοποιητικό σύ
στημα, η δε καφεΐνη ενδέχεται να ε
μποδίζει την απορρόφηση ορισμέ
νων σημαντικών θρεπτικών συστα
τικών, κυρίως του σιδήρου. Όσον α
φορά τις παχυντικές τροφές, τα τη
γανητά φαγητά είναι πλούσια σε ε-
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πως όταν γελάμε, διεγείρεται 
το ανοσοποιητικό σύστημα, 
καθώς ο οργανισμός απελευ
θερώνει στο αίμα το αντίσω
μα ανοσοσφαιρίνη, ενώ αυ
ξάνεται και ο αριθμός των Τ - 
κυττάρων. Άλλες μελέτες έ
χουν δείξει πως η αισιοδοξία 
μπορεί να επηρεάσει τη διάρ
κεια ενός κρυολογήματος.

5. Πάρτε ένα συμπλήρω
μα βιταμινών ή ιχνοστοιχεί
ων. Αν δεν ακολουθείτε τις 
προσταγές της υγιεινής δια
τροφής, ο οργανισμός σας 
μπορεί να έχει έλλειψη στα 
θρεπτικά συστατικά που επη
ρεάζουν την αντοχή σας στις 
λοιμώξεις.

Για να αντιμετωπίσετε αυ
τή την έλλειψη, ίσως πρέπει 
να στραφείτε στα διατροφικά 
συμπληρώματα. «Μία πολυ-

μως στον εαυτό σας οσα πραγματικό 
σας ευχαριστούν. Ερευνητές από το 
Πανεπιστήμιο Χαλ ανακάλυψαν ότι 
όσοι αισθάνονται ενοχές για τις αδυ
ναμίες τους, έχουν χαμηλότερα επί
πεδα ανοσοσφαιρνίνης Α, γεγονός 
που υπονομεύει την ικανότητα του 
οργανισμού τους να καταπολεμά τις 
λοιμώξεις.

Φροντίστε, συνεπώς, να κερνάτε 
από καιρού εις καιρόν τον εαυτό 
σας μια σοκολάτα, ένα ποτηράκι 
κρασί ή μια βόλτα στα μαγαζιά για 
ψώνια. Μάλιστα, μία μελέτη που 
εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κα- 
βασάκι, στην Ιαπωνία, έδειξε πως οι 
πολυφαινόλες της σοκολάτας και οι 
αντιοξειδωτικές ουσίες του κόκκι
νου κρασιού μπορεί να καταπολε
μήσουν τις βλάβες στα κύτταρα, οι 
οποίες ευνοούν την ανάπτυξη λοι
μώξεων. □

σκέφτεστε τα προβλήματά σας όταν 
βρίσκεστε στο κρεβάτι. Και να μη 
χρησιμοποιείτε το υπνοδωμάτιό 
σας, για να εργάζεστε ή να βλέπετε 
τηλεόραση. Καλό είναι επίσης να το 
μετατρέψετε σε ένα ήρεμο περιβάλ
λον, βάφοντάς το με κάποιο ηρεμι- 
στικό χρώμα, όπως το ανοικτό μπλε 
ή πράσινο, διατηρώντας το καθαρό 
και τακτοποιημένο, και χρησιμο
ποιώντας απαλό φωτισμό.

4. Να είστε χαρούμενοι. Μελέτες 
έχουν δείξει πως η ψυχική διάθεση 
επηρεάζει μεταξύ άλλων, και την ι
κανότητα του οργανισμού να κατα
πολεμά τις λοιμώξεις.

Μία μελέτη, που διεξήχθη στο 
Πανεπιστήμιο του Μονάχου, έδειξε

βιταμίνη την ημέρα, καθ’ όλη τη 
διάρκεια των χειμερινών μηνών, α
ποτελεί έναν θαυμάσιο τρόπο για να 
εξασφαλιστεί η πρόσληψη όλων των 
θρεπτικών συστατικών από τους αν
θρώπους που δεν τρέφονται και δεν 
ζουν υγιεινά», υποστηρίζεουν οι δια- 
τροφολόγοι του Βρετανικού Κέ
ντρου Γ ενικής Διατροφής. «Η πολυ- 
βιταμίνη που θα επιλέξει κάποιος 
πρέπει να περιέχει τις βιταμίνες C, A 
και Ε, καθώς και ψευδάργυρο».

6. Να υποκύπτετε περιστασιακά 
στις λιχουδιές. Μην αρνείστε μονί-
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ Ν Ε Α
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Τέθηκαν σε αποστρατεία με 
διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις 
του Αρχηγού του Σώματος:

- ΙΜε το βαθμό του Αστυνό
μου Α'ο Αλέξανδρος Τασιάς.

- Με το βαθμό του Αστυνό
μου Β' ο Ευθύμιος Ρόκκος.

- Με το βαθμό του Υπα- 
στυνόμου Β ' οι: Γρηγόριος 
Ζυγούρης, Δημήτριος Τσιρο- 
τζίδης, Ευάγγελος Λιόλιος Δη- 
μήτριος Παπαθανασίου, Ιωάν
νης Βούλγαρης, Κωνσταντίνος 
Βελκόπουλος, Γεώργιος Τσα
κίρης, Χρηστός Μπρόζος, Αν- 
δρέας Νίκου, Δημήτριος Αση- 
μακόπουλος, Βασίλειος Στύ- 
λιος και Γεώργιος Σαμπάνης.

- Με το βαθμό του Ανθυπα-
στυνόμου οι: Εμμανουήλ
Παύλου, Παναγιώτης Παπα- 
χριστοδούλου, Ειρήνη Καζα- 
μπή, Παναγιώτης Αναγνώ
στου, Δημήτριος Τσομπανικο- 
λίδης, Βασίλειος Λουλούδης, 
Στυλιανός Χαραλαμπίδης, 
Σπυρίδων Καλδίρης, Χρήστος 
Μπροτζάκης, Αναστασία Κορ- 
δάκη, Λάζαρος Τσιμπούκης, 
Νικόλαος Αστεριού, Νικόλαος 
Κοσκινάς, Γεώργιος Τζωρτζά- 
κης, Παύλος Μανουσάκης, 
Βασίλειος Παπαδάκης, Ανδρέ- 
ας Βασιλόπουλος, Ευστράτιος 
Σκοπελίτης, Δημήτριος Λαδά- 
κης, Λάμπρος Ντουράκης, 
Ευάγγελος Τσιούμας και Λεω
νίδας Χριστάκης.

- Με το βαθμό του Αρχιφύ- 
λακα οι: Γεώργιος Αραμπα
τζής, Αναστάσιος Ζήκας, Ανα
στάσιος Λυμπερόπουλος, Δη- 
μήτριος Μονάντηρος, Θεόδω
ρος Παπαδόπουλος, Κωνστα
ντίνος Πέτσιος, Ιωάννης Μασ- 
σαλής, Ιωάννης Παπαϊιοάννου, 
Θεόδωρος Σπανός, Σπυρίδων 
Μπρέμπος, Αρης Βαγγέλης, 
Δημήτριος Γίτσας, Αργύριος 
Χριστοδούλου, Επαμεινώνδας 
Μπουλούμπασης, Ανδρέας 
Πούλος, Δημήτριος Φιλόκω- 
στας, Σωτήριος Καλαντζής, 
Παναγιώτης Χατζηαντωνίου, 
Κωνσταντίνος Τσώλης, Κων

σταντίνος Παπαγεωργίου, Βα
σίλειος Τρισκελίδης, Δημή- 
τριος Κομπογιάννης, Δημή- 
τριος Αγαθανάσης, Παναγιώ
της Κουταλιανός και Σάββας 
Σπανός.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

- Αρχκρύλακας που υπηρετεί 
στην Κω, επιθυμεί να μετατε
θεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσί
α της Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 7601214.

- Αρχκρύλακας που υπηρετεί 
στο Α.Τ. Αρχαγγέλου Ρόδου, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαί
α με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της 
Κρήτης, τηλ. 0977/607010.

- Ο Αρχιφύλακας Ανδρέας 
Λουρίδας που υπηρετεί στο 
Λεωνίδιο Αρκαδίας, επιθυμεί 
αμοιβαία μετάθεση με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υ
πηρεσία της ΓΑΔΑ. Τηλ. 
0932789246 - 5612103.

- Αστυφύλακας που υπηρε
τεί στο Α.Τ. Ακροπόλεως, επι
θυμεί αμοιβαία μετάθεση με 
συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία των Α.Δ. Ιωαν- 
νίνων, Άρτας, Πρέβεζας και 
Λευκάδας. Τηλ. 8614155.

- Ο Αστυφύλακας Κωνστα
ντίνος Παπακωνσταντίνου που 
υπηρετεί το Τμήμα Τροχαίας 
Μαλακάσας, επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσί
α των Α.Δ. Φθιώτιδος ή Βοιω
τίας, τηλ. 0233/61672, 
0977/901368.

- Η Αστυφύλακας Ευαγγελία 
Καβανόζη που υπηρετεί στο 
Α.Τ. Μαραθώνα,, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό της από οποιαδήποτε υ
πηρεσία των Α.Δ. Ορεστιάδας, 
Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής 
ή Ξάνθης, τηλ. 0977/552257, 
055151401.

- Η Αστυφύλακας Ανθή Σα- 
κελλαρίδου, που υπηρετεί στο 
Α.Τ. Μυκόνου, επιθυμεί να με

τατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό της από οποιαδήποτε υπη
ρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονί
κης, τηλ. 0944/818774.

- Ο Αστυφύλακας Κωνστα
ντίνος Τουφεκούλας που υπη
ρετεί στο Α.Τ. Λαγκαδιών Αρ
καδίας επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφο του α
πό οποιαδήποτε υπηρεσία των 
Α.Δ. Κεφαλονιάς, Κέρκυρας ή 
της Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 0942/ 
626661.

- Η Αστυφύλακας Κωνστα- 
ντινιά Σοφούρη που υπηρετεί 
στο Α.Τ. Ραφήνας Αττικής επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό της από οποια
δήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. 
Θεσσαλονίκης ή των όμορων 
Αστυν. Διευθύνσεων, τηλ. 
0972/929933, 6080485.

- Αστυφύλακας που υπηρε
τεί στην Δ.Α.Ε. επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υ
πηρεσία της Α.Δ. Φωκίδας, 
τηλ. 8541322, 0972/412523.

- Ο Αστυφύλακας Μπολώ- 
σης Ευάγγελος που υπηρετεί 
στον Α.Σ. Κασσιώπης Κέρκυ
ρας, επιθυμεί αμοιβαία μετά
θεση με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. 
Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Ιωαν- 
νίνων και Άρτας. Τηλ. 0945/ 
790759, 0663/81240.

- Αστ/κας που υπηρετεί στη 
Δ/νση Τροχαίας Αττικής, επι
θυμεί αμοιβαία μετάθεση με 
συνάδελφό του από οποιαδήπο
τε υπηρεσία της Α.Δ. Φθιώτι
δας. Τηλ. 0977/625934, 0231/ 
28285.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟ 

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ

Με την υπ. αριθμ. Φ. 
218/990 από 4.8.1999 απόφα
ση του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(ΦΕΚ Β' 1631/18.8.1999), κα
θορίζεται ο τρόπος υπολογι
σμού του περιεχομένου εφά

παξ βοηθήματος από το Ταμεί
ο Αρωγής Αστυνομικών. Για 
πληροφορίες, οι ενδιαφερόμε
νοι να απευθύνονται στο 
Τ.Α.ΑΣ. και στα τηλέφωνα 
3310991,3235090, 3238195.

ΤΜΗΜΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Η έναρξη μαθημάτων του 
Τμήματος Βυζαντινής Μουσι
κής της Υποδ/νσης Θρησκευ
τικού, κατά την περίοδο 2000 - 
2001, πραγματοποιήθηκε την 
4.10.2000.

Η διδασκαλία θα γίνεται στο 
Πνευματικό Κέντρο του Ιερού 
Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρ
χών (Μεσογείων 96), κάθε Τε
τάρτη, από τον Υπαστυνόμο 
Α' Παν. Τσιρσγιάννη.

Οι ενδιαφερόμενοι για εγ
γραφή ή κάθε σχετική πληρο
φορία να απευθύνονται στη 
Γραμματεία της Υποδ/νσης 
Θρησκευτικού στο τηλέφωνο: 
7788142.

ΕΥΧΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

- Το Δ.Σ. της Ενώσεως α- 
ποστράτων Αστυνομικών Δυ
τικής Αττικής, εύχεται εις 
τους αποστράτους και εν ε- 
νεργεία αστυνομικούς καθώς 
και τα μέλη των οικογενειών 
τους Χαρούμενα Χριστού
γεννα και Ευτυχισμένο το 
Νέο Έτος.

- Το Δ.Σ. του Εθνικού Τμή
ματος της Διεθνούς Ενώσεως 
Αστυνομικών (ΙΡΑ), εύχεται 
σε όλους τους αστυνομικούς 
(εν ενεργεία και εν αποστρα
τεία), καθώς και στα μέλη των 
οικογενειών τους Χαρούμενες 
Γιορτές.

- Το Δ.Σ. του Ομίλου Φί
λων Ελληνικής Αστυνομίας 
Δυτ. Αττικής εύχεται εις τα 
μέλη, τους φίλους και τις οι- 
κογένειές τους Καλά Χρι
στούγεννα και Ευτυχισμένος 
ο Καινούργιος Χρόνος.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟ
HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAWASAKI

Πάντα
στις καλύτερες τιμές 
και διακανονισμός που 

ΕΣΕΙΕ ΟΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ!

Λένορραν 18, τηλ.: 52.27.556 & Μεσογείων 389, τηλ:65.16.703

Έ το ιμες σ τολές και επ ί μέτρω , 
διακριτικά  και όλα τα α ξεσ ο υ ό ρ  Α στυνομίας  

σ τις  καλύτερες τιμές.
Α π οστολές σ  όλη την Ελλαδα μ ε αντικαταβολή

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α  Ε Ι Δ Η

ΦΡΟΥΖΑΚΗΙ
Κ. ΟΥΡΑΝΗ 4, (Πάροδος Μεσογείων - Πεντάγωνο)

(ενανπ Νοσοκομείου Σωτήρια. Σταθμός Metro "Εθνική Αμυνα" 
Τηλ.: 6722.226, Fax: 6722.228

Ε Υ Θ Υ ΓΡ Α Μ Μ ΙΣΕ ΙΣ  - Ζ Υ ΓΟ  ΣΤΑ Θ Μ ΙΣ Ε ΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ & ΑΛΛΑΓΗ

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

J L A - E E G - ' - C / Y a O I I
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

BILSTEIN ίΡ ) 3 5 3 3
α μ ο ρ τ ι σ έ ρ

V  Κ Τ  IS
Διαθέτουμε πλήρη σειρά αμορτισέρ 

για την άψογη συμπεριφορά του αυτοκινήτου σας

ΕΛΑΤΗΡΙΑ

'ib a c h
για στάνταρ, χαμηλά και φορτίων αυτοκίνητα

ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ - ΦΡΕΝΑ - ΤΑΚΑΚΙΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ - ΦΙΛΤΡΑ

ΟΑΑ ΤΑ ΠΡΟ ΪΟ Ν ΤΑ ΣΕ  Τ ΙΜ Ε Σ ΧΟ Ν ΔΡΙΚ ΗΣ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΚΟ ΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑ Κ Α Ν Ο Ν ΙΣΜ Ο Υ  
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 46 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, 115 25 VoHNA 
ΤΗΛ.: 67.47.828 - 67.45.271, FAX.: 67.44.874



ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ Ν Ε Α
ΠΕΝΘΗ

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

+ Υπαστυνόμος Α' Αθανά
σιος Δρίτσας. Γεννήθηκε το έ
τος 1952 στο Δρέπανο Ναυ
πλίου. Κατετάγη το έτος 1975 
και υπηρέτησε σε διάφορες υ
πηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. Υπήρξε 
άγαμος. Απεβίωσε την 
15.10.2000.

(
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+ Ανθυπαστυνόμος Δήμος 
Βασιλειάδης. Γ εννήθηκε το έ
τος 1959 στη Θεσσαλονίκη. 
Κατετάγη το έτος 1983 και υ
πηρέτησε σε διάφορες υπηρε
σίες της Γ.Α.Δ.Α., στη Σάμο 
και τελευταία στη Γ.Α.Δ. Θεσ
σαλονίκης. Υπήρξε έγγαμος 
και πατέρας τριών τέκνων. Α
πεβίωσε την 3.9.2000 από πα
θολογικά αίτια.

+ Ανθυπαστυνόμος Αθανά
σιος Παπαγεωργίου. Γ εννή
θηκε το έτος 1951 στην Αγιά 
Λάρισας. Κατετάγη το έτος 
1975 και υπηρέτησε σε διάφο
ρες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. και 
της Α.Δ. Μαγνησίας. Υπήρξε 
έγγαμος και πατέρας δύο τέ
κνων. Απεβίωσε την 15.10.00 
από παθολογικά αίτια.

+ Ανθυπαστυνόμος Νικό
λαος Τσιγκρήλας. Γεννήθηκε 
το έτος 1947 στο Λατζόϊο Η
λείας. Κατετάγη το έτος 1966 
και υπηρέτησε σε διάφορες υ
πηρεσίες της Α.Δ. Δωδεκανή- 
σου. Υπήρξε, έγγαμος και πα
τέρας τριών τέκνων. Απεβίωσε 
την 9.10.2000.

+ Ανθυπαστυνόμος Βασί
λειος Λεβάκος. Γεννήθηκε το

έτος 1950 στον Βαχό Γυθείου 
Λακωνίας. Κατετάγη το έτος 
1974 και υπηρέτησε σε διάφο
ρες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. Υ
πήρξε έγγαμος και πατέρας ε
νός τέκνου. Απεβίωσε την
10.10.2000 από παθολογικά 
αίτια.

+ Αρχιφύλακας Αχιλλέας 
Ράλλης. Γεννήθηκε το έτος 
1956 στην Άνω Γαρούνα Κέρ
κυρας. Κατετάγη το έτος 1979 
και υπηρέτησε σε διάφορες υ
πηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. Υπήρξε 
έγγαμος και πατέρας δύο τέ
κνων. Απεβίωσε την 9.8.2000 
από παθολογικά αίτια.

+ Αρχιφύλακας Δημήτριος 
Ντάφος. Γεννήθηκε το έτος 
1951 στο Μεγαλοχώρι Τρικά
λων. Κατετάγη το έτος 1976 
και υπηρέτησε σε διάφορες υ
πηρεσίες των Α.Δ. Καρδίτσας, 
Φλώρινας και Τρικάλων. Υ
πήρξε έγγαμος και πατέρας δύ
ο τέκνων. Απεβίωσε την
4.10.2000 εξαιτίας τροχαίου α
τυχήματος.

+ Αρχιφύλακας Ιωάννης 
Κόμης. Γεννήθηκε το έτος
1955 στη Μικρόπολη Δράμας. 
Κατετάγη το έτος 1979 και υ
πηρέτησε σε διάφορες υπηρε
σίες της Γ.Α.Δ.Α. Υπήρξε έγ
γαμος. Απεβίωσε την
16.9.2000 εξαιτίας τροχαίου α
τυχήματος.

+ Αρχιφύλακας Ιωάννης 
Κούκης. Γεννήθηκε το έτος
1956 στους Δολούς Καλαμών

Μεσσηνίας. Κατετάγη το έτος 
1976 και υπηρέτησε σε διάφο
ρες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. Υ
πήρξε έγγαμος και πατέρας δύ
ο τέκνων. Απεβίωσε την
17.9.2000 από παθολογικά αί
τια.

+ Αρχιφύλακας Βασίλειος 
Μανθόπουλος. Γεννήθηκε το 
έτος 1949 στο Τέροβο Δωδώ
νης Ιωαννίνων. Κατετάγη το έ
τος 1975 και υπηρέτησε σε 
διάφορες υπηρεσίες των Α.Δ. 
Λακωνίας, Κέρκυρας, Ζακύν
θου, Θεσπρωτίας και Ιωαννί
νων. Υπήρξε έγγαμος και πα
τέρας τριών τέκνων. Απεβίωσε 
την 30.5.2000 από παθολογικά 
αίτια.

+ Αστυφύλακας Δημήτριος 
Μπατζομήτρος. Γ εννήθηκε το 
έτος 1957 στην Τσαρίτσανη Ε
λασσόνας Λάρισας. Κατετάγη 
το έτος 1984 και υπηρέτησε σε 
διάφορες υπηρεσίες της 
Γ.Α.Δ.Α. Υπήρξε άγαμος. Α
πεβίωσε την 14.9.2000.

+ Αστυφύλακας Κομνηνός 
Καλαθέρης. Γεννήθηκε το έ

τος 1962 στην Γουμένισσα 
Παιονίας Κιλκίς. Κατετάγη το 
έτος 1984 και υπηρέτησε σε 
διάφορες υπηρεσίες της 
Γ.Α.Δ.Α. και της Γ.Α.Δ. Θεσ
σαλονίκης. Υπήρξε έγγαμος 
και πατέρας δύο τέκνων. Απε
βίωσε την 1.10.2000 από πα
θολογικά αίτια.

+ Αστυφύλακας Γεώργιος 
Καβαλάρης. Γεννήθηκε το έ
τος 1964 στη Θεσσαλονίκη. 
Κατετάγη το έτος 1988 και υ
πηρέτησε σε διάφορες υπηρε
σίες της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης. 
Υπήρξε έγγαμος και πατέρας 
ενός τέκνου. Απεβίωσε την
13.10.2000 από παθολογικά 
αίτια.

+ Αστυφύλακας Παρα- 
σκευάς Καραθάνος. Γ εννήθη
κε το έτος 1973 στη Θεσσαλο
νίκη. Κατετάγη το έτος 1995 
και υπηρέτησε σε διάφορες υ
πηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. και των 
Α.Δ. Κερκύρας και Καστο
ριάς. Υπήρξε άγαμος. Απεβίω
σε την 14.10.2000 από παθο
λογικά αίτια.

+ Αστυφύλακας Γεώργιος 
Βλάσιος. Γεννήθηκε το έτος 
1967 στην Ξάνθη. Κατετάγη 
το έτος 1989 και υπηρέτησε σε 
διάφορες υπηρεσίες της 
Γ.Α.Δ.Α. και της Α.Δ. Αλεξαν
δρούπολης. Υπήρξε άγαμος. 
Απεβίωσε την 29.10.2000 από 
παθολογικά αίτια. □

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος

Ε π α ν ό ρ θ ω σ η

Στο τεύχος Οκτωβρίου-Νοεμβρίου δημοσιέθηκε υπό τον τίτλο «Πεζές περιπολίες και η 
αντεγκληματική πολιτική της εγγύτητας» η εισήγηση του Ταξιάρχου Βασιλείου Παπακώ- 
στα, όπως διατυπώθηκε στο Σεμινάριο «Λαοκράτης» που έγινε στην Αθήνα, στα πλαίσια 
της Κοινής Ευρωπαϊκής Δράσης OISIN, με θέμα «Έγκλημα και Τοπική Κοινωνία - Το
πικά Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικότητας - Συμμετοχική Αντεγκληματική Πολι
τική». Από παραδρομή του περιοδικού, δεν παρατέθηκαν οι απαραίτητες βιβλιογραφικές 
παραπομπές, που αφορούν μεταξύ άλλων άρθρα στο περιοδικό μας του Αστυνόμου Α’ 
Ιωσήφ Καμπανάκη με θέμα την «Κοινοτική Αστυνόμευση» (3/1997 και 10/1999). Ζητού
με την κατανόηση και των δύο συναδέλφων για την παράλειψή μας αυτή.
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Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

Μάχη
ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΤΙΣΉΚΑ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 
ΛΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

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

A
L T J

Φωτογραφία ■ Παραγωγή VIDEO 
ν ·  ιαμων 

ν  Βαπτίσεων
q Αρραβώνων 
Q Αρχείο 
ν  Στολισμοί

ilJiaJS

' *

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

Ο Π Τ I Κ Α
Γυαλιά Οράσεως-Γυαλιά Ηλιου 

Φακοί Επαφής-Εγχρωμοι Φακοί 
Ειδικές Παραγγελίες 

Παιδικά Τμήμα
2 0 %  ΕΚΠΤΩΣΗ

Optic Design
Γωγώ Τσψ περδώ νη

Πτυχιοόχος Ο π τικός

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

Η Ασφαλιστική Εταιρεία
"ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε."

σε συνεργασία
με το Πρακτορείο Ασφαλειών 
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

προσφέρει σε όλα τα μέλη της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ειδική έκπτωση στα αυτοκίνητα Ι.Δ. χρήσεως

14%
στις συμπληρωματικές καλύψεις

20%
Επίσης ασφαλίζει με ειδικό τιμολόγιο 

τα σπίτια των ανδρών των 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με την αρμόδια 
κα Παπαστεργιάδου Φωτεινή 

στα τηλ.: 50 21 580 fax.: 50 21 580 
τηλ. οικίας: 23 20 655 ή στο 093 /  71 44 567Δ Ε Κ Τ Α  Ο Λ Α  Τ Α  Τ Α Μ Ε Ι Α



TA M P K Q TIKA ΚΑΙ
Μ-ΑϋΤΙΜυηΠΙΣΗ τους

το υ  Α ν τ ισ τ ρ ά τ η γ ο υ  ε .α  

Δ η μ η τ ρ ίο υ  Π . Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Ας σκεφθεί ο καθένας μας ότι το ε
πόμενο θύμα ναρκωτικών μπορεί 
να είναι ένα πολύ κοντινό μας πρό
σωπο και ας επωμισθούμε όλοι τις ευθύ

νες μας για την αντιμετώπιση αυτής της 
μάστιγας. Χρέος όλων μας είναι να βγά
λουμε τις νάρκες από τα μονοπάτια των 
νέων και να μάθουν για τα ναρκωτικά, 
πριν «πάθουν». Ας δώσουμε ιδιαίτερη 
σημασία και έμφαση στην πρόληψη, 
που η καλύτερη μορφή της επιτυγχάνε
ται με την καλλιέργεια αρχών και αξιών 
που οδηγούν σε θετικές στάσεις απένα
ντι στη ζωή και τον άνθρωπο.

Μέχρι πριν από λίγο καιρό, όλοι σχε
δόν πίστευαν και υποστήριζαν ότι το 
κύμα της διάδοσης των ναρκωτικών, 
που τα τελευταία χρόνια απλώθηκε και 
κατέκλυσε όλες τις κοινωνίες της Δύ
σης, δεν είχε ακόμη επηρεάσει σοβαρά 
την πατρίδα μας. Δυστυχώς τώρα πια τα 
καθημερινά κρούσματα μεγάλου αριθ
μού θανάτων διαψεύδουν αυτή την ε
ντύπωση.

Οι αλλεπάλληλες και εντυπωσιακές 
αποκαλύψεις και κατασχέσεις σημαντι
κών ποσοτήτων κάθε λογής ναρκωτι
κών στην Ελλάδα, το γεγονός ότι άν
θρωποι κάθε κατηγορίας και ηλικίας, 
άνθρωποι που ανήκουν σε όλα τα κοι
νωνικά στρώματα και επίπεδα, εμπλέ
κονται στο βρώμικο κύκλωμα των ναρ
κωτικών και ακόμη ο μεγάλος αριθμός 
νέων που δε στρατεύονται λόγω τοξικο
μανίας και ψυχοπαθητικής προσωπικό
τητας, μαρτυρούν, χωρίς κανένα δι
σταγμό, ότι και στον τόπο μας έχουμε 
σημαντική αύξηση τόσο στην κυκλοφο
ρία, όσο και στην κατανάλωση των επι
κίνδυνων αυτών ουσιών και συνεπώς το 
πρόβλημα «ναρκωτικά» είναι πολύ σο
βαρό. Η ναρκομανία αγκαλιάζει θανά
σιμα όλες τις ηλικίες, αλλά δυστυχώς 
την πρώτη θέση σ’ αυτήν τη μακάβρια 
πορεία κρατούν σταθερά οι νέοι.

Χαρακτηριστική και αξιοπρόσεκτη 
είναι και μια πρόσφατη αναφορά της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, με την 
οποία επισημαίνεται και τονίζεται ότι 
τα ναρκωτικά, νόμιμα και παράνομα, α
ποτελούν τώρα πλέον οξύτατο πρόβλη
μα, γιατί ο αριθμός των τοξικομανών 
αυξάνει σε ολόκληρο τον κόσμο επικίν
δυνα και σε ορισμένες μάλιστα χώρες, η

διάβρωση της κοινωνίας από τη φοβε
ρή αυτή επιδημία είναι βαθιά, αφού ο 
τοξικομανής και γενικά αυτός που κά
νει χρήση ναρκωτικών απορρίπτεται 
κοινωνικά, στιγματίζεται και μπαίνει 
στο περιθώριο.

Με το βιβλίο αυτό επιδιώκεται:
1) η ενημέρωση του αναγνώστη στις 

έννοιες των ναρκωτικών ουσιών και το
ξικομανίας και στις συνέπειες τους.

2) η προσέγγιση στο πρόβλημα των 
ναρκωτικών από κοινωνικής και εγκλη- 
ματολογικής πλευράς.

3) η γνώση των αιτιών που οδηγούν 
στη χρήση των ναρκωτικών τους νέους.

4 ) οι τρόποι αντιμετώπισής τους. 
(Θεσσαλονίκη 1999, τη λ  01/5128.433)

immommi.
ΑΡΚΙίΚΑΑΕίΑ & ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ

το υ  Τ α ξ ιά ρ χ ο υ  

Ν ικ ο λ ά ο υ  Κ . Τ Α Σ ΙΟ Π Ο Υ Λ Ο Υ

Τα ακρωνύμια, τα αρκτικόλεξα και 
γενικότερα οι συντομογραφίες κα
τακλύζουν καθημερινά τη ζωή 
μας. Οι πρώτες σελίδες των καθημερι

νών και εβδομαδιαίων εφημερίδων εί
ναι γεμάτες από τέτοιες λέξεις. Οι α
κροατές των ραδιοφώνων και οι τηλε
θεατές των καναλιών της τηλεόρασης 
βομβαρδίζονται κάθε φορά με ακρωνύ
μια, αρκτικόλεξα και γενικά συντομο
γραφίες στην ελληνική ή σε ξένη γλώσ
σα, χωρίς να γνωρίζουν περί τίνος πρό
κειται. Από την άλλη μεριά, οι δημό
σιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι αστυ
νομικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι 
καθώς και οι υπάλληλλοι της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και γενικότερα όλοι οι 
υπάλληλοι αντιμετωπίζουν καθημερινά 
προβλήματα ανάπτυξης των ακρωνύ
μιών, των αρκτικόλεξων και των συ- 
ντομογραφιών, χάνοντας έτσι αρκετό 
χρόνο προσπαθώντας να τα αποκρυ
πτογραφήσουν.

Το φαινόμενο αυτό βρίσκεται διεθνώς 
σε έξαρση τα τελευταία χρόνια με την ε
πέκταση της γραφειοκρατίας, του πολι
τικού λόγου, της γλώσσας των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης, της ανταλλαγής ε
πιστημονικών και άλλων πληροφοριών 
καθώς και των νέων σχηματισμών οικο
νομικής και πολιτικής συνεργασίας, κυ
ρίως της γλωσσικής επικοινωνίας των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συλλογή του υλικού για τη συγ
γραφή αυτού του βιβλίου ξεκίνησε πριν

από δέκα χρόνια, σε μια προσπάθεια 
συνεισφοράς τόσο στη δημόσια διοίκη
ση όσο και στον ιδιωτικό τομέα και γε
νικότερα σε όλους τους πολίτες που εν- 
διαφέρονται για ενημέρωση και γνώση 
σχετικά με την ύπαρξη, τη λειτουργία, 
τους σκοπούς και τη δράση των Διε
θνών και Ελληνικών Οργανισμών, των 
Οργάνων και Υπηρεσιών της Ευρωπα
ϊκής Ένωσης, των Δημόσιων Υπηρε
σιών, των Συνδικαλιστικών Οργάνων, 
των Φοιτητικών και Πολιτικών Οργα
νώσεων, των Κομμάτων, των Ασφαλι
στικών Ταμείων, των Συλλόγων, των 
Υπηρεσιών κ.λπ.

Πέρα από την ανάπτυξη των αρκτικό
λεξων, ακρωνυμίων και των συντομο- 
γραφιών γενικότερα, γίνεται μία προ
σπάθεια να δοθεί μια επιπλέον χρησιμό
τητα στην εργασία αυτή με την παράθε
ση λημμάτων, μετατρέποντάς την σε ει
δικό λεξικό στον τομέα αυτό.

Στο τέλος του βιβλίου και για τη 
διευκόλυνση των αναγνωστών έχει 
προστεθεί πίνακας στον οποίο έχουν 
καταχωρηθεί κατά αλφαβητική σειρά 
ακρωνύμια και αρκτικόλεξα και γεικό- 
τερα συντομογραφίες, που χρησιμο
ποιούνται στη χώρα μας στον έντυπο ή 
ηλεκτρονικό λόγο, όπως παρουσιάζο
νται στην αρχική γλώσσα, κυρίως την 
αγγλική.

(Α θ ή ν α , 1999 , τ η λ  (0 1 ) 6 9 2 9 .8 0 9 )

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 
(Διαπραγμάτευση Ομηριών) 
ΚΡΙΣΗ_(Διαχείριση Κρίσης)

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
τ ο υ  Α σ τ υ ν ο μ ικ ο ύ  Υ π ο δ ιε υ θ υ ν τ ή  

Α ν τ ώ ν ιο υ  Δ . Μ π α μ ια τ ζ ή

Η κατακράτηση ομήρων πριν από 
λίγο καιρό ήταν άγνωστο φαινό
μενο για τα Ελληνικά δεδομένα. 

Σήμερα, μετά από μερικά περιστατικά 
που εμφανίστηκαν πρόσφατα, κρίνεται 

απαραίτητο και είναι σκόπιμο και ανα
γκαίο το προσωπικό της Ελληνικής Α
στυνομίας να αποδεχθεί ότι θα έχουμε 
και στο μέλλον παρόμοια περιστατικά, 
να προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα και 
να αναζητήσει μεθόδους, τακτικές και 
τρόπους αντιμετώπισης των φαινομέ
νων αυτών. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
τέτοια περιστατικά με διαφορετικό τρό
πο και άλλη φιλοσοφία και να μην τα 
θεωρούμε ανυπέρβλητα εμπόδια στο α
στυνομικό έργο.
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Η γνώση και η άσκηση των αστυνομι
κών που θα εμπλακούν στο περιστατικό, 
πρέπει να είναι ουσιαστική, εμπεριστα
τωμένη και ικανή για να αντεπεξέλθουν 
στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά 
τους, χωρίς να προβληματισθούν και χω
ρίς να δημιουργήσουν άσχημες εντυπώ
σεις ή χαρακτηρισμούς ανικανότητας.

Με κατάλληλη εκπαίδευση, γνώση 
του αντικειμένου και αποφάσεις, σύμ
φωνες με την ακολουθούμενη διεθνώς 
τακτική για τα θέματα αυτά, μπορούμε 
να πετύχουμε άριστα αποτελέσματα 
και να αποσπάσουμε κριτικές θαυμα
σμού για τις ενέργειές μας.

Τα πραγματικά περιστατικά που α
ντιμετώπιση σε πρόσφατα η Ελληνική 
Αστυνομία, δημιούργησαν στο συγ
γραφέα την ιδέα να επανέλθει στο θέ
μα, να το μελετήσει και μέσα από την 
έρευνα διάφορων εκδόσεων της διε
θνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, 
την παρακολούθηση σεμιναρίων στο ε
ξωτερικό αλλά και την εμπειρία από 
πραγματικά περιστατικά και να αποδώ
σει ένα βοήθημα προς τους συναδέλ
φους αστυνομικούς.

Όλα αυτά τα στοιχεία προσαρμόστη
καν στα Ελληνικά δεδομένα με γνώμονα 
την Ελληνική πραγματικότητα, τον Έλ
ληνα Αστυνομικό, τη φιλοσοφία της κοι
νωνίας μας και το χαρακτήρα των συ
νανθρώπων μας. Πρόκειται για μια εργα
σία πρωτοποριακή και σύγχρονη, που 
προσφέρει στον Αστυνομικό, πνευματι
κά εφόδια, γνώσεις και εμπειρίες ικανές 
να τον βοηθήσουν σε έκτακτες περιπτώ
σεις και προβλήματα, όπως είναι η δια
πραγμάτευση ομηριών, η διαχείριση κρί
σεων και η λήψη αποφάσεων.

(Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η , Μ ά ιο ς  2 0 0 0 )

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

τ ο υ  Υ π α σ τ υ ν ό μ ο υ  A  ’ 
Π α σ χ ά λ η  κ. Σ υ ρ ιτ ο ύ δ η

Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο, το ο
ποίο είναι προσαρμοσμένο στα δε
δομένα και τις απαιτήσεις του ε- 
παγγέλματός μας. Στόχος του συγγραφέ
α ήταν να κάνει τη νομική γνώση πιο 

προσιτή στους μαθητές και τους συνα
δέλφους του. Επιχειρεί με άλλα λόγια μια 
«εξαστυνομίκευση της νομικής γνώσης».

Το κίνητρο της προσπάθειάς του αυ
τής ήταν να βοηθήσει τους συναδέλ
φους (παλαιούς και νέους) να κατανοή-
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σουν με απλό και προσιτό τρόπο τις βα
σικές νομικές έννοιες, οι οποίες είναι α
παραίτητες, προκειμένου να ανταποκρι- 
θούν στο δύσκολο έργο τους.

Με τα εφόδια που του παρείχαν οι 
γνωστικές εμπειρίες των τεσσάρων ι
διοτήτων του, δηλαδή: του Αξιωματι
κού της Αστυνομίας, του πτυχιούχου 
της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστήμιου Θράκης, του καθηγη- 
τού Ποινικού Δικαίου τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια στο Τμήμα Δοκίμων 
Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου και του 
Δημοσίου Κατηγόρου Διδυμοτείχου 
για ένα μικρό χρονικό διάστημα στο 
παρελθόν, προσπάθησε να συγγράψει 
ένα κείμενο προσιτό, ευκολοδιάβαστο, 
υπό μορφή διδασκαλικών παραδόσεων 
και προπαντός ένα κείμενο, το οποίο θα 
απαντά στα νομικά εκείνα ζητήματα 
που παρουσιάζουν αυξημένο αστυνομι
κό ενδιαφέρον (π.χ. προσταγή, άμυνα 
κ.λπ.). Ο συγγραφέας αποφεύγει να ει
σχωρήσει σε λεπτομερή θεωρητικά νο
μικά ζητήματα, γιατί η διδακτική και υ
πηρεσιακή εμπειρία έχουν δείξει ότι 
αυτά αφορούν ελάχιστα το μέσο αστυ
νομικό και ανακριτικό υπάλληλο.

Στόχος του είναι να προσφέρει ένα 
εγχειρίδιο στα μέτρα του δόκιμου α
στυφύλακα - υπαστυνόμου, του ανα- 
κριτικού υπαλλήλου και γενικά του Έλ
ληνα αστυνομικού, του ειδικού φρου
ρού και του συνοριακού φύλακα.

Στο βιβλίο αυτό, ο διαχωρισμός των 
κεφαλαίων και των ενοτήτων ακολου
θεί πιστά το διαχωρισμό του Ποινικού 
Κώδικα. Μετά την κατ’ άρθρο ανάλυ
ση, στο τέλος κάθε ενότητας, παραθέ- 
τονται πρακτικά παραδείγματα με την 
ανάπτυξή τους, ώστε να επιτυγχάνεται 
ο απαραίτητος συνδυασμός της θεωρί
ας με την πράξη. Στη συνέχεια, ακο
λουθούν θεωρητικές και πρακτικές α
σκήσεις για την εμπέδωση της ενότη
τας. Οι ασκήσεις αυτές προέρχονται εί
τε από πραγματικά περιστατικά που α
πασχόλησαν τα δικαστήριά μας είτε α
πό τα θέματα των εξετάσεων των Σχο
λών της Αστυνομίας της τελευταίας πε
νταετίας. Στο βιβλίο υπάρχουν 170 τέ
τοιες ασκήσεις. Στο τέλος κάθε ενότη
τας, περιλαμβάνεται μία παράγραφος, 
η οποία παρουσιάζει τα συχνότερα 
τρωτά σημεία πραγματικών υποθέσε
ων, όπως συγκεντρώθηκαν από την α
νίχνευση της νομολογίας μας.

(Διδυμότειχο, Σεπτέμβριος 2000, 
αποκλειστική διάθεση από το συγγρα

φέα τηλ. 0553 - 22951 & 26684). Π
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Ι Τ Α  ΠΑΙΔΙΑ Σ Υ Ν Α Δ ΕΛ Φ Ο Ν  
ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΤΙΣ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 
ΑΔΑΜΑΚΗΣ Χ ΡΗ Σ ΤΟ Ι 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΡ1ΣΤΟΠΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΙΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΑΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ 
ΓΕΩΡΓΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ 
ΓΚΑΒΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΚΕΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΚΟΤΣΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 
ΛΟΓΚΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΔΟΥΝ ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΔΡΙΒΑ ΒΑίΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ  
ΖΕΡΒΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΘΕΟΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΙΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΑΑΟΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΚΑΡΑΓ1ΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΚΟΝΤΟΠΟΥΑΟΥ ΒΑΤΑ 
ΚΟΡΟΜΗΛ1Α ΕΛΕΝΗ 
ΚΟΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 

IΚΟΥΚΕΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΛΑΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΛΟΥΚΟΥΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  
ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ  
ΜΑΡΔΑΒΑΝΗ ΒΑΊΤΣΑ  
ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ 
ΜΕΝΥΧΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΗΤΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 

IΜΟΥΜΟΥΛΙΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΜΠΑΚΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΠΑΛΑΦΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΜΠΑΛ1ΑΜΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ  
ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΜΠΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 
Μ ΠΙΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Μ ΠΟΣΜ ΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ  
ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 
ΜΩΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  

Ι ν ΙΚΟΑΟΠΟΥΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΙΝΤΑΝΑΣΗ ΑΝΘΗ 
ΙΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
Ι ν ΤΟΒΟΑΗ ΜΑΡΙΑ  
I ΞΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΙΞΑΝΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΙΞΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
■ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
■ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
I ΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
I ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
■ ΠΑΝΑΓΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
I ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
I  ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 
ΙΐΙΑΠΑΔΗΜ Α ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
I ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕΤΡΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΥΤΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΥΛΟΣ 
ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ 
ΧΑΡΙΤΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΠΑΜΠΙΑΗ ΜΑΡΙΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΦΩ ΤΙΟΣ

ΠΑΣΧΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 
ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ 
ΠΑΥΛΟΣ 
ΑΓΓΕΛΛΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΕΙ-Δ/ΣΗ ΕΠ/ΣΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 
ΜΟΡ.ΒΙΟΛ.-ΓΕΝ.ΠΑΝ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΙΣΤΟΡ1Α-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΟΛΙΤ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΤΜ .ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΟΛ.ΕΠ.-ΔΗΜ.Δ/ΣΗ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΤΜ.ΔΙΟΙΚ.ΓΕΩΡ.ΕΚΜ.ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΑΙΔ.ΔΗΜ.ΕΚ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΝΟΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗ Φ ΙΛ /Π Α  ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΧΝ.-ΓΕΩΠ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 
ΦΥΤ.ΠΑΡ/ΓΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΜΟΝ.ΥΓ.-ΠΡ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 
ΕΦΑΡ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΦΥΤ.ΠΑΡ/ΓΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΘΕΡ/ΚΗ-ΑΝΘΟΚ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΕΡΓ.ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΜ .ΜΟΥΣ.ΤΕΧΝ.-ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΤΟΥΡ.ΕΠ1Χ.ΑΘΗΝΑΣ-ΤΕΙ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΙΔ/ΚΗ ΝΗΠ/ΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΦΙΛ/ΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 
ΚΟΙΝ.ΕΡΓ.ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΕΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ-ΑΡΧ/ΚΗ ΑΡΤΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΔΙΟΙΚ.ΜΟΝ.ΤΟΠ.ΑΥΤΟΔ.ΤΕΙ ΚΑΛ/ΤΑ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 
ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ ΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠ/ΓΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 
ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΦΙΛ ΟΣΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΕΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΧΝ.ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓ.ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛ/ΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΑΣΦΑΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Μ ΑΙΕΥΤΙΚΗ ΣΙΝΑΟΥ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧ/ΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΙΧΘ/ΓΕΙΑΣ-ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΕΦΑΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (1ος) 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΔΕΟ-ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤ. ΑΘΗΝΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 
ΗΛ.ΜΗΧ.-ΜΗΧ.Η/Υ ΘΡΑΚΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΠΑΙΔ. ΤΜΗΜ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΒΟΛΟΥ 
ΒΙΟΜΗΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΜ. - ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΒΆΤ ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΕΡ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΣ ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ ΑΡΤΑΣ 
Π.Υ. -Δ AT ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ 
Α.Δ.-Α.Δ.ΑΡΤΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΠ.ΑΣΦ.ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΑΜΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΦΦ ΠΑΤΡΩΝ 
Π.Υ. Α.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΤΡ.ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ.ΑΡΤΑΣ 
Α.Υ.-ΑΤ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΜ.ΜΕΤ.ΔΙΚ.ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΦΦ ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΧΑΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΜΕΤ.ΔΙΚ.ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΦΦ ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ε.ο. 
Α,Υ’.-ΤΜ.ΤΡΟΧ,ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΝΘ/Μ ΟΣ-ΥΕΦΦ ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ.ΑΡΤΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Α/Α’ -Δ ' AT ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΡΤΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΊΔΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΜΕΤ.ΔΙΚ.ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΑΜ.ΔΡΑΣΗΣ ΑΧΑΊΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΠ.ΑΣΦ. ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΥΠΕ1 
Α /Α -Β  AT ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΟΖΑΝΗΣ
Υ/Β -ΤΤ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Α.Υ’.-ΑΔ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΝΘ/Μ ΟΣ ι:.α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε,α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
Π.Υ. -ΤΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Α/Α -AT ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΓΛΥΚΗΣ ΘΕΣΠΡΩ ΤΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ. ΤΟΥΡ. ΑΣΤ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Α/Α' -ΥΕΕΒΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Ε' AT ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΚΑΘ/ΣΤΡΙΑ-ΑΤ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ- Β ΤΣΦ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ.Δ.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΕΒΡΟΥ 
Π.Υ.- ΤΜ.ΜΕΤ.ΔΙΚ.ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΜΕΤ.ΔΙΚ.ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΔΙΩΞ.ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ. ΠΕΡ.ΑΡΤΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ 
ΑΣΤ/ΚΑΣ ΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 
ΥΠΑΣΤΥΝΌΜΟΣ ε.α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Υ/Α’-ΥΠ.ΑΣΦ. ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β AT ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΤΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΤΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΜΕΤ.ΛΙΚ.ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ 
Α/Α - ΤΜ.ΤΡ. ΠΑΤΡΩΝ 
Α/Β'-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ



ΠΑΠΑΑΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΑΟΠΟΥΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΡΑΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΜ ΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΛΗΜ ΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΡΔΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΠΠΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΓΤ 4 4 ΥX.VΠ1 W". 4 nV4Tfl/lV ΘΕΟΔΩΡΟΣΣ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΛΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΕΝΤΖΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΟΥΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΑΡΑΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΗΜ ΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΡΑΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΗΜ ΗΤΡΙΟΣ
Σ1ΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΑΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΙΜ ΟΥ ΓΚΟΛΦΩ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΣΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΡΟΣΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΒΕΚΕΑΗΣ Φ Ω ΤΙΟ Σ ΜΑΛΑΜΑΣ
ΤΖΙΟΒΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΖΟΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΤΖΩ ΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΕΝΕΚΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΣΕΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΕΡΓΑ ΣΟΦΙΑ ΘΕΜ ΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΤΣΕΤΣΕ ΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΑΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΣΟΜΠΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΙΑΑΗ ΜΑΡΙΑΝΑ ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΧΑΛΑΖΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΕΙΑΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΙΑΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΑΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚίΙΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΤΕΙ ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΥΠ.ΚΡΗΤΗΣ 
ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜ Π.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΕΙ ΦΑΩΡΙΝΑΣ-ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΤΡΑΠ/ΚΗ ΔΙΟΙΚ,ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΙ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΤΕΦΑ ΣΕΡΡΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΣΜΥΝ
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΦΙΛ/ΦΙΑ-ΠΑΙΔ.ΨΥΧ/ΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ 
Α/ΣΗ ΕΠ1Χ/ΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛ/ΓΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΣΧ.ΕΠΙΧ.ΕΡ.-ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ(1η) 
ΤΕΧΝ.-ΑΛ.-ΥΑΑΤ.ΤΕΙ ΜΟΥΑΑΝΙΩΝ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ (3ος)
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΏΝ 
ΑΙΟΙΚ.-ΟΙΚ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕΙ 
ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΩΝ 
Α/ΣΗ ΜΟΝ.ΥΓ.-ΠΡΟΝ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΑΕΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΤΗΛ/ΚΗ-Α/ΣΗ ΕΠΙΧ.-ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ 
ΓΕΡΜ.ΓΛ.-ΦΙΑ.ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ ΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΜ.ΕΜ Π.ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΒΙΟΛ/ΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΥ ΠΤΟΛ/ΔΛΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΜ. ΤΡ.ΠΑΤΡΩΝ 
Α.Α.-ΑΑ ΑΧΑΊΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠ.ΑΣΦ.ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΠΤΟΛ/ΑΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ 
Υ/Α - AT ΒΟΝΙΤΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ. ΤΡ. ΠΑΤΡΩΝ 
Α/Β -ΥΕΕΒΕ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΕΠΙΤ. ΑΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Τ.Τ.ΑΡΤΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Π.Υ.-ΑΤ ΛΟΥΡΟΥ 
Α.Δ.-ΑΑ ΑΧΑΊΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ 
Υ/Β ε .α .

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΑ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΕΕΒΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ- AT ΣΑΓΙΑΔΑΣ ΘΕΣΠΡΩ ΤΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
Π.Υ.-Α/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΥΔΤ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΜΕΤ.ΛΙΚ.ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Α.Α.-Α.Α. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.AM.ΔΡΑΣΗΣ ΑΧΑΊΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε,α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΑΙΑ ΘΕΣΠΡΩ ΤΙΑΣ 
Π.Υ.-ΑΑ ΑΡΤΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΑ ΑΧΑΊΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΤΡ.ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΜΦ/ΧΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Ε' AT ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Λ AT ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α' AT ΠΑΤΡΩΝ 
Α/Α -ΥΕΦΦ ΠΑΤΡΩΝ Ο

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ

NO KIA

MOTOROLA'

1ος χρόνος πάγιο 3.500 
2ος χρόνος πάγιο 2.500
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στυνομικοί από... 
χαρτόνι ετοιμάζο
νται να δώσουν τη 

μάχη κατά της εγκληματικό
τητας στη Βρετανία, βοηθώ
ντας τους «συναδέλφους» 
τους που έχουν σάρκα και ο
στά. Δεν πρόκειται για σενά
ριο ταινίας αλλά για μια πραγ
ματικότητα που κερδίζει όλο 
και περισσότερο έδαφος στη 
Γηραιά Αλβιώνα. Οι «νέου 
τύπου» αστυνομικοί σχεδιά
ζονται σε σκληρό αδιάβροχο 
χαρτόνι, βάσει της σωματικής 
διάπλασης των αστυνομικών 
που χρησιμεύουν ως μοντέλα. 
Οι επικεφαλής αστυνομικών 
τμημάτων δηλώνουν ότι οι 
χάρτινοι ασχυνομικοί -οι ο
ποίοι κοστίζουν περίπου
110.000 δραχμές το τεμάχιο- 
σχεδιάστηκαν για να υπενθυ
μίζουν στους επίδοξους κακο
ποιούς ότι η Αστυνομία βρί
σκεται παντού. Επιπλέον πι
στεύουν ότι οι «κακοί» μπορεί 
να εξαπατηθούν, αν δουν τη 
χάρτινη φιγούρα βιαστικά και 
από μακριά, και να πιστέψουν 
ότι πρόκειται για αληθινούς α
στυνομικούς. «Τοποθετούνται 
σε κεντρικά σημεία πόλεων 
για να θυμίζουν στους ανθρώ
πους ότι σε περίπτωση που 
διαπράξουν κάποιο έγκλημα - 
για παράδειγμα κλοπή- θα 
συλληφθούν», σχολιάζει ο α
στυνομικός κ. Μικ Λάμλεϊ. 
Στο Κεντ, η τοπική αστυνομί
α είχε μια άλλη πρωτότυπη ι
δέα: να τοποθετήσει σε χώ
ρους στάθμευσης ξενοδοχεί
ων χάρτινες «φωτογραφίες» 
του πίσω τμήματος αστυνομι
κών οχημάτων. Αυτό το μέτρο 
έχει ήδη φέρει αποτελέσματα, 
αφού οι κλοπές στους χώρους 
στάθμευσης έχουν μειωθεί πε
ρίπου κατά το ένα τρίτο. «Την 
ιδέα της τοποθέτησης ψεύτι
κων οχημάτων μας την έδωσε 
ένας από τους αστυνομικούς 
μας. Στόχος μας είναι να απο
τρέψουμε τους κλέφτες που 
περνούν έξω από τους χώρους 
στάθμευσης και να υπενθυμί
ζουμε στους πολίτες να μην α

φήνουν τα τιμαλφή τους μέσα 
στα αυτοκίνητα», δηλώνει ο 
εκπρόσωπος των αστυνομι
κών αρχών του Κεντ. Οι ψυ- 
χολόγοι εκτιμούν ότι η χρησι- 
μοποιήση χάρτινων αστυνομι
κών μπορεί να έχει θετικά α
ποτελέσματα στην καταπολέ
μηση της εγκληματικότητας, 
αλλά προειδοποιούν ότι ενδέ
χεται να λειτουργήσει προτρε
πτικά για τους πιο σκληρούς 
εγκληματίες. «Τα αποτελέ
σματα αυτού του σχεδίου εν
δέχεται να μην είναι τα επιθυ
μητά όσον αφορά τους πιο 
σκληρούς εγκληματίες, καθώς 
οι τελευταίοι μπορεί να συ- 
μπεράνουν ότι η αστυνομία 
δεν έχει αρκετούς άνδρες για 
να καλύψουν ολόκληρη την 
περιοχή. Νομίζω, όμως, ότι οι 
χάρτινοι αστυνομικοί θα απο
τρέψουν τα παιδιά που σκέ
φτονται να κλέψουν κάτι από 
ένα κατάστημα, με στόχο να 
«εντυπωσιάσουν» την παρέα 
τους. Σε ένα βαθύτερο ψυχο
λογικό επίπεδο, αυτές οι χάρ
τινες φιγούρες βοηθούν τα 
παιδιά να αντιληφθούν ότι αυ
τό που ετοιμάζονται να κά
νουν δεν είναι απλώς ένα παι
χνίδι αλλά μια εγκληματική 
πράξη», σχολιάζει ο κ. Κάρι 
Κούπερ, καθηγητής ψυχολο
γίας στο Πανεπιστήμιο του 
Μάντσεστερ.

Φ
ιάλη με γραπτό μήνυ
μα που έπεσε από 
πλοίο στον Ινδικό Ω

κεανό το 1956 εκβράστηκε σε 
ακτή της Νέας Ζηλανδίας. Εί
ναι ένα από τα πέντε μπουκά
λια που έριξε στη θάλασσα ο 
Αυστριακός Χανς Σβάρτς, ε
νώ ταξίδευε στην Αυστραλία 
για να παρακολουθήσει τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 
1956 στη Μελβούρνη!

Πολλοί θα την αποκα- 
λέσουν παιδί θαύμα, 
άλλοι δεινή κολυμβή
τρια από... κούνια. Ο λόγος 

για την μόλις εννέα μηνών Ά- 
μπι Ρόουλινγκς που έχει ...ε
ξάρτηση από το νερό. Καθη

μερινά απολαμβάνει το μπα- 
νάκι της στη δημοτική πισίνα 
της περιοχής της, όπως σχο
λιάζει δημοσίευμα της βρετα
νικής εφημερίδας «Μίρορ». 
Τα μπρατσάκια της είναι απα
ραίτητο αξεσουάρ στην προ- 
σπάθειά της, ενώ οι γονείς της 
την κοιτούν όλο καμάρι, κα
θώς κολυμπά όλο σκέρτσο. Ο 
Τιμ Φίσερ, μάνατζερ του ομί
λου κολύμβησης, εκφράζει 
τον θαυμασμό του για τη φο
βερή Άμπι. «Κολυμπάει σε 
ευθεία γραμμή και είναι όλο 
χαμόγελο. Είμαι σίγουρος πως 
στα πρώτα της γενέθλια θα 
κολυμπάει χωρίς μπρατσά
κια».

f  | — ι να αδέσποτο σκυλί 
§· ·( που βρήκε και κράτη-JL.j σε η οικογένεια Λό-

σκουο και ονόμασε Λάκι (τυ
χερός), διέσωσε το αφεντικό 
του.Ο Κόλιν Λόσκουο κειτό- 
ταν 26 ώρες μόνος στο χείλος 
γκρεμού, όταν ο Λάκι το αντι- 
λήφθηκε και άρχισε να τρέχει 
προς τα εκεί, τον βρήκε και 
τον τράβηξε σε εμφανές ση
μείο για να τον δει ο γιος του!

Η Ρωσία έχει βγάλει 
κατά καιρούς πολλά 
παιδιά θαύματα. Αλ

λα διέπρεψαν στην ενόργανη 
γυμναστική, άλλα στο μπαλέ
το, στη μουσική ή στο σκάκι. 
Σήμερα, η Ρωσία με περηφά- 
νεια παρουσιάζει δύο από 
τους πιο νεαρούς και έγκυ
ρους οικονομολόγους. Πρό
κειται για δύο αδελφές μόλις 
13 και 14 χρόνων, που έχουν 
ήδη στα χέρια τους το πτυχίο 
της Ακαδημίας Οικονομικών 
της Μόσχας! Ο νεότερος μέ
χρι τώρα απόφοιτος ήταν 23 
χρόνων αλλά η Άντζελα και η 
Ντιάνα Κνιάζεβα έσπασαν ό
λα τα ρεκόρ! Τα δύο κορίτσια 
έδειξαν τις ικανότητές τους α
πό πολύ νωρίς. Τα δυό κορί
τσια μπορούσαν ήδη να δια
βάζουν και να γράφουν στην 
ηλικία των 7 και 5 ετών αντι- 
στοίχως. Έτσι λοιπόν δεν 
χρειάστηκε να παρακολουθή

σουν τις τάξεις των συνομηλί
κων τους. Τοποθετήθηκαν κα
τευθείαν σε τάξεις δεκάχρο
νων. Αμέσως μετά έκαναν ε
ντατικά μαθήματα Αγγλικών, 
Γερμανικών και Γαλλικών, ε
νώ παρακολουθούσαν ήδη σε
μινάρια πολιτικής και φιλοσο
φίας που διαρκούσαν τουλάχι
στον 11 ώρες την ημέρα! Ό
ταν τα κορίτσια ήταν 10 και 
12 ετών, κέρδισαν μια θέση 
στο βιβλίο Γκίνες ως οι νεότε
ρες πτυχιούχοι στην ιστορία. 
Τα δυό παιδά παραδέχονται ό
τι δεν έχουν φίλους, ότι δεν 
βγαίνουν έξω και ότι δεν δια
σκεδάζουν ποτέ. Κάπου-κά- 
που ασχολούνται με τα 
σπόρ... Σκοπός τους τώρα εί
ναι να κάνουν MBA ή ντοκτο- 
ρά στα οικονομικά, κατά προ
τίμηση σε κάποιο δυτικό πα
νεπιστήμιο. Λίγο πιο μακρο
πρόθεσμος στόχος... το βρα
βείο Νόμπελ!

Ο ι Έλληνες είναι ανοι
χτοχέρηδες και δεν 
διστάζουν να αφή- 

σουν ένα καλό φιλοδώρημα 
πριν φύγουν από το εστιατό
ριο ή την καφετέρια. Σύμφω
να με παγκόσμια τριετή έρευ
να που δημοσίευσε η βρετανι
κή εφημερίδα «Σάντεϊ Μί
ρορ», η χώρα μας καταλαμβά
νει την τρίτη θέση στη λίστα 
με τις 20 πιο γενναιόδωρες 
χώρες του κόσμου. Όπως προ
κύπτει από την έρευνα, οιΈλ- 
ληνες αφήνουν γερό πουρ
μπουάρ στους σερβιτόρους. 
Πρώτη στη γενναιοδωρία έρ
χονται οι Αμερικανοί και δεύ
τεροι οι Αργεντινοί. Μετά την 
Ελλάδα, ακολουθούν η Ισπα
νία και ο Καναδάς, ενώ η 
Πορτογαλία και η γειτονική 
μας Τουρκία βρίσκονται στην 
έκτη και έβδομη θέση αντί
στοιχα. Η Κολομβία, η Αυ
στρία και το Μεξικό συμπλη
ρώνουν την πρώτη δεκάδα της 
λίστας. Ο διεθνούς φήμης κα- 
θηγητής Μάικλ Λιν, ειδικός 
σε θέματα εξυπηρέτησης πε
λατών, ήταν ο επικεφαλής της 
έρευνας. Ο επιστήμονας α-
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σχολήθηκε με το φιλοδώρη
μα, καθώς ο ίδιος είχε την ε
μπειρία ως σερβιτόρος πριν α
πό 25 χρόνια. «Το φιλοδώρη
μα υπάρχει για να αυξάνει την 
κοινωνική προσοχή. Γι’ αυτό 
και είναι πιο σύνηθες σε χώ
ρες όπου ο πληθυσμός είναι 
φιλόδοξος, εξωστρεφής, και 
θέλει ν ’ ανέβει κοινωνικά» 
τονίζει. Από την πλευρά τους, 
οι ψυχολόγοι πιστεύουν πως 
το φιλοδώρημα είναι μια μορ
φή μηνύματοςς του «εγώ» που 
βελτιώνει την εικόνα του πε
λάτη.

Τα φαινόμενα της βίας 
και των εγκληματικών 
ενεργειών στα σχολεία 
με πρωταγωνιστές ανήλικα 

παιδιά έχουν φοβίσει πολλούς 
γονείς, οι οποίοι αναγκάζο
νται σχεδόν να κρατήσουν τα 
παιδιά τους στο σπίτι, ανα
λαμβάνοντας οι ίδιοι το ρόλο 
του δασκάλου. Τα ποσοστά 
των παιδιών που παίρνουν μα
θήματα στο σπίτι αυξάνουν 
κυρίως σε οικογένειες στις ο
ποίες και οι δυό γονείς είναι 
μορφωμένοι. Η Άνι Μπίαρ θα 
ήταν μια κατά τα άλλα συνη
θισμένη φοιτήτρια μοριακής 
βιολογίας στο Κολέγιο του 
Πρίνστον αν δεν είχε πάρει 
μαθήματα στα πρώτα στάδια 
της εκπαίδευσής της αποκλει
στικά από τους γονείς της. «Η 
κουζίνα με το μεγάλο τραπέζι 
ήταν το μέρος όπου γίνονταν 
όλες οι παραδόσεις των μαθη
μάτων» θυμάται η Άνι. Πριν 
από μία δεκαετία, μια φοιτή
τρια σαν την Μπίαρ θα απο
καλούνταν φαινόμενο. Η πε
ρίπτωσή της όμως δεν προκα- 
λεί έκπληξη πλέον στις Ηνω
μένες Πολιτείες, αφού 1,7 ε
κατομμύρια παιδιά εκπαιδεύ
ονται στο σπίτι τους, ποσοστό 
που αναλογεί στο 3% των παι
διών που πάνε σχολείο. Όταν 
η Μπίαρ πρωτοπήγε στη σχο
λή ήταν η μοναδική περίπτω
ση. Από τότε όμως το Πρίν
στον δέχθηκε κι άλλους τέ
τοιους φοιτητές, και το παρά
δειγμά του ακολούθησαν τα

πανεπιστήμια του Γέιλ, του 
Στάνφορντ και του Χάβαρντ. 
Οι ψυχολόγοι εκφράζουν φό
βους για επικείμενη ψυχολο
γική και κοινωνική απομόνω
ση. Τα μαθητικά χρόνια είναι 
μια από τις πιο σημαντικές πε
ριόδους στη ζωή ενός ανθρώ
που, κατά την οποία διαμορ
φώνει σημαντικό μέρος της 
προσωπικότητας αλλά και της 
κοινωνικότητάς του. Η Άνι ό
μως εκτιμά ότι η παιδεία που 

| πήρε από τους μορφωμένους 
γονείς της είναι ποιοτικά ισό
τιμη με των συμφοιτητών της 
Η μητέρα της, πολιτικός μη
χανικός, της έστρεψε από νω
ρίς το ενδιαφέρον στις θετικές 
επιστήμες, αναλαμβάνοντας 
παράλληλα και το δύσκολο 
έργο της προετοιμασίας της 
κόρης της για ένα καλό, πρω
τοκλασάτο κολέγιο.Υποστη
ρίζει πάντως «ότι μια τέτοιου 
είδους εκπαίδευση δεν κάνει 
για όλους». Όσο για τους φό
βους των ψυχολόγων, η ίδια ε
πισημαίνει ότι ποτέ δεν αντι
μετώπισε κάποιο πρόβλημα 
στις σχέσεις της με τα υπόλοι
πα παιδιά και στη σύναψη κά
ποιας φιλίας. Μια άλλη κοπέ
λα που εκπαιδεύτηκε από 
τους γονείς της, η Ιδχρονη 
Τζοάνα Κούρλοβτς, κέρδισε 
μάλιστα και το εθνικό βραβεί
ο για την απόδοσή της στα μα
θήματα, γεγονός που της άνοι
ξε διάπλατα τις πόρτες των 
μεγάλων πανεπιστημίων. Ο 
15χρονος Ντέιβντ Τζάκσον 
πάλι, από το Κεντάκι, παίρνει 
μια πιο πρωτότυπη σπιτική 
παιδεία: κάνει μαθήματα βρε

ι τανικής ιστορίας παρακολου
θώντας έργα του Σαίξπηρ!

f  I  να τραγούδι που δη- 
μιουργήθηκε από μια 
φράση που είχε ακου

στεί να λέει ο Γερμανός κα
γκελάριος Γκέρχαρντ Στρέ- 
ντερ έγινε κορυφαία επιτυχία, 
και ήδη αναμένεται να ει- 
σπράξει εκατομμύρια. «Πή
γαινε φέρε μου ένα μπουκάλι 
μπίρας, πριν να κάνω εδώ α
περγία», είχε ακουστεί να λέει

ο καγκελάριος το περσινό το 
καλοκαίρι στην Ανατολική 
Γερμανία, στο τέλος μιας ημε
ρήσιας κουραστικής περιοδεί
ας... Οι δημοσιογράφοι απο
μνημόνευσαν την αυθόρμητη 
κουβέντα του Γερμανού ηγέ
τη και ο γνωστός τραγουδι
στής Στέφαν Ράαμπ έκανε αυ
τήν την απλή κουβέντα ρε
φρέν σε μια από τις μπαλά
ντες του, που, όπως όλα δεί
χνουν, θα «πουλήσει» πολύ... 
Ήδη πουλήθηκαν 30.000 χι
λιάδες μικροί δίσκοι με την 
μπαλάντα, που έχει τίτλο 
«μπίρα, πριν αρχίσω απεργί
α».Ο καγκελάριος έχει κατο
χυρωμένη την πνευματική ι
διοκτησία για τους στίχους 
του ρεφρέν της μπαλάντας και 
από τα προσωπικά του δι
καιώματα στην μπαλάντα του 
Ράαμπ μπορεί ήδη να λάβει α
μέσως κάπου 300 εκατομμύ
ρια δραχμές, τα οποία θα γί
νουν δωρεά στο παιδικό ίδρυ
μα, στο οποίο εργάζεται εδώ 
και χρόνια η σύζυγος του.

Ηονδίνο: Τμήμα δίω
ξης του διαδικτυακού 
εγκλήματος με 80 εκ
παιδευμένους αστυνομικούς ι

δρύεται στη Μ. Βρετανία, στο 
πλαίσιο ενός ευρύτερου προ
γράμματος για το οποίο πρό
κειται να δαπανηθούν 25 εκα
τομμύρια στερλίνες (14,2 δισ. 
δρχ.), σύμφωνα με δημοσίευ
μα της εφημερίδας Financial 
Times. Σαράντα από τους α
στυνομικούς αυτούς θα ε
δρεύουν στο Εθνικό Τμήμα Ε
γκλήματος Υψηλής Τεχνολο
γίας στο Λονδίνο της βρετανι
κής αστυνομικής υπηρεσίας 
NCIS (National Criminal 
Intelligence Service). Επιπλέ
ον, σαράντα ακόμα εκπαιδευ
μένοι άνδρες θα βρίσκονται 
στα αστυνομικά τμήματα ό
λης της χώρας μέχρι την ημε
ρομηνία έναρξης της λειτουρ
γίας της δίωξης διαδικτυακού 
εγκλήματος τον Απρίλιο του 
2001. Η Βρετανική αστυνομί
α είχε μόνον πέντε ειδικευμέ
νους άνδρες για παρόμοια ε

γκλήματα, όπως η παιδοφιλία 
στο Intemet.To νέο τμήμα θα 
χρησιμοποιεί το νομικό υπό
βαθρο που θεσπίστηκε με 
πρόσφατη νομοθετική ρύθμι
ση, η οποία παρέχει, μεταξύ 
άλλων, στις Αρχές το δικαίω
μα να διαβάζουν και να απο
κρυπτογραφούν μηνύματα η
λεκτρονικού ταχυδρομείου υ
πόπτων. Ο εν λόγω νόμος έχει 
προκαλέσει τις αντιδράσεις 
των πολιτών, που θεωρούν ότι 
τίθεται θέμα παραβίασης του 
ιδιωτικού απορρήτου. Οι δη
μιουργοί των σελίδων, φρο
ντίζουν από την άλλη πλευρά, 
να ξεκαθαρίσουν ότι δεν ευ
θύ νονται για τη λήψη φωτο
γραφιών, αλλά μόνο για την 
παρουσίασή τους και ξεκαθα
ρίζουν ότι το άνοιγμα αυτών 
των ηλεκτρονικών σελίδων 
συνιστά αδίκημα και γίνεται 
με προσωπική ευθύνη του 
χρήστη!

Σ’ όλη του τη ζωή ήταν 
ένας εξαίρετος οδηγός. 
Στο ενεργητικό του δεν 
κατεγράφη ποτέ το παραμι

κρό, με εξαίρεση κάποια απα
νωτά μικροατυχήματα μεταξύ 
1996 και 1998. Αυτό ήταν. Ο 
Βέλγος δικαστής που έκρινε 
τις σχετικές υποθέσεις ήταν α
μείλικτος. Αφαίρεση της ά
δειας οδήγησης δια βίου. «Με 
σκοτώνετε» ήταν η απάντηση 
του 98χρονου οδηγού, ο οποί
ος δεν ήθελε να πιστέψει στ’ 
αυτιά του. Η απόφαση του δι
καστή έκλεισε και την τελευ
ταία πόρτα ελπίδας για τον υ
περήλικα οδηγό, κρίνοντας 
τον επικίνδυνο για τους άλ
λους. Και όμως, επιτροπή ει
δικών, η οποία είχε εξετάσει 
την περίπτωση του μετά τα τε
λευταία ατυχήματα, είχε απο
φασίσει ότι ο 98χρονος θα 
μπορούσε να συνεχίσει να κυ
κλοφορεί, όχι όμως και στις ε
θνικές οδούς. □

Επιμέλεια: 
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
ΔΙΗΓΗΜΑ

ΟΜίλτος ακούμπησε το μικρό 
γουρουνόπουλο στο δάπεδο. 
«Ωραίο πράγμα», σκέφτηκε 
και το φαντάστηκε με πατάτες 
στο φούρνο ανήμερα τα Χρι

στούγεννα...
Αναστέναξε με πίκρα...
- Γιατί αναστενάζεις βρε; Τι έπαθες; 

τον ρώτησε ο κύριος Πλούταρχος και 
γέλασε... Η τεράστια κουλιά του, υ
δρόγειος σφαίρα, ανεβοκατέβηκε σαν 
ασανσέρ...

- Λιμπίστηκες το γουρουνόπουλο ε; 
συνέχισε την κουβέντα του... Εμ, βέ
βαια... Γουρουνόπουλο άλφα.... Του 
γάλακτος.... Αύριο θα πας να μου φέ
ρεις άλλα δύο που έχω παραγγείλει....

- Άλλα δύο;
- Άλλα δύο..!! Παράξενο σου φαίνε

ται; θάχω καλεσμέ
νους. .. Εξ άλλου το ένα 
το θέλω μόνος μου!!

Ξαναγέλασε. Έβγαλε 
ένα χαρτονόμισμα και το 
έδωσε στον Μίλτο.

- Να αυτό για τον κόπο 
σου...

Ο Μίλτος πήρε τα 
χρήματα και βγήκε απ’ 
το μαγαζί του κου Πλού
ταρχου...

Κύτταξε το χαρτονό
μισμα. Χιλιάρικο. Τι να 
πάρεις μ’ ένα χιλιάρικο 
όταν έχεις τρία παιδιά, 
είναι προπαραμονή Χρι
στουγέννων κι’ είσαι ά
νεργος;

Ίσως με το αυριανό 
χαρτζιλίκι που θα του έδινε ο κος 
Πλούταρχος εξασφάλιζε ένα κοτόπου
λο, με μπόλικες πατάτες για να χορτά
σουν τα παιδιά ανήμερα τα Χριστού
γεννα.... Ωραίο πράγμα... Ίσως το ω
ραιότερο πράγμα του κόσμου... Ένα 
ταψί... Μία ταψάρα γεμάτη ευωδια
στές πατάτες κι ένα κοτόπουλο καλο
ψημένο στο φούρνο. Κάθισε σ’ ένα πα
γκάκι, μισόκλεισε τα μάτια και τα ο- 
νευρευόταν...

Όταν όλος ο κόσμος ονευρεύεται τα 
κέρδη των ονείρων του, αυτός ονευ- 
ρεύεται ένα ασήμαντο ταψί με κοτό
πουλο και πατάτες στο φούρνο... Ας 
είναι....

Έφτασε στο σπίτι κουρασμένος και 

T0U

Π.Υ. Λεω νίδα Τσίπη

παγωμένος.... Ένα ψιλόβροχο έπεφτε 
μονότονα. Η γυναίκα του, του σέρβιρε 
μια τραχανόσουπα... Τα παιδιά κοιμό
ντουσαν....

-Τι έγινε σήμερα; ρώτησε η γυναίκα.
-Τίποτα... δυστυχώς.... Ένα χιλιάρι

κο μόνο... Ίσως αύριο πάρω δυο - τρί
α ακόμα...

Η γυναίκα αναστέναξε.
- Και τα παιδιά περιμένουν κάποιο 

δωράκι, είπε και κατέβασε το κεφάλι.
- Δωράκι ε;
- Ναι...
- Καλά θα δούμε...
- ΚΓ από φαγητό;
- Έχει ο Θεός...
- Δεν λες στον κύριο Πλούταρχο 

να....
- Τι; Ότι πεινάμε; Οχι, όχι... Εξ άλ

λου τι μπορεί να καταλάβει αυτός; Ο 
χορτάτος δεν μπορεί να καταλάβει τον 
πεινασμένο... Αυτός θέλει ένα γουρου
νόπουλο μόνος στην καθισιά του!!!

- Ένα γουρουνόπουλο;
- Όπως τα’ ακούς!!! Κι αύριο θα με 

στείλει να μεταφέρω άλλα δύο στο μα
γαζί του από την αγορά...

Γι’ αυτό σου λέω... Έχει ο Θεός...
- Ο Θεός έχει, αλλά έχει κι ο κύριος 

Πλούταρχος... Δεν του ζητάς κάτι πα
ραπάνω;

-Δεν τον ξέρεις καλά γι’ αυτό το 
λες!!! Είναι τόσο τσιγγούνης που δεν 
καθαρίζει ούτε τα δόντια του μετά το 
φαγητό!!!

- Γιατί;
- Για να μην πάνε χαμένα τα αποφά

για!!!

Παραμονή μεσημέρι... Τρίγωνα, κά
λαντα, χαμόγελα, κρύο, μελωδικές νό
τες, βιτρίνες με παιχνίδια κι ο Μίλτος 
με καρφωμένο το βλέμμα σ’ εκείνο το 
«άτιμο τραινάκι» που γυροφέρνει πάνω 
στις ράγες του... Ανεβαίνει λόφους, 
περνάει κάτω από γέφυρες, μπαίνει σε 
τούνελ και ξαναβγαίνει στο φως σφυρί
ζοντας.... Καταπληκτικό... Αχ, και να 
μπορούσε να το πάρει στα παιδιά... 
Ξανακυττάει τα χρήματά του... πεντο
χίλιαρο... Μόλις πληρώθηκε απ’ τον 
κύριο Πλούταρχο.... Του μετέφερε άλ
λα δύο γουρουνόπουλα με όλα τα σχε
τικά. ... Τι να πρωτοπάρεις όμως μ’ ένα 
πεντοχίλιαρο;

Και τα παιδιά; Δεν λένε ότι η τροφή 
των παιδιών είναι το παιχνίδι; Κάτι ξέ
ρουν αυτοί που το λένε. Άρα; Μεταξύ 

τροφής και παιχνιδιού πρέ
πει να προτιμήσει το παι
χνίδι! !!

Μπαίνει αποφασιστικά 
στο κατάστημα των παιχνι- 
διών και αγοράζει το τραι- 
νάκι... Πάει το πεντοχίλια
ρο... Ευτυχώς έμεινε το χι
λιάρικο για 3 κιλά πατά
τες. ... Ίσα για να μην είναι 
άδειο το ταψί των Χρι
στουγέννων! !!

Τι σημασία όμως έχει 
αυτό; Σημασία έχει να φτά
σει γρήγορα στο σπίτι, ν’ 
ανοίξει το δέμα... Να βά
λουν με τα παιδιά το τραι- 
νάκι στις ράγες κάτω στο 
πάτωμα και να παίξουν ό
λοι μαζί!!!

Όλοι μαζί; Γιατί όχι; Τώρα που το 
καλοσκέπτεται ανακαλύπτει ότι είναι 
το μοναδικό παιχνίδι που πέρασε απ’ 
τα χέρια του ποτέ!!!

Και σ’ αυτή τη σκέψη τα πόδια του 
βάλαν φτερά προς το σπίτι!!!

Ανήμερα Χριστούγεννα... Το κρύο 
έχει δυναμώσει, αλλά μέσα στο χαμηλό 
σπιτάκι του Μίλτου οι καρδιές είναι ζε
στές. ...Τα παιδιά δεν λένε να ξεκολλή
σουν απ’ το τραινάκι.... Πόσα δρομο
λόγια δεν έχει κάνει αυτό το τραινάκι 
από χθες το μεσημέρι μέχρι σήμερα, η
μέρα Χριστουγέννων!!!

-Τι θα γίνει Μίλτο; Θα πας να πάρεις 
το φαγητό απ’ τον φούρνο;

-Τις πατάτες; Ναι βέβαια... Ξεχά- 
στηκα με το παιχνίδι.... Μεσημέριασε 
ε;
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-Βέβαια... Αντε γιατί ο φούρνος θα 
κλείσει....

-Αμέσως... Αλλη μια βόλτα θα κά
νει το τραίνο και έφυγα...

Όταν γύρισε με το ταψί σκεπασμένο 
μετά από 20 λεπτά τ’ ακούμπησε στο 
τραπέζι. Τα παιδιά είχαν πάρει θέσεις 
πεινασμένα. Κάθισε κι’ ο ίδιος.

Η γυναίκα του ξεσκεπάζει το ταψί. 
-Ωωωωωω!!
Ένα τεράστιο θαυμαστικό απ’ ό

λους!!
Μέσα στο τεράστιο ταψί ένα γου

ρουνόπουλο ξεροψημένο, τραγανιστό, 
λαχταριστό, υπέροχο, τριγυρισμένο με 
ζεστές ξεροψημένες πατάτες.... 

-Μίλτο... τι είναι αυτό;
-Μακάρι νάξερα... Πάντως δικό μας 

δεν είναι... Το δικό μας είχε πατάτες 
αλλά χωρίς γουρουνόπουλο!!!

Σκύβει και κυττά ένα γύρω το τα
ψί.... Να!!! Εδώ γράφει όνομα: Χαρα- 
τσόγλου.... Παράξενο... Χαρατσόγλου 
λέγεται ο κύριος Πλούταρχος... Σίγου
ρα έχει γίνει ανταλλαγή ταψιών.... 

Πρέπει να γυρίσει πίσω το ταψί!!! 
Αλλά μήπως ξέρει το σπίτι του κύ

ριου Πλούταρχου;... Όχι!!
Και το μαγαζί του σίγουρα θάναι σή

μερα κλειστό.... Αλλά πρέπει να γυρί
σει πίσω στο φούρνο... Αλλωστε αυτοί 
φταίνε.... Αυτοί του έδωσαν λάθος τα
ψί.... Ναι... Αυτό θα κάνει...

Τα μάτια των πεινασμένων παιδιών 
τον κυττάνε παρακλητικά... Το ίδιο ύ
φος έχει και το βλέμμα της γυναίκας 
του.

Αναστενάζει. Κλείνει αποφασιστικά 
το ταψί με το καπάκι.

-Δεν είναι δικό μας!! λέει μόνο έτοι
μος να βάλει τα κλάμματα. Παίρνει το 
ταψί και βγαίνει... Καθώς προχωράει 
στο δρόμο και βαστάει το ταψί αισθά
νεται τα δάκρυά του να πέφτουν πάνω 
στο καπάκι... Ευτυχώς που έχει αρχί
σει πάλι το ψιλόβροχο, έτσι δεν μπορεί 
κανείς να διακρίνει πάνω στο ταψί τις 
ψιχάλες απ’ τα δάκρυα.

-Κι’ έτσι όπως ήταν παραζαλισμένος 
έφτασε έξω απ’ τον φούρνο... Στην εί
σοδο περίμενε ένας αστυφύλακας.... Ο 
φούρνος όμως ήταν κλειστός.

-Έκλεισε;
-Έκλεισε... Κι εμένα με κάλεσε ο 

φούρναρης για κάποιο ταψί, που μπερ
δεύτηκε κατά λάθος και ο ιδιοκτήτης 
του χάλασε στον κόσμο απ’ τις φω
νές... Είπε ο αστυφύλακας.

-Ορίστε πάρτε το!!
-Ώστε εσύ τόχες πάρει; Καλά γράμ

ματα δεν ξέρεις; Τ’ όνομά σου είναι 
αυτό πάνω στο ταψί;

-Όχι... Αλλά δεν το πρόσεξα... Ορί
στε... Πάρτε το...

-Αμ, δεν είναι τόσο απλά τα πράγμα
τα! ! Πρέπει να πάμε στο Τμήμα για κα
τάθεση... Βλέπεις ο ιδιοκτήτης έκανε 
μήνυση κατ’ αγνώστων...

-Ναι, αλλά τώρα δεν είναι πια άγνω
στος, αυτός που το πήρε!!!

-Ακριβώς... Άρα το σώμα του Ε
γκλήματος εεε... δηλαδή το ταψί θέλω 
να πω, πρέπει να καταγραφεί στα συμ
βάντα και να διευθετηθεί το θέμα με 
συμβιβασμό... Δίνεις το ταψί με το 
κρέας και παίρνεις το δικό σου....

-Με τις πατάτες!!
-Πατάτες; Μόνο πατάτες;...
-Μόνο πατάτες!!
-Χριστουγεννιάτικα;
-Τι να κάνουμε; Αυτές μας έστειλε ο 

Θεός αυτές μαγειρέψαμε!!
-Δηλαδή ποιοι;
-Εμείς... Εγώ... η γυναίκα μου... τα 

παιδιά...
-Παιδιά ε; Πόσα δηλαδή;
-Τρία...
-Τρία ε; είπε ο αστυφύλακας σκεφτι

κός... Εγώ έχω δύο....
-Να σου ζήσουν.... Πάμε λοιπόν για 

το Τμήμα;
-Τμήμα; Ποιο Τμήμα; Α!! Ναι... Ξε- 

χάστηκα (κυττά το ρολόι του).... Ομως 
πέρασε η ώρα και η βάρδυα μου πέρα
σε... Άσε να αναλάβει άλλος το θέ
μα...

-Δηλαδή... Είμαι ελεύθερος;
-Φυσικά... Δεν έχω σκοπό να δουλέ

ψω υπερωρίες και τα Χριστούγεννα... 
Φύγε!!!

-Ακόμα εδώ είσαι;
Ο Μίλτος έβαλε φτερά στα πόδια... 

Όταν έφτασε στη γωνιά του δρόμου γύ
ρισε και κύτταξε πίσω τον αστυφύλακα

που τον κύτταζε ακίνητος απ’ το ίδιο 
σημείο μ’ ένα αδιόρατο πονηρό χαμό
γελο.

-Καλά Χριστούγεννα του φώναξε α
πό μακρυά και χάθηκε τρέχοντας απ’ 
την γωνία.

Στο σπίτι τα παιδιά έχουν μείνει ά
ναυδα... Τα προσωπάκια τους είναι 
θλιμένα.

-Ελάτε παιδιά.... Ας παίζουμε λίγο 
ακόμα... Ο μπαμπάς δεν θ’ αργήσει να 
γυρίσει με το δικό μας φαγητό...

-Έχουμε κι εμείς κρέας με τις πατά
τες;

-Δεν ξέρω θα δούμε.... Ότι μας στεί
λει ο Χριστούλης που γεννήθηκε σήμε
ρα.... ΑααΗ Να γυρίζει ο μπαμπάς!!

Ο Μίλτος μπαίνει με το ταψί.... Τα 
παιδιά μαζεύονται τριγύρω του με τα 
μάτια γεμάτα ελπίδα, εμπρός στην απο
κάλυψη του ταψιού....

-Δυστυχώς ούτε τον φούρνο πρόλα
βα... Κλειστός!!! Φύγανε κι αυτοί να 
πάνε να κάνουν Χριστούγεννα!!!

-Και τώρα;
-Τώρα... Τώρα αφού πήραν το δικό 

μας ταψί, παίρνουμε κι’ εμείς το δικό 
τους... Εγώ τουλάχιστον προσπάθη
σα.... Έτσι δεν είναι;

Ρίχνει μια ματιά όλο νόημα στην γυ
ναίκα του που του χαμογελά ενθαρυντι- 
κά.

-Λοιπόν; Έτσι δεν είναι;
-Έτσι!! Ναι Μίλτο... Έτσι είναι...
-Ε, τι καθόμαστε λοιπόν; Δεν ξεκι

νάμε;
Για πότε ξεσκεπάστηκε το ταψί, για 

πότε άρχισαν να καμακώνουν τα πιρού
νια μέσα από τα σπλάχνα του, για πότε 
εξαφανίστηκαν οι μισές πατάτες και το 
γουρουνόπουλο, κανείς δεν κατάλα
βε!!! 'Οπως δεν κατάλαβε και ο κύριος 
Πλούταρχος στο πλούσιο σπιτικό του, 
πώς βρέθηκε αυτό το πελώριο ταψί στο 
σπίτι του, με τις ορφανές.... πατάτες!!

-Μπαμπά το κρέας μας το έστειλε ο 
Χριστούλης; ρώτησε ο μικρότερος, μό
λις πέντε χρόνων, γιός του Μίλτου.

-Ναι αγάπη μου... Ο Χριστούλης α
πάντησε η μητέρα του γιατί ο Μίλτος δεν 
μπορούσε να μιλήσει απ’ την συγκίνη
ση... Μόνο πήγε στο παράθυρο και κύτ
ταξε ψηλά στον ουρανό τα μαύρα σύννε
φα της βροχής πούχε δυναμώσει...

Και κανένας δεν κατάλαβε αν σκε
πτόταν την καταιγίδα ή αν προσευχό
ταν σε μια Ανώτερη Δύναμη. □
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ Ω Ρ Ε Σ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
Ο ρ ι ζ ό ν τ ι α

1. Φασαρία, θόρυβος, 2. Πρόθεση - Αιμοβόρος πα
σάς των Ιωαννίνων, 3. Πάνω τους κυλούν τραίνα, 4. 
Αχρησιμοποίητα τέτοια ρούχα, 5. Σεμνοί φρόνιμοι, 
ό.Τζέι... ο «κακός» του τηλεοπτικού Ντάλας - Υπάρ
χουν πάνω από 200 στο σκελετό μας, 7. Βουνό της 
Σαμοθράκης - Αρχαίο υποθετικό.

1. Σκουλήκι που κατατρώει τα ξύλα και... τις καρ
διές, 2. Στο στρατό, δίνεται πάντοτε σε ανωτέρους, 
3. Έχει υπερφυσικές ικανότητες, 4. Ολομόναχος αυ
τός, 5. Οι πολιτικές, στη δημοκρατία, εκφράζονται ε
λεύθερα, 6. Πατσίνο, γνωστός ηθοποιός - Χρονικό ε
πίρρημα, 7. Στις παρελάσεις κυματίζουν πολλές 
(καθ.)
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
To τηλέφωνο χτύπησε ρυθμικά, ο Κώστας Διγενής ο 
θρυλικός μικρός ντετέκτιβ σήκωσε το ακουστικό. 
Δεν πέρασε λίγη ώρα και ένα περιπολικό με αναμέ- 
νο τον φάρο σταμάτησε έξω από το σπίτι του. Σε λί
γο ξεκίνησαν με προορισμό την οδό Μ. Α σίας. Η ώ
ρα ήταν δώδεκα το μεσημέρι όταν έφτασαν. Εκεί τον 
περίμενε ο Αστυνόμος Παπασπύρου και οι συνεργά
τες του. Με βιαστικές κινήσεις όλοι μαζί ανέβηκαν 
στον τρίτο όροφο και μπήκαν στο διαμέρισμα. Το 
σπίτι, με κλασική επίπλωση και πλούσια διακόσμη- 
ση έκανε αμέσως φανερό στον επισκέπτη ότι ο ιδιο
κτήτης του πρέπει να ήταν από αρχοντική οικογέ
νεια. Και πραγματικά , όπως του εξήγησε ο Αστυνό
μος, το σπίτι ανήκε σε μια ογδοντάχρονη χήρα που 
ζούσε μαζί με την οικονόμο της.
Ο Κώστας Διγενής δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ένα 
ψίθυρο αγανάκτησης. Το διαμέρισμα ήταν άνω κάτω, 
τα έπιπλα αναποδογυρισμένα και τα συρτάρια με το 
περιεχόμενο τους πεταμένα στο πάτωμα. Στο πάτωμα 
παρατήρησε ένα σπασμένο ρολόι που οι δείκτες του 
είχαν σταματήσει στις 9:30. Πάνω στο τραπέζι υπήρ
χε ένα φλιτζάνι με ζεστό τσάι. Σε μια πολυθρόνα, ζα
λισμένη καθόταν μια γυναίκα πιάνοντας το κεφάλι 
της με ένα μορφασμό πόνου στο πρόσωπο της. 
«Είμαι η οικονόμος της κυρίας Παλαιολόγου. Η  κυρί
α μου έλειπε από το σπίτι. Εγώ είχα τελειώσει τις δου
λειές μου και είχα φτιάξει ένα ζεστό τσάι. Δεν πρόλα
βα να πιω ούτε μια γουλιά όταν μπήκαν κλεφτες στο 
διαμέρισμα, μάλλον με αντικλείδι. Φορούσαν μάσκες 
και δεν μπόρεσα να διακρίνω τα πρόσωπα τους. Με 
χτύπησαν και πήραν όλα τα κοσμήματα της κυρίας 
μου. Τα κοσμήματα εκτός από την αμύθητη αξία τους, 
μεταφέρονταν από γενιά σε γενιά εδώ και εκατοντά
δες χρόνια. Δεν ξέρω αν θα το αντέξει αυτό η καημέ
νη η κυρία μου».
Όταν η οικονόμος τελείωσε την αφήγηση της ο μι
κρός ντεντέκτιβ είπε με σταθερή φωνή γυρίζοντας 
προς τον αστυνόμο Παπασπύρου.
«Πρέπει να τη συλλάβετε για να μας πει πού έχει κρύ
ψει τα κοσμήματα. Λέει ψέματα κύριε Αστυνόμε». 
Πώς κατάλαβε ο μικρός ντετέκτιβ ότι όλη αυτή την 
ιστορία την είχε σκηνοθετήσει η οικονόμος με σκο
πό να κλέψει τα κοσμήματα;

Λύση προβλήματος προηγουμένου τεύχους
Ο Παπαμιχαήλ υποστήριξε ότι είδε το γείτονά 
του να μεταφέρει τη βαλίτσα με το χρυσό. Αλλα 
αυτό ήταν αδύνατο, αφού κανείς δεν θα μπορού
σε να μεταφέρει μια βαλίτσα γεμάτη ράβδους 
χρυσού 100 κιλών. Είναι φανερό λοιπόν ότι θέ
λει να κατηγορήσει από μίσος τον γείτονά του 
για κάτι που είναι αθώος.
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Για τους μικρούς μας Φ ΙΛ Ο Υ Σ

ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤ Ι :
Το κάθε νεφρός σου αποτελείται από 1.000.000 λει
τουργικές μονάδες που εργάζονται νύχτα και μέρα 
ως αυτόνομα διυλιστήρια αποβάλλοντας τις άχρη
στες και βλαβερές ουσίες του οργανισμού μας με 
την μορφή ούρων; Οι επιστήμονες το ονομάζουν το 
πιο «τέλειο διυλιστήριο» που υπάρχει στον κόσμο, 
γιατί με θαυμαστό τρόπο (διυλίζοντας το «νεφρικό 
παρέγχυμα» ) συγκρατεί τέλεια και εκλεκτικά μόνο 
ό,τι είναι χρήσιμο για τον οργανισμό και αποβάλλει 
μόνο τις άχρηστες ουσίες.

ΜΑΘΕ ΟΤΙ:
Το συκώτι σου μοιάζει με ένα μεγάλο εργαστήριο 
που έχει την ευθύνη για 500 περίπου διαφορετικές 
διαδικασίες, που η κάθε μια από αυτές συντελεί στην 
ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Γνώριζε επίσης 
ότι θα χρειαζόταν ένα τεράστιο βιοχημικό εργοστά
σιο πολλών τετραγωνικών μέτρων για να γίνουν ό
λες αυτές οι λειτουργίες. Και να φανταστείς ότι το 
συκώτι φτάνει να ζυγίζει το πολύ μέχρι δύο κιλά.

ΕΝΑ ΑΡΙΣΤ0
ΜΙΚΡ0ΣΚ0ΠΙΚ0 ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Στο βάθος του αυτιού μας υπάρχει ένα μικροσκοπι- 
κό μουσικό όργανο, το οποίο έχει 11.000 χιλιάδες 
«χορδές!!» Η μεγαλύτερη «χορδή» έχει μήκος 0,1 
και μικρότερη 0,045 του χιλιοστομέτρου. Ο κάθε ή
χος ακουμπά στην ανάλογη «χορδή» και έτσι εμείς 
αντιλαμβανόμαστε την διαφορά των ήχων. Ένα ολό
κληρο δηλαδή ηχοσύστημα.

ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ;

Μέσα στο κάθε κύτταρο υπάρχει ένας θαυμάσιος 
μηχανισμός, μια λειτουργία εκπληκτική σε οργάνω
ση, σε πρόγραμμα και σε εκτέλεση. Την ανακάλυ
ψαν τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές Watson και 
Crick και πήραν το βραβείο Νόμπελ.

ΟΥΤΕ ΜΙΛΙΑ... ΟΥΤΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Δεν θα μ π ^ η Η Η ^ α  μιλήσουμε ούτε να τραγου
δήσουμε εάν έλειπε από την ανθρώπινη ύπαρξη το 
φωνητικό σύστημα. Το σύστημα αυτό αποτελείται α
πό τρία όργανα: τον φυσητήρα (πνεύμονες), τον δο
νητή (φωνητικές χορδές), και το ηχείο (φαρυγγοστο- 
|Ρ ^ κ η  κοιλότητα).

ΠΩΣ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ 01 ΛΕΞΕΙΣ
Ο προερχόμενος από τους πνεύμονες αέρας, περνά 
από την τραχεία και ακουμπά πάνω στις φωνητικές

χορδές, (είναι δύο μυς που μοιάζουν με χείλη και 
βρίσκονται μέσα στον λάρυγγα), οι χορδές λοιπόν με 
την αύξηση ή ελάττωση της πίεσης του εκπνεόμενου 
αέρα απομακρύνονται ή πλησιάζουν. Κατόπιν, αφού 
ο αέρας περάσει μέσα από διάφορες κοιλότητες, ό
πως είναι η φαρυγγική, η στοματική και η ρινική, 
εκφράζεται ο λόγος. Εάν δεν ήταν έτσι κ α τ α 
σ κ ε υ α σ μ έ ν ο  αυτό το εκπληκτικής σημασίας 
σύστημα έκφρασης του λόγου... τότε «ούτε μιλιά ού
τε λιαλιά» θα είχαμε.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ
Ο προϊστάμενος μπαίνει στο γραφείο και βρίσκει τον 
υπάλληλό του «αραχτό» να μη δουλεύει.
- Κάθε φορά που μπαίνω στο γραφείο, σας βρίσκω 
να μην κάνετε απολύτως τίποτα, του λέει. Μπορείτε 
να μου εξηγήσετε πού οφείλεται αυτό;
-Στα καινούρια αθόρυβα παπούτσια σας κύριε προϊ
στάμενε!

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ Ο
ΣΟΥΣ Γ0ΡΤΑΖ0ΥΝ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ:

Βαρβάρα 4, Σάββα 5, Νικόλαο, Νικολέτα 6, Σπυ
ρίδωνα, Σπυριδούλα 12, Ελευθέριο 15, Ιγνάτιο 20, 
Αναστασία 22, Χρήστο, Χριστίνα, 25, Στέφανο 27

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΓΡΙΦΟΥΣ:
1. Σε ποια πόλη δεν πας ποτέ πεζός;
2. Πιο βουνό της Ελλάδος δεν έχει μαλλιά;
3. Ποιος ποταμός της Ελλάδος παίρνει αξία, άμα του 

ανεβάσουμε τον τόνο;
4. Ποιος ποταμός της Ελλάδος δεν είναι Ελληνικός;
5. Πιο βουνό της Ελλάδος είναι αγιασμένο;
6. Ποιά πόλη έδεσες;
7. Ποιος κόλπος είναι πάντα ζεστός;
8. Ποιά πόλη έχει όλο γύρους;

ΛΥΣΗ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ
1. Το γαϊδουράκι. 2. Το πρόβλημα.

Οι 5 πρώτοι μικροί μας φίλοι που θα μας στείλουν τις 
σωστές απαντήσεις των γρίφων, θα κερδίσουν από ένα 
βιβλίο.

Στο τεύχος αυτό είχαμε γράμματα απ’όλη την Ελλάδα. 
Θερμά συγχαρητήρια στους Φρουντζή Βασιλική, Αλα- 
τίνη Κωνσταντίνο, Νανούση Κωνσταντίνο, Νανούση 
Γεωργία, Κατσιμάρου Αλεξάνδρα, Παυλόπουλο Μάν- 
θο, Δήμου Δημήτριο, ΤσολχάΌλγα, Χριστίδη Γεώργιο, 
Ιουλία Μάστορα, Δημήτριο Μαζαράκη, Δανιήλ 
Ααμπριανίδη, Κων/νο Αλεξίου και Κων/νο Κοτσίκα. □

Ε π ιμ έλε ια :  
Α σ τ /κ α ς  Κ ω ν /ν ο ς  Τ σ ινά λης
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Ο Πλοίαρχος Γ' του Εμπορικού 
Ναυτικού κ. Βουτσινάς Γεράσιμος, κάτοι
κος Πειραιά, εκφράζει τις θερμές του ευχα
ριστίες προς όλο το Αστυνομικό Προσωπικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετεί 
στην Ελληνική Πρεσβεία της Μόσχας, για τη 
φιλοξενία και το αμέριστο ενδιαφέρον που 
επέδειξαν κατά την εκεί παραμονή του, γε
γονός που είχε ως αποτέλεσμα την αποτελε
σματική επίλυση προβλήματος που αντιμε
τώπισε στη Μόσχα.

Ο κ. Χρήστος Δανελιάν, κάτοικος
Αθηνών, ευχαριστεί και συγχαίρει τον Αστυ
φύλακα Ευθύμιο Κωνσταντόπουλο, ο οποί
ος υπηρετεί στο Συνοριακό Αστυνομικό 
Σταθμό Globocica στο Κόσοβο, για τον ε
ντοπισμό του κλεμμένου αυτοκινήτου του 
μετά από 1,5 χρόνο απώλειας. Ο ίδιος Α
στυνομικός επιμελήθηκε επίσης με ζήλο και 
την ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών δια
δικασιών προκειμένου να παραλάβει ο κ. 
Δανελιάν το αυτοκίνητό του.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιω
ματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρει
ας Κρήτης κ. Εμμανουήλ Τριγώνης σε ευχα
ριστήρια επιστολή του που απευθύνει προς 
τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου 
κ. Ξυλούρη Γεώργιο, αναφέρει: «Η Ένωσή 
μας εκφράζει τις ευχαριστίες της για την α
ποδοχή προτάσεώς της να διοργανώσετε σε
μινάριο κατάρτισης σε θέματα ηλεκτρονι
κών υπολογιστών, επικοινωνίας, ποιοτικής 
εξυπηρέτησης, Εύρο και Ευρωπαϊκής Ένω
σης, για τα μέλη της. Επίσης εκφράζει τις ευ
χαριστίες της στους διδάσκοντες και άλλους 
παράγοντες που βοήθησαν στην οργάνωση 
του σεμιναρίου και συγκεκριμένα στους: 
Κόκκινη Γεώργιο, Πετράκη Μαρία, Καλη- 
σπεράκη Ηρακλή, Σπανουδάκη Εμμανουήλ, 
Καλογεράκη Παναγιώτη, Μαστοράκη Γε
ώργιο, Χαλκιαδάκη Ελευθερία και Θεοδω- 
ράκη Μελπομένη. Είμαστε πεπεισμένοι -κα
ταλήγει- ότι η συνεργασία μας αυτή βοήθη
σε στην απόκτηση γνώσεων απαραίτητων 
στον καθημερινό αγώνα της Αστυνομίας για 
την καταπολέμηση του εγκλήματος και την 
εξυπηρέτηση του Έλληνα Πολίτη».

Γκούρας Κορινθίας, διότι σε πρόσφατη επί
θεση την οποία δέχθηκαν οικογενειακώς, 
στο εξοχικό τους, στο Μεσινό Κορινθίας, έ- 
τυχαν της προστασίας των ανωτέρω αστυ
νομικών.

Ο Προϊστάμενος της Περιφ. 
Δ/νσης Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευ
σης Ηπείρου κ. Γεώργιος Παπανικολάου σε 
ευχαριστήρια επιστολή που απευθύνει προς 
το Δ/ντή της Αστυν. Δ/νσης Ιωαννίνων, ανα
φέρει: «Για την αμέριστη συμπαράστασή 
σας στην ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή 
των εξετάσεων για την κατάρτηση πίνακα 
διοριστέων εκπαιδευτικών, εκφράζουμε, 
προς εσάς προσωπικά και όλο το προσωπι
κό σας, τις θερμές ευχαριστίες και τα συγχα
ρητήριά μας».

Η κα Κων/να Πράστου. κάτοικος
Αγ. Αναργύρων, ευχαριστεί θερμά το Διοικη
τή και όλο το προσωπικό του Αστυν. Τμήμα
τος Αγ. Αναργύρων, για την προθυμία τους 
αλλά και τις νομικές τους συμβουλές οι ο
ποίες την βοήθησαν προκειμένου να διεκπε- 
ραιώσει καλύτερα υπόθεσή της.

Ο κ. Ιωάννης Παπαθανασίου.
Δημοτικός Σύμβουλος Δελφών, σε επιστολή 
που απευθύνει προς τον Αρχηγό της Ελληνι
κής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ιωάννη Γε- 
ωργακόπουλο, μεταξύ άλλων αναφέρει: 
«Εκ μέρους πολλών κατοίκων των Δελφών, 
επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές μας ευχαρι
στίες, την ευγνωμοσύνη και την πλήρη ευα
ρέσκειά μας προς την Ελληνική Αστυνομία, 
προς εσάς και ιδιαιτέρως προς το Διοικητή 
και όλο το προσωπικό του Α.Τ. Δελφών οι 
οποίοι, με την αστραπιαία κινητοποίησή 
τους και τις μεθοδικές επαγγελματικές ενέρ- 
γειές τους, πρωτοστάτησαν αναμφίβολα και 
στη συνέχεια συνέβαλαν καίρια στην κατά
σβεση της τεράστιας και καταστροφικής 
πυρκαγιάς η οποία ξέσπασε πρόσφατα στον 
ελαιώνα των Δελφών και απείλησε τον Αρ
χαιολογικό χώρο».

Η  κ. Στυλιανή συζ. Ευαγγέλου 
Κούλη, κάτοικος Αθηνών, εκφράζει τις θερ
μές της ευχαριστίες της προς τους: Ανθυπα- 
στυνόμο Κουτσουμπή Γεώργιο και Αρχ/κα 
Ματζούνη Ιωάννη που υπηρετούν στο Α.Τ.

Η  Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή
λων Κέρκυρας εκφράζει τις θερμές της ευ
χαριστίες προς τους Δοκίμους Υπαλλήλους 
της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Φυ
λακών, που εκπαιδεύονται στο Τ.Δ.Α. Κομο
τηνής, για την ευγενική τους πρωτοβουλία 
να προσφέρουν χρηματικό ποσό σε συνά
δελφό τους αστυφύλακα ο οποίος ήδη χει-

ρουργήθηκε στο εξωτερικό για μεταμόσχευ
ση νωτιαίου μυελού. Επίσης ευχαριστούν 
τους: Αστυν. Δ/ντή κ. Πρακατσούλα Χρή- 
στο, Διοικητή Σχολής και τους κ.κ. Μαλαν- 
δράκη Νικόλαο, Καινούργιο Παναγιώτη και 
Ρούσση Νικόλαο, υπεύθυνους του Υπουρ
γείου Δικαιοσύνης, για την σημαντική και ά
μεση συμπαράστασή τους.

Ο Βρετανός υπήκοος κ. M.L. 
Hobbs εκφράζει τις ευχαριστίες τόσο του ί
διου όσο και της οικογένειάς του προς ό
λους τους Αστυνομικούς της Ρόδου που επι- 
λήφθηκαν της υπόθεσης Wendy Sullivan, ό
που κατέθεσε ως μάρτυρας. Η αντιμετώπιση 
που ί.τυχε εκ μέρους της Αστυνομίας ο ίδιος 
αλλά και η οικογένειά του -όπως επισημαί
νει στην επιστολή του- υπήρξε ευγενική και 
συγχρόνως επαγγελματική. Τέλος, ο κ. 
Hobbs θεωρεί ότι δικαιώθηκε η εμπιστοσύ
νη που έδειξε στην αστυνομία της Ρόδου, α
φού ήδη, ο ένας εκ των δύο ενόχων έχει 
συλληφθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελ
ληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι εκ
φράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την 
Ελληνική Αστυνομία, για τη βοήθεια που 
πρόσφερε κατά τη διάρκεια της τέλεσης του 
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Θαλασσίου 
Σκι Νέων 2000 που έγινε πρόσφατα στη Λί
μνη Στράτου Αιτωλοακαρνανίας. «Τα μέτρα 
που έλαβε η Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρ
νανίας -τονίζει στην ευχαριστήρια επιστολή 
του ο Πρόεδρος κ. Παπαδημητρίου- είναι 
γεγονός ότι ήταν πολύ εντυπωσιακά και 
προκόλεσαν τα ευμενή σχόλια από τις ξένες 
αποστολές, γεγονός που συμβάλει θετικά 
στην προσπάθεια που κάνει η χώρα μας για 
την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 
2004».

Ο Ντάλας Δημήτριος και 
οι εκκλησιαστικοί επίτροποι του Ιερού Ναού 
Αγ. Κων/νου και Ελένης της Ενορίας Αγ. Α
θανασίου Ληλαντίων εκφράζουν τις ευχαρι
στίες τους προς την Ελληνική Αστυνομία και 
ιδιαίτερα προς όλους τους αστυνομικούς 
που υπηρετούν στον Αστυνομικό Σταθμό 
Καθενών Εύβοιας, για την άμεση κινητοποί
ησή τους και τη σύλληψη των δραστών που 
έκλεψαν πρόσφατα την Ενορία τους.

I που έστι
\ρια επιστολή του

που έστειλε ο Βουλευτής Αχαΐας κ. Κώστας
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Σπηλιωτόπουλος με αφορμή την πρόσφατη 
ληστεία που έγινε στην πόλη του Αίγιου, σε 
χρηματαποστολή της Alpha Bank, μεταξύ 
άλλων αναφέρει: «Θερμά συγχαρητήρια 
προς ολόκληρο το Σώμα της Αστυνομίας, ι
διαιτέρως δε στον Υποδ/ντή, τους αξιωματι
κούς και τους αστυνομικούς της Αστυνομι
κής Υποδιεύθυνσης Αίγιου. Όπως είναι πλέ
ον γνωστό, ενήργησαν αστραπιαία και με υ
ψηλό αίσθημα ευθύνης, με αποτέλεσμα την 
γρήγορη και αναίμακτη σύλληψη των δρα
στών και των συνενόχων τους, καθώς και 
την εξεύρεση όλων των χρημάτων που είχαν 
κλαπεί, παρά το ότι οι δράστες ενήργησαν 
με πρωτοφανή επαγγελματικό τρόπο. Οι πο
λίτες του Αίγιου, όπως και οι πολίτες όλης 
της χώρας, αισθάνονται πιο ασφαλείς όταν 
η Ελληνική Αστυνομία προστατεύει αποτε
λεσματικά την καθημερινή τους ζωή και τις 
δραστηριότητές τους».

Ο Γεν. Γραμματέας του Υπουρ
γείου Εσωτερικών της Ουκρανίας Στρατη
γός Volodymyr G. Melnikov, σε επιστολή 
που απευθύνει προς τον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, επισημαίνει: 
«Έχω την τιμή να σας εκφράσω το βαθύ μου 
σεβασμό και την ευχαρίστησή μου για την α
περιόριστη βοήθεια που πρόσφερε στην α
ντιπροσωπεία μας στην Ελλάδα για την 69η 
Γενική Συνέλευση της ICPO-INTERPOL, ο 
Αστυνόμος A ' Βασίλειος Κουσούτης, κατά 
την καθυστέρηση της αναχώρησής μας από 
το Αεροδρόμιο «Ελληνικό», στις 3 Νοεμβρί
ου ε.ε. Εκφράζουμε την ειλικρινή μας ευ
γνωμοσύνη για το χρόνο που μας διέθεσε 
και τις προσπάθειες που κατέβαλε κατά τη 
διάρκεια της αναγκαστικής μας παραμονής 
στο αεροδρόμιο, όπου επέδειξε μεγάλη προ
θυμία να βοηθήσει, αξιοπρέπεια, ικανότητα 
και καλή θέληση. Είμαι σίγουρος ότι τα υ
ψηλά επαγγελματικά προσόντα και η προ
σωπικότητά του αξίζουν μεγίστης εκτίμη
σης. Δράττομαι επίσης της ευκαιρίας να σας 
διαβεβαιώσω ότι ευελπιστούμε στην περαι
τέρω πρόοδο των αμοιβαίων επαφών και 
την ενίσχυση της συνεργασίας με το Υπουρ
γείο σας.»

Ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Α
θήνα κ. S. Motoi Ohkubo σε επιστολή που 
απευθύνει προς το Γενικό Γραμματέα του Υ
πουργείου Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριο Ευ- 
σταθιάδη, αναφέρει: «Σας γράφω για να 
σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την

αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση που 
παρείχατε στους 33 συμπατριώτες μου, τόσο 
εσείς, όσο και όλοι όσοι συνεργάστηκαν στο 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, κατά τη διάρ
κεια του ατυχούς συμβάντος της πειρατείας 
του τουριστικού λεωφορείου την 4η Νοεμ
βρίου 2000. Η δική σας έγκυρη και συνεχής 
ενημέρωση για το συμβάν προς την Πρε
σβεία υπήρξε πολύ χρήσιμη και μας διαβε
βαίωσε ως προς τη σωστή αντιμετώπιση της 
όλης επιχείρησης από τις Ελληνικές Αρχές.

Εξετίμησα ιδιαίτερα το υψηλότατο αίσθημα 
ευθύνης που διέκρινε όλους όσοι ασχολήθη
καν και βοήθησαν διεξοδικά στην ευτυχή 
κατάληξη του γεγονότος. Ευχαριστώντας 
σας και πάλι θα ήθελα να σας παρακαλέσω 
να διαβιβάσετε την βαθύτατη εκτίμηση και 
τις ευχαριστίες μου σε όλους όσοι με τόση 
αυτοθυσία συνεισέφεραν». □

Επιμέλεια: 
Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης

Ευχαριστήρια επιστολή του Γ ενικού Γ ραμματέα της Interpol 
στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

O rg a n isa tio n  In te rn a tio n a le  de P o lice  C rim in e lle  

I n t e r n a t i o n a l  C r im in a l  P o l i c e  O r g a n i s a t i o n  

O rg a n iz a c io o  In te rn a c io n a l de P o l ic ia  C rim in a l
a----------4U*Jf 0. kjiU i_____Jj*JI *

Le Secre ta ire  General 

The S ecretary  G eneral 

El S ec re ta r io  G eoeral
Ronald K. NOBLE

Subject:
69th General Assembly session

INTERPOL
200. quai Charles de Gaulle 

6 9 0 0 6  L yon  · F ran ce  

Telephone : (33) 4 72 44 TO 03 

F ax : (33)4 72 44 7! 63

9th November 2000

Dear Mr Georgakopoulos,

May 1 take this opportunity to offer to you, both personally and on behalf of the 
International Criminal Police Organization - Interpol, my most sincere thanks for the warmth 
of the hospitality and the high level of support provided by the Greek police services for our 
69th General Assembly session in Rhodes.

Also, I should like to thank all members of your departments in Athens for their 
valuable help both in preparing the General Assembly session and in ensuring it went 
smoothly.

Yours sincerely, /βι+Ω ^

Mr Ioannis Georgakopoulos 
Chief of the Hellenic Police 
Ministry of Public Order 
Headquarters of the Hellenic Police

Ronald K. Noble 
Secretary General

“ Δ ρ ά ττο μ α ι τη ς  ευ κ α ιρ ία ς  να σ α ς  εκ φ ρ ά σ ω  τό σ ο  π ροσω π ικά  ό σ ο  κα ι εκ  μ έρ ο υ ς  τη ς  Interpo l, 

τ ις  πιο ε ιλ ικ ρ ινε ίς  μ ο υ  ε υ χ α μ σ τ ίε ς  γ ια  τη  θ ε ρ μ ή  φ ιλ ο ξεν ία  κα ι το  υψ ηλό επ ίπ εδ ο  υ π ο σ τή μ ξ η ς  
π ου π ρ ο σ έφ ερ α ν  ο ι Ε λληνικές Α σ τυ ν ο μ ικ ές  Υ π ηρ εσ ίες  γ ια  τη ν  επ ιτυ χ ία  

τη ς  6 9 η ς  Σ υ νό δ ο υ  τη ς  Γενικής Σ υ ν έλ ευ σ η ς  το υ  Ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ  μ α ς  σ τη  Ρ όδο.

Ε π ίσ ης, θ α  ή θ ελ α  να ευ χ α ρ ισ τή σ ω  κα ι όλο το  π ροσω π ικό  τω ν Υπηρεσ ιώ ν σ α ς  σ τη ν  Α θήνα  

για  τη ν  π ολύ τιμη  β ο ή θ ε ια  το υ ς  τό σ ο  σ τη ν  π ρ ο ετο ιμ α σ ία  τη ς  Σ υ νόδου  

όσ ο  κα ι σ τη ν  εξ α σ φ ά λ ισ η  τη ς  ο μ α λ ή ς  δ ιεξα γ ω γ ή ς  της. ”

νϊΤϊτϊΐ
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - ΕΤΟΥΣ 2000
α. Καθ ύλην:

ΔΙΑΦΟΡΑ

Φικόπουλος Παναγιώτης, 
Κρόκος - Ζαφράν - Ζαφο
ρά, 62

Χονδροματίδης Γεώργιος, 
Ελληνικός Ερυθρός Σταυ
ρός. 150 χρόνια στην υπηρε
σία του ανθρώπου, 230 

Μουσείο Μπενάκη, 440 
Η Ύπατη Αρμοστεία του 

ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, 534 
Κοκκίνου Αφροδίτη, Τα 

παιδιά του πολέμου, 772 
Καραγιάννης Κων/νος, Η 

παρουσία της Unicef στα 
Βαλκάνια, 776 

Αποστόλου Παύλος, Χει
μωνιάτικες συμβουλές για 
να ζεσταθείτε χωρίς να κα
είτε, 810

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Πήχας Κλέαρχος, Αρι
στοτέλης, "Ελληνας οικου
μενικός φιλόσοφος, 574 

Κορναράκης Ιωάννης, 
Περί ψυχής, 782

ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Αιρέσεις - παραθρησκεί-
ες, 22

Κόντογλου Φώτης, Η ελ
ληνική φύση κι οι γυάλινοι 
άνθρωποι, 110 

Θεόφιλος μητρ. Γόρτυ- 
νος, Ταπεινοφροσύνη, η με
γάλη αρετή, 247 

Χ.Κ.Μ., Αρρώστια και 
πόνος. Η πνευματική αντι
μετώπισή τους, 250 

Κόντογλου Φώτιος, Η 
ευωδία της Παναγίας, 548 

Μεταλληνού Βαρβάρα, Ι
ησούς Χριστός. Η προσδο
κία των εθνών, 784

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Παναγιωτοπούλου Βα
σιλική, Παιδική αυτοπε
ποίθηση. Γεννιέται ή γίνε
ται; 98

Πιπερόπουλος Γιώργος, 
Η πρόκληση της προσαρ
μογής. Πανάρχαιο το δί
λημμα, 112

Καμπανάκης Ιωσήφ, Η 
βοήθεια της ψυχολογίας και 
του ψυχολόγου προς την Α
στυνομία, 148 

Κρουσταλάκης Γ εώρ-
γιος, Η σεξουαλική ανάπτυ
ξη του ανθρώπου. Απαραί
τητες γνώσεις για μια επιτυ
χή σεξουαλική διαπαιδαγώ
γηση, 160

Γαίτη - Κυρβασίλη Πέλη, 
Ο θάνατος στη ζωή των 
παιδιών, 164 

Κουφάκης Εμμανουήλ, Η 
κατάθλιψη λαμβάνει μορφή 
επιδημίας, 178 

Βαλιμήτης Γ εώργιος, 
Ναρκισσισμός. Ο ανεπαρ
κής ευατός, 252

Κατάθλιψη. Μια ψυχική 
νόσος που πλήττει κυρίως 
τους ηλικιωμένους, 436 

Κρασανάκης Γ εώργιος, 
Δώστε πρωτοβουλίες στα 
παιδιά σας, 568 

Παναγιωτοπούλου Β., 
Μάθε να δίνεις τη σκυτάλη, 571

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Παναγιωτοπούλου Βασι
λική, Ματιές στη σύγχρονη 
οικογένεια, 18 

Παναγιωτοπούλου Βασι
λική, Τα σημερινά αδιέξοδα 
έχουν λύση, 228 

Πιπερόπουλος Γιώργος, 
Απάθεια και αδιαφορία χα
ρακτηρίζουν τώρα τους νε
οέλληνες, 234 

Αντωνίου Σούλα, Από την 
κοινωνία με ιστορικό υπο

κείμενο στη σύγχρονη αποϋ- 
ποκειμενικοποιημένη εικο
νική πραγματικότητα, 296 

Κωσταράς Γρηγόριος, Η 
παραπληροφόρηση, 418 

Κρασανάκης Γ εώργιος, 
Ο πατρικός λόγος, 432 Κα- 
ραγιάννης Κων/νος, Πεκίνο +
5. Γυναίκες 2000. Δράση για 
την ισότητα και την πρόοδο 
των γυναικών, 676

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Τσαγκάρης Βασίλειος, Ο 
στίχος ως καθοριστικό 
στοιχείο έκφρασης στην 
ποίηση του Γεωργίου Σεφέ- 
ρη, 398

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Τσίπης Λεωνίδας, Ένας... 
ασήμαντος πίνακας, 602 

Τσίπης Λεωνίδας, Το 
ταψί, 828

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Χρηστίδης Ιωάννης, Το 
δημοτικό μας τραγούδι, 180 

Λουκάτος Δημήτριος, 
Μέρα Λαμπρή, 244 

Τσινάλης Κων/νος, Κα
ραγκιόζης, 700

ΙΣΤΟΡΙΑ

Δρούλια - Πανούση Θεο
δώρα, Παναγιώτης Σέκε- 
ρης. Η συμβολή του στην 
ελληνική επανάσταση, 166 

Χονδροματίδης Γ εώρ- 
γιος, Η γενοκτονία του πο
ντιακού ελληνισμού, 300 

Κωσταράς Γ ρηγόριος,
1922: Η κραυγή της καιό- 
μενης Σμύρνης και το χρέος 
του Σήμερα, 538 

Καραγιάννης Κων/νος,

Σμύρνη - Θεσσαλονίκη: Βί
οι... διάδοχοι, 544

15.8.2000: Ο τορπιλισμός 
της «Έλλης», 550

ΤΕΧΝΗ

Παπαντωνίου Ζαχαρίας, 
El Greco. Από την Ανατολή 
στη Δύση, 28 

Στον αιώνιο φρουρό, 301 
Κόντογλου Φώτιος, Η 

μελαγχολία των Παλαιολό- 
γων, 318

ΙΑΤΡΙΚΗ

Αντωνάκης Κων/νος, Ου- 
ρικό οξύ αίματος και ουρι- 
κή αθρίτις, 50 

Γαλατάς Ιωάννης, Αλ
λεργική ρινίτιδα, 114 

Μπαδέκας Αθανάσιος, 
Αθλητικές κακώσεις του ά
κρου πόδα και της ποδο- 
κνημικής, 314

Στο φως οι σελίδες του 
λεξικού της ζωής, 428 

Προστατευτικά μέτρα για 
τον καύσωνα, 460 

Κοκκίνου Αφροδίτη, 
Τα... απρόοπτα των διακο
πών, 462

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Internet, 48

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γραμματικάκης Γιώργος, 
Η δοκιμασία ενός πολιτι
σμού, 552

Κούρος Κων/νος, Πλανή
της «Γη»: Το χρονικό ενός 
προαγγελθέντος θανάτου, 555

Κοκκίνου Αφροδίτη, 
«Νερό», όπως λέμε πετρέ
λαιο... 562

Χονδροματίδης Γιώργος, 
Βιολογική γεωργία στην 
Ελλάδα, 566
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στρατηγόπουλος Κων/νος, 
Παγκοσμιοποίηση, ένα πα
ραμύθι χωρίς όνομα, 46 

Ένταξη στη ζώνη Ευρώ:Η 
Ελλάδα μπροστά στην πρό
κληση της ιστορίας, 412

ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΧΣΕΙΣ

Στεργιούλης Ευάγγελος, 
Αστυνομία και Μέσα μαζι
κής Ενημέρωσης, 78

ΔΙΚΑΙΟ - 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Χαλκιάς Ιωάννης, Η προ
σταγή στην Ελληνική Αστυ
νομία, 10

Σουπιώνης Νικόλαος, Α
νωμοτί κατάθεση. Μια 
πραγματικότητα, 224

Πήχας Κλέαρχος, Σχέσεις 
κράτους - πολίτη, 280

Πεπόνης Γρηγόριος, Απα
γόρευση εξόδου από τη χώ
ρα, 286

Μάνεσης Αριστόβουλος, 
Το αναφαίρετο δικαίωμα 
στη διαφορά, 532

ΕΓΚΛΗΜΑΙΌΛΟΠΑ-
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ

Ζοπουνίδης Κων/νος, Δεί
κτες εγκληματικότητας και 
πολυκριτήρια ανάλυση, 82

Μείωση της εγκληματικό
τητας, 84

Χατζή Ζωή, Μαργαρώνη 
Αριάδνη, Η εγκληματικότη
τα των γυναικών στην Ελλά
δα, 156

Χονδροματίδης Γεώργιος, 
Θύματα βιασμού: Όχι στη δευ
τερογενή θυματοποίηση, 294 

Η εμπλοκή της τοπικής 
κοινωνίας στην πρόληψη 
του εγκλήματος, 482

Savona Ernesto, Η πρόλη
ψη της εγκληματικότητας και 
δυνατές μεταρρυθμίσεις, 488

Πανούσης Γιάννης, Τοπική 
κοινωνία και έγκλημα, 494 

Παπακώστας Βασίλειος, 
Πεζές περιπολίες και η αντε- 
γκληματική πολιτική εγγύ
τητας, 626

Παπαρήγα-Κωσταβάρα 
Καίτη, Η αντιμετώπιση των 
δραστών ως βασική προϋ
πόθεση για την εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών 
στην οικογένεια, 692 

Τσιγκρής Άγγελος, Η σε
ξουαλική βία στο χθες, το 
σήμερα και το αύριο, 696 

Μωραΐτη Ε, Κουτσελίνη 
Α., Δικαστική ανθρωπολο
γία, 756

Χονδροματίδης Γεώργιος 
(μτφρσ), Ηλεκτρονική ε- 
γκληματολογικό γράφημα 
(Infografia) για την εικονική 
αναπαράσταση εγκλημά
των, 760

Peters Tony, Από την τιμω
ρία στην αναμόρφωση, 770 

Oliveira Eduando , Φυλα
κή. Ένας θεσμός υπό αμφι
σβήτηση, 766

Gusta, Jose Louis dela, Υ
πάρχουν και άλλες λύσεις, 768

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Μαλιαχώβας Γ εώργιος, 
Μαραθώνιος δρόμος, 304 

Βρείτε το κατάλληλο ά
θλημα για το παιδί σας, 670

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - 
ΤΑΞΙΔΙΑ

Κεβόπουλος Γ εώργιος, 
Βόλτα στον κάμπο της Χί
ου, 254

Καραγιάννης Κων/νος, 
Ταξιδεύοντας στους δρό
μους της ελληνικής θάλασ
σας, 366, 454.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ

Πήχας Κλέαρχος Ο παρά
γων «ηθικό» στην Αστυνο
μία 4

Οικολογικές γούνες γυναικείες - παιδικές 
Τσάντες - Γάντια - Ζώνες 
Μεγάλη ποικιλία σχεδίων 

Επιδιορθώσεις - Βαφαί 
Ευκολίες πληρωμής & συναδελφικές τιμές

Μ ϋυχίΐ IfpLUUUMXJJ

20% έκπτωση στους συναδέλφους

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 32 & Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΤΑΥΡΟΣ, Τηλ. 34.25.783
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0 Μακρής Χρηστός, Ο α

στυνομικός στην υπηρεσία 
του πολίτη, 32

ΓΙαπακωνσταντής Γεώρ
γιος, Αστυνομικοί και μετα- 
νάσταστες, 86

Πανούσης Γιάννης, Εθνι
κό Συμβούλιο Αστυνομίας 
και Αστυνόμευσης, 276 

Δανούσης Κων/νος, «Α- 
ποβλέπητε εις το αγαθόν εν 
παντί...», 382 

Στεργιούλης Ευάγγελος, 
Η διαφθορά στην Αστυνο
μία, 4 14

Καραγιάννης Κων/νος, Η 
Ελληνική Αστυνομία στην 
υπηρεσία της ειρήνης, 424 

Καμπανάκης Ιωσήφ, Για
τί αυτοκτονούν οι αστυνο
μικοί. Ο ρόλος του επαγγελ
ματικού περιβάλλοντος, 654 

Καμπανάκης Ιωσήφ, Α
στυνομικοί πού έχασαν τη 
ζωή τους σε ώρα υπηρεσίας 
στις ΗΠΑ, 752 

Δανούσης Κων/νος, Α
στυνομία και ανθρώπινα δι
καιώματα, 794

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ 
ΓΕΝΙΚΑ

Καραγιάννης Κων/νος 
(μτρσ), Αστυνομικά μέ
τρα σε επίσημες εκδηλώ
σεις, 320

Στρατάκης Νικόλαος, Η 
αντιμετώπιση κάθε μορφής 
βίας στα πλαίσια των αθλη
τικών εκδηλώσεων, 632

Βιτωράκης Αντώνιος, 
Ποδήλατο. Παιδικό παιχνί
δι ή μέσο μεταφοράς; 92 

Μπαμιατζής Αντώνιος, 
Χρήσιμες συμβουλές για α
σφαλή οδήγηση, 218 

Σοφουλάκης Λάμπρος, 
Η ανθρώπινη αμέλεια ως 
βασικός παράγων και αι
τία τροχαίων ατυχημά
των, 356

Πιλοτικά προγράμματα 
τροχονομικής αστυνόμευ
σης, 360

________________ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Θεοφιλόπουλος Αθανά
σιος, Η πλήρης εφαρμογή 
του κεκτημένου Σέγκεν 
στην Ελλάδα, 214 

Η τρομοκρατία στο στό
χαστρο, 344

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΤΥΝ. 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Μνημόνιο ελληνο-αμερι- 
κανικής συνεργασίας για 
την καταπολέμηση του ε
γκλήματος, 614 

Τασιόπουλος Νικόλαος, 
Η διεθνής αστυνομική συ
νεργασία, 616 

Αναγνώστου Γρηγόριος, 
Η εξέλιξη της αστυνομικής 
συνεργασίας στην Ευρωπα
ϊκή Ένωση, 620 

Στεργιούλης Ευάγγελος, 
Europol: Ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων για το 
1999, 746

Κατσινούλας Κων/νος, 
69η Σύνοδος Γ ενικής Συνέ
λευσης της Interpol, 790

Κλειδωνάρης Μιχαήλ, 
Δομή και οργάνωση των Α
στυνομιών, 288

Γενική Διεύθυνση Αττι
κής (αναδιοργάνωση), 524

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Λιάκος Ηλίας, «Διαβάζο
ντας» τον κίνδυνο, 14 

Κούρος Κων/νος,
Γ.Α.Δ.Α. - Τμήμα Εκπαί
δευσης. Στόχος: Η καθημε
ρινή επιβίωση, 140 

Διάκος Ηλίας, Σωματική 
έρευνα, 362

Στεργιούλης Ευάγγελος, 
Το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό 
Κολλέγιο, 528 

Μπαμιατζής Αντώνιος, Η 
αστυνομική εκπαίδευση 
στον 20ό αιώνα, 638 

Μαυρίδης Θεολόγος, Η 
χρησιμότητα της άσκησης 
για τη δια βίου άσκηση των 
αστυνομικών, 644 

Λιάκος Ηλίας, Η προστα
σία του όπλου, 650

Λιάκος Ηλίας, Εξαγωγές 
υπόπτων οδηγών από τα ο- 
χήματά τους, 144 

Κωνσταντόπουλος Βασί
λειος, Η Ιταλία «απαντάει» 
στη Μαφία, 152

Ετήσια έκθεση για το ορ
γανωμένο έγκλημα στην 
Ελλάδα (1999), 498 

Εμπορία ανθρώπων, 682 
Κατσιβαρδάκου Δώρα, 

Διακίνηση και εμπορία γυ
ναικών, 688

___ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Αναγνώστου Γ ρηγόριος, 

Ναρκωτικά. Η εγκληματι
κότητα στα εξαρτημένα ά
τομα, 72

Μπούκης Δημοσθέ
νης, Τα ναρκωτικά σή
μερα, 208

Μπούκης Δημοσθένης, 
Ναρκωτικά και ψυχότροπες 
ουσίες, 348

Πρόληψη της χρήσης των 
ναρκωτικών, 352

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Μηνόπετρας Χαράλα
μπος, EURODAC 

Τσιάβας Δημήτριος, Ανα- 
χαιτιστική ικανότητα όπλων 
χειρός - φυσιγγίων και μη
χανισμός κατάρρευσης ατό
μων που έχουν βληθεί, 94 

Σαραντόπιουλος Νικόλα
ος, Εξερεύνηση του χώρου 
του εγκλήματος, 504 

Γ ιαννακούρης Ιωάννης,
λανθάνοντα αποτυπώματα και 
εξιχνίαση εγκλημάτων, 512

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διεύθυνση Εγκληματο- 
λογικών Ερευνών, 290 

Κούρος Κων/νος, Σκο
πευτήριο Αμαρουσίου, 422 

Αστυνομικές Διευθύν
σεις Θράκης, 656

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΑΣ

Ευαγγέλου Ιωακείμ, Ο 
πατέρας, 25 

Ψωμάς Άλκης, Εικόνες 
από τα παλιά, 184 

Ψωμάς Άλκης, Εικόνες 
από τα παλιά, 248 

Δανούσης Κων/νος, 
Πορεία στο μέτωπο. Ά
νοιξη 1941,666

β. Κατά συννοοωεκ:

Gusta, Jose Louis dela, 768 
Oliveira Eduando, 766 
Peters Tony, 770 
Savona Ernesto, 488 
Αναγνώστου Γ ρηγόριος, 

72, 620
Αντωνάκης Κων/νος, 50 
Αντωνίου Σούλα, 296 
Αποστόλου Παύλος, 810 
Βαλιμήτης Γεώργιος, 252 
Βιτωράκης Αντώνιος, 92 
Γαίτη - Κυρβασίλη Πέλη, 

164
Γαλατάς Ιωάννης, 114 
Γιαννακσύρης Ιωάννης 512 
Γραμματικάκης Γιώργος 552 
Δανούσης Κων/νος, 382, 

666, 794
Δρούλια - Πανούση Θεο

δώρα, 166
Ευαγγέλου Ιωακείμ, 25 
Ζοπουνίδης Κων/νος, 82 
Θεοφιλόπουλος Αθανά

σιος, 214
Θεόφιλος μητρ. Γόρτυ-

νος, 247
Καμπανάκης Ιωσήφ, 148, 

654, 752
Καραγιάννης Κων/νος 

320,366,424,454, 544,676 
Κατσιβαρδάκου Δώρα, 688 
Κατσινούλας Κων/νος, 790 
Κεβόπσυλος Γ εώργιος, 254 
Κλειδωνάρης Μιχαήλ, 288 
Κοκκίνου Αφροδίτη, 

462, 562, 772 
Κόντογλου Φώτης, 110, 

318, 548
Κορναράκης Ιωάννης, 782 
Κούρος Κων/νος, 140, 

422, 555
Κουφάκης Εμμανουήλ, 178
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ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΦΑΣΟΝ - ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Μ ΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗ

........

Αν φέτος το χειμώνα σκέπτεστε 
να φορέσετε δερμάτινα ή να επιδιορθώσετε 

το παλιό αγαπημένο σας μπουφάν 
επισκεφθείτε το εργαστήριό μας.

Ειδικές τιμές για χους Αστυνομικούς

ΠΑΡΑΣΧΟΥ 117, ΓΚΥΖΗ, τηλ 64.53 730

Ε Θ Ν Ι Κ Η
Η Π Ρ Ω ΤΗ  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Η

Γ  Μ******* \
<m

EAAHHIKHMTWeWAj

Α β Α ί ξ Ι ΐ
§ ! § ! ( ^  μ φ β & ρ  f W 9 h $ m
τ·@ ΐΜ ΐκέ θυτβκίνφ®

T «J  Tflfi
e n m m m  m m o m m

Για περισσότερες πληροφορίες 
θα απευθύνεστε στον πρώην συνάδελφό σας 

κ. ΑΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ 
στα τηλ. 6397 150 - 6014 037 

οικ. 60 10 199
κιν. 0944 454983 fax: 6016 459

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ EIAU

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στολή χειμερινή 86:27.000 δρχ
(μπουφάν - παντελόνΟ ύφασμα πελάτη 
Πηλήκιο: 5.000 δρχ.
Πουλόβερ: 7.500 δρχ
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΕΥΜΠΕΗΛΛΜβΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΦΠΑ 18%

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (Δερμα-Cordura) 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ (για όλα τα όπλα)

ΘΗΚΕΣ CORDURA (made in USA)

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ (SaW.'economy")

ΓΚΛΟΠ (ΚαουτσοΧκ - Πτυσσόμενα)

ΤΣΑΝΤΑΚΙΑ ΟΠΛΩΝ 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

ΣΗΜΑΤΑ 

(ΚΑΚΟΙ MAG-LITE

(ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΑΣ)

ΑΡΒΥΛΑ HI-TEC (Δέρμα-Cordura)

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 31 , ΑΘΗΝΑ 10672 , ΤΗΛ. 3610280

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ & ZflNTQN
(ΙΜΝΤΟΙ ΤΥΠΟΥ)

ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ■ ΖΥΓΟΠΑβΗΙΙΕΙΙ

" C  V C

ΜΙΧΑΗΛ ΤΓΑΚΑΛΟΣ
Ειδικές τιμές για Αστυνομικούς

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 58, ΜΟΣΧΑΤΟ (έναντι πρώην ΕΛΒΙΝ) 
Τηλ.: 48.35.896 · 7, κιν. 093 - 432436  

Κινητό Συνεργείο 093 · 455219
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00
0 Κρασανάκης Γεώργιος, 

432, 568
Κρουσταλάκης Γ εώρ-

γιος, 160
Κωνσταντόπουλος Βασί

λειος, 152
Κωσταράς Γ ρηγόριος, 

418,538
Διάκος Ηλίας, 14, 144, 

362, 650
Λουκάτος Δημήτριος, 244 
Μακρής Χρήστος, 32 
Μαλιαχώβας Γ εώργιος, 304 
Μάνεσης Αριστόβουλος 532 
Μαργαρώνη Αριάδνη, 156 
Μαυρίδης Θεολόγος, 644 
Μεταλληνού Βαρβάρα, 784 
Μπαδέκας Αθανάσιος, 314 
Μπαμιατζής Αντώνιος, 

218, 638
Μπούκης Δημοσθένης, 

208, 348 
Μωραΐτη Ε., 756 
Παναγιωτοπσύλου Β., 571 
Παναγιωτοπούλου Βασι

λική, 18, 98, 228 
Πανούσης Γιάννης 276,494 
Παπακωνσταντής Γεώρ

γιος, 86

Παπακώστας Βασίλειος 626 
Παπαντωνίσυ Ζαχαρίας, 28 
Παπαρήγα-Κωσταβάρα 

Καίτη, 692
Πεπόνης Γ ρηγόριος, 286 
Πήχας Κλέαρχος 4, 

280, 574
Πιπερόπουλος Γιώργος, 

112, 234
Σαραντόπιουλος Νικόλα

ος, 504
Σουπιώνης Νικόλαος, 224 
Σοφσυλάκης Λάμπρος, 356 
Στεργιούλης Ευάγγελος, 

78,414, 528, 746 
Στρατάκης Νικόλαος, 632 
Σ τ ρ α τ η γ ό π ο υ λ ο ς  

Κων/νος, 46
Τασιόπουλος Νικόλαος, 616 
Τσαγκάρης Βασίλειος, 398 
Τσιάβας Δημήτριος, 94 
Τσιγκρής Άγγελος, 696 
Τσινάλης Κων/νος, 700 
Τσίπης Λεωνίδας, 602, 828 
Φικόπουλος Παναγιώτης 62 
Χ.Κ.Μ., 250

Χαλκιάς Ιωάννης, 10 
Χατζή Ζωή, 156 
Χονδροματίδης Γεώργιος, 

230, 294, 300, 566, 760 
Χρηστίδης Ιωάννης, 180 
Ψωμάς Άλκης, 184, 248

γ. Κατά θευατα:

Europol, 620, 746 
Greco El, 28 
Infografia, 760 
Interpol, 616, 790 
Αδιαφορία, 234 
Αθλητικές εκδηλώσεις, 632 
Αθλητικές κακώσεις, 314 
Αλλεργίες, 114 
Αναμόρφωση, 700 
Ανθρώπινα δικαιώματα, 

532, 794
Ανθρωπολογία δικαστι

κή, 756
Απαγόρευση εξόδου, 286 
Αποτυπώματα δακτυλι

κά, 512
Αριστοτέλης, 574 
Αρρώστια, 250 
Αστυνομίας ηθική, 4 
Αστυνομίας ιστορία, 25, 

184, 248
Αστυνομικά μέτρα, 320 
Αστυνομικό διήγημα, 602 
Αστυνομικοί παρατηρη

τές του ΟΗΕ 424 
Αστυνομικών θάνατος 752 
Αστυνομιών οργάνωση, 288 
Αυτοκτονίες αστυνομι

κών, 654 
Βαλκάνια, 776 
Βιασμός, 294 
Γράφημα εγκληματολο- 

γικό, 760
Γυναίκα 676, 688, 692 
Διαζύγια, 228 
Διακοπές, 462 
Διαφθορά Αστυνομίας, 414 
Δικαιώματα, 532, 794 
Εγκληματικότητα, 82, 156 
Εγκλημάτων αναπαρά

σταση, 760
Εκπαίδευση Αστυνομίας 528 
Εκπαίδευση αστυνομι

κών, 638, 644 
Εκπαίδευση, 140 
Ελληνικός Ερυθρός 

Σταυρός, 230 
Ιησού γέννηση, 784 
Καραγκιόζης, 700

Κατάθλιψη, 178 
Κίνδυνος, 14 
Κρόκος, 62 
Μαραθώνιος, 304 
Μάρτυρες, 224 
Μαφία, 152 
Μετανάστες, 86 
ΜΜΕ, 78
Ναρκισσισμός, 252 
Ναρκωτικά, 72, 208, 348 
Οδήγηση ασφαλής, 218„. 
Οικογένεια, 18 
Όπλα πυροβόλα, 94 
Όπλων προστασία, 650 
Ουρικό οξύ, 50 
Παγκοσμιοποίηση, 46,296 
Παιδί 98,164,568,571,772 
Παλαιολόγοι, 318 
Παναγία, 548 
Παραπληφόρηση, 418 
Πάσχα, 244 
Πατέρας, 432 
Πατριάρχης Οικουμενι

κός, 382
Περιβάλλον, 552, 555, 

562, 566 
Ποδήλατο 92 
Πολίτης, 32, 280 
Πόντιοι, 300
Πρόληψη εγκλήματος, 

488, 494, 626 
Προσαρμογή, 112 
Προσταγή, 10 
Πρόσφυγες, 544 
Πυρασφάλεια, 810 
Σέγκεν, 214
Σέκερης Παναγιώτης, 166 
Σεξουαλική αγωγή, 160 
Σεξουαλική βία, 696 
Σεφέρης Γιώργος, 398 
Σκοπευτήριο Αμαρουσί

ου, 422 
Σμύρνη, 538 
Συλλήψεις, 144 
Συμβούλιο Εγκληματικό

τητας, 276
Σωματική έρευνα, 362 
Ταξίδια, 366, 454 
Ταπεινοφροσύνη, 247 
Τραγούδι δημοτικό, 180 
Τροχαία ατυχήματα, 356 
Φυλακή, 766, 768, 770 
Φύση, 110 
Χίος, 254
Χώρος εγκλήματος, 504 
Χωροφυλακή - Στρατο

νομία, 666 
Ψυχή, 782
Ψυχολόγοι, 148 □

Ε π ιμ έλεια :  

Α σ τνν . B ‘ Κ ω ν. Δ α νο νο η ς

Φίλε συνάδελφε,

είσαι μέλος to o  Λογαριασμού  
Αλληλοβοήθειας Μ ελών Διεθνούς  

Έ νω ση ς Αστυνομικών (ΑΑΜΑΕΑ) γιατί:
- Π ίστεψ ες στην ω φελιμότητητα του θεσμού.

- Αεν θέλεις να  γίνεις αυριανός επαίτης.
- Θ έλεις να  εξασφαλίσεις τον εαυτό σου

αλλά και την οικογένειά σου.
- Θ έλεις να  βοηθήσεις τον συνάδελφό σου.

Μ ετέφερε αυτή την πεποίθηση  
στους συναδέλφους σου  

για να  γίνουν και αυτοί, σήμερα κιόλας, 
μέλη του ΑΑΜΑΕΑ.

j g  S E R V O  p e r  AM'KECc ^
Η εγγραφή τους

θα ωφελήσει και αυτους και εσένα.

ΑΑΜΑΕΑ / Ελληνικό 
Τμήμα Αιεθνους Ένωσης Αστυνομικών, 

Ικτίνου 2, Αθήνα 10552, 
τηλ. 5227330 - 5226295.
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1η ΠΑΡΟΔΟΣ Δ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ.: 01 2824028 - FAX: 01 2828949 - KIN.: 0937 383400
W W W .ikosemfasis.gr E-mail: info@ ikosemfasis.gr

http://WWW.ikosemfasis.gr
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Ο Κόσμος της 
Ασφάλειας
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Τόσο άνετο που θα ξεχνάτε ότι το φοράτε.

Απίστευτα ελαφρύ: μόλις 1 κιλό.
Παρέχει τη μεγαλύτερη άνεση.
Φορέας από συνθετικό υλικό τύπου cordura με ρυθμιζόμενους ιμάντες και 
ειδικές θήκες για θωρακισμένες πλάκες.
Κατασκευάζεται στη Σουηδία από την Sweedish Body Armour.
Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9000.
Εγγύηση 10 χρόνια για το αμετάβλητο της προστατευτικής του ικανότητας.

ΤΙΜΗ: 159.900 δρχ.
ΔΟΣΕΙΣ: 18 X 9.903 δρχ.
ΧΡΩΜΑ: Σκούρο μπλε
ΜΕΓΕΘΗ: L, XL, XXL

Υψηλής ποιότητας υλικό Dyneema: η ισχυρότερη δομή ινών του κόσμου.
Πλεονεκτήματα ινών Dyneema σε σύγκριση με ίνες αραμιδίου (π.χ. Kevlar, Twaron) 
Υλικό πιο ελαφρύ, πιο μαλακό, πιο εύκαμπτο και με πυκνότερη δομή.
Ανθεκτικότερο σε πολλαπλές βολές.
Μικρότερο τραυματικό βύθισμα κατά την κρούση του βλήματος.
Μεγαλύτερη αντοχή σε υγρασία, ιδρώτα και ηλιακό φως.

FILM FIBRER

Ίνες Dyneema

ΚΩΔ.
SBA2530
SBA2100-BL
SBA2100-BK
SB99

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΗ ΤΙΜΗ ΔΟΣΕΙΣ Π ΡΟ ΣΟ ΧΗ ! I
Θωρακισμένη πλάκα 
Ανταλλακτικός φορέας μπλε 
Ανταλλακτικός φορέας μαύρος 
Μακό αφίδρωσης cool-max λευκό

L, XL, XXL 
L, XL, XXL 
L, XL, XXL

98.900 δρχ.
29.900 δρχ.
29.900 δρχ. 
11.990 δρχ.

18X6.125
Το αλεξίσφαιρο γιλέκο σώζει, 
μόνο αν φοριέται συνεχώς.

ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΟΥ ΒΑΡΟΣ
ΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

g m/sec NIJ-Standard
.38 Special RN Lead 10,2 259+15 I
.22 LRHV Lead 2,6 320+15 I
.357 Magnum JSP 10,2 381+15 ll-A
.357 Magnum soft point flat nose Norma 19107 10,2 385+-10 ll-A
9 mm FMJ 8 332+15 ll-A
9 mm FMJ DM11A1B2 8 360+-10 II
9 mm Parabellum VMR/WK 8 3Θ5+-5 II
.357 Magnum JSP 10,2 425+15 II
.357 Magnum soft point flat nose Norma 19107 10,2 450+-10 II
9 mm FMJ 8 358+15 II
9 mm Parabellum VMR/WK 8 410+-10 I ll-A
9 mm FMJ DM51 8 415+-10 lll-A
9 mm FMJ DM11A1B2 8 425+-10 lll-A
.44 Magnum Lead SWC Gas Checked 15,55 426+15 lll-A
.44 Magnum Jacketed Soft point 15,5 430+-10 lll-A
.44 Magnum soft point flat nose R44MG2 15,6 440+-10 lll-A
9 mm FMJ 8 426+15 lll-A
.257 MsF Brass flat nose 7,2 580+-10 III
.357 Magnum MsF 4,1 580+-10 III
.222 Rem 5,7x43 mm FMJ Lapua 3,6 880+-10 III
.233 Remmington WK+P 4 920+-10 III
5,56x45 mm mild steel core (Hirtenberger) 4 950+-10 III
7,62x39 mm mild steel core (AK47) sellier and bellot 7,95 730+-10 III
.308 Winchester VMS/WK 9,55 830+-10 III
7,62 mm L2A2 Nato Ball 9,3 830+-10 III
.308 Winchester FMJ 9,7 838+15 III
7,62x51 NATO AP FN 9,75 820+-10 IV
.308 Winchester VMS/HK 9,75 830+-10 IV
.30-06 AP 10,8 868+15 IV

Επωφεληθείτε από την προνομιακή χρηματοδότηση SAFELAND
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Σειρά επαναφορτιζόμενων φακών S T R E A M L IG H T  "SL" STREAmUGHT
C €

Με ισχύ έως και 40.000 κεριά τυφλώνει και 
εξουδετερώνει κάθε επιτιθέμενο.
Αδιάβροχος, εξαιρετικά ανθεκτικός με σώμα 
από ανοδιωμένο αλουμίνιο, για να μην σκουριάζει. 
Ιδανικός για σήμανση ή καθοδήγηση αεροσκαφών 
με ειδικούς κώνους, σε τέσσερα χρώματα. 
Διακόπτης κατάλληλος για εκπομπή σημάτων μορς. 
Αυτονομία μεταξύ των φορτίσεων 1,5 ώρα.
Το μοντέλο SL-20XP είναι από ανθεκτικό πολυμερές 
πλαστικό, έχει λαβή από αφρώδες υλικό, J
για να μην γλιστράει και να μην 
κρυώνει το χέρι.
Ισόβιος εγγύηση.
Εγγύηση φορτιστή 1 χρόνος. -
και λυχνίας 6 μήνες

26200

36210

Η τιμή περιλαμβάνει βάση φόρτισης και σταθερό φορτιστή 220V25013

25033

25043

SL-20X SL-20XP SL-35X
Κωδικός / χρώ μα

26200 / μαύρο
25013 / μαύρο 
25043 / κίτρινο 
25033 / πορτοκαλί

36210 / μαύρο

Τιμή 65.900 δρχ. 54.900 δρχ. 79.900 δρχ.

Δ όσεις 18 X 4.081 δρχ. 18 X 3.400 δρχ. 18X4.949 δρχ.

Ισχύς 30.000 κεριά 25.000 κεριά 40.000 κεριά

Μήκος 33 εκ. 33 εκ. 44,5 εκ.

Α ξεσ ο υάρ  φακών STREAMUGHT S L-20X , S L-35X  & SL-20XP

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

22911 Δακτύλιος ζώνης 2.690 δρχ.
25090 Θήκη deluxe 7.990 δρχ.
22051 Φορτιστής αυτοκινήτου 4.990 δρχ.
22052 Βάση φόρτισης για φορτιστή αυτοκινήτου 4.390 δρχ.
22519 Κώνος σημάτων κίτρινος 2.490 δρχ.
22511 Κώνος σημάτων πορτοκαλί 2.490 δρχ.
22512 Κώνος σημάτων μπλε 2.490 δρχ.
22517 Κώνος σημάτων λευκός 2.490 δρχ.

Επαναφορτιζόμενοι φακοί STREAMLIGHT: εξοικονομήστε περισσότερο από 30.000 δρχ. το χρόνο σε μπαταρίες



Σειρά επαναφορτιζόμενων φακών STREAMLIGHT Stinger STREflmUGHT

Ο πιο πρακτικός φακός αστυνομικού τύπου. Εργονομικό μέγεθος που δεν εμποδίζει τις 
κινήσεις, ακόμη κι αν'είναι κρεμασμένος στη ζώνη. Ρυθμιζόμενη δέσμη φωτός με ισχύ 
15.000 κεριά. Αδιάβροχος, εξαιρετικά ανθεκτικός, με σώμα από ανοδιωμένο αλουμίνιο, 
για να μην σκουριάζει.
Διακόπτης κατάλληλος για εκπομπή σημάτων μορς.
Ιδανικός για "σήμανση ή καθοδήγηση αεροσκαφών με ειδικούς κώνους (4 χρώματα). 
Stinger XT: διαθέτει επιπλέον ελαστική λαβή και ανάβει από πίσω (χρήση με όπλο). 
PolyStinger & Stinger XT: ελαφρύς, από πολυμερές πλαστικό, 
δεν γλιστράει και δεν κρυώνει το χέρι.
Αντιεκοηκτικότητα Stinger, PolyStinger: UL Class I, II, Division 2.
Ισόβιος εγγύηση. Εγγύηση φορτιστή 1 χρόνος.

76201

C €
76701

75201

75211

—

Stinger Polystinger Superstinger Stinger XT
Κωδικός / χρώ μα

75201 / μαύρο
76701 / μαύρο 
76201 / κίτρινο 
76607 / χακί

77201 / μαύρο 75211 / μαύρο

Τιμή 49.900 δρχ. 45.900 δρχ. 58.900 δρχ. 56.900 δρχ.

Δ όσεις 18 X 3.091 δρχ. 18 X 2.843 δρχ. 18X 3.648 δρχ. 18 X 3.524 δρχ.

Αυτονομία μεταξύ φ ορτίσεω ν 1 ώρα 1 ώρα 1,5 ώρα 1 ώρα

Μήκος 18,7 εκ. 18,7 εκ. 27 εκ. 19,6 εκ.

77201

------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------
Α ξεσ ο υάρ φ ακώ ν Stinger, PolyStinger, Stinger XT, Superstinger

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

22051 Φορτιστής αυτοκινήτου 4.990 δρχ.
75100 Βάση φόρτισης για φορτιστή αυτοκινήτου 9.990 δρχ.
75906 Δακτύλιος ζώνης 2.690 δρχ.
75905 Θήκη απλή 3.990 δρχ.
76090 Θήκη deluxe 6.590 δρχ.
75904 Κώνος σημάτων κίτρινος 1.990 δρχ.
75903 Κώνος σημάτων κόκκινος 1.990 δρχ.
75902 Κώνος σημάτων μπλε 1.990 δρχ.
75908 Κώνος σημάτων λευκός 1.990 δρχ.
75115 Κόκκινο κρύσταλλο ειδικό για κυνήγι 4.990 δρχ.
75027 Υπέρυθρο κρύσταλλο ειδικών αποστολών 9.990 δρχ.

Επαναφορτιζόμενοι φακοί STREAMLIGHT: εξοικονομήστε περισσότερο από 30.000 δρχ. το χρόνο σε μπαταρίες



STREflmUGHT
Επαναφορτιζόμενος φακός STREAMLIGHT Vulcan

Αδιάβροχος, με ισχύ έως 40.000 κεριά.
Πρακτικός αμφιδέξιος διακόπτης.
Αντιεκοηκτικότητα: <FM> Approved Class I, Division 2 Groups A, B, C, D - 
Temp. Rating T2A and Class II, III, Divisions 2 Groups F, G, Temp. Rating T3C.
Εγγύηση 1 χρόνος.
Περιλαμβάνει βάση φόρτισης, σταθερό φορτιστή 220V, φορτιστή αυτοκινήτου και ιμάντα ώμου.

<6>
Επαναφορτιζόμενος φακός STREAMLIGHT Litebox

Αδιάβροχος, με αυτονομία έως 8 ώρες.
Με περιστρεφόμενη κεφαλή για να φωτίζει προς όλες τις κατευθύνσεις.
Εγγύηση 1 χρόνος.
Περιλαμβάνει βάση φόρτισης, σταθερό φορτιστή 220V και φορτιστή αυτοκινήτου.

C€
«V

% »
Επαναφορτιζόμενος φακός STREAMLIGHT Survivor

Αδιάβροχος, με προεστιασμένη λυχνία 5,3W black dot και κάτοπτρο αλουμινίου. 
FI δέσμη του διαπερνά καπνό και ομίχλη. Ισχύς φωτισμού 15.000 κεριά 
και αυτονομία 1,5 ώρες.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία που διατηρεί αναλλοίωτη την ένταση φωτεινότητας. 
Ειδικό κλιπ για κρέμασμα σε εξάρτυση ή ζώνη.
Ισόβιος εγγύηση. Εγγύηση φορτιστή 1 χρόνος.
Αντιεκοηκτικότητα: <FM> approved - Class I, II, III, Division 2 
CSA approved: Class II, Division 2 Group F, G, Class III.
Πιστοποίηση: NFPA 1901-10-1,7.
Περιλαμβάνει βάση φόρτισης, σταθερό φορτιστή 220V, φορτιστή αυτοκινήτου.

<δ>

Vulcan Litebox Survivor
Κωδικός / χρώμα 44002 / κίτρινο 

44602 / χακί
45132 / πορτοκαλί 
45134/μπεζ

90205 / κίτρινο 
90005 / πορτοκαλί

Τιμή 49.900 δρχ. 69.900 δρχ. 64.900 δρχ.

Δ όσεις 18 X 3.091 δρχ. 18X4.333 δρχ. 18 X4.020 δρχ.
Ισχύς 40.000 κεριά 50.000 κεριά 15.000 κεριά

Αυτονομία μεταξύ φ ορτίσεω ν 3,75 ώρες 8 ώρες 1,5 ώρα

Διαστάσεις 19 X 13 X 15 εκ. 29X 1 3 X 1 8  εκ. 17,5X7,5X8,5 εκ.

Β άρος με μπαταρία 1,5 κιλά 3,36 κιλά 0,437 κιλά

■ H Αξεσουάρ φακών Vulcan, Litebox

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

44912 Λυχνία Vulcan, Litebox 6 W διπλής αντίστασης, 35.000 κεριά 5.990 δρχ.
45902 Λυχνία Litebox 20 W, 70.000 κεριά, αυτονομία 3,5 ώρες 3.490 δρχ.
45910 Ειδικό κάτοπτρο διάχυσης φωτός Litebox 7.990 δρχ.

Επαναφορτιζόμενοι φακοί STREAMLIGHT: εξοικονομήστε περισσότερο από 30.000 δρχ. το χρόνο σε μπαταρίες



Σειρά φακών STREAMLIGHT Syclone STREflmUGHT

Μοναδικό πλεονέκτημα: διαθέτει 2 λυχνίες.
Ισχύς 6.000 κεριά
Αδιάβροχος, ρυθμιζόμενη δέσμη φωτός, κινητή κεφαλή 105°.
Περιστρεφόμενο κλιπ 360° για κρέμασμα σε κράνος, εξάρτυση ή ζώνη.
Διαστάσεις 12 εκ. X 3,5 εκ.
Ώρες αυτονομίας με μπαταρίες: λυχνία Krypton 3,5 ώρες / λυχνία LED 72 ώρες.
Ώρες αυτονομίας επαναφορτιζόμενου: λυχνία Krypton 2,5 ώρες / λυχνία LED 32 ώρες. 
Αντιεκοηκτικότητα: Μοντέλα 13235,13213 <ΕΧ> Approved, ΕΝ 50014, ΕΝ 50019, ΕΝ 50020 
eeX IB Ε IIC Τ3 IEC/CENELEC Group IIC, Zone 1 & 2.
Αλλα μοντέλα, <FM> Approved, Class I , Div. 2 / A,B,C,D/ T3B Class II, III, Div. 2 / F,G / T3C. 
Εγγύηση 1 χρόνος.

C €

Με μπαταρίες 

< $ >
Με μπαταρίες
0

Επαναφορτιζόμενος Επαναφορτιζόμενος
0

Κωδικός / χρώμα 13135 / κίτρινο 
13165 / χακί

13235 / πορτοκαλί 13136 / κίτρινο 
13162 / πορτοκαλί

13213 / πορτοκαλί

Τιμή 14.990 δρχ. 16.990 δρχ. 39.900 δρχ. 41.900 δρχ.

Δ όσ εις 18X2.471 δρχ. 18 X2.595 δρχ.

Σειρά φακών STREAMLIGHT Propolymer

2ΑΑ 4ΑΑ 3C
Κωδικός / χρώ μα 67002 / κίτρινο 

67502/ μαύρο 
67802 / χακί

68002 / κίτρινο 
68502/ μαύρο 
68802 / χακί

33001 / κίτρινο 
33501/ μαύρο 
33506/ μαύρο Police* 
68802 / χακί

Τιμή 8.390 δρχ. 12.990 δρχ. 14.490 δρχ.

Ισχύς λυχνίας ξένου 3.500 κεριά 6.000 κεριά 12.000 κεριά

Μήκος 15,4 εκ. 16,2 εκ. 22,3 εκ.

Υποβρύχιοι στα 60 μέτρα. Διαθέτουν δύο διακόπτες: 
για μόνιμο άναμμα με περιστροφή της κεφαλής 
ή στιγμιαίο άναμμα στο πίσω μέρος για εκπομπή 
σημάτων μορς. Εξαιρετικά ανθεκτικοί για τις πλέον 
σκληρές συνθήκες εργασίας. Ειδικά διαμορφωμένη 
μαλακή λαβή από καουτσούκ για σταθερό κράτημα. 
Εγγύηση 1 χρόνος.

' Ο μαύρος Police δεν έχει κλιπ, ώστε να τοποθετείται σε ζώνη εξάρτυσης.

■
Φακός STREAMLIGHT WOW & Buckmasters

Ο πρακτικός φακός που αφήνει τα χέρια ελεύθερα. 
Περιστρέφοντας τις λαβές, 
μετατρέπεται σε φακό κεφαλής.
Με κινητή κεφαλή 180°.
Ελαφρύ πολυμερές πλαστικό εξαιρετικά ανθεκτικό. 
Ειδικά επεξεργασμένο κάτοπτρο 
για ομοιόμορφη δέσμη φωτός.
Εγγύηση 1 χρόνος.

Φακός STREAMLIGHT TopSpot II

Ο πρακτικός φακός που αφήνει τα χέρια ελεύθερα. 
Με μαλακή εσωτερική επένδυση για καλή και 
ξεκούραστη εφαρμογή στο κεφάλι.
Με κινητή κεφαλή και ρυθμιζόμενη δέσμη φωτός. 
Εγγύηση 1 χρόνος.
Περιλαμβάνει ανταλλακτική λυχνία. i 
ΤΙΜΗ 11.990 δρχ.

12560

30104

12504

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

12504 WOW κίτρινο 6.990 δρχ.
12534 WOW γκρι 6.990 δρχ.
12514 WOW χακί 6.990 δρχ.
12560 Buckmasters χακί με θήκη 9.990 δρχ.

12534

Αξεσουάρ φακών Syclone, Topspot II, WOW & B uckm asters, Propolymer

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

13000 Σετ μετατροπής κοινού Syclone σε επαναφορτιζόμενο 27.900 δρχ.
13070 Ιμάντας κεφαλής Syclone 3.990 δρχ.
30905 Θήκη μαύρη Topspot II 3.990 δρχ.
30029 Κόκκινο κρύσταλλο ειδικό για κυνήγι Topspot II 890 δρχ.
12595 Θήκη μαύρη WOW 2.690 δρχ.
10020 Κόκκινο κρύσταλλο ειδικό για κυνήγι VYOW 1.390 δρχ.
67006 Βάση προσαρμογής 2ΑΑ σε πυροσβεστικό κράνος 4.990 δρχ
68006 Βάση προσαρμογής 4ΑΑ σε πυροσβεστικό κράνος 4.990 δρχ.

Για αγορές άνω των 40.000 δρχ. μέχρι 6 άτοκες δόσεις



Φακός STREAMLIGHT Junior STREflmUGHT
Αδιάβροχος φακός, με άθραυστο κρύσταλλο, ανθεκτικός, από 
ανοδιωμένο αλουμίνιο αεροσκαφών. Ρυθμιζόμενη δέσμη φωτός. 
Διακόπτης στο πίσω μέρος για χρήση με το ένα χέρι, 
κατάλληλος για εκπομπή σημάτων μορς.
Ισόβιος εγγύηση. /__^
Αντιεκοηκτικότπτα:{εχ} ΕΕχ ia IIC Τ4

ΤΙΜΗ 6.590 δρχ.

71101

Φακός STREAMLIGHT Revolution

Περιστρεφόμενη κεφαλή 360° και κλιπ τσέπης.
Ιδανικός για τεχνικούς, ηλεκτρολόγους, μηχανικούς αυτοκινήτων κ.ά. 
Εγγύηση 1 χρόνος.

Αξεσουάρ Junior, Revolution, Krypton, Scorpion & Tactical

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ
22911 Δακτύλιος ζώνης Krypton 2.690 δρχ.
25090 Θήκη deluxe Krypton 7.990 δρχ.
50080 Ελάσματα στήριξης Krypton 2.290 δρχ.
50511 Κώνος σημάτων κίτρινος Krypton 2.790 δρχ.
50519 Κώνος σημάτων κόκκινος Krypton 2.790 δρχ.
85905 Θήκη Scorpion 3.990 δρχ.
123 Μπαταρίες λιθίου Scorpion (1 τεμ.) 1.800 δρχ.
69009 Μ-3 adaptor για Berreta 92, 96 31.900 δρχ.
70114 Θήκη Junior 3.690 δρχ.
70138 Κλιπ βιομηχανικού κράνους 1.790 δρχ.
70109 Κλιπ πυροσβεστικού κράνος 4.990 δρχ.
70129 Θήκη Revolution 2.690 δρχ.
10020 Κόκκινο κρύσταλλο ειδικό για κυνήγι 935 δρχ.

Φακός Streamlight Tactical Illuminator
ΤΙΜΗ 8.390 δρχ.

10002

Προσαρμόζεται στα πιο δημοφιλή όπλα όπως Glock, Walther, Smith, Wesson κ.ά.
Ισχυρή λυχνία αλογόνου. Λειτουργεί με 2 μπαταρίες λιθίου 3V.

Με διακόπτη στιγμιαίου ή συνεχούς φωτισμού.

ΤΙΜΗ 89.900 δρχ. (18 X 5.568 δρχ.)

69000

Φακός STREAMLIGHT Scorpion
Δεν υπάρχει ισχυρότερος φακός με μήκος μόλις 12,5 εκ. Ισχύς 6.500 κεριά. 
Αξεπέραστη ποιότητα κατασκευής. Αλουμινένιο κέλυφος με ελαστική λαβή για 
σταθερό κράτημα. Από εξαιρετικά ανθεκτικό ανοδιωμένο αλουμίνιο αεροσκαφών. 
Ειδικό επεξεργασμένο κάτοπτρο για ομοιόμορφη δέσμη φωτός. Αδιάβροχος, 
άθραυστο κρύσταλλο. Βάρος με μπαταρίες 125 γρ. Με ρυθμιζόμενη δέσμη φωτός. 
Εργονομικός διακόπτης στο πίσω μέρος για χρήση με το ένα χέρι, για εκπομπή 
σημάτων μορς και για χρήση με όπλο.
Ισόβιος εγγύηση.
Περιλαμβάνει μία ανταλλακτική λυχνία ξένου και δύο μπαταρίες λιθίου. 
Διατηρούνται αναλλοίωτες για 10 χρόνια!

85101

ΤΙΜΗ 21. 990 δρχ. (4 X 5.498 δρχ.)

Φακός STREAMLIGHT Stylus
Θα εκπλαγείτε με το πόσο φωτίζει.
Διακόπτης κατάλληλος για εκπομπή σημάτων μορς. 
Απίστευτα ανθεκτικός.
Ισόβιος εγγύηση.

ΚΟΛ

ΤΙΜΗ

65106
65108
65100
65122
65124
65114
Stylus
Stylus

Stylus II Μαύρο με κόκκινο led 
Stylus II Χρυσό με πορτοκαλί led 
Stylus II Ασημί με πορτοκαλί led 
Stylus III Μαύρο με μπλε led 
Stylus III Χρυσό με λευκό led 
Stylus III Ασημί με πράσινο led 
II (12,5 εκ.) 6.990 δρχ.
111(16,5 εκ.) 7.990 δρχ.

Φακός STREAMLIGHT Krypton

Εξαιρετικά ανθεκτικός από ανοδιωμένο αλουμίνιο αεροσκαφών, αδιάβροχος. 
Ειδική ελαστική λαβή για σταθερό κράτημα και για να μην κρυώνει το χέρι το 
χειμώνα. Διακόπτης κατάλληλος για εκπομπή σημάτων μορς.
Ισόβιος εγγύηση.
Περιλαμβάνει μία ανταλλακτική λυχνία.

2-DX 4-DX
Τιμή 14.490 δρχ. 14.990 δρχ. 15.490 δρχ. 15.990 δρχ.

Ισχύς λυχνίας Krypton 3.000 κεριά 7.000 κεριά 14.000 κεριά 15.000 κεριά

Αλκαλικές Μπαταρίες 2 μεσαίες (D) 3 μεσαίες (D) 4 μεσαίες (D) 5 μεσαίες (D)

Μήκος 27 εκ. 33 εκ. 39 εκ. 44 εκ.

Για αγορές άνω των 40.000 δρχ. μέχρι 6 άτοκες δόσεις



ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Συμπληρώστε και στείλτε το δελτίο παραγγελίας στη διεύθυνση KENDAL Α.Ε., Ρεθύμνου 1, 10682 Αθήνα, ή στο Fax: (01) 8218201. 
Για τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε στα τηλέφωνα (01) 6470010, 8218502 και 6403296. 
e-mail: sales@safeland.gr

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ
* · ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

Για κάθε παραγγελία υπολογίσι 
έξοδα αποστολής: 2.500 δρχ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ............................
ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ ............................
ΠΟΛΗ............................................. ΤΚ.. ,.ΤΗΛ..

--------------------------------------------------ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-

□  ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ
□  ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΜΟΥ ΚΑΡΤΑΣ*

ΜΕ 4 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ □  ΜΕ 6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ □

□  w  □  m
ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ □
ΜΕ 18 ΕΝΤΟΚΕΣ** ΔΟΣΕΙΣ □

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ: 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:_______

□  ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ***
Διεύθυνση καταστήματος ALPHA Τράπεζας ΠΙΣΤΕΩΣ που επιθυμείτε να σταλούν τα γραμμάτια:

' Γ ια αγορές με πιστωτική κάρτα παρακαλούμε να στείλετε φωτοτυπία των δύο όψεων της ταυτότητας και της πιστωτικής σας κάρτας. 
'* Για τις έντοκες δόσεις ισχύει ετήσιο επιτόκιο 15% (Ε.Π.Ε.: 0,15)
'** Κάθε γραμμάτιο επιβαρύνεται με τραπεζικά έξοδα 2.500 δρχ.

Επιστροφές μη ) 

χρησιμοποιημένων 

ειδών, με την αρχική 

τους συσκευασία, 

γίνονται δεκτές εντός 

15 ήμερων απο την 

παραλαβή τους.

ιο ιο ιο ιο ιο ιο ιο

mailto:sales@safeland.gr


ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΡΤΑ;
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ SAFELAND - EUROBANK VISA

Στείλτε την αίτηση συμπληρωμένη μαζί με το δελτίο παραγγελίας και μία φωτοτυπίας της ταυτότητάς σας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ: 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΟΣ: 
ΟΙΚΟΓΕΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
ΑΡΙΘ. ΠΑΙΔΙΩΝ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
Α.Δ.Τ.: ___________
Α.Φ.Μ.:___________________
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:
ΟΔΟΣ:___________ :_______
ΠΟΛΗ:____
Τ.Κ.:_____________________
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ Η ΑΛΛΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Α.Δ.Τ.:_______________
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΟΔΟΣ:
ΠΟΛΗ:
Τ.Κ.:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:_____________
ΚΙΝΗΤΟ:________________
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ□  ΕΝΟΙΚΙΟ□  ΓΟΝΕΙΣ □  ΑΛΛΟ □
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΗΑΙΧ

1. Δίπλα σε κάθε μοντέλο ΗΑΙΧ αναφέρονται τα νούμερα που 
χρησιμοποιούνται. ΠΡΟΣΟΧΗ. Σε άλλα μοντέλα 
χρησιμοποιούνται αγγλικά νούμερα (3,5-12) και σε άλλα 
γαλλικά νούμερα (36-48). Το κάθε μοντέλο πρέπει να 
παραγγέλνεται μόνο με το δικό του νούμερο.
Στο σχήμα θα βρείτε και τους δύο τρόπους μέτρησης.

2. Ακουμπήστε το σχήμα μέτρησης στο έδαφος, έτσι ώστε το 
σημείο που αντιστοιχεί στην φτέρνα να ακουμπάει σε τοίχο.

3. Πατήστε με όλο το βάρος τους ενός ποδιού στο μέσο του 
σχήματος μέτρησης και ελέγξτε το νούμερό σας.

4. Επαναλάβετε τη διαδικασία και με το άλλο πόδι.
5. Συχνά τα δύο πόδια δεν είναι ίδια και ενδέχεται στο ένα η 

μέτρηση να είναι ελαφρώς μεγαλύτερη.
Σημειώστε στο δελτίο παραγγελίας τη μεγαλύτερη μέτρηση

ΠΑΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ
Σημείο επαφής φτέρνας



Αρβυλα ΗΑΙΧ® Police Walker, Ranger GSG9, Imola & Trekker

Μεμβράνη: GORE-TEX®: 100% αδιάβροχη. Επιτρέπει την αναπνοή του ποδιού.
Ανθεκτική και σε χημικά.

Περίβλημα: Αδιάβροχο δέρμα (υδρόφοβο), υψηλής ανθεκτικότητας. Επιτρέπει την αναπνοή του ποδιού.
Όλη η εξωτερική επιφάνειεα και τα κορδόνια είναι ανθεκτικά στη βροχή.

Σόλα: Ελαστική αντιολισθητική, αντικραδασμική και αντιστατική σόλα νιτριλίου.
Ανθεκτική σε λιπαντικά και χημικά. Αυτοκαθαριζόμενο προφίλ.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές Ε.Ε. ΕΝ-344. Ανασηκωμένα άκρα για άνετο περπάτημα.
Ειδική διαμόρφωση με καμπύλη για σταθερό κράτημα ρε μεταλλική σκάλα.
Κατάλληλα για αθόρυβο περπάτημα.

Εσωτ. Σόλας: Πατέντα ΗΑΙΧ®- MSL - System (Micro-Soft-Light):
Αφρώδες υλικό αντικραδασμικό, θερμομονωτικό, με αδιαβροχοποίηση.

Προστασία: Πλαστικό κάλυμμα πάνω από τα δάκτυλα ειδικό για ξεκούραστο πολύωρο περπάτημα.
Πάτοι: Ειδικοί ανατομικοί, αφαιρούμενοι και πλενόμενοι πάτοι με εξαιρετική απορροφητική ικανότητα, γρήγορο στέγνωμα.
Κλιματισμός: Πατέντα ΗΑΙΧ®- climate - system: Θερμομονωτικό υλικό "Micro-Dry-Lining"

Κρατάει σταθερή τη θερμοκρασία του ποδιού στο κρύο και στη ζέστη. ·
Με το περπάτημα οι υδρατμοί διοχετεύονται προς τα πάνω ανοίγματα.

Εσωτ. επένδυσ η: Υδροσκοπική μαλακή επένδυση Cambrelle®: Βοηθάει στην απορρόφηση της εσωτερικής υγρασίας και επιτρέπει την αναπνοή του ποδιού 
Προστατεύει το πόδι από τις εσωτερικές τριβές.

Χρήστες: Αστυνομικοί, Στρατιωτικοί, Αεροπόροι, Ναυτικοί, Επαγγελματίες Security,
Σωστικά Συνεργεία, Ταχυδρόμοι, Δασικοί υπάλληλοι, Κυνηγοί, Εργάτες.

ΗΑΙΧ® Police Walker

ΚΩΔ: 115213
ΤΙΜΗ: 53.900 δρχ.
ΔΟΣΕΙΣ: 18 X 3.338 δρχ.
ΥΨΟΣ: 11 εκ.
ΧΡΩΜΑ: Μαύρο
ΜΕΓΕΘΗ: 4-12

ΗΑΙΧ® Ranger GSGi

ΚΩΔ: 115230
ΤΙΜΗ: 65.900 δρχ.
ΔΟΣΕΙΣ: 18X4.081 δρχ.
ΥΨΟΣ: 16,5 εκ.
ΧΡΩΜΑ: Μαύρο.
ΜΕΓΕΘΗ: 4-12

ΗΑΙΧ® Trekker

ΚΩΔ: 115600
ΤΙΜΗ: 67.900 δρχ.
ΔΟΣΕΙΣ: 18 X 4.205 δρχ.
ΥΨΟΣ: 17 εκ.
ΧΡΩΜΑ: Μαύρο.
ΜΕΓΕΘΗ: 4-12

ΗΑΙΧ® Imola

Αν ψάχνετε για πραγματικά επαγγελματικά 
ημιάρβυλα πόλης, δεν θα βρείτε καλύτερα.

Ειδικά σχεδιασμένα για το επίλεκτο Σώμα της Γερμανικής 
Αστυνομίας GSG9. Κατάλληλο για καταρρίχηση. Μοναδικό 
στο περπάτημα. Ειδικό σύστημα για το δέσιμο των κορδονιών.

Τα μόνα στρατιωτικά άρβυλα που θα χρειαστείτε ποτέ. 
Αξεπέραστη αντοχή στις σκληρότερες συνθήκες εργασίας. 
Ειδικά για διάσωση στα πλέον δύσβατα σημεία.

ΚΩΔ: 303000
ΤΙΜΗ: 72.900 δρχ.
ΔΟΣΕΙΣ: 18X4.515 δρχ.
ΥΨΟΣ: 27 εκ.
ΧΡΩΜΑ: Μαύρο.
ΜΕΓΕΘΗ: 4-12

Με ειδική ενίσχυση στο μπροστινό μέρος για τις αλλαγές ταχυτήτων. 
Προσαρμοζόμενο άνοιγμα. Φερμουάρ προστατευμένο από ειδικό 
κάλυμμα. Ειδική κατασκευή φτέρνας για να μην εμποδίζει στις 
αλλαγές ταχυτήτων και για ξεκούραστο περπάτημα.



HAIX® Florian Europe & Special Fighter

Μεμβράνη: GORE-TEX®: 100% αδιάβροχη. Επιτρέπει την αναπνοή του ποδιού. Ανθεκτική και σε χημικά.
Περίβλημα: Αδιάβροχο δέρμα (υδρόφοβο), υψηλής ανθεκτικότητας.

Επιτρέπει την αναπνοή του ποδιού. Πάχος: 2,4 - 2,6 χιλιοστά.
Σόλα: Ελαστική αντιολισθητική, αντικραδασμική και αντιστατική σόλα νιτριλίου.

Ανθεκτική σε λιπαντικά και χημικά. Αυτοκαθαριζόμενο προφίλ.
Ανασηκωμένα άκρα για άνετο περπάτημα.
Ειδική διαμόρφωση με καμπύλη για σταθερό κράτημα σε μεταλλική σκάλα.

Εσωτ. Σόλας: Πατέντα HAIX®- MSL - System (Micro-Soft-Light):
Αφρώδες υλικό αντικραδασμικό, θερμομονωτικό, με αδιαβροχοποίηση.

Προστασία: Ενσωματωμένη ατσάλινη προστατευτική πλάκα στη σόλα (ΕΝ 344 / 345).
Ατσάλινο προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων (200 Joules - ΕΝ 344 / 345), πολύ φαρδύ για να μην ενοχλεί στο περπάτημα.

Πάτοι: Ειδικοί ανατομικοί, αφαιρούμενοι και πλενόμενοι πάτοι με εξαιρετική απορροφητική ικανότητα και γρήγορο στέγνωμα.
Κλιματισμός: Πατέντα HAIX®- climate - system: Θερμομονωτικό υλικό "Micro-Dry-Lining"

Κρατάει σταθερή τη θερμοκρασία του ποδιού στο κρύο και στη ζέστη. Με το περπάτημα οι υδρατμοί διοχετεύονται προς τα άνω ανοίγματα 
Εσωτ. επένδυσ η: Υδροσκοπική μαλακή επένδυση Cambrelle®: Βοηθάει στην απορρόφηση της εσωτερικής υγρασίας και επιτρέπει την αναπνοή του ποδιού. 

Προστατεύει το πόδι από τις εσωτερικές τριβές.
Χρήστες: Πυροσβέστες, Δασοπυροσβέστες, Σωστικά Συνεργεία, Ομάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών, Ειδικές Ομάδες Εθελοντών, Εργάτες.

HAIX® Special Fighter

ΚΩΔ:
ΤΙΜΗ:
ΔΟΣΕΙΣ:
ΥΨΟΣ:
ΧΡΩΜΑ:
ΜΕΓΕΘΗ:

225500 
76.900 δρχ. 
18X4.763 δρχ. 
23 εκ.
Μαύρο.
38-47

HAIX® Florian Europe

Ειδική θηλιά στο πίσω μέρος για να φοριούνται εύκολα. 
Εσωτερική αντιστατική ταινία.
Κορδόνια από πυράντοχο υλικό Nomex.
Πατέντα HAIX® - System: συνδυασμός κορδονιών και φερμουάρ.

ΚΩΔ:
ΤΙΜΗ:
ΔΟΣΕΙΣ:
ΥΨΟΣ:
ΧΡΩΜΑ:
ΜΕΓΕΘΗ:

225000 
71.900 δρχ. 
18X 4.453 δρχ. 
30 εκ.
Μαύρο.
36-47

Εξωτερική ελαστική ενίσχυση μπροστά. 
Αντανακλαστική λωρίδα υψηλής ορατότητας. 
Ειδικές θηλιές για να φοριούνται εύκολα. 
Εσωτερική αντιστατική ταινία.
Τακουνάκι Lefa που παίρνει το σχήμα της φτέρνας.

HAIX® Fire 2000

ΚΩΔ:
ΤΙΜΗ:
ΔΟΣΕΙΣ:
ΥΨΟΣ:
ΧΡΩΜΑ:
ΜΕΓΕΘΗ:

221500 
39.900 δρχ. 
18X2.471 δρχ. 
30 εκ.
Μαύρο.
36-47

HAIX® Office

ΚΩΔ:
ΤΙΜΗ:
ΔΟΣΕΙΣ:
ΧΡΩΜΑ:
ΜΕΓΕΘΗ:

125005 
41.900 δρχ. 
18X2.595 δρχ. 
Μαύρο.
4-12

Η οικονομική πρόταση της ΗΑΙΧ® από αδιάβροχο, υδρόφοβο 
δέρμα, ελαστική, αντιολισθητική και αντικραδασμική σόλα 
νιτριλίου, με αυτοκαθαριζόμενο προφίλ και ανασηκωμένα άκρα. 
Ενσωματωμένη ατσάλινη πλάκα και κάλυμμα δαχτύλων.

Μεμβράνη: GORE-TEX®: 100% αδιάβροχη. Επιτρέπει την αναπνοή του ποδιού.
Ανθεκτική και σε χημικά.

Περίβλημα: Αδιάβροχο δέρμα (υδρόφοβο), υψηλής ανθεκτικότητας. Επιτρέπει την αναπνοή του ποδιού.
Όλη η εξωτερική επιφάνεια και τα κορδόνια είναι ανθεκτικά στη βροχή.

Σόλα: Ελαστική αντιολισθητική, αντικραδασμική και αντιστατική σόλα νιτριλίου.
Ανθεκτική σε λιπαντικά και χημικά. Αυτοκαθαριζόμενο προφίλ. Σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές Ε.Ε. ΕΝ-344/347. Ανασηκωμένα άκρα για άνετο περπάτημα.
Ειδική διαμόρφωση με καμπύλη για σταθερό κράτημα σε μεταλλική σκάλα.

Προστασία: Πλαστικό κάλυμμα πάνω από τα δάκτυλα ειδικό για να μην ενοχλεί στο πολύωρο περπάτημα.
Πάτοι: Ειδικοί ανατομικοί, αφαιρούμενοι και πλενόμενοι πάτοι με εξαιρετική απορροφητική ικανότητα και γρήγορο στέγνωμα
Εσωτ. επένδυση: Υδροσκοπική μαλακή επένδυση από πολυεστέρα/πολυαμιδίου. Βοηθάει στην απορρόφηση της εσωτερικής υγρασίας 

και επιτρέπει την αναπνοή του ποδιού.
Χρήστες: Αστυνομικοί, Πυροσβέστες, Στρατιωτικοί, Λιμενικοί, Επαγγελματίες Security, Ταχυδρόμοι.



SEALSKINZ Waterproof & Breathable

Αδιάβροχες κάλτσες

Γιατί να  πάρετε κοινά γάντια όταν υ π ά ρ χου ν τα SEALSKINZ;

Προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας, 100% αδιάβροχα, ανθεκτικά και άνετα, σχεδιασμένα να κρατούν 
τα πόδια και τα χέρια σας πάντα στεγνά.
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους;
Επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει ελεύθερα χωρίς να το ερεθίζουν.
Τα γάντια και οι οι κάλτσες SEALSKINZ είναι κατασκευασμένα από τρία, 
διαφορετικά στρώματα υλικών, ειδικά επεξεργασμένα.
Έτσι, το εξωτερικό στρώμα από νάυλον και lycra παρέχει προστασία από τις φθορές της καθημερινής χρήσης.
Η μεσαία μεμβράνη επιτρέπει τη διαφυγή των υδρατμών του ιδρώτα, αλλά εμποδίζει την είσοδο του νερού.
Το ειδικά επεξεργασμένο εσωτερικό στρώμα επιταχύνει την αφίδρωση, προσφέροντας επιπλέον άνεση.
Τα γάντια και οι κάλτσες SEALSKINZ δεν έχουν ραφές και εφαρμόζουν τέλεια, χαρίζοντας μοναδική άνεση.
Οι κάλτσες είναι τόσο άνετες που μπορείτε να τις φοράτε συνέχεια.
Η εσωτερική επιφάνεια στις παλάμες των γαντιών καλύπτεται από ειδικές κουκκίδες νιτριλίου για σταθερό κράτημα. 
Ανθεκτικά στη βροχή, το νερό, τη λάσπη.
Ιδανικά για μοτοσυκλετιστές, ποδηλάτες, ορειβάτες, σκιέρ, κυνηγούς, ψαράδες και γενικότερα χομπίστες των 
χειμερινών και καλοκαιρινών σπορ. Επίσης, κατάλληλα για επαγγελματίες στρατιωτικούς, λιμενικούς, συνεργεία 
διάσωσης κ.ά.

SEALSKINZ Αδιάβροχα γάντια SEALSKINZ
Κάλτσες κοντές (σοσόνια)
ΚΩΔ: SZ200

ΚΩΔ: SZ100
ΤΙΜΗ: 13.990 δρχ.’

ΤΙΜΗ: 11.990 δρχ.

Κάλσες μεσαίες
ΚΩΔ: SZ320
ΤΙΜΗ: 14.990 δρχ.

Κάλσες μεσαίες με αδιάβροχο λάστιχο
ΚΩΔ: SZ360
ΤΙΜΗ: 16.990 δρχ.

Κάλτσες ψηλές
ΚΩΔ: SZ420
ΤΙΜΗ: 16.990 δρχ.

Γάντια εσωτερικά
Για προστασία και από το κρύο
ΚΩΔ: SZ010
ΤΙΜΗ: 2.990 δρχ.



HEAT Θερμικά Γάντια και πάτοι παπουτσιών Λ45Τ
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Η ιδανική λύση για όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους σε καιρικές συνθήκες με 
χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς επίσης για κυνηγούς, ψαράδες και γενικότερα χομπίστες 
των χειμερινών σπορ.
Κατασκευάζονται από απαλά, ανθεκτικά, θερμομονωτικά υλικά, που δεν ερεθίζουν το δέρμα. 
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι οι ειδικές θήκες όπου τοποθετούνται θερμικά 
μαξιλαράκια που περιέχουν τρίμματα σιδήρου και ενεργό άνθρακα, συστατικά απόλυτα 
ασφαλή, τα οποία στην επαφή τους με το οξυγόνο απελευθερώνουν θερμότητα που 
φτάνει μέχρι και 38° C για περισσότερες από 3 ώρες.

HEAT-Short
Γάντια με κομμένα δάχτυλα για μεγαλύτερη ευκολία στις κινήσεις, ενώ 
διαθέτουν ειδική καλύπτρα, ώστε να σκεπάζουν τα δάχτυλα, όταν χρειάζεται.
Είναι κατασκευασμένα από μαλακό, θερμομονωτικά υλικό Thinsulate®.

ΚΩΔ: 3200
ΤΙΜΗ: 6.990 δρχ.

HEAT-Shoot
Γάντια με ολόκληρα δάχτυλα, ενώ στο δείκτη υπάρχει ειδική 
σχισμή, πολύ πρακτική ιδιαίτερα για τους κυνηγούς.

ΚΩΔ: 3601
ΤΙΜΗ: 8.990 δρχ.

HEAT-Sole
Εύκαμπτοι πάτοι παπουτσιών, δεν εμποδίσουν στο περπάτημα και 
προσαρμόζονται εύκολα σε όλα τα μεγέθη παπουτσιών. Κατάλληλοι 
για άνδρες και γυναίκες. Επίσης χωρίς τα θερμικά μαξιλαράκια, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως απλοί πάτοι.
ΚΩΔ: 5000 έως νούμερο 47

5100 έως νούμερο 41 
ΤΙΜΗ: 4.990 δρχ.

Θερμικά μαξιλαράκια

Σετ 3 ζευγάρια
ΚΩΔ:

ΤΙΜΗ:

6000 για πάτους 
6100 για γάντια 
1.990 δρχ.



C O A S T

Η Αμερικανική εταιρεία COAST ειδικεύεται στην κατασκευή μαχαιριών ποιότητας από το 1919. 
Όλα τα προϊόντα της COAST χαρακτηρίζονται από την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής.

Πτυσσόμενο μαχαίρι COAST Pilot

Πτυσσόμενο μαχαίρι με ανοξείδωτη λεπίδα τύπου bowie 7,5 εκ. Ασφάλεια lookback. 
Η λαβή είναι κατασκευασμένη από πολυμερισμένο θερμοπλαστικό υλικό. 
Περιλαμβάνει θήκη μεταφοράς. ΚΩΔ: C231-4 ΤΙΜΗ: 5.990 δρχ.

Πολυεργαλείο COAST Micro Pliers

Πολυεργαλείο-μπρελόκ μήκους μόλις 6,5 εκ. κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από 
ανοξείδωτο ατσάλι 440C. Αποτελείται από μίνι πένσα με απογυμνωτή και κόφτη 
καλωδίου, μαχαίρι, λίμα, ελβετικό ψαλίδι, σταυροκατσάβιδο, χάρακα και δακτύλιο 
κλειδιών. ΚΩΔ: ΜΡ2075 ΤΙΜΗ: 6.990 δρχ.

Σουγιάς COAST

ΚΩΔ: ΡΤ3160 ΤΙΜΗ: 3.990 δρχ.
Σουγιάς-μπρελόκ αποτελούμενος από ελβετικό ψαλίδι, λεπίδα, κατσαβίδι και λίμα. 

ΚΩΔ: ΡΤ3210 ΤΙΜΗ: 4.990 δρχ.

Σουγιάς-μπρελόκ εννέα εξαρτημάτων αποτελούμενος από λεπίδα τύπου bowie, 
κατσαβίδι, σταυροκατσάβιδο, λίμα, απογυμνωτή καλωδίου, ανοιχτήρι κονσέρβας 
και μποτίλιας, punch tool, οδοντογλυφίδα και τσιμπιδάκι.

Πολυεργαλείο COAST Pocket Mechanic

Πολυεργαλείο βαρέως τύπου μήκους 15 εκ. Η λαβή είναι κατασκευασμένη από 
πολυμερισμένο θερμοπλαστικό υλικό. Αποτελείται από τα εξής εργαλεία: 
πένσα με απογυμνωτή και κόφτη καλωδίων, ανοιχτήρι μποτίλιας, κατσαβίδι 
σταυροκατσάβιδο, λεπίδα τύπου bowie, λεπίδα με οδόντωση, λεπίδα ξυλοπρίονου. 
Περιλαμβάνει θήκη μεταφοράς. ΚΩΔ: ΡΜ2001 ΤΙΜΗ: 11.990 δρχ.

Πολυεργαλείο COAST Pocket Pliers

Πολυεργαλείο μήκους 15 εκ. με λαβή από πολυμερισμένο θερμοπλαστικό. 
Αποτελείται από μυτοτσίμπιδο με απογυμνωτή καλωδίων, λεπίδα τύπου bowie, 
λεπίδα με οδόντωση, λεπίδα ξυλοπρίονου, σταυροκατσάβιδο, 
δύο κατσαβίδια, ελβετικό ψαλίδι, λίμα, ανοιχτήρι κονσέρβας και μποτίλιας. 
Περιλαμβάνει θήκη μεταφοράς.
ΚΩΔ: ΡΡ4375 ΤΙΜΗ: 8.990 δρχ.

Πολυεργαλείο μήκους 14 εκ. με λαβή από πολυμερισμένο θερμοπλαστικό 
Αποτελείται από γαλλικό κλειδί, λεπίδα τύπου bowie, κατσαβίδι, 
σταυροκατσάβιδο, ελβετικό ψαλίδι, λίμα και κρίκο κλειδιών.
Περιλαμβάνει θήκη μεταφοράς.
ΚΩΔ: PW5001 ΤΙΜΗ: 8.990 δρχ.

Πολυεργαλείο COAST Pocket Wrench

Πτυσσόμενο μαχαίρι SAMURAI

Πτυσσόμενο μαχαίρι με λεπίδα κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, μήκους 
9 εκ. τύπου bowie. Διαθέτει ασφάλεια cross-lock και κλιπ ζώνης.

Πτυσσόμενο μαχαίρι με λεπίδα κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, μήκους 
9 εκ. τύπου tanto. Διαθέτει ασφάλεια cross-lock και φέρει κλιπ ζώνης.



Τσαντάκι απόκρυψης όπλου COLORI και επιχειρησιακός εξοπλισμός PIELCU

Θήκες οπλισμού και ζώνες εξάρτυσης για υπηρεσιακή ή πολιτική 
περιβολή κατασκευασμένες από συνθετικό υλικό Cordura υψηλής αντοχής.

Το δημοφιλές τσαντάκι μεταφοράς και απόκρυψης όπλου COLORI είναι κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό Cordura με μεγάλο φερμουάρ για ταχεία 
απελευθέρωση του όπλου. Με εξωτερικές θήκες, με φερμουάρ για μεταφορά μικροαντικειμένων και ξεχωριστή θήκη για γεμιστήρα. Επεξεργασία Teflon για 
αδιαβροχοποίηση και εύκαμπτο Fastex για αποφυγή σπασίματος.

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ
FP11-BK Τσαντάκι όπλου μαύρο με θήκη γεμιστήρα 9.990 δρχ.
FP11-BL Τσαντάκι όπλου μπλε με θήκη γεμιστήρα 9.990 δρχ.
FP01-GR Τσαντάκι όπλου πράσινο χωρίς θήκη γεμιστήρα 7.990 δρχ.
FP01-OR Τσαντάκι όπλου πορτοκαλί χωρίς θήκη γεμιστήρα 7.990 δρχ.

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ
2076 Τσαντάκι μεταφοράς όπλου 13.990 δρχ.
2066 Θήκη μηρού επιχειρησιακή 15.990 δρχ.
2027 Θήκη μέσης με γεμιστήρα 9.990 δρχ.
2093 Θήκη μέσης 9.990 δρχ.

3018 3016

3019 3004 2018

76090 3021

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ
NS21 Πτυσσόμενο γκλομπ 21” με θήκη νάυλον 7.990 δρχ.
NS26 Πτυσσόμενο γκλομπ 26" με θήκη νάυλον 8.990 δρχ.
ΗΒΑ Χειροπέδες ανοξείδωτες 5.990 δρχ.
ΗΒΗ Χειροπέδες ανοξείδωτες με μεντεσέ 6.990 δρχ.

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ
3018 Ζώνη εξάρτυσης 5.990 δρχ.
3019 Θήκη γενικής χρήσεως 4.990 δρχ.
3004 Κλειδοθήκη με velcro 2.990 δρχ.
76090 Θήκη φακού 6.590 δρχ.
3014 Θήκη ασυρμάτου 4.490 δρχ.
3015 Θήκη χειροπέδων 4.490 δρχ.
3021 Θήκη γκλομπ 26" 2.990 δρχ.
3022 Θήκη γκλομπ 21" 2.990 δρχ.
2018 Θήκη όπλου με γεμιστήρα 5.990 δρχ.
3016 Θήκη διπλή γεμιστήρων 4.990 δρχ.

Γραβάτα με velcro

Γραβάτα μαύρη με έτοιμο κόμπο και 
velcro για γρήγορο και εύκολο δέσιμο 
και άμεση απελευθέρωση.

ΚΩΔ. 30083 
ΤΙΜΗ 3.990 δρχ.

Απελευθερώνεται αμέσως 
εάν τραβηχτεί, σε περίπτωση εμπλοκής!



ίτε το κατάστημα SAFELAND: Δπμητσάνας 16 - Αμπελόκηποι

Τζάκετ αδιάβροχο 9.990 δρχ.
Τζάκετ μακρύ από ναύλον PVC και θερμοκολλημένες ραφές, 
διαθέτει κουκούλα στο γιακά, velcro στα μανίκια, δύο τσέπες 
θυρίδες για αερισμό του σώματος και λάστιχο στο κάτω 
μέρος. Συνοδεύεται από πρακτικό τσαντάκι, για να 
διπλώνεται και να μεταφέρεται εύκολα.

Μεγέθη: Μ, L, XL, XXL.

ΚΩΔ: NW141-BK Μαύρο 
NW141-BL Μπλε 
NW141-GR Χακί

Παντελόνι αδιάβροχο 5.990 δρχ.
Από νάυλον PVC με θερμοκολλημένες ραφές με λάστιχο 

στη μέση και ταινία velcro στο κάτω μέρος, για να
μαζεύεται.

ΚΩΔ: NW115-BK
NW115-BL
NW115-GR

Μαύρο
Μπλε,
Χακί

Αντιανεμικό με fleece 9.990 δρχ.
Εξαιρετικά ελαφρύ. Είναι κατασκευασμένο από νάυλον με δύο 
εξωτερικές τσέπες, ελαστικά μανίκια και κορδόνι στη μέση. 
Χρώμα: μαύρο

Μεγέθη: Μ, L, XL, XXL.

Αντιανεμικό battle-dress 15.990 δρχ.
Τζάκετ κοντό από νάυλον, με δύο εξωτερικές τσέπες και 

μία εσωτερική. Έχει επωμίδες, θέση για σήμα ή press 
ασυρμάτου και σούρα στη μέση. Χρώμα: μαύρο.

Μεγέθη: Μ, L, XL, XXL

ΚΩΔ: 7640

Ρουχισμός υψηλής ορατότητας ISOSUN
Μοναδική εσωτερική βαμβακερή ύφανση για να φοριέται 
κατάσαρκα χωρίς να ενοχλεί. Κατασκευασμένο 
σύμφωνα με τις ευρωπάίκές προδιαγραφές ΕΝ-471.
Χρώμα: κίτρινο.

ΚΩΔ: 7634

Δημοσιογραφικό γιλέκο 17.990 δρχ.
Μοναδικής αντοχής, 100% βαμβακερό rip-stop ύφασμα. Με 
ειδική αντιδρωτική επένδυση, διαθέτει 13 τσέπες και θήκες 

καθώς και μάρσιπο στην πλάτη. Το μήκος του φτάνει λίγο πιο 
κάτω από τη μέση προσφέροντας ιδανική απόκρυψη όπλου.

Μεγέθη: Μ, L, XL,XXL

ΚΩΔ. Περιγραφή Τιμή Αντανακλαστικές Ρίγες 
Υψηλής Ορατότητας

IS6 Γ ιλέκο 8.990 δρχ. ΝΑΙ
IS1A Μπλουζάκι μακό 9.990 δρχ. ΟΧΙ
IS1 Μπλουζάκι μακό 11.990 δρχ. ΝΑΙ ΚΩΔ: PVV117-ΒΰΜπεζ
IS2A Μπλουζάκι πόλο 11.990 δρχ. ΟΧΙ PVV117-BL Μπλε
IS2 Μπλουζάκι πόλο 13.990 δρχ. ΝΑΙ PW117-GR Χακί
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Οι τιμές ό λω ν τω ν π α ρ α π ά νω  ειδώ ν είναι χω ρίς εκτύπω ση.
Η εκτύπωση χρεώνεται επιπλέον.
Μπορείτε να παραγγείλετε το σήμα ή το λογότυπο της αρεσκείας σας.

Τιμές εκτυπώ σεω ν

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ
ΕΚΤ1 Εκτύπωση μιας λέξης πίσω 2.500 δρχ.
ΕΚΤ2 Εκτύπωση μιας λέξης μπρος-πίσω 3.000 δρχ.

SAFELAND: Δημητσάνας 16, 155 22 Αμπελόκηποι, Τηλ/Fax: (01) 6470010 
KENDAL Α.Ε.: Ρεθύμνου 1, 106 82 ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: (01) 8218502, Fax: (01) 8218201 
Internet web site: www.safeland.gr, e-mail: sales@safeland.gr

4 άτοκες δόσεις για αγορές 
άνω των 20.000 δρχ.

6 άτοκες δόσεις για αγορές 
άνω των 40.000 δρχ.

Για περισσότερες δόσεις 
ισχύει προνομιακό ετήσιο 

επιτόκιο 15% (Ε.Π.Ε. 0,15).

http://www.safeland.gr
mailto:sales@safeland.gr
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