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Χρήσιμες συμβουλές για την ασφάλειά σου
♦ Πριν φύγεις, φρόντισε να βεβαιωθείς ότι έχεις πάρει όλα τα απαραίτητα
μέτρα, ώστε κανείς να μην παραβιάσει το σπίτι ή το κατάστημά σου,
και να μην αφήνεις φανερές ενδείξεις (μηνύματα κ.λπ.) ότι πρόκειται να
απουσιάσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα.
♦ Χρησιμοποίησε όποια μέτρα προστασίας κρίνεις απαραίτητα για το
χοίρο σου (συναγερμό, κλειδαριές ασφαλείας, αυτόματο διακόπτη
φιοτων κ.λπ.).
♦ Μην αφήνεις στο σπίτι σου αφύλακτα και σε εμφανή σημεία μεγάλα
χρηματικά ποσά ή πολύτιμα αντικείμενα.
Ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία για κάθε άτομο που κινείται
ύποπτα έξο) από το σπίτι ή τη γειτονιά σου.
♦ Κλείδωσε καλά το αυτοκίνητό σου και χρησιμοποίησε όποιο επιπλέον
μέσο κρίνεις ότι θα αποτρέψει την παραβίασή του (βέργες τιμονιού,
ασφάλειες πεντάλ ή λεβιέ ταχυτήτων κ.λπ.).
♦ Μην αφήνεις έγγραφα, δεύτερα κλειδιά ή αντικείμενα αξίας
μέσα στο αυτοκίνητό σου.
♦ Μην αφήνεις σε κοινή θέα στο αυτοκίνητο διάφορα αντικείμενα, όπιος
τσάντες, φακέλους, ρούχα, κινητά τηλέφωνα, πορτοφόλια κ.λπ.
♦ Όταν κυκλοφορείς με το αυτοκίνητό σου και έχεις τα παράθυρα
ανοικτά, μην αφήνεις στο κάθισμα του συνοδηγοΰ ή στο πίσω κάθισμα
το χαρτοφΰλακά σου.
♦ Ενημέρωσε αμέσιος την Αστυνομία σε κάθε περίπτιοση κλοπής του
αυτοκινήτου σου ή εκβιασμού για την επιστροφή του.
♦ Όταν κυκλοφορείς πεζός, να αποφεύγεις να μεταφέρεις μεγάλα
χρηματικά ποσά ή χρήσιμα έγγραφα και πιστωτικές κάρτες σε τσάντα.
♦ Να περπατάς στο πεζοδρόμιο με την τσάντα σου προς το μέρος του
τοίχου και να αποφεύγει? τους σκοτεινούς και έρημους δρόμους.
♦ Αν κάποιος προσπαθήσει να σου αρπάξει την τσάντα και δεν
μπορέσεις να την συγκρατήσεις, μη διακινδυνεύσεις τον τραυματισμό
ή τη ζωή σου.
♦ Όταν βρίσκεσαι σε χώρους με μεγάλο συνωστισμό
μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς κ.λπ.)
καλά ασφαλισμένα τα σημεία που
τσάντες κ.λπ.).
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6_______________________________
Η εγκληματικότητα στις σύγχρονες
πόλεις.
Η εγκληματικότητα ενδημεί στις πόλεις. Η πό
λη που φαίνεται πως δημιουμγήθηκε αρχικά
για να προστατεύει τον άνθρωπο από την εξω
τερική εγκληματικότητα, κατέληξε τελικά σε
χώρο, όπου η εγκληματικότητα έχει εγκαταστα
θεί μόνιμα.

12
Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της
εγκληματικότητας

Fax: 1003-0116849,352
e-mail; astepi@ptgnet,gr

* Σύμφωνα με την 9010/1/36 από 31/3/89
Απόφαση του Υ.Δ.Τ. εποπτεύεται από
Διοικούσα Επιτροπή και εκδίδεται υπό την
επιμέλεια του Γ Τμήματος Εκδόσεων της
Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας.
Εκδ. Διευθυντής:
Α/Υ Χρήστος Μακρής Τηλ.: 6854.206
Αρχισυντάκτης:
Υ/Α’ Κων. Γ. Καραγιάννης
Τηλ.: 6849.352
Διαχείριση:
Π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη
Τηλ.: 6828.525
Συντάκτες:
Τηλ.: 6849.352, 6853.318, 6828.524
Γραμματεία:
Τηλ.: 6854.207, 6854.609
Διαφημίσεις:
Τηλ.: 6849.352
Διεκπεραίωση:
Τηλ.: 6828.525
Υπηρεσ. φωτογραφίες:
Φωτογρ. Συνεργείο ΕΛ.ΑΣ. Τηλ.:5247.616
Καλλιτεχνική επιμέλεια Εκδοτικές εργασίες:
"ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ" Α.Ε., Λεύκης 134,
145 65, Κρυονέρι, Τηλ.: 8161.301
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας
σε ενέργεια και αποστρατεία
2.000 δρχ. (5,9 ευρώ ),
Ιδιωτών 2.500 δρχ. (7,3 ευρώ)
Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών,
απηχουν τις δικές τους απόψεις
και όχι απαραίτητα εκείνες
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
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36
Αντιμετώπιση καταστάσεων ομηρίας ·
ΕΚΑΜ.
Η αντιμετώπιση μίας κατάστασης Ομηρίας, η
οποία έχει σαν πρωταρχικό σκοπό τη διάσωση
των Ομήρων και τη σύλληψη των δραστών, α
παιτεί προσεκτικό σχεδίασμά και εκτέλεση του
εγχειρήματος από πλευράς Αστυνομίας.

42_________________________
Τα παιδιά του δρόμου.
Τουλάχιστον εκατό εκατομμύρια παιδιά σε όλον τον κόσμο ζουν στους δρόμους και επι
βιώ νουν με κάθε τρόπο πέφτοντας θύματα κά
θε μορφής εκμετάλλευσης. Τα παιδιά αυτά συναντώνται κυρίως στις μεγαλουπόλεις και α
ποτελούν το «σήμα κατατεθέν» της αναλγησί
ας του σύγχρονου πολιτισμού.

46_________________________
Η Ελλάδα στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ.
Κύρια αποστολή αυτού του νεοεισαχθέντος στην Ελ

να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές ε

Στην οικονομική Ιστορία της ανθρωπότητας
δεν υπήρξε προηγούμενο νομισματικής ένω
σης όπως αυτή μεταξύ των II χωρώ ν που άρ
χισε την 1.1.1999. Είναι η πρώτη φορά που α
νεξάρτητα κυρίαρχα κράτη εγκαταλείπουν ε
θελοντικά τα εθνικά τους νομίσματα και τις
εκδοτικές τους τράπεζες για να δημιουργή
σουν ένα νέο κοινό νόμισμα και μία εκδοτική

γκληματικότητας.

τράπεζα.

λάδα θεσμού είναι η καταγραφή και μελέτη της εγκλη
ματικότητας σε τοπικό επίπεδο, καθώς και η σχεδία
ση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή από
τους κοινοτικούς φορείς πρωτοβουλιών, κατάλληλων

20
Οργάνωση - διοίκηση - λειτουργία Α
στυνομικού Τμήματος
Σε μια περίοδο που η αποτελεσματικότητα της Αστυ

52_________________________
0 εικοστός αιώνας ήταν ένα
έμφραγμα

νομίας αποτελεί βασική προτεραιότητα της Πολιτείας
αλλά και μόνιμο αίτημα της κοινωνίας μας, η επιτυχί
α του έργου του Σώματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από την απόδοση των εκτελεστικών Υπηρεσιών και ι

56_________________________
Η μέτρηση του χρόνου από την
αρχαιότητα μέχρι και σήμερα.

διαίτερα των Αστυνομικών Τμημάτων, τα οποία απο
τελούν τους πυρήνες της αστυνομικής δράσης.

26__________________________

58_________________________
Ευθανασία.

Το ποινικό Δίκαιο στην αυγή της τρίτης
χιλιετίας.

Πολλά επιχειρήματα υπέρ και κατά της ευθα
νασίας διατυπώθηκαν τον τελευταίο καιρό, α
πό επώνυμους ανθρώπους του ιατρικού και
πολιτικού χώρου και πολλές απαντήσεις δόθη

Στο σύγχρονο διεθνοποιημένο κοινωνικό περιβάλλον

καν. Ναι λοιπόν ή όχι στην ευθανασία;

το ποινικό δίκαιο, άλλοτε θεωρούμενο ως το εξόχως
εθνικό τμήμα δικαίου, γνωρίζει πλέον μία σημαντική

62

ποιοτική μετεξέλιξη.

69η Γενική Συνέλευση της Interpol.

28__________________________
θεωρία και πρακτική για τη λήψη
κρίσιμων αποφάσεων κάτω από
ψυχολογική πίεση.
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Η Γενική Συνέλευση της Interpol, η οποία συγκαλείται σε ετήσια βάση, αποτελεί το ανώτα
το όργανο που λαμβάνει όλες τις αποφάσεις
που αφορούν την παρούσα κατάσταση και τη
μέλλουσα εξέλιξη του Οργανισμού.

τ

66_____________________________
Επικαιρότητα.

«Μπάντμιντον»
Η Ολυμπιάδα του 2004 θα φιλοξενήσει 28 α
θλήματα και 296 αγωνίσματα. Ανάμεσα στα
πολύ γνωστά αθλήματα και αγωνίσματα συ
γκαταλέγεται και ένα άγνωστο μέχρι τώρα
στην χώρα μας άθλημα το Badminton.

84_________________________
Αντιστράτηγος Ιωάννης Τρύπης.
Ο Ιωάννης Τρύπης υπήρξε ξεχωριστό μέλος
μιας ομάδας λαμπρών αξιωματικών της Χω
ροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων που
ανδρώθηκαν τη δεκαετία του 1950 και οι ο
ποίοι με τις γνώσεις τους, τη φιλομάθειά τους
και τους ανοιχτούς ορίζοντες στους οποίους
προσέβλεπαν προσπάθησαν να βγάλουν τα
Σώματα Ασφαλείας -κι ω ς ένα βαθμό και την
ελληνική κοινωνία- από τη μιζέρια της μετεμ-

H i _________________________
II εγκληματικόν/τα στις σνγχβονες
πόλεις..............................................

0 συνάνθρωπος ως αδελφός.
Στην πολυτάραχη και πολυθόρυβη εποχή που
ζούμε, ο Άνθρωπος, ο καθένας από μας δηλα
δή, ζητεί κάποιο στήριγμα, κάποιο χώρο γαλή
νης, αναψυχής και ελπίδας.

112________________________

φυλιακής καχεξίας.

Για μια ευτυχισμένη οικογένεια.

86
Σεμινάριο «Ορίζοντας».
Για την καταπολέμηση της σεξουαλικής
εκμετάλλευσης των ανιλήκων.

ΕΚ 1Μ - Ομηρο .

Η ευτυχισμένη οικογένεια δεν δωρίζεται. Κερ
δίζεται. Κατακτάται. Κτίζεται και δημιουργείται μ ε έναν αγώνα ισόβιο. Στοιχεία της; η αγωνιστικότης, η κατανόηση, η αμοιβαία υποχωρητικότητα. Βάθρο της η αγάπη, ζευγαρω
μένη με την αλήθεια.

88_______________________ ______
Προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
Οι ραγδαίες εξελίξεις των νέων τεχνολογιών,
σε παγκόσμιο επίπεδο και σε διάφορους τομείς
επέφεραν ριζικές αλλαγές στον τρόπο ζωής του
ανθρώπου. Η πρόοδος της Πληροφορικής έχει
αλλάξει τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και
αξιοποίησης των πληροφοριών στον ιδιωτικό
και δημόσιο τομέα. Είναι φανερό, επομένως,
ότι η προστασία του ατόμου, από την πληρο
φορική, ανάγεται σε θεμελιώδες, συνταγματι
κού επιπέδου, ζήτημα.

ΐο ο _________________________
Οι μουντζούρες αποκαλύπτουν τον χα
ρακτήρα σας...

Υπηρεσιακό Νέα.

Οι αστείες φιγούρες και τα σχήματα που τελεί
ως αφηρημένα σχεδιάζετε στο σημειωματάριό
σας ή στο κενό της εφημερίδος σας, αποτελούν
έναν τρόπο με τον οποίο αποκαλύπτετε τον ε
αυτό σας. Οταν μουντζουρώνετε, το υποσυνεί
δητό σας οδηγεί το χέρι σας και αποκαλύπτει
την προσωπικότητα και τη διάθεσή σας εκείνη

124______________

τη στιγμή.

Συνέβησαν στον κόσμο.

104
Τηλεόραση και ανήλικοι
Οι ανήλικοι χρήστες των οπτικοακουστικών
μέσων χρειάζονται προστασία ή μπορούν ε 
λεύθερα να έχουν πρόσβαση σε υλικό που εν
δεχομένως να είναι επιβλαβές για την πνευ

120________________
Αστυνομικό διήγημα.

Για τις ελεύθερες ώρες.

128______________
Αλληλογραφία.

ματική και ψυχική τους ανάπτυξη;
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Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
στις σύγχρονες πόλεις
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«Δημιουργήσαμε κοινω νίες όπου ο καθένας μπορεί να ελπί
ζει για κάτι περισσότερο, ε ίτε αυτό έγινε με σεβασμό στην υ
γεία, στη μακροζωία, στην εκπαίδευση, στον ελεύ θερ ο χρό
νο, στις ανέσεις και στην ελευθερ ία . Την ίδια στιγμή έχουμε
επ ιτρέψ ει την αύξηση του εγκλήματος».
εγκληματικότητα ενδημεί στις
πόλεις. Η πόλη που φαίνεται
πως δημιουργήθηκε αρχικά
για να προστατεύει τον άν
θρωπο από την εξωτερική ε
γκληματικότητα, κατέληξε τελικά σε χώ
ρο, όπου η εγκληματικότητα έχει εγκα
τασταθεί μόνιμα. Οι έννοιες της εγκλη
ματικότητας και της πόλης έχουν συνδε
θεί -κατά τα τελευταία ιδίως χρόνια- τό
σο στενά, ώστε ασχολείσαι με το ίδιο α
ντικείμενο είτε ομιλείς για τη εγκληματι
κότητα των πόλεων είτε αναφέρεσαι στις
πόλεις της εγκληματικότητας.
Η ανωνυμία της μεγάλης πόλης, η μο
ναξιά του πλήθους, η συγκέντρωση δε
κάδων και εκατοντάδων ατόμων σε ένα
οίκημα, όπου κανένας δεν γνωρίζει το
γείτονά του, η αντίθεση πλούτου και

Η

του Υποστράτηγου

Ιωάννη ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή
Θεσσαλονίκης
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φτώχειας και η συνύπαρξη πείνας και
χλιδής, η καθημερινή ένταση και το άγ
χος της επιβίωσης, ο διαρκής απροσδιό
ριστος θόρυβος και η πνιγηρή ατμόσφαι
ρα, είναι μερικοί μόνο από τους παράγο
ντες της πόλης, που καλλιεργούν την α
νάπτυξη και την εκδήλωση της εγκλημα
τικότητας στις σχέσεις των πολιτών με
ταξύ τους και προς το κράτος. Η συγκέ
ντρωση αλλοδαπών (των «ξένων»), όχι
των χαμογελαστών τουριστών τους ο
ποίους προστατεύει ο ξένιος Δίας, αλλά
των πεινασμένων οικονομικών μετανα
στών και των προσφύγων, με το αδειανό
βλέμμα και το στεγνό πρόσωπο, επιτεί
νει το φαινόμενο.
Αλλά δεν είναι μόνο η εγκληματικό
τητα της πόλης το πρόβλημα, γιατί στην
πόλη καταλήγει και η εγκληματικότητα
της υπαίθρου. Ο άκληρος γεωργός κατα
φεύγει στην πόλη για μια καλύτερη τύ
χη, ο πλούσιος γαιοκτήμονας καταλήγει
στην πόλη για να γνωρίσει τους πειρα
σμούς της, οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες
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κλείνουν με τα τρακτέρ τους δρόμους
προς την πόλη, αποκλείουν τις εξόδους
της, αιχμαλωτίζουν την ίδια την πόλη,
διεκδικώντας τα δίκαια ή άδικα αιτήματά τους. Η πόλη γίνεται έτσι φορέας της
εγκληματικότητας της υπαίθρου.
Κι όλα αυτά τα φαινόμενα πολύ σύ
ντομα θα γιγαντωθούν μόλις δημιουργηθούν οι δεινόσαυροι των σύγχρονων
καιρών: οι μεγαλουπόλεις. Το 1950, το
17% του πληθυσμού της γης ζούσε στις
πόλεις και μόνον δέκα πόλεις είχαν πάνω
από πέντε εκατομμύρια κατοίκους. Στο
τέλος του 20ού αιώνα, 60% του πληθυ
σμού της γης ζει σε πόλεις, εκ των οποί
ων 33 (οι 22 σε αναπτυσσόμενες χώρες)
έχουν πληθυσμό πάνω από πέντε εκα
τομμύρια κατοίκους. Υπολογίζεται ότι
2.015 τριάντα περίπου πόλεις θα ξεπερ
νούν σε πληθυσμό τα δέκα εκατομμύρια
κατοίκων. Μερικές από αυτές θα ξεπερ
νούν και τα είκοσι εκατομμύρια. Η βία
καθορίζει τη μορφή της ζωής στις πόλεις
αλλά και προσδιορίζεται από το ρυθμό
της. Ενώ κατά κανόνα υπάρχουν νόμιμα
μέσα για την ικανοποίηση των ατομικών
αναγκών και ενδιαφερόντων, ωστόσο,
γίνεται όλο και συχνότερη προσφυγή σε
βίαιες αντιδράσεις. Οι παραδοσιακές
μορφές κοινωνικών αγώνων, οι ήρεμες
απεργίες ή οι καθιστικές διαμαρτυρίες,
αντικαθίστανται όλο και περισσότερο με

βίαιες αντιδράσεις κατά προσώπων και
πραγμάτων, με καταλήψεις και κατα
στροφές. Καταλήψεις μέσων μαζικής με
ταφοράς, κτιρίων και δρόμων, τραπεζών
και υπουργείων είναι μερικοί μόνον από
τους λόγους για τους οποίους ο πολίτης,
που ξεκινά το πρωϊ από το σπίτι του, δεν
γνωρίζει αν θα φτάσει στον τόπο της ερ
γασίας του ή αν θα μπορέσει να εργαστεί
εκεί. Το παραδοσιακό πλακάτ του διαμαρτυρόμενου απεργού αντικαθίσταται
από τη βόμβα μολότοφ του κουκουλοφόρου καταλήψια. Έχει γίνει καθημερι
νό φαινόμενο, η αμυντική εκδήλωση
προστασίας των συμφερόντων ομάδων
πολιτών να μετατρέπεται σε επιθετική
πράξη βίαιης επιβολής τους.
Ενω μέχρι πριν λίγα χρονιά οι εκδη
λώσεις της βίας περιορίζονταν στον το
μέα της διεκδίκησης οικονομικών, επαγ
γελματικών παραταξιακών ή άλλων
συμφερόντων, ήδη στην εποχή μας έ
χουν επεκταθεί και σε τομείς, όπου ο άν
θρωπος επιθυμεί να ξεχάσει την καθημε
ρινή βία της επιβίωσης. Τα βίαια σπορ
και τα δυναμικά αθλήματα έχουν κατα
στεί ιδιαίτερα δημοφιλή στην εποχή μας.
Οι εκδηλώσεις των φανατικών οπαδών
των ομάδων και των χούλιγκαν σε λαϊκά
αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο και το
μπάσκετ, συχνά μεταφέρονται μέσα
στους αγωνιστικούς χώρους ή έξω από
τα γήπεδα στους γύρω δρόμους, όπου
καταλήγουν σε βανδαλισμούς, σε ε
μπρησμούς, σε τραυματισμούς ακόμη
και σε θανάτους νέων ανθρώπων. Πρό
σφατες εμπειρίες προβληματίζουν τον
μέσο πολίτη: δημοφιλής καλαθοσφαιρική ομάδα κερδίζει διεθνή τίτλο, οι οπα
δοί της ξεχύνονται στους δρόμους να
γιορτάσουν την νίκη, ο πανηγυρισμός
καταλήγει σε βανδαλισμούς. Δημοφιλής
καλαθοσφαιρική ομάδα ηττάται στη μά
χη για διεθνή τίτλο, οι οπαδοί ξεχύνο
νται στο δρόμο να διαμαρτυρηθούν για
την ήττα, η διαμαρτυρία καταλήγει σε
βανδαλισμούς. Αποθέωση του παραλό
γου.
Κινηματογραφικά έργα που αποδί
δουν βιαιότητες, τις οποίες είναι αμφίβο
λο αν συναντούμε στην πραγματική ζω
ή, κερδίζουν κινηματογραφικά βραβεία
και γεμίζουν τα ταμεία των κινηματο
γράφων. Ήρωες εξωπραγματικοί όπως ο
Σούπερμαν, ο Rocky, οι διάφοροι
Rambo, οι αετοί του καράτε και άλλοι,
στολίζουν με αφίσες τους τα δωμάτια
των εφήβων, γίνονται τα ινδάλματά

τους. Σε κανέναν βέβαια δεν απομένει το
«δίδαγμα» της ταινίας, ότι αυτοί είναι οι
«καλοί» ήρωες που σώζουν τον κόσμο ε
φαρμόζοντας το νόμο και την τάξη. Όλοι
γνωρίζουν, ότι αυτοί είναι το παραμύθι
της ταινίας.
Η σύγχρονη τηλεόραση έφερε όλο τον
κόσμο μέσα στα μικρά μας σπίτια, στα
οποία μας περιόρισε η σύγχρονη πόλη.
Κι έτσι αποτέλεσε το κανάλι της εισβο
λής μέσα στα σπίτια μας της βίας όλου
του κόσμου. Πόση ειρωνεία κρύβει η
διαπίστωση ότι η βία και οι βίαιες εκπο
μπές κερδίζουν σταθερά τη μεγαλύτερη
ακροαματικότητα κι όσο μεγαλύτερη εί
ναι η ακροαματικότητά τους, τόσο μεγα
λύτερη είναι η δόση στην οποία μας προσφέρονται. Φαύλος κύκλος της βίας.
Η δυναμική της βίας αποκαλύπτεται
με την εισβολή της σε ένα χώρο, όπου
μόνο η γαλήνη, η ηρεμία και η απόλαυ
ση θα έπρεπε να επικρατούν, στο χώρο
της μουσικής και νεαρών μουσικών συ
γκροτημάτων. Με αφετηρία το ροκ εν
ρόλ περάσαμε σε μουσικά είδη όπως η
χέβι μετάλ μουσική, που κοντά στις άλ
λες μορφές γέννησαν και τη εγκληματι
κότητα του θορύβου. Το χειρότερο από
όλα είναι ότι οι νέοι τη συνέδεσαν με τη
χρήση των ναρκωτικών.
Οι μεγάλες πόλεις προσφέρονται για
την εύκολη διακίνηση ναρκωτικών ου
σιών, οι οποίες αποτελούν τη μάστιγα
του αιώνα για τη νεολαία μας. Οι νέοι
στις μεγάλες πόλεις έχουν τη δυνατότη
τα να αναπτύσσουν διάφορες δραστη
ριότητες, διατηρώντας την ανωνυμία
τους, εφόσον καλύπτονται μέσα στο α
νώνυμο πλήθος. Ζουν ανάμεσα σε αγνώ
στους και συχνάζουν σε περιοχές κυρίως
μακρινές από τις κατοικίες τους, με απο
τέλεσμα να είναι δύσκολος και πολλές
φορές αδύνατος ο έλεγχός τους από γο

νείς και κηδεμόνες. Η έλλειψη ενημέρω
σης ή η ελλιπής ενημέρωση για τον κίν
δυνο των ναρκωτικών, ο χαμηλός δεί
κτης αντίστασης και ο υψηλός δείκτης
περιέργειας των νέων, ο προβληματι
σμός για την επαγγελματική αποκατά
σταση, η άσχημη ψυχολογική κατάστα
ση λόγω τριβών στην οικογένεια και η α
σύδοτη διάθεση υλικών παροχών, είναι
παράγοντες, οι οποίοι συντελούν θετικά
στο να δοκιμάσει ο νέος, να εθιστεί και
στη συνέχεια να καταλήξει χρήστης και
τοξικομανής. Τα αστυνομικά μέτρα δεν
είναι τόσο αποτελεσματικά, διότι καίτοι
συλλαμβάνονται καθημερινά πολλοί
διακινητές ναρκωτικών ουσιών (όλοι
χρήστες), την επομένη είναι ελεύθεροι
και συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους,
ενώ θα έπρεπε να μπαίνουν υποχρεωτικά
σε θεραπευτικά ιδρύματα για αποτοξί
νωση. Τα ναρκωτικά είναι πλέον κοινω
νικό φαινόμενο και θα πρέπει να αντιμε
τωπιστεί όχι μόνο από τις διωκτικές και
δικαστικές αρχές αλλά από την οικογέ
νεια και όλους τους κρατικούς και μη
φορείς (σχολεία, εκκλησία, φροντιστή
ριο, Πανεπιστήμιο, Δήμους, Συμβούλια
περιοχών κ.λπ.).
Η βίαιη εγκληματικότητα, σχεδόν σ ’
όλες τις σύγχρονες πόλεις, ακόμη και ό
ταν παρουσιάζει διακυμάνσεις, πάντως,
βρίσκεται σε κάποια επίπεδα της όλης
εγκληματικότητας, που επιτρέπουν την
ελπίδα ότι ένας σημαντικός αριθμός πο
λιτών θα περάσει τη ζωή του χωρίς να
αποκτήσει προσωπική εμπειρία της,
δηλ. χωρίς να γίνει θύμα κάποιου ε
γκλήματος.
Τούτο όμως δεν είναι παρήγορο γεγο
νός. Διότι η βεβαιότητα ότι έστω λίγοι
μόνον πολίτες θα καταστούν οπωσδήπο
τε θύματα της εγκληματικότητας, δη
μιουργεί στις πόλεις ένα τέτοιο κλίμα,
που όλοι οι πολίτες ζουν με τον φόβο ό
τι ο καθένας είναι πιθανό να είναι το ε
πόμενο θύμα της εγκληματικότητας. Αν
θύματα της βίας είναι ελάχιστοι, θύματα
του φόβου της βίας στις πόλεις μας είμα
στε όλοι οι πολίτες.
Ο φόβος της βίας, ειδικότερα της βί
αιης εγκληματικότητας, κατά κανόνα υ
περβαίνει τα στενά όρια του ατόμου θύματος και διαχέεται στο κοινωνικό
σύνολο, εκδηλούμενος στη συνέχεια
τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό
επίπεδο.
Σε ατομικό επίπεδο, ο φόβος της βίας
είναι το ψυχολογικό συναίσθημα που
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κατέχει συγκεκριμένο άτομο, ότι υπάρ
χει κίνδυνος να καταστεί θύμα εγκλήμα
τος. Με την έννοια αυτή, συνεπώς, ο φό
βος του εγκλήματος ταυτίζεται με το φό
βο θυματοποίησης. ΓΓ αυτό και αναφέρεται σε εγκλήματα που έχουν ως στόχο
τους το άτομο, όπως τα εγκλήματα κατά
της ζωής, κατά της σωματικής ακεραιό
τητας, κατά της προσωπικής και της γε
νετήσιας ελευθερίας κ.α.
Αυτό το ατομικό συναίσθημα του φό
βου αυξάνεται από αόριστη ανησυχία σε
συγκεκριμένο φόβο του ατόμου για θυματοποίησή του, όταν τούτο διαπιστώνει
ότι στο πρόσωπό του συγκεντρώνονται
αυξημένες πιθανότητες ότι μπορεί να γί
νει θύμα εγκλήματος. Αυτή η έντονη α
ναμονή του κινδύνου μπορεί να οφείλε
ται σε διάφορους λόγους, όπως η προχω
ρημένη ηλικία του (οι υπερήλικες γίνο
νται συχνότερα θύματα βίαιων επιθέσε
ων), το φύλο του (ιδιαίτερα οι γυναίκες
για σεξουαλικές επιθέσεις), το επάγγελ
μά του (π.χ. οι χρυσοχόοι, οι φαρμακο
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ποιοί και άλλοι επαγγελματίες της νύ
χτας, οδηγοί ταξί κ.α., γίνονται συχνότε
ρα στόχοι επίθεσης), η περιουσιακή του
κατάσταση (για εγκλήματα ληστείας
κ.α.) κ.λπ.
Σε συλλογικό επίπεδο, ο φόβος της ε
γκληματικότητας πλανάται στην πόλη
και εκφράζει το συλλογικό ψυχολογικό
συναίσθημα των κατοίκων, ότι στο χώρο
τους (είτε σε συγκεκριμένη περιοχή της
πόλης είτε ανάμεσα σε συγκεκριμένες
περιοχές κατοικίας ή εργασίας ή αναψυ
χής είτε στο σύνολό της) υπάρχει έλλει
ψη δημόσιας ασφάλειας (:συναίσθημα
ανασφάλειας). Αυτό το συλλογικό συ
ναίσθημα βρίσκεται σε αρνητική σχέση
προς το ύψος της εγκληματικότητας
στον ίδιο χώρο: όσο αυξάνεται η εγκλη
ματικότητα τόσο μειώνεται το συναί
σθημα της δημόσιας ασφάλειας (και α
ντίστροφα).
Στο μέτρο που ορισμένοι παράγοντες
για τους οποίους έγινε λόγος πιο πάνω,
όπως ο τύπος, η τηλεόραση, ο κινηματο
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γράφος κ.α., συμβάλλουν στην αύξηση
της εγκληματικότητας και των βίαιων ε
γκλημάτων, στο ίδιο μέτρο οι παράγο
ντες αυτοί συμβάλλουν στην καλλιέρ
γεια του φόβου της εγκληματικότητας
στις σύγχρονες πόλεις. Ο τρόπος (λεκτι
κός, φωτογραφικός, δημοσιογραφικός)
και η έκταση (σε χρόνο ή σε σελίδες) της
προβολής ορισμένων εγκλημάτων «απε
χθών», ιδιόρρυθμων, εντυπωσιακών, πά
ντα βίαιων και κατά κανόνα υπερτονι
σμένων, τροφοδοτούν τον λιγότερο ή
περισσότερο δικαιολογημένο φόβο θυ
ματοποίησης του καθένα και το συναί
σθημα της έλλειψης δημόσιας ασφά
λειας. Οι λόγοι για τους οποίους συμβαί
νει τούτο μπορεί να είναι οικονομικοί,
(αύξηση της κυκλοφορίας ή ακροαματι
κότητας), πολιτικοί (υποτίμηση του ρό
λου της αστυνομίας, κλονισμός της ε
μπιστοσύνης στην κρατική εξουσία),
προσωπικές φιλοδοξίες κ.α.
Είναι εύλογο, ότι ο φόβος της εγκλη
ματικότητας και της βίαιης εγκληματι-

κότητας επηρεάζει σημαντικά την ιδιω
τική ζωή του κατοίκου της μεγάλης πό
λης. Το άτομο κυριευμένο από αυτόν ή
απλά για λόγους πρόνοιας παίρνει διά
φορα μέτρα, ώστε το ίδιο να αισθάνεται
ασφάλεια και να είναι σε θέση να προ
στατεύσει την οικογένειά του και τα α
γαθά του. Τέτοια μέτρα είναι:
- Μέτρα αποφυγής και αποτροπής του
κινδύνου θυματοποίησης, όπως η μη κυ
κλοφορία πέραν ορισμένης ώρας ή σε
σκοτεινούς δρόμους ή σε γειτονιές με υ
ψηλό δείκτη εγκληματικότητας, η αντι
κατάσταση του ρευστού με πλαστικό
χρήμα, ο επαρκής φωτισμός της κατοικί
ας του, η τοποθέτηση κάγκελων στα πα
ράθυρα, κλειδαριών και αλυσίδων στις
πόρτες κ.α.
- Ο εξοπλισμός του με όπλα αμυντικά
ή επιθετικά, πολλές φορές και μη επιτρε
πόμενα.
- Η λήψη άλλων αμυντικών μέτρων,
όπως η εκμάθηση τεχνικών άμυνας με το
σώμα, η προμήθεια και κατοχή σπρέ
ι άμυνας, η τοποθέτηση συστημάτων συ
ναγερμού, η πρόσληψη ιδιωτικών φυλά
κων, η συντήρηση γυμνασμένων σκύ
λων κ.α.
- Μέτρα αποκατάστασης της ζημίας
σε περίπτωση επαλήθευσης του κινδύ
νου (ασφάλιση κατά κλοπής, ληστείας,
εμπρησμού κ.λπ.).
Όλα αυτά βέβαια προκαλούν την έ
ντονη δυσφορία κατά του κράτους, το ο
ποίο θα έπρεπε εκείνο να μεριμνά για
την προστασία του πολίτη.
Ο ίδιος πιο πάνω φόβος μεταβάλλει ε
πίσης την κοινωνική συμπεριφορά του
ατόμου (κατοίκου της μεγάλης πόλης).
Αλλάζει ο ρυθμός της ζωής του, αποφεύ
γει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αποφεύ
γει τα μακρινά ταξίδια και τις μακρόχρο
νες απουσίες, ελέγχει με προσοχή την
ταυτότητα αυτού που κτυπά την πόρτα
του, αποφεύγει τη συναναστροφή με ξέ
νους, με «διαφορετικούς», με άτομα που
ανταποκρίνονται στο λαϊκό στερεότυπο
του εγκληματία. Αν υπάρχει οικονομική
ευχέρεια, αλλάζει τον τόπο της κατοικί
ας του, γεγονός που έχει ως παραπέρα
συνέπεια την ερήμωση μεγάλων περιο
χών των πόλεων από κατοίκους (όπου η
εγκληματικότητα βρίσκει πρόσφορο έ
δαφος ανάπτυξης).
Αλλά και η δημόσια ζωή του ατόμου
αλλάζει σημαντικά. Στην προσπάθειά
του να απαλλαγεί από το φόβο της βίας
και του εγκλήματος, τον δημοσιοποιεί,

τον συμμερίζεται με άλλους και έτσι ορ
γανώνεται στα γνωστά κινήματα για την
προστασία του ως καταναλωτή, ως νοι
κοκυράς, ως κατοίκου ορισμένου περι
βάλλοντος, ή εντάσσεται σε κινήματα
προστασίας ατόμων που διαθέτουν υψη
λό κίνδυνο θυματοποίησης, όπως οι γυ
ναίκες, οι ομοφυλόφιλοι κ.α.
Όλα αυτά συμβαίνουν όσο το ά
τομο παραμένει στα όρια της νο
μιμότητας. Αν ο φόβος ξεπεράσει τα λογικά όρια, το άτο
μο παρασύρεται σε ανεξέλε
γκτη συμπεριφορά και απα
ντά στο φόβο της εγκλη
ματικότητας με τη δική
του εγκληματικότητα. Οι
εκδηλώσεις ρατσιστικής
βίας είναι το επόμενο βή
μα.
Η εκάστοτε πολιτική ε
ξουσία δεν μπορεί, βέβαια,
να αγνοεί την κατάσταση
που δημιουργούν τόσο η ε
γκληματικότητα στις πό
λεις όσο και ο φόβος που
καλλιεργείται γύρω από
αυτήν. Αν δεν παρέμβει με
κατάλληλα μέτρα αυτό που
θα επικρατήσει θα είναι το
έγκλημα, η αυτοδικία και το
χάος. Γι’ αυτό άλλωστε, το ί
διο το Σύνταγμα επιβάλλει το
σεβασμό και την προστασία της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κα
θώς και συγκεκριμένων ατομι
κών δικαιωμάτων (όπως η ζωή,
η σωματική ακεραιότητα, η προσω
πική ελευθερία και η κατοικία), καθώς
και κοινωνικών δικαιωμάτων (για την
προστασία του φυσικού και του πολιτι
στικού περιβάλλοντος, για τη μορφολο
γία και την ανάπτυξη των πόλεων).
Ως γενική παρατήρηση πρέπει να το-

νισθεί εδώ, ότι ο πολυσύνθετος χαρα
κτήρας του προβλήματος που μας απα
σχολεί, επιβάλλει την πολύπλευρη αντι
μετώπισή του. Είναι λοιπόν αναγκαία η
κατάστρωση μιας κοινής πολιτικής και
δράσης των φορέων, οι οποίοι, κατά την
παραδοσιακή διοικητική διάκριση των
αρμοδιοτήτων, ανήκουν στους τομείς
της εκπαίδευσης, της πρόνοιας, της ερ
γασίας, της οργάνωσης των πόλεων και
της πολεοδομίας, του αθλητισμού, της
αστυνομίας, της δικαιοσύνης κ.α. Είναι
αμέσως φανερό πόσο χρήσιμη είναι η
λειτουργία ενός κεντρικού συντονιστι
κού οργάνου.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, τα μέτρα που προσφέρονται μπορεί να είναι τα παραδο
σιακά μέτρα της αντεγκληματικής πολι
τικής όσο και γενικότε
ρα κοινωνικοπο-

Η Ελληνική Αστυνομία στη προσπάθειά
της να εμπεδώσει αίσθημα ασφαλείας
στους πολίτες, εφαρμόζει από τις αρχές
του έτους ολοκληρωμένα αστυνομικά
προγράμματα με πεζές και εποχούμενες
περιπολίες.
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λιτικά μέτρα. Τα μέτρα της αντεγκληματικής πολιτικής αποτελούν κατά κύριο
λόγο τα αστυνομικά. Αυτά που πρέπει
να ληφθούν από την πολιτεία και κατ’ ε
πέκταση από την τοπική κοινωνία και
φορείς είναι τα παρακάτω:
- Μέτρα οργανωτικά άμεσης απόδο
σης, όπως η ανάπλαση περιοχών των πό
λεων, ο τονισμός του φωτισμού των
δρόμων και των πάρκων, η αναδιοργά
νωση των συγκοινωνιών, η ορθολογική
ρύθμιση της λειτουργίας της αγοράς και
των καταστημάτων, η βελτίωση της πα
ρουσίας της αστυνομίας στους δρόμους
και τις περιοχές υψηλού κινδύνου κ.α.
- Μακροπρόθεσμα κοινωνικά μέτρα,
όπως η εκπαίδευση γύρω από το θέμα
στα σχολεία και άλλα συναφή μορφωτι
κά μέτρα, μέτρα αναβάθμισης συγκεκρι
μένων οικιστικών περιοχών και ιδιαίτε
ρα πολεοδομικά μέτρα κατά την επέκτα
ση των πόλεων, μέτρα για την ταχύτερη
αποκατάσταση ατόμων μειονοτικών ο
μάδων κ.α.ο.
Αλλά η πολιτεία δεν μπορεί να τα κά
νει όλα. Η συμμετοχή των ίδιων των κα
τοίκων στη βελτίωση των όρων ζωής και
της μορφής των πόλεων στις οποίες
ζουν, έχει πρωταρχική σημασία. Σημα
ντικός είναι ιδιαίτερα ο ρόλος τους ως
μορίων της κάθε πόλης, που λειτουρ
γούν και παρεμβαίνουν σε τομείς όπου η
κρατική παρέμβαση δεν είναι πάντα επι
τρεπτή (λ.χ. με την ιδιότητά τους ως δι
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δασκόντων στα σχολεία και τα πανεπι
στήμια, ως δημοσιογράφων στις εφημε
ρίδες και την τηλεόραση κ.λπ.) αλλά και
με την ενεργητική παρέμβασή τους, ό
που δεν είναι ευχερής η άμεση επέμβα
ση των κρατικών φορέων (στις γωνιές
του κάθε δρόμου), στα καταστήματα,
στα μέσα συγκοινωνίας κ.α. Η συμβολή
τους ως θυμάτων της εγκληματικότητας
μπορεί να αποδειχθεί αποφασιστική, τό
σο στη λειτουργία του μηχανισμού της
ποινικής δικαιοσύνης όσο και πριν από
την ποινική δίκη στη διαδικασία συν
διαλλαγής τους με το δράστη. Αν η ε
γκληματικότητα συνιστά άρνηση του
διαλόγου, ο διάλογος θύματος - δράστη
εξουδετερώνει την μελλοντική εγκλημα
τικότητα.
Πέρα από τα μέτρα εσωτερικής πολι
τικής, η αξιοποίηση της διεθνούς συνερ
γασίας και η ανταλλαγή εμπειριών προ
σφέρουν πολύτιμη βοήθεια. Η κατάργη
ση των συνόρων σε πολλές περιοχές του
πλανήτη αλλά και η ανάπτυξη των διε
θνών συγκοινωνιακών μέσων έχουν με
ταβάλλει πόλεις που μέχρι πρότινος ή
ταν μακρινές και ξένες μεταξύ τους σε
γειτονικές πόλεις. Άλλωστε, το έγκλημα
ακολουθώντας τις σύγχρονες κοινωνικές
και οικονομικές τάσεις όχι σπάνια εμφα
νίζεται με διατοπικό ή διασυνοριακό χα
ρακτήρα. Η αντιμετώπισή του σε συνερ
γασία, μέσα από διμερείς ή πολυμερείς
περιφερειακές συνθήκες και συμφωνίες,
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είναι επιβεβλημένη.
Η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών
στις εκδηλώσεις των διεθνών κυβερνητι
κών οργανισμών προσφέρει την ευκαιρί
α υιοθέτησης μεθόδων αντιμετώπισης
του προβλήματος, ήδη δοκιμασμένων
στην πράξη. Τα πορίσματα των μέχρι
τώρα συνεδρίων που αναφέρονται στην
αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και
του βίαιου εγκλήματος ανοίγουν δρό
μους για όλους όσους συμμετέχουν σ’
αυτά, δεδομένου ότι πρόκειται για προ
βλήματα κοινά σε όλες τις μεγάλες πό
λεις του κόσμου.
□
Βιβλιογραφία
1. Κείμενα αντεγκληματικής πολιτικής,
Στ. Αλεξιάδη - Ν. Κουράκη, Γ. Πανούση (ε
πιλογή - σχολιασμός - απόδοση Στέργιου Α
λεξιάδη, Θεσσαλονίκη 1993).
2. Κείμενα αντεγκληματικής πολιτικής
(επιλογή - σχολιασμός - απόδοση Στέργιου
Αλεξιάδη, Θεσσαλονίκη 1991).
3. Τηλεόραση: επανάσταση ή έγκλημα,
Χρήστου Η. Χαλαζία, Αθήνα 1997.
4. Αντεγκληματική πολιτική και δικαιώ
ματα του ανθρώπου, Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα δικαιώματα του ανθρώπου, Α
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ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Πρόληψης της εγκληματικότητας
Ένα όργανο συμμετοχικής αντεγκληματικής πολιτικής
Μ ε νόμο 2713 του 1999, θεσπίστηκαν τα Τοπικά Συμβούλια
Πρόληψης της Εγκληματικότητας (Το ΣΠΕ)1.
Κύρια αποστολή αυτού του νεοεισαχθέντος στην Ελλάδα
θεσμού είναι η καταγραφή και μελέτη της εγκληματικότητας
σε τοπικό επίπεδο, καθώς και η σχεδίαση, η οργάνωση,
ο συντονισμός και η εφαρμογή από τους κοινοτικούς φορείς
πρωτοβουλιών, κατάλληλων να προλάβουν ή να περιορίσουν
ορισμένες μορφές εγκληματικότητας2.
Τα ΤοΣΠΕ αποσκοπούν στην εδραίωση και στην ανάπτυξη μας
διαλλακτικής και αποκεντρωμένης αντεγκληματικής
πολιτικής, της οποίας οι εφαρμογές φιλοδοξούν
να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις
των τοπικών, κοινωνιών: Πρόκειται, στην ουσία, για όργανα
πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ του κράτους και των ΟΤΑ,
των αστυνομικών και δικαστικών αρχών, των κοινωνικών
φορέων, αλλά και των ιδίων πολιτών, που επιδιώκουν να
συνδυάσουν την δυναμική του επίσημου κοινωνικού ελέγχου
με αυτή της κοινοτικής παρέμβασης στη διαχείριση του
προβλήματος της εγκληματικότητας.

ι. Συνκριτικό ueAcm του θεαυοιί
Ο θεσμός χων ΤοΣΠΕ εμφανίσχηκε
αρχικά σχην Γαλλία χη δεκαεχία χου e80
και επεκχάθηκε αργόχερα, υπό διαφορεχικές μορφές, σχη Σουηδία, σχην Αγγλί
α, σχο Βέλγιο και σχην Ολλανδία’.
Ειδικόχερα, σχη Γαλλία χο διάχαγμα
χης 8 Ιουνίου 19834 προέβλεπε χη δη
μιουργία χων Εθνικών Συμβουλίων Πρό
ληψης Εγκλημαχικόχηχας (Conseil
National - CNPD) χων Νομαρχιακών
Συμβουλίων (Conseils Departementeaux - CDPD) καθώς και χων ΚοινοχιT0U

Θεόδωρου Π.ΠΑΠΑΘΕ0ΔΩΡ0Υ
Επίκουρου Καθηγητή Ιονίου
Πανεπιστημίου
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κών Συμβουλίων Πρόληψης
χης Εγκλημαχικόχηχας
(Conseils Communaux
de Prevention de la
Delinquance
CCPD). Σχόχος χου
σχραχηγικού σχεδιασμού χου 1983
υπήρξε αφενός η
αποκένχρωση χων
πολιχικών πρόλη
ψης και αφεχέρου
η ευαισθηχοποίηση
χου κοινού καθώς
και η συμμεχοχή χου
σχα προγράμμαχα καχαπολέμησης χης μικρομεσαίας εγκλημαχικόχηχας5.
Παράλληλα επιδιώχθηκε η συ
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στημαχοποίηση χων εν λόγω πολιτικών
και η καχανομή χους σε χρία επίπεδα (ε
θνικό, νομαρχιακό, κοινοχικό), ώσχε να
καχασχεί η «δευχερογενής πρόληψη»
λειχουργική και αποτελεσματική6.
Τα Κοινοχικά Συμβούλια Πρόληψης
χης Εγκλημαχικόχηχας σχη Γαλλία
(CCPD) έχουν ως αποσχολή χη μελέχη
χης εγκλημαχικόχηχας σε χοπικό επίπε
δο, χη διαχύπωση προχάσεων για χην ανχιμεχώπισή χης, καθώς και χην εφαρμο
γή πολιχικών «διεχαιρικόχηχας» (interpartenariat), μέσα από μια διαρκή και
γόνιμη συνεργασία με χους κραχικούς,
κοινωνικούς και κοινοχικούς φορείς. Το
1987 είχαν ήδη δημιουργηθεί 500 CCPD,
χα οποία δρασχηριοποιήθηκαν ιδιαίχερα
σε πόλεις με υψηλά ποσοσχά εγκλημαχι
κόχηχας7, και ανασφάλειας. Σχη δεκαεχία χου e90 χα CCPD γνώρισαν ακόμη μεγαλύχερη ανάπχυξη (700 χο 1992,850 χο
1999), διευρύνονχας χη συνεργασία με
ταξύ αστυνομίας, δικασχικών αρχών,
κοινοχικών φορέων και πολιχών και
συμβάλλονχας έχσι σχη διαμόρφωση
δράσεων «εγγύχηχας» δηλαδή, δράσεων
προσαρμοσμένων σχις ιδιαιχερόχηχες
χων χοπικών κοινωνιών.
Όμως θα πρέ
πει να ση-

μειωθεί ότι ήδη από το 1993 (Εγκύκλιος
της 9ης Σεπτεμβρίου 1993) τα τοπικά
συμβούλια είχαν αρχίσει να μετεξελίσ
σονται. Η δράση τους εντάχθηκε στο
πλαίσιο των τοπικών προγραμμάτων α
σφάλειας (Plans Locaux de Securite), τα
οποία ήταν στην ουσία Συμβάσεις μετα
ξύ Κράτους (αστυνομία) και δήμων και
αποσκοπούσαν στην αποτελεματικότερη και πιο ολοκληρωμένη κατοχύρωση
της δημόσιας ασφάλειας σε τοπικό επί
πεδο και τη διεύρυνση της αλληλεγγύης
φορέων και πολιτών στην κατεύθυνση
της καταπολέμησης της εγκληματικότη
τας. Η μετεξέλιξη αυτή ολοκληρώθηκε αν και πολλοί μελετητές θεωρούν ότι
πρόκειται στην ουσία για ακύρωση του
ρόλου των τοπικών Συμβουλίων- μετά το
συνέδριο της Villepinte για τη δημόσια
ασφάλεια, που έγινε στις 24 - 25 Οκτω
βρίου 1997, υπό την αιγίδα του Πρωθυ
πουργού Lionel JOSPIN. Εκεί επιβε
βαιώθηκαν οι κατευθύνσεις του Νόμου
της 21ης Ιανουάριου 1995 για την κατο
χύρωση της Δημόσιας ασφάλειας και θε
σπίστηκαν οι Τοπικές Συμβάσεις Ασφά
λειας. Οι Συμβάσεις αυτές προβλέπουν
τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης α
ποκεντρωμένης πολιτικής ασφάλειας
προσαρμοσμένης στις ανάγκες της τοπι
κής κοινωνίας, με τη συνεργασία του
Νομάρχη, των δήμων, της εισαγγελικής
αρχής, των τοπικών συμβουλίων, των
φορέων μετασωφρονιστικής μέριμνας
και υποστήριξης, της αστυνομίας των
κοινωνικών φορέων και των ενώσεων
πολιτών.
Μέχρι το 1999,189 συμβάσεις είχαν υ
πογραφεί μεταξύ Κράτους και τοπικής
αυτοδιοίκησης, ενώ άλλες 600 βρίσκο
νταν στο στάδιο της επεξεργασίας. Στο
πλαίσιο αυτό τα CCPD δραστηριο
ποιούνται έντονα στη διάγνωση των το
πικών αναγκών για τη δημόσια ασφά
λεια, στην κατάρτιση στελεχών πρόλη
ψης και ασφάλειας (agents de securite)8
και την υποστήριξη εναλλακτικών προ
τάσεων πρόληψης (prevention situationnelle)9.
Στη Σουηδία, το Εθνικό Συμβούλιο
Πρόληψης της Εγκληματικότητας θεσπί
στηκε το 1974 με προοπτική να αποτελέσει ένα κεντρικό όργανο χάραξης και υ
λοποίησης των πολιτικών πρόληψης. Ο
μως από το 1991 δημιουργήθηκαν και
Τοπικά Συμβούλια, τα οποία ανέλαβαν
την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων
για την αντιμετώπιση επιμέρους μορφών

αντικοινωνικής συμπεριφοράς (βία, κλο
πές, παραβατικότητα ανηλίκων, θυματοποίηση, ενδοοικογενειακή βία)10.
Στην Αγγλία η διαμόρφωση του προ
τύπου της πρόληψης -σε τοπικό επίπεδοεπηρεάστηκε από διαφορετικές, σε σχέ
ση με το γαλλικό πρότυπο, παραμέ
τρους. Αρχικά, οι πολιτικές πρόληψης
της εγκληματικότητας χαράσσονται σε
κεντρικό επίπεδο από το Crime
Prevention Unit (CPU), το οποίο δημιουργήθηκε το 1983 και τελούσε υπό
την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερι
κών. Στη συνέχεια, το 1984, σχετική υ
πουργική εγκύκλιος επιχείρησε να προ
ωθήσει τη διεταιρική (partnership)
αντιμετώπιση της εγκληματικό
τητας σε τοπικό επίπεδο
(inter-agency approach), ι
δρύοντας τοπικές Επιτρο
πές - Πρόληψης (multi
agency committees), αλ
λά διατηρώντας την ε
ποπτεία και τον κε
ντρικό έλεγχο της
λειτουργίας τους" α
πό το Υπουργείο Ε
σωτερικών. Η θέ
σπιση των Επι
τροπών αυτών υ
π α γο ρ εύο ντα ν
από τη νεωτερική για την επο
χή εκείνη αρχή,
σύμφωνα με την
οποία «η πρόληψη
της εγκληματικό
τητας αφορά την
κοινωνία στο σύνο
λό της» (crime prenention is a matter
for the whole com
munity)12. Στο πλαί

σιο αυτό, το 1986 ένα νεό τριετές πρό
γραμμα, το «Safer Cities Program», τέ
θηκε σε εφαρμογή, με σκοπό να διευρύ
νει τη συμμετοχή των τοπικών κοινω
νιών στη προσπάθεια πρόληψης της μικρομεσαίας εγκληματικότητας13. Αξίζει
να σημειωθεί εδώ, ότι παρά την εφαρμο
γή εναλλακτικών μορφών διαχείρισης
της εγκληματικότητας, η δομή των πολι
τικών πρόληψης στην Αγγλία παρέμεινε
κρατικοκεντρική, περιορίζοντας σημα
ντικά τις οριζόντιες δράσεις της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης14.
Από το 1991 υιοθετήθηκε ένα νέο
δόγμα στον τομέα της πρόληψης, κύριες
αρχές αναφοράς του οποίου υπήρξαν οι
εξής15:
Α) Η ανάγκη ασφάλειας των πολιτών
νομιμοποιεί το ενδιαφέρον και την ανά
μειξη των τοπικών κοινωνιών στην αντι
μετώπιση ορισμένων μορφών εγκληματι
κότητας.
Β) Η ενίσχυση πολιτικών διεταιρικότητας.
Γ) Η εφαρμογή ενός νέου κώδικα συ
νεργασίας (Code of Practice) μεταξύ
της τοπικής αστυνομίας και των τοπικών
αρχών, για να καταστούν περισσότερο
αποτελεσματικές οι αποκεντρωμένες
πολιτικές πρόλη-
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ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ψης (Police Activity and Community
Enterprise Program).
Στο Βέλγιο, τα Κοινοτικά Συμβούλια
είναι σήμερα επιφορτισμένα με την υλο
ποίηση των Συμβάσεων ασφάλειας, τη
διαμόρφωση προγραμμάτων πρόληψης
σε τοπικό επίπεδο16, την ανάπτυξη πολι
τικών εγγύτητας και διεταιρικότητας με
τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές17,
καθώς και με τους κοινωνικούς φορείς,
την υποστήριξη εναλλακτικών μορφών
αντεγκληματικής πολιτικής (Στέγες Δι
καιοσύνης)'8 και την εκπόνηση αδικών
προγραμμάτων πρόληψης σε τομείς, ό
πως η χρήση ναρκωτικών και η παραβατικότητα των ανηλίκων19. Οι δραστηριό
τητες των Κοινοτικών Συμβουλίων συ
ντονίζονται και καθοδηγούνται από τη
Μόνιμη Γραμματεία για την Πολιτική
Πρόληψης (Διάταγμα της 12ης Μαρτίου
1993) του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τέλος, στην Ολλανδία, η Διεύθυνση
Πρόληψης του Εγκλήματος (Directorate
of Crime Prevention) του Υπουργείου
Δικαιοσύνης έχει καταρτίσει και εφαρ
μόσει από το 1985 το πρόγραμμα Society
and Crime Plan, βάσει του οποίου ανα
τίθενται ουσιαστικές αρμοδιότητες στον
τομέα της πρόληψης στα Τοπικά Συμ
βούλια. Στα πλαίσια του προ
γράμματος
αυτού
π ρ ο β λ έ-

14

πεται μόνιμη τριμερής συνεργασία
(Triangle Consultation) μεταξύ του Δη
μάρχου, του Αστυνομικού Διευθυντή και
του Εισαγγελέα καθώς και ενεργή συμ
μετοχή των κοινωνικών φορέων κάθε
πόλης για την αποτελεσματικότερη κα
ταπολέμηση του εγκληματικού φαινομέ
νου21’.
Από την παραπάνω εισαγωγή ανά
πτυξη προκύπτει αβίαστα το συμπέρα
σμα ότι τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης
της Εγκληματικότητας αποτελούν ένα
ευρέως διαδεδομένο θεσμό μιας εναλλα
κτικής διαχείρισης της εγκληματικότη
τας, ο οποίος επιδιώκει να διατυπώσει
πειστικές απαντήσεις τόσο στο αίτημα
της ασφάλειας των πολιτών, όσο και
στην ανάγκη κοινωνιοποίησης της αντε
γκληματικής πολιτικής.

II. Η (Ον)ασφολεια toe διοκύβεομα
Η θεωρητική τεκμηρίωση και η φιλο
σοφία του θεσμού των ΤοΣΠΕ θα πρέ
πει να αναζητηθούν σε δύο πεδία ανάλυ
σης: σ... αυτό της ανάγκης προώθησης
της «συμμετοχής αντεκληματικής πολιτι
κής»21 και σ... αυτό της μείωσης ή εξά
λειψης του αισθήματος ανασφάλειας και
δυσπιστίας των πολιτών, ως
προς την ικανότη
τα του
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κράτους να προστατεύει τα έννομα και
κοινωνικά αγαθά.
Αναφορικά με το πρώτο πεδίο, είναι,
πράγματι, απαραίτητη η συνεργασία της
εκτελεστικής, της δικαστικής και της νο
μοθετικής εξουσίας με τις αστυνομικές
αρχές, τους ΟΤΑ και τους κοινωνικούς
και επιστημονικούς φορείς, στη βάση ε
νός ορθολογικά συστηματοποιημένου
και οργανωτικά αποκεντρωμένου προ
γράμματος δράσης22, για να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά ορισμένες από
τις εκφάνσεις της εγκληματικότητας που
απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες23. Η
συμμετοχική αντεγκληματική πολιτική
συνιστά μία «πολιτική διεταιρικότητας»
(interpartenarian)24, η οποία προϋποθέ
τει κυρίως τη συμβολή και τη συνεργασί
α του πολίτη στη διαχείριση ενός προ
βλήματος -ιδιαίτερα αυτού της μικρομεσαίας εγκληματικότητας- που απασχο
λεί όλους στα πλαίσια της κοινωνικής
συμβίωσης1'. Αποτελεί δε παράλληλα μί
α πολιτική συμπλησιασμού του πολίτη
με τους θεσμούς πρόληψης του εγκλήμα
τος, μία πολιτική εμπέδωσης της κοινω
νικής συνοχής και αλληλεγγύης, αλλά
και ενδυνάμωσης της συνευθύνης που
συνεπάγεται το κοινωνικό συμβόλαιο26.
Η εφαρμογή μιας συμμετοχικής αντε
γκληματικής πολιτικής δεν περιορίζεται
στη γραφειοκρατική μεταβίβαση ορι
σμένων αρμοδιοτήτων στον τομέα της
πρόληψης, από το κράτος στους
ΟΤΑ και στις τοπικές κοινω
νίες. Δεν υπονοεί κάποια δια
δικασία απώθησης των ευθυ
νών της πολιτείας για την κατα
πολέμηση του εγκληματικού
φαινομένου27. Αντίθετα συνιστά
μια ρεαλιστική πρόταση28 συνερ
γασίας κράτους και τοπικών κοι
νωνιών, επιζητώντας την ενεργητι
κή παρέμβαση αυτών που είναι ου
σιαστικά «οι αποδέκτες του προβλή
ματος της εγκληματικότητας». Η συμ
μετοχική αντεγκληματική πολιτική
διευρύνει, επομένως, την ιδέα της Δι
καιοσύνης, εξειδικεύοντας τις εφαρμο
γές της κοινωνικής αντίδρασης κατά
του εγκλήματος, ενώ παράλληλα προά
γει την παιδαγωγική της συλλογικής και
συνολικής δράσης των πολιτών, καθώς
και την εμβάθυνση της λειτουργίας της
Δημοκρατίας στο τοπικό επίπεδο25. Μια
τέτοια πολιτική προτάθηκε για πρώτη
φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το
Συμβούλιο της Ευρώπης το 198330. Υπό

τον τίτλο «Η συμμετοχή του κοινού στην
αντεγκληματική πολιτική»3', η Σύσταση
R (83) 7 της Επιτροπής Υπουργών του
Συμβουλίου της Ευρώπης τόνιζε την α
νάγκη διαμόρφωσης πολιτικών καταπο
λέμησης του εγκλήματος, που θα στηρί
ζονταν στην ενεργή ανάμειξη του κοι
νού μέσα σ... ένα πλαίσιο κατάλληλων
δομών και συνεργασίας με τους επίση
μους φορείς της αντεγκληματικής πολι
τικής.
Σχετικά με το δεύτερο πεδίο ανάλυ
σης του θεσμού των ΤοΣΠΕ, είναι γεγο
νός ότι η ασφάλεια των πολιτών και η
προστασία των έννομων αγαθών αποτε
λεί, εκτός από πρωταρχική υποχρέωση
της πολιτείας, ένα καθολικό και επιτα
κτικό αίτημα των σύγχρονων κοινω
νιών32. Η συνεχώς, ποιοτικά και ποσοτι
κά, μεταλλασσόμενη εγκληματικότητα33
καλλιεργεί ένα αίσθημα ανασφάλειας
στην κοινή γνώμη34, αποσταθεροποιεί το
θεσμικό ρόλο του κράτους και αυξάνει
τη δυσπιστία του πολίτη απέναντι στην
ικανότητα των επίσημων μηχανισμών να
καταπολεμήσουν το έγκλημα35. Η κοι
νωνία που αντιδρά απέναντι στη μόνιμη
παρουσία προτύπων παραβατικής ε
γκληματικής συμπεριφοράς «πολιτικο
ποιεί» το πρόβλημα της ανασφάλειας36,
αναπτύσσει αντανακλαστικά εσωστρέ
φειας και κοινωνικού αποκλεισμού και
εκλαμβάνει το έλλειμμα προστασίας ως
έλλειμμα ολοκλήρωσης του πολιτικού
συστήματος37. Ο πολίτης στρέφεται επο
μένως προς το κράτος φύλακα επικρί
νοντας την ανεπαρκή ετοιμότητά του ή
ακόμη και την υποχωρητικότητά του α
πέναντι στην αύξηση της εγκληματικό
τητας. Και αυτό γιατί η ασφάλεια των
πολιτών καταγράφεται στην κοινωνική
συνείδηση, σήμερα, περισσότερο από
ποτέ άλλοτε, ως ένα κοινωνικό αγαθό38,
το οποίο η πολιτεία οφείλει να εγγυηθεί.
Η αύξηση της ανασφάλειας39 έρχεται
σε σύγκρουση με την υπερτροφία των
θεσμών και των επίσημων συστημάτων
ελέγχου (αστυνομία, δικαστήρια, σω
φρονιστικό σύστημα) καταδεικνύοντας
ένα υπαρκτό κοινωνικό και πολιτικό έλ
λειμμα. Κάτω από αυτές ας συνθήκες η
(αν)ασφάλεια, μεταβάλλεται σε διακύβευμα του πολιτικού συστήματος και σε
κρίσιμη αιτιακή συνθήκη στις σχέσεις
κράτους - πολίτη40. Αντίθετα η ασφά
λεια, στο πεδίο των πολιτικών προτε
ραιοτήτων συνιστά μια νέα πρόκληση
για τους θεσμούς, οι οποίοι, πέρα από

τις ιδεολογικές και μεθοδολογικές προε
κτάσεις των στρατηγικών της αντεγκλη
ματικής πολιτικής αναζητούν εναλλα
κτικές λύσεις για την αντιμετώπιση του
προβλήματος της εγκληματικότητας. Το
διακύβευμα της (αν)ασφάλειας επιβάλ
λει, λογικές συνευθύνης αλλά και συνδιοίκησης, δηλαδή λογικές μιας ευρύτε
ρης, συμμετοχικής διαδικασίας στον το
μέα της πρόληψης. Η διάχυση αυτή των
ευθυνών και αρμοδιοτήτων καταλύει
την παραδοσιακή, κάθετα και συγκε
ντρωτικά δομημένη αντεγκληματική πο
λιτική, προβάλλοντας το πρότυπο της
σύγκλισης των συλλογικών δράσεων41,
οι οποίες μπορεί να παραμένουν συντο
νισμένες και προσανατολισμένες τον ί
διο στόχο αλλά λειτουργούν αποκε
ντρωμένα και είναι προσαρμοσμένες
στις ιδιαίτερες ανάγκες των τοπικών
κοινωνιών. Η κατοχύρωση της προστα
σίας του πολίτη παρουσιάζεται σήμερα
ως ένα ζήτημα ποιότητας ζωής και ως έ
νας σταθερά ποιοτικός παράγοντας της
κοινωνικής συμβίωσης. Οπως άλλωστε
τόνισε και ο J. Halpetin «η ασφάλεια
δεν είναι παράγωγο της κοινωνικής αλ
ληλεγγύης, αλλά προϋπόθεσή της, στο
βαθμό που συντίθεται από την κοινωνι
κά επωφελή αντιμετώπιση του κινδύνου,
τον οποίο ενέχει η εμφάνιση αντικοινω
νικών συμπεριφορών»42. Μια τέτοια ά
ποψη νομιμοποιεί το πέρασμα στη συμ
μετοχική αντεγκληματική πολιτική και
την ανακατανομή των ρόλων στον τομέ
α της πρόληψης.

[Η, <j>wtPYywRifl M i ppAQS
τω ν Μ Π Ε
Τα ΤοΣΠΕ οφείλουν να δραστηριο
ποιηθούν στην κατεύθυνση της διαμόρ
φωσης μιας αντεγκληματικής πολιτικής

εγγύτητας και να καταστούν αγωγοί και
αρωγοί της δράσης των κεντρικών μη
χανισμών πρόληψης. Ως συνδιαχειριστές του προβλήματος της εγκληματικό
τητας, αναλαμβάνουν ουσιαστικό ρόλο
στην κοινοτική χάραξη και εφαρμογή
των μέτρων πρόληψης και στην αποκέ
ντρωση των πρωτοβουλιών και δράσεων
για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπι
ση ορισμένων ειδικών μορφών εγκλημα
τικότητας (ανήλικοι, ναρκωτικά, βία)
που απασχολούν έντονα τις τοπικές κοι
νωνίες.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις
της ψηφισθείσας από τη Βουλή ρύθμισης
τα ΤοΣΠΕ αποτελούν αποκεντρωμένα
συμβουλευτικά/γνωμοδοτικά όργανα, τα
οποία μπορούν να συσταθούν43 στα
πλαίσια κάθε Δήμου ή Κοινότητας της
χώρας με πληθυσμό πάνω από τρεις χι
λιάδες κατοίκους. Απαρτίζονται από ε
πιστήμονες και λειτουργούς που διαμέ
νουν μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου
ή της Κοινότητας και διαθέτουν ειδικές
γνώσεις στον τομέα της εγκληματικότη
τας, όπως δικαστικούς λειτουργούς, εγκληματολόγους, ψυχολόγους, κοινω
νιολόγους, αστυνομικούς, κοινωνικούς
λειτουργούς και ιατρούς. Τα μέλη των
ΤοΣΠΕ δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από πέντε ή περισσότερα από ένδεκα
και ορίζονται για τρία χρόνια. Ο ρόλος
που καλούνται να διαδραματίσουν τα
ΤοΣΠΕ είναι ιδιαίτερα καινοτόμος για
την ελληνική πραγματικότητα, στο βαθ
μό που αναγνωρίζεται έμμεσα το δικαί
ωμα στον πολίτη να αναλάβει πρωτο
βουλία σε θέματα γενικού συμφέροντος
αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής του
μέσα από διαδικασίες κοινοτικής παρέμ
βασης. Έτσι τα ΤοΣΠΕ μπορούν να α
ναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις για:
1. την καταγραφή και μελέτη της ε
γκληματικότητας στα πλαίσια των Δή
μων που δραστηριοποιούνται και στη
σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την εξέλι
ξη της εγκληματικότητας στην περιοχή
τους.
2. το συντονισμό του έργου των συναρμόδιων υπηρεσιών στον τομέα της
πρόληψης.
3. την ευαισθητοποίηση και την ενερ
γή συμμετοχή των κοινωνικών φορέων
και των πολιτών σε προγράμματα πρό
ληψης4. την πλαισίωση και το συντονισμό
πρωτοβουλιών άλλων κοινωνικών φορέ
ων (σύλλογοι γονέων, θεραπευτικές κοι-
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νότητες, δικηγορικοί σύλλογοι κ.α.).
5. τη συνδρομή στο κοινωνικό έργο
της αστυνομίας.
6. τη δημιουργία κέντρων βοήθειας, α
ρωγής και πληροφόρησης των θυμάτων
εγκληματικών πράξεων σε συνεργασία
με τους τοπικούς-κοινωνικούς φορείς.
7. την κατάστρωση και ενίσχυση προ
γραμμάτων παροχής κοινωφελούς εργα
σίας.
8. την υποβολή προτάσεων προς τους
αρμόδιους φορείς (Νομαρχία, ΥΠΕΧΩΔΕ κ.α.) για την αναβάθμιση ορισμένων
περιοχών που παρουσιάζουν έντονα
προβλήματα εγκληματικότητας.
9. τη σύσταση δικτύου «στελεχών
πρόληψης» σε τομείς, όπως η οδική πρό
ληψη, πρόληψη αντικοινωνικής συμπερι
φοράς, σχολικής - εξωσχολικής βίας,
χρήσης ναρκωτικών, κακομεταχείρισης,
εκμετάλλευσης ανηλίκων.
10. την εκπόνηση προγραμμάτων πρό
ληψης, σχετικά με ειδικές μορφές παραβατικής - εγκληματικής συμπεριφοράς, ή
με ειδικές κατηγορίες δραστών (ανήλι
κοι, μετανάστες) και την υποστήριξή
τους σε κεντρικό (κρατικό) επίπεδο.
Στα πλαίσια αυτά τα ΤοΣΠΕ μπο
ρούν να λειτουργήσουν ως παράγοντες
σύγκλισης της κοινοτικής δυναμικής και
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της κρατικής δράσης, στην προσπάθεια
για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπι
ση της εγκληματικότητας και τη διεύρυν
ση της κοινωνικής συνοχής. Έχουν τη
δυνατότητα, να αποτελέσουν όργανα
διάχυσης προς την κοινωνία των μέτρων
αντεγκληματικής πολιτικής και ταυτό
χρονα να συμβάλουν στην εμπέδωση του
αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.
Προάγουν τέλος την αναγκαία συνερ
γασία των θεσμών ώστε να καταστούν
οι τοπικές κοινωνίες οι «φυσικοί χώροι»
διαχείρισης της μικρομεσαίας εγκλημα
τικότητας.
Βεβαίως, οι λειτουργίες αυτές δεν
μπορούν να επιτελεστούν ανεξάρτητα
από τις γενικότερες στρατηγικές επιλο
γές της αντεγκληματικής πολιτικής που
χαράσσεται σε κεντρικό (κρατικό) επί
πεδο. Η αποκέντρωση των πρωτοβου
λιών δεν μπορεί να είναι συνώνυμο της
αυτονομίας δράσης των ΤοΣΠΕ. Για το
λόγο αυτό, παράλληλα με την ανάπτυξη
οριζοντίων δομών διαμόρφωσης της πο
λιτικής πρόληψης, είναι αναγκαίος ο συ
ντονισμός των διαφόρων προγραμμά
των που θα εφαρμόζονται ανά την Ελ
λάδα, ώστε το Κράτος να παραμένει ο
βασικός φορέας εποπτείας της αντε
γκληματικής πολιτικής. Μια τέτοια προ
οπτική, αφενός δεν θα
συρρίκνω νε
το πεδίο δρα
στηριότητας
και παρέμβα
σης των Το
ΣΠΕ και αφε
τέρου θα διευ
κόλυνε τη συ
νολική χάραξη
των στρατηγι
κών και την ε
φαρμογή των πο
λιτικών καταπο
λέμησης του ε
γκλήματος. Είναι ε
πίσης αναγκαία, για
κάθε οργανωμένη, ο
ρισμένου χρόνου και
π ρ ο γ ρ α μ μ α τισ μ έ ν η
(χρημ α τοδοτούμ ενη)
πρωτοβουλία των Το
ΣΠΕ, η σύναψη ετήσιων
^Συμβάσεων ασφάλειας και
πρόληψης» με το Κράτος,
που θα έχουν ως περιεχόμενο
την ανάληψη από τους Δήμους
τοπικών δράσεων σε συγκεκριμέ
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νους τομείς (π.χ. εξωσχολική βία, κατα
πολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού ο
μάδων πληθυσμού, κακομεταχείριση εκμετάλλευση ανηλίκων, ναρκωτικά
κ.α.). Μία τέτοια προοπτική μπορεί να
εξασφαλίσει τη μόνιμη συνεργασία κε
ντρικών και τοπικών θεσμών πρόληψης,
να ενισχύσει το δημοκρατικό έλεγχο και
λειτουργικό συντονισμό των πρωτοβου
λιών και να ενδυναμώσει το αίσθημα ευ
θύνης και εγρήγορσης απέναντι στα
προβλήματα που ανακύπτουν από την ε
ξέλιξη της εγκληματικότητας. Η ευρω
παϊκή εμπειρία (Γαλλία, Βέλγιο, Αγγλί
α, Ολλανδία) πάνω στο θέμα αυτό απέ
δειξε ότι η συνεργασία των διαφόρων
θεσμών πρόληψης είναι αποτελεσματι
κή, όταν στηρίζεται σε μία συμμετοχική
και πολυπαραγοντική δράση προσαρ
μοσμένη μεν στις τοπικές ιδιαιτερότητες
της εγκληματικότητας, αλλά και εντεταγμένη οργανωτικά σ... ένα συνολικό
σύστημα αντεγκληματικής πολιτικής.
Οι «Συμβάσεις ασφάλειας και πρόλη
ψης» έχουν διπλή διάσταση και αμφίδρομη δράση. Για το Κράτος αποτελούν
ουσιαστικά δείκτες της ποιοτικής, ποσο
τικής και γεωγραφικής κατανομής των
πρωτοβουλιών πρόληψης, οι οποίοι κα
ταδεικνύουν το εύρος, την εξέλιξη κα
θώς και την απήχηση της παρέμβασης
σε τοπικό επίπεδο. Ο συντονισμός και η
διατύπωση κατευθυντηρίων γραμμών α
πό την πλευρά της κεντρικής εξουσίας
προσδίδουν στην αντεγκληματική πολι
τική μεγαλύτερη εσωτερική συνοχή και
διαφάνεια, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητά της. Για τους Δήμους οι
οποίοι καλούνται να παρέμβουν τοπικά,
η αρωγή και η στήριξη του Κράτους α
ποτελεί βασική προϋπόθεση για την
προώθηση εναλλακτικών μέτρων πρό
ληψη? για την υλοποίηση δράσεων, που
τις περισσότερες φορές συνεπάγονται
συγκεκριμένο οικονομικό κόστος. Υπό
το πρίσμα αυτό, οι «Συμβάσεις ασφά
λειας και πρόληψης» θα μπορούσαν να
αποτελέσουν το μοχλό μιας ισόρροπης
και προγραμματισμένης ανάπτυξης των
πολιτικών πρόληψης και παράλληλα να
προσδώσουν σ... αυτές την αναγκαία ο
ρατότητα και αξιοπιστία για την επίτευ
ξη των στόχων τους44.
Συμπερασματικά, θα καταλήγαμε
στην άποψη ότι η σημασία της θέσπισης
των ΤοΣΠΕ έγκειται στην προβολή της
ιδέας της αποκέντρωσης και της συνερ
γασίας ως θεμελιώδους αρχής της συμ-

μετοχικής αντεγκληματικής πολιτικής.
Η διεταιρικότητα εμπεριέχει το στοιχείο
μιας συλλογικής νομιμοποίησης των το
πικών κοινωνιών στην αντιμετώπιση
των σχετικών με την ασφάλεια των πολι
τών προβλημάτων. Επιβάλλει επίσης την
ανάληψη από την πλευρά του Κράτους
των ΟΤΑ και των πολιτών μας κοινής
κοινωνικής ευθύνης τόσο για τη χάραξη
και υλοποίηση όσο και για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών πρόληψης45.
Συνεπάγεται τέλος την αναβάθμιση του
ρόλου του πολίτη και το μετασχηματι
σμό του από απλό αποδέκτη των προ
βλημάτων της εγκληματικότητας σε ε
νεργό υποκείμενο εξεύρεσης λύσεων για
την αντιμετώπισή τους.
Στην ουσία, η επιτυχία του θεσμού των
ΤοΣΠΕ θα αξιολογηθεί στο επίπεδο της
εμπέδωσης της ασφάλειας των πολιτών,
της μείωσης της βλαπτικότητας των αντι
κοινωνικών συμπεριφορών, της προστα
σίας των θυμάτων εγκληματικών πράξε
ων καθώς και σ... αυτό της κοινοτικής
διαχείρισης της εγκληματικότητας.
□
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ΓΕΝΙΚΑ
Σε μια περίοδο που η αποτελεσματικότητα της Αστυνομίας αποτελεί βασι
κή προτεραιότητα της Πολιτείας αλλά
και μόνιμο αίτημα της κοινωνίας μας,
η επιτυχία του έργου του Σώματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την α
πόδοση των εκτελεστικών Υπηρεσιών
και ιδιαίτερα των Αστυνομικών Τμη
μάτων, τα οποία αποτελούν τους πυρή
νες της αστυνομικής δράσης.
Το Αστυνομικό Τμήμα, όπως είναι
σε όλους μας γνωστό, είναι η μόνη α
στυνομική Υπηρεσία που είναι ευρύ
τατα γνωστή στους πολίτες. Αυτή την
Υπηρεσία γνωρίζει ο έλληνας πολίτης
και σ ’ αυτή απευθύνεται όταν έχει α
νάγκη έννομης προστασίας, βοήθειας
και εξυπηρέτησης. Σ ’ αυτή απευθύνε
ται προς αναζήτηση λύσεων για όλα τα
προβλήματα που τον απασχολούν.
Το Αστυνομικό Τμήμα, συνεπώς, ως
μια τέτοια καθοριστικής σημασίας α
στυνομική μονάδα που παρέχει άμεσα
τις υπηρεσίες της στους πολίτες, επι
βάλλεται να έχει απλή, άρτια και ευέ
λικτη οργάνωση, ικανή διοίκηση ε
παρκή στελέχωση και μέσα και ορθο
λογική λειτουργία, προκειμένου να ε
ξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές προ
ϋποθέσεις για την ταχεία και αποτελε
σματική διεκπεραίωση του έργου του
και την ικανοποίηση των εννόμων α
παιτήσεων του πολίτη και των σύγ
χρονων κοινωνικών αναγκών.
Σύμφωνα με τον ισχύον θεσμικό ορ
γανωτικό πλαίσιο, το Αστυνομικό
Τμήμα έχει την απλούστερη μορφή
οργανωτικής πυραμίδας, με την εσω
τερική διάρθρωσή του σε δύο ως τρία
Γ ραφεία, ανάλογα με το είδος και την
έκταση των αρμοδιοτήτων του. Στην
κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται ο
Διοικητής του Τμήματος, ο οποίος συ
νεργάζεται άμεσα με τους προϊσταμέ
νους των Γ ραφείων, μέσω των οποίων
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και καταμερίζει τις εργασίες στο προ
σωπικό της Υπηρεσίας.
Η οργανωτική αυτή δομή καθιστά
ευέλικτη και αποτελεσματική τη λει
τουργία του Τμήματος για την άμεση
επικοινωνία του προσωπικού, τον προ
γραμματισμό των εργασιών, την τα
χεία έκδοση των διαταγών, την παρα
κολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλε
σής τους και βέβαια εξασφαλίζει το
συντονισμό των ενεργειών μεταξύ των
Γραφείων του Τμήματος, καθώς και
την ενότητα της διοίκησης.
Στη σημερινή αστυνομική πραγμα
τικότητα, όπως είναι γνωστό, εμφανί
ζονται πολύμορφα αστυνομικά προ
βλήματα τα οποία δεν είναι δυνατό να
ενταχθούν όλα σε ενιαίες και συγκε
κριμένες διαδικασίες αντιμετώπισης.
Θα πρέπει συνεπώς τα προβλήματα
αυτά να ταξινομούνται ανάλογα με το
είδος και τη σπουδαιότητά τους, να α
ναλύονται τα αίτια που τα προκάλεσαν, να μελετάται ο τρόπος αντιμετώ
πισής τους και να ιεραρχείται και να
μεθοδεύεται η εξέτασή τους ανάλογα
με τη σοβαρότητά τους.
Η αποτελεσματική, όμως, αντιμετώ
πιση των ποικίλων αυτών προβλημά
των εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
την προσωπικότητα, τις ικανότητες
και την εμπειρία του Διοικητή, ο οποί
ος έχει και την ευθύνη της λήψης των
αποφάσεων μέσα στα πλαίσια των
στρατηγικών και τακτικών στόχων
που τίθενται κάθε φορά από το Αρχη
γείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι αποφάσεις αυτές του Διοικητή έ
χουν καθοριστική σημασία για την ε
πίτευξη των επιδιωκομένων στόχων,
ήτοι της αποτελεσματικής αστυνόμευ
σης της περιοχής του, της εμπέδωσης
του αισθήματος ασφάλειας των πολι
τών και της εμπιστοσύνης τους προς
την Αστυνομία και την καλύτερη και
ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη με
την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.
Ο ρόλος συνεπώς του Διοικητή δεν
είναι εύκολος. Και δεν είναι εύκολος
γιατί αφενός μεν δεν επιλέγει αυτός το

Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2001

προσωπικό του και τους συνεργάτες
του και αφετέρου είναι αναγκασμένος
πολλές φορές να εργάζεται και να διοι
κεί κάτω από συνθήκες που δεν δια
μόρφωσε ο ίδιος. Δεν είναι εύκολος ε
πίσης, γιατί το προσωπικό και τα μέσα
που διαθέτει δεν είναι πάντοτε ανάλο
γα με τον όγκο του αστυνομικού έργου
που καλείται να διεκπεραιώσει, με α
ποτέλεσμα να επηρεάζεται η προσπάθειά του για αποδοτικότερη λειτουργί
α του Τμήματος. Ορισμένες φορές, βέ
βαια, οι ελλείψεις αυτές υπερτονίζο
νται και προβάλλονται ως κύρια δι
καιολογία για τη μη ορθολογική λει
τουργία των Υπηρεσιών. Οι ελλείψεις
είναι λίγο-πολύ γνωστές στην ηγεσία
και καταβάλλεται προσπάθεια να αντι
μετωπιστούν στα πλαίσια της επιχειρούμενης, τελευταία αναδιοργάνωσης
των Υπηρεσιών, της ανακατανομής
της οργανικής δύναμης και της απαλ
λαγής των Αστυνομικών Τμημάτων α
πό ορισμένες αρμοδιότητες.
Το γεγονός όμως αυτό, των ελλείψε
ων, δεν καθιστά τελείως άμοιρο ευθυ
νών το Διοικητή, γιατί και με το υπάρχον δυναμικό του έχει τη δυνατότητα,
αλλά και επιβάλλεται να εξετάζει ή να
επιχειρεί την κατάλληλη εκείνη ανα
διάταξη των δυνάμεων και των μέσων
του Αστυνομικού Τμήματος, ώστε να
μπορεί να βελτιώνει την παραγωγικό
τητα και να μετριάζει τις αρνητικές
συνέπειες της ελλιπούς στελέχωσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟ ΙΚΗ ΣΗ Σ
Η ορθολογική λοιπόν και αποδοτική
λειτουργία του Αστυνομικού Τμήμα
τος αποτελεί κατά κύριο λόγο, αντικεί
μενο της διοίκησης. Η διοίκηση περι
λαμβάνει τον προγραμματισμό, τη στε
λέχωση, την καθοδήγηση των εργα
σιών, το συντονισμό, την εποπτεία και
τον έλεγχο για τη διεκπεραίωσή τους.
Α. Προγραμματισμός
Προγραμματισμός σημαίνει έγκαι
ρος καθορισμός από το Διοικητή του
Αστυνομικού Τμήματος της συγκεκρι-

Το Αστυνομικό Τμήμένης τακτικής και προπαρασκευή της
κατάλληλης δράσης για την υλοποίη
ση των εργασιών της Υπηρεσίας, που
πρέπει να γίνουν με βάση τους κείμε
νους κανονισμούς, τις διαταγές των
προϊσταμένων του και τις πληροφορί
ες που διαθέτει. Προγραμματισμός δη
λαδή, με άλλα λόγια, σημαίνει πρό
βλεψη και ικανότητα επιλογής κατάλ
ληλων μεθόδων για την επίτευξη συ
γκεκριμένου αποτελέσματος.
Στα πλαίσια του προγραμματισμού,
λοιπόν, ο διοικητής του Αστυνομικού
Τμήματος οφείλει να καταρτίζει πά
ντοτε ένα πρόγραμμα δράσης με βάση
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
Υπηρεσία του.
Το πρόγραμμα, αυτό στο οποίο πρέ
πει να καταγράφονται συγκεκριμένες
εργασίες που πρέπει να γίνονται στα
πλαίσια της εφαρμογής του για την υ
λοποίηση των στόχων, μπορεί να είναι
είτε ημερήσιο είτε εβδομαδιαίο, ανά
λογα με το μέγεθος και τη διάρκεια
των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπισθούν.
Β. Στελέχωση
Η λειτουργία της στελέχωσης στη
διοίκηση περιλαμβάνει την τοποθέτη
ση των κατάλληλων προσώπων στις
προβλεπόμενες από την οργάνωση θέ
σεις δηλαδή την τοποθέτηση του κα
τάλληλου προσώπου στην κατάλληλη
θέση. Κατάλληλο πρόσωπο είναι εκεί
νο που διαθέτει την επαγγελματική κα
τάρτιση ή τις ειδικές εκείνες γνώσεις
και την εμπειρία για να τοποθετηθεί σε
μια συγκεκριμένη θέση π.χ. του γραμ
ματέα του Τμήματος, του δακτυλογράφου, του χειριστή Η/Υ κ.λπ. Η λει
τουργία αυτή αποτελεί βασικό παρά
γοντα για την επιτυχή εκπλήρωση των
εργασιών του Αστυνομικού Τμήματος,
ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναμικού από το
Διοικητή.
Παρατηρείται, βέβαια, ορισμένες
φορές, το Αστυνομικό Τμήμα να λει
τουργεί κυρίως ως γραφειοκρατική
μονάδα της δημόσιας διοίκησης και ό
χι ως δυναμικό κύτταρο του Αστυνο
μικού Σώματος, όπως θα έπρεπε. Το
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης,
για παράδειγμα, ή η Γραμματεία του
Τμήματος, στελεχώνεται πολλές φορές
από προσωπικό που δεν δικαιολογεί
ται ούτε από την αναλογία των υπαλ
λήλων του σε σχέση με τη συνολική

μα, επιβάλλεται να
έχει απλή, άρτια και
ευέλικτη οργάνω
ση, για την ταχεία
και αποτελεσματική
διεκπεραίωση του
έργου του.
δύναμη του Τμήματος ούτε από την α
νάγκη κατανομής των γραφειακών ερ
γασιών.
Για την εκτέλεση τέτοιων γραφειακών εργασιών και κυρίως για τις θεω
ρήσεις του γνησίου της υπογραφής
του πολίτη, πρέπει να αξιοποιείται κα
τά προτεραιότητα το πολιτικό προσω

πικό, καθώς και το αστυνομικό προ
σωπικό που τυχόν είναι σε κατάσταση
υπηρεσίας γραφείου, προκειμένου να
διευκολύνεται στα κύρια καθήκοντά
του το υπόλοιπο αστυνομικό προσωπι
κό και να διατίθεται σε ουσιαστικές α
στυνομικές εργασίες και κυρίως στο
έργο της αστυνόμευσης.
Επίσης αποκλειστική απασχόληση
σε ορισμένα καθήκοντα (π.χ. αρχειοθέτη, επίδοσης ποινικών δικογράφων,
ελέγχου καταστημάτων κ.λπ.) πρέπει
να ανατίθεται στο προσωπικό μόνο ό
ταν το αντικείμενο που θα χειριστεί α
παιτεί, λόγω της έκτασής του, του ό
γκου του και της ιδιομορφίας του μακρό χρόνο απασχόλησης και ενιαίο, ο
μοιόμορφο, λεπτό και προσεκτικό χει
ρισμό από συγκεκριμένα άτομα που έ
χουν τις ικανότητες υπεύθυνου και α
ποτελεσματικού χειρισμού.
Όμως και στην περίπτωση αυτή θα
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πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το
προσωπικό στο οποίο ανατίθενται κα
θήκοντα αποκλειστικής απασχόλησης
να μην αποκόπτεται επί μακρό διάστη
μα από τις λοιπές εργασίες του Αστυ
νομικού Τμήματος, ούτε να κατοχυρώ
νει την αποκλειστική διάθεσή του στα
καθήκοντα αυτά, ούτως ώστε αφενός
μεν να αποφεύγονται διαμαρτυρίες
του προσωπικού για άνκτη μεταχείρι
ση, αφετέρου δε να δίδεται η δυνατό
τητα στο προσωπικό να αποκτά ευρύ
τερες γνώσεις σε όλα τα υπηρεσιακά
αντικείμενα.
Γ. Καθοδήγηση υφισταμένων
Η καθοδήγηση επιτυγχάνεται κυρί
ως με την έκδοση των διαταγών και ο
δηγιών οι οποίες πρέπει να είναι σύμ
φωνες με τους νόμους και τους κανο
νισμούς της Υπηρεσίας και στα πλαί
σια των αρμοδιοτήτων του Διοικητή
του Αστυνομικού Τμήματος.
Ειδικότερα, ot διαταγές πρέπει να εί
ναι σύννομες, απλές και κατανοητές.
Να είναι απολύτως σαφείς και ακριβείς,
ώστε να μην επιδέχονται αμφισβητή
σεις και παρερμηνείες. Πρέπει να είναι
πλήρεις, ώστε να αποφεύγονται οι ανα
κλήσεις, οι συμπληρώσεις και οι τρο
ποποιήσεις. Το περιεχόμενό τους πρέ
πει να είναι υλοποιήσιμο. Οι παράνο
μες, αυθαίρετες, ασαφείς και μη υλοποιήσιμες διαταγές κλονίζουν την εμπι
στοσύνη του προσωπικού του Αστυνο
μικού Τμήματος προς το Διοικητή.
Στόχος των διαταγών είναι η καθο
δήγηση, δηλαδή η υποβοήθηση του
προσωπικού στην εκτέλεση των εργα

σιών του. Η έκδοση διαταγών προκειμένου να μεταφερθεί η ευθύνη της ε
κτέλεσης των αστυνομικών εργασιών
στους υφιστάμενους δε συνάδει με τη
θέση του διοικητή - αξιωματικού.
Λόγω του μικρού αριθμού του προ
σωπικού του Τμήματος και της αμεσό
τητας της επικοινωνίας του προσωπι
κού αυτού, ο Διοικητής πρέπει να λει
τουργεί κυρίως με προφορικές διατα
γές και οδηγίες. Ο τρόπος που δίδονται
οι διαταγές αυτές επηρεάζει άμεσα και
τον τρόπο δράσης των υφισταμένων
του. Αν ο Διοικητής εξηγήσει με σα
φήνεια αλλά και ευγένεια και πειθώ τις
εργασίες που πρέπει να εκτελέσουν οι
υφιστάμενοί του, είναι βέβαιο ότι οι
τελευταίοι θα τις διεκπεραιώσουν με
πνεύμα προθυμίας και συνειδητής πει
θαρχίας. Αντίθετα, διαταγές που δίδο
νται με τρόπο σκαιό, ασαφή και αόρι
στο δημιουργούν στο προσωπικό διά
θεση αδιαφορίας και απροθυμίας για
εκτέλεση.
Οι εντολές του Διοικητή πρέπει να
μεταβιβάζονται προς τους άμεσα υφι
σταμένους του (προϊσταμένους Γρα
φείων) ή όταν δίνονται απευθείας για
εκτέλεση θα πρέπει να ενημερώνονται
και αυτοί, προκειμένου να μη διασπάται η συνοχή και η πειθαρχία του προ
σωπικού. Ο Διοικητής του Τμήματος
για να λειτουργεί σωστά η Υπηρεσία
του, δεν πρέπει ποτέ να αγνοεί τους ά
μεσους συνεργάτες του.
Δ. Συντονισμός
Ο συντονισμός είναι η εναρμόνιση
των ενεργειών, προκειμένου να επιτευ
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χθεί ο επιδιωκόμενος στόχος, δηλαδή
να εκτελεσθεί πληρέστερα η διαταχθείσα αστυνομική εργασία.
Για να επιτύχει ο συντονισμός πρέπει
να υπάρχει ένας μόνο προϊστάμενος, α
πό τον οποίο να λαμβάνουν εντολές και
οδηγίες οι υφιστάμενοι και έναντι του
οποίου θα είναι υπεύθυνοι. Αν σε μια
Υπηρεσία, υπάρχουν περισσότερα πρό
σωπα που δίνουν εντολές και μάλιστα
αντιφατικές μεταξύ τους, τότε θα δημιουργηθεί σύγχυση και το προσωπικό
δε θα μπορεί να λειτουργήσει.
Ο συντονισμός μπορεί να επιτευχθεί
με προφορικές κυρίως εντολές και ο
δηγίες που δίδονται στη φάση των ερ
γασιών, δηλαδή κατά την άσκηση της
εποπτείας και του ελέγχου.
Ε. Εποπτεία και έλεγχος
Η εποπτεία και ο έλεγχος αποτελούν
απαραίτητα στοιχεία για την άσκηση
της αποτελεσματικής διοίκησης. Σκο
πός τους είναι να διαπιστώσει ο Διοι
κητής;
α) αν οι εργασίες που διέταξε εκτελούνται, όπως καθόρισε με τη διαταγή
του,
β) την αποτελεσματικότητα της τα
κτικής που διέταξε να εφαρμοστεί και
γ) την ικανότητα του προσωπικού
του.
Επίσης, να επισημάνει αδυναμίες
που οφείλονται στη διαδικασία που
σχεδίασε ή σε σφάλματα των υφιστα
μένων του κατά την εκτέλεση των δια
ταγών και να προλάβει ή να διορθώσει
αυτά, τροποποιώντας τις διαδικασίες ή
νουθετώντας το προσωπικό του.
Ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμή
ματος πρέπει να έχει πάντοτε κατά νου
την αρχή ότι εφόσον διατάσσει, πρέπει
να βεβαιώνεται ότι ο διαταγές του εκτελούνται. Η εποπτεία και ο έλεγχος επι
βάλλεται να είναι συνεχής, ώστε το προ
σωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκό
ντων του να αισθάνεται τη στιβαρή πα
ρουσία της διοίκησης και μεγαλύτερη υ
πευθυνότητα για τις ενέργειές του.
Ο τρόπος άσκησης του ελέγχου είναι
θέμα που ανάγεται στη διακριτική του
ευχέρεια και στην προσωπική του
στρατηγική. Η ανάθεση της εποπτείας
και του ελέγχου στους άμεσους συνερ
γάτες του (Υποδιοικητή, Προϊστάμε
νους Γ ραφείων) ή στους λοιπούς βαθ
μοφόρους δεν απαλλάσσει τον ίδιο από
την ευθύνη αυτή.

Η σωστή Διοίκηση,
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ

ΤΟΎ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Η σωστή Διοίκηση, λοιπόν, είναι α
ποδεδειγμένα ο σημαντικότερος παρά
γοντας για την αποδοτική λειτουργία
του Αστυνομικού Τμήματος. Συναρτάται δε πάντοτε, κατά την άσκησή της,
άμεσα με την ύπαρξη ευθυνών αλλά α
ποτελεί παράλληλα και πεδίο καταξί
ωσης και διάκρισης για τον ίδιο τον
διοικούντα.
Επιβάλλεται συνεπώς ο Διοικητής να
έχει ολοκληρωμένη επαγγελματική κα
τάρτιση, βαθιά γνώση του έργου του,
ευρύτερη εγκυκλοπαιδική μόρφωση
και ικανότητα προσαρμογής στις σύγ
χρονες ιδέες και μεθόδους, στο σύγχρο
νο τρόπο δράσης και στους παλμούς
της εποχής του. Η μόρφωση αυτή πρέ
πει να αποκτάται και να διευρύνεται
συνεχώς μέσα από τη μελέτη, την εκ
παίδευση, τη μετεκπαίδευση, καθώς
και από την πείρα και το παράδειγμα
άλλων επιτυχημένων Διοικητών.
Απαραίτητη προϋπόθεση προς την
κατεύθυνση αυτή θα μπορούσε να θε
ωρηθεί και η συγκρότηση επαγγελμα
τικής βιβλιοθήκης με όλα τα επαγγελ
ματικά βιβλία, τους κανονισμούς και
τα εγχειρίδια.
Με όλα τα εφόδια αυτά ο Διοικητής
θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση, επαγγελ
ματική ψυχραιμία, αποφασιστικότητα
και θα αποσπά την εκτίμηση και την ε
μπιστοσύνη των υφισταμένων του.
Αντίθετα η έλλειψη επαρκούς επαγ
γελματικής κατάρτισης θα τον οδηγή
σει σε αδυναμία χειρισμού των υποθέ
σεων και θα τον εκθέσει αργά ή γρή
γορα ενώπιον των υφισταμένων του.

Σ Χ Ε ΣΕ ΙΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Μ Ε ΤΟ Π ΡΟ ΣΩ Π ΙΚΟ
Πέραν από την επαγγελματική κα
τάρτιση και επιμόρφωση του Διοικητή,
σημαντικότατο ρόλο για την αποδοτι
κή και επιτυχή λειτουργία του Αστυνο
μικού Τμήματος έχουν και οι σχέσεις
του Διοικητή με όλο το προσωπικό.
Ο Διοικητής του Τμήματος πρέπει
να γνωρίζει καλά τους υφισταμένους

είναι αποδεδειγμέ
να ο σημαντικότε
ρος παράγοντας για
την αποδοτική λει
τουργία του Αστυ
νομικού Τμήματος.
του, προκειμένου να τους καθοδηγεί
στην εκπλήρωση της αποστολής τους.
Προς την κατεύθυνση αυτή επιβάλλε
ται να συγκαλεί όλο το προσωπικό του
κατά τακτά χρονικά διαστήματα σε
συσκέψεις και συγκεντρώσεις, να συ
ζητά τα υπηρεσιακά προβλήματα, να
εξηγεί την τακτική με την οποία πρέ
πει να αντιμετωπιστούν, να ακούει ά
μεσα τα προβλήματα των υφισταμέ
νων του και να δίδει λύσεις σ’ αυτά.
Πρέπει να χρησιμοποιεί τον καθένα
σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ικανότητες
και την ιδιοσυγκρασία τους, να σέβε
ται την προσωπικότητά τους και να
τους δημιουργεί την ικανοποίηση ότι
τους σέβεται.
Πρέπει να μεταδίδει συνεχώς κα
τευθυντήριες ιδέες στο προσωπικό
του, να το εκπαιδεύει στην πράξη
διαρκώς, να του παραχωρεί αρμοδιό
τητες χειρισμού θεμάτων που δεν εί
ναι σημαντικά και να το ενθαρρύνει
στην ανάληψη πρωτοβουλιών και ευ
θυνών. Με την υποκίνηση αυτή ο
Διοικητής θα πολλαπλασιάσει την ενεργητικότητά του, ενώ αν ασχολείται
με όλα τα μικροζητήματα, θα χάνει
και χρόνο και κύρος, αλλά επί πλέον
θα καταστήσει άβουλους και αδιάφο
ρους τους συνεργάτες του, με αρνητι
κές ίσως συνέπειες για τη δραστηριό
τητα της Υπηρεσίας.
Πρέπει επίσης να αναλαμβάνει ευ
θύνες για τις παραλείψεις των υφιστα
μένων του και κυρίως να μην προσπα
θεί να μετατοπίσει τις δικές του ευθύ
νες σε άλλους και ιδιαίτερα στους υφι
σταμένους του. Με αφορμή τα λάθη ο
φείλει να καλλιεργεί το αίσθημα ευθύ
νης στο προσωπικό της Υπηρεσίας του
και να εμπνέει τη βεβαιότητα ότι δεν
θα τους αφήσει ανυπεράσπιστους σε

περίπτωση άδικων διώξεών τους.
Πρέπει ακόμη να εκδηλώνει το εν
διαφέρον του για τα προ βλήματά τους,
ακόμη και για τις προσωπικές και οι
κογενειακές τους ανάγκες και να κατα
βάλλει κάθε προσπάθεια για την ικα
νοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους
(χορήγηση αδειών, ημερήσιων ανα
παύσεων κ.λπ.).
Πρέπει τέλος να συμπεριφέρεται σε
όλους τους υφισταμένους του με αμεροληψία και δικαιοσύνη και να μην ε
πιδεικνύει ιδιαίτερη εύνοια σε ορισμέ
νους με βάση κριτήρια που δεν έχουν
σχέση με την εργατικότητα και την α
πόδοσή τους.

ΣΥΣ ΤΑ Σ Ε ΙΣ

-

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Π ΡΟ Σ ΤΟ Π ΡΟ ΣΩ Π ΙΚΟ
Όταν ο Διοικητής κρίνει αναγκαίο
να απευθύνει συστάσεις και παρατηρή
σεις στο προσωπικό του για διάφορες
υπηρεσιακές παραλείψεις ή εσφαλμέ
νες ενέργειές του ή ατελή εκτέλεση
των καθηκόντων του, αυτές δεν πρέπει
να έχουν ως σκοπό την ταπείνωση των
υφισταμένων αλλά την επανόρθωση
των λαθών που έγιναν και την πρόλη
ψη των σφαλμάτων που μπορούν να έ
χουν σοβαρές επιπτώσεις.
Οι ενέργειες αυτές, βέβαια, δεν πρέ
πει ποτέ να γίνονται μπροστά σε τρί
τους και ειδικότερα μπροστά σε υφι
στάμενους των ελεγχόμενων, αλλά πά
ντοτε ιδιαίτερα. Σε καμιά περίπτωση
δε οι παρατηρήσεις αυτές δεν πρέπει
να περιέχουν ειρωνεία, σαρκασμό ή
προσβλητικές εκφράσεις, γιατί πληγώ
νουν τον ψυχικό κόσμο του υφιστάμε
νου και προκαλούν σ ’ αυτόν αισθήμα
τα αντιπάθειας και εχθρότητας. Αντί
θετα πρέπει να γίνονται σε ύφος ήρε
μο, σοβαρό, κόσμιο και ευπρεπές και
χωρίς δηκτικές εκφράσεις.
Ποτέ δεν πρέπει ο Διοικητής να δι
στάζει να παρατηρεί τους υφισταμένους
του με το φόβο ότι το γεγονός αυτό μπο
ρεί να μειώσει την απόδοσή τους, γιατί
έτσι θα χάσει τον έλεγχο τους.
Η παρατήρηση που γίνεται με ευθύ
τρόπο για κάποια παράλειψη που ση
μειώθηκε είναι προτιμότερη από μια
κρυμμένη δυσαρέσκεια ή εχθρική
στάση.
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ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Σ Τ Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Καθήκον και ευθύνη του Διοικητή
είναι και η διατήρηση της πειθαρχίας.
Η πειθαρχία αποτελεί αναγκαία
προϋπόθεση για τη διατήρηση της συ
νοχής και της ομαλής και εύρυθμης
λειτουργίας μιας υπηρεσιακής μονά
δας και για την εξασφάλιση της αρμο
νικής συνεργασίας του προσωπικού
της, προς εκπλήρωση της υψηλής απο
στολής του.
Αν συνεπώς, μια Αστυνομική Υπη
ρεσία δεν εμφανίζεται ως ένα ενιαίο
πειθαρχημένο σύνολο, είναι καταδικα
σμένη να αποτύχει.
Για το λόγο αυτό ο Διοικητής, όταν
διαπιστώνει παραπτώματα, έχει υπο
χρέωση να τα ερευνά και να παίρνει ό
λα τα μέτρα που προβλέπονται από
τον Κανονισμό Πειθαρχίας. Αν αδια
φορήσει, σημαίνει ότι αποδέχεται τη
διάπραξη των παραπτωμάτων, την πα
ραβίαση των Κανονισμών και την πα
ράβαση των διαταγών του.
Η επιβολή τιμωρίας δεν είναι δικαί
ωμα του Διοικητή αλλά καθήκον του
και έχει ως σκοπό τη διατήρηση της
πειθαρχίας για την αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας.
Η βεβαίωση των παραπτωμάτων και
η επιβολή των ποινών πρέπει να γίνε
ται με την επιβαλλόμενη ταχύτητα, ό
πως επιτάσσει και ο Κανονισμός, γιατί
διαφορετικά η ποινή χάνει την αξία
της ως συντηρητικού μέσου της πει
θαρχίας.
Κατά την άσκηση της πειθαρχικής ε
ξουσίας ο Διοικητής πρέπει να μη βρί
σκεται υπό το κράτος θυμού ή εκνευρι
σμού, να διέπεται πάντοτε από πνεύμα
αμεροληψίας, αντικειμενικότητας και
δικαιοσύνης και να λαμβάνει υπόψη
του όλους τους παράγοντες που α
σκούν επιρροή στην επιμέτρηση της
ποινής και ειδικότερα την προσωπικό
τητα του ελεγχόμενου αστυνομικού.
Οι φιλότιμοι και οι εργατικοί αστυ
νομικοί που υποπίπτουν για πρώτη φο
ρά σε παράπτωμα πρέπει να αντιμετω
πίζονται με επιείκεια, ενώ αντίθετα οι
αδιάφοροι και οι υπότροποι με την ε
πιβαλλόμενη αυστηρότητα.
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Καθήκον και ευθύ
νη του Διοικητή εί
ναι η διατήρηση της
πειθαρχίας, προϋ
πόθεση για τη συ
νοχή και τη λει
τουργία μιας υπη
ρεσιακής μονάδας

ΗΘΙΚΗ
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Όπως είναι αναγκαία η τιμωρία των
απείθαρχων υφισταμένων για τη συνο
χή και την εύρυθμη λειτουργία της Υ
πηρεσίας, εξίσου αναγκαία θεωρείται
και η επιβράβευση των ικανών, φιλό
τιμων και εργατικών αστυνομικών που
παράγουν αξιέπαινο έργο.
Η επιβράβευση αυτή αποτελεί μια
έμπρακτη αναγνώριση της επαγγελ
ματικής ικανότητας και της υπηρεσια
κής προσφοράς των υφισταμένων.
Την αναγνώριση αυτή την επιδιώκουν
όλοι οι υφιστάμενοι γιατί θέλουν να
ξέρουν τι πιστεύει γι’ αυτούς ο προϊ
στάμενός τους.
Ο δίκαιος έπαινος της επιτυχίας του
υφιστάμενου εξυψώνει το ηθικό του,
τον εμπνέει και τον ενθουσιάζει για
περαιτέρω δράση, αλλά παράλληλα
προκαλεί και ευγενή άμιλλα σε όλο το
προσωπικό.
Αντίθετα, η αδιαφορία για τις επιτυ
χίες και τη σκληρή εργασία αποθαρρύ
νει τους υφιστάμενους και μειώνει το
ζήλο και την εργατικότητά τους.
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ΓΕΝΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ
Ο πολίτης έχει σήμερα αυξημένες
απαιτήσεις έννομης προστασίας,
ποιοτικότερης αστυνόμευσης και τα
χείας εξυπηρέτησής του, όταν επισκέ
πτεται το Αστυνομικό Τμήμα. Οι υπη
ρεσίες που του παρέχονται κρίνονται
καθημερινά από τον πολίτη και παί
ζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρ
φωση της κοινής γνώμης για την αποτελεσματικότητα ή όχι της Αστυνομί
ας.
Το όποιο θετικό ή αρνητικό έργο έ
χει άμεση αντανάκλαση σε ολόκληρο
το Σώμα.
Στο χέρι μας είναι να αναπτύξουμε
καλύτερες συνθήκες συνεργασίας με
τον πολίτη, να ενισχύσουμε την ποιο
τική αστυνόμευση, να εξασφαλίσουμε
στον πολίτη καλύτερες συνθήκες α
σφάλειας και ταχείας εξυπηρέτησης.
Στο χέρι μας είναι να κερδίσουμε
και να διατηρήσουμε την εμπιστοσύ
νη του πολίτη, να διαμορφώσουμε και
να συντηρήσουμε ένα θετικό κλίμα
για την αποτελεσματικότητα των Α
στυνομικών Υπηρεσιών και του Σώ
ματος γενικότερα.
Για να επιτύχουμε σ’ αυτή μας την
προσπάθεια, πρέπει να συλλάβουμε
τα μηνύματα των καιρών και τους
παλμούς της εποχής. Να αναπτύξουμε
στις Υπηρεσίες μας σύγχρονες διευ
θυντικές μεθόδους, να υποκινήσουμε
κατάλληλα όλο το ανθρώπινο δυναμι
κό, να αναπτύξουμε ικανά στελέχη, να
αξιοποιήσουμε όλη την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή, να βελτιώσου
με τις διαδικασίες επικοινωνίας, να
προσεγγίσουμε συστηματικό προ
γραμματισμό έργου και να θέσουμε
συγκεκριμένους στόχους, ώστε να ε
πιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά απο
τελέσματα.
Στην προσπάθεια αυτή, το Αρχηγεί
ο της Ελληνικής Αστυνομίας θα συμπαρίσταται και θα προσβλέπει στα
στελέχη του με εμπιστοσύνη.
□
* Ο Αστυνομικός Διευθυντής Αχιλλέας ΛΑΓΙΟΣ είναι Διευθυντής Οργάνω
σης - Νομοθεσίας του Αρχηγείου της Ελ
ληνικής Αστυνομίας.
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Από το 1975 κοντά σας, με τη μεγαλύτερη ποικιλία
αστυνομικού εξοπλισμού στην Ελλάδα...

Τ σ α ν τά κ ια α π ό κ ρ υ ψ η ς ό π λω ν
Τα φ η μ ι σ μ έ ν α
τσαντάκια μέσ ης
απόκρυψης
οπλισμού
από 7 . 0 0 0 δρχ.

Ε ξ α ρ τ ή σ ε ις

Α λ ε ξ ίσ φ α ιρ α γ ιλέκα

Πλήρης εξάρτηση
από 3 0 . 0 0 0 δρχ.

Ε ξ ε ιδ ικ ε υ μ έ ν ο ς
Ε π ιχ ειρ η σ ια κ ό ς Ε ξο π λ ισ μ ό ς
ράζεί ο νους σας από εξειδικευμενο
2ξοηλιιομ4 αξεσουάρ, πυρομαχιικά και
όπλα των μεγαλύτερων οίκων των
Η.Γ1Α και της Ευρώπης...
.Διαθέτουμε την μεγαλύτερη ποικιλία
από Βήκες, ζώνες, εξαρτήσεις
που υπάρχει στην Ελλάδα,
: την ποιότητα των προϊόντων και τις
ειδικός τιμές στηρίζουμε αστούς
που μας προστατεύουν.
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τους κατ’ εξοχήν τομείς ασκήσεως της
το σύγχρονο διεθνοποιημένο
σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής.
κοινωνικό περιβάλλον το ποι
Παράλληλα προς την κατεύθυνση αυ
νικό δίκαιο, άλλοτε θεωρού
τή, ο άλλοτε ζωτικός πυρήνας της περί
μενο ως το εξόχως εθνικό τμή
εννόμων αγαθών διδασκαλίας - που τον
μα δικαίου, γνωρίζει πλέον μί
απαρτίζουν παραδοσιακά λ.χ. η ζωή, η
α σημαντική ποιοτική μετεξέλιξη. Υπο
τιμή, η σωματική ακεραιότητα, η ελευ
λαμβανόμενο επί αιώνες ως ο κατ’ εξο
θερία του ατόμου κ.ο.κ. - μετατοπίζεται
χήν δικαιικός κατασταλτικός μηχανι
βαθμιαία και τη θέση του καταλαμβά
σμός της κεντρικής κρατικής εξουσίας,
νουν σταθερά κάποια έννομα αγαθά
φαίνεται ότι στις μέρες μας τείνει να
της ολότητας, σχηματοποιούμενα ως
διαδραματίσει έναν διαφορετικό ρόλο.
«οικουμενικά έννομα αγαθά», η ανα
Ειδικότερα:
1.
Η υπερανάπτυξη του προληπτικού - βάθμιση των οποίων εναρμονίζεται
προς τις ανωτέρω περιγραφόμενες, νέες
χειραγωγικού χαρακτήρα ταυ ποινικού
δικαιοπολιτικές επιλογές.
δικαίου, σε βάρος μάλιστα του παραδο
Όμως οι ανωτέρω κατευθυντήριες τά
σιακού κατασταλτικού, σηματοδοτεί
σεις σηματοδοτούν και μία συνακόλου
πλέον μία σταδιακή αναβάθμιση του
θη πορεία αποδόμησης βασικών δογμα
κλασικού του ρόλου και τη συνακόλου
τικών αρχών τόσο στο πεδίο του ουσια
θη αναγωγή του σε όργανο ασκήσεως ά
στικού όσο και σε αυτό του δικονομικσύ
μεσης κοινωνικής πολιτικής.
2.
Η μεταβολή αυτή επιφέρει τη συ ποινικού δικαίου, με την προϊαύσα υποβάθμιση ή και - κάποτε - περιθωριοποί
νακόλουθη «πολιτικοποίηση» του ποι
ηση εκείνων των θεσμικών φραγμών, οι
νικού δικαίου και μία «λειτουργικοποίοποίοι απέρρευσαν από τις φιλελεύθε
ηση» του ευρύτερου κοινωνικού του
ρες κοινωνικές αρχές του δικαιοκρατιρόλου. Τούτο έχει πάλι ως συνέπεια τον
κού ποινικού συστήματος και που για
απεγκλωβισμό του ποινικού δικαίου α
τον λόγο αυτόν έχουν χαρακτήρα εγγυη
πό τον ιστορικό και εγγενή νομικό φορ
τικό των ατομικών δικαιωμάτων, λει
μαλισμό του, με άμεσο επακόλουθο την
τουργούν δε αποτρεπτικά για την επιδί
επίταση του «συμβολικού» του ρόλου:
ωξη στόχων αλλοτρίων, δηλαδή προεξετο ποινικό δίκαιο από ultima ratio καθί
χόντως ευρύτερου κοινωνικοπολιτικού
σταται prima ή και συχνά sola ratio του
προσανατολισμού μέσα από τη χρήση
δικαιικσύ συστήματος.
3.
Στο πλαίσιο αυτό παρατηρείται του ποινικού δικαίου.
Υπό το πρίσμα αυτό παρατηρείται
και κάποιος σαφής αναπροσανατολισυναφώς ότι μεταρρυθμίσεις στο χώρο
σμός των πεδίων κύριας επενέργειας
του συστήματος απονομής ποινικής δι
του ποινικού δικαίου σήμερα: γενετική
καιοσύνης με επίκληση στις αρχές του
τεχνολογία, προστασία περιβάλλοντος,
κράτους δικαίου εμφανίζεται πλέον ό
εγκλήματα περί το διαδίκτυο, ναρκωτι
λο και σπανιότερα τα τελευταία χρόνια.
κά, οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά,
Αντιθέτους, πυκνώνουν λ.χ. στο στάδιο
τρομοκρατία κ.ά., είναι κάποιοι από
της ποινικής προανακριτικής διαδικα
σίας φαινόμενα νέων δυνατοτήτων ευT0U
ρείας παρέμβασης στον «ιδιωτικό» χώ
Ν ικολάου Γ. Δ Η Μ Η ΤΡ Α ΤΟ Υ
ρο του ατόμου: διεύρυνση των δυνατο
Διδάκτορας Νομικής Πανεπιστημίου Μονάχου,
τήτων παρακολούθησης της τηλεφωνι
Καθηγητή Ποινικών Επιστημών
κής επικοινωνίας, μακροχρόνια παρα
στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
κολούθηση υπόπτων, καλυμμένη έρευ
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να, ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχεί
ων και ατομικών δεδομένων, οπτική
και ακουστική διείσδυση σε ιδιωτικές
κατοικίες, ευρεία επέκταση - έστω και
ακούσια προφανώς - των μεθόδων αυ
τών αναφορικά και προς τρίτα, άσχετα
άτομα κ,ο.κ.
Ανάλογη κατεύθυνση παρατηρείται
πλέον στο πεδίο χάραξης αντεγκλημα
τικής πολιτικής, καθώς και στη διδα
σκαλία περί σκοπών της ποινής. Έτσι,
πλην των ανωτέρω επισημάνσεων, χα
ρακτηριστική είναι εδώ και η ακόλουθη
διαπίστωση: Ενώ η κλασική περί ποι
νής θεωρία της γενικής πρόληψης ανά
γει - από την εποχή ήδη του Feuerbach
- την επενέργεια της απειλής και της έκτισης της ποινής στην αρνητική, δη
λαδή «εκφοβιστική», λειτουργία της σε
σχέση με αυτούς που εν δυνάμει θα
μπορούσαν να εγκληματήσουν, η υποστηριζόμενη σήμερα σύγχρονη θεωρία
περί «θετικής γενικής πρόληψης» απο
σκοπεί στη μακροπρόθεσμη σταθερο
ποιητική, δηλαδή «θετική», εμπέδωση
εμπιστοσύνης όλων των πολιτών στο αδιατάρακτο της ποινικής έννομης τά
ξης. Μέσα από την κατεύθυνση όμως
αυτή το σύστημα ποινικής θεωρίας λει
τουργεί περισσότερο σε σχέση με ένα
συμβολικό παρά με ένα εμπειρικό υπό
βαθρο επιβεβαίωσης ή και κριτικής της
πράγματι παρατηρουμένης προληπτι
κής επενέργειας της ποινής.
Τα προβλήματα δογματικής αποδό
μησης του ποινικού δικαιικού συστή
ματος που επεσημάνθησαν ανωτέρω γί
νονται στην πράξη εμφανή στο πλαίσιο
του περίφημου πλέον, ήδη δημοσιευθέντος, Corpus Juris ποινικών διατάξεων
για την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένω
σης. Έτσι, πέραν από τα προβλήματα
μη συμβατότητας ουσιωδών διατάξεων
του Corpus Juris με τις επιμέρους συ
νταγματικές δικαιικές τάξεις των κρα-

τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ζητήματα ουσιαστικής δυσαρμονίας ε
πιμέρους ρυθμίσεων αυτού προς θεμε
λιώδεις αρχές της ποινικής δογματικής
διδασκαλίας προκύπτουν διάσπαρτα
στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεών
του. Μία εμπεριστατωμένη ανάλυση
του περιεχομένου των διατάξεων αυτών
καταδεικνύει σαφή απόκλιση των προβλεπομένων ρυθμίσεων από τις αρχές
της ενοχής αλλά και της αναλογικότητας, με την εξίσωση της ποινικής απαξί
ας μεταξύ δόλου και αμέλειας στο έ
γκλημα της απάτης, την αρχή της ανα
γκαιότητας και αναλογικότητας, με την
τυποποίηση της παράλειψης παροχής
πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές, η ο
ποία εξισώνεται με την απάτη, την αρχή
της ενοχής και την έννοια της «πράξεως», με την αυτοτελή ποινικοποίηση
της δραστηριότητας νομικών προσώ
πων κ.ά. Και όλο αυτό βέβαια το νομο
θετικό πλαίσιο εμφανίζεται να λειτουρ
γεί στα όρια ενός πεδίου επενέργειας,
δηλαδή του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου,
στον οποίον δεν υφίσταται - προς το πα
ρόν τουλάχιστον - ενιαία πολιτειακή ε
ξουσία με αυτόνομο και δημοκρατικά
θεσμοποιημένο πλαίσιο τυποποίησης
του ποινικού φαινομένου στο σύνολό
του.
Οι ανωτέρω ενδεικτικές επισημάν
σεις καθιστούν σαφές το γεγονός, ότι η
διαγραφόμενη νέα παγκόσμια κοινωνι
κή και πολιτική πραγματικότητα πιέζει
προς την κατεύθυνση της αναδόμησης
των επιμέρους εθνικών ποινικών δικαιικών συστημάτων. Ωστόσο, στην πο
ρεία αυτή ελλοχεύουν δύο κρίσιμα και
μη παραβλέψιμα ενδεχόμενα:
α) Το πρώτο μορφοποιεί ο κίνδυνος
που έγκειται στη διαπίστωση, ότι η
προϊούσα μετεξέλιξη του εθνικού κρά
τους και η βαθμαία εκχώρηση δικαιικών αρμοδιοτήτων σε υπερεθνικές δο
μές εξουσίας, όπως είναι η Ευρωπαϊκή
Ένωση, θέτουν και πάλι μετ’ επιτάσεως
το γνωστό ζήτημα του ελλείμματος δη
μοκρατικής νομιμοποίησης στο επίπε
δο της νομοθετικής λειτουργίας της ευρωπαϊκής-κοινοτικής βαθμίδας εξουσί
ας. Τον οικείο προβληματισμό επιτείνει
μάλιστα η παρατήρηση ότι στο πρώτο
παραχθέν σχετικό σχέδιο προς έναν ε
νιαίο ευρωπαϊκό ποινικό κώδικα, δηλα
δή το Corpus Juris, είναι έκδηλη η πρό
ταξη της προστασίας των οικονομικών

στόχων και συμφερόντων της Ευρωπα
ϊκής Ένωσης και λιγότερο δυστυχώς
εμφανής η προσήλωση στις κλασικές
δογματικές και δικαιοκρατικές αξίες
του ενιαίου ανθρωποκεντρικού δικαιικού μας πολιτισμού. Την ίδια τέλος α
νησυχία επιτείνει και σε παγκόσμιο επί
πεδο το πρόβλημα επιλεκτικής άσκη

Τα προβλήματα δογματικής αποδόμησης του ποινικού δικαιικού συστήματος γίνονται
στην πράξη εμφανή στο πλαί
σιο του περίφημου πλέον, ήδη
δημοσιευθέντος,
ποινικών διατάξεων
για την προστασία των οικο
νομικών συμφερόντων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Juris.

Corpus

σης ποινικής καταστολής στο πλαίσιο
αρμοδιότητας του ιδρυόμενου πλέον
διεθνούς ποινικού δικαστηρίου αλλά
και τα φαινόμενα πολιτικών επεμβάσε
ων σε τρίτες χώρες, με άξονα αναφοράς
το διεθνές ποινικό δίκαιο, ανάλογα με
τις εκάστοτε συμβατικές παγκόσμιες ι
σορροπίες δυνάμεων.
β) Το δεύτερο ενδεχόμενο συναρτάται με τη διαπίστωση, ότι ορισμέ
νες δικαιοπολιτικές επιλογές, οι οποί
ες, ας σημειωθεί, έχουν ήδη μερικώς
ή ολικώς de facto θεσμοθετηθεί ή
δρομολογηθεί, δεν είναι δυνατόν να
νομιμοποιηθούν, παρεκτός εάν συν
δεθούν με θεμελιακή αναδιάρθρωση
ακρογωνιαίων αρχών του ποινικού
δογματικού μας οικοδομήματος.

Οι ανωτέρω κατατεθείσες σκέψεις
καταδεικνύουν την προϊούσα μετεξέλι
ξη, η οποία συντελείται στο εννοιολογικό, δογματικό αλλά και ιδεολογικό υ
πόβαθρο του σύγχρονου ποινικού δικαιικού συστήματος. Πρόκειται στην
πραγματικότητα για την πορεία προς τη
δικαιική παγκοσμιοποίηση, μία πορεία
προφανώς ιστορικά ανεπίστρεπτη. Ω
στόσο, στο πλαίσιο της παγκόσμιας αλ
λά και ευρωπαϊκής θεσμικής αναδόμη
σης δεν επέρχονται μόνον βαθύτατες
αλλαγές στα επιμέρους κανονιστικά
συστήματα δικαιικής λειτουργίας. Το
μείζον εδώ συνίσταται στην εξαρχής
διακύβευση του πρωτογενούς κοινωνι
κού ρόλου του ποινικού συστήματος που δημιούργησε το ιστορικό έθνοςκράτος - με τη διττή αποστολή του: την
προστατευτική για τις αναγνωρισμένες
δικαιικές αξίες αφενός, αλλά και την
εγγυητική για τις ανθρώπινες ελευθερί
ες αφετέρου. Έτσι, η υψηλή κοινωνική
ανθρωποκεντρική αποστολή του φιλε
λεύθερου ποινικού συστήματος δεν επι
δέχεται έκπτωση στο πλαίσιο οποιουδήποτε στόχου πολιτικής ή οικονομικής ο
λοκλήρωσης. Ταυτόχρονα, η πορεία με
τεξέλιξης αλλά και διεθνοποίησης του
δικαίου συνιστά και μία πρόκληση για
ανανέωση των όρων λειτουργίας του
ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού
συστήματος. Αλλωστε, κάθε ανανέωση
ή και αναγέννηση δικαίου συντελείται
κατ’ εξοχήν σε εποχές κρίσεως. Εποχές,
όπως η σημερινή, όπου η επιστημονική
και εν γένει διανόηση καλείται να παίξει
ρόλο πνευματικής εμπροσθοφυλακής.
Αυτής της πνευματικής διανόησης ευ
θύνη είναι ο αγώνας για διατήρηση των
ανθρωπιστικών πολιτιστικών και δικαιικών παραδόσεων και στο νέο διαμορφούμενο παγκόσμιο κοινωνικό τοπίο.
Υπό αυτές άλλωστε τις νέες συνθήκες
κοινωνικής ζωής η ανθρωπιστικά προ
σανατολισμένη δικαιική σκέψη καλεί
ται να πραγματώσει αυτό που στην ευ
ρωπαϊκή παράδοση ήδη από την εποχή
της πλατωνικής φιλοσοφίας ορίζεται ως
αίτημα για να εδραιωθεί η «πόλις της δι
καιοσύνης».
□
* Το κείμενο αποτελεί παρέμβαση τον
γράφσντος στο 2ο Διεθνές Συνέδριο της
Ένωσης Ελλήνων Ποινιχολόγων, το ο
ποίο έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 26-28
Μαϊον 2000, με γενικό θέμα: «Το Ποινι
κό Δίκαιο στο Νέο Διεθνές Περιβάλλον».
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Η λήψη κρίσιμων αποφάσεων κάτω από ψυχολογική πίεση
(stress) σε τομείς όπως οι πυρηνικοί αντιδραστήρες,
οι ένοπλες δυνάμεις, κ.α. μελετάται στην παρούσα εργασία.
Σε θεω ρητική προσέγγιση, η λήψη αποφάσεων αναλύεται
στους πρωταρχικούς παράγοντες που την επηρεάζουν και
μελετάται η επίδραση της ψυχολογικής πίεσης στους
παράγοντες αυτούς. Σ ε πρακτική προσέγγιση περιγράφονται
βασικά συμπεράσματα της μηχανικής ψυχολογίας και
ανθρώπινης απόδοσης, όπως και αποτελέσματα από το
ερευνητικό πρόγραμμαΤΑϋΜ υθ (Tactical Decision Making
Under Stress) του Ναυτικού των Η.Π.Α.
Τέλος γίνονται προτάσεις για περαιτέρω θεω ρ ητικές και
πρακτικές μ ελέτες και έρ ευνες επί του θέματος.

1. Θεωρητική
προσέγγιση του θέματος
1.1. Ορισμοί εννοιών
Απόφαση, νοούμε την επιλογή μιας
εκ των λύσεων ενός προβλήματος.
Τούτο περιλαμβάνει και την ειδική πε
ρίπτωση να παραμείνουμε στην κατά
σταση όπου στο πρόβλημα δεν έχει
βρεθεί ακόμα λύση.
Κρίσιμη απόφαση, είναι μία από
φαση που τα αποτελέσματα της είναι
ζωτικά για το μέλλον του οργανισμού
(άνθρωπος, σύστημα επιχείρηση, κρά
τος κ.λπ.).
Βέλτιστη λήψη κρίσιμης απόφα
σης, είναι η διαδικασία λήψης μιας
κρίσιμης απόφασης, όπου μεγιστο
ποιείται η πιθανότητα επιτυχίας του
συνόλου των στόχων που έχουμε θέ
σει, ενώ ταυτόχρονα πληρούνται οι εκάστοτε χωρο-χρονικοί περιορισμοί
T0U
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του προβλήματος.
Ψυχολογική πίεση (stress), είναι η
επίδραση στο άτομο ενός συνόλου πα
ραγόντων, εξατομικευμένων για κάθε
άνθρωπο, που υποβαθμίζουν την λει
τουργία της ανθρώπινης νόησης, την
επεξεργασία των πληροφοριών από
τον ανθρώπινο εγκέφαλο και την ψυ
χοσωματική υγεία του ατόμου.
Νοημοσύνη, νοούμε τη διαδικασία
λύσεως προβλημάτων (επιστημονικά,
στρατιωτικά, κ.λπ.) και/ή τη μη τυχαί
α επιλογή μιας βέλτιστης (optimum) ε
πιλογής σε πρόβλημα αποφάσεως με
τη χρήση ενός αλγορίθμου, ο οποίος
περιλαμβάνει λογικές διαδικασίες σαν
την επαναληπτική διαδικασία των ε
ρωτήσεων {Γιατί;, Διότι..., έχει έν
νοια;} για τις αιτίες που πρέπει να κα
τανοηθούν1& 2.
Πολιτική, νοούμε τις γενικές κα
τευθύνσεις, που καθορίζουν την ευρύ
τητα των παραμέτρων εντός των οποί
ων τα μέλη του οργανισμού αναμένε
ται να δραστηριοποιούνται για την εκ
πλήρωση των στόχων του οργανι
σμού3.

Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιανουάριος/Φεβρουόριος 2001

Στρατηγική, νοούμε το σχεδιασμό
δράσεων για να επιτευχθούν ορισμέ
νοι στόχοι, μαζί με ένα σύστημα μέ
τρων για να εκτιμάται η απόδοση επιτεύξεως των στόχων.
Τακτική, νοούμε τη μέθοδο εκτελέσεως ορισμένων δράσεων, που προβλέπονται από τη στρατηγική για την
επίτευξη ορισμένων στόχων, μαζί με
ένα σύστημα μετρήσεων για να εκτιμάται η αποδοτικότητα επιτεύξεως
των στόχων.
Παρόρμηση (motivation), νοούμε
τα κίνητρα και αμοιβές κινήτρων, που
υπάρχουν εσωτερικά στο άτομο ή/και
δίδονται εξωτερικά από το περιβάλλον
(π.χ. άλλους ανθρώπους, Μέσα Μαζι
κής Επικοινωνίας, κ.λπ.) για την εκτέ
λεση ενός συνόλου δράσεων.
Προσόντα εργασίας (qualifica
tions), είναι οι διανοητικές (νοημοσύ
νη, γνώσεις, κ.α.) και ψυχοσωματικές
ικανότητες του ατόμου που απαιτού
νται για την εκτέλεση της συγκεκριμέ
νης εργασίας.
Νοήμων πληροφόρηση (Intel
ligence of information), είναι δεδομέ
να και πληροφορίες κατάλληλα επε
ξεργασμένες για την πληροφόρηση
των ανθρώπων που λαμβάνουν απο
φάσεις4.
1.2.
Αναλυτική προσέγγιση του
θέματος: Προσδιορισμός των παρα
γόντων που συμβάλλουν στη βελτι
στοποίηση (optimization) για λήψη
κρίσιμων αποφάσεων κάτω από ψυ
χολογική πίεση.
Ιεραρχικά οι πολιτικές αποφάσεις
προκαλούν στρατηγικές αποφάσεις
και αυτές με τη σειρά τους αποφάσεις
τακτικής. Οι πολιτικές αποφάσεις
λαμβάνουν υπό σκέψη τη γενική άπο
ψη (global view) των παραγόντων που
επιδρούν στο σύστημα διοίκησης του
οργανισμού (π.χ. Κράτος, εμπορική ε
ταιρεία, κ.λπ.).
Οι στρατηγικές αποφάσεις, αποτε
λούν συνέχεια των πολιτικών αποφά-
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σεων, αλλά επικεντρώνονται σε συ
γκεκριμένο τομέα παραγόντων που ε
πιδρούν στον οργανισμό (π.χ. στρατη
γική πολέμου, στρατηγική έρευνας,
κ.λπ.). Οι αποφάσεις τακτικής ασχο
λούνται με ένα πολύ περιορισμένο σύ
νολο παραγόντων που επιδρούν στον
οργανισμό (π.χ. τοπική μάχη, συγκε
κριμένη διπλωματική συνάντηση,
κ.λπ.).
Συνεπώς, ο χωρο-χρονικός ορίζο
ντας και το πλήθος παραμέτρων των
δράσεων περιορίζονται καθώς μετακινούμεθα από το πεδίο της πολιτικής
στο πεδίο της στρατηγικής και μετά
στο πεδίο της τακτικής. Από τα παρα
πάνω συνάγεται ότι διαφορετικές προ
σεγγίσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται
για τη βελτιστοποίηση της λήψεως
κρίσιμων αποφάσεων κάτω από ψυχο
λογική πίεση ανάλογα με την κατηγο
ρία της απόφασης (πολιτική, στρατη
γική, τακτική). Επίσης, όπως είναι ευ
ρέως γνωστό (π.χ. [5], [12], [13]), η
νοημοσύνη δράσεως της τακτικής εί
ναι αρκετά διαφορετική από τη νοημο
σύνη σχεδιασμού της στρατηγικής.
Τούτο έχει ως συνέπεια π.χ. άριστοι
μαχητές της τακτικής (δράσεως) να αποδεικνύονται κακοί στρατηγοί (του

περιβάλλον, εφόδια, κ.λπ.), περιβαλ
λοντικές συνθήκες και ανθρώπινους
παράγοντες (όπως η νοημοσύνη, γνώ
σεις, εμπειρία, αντιληπτική ικανότητα
{π.χ. επιλογή των ουσιαστικών πληρο
φοριών με φιλτράρισμα των περιβαλ
λοντικών πληροφοριών, διάκριση θο
ρύβου και παρεμβολών στις πληροφο
ρίες, κ.λπ.}) και την ψυχοσωματική
κατάσταση του ατόμου (ψυχολογία,
φυσιολογία). Εάν θεωρήσουμε δεδο
μένη την κατάσταση φυσιολογίας για
το άτομο (αν και η παθολογική φυσιο
λογία είναι ένας παράγοντας ψυχολο
γικής πίεσης στο άτομο), τότε η ψυχο
λογία του ατόμου επηρεάζεται από την

Α) Σε όλες τις κατηγορίες αποφάσε
ων ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο
θεμελιώδης πρώτος παράγοντας (νοη
μοσύνη, γνώσεις, ικανότητες) για επι
τυχείς αποφάσεις.
Β) Στο επίπεδο των πολιτικών απο
φάσεων, η ικανότητα συσχετίσεως
των πληροφοριών, για να προκόψει η
γενική εικόνα (global view) από τη νοήμονα πληροφόρηση (συλλογή, ανά
λυση και διανομή των σχετικών πλη
ροφοριών), με ευελιξία σχεδίων και έ
γκαιρη προειδοποίηση και προνοητικότητα μαζί με εναλλακτικά σενάρια
μεσο-μακροχρονίων σχεδιασμών με
τη σωστή χωρο-χρονική προτεραιότη
τα και με συστήματα αναδράσεως
(feedback) πληροφοριών και την κα
τάλληλη παρακίνηση (motivation), εί
ναι θεμελιώδης για την επιτυχία.
Γ) Στο επίπεδο των στρατηγικών α
ποφάσεων, η νοήμων πληροφόρηση
σε συνδυασμό με την νοήμονα κατα
σκευή σχεδίων και τη νοημοσύνη μαζί
με την ευρεία αντιληπτική ικανότητα
και τις γνώσεις των αποφασιζόντων,
καθώς και με την ικανότητά τους για
λύση περίπλοκων προβλημάτων με
ευελιξία σκέψεως και την ικανότητα ε
κτίμησης της επιτυχούς εφαρμογής

Στρεσογόνοι παράγοντες Αμεσοι (π.χ. δονήσεις), έμμεσοι (ψυχολογική διέγερση), φαινομενολογική εμπειρία,
κακή διοίκηση, κατάθλιψη & άλλες ψυχολογικές επιρροές, αδικίες κ.λπ.

Είσοδοι
(πληροφορίες, περιβαλλοντικές
αισθήσεις, θόρυβοι πληροφοριών, κ.α.)

Ανθρώπινη
επεξεργασία
πληροφοριών

Έξοδοι
και απόδοση
Εικ. 1

σχεδιασμού), όπως και άριστοι επι
στήμονες στη λύση προβλημάτων να
αποδεικνύονται κακοί υπαξιωματικοί
τακτικής (δράσεως) αλλά άριστοι α
ξιωματικοί λήψεως αποφάσεων για ε
πίλυση προβλημάτων και σχεδίασμά.
Εφ’ όσον η λήψη αποφάσεων ανά
γεται σε λύση προβλήματος (-ων), η
ορθότητά τους εξαρτάται από τη γενι
κή πληροφόρηση, τα διαθέσιμα μέσα
(όπως διαθέσιμος χρόνος, εργονομικό

προσωπικότητα του (π.χ. τέστ προσω
πικότητας Myers Briggs Type Indicatop MBTI, Diplomatic Intelligence,
Strategic, Tactical Intelligence, Logis
tic Intelligence5), από την ψυχολογική
πίεση που ασκείται χωρο-χρονικά και
την εμπειρία του.
Από τα παραπάνω και τη γενική
γνώση στο θέμα, προκύπτουν σε γενι
κές γραμμές:

της απόφασης με συστήματα αποτελε
σματικής αναδράσεως πληροφοριών
με τη σωστή ιεραρχία προτεραιοτήτων
χωρο-χρονικά και σωστή εκτίμηση
του θορύβου στην πληροφόρηση (παραπλάνηση, άσχετα γεγονότα, κ.λπ.),
και τέλος σε συνδυασμό με την ικανό
τητα συνεργασίας υπό την έννοια της
λογικής δημοκρατίας6, είναι θεμελιώ
δεις παράγοντες επιτυχίας.
Δ) Στο επίπεδο των αποφάσεων τα-
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κτικής, η νοήμων πληροφόρηση, η
νοημοσύνη, οι γνώσεις και η εκπαί
δευση σε ασκήσεις, μαζί με την αντι
ληπτική ικανότητα του ατόμου και τη
σωστή εκτίμηση της κατάστασης και
την ικανότητά του να βρίσκει γρήγορα
τη βέλτιστη (optimum) χωρο-χρονικά
λύση στα προβλήματα της κατάστα
σης και να προβλέπει και να επηρεάζει
με προνοητικότητα και ευελιξία μελ
λοντικές καταστάσεις με το σωστό συ
ντονισμό δράσεων και τη σωστή πα-

- Οι γνώσεις και η λειτουργία της
μνήμης ομοίως, υποβαθμίζονται από
την ψυχολογική πίεση λόγω αρνητικής
επιρροής στη διαδικασία ανάκλησης
πληροφοριών, όταν γίνεται ενσυνείδη
τη προσπάθεια (και όχι αντανακλαστι
κά) μέσω π.χ. λογικών συσχετίσεων.
Όμως όταν η εμπειρία (π.χ. μετά από
ασκήσεις) έχει αυτοματοποιηθεί (σύμ
φωνα με τη θεωρία των συσχετισμέ
νων αντανακλαστικών του Καθηγητή
Ιβάν Παβλώφ), τότε η επίδραση της

Απόδοση
έργον i

---------------^ Επίπεδο
ψυχολογικής διέγερσης

ρόρμηση (motivation) είναι θεμελιώ
δεις παράγοντες για την επιτυχία.
Όταν κρίσιμες αποφάσεις πρέπει να
ληφθούν, ο άνθρωπος χρησιμοποιεί
τον κεντρικό δρόμο επεξεργασίας των
πληροφοριών", δηλαδή τη λογική του,
εφ’ όσον υπάρχει διαθέσιμος χρόνος
για να σκεφθεί9, αλλιώτικα, εάν ο χρό
νος δεν είναι επαρκής για βαθιά σκέψη
χρησιμοποιεί από την εμπειρία του υ
πάρχοντα πρότυπα λύσεως προβλημά
των με αντανακλαστική συμπεριφορά.
Στην περίπτωση λήψεως κρίσιμων
αποφάσεων υπό ψυχολογική πίεση α
πό τη βιβλιογραφία και τη λογική
προκύπτει ότι:
- Η νοημοσύνη, ως ικανότητα λύσεως
προβλημάτων επηρεάζεται αρνητικά α
πό την ψυχολογική πίεση, διότι η ψυχο
λογική πίεση υποβαθμίζει τη διαδικασί
α επεξεργασίας πληροφοριών και τη
διανόηση όπως φαίνεται στην εικ. 1.
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ψυχολογικής πίεσης είναι αρκετά μι
κρή. Σε μελέτες σε στρατιώτες κάτω
από ψυχολογική πίεση, παρατηρήθηκε
σημαντική ελάττωση της συντόμου
μνήμης (short memory), ενώ δεν πα
ρουσιάστηκε σημαντική επίδραση στη
μακρού χρόνου μνήμη (long term
memory)7. Συνεπώς, λογικές αποφά
σεις τακτικής, που πρέπει να ληφθούν
σε ελάχιστο χρόνο, μπορούν να επηρε
αστούν από την ψυχολογική πίεση, ε
νώ για αποφάσεις στρατηγικής, που
πρέπει να είναι λογικές, υπάρχει χρό
νος για τη χρήση της μακρού χρόνου
μνήμης και λογικών συσχετισμών και
έτσι επηρεάζονται πολύ λιγότερο από
την ψυχολογική πίεση από ό,τι οι απο
φάσεις τακτικής.
- Η αντιληπτική ικανότητα του ατό
μου περιορίζεται όταν ασκείται ψυχο
λογική πίεση, αλλά άτομα, που κάνουν
κεντρική χωρο-ανίχνευση, επηρεάζο
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νται λιγότερο από άτομα που κάνουν
περιφερειακή χωρο-ανίχνευση (π.χ.
πιλότοι αεροπλάνων, κ.α.)7.
Εντούτοις είναι δυνατόν η ψυχολο
γική πίεση να προκαλέσει αύξηση της
απόδοσης του εκτελουμένου έργου ε
άν απαιτείται αυξημένη προσοχή7.
Ο Houston, το 1969, υποδεικνύει ότι
το στένεμα του εύρους της προσοχής
λόγω ψυχολογικής πίεσης δεν ορίζεται
απλώς ως ελάττωση της χωρικής πε
ριοχής που ασκείται η προσοχή, ώστε
τα περιφερειακά σήματα να φιλτράρο
νται, αλλά μάλλον πρέπει να οριστεί
σαν υποκειμενική σπουδαιότητα ή
προτεραιότητα που ασκείται η προσο
χή. Η απόδοση των εργασιών που α
παιτούν μεγαλύτερη υποκειμενική
προτεραιότητα, παραμένει ανεπηρέα
στη ή ίσως αυξάνει λόγω διέγερσης, ό
ταν ασκείται ψυχολογική πίεση, ενώ τα
μικρότερης υποκειμενικής προτεραιό
τητας έργα φιλτράρονται. Αυτό το φαι
νόμενο του περιορισμού και φιλτραρί
σματος της αντίληψης, δημιουργεί πό
λωση στη λήψη αποφάσεων7.
Η τάση της ψυχολογικής πίεσης να
προκαλεί αλλαγή της απόδοσης, από
εργασία που γίνεται με ακρίβεια σε
γρήγορη εργασία αλλά με σφάλματα,
παρουσιάστηκε στο πυρηνικό ατύχη
μα του Three Miles Island, Η.Π.Α., το
1979, όταν οι χειριστές του πυρηνικού
σταθμού σταμάτησαν λανθασμένα μια
αυτόματη λειτουργία λόγω βιασύνης,
με καταστροφικά αποτελέσματα. Για
να αντιμετωπιστεί αυτή η τάση του
λάθους της βιασύνης κάτω υπό ψυχο
λογική πίεση, στα πυρηνικά εργοστά
σια απαιτούν από το προσωπικό να
μην κάνουν καμία φυσική ενέργεια για
ελάχιστο διάστημα μετά το άκουσμα
του συναγερμού.
Η ψυχολογική πίεση επηρεάζει την
απόδοση της εργασίας σύμφωνα με
τον νόμο του Yerkes-Dodson7 όπως
φαίνεται στην εικ. 2.
Συνεπώς πρέπει να επιδιώκεται η
βέλτιστη (optimum) ψυχολογική διέ
γερση όταν γίνεται ένα έργο.

2. Πρακτικά ouungpoouoT o
από σχετικές έρευνες
2.1. Από την εργασία του αρθρογράφου7 προκύπτει ότι:
Η χρησιμοποίηση επιστημόνων σε

I
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λύση προβλημάτων, μετά από σχετική
εκπαίδευση στον τομέα εργασίας που
τους ανατίθεται, είναι διεθνώς η καλύ
τερη λύση για τη μεγιστοποίηση επιτυ
χίας σε πολιτικές και στρατηγικές απο
φάσεις. Η επίδραση της ψυχολογικής
πίεσης σ’ αυτούς μπορεί να μειωθεί με
σχετική εκπαίδευση. Στον τομέα απο
φάσεων τακτικής πάλι, η ικανότητα
λύσεως προβλημάτων είναι ο πρώτος
σε σημαντικότητα παράγοντας επιτυ
χούς αποφάσεως. Η επιστημονική εκ
παίδευση είναι σημαντική στην κατα-

ες ανάγκης πρέπει να υπάρχουν on
line και όχι μόνο στα χαρτιά, σε ξεκά
θαρη και απλή γλώσσα. Οι εντολές
διαδικασίας πρέπει να δίνονται με κά
ποιο πλεονασμό, με εκτύπωση και φω
νή για αύξηση της αξιοπιστίας, και να
επιβεβαιώνονται πλήρως και όχι μερι
2.2.
Από μελέτες που έχουν γίνει κώς. Επίσης, πρέπει να αποφεύγονται
στον τομέα της Μηχανικής ψυχολο
συντμήσεις, που προκαλούν σύγχυση
και κάτω από ψυχολογική πίεση και
γίας και ανθρώπινης απόδοσης
(Engineering psychology & Human
έλλειψη χρόνου να δίνονται οι εντολές
Performance)7προκύπτει ότι:
για το τι πρέπει να γίνει (και όχι το τι
να μην γίνει) που να περιγράφουν την
Υπάρχει μια ποικιλία τεχνικών για

κή πίεση, σε αντίθεση με άτομα που α
ποφασίζουν με τη διαίσθηση, που σε
συνθήκες ψυχολογικής πίεσης οι απο
φάσεις τους τα μέγιστα υποβαθμίζο
νται, λόγω παραμορφώσεων της αντί
ληψης.

Εκτίμηση κατάσταση;

Έ λεγξε test (2)

'Ελεγξε για αντιθέσεις, προσπάθησε να
εξηγήσεις τα γεγονότα και τις ιστορίες
με συμβατό μεταξύ τους τρόπο.

Ανάπτυξε σχέδιο
Plan (4) απρόβλεπτη; κατάστασης.

Εκτίμησε (Evaluate) την ιστορία (3)

από την αρχή εάν η ιστορία δεν έχει νόημα.
Εάν έχει νόημα κάνε σχέδιο απρόβλεπτης
κατάστασης.

*>

Em. 4

νόηση σε βάθος των παραγόντων που
επηρεάζουν τη λύση του εκάστοτε χωρο-χρονικού προβλήματος και συγ
χρόνως επιτρέπει την ανεύρεση της ε
κάστοτε χωρο-χρονικά βέλτιστης με
θόδου για τη λύση και επιλογής μετα
ξύ των λύσεων του προβλήματος. Επι
πλέον η επιστημονική εκπαίδευση θε
ωρείται απαραίτητη για την κατανόη
ση και χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.
Όταν αποφάσεις σε επίπεδο τακτι
κής πρέπει να ληφθούν με ψυχολογική
πίεση, η κατάλληλη ψυχοτεχνική εκ
παίδευση βελτιώνει την ποιότητα των
αποφάσεων (π.χ. ασκήσεις, προσομοί
ωση προβλήματος σε ηλεκτρονικό υ
πολογιστή, κ.λπ.). Τέλος η χρήση της
λογικής σε συνθήκες μεγάλης ψυχολο
γικής πίεσης από επιστήμονες, που
διαρκώς ασχολούνται με τη λύση προ
βλημάτων, είναι σημαντικό πλεονέ
κτημα, διότι τα άτομα αυτά δεν επηρε
άζονται σημαντικά από την ψυχολογι-
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την ελαχιστοποίηση της μείωσης της
ανθρώπινης απόδοσης κάτω από ψυ
χολογική πίεση, που προσεγγιστικά
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις σχε
διασμένες λύσεις, που αναφέρονται σε
συγκεκριμένο έργο και τις προσωπικές
λύσεις, που αναφέρονται στον χειρι
στή του έργου, είτε μέσω εκπαίδευσης
ή/και μέσω στρατηγικών. Επίσης γίνε
ται επιστημονική μελέτη των ανθρω
πίνων λαθών.
2.2.1. Οι σχεδιασμένες λύσεις
Οι σχεδιασμένες λύσεις εστιάζονται
στους ανθρώπινους παράγοντες των
ενδεικτικών οργάνων. Εφ’ όσον η ψυ
χολογική πίεση προκαλεί τον περιορι
σμό της αντίληψης και της προσοχής,
γίνεται προσπάθεια να μειωθούν οι μη
αναγκαίες πληροφορίες για την εκτί
μηση του έργου. Ο περιορισμός χρό
νου μπορεί να αντιμετωπιστεί με εν
δείξεις γραφικών αντί των αριθμητι
κών ενδείξεων. Επείγουσες διαδικασί
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Ακόμα και αν η ιστορία φαίνεται αληθοφανής,
ανάπτυξε σχέδιο απρόβλεπτης κατάστασης για
τις πιο αβέβαιες υποθέσεις που κάνεις.

παρούσα κατάσταση του συστήματος
(και όχι το παρελθόν).
2.2.2. Οι προσωπικές λύσεις
Εδώ, η επαρκής εκπαίδευση και η
εκπαίδευση συντήρησης (για να μην
ξεχνιέται η εκπαίδευση) είναι το
«κλειδί» για τις διαδικασίες ανάγκης.
Συνιστάται η εκπαίδευση ανάγκης να
είναι σε μεγαλύτερη προτεραιότητα α
πό την εκπαίδευση ρουτίνας. Προσπά
θεια πρέπει να γίνει ώστε οι διαδικασί
ες ανάγκης να είναι συμβατές με τις
διαδικασίες ρουτίνας. Η διατήρηση
της συμβατότητας στα σχέδια, για ό
λες τις κατηγορίες αποφάσεων και της
συμβατότητας με την τεχνολογία, εί
ναι η καλύτερη τεχνική ελαχιστοποίησης της ψυχολογικής πίεσης στην από
δοση του έργου.
Στις στρατηγικές ελάττωσης της ε
πίδρασης της ψυχολογικής πίεσης, συ
γκαταλέγεται ο αποδοτικός και επαρ
κής προ-σχεδιασμός του έργου με ευε-

λιξία και διάφορες εναλλακτικές λύ
σεις, που προβλέπουν τις πιθανές προ
βληματικές καταστάσεις. Επίσης, οι
ψυχολόγοι έχουν προτείνει πολλές τε
χνικές ελάττωσης της ψυχολογικής πί
εσης, που σχετίζονται με τη χαλάρω
ση, για να χαμηλώνουν την ψυχολογι
κή διέγερση μέσω αυτοελέγχου, π.χ.
σε κάποιο βαθμό η χαλάρωση μέσω εστιάσεως της προσοχής στον κανονικό
ρυθμό αναπνοής μπορεί να καλυτερεύσει τη διαδικασία επεξεργασίας
πληροφοριών και λήψη αποφάσεων.

την ατομική και ομαδική εκπαίδευση
για λήψη αποφάσεων κάτω από ψυχο
λογική πίεση. Προσωπικά νομίζουμε
ότι το καλύτερο μοντέλο είναι αυτό
που αναφέρεται στις επιδεξιότητες του
κριτικού λογισμού σε αποφάσεις τα
κτικής (κεφάλαιο 7 του’) με χρήση του
μοντέλου αναγνώρισης προτύπων και
μεταδιανόησης
(Recognition
/
Metacognition model o f M.S. Cohen,
J.T.Freeman, S.Wolf, 1996), που σχη
ματικά επιδεικνύεται στην εικ. 3.
Στην περίπτωση αυτή η εκπαίδευση

Προηγούμενη
κατάσταση
-

Ποιά γεγονότα
επιδεικνύουν
εχθρικά κίνητρα
και εχθρικός δράσεις.

τ

Υψηλού επιπέδου
στόχοι
-

Ποιοι οι γενικοί
σιόχοι, δόγμα και
αρχές πού οδηγούν
σε εχθρότητα.

δυνατότητες
-

Είναι η επίθεση
λογική επιλογή.
με δεδομένα τα όπλα,
στόχους, ταχύτητα, κ.τ,λ
συγκρινόμενα με άλλα
διαθέσημα πλεονεκτήματα.

Παρούσα πρόθεση

Δράσεις

-

.

Εντοπισμός στόχου

-

Προσέγγιση στόχου

Ο στόχος του εχθρού στην
παρούσα κατάσταση:
σε ποιούς στόχους θα
επιτεθούν με τι οφέλη;

Συνέπειες

■ Μάχη

Ευκαιρία
-

Είναι ο στόχος μια
λογική επιλογή σε όρους
ευαλώτητος, προσπελάσειος
και κέρδους.

Εικ. $

2.2.3. Τα ανθρώπινα λάθη
Το 60% έως το 90% των κυρίων ατυ
χημάτων σε περίπλοκα συστήματα ό
πως οι Πυρηνικοί Αντιδραστήρες οφεί
λονται, σε ανθρώπινα λάθη (Τσερνόμπιλ, ΕΣΣΔ, 1986, Νήσος 3-μιλλίων,
Η.Π.Α., 1979, Τοκαιμούρα, Ιαπωνία,
1999, κ.α.), κυρίως λόγω κακής διοίκη
σης του συστήματος (management), σε
αναξιοκρατία και λάθη χειριστών. Εκτε
νής βιβλιογραφία υπάρχει [7], [8], κ.α.

2.3.
Μερικά συμπεράσματα από
την έρευνα TADMUS (Tactical Deci
sion Making Under Stress) του ναυ
τικού των Η.Π.Α.’
Στη μελέτη αυτή, χρησιμοποιήθη
καν διάφορα μοντέλα αποφάσεων (πιθανολογικό, αναγνώριση προτύπων,
λύσεων προβλημάτων, αναγνώριση
προτύπων και μεταδιανόησης, νοητικό
κοινό μοντέλο σε ομάδα) και κατέλη
ξαν σε ορισμένα συμπεράσματα για

του προσωπικού περιλαμβάνει τις φά
σεις:
Α. Δημιουργία, τεστ και εκτίμηση ι
στοριών σεναρίου.
Β. Σενάρια εχθρικότητας.
Γ. Κριτική σεναρίων.
Δ. Πότε να σκεφθούν περισσότερο.
Στη φάση (Α), στην δημιουργία σε
ναρίου, η εικ. 4 επιδεικνύει την κριτι
κή σκέψη του κύκλου STEP (StoryTest-Evaluate-Plan).
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Η κριτική σκέψη αναπτύσσεται πο
λύ αποδοτικά στους επιστήμονες που
ασχολούνται με τη λύση προβλημάτων
και σε όσους έχουν παρόμοια εκπαί
δευση, γι’ αυτό αυτοί είναι οι πιο κα
τάλληλοι για λήψη αποφάσεων με κρι
τική σκέψη.
Στη φάση (Β) η κατάσταση περιγράφεται στην εικ. 5.
Στη φάση (Γ) γίνεται η κριτική των
ιστοριών των σεναρίων με τα εξής
στάδια:
- Λογικεύοντας την υπερ-εμπιστο
σύνη του αποφασίζοντος, ρωτώντας
π.χ. πόσο σίγουρος είμαι ότι το αερο
πλάνο δεν θα επιτεθεί στο πλοίο μου;
Στην έρευνα TADMUS αναπτύχθηκε
η τεχνική της «γυάλινης σφαίρας (μα
ντείου)», που είναι παρόμοια με την
τεχνική του «δικηγόρου του διαβό
λου». Συγκεκριμένα:
1. Επιλέγεται ένα σημαντικό συμπέ
ρασμα.
2. Φανταζόμαστε μια τέλεια υπη
ρεσία πληροφοριών να μας λέει ότι
το παραπάνω συμπέρασμά μας είναι
λάθος.
3. Εξηγούμε με ποιους τρόπους το
συμπέρασμά μας μπορεί να αποδειχθεί
λανθασμένο, παρόλες τις ενδείξεις που
έχουμε πως αυτή η σκέψη αλλάζει τον
τρόπο με τον οποίο οι ενδείξεις ερμη
νεύονται.
4. Η τέλεια υπηρεσία πληροφοριών
μας λέει ότι η ερμηνεία μας είναι λά
θος και μας στέλνει ξανά στο βήμα (3)
για να βρούμε άλλη πιθανή ερμηνεία
των ενδείξεων. Συνεχίζουμε έτσι έως
ότου εξαντλήσουμε τις διαφορετικές
ερμηνείες των ενδείξεων.
- Ακολουθεί ο έλεγχος (τεστ) της
πρόβλεψης (από την ερμηνεία των εν
δείξεων) στη φάση τεστ της διαδικασί
ας STEP με το να εντοπίσουμε όλες
τις υποθέσεις που κάνουμε στους συλ
λογισμούς μας με την τεχνική της
«γυάλινης σφαίρας», ώστε τελικά να
καταλήξουμε σε μια ιστορία με συνά
φεια (coherence) χωρίς λογικές αντι
θέσεις, παρόλες τις πιθανές αντικρουόμενες ενδείξεις.
- Ακολουθεί η εκτίμηση της πρόβλε
ψης (assessment) στη διαδικασία
STEP, ρωτώντας εάν η ιστορία έχει έν
νοια λογική. Ο έλεγχος των υποθέσε
ων της θεωρίας επιβεβαιώνεται.
- Μετά γίνονται σχέδια για την αντι
μετώπιση των αδυναμιών στην πρό
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βλεψη. Με την τεχνική της «γυάλινης
σφαίρας» πολλές διαφορετικές ερμη
νείες των ενδείξεων ελέγχονται για
την πιθανότητα να βγουν αληθινές.
- Τέλος, γενικεύουμε τις κριτικές ι
κανότητες, ελαττώνοντας την υπερεμπιστοσύνη στα συμπεράσματα για τις
προβλέψεις μας, με τη μέθοδο της
«γυάλινης σφαίρας», χωρίς όμως να
χάσουμε την αυτοεμπιστοσύνη μας.
Ενθαρρύνοντας τους αποφασίζοντες
να συγκρίνουν τις υποθέσεις και τις ι
στορίες (σενάρια) των διαφορετικών

με λογική κριτική, όπως και το εάν η
κατάσταση είναι πρωτότυπη ή προ
βληματική.

προβλέψεών τους, βοηθάμε να βρουν
την πιο πιθανή πρόβλεψη ρεαλιστικά

ρη κατηγορία (π.χ. προβλήματα πολι
τικής, στρατηγικής, τακτικής και σε
τομείς κάθε κλάδου των ενόπλων δυ
νάμεων, πυρηνικής φυσικής/μηχανικής, ιατρικής, κ.λπ.).

Το συμπέρασμα είναι ότι ο καλύτε
ρος τρόπος για να κερδίσετε την εμπι
στοσύνη των άλλων είναι το να δέχε
στε και να ελέγχετε αν οι προβλέψεις
σας μπορεί να αποδειχθούν λανθα
σμένες και να είστε ανοικτόμυαλοι.
Επίσης η μέθοδος της «γυάλινης
σφαίρας» μπορεί να αποκαλύψει
κρυμμένες υποθέσεις, που έχουν γίνει
σε σχεδιασμούς όπως και σε σενάρια
δράσεων.
Στην φάση Δ -πότε να σκεφθούμε
περισσότερο-, πρέπει να πούμε ότι η
κριτική σκέψη δεν είναι πάντα ο κα
λύτερος τρόπος λήψεως αποφάσεων
τακτικής. Το γρήγορο τεστ στην εικ. 3
απαιτεί να ζυγίσουμε το κόστος της
χρονικής καθυστέρησης για βαθιά
κριτική σκέψη και το κόστος για πι
θανές συνέπειες όταν δεν σκεφθούμε
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3. Προτάσεις επί του θέματος
Α) Περαιτέρω έρευνα του θέματος
απαιτείται για να εξετασθούν οι ειδι
κές συνθήκες που προέρχονται από τις
εθνικές απαιτήσεις, με χρήση διεπι
στημονικής επιτροπής και ειδικούς τε
χνικούς συμβούλους για κάθε ιδιαίτε

Β) Η λήψη κρίσιμων αποφάσεων υ
πό ψυχολογική πίεση, πρέπει να συ
σχετιστεί με τους παράγοντες κινή
τρων και αμοιβών κινήτρων (motiva
tion), προσόντων προσωπικού, μεθό
δων διοίκησης (Management), εργο
νομίας και διαθέσιμων μέσων χωροχρονικά.
Γ) Η λήψη κρίσιμων αποφάσεων υ
πό ψυχολογική πίεση, απαιτεί και σχε
τική ψυχολογική εκπαίδευση και θρη
σκευτική ενίσχυση.
Δ) Στις ένοπλες δυνάμεις πρέπει η
νοημοσύνη του προσωπικού (από
στρατιώτες έως αξιωματικούς) να ενισχύεται, ενθαρρύνεται και αναπτύσσε
ται για να μπορούν έτσι να λύνουν έ-

ξυπνά και αποτελεσματικά τα προβλή
ματα της μάχης και όχι να καταστρέφεται με π.χ. τη χρήση εξουσιαστικών
μεθόδων. Πρέπει να αναπτύσσεται το
πνεύμα της ομάδας, η νοημοσύνη της
ομάδας και κοινά νοητικά πρότυπα. Α
ντίμετρα εναντίων κάθε πολέμου κα
ταστροφής νοημοσύνης1 πρέπει να
προβλέπονται και βαριές ποινές να ε
πιβάλλονται.
Ε) Εκτεταμένες μελέτες πρέπει να
γίνουν στον τομέα της Μηχανικής Ψυ
χολογίας και της αποδόσεως του προ
σωπικού7, ώστε να ελαχιστοποιηθούν
τα ατυχήματα και οι αποτυχίες στις έ
νοπλες δυνάμεις, που οφείλονται σε
ανθρώπινα λάθη και σε κακή χρήση
της τεχνολογίας.
ΣΤ) Κίνητρα και ανταμοιβές κινή
τρων (motivation) πρέπει να δοθούν
για να γίνουν προγράμματα έρευνας
και πρακτικών εφαρμογών με στενή
συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων,
Κέντρων Ερευνών, Επιστημόνων και
των ενόπλων δυνάμεων στο θέμα μας
και σε άλλα θέματα.
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είναι Καθηγητής της Ψυχολογίας και
πρώην αξιωματικός του Μηχανικού
της Αγγλίας).
□

* Ο χ . Ιωοήφ-Χρήστος Κ. Κονδνλάκης διετέλεσε Assistant Technical Surervisor στα κε
ντρικά γραφεία ομάδας Πυρηνικών Αντιδραστήρων στον

Καναδά

και

M anager o f

Systems Design & Development στον Κανα
δά). Τώρα εργάζεται στο Εθνικά Κέντρο θ α 
λάσσιων Ερευνών της Γενικής Γραμματείας
Έ ρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Α 
νάπτυξης.
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Αποστολή της Ε.Κ.Α.Μ. είναι η διάθεση δυνάμεων, ύστερα α
πό διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών και εξαιρετικά επι
κινδύνων καταστάσεων, όπως είναι οι περιπτώσεις Ειδικών
Εγκλημάτων Βίας (τρομοκρατικές εν έρ γ ειες), ένοπλες συ
γκρούσεις, οργανωμένες ληστείες, αεροπειρατείες, απαγω
γές προσώπων και γενικά οι περιπτώσεις για τις οποίες α
παιτείται επέμβαση Αστυνομικών δυνάμεων ειδικά εκπαιδευ
μένων και πλήρως εξοπλισμένων με σύγχρονα όπλα και υλικοτεχνικά μέσα, κοτά την κρίση του οικείου Δ ιευθυντή Αστυ
του Αστυνόμου A

κ. Στέφανου ΚΟΖΥΡΑΚΗ
Υποδιοικητή της Ειδικής Κατασταλτικής
Αντιτρομοκρατικής Μονάδας /ΔΑΕΑ
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νομίας ή Αστυνομικού Δ ιευθυντή.
Οι σοβαρότερες περιπτώσεις, πλην των ενόπλων αντιπαρα
θέσεω ν με κακοποιούς, είναι οι περιπτώσεις της Ομηρίας.
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σκοπό τη διάσωση των Ομήρων και τη
σύλληψη των δραστών, απαιτεί προσε
κτικό σχεδιασμό και εκτέλεση του εγχει
ρήματος από πλευράς Αστυνομίας.
Αρμόδιος να αντιμετωπίσει το περι
στατικό είναι ο ανώτερος κατά βαθμό Α
ξιωματικός της κατά τόπο και καθ’ ύλη
αρμόδιας Αστυνομικής Υπηρεσίας. Για
πρακτικούς και ουσιαστικούς λόγους ο
νομάζεται Διοικητής Περιστατικού.
Για την επίλυσή του συγκροτεί το Επι
τελείο του. Εγκαθίσταται κοντά στο χώ
ρο του συμβάντος, εντός της εσωτερικής
περιμέτρου, για να υπάρχει αμεσότητα
στον έλεγχο της επιχείρησης.
Το Επιτελείο του Διοικητή του Πε
ριστατικού αποτελείται από:
1. Το Διοικητή των Αστυνομικών Δυ
νάμεων Τάξης.
2. Τον Αξιωματικό Ασφαλείας Πλη
ροφοριών.
3. Τον επικεφαλής της Ε.Κ.Α.Μ.
4. Τον επικεφαλής των Διαπραγματευ
τών.
5. Τον επικεφαλής της Διοικητικής
Μέριμνας.
6. Τον Αξιωματικό εκπρόσωπο τύπου.

Είναι μία κατάσταση όπου ένας ή πολ
λοί δράστες κρατούν ένα ή περισσότερα
άτομα, χωρίς τη συναίνεσή τους, σε συ
γκεκριμένο χώρο, και τα χρησιμοποιούν
σαν εχέγγυα αρνούμενοι να παραδοθούν
στην Αστυνομία.
Ομηρία διαπράττουν: Άτομα διανοη
τικά διαταραγμένα, Εγκληματίες που
παγιδεύτηκαν κατά την διάρκεια διάπραξης εγκλήματος, Κρατούμενοι που εξεγείρονται, Τρομοκράτες με πολιτικά
κίνητρα.
Οι συνήθεις χώροι εκδήλωσής ομηριών είναι: κτίρια και μεταφορικά μέσα
(αεροσκάφη, λεωφορεία, τρένα, πλοία,
Ι.Χ.Ε.).
Η αντιμετώπιση μίας κατάστασης Ομηρίας, η οποία έχει σαν πρωταρχικό

Σκοπός της Ομάδας Διοίκησης του
Περιστατικού είναι:
1. Ο περιορισμός του περιστατικού.
2. Η επίλυσή του χωρίς περαιτέρω
τραυματισμούς.
3. Η διασφάλιση ασφαλούς περιβάλ
λοντος όλων των συμμετεχόντων.
4. Η σύλληψη των δραστών και η απε
λευθέρωση των Ομήρων.
5. Η επίτευξη στόχων μέσα στα πλαί
σια αποδεκτών κοινωνικών παραμέ
τρων.
Οι κύριες ευθύνες που έχει ο Διοικη
τής του Περιστατικού είναι:
1. Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων.
2. Ο καθορισμός της στρατηγικής των
αντικειμενικών σκοπών και τακτικών
στόχων.
3. Η ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης.
4. Η ανάπτυξη μιας οργανωμένης δο
μής που πληροί τις συγκεκριμένες επιχει
ρησιακές ανάγκες.
5. Η κατανομή εξουσίας.
6. Ο συγχρονισμός όλων των δραστη
ριοτήτων, η ασφάλεια, η διαχείριση ό
λων των διαθεσίμων μέσων.
7. Η διάθεση πληροφοριών στα Μέσα
Ενημέρωσης.

Το Επιτελείο του Διοικητή έχει τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:
Ο επικεφαλής Αξιωματικός Δυνά
μεων Τάξης:
α. Φροντίζει με τις Δυνάμεις που έχει
στην διάθεσή του να εκκενώσει τον χώ
ρο, απομακρύνοντας τον κόσμο και δια
τηρώντας τον χώρο ελεύθερο.
β. Σχηματίζει εξωτερική περίμετρο α
παγορεύοντας την προσέγγιση - είσοδο
αναρμόδιων ατόμων εντός αυτής. Ελέγ
χει σχολαστικά τους εξερχόμενους από
τον χώρο.
γ. Φροντίζει σε συνεργασία με δυνά
μεις Τροχαίας για τους χώρους στάθμευ
σης των υπηρεσιακών οχημάτων, των ο
χημάτων κοινής ωφέλειας, Μ.Μ.Ε. κ.λπ.
δ. Διατηρεί ελεύθερα δρομολόγια
προσέγγισης και αποχώρησης από τον
τόπο του συμβάντος για την απρόσκο
πτη κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων
και των οχημάτων συναρμοδίων υπηρε
σιών.
ε. Διαθέτει προπομπούς για συνοδεία
οχημάτων.
στ. Τοποθετεί ρυθμιστές Τροχονόμους
σε κύριους οδικούς κόμβους πέριξ του
χώρου για τη διευκόλυνση της κυκλοφο
ρίας και την εκτροπή αυτής όπου απαι
τείται.
ζ. Οριοθετεί χώρο παραμονής των εκ
προσώπων των Μ.Μ.Ε.
Ο επικεφαλής Αξιωματικός Ασφά
λειας διαθέτει στο σημείο:
α. Ομάδα συλλογής πληροφοριών που
αφορούν τον κύριο στόχο, τρόπο και
χρήση των μέσων διάπραξης της εγκλη
ματικής ενέργειας.
β. Ομάδες συλλογής πληροφοριών
που αφορούν το δράστη ή τους δράστες
αλλά και τους ομήρους.
γ. Ομάδες παρακολούθησης, αναζήτη
σης και εξέτασης μαρτύρων.
δ. Ομάδες σύλληψης δράστη ή δρα
στών ή των συνεργατών τους ή γενικά υ
πόπτων τόσο στον χώρο του επεισοδίου
όσο και σ’ αυτό της ευρύτατης περιοχής.
ε. Το εγκληματολογικό συνεργείο
(φωτογράφο, σχεδιαστή, βιντεοσκόπιο,
δακτυλοσκόπο).
στ. Συνοδευτικά οχήματα γενικά τραυ
ματιών από τον χώρο του συμβάντος μέ
χρι τα εφημερεύοντα νοσοκομεία.
Ο επικεφαλής Ειδικών Δυνάμεων:
Ευθύς μόλις πληροφορηθεί την εκδή
λωση του περιστατικού και λάβει την ά-
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δεια για τη μετακίνηση της δυνάμεως α
πό τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο
μίας, έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α. Μεταβαίνει στο σημείο με την απα
ραίτητη δύναμη και τους ομαδάρχες του
και προβαίνει σε λεπτομερή αναγνώριση
του κυρίως και πέριξ χώρου.
β. Ομάδα ανδρών Ε.Κ.Α.Μ. σχηματί
ζει την εσωτερική περίμετρο σε τέτοια
σημεία και σε απόσταση ώστε να παρέ
χεται κάλυψη στους άνδρες και να αποκόπτεται η περιοχή ώστε εντός αυτής
ουδείς να εισέρχεται.
γ. Η ομάδα αμέσου επεμβάσεως τοπο
θετείται έτσι ώστε να αντιδράσει άμεσα
σε τυχόν ακραία συμπεριφορά του δρά
στη ή των δραστών.
δ. Ομάδες Ελεύθερων Σκοπευτών το
ποθετούνται σε κατάλληλα σημεία έτσι
ώστε να ελέγχεται πλήρως ο στόχος.
ε. Σχηματίζεται Ομάδα Εφόδου και Ε
φεδρική.
στ. Καταρτίζονται Σχέδια Επέμβασης
(Κύριο και Εφεδρικό) τα οποία υποβάλ
λονται προς έγκριση στον Αρμόδιο
Διευθυντή Αστυνομίας ο οποίος είναι
και ο επικεφαλής του περιστατικού.
ζ. Ενεργεί την άμεση ή τακτική επέμ
βαση με γνώμονα τη διάσωση της ζωής
των ομήρων και την εξουδετέρωση των
δραστών. Άμεση επέμβαση ενεργείται
σε περίπτωση που ο δράστης ή οι δρά
στες περιέλθουν σε ανεξέλεγκτη κατά
σταση και αρχίζουν να επιτίθενται κατά
των Ομήρων, οπότε απαιτείται η άμεση
κίνηση της Ε.Κ.Α.Μ. για τη διάσωση ό
σο το δυνατόν περισσότερων Ομήρων.
Τακτική επέμβαση ενεργείται σε περί
πτωση προσεκτικού σχεδιασμού σε χώ
ρο και χρόνο που η Αστυνομία επιλέγει,
όταν οι διαπραγματεύσεις έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο και δεν υπάρχει άλλη δυ
νατότητα επίλυσης της κρίσης.
η. Σε περίπτωση υποψίας ύπαρξης ε
κρηκτικού μηχανισμού ή παγίδευσης
του χώρου από τους δράστες καλείται
και συνεργείο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.
Το συνεργείο του Τ.Ε.Ε.Μ. που προ
σέρχεται στον χώρο του συμβάντος:
αα. Καθορίζει υπ’ ευθύνη του τον χώ
ρο της έρευνας σύμφωνα και με τις πλη
ροφορίες που έχει λάβει για την ύπαρξη
εκρηκτικού μηχανισμού.
ββ. Σε περίπτωση ανεύρεσης εκρηκτι
κού μηχανισμού, ο επικεφαλής του
Τ.Ε.Ε.Μ.: καθορίζει τον αναγκαίο χρόνο
ασφάλειας, ερευνά τον χώρο εκτός της
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εσωτερικής περιμέτρου για τυχόν ανεύ
ρεση και δεύτερου εκρηκτικού μηχανι
σμού και προβαίνει στην εξουδετέρωση
των εκρηκτικών μηχανισμών.
Ο επικεφαλής Διαπραγματευτών:
Συγκροτεί ομάδα, η οποία αποτελείται
από τον ίδιο ως Κύριο Διαπραγματευτή,
από το Βοηθό Διαπραγματευτή, από τον
ειδικά εκπαιδευμένο ψυχολόγο, από το
Σύνδεσμο με τον επικεφαλής Αρμόδιο
Διευθυντή Αστυνομίας, αν έχουν εγκα
τασταθεί εκτός του Κέντρου Διοίκησης
και από τον Διερμηνέα (εάν ο δράστης
είναι αλλοδαπός). Η αποστολή του επι
κεφαλής διαπραγματευτών είναι:
α. Να προσπαθήσει να έλθει σε επι
κοινωνία με τους δράστες με οποιοδήποτε τρόπο και από θέση που να του παρέ
χει κάλυψη.
β. Να προσπαθήσει να αποκόψει ο
ποιαδήποτε άλλη επαφή των δραστών ώ
στε να συνομιλεί μόνο μ’ αυτόν ή τους
βοηθούς του.
γ. Να καταγράψει οποιαδήποτε σχετι
κή πληροφορία αφορά δράστες, ομή
ρους, αιτήματα, προθεσμίες κλπ.
Η διαπραγμάτευση με τους δράστες έ
χει σαν σκοπό την εκτόνωση της καταστάσεως και την επίλυση του προβλήμα
τος, δηλαδή την παράδοση του δράστη ή
των δραστών και την απελευθέρωση των
ομήρων και τη συλλογή όσο το δυνατόν
περισσοτέρων πληροφοριών γι’ αυτούς,
πράγμα που θα βοηθήσει στον ορθότερο
σχεδίασμά τυχόν επέμβασης.
Ο επικεφαλής Διοικητικής Μέριμνας:
Η Διοικητική Μέριμνα είναι τομέας
στον οποίο δεν δίδουμε πολλές φορές
μεγάλη σημασία, όμως είναι σημαντικό
κομμάτι της όλης στρατηγικής του σχεδιασμού, διότι αυτό θα επιτρέψει τη συ
νέχιση της επιχείρησης όσο χρειασθεί
και θα απαλλάξει το προσωπικό που ασχολείται με την επίλυση της κρίσης από
την ανάγκη επίλυσης προβλημάτων ανά
παυσης ή εφοδιασμού του. Ο επικεφα
λής Διοκητικής Μέριμνας:
α. Κινητοποιεί τις αναγκαίες Αστυνο
μικές δυνάμεις οι οποίες είναι απαραίτη
τες για τη δημιουργία της εξωτερικής
περιμέτρου, δυνάμεις για την τήρηση
της τάξης στον ευρύτερο χώρο, δυνάμεις
τροχαίας για τη διευθέτηση της κυκλο
φορίας.
β. Φροντίζει για τον εφοδιασμό των
ανδρών που λαμβάνουν μέρος στην επι
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χείρηση με τα αναγκαία υλικά μέσα (π.χ.
ασύρματοι, αδιάβροχα, αλεξίσφαιρα γι
λέκα κ.λ.π.).
γ. Φροντίζει για την εγκατάσταση του
κινητού σταθμού διοίκησης στον χώρο
εκδήλωσης της έκνομης ενέργειας.
δ. Φροντίζει για τη σίτιση των δυνά
μεων βρίσκοντας τους αναγκαίους πό
ρους (χρήματα - εστιατόρια - μέσα μετα
φοράς των τροφίμων) ως επίσης και για
μέσα ανάπαυσης του προσωπικού (οχή
ματα - λεωφορεία).
ε. Έρχεται σε επαφή με τα διαθέσιμα
Νοσοκομεία για τη μεταφορά τυχόν α-

σθενών - τραυματιών.
στ. Έρχεται σε επαφή με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ. Ε.Κ.Α.Β. - Δ.Ε.Η. Ο.Τ.Ε. κ.λπ.) και ζητά από αυτούς τη
διάθεση του αναγκαίου προσωπικού και
μέσων για την αποστολή.
Ο Αξιωματικός Εκπρόσωπος Τύπου:
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι οποί
ες προκαλούν το ενδιαφέρον της κοινής
γνώμης είναι αναγκαία η ενημέρωση
των εκπροσώπων του Τύπου με πληρο
φορίες προερχόμενες από πλευράς Α
στυνομίας.

Επειδή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης
είναι δύσκολο, ο έχων την ευθύνη να πληρο
φορεί τους δημοσιογράφους ορίζεται ένας Α
ξιωματικός στον οποίο δίδονται πληροφορίες
για να τις διαβιβάσει
Ο χώρος και η ώρα της συνέντευξης
συνήθως καθορίζονται από πριν. Μπο
ρεί, όμως, αν το κρίνει αναγκαίο ο επικε
φαλής της επιχείρησης, να δώσει ο ίδιος
συνέντευξη τύπου αν είναι σημαντικά
αυτά που θα ανακοινωθούν.
Η πληροφόρηση των δημοσιογράφων
μπορεί να γίνεται και από ανώτερα κλι
μάκια, π.χ. Υπουργείο, Αρχηγείο Ελλη-
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Όταν η Ε.Κ.Α.Μ. πραγματοποιεί ε
πέμβαση για τη διάσωση των Ομήρων,
για παράδειγμα σε αντιμετώπιση αερο
πειρατείας, δίνονται έντονα, με φωνές,
εντολές στους ομήρους να καθίσουν κά
τω, να σκύψουν, να μην σηκωθούν όρ
θιοι, διότι θα δεχθούν τα πυρά. Γίνεται
προσπάθεια να καταπολεμηθεί η τάση
των ανθρώπων να τρέξουν, να φύγουν α
πό το σημείο κινδύνου, εκεί όπου ανταλ
λάσσονται πυρά. Τους επιτρέπεται οργα
νωμένα η έξοδος από το πίσω μέρος του
αεροσκάφους και οδηγούνται υπό έλεγ
χο σε καθορισμένα σημεία.

Η προσωπικότητα
των δοαστών
Ας αναφερθούμε όμως με λίγα λόγια
στην προσωπικότητα των δραστών. Δη
λαδή τι είδους ανθρώπους θα κληθούμε
να αντιμετωπίσουμε:

νικής Αστυνομίας.
Όλοι αυτοί οι προαναφερόμενοι με το
αναγκαίο κατά περίπτωση προσωπικό
εργάζονται κάτω από τον συντονισμό
του επικεφαλής και αρμοδίου να επιλύ
σει το περιστατικό Αξιωματικού, επιζη
τώντας το ποθούμενο: ελευθέρωση των
Ομήρων και σύλληψη των δραστών.
Σε περίπτωση Αεροπειρατείας επιπλέ
ον εφαρμόζεται το σχέδιο «ΙΚΑΡΟΣ».
Αυτό προβλέπει συγκρότηση συντονιστι
κού οργάνου, το οποίο έχει αποφασιστική
αρμοδιότητα στην έκδοση ή όχι της δια
ταγής επέμβασης της Ε.Κ.Α.Μ. για την α
ντιμετώπιση της Αεροπειρατείας.

Αναφερθήκαμε στην κατάσταση από
πλευράς Αστυνομίας. Όμως, πρέπει, να
αναφερθούμε και με λίγες κουβέντες
στους Ομήρους.
Αυτοί κατά την διάρκεια της Ομηρίας
τους διέρχονται από διάφορα στάδια:
1. Στάδιο σύλληψης. Το στάδιο αυτό
έχει δύο υπο-στάδια: α. Πανικός, β. Άρ
νηση. Οι Όμηροι πανικόβλητοι αρχικά
αντιδρούν αρνητικά προς τους δράστες.
2. Στάδιο εγκλωβισμού. Το στάδιο αυ
τό έχει τέσσερα υπο-στάδια: α. Μετατό
πιση συναισθημάτων, β. Σύνδρομο
Στοκχόλμης, γ. Συστολή, δ. Εναλλαγές
συναισθημάτων (εγρήγορση - απάθεια).
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1. Άτομα σε κρίση
Άνθρωποι
που λόγω προσωπικών
Είναι το στάδιο στο οποίο οι Όμηροι
τραυματικών
εμπειριών επηρεάζονται
έρχονται σε επαφή με τους δράστες, αψυχολογικά.
Αν
δεν εκδηλώσουν κάποια
κούν τα αιτήματά τους, αποκτούν κά
απειλή τις πρώτες ώρες του συμβάντος,
ποια οικειότητα. Τότε εμφανίζεται σε ο
είναι πιθανότερη η λύση των διαπραγμα
ρισμένες περιπτώσεις το Σύνδρομο της
τεύσεων. Όταν συνειδητοποιήσουν τις ε
Στοκχόλμης. Εμφανίστηκε για πρώτη
πιπτώσεις των πράξεων τους είτε αυτοφορά το 1973 στην Στοκχόλμη, σε μία υ
κτονούν είτε το ξεπερνούν.
πόθεση ομηρίας. Έτσι κατέληξε μια α
2. Ψυχωτικοί
ποτυχημένη απόπειρα ληστείας, κατά
Άνθρωποι
ψυχικά ασθενείς - απρόβλε
την οποία ο δράστης απέτυχε να ληστέ
πτοι
που
είναι
δύσκολο να εκτιμήσεις
ψει την τράπεζα και ακολούθως συνέλα
τις αντιδράσεις τους. Μπορούμε να τους
βε ομήρους τον φρουρό της τράπεζας
διακρίνουμε σε:
και ένα αριθμό υπαλλήλων και τους έ
α. Παρανοϊκούς - σχιζοφρενείς. Δεν έ
κλεισε στο υπόγειο. Το συμβάν διήρκεσε
χουν επαφή με την πραγματικότητα, έ
σχεδόν έξι ημέρες. Οι αρχές συμφώνη
χουν ψευδαισθήσεις και μανία καταδίω
σαν στην απελευθέρωση ενός φίλου του
ξης. Θέλουν προσοχή στην προσέγγισή
δράστη από τις φυλακές, τον έφεραν
τους.
στην τράπεζα όπου έγινε και αυτός δρά
β. Άτομα με καταθλιπτική προσωπι
στης της ομηρίας. Παρ’ όλο που στη
κότητα.
Έχουν απατηλά αισθήματα ενο
διάρκεια των διαπραγματεύσεων υπήρ
χής. Θεωρούν τον εαυτό τους ανάξιο να
ξαν απειλές και πράξεις βίας, οι δράστες
ζήσει.
δεν πείραξαν κανέναν από τους ομήρους
3. Παθήσεις προσωπικότητας
και τελικά παραδόθηκαν στην Αστυνο
Αυτούς τους διακρίνουμε σε άτομα
μία. Κατά τη διάρκεια της Ομηρίας ανα
με:
πτύχθηκαν σχέσεις συνεργασίας μεταξύ
α. Ανεπαρκή προσωπικότητα: Αισθά
των Ομήρων και των δραστών. Αυτό πα
νονται
κατώτεροι από το σύνολο. Προ
ρατηρήθηκε και σε άλλες περιπτώσεις
σπαθούν
με τις πράξεις τους να αποδεί
πράγμα που επιβεβαίωσε την ανωτέρω
ξουν
ότι
μπορούν
να κάνουν κάτι σημα
διαπίστωση.
3.
Στάδιο Απελευθέρωσης. Αντιδρά ντικό.
β. Αντικοινωνική προσωπικότητα: Εί
σεις επιβίωσης. Οι Όμηροι αντιδρούν
ναι συχνά κοινοί εγκληματίες, άτομα χω
ενστικτωδώς προσπαθώντας να σώσουν
ρίς συνείδηση ή αισθήματα ενοχής.
την ζωή τους.
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Χρησιμοποιούν τεχνάσματα.
4. Εγκληματίες παγιδευμένοι κατά
τη όιάπραξη εγκλήματος
Καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω κα
τά τη διάπραξη του εγκλήματος τους.
Συλλαμβάνουν ομήρους για δική τους
σωματική ασφάλεια ή για δικαστική ε
πιείκεια. Θέλουν να ξεφύγουν ζωντανοί.
5. Κρατούμενοι που εξεγείρονται
Συλλαμβάνουν ομήρους επιδιώκοντας
καλυτέρευση συνθηκών ζωής, επιεική
δικαστική μεταχείρηση, προβολή στα
Μ.Μ.Ε. κ.ο.κ.

6.
Τρομοκράτες με πολιτικά - θρη
σκευτικά κίνητρα
Επιδιώκουν όσον το δυνατό μεγαλύτε
ρη δημοσιότητα, θέλουν να δοθεί πολιτι
κή διάσταση στην ενέργειά τους με την
ανάμιξη ακόμη και Κυβερνήσεων. Πρέ
πει να τους πείσει κανείς ότι οι θέσεις
τους έχουν τεθεί σωστά, ότι η πράξη
τους έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό και ό
τι τυχόν εγκληματική ενέργεια σε βάρος
των Ομήρων θα χρησιμοποιηθεί σε βά
ρος των σκοπών των επιδιώξεών τους.

EmAovoc
Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η εφαρ
μοζόμενη επιχειρησιακή τακτική αντιμε
τώπισης των Ιδιαιτέρων Συμβάντων, η ο
ποία προσαρμόζεται και μεταβάλλεται α
νάλογα με τις κρατούσες συνθήκες.
Οπως καθημερινά παρατηρούμε στην
υπηρεσιακή μας ζωή η εγκληματικότητα
έχει αυξηθεί ποσοτικά και ποιοτικά. Ο
φείλουμε λοιπόν και εμείς για να αντιμε
τωπίσουμε αυτή την κατάσταση να προ
ετοιμάσουμε καλύτερα το προσωπικό
μας, να οργανωθούμε καλύτερα σαν Υ
πηρεσίες και να λάβουμε τα κατάλληλα
μέτρα αναπροσαρμόζοντας και βελτιώ
νοντας τις τεχνικές μας.
Θα ήταν, λοιπόν, ιδιαίτερα χρήσιμο:
- Σε κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας να
καταρτιστεί σχέδιο αντιμετώπισης εκτά
κτων καταστάσεων, βασισμένο στις γενι
κές αρχές αντιμετώπισης αυτών των κα
ταστάσεων και προσαρμοσμένο στις κα
τά τόπο και χώρο κρατούσες συνθήκες.
- Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας να ορ
γανώσουν τα επιτελεία τους και να προβλέψουν τον εφοδιασμό των Υπηρεσιών
τους με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό ε
ξοπλισμό (ασύρματοι, οχήματα, προστα
τευτικός εξοπλισμός) που θα τους επι
τρέψουν να οργανώσουν και να κινή
σουν τις δυνάμεις τους έγκαιρα και απο
τελεσματικά.
- Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας να οργα
νωθούν στον πληροφοριακό τομέα, εξε
τάζοντας επισταμένα τα ιδιαίτερα προ
βλήματα αστυνόμευσης τα οποία αντιμε
τωπίζουν (π.χ. λαθρομετανάστες, έμπο
ροι όπλων και ναρκωτικών κ.λπ.) λαμβάνοντας τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα
για την ει δυνατόν πρόληψη εκδήλωσης
σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, όπως
για παράδειγμα απαγωγές, ομηρίες, τρο
μοκρατικές ενέργειες κ.λπ.
□

Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2001 - Αστυνομική Επιθεώρηση

41

ιλώντας για τα παιδιά του
δρόμου, σε μια προσπά
θεια κατανόησης του προ
βλήματος και ευαισθητοποίησης της ούτως ή άλ
λως παγκοσμιοποιημένης μας κοινωνί
ας, που διαρκώς ομογενοποιείται συνασπιζόμενη σε ομοειδή κοινωνικά
σύνολα, πρέπει να ορίσουμε τη κοινω
νική αυτή ομάδα ως ξεχωριστό σύνο
λο, διότι διακρίνεται από τα δικά της
χαρακτηριστικά γνωρίσματα.

Μ

Παιδιά του δοόυου είναι όσα:

- Δουλεύουν και ζουν στους δρόμους.
- Εγκαταλείφθηκαν, διώχθηκαν ή επέλεξαν να ζουν στους δρόμους.
- Καθαρίζουν τζάμια αυτοκινήτων,
γυαλίζουν παπούτσια, μεταφέρουν απο-
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ζουν στους δρόμους και επιβιώνουν με κάθε τροπο πέφτο
ντας θύματα κάθε μορφής εκμετάλλευσης.
Τα παιδιά αυτά συναντώνται κυρίως στις μεγαλουπόλεις
και αποτελούν το «σήμα κατατεθέν» της αναλγησίας του
σύγχρονου πολιτισμού.
Για να αντιληφθούμετο μέγεθος του προβλήματος που ακού
ει στο όνομα «παιδιά του δρόμου» και διαρκώς αυξάνει,με ά
γνωστες μέχρι στιγμής προεκτάσεις, θα πρέπει πρώτα απ’ ό
λα να αναλογιστούμε το μέγεθος του κοινωνικού προβλήμα
τος που θα δημιουργηθεί σε δύο δεκαετίες από σήμερα και
να υπολογίσουμε την ισχύ του ραπίσματος που θα δεχθεί η
αυριανή κοινωνία, ως απότοκο της σημερινής της αναλγησί
ας, που αγγίζει τα όρια της βαναυσότητας.
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Τι οδηνεί τα παιδιά στο δοουο:
Τα παιδιά του δρόμου είναι θύματα
της φτώχειας, η οποία κατά περίπτωση
εξαρτάται από παράγοντες δημογραφικούς, από την επιταχυνόμενη αστυφι
λία, από την αυξανόμενη ανεργία, τις
έντονες πολιτικές αλλαγές στις χώρες
του υπαρκτού σοσιαλισμού, τις ιδιωτι
κοποιήσεις των βιομηχανιών που προ
τείνει το μοντέλο του νεο-φιλελευθερισμού, τη δυσκολία πρόσβασης στην
εκπαίδευση, τους λιμούς και τις περι
φερειακές ένοπλες συρράξεις.
Οι οικονομικές πιέσεις που σπρώ
χνουν τα παιδιά στην αγορά εργασίας
και πολλά από αυτά στους δρόμους,
είναι κυρίως ιδιομορφίες των οικονο
μικών προτεραιοτήτων και το φορτίο
του χρέους από τα δάνεια που έχουν
συνάψει οι αναπτυσσόμενες χώρες. Ε
κατομμύρια παιδιά υποφέρουν έτσι, α
πό την κατάρρευση των κοινωνικών υ
πηρεσιών.

Οι kijoicc κατπνοοίεο των
παιδιών του δοόιιου
σύμφωνα υε την διάκριση
τικ Unicef

σκευές, πουλούν μικροαντικείμενα ή
σκαλίζουν τα σκουπίδια για να βρουν
χρήσιμα μικροαντικείμενα.
- Οργανώνονται σε ληστρικές συμ
μορίες για να επιβιώσουν.
Πέραν των προηγουμένων βασικών
γνωρισμάτων τα παιδιά του δρόμου
διακρίνονται και από συγκεκριμένες
ψυχολογικές συνιστώσες:
- Από ασταθείς συναισθηματικές
σχέσεις.
- Από αρνητική αντίληψη του εαυ
τού τους.
- Από αδυναμία να προβλέψουν και
να προγραμματίσουν για το εγγύς ή α
πώτερο μέλλον
Τα παιδιά του δρόμου, τέλος, είναι
υποκείμενα βίας και αντικείμενα κοι
νωνικού σιγματισμού.

Ο όρος «παιδιά του δρόμου» προσ
διορίζει τις συνθήκες ζωής εκατομμυ
ρίων παιδιών που είναι άπορα και βρί
σκονται διάσπαρτα στις μεγάλες πό
λεις των αναπτυσσόμενων χωρών. Δεν
είναι όλα εγκαταλελειμμένα και δεν
ζουν όλα στο δρόμο, με τη στενή έν
νοια του όρου. Στις μεγαλουπόλεις
των αναπτυσσομένων χωρών, όπου τα
παιδιά περνούν το μεγαλύτερο μέρος
της ημέρας στα φανάρια πουλώντας
χαρτομάνδηλα ή λουλούδια στα διά
φορα κέντρα διασκέδασης, η Unicef
για να εξυπηρετήσει τη στρατηγική
τής δράσης της και βοήθειας, τα δια
κρίνει σε δύο κατηγορίες: α) σε αυτά
που στην κυριολεξία ζουν μέσα στο
δρόμο και β) σε παιδιά που δουλεύουν
στο δρόμο.

Τα παιδιά
που δουλεύουν στο δοόυο
Τα παιδιά αυτά αντιπροσωπεύουν τη
μεγαλύτερη αριθμητικά και πιο σημα
ντική ομάδα. Πρόκειται για παιδιά που
εργάζονται και διατηρούν σχέσεις λιγό
τερο ή περισσότερο τακτικές με την οικογένειά τους. Κατοικούν με την οικο-

γένειά τους έστω κι αν απουσιάζουν για
μεγάλα διαστήματα. Θεωρούν την κα
τοικία των γονέων τους και δική τους
κατοικία. Αυτά τα παιδιά είναι κυρίως
και πάνω απ’ όλα εργαζόμενα, που
ζουν και δουλεύουν στους δρόμους και
-στην πλειοψηφία τους- συνεισφέρουν
σημαντικά (κατά 20% και περισσότε
ρο) στο οικογενειακό εισόδημα.

Τα παιδιά που κατοικούν
στο δοόμο
Αυτά τα παιδιά θεωρούν το δρόμο
σπίτι τους. Εκεί τρώνε, κοιμούνται,
διασκεδάζουν και συναναστρέφονται
με τους φίλους τους. Διατηρούν σπο
ραδικές επαφές με ένα ή περισσότερα
μέλη της οικογένειάς τους. Σε μερικές
περιπτώσεις εγκαταλείφθηκαν ή διώχθηκαν από την οικογένειά τους, σε
άλλες περιπτώσεις διάλεξαν τα ίδια να
φύγουν για πάντα. Αυτά τα παιδιά
πρέπει μόνα τους να φροντίζουν για
τις ανάγκες τους.

Συνθιίκεε frolic
των παιδιών του δοόυου
Τα περισσότερα από τα παιδιά του
δρόμου αγωνίζονται με νόμιμες δου
λειές για την επιβίωση τη δική τους
και της οικογένειάς τους. Γυαλίζουν
παπούτσια, πλένουν ή φυλάνε αυτοκί
νητα, μεταφέρουν αποσκευές, πωλούν
λουλούδια και κάθε είδους μικροπράγ
ματα, μαζεύουν ανακυκλώσιμα υλικά
και σκαρφίζονται «χιλιάδες» ευφάντα
στους τρόπους για να μαζέψουν λίγα
χρήματα. Τα παιδιά αυτά εκτίθενται σε
κάθε μορφής εκμετάλλευση και η κα
τάστασή τους όσον αφορά τη φτώχεια,
τη βία, την αρρώστια και την απομό
νωση είναι ιδιαίτερα άσχημη. Αγωνί
ζονται να επιβιώσουν μέσα από συν
θήκες πραγματικής μάχης στους δρό
μους των πόλεων σε όλον τον κόσμο.
Όπλα, μαχαίρια και συγκρούσεις είναι
μέρος της καθημερινής ζωής των παι
διών του δρόμου. Αντιμετωπίζουν πε
ρισσότερους κινδύνους από όλους
μας, βασανιστήρια, σεξουαλικά μετα
διδόμενες ασθένειες, κακοποίηση, βί
αιους τραυματισμούς ακόμα και το θά
νατο. Στη Λατινική Αμερική, για πα
ράδειγμα, ένα μεγάλο ποσοστό από τα
40.000.000 παιδιά που υπολογίζεται ό
τι ζουν και εργάζονται στους δρόμους,
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μείνουν χωρίς δουλειά και η φτώχεια
να αυξάνεται δραματικά.

Τα παιδιά του δοόυου
στην Ελλάδα
Οι διάδοχοι του πολύ επιτυχημένου
ήρωα του ελληνικού κινηματογράφου
του 1960, Βασιλάκη Καΐλα, δηλαδή τα
παιδιά του δρόμου ή τα «παιδιά των
φαναριών» όπως είναι γνωστά στην
Ελλάδα υπολογίζονται σε 5.800. Τα
παιδιά αυτά είναι από 2 έως 15 ετών,
ελληνόπουλα και μετανάστες που απο
φέρουν κατά τις συντηρητικότερες ε
κτιμήσεις περίπου 1.000.000.000 δραχ
μές το μήνα στους «εργοδότες» τους.
Τα στοιχεία προκύπτουν από έρευνα
που διεξήγαγε η εταιρία ΑΛΚΟ, για
λογαριασμό της Unicef, στο διάστημα
από 17 έως 29 Νοεμβρίου 2000. Η έ
ρευνα ήταν ποσοτική και απογραφική
ταυτοχρόνως και διεξήχθη με τη μέθο
δο των προσωπικών συνεντεύξεων σε
75 γεωγραφικούς τομείς του Λεκανο
πεδίου της Αττικής.

πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης της
βιομηχανίας σεξουαλικού τουρισμού.
Ενώ σε μερικές χώρες της Λατινικής
Αμερικής, επιχειρηματίες πληρώνουν
αστυνομικούς κατά τις ώρες που βρί
σκονται εκτός υπηρεσίας, φύλακες α
σφαλείας ή ακόμα και επαγγελματίες,
για να εξολοθρεύσουν τα παιδιά του
δρόμου που τα βλέπουν σαν τον μεγα
λύτερο μπελά. Αυτά τα παιδιά έχουν
πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες για συ
ναισθηματική, κοινωνική, μορφωτική
και οικονομική ανάπτυξη.

Παιδιά του δρόυου
και τενεκεδουπόλεκ
Η φτώχεια είναι η μεγαλύτερη αιτία
που ωθεί την πλειονότητα των κατοί
κων προς την πόλη. Σπίτια φτιαγμένα
από λαμαρίνες και όποιο άλλο πρόχει
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Σήμερα, τουλάχιστον
300.000.000 παιδιά ζουν
σε πλήρη φτώχεια σε
τενεκεδουπόλεις στον
αναπτυσσόμενο κόσμο.

ρο υλικό, στοι
βαγμένα στην
κυριολεξία το ένα επάνω στο άλλο, δί
πλα σε σιδηροδρομικές γραμμές ή κο
ντά σε μεγάλους σκουπιδότοπους.
Σήμερα, τουλάχιστον 300.000.000
παιδιά ζουν σε πλήρη φτώχεια σε τενεκεδουπόλεις στον αναπτυσσόμενο
κόσμο.
Μέχρι το 2025, υπολογίζεται ότι δύ
ο στους τρεις ανθρώπους θα ζουν σε
πόλεις. Περίπου 5.000.000.000 άν
θρωποι, δηλαδή το 62% του παγκό
σμιου πληθυσμού θα ζουν σε πόλεις.
Τα έξη στα δέκα παιδιά που θα γεν
νηθούν, θα ζουν σε πόλεις και η μεγα
λύτερη αύξηση του πληθυσμού θα εί
ναι στις φτωχές χώρες.
Το κλείσιμο των εργοστασίων και οι
ιδιωτικοποιήσεις των εταιριών έχουν
ως αποτέλεσμα πολλές οικογένειες να
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Κυοιότεοα ευρήματα της έρευνας
Από τα 955 παιδιά ηλικίας 2 - 15 ε
τών στα οποία διενεργήθηκε η έρευνα,
το 61% είναι αγόρια, το 10% είναι η
λικίας μέχρι 5 ετών, το 44,1% του συ
νόλου είναι Έλληνες πολίτες, ενώ τα
υπόλοιπα παιδιά είναι μετανάστες και
πρόσφυγες στη πατρίδα μας.
Ειδικότερα, το 23,6% του συνόλου
είναι Έλληνες τσιγγάνοι, το 11,4%
Έλληνες μουσουλμάνοι, το 28,1% εί
ναι αλβανικής καταγωγής, το 6,3% Iρακινοί, το 6% Σέρβοι, το 5,4% Πακιστανοί και το 3,4% Κούρδοι και άλλα
άτομα διαφόρων εθνοτήτων.
Από θρησκευτικής απόψεως το
40,4% των παιδιών των δρόμων είναι
Χριστιανοί Ορθόδοξοι, το 33,4%

Μουσουλμάνοι και το 13,8% δήλωσε
πως αγνοεί το θρήσκευμα στο οποίο α
νήκει. Τα παιδιά αυτά δραστηριο
ποιούνται σε όλο το Λεκανοπέδιο της
Αττικής, κατοικούν σε υπόγεια, ισό
γεια, σκηνές, πρόχειρους καταυλι
σμούς, σε βαγόνια και σε εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα ενώ ένα ποσο
στό της τάξεως του 2% δήλωσε πως
είναι άστεγο.
Τα παιδιά δεν δραστηριοποιούνται
στις περιοχές που κατοικούν, γεγονός
που σημαίνει ότι καθημερινώς μετακι
νούνται προς τις περιοχές που τα συ
ναντάμε. Ελάχιστα εξ αυτών (20%)
πηγαίνουν στο σχολείο. Ένα σημαντι
κό ποσοστό βρίσκεται στην Ελλάδα
χωρίς τους γονείς του και δηλώνουν ά
γνοια για τη μονιμότητα ή την προσω
ρινότητα της εγκατάστασής τους στην
πατρίδα μας.
Πολλά από τα παιδιά δηλώνουν ότι
ο «εργοδότης» τους δεν είναι κάποιος
από τους γονείς τους και πως τους επι
βάλλονται τιμωρίες αν αρνηθούν να
δουλέψουν ή αν οι εισπράξεις τους εί
ναι μικρές. Τα παιδιά δήλωσαν χαρα
κτηριστικά ότι οι «εργοδότες» τους ε
κτός από το καθιερωμένο ξύλο, τα τι
μωρούν με στέρηση του φαγητού ή τα
απειλούν ότι θα τα διώξουν από το μέ
ρος που διαμένουν.
Η συντριπτική πλειοψηφία των παι
διών του δρόμου δήλωσε ότι βρίσκο
νται στους δρόμους και δουλεύουν ό
λη σχεδόν την ημέρα. Ορισμένα από
αυτά δουλεύουν και τη νύκτα και ε
κτός ελάχιστων εξαιρέσεων έχουν πε
ριορισμένες φιλοδοξίες και όνειρα για
το μέλλον τους, που προκύπτουν από
το αίσθημα ανασφάλειας και φόβου
που βιώνουν, καθώς και από την αί
σθηση -κατά μεγάλο ποσοστό- ότι βρί
σκονται προσωρινά στην Ελλάδα.
Το 20% των παιδιών μιλά πολύ λίγο
ή καθόλου την ελληνική γλώσσα, επί
σης το 20% θέλει αλλά δεν μπορεί να
παρακολουθήσει μαθήματα σε σχολεί
ο, ένα μικρό ποσοστό επιθυμεί να
σπουδάσει ενώ ένα μεγάλο ποσοστό
στην ερώτηση «τι θα κάνεις όταν με
γαλώσεις;» απάντησε «θέλω να έχω
φαγητό να τρώω».
Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της
έρευνας, η μέση ημερήσια είσπραξη
κάθε παιδιού ανέρχεται σε 7 - 8.000
δραχμές.

Αντιμετώπιση

tou

nooBAhumoc

Για να αντιμετωπιστεί δραστικά και
τελεσίδικα το μέγιστο κοινωνικό πρό
βλημα των παιδιών του δρόμου πρέπει
να ανασχεθούν ή να ακυρωθούν οι αι
τίες που το δημιούργησαν και κυρίως
να υπάρξει δημογραφικός προγραμμα
τισμός των πληθυσμών που ζουν στις
χώρες του Τρίτου Κόσμου και κατα
πολέμηση των αιτιών που δημιουρ
γούν συνθήκες τελείας ανέχειας και
φτώχειας. Τα δραστικά μέτρα δεν είναι
δυνατόν να ληφθούν ούτε από άτομα
ούτε από φορείς περιορισμένης εμβέ
λειας αλλά από τις κυρίαρχες κρατικές
οντότητες του πλανήτη. Τέτοια διάθε
ση δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα...
γιατί δυστυχώς δεν ζούμε σε ιδανικές

κοινωνίες. Βεβαίως, υπάρχουν και
δραστηριοποιούνται πάρα πολλοί φο
ρείς που αποσκοπούν τουλάχιστον
στην ανακούφιση των αποτελεσμάτων
της φτώχειας με ικανοποιητικά πολλές
φορές αποτελέσματα. Ο μεγαλύτερος
τέτοιος διεθνής φορέας είναι η Unicef,
μέσω της οποίας καταβάλλονται φιλό
τιμες προσπάθειες στους τομείς της ε
νημέρωσης και ευαισθητοποίησης του
κοινού, της προστασίας, της αποκατά
στασης, της χρηματοδότησης φτωχών
οικογενειών να κρατήσουν στο σπίτι
τα παιδιά τους και της υγειονομικής
περίθαλψης.
Η Unicef, ως μη κερδοσκοπικός Ορ
γανισμός που ανήκει στον Ο.Η.Ε. έχει
καταφέρει με τα έσοδά του που προέρ
χονται κατά κύριο λόγο από δωρεές

ευαίσθητων πολιτών να προωθεί με
συνέπεια τους ανθρωπιστικούς της
στόχους. Οι δωρεές που μπορεί ο κάθε
πολίτης να κάνει δεν είναι ανάγκη να
είναι υπέρογκες για να υπάρχει αποτε
λεσματικό έργο. Αντιθέτως, ακόμα και
με ελάχιστα χρηματικά ποσά παράγεται έργο ουσιαστικό:
- 20.000 δραχμές είναι αρκετές για
να καλυψουν τις ανάγκες ενός παιδιού
σε καταυλισμό, για παιδιά του δρόμου
στην Ρουάντα.
- 30.000 δραχμές αρκούν για να εμβολιασθούν πλήρως 5 παιδιά του δρό
μου από τις 6 βασικές ασθένειες που
απειλούν τη ζωή τους.
- 40.000 δραχμές είναι ικανό ποσόν
για να έχουν 6 παιδιά του δρόμου ένα

«Σχολείο του Δρόμου» για ένα μήνα,
όπου τα παιδιά θα μάθουν γραφή, ανά
γνωση, αριθμητική και κάποπιες τέ
χνες χρήσιμες στη ζωή.
- 60.000 δραχμές φθάνουν για την
αγορά 40 κουβερτών που θα εξοπλί
σουν κέντρα φροντίδας για τα παιδιά
του δρόμου.
- Με οποιοδήποτε άλλο ποσό, μι
κρότερο ή μεγαλύτερο, υποστηρίζετε
τα προγράμματα της Unicef για τη σω
τηρία των παιδιών που ζουν στο δρό
μο.
Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν τις προ
σπάθειες της Unicef θα πρέπει να απευθύ
νονται στα τη). 7484184, 7780017, 7784223
Επιμέλεια:
Ανθυπαστυνόμος
Κωνσταντίνος Κούρος
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Η Εσωτερική Ανοοά
Το άρθρο 2 της Συνθήκης της Ρώμης
[1957] περί ιδρύσεως της καθορίζει έ
να στόχο: «να παράγει την αρμονική
ανάπτυξη των οικονομικών δραστη
ριοτήτων στο σύνολο της Κοινότητας,
τη συνεχή και ισόρροπη έκτασή της
οικονομίας, αυξημένη σταθερότητα, ε
πιταχυνόμενη ανύψωση του βιοτικού
επιπέδου και σχέσεις περισσότερο
στενές μεταξύ των κρατών που συνε
νώνει». Στο στόχο αυτό ανταποκρίνονταν δύο συμπληρωματικά μέσα: το ά
νοιγμα των συνόρων, γεγονός που επι
φέρει την ελεύθερη κυκλοφορία προ
σώπων, αγαθών και υπηρεσιών και η
οργάνωση της αλληλεγγύης, μέσω της
εφαρμογής κοινών πολιτικών και χρη
ματοδοτικών μέσων.
Η κοινή αγορά είναι ένα στάδιο της
οικονομικής ολοκλήρωσης, το οποίο,
σύμφωνα με μία απόφαση του Ευρω
παϊκού Δικαστηρίου «αποβλέπει στην
εξάλειψη όλων των εμποδίων στις εν
δοκοινοτικές συναλλαγές, ώστε να υ
πάρξει συγχώνευση των εθνικών αγο
ρών σε μία ενιαία αγορά , η οποία να
πλησιάζει όσο γίνεται τις συνθήκες
μίας πραγματικής εσωτε
ρικής αγοράς...»
Προέκταση
της
κοινής αγοράς είναι
λοιπόν η ενιαία αγο
ρά, της οποίας η κα
τάληξη είναι η εσωτε
ρική αγορά.

Η ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΑΔΙΟ
□

βυρω
Το νέο νόμισμα
της
υρώπης

του Αστυνόμου A

κ. Γεωργίου ΠΙΤΤΟΥ*
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Ιστορική αναδοουή
νουισυατικών ενώσεων
Στην οικονομική Ιστορία της αν
θρωπότητας δεν υπήρξε προηγούμενο
νομισματικής ένωσης όπως αυτή με
ταξύ των 11 χωρών που άρχισε την
1.1.1999. Κατά το παρελθόν υπήρξαν
νομισματικές ενώσεις, αλλά αυτή εί
ναι η πρώτη φορά που ανεξάρτητα κυ
ρίαρχα κράτη εγκαταλείπουν εθελο
ντικά τα εθνικά τους νομίσματα και τις
εκδοτικές τους τράπεζες για να δη
μιουργήσουν ένα νέο κοινό νόμισμα
και μία εκδοτική τράπεζα.
Ειδικότερα:
α] Επιτυχής προσπάθεια νομισματι
κής ένωσης υπήρξε μεταξύ Βελγίου
και Λουξεμβούργου, η οποία διατηρή
θηκε επί 70 έτη μέχρι την ένταξη των
δύο χωρών στην ευρωζώνη,
β] Το 1834 τα γερμανικά κρατίδια
δημιούργησαν τη «γερμανική ζώνη»,
δηλ. μία τελωνειακή ένωση και συμ
φώνησαν να εναρμονίσουν τα νομι
σματικά τους συστήματα. Αποτέλε
σμα τούτου ήταν η εισαγωγή του μάρ
κου ως νομισματική μονάδα,
γ] το 1861 δημιουργήθηκε η «ιταλι
κή ζώνη», ως αποτέλεσμα της ενοποί
ησης της Ιταλίας. Το επόμενο έτος η
λιρέτα εισήχθη ως επίσημο νόμισμα
της ιταλικής επικράτειας με αξία ίση
προς το γαλλικό φράγκο,
δ] το 1872 δημιουργήθηκε η «σκαν
διναβική ζώνη», αλλά δεν διατηρήθη
κε μεταξύ των χωρών που την αποτε
λούσαν [Δανία, Σουηδία, Νορβηγία]
λόγω σημαντικών αποκλίσεων στον
πληθωρισμό και στην προσφορά χρή
ματος. Η «ζώνη» αυτή διαλύθηκε το
1915.
ε] Η γαλλική «ζώνη» ή «ζώνη γαλλι
κού φράγκου», δημιουργήθηκε με την
απόφαση της Γαλλίας το 1945 με σκο
πό ένα ενιαίο νομισματικό σύστημα
στις αποικίες της στην Αφρική. Σύντο
μα κυκλοφόρησαν διαφορετικά νομί
σματα στην Δυτική και την Κεντρική
Αφρική μέχρι το 1960.
στ] Η «βρετανική ζώνη» δημιουργήθηκε στα πλαίσια της προσπάθειας της
Μεγάλης Βρετανίας να καθιερώσει έ
να ενιαίο νόμισμα στις χώρες της Ανα
τολικής Αφρικής. Η «ζώνη» αυτή δεν
επέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσμα
τα. Ανάλογη προσπάθεια της Βρετανί-

ας για την δημιουργία όμοιας «ζώνης»
στην Ανατολική Καραϊβική είχε επί
σης ανεπιτυχές αποτέλεσμα.

Η Οικονουική και Νουισυατικη
Ενωση m e Ευοώπηο
Πραγματοποιείται μέσω μίας σειράς
οικονομικών γεγονότων. Αναλυτικά:
1957: Υπογράφεται στη Ρώμη η
Συνθήκη για την Ε.Ο.Κ, η οποία θέτει
τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1965: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιο
θετεί την πρακτική του συντονισμού
της οικονομικής πολιτικής και της δια
κύμανσης σε στενά περιθώρια των ι
σοτιμιών των νομισμάτων των κοινο
τικών κρατών.
1972: Η ΕΟΚ αποφασίζει τον Απρί
λιο την δημιουργία ενός νομισματικού
συστήματος («φίδι στο τούνελ») σύμ
φωνα με το οποίο το όριο διακύμαν
σης των κοινοτικών νομισμάτων σε
σχέση με το δολάριο ορίσθηκε στο +
2,25% και το εύρος (τούνελ) στο
4,50%.
1979: Την 13η Μαρτίου ετέθη σε ε
φαρμογή το Ευρωπαϊκό Νομισματικό
Σύστημα [ΕΝΣ].
1988: Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
του Ανοβέρου συστήθηκε μία επιτρο
πή υπό την προεδρία του Jacques
Delors, τότε προέδρου της Ευρωπαϊ
κής Επιτροπής που συνέταξε την ομώ
νυμη έκθεση για τα στάδια προς την
Οικονομική και Νομισματική Ένωση.
1991: Στις 9 -10 Δεκεμβρίου στο Ευ
ρωπαϊκό Συμβούλιο του Μάαστριχ, ε
πιτεύχθηκε η συμφωνία για την τροπο
ποίηση των Συνθηκών των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων [ΕΟΚ, ΕΚΑΕ και ΕΚΑΧ] και άνοιξε ο δρόμος για την υ
πογραφή της «Συνθήκης για την Ευ

ρωπαϊκή Ένωση» [7.2.1992]. Η νέα
αυτή Συνθήκη περιλαμβάνει διατάξεις
που αφορούν τόσο την ΟΝΕ, όσο και
την πολιτική ένωση. Η Συνθήκη αυτή
προβλέπει μεταξύ άλλων ότι η Ε.Ε.
προωθεί την ισόρροπη και σταθερή οι
κονομική πρόοδο, κυρίως με
τη δημιουργία ενός χώρου χω
ρίς εσωτερικά σύνορα, με την
ενίσχυση της οικονομικής και
κοινωνικής συνοχής και με
την ίδρυση μίας οικονομικής
και νομισματικής ένωσης, η
οποία μελλοντικά θα περι
λαμβάνει ένα ενιαίο νόμι
σμα.
1993: Την 2α Αυγούστου, λόγω ισχυρών πιέσε
ων στη διεθνή αγορά συ
ναλλάγματος, διευρύνθηκαν τα περιθώρια διακύ
μανσης στο + 15%, ενώ
οι κεντρικές ισοτιμίες
παραμένουν αμετάβλη
τες.
1995: Τον Δεκέμβριο
στο Ευρωπαϊκό Συμ
βούλιο της Μαδρίτης
το ενιαίο ευρωπαϊκό
νόμισμα ονομάσθηκε
EURO.

1997: Τον Ιούνιο
στην Σύνοδο Ευρω
παϊκού Συμβουλίου
στο 'Αμστερνταμ, εγκρίθηκαν οι όροι
του Συμφώνου Στα
θερότητας και Ανά
πτυξης, η δημιουρ
γία ενός νέου μη
χανισμού συναλ
λαγματικών ισο- / Η
τιμιών για τα μη
συμμετέχοντα νομίσματα.

καθώς και οι κανονισμοί για τη θέσπι
ση του νομικού καθεστώτος του Ευ
ρώ.
1998: Την 14η Μαρτίου, η δραχμή
υποτιμήθηκε και εντάχθηκε στο Μη
χανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών.
1998: Στις 2-3 Μα-
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Δραχμές

Προϊόντα

ΕΥΡΩ
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Ένα αυτοκίνητο
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Τα κριτήρια εισόδου στο τελευ
ταίο στάδιο της ΟΝΕ συνοψίζονται
στα εξής:
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ΐου η σύνοδος του Συμβουλίου σττς
Βρυξέλλες, σε επίπεδο αρχηγών κρα
τών και κυβερνήσεων, αποφάσισε τις
11 χώρες που θα δημιουργήσουν την
ζώνη του ευρώ από την 1.1.1999 [χώ
ρες «in»] και πληρούν τα κριτήρια σύ
γκλισης. Οι χώρες αυτές είναι το Βέλ
γιο, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία Ιρλαν
δία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Αυ
στρία, Πορτογαλία και Φινλανδία. Για
την χώρα μας ως ημερομηνία ένταξης
προβλέφθηκε η 1.1.2001 .
1999 Την 1η Ιανουάριου, το ευρώ
γίνεται νόμιμο νόμισμα. Για κάθε συμμετέχον νόμισμα καθορίζεται μία στα
θερή τιμή μετατροπής του ευρώ.
1.2.2002: Τα τραπεζογραμμάτια και
κέρματα ευρώ, θα αντικαταστήσουν
τα αντίστοιχα των εθνικών νομισμά
των των συμμετεχουσών χωρών, τα ο
ποία θα πρέπει να αποσυρθούν το αρ
γότερο μέχρι την 1.3.2002.

-

0,73

Μία εφημερίδα

Ένα λίτρο βενζίνης

Ένα ποτό
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α. Το κριτήριο του πληθωρισμού
Η Συνθήκη για την Ε.Ε. τονίζει ότι ο
ρυθμός πληθωρισμού δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τον μέσον όρο του πληθω
ρισμού των τριών μελών με την καλύ
τερη επίδοση περισσότερο από 1,5 πο
σοστιαία μονάδα.
β. Το κριτήριο της δημοσιονομι
κής πειθαρχίας
I] Το δημοσιονομικό έλλειμμα [δα
νειακές ανάγκης του δημόσιου τομέα]
ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν θα πρέπει να
ξεπερνά το 3%.
II] Επί πλέον, το ύψος του δημοσίου
χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν θα
πρέπει να ξεπερνά το 60%.
γ. Το κριτήριο των επιτοκίων
Η Συνθήκη προβλέπει ότι τα μακρο
χρόνια επιτόκια [επιτόκια τίτλων Δη
μοσίου άνω των 3 ετών] πρέπει να μην
είναι μεγαλύτερα από 2 ποσοστιαίες
μονάδες του μέσου όρου των μακρο
χρονίων επιτοκίων των τριών χωρών
μελών με την καλύτερη επίδοση.
δ. Το κριτήριο της σταθερότητας
της συναλλαγματικής ισοτιμίας
Η Συνθήκη αναφέρει ότι οι διακυ
μάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμί
ας του εθνικού νομίσματος, θα πρέπει
να έχουν παραμείνει εντός των στενών
ορίων διακύμανσης που προβλέπει ο

Μηχανισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών[ΜΣΙ]-που είναι 2,25% -του ΕΝΣ για δύο τουλάχιστον χρόνια πριν α
πό την 1.1.1997 και με την προϋπόθε
ση της μη υποτίμησής του στο διάστη
μα αυτό.
Τούτο σημαίνει ότι οι χώρες μέλη
της ΕΟΚ θα πρέπει να εντάξουν το νό
μισμά τους στον ΜΣΙ του ΕΝΣ και
στο όριο της διακύμανσης του 2,25%
στη διάρκεια του δεύτερου σταδίου
της ΟΝΕ.
Η ένταξη της Χώρας μας στη ζώνη
του ενιαίου νομίσματος ανακηρύχθη
κε την 19.6.2000 από το Συμβούλιο
Κορυφής στη Σάντα Μαρία Ντέ Φέϊρα
της Πορτογαλίας. Με την ένταξη αυτή
η Χώρα μας αποτελεί το δωδέκατο μέ
λος της οικογένειας των κρατών με
λών που έχουν εισέλθει στο γ'στάδιο
της Ο.Ν.Ε. Η μεταβατική περίοδος για
όλα τα κράτη-μέλη της ζώνης ευρώ
λήγει την 31.12.2001.

Η «(Ρυσιοννωυία» του ευρώ
Η ονομασία του ευρώ ως ενιαίου νο
μίσματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
υιοθετήθηκε όπως προαναφέρθηκε, α
πό τους αρχηγούς κρατών και κυβερ
νήσεων των κ-μ της Ε.Ε. στη σύνοδο
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στη
Μαδρίτη τον Δεκέμβριο 1995. Η επί
σημη συντομογραφία του ευρώ είναι
EUR. Έ χει καταχωρισθεί στο Διεθνές
Οργανισμό Τυποποίησης [ISO] και
χρησιμοποιείται σε όλους τους επιχει
ρηματικούς, χρηματοπιστωτικούς και
εμπορικούς σκοπούς με τον ίδιο τρόπο
που χρησιμοποιούνται σήμερα οι όροι
DEM [γερμανικό μάρκο], GBP [αγγλι
κή στερλίνα], FRF [γαλλικό φράγκο],
BEF [βελγικό φράγκο], GRD [ελληνι
κή δραχμή]. Το σύμβολο του νέου ε
νιαίου νομίσματος είναι το ελληνικό
γράμμα έψιλον, με διπλή ευδιάκριτη ε
γκάρσια γραμμή. Το σύμβολο αυτό
ταυτίζεται με το πρώτο γράμμα της λέ
ξης «Ευρώπη», ενώ η διπλή εγκάρσια
γραμμή υποδηλώνει τη σταθερότητα
του Ευρώ. Όταν θα κυκλοφορήσει το
νέο νόμισμα [1-1-2002], θα υπάρχουν
7 διαφορετικά χαρτονομίσματα αξίας
500, 200, 100, 50, 20, 10 και 5 ευρώ.
Τα χαρτονομίσματα είναι διαφόρων
μεγεθών και φέρουν αποχρώσεις χρώ
ματος πράσινου, κίτρινου, γαλάζιου,
μοβ και πορτοκαλί. Τα σχέδια επί των

χαρτονομισμάτων συμβολί
ζουν την αρχιτεκτονική κλη
ρονομιά της Ευρώπης, χωρίς
αναπαράσταση κάποιου συ
γκεκριμένου υπάρχοντος μνη
μείου. Η εμπρόσθια όψη κάθε
χαρτονομίσματος κοσμείται από
πύλες και παράθυρα, συμβολίζο
ντας την ευρύτητα πνεύματος και
τη συνεργασία στην Ε.Ε. Η άλλη
πλευρά του χαρτονομίσμα
τος αναπαραστά τη γέ
φυρα μίας συγκεκριμέ
νης εποχής, συμβολίζο Λ θ
ντας την ύπαρξη επικοι
νωνίας όχι μόνο μεταξύ
των λαών της Ευρώπης,
αλλά και της Ευρώπης και
του υπολοίπου κόσμου. Τα
χαρτονομίσματα
φέρουν
πλέον τελειοποιημένα χαρα Α 0
κτηριστικά ασφαλείας. Εκτός
των χαρτονομισμάτων, θα κυ
κλοφορούν οκτώ κέρματα ευρώ, που
αντιστοιχούν σε 2 και 1 ευρώ, καθώς
και σε 50, 20, 10, 5, 2 και 1 λεπτά του
ευρώ. Κάθε κέρμα έχει μία κοινή ευ
ρωπαϊκή όψη. Η άλλη όψη του νομί
σματος φέρει το σύμβολο κάθε κρά
τους. Τα κέρματα ανεξάρτητα του
συμβόλου που θα φέρουν, μπορούν να
χρησιμοποιούνται και στα 12 κράτη. F1
κοινή όψη των κερμάτων παριστά το
χάρτη της Ευρώπης, σε πλαίσιο εγκαρ
σίων γραμμών, όπου εμφανίζονται τα
αστέρια της Ε.Ε. Τα κέρματα αξίας 1,
2 και 5 λεπτών δίνουν έμφαση στη θέ
ση της Ευρώπης στον κόσμο, ενώ τα
κέρματα των 10, 20 και 50 λεπτών πα
ρουσιάζουν την Ένωση ως σύνολο ε
θνών. Τα κέρματα των 1 και 2 ευρώ
παριστούν την Ευρώπη χωρίς σύνορα.
Τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα
φέρουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
που θα επιτρέπουν τη διάκρισή τους α
πό ηλικιωμένους και εν γένει από άτο
μα με μειωμένη όραση και τυφλούς.
Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί ενη
μερωτική εκστρατεία με σκοπό να βοηθηθούν τα παραπάνω άτομα να προ
σαρμοστούν στο ενιαίο νόμισμα.

Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, με έ
δρα τη Φρανκφούρτη. Το όργανο
αυτό συστήθηκε από τα κ-μ της Ε.Ε.,
διευθύνεται από διοικητικό συμβούλιο
αποτελούμενο από 6 μέλη της εκτελε
στικής επιτροπής και τους διοικητές
των 12 κεντρικών τραπεζών των χω
ρών που συμμετέχουν στο ευρώ. Ο ρό
λος της Τράπεζας της Ελλάδος παρα
μένει σημαντικός στις οικονομικές ε
ξελίξεις στη χώρα μας. Ο Διοικητής
της Τραπέζης της Ελλάδας συμμετέχει
μετά ψήφου όπως τα λοιπά μέλη στο
διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ. Επί
σης η εφαρμογή στη Χώρα μας της νο
μισματικής πολιτικής που αποφασίζεται για τη ζώνη του ευρώ, θα γίνεται α
πό την Κεντρική Τράπεζά μας. Η Ευ
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αφού ε
νημερώνεται από τους διοικητές των
Κεντρικών Τραπεζών των χωρών της
ζώνης ευρώ, για τις οικονομικές συν
θήκες που επικρατούν και κυρίως για
την πορεία του πληθωρισμού, θα ρυθ
μίζει την προσφορά χρήματος στη ζώ
νη του ευρώ συνολικά και θα προσδιο
ρίζει το ύψος των επιτοκίων. Παράλλη
λα, διεξάγει πράξεις σε συνάλλαγμα και
κατέχει και διαχειρίζεται τα επίσημα
συναλλαγματικά διαθέσιμα των κ-μ.

Η κυκλοφορία

Η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα
Η σταθερότητα των τιμών στη ζώνη
του ευρώ, εξασφαλίζεται από ένα νέο,
πλήρως ανεξάρτητο όργανο που είναι

tpu

ευρώ

Το ευρώ υπό μορφή κερμάτων και
χαρτονομισμάτων θα κυκλοφορήσει
και στα 12 κράτη από την 1-1-2002
παράλληλα με τα εθνικά νομίσματα
που θα πρέπει, σύμφωνα με απόφαση
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τη Χώρα μας το ευρώ είναι το επί
σημο νόμισμα από την 1-1-2001.
Κατά τη διάρκεια της μονοετούς
[διανυόμενης] μεταβατικής περιό
δου, το ευρώ δεν θα κυκλοφορεί
στη Χώρα μας, αλλά οι συναλλαγές θα
υπολογίζονται σε ευρώ και σε δραχμές
βάσει της κλειδωμένης [αμετάκλητης]
συναλλαγματικής ισοτιμίας δραχμήςευρώ. Η ισοτιμία μετατροπής από
δραχμές σε ευρώ ορίσθηκε αμετάκλητα στις 340.750 δρχ. ανά ευρώ, ήτοι 1
ευρώ = 340,750 δρχ.
Το Νομισματοκοπείο της
Χώρας μας έχει αρχίσει από τον
Οκτώβριο την κοπή 1,6 δισεκ.κερμάτων [τεμαχίων], ενώ
επίκειται η εκτύπωση 60 χι
λιάδων τραπεζογραμματίων
ευρώ. Τα κέρματα αυτά είναι
αξίας ενός και δύο ευρώ,
χρώματος χρυσάφι και ασή
μι. Επίσης έχει ήδη αρχίσει η
κοπή κερμάτων 10,20 και 50
λεπτών [eurocents]. Το όνομα ανα
γράφεται στα λατινικά [EURO] και
παράλληλα ταυτόχρονα με γράμματα
του ελληνικού αλφαβήτου [ΕΥΡΩ],
ενώ στην οπίσθια όψη των τραπεζο
γραμματίων απεικονίζεται η σημαία
της Ε.Ε, και χώρος μέχρι 20% της
συνολικής επιφάνειας, όπου
απεικονίζεται μικρό διακριτι
κό σήμα εθνικού προσδιορι
σμού.

Tcviksc πληοοαιοοίες
νιο τη ουνολλανή υε
ΕΥΡΩ

500f
του
Συμβουλίου Υπουργών Οι
κονομικών [ECOFIN] της ζώνης ευ
ρώ, να αποσυρθούν το αργότερο σε
δύο μήνες.
"Εκτοτε το μόνο επίσημο νόμισμα
που θα κυκλοφορεί θα είναι το ευρώ.
Το ευρώ αποτελεί από την 1.1.1999
για τα πρώτα 11 κράτη -μέλη της ζώ
νης ευρώ, το επίσημο νόμισμά τους,
αλλά μόνον σε λογιστική μορφή. Τα ε
θνικά νομίσματα των 11 εξακολου
θούν να κυκλοφορούν με κλειδωμέ
νες, δηλαδή αμετάκλητες, συναλλαγ
ματικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ. Για
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α. Μετατροπή τιμών
Τον Ιανουάριο 2002 ό
λες οι τιμές θα πρέπει να έχουν μετα
τραπεί σε ευρώ. Η τιμή που προκύπτει
από τη μετατροπή του εθνικού νομί
σματος στρογγυλοποιείται [κανονι
σμός ΕΟΚ 1103/97], Το ποσό που θα
προκόψει από τη μετατροπή θα πρέπει
να έχει μόνον δύο δεκαδικά ψηφία.
Συγκεκριμένα, σε κάθε μετατροπή από
εθνικό νόμισμα σε ευρώ, στρογγυλοποιείται προς τα άνω προς το δεύτερο
δεκαδικό ψηφίο, όταν αν το γ ' δεκαδι
κό ψηφίο βρίσκεται στο ήμισυ ή ανώ
τερα, ενώ στρογγυλοποιείται προς τα
κάτω όταν το γ ' δεκαδικό ψηφίο βρί
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σκεται κάτω του ημίσεως. Παραδείγ
ματα: 5.000 δ ρ χ.: 340,75 δρχ [κλειδω
μένη ισοτιμία] = 14,673.514 ευρώ, ή
τοι: 14,67 ευρώ. Τα 5,455 ευρώ στρογγυλοποιούνται σε 5,46 ευρώ. Τα 5,457
ευρώ στρογγυλοποιούνται σε 5,46 ευ
ρώ, ενώ τα 5,454 ευρώ στρογγυλοποιούνται σε 5,45 ευρώ. Τα 1,455 ευ
ρώ στρογγυλοποιούνται σε 1,46 ευρώ,
τα 1,457 ευρώ στρογγυλοποιούνται σε
1,46 ευρώ, και τα 1,454 ευρώ στρογγυλοποιούνται σε 1,45 ευρώ.
Επισημαίνεται ότι οι μετατροπές γί
νονται χωριστά για κάθε κέρμα ή τρα
πεζογραμμάτιο. Δηλαδή δεν είναι ορ
θός ο υπολογισμός με βάση τα παρα
πάνω ότι οι 500 δρχ = 1,47 ευρώ, άρα
οι 1000 δρχ = 2,94 ευρώ. Σύμφωνα με
τον πίνακα στρογγυλοποιήσεων 1000
δρχ = 2,93 ευρώ και όχι 2,94 ευρώ,
γιατί στη μετατροπή [διαίρεση], το γ'
δεκαδικό ψηφίο είναι ο αριθμός 4 δη
λαδή μικρότερος του 5, άρα το β' δε
καδικό παραμένει ως έχει ήτοι: 1000
δρχ : 340,750 δρχ [κλειδωμένη ισοτι
μία] = 2,93470, ήτοι 2,93. Γενικά η με
τατροπή θα απαιτήσει εξοικειώσει.
β. Μετατροπή δραχμών σε άλλο
νόμισμα κ-μ της Ε.Ε μέχρι την κυ
κλοφορία του ευρώ
Η μετατροπή δραχμής σε άλλο νόμι
σμα π.χ. γερμανικό μάρκο, θα γίνεται
ως εξής: μετατροπή [διαίρεση] δραχ
μής σε ευρώ, χωρίς στρογγυλοποίηση.
Ακολούθως πολλαπλασιάζεται το α
ποτέλεσμα της διαίρεσης [πηλίκο] με
την προκαθορισμένη ισοτιμία του
μάρκου έναντι του ευρώ [1,95583
μάρκα]. Παράδειγμα: 150.000.000 δρχ
: 340,750 δρχ [κλειδωμένη ισοτιμία] =
440.205,429 ευρώ [χωρίς στρογγυλο
ποίηση]. Ακολούθως 440.205,429 ευ
ρώ X 1,95583 μάρκα = 860.966,98
μάρκα. Η ισοτιμία των 11 νομισμάτων
με το ευρώ εμφαίνεται στο σχετικό πί
νακα.
γ. Οικονομικό όφελος για τους τα
ξιδιώτες
Από το έτος 2002 δεν θα απαιτείται
πλέον δαπάνη χρόνου για την ανταλ
λαγή χρημάτων πριν ή κατά τη διάρ
κεια ταξιδιού στο εξωτερικό ή την α
ναζήτηση της χαμηλότερης συναλλαγ
ματικής ισοτιμίας, την καταβολή προ
μήθειας συναλλάγματος κ.λπ. Το νόμι
σμα στις χώρες της ευρωζώνης θα εί
ναι ενιαίο, γεγονός που εξαλείφει το
κόστος κάθε μετατροπής.

δ. Η σημασία του λογότυπου στα
καταστήματα
Η τοποθέτηση του λογότυπου στα
καταστήματα σημαίνει ότι ο κατανα
λωτής μπορεί να πραγματοποιήσει
πληρωμές σε ευρώ. Παράλληλα ο κα
ταστηματάρχης μπορεί να ενημερώσει
τους πελάτες για τις δυνατότητες πλη
ρωμής σε ευρώ και τα πλεονεκτήματα
της πρακτικής αυτής. (Εικόνα 3)
Ο καταστηματάρχης συγχρόνως έ
χει αναλάβει μέσω των συνδικαλιστι
κών του οργανώσεων να τηρήσει ορι
σμένη συμπεριφορά απέναντι στους
καταναλωτές, ήτοι την μη επιβάρυνση
των καταναλωτών που επιλέγουν να
πληρώσουν σε ευρώ, την πλήρη τήρη
ση των κανόνων μετατροπής και
στρογγυλοποίησης για τη διπλή ανα
γραφή των τιμών και των αξιών, την
κατάρτιση του προσωπικού του κατα
στήματος του για το ευρώ και τη διπλή
αναγραφή των τιμών σε ευρώ και σε ε
θνικό νόμισμα .
ε. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομο
σπονδία έχει ενημερώσει ότι οι Τρά
πεζες δεν θα χρεώνουν τους πελάτες
τους για την ανταλλαγή συνήθους
ποσότητας εθνικού νομίσματος σε
ευρώ.
στ. Η αξία των αποδοχών και συ
ντάξεων των πολιτών παραμένει α
νεπηρέαστη. Η μόνη διαφορά είναι ό
τι από 1-1-2002 οι αποδοχές και οι συ
ντάξεις θα καταβάλλονται σε ευρώ. Ε
πίσης ανεπηρέαστες θα παραμείνουν
οι αποταμιεύσεις.
ζ. Η διπλή αναγραφή τιμών
Η κοινοτική νομοθεσία καθιερώνει
τη διπλή αναγραφή τιμών κατά τη με
ταβατική περίοδο ως προαιρετική. Η
εθνική νομοθεσία την καθιστά υπο
χρεωτική για τις επιχειρήσεις που εκ
δίδουν στοιχεία πώλησης αγαθών και
υπηρεσιών λιανικώς. Οι επιχειρήσεις
αυτές αναγράφουν μόνο το τελικό πο
σό συναλλαγής με το οποίο βαρύνεται
ο πελάτης. Οι επιχειρήσεις που τηρούν
υποχρεωτικά βιβλία Γ ' κατηγορίας
του ΚΒΣ, εφόσον επιλέγουν το ευρώ
σε αντικατάσταση της δραχμής στην
τήρηση βιβλίων κατά το 2001, υποχρεούνται στα φορολογικά στοιχεία
που απεικονίζουν τις συναλλαγές τους
να αναγράφουν την αξία που αναφέρεται στο είδος των αγαθών ή υπηρε
σιών, τις λοιπές επιβαρύνσεις και τους
φόρους στο γενικό σύνολο παράλληλα

σε ευρώ και δραχμές. Η διπλή ανα
γραφή της τιμής θα είναι τοποθετη
μένη στις συσκευασίες όλων των πω
λουμένων αγαθών και προϊόντων. Δι
πλή αναγραφή τιμής θα υφίσταται στα
εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών
και συντάξεων, στα εισιτήρια μεταφο
ρικών μέσων, στους λογαριασμούς
ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.α. Σημειώνεται ότι οι
προμηθευτές θα πρέπει να έ
χουν αναρτημένα κοντά στο
ταμείο τους και σε εμφανή θέ
ση την τιμή μετατροπής, καθώς
και κατάλογο που περιλαμβάνει
τα κέρματα και χαρτονομίσματα
της δραχμής εκφρασμένα σε ευρώ
και τα κέρματα και χαρτονομίσμα
τα του ευρώ εκφρασμένα σε δραχ
μές.
Οι παρέχοντες τουριστικές υπηρε
σίες εξαιρούνται της υποχρέωσης δι
πλής αναγραφής των τιμών και άλλων
χρηματικών ποσών, όταν εκδίδουν ει
σιτήρια μέσω ηλεκτρονικών συστημά
των κράτησης θέσεως, αν προηγουμέ
νως έχει ήδη γνωστοποιηθεί εγγράφως
στον πελάτη, ο ναύλος σε δραχμές και
σε ευρώ. Οι οδηγοί ταξί, εφόσον δεν
διαθέτουν ταξίμετρα διπλής αναγρα
φής του κομίστρου, θα πρέπει να έ
χουν αναρτημένο πλησίον του ταξίμε
τρου έναν κατάλογο, που θα περιλαμ
βάνει την τιμή μετατροπής σε τρία α
ντιπροσωπευτικά κόμιστρα σε δραχ
μές και σε ευρώ.
Επιση μαίνεται ότι σύμφωνα με την
αρχή της «μη υποχρέωσης, μη απαγό
ρευσης», κατά τη διανυόμενη μεταβα
τική περίοδο [1-1-1999 έως 31-122001], κάθε πολίτης είναι ελεύθερος
να χρησιμοποιήσει το ευρώ, χωρίς να
υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αυτό
παρά τη θέλησή του. Ο πολίτης μπορεί
να χρησιμοποιήσει το ευρώ για κάθε
είδους πληρωμές, υπό την προϋπόθε
ση ότι αυτές δεν περιλαμβάνουν την
καταβολή μετρητών, σε πιστωτικές
κάρτες, εμβάσματα, επιταγές, μεταφο
ρές ποσών από ένα λογαριασμό σε άλ
λον, να ανοίξει λογαριασμό σε ευρώ
κ.λπ.
η. Χρηματιστηριακές συναλλαγές
Κατά τη μεταβατική περίοδο οι ε
ντολές θα δίδονται σε ευρώ. Σε περί
πτωση που η εντολή δίδεται σε δραχμές, η χρηματιστηριακή εταιρεία θα
πραγματοποιεί τη μετατροπή σε ευρώ
και αφού λάβει τη σύμφωνη γνώμη

εισάγει την εντολή του.
Σημειώνεται ότι ο αριθμός των μετο
χών που διαθέτει κάθε επενδυτής πα
ραμένει αμετάβλητος. Κατά την ίδια
περίοδο, ο γενικός Δείκτης του Χρη
ματιστηρίου δεν θα επηρεαστεί από
την τιμή του ευρώ.
θ. Η πορεία των επιτοκίων
Τα επιτόκια εξισώνονται με εκείνα
των χωρών που συμμετέχουν στην ευ
ρωζώνη, με ελάχιστες μόνο διαφορές.

Επίλογος
Συμπερασματικά και σύμφωνα με
τον πρώην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Jacques Santer «το ευρώ,
το νόμισμα της ΟΝΕ, αποτελεί έναν ι
σχυρό καταλύτη της ευρωπαϊκής ταυ
τότητας. Οι χώρες που μοιράζονται έ
να κοινό νόμισμα είναι χώρες διατε
θειμένες να συνδέσουν την τύχη τους
στο πλαίσιο μίας κοινότητας αλληλεγ
γύης. Το ευρώ θα συμβάλλει στην
προσέγγιση των πολιτών μεταξύ τους
και θα συγκεκριμενοποιήσει την προ
σέγγιση μεταξύ των ευρωπαίων πολι
τών, η οποία έχει αναληφθεί εδώ και
40 έτη. Η Ε.Ε τέλος θα διαθέτει νόμι
σμα το οποίο απαιτεί η θέση της στην
παγκόσμια σκηνή και αναμένουν οι ε
ταίροι της ως παράγοντα σταθερότη
τας του διεθνούς νομισματικού συστή
ματος».
□
* Ο Αστυνόμος A ‘ Γεώργιος Πίττος υ
πηρετεί στη Διεύθυνση Οικονομικών του
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
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ανόνας πρώτος: ποτέ δεν

πρέπει να κρίνουμε έναν
αιώνα, αν δεν υπάρχει η α
παραίτητη ιστορική προο
πτική και, κυρίως, δεν κρί
νουμε έναν αιώνα δέκα χρόνια πριν τε
λειώσει. Σκεφθείτε τι θα έλεγε ένας γε
ωγράφος του 15ου αιώνα, αν του ζη
τούσαν μια συνολική εικόνα του κό
σμου την πρωτοχρονιά του 1490. Ή ,
σκεφθείτε τι θα έλεγε ο καθένας μας,
αν μας ζητούσαν μια γενική εικόνα
του ‘89, ένα μήνα πριν από το γκρέμι
σμα του τείχους στο Βερολίνο και πριν
απ’ τη ρουμανική επανάσταση.
Κανόνας δεύτερος: ποιος κρίνει; Η
κρίση ενός πολίτη του δυτικού κόσμου
είναι διαφορετική από την κρίση ενός
πολίτη της Μπιάφρα που πεθαίνει της
πείνας. Αν, όμως, αυτός ο κανόνας ι
σχύει για τον κάθε αιώνα, ισχύει κά
πως λιγότερο για τον δικό μας. Το δυ
τικό πρότυπο, με τα καλά και με τα
στραβά του, κυριαρχεί σιγά σιγά στο
μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. Ενας
κινέζος αγρότης βρίσκεται σήμερα πιο
κοντά (με τα καλά και με τα στραβά)
σ’ έναν γάλλο αγρότη απ’ ό,τι πριν δύ
ο αιώνες. Το γεγονός αυτό δημιουργεί
αμέσως, εκτός απ’ όλα τ ’ άλλα, και
την ακόλουθη δυσάρεστη σκέψη: τους
περασμένους αιώνες, αν δεν μας άρε
σε η εποχή μας, όσοι μπορούσαν μετα
κινούνταν στο χώρο και πήγαιναν να
ζήσουν σε μιαν άλλη περιοχή, με δια
φορετική ιστορία, ήθη και έθιμα. Σή
μερα κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό. Κα
νένας δε μπορεί να ξεφύγει απ’ τον
αιώνα (και το στυλ του).
Κανόνας τρίτος: δεν πρέπει να κρί
νουμε συναισθηματικά έναν αιώνα,
ζώντας μέσα του και χωρίς τις απαραί
τητες στατιστικές συγκρίσεις. Ο αριθ
μός των ανθρώπων που ακόμη και σή
μερα σ’ ολόκληρο τον κόσμο πεθαί
νουν από την πείνα μας προκαλεί φρί
κη. Θα πρέπει, όμως, να μας προκαλεί
φρίκη και ο αριθμός των ανθρώπων
που πέθαιναν από την πείνα τον περα
σμένο αιώνα, ιδιαίτερα αν τον συγκρί
νουμε με τον παγκόσμιο πληθυσμό της
εποχής. Σύμφωνα με τις αναφορές με
ρικών απεσταλμένων του Βατικανού,
ο πρίγκιπας Vlad Tapies της Τρανσιλβανίας (που αργότερα επονομάστηκε

Δράκουλας), ο οποίος παλούκωνε γυ
ναίκες και παιδιά ενώ τρωγόπινε με
τους αυλικούς του, μόνο το 1475 διέ
ταξε τη σφαγή εκατό χιλιάδων ατό
μων. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι το
πριγκιπάτο του αριθμούσε πεντακό
σιες χιλιάδες κατοίκους, είναι σαν σή
μερα ο Αντρεόττι να διέταζε τη σφαγή
δέκα εκατομμυρίων Ιταλών.
Ο αιώνας που πλησιάζει στο τέλος
του είναι αυτός που είδε τα γερμανικά
στρατόπεδα εξόντωσης, τη Χιροσίμα,
τα καθεστώτα των Μεγάλων Αδελφών
και των Μικρών Πατέρων, τις σφαγές
στην Καμπότζη και πάει λέγοντας. Δεν
πρόκειται για καθησυχαστικό απολο
γισμό. Αλλά, όπως θα δούμε, η φρίκη
αυτών των γεγονότων δε βρίσκεται
μόνο στην ποσότητα (που είναι, βέ
βαια, φρικιαστική): βρίσκεται κάπου
αλλού. Όσον αφορά την ποσότητα, σε
μια Ευρώπη που αριθμούσε λίγες δε
κάδες εκατομμύρια κατοίκους, τα πογκρόμ των Σταυροφόρων, οι σφαγές
των αλβιγιδών, η καταστροφή των πό
λεων κατά τον τριακονταετή πόλεμο,
θα έπρεπε να μας κόψει την ανάσα,
μόλις κάνουμε τους σχετικούς λογα
ριασμούς. Και πολύ περισσότερο, μια
και οι υπεύθυνοι τιμούνταν σαν ήρωες
και σαν τέτοιοι περνούσαν τόσο στα
βιβλία της ιστορίας, όσο και στην ι
στορία της τέχνης με πανάκριβα πορτραίτα.
Ενας αιώνας μπορεί να αξιολογη
θεί με βάση την απόσταση που υ
πάρχει ανάμεσα στο σύστημα αξιών
και την καθημερινή του εφαρμογή.
Οπως είναι γνωστό, η υποκρισία βρί
σκεται ανάμεσα στη θεωρητική ανα
γνώριση των αξιών και στην καταστρατήγησή τους. Ε, λοιπόν, ο δικός
μας αιώνας υπήρξε ίσως λιγότερο υ
ποκριτής από τους άλλους. Διακήρυ
ξε κάποιους κανόνες συμβίωσης, σί
γουρα τους παραβίασε, δέχθηκε όμως
και δέχεται να δικάζονται δημοσίως
οι παραβάτες. Αυτό μπορεί να μην ε
μπόδισε την επανάληψη των παρα
βιάσεων, είχε όμως κάποιες επιπτώ
σεις στην καθημερινή μας συμπερι
φορά και στη δυνατότητα (που έχουν
πολλοί και σίγουρα οι πολίτες του δυ
τικού κόσμου) να ζούμε περισσότερο
καιρό χωρίς να γινόμαστε θύματα
ποικίλων αυθαιρεσιών.
Εγώ σήμερα έχω την απαίτηση να
κυκλοφορώ ελεύθερα στο δρόμο, να

Ενας αιώνας μπο
ρεί να αξιολογηθεί
με βάση την από
σταση που υπάρ
χει ανάμεσα στο
σύστημα αξιών και
την καθημερινή του
εφαρμογή.

μη με σκοτώνει κάποιος που θέλει να
περάσει από δεξιά στο ίδιο μ’ εμένα
πεζοδρόμιο και τα παιδιά μου να μην
τιμωρηθούν με ραβδισμό για να δοθεί
ένα ψυχολογικό μάθημα στο γιο του
δούκα. Κάποιοι λωποδύτες προσπα
θούν ακόμη να απαγορέψουν σε μια
έγχρωμη γυναίκα ν ’ ανεβεί στο λεω
φορείο, η κοινή γνώμη όμως τους κα
ταδικάζει. Μόλις πριν δύο αιώνες θα
θεωρούμασταν ευυπόληπτοι πολίτες
αν επενδύαμε ένα μέρος της περιουσί
ας μας σε μια επιχείρηση που θα μπα
γλάρωνε την ίδια γυναίκα και θα την
πουλούσε σκλάβα στη Λουιζιάνα.
Φαίνεται πως έτυχε στο Βολταίρο.
Σίγουρα υπάρχουν σήμερα άνθρωποι
που επενδύουν τις οικονομίες τους σε
μια εταιρία κατασκευής μυδραλιοβόλων
με τα οποία σκοτώνονται πολίτες του
τρίτου κόσμου. Τελικά, όμως, έχουμε
μια διαφορετική αντίληψη για το καλό
και το κακό και, χάρις σ’ αυτή την αντί
ληψη, πολλοί από μας είναι ακόμη ζω
ντανοί, ενώ κατά τους προηγούμενους

αιώνες θα είχαν χάσει τη ζωή τους ε
ξαετίας της ιδιοτροπίας του ισχυρότε
ρου. Διαμαρτυρόμαστε γιατί η αστυ
νομία, χρησιμοποιώντας βίαια μέσα,
απομάκρυνε από το σπίτι που είχαν
καταλάβει, κάποιους περιθωριακούς,
ενώ στο παρελθόν αυτοί οι ίδιοι περι
θωριακοί θα συλλαμβάνονταν και θα
καίγονταν στην κεντρική πλατεία, κι
όλοι θα έτρεχαν ν ’ απολαύσουν το θέ
αμα. Προχθές έτυχε να ξαναδιαβάσω
το ημερολόγιο του Samuel Pepys. Ο α
ξιοπρεπής αυτός κρατικός λειτουργός
της Αγγλίας του Που αιώνα, διέπραττε μοιχίες κι έπαιρνε «φακελάκια» ό
πως κάνουν τόσοι και τόσοι κρατικοί
λειτουργοί των ημερών μας, αλλά με
μεγάλη αθωότητα περιγράφει το πόσο
αναγκάστηκε να κουραστεί για να εξα
σφαλίσει για τη σύζυγό του μια πρό
σκληση για την παρακολούθηση ενός
δημόσιου απαγχονισμού. Υπάρχουν α
κόμη οι υποστηρικτές της ποινής του
θανάτου, αλλά λιγοστεύουν συνεχώς,
και καμιά κυρία Pepys δεν θα πέθαινε
από την λαχτάρα να δει έναν άνθρωπο
να ψήνεται στην ηλεκτρική καρέκλα.
Ίσως είναι λίγο, αλλά είναι σημαντικό.
Δεν πέρασαν ούτε εκατό χρόνια α
πό τότε που γελούσαμε με τις σου
φραζέτες: δεν λέω ότι οι γυναίκες πέτυχαν ολοκληρωτικά την αναγνώρι
ση των δικαιωμάτων τους, σήμερα ό
μως θεωρείται βάρβαρη μια χώρα
στην οποία οι γυναίκες δεν έχουν δι
καίωμα ψήφου.
Μια και προσπαθούμε να βρούμε τα
καλά, θα πρέπει να προσθέσουμε ότι
στον αιώνα μας, περισσότερο απ’ ό,τι
σ’ όλους τους άλλους, φροντίσαμε να
μεγαλώσει η διάρκεια της ανθρώπινης
ζωής. Βέβαια, περιμένω από κάποιον
να καταγράψει όλες τις περιπτώσεις
καρκίνου που οφείλονται στη μόλυνση
της ατμόσφαιρας. Τρομάζω, γιατί θα
μπορούσε να τύχει και σε μένα, δεν ξε
χνάω όμως τα εκατομμύρια των γυναι
κών που πέθαιναν στη γέννα, μέχρι
που ο δόκτορ Semmelweiss έπεισε τις
μαμές ότι ήταν αρκετό να απολυμαί
νουν τα χέρια τους από τότε δεν πέρα
σαν ούτε εκατό πενήντα χρόνια. Προ
ηγουμένως όμως, επί χιλιετίες οι γυ
ναίκες πέθαιναν από τον «πυρετό της
λεχώνας» σαν τις μύγες.
Στον αιώνα μας καταναλώνουμε πε
ρισσότερο τυπωμένο χαρτί απ’ ό,τι σε
οποιονδήποτε άλλο. Αναμφίβολα ένα
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τεράστιο ποσοστό απ’ αυτό το χαρτί
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην
τουαλέτα, επί αιώνες όμως οι ουτοπιστές πίστευαν ότι αν οι άνθρωποι μά
θουν να διαβάζουν, θα κάνουν ένα
ποιοτικό άλμα. Βέβαια, αν όλοι μά
θουμε το πυθαγόρειο θεώρημα, αυτό
δε σημαίνει ότι θα βελτιωθεί η ανθρω
πότητα, εκείνοι όμως που σήμερα δεν
έχουν τη δυνατότητα να το μάθουν, έ
χουν μέσο όρο ζωής τριάντα χρόνια, κι
αυτό δεν είναι σύμπτωση.
Γενικά σήμερα πιστεύουμε ότι δεν
πρέπει να σκοτώνουμε όσους σκέφτο
νται διαφορετικά, ότι ο πλούσιος δεν
πρέπει να βιάζει την κόρη του φτω
χού, ότι όποιος έχει διαφορετική θρη
σκεία απ’ τη δική μας δεν είναι βάρ
βαρος ή εγκληματίας, αλλά κάποιος
που μορφώθηκε διαφορετικά. Και δεν
έχει σημασία αν συνεχίζουμε να σκο
τώνουμε να βιάζουμε, να αυθαιρετού
με: όλα αυτά η κοινή συνείδηση τα
θεωρεί εγκλήματα και σίγουρα διαπράττονται με λιγότερο θράσος και
χωρίς να ισχυριζόμαστε ότι αποτε
λούν δικαίωμά μας.
Ας έρθουμε όμως και στις αμφιλε
γόμενες όψεις αυτού του αιώνα. Υ
πήρξε ο αιώνας των μαζών. Στο καλό
και στο κακό. Αναγνωρίστηκαν τα δι
καιώματα των μαζών και το γεγονός ό
τι ένας πολίτης χωρίς κτήματα και χω
ρίς εκκλησιαστικό εισόδημα έχει δι
καίωμα λόγου, διαμαρτυρίας, ψήφου
και πολιτικών αξιωμάτων, είναι κάτι
πολύ σημαντικό. Την αξία του όμως
δεν την καταλαβαίνουμε επειδή δεν
ζήσαμε τους αιώνες που ένας βιοτέχνης έπρεπε να ζει σε τρώγλη κι ένας
αφέντης που δεν είχε λεφτά να τον
πληρώσει είχε το δικαίωμα να βάλει
τους υπηρέτες του να τον ξυλοκοπήσουν. Δοκιμάστε να διώξετε με τις
κλωτσιές τον υδραυλικό σας, όταν α
παιτεί να του δώσετε το μεροκάματό
του, και θα καταλάβετε ότι κάτι έχει
αλλάξει. Κάποιος, όμως, αποκαλυψιακός διανοούμενος μπορεί να σας πει ό
τι ενώ τους περασμένους αιώνες κυ
ριαρχούσε το γούστο των ευγενών,
στον αιώνα μας κυριαρχεί το γούστο
των υδραυλικών. Το ρητορικό σχήμα
είναι λανθασμένο, γιατί γνωρίζω υ
δραυλικούς που διαβάζουν πολύ καλά
βιβλία, και ευγενείς αγράμματους σαν
γίδια. Μοιραία, όμως, ο σεβασμός των
μαζών (και η αναζήτηση της συναίνε
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σής τους, αναπόφευκτο επιστέγασμα
του θριάμβου των δημοκρατικών α
ξιών) οδηγεί σε μια ισοπέδωση προς
τα κάτω. Αν τους προηγούμενους αιώ
νες η κουλτούρα υπολογιζόταν με βά
ση τις ικανότητες του πιο καλλιεργη
μένου, σήμερα υπολογίζεται με βάση
τις ικανότητες του λιγότερο μορφωμέ
νου. Ας θυμηθούμε, όμως, ότι αυτό θα
μπορούσε να είναι και μια ευαγγελική
αρχή. Η μεγάλη σύγκρουση που αντιπαρέθεσε τον Χριστιανισμό στα μεγά
λα αιρετικά ρεύματα των γνωστικών
ξεκίνησε από το γεγονός ότι για τον
Χριστιανισμό η σωτηρία (και η κατα
νόηση των ουσιαστικών αρχών της
σοφίας, που οδηγεί στη σωτηρία), πρέ
πει να είναι δυνατή για όλους, χωρίς
να εξαιρούνται (αντίθετα, εξυμνού
νται) οι ταπεινοί. Μια σωτηρία για λί
γους, είναι ιδέα αιρετική, και στο ση
μείο αυτό δε μπορούμε να μην δηλώ
σουμε χριστιανοί. Μπορούμε όμως να
αναρωτηθούμε μήπως η επιδίωξη της
συγκατάθεσης των μαζών μας οδηγή
σει να θεωρήσουμε σαν σοφία και σω
τηρία όχι την εύκολη κατανόηση των
δύσκολων μυστηρίων, αλλά το εύκολο
και εύλογο που παρηγορεί και δεν δη
μιουργεί υποχρεώσεις. Αυτή είναι η
αίρεση του αιώνα μας, κι ακόμη δεν έ
χουμε ρυθμίσει (και μάλιστα με ενερ
γητικό υπόλοιπο) τους λογαριασμούς
μας με τον θρίαμβο των μαζών. Η πο
λιτική και ηθική κατάκτηση με βάση
την οποία δε μπορείς να αφήσεις έ
γκυο ατιμώρητα μια χωριατοπούλα
μόνο επειδή είσαι τσιφλικάς, πληρώ
νεται με το «star system» σύμφωνα με
το οποίο το ανυπεράσπιστο αγροτοκόριτσο των αλλοτινών καιρών δέχεται,
με ήσυχη συνείδηση, να μείνει έγκυος,
αρκεί να δημοσιευθεί η φωτογραφία
της σε κάποιο περιοδικό πολυτελείας.
Στον αιώνα μας η επιτάχυνση στα
τεχνολογικά και γενικότερα στα επι
στημονικά επιτεύγματα γνώρισε ρυθ
μούς που για τους παλιότερους ήταν α
διανόητοι. Χρειάστηκαν χιλιάδες χρό
νια για να περάσουμε από τη βάρκα
που είχε το τιμόνι στο πλάι, στην κα
ραβέλα με το κυκλικό τιμόνι στο πίσω
μέρος, από την αιολική ενέργεια στον
κινητήρα εσωτερικής καύσης, ενώ σε
λίγες δεκαετίες περάσαμε από το ζέπελιν στο αεροσκάφος, από τους έλικες
στα τούρμπο, κι από τα τούρμπο στους
διαπλανητικούς πυραύλους. Μέσα σε
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λίγες δεκαετίες παρακολουθήσαμε τον
θρίαμβο της επανάστασης του Αϊνστά
ιν αλλά και την αμφισβήτησή της. Αυ
τή την επιτάχυνση των ανακαλύψεων
την πληρώνουμε με την υπερ-ειδίκευ
ση. Ζούμε την τραγωδία του διαχωρι
σμού της γνώσης, κι όσο περισσότερο
προχωράει αυτός ο διαχωρισμός τόσο
πιο εύκολα η επιστήμη επηρεάζεται α
πό τις σκοπιμότητες της εξουσίας. Το
φαινόμενο αυτό συνδέεται στενά με το
γεγονός ότι σ’ αυτόν τον αιώνα οι άν
θρωποι έχουν υπονομεύσει πιο άμεσα
την επιβίωση του πλανήτη. Ενας τέ
λειος χημικός μπορεί να φανταστεί έ
να τέλειο αποσμητικό, δεν έχει όμως
τώρα πλέον τη γνώση για να καταλά
βει ότι αυτό το τέλειο αποσμητικό θα
προκαλέσει την τρύπα στο όζον. Μο
ναδική παρηγοριά, μικρή για την ώρα,
είναι ότι μόνον σ’ αυτό τον αιώνα ανα
πτύχθηκε η οικολογία, δηλαδή η μελέ
τη του τρόπου με τον οποίο πολλές και
διαφορετικές επιστημονικές επεμβά
σεις, μπορούν να καταδικάσουν σε θά
νατο τη Γη.
Το τεχνολογικό αντίστοιχο του δια
χωρισμού της γνώσης υπήρξε η Αλυ
σίδα Παραγωγής. Στην αλυσίδα ο κα
θένας γνωρίζει μόνο μια φάση της ερ
γασίας. Μη συμμετέχοντας στην ικα
νοποίηση που χαρίζει το τελικό προϊ
όν, ο καθένας απαλλάσσεται κι από
την οποιαδήποτε ευθύνη. Θα μπορού
σε να παράγει (και συχνά το κάνει)
δηλητήρια χωρίς να το ξέρει. Η αλυ
σίδα όμως μας επιτρέπει και να παρά
γουμε ασπιρίνες για όλους. Και μάλι
στα γρήγορα.
Ο αιώνας μας είναι ο αιώνας της τα
χύτητας. Επιστημονικά συστήματα,
μεταφορές ανθρώπων, μεταδόσεις ει
δήσεων, όλα γίνονται με μια επιτάχυν
ση άγνωστη στους προηγούμενους
αιώνες. Χωρίς αυτή την επιτάχυνση,
το τείχος του Βερολίνου θα μπορούσε
να παραμείνει για χιλιετίες, όπως το
Μέγα Σινικό Τείχος. Χαιρόμαστε που
όλα βρήκαν μια λύση μέσα σε τριάντα
χρόνια, για την ταχύτητα αυτή όμως
πληρώνουμε κάποιο αντίτιμο. Θα μπο
ρούσαμε να καταστρέψουμε τον πλα
νήτη μέσα σε μια μέρα.
Στον αιώνα μας οι επικοινωνίες γί
νονται στιγμιαία. Τους προηγούμενους
αιώνες για να μάθουμε κάτι χρειάζο
νταν αιώνες. Ο Φερνάντο Κορτέζ κατάστρεψε έναν πολιτισμό και στο με-

ταξύ είχε το χρόνο να ετοιμάσει ένα
σωρό δικαιολογίες. Σήμερα η σφαγή
των φοιτητών στην πλατεία του Πεκί
νου γίνεται είδηση τη στιγμή που διαπράττεται και προκαλεί τις αντιδρά
σεις όλου του πολιτισμένου κόσμου.
Οι πάρα πολλές όμως ειδήσεις απ’ όλη
την υδρόγειο, προκαλούν ταυτόχρονα
και εθισμό. Ο αιώνας της Επικοινωνί
ας μετέτρεψε την κάθε επικοινωνία σε
Θέαμα. Κάθε στιγμή κινδυνεύουμε να
μπερδέψουμε την επικαιρότητα με τη
διασκέδαση.
Εξάλλου, ένας τύραννος του παρελ
θόντος μπορούσε να καταδικάσει σε
θάνατο τον εχθρό του, ο εχθρός του ό
μως είχε τη δυνατότητα να φύγει σε
κάποια χώρα μακρινή. Σήμερα ο Χομεϊνί καταδικάζει σε θάνατο τον Ρούσντι, αλλά για τον Ρούσντι δεν υπάρ
χει η γη της εξορίας: η ταχύτητα των
μαζικών επικοινωνιών τον κάνει στόχο
οποιοσδήποτε φανατικού σ ’ οποιοδήποτε σημείο της υδρογείου, και η τα
χύτητα και ελευθερία των μεταφορών
επιτρέπει στους πιθανούς δολοφόνους
του να τον πετύχουν οπουδήποτε. Η γη
- τώρα πλέον μικρή και διάφανη - δεν
προσφέρει πια κανένα καταφύγιο.
Ο αιώνας μας είδε να θριαμβεύει η
Δράση εξ Αποστάσεως. Την είχαν ο
νειρευτεί χιλιάδες χρόνια οι μάγοι
που ελπίζανε να εξοντώσουν τον ε
χθρό τους καρφώνοντας μια καρφί
τσα σ’ ένα ομοίωμά του, οι φυσικοί
του Π ου αιώνα που ενθουσιάζονταν
με τις ιδιότητες του μαγνήτη, οι πρώ
τοι φυσικοί που μελέτησαν τον ηλε
κτρισμό. Τώρα έχουμε τη Δράση εξ
Αποστάσεως, μετά το πρώτο SOS
που έστειλε ο Μαρκόνι. Πατάμε ένα
κουμπί και επικοινωνούμε με το Πε
κίνο. Πατάμε ένα κουμπί και μια ολό
κληρη χώρα τινάζεται στον αέρα. Πα
τάμε ένα κουμπί κι ένας πύραυλος ξε
κινάει για τον Άρη. Η Δράση εξ Απο
στάσεως σώζει πολλές ζωές, αλλά και
κάνει ανεύθυνο το έγκλημα. Λέγαμε
στην αρχή ότι σήμερα είμαστε θεω
ρητικά καλύτεροι. Είναι όμως ευκο
λότερο να είμαστε κακοί. Το κόψιμο
ενός κεφαλιού είναι κόψιμο ενός κε
φαλιού και το αίμα προκαλεί εντύπω
ση. Το πάτημα ενός κουμπιού και η ε
ξόντωση ενός εκατομμυρίου ανθρώ
πων είναι πιο εύκολο.
Επιστήμη, τεχνολογία, επικοινωνί
ες, δράση εξ αποστάσεως, αλυσίδα

υποφέρει από
stress επειδή δεν
ξέρει από ποιόν
πρέπει να αμυνθεί
και με ποιόν τρόπο

παραγωγής, δημιούργησαν τη δυνα
τότητα του Ολοκαυτώματος. Φυλετι
κές διώξεις και γενοκτονίες δεν υπήρ
ξαν εφευρέσεις του αιώνα μας και την
πρακτική της επινόησης μιας Εβραϊ
κής Συνωμοσίας, για να κατευθύνου
με αλλού τη δυσαρέσκεια των θυμά
των της εκμετάλλευσης, την κληρο
νομήσαμε από το παρελθόν. Η γενο
κτονία όμως που οργάνωσαν οι ναζί
φαίνεται τρομακτική επειδή έγινε με
ταχύτητα, ήταν αποτελεσματική τε
χνολογικά, και προσπάθησε να κερδί
σει τη συγκατάθεση του κοινού χρη
σιμοποιώντας τα μέσα μαζικής επι
κοινωνίας και το κύρος της επιστή
μης. Και ήταν εύκολο να θεωρηθεί ε
πιστήμη μια ψευτο-επιστημονική θε
ωρία, επειδή σ ’ ένα καθεστώς διαχω
ρισμού της γνώσης, ο χημικός που
παρασκεύαζε τα δηλητηριώδη αέρια
δεν πίστευε πως ήταν χρέος του να έ
χει και κάποια γνώμη για την ανθρω
πολογία. Τα στρατόπεδα εξόντωσης
μπόρεσαν να οργανωθούν επειδή ή
ταν δυνατό να γίνουν δεκτά και να
δικαιολογηθούν χωρίς να βλέπουμε
τα αποτελέσματά τους. Εκτός από έ
ναν περιορισμένο αριθμό υπευθύνων
και αυτουργών (σαδιστών και ψυχο
παθών), εκατομμύρια άνθρωποι μπό
ρεσαν να συνεργαστούν εξ αποστά
σεως, κάνοντας ο καθένας μια πράξη
που δεν είχε τίποτε το τρομακτικό
(«Σε τι έφταιξα; Εγώ το μόνο που έ
κανα ήταν να συμπληρώνω ένα δελ
τίο αποστολής»).
Έ τσι ο αιώνας μπόρεσε να μετα
τρέψει ό,τι καλύτερο είχε σε ό,τι χει
ρότερο μπορούσε. Όλα τα φοβερά
και τρομερά που ακολούθησαν δεν ή
ταν παρά μια επανάληψη και μάλιστα
χωρίς καινοτομίες.

Ο αιώνας του τεχνολογικού θριάμ
βου υπήρξε και ο αιώνας στον οποίο
ανακαλύψαμε πόσο εύθραυστη είναι
η τεχνολογία. Έναν ανεμόμυλο μπο
ρούσαμε να τον επισκευάσουμε, ενώ
το σύστημα των κομπιούτερ είναι α
προστάτευτο απέναντι στα «αστεία»
που μπορεί να του κάνει ένα παιδάκι
με πρόωρη διανοητική ανάπτυξη.
Ο αιώνας υποφέρει από stress ε
πειδή δεν ξέρει από ποιόν πρέπει να
αμυνθεί και με ποιόν τρόπο: είμαστε
πάρα πολύ ισχυροί για να μπορέσου
με ν ’ αποφύγουμε τους εχθρούς μας.
Βρήκαμε τον τρόπο να εξουδετερώ
σουμε τη βρομιά, δε μπορούμε όμως
να βρούμε με ποιο τρόπο θα απαλλα
γούμε απ’ τα σκουπίδια. Επειδή η
βρομιά γεννιόταν απ’ τη φτώχεια που
μπορούσε να μειωθεί, ενώ τα σκουπί
δια (και τα ραδιενεργά) γεννιούνται
από την ευημερία που κανένας δε θέ
λει να περιορίσει. Γι’ αυτό ο αιώνας
μας υπήρξε και αιώνας του άγχους
και της ουτοπίας της καταπολέμη
σής του. Μ’ ένα ισχυρότερο Σούπερ
Εγώ, η ανθρωπότητα εξοργίζεται με
την αρρώστια που γνωρίζει πολύ κα
λά, την ομολογεί δημοσίως, δοκιμά
ζει κολυμβύθρες μετάνοιας με συμμε
τοχή Εκκλησιών και Κυβερνήσεων
και ξαναγυρίζει στην επανάληψη του
κακού επειδή η Δράση εξ Αποστάσε
ως και η Αλυσίδα Παραγωγής εμπο
δίζουν τον εντοπισμό του στο ξεκίνη
μα της όλης διαδικασίας. Χώρος, χρό
νος, πληροφόρηση, έγκλημα, τιμωρί
α, μετάνοια, αθώωση, οργή, λήθη, α
νακάλυψη, κριτική, γέννηση, μακρο
ζωία, θάνατος... Όλα ταχύτατα. Σε
ρυθμό stress.
Ο αιώνας μας υπήρξε ο αιώνας του
εμφράγματος.
□
* Ο Ιτα λός καθηγητής και σ υ γγρ α φ έα ς
Ο νμπέρτο Έ κ ο, τα τελευταία χρόνια , είνα ι
π ο λ ύ γνω στός κα ι στην Ε λλά όα . Τα δοκί
μ ια , τα άρθρα α λ λ ά και, κυρίως, τα μ υ θ ι
στορήματα του διαβάζονται α π ό χ ιλιά δ ες
φ ανα τικούς αναγνώ στες. Το άρθρο α υ τ ό εί
ναι ένα α π ό τα «Σ ημειώ ματά» του, κείμενα
δ η λαδή π ο υ δημοσιεύτηκαν πρόσφ ατα και
πα λιότερα στο έγκ υρ ο εβδομαδιαίο περιοδι
κ ό «L ... Espresso», τα οποία ακόμα και σή
μ ερα φ α ίνετα ι ότι δ εν έχ ο υ ν χά σ ει τίποτε α 
π ό την επίκαιρό<τητά τους.
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ΗΜΕΤΡΗΣΗΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
από την αρχαιότητα
ΜΕΧΡΙ σήμερα
ς έτος, ορίζεται από την α
στρονομία το χρονικό διάστη
μα, το οποίο χρειάζεται η Γη
για να κάνει μία περιστροφή
γύρω από τον ήλιο. Το διά
στημα αυτό ισούται με 365 μέρες, 6 ώ
ρες, 9 λεπτά και 9,5 δευτερόλεπτα και
ονομάζεται «αστρικό» έτος. Την βάση
για τα ημερολόγια τόσο στην αρχαιό
τητα όσο και σήμερα δεν αποτελεί όμως
το αστρικό, αλλά το λεγόμενο «τροπικό»
έτος. Το τροπικό έτος είναι το διάστημα
που χρειάζεται η Γη για να επανέλθει
στο ίδιο σημείο της τροχιάς της, ή ο ή
λιος, για να επανέλθει στο ίδιο σημείο
της εκλειπτικής (της φαινομενικής τρο
χιάς που διαγράφει στον ουρανό). Το
τροπικό έτος είναι μικρότερο κατά 20
λεπτά και 23,5 δευτερόλεπτα του αστρικού, ισούται δηλαδή με 365 μέρες, 5 ώ
ρες, 48 λεπτά, 47,548 δευτερόλεπτα ή
365,242217 μέρες.
Εκτός από τον ήλιο, πολύτιμο σύμ
βουλο για τη μέτρηση του χρόνου απετέλεσε και η Σελήνη με τις διαδοχικές φά
σεις της, που επαναλαμβάνονται κάθε
29μέρες, 12 ώρες, 44 λεπτά και 2,98
δευτερόλεπτα. Και δεδομένου του ότι
μέσα σε ένα έτος η Σελήνη περιστρέφε
ται περίπου 12 φορές γύρω από τη Γη, ή
ταν φυσικό να ληφθεί η κίνηση της Σε
λήνης ως βάση για πολλά αρχαία ημερο
λόγια (άλλωστε μέχρι σήμερα οι Μου
σουλμάνοι χρησιμοποιούν σεληνιακό έ
τος 354 ημερών).
Τα ημερολόγια των αρχαίων Ελλήνων
ήσαν σεληνο-ηλιακά, ελάμβαναν δηλα
δή υπόψη τόσο τις φάσεις της Σελήνης,
όσο και την κίνηση του ήλιου στην ε
κλειπτική.
Η ενασχόληση με το ημερολόγιο των
αρχαίων Ελλήνων είναι δύσκολη υπόθε
ση, καθώς, σε κάθε πόλη σχεδόν, υπήρ
χε διαφορετικό σύστημα χρονολογήσεως, βασιζόμενο σε άρχοντες, ιερείς κ.τ.ό.
Σαν να μην έφτανε αυτό, το ίδιο το έτος
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τρόπο σε
κάθε τόπο.
Διαφορετική εποχή ενάρξεως (άλλοι άρ
χιζαν το χρόνο από το θερινό ηλιοστάσιο, άλλοι από την εαρινή ισημερία, άλ
λοι από το χειμερινό ηλιοστάσιο κ.τ.λ.),
διαφορετικά ονόματα μηνών, διαφορετι
κή αρίθμησή τους (όταν τύχαινε να έ
χουν τα ίδια ονόματα) και διαφορετική
χρήση των εμβόλιμων μηνών, καθιστού
σαν απαραίτητη την παράλληλη χρήση
διαφόρων συστημάτων, για τη διασάφη
ση της χρονολογήσεως ενός γεγονότος
σε ένα ευρύ σύνολο ακροατών ή ανα
γνωστών. Κοινή πάντως για όλους τους
Έλληνες ήταν η χρήση του σεληνο-ηλιακού ημερολογίου, μια και η Σελήνη έ
παιζε σημαντικότατο λατρευτικό ρόλο.
Ο μήνας (δηλαδή το χρονικό διάστημα
μεταξύ δύο ομοίων φάσεων της Σελή
νης) υπολογιζόταν χονδρικά στις 29,5
μέρες (με μικρή απόκλιση όπως είδαμε
παραπάνω). Το ελληνικό έτος, λοιπόν, α
ποτελείτο από 12 μήνες εκ των οποίων
οι μισοί περιελάμβαναν 30 μέρες (και ο
νομάζονταν πλήρεις) και οι άλλοι μισοί
ήσαν 29 ημερών (και ονομάζονταν κοί
λοι). Πλήρεις και κοίλοι μήνες, εναλ
λάσσονταν στο ημερολόγιο και έτσι ένα
πλήρες έτος είχε 354 ημέρες. Το σελη
νιακό, όμως, αυτό έτος ήταν 11 ημέρες
βραχύτερο του ηλιακού τροπικού. Αυτό
είχε ως συνέπεια να μην αρχίζει πάντοτε
την ίδια εποχή. Οι Αρχαίοι αντελήφθησαν γρήγορα το σφάλμα, διότι οι εορτές
τους και η όλη λατρεία τους ήταν στενά
συνδεδεμένες με τις εποχές του χρόνου.
Έγιναν, λοιπόν, προσπάθειες να διορ
θωθούν τα λάθη και να βρεθεί τρόπος να
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συμπέσουν το σεληνιακό με το ηλιακό έ
τος, ώστε οι καθιερωμένες λατρευτικές
πράξεις να γίνονται στην πρέπουσα επο
χή. Κατ’ αρχάς προσέθεταν ανά διετία έ
ναν εμβόλιμο μήνα των 22 ημερών. Ο
μως, γρήγορα διαπιστώθηκε ότι λόγω
της μεγαλύτερης διάρκειας του ηλιακού
έτους κατά 0,25 περίπου ημέρες, πρέπει
να προστίθεται μία ημέρα κάθε 4 χρόνια.
Οι αρχαίοι χώριζαν λοιπόν την τετραετί
α σε δύο διετίες. Ο εμβόλιμος μήνας της
πρώτης είχε 22 ημέρες και της δεύτερης
23. Και πάλι, όμως, διαφορά υπήρχε και
δημιουργούσε προβλήματα.
Άρχισε, λοιπόν, να αναζητείται η λύ
ση σε μεγαλύτερες χρονικές περιόδους ή
«κύκλους»· Μια τέτοια περίοδος ονομα
ζόταν από τους Αρχαίους «μέγας ενιαυ
τός». Μια πρώτη προσπάθεια για τον
καθορισμό ενός μεγάλου ενιαυτού έγινε
με την «οκταετηρίδα», όπως την ονόμα
ζαν, κατά τον 6ο αι. π.Χ. Τα 8 σεληνια
κά έτη της εν λόγω περιόδου υπολείπο
νται περίπου 90 ημέρες των ηλιακών. Γι’
αυτό προσέθεσαν σε τρία από τα σελη
νιακά έτη (στο τρίτο, στο πέμπτο και στο
όγδοο) έναν εμβόλιμο μήνα 30 ημερών,
ώστε να συμπληρώνονται οι 90 μέρες
που έλειπαν. Η οκταετηρίδα, όμως, με
την πάροδο του χρόνου παρουσιάζει ση
μαντικό λάθος. Προσπάθησαν, λοιπόν,
να το διορθώσουν με την δημιουργία της
εκκαιδεκαετηρίδος, μιας περιόδου δηλα
δή 16 ετών, η οποία αποτελείτο από 2 οκταετηρίδες και περιελάμβανε διορθωτι
κή πρόσθεση τριών ημερών. Βασικό
σφάλμα, όμως, αποτελούσε το γεγονός
ότι τις διορθώσεις τις έκαναν πάντοτε με
πλήρεις μήνες. Και στην Ιόετηρίδα αυτό
το γεγονός κατέληγε σε απόκλιση ολό
κληρου μηνός μετά πάροδο 160 ετών.
Το πρόβλημα έλυσε ο αστρονόμος Μέτων ο Αθηναίος, ο οποίος κατά την 13η
Σκιροφοριώνος, επί άρχοντος Αψευδούς
(432 π.Χ.), άρχισε να εφαρμόζει στην Α
θήνα την εννεακαιδεκαετηρίδα, που έλα
βε και το όνομά του, «Μέτωνος ενιαυ
τός». Ο κύκλος του Μέτωνος αποτελείτο
από 235 μήνες, εκ των οποίων 125 ήσαν
πλήρεις και 110 κοίλοι. Για να υπάρχει
καλύτερη αντιστοιχία στα φαινόμενα
(δηλαδή κατά κύριο λόγο στις φάσεις της
Σελήνης), από τους κοίλους μήνες δεν αφήρεσε την τριακοστή ημέρα, αλλά όρι
σε να αφαιρείται (να θεωρείται «εξαιρέ
σιμος») μία μέρα ανά 64. Η μεταρρύθμι
ση του Μέτωνος έγινε δεκτή με ενθου
σιασμό από το λαό των Αθηνών και ο με-

τώνειος κύκλος συνέχισε να χρησιμο
ποιείται από το λαό ακόμα και μετά από
τις διορθώσεις, που του έγιναν από μετα
γενέστερους αστρονόμους. Για την ακρί
βεια, ο μετώνειος ενιαυτός είναι κατά επτάμιση περίπου ώρες μεγαλύτερος από
τον κανονικό. Το λάθος αυτό επεχείρησε
να διορθώσει ο κυζικηνός αστρονόμος
Κάλλιπος, ο οποίος στις 28 ή 29 Ιουνίου
του 330 π.Χ. έθεσε σε εφαρμογή στην Α
θήνα, όπου είχε μετοικήσει, την εκκαιεβδομηκονταετηρίδα, μια περίοδο αποτελουμένη από 4 μετωνείους κύκλους (76
έτη) μειωμένη κατά μία ημέρα (μάλλον
αφηρείτο η τελευταία ημέρα του εβδομη
κοστού έκτου έτους). Μία περαιτέρω
διόρθωση του Καλλιπείου συστήματος έ
γινε περί το 150 π.Χ. από τον Ίππαρχο, α
στρονόμο από την Βιθυνία, ο οποίος
πρότεινε περίοδο 304 ετών (3760 μηνών,
από τους οποίους οι 1795 πλήρεις και οι
1965 κοίλοι), η διαφορά όμως δεν εξαλείφθηκε πλήρως, καθώς πάλι προέκυπτε
σφάλμα μιας ημέρας ανά 222 χρόνια.
Αυτή ήταν και η τελευταία διόρθωση
που έγινε στο σεληνοηλιακό ημερολόγιο.
Με τον καιρό οι Έλληνες υιοθέτησαν
το ηλιακό ημερολόγιο, όπως αυτό δια
μορφώθηκε το 45 π.Χ. από τον Σωσιγένη, τον Αλεξανδρινό αστρονόμο, για λο
γαριασμό του Ιουλίου Καίσαρος, ο οποί
ος ήθελε να βάλει τάξη στο χάος του ρω
μαϊκού ημερολογίου. Ο Σωσιγένης για
την μεταρρύθμισή του βασίσθηκε στο η
λιακό έτος. Επιμήκυνε κατ’ αρχάς το έ
τος 45 π.Χ. στις 445 μέρες, εξ ου και το
έτος εκείνο ονομάσθηκε «annum confiisionis» (έτος συγχύσεως). Έπειτα προ
σέθεσε στους ρωμαϊκούς μήνες των 29 ή
30 ημερών μία ή δύο μέρες, ώστε να συ
μπληρωθεί ο αριθμός των 365 ημερών.
Κάθε 4 χρόνια, το έτος θα είχε διάρκεια
366 μέρες. Αυτό, διότι το τροπικό έτος
υπολογιζόταν τότε ότι είχε 365,25 ημέ
ρες, οπότε με την προσθήκη της μιας η
μέρας ανά τετραετία, εξομαλυνόταν η
διαφορά. Η επιπλέον ημέρα προστέθηκε
στον Φεβρουάριο, ο οποίος για θρη
σκευτικούς λόγους είχε μείνει με 28 ημέ
ρες (ήταν αφιερωμένος στους θεούς του
κάτω κόσμου). Η ημέρα μπήκε μετά την
έκτη προ των Καλενδών του Μαρτίου
και ονομάστηκε «δις έκτη προ των Κα
λενδών». Από εκεί ονομάστηκαν «δίσε
κτα» και τα έτη με επιπλέον ημέρα.
Το «Ιουλιανό» ημερολόγιο, έγινε το ε
πίσημο ημερολόγιο της ρωμαϊκής αυτο
κρατορίας και επικράτησε αργότερα σε ο

λόκληρη την Ευρώπη για πολλούς αιώ
νες, μέχρι τη διόρθωση και αντικατάστα
σή του από τον πάπα Γρηγόριο ΙΓ', το
1582. Η βασική διόρθωση συνίστατο στο
εξής: Ο Σωσιγένης είχε υπολογίσει το έ
τος στις 365,25 μέρες, αντί των
365,242217. Έτσι προσέθετε ανά 128
χρόνια μία σχεδόν μέρα παραπάνω. Στα
χρόνια του Γρηγορίου η διαφορά είχε
φθάσει τις 10 ημέρες. Ο πάπας (με την
συνεργασία του αστρονόμου Λίλιο από
την Καλαβρία ) «προσπέρασε» 10 μέρες
το 1582 (μετά την 4η Φεβρουάριου ήρθε
η 15η και όχι η 5η) και όρισε από τα επαιώνια έτη (1400, 1500 1600 κ.ο.κ.) να
ορίζονται ως δίσεκτα μόνο αυτά που διαι
ρούνται δια του 1400. Έτσι μειωνόταν ο
αριθμός των δισέκτων ετών και η απόκλι
ση από το τροπικό έτος. Πρέπει να ση
μειωθεί πάντως, ότι ήδη από τον 14ο αιώ
να, ο Νικηφόρος Γρηγοράς είχε επισημάνει τις ατέλειες του Ιουλιανού ημερολογί
ου και είχε προτείνει τις διορθώσεις, που

τελικά υιοθετήθηκαν από τον πάπα Γρη
γόριο. Το νέο ημερολόγιο, που ονομά
σθηκε «γρηγοριανό», σταδιακά υιοθετή
θηκε από όλα τα κράτη της Ευρώπης και
τελικώς και από την Ελλάδα μόλις το
1923 (η καθυστέρηση οφειλόταν σε θρη
σκευτικά αίτια, τα οποία ακόμη δεν έπαψαν να οδηγούν ορισμένους στην άρνηση
της μεταρρυθμίσεως).
□
ΠΗ ΓΕΣ:

Γρήγορά Νικηφόρου: Γρηγοριανό Η
μερολόγιο,
Γρηγορίου ΙΓ’ Πάπα Ρώμης: Ιουλιανό
Ημερολόγιο,
Ίππαρχου Βιθυνού: Σεληνιακό Ημε
ρολόγιο,
Καλλίππου Κυζικινού: Μετώνειος
Κύκλος,
Μέτωνος Αθηναίου: Μέτωνος ενιαυτός,
Σωσιγένη Αλεξανδρινού: Ηλιακό Η
μερολόγιο.
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ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ

Γ

Το δικαίωμα στη ζωή και το δικαίωμα στον θάνατο
Η απόφαση της Ολλανδικής Βουλής στις 2 8 -1 1 -2 0 0 0
η διευκόλυνσή του από
Α.Ε. Κύριε Α/ντά. Α- να νομιμοποιήσει την ευθανασία δίχασε την παγκό
το γιατρό, θα μπορούσε
κούγονται σήμερα, από
να λογιστεί κύριε διευεπιστήμονες διαφόρων σμια κοινή γνώμη. Κανένα άλλο θέμα δεν έχ ει αγγίξει
θυντά ότι αποτελεί για
ειδικοτήτων, διάφοροι τόσο πολύ τον πυρήνα της Ηθικής, της Φιλοσοφικής
τον γιατρό που εμπλέ
ορισμοί και ερμηνείες
και της βιολογικής ύπαρξης του ατόμου όσο η «δια
κεται, χρήση ή κατά
της ευθανασίας. Πώς
χρηση των ατομικών ε
θα την όριζε, όμως, έ χείριση» της ζωής ενός ανιάτως πάσχοντα, ο οποίος
λευθεριών και δικαιω
νας γιατρός της εντατι περνά τις τελ ευ τα ίες μέρες της ζωής του βουτηγμέ
μάτων
τόσο των δικών
κής;
νος
στον
πόνο
και
την
απόγνωση.
Πολλά
επιχειρήμα
του
όσο
και του ασθε
- Για ένα γιατρό της
νούς;
εντατικής θεραπείας τα υπέρ και κατά της ευθανασίας διατυπώθηκαν τις
- Δεν μπορεί ένας
που ασχολείται απο
τελ ευ τα ίες ημέρες, από επώνυμους ανθρώπους του
γιατρός να είναι ο εκτε
κλειστικά και μόνο να
λεστής, να κόψει δηλα
κρατήσει στη ζωή αυ ιατρικού και πολιτικού χώρου και πολλές απαντήσεις
δή το νήμα της ζωής. Ο
τούς τους συμπολίτες δόθηκαν.Ναι λοιπόν ή όχι στην ευθανασία;
γιατρός οφείλει να συ
μας που πάσχουν, είναι
Η Α.Ε θέλοντας να πληροφορήσει νοδεύσει, να βοηθήσει,
νομίζω τραγικό, είναι
να δώσει υγεία στο μέ
ό,τι χειρότερο να μιλού
το αναγνωστικό της κοινό, για το
τρο των δυνατοτήτων
με για ευθανασία. Γιατί
θέμα της ευθανασίας που τόσο πο του στον ασθενή. Δεν
με τον όρο ευθανασία
λύ έχει απασχολήσει την κοινή
μπορώ να φανταστώ
εννοούμε ότι ο γιατρός
τον
εαυτό μου να με παπου έχει σαν στόχο να
γνώμη τόσο στην Ελλάδα όσο και
ρακαλεί κάποιος άρρω
κρατήσει τον άρρωστο
στο εξωτερικό, συζητά με τον κα στος, ή η οικογένεια κά
στη ζωή, να του προ
ποιου αρρώστου που έ
σφέρει υγεία και θερα
θηγητή της εντατικολογίας και
χει βαριά ανίατη ασθέ
πεία, γίνεται, ο εκτελε
Α/ντή της Μονάδας Εντατικής
νεια και να μου ζητήσει
στής αυτών των συναν
αυτή τη στιγμή να τον
θρώπων μας, που έχουν θεραπείας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών
σκοτώσω. Και δεν μπο
προβλήματα υγείας σω κ. Καραμπίνη Ανδρέα*
ρώ να σκεφτώ ότι ένας
ματικά ή ψυχικά και οι
γιατρός
να θέλει από
οποίοι έχουν αποφασί
μόνος του όσο και να αγαπάει αυτόν τον
για την οικογένεια και τον άρρωστο. Εί
σει για τους δικούς τους λόγους να στα
άρρωστο όσο και να τον πονάει να δε
ναι καταστάσεις χρόνιου πόνου, κατα
ματήσουν να βρίσκονται ανάμεσά μας.
χτεί να δώσει την χαριστική βολή. Γνω
στάσεις καθίζησης της αξιοπρέπειας, κα
Είναι ασυμβίβαστο και ασύμβατο, ό,τι
ρίζω όμως ότι αυτό προϋποθέτει να έχει
ταστάσεις όπου πραγματικά προβλημα
αφορά την ευθανασία, με αυτό που σκέ
ο γιατρός ορισμένα βιώματα, να έχει κά
τίζεται κανείς και τραυματίζεται ολοένα
φτονται οι Ελβετός οι Γάλλοι, οι Βέλγοι
ποια παιδεία, την παιδεία την οικογε
και περισσότερο. Ευτυχώς η σημερινή ε
ή οι Ολλανδοί που αυτή τη στιγμή το έ
νειακή, την εφηβική και μάλιστα την ι
πιστήμη της ιατρικής έχει βρει παρηγο
χουν νομικά κατοχυρώσει, δεν μπορεί να
στορική παιδεία από το κράτος που προ
ρητικές
θεραπείες
οι
οποίες
μπορούν
να
έχουν σχέση σας επαναλαμβάνω, με το
έρχεται. Αναμφισβήτητα οι Ολλανδοί έ
ανακουφίσουν αυτούς τους ανθρώπους
λειτούργημα του γιατρού και μάλιστα
χουν μια παιδεία δυτικού τύπου, που ση
μέχρι τον θάνατό τους. Κι όταν λεω να
του εντατικολόγου.
μαίνει ότι έχουν μια Καρτεσιανή αντί
τους ανακουφίσουν εννοώ να μην πονά
Α.Ε. Είναι γεγονός κύριε Καραμπίνη
ληψη για την έννοια της ζωής, ο άνθρω
νε, να μην κρυώνουνε, να μην ζεσταίνο
πως η απόφαση αυτή της Ολλανδικής
πος δηλαδή που δεν παράγει πρέπει να
νται, να μην πεινάνε. Γενικά καταστά
Βουλής, έχει ενοχλήσει και προβλημα
«φύγει από την μέση». Ακούγεται ίσως
σεις όπου τους επιτρέπουμε να βρίσκο
τίσει την κοινή γνώμη για την σκληρόσκληρό αλλά αυτή η αντίληψη επικρα
νται «εν ζωή» συνοδεύοντάς τους (και
τητά της. Μήπως όμως είναι ο αφόρη
τεί. Θα έχουμε πολίτες πρώτης και δεύ
αυτό έχει μεγάλη σημασία) σε αυτόν τον
τος πόνος η αιτία που κάνει τους ίδιους
τερης κατηγορίας, πολίτες παραγωγι
τεράστιο αγώνα που πρέπει να κάνουν,
τους αρρώστους να ζητούν την ευθανα
κούς και μη παραγωγικούς. Αυτό είναι
να
π
ε
ρ
ά
σ
ο
υ
ν
από
την
φάση
της
ζω
σία;
κάθετα αντίθετο με το πιστεύω μου και
ής προς τον θάνατο.
- Υπάρχουν δυστυχώς μέσα στην ζωή
όχι μόνο δικό μου, αλλά και πολλών Ελ
Α.Ε. Η αποδοχή της θέλησης του α
μας ορισμένες καταστάσεις που είναι
λήνων και ξένων πολιτών οι οποίοι έσθενούς να θέση τέρμα στη ζωή του και
πράγματι φοβερά τραυματικές για μας,
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χουν μια άλλη ιδέα για την έννοια της
ζωής.
Α.Ε. Πόσο η ευθα
νασία εξαρτάται από
την βούληση του αρ
ρώστου;
- Νομίζω ότι αυτό εί
ναι ένα θέμα το οποίο
φτάνει στα όρια της θε
ολογίας και της μετα
φυσικής. Δεν μπορού
με να πούμε σε κάποια
φάση της ζωής μας ότι
σε αυτό το σημείο δεν
θέλω άλλο να ζω, δεν
έχουμε αυτό το δικαίω
μα. Η γνώμη μου ως
λογικού ανθρώπου εί
ναι ότι στον κόσμο αυ
τό δεν ήρθαμε χωρίς
λόγο και η πίστη μου
είναι έτσι διαμορφωμέ
νη όπως τη διδάσκει η
ελληνική παράδοσή
μας. Υπάρχουν λοιπόν
ορισμένοι κανόνες με
ταφυσικής φύσεως που
δεν μου επιτρέπουν να
πάρω απόφαση εδώ και
τώρα, να σταματήσω
να ζω. Υπάρχει η ανωτέρα βούληση, Αυτή
που έχει δημιουργήσει
τα πάντα και αυτή κα
νονίζει τον χρόνο του
θανάτου του καθενός.
Εδώ στη Μ.Ε.Θ του
Γενικού Κρατικού πολλές φορές το είδα
με, άνθρωποι που εκλιπαρούσαν «να φύ
γουν» στο τέλος γίνανε καλά και άλλοι
που δεν εκλιπαρούσαν «έφυγαν». Συνε
πώς κατά την γνώμη μου η ευθανασία
δεν θα πρέπει να εξαρτάται από την βού
ληση του ασθενούς, αλλά ούτε και του
γιατρού. Παρά μόνον από Εκείνον που
δίνει τη ζωή. Εμείς μόνο πρέπει ως για
τροί να «συνοδεύουμε» τους αρρώστους
σωματικά και ψυχικά μέχρι το τέλος, για
να αναχωρεί ο άνθρωπος από αυτή τη
ζωή ολοκληρωμένος και όχι απογοητευ
μένος.
Α.Ε. Η ευθανασία αντίκειται ή εμπί
πτει στα καθήκοντα του γιατρού.
- Είναι ασύμβατη η ευθανασία με τον
όρκο του Ιπποκράτη και πέρα από κάθε
σύγχρονη ιατρική δεοντολογία και κάθε
λογικό άνθρωπο που έχει κάποια παιδεί
α και σεβασμό στην αξία της ζωής.

«Αυτό που σήμερα
αποτελεί έγκλημα
αύριο θα μετατραπεί
σε ιατρική αγωγή»
Ρίτα Μάρκετ,
Δ/ντρια της παγκόσμιας ομάδας
δράσης κατά της ευθανασίας

Α.Ε. Υπάρχουν όμως γιατροί που ί
σως δεν έχουν τις δικές σας απόψεις.
- Δεν μπορώ να κρίνω τι κάνουν άλλοι
συνάδελφοί μου. Ίσως πολλοί εξ αυτών
να το κάνουν από υπερβολική αγάπη
προς τον άρρωστο. Παράλληλα όμως πι
στεύω ότι υπάρχουν και μερικοί, μια μι
κρή μειονότητα, που βλέπουν πίσω από
αυτήν την ιστορία κάποια εκμετάλλευ

ση. Βλέπε τι γίνεται στην Ελβετία, όπου
υπάρχει ένα είδος συμφωνητικού ανάμε
σα στον άρρωστο και
τον γιατρό. Η δική μου
άποψη σας επαναλαμ
βάνω, είναι πως πρέπει
ο γιατρός να είναι δί
πλα σε εκείνους τους
αρρώστους που βασα
νίζονται είτε από σω
ματική ή ψυχική ασθέ
νεια. Να τους παρέχει
την βεβαιότητα ότι θα
είναι δίπλα τους, «συνοδεύοντάς» τους μέ
χρι το τέλος. Γιατί αυτή
είναι η πραγματική του
αποστολή. Αλλο λοι
πόν η βοήθεια που σας
ανέφερα και άλλο το ε
κούσιο χέρι που δίνει
την χαριστική βολή
στον ασθενή.
Α.Ε. Κύριε Καραμπίνη τι δυνατότητες
έχει ο γιατρός να διαγνώσει μ ε επιστημονι
κή βεβαιότητα ότι ο α
σθενής βρίσκεται σε
μη αναστρέψιμη κατά
σταση;
- Υπάρχουν πάρα
πολλοί τρόποι διάγνω
σης που είναι γνωστοί
στον ιατρικό επιστημο
νικό χώρο. Εμείς που
ασχολούμεθα με τους
βαρέως πάσχοντες και με τους ασθενείς
της εντατικής γνωρίζουμε πότε έρχεται
το βιολογικό τέλος. Πολλές φορές όμως
αντιμετωπίζουμε ασθενείς που ενώ φαί
νονται ότι είναι στο βιολογικό τους τέ
λος, ξαφνικά, εντελώς απρόσμενα, επα
νέρχονται στην ζωή, δεν θέλω να πω την
λέξη ανάσταση, είναι πολύ τολμηρό να
το αναφέρει κανείς και δεν είναι σωστό.
Γι’ αυτό λεω πως πρέπει να επιμείνουμε
μέχρι τελικής πτώσεως. Έχοντας βέβαια
πάντοτε υπόψη μας ότι υπάρχει μια βιο
λογική πραγματικότητα, ότι δηλαδή δεν
μπορούμε να βάλουμε τα χέρια μας επά
νω στον άρρωστο και να τον κάνουμε
καλά από το τελικό στάδιο αναπνευστι
κής ανεπάρκειας που βρίσκεται. Δεν
πρέπει όμως από την άλλη μεριά να αμε
λήσουμε όταν ο άρρωστος είναι σε τελι
κό στάδιο αναπνευστικής ανεπάρκειας
και να τον εγκαταλείψουμε. Πρέπει πά-
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ντα εμείς οι γιατροί να είμαστε δίπλα
στους αρρώστους.
Α.Ε. Αναλαμβάνομαι κ. Α/ντά πόσο
επίπονη είναι η εργασία του εντατικολόγου ιδιαίτερα όταν πρόκειται να επιληφθεί περιστατικών που δείχνουν ότι
η ζωή του ασθενούς σε λίγες στιγμές θα
είναι παρελθόν. Σε ασθενείς που γνωρί
ζετε ότι, με τους φυσικούς όρους, κλί
νουν προς το θάνατο, που όλα δείχνουν
ότι έρχεται το τέλος, μέχρι ποιου σημεί
ου μπορεί να εξαντληθεί η προσπάθεια
του γιατρού, για την ανάνηψη του «κα
ταδικασμένου» αυτού βιολογικώς, α
σθενούς;
- Δεν θα σταματήσουμε ποτέ την ανά
νηψη ενός ανθρώπου που πιστεύουμε ό
τι έχει μια απειροελάχιστη πιθανότητα ε
παναφοράς στη ζωή. Πρέπει να επιμέ
νουμε μέχρι τελικής πτώσεως. Έχουμε
δει περιστατικά τα ο
ποία νομίζαμε ότι
είναι εντελώς χα
μένα, θυμάμαι έ
νας νεαρός τοξι
κομανής ο οποί
ος ήταν χρήστης
ηρωίνης και κο
καΐνης, που κά
τω από την επί
δραση της τοξικής αυτής ουσίας υπέστη τραγικό ατύχη
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μα με την μηχανή του. Όταν τον φέρανε
εδώ μας έκανε τρεις φορές ανακοπή και
ενώ είχαμε τα στοιχεία τα επιστημονικά
ότι ο άνθρωπος αυτός που είχε τέτοια
κρανιοεγκεφαλική κάκωση, τέτοια θλά
ση στον πνεύμονα, τέτοια θλάση στην
καρδιά και νεφρική ανεπάρκεια ότι ήταν
φύσει αδύνατο στατιστικά να επιβιώσει,
εμείς επιμείναμε επί δυόμισι μήνες να
τον βοηθούμε, με αποτέλεσμα να ανανήψει. Έμεινε άλλους τρεις μήνες στο νο
σοκομείο, στην νευρολογική κλινική και
μετά από δέκα μήνες ο άνθρωπος αυτός
ξαναπήγε στην οικογένειά του. Εάν ζυγί
ζαμε την βιολογική πραγματικότητα, σε
αυτή τη φάση που ήταν όλα εναντίον
του, τώρα θα ήταν νεκρός. Εμείς όμως επιμείναμε και να το αποτέλεσμα.
Α.Ε. Τι δυσκολία έχει ένας γιατρός
κύριε καθηγητά να υιοθετήσει την ευ
θανασία;
- Στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι υπάρ
χουν πολλοί γιατροί που θέλουν να υιο
θετήσουν την ευθανασία. Πιστεύω ότι ο
μέσος Έλληνας γιατρός που θέλει να εί
ναι και υπεύθυνος δεν υιοθετεί την ευθα
νασία. Με αυτά που σας είπα δεν θέλω
να φανώ ότι εγώ είμαι ο καλός και δεν
με προβληματίζει ο άνθρωπος που πονά
ει, που υποφέρει. Ο Θεός μόνο γνωρίζει
τα τεράστια αδιέξοδα που υπάρχουν στις
σκέψεις μου και στις πράξεις μου, αλλά
σίγουρα η κατεύθυνση η δική μου είναι
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η ζωή, δεν είναι ο θάνατος. Και ευθανα
σία σημαίνει θάνατος.
Α.Ε Μήπως όμως κύριε καθηγητά υ
πάρχουν κάποιες προϋποθέσεις όπου η
ιατρική ηθική μπορεί να αποδεχθεί την
ευθανασία;
- Η ιατρική ηθική που προέρχεται από
τον Ιπποκράτη δεν νομίζω. Η ιατρική η
θική που προέρχεται από τις σπουδές
μου στην Γαλλία, δεν μου το επιτρέ
πουν. Η ηθική που προέρχεται από την
γενική μου παιδεία, όχι. Η νοοτροπία ό
μως που αρχίζει να εμφανίζεται στον ο
ρίζοντα μεταξύ παραγωγικού ατόμου και
μη παραγωγικού, μεταξύ χρήσιμου και
μη χρήσιμου ανθρώπου μας προβλημα
τίζει. Πιστεύω όμως μελλοντικά ότι δεν
θα υπάρξει γιατρός να δεχθεί να γίνει
κανόνας η ευθανασία. Και αν δεχθεί,
παύει να είναι γιατρός. Θα είναι ο δήμιος
με την λευκή μπλούζα.
Α.Ε. Κύριε καθηγητά πιο είναι κατά τη
γνώμη σας το λεπτό όριο ανάμεσα στην
ευθανασία και την ανθρωποκτονία;
- Ναι, η ευθανασία είναι μια μορφή
ανθρωποκτονίας. Νομίζω ότι ο γιατρός
που πάει και δίνει τη χαριστική βολή σε
ένα άτομο που έχει κάποιο πρόβλημα υ
γείας πολύ σοβαρό και του χορηγεί ένα
φάρμακο όπως γίνεται στη Ελβετία ή
στην Ολλανδία για μένα είναι μια μορφή
ανθρωποκτονίας. Μόνο που η μορφή
αυτή της ανθρωποκτονίας έχει το περί-

«Η απόφαση αυτή
της Ολλανδικής
Βουλής προσφέρει
στον άνθρωπο τη
δυνατότητα επιλογής
στην πιο δύσκολη
στιγμή της ζωής του.»
Αντ Με'λκερ,
Πρόεδρος του εργατικού κόμματος
της Ολλανδίας, ε'νθερμος
υποστηρικτής της ευθανασίας.

βλήμα της επιστήμης. Τίποτε άλλο. Δεν
το δέχομαι αυτό. Ο γιατρός πρέπει να
δώσει ζωή, εάν «παράσχει» τον θάνατο
σε τι διαφέρει η πράξη αυτή από την αν
θρωποκτονία.
Α.Ε. Κύριε όιευθυντά απορεί να γίνει
κατάτμηση της άσκησηc δικαιώματος
της ευθανασίαν από ανθρώπους με συ
γκεκριμένα συμφέροντα: Εννοώ τους
συγγενείς, κληρονόμους. ασφαλιστικέc
εταιρείες (που θα αποφύνουν τα έίυόα
νοσηλείας) . και άλλους φορείς που έ/ουν οικονομικά συικρέροντα:
- Με προλάβατε με την ερώτησή σας,
γιατί θεωρώ ότι αυτή η μεθόδευση της
νομιμότητας της ευθανασίας δεν είναι
τυχαία. Ασφαλώς ο άνθρωπος που θα
φύγει από την μέση επειδή είναι βαριά
άρρωστος σωματικά ή ψυχικά, κοστίζει,
στην οικογένεια, στα ασφαλιστικά ταμεί
α, στα νοσοκομεία κοστίζει στις ασφαλι
στικές εταιρείες και αυτό έχει ως αποτέ
λεσμα την επιθυμία των όσων ανέφερα
για το γρήγορο τελείωμα του άρρωστου
ανθρώπου. Και αυτό, γιατί κοστίζει. Δεν
μπορώ να πιστέψω ότι αυτό θα γίνει πο
τέ κανόνας στο μέλλον. Αν γίνει ποτέ κα
νόνας, πιστεύω ότι θα είναι μια φοβερή
κοινωνία και εύχομαι να μην την δω πο
τέ ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μας.
Α.Ε. Πλησιάζοντας στο τέλος της συ
νέντευξής μας θα ήθελα να σας ερωτήσω πόσο επηρεάζει την τοποθέτηση και

την συνεπαγόμενη στάση των Ελλήνων
γιατρών στο θέμα που συζητούμε η Ελ
ληνική κουλτούρα με τα ήθη και τα έθι
μά της.
- Αυτή η ερώτησή σας είναι η ουσία
του θέματος που συζητούμε. Δεν μπορεί
να περάσει η ευθανασία στην Ελλάδα.
Εάν βγει ένας πολιτικός και πει εγώ θα
νομιμοποιήσω την ευθανασία, δεν θα
κάνει τίποτα. Όσους κανόνες και αν θα
βάλουν στους σημερινούς και στους αυ
ριανούς γιατρούς αλλά και στα παιδιά
αυτών των γιατρών δεν νομίζω ότι μπο
ρεί να περάσει η ευθανασία στην Ελλά
δα. Ευτυχώς στον γεννητικό μας κώδικα
οι Έλληνες έχουμε ισχυρότατα γονίδια
ανθρωπισμού. Και όσο και αν ακούγεται
πως μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί και
στην Ελλάδα μην ανησυχείτε θα είναι α
πλώς «το άκουσμα» κάποιων που έχουν
μεταλλαχθεί τα γονίδιά τους, ευτυχώς ε
λάχιστων. Σας άρεσε αυτό που είπα γι’
αυτό χαμογελάτε;
Α.Ε. Κύριε όιευθυντά είμαστε Έλλη
νες ζυμωμένοι με την παράδοσή μας
και καθένας που συναντιέται με αυτή
την παράδοση χαμογελά μέσα από την
καρδιά του... Κλείνοντας την συνέντευ
ξή μας θα ήθελα να σας ρωτήσω. Τι θα
λέγατε στους συναδέλφους σας που τάσ
σονται υπέρ ή κατά της ευθανασίας;
- Ειλικρινά δεν μπορώ να πιστέψω ότι
μπορώ να δώσω εγώ συμβουλές στους
συναδέλφους μου. Και δεν θέλω να τους
δώσω συμβουλές. Είναι δικό τους θέμα.
Ας κάνουν μια βαθιά ανατομική διάνοι
ξη του πιστεύω τους, ας τα βάλουν κάτω
τα πράγματα και ας πάρουν τις σωστές
αποφάσεις μόνοι τους. Εγώ δεν μπορώ
να δώσω συμβουλές σε κανέναν. Δεν αι
σθάνομαι ότι είμαι καλύτερος ή χειρότε
ρος από κάποιον άλλον. Αισθάνομαι ότι
εγώ οφείλω να υποστηρίξω τους αρρώ

στους μου και τίποτε άλλο...
Α.Ε Αναμφίβολα το θέμα της ευθα
νασίας θα απασχολήσει τις επερχόμενες
γενιές. Η συζήτηση άρχισε και για μια
ακόμη φορά δεν πρόκειται να κλείσει
εύκολα, αφού στην ουσία παλεύουν δύο
δικαιώματα: το δικαίωμα στη ζωή και
το δικαίωμα στον θάνατο.
Την στιγμή που τελείωνε η συζήτησή
μας χτύπησε το τηλέφωνο και ζήτησαν ε
πειγόντως τον κ. Καραμπίνη. Έφεραν ένα
παλικάρι το οποίο χτύπησε πολύ σοβαρά
σε τροχαίο ατύχημα και ασθμαίνοντας ο
κ. Καραμπίνης κατευθύνθηκε στην μονά
δα εντατικής θεραπείας για να δώσει τις
απαραίτητες συμβουλές και οδηγίες.
Ένας άνθρωπος με πλούσιο λόγο και
πολύ αγάπη στον άρρωστο. Τον ευχαρι
στούμε πολύ για την συνέντευξη που πα
ραχώρησε στο περιοδικό μας.
Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση
του θέματος μας με τα λόγια του:
«Εύχομαι αυτές οι σκέψεις να προ
βληματίσουν και άλλους ανθρώπους, για
να συνειδητοποιήσουμε ότι ο άνθρωπος
δεν πρέπει να αξιολογείται μόνο από το
πόσο παραγωγικός είναι. Πρέπει, να μά
θουμε στον εαυτό μας να νοιώθει τον
πόνο του αρρώστου, ώστε όταν εκείνος
(ο άρρωστος) αισθανθεί ότι πλέον δεν έ
χει να προσφέρει τίποτα άλλο στην κοι
νωνία και είναι βάρος, εμείς να του συ
μπαρασταθούμε, να τον αγαπήσουμε, ώ
στε να μη ζητήσει στην μοναξιά του να
του γίνει ευθανασία».
□
Συνέντευξη:
Αστ/κας Κων/νος Ταινάλης

*Π Ο ΙΟ Σ ΕΙΝΑΙ: Ο Ανδρέας Καραμπίνης γεννή 
θηκε στην Καλαμάτα το 1954. Τελείωσε την πρω
τοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη
Γαλλία. Ε ίνα ι απόφοιτος της ιατρικής σχολής
πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1 9 8 0 μετεκπαιδεύτη
κε στη Γ αλλία στο γνω στικό αντικείμενο της πα 
θολογίας - Λοιμώξεων και στη συνέχεια εξειδι
κεύτηκε στην εντατική θεραπεία. Είναι απόφοι
τος του Ινστιτούτου Παστέρ των Παρισίων. Το
1983 εξελέγη επίκουρος καθηγητής εντατικής
θεραπείας της Ιατρικής σχολής του Π ανεπιστη
μ ίου Αθηνών. Α π ό το 1997 είναι είναι δ/ντής της
Μ ονάδας Εντατικής θερα πεία ς τον Π .Γ.Ν Α Γε
ώργιος Γεννηματάς. Ε ίναι συγγραφ έα ς άνω των
30 άρθρων που έχουν δημοσιενθεί στην διεθνή
β ιβλιογραφ ία μ ε θέμα Λοιμώξεις και εντατική
θεραπεία. Ε ίνα ι μ έλος τον διοικητικού συμβονλ ίο ν της Ε λληνικής εταιρείας εντατικής θεραπεί
ας και της Ελληνικής εταιρείας μελέτης τον Α1ΤΣ. Π αράλληλα είναι δ/ντής της ιατρικής υπηρε
σίας του Ε .Κ Α .Β .
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Από 30 -1 0 έω ς 4 -1 1 -2 0 0 0 πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο,
αυτή τη φορά, η Γενική Συνέλευση του Δ ιεθνούς Οργανισμού
Εγκληματολογικής Αστυνομίας (International Criminal Rolice
Organisation - Interpol). Στις εργασίες της Συνέλευσης
συμμετείχαν συνολικά 149 χώ ρες και 11 διεθνείς
οργανισμοί1 υπό την ιδιότητα του παρατηρητού.
Η Γενική Συνέλευση της Interpol, η οποία συγκαλείται σε
ετήσια βάση, αποτελεί το ανώτατο όργανο που λαμβάνει όλες
τις αποφάσεις που αφορούν την παρούσα κατάσταση και τη
μέλλουσα εξέλ ιξη του Οργανισμού2.
Ειοηνιίοεκ
Τις εργασίες της Συνέλευσης άνοιξε
ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο οποί
ος τόνισε στην ομιλία του την επιτα
κτική ανάγκη της διεθνούς συνεργασί
ας για την καταπολέμηση του οργανω
μένου εγκλήματος. Το οργανωμένο έ
γκλημα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο
κ. Χρυσοχοίδης, αναδιπλώνεται και α
ναπροσαρμόζεται αστραπιαία σε κάθε
πολιτική και οικονομική αλλαγή και α
πέναντι σε κάθε νομοθετικό μέτρο. Οι
εγκληματίες εκμεταλλεύονται κάθε τε
χνολογική δυνατότητα, ενώ επωφε
λούνται παράλληλα από τις διαφορές
που υπάρχουν μεταξύ των κρατών σε
ποινικό, διοικητικό και οικονομικό ε
πίπεδο. Η καταπολέμηση του οργανω-

του Αστυνόμου Β'
Ευάγγελου ΣΤΕΡΓΙ0ΥΛΗ

μένου εγκλήματος πρέπει να αποτελέσει ένα στοίχημα της διεθνούς κοινω
νίας που πρέπει να κερδιθεί. Ο αγώνας
πρέπει να είναι άτεγκτος και διαρκής
αλλά βέβαια πάντοτε μέσα στα πλαί
σια των κανόνων του κράτους δικαίου,
της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων \
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας αναφέρθηκε στο ιστορικό
πλαίσιο της ίδρυσης της Interpol και
συγκεκριμένα στο 2ο Διεθνές Συνέ
δριο που έγινε το 1923 στη Βιέννη, ό
που αποφασίσθηκε η σύσταση του
Οργανισμού. Ο κ. Γεωργακόπουλος
τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι το οργανω
μένο έγκλημα χρησιμοποιεί τα επι
τεύγματα της υψηλής τεχνολογίας για
να επιτύχει τους σκοπούς του. Προς
τούτο, η καταπολέμησή του προϋπο
θέτει και απαιτεί τη συντονισμένη
δράση των διωκτικών αρχών ενώ βα
σικό όπλο στον αγώνα αυτό είναι οι α
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κριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες. Η
καταπολέμησή του απαιτεί εκ των
πραγμάτων ριζικές αλλαγές του διε
θνούς νομικού πλαισίου και των εθνι
κών αστυνομικών και δικαστικών συ
στημάτων, με σεβασμό πάντοτε στην
προστασία της ελευθερίας και των δι
καιωμάτων των πολιτών4.
Η τρίτη και τελευταία εισήγηση, κα
τά την έναρξη των εργασιών της Συνέ
λευσης, έγινε από τον Πρόεδρο της
Interpol Ιάπωνα, κ. Kanemoto\ ο ο
ποίος υπογράμμισε την ουσιαστική
και συνεχή συμμετοχή της Ελλάδας
στις δραστηριότητες και το έργο της
Interpol, ενώ μάλιστα χαρακτήρισε
την Ελλάδα ως ιδρυτικό μέλος του
Οργανισμού. Ο κ. Kanemoto αναφέρ
θηκε στην πρόοδο των εργασιών της
Interpol, κατά το περασμένο έτος, σε
διαφόρους τομείς της εγκληματικότη
τας, όπως παιδική πορνογραφία, κλεμ
μένα οχήματα, Ανατολικό - Ευρωπαϊ
κό οργανωμένο έγκλημα και παρουσί
ασε τα κυριότερα θέματα και τις άμε
σες προτεραιότητες του Οργανισμού,
όπου οι σύνεδροι θα έπρεπε να εστιά
σουν την προσοχή τους κατά τις συζη
τήσεις της Συνέλευσης6.

ΑτΕέντα θευάτων
Η ατζέντα της 69ης Γενικής Συνέ
λευσης υπήρξε ιδιαίτερα σύνθετη, κα
λύπτοντας θέματα εσωτερικής λει
τουργίας του Οργανισμού, εκθέσεις
προόδου του περασμένου έτους, θέμα
τα οικονομικής φύσεως (προϋπολογι
σμός) και βέβαια θέματα διεθνούς α
στυνομικής συνεργασίας.
Το εμπόριο γυναικών για σεξουα
λική εκμετάλλευση αποτέλεσε ένα α
πό τα κυριότερα αντικείμενα συζήτη
σης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που
έχει στη διάθεσή της η Γενική Γραμ
ματεία, αυτή η μορφή εγκληματικότη
τας βρίσκεται σε έξαρση, ενώ έχει δια
πιστωθεί ότι υπάρχουν διασυνδέσεις
των εμπόρων με οργανωμένες εγκλη
ματικές ομάδες. Έχοντας, λοιπόν, υπό
ψη τις εργασίες που επιτελούνται στο
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών
(Ο.Η.Ε.) και συγκεκριμένα την κατάρ
τιση πρωτοκόλλου που θα επισυναφθεί στο τελικό κείμενο της Σύμβασης
των Η.Ε. για το Διασυνοριακό Οργα
νωμένο Έγκλημα, αποφασίσθηκε ό
πως συσταθεί ομάδα Εργασίας η οποί-

α θα αποτελείται από εμπειρογνώμο
νες όχι μόνο των χωρών προορισμού
των υπό εκμετάλλευση γυναικών, αλ
λά και των χωρών προέλευσής τους.
Αντικείμενο αυτής της Ομάδας Εργα
σίας θα είναι η προώθηση της διε
θνούς αστυνομικής συνεργασίας στο
εν λόγω τομέα, η βελτίωση της πληρο
φόρησης και ενημέρωσης για τις επι
πτώσεις που προέρχονται από το εμπό
ριο γυναικών για σεξουαλική εκμετάλ
λευση και βέβαια η ανάπτυξη και ε
φαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων
και πρακτικών αντιμετώπισής του7.
Κύριο θέμα συζήτησης αποτέλεσαν
και οι οργανωμένες εγκληματικές ο
μάδες που δρουν στη Ρωσία και
στην Ανατολική Ευρώπη καθώς και
τα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα
που δραστηριοποιούνται σε Ασιατι
κές περιοχές στον τομέα της παράνο
μης μετανάστευσης. Η Γενική Γραμματεία έχει προς τούτο αναλάβει συ
γκεκριμένες πρωτοβουλίες και έχει
καταστρώσει σχέδια στα οποία συμμε
τέχουν και υποστηρίζουν ενεργά δεκά
δες κράτη - μέλη με θετικά αποτελέ
σματα.
Η κλοπή έργων τέχνης αποτέλεσε
θέμα που συζητήθηκε επί μακράν στις
εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Η
διαπίστωση της Γενικής Γραμματείας
ήταν ότι παρά τις προσπάθειες που έ
χουν αναληφθεί από την Interpol, την
UNESCO, το Συμβούλιο της Ευρώπης
και το Διεθνές Συμβούλιο των Μου
σείων (International Council o f Muse
ums), ο αριθμός κλοπών έργων τέχνης
δεν έχει μειωθεί. Για την αντιμετώπιση
του φαινομένου, η Interpol έχει δη
μιουργήσει μια βάση δεδομένων στην
οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση ό
λα τα κράτη - μέλη μέσου των εθνικών
γραφείων τους, καθώς και ένα CDDom με τίτλο «Interpol - κλεμμένα
Έργα Τέχνης», το οποίο διανέμεται
στα κράτη - μέλη δωρεάν αλλά και το
οποίο μπορεί να πουληθεί σε ειδήμο
νες (π.χ. μουσεία, γκαλερί, κ.λπ.) του
ιδιωτικού τομέα. Ακόμη, η Interpol
δημιούργησε μια ειδική σελίδα στο
Website8 που διαθέτει, όπου παρου
σιάζονται αποκλειστικά κλεμμένα έρ
γα τέχνης για την πληροφόρηση των
αστυνομικών αρχών αλλά και την ενη
μέρωση του κοινού γενικότερα.
Η τρομοκρατία υπήρξε ένα επίσης
από τα σημαντικότερα θέματα που συ

ζητήθηκαν. Παρουσιάσθηκαν τα απο
τελέσματα του 15ου Συμποσίου για τη
Διεθνή Τρομοκρατία, που έλαβε χώρα
προσφάτως στη Γενική Γραμματεία
της Interpol, με κύρια έμφαση στη δια
χείριση των σχετικών πληροφοριών
και τη χρηματοδότηση των τρομοκρα
τικών οργανώσεων. Η Interpol διαθέ
τει μια κεντρική βάση δεδομένων, η ο
ποία τροφοδοτείται με τις συνεισφο
ρές των κρατών - μελών. Να σημειω
θεί, επίσης, ότι η Interpol παρείχε ε
γκαίρως στις Αρχές της Αυστραλίας
εμπεριστατωμένη ανάλυση της τρομο
κρατικής απειλής για τους Ολυμπια
κούς αγώνες.
Το οικονομικό έγκλημα με τις ποι
κίλες μορφές του ήταν, επίσης, μεταξύ
των κυριοτέρων θεμάτων. Η πιθανή
παραχάραξη του μελλοντικού Ευρώ α
ποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης μέρι
μνας και προετοιμασίας των αρμοδίων
αρχών των κρατών - μελών. Κοινή εί
ναι ήδη η διαπίστωση ότι από τη στιγ
μή που το Ευρώ θα κυκλοφορήσει επί
σημα (Ιανουάριος 2002), οι απόπειρες
για την παραχάραξή του από εγκλημα
τικές οργανώσεις θα απασχολούν τις

αστυνομικές αρχές στο ίδιο επίπεδο
που απασχολούνται σήμερα με τις α
πόπειρες παραχάραξης του αμερικανι
κού δολαρίου. Μάλιστα, η παραγωγή
παραχαραγμένων δολαρίων με τη χρή
ση εκτυπωτών ink-jet αυξήθηκε κατά
39% στο χρονικό διάστημα 1995 1998. Σε αυτόν τον τομέα, υπάρχει ή
δη στενή συνεργασία μεταξύ της Inter
pol, της Europol και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, ενώ για το 2002
προετοιμάζεται η πραγματοποίηση της
10ης Διάσκεψης της Interpol για την
παραχάραξη νομισμάτων.
Ένα άλλο ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα
που απασχόλησε τη Συνέλευση ήταν η
κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων.
Υπολογίζεται ότι οι ζημιές σε ετήσια
βάση για τις μουσικές εταιρείες ανέρ
χονται στο ποσό των 5 δισ. δολαρίων
παγκοσμίως, για τις κινηματογραφικές
εταιρείες στο ποσό των 3 δισ. δολαρί
ων και για τις εταιρείες λογισμικού 12
δισ. δολάρια. Οι συνολικές απώλειες,
για το διάστημα των τελευταίων πέντε
ετών ανέρχονται σε 56 δισ. δολάρια,
προξενώντας έτσι σοβαρές ζημιές στις
εθνικές οικονομίες, ενώ, παράλληλα,
δημιουργούνται τεράστια κοινωνικά
προβλήματα (απώλειες θέσεων εργα
σίες, κίνδυνοι υγείας, ασφάλειας
κ.λ.π.). Οι συζητήσεις γύρω από το θέ
μα, οδήγησαν τη Γενική Συνέλευση
στη λήψη απόφασης’ για την προώθη
ση της συνεργασίας και το συντονισμό
των αστυνομικών ενεργειών και μέ
τρων για την αποτελεσματική καταπο
λέμηση της κλοπής πνευματικών δι
καιωμάτων.
Η διαφθορά απασχόλησε επίσης τις
εργασίες της Συνέλευσης. Για την υ
ποβοήθηση των κρατών - μελών, η
Interpol έχει συστήσει ομάδα Εμπει
ρογνωμόνων για τη διαφθορά, τα κα
θήκοντα της οποίας εστιάζονται στην
ανάγνωση πρακτικών πρόληψης, έ
ρευνας και εκπαίδευσης, καθώς επίσης
και στην από κοινού συμμετοχή με τα
Ηνωμένα Έθνη στην ανάπτυξη προ
γράμματος που αποσκοπεί στην εκτί
μηση της αποτελεσματικότητας των α
στυνομικών αρχών και στην ανάπτυξη
της εσωτερικής τους ακεραιότητας.
Για τις περαιτέρω πρωτοβουλίες που
θα αναλάβει η εν λόγω ομάδα, υιοθε
τήθηκε συγκεκριμένη απόφαση10 της
Συνέλευσης μέσα από την οποία εκδη-
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λώνεται η υποστήριξη και η δέσμευση
των κρατών - μελών να συνεισφέρουν
στο έργο της, αλλά και να υιοθετή
σουν παγκόσμια στάνταρτ για την κα
ταπολέμηση της διαφθοράς.
Από τις εργασίες της Συνέλευσης
δεν έλειψε βέβαια το παράνομο εμπό
ριο ναρκω τικώ ν. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της έκθεσης της Interpol για
την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών
για το 1999, το εμπόριο ηρωίνης εμφα
νίζει έξαρση σε πολλές και νέες χώρες.
Το 90% της ηρωίνης που φθάνει στη
δυτική Ευρώπη διακινείται μέσου των
Βαλκανίων και συγκεκριμένα μέσου
Βουλγαρίας. Η Κολομβία, η Βολιβία
και το Περού παραμένουν τα «βασί
λεια της κοκαΐνης». Οι ψυχότροπες ου
σίες θα αποτελούν πιθανώς το μείζον
πρόβλημα στον 21ο αιώνα, αφού πολ
λές τέτοιες ουσίες παρασκευάζονται σε
τοπικό επίπεδο, ενώ νέες περιοχές πα
ραγωγής αναπτύσσονται στην κεντρι
κή και ανατολική Ευρώπη καθώς και
στην Ασία. Τέλος, επισημάνθηκε ότι το
εμπόριο ναρκωτικών αποτελεί την με
γαλύτερη πηγή της διαφθοράς για την
παγκόσμια κοινωνία του 2000 και κα
μία χώρα δεν μπορεί να θεωρείται α
σφαλής από αυτό το πρόβλημα.
Όσον αφορά τη συνεργασία της
Interpol με άλλους διεθνείς οργανι
σμούς, πρωτεύον υπήρξε το θέμα της
συνεργασίας Interpol - Europol. Οι
διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο οργανι
σμών βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο
την υπογραφή διμερούς συμφωνίας ε
ντός του πρώτου εξαμήνου του 2001.
Η Europol έχει ήδη εξουσιοδοτηθεί α
πό το Συμβούλιο Υπουργών για την έ
ναρξη των διαπραγματεύσεων με την
Interpol και η πρόοδος που έχει επιτελεσθεί μέχρι σήμερα είναι σημαντική.
Παρά ταύτα, η Γενική Γραμματεία της
Interpol δεν ήταν σε θέση να παρου
σιάσει ένα σχέδιο συμφωνίας στη Γε
νική Συνέλευση, καθόσον η εξουσιο
δότηση προς την Europol να διαπραγματευθεί το ευαίσθητο ζήτημα της ε
πεξεργασίας προσωπικών δεδομένων,
ως μέρος της τελικής διμερούς συμ
φωνίας, δόθηκε μόλις το Σεπτέμβριο
του 2000. Κατόπιν αυτού, εκτιμάται ό
τι το πρώτο ολοκληρωμένο σχέδιο δι
μερούς συμφωνίας μεταξύ των δύο
οργανισμών θα συζητηθεί στην επόμε
νη Γ ενική Συνέλευση της Interpol.
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Ε κλονιί ν έα ς nvEPioc m e
In te ro o lΗ 69η Γενική Συνέλευση αποτέλεσε
ορόσημο για τη διαμόρφωση της νέας
ηγεσίας της. Ο εκτελών χρέη Γενικού
Γραμματέα, για 15 συναπτά έτη, Βρετα
νός Raymond Kendall αποχώρησε λόγω
συνταξιοδότησης και στη θέση του εξελέγη ο Αμερικανός Ronald Noble.
Ο νέος Γενικός Γραμματέας της
Interpol έχει σπουδάσει οικονομικά
και νομικά στα Πανεπιστήμια του
New Hampshire και του Stanford και
είναι καθηγητής στο New York
University School o f Law. Έχει διατελέσει βοηθός του Γενικού Εισαγγελέα
των Η.Π.Α. και για το χρονικό διάστη
μα 1989 - 1996 υπηρέτησε στη θέση
του Προϊσταμένου Εφαρμογής του
Νόμου του αρμόδιου Τμήματος του Υ
πουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α.,
όπου υπάγονται διάφορες υπηρεσίες ε
φαρμογής του νόμου π.χ. τελωνεία, οι
κονομικές υπηρεσίες, εγκληματολογική υπηρεσία ερευνών κ.λ,π. Ο νέος
Γενικός Γ ραμματέας, κατά την ανάλη
ψη των καθηκόντων του, υπογράμμισε
ότι η Interpol δεν πρέπει ποτέ να ξεχύ
σει ότι ο αστυνομικός στον 21 ο αιώνα
πρέπει να διώξει τον εγκληματία ο ο
ποίος συχνά έχει το πάνω χέρι στη
χρήση της τεχνολογίας και των οικο
νομικών πόρων και κινείται σε ένα κό
σμο χωρίς σύνορα.
Όπως ήδη αναφέραμε, ο Πρόεδρος
της Εκτελεστικής Επιτροπής Ιάπωνας
Toshinori Kanemoto απεχώρησε λόγω
λήξης της θητείας του και στη θέση
του εξελέγη ο Ισπανός Jesus Espiganes Mira, Διευθυντής Εγκληματολογικών Ερευνών της Εθνικής Ισπανι
κής Αστυνομίας, ο οποίος αμέσως με
τά την εκλογή του τόνισε ότι παίρνει
τη σκυτάλη μέσα σε μία ομάδα που
κύριο σκοπό έχει να κάνει την Interpol
το πιο χρήσιμο εργαλείο στην καταπο
λέμηση του εγκλήματος.
Τέλος, δύο νέοι αντιπρόεδροι εξελέγησαν στην Εκτελεστική Επιτροπή: ο
Καναδός Neal Parker, της Καναδικής
Έφιππης Αστυνομίας και ο Kim Joong
Kyoun, Προϊστάμενος της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
της Κορέας.
Η επόμενη Γενική Συνέλευση του
Οργανισμού αποφασίσθηκε να λάβει
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χώρα στη Βουδαπέστη, την άνοιξη του
2001, ενώ για το 2002 τη διοργάνωση θα
αναλάβει το Καμερούν.
□

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(1) Ο υπογράφων συμμετείχε ω ς μ έλος
της αντιπροσω πείας της Ευρωπαϊκής Α 
στυνομικής Υπηρεσίας - EUROPOL.
(2) Η πρώτη προσπάθεια ίδρυσης της
Interpol χρονολογείται το 1914, οπότε έλαβε
χώρα η πρώτη συνάντηση αντιπροσιόπων α
στυνομ ικόν υπηρεσιών στο Μονακό. Αργό
τερα, το 1923, υπήρξε μια δεύτερη συνάντη
ση στη Βιέννη, οπότε και αποφασίσθηκε η ί
δρυση της διεθνούς Εγκληματολογικής Α 
στυνομικής Επιτροπής (Internationa! Crimi
nal Police Commission) μ ε έδρα επίσης τη
Βιέννη. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο
η έδρα του Οργανισμού μεταφέρεται στο
Παρίσι και χρησιμοποιείται για πρώτη φορά
ο όρος «Interpol». Σήμερα, ο αριθμός των
κρατών - μ ελώ ν της Interpol ανέρχεται σε

178.
(3) Ομιλία του Υπουργού Δ ημόσιας Τά
ξης στην 69η Γενική Συνέλευση της Inter
pol, 30/10 - 4/11/00, έγγραφο υ π ’ αριθμ.

A G m 9/PV/0,

Interpol, Appendix

3.

(4) Ομιλία του Αρχηγού της Ελληνικής Α
στυνομίας στην 69η Γενική Συνέλευση της
In terpol 30/10 - 4/11/00, έγγραφο υπ ' αριθμ.
A G N /69/P V /0, Interpol, A ppendix I.
(5) Ν α σημειω θεί ότι ο κ. Kanem oto απο
χώ ρησε από τη θέση του Π ροέδρου του Ορ
γανισμού, μετά το πέρας των εργασιώ ν της
Συνέλευσης, καθότι ολοκλήρωσε την θητεία
του (4 έτη) και στη θέση του εξελέγη ο Ι
σπανός Jesus Espigares Mira, Διευθυντής
της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευ
νών της Ισπανικής Εθνικής Αστυνομίας.
(6) Ομιλία του Π ροέδρου κ. Kanemoto,
στην 69η Γενική Σ υνέλευση της Interpol,
30/10-4/11/00, έγγραφο υπ' αριθμ.
A G N /69/P V /0, A ppendix 2.
(7) Resolution AGN /69/RES/3 Traffick
ing in Women f o r Sexual Exploitation.
(8) Η διεύθυνση του website της Interpol
είναι: http://www.interpol.int
(9) Resolution AGN /69/RES/6 Intellectu
a l Property Rights
(10) Resolution AGN /69/RES/S Support
ing fu rth e r anti-corruption initiatives o f the
Interpol Group o f Experts on Corruption.
(11) Βλέπε λεπτομερές Δελτίο Τύπου της
Interpol μ ε ημερομηνία 3-11-2000 στο web
site του Οργανισμού, ο.π. σημ. 8.

* Ο Α σ τυνόμ ος Β ’ Ε υάγγελος Στεργιούλη ς είναι Δ ιδάκτω ρ Κοινω νιολογίας και υ
πηρετεί μ ε απόσπαση στην EU R O PO L ω ς
Υπεύθυνος Δ η μοσ ίω ν Σ χέσ εω ν του Ο ργανι
σμού.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΩΡΑ ΣΤΟΥΣ
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ
ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟ Υ.Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΗ Γ.Α.Δ.Α.
Την παραμονή της Πρωτο
χρονιάς, η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως
και η ηγεσία της Ελληνικής Α
στυνομίας προσέφερε εθιμοτυ
πικά δώρα σε τροχονόμους
που εκτελούσαν υπηρεσία σε
διάφορα σημεία της Αθήνας,
του Πειραιά και του Αιγάλεω.
Τα δώρα προσέφεραν στους
τροχονόμους που εκτελούσαν
υπηρεσία στην πλατεία Κοραή
στον Πειραιά, στο Αιγάλεω
στη διασταύρωση της Ιεράς Ο
δού και ©ηβών, στην πλατεία
Ομονοίας και στον Φάρο Ψυ
χικού ο Γεν. Γραμματέας του
Υπουργείου κ. Δημήτριος Ευσταθιάδης και ο Αρχηγός του
Σώματος Αντιστράτηγος κ. Ιω
άννης Γεωργακόπουλος συνοδευόμενοι από ανώτατους α
ξιωματικούς.
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Γιορτινή ατμόσφαιρα δημιούργησε στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και της
Γενικής Αστυνομικής Διευθύνσεως Αττικής η μεικτή μπάντα της Ελληνικής Αστυνομίας που
παιάνισε τα κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στην πολιτική και φυσική ηγε
σία του Σώματος καθώς και στο προσωπικό. Την εορταστική ατμόσφαιρα συμπλήρωσαν με την
παρουσία τους τα παιδιά του προσωπικού του Υπουργείου που είπαν με τη σειρά τους τα κάλα
ντα στους παρευρισκομένους.

Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιανουάριος/Φεβρουόριος 2001

ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ
Την Άμεση Δράση Αττικής,
επισκέφθηκαν την Πρωτοχρο
νιά ο Γεν. Γραμματέας του Υ
πουργείου κ. Δημήτριος Ευσταθιάδης και ο Αρχηγός του
Σώματος Αντιστράτηγος κ. Ιω
άννης Γεωργακόπουλος και
μέσω ασυρμάτου ευχήθηκαν
«Χρόνια Πολλά» και «Καλή
Χρονιά» σε όλα τα πληρώματα
των περιπολικών που εκείνη τη
στιγμή εκτελούσαν υπηρεσία.
Στη συνέχεια ο κ. Γενικός έ
κοψε την καθιερωμένη πρωτο
χρονιάτικη πίτα και αντάλλαξε
ευχές με τους παρευρισκομένους αστυνομικούς. Στην εκδή
λωση παρευρέθησαν εκτός από
τον Γενικό Γραμματέα και τον
Αρχηγό του Σώματος ο Δ/ντής
της Δ/νσης Αστυνομίας Αθη
νών Ταξίαρχος κ. Αθανάσιος
Παπαβασιλείου, ο Διοικητής
της Άμεσης Δράσης Αττικής
Ταξίαρχος κ. Σπυρίδων Τουντόπουλος, και ο Διευθυντής
της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής
Ταξίαρχος κ. Γεώργιος Αγγελάκος.

ΔΩΡΑ ΣΤΟΥΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
Με την ευκαιρία των εορτών
των Χριστουγέννων και του Νέ
ου Έτους πραγματοποιήθηκε
ψυχαγωγική εκδήλωση για το
νοσηλευόμενο προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας σε νοση
λευτικές μονάδες της Αττικής
και προσφέρθηκαν δώρα από τον
Διευθυντή της Δ/νσης Υγειονο
μικού Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας Υποστράτηγο κ. Ιω
άννη Αναγνωστόπουλο.
Στη Θεσσαλονίκη επίσης, ο
Υποδιευθυντής της Γ.Α.Δ.Θ. Τα
ξίαρχος κ. Κωνσταντίνος Καλαμπαλίκης, ως εκπρόσωπος του
Γεν. Αστυν. Δ/ντού Θεσσαλονί
κης, ο Διευθυντής της Υποδιεύ
θυνσης του Κεντρικού Ιατρείου
Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ. Α
ναστάσιος Αριστοτέλους και α
ντιπροσωπεία αστυνομικών επισκέφθηκαν ασθενείς αστυνομι
κούς σε νοσοκομεία της πόλης
στους οποίους προσέφεραν δώ
ρα και τους ευχήθηκαν ταχεία ανάρωση.
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Η Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ
Εν όψει του Νέου έτους, στον κόμβο της πλατείας του Λευκού
Πύργου, η Γ.Α.Δ.Θ. πραγματοποίησε εορταστική εκδήλωση προς
τιμή των τροχονόμων Διεύθυνσης. Τους τροχονόμους επισκέφθηκαν ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Μακεδονίας - Θρά
κης κ. Γεώργιος Λυσαρίδης ως εκπρόσωπος του Υπουργού, ο Ε
πιθεωρητής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Κων. Οικονόμου, ο
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Βασ. Παπαγεωργόπουλος, βουλευ
τές, εκπρόσωπος του Νομάρχη και εκπρόσωποι στρατιωτικών
αρχών και φορέων της πόλης. Τους προαναφερόμενους υποδέ
χθηκε ο Γεν. Αστυνομικός Δ/ντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος
κ. Ιωάν. Παναγόπουλος, ο Δ/ντής Τροχαίας Αστυν. Δ/ντής κ. Ιω
άν. Μαρνάς, ο Υποδ/ντής Τροχαίας Αστυνομικός Υποδ/ντής κ.
Αντώνιος Καραβασίλης και άλλοι αξιωματικοί. Οι επίσημοι προ
σκεκλημένοι αντάλλαξαν ευχές και πρόσφεραν δώρα στους ρυθ
μιστές τροχονόμους.

___________ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ___________
___________________ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Την 1.1.2001 ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσα
λονίκης Αστυνομικός Διευθυντής κ. Ιωάννης Μαρνάς, συνοδευόμενος από τον Υποδιευθυντή Τροχαίας Αστυνομικό Υπο
διευθυντή κ. Αντώνιο Καραβασίλη και αντιπροσωπεία αστυνομι
κών επισκέφθηκαν την κ. Κωνσταντίνα Κυροπούλου στη Γενική
Κλινική Θεσσαλονίκης η οποία έφερε στον κόσμο τρεις ώρες με
τά την έλευση του Νέου Έτους ένα υγιέστατο κοριτσάκι και της
πρόσφεραν ένα παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου. Η πρωτοβουλία
αυτή είχε σκοπό να δείξει σε όλους τους γονείς οδηγούς της ση
μασία της ζώνης ασφαλείας και του παιδικού καθίσματος στη
μείωση των θυμάτων από τα τροχαία ατυχήματα.

___________ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ___________
___________________ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους,
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στη Λέσχη Αστυνομικών Θεσσα
λονίκης από την Γ.Α.Δ.Θ. προς τιμήν των παιδιών που πέτυχαν
στις Πανελλήνιες εξετάσεις και εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
Ο Γ ενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης Υποστρά
τηγος κ. Ιωάννης Παναγόπουλος, αφού συνεχάρη τα παιδιά απένειμε τιμητικούς επαίνους και συμβολικά δώρα.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υποδ/ντής της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Θ. αστυνομικοί
και πολιτικοί υπάλληλοι.

______________ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ______________
______________________ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ
Εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους,
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από την Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης
προς τιμήν πενήντα παιδιών απόρων πολυτέκνων οικογενειών α
θιγγάνων των συνοικισμών Ευόσμου, Μενεμένης και Αγίας Σο
φίας Δενδροποτάμου.
Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Υποστράτηγος κ. Ιωάννης
Παναγόπουλος τόνισε πως η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται κα
θημερινά στο πλευρό των αθιγγάνων και προσπαθεί να συμβάλ
λει στην επίλυση των προβλημάτων τους.
Στη συνέχεια αντάλλαξε ευχές με τον Πρόεδρο του Συλλόγου
Αθιγγάνων Β. Ελλάδος κ. Μάκη Μπότη ενώ προσέφερε δώρα
και γλυκίσματα στα παιδιά.
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ιδιώτες που με θάρρος και
αυτοθυσία συνέβαλαν στη
σύλληψη κακοποιών βράβευσε
πρόσφατα ο υπουργός Δημοσί
ας Τάξεως κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης. Πρόκειται για τους Α
θανάσιο Κουτρούμπα, Γιώργο
Διόγα
και
Κωνσταντίνο
Μπούρμπουλα.
Στους Αθανάσιο Κουτρού
μπα και Γιώργο Διόγα απονεμήθηκε ως ηθική αμοιβή η α
νώτατη διάκριση του Σώματος,
το Μετάλλιο του Αστυνομικού
Σταυρού και ως υλική αμοιβή
το χρηματικό ποσόν των
2.500.000 δραχμών στον καθέ
να, για τη βοήθεια που πρόσφεραν στον Αρχιφύλακα Φρειδε
ρίκο Μαρκόπουλο και στον Α
στυφύλακα Ευστάθιο Δαϊρη,
του Τμήματος Τροχαίας Λιβα
δειάς, να συλλάβουν τον επι
κίνδυνο ληστή Βασίλη Παπακώστα.
Συγκεκριμένα, στις 20.12.1999 οι αστυνομικοί εκτελούσαν διατεταγμένη υπηρεσία πε
ριπολίας και τροχονομικών ε
λέγχων στο 90ο χιλιόμετρο της
Ε.Ο. Λαμίας - Λιβαδειάς, όταν
αντελήφθησαν επιβατηγό Ι.Χ.
αυτοκίνητο να φρενάρει απότο
μα με αποτέλεσμα να εκτραπεί
του οδοστρώματος. Αμέσως ο
Αστυφύλακας Ευστάθιος Δαϊρης στάθμευσε το περιπολικό
και μαζί με τον Αρχιφύλακα
Φρειδερίκο Μαρκόπουλο επιλήφθηκαν του συμβάντος. Τη
στιγμή αυτή στάθμευσαν πίσω
από το περιπολικό άλλα τρία
Ι.Χ. αυτοκίνητα με οδηγούς
τους Αθανάσιο Κουτρούμπα,
Γιώργο Διόγα και Κωνσταντίνο
Φάσσα, οι οποίοι στάθηκαν α
ρωγοί των αστυνομικών.
Ο Κωνσταντίνος Φάσσας
στάθμευσε τελευταίος αφήνο
ντας τον κινητήρα αναμμένο
και στο αυτοκίνητο παρέμειναν
η γυναίκα και ο γιος του.
Πριν προλάβουν να φτάσουν
όλοι στο αυτοκίνητο που ανα
τράπηκε άνοιξε η πόρτα του ο
δηγού και βγήκε ένα άτομο με
ένα σακίδιο που άρχισε να ανε
βαίνει στο δρόμο. Οι αστυνομι
κοί αντιλήφθησαν ότι το συ
γκεκριμένο άτομο ήταν ο επι
κίνδυνος κακοποιός Παλαιο
κώστας, ακολουθούμενοι από
τους ιδιώτες Κουτρούμπα και

Διόγα, την ώρα που αυτός έ
μπαινε στο αυτοκίνητο του
Φάσσα βοήθησαν τους αστυνο
μικούς να τον ακινητοποιήσουν
και να τον συλλάβουν μετά από
συμπλοκή, ρίχνοντας έξω από
το αυτοκίνητο το σακίδιό του
που ήταν γεμάτο με όπλα.
Στον Κωνσταντίνο Μπούρ
μπουλα απονεμήθηκε τιμητι

κή πλακέτα και υλική αμοιβή
500.000 δραχμών γιατί την
9.12.1999, μετά από πεζή κα
ταδίωξη κατόρθωσε να συλλάβει τον Ρουμάνο υπήκοο
Sorin Anghilache ο οποίος
μαζί με άγνωστο συνεργάτη
του είχε αφαιρέσει από λεω
φορείο του ΟΑΣΑ το πορτο
φόλι της Αγγελικής Γάγκου.

Το πορτοφόλι βρέθηκε και ο
δράστης συνελήφθη και οδη
γήθηκε στο αυτόφωρο όπου
καταδικάστηκε. Ο δράστης ή
ταν σεσημασμένος για κλοπές
και παράνομη οπλοφορία,
πράξεις για τις οποίες είχε α
πελαθεί κατά το παρελθόν α
πό τη χώρα μας, αλλά επα
νήλθε παράνομα.

Α π ό τον χρισ τουγεννιά τικ ο π α ιδ ικ ό χ ο ρ ό π ο υ έ γ ιν ε σε κοσ μ ικό κέντρο της Θ εσσαλονίκης μ ε πρω τοβουλία της
Γ Λ .Α . Θ εσσαλονίκης και της Τ οπική Δ ιοίκησης της Δ ιεθ νούς Ενωσης Αστυνομικώ ν γ ια τα π α ιδιά του ασ τυνο
μ ικ ο ύ και π ο λ ιτ ικ ο ύ προσωπικού.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Μετά από πρόσκληση του Υ
πουργού Δημοσίας Τάξεως κ.
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ο Υπουρ
γός Εσωτερικών της Βουλγαρί
ας κ. Emanuil Yordanov επισκέφθηκε επίσημα την Αθήνα στις
9 και 10 Ιανουάριου 2001.
Κατά τη διάρκεια της επίσκε
ψης πραγματοποιήθηκε συνά
ντηση στο Υπουργείο Δημοσίας
Τάξεως και συζητήθηκαν θέμα
τα που άπτονται των αρμοδιοτή
των των δύο Υπουργείων.

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ . ΤΑΞΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης επισκέφθηκε πρόσφατα την Κατερίνη όπου παραβρέθηκε ως κεντρικός ο
μιλητής σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο
της Ελλάδας (4ο Περιφεριακό Τμήμα Κεντροδυτικής Μακεδονίας)
με θέμα: «Ευκαιρίες και προκλήσεις στον 21ο αιώνα».
Πριν την εκδήλωση επισκέφθηκε ττην Αστυνομική Διεύθυνση
Πιερίας και ενημερώθηκε από τον Αστυνομικό Διευθυντή κ. Ιωάννη
Λουϊζο για τα υπηρεσιακά θέματα που απασχολούν τη Διεύθυνση.
Στη συνέχεια σε συγκέντρωση που έλαβαν μέρος όλοι οι αξιωματι
κοί της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην οποία ο κ. Υπουργός ανέπτυ
ξε τους τακτικούς και στρατηγικούς στόχους του Υπουργείου.

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ Π.ΕΝ.Α.Α.
Περατώθηκαν με απόλυτη επι
τυχία και σε κλίμα συναδελφικό
οι εργασίες του 6ου Ετήσιου Τα
κτικού - Καταστατικού Συνεδρί
ου της Π.ΕΝ.Α.Α.
Κεντρικό θέμα - προμετωπίδα
του Συνεδρίου ήταν η φράση «Η
κατοχύρωση των δικαιωμάτων
των αστυνομικών, εγγυάται τις ε
λευθερίες των πολιτών», με επί
κεντρο την οποία εστράφησαν ό
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λες οι εισηγήσεις των βασικών ο
μιλητών. Στο Συνέδριο:
- Επιβεβαιώθηκε η επιτυχημέ
νη και καρποφόρα συνδικαλιστι
κή χρονιά που πέρασε.
- Επισημάνθηκαν τα θεσμικά,
οικονομικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προβλήματα που ε
ξακολουθούν να απασχολούν το
προσωπικό της Αστυνομίας, χω
ρίς να επιτευχθεί δυνατή η τροπο
ποίηση του Καταστατικού, γιατί
δεν υπήρξε αυξημένη πλειοψηφία. Το αίτημα αυτό υφίσταται και
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θα επιδιωχθεί η διευθέτησή του
στο άμεσο μέλλον.
- Καταδικάσθηκαν, για μια α
κόμη φορά τα φαινόμενα διαφθο
ράς στο Σώμα με αίτημα την
άμεση και πλήρη κάθαρση από
τους επίορκους ένστολους που
θέλουν να λέγονται αστυνομικοί.
- Τέθηκαν οι στόχοι και οι προ
τεραιότητες της νέας συνδικαλι
στικής χρονιάς που εγκρίθηκαν
ομόφωνα στο σχετικό Ψήφισμα
του Πανελληνίου Συνεδρίου, α
ποδίδοντας πρωταρχική σημασία

στον παράγοντα «άνθρωπος» και
στην ανάγκη ανοίγματος στην
κοινωνία, με σκοπό την οικοδό
μηση κλίματος αμοιβαίας εμπι
στοσύνης και συνεργασίας μετα
ξύ πολιτών και αστυνομίας, προς
όφελος όλων.
Τις εργασίες του Συνεδρίου
παρακολούθησαν μεταξύ άλλων,
ο Υπουργός Δημ. Τάξης κ. Μιχά
λης Χρυσοχοϊδης, ο οποίος απηύθυνε και χαιρετισμό και ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντι
στράτηγος κ. Γεώργιος Πλάκας.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στο συνεδριακό κέντρο «Ν.
Γερμανός», παρουσία του Υ
πουργού Δημοσίας Τάξεως κ.
Μιχάλη Χρυσοχοϊδη , του Αρχη
γού της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγου κ. Ιωάννη Γεωργακόπουλου και του Γενικού Επι
θεωρητή Αστυνομίας, Αντιστρά
τηγου κ. Κωνσταντίνου Οικονό
μου, πραγματοποιήθηκε πρόσφα
τα ενημερωτική συγκέντρωση
Διοικητών Α.Τ., των Γενικών Α
στυνομικών Διευθύνσεων Θεσ
σαλονίκης, Ανατολικής Μακεδο
νίας και Θράκης, Κεντρικής Μα
κεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας
και Θεσσαλίας. Στη συγκέντρω
ση παραβρέθηκαν επίσης, ο Προ
ϊστάμενος Κλάδου Αστυνόμευ
σης Ασφάλειας και Τάξης του
Αρχηγείου Υποστράτηγος κ.
Παύλος Ρουμπής, ο Γενικός Α
στυνομικός Διευθυντής Θεσσα
λονίκης Υποστράτηγος κ. Ιωάν
νης Παναγόπουλος, ο Υποδ/ντής
της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, οι
Διευθυντές Διευθύνσεων Αστυ
νομίας, Αστυνομικών Επιχειρή
σεων και Αμεσης Δράσης Θεσ
σαλονίκης και οι Υποδ/ντές Υποδ/νσεων Αστυνομίας.
Η ενημερωτική αυτή συγκέ
ντρωση πραγματοποιήθηκε προκειμένου να υποβοηθηθεί το α
στυνομικό προσωπικό για την
καλύτερη εκτέλεση των καθηκό
ντων του, την βελτίωση των πα
ρεχόμενων υπηρεσιών στον πολί
τη και τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς του.
Από τον καθηγητή του Πανε
πιστημίου Μακεδονίας κ. Γεώρ
γιο Πιπερόπουλο και αξιωματι
κούς του Σώματος αναπτύχθηκαν
θέματα που αφορούν την επικοινωνιακή τακτική για τη βελτίωση
των σχέσεων Αστυνομίας και
Πολιτών, την Ψυχολογία Αστυ
νομικού και παραβάτη κατά τη
βεβαίωση παραβάσεων και σύλ
ληψη δραστών αξιόποινων πρά
ξεων, την επιχειρησιακή τακτική
αντιμετώπισης ιδιαίτερων συμ
βάντων αστυνομικού ενδιαφέρο
ντος κ.ά.
Επί πλέον, αναλύθηκαν τα επί
μέρους ζητήματα που άπτονται
της άσκησης των καθηκόντων
του αστυνομικού προσωπικού και
τέλος από τον κ. Αρχηγό του Σώ
ματος παρουσιάσθηκαν τα συ
μπεράσματα της συγκέντρωσης.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Στην αίθουσα του Δικηγορι
κού Συλλόγου Πατρών πραγμα
τοποιήθηκε με επιτυχία ενημε
ρωτική συγκέντρωση Διοικητών
Αστυνομικών Τμημάτων των πε
ριοχών Πελοποννήσου, Ηπεί
ρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελ
λάδος, Φωκίδας και Ευρυτανίας.
Η εκδήλωση έγινε παρουσία
του Αρχηγού της Ελληνικής Α
στυνομίας Αντιστράτηγου κ. Ιω
άννη Γεωργακόπουλου και του
Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομί-·
ας Αντιστράτηγου κ. Κωνσταντί
νου Οικονόμου. Επίσης παρευρέθηκε και μίλησε στους συγκε
ντρωμένους ο Υπουργός Δημο
σίας Τάξεως κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο Αναπληρωτής Καθηγη
τής του Πανεπιστημίου Πατρών
κ. Σπυρίδων Κριβάς, με θέμα την
επικοινωνιακή τακτική για τη
βελτίωση των σχέσεων Αστυνο
μίας και Πολιτών, ο επιστημονι
κός συνεργάτης του Αρχηγείου
κ. Αντώνιος Γιαπιτζόγλου με θέ
μα την ψυχολογία Αστυνομικού
και Παραβάτη και αξιωματικοί
του Αρχηγείου οι οποίοι ανέπτυ
ξαν θέματα της αρμοδιότητάς
τους. Μετά την ολοκλήρωση
των εισηγήσεων ακολούθησε
διάλογος. Στην ημερίδα παρέ
στησαν ο Γενικός Αστυνομικός

Διευθυντής Περιφέρειας Δυτι
κής Ελλάδας Υποστράτηγος κ.
Σπυρίδων Τσάκος, ο Αστυνομι
κός Διευθυντής Αχάΐας Τα-

ξίαρχος κ. Βασίλειος Τασιόπουλος και ο βοηθός του Αστυν.
Διευθυντής κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος.
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
ΜΕΓΑΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης
πραγματοποίησε πρόσφατα τα ε
γκαίνια του νέου σύγχρονου κτι
ρίου στο οποίο μεταστεγάσθηκε
η Αστυνομική Διεύθυνση Φλώ
ρινας με όλες τις υφιστάμενες Υ
πηρεσίες έδρας.
Την τελετή χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης
Φλώρινας, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Θεόκλητος και ήταν παρόντες ο Υπαρχηγός της Ελληνι
κής Αστυνομίας Αντιστράτηγος
κ. Γεώργιος Πλάκας, ο Γενικός
Αστυνομικός Διευθυντής Περι
φέρειας Δυτικής Μακεδονίας Υ
ποστράτηγος κ. Χρήστος Λίβα
νος, Ο Γενικός Γραμματέας Πε
ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
κ. Ιωάννης Νικολάίδης, ο βου
λευτής κ. Γεώργιος Λιάνης, ο
Νομάρχης και ο Δήμαρχος Φλώ
ρινας, σύσσωμη η τοπική πολιτι
κή και στρατιωτική ηγεσία του
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μού, Α
στυνομικοί
Διευθυντές απ'
όλη την Βόρεια
Ελλάδα, ο Αντι
πρόεδρος και ο
Γενικός Γραμμα
τέας της Πανελλή
νιας Ομοσπονδίας Α
στυνομικών Υπαλλή
λων, το αστυνομικό
προσωπικό της Διεύθυν
σης και πλήθος κόσμου.
Ο Αστυνομικός Διευθυντής
Φλώρινας Α. Δ. κ. Κωνσταντίνος
Τζέκης, καλωσορίζοντας όλους
τους προσκεκλημένους διατρά
νωσε με έμφαση πως «Το μακε
δονικό «πείσμα» νίκησε και η α
νέγερση του νέου Αστυνομικού
Μεγάρου, παρ’ όλες τις δυσκολί
ες που ανέκυψαν, περατώθηκε
σε χρόνο ρεκόρ, με την αμέριστη
συμπαράσταση της πολιτικής και
φυσικής ηγεσίας, όσο και των
τοπικών αρμόδιων φορέων».
Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, στην ομιλία του τόνισε την
αγωνία και το ενδιαφέρον της
Πολιτείας για την ακριτική αυτή
περιοχή, δίδοντας έμφαση στα
μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί (πρόσληψη Συνοριακών
Φυλάκων, χορήγηση υλικοτεχνικής υποδομής), ώστε να εμπεδω
θεί το αίσθημα ασφαλείας στους
κατοίκους, για να μπορέσουν να
ασχοληθούν ανεπηρέαστοι με τις
καθημερινές τους ασχολίες.
Εκτός των εγκαινίων του νέου
οικήματος εγκαινιάσθηκε από
τον Υπαρχηγό του Σώματος η ο
δός μπροστά από το Αστυνομικό
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Μέγαρο, η οποία με ομόφωνη α
πόφαση του Δημοτικού Συμβου
λίου Φλώρινας, πήρε το όνομα
του ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΡΥΠΗ, σαν ελάχιστο δείγμα τι
μής προς την προσφορά του
Στρατηγού στην κοινωνία, από
τις επάλξεις του Σώματος. Ο
κ. Υπαρχηγός στην ομιλία
του εξάρωντας την προσφο
ρά του Στρατηγού Ιωάννη
Τρύπη τόνισε:
«Προσπαθώντας να περι
γράφω αυτή τη «διαχρονική
προσωπικότητα» ανησυχώ α
ληθινά μήπως στερήσω κάτι
από τα αμέτρητα στολίδια
της! Νιώθω, όμως, χρέος τι
μής, να τολμήσω να μιλήσω
για τον Ανθρωπο, τον Ανδρα,
τον Στρατηγό και με τα λόγια
μου να ζωγραφίσω όσο καλύτε
ρα μπορώ τη μορφή του, για να
χωρέσει και να κρατηθεί φωτεινά
στη μνήμη μας. Ο Στρατηγός Ιω
άννης Τρύπης διδάσκει την αν
θρώπινη ευαισθησία, αφυπνίζει
τη σκέψη και την κρίση, προβλη
ματίζει τη συνείδησή του Αστυ
νομικού. Κυρίαρχος στόχος του
η αναβάθμιση του έργου της Α
στυνομίας, που με το φιλότιμο,
την ανθρώπινη προσέγγιση του
πολίτη, αλλά και τη διαρκή προ
σπάθεια για την προστασία και
τη σωτηρία του κοινωνικού συ
νόλου, θα μικρύνουν τον εχθρό
της εγκληματικότητας και θα θε
μελιώσουν μια νέα εποχή ελεύ
θερη από την απειλή του φόβου
και της ασέβειας. Αυτή τη μεγά
λη πνευματική περιουσία του, ή
θελε να την εκφράζει μέσα από
ένα κοινωνιολογικό και φιλοσο

φικό υπόβαθρο που φώτιζε την
προσωπικότητά του και όπλιζε
με δύναμη ψυχής κάθε συνεργά
τη του.
Πίστευε στη δύναμη του λό
γου και τη μεθοδολογία της πει
θαρχίας της ψυχής, που όπως δί
δασκε είναι τα πρώτα μεγάλα ό
πλα κάθε ανθρώπου, πολλώ δε
μάλλον, κάθε Αστυνομικού! Το
πνεύμα του, ως ατίθασος περιη
γητής του κόσμου, ανήσυχο και
διψασμένο θέλει να προσεγγίσει
τη νοοτροπία και άλλων λαών
και να μιλήσει μαζί τους, να επι
κοινωνήσει βαθιά με την ψυχή
τους. Μαθαίνει τη γλώσσα τους,
αγγίζει την έκφρασή τους, τα
προβλήματά τους, τους μύθους
των λαών! Μιλάει και γράφει ό
λες τις γνωστές γλώσσες του κό
σμου και νιώθει λυτρωμένος που
ταξιδεύει μαζί τους, ως ένας «ιε
ροκήρυκας των λαών». Η δυνα
μική παρουσία του Στρατηγού,
αλλά και η σεμνή παρουσία του
Ανθρώπου, ταιριάζουν με ένα
μοναδικό τρόπο και δίνουν το
μήνυμα σε κάθε έναν από εμάς
να συνεχίζουμε το έργο του ως
έργο ζωής μας και να αποτελέσει
αυτή η οδός που βαπτίζουμε σή
μερα με το όνομά του, φάρο στα
δύσκολα βήματα της Ελληνικής
Αστυνομίας. Προσκεκλημένος
σήμερα εδώ, ήλθα να συγχαρώ
και να τιμήσω μαζί σας, έναν με
γάλο άνδρα, που οραματίσθηκε
και αγωνίσθηκε χρόνια πριν για
το μεγαλείο της ψυχής!
Μαζί θα προσφέρουμε ένα ε
λάχιστο φόρο τιμής στο όνομά
του, που ενώ εκείνος φαίνεται να
είναι σήμερα απών, είναι παρό-

ντες οι μαθητές του, είναι πα
ρούσα η λυχνία του πνεύματος
και της ψυχής του. Δάσκαλός
μου αλλά και δάσκαλος όλων
μας, παρέδωσε τη σκυτάλη για
τους επόμενους αγώνες που ε
κείνος δεν πρόλαβε, αλλά θεμε
λίωσε! Συνεχίζει να διδάσκει και
να παραμένει πρωτοπόρος, όσο
κι αν ο χρόνος φαίνεται να αλλά
ζει με πλαστή εικόνα τη ζωή μας.
Είναι ο Στρατηγός Ιωάννης
Τρύπης»!
Την ίδια ημέρα μετά τα εγκαί
νια του Αστυνομικού Μεγάρου
και την ονομασία της οδού
«Στρατηγού Ιωάννη Τρύπη» ο
Νομάρχης Φλώρινας Παύλος
Αλτίνης εγκαινίασε το «Μνημεί
ο Πεσόντων Αστυνομικών», ένα
πραγματικό στολίδι της περιο
χής, προσφορά της Νομαρχια
κής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας.

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ
Την 15.12.2000 ραγματοποιήθηκε τελετή απονομής πτυχίων
σε 64 Αστυνόμους Α’ και Β’ οι
οποίοι αποφοίτησαν ευδοκίμως
από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης Επιμόρφωσης της Νέας Φιλα
δέλφειας. Τα πτυχία απένειμε
στους Αστυνόμους ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Δημ.
Τάξεως κ. Δημ. Ευσταθιάδης.
Στην τελετή παρέστησαν ο
Αρχηγός του Σώματος Αντι
στράτηγος κ. Ιωάννης Γεωργακόπουλος, ο Διευθυντής της Α
στυνομικής Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. Σπυρίδων Δράκος, Ο Διοι
κητής της Σχολής Εθνικής Α
σφάλειας Ταξίαρχος κ. Πανα
γιώτης Ανδριανόπουλος, ο Διοι
κητής της Σχολής Αστυφυλάκων
Ταξίαρχος κ. Αντώνιος Πιέρρος,
ο Διοικητής της Σχολής Αξιωμα
τικών Αστυν. Διευθυντής κ. Ιω
άννης Γιαννόπουλος, ο Διοικη
τής της Σχολής Μετεκπαίδευσης
- Επιμόρφωσης Αστυν. Διευθυ
ντής κ. Χρήστος Ασπρούδης και
καθηγητές της Σχολής.

Χ αρακτηριστικό στιγμ ιότυπ ο
α π ό α π ό την εορταστική εκδήλω 
ση π ο υ π ραγμ α τοποίη σε η
Α σ τυ νο μ ικ ή Δ ιεύθυνση Λάρισας
γ ια τα π α ιδ ιά των αστυνομικώ ν
και π ο λιτικ ώ ν υπ α λλή λω ν της
δυνάμεώ ς της.
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4η ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διοργανώθηκε πρόσφατα η 4η Έκθεση Τροχαίας Θεσσαλονί
κης στον εκθεσιακό χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως. Η λειτουργί
α της Έκθεσης είχε σκοπό την ενημέρωση του κοινού της πόλης
για την οδική ασφάλεια, την εύρυθμη κυκλοφορία πεζών και ο
χημάτων, τη σωστή ρύθμιση της κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων, την εμπέδωση κυκλοφοριακής αγωγής
και παιδείας σε πεζούς και οδηγούς και την κυκλοφοριακή δια
παιδαγώγηση των μαθητών.
Τα εγκαίνια της Έκθεσης πραγματοποιήθηκαν από τον Γενικό
Επιθεωρητή Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Οικονό
μου και χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυ
ντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. Ιωάννης Παναγόπουλος.
Η κεντρική ομιλία έγινε από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τρο

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
«Εβδομάδα Οδικής Ασφά
λειας και Πρόληψης Τροχαίων
Ατυχημάτων» οργανώθηκε πρό
σφατα από την Τροχαία ©ηβών
της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Βοιωτίας, με την ευγενική χορη
γία του Δήμου Θηβαίων, στην
αίθουσα του Συλλόγου Φιλο
προόδων «Ο Επαμεινώνδας».
Τα εγκαίνια της Έκθεσης πραγ
ματοποίησε ο Αρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγος κ. Ιωάννης Γεωργακόπουλος. Ο Αστυνομικός Διευθυντής
Βοιωτίας Α.Δ. κ. Θεόδωρος Α
ποστόλου δήλωσε ότι: « Η πα 

χαίας Θεσσαλονίκης Αστυν. Διευθυντή κ. Ιωάννη Μάρνα.
Την Έκθεση επισκέφθηκε ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ.
Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ο οποίος ξεναγήθηκε στους χώρους. Κα
τά τη διάρκεια της λειτουργίας της την επισκέφθηκαν όλες οι
διακεκριμένες προσωπικότητες της πόλης τα Δ.Σ. Επαγγελματι
κών Σωματείων και Ενώσεων, μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων
και Λυκείων του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της
Θεσσαλονίκης.
Στους χώρους της Έκθεσης παρουσιάστηκαν σύγχρονα τεχνι
κά μέσα τροχονομικής αστυνόμευσης (αλκοολόμετρα, σύγχρονα
φωτογραφικά και άλλα ραντάρ, συσκευές μέτρησης θορύβου καυσαερίων) ενώ μεγάλη εντύπωση προκάλεσε ο εξομοιωτής
για τη χρήση ζώνης ασφαλείας. Τέλος, σε ειδικό χώρο προβλή
θηκαν βιντεοταινίες και διανεμήθηκε έντυπο υλικό για τη σωστή
οδήγηση και χρήση των οδών.

της συγκεκριμ ένη ς, είν α ι
μ ο ρ φ ω τ ικ ό ς κα ι εκ π α ιδ ευ 
τικός, συνεπώ ς, ό σ ο ι επ ισ κ εφ τού ν τη ν Έ κθεση ε ί
ναι θ εα τές ε ν ό ς συ γκ εκ ρ ι
μ έ ν ο υ εκ θ εσ ια κ ο ύ υλικού.
Β εβ α ίω ς, δ ε ν θ α επ η ρ εα 
σ τούν ό λ ο ι ο ι επ ισκέπτες
σ το ν ίδ ιο β α θ μ ό . Ά λ λ ο ς θ α
επ η ρ εα σ θ εί λ ιγό τ ε ρ ο και
ά λ λ ο ς π ερισσ ότερο, α λλά
κα ι έν α μ ικ ρ ό π οσ οσ τό να
επ η ρ εα σ τεί κα ι να β ε λ τ ιώ 
σ ει την σ υ μ π ερ ιφ ορ ά του
α υτό θ α είν α ι κ έρ δ ο ς μ έ γ ι
στο για την κ ο ιν ω ν ία μας,
για τ ί α υτό σ η μ α ίνει λ ιγ ό τερ ες α π ώ λ ε ιε ς σ τη ν ά 
σ φ α λτο . Σ κ ο π ό ς λ ο ιπ ό ν

ρ ο υ σ ία του Α ρ χ η γο ύ του Σ ώ μ α 

τω ν Ε κ θ έσ εω ν Τ ροχαία ς

το ς στην Έ κθεση

το νίζει την ι

ε ίν α ι να κ α τευ θ ύ νο υ ν τους Έ λλη

δ ια ίτερη βαρύτη τα π ο υ δίνετα ι

νε ς ο δ η γο ύ ς π ου τις επ ισ κ έπ το 

σ το ν τομ έα της συστηματικής και

νται κα ι τα μ ικ ρ ά π α ιδ ιά π ου θα

σ υ ν ε χ ο ύ ς εν η μ έ ρ ω σ η ς ο δ η γώ ν

ε ίν α ι ο ι α υ ρ ια ν ο ί οδ η γοί, να συ-

κα ι πεζώ ν, για την πρ όλη ψ η τω ν

μ π ερ ιφ έρ ο ντα ι σω στά σ τους δ ρ ό 

τρ ο χα ίω ν ατυχημάτω ν».

μ ους, για να έχ ο υ μ ε λιγό τερ α α 

Ο κ. Αρχηγός από την πλευρά
του τόνισε πως: « Ο σ κ ο π ό ς ό 

π εια να θ ρ η νο ύ μ ε λιγό τερ α θύ

λ ω ν τω ν Ε κ θ έσ εω ν Τ ροχα ία ς κα ι

ματα».

τυχήματα κ α ι κατά φ υσ ική σ υ νέ
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Στα εγκαίνια της Έκθεσης την
οποία επισκέφθηκε πλήθος κό
σμου και όλα τα Σχολεία της πε
ριοχής παρέστησαν ο πανοσιο
λογιότατος Φιλόθεος ως εκπρό
σωπος του Μητροπολίτη ©η
βών Ιερώνυμου, ο Γενικός Α
στυνομικός Διευθυντής Περιφέ
ρειας Στερεός Ελλάδας Ταξίαρχος κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης,

ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Αλέ
ξανδρος Κοφίνης, ο Αντινομάρχης Βοιωτίας κ. Μιχάλης Λόγ
γος, ο Αναπληρωτής Διευθυντού της Α.Δ. Βοιωτίας Αστυ
νομικός Διευθυντής κ. Χρήστος
Παπαγρηγορίου, ο Διευθυντής
της Αστυν. Υποδ/νσης Θηβών
Αστυνόμος Α' κ. Χρήστος Ρουγκάλας κ.ά.

Ο ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΗ
Στα πλαίσια επισκέψεων του
Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγου κ. Γεωργί
ου Πλάκα σε Υπηρεσίες της Γενι
κής Αστυνομικής Διεύθυνσης Α
νατολικής Μακεδονίας και Θρά
κης επισκέφθηκε Υπηρεσίες της
Α.Δ. Ροδόπης. Σε συγκέντρωση
που πραγματοποιήθηκε στην Α.Δ.
ο κ. Υπαρχηγός ενημερώθηκε α
πό τον Αστυν. Διευθυντή κ. Γε
ώργιο Κόκκινη για το έργο που επιτελείται στα όρια ευθύνης της

Διεύθυνσης, καθώς και για τα
προβλήματα που κυρίως την απα
σχολούν.
Ο κ. Υπαρχηγός εξέφρασε την
ικανοποίησή του από το έργο των
Υπηρεσιών και στη συνέχεια επισκέφθηκε τη Γενική Γραμματεία
Περιφέρειας Ανατολικής Μακε
δονίας και Θράκης και τη Νομαρ
χία Ροδόπης.

Επίσης ο κ. Υπαρχηγός, συνοδευόμενος από τον Γενικό αστυ
νομικό Διευθυντή Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης Υποστράτηγο κ. Νικόλα
ο Ζαπαρτίδη, επισκέφθηκε το
Τ.Δ.Α. Κομοτηνής, όπου επιθεώ
ρησε το αστυνομικό εκπαιδευτικό
προσωπικό, τους εκπαιδευόμε
νους Συνοριακούς Φύλακες, ενη

μερώθηκε για τα προβλήματα της
Υπηρεσίας, τα αιτήματα των εκ
παιδευόμενων και απηύθυνε οδη
γίες και παραινέσεις καταλήγοντας: «Το Τ.Δ.Α. Κ ομ οτη νή ς μ ε τον

ριμ οι, μ ορ φ ω μ ένοι, Ε υρω π αίοι α 
σ τυνομ ικοί που να μ π ο ρ ο ύ ν να έ 
χ ο υ ν τη δυνατότητα να ανταποκριθ ο ύ ν στη σύγχρονη εποχή. Ν ομίζω
ότι η Σ χο λή της Κ ομ οτη νή ς κάνει

άρτιο εξοπ λισμ ό και την κτιριακή

π ολύ καλή δουλειά μ ε τους συνο-

υποδομή, δίνει τα εχέγγυα για την

ριοφ ύλακες, τους ειδ ικ ο ύ ς φ ρο υ 

μ ελλ ο ντικ ή

εκ π α ίδ ευ σ η

ρ ο ύ ς κα ι τους δόκ ιμ ους αστυφ ύλα

π ο λ λώ ν αστυνομικώ ν. Σ τόχος μ α ς

άρισ τη

κες. Ε ίμαι π ολύ ικ α νοπ οιη μ ένο ς α 

είνα ι να α π οφ οιτούν σύγχρονοι, ώ 

πό την π ορ εία της εκπαίδευσης».

______________________5θ ΣΥΝΕΔΡΙΟ______________________
________________ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ________________
Οι εργασίες του Συνεδρίου έλαβαν χώρα στις εγκαταστάσεις της
Τουρκικής Ακαδημίας Στρατιωτικής Ιατρικής και από ελληνικής
πλευράς συμμετείχαν πενήντα ιατροί και νοσηλεύτριες από τους τρεις
κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Το κύριο επιστημονικό πεδίο του Συνεδρίου αποτέλεσαν οι «Κακώ
σεις από βλήματα υψηλής κινητικής ενέργειας» ενώ παράλληλα ανα
πτύχθηκαν και θέματα που αφορούσαν τη «Χειρουργική πολέμου»,
την «Τηλεϊατρική», τις «Κακώσεις από νάρκες» κ.α.
Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Γεν. Αρχίατρος κ. Παν. Ευσταθίου. Η
ελληνική αποστολή η οποία απέσπασε επαινετικά σχόλια, συμμετείχε
με 22 προφορικές και 53 ανηρτημένες ανακοινώσεις αποδεικνύοντας
το υψηλό επίπεδο της ιατρικής στην πατρίδα μας. Ως επιστέγασμα των
προσπαθειών της ελληνικής αποστολής να αφήσει τις καλύτερες εντυ
πώσεις ήταν η βράβευση με το πρώτο βραβείο της Επιστημονικής Ε
πιτροπής του Συνεδρίου, της ανηρτημένης ανακοίνωσης του Αστυν.
Υποδ/ντή (ορθοπεδικού χειρουργού) κ. Αθανασίου Μπαδέκα.
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Στα πλαίσια της διαφώτισης και ενημέρωσης του κοι
νού, για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, των
αιτιών που τα προκαλούν καθώς και την κυκλοφοριακή
αγωγή οδηγών και πεζών η Α.Δ. Αλεξανδρούπολης
διοργάνωσε Έκθεση Τροχαίας στο Κλειστό Γυμναστή
ριο του οικείου Δήμου.
Στα εγκαίνια της Έκθεσης που παρευρέθηκαν οι αρ
χές και οι φορείς της περιοχής απονεμήθηκαν χρηματι
κά βραβεία σε δύο μαθητές σχολείων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης για τις καλύτερες εκθέσεις με θέμα «Εμείς
και ο Τροχονόμος».
Στους χώρους της Έκθεσης είχε εκτεθεί φωτογραφικό
υλικό και αφίσες ενημέρωσης για την ασφαλή οδήγηση,
εξαρτήματα Τροχονόμων και ειδικά όργανα μέτρησης,
τα κύρια μέρη ενός αυτοκινήτου, αποτύπωμα του κέ
ντρου της πόλης σε μικρογραφία (με την υπάρχουσα
σήμανση, οικήματα, πεζοδρόμια), ένας ηλεκτρονικός υ
πολογιστής που πρόβαλε πινακίδες σήμανσης και εξη
γούσε τη σημασία τους, έντυπο υλικό για διανομή και
μια γιγαντοοθόνη στην οποία προβαλλόταν βίντεο σχε
τικά με τις επιπτώσεις από τον χρήστη αλκοόλ, τη μη
χρήσης ζώνης και κράνους.
Κατά τις ημέρες που λειτούργησε η Έκθεση, την επισκέφθηκαν συνολικά 4.000 μαθητές Δημοτικών Σχο
λείων, 2.000 στρατιώτες και 3.500 ενήλικες. Οι εντυπώ
σεις των επισκεπτών και τα σχόλια του κοινού ήταν λί
αν κολακευτικά, όπως προκύπτει από τις εγγραφές που
έγιναν στο βιβλίο επισκεπτών, όπως κολακευτικά ήταν
και τα σχόλια των τοπικών ΜΜΕ.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
__ ΣΙΗ ΧΑΛΚΙΔΑ
«Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας και Πρόληψης Τροχαίων
Ατυχημάτων» οργανώθηκε πρόσφατα από την Α.Δ. Εύ
βοιας τα εγκαίνια της οποία πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος
Χαλκιδέων κ. X. Μανιάτης και ο Γενακός Αστυν. Διευθυ
ντής Περ. Στερεάς Ελλάδας Ταξίαρχος κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης.
Η Έκθεση λειτούργησε για μία εβδομάδα και την επισκέφθηκαν μαθητές όλων των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου
Χαλκιδέων και των Δήμων Αυλίδας και Ανθηδώνας.

Στους μαθητές των Σχολείων μοιράστηκαν έντυπα ενη
μερωτικού περιεχομένου και αναμνηστικά δώρα.
Στα πλαίσια της Α’ Έκθεσης Τροχαίας διοργανώθηκε
στο χώρο μπροστά από το Κλειστό Γυμναστήριο Κανήθου από την BMW, Σχολή Ασφαλούς Οδήγησης «Ιαβέ
ρης» με επίδειξη μαθημάτων ασφαλούς οδήγησης από τον
γνωστό οδηγό αγώνων Ιαβέρη.
Τέλος, στο χώρο της Έκθεσης πραγματοποιήθηκε εθε
λοντική αιμοδοσία των ανδρών του Τ. Τ. Χαλκίδας για τις
ανάγκες του Νοσοκομείου της πόλης και ειδικότερα για
τους τραυματίες των τροχαίων ατυχημάτων.
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ
Απόλυτη επιτυχία σημείωσε
η ημερίδα που διοργάνωσε το
Τμήμα Τροχαίας Αρτας με θέμα
«Τροχαία ατυχήματα - αιτίες συνέπειες», στην αίθουσα του
Φιλομουσικού
Συλλόγου
«Σκουφάς» που βρίσκεται στην
κεντρική πλατεία της πόλης.
Ομιλητές της ημερίδας ήταν ο
κ. Γεώργιος Σκούρτης, Πρόε
δρος της Επιτροπής Έρευνας,
Πρόληψης και Ελέγχου Ατυχη
μάτων Αυτοκινήτων της Ένω
σης Ασφαλιστικών Εταιριών
Ελλάδος, η κα Μαρία Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια της α
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νωτέρω Ένωσης και ο κ. Στέλιος
Σαββάνης Μηχανολόγος - Ηλε
κτρολόγος.
Την ημερίδα παρακολούθη
σαν πολλοί πολίτες και έλαβε με
γάλη προβολή από τα τοπικά
ΜΜΕ. Εισηγητής του θέματος ή
ταν ο Διοικητής του Τμήματος
Τροχαίας Αρτας Αστυν. Α’ Δημήτριος Τσιότσιος, ο οποίος επεσήμανε την ευθύνη του ανθρώπι
νου παράγοντα στα τροχαία ατυ
χήματα, τονίζοντας ιδιαίτερα την
αδιαφορία και την επιπολαιότητα
των οδηγών και των πεζών, μια
νοοτροπία που πρέπει οπωσδή
ποτε να αλλάξει αν θέλουμε να
θρηνούμε όλο και λιγότερα θύ
ματα του Μολώχ της ασφάλτου.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΑΘΗΝΑ»
Το τριήμερο σεμινάριο «Αθηνά» διοργανώθηκε από τη Διεύ
θυνση Διεθνούς Αστυνομικής
Συνεργασίας του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας, στα
πλαίσια της κοινής δράσης «Fal
cone» με θέμα την «Προστασία
της πνευματικής ιδιοκτησίας»
και συγκεκριμένα την πειρατεία
λογισμικού.
Στο σεμινάριο προσκλήθηκαν
και συμμετείχαν εκπρόσωποι από
δεκατρείς χώρες: Γερμανία, Ισπα
νία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Ολλανδία, Βουλγαρία, Κύπρο,
Τουρκία, Ρουμανία, Αλβανία,
Ουκρανία, Η.Π.Α. και Καναδά.

Από την Ελληνική Αστυνομία
συμμετείχαν 49 αξιωματικοί, εκ
των οποίων οι 28 από Υπηρεσί
ες εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής.
Προσκλήθηκαν επίσης και συμ
μετείχαν εκπρόσωποι από τα Υ
πουργεία Ανάπτυξης, Δικαιοσύ
νης, Πολιτισμού και Εθνικής Οι
κονομίας, εκπρόσωποι από το
Σ.Δ.Ο.Ε. και τα Τελωνεία και α
πό Οργανισμούς Συλλογικής
Διαχείρισης και Συλλογικής
Προστασίας Πνευματικής ιδιο
κτησίας από την Ελλάδα και το
εξωτερικό. Την έναρξη των ερ
γασιών του σεμιναρίου κήρυξε ο
Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομί
ας Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντί
νος Οικονόμου.
Ο Διευθυντής της Δ.Α.Σ.,
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επι
τροπής για τη διοργάνωση των
σεμιναρίων και υπόλογος έναντι
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την ορθή διαχείριση και διοργά
νωση των προγραμμάτων που
χρηματοδοτούνται από την Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή Ταξίαρχος κ.
Νικόλαος Τασιόπουλος, στη σύ
ντομη ομιλία του διευκρίνησε
μεταξύ των άλλων ότι τα αναμε
νόμενα αποτελέσματα του σεμι
ναρίου «Αθηνά» είναι:
1. Η βελτίωση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου και
της τεχνογνωσίας στις χώρες της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευ
ρώπης και στη χώρα μας, στο
θέμα της προστασίας της πνευ
ματικής ιδιοκτησίας και του σε
βασμού στο έργο και στην αξία
του δημιουργού.
2. Ο εντοπισμός των κυκλω
μάτων που εκμεταλλεύονται το
πεδίο αυτό εγκληματικής δρά
σης.
3. Η ανταλλαγή εμπειριών
και η ευαισθητοποίηση του γενι
κού πληθυσμού, παράλληλα με
τον εντοπισμό εντός της κοινω
νίας εν δυνάμει παραβατών.
4. Η θέσπιση ενός πολυτομεακού πλαισίου συναργασίας και
ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ
της Αστυνομίας και των ενδια
φερομένων φορέων.
5. Η εναρμόνιση των χρησιμοποιουμένων πρακτικών με
στόχο την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση αυτού του είδους
της εγκληματικότητας.
6. Η ενημέρωση του κοινού
για την αξία της προσπάθειας και
7. Η σύσφιξη των σχέσεων
και η βελτίωση της αστυνομικής
συνεργασίας.
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Η ανώτατη διάκριση του Σώ
ματος της Ελληνικής Αστυνομί
ας, το Μετάλλιο του Αστυνομι
κού Σταυρού απονεμήθηκε με
τά θάνατον στον Γεώργιο Νικολαϊδη, ως ηθική αμοιβή και το
ποσόν των 5.000.000 δραχμών
ως υλική αμοιβή στην οικογένειά του.
Την 16.).2000 ο Γεώργιος
Νικολαϊδης, ευρισκόμενος στο
Τσοτύλι Κοζάνης, εντός πρα
τηρίου υγρών καυσίμων, στην
προσπάθειά του να αφοπλίσει
τον Αλβανό υπήκοο Φιράρι
Μπιλάλι, ο οποίος είχε μεταβεί
εκεί με άλλους δύο Αλβανούς
με σκοπό την από κοινού διά-

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι Σπουδαστές της 4ης Εκ
παιδευτικής Σειράς της Σχο
λής Εθνικής Ασφάλειας με ε
πικεφαλής τον Διοικητή της
Σχολής Ταξίαρχο κ. Παναγιώ
τη Ανδριανόπουλο πραγματο
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πραξη ληστείας, δέχθηκε δύο
πυροβολισμούς στην καρδιακή
χώρα, με αποτέλεσμα τον θα
νάσιμο τραυματισμό του.
Στην ομιλία του ο Αστυν.
Διευθυντής Πέλλας κ. Κων
σταντίνος Ζωγράφου τόνισε ό
τι: « Η π ρ ά ξ η το υ Γ ε ω ρ γ ίο υ Ν ι-

θ υ σ ία ς τ ω ν ιδ ιω τ ώ ν δ ε ν ή τα ν
δ υ ν α τ ό ν ν α ξ ε χ ύ σ ε ι το ν η ρ ω ικ ό
Γ ε ώ ρ γ ιο Ν ικ ο λ α ϊδ η ...»

μ ά τ ις εξ α ίρ ετες π ρ ά ξ εις α υ το -

Το Μετάλλιο και τα
βιβλιάρια της υλικής αμοιβής
επιδόθηκαν στην οικογένεια
του Νικαλάΐδη από τον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριο
Ευσταθιάδη και τον Αρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας Α
ντιστράτηγο κ. Ιωάννη Γεωργακόπουλο, στην αίθουσα του
Φιλοπρόοδου Συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος» της Έδεσσας.
Στην τελετή παρέστησαν ο
βουλευτής του νομού Πέλλας κ.
Χρηστός Βοσνάκης, ο Διοικη

ποίησαν εκπαιδευτικές επι
σκέψεις στη Βουλή και το
Προεδρικό Μέγαρο. Στη Βου
λή ξεναγήθηκαν στους χώρους
του κτιρίου και ενημερώθηκαν
από αρμόδιο υπάλληλο. Στη
συνέχεια έγιναν δεκτοί από
τον Αντιπρόεδρο κ. Παναγιώ
τη Σγουρίδη, από τον οποίο α-

πευθύνθηκαν παραινέσεις.
Στο Προεδρικό Μέγαρο, οι
Σπουδαστές αφού ενημερώθη
καν για την ιστορία του κτιρί
ου και ξεναγήθηκαν στους χώ
ρους του, έγιναν δεκτοί από
τον κ. Πρόεδρο της Δημοκρα
τίας Κωστή Στεφανόπουλο.
Επίσης οι Σπουδαστές με ε

κ ο λ α ϊδ η εμ π ερ ιέ χ ει ό λ α τα σ τ ο ι
χ ε ία μ ια ς Ε ξ α ίρ ετη ς Π ρ ά ξη ς,
εκ θ ειά σ τ η κ ε λ ία ν ε υ μ ε ν ώ ς α π ό
π ολίτες, α ρ χ έ ς κ α ι φ ο ρ ε ίς κα ι
π ρ ο κ ά λ ε σ ε τ η ν εκ τ ίμ η σ η τη ς
κ ο ιν ή ς γνώ μ η ς. Δ ίκ α ια δ ε θ ε ω 
ρ ή θ η κ ε ω ς π ρ ά ξ η υ π ερ ά σ π ισ η ς
το υ α γ α θ ο ύ τη ς έ ν ν ο μ η ς τάξης.
Κ α ι η ε λ λ η ν ικ ή Π ο λ ιτ ε ία π ο υ τι
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τής του Β’ Σώματος Στρατού Α
ντιστράτηγος κ. Χρήστος Αθα
νασίου, ο Δήμαρχος Έδεσσας κ.
Ιωάννης Σόντρας, οι Γενικοί Α
στυνομικοί Διευθυντές Κεντρι
κής και Δυτικής Μακεδονίας Υ
ποστράτηγοι κ.κ. Αθανάσιος
Γκίτσας και Χρήστος Λίβανος,
ο Διοικητής των Πυροσβεστι
κών Υπηρεσιών Ν. Πέλλας Αντιπύραρχος κ. Κωνσταντίνος
Χατζηαγγέλου, ο Πρόεδρος του
Δικηγορικού Συλλόγου της πό
λης κ. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης, εκ
πρόσωπος του Διοικητή της II
Μ/Κ Μεραρχίας, αστυνομικοί
της Α.Δ. Πέλλας, οικείοι και
συγγενείς των βραβευθέντων.

πικεφαλής τον Αστυν. Υπο
διευθυντή Αργύριο Νέζη
πραγματοποίησαν εκπαιδευτι
κή επίσκεψη στη Διεύθυνση
Εγκληματολογικών Ερευνών
όπου ξεναγήθηκαν στα εργα
στήρια και ενημερώθηκαν για
το έργο της Διεύθυνσης.

Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου
Έτους σε όλα τα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων
πραγματοποιήθηκαν από τους Δοκίμους διάφορες εκδηλώσεις
κοινωνικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα:
Στο Τ.Δ.Α. Ξάνθης οι Δόκιμοι πραγματοποίησαν έρανο και τα
χρήματα που συγκεντρώθηκαν δόθηκαν σε ιδρύματα και αναξιοπαθούντες σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου. Στο Τ.Δ.Α. Καρδίτσας πραγματοποιήθηκε εθελοντικός έρα
νος από τους Δοκίμους και το μόνιμο αστυνομικό προσωπικό και το
χρηματικό ποσόν των 107.000 δραχμών που συγκεντρώθηκε παρα
δόθηκε από τον Διοικητή της Σχολής Α/Α’ Κωνσταντίνο Κοματσιού-

χου, όπου έψαλλαν κάλαντα και έδωσαν δώρα στους ασθενείς. Στο
Τ.Δ.Α. Κομοτηνής προσφέρθηκαν από τους Δοκίμους του οικείου
Τμήματος 12 ποδήλατα σε ισάριθμα παιδιά οικογενειών που ενισχύ
ει η Φιλόπτωχος Αδελφότητα, ενώ στο Τ.Δ.Α. Νάουσας διεξήχθη φι
λικός ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ ομάδας των εκπαιδευομένων
Συνοριακών Φυλάκων και ομάδας της Α.Δ. Ημαθίας και τα έσοδα
που προέκυψαν από τα εισιτήρια (520.000 δραχμές) διατέθηκαν για
οικονομική ενίσχυση του Ειδικού Σχολείου Νάουσας. Στο Τ.Δ.Α. Ρέ
θυμνου αντιπροσωπεία Δοκίμων Αστυφυλάκων παρέδωσε το χρη
ματικό ποσόν των 90.000 δραχμών στο Ειδικό Σχολείο Ρεθύμνου.
Στο Τ.Δ.Α. Γρεβενών μετά από προαιρετικό έρανο συγκε-

λη στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδας και Φαναριοφαρσάλων κ.κ. Θεόκλητο προς ενίσχυση αναξιοπαθούντων οικογε
νειών. Στο Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου συγκεντρώθηκε το χρηματικό πο
σόν των 90.000 δραχμών μετά από προαιρετικό έρανο των Δοκίμων
το οποίο παραδόθηκε στον Μητροπολίτη της Ιεράς Μητρόπολης Δι
δυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου κ.κ. Νικηφόρο για φιλανθρω
πικούς σκοπούς, ενώ μετέβησαν στο ακριτικό χωριό Κόρυμβος και
μοίρασαν δώρα στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και στη συ
νέχεια επισκέφθηκαν το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Διδυμοτεί-

ντρώθηκε το χρηματικό ποσόν των 50.000 δραχμών και στάλ
θηκε στα παιδιά της Unicef . Επίσης, τυπώθηκαν ημερολόγια
με την εικόνα του Αγίου Αρτεμίου και το έμβλημα της Σχολής
Αστυφυλάκων και διανεμήθηκαν δωρεάν. Στο Τ.Δ.Α. Σ ητεία ς
συγκεντρώθηκε το χρηματικό ποσόν των 70.000 δραχμών από
τους Δοκίμους και το μόνιμο αστυνομικό προσωπικό και αγο
ράσθηκαν τρόφιμα και δώρα, τα οποία μοιράσθηκαν σε φτω
χές οικογένειες της περιοχής με υπόδειξη του Φιλανθρωπικού
Συλλόγου.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ
Α.Δ. ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ
ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ "ΣΑΜΙΝΑ"
Η Α.Δ. Σάμου πραγματοποίη
σε εκδήλωση για τα θύματα του
ναυαγίου του πλοίου "Εξπρές
Σάμινα" σε κεντρικό ξενοδοχείο
της Σάμου. Στην εκδήλωση ο Αστυν. Διευθυντής Α.Δ. κ. Δημήτριος Μανωλιάδης επέδωσε επι
ταγές στις οικονομικά ασθενέ
στερες οικογένειες της Σάμου
που είχαν θύματα στο ναυάγιο,
παρουσία των του Γενικού Αστυν. Διευθυντή Β. Αιγαίου Τα
ξιάρχου κ. Δη μητριού Παλαφούτη, των Αρχών της πόλης
και πλήθους Σαμίων.
Τα χρήματα (2.020.000 δραχ
μές) συγκεντρώθηκαν από τρα
πεζικό λογαριασμό που άνοιξε
σχετικά η Α.Δ. Σάμου αντί δεξί
ωσης που επρόκειτο να δοθεί
στην εορτή του προστάτη της
Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου
Αρτεμίου. Με τη συμβολική αυ
τή ενέργειά της η Αστυνομική
Διεύθυνση Σάμου εκδήλωσε τα
ανθρωπιστικά της αισθήματα
και τη συμπαράσταση στους
συγγενείς των αδικοχαμένων
συνανθρώπων μας.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΡΟΔΟΠΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή
λων Ροδόπης βράβευσε τα παι
διά των αστυνομικών μελών της
Ένωσης τα οποία πέτυχαν στα
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Σε κάθε παιδί
δόθηκε έπαινος, ένα αναμνηστι
κό δώρο και ικανό χρηματικό
ποσόν.
Τα παιδιά που πέρασαν σε
Σχολές και βραβεύθηκαν ήταν, ο
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Ελευθέριος Αμυγδαλούδης, η
Χρυσοβαλάντω Άραπ, η Σοφία
Γρηγοριάδου, η Φανή Κατρανίτσα, ο Χρήστος Κουλέλης, η
Κωνσταντίνα Λυμπερίδη, η Ιω
άννα Μποντουρουπούλου, ο Α
ναστάσιος Πατρωνίδης, ο Αντώ
νιος Ποτόλιας και ο Δημήτριος
Τσιολπίδης.

ΡΑΛΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Η ομάδα μηχανοκίνητου α
θλητισμού Ιστορικών Αυτοκι
νήτων της Αθλητικής Ένωσης
Αστυνομικών Ελλάδος έλαβε
μέρος στο 7ο Διεθνές Ράλι Ι
στορικών Αυτοκινήτων που
διεξήχθη στην Απουλία της
Νοτίου Ιταλίας. Ο αγώνας ξε
κίνησε από την Καλίπολη με
τη συμμετοχή 47 αυτοκινήτων
από την Ιταλία, τη Γερμανία,
την Ελβετία και την Ελλάδα
με ειδικές συμμετοχές της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, της
Carabinieri, της Policia di
Stato και της
Policia di
Municipale.
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Η ελληνική αποστολή με
τους Υπαστυνόμους Σπύρο
Α λαμάνο και Παναγιώτη
Μουρελάτο και τεχνική υπο
στήριξη τους Πατμαλή και
Κρασάκη κατέλαβαν την
πρώτη θέση της γενικής κα
τάταξης, την πρώτη θέση

στην κατηγορία τους, την
πρώτη θέση μεταξύ των ξέ
νω ν πληρω μάτων και την
πρώτη θέση μεταξύ των Α
στυνομιών. Η αποστολή συ
νοδευόταν από τον Δήμαρχο
Κερκυραίων κ. Σαρλή και
τον Πρόξενο κ Μπριντζιότι.

Κ άτω δ εξ ιά : Τα πα ιδιά της Σ χολή ς Χορού που λειτο υρ γεί εδώ και
πέντε χρόνια στην Α Λ . Π ειραιά συνοδευόμενα α π ό τον Δ ιευθυντής Α 
στυνομίας Πειραιά Ταξίαρχο κ. Κω νσταντίνο Σ τεφ ά νή και την υπεύθυ
νη του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων της Δ Α .Π. κ. Λίτσα Νιαρχάκου επισκέφθηκαν κατόπιν προσκλήαεως του Γεν. Δ ιευθυντή κ. I. Π αναγιωτάκη τις εγκαταστάσεις της οικείας Δημοτικής Ραδιοφωνίας (Κ ανάλι 1,
90,6 μεγακύκλους) και έλαβαν μέρος σε εκπομπή που ήταν αφιερωμέ
νη στις δραστηριότητες της Σχολής.

Δ ε ξ ιά : Α π ό τη ν κ ο π ή της
πρω τοχροννιάτικης π ίτα ς της A Α .
Α χα ϊα ς πα ρουσία τον Γεν. Γραμ
ματέα Π εριφ έρειας Δ υτικ ής Ε λ λ ά 
δας κ. Ν. Μ π ελιβά νη , βουλευτώ ν
του Νομού, το ν Γεν. Α στυν. Δ ιευ θ νντον Π εριφ έρειας Δ υτικ ή ς Ε λ 
λά δα ς Υ ποστράτηγον κ. Σ πυρίδω 
νος Τσάκον, Α ρχώ ν και φορέω ν
της π ό λη ς και εκπροσώπω ν σωμα
τείων. Μ ε την ευκα ιρία α υ τή ο Α 
στυν. Δ Ιντής Α χ α ϊα ς Τ αξίαρχος κ.
Βασ. Τ α σ ιό π ο υ λο ς α να φ έρθ η κ ε
στα π επ ρα γμ ένα της Δ ιεύθυνση ς ε
νώ π α ρ ά λλη λα διανεμήθηκε στους
π α ρισταμ ένονς π ο λυτελές έντυπο
μ ε τα π επ ρα γμ ένα τον 2000.

Κ ά τω : Τ η ν π ρ ω τοχρονιά τικ η
π ίτα έκοψ αν η Έ νω ση Α σ τυ νο μ ι
κών Ροδόπης, η Τ οπική Δ ιοίκηση
της Ι .Ρ Α . κα ι η οικεία Έ νω ση Σ υ 
ντα ξιούχω ν Α σ τυνομ ικ ώ ν.Τ ην εκ
δήλωση τίμησαν μ ε την παρουσία
τους ο Α σ τυν. Δ Ιντής Ροδόπης κ.
Γεωρ. Κόκκινης, ο Δ /τής του οικεί
ο υ Τ .Δ Α . κ. Χρ. Μ πραντζουκάκης, ο A ’ Α στυν. ΥποδΙντής κ. Σ ιδέρης Δ ο λα π τσ όγλου, ο Β ’ Α στυν.
Υποδ Ιντής κ. Κω ν. Ντομάξης, ο Α ντιδήμαρχος Κ ομοτηνής κ. Π ετρίδης, εκπρόσω ποι τω ν τοπ ικ ώ ν
στρατιωτικών Α ρχώ ν, της Ιεράς
Μ ητροπόλεω ς Μ αρω νείας και Κ ο
μοτηνής και βουλευτές.

Ε π ά ν ω : Ο Π ρόεδρος της Π ΟΑΣ Υ κ. Δ. Κ υ ρια ζίδ η ς έκοψε την
πρω τοχρονιάτικη π ίτα της Έ νω 
σης Α σ τυνομ ικώ ν Υ παλλήλω ν Ιωα ν νίνω ν, ενώ ο Π ρόεδρος της
τοπικής Έ νω σης κ. Ε. Π απατσίμ π α ς α π η υ θ υ ν ε τ ις ε υ χ ές του
στους παρευρισκομένους. Π αρα
βρέθηκαν ο Α ντινομ άρχη ς κ. Η λιάδη ς, ο Δ ήμαρχος Ιω αννίνω ν κ.
Π απασταόρος και ο Γεν. Α σ τυνο
μ ικ ό ς
Δ /ντή ς
Π ερ ιφ έρ εια ς
Η πείρου Τ αξίαρχος κ. Ιω άννης
Κ οντός.

Α ρ ισ τε ρ ά : Α π ό την πρω τοχρονιά
τικη εκδήλω ση π ο υ π ρ α γμ α το π ο ί
ησε η Α σ τυνομ ικ ή Δ ιεύθυνση Ρ ο 
δόπης πα ρουσία του Α σ τυνομ ικ ού
Δ ίν η /' κ. Γεω ργίου Κ όκκινη, για τα
π α ιδ ιά του προσω πικού της. Την
εκδήλωση τίμησαν μ ε την πα ρου
σία τους χορωδία μαθητώ ν του
2ου Γυμνασίου Κ ομοτηνής καθώς
και ομάδα κα λλιτεχνώ ν π ου κ ά λυ 
ψ ε την εκδήλω ση μ ε μ ο υσ ικ ό πρό
γραμμα. Η άφ ιξη του Ά η Β ασίλη
πραγμ α τοποιήθηκε μ ε π ερ ιπ ο λικ ό
όχη μ α της Τ ρ οχα ία ς κ α ι η
δ ια νο μ ή τω ν δώρων γ έ μ ισ ε μ ε
χα ρά τις κα ρδούλες των παιδιώ ν.

ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ
Οι αγώνες ποδηλασίας Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων
Ασφαλείας του έτους 2000, διεξήχθησαν στα Τρίκαλα.
Στους αγώνες έλαβαν μέρος και αθλητές της Ελληνικής Ο
μοσπονδίας Ποδηλασίας εκτός συναγωνισμού.
Την ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελούσαν οι,
Δοκ. Υπαστυνόμος Γεώργιος Κοκκάλας, οι Αστυφύλακες
Παύλος Χαλκιόπουλος, Στυλιανός Σοφιολάκης, Αθανάσιος
Γεωργιάδης, Παναγιώτης Λαγούδης, Δημήτριος Πανταζής
και ο Ειδικός Φρουρός Αντώνιος Πρωτόπαππας. Τα αποτε
λέσματα της τελικής κατάταξης έχουν ως εξής:
1η Ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας, 2η Ομάδα Πυρο
σβεστικού Σώματος, 3η Ομάδα Πολεμικής Αεροπορίας
Αρχηγός της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν
ο Αστυν. Διευθυντής κ. Γεώργιος Σκρέκας, αρχηγός της ο
μάδας ο Υπαστυνόμος Β' κ. Δημήτριος Γκριτζάπης και προ
πονητής ο Αρχιφύλακας κ. Κωνσταντίνος Ανδριανόπουλος.
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟ
Α.Σ.Α.Ε.Δ.
Την 16.1.2001 πραγματο
ποιήθηκε στο Πολεμικό Μου
σείο η τελετή βράβευσης των
διακριθέντων αθλητών και ο
μάδων των Ενόπλων Δυνάμε
ων κατά το έτος 2000 από τον
Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
Με την ευκαιρία της τελετής
έγινε κοπή της πρωτοχρονιάτι
κης πίτας και η ονομασία - ορκομωσία των αθλητών που
διακρίθηκαν στην Ομυμπιάδα
του Σίδνευ και σε Παγκόσμια
Πρωταθλήματα.
Από την Ελληνική Αστυνο
μία βραβεύθηκαν οι, Αρχιφύλακας Γεώργιος Σκορπολίθας,
και οι Αστυφύλακες Γεώργιος
Παλαιολόγου, Μόρφω Δροσίδου, Χρήστος Κατσαρός και
Ιωάννης Μαμέκας.
Στην εκδήλωση παρέστησαν

και τίμησαν με την παρουσία
τους ο Υπουργός Εθνικής Ά
μυνας κ. Άκης Τσοχατξόπουλος, ο Υπουργός Εθνικής Α
μυνας κ. Δημήτριος Αποστολάκης, ο Υφυπουργός Αθλητι

σμού κ. Γεώργιος Φλωρίδης, ο
Γενικός Γραμματέας του Υ
πουργείου Δημοσίας Τάξεως
κ. Δημήτριος Ευσταθιάδης, η
ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμε
ων, ο Υπαρχηγός της Ελληνι

κής Αστυνομίας Αντιστράτη
γος κ. Γεώργιος Πλάκας, ο ο
ποίος συνεχάρη τους αθλητές
του Σώματος και στο Γ ραφείο
του, και πλήθος προσκεκλημέ
νων.

ΦΙΛΙΚΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ
Η Αθλητική Ένωση Αστυνομι
κών Ελλάδας στα πλαίσια εκδη
λώσεων φιλανθρωπικού χαρα
κτήρα αποδέχθηκε την πρόταση
της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σω
ματείων Μεσσηνίας και διεξήγαγε ποδοσφαιρική συνάντηση με
τη Μικτή Νέων Μεσσηνίας στη
μνήμη του αθλητικού παράγοντα
του μεσσηνιακού ποδοσφαίρου,
Ιωάννη Κοντέα.
Το τελικό αποτέλεσμα του α
γώνα ήταν 1 - 3 υπέρ της ομάδας
της Α.Ε.Α.Ε.
Η ποδοσφαιρική ομάδα της
Α.Ε.Α.Ε. αποτελείτο από τους:
Π. Τζαναβάρα, Α. Ζησιμόπουλο,
Η. Ράικο, Α. Αποστολόπουλο,
Στ. Παρασκευά, Γ. Μαύρο, Λ.
Σκέρλο, Απ. Μπακαλιάνο, Οικο
νόμου, Γ. Μητρόπουλο, Α. Τσιμπάκη, Μ. Κοτζαμιχάλη, Β. Βό
τση, Κ. Ζήνδρο, Γ. Μπαχλαβά
και Σπ. Κολέτση.
Την ομάδα της Α.Ε.Α.Ε. συνό
δεψαν ο Πρόεδρος της Ένωσης
Αστυν. Α' Γεώργιος Βιδάλης, ο
Αντιπρόεδρος Αστυν. Α' Δημήτριος Ανδρικόπουλος, ο Γεν.
Γραμματέας Αστυν. Β' Γεώργιος
Ντούλης, ο Ταμίας Αστυν. Α' Γεώργιος Κουτσιάνας και η Ειδ.
Γραμματέας Αρχ/κας Ουρανία
Ντότσικα.
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Η ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κ0ΥΤΣ0ΥΚΑΛΗ
Η 14χρονη Αναστασία είναι κόρη του Αστυνόμου
Α’ Γεώργισυ Κουτσούκαλη και ασχολείται εδώ και λί
γα χρόνια με το άθλημα της κολύμβησης μέσα από τις
τάξεις του Κολυμβητικού Τμήματος του Αρη Νίκαιας.
Στο Πανελλαδικό Πρωτάθλημα της Κολυμβητικής
Ομοσπονδίας Ελάδας συμμετείχε με την ομάδα της
και κατέκτησε εξη μετάλλια σε ατομικά και ομαδικά
αγωνίσματα. Συμμετείχε στο Πανελλήνιο πρωτά
θλημα ανοικτής κατηγορίας ανδρών - γυναικών (ΟΠΕΝ) που διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ όπου πέτυχε νέο Πανελλήνιο ρεκόρ για το
2000 στα 50 μέτρα ύπτιο στην κατηγορία της. Δόγω
των εξαιρετικών της επιδόσεων κλήθηκε από την
Ελληνική Κολυμβητική Ομοσπονδία στην Προολυμπιακή Εθνική Ομάδα (ηλικίας 12-15 ετών) εν όψει
της Ολυμπιάδας του 2004, καθώς και στην Εθνική
Νεανίδων.

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΡΑΤΕ
Οι αγώνες Καράτε των Ενόπλων Δυνάμεων και
Σωμάτων Ασφαλείας, έτους 2000, πραγματοποιήθη
καν με απόλυτη επιτυχία στο Κλειστό Γυμναστήριο
«Εσπέρου» Καλλιθέας.
Η οργάνωση και η διεξαγωγή των αγώνων είχε
ανατεθεί στην Υ.Φ.Α. Α. της Ελληνικής Αστυνομί
ας υπό την εποπτεία του Ανωτάτου Συμβουλίου
Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων. Η άριστη διεξα
γωγή των αγώνων οφείλεται στην αμέριστη συ
μπαράσταση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ερασι
τεχνικού Καράτε.
Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτη
γος κ. Γεώργιος Πλάκας, ο Διευθυντής της Αστυνο
μικής Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. Σπυρίδων Δράκος, ο
Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών Αστυν. Διευθυντής κ. Ιωάννης
Γιαννόπουλος, ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης Αστυν. Διευ
θυντής κ. Χρήστος Ασπρούδης, ο Αντιδήμαρχος Καλλιθέας κ. Δημήτριος Χαριάδης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Καρά
τε κ. Γερόλυμπος και αντιπροσωπείες των Γενικών Επιτελείων. Τα α
ποτελέσματα των αγώνων έχουν ως εξής:
Αγώνισμα KATAS: Γ. Καρβούνης (Ε.Α.), Γ. Μήλιας (Π.Ν.), Φ. Κονιαράκης (Π.Α.) και I. Πανουσόπουλος (Σ.Ξ.).
Αγώνισμα KUMITE: Δ. Μπουλούμπασης (Ε.Α.), I. Δόξας (Π.Α.),
Δ. Παπαγεωργίου (Ε.Α.) και Δ. Στάμκος (Σ.Ξ.).
Κατηγορία 70 κιλών: Β. Κουτσολιάκος (Ε.Α.), Γ. Μπλάνας (Σ.Ξ.),
Π. Κουσουνάσης (Π.Α.) και Ε. Καρνέσης (Σ.Ξ.).

Κατηγορία 75 κιλών: Κ. Παπαδόπουλος (Λ.Σ.), Α. Κοκκώνης
(Ε.Α.), Δ. Νικολόπουλος (Σ.Ξ.) και Σ. Πασχάλης (Λ.Σ.).
Κατηγορία 80 κιλών: Π. Μητρόπουλος (Σ.Ξ.), Η. Καισίδης (Ε.Α.),
Π. Βραχάτης (Ε.Α.) και Α. Γαλάτης (Σ.Ξ.).
Κατηγορία άνω των 80 κιλών: Θ. Σταυριανίδης (Σ.Ξ.), Γ. Ψαρόμπας
(Σ.Ξ.), Φ. Σταματίου (Ε.Α.) και Ν. Κατράκης (Σ.Ξ.).
Ομαδική βαθμολογία: I η Ελληνική Αστυνομία, 2η Στρατός Ξηράς,
3η Πολεμικό Ναυτικό, 4η Πολεμική Αεροπορία, 5η Λιμενικό Σώμα,
6η Πυροσβεστικό Σώμα. Αρχηγός αποστολής της ομάδας της Ελλην.
Αστυνομίας ήταν ο Διοικητής της ΥΦΑΑ Αστυν. Α’ Χρήστός Γούλας
και Αρχηγός ομάδας και προπονητής ο Υπαστυνόμος Α’ Γεώργιος
Κοτσιφάκης.

ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΛΗΣ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες Πάλης των Ενόπλων
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας έτους 2000 στο Κλειστό Γυμνα
στήριο της Ηλιούπολης. Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές και των
τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Τους τελικούς αγώνες παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας του Υ
πουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Δημήτριος Ευσταθιάδης, ο Αρχηγός
του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος κ. Παναγιώτης Φούρλας
καιο Διοικητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας Ταξίαρχος κ. Πανα
γιώτης Ανδριανόπουλος ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Σώματος.
Την ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελούσαν οι: Δ. Κουρούνης, Η. Ντενεζάκος, Σ. Αναγνωστόπουλος, Γ. Πατσιανίδης, Π. Αναστασιάδης, Ν. Κύδρος, Χρ. Κατσαρός, Κ. Παπαγεωργίου, Χρ. Διά
κος, Γ. Ζαφείρης, Λ. Κωνσταντινίδης, Στ. Πομώνης, Γ. Παπανικολάου, Β. Σπανουδάκης, Κ. Τσιάνας και Ε. Δανέζης.
Ομαδική βαθμολογία: Ελληνορωμαϊκή Πάλη: 1η Στρατός Ξηράς,
2η Πυροσβεστικό Σώμα, 3η Ελληνική Αστυνομία.
Ελεύθερη Πάλη: 1η Στρατός Ξηράς, 2η Ελληνική Αστυνομία, 3η
Πυροσβεστικό Σώμα
Αρχηγός αποστολής της ομάδας της Ελλην. Αστυνομίας ήταν ο Διοι
κητής της ΥΦΑΑ Αστυν. Α’ Χρήστος Γούλας, Αρχηγός ομάδας και προ
πονητής ο Ανθ/νόμος Ιωάννης Γουνελάς.
Κάτω δεξιά: Από τους αγώνες Πετοσφαίρισης Γυναικών Ε
νόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ε'τους 2000. Τους
τελικούς αγώνες παρακολούθησε ο Δ/τής της Σχολής Αστ/κων
Ταξίαρχος κ. Αντώνιος Πιέρρος ως εκπρόσωπος του Αρχηγού
του Σώματος. Την ομάδα της Αστυνομίας αποτελούσαν οι: Γ.
Γαλεράκη, I. Γαλύφα, Μ. Γιαχνή, Σ. Κολλισύ, Ε. Μαντραντζή, Α.
Μπόγλου, Αι. Νικολαϊδσυ, Β. Ντόλια, Π. Γκσύρα, Α. Πανταζή
και Ειρ. Βσυγισυκλίδου. Στην τελική' κατάταξη η Ελληνική Α
στυνομία κατέκτησε την 1η θε'ση. Αρχηγός αποστολής της ομά
δας της Ελλην. Αστυνομίας ήταν ο Δ/τής της ΥΦΑΑ Αστυν. Α’
Χρ. Γούλας και προπονητής ο Αρ/κας Αρχοντε'λης Σωτήρχος.
Επιμέλεια: ΑνθΙμος Κω/νος Κούρος
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Οταν, πριν από τρεις δεκα ετίες, κατατασσόμασταν στην αστυνομική οικογένεια
ο Ιωάννης Τρύπης ήταν ένα όνομα σχεδόν μυθικό.
Κανείς μας δε γνώριζε κάτι συγκεκριμένο για την ξεχωριστή εκείνη προσωπικότητα,
εκτός ίσως από το γεγονός ότι δ ιέθ ετε μια σπάνια έφεση στην εκμάθηση ξένω ν γλωσσών.
Πράγματι μας είχ ε προκαλέσει θαυμασμό η συμμετοχή του στην Έ κθεση της Οζάκα,
όταν ως εκπρόσωπος των Σωμάτων Ασφαλείας της χώρας μας
απευθύνθηκε στους παρευρισκόμενους στα ιαπωνικά!
Και όμως το όνομα Τρύπης παρέπεμπε σε ένα κύρος πολύ υψηλότερο
από εκείνο που μπορούσε να του παράσχει η γλωσσομάθειά του,
ένα κύρος που απέρρεε από τη χαρισματική προσωπικότητά του,
από την ανεξάντλητη διάθεση προσφοράς στο συμπολίτη του.
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μως δεν ή^ ταν μόνον
I αυτό! Ο Ιω■ άννης Τρύπης υπήρξε
ξεχωριστό μέλος μιας ο
μάδας λαμπρών αξιωμα
τικών της Χωροφυλακής
και της Αστυνομίας Πό
λεων που ανδρώθηκαν τη
δεκαετία του 1950 και οι
οποίοι με τις γνώσεις
τους, τη φιλομάθειά τους
και τους ανοιχτούς ορίζο
ντες στους οποίους προσέβλεπαν προσπάθησαν
να βγάλουν τα Σώματα
Ασφαλείας -κι ως ένα
βαθμό και την ελληνική
κοινωνία- από τη μιζέρια
της μετεμφυλιακής καχεξίας. Αξιοποιώντας την εκπαίδευση και τις εμπειρίες
τους από το εξωτερικό (ΗΠΑ, Γερμανία,
κ.α.) προσπάθησαν να εισάγουν νέες ι
δέες στην άσκηση του αστυνομικού έρ
γου. Άλλοι με την εισαγωγή νέων επι
στημονικών μεθόδων στην έρευνα της ε
γκληματικότητας και των τροχαίων ατυ
χημάτων (Κων/νος Πίττος, Σπυρίδων
Γεωργούσης κ.ά.) και άλλοι με την προ
ώθηση της προσέγγισης Αστυνομίας και
πολίτη. Ανάμεσα σ’ αυτούς τους τελευ
ταίους -σε μια περίοδο, και περιοχή, βα
ριά στιγματισμένη από το άγος της εμ
φύλιας διαμάχης- δούλεψε και ο Ιωάν
νης Τρύπης. Σαράντα χρόνια πριν, σε έ
να αρνητικό και ώς ένα βαθμό «στρατοκρατικό» κλίμα δούλεψε για ιδέες που
και σήμερα ακόμη αποτελούν αίτημα
προς εκπλήρωση!
Δεν υπάρχει πιο αντιπροσωπευτικό
κείμενο για τον υπέροχο αυτό λευΐτη του
χειμαζόμενου πολίτη της Βόρειας Ελλά
δας από το αιτιολογικό της 5νθήμερης α
πλής κράτησης που του επιβλήθηκε το
1964. «Διοικητής ων του Α.Τ. Φλωρίνης», γράφει ο τότε Αρχηγός Χωροφυ
λακής, «εξ υπηρεσιακού ζήλου κινούμε
νος και αποσκοπών εις το να συμβάλη
θετικώς εις την κυκλοφοριακήν αγωγήν
των πολιτών, συνεκρότησε εκ μαθητών
ομάδα προλήψεως ατυχημάτων, τη συναινέσει του Γυμνασιάρχου των, των γο
νέων των και των ιδίων μαθητών, συνά
μα δε υπέδειξε την κατασκευήν ειδικής
στολής με την οποίαν η εν λόγω ομάς ενεφανίσθη εν Φλωρίνη κατά τον πανη
γυρισμόν της Εθνικής Εορτής της 25.3.
Μ

1964, χωρίς όμως το τοιούτον να τεθή
υπ’ όψιν και να τύχη της εγκρίσεως των
αρμοδίων αρχών, με αποτέλεσμα να
προκληθώσι δυσμενή δημοσιογραφικά
σχόλια...».Πρόκειται για ένα κείμενο χα
ρακτηριστικό της εποχής εκείνης και
των δυσκολιών της, το οποίο μιλά περισ
σότερο εύγλωττα αν διαβαστεί «ανάμε
σα στις γραμμές του».
Όταν τον επόμενο χρόνο ο υπομοί
ραρχος Ιωάννης Τρύπης άφησε τη Φλώ
ρινα για να μετατεθεί στο Αρχηγείο της
Χωροφυλακής «χιλιάδες συμπολιτών
του τον προέπεμψαν με ειλικρινείς και ε
γκαρδίους ευχάς». Ο Τρύπης πρόσφερε
τις υπηρεσίες τους στην ελληνική κοινω
νία από άλλες, περισσότερο νευραλγι
κές, θέσεις, στις οποίες διέπρεψε. Όμως
ποτέ δεν ξέχασε τη Φλώρι
να αλλά ούτε και η Φλώρι
να τον ξέχασε. Τριάντα έξι
χρόνια μετά την πανηγυρι
κή εκείνη παρέλαση της
25.3. 1964 και ενώ ο θαυ
μάσιος εκείνος αξιωματι
κός και άνθρωπος είχε
δια παντός εγκαταλείψει
την τύρβη της εγκοσμιότητας, το Δημοτικό
Συμβούλιο της Φλώρι
νας αποφάσισε να με
τονομάσει κεντρικό
δρόμο της πόλης σε
«Οδό αντιστράτηγου
Ιωάννη Τρύπη», θέ
λοντας με το τρόπο
αυτό να τιμήσει τη
συνολική
προσφορά
του στον τόπο.

Η τιμή που έγινε στον Ιωάννη Τρύπη,
στον άνθρωπο που κατατάχτηκε χωρο
φύλακας το 1948, για να φύγει αντιστρά
τηγος το 1981, αποτελεί παρακαταθήκη
αλλά και πρόκληση για τους σημερινούς
αστυνομικούς λειτουργούς, οι οποίοι
πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν έχει καμιά
αξία η φιλία των ισχυρών, οι μεγάλες
στολές και τα παράσημα, αλλά μονάχα
το ταπεινό στεφάνι ελιάς, εκείνο που
κερδίζεται στο στίβο της καθημερινής
προσφοράς στην κοινωνία. Και το στε
φάνι αυτό δεν είναι άλλο από την «αγα
θή» ανάμνηση, αυτήν που κατά τον πλέ
ον πανηγυρικό τρόπο εξέφρασαν πρό
σφατα για τον Ιωάννη Τρύπη οι «συμπο
λίτες» του της Φλώρινας.
□
Επιμέλεια:
Αστυν. Β Κων. Δανούσης
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Σεμινάριο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ!
Για την καταπολέμηση της σεξουαλικής
εκμετάλλευσης των ανηλίκων
ο Σεμινάριο «ORIZON» διοργανώθηκε στην Αθήνα, από 12
έως 14 Δεκεμβρίου 2000, με
πρωτοβουλία της Διεύθυνσης
Δημόσιας Ασφάλειας, σε συ
νεργασία με τη Δ/νση Διεθνούς Αστυνο
μικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και του Ιδρύματος
Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελε
τών, και με τη συγχρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα πλαίσια του
προγράμματος STOP.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έπειτα από
κοινή απόφαση των Υπουργών ΔΕΥ για
τη συνεργασία των αρχών που είναι αρ
μόδιες για την αντιμετώπιση των διαφό
ρων μορφών εγκληματικότητας, θέσπισε
τις ακόλουθες Κοινές Δράσεις:
« S T O P » για την ενθάρρυνση και τις
ανταλλαγές μεταξύ των υπευθύνων
αναφορικά με την καταπολέμηση της ε
μπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής
εκμετάλλευσης γυναικών και παιδιών,
« O IS IN » για τις ανταλλαγές, την εκ
παίδευση και τη συνεργασία μεταξύ των
αρχών επιβολής του νόμου -τελωνειακή
και αστυνομική συνεργασία- σχετικά με
την πρόληψη και την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας ,του λαθρεμπορίου των
ναρκωτικών και άλλων σοβαρών
μορφών διεθνούς εγκληματικότητας
« O D Y S S E U S » στην οποία ενσωμα
τώθηκε η S H E R L O C K και αφορά στη
θέσπιση προγράμματος κατάρτισης
ανταλλαγών και συνεργασίας στους
τομείς της εξέτασης πλαστών εγγράφων
ταυτότητας, των πολιτικών ασύλου, με
τανάστευσης και διέλευσης των εξωτε
ρικών συνόρων « F A L C O N E » για το
οργανωμένο έγκλημα.
Στα πλαίσια των ανωτέρω Κοινών
Δράσεων παρέχεται η δυνατότητα στα
κράτη - μέλη να διοργανώνουν εκπαι
δευτικά σεμινάρια, συναντήσεις και α
νταλλαγές υπαλλήλων, με τη συγχρημα
τοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
στα οποία καλούν για συμμετοχή υπαλ
λήλους από τις αρμόδιες αρχές των χω
ρών - μελών της Ε.Ε. , των συνδεδεμένων με την Ε.Ε. χωρών, τρίτων χωρών
καθώς επίσης και εκπροσώπους μη κυ
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βερνητικών οργανισμών.
Με τη διοργάνωση των ανωτέρω σε
μιναρίων επιδιώκεται η ανταλλαγή από
ψεων μεταξύ των συμμετεχόντων, με
σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση των
υφισταμένων προβλημάτων και την βελ
τίωση, ενδεχομένως, του νομοθετικού
πλαισίου και της τεχνογνωσίας των ε
κτός Ε.Ε. χωρών. Το Υπουργείο μας από
το 1997 μέχρι σήμερα έχει διοργανώσει
με επιτυχία είκοσι σεμινάρια στα οποία
συμμετείχαν Έλληνες αστυνομικοί, α
στυνομικοί από όλες τις χώρες της Ε.Ε.,
από πάρα πολλές συνδεδεμένες και τρί
τες χώρες καθώς επίσης και εκπρόσωποι
δημοσίων και ιδιωτικών φορέων
Έχοντας σαν στόχο την ενθάρρυνση,
υποστήριξη και ενδυνάμωση ενός δικτύ
ου ευρωπαϊκής συνεργασίας, προκειμένου να ανταλλαγούν πληροφορίες και ε
μπειρίες μεταξύ των υπευθύνων για δρά
ση κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευ
σης των παιδιών στα Κράτη Μέλη της
Ε.Ε., το Υπουργείο μας συνεργάσθηκε
για δεύτερη φορά με μη Κυβερνητικό
Οργανισμό και διοργάνωσε το εικοστό
πρώτο σεμινάριο, στο οποίο πήραν μέ
ρος υπάλληλοι Αρχών Εφαρμογής του
Νόμου των Χωρών - Μελών της Ευρω
παϊκής Ένωσης, που ασχολούνται με την
προστασία των ανηλίκων και την κατα
στολή της εγκληματικότητας που σχετί
ζεται με αυτούς, καθώς επίσης και εκ
πρόσωποι άλλων φορέων.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των
εργασιών του σεμιναρίου συμμετείχαν
εκπρόσωποι από Χώρες - Μέλη της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία, Ιταλία, Βέλ
γιο), από υποψήφιες για ένταξη στην Ευ
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ρωπαϊκή Ένωση χώρες (Βουλγαρία,
Ρουμανία, Κύπρος) εκπρόσωποι των
Η.Π.Α. και της Αλβανίας, καθώς και εκ
πρόσωποι των Διεθνών Οργανισμών IΝΤΕΡΠΟΛ και ΕΥΡΩΠΟΛ.
Συμμετείχαν επίσης Αξιωματικοί της
Ελληνικής Αστυνομίας από Γενικές Α
στυνομικές Διευθύνσεις της Χώρας και
Κεντρικές Διευθύνσεις του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας, Δόκιμοι Υπαστυνόμοι από τη Σχολή Αξιωματικών,
σπουδαστές από την Σχολή Εθνική Α
σφάλειας και τα Τμήματα Μετεκπαίδευ
σης - Επιμόρφωσης της Ελληνικής Α
στυνομίας, εκπρόσωποι της Πανεπιστη
μιακής Κοινότητας, εκπρόσωποι συναρμοδίων Υπουργείων (ΥΠΕΣΔΔΑ/Γ.Γ.Ι.,
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Γεν. Γραμ. Νέας Γενιάς), εκπρόσωποι
του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευ
σης και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παι
δικής Τηλεόρασης καθώς επίσης και εκ
πρόσωποι συλλογικών φορέων, ιδρυμά
των και φιλανθρωπικών σωματείων, που
ασχολούνται με την προστασία ανηλί
κων στη χώρα μας.

Το θ έυ ο τα που π οο ουοιά ρθ ηκα ν
α. Νομοθετικό πλαίσιο σε εθνικό επί
πεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένω
σης. Γενική προσέγγιση του προβλήμα
τος.
β. Η πρόληψη της σεξουαλικής κακο
ποίησης των παιδιών.
γ. Αποκατάσταση - επανένταξη κακοποιηθέντων ανηλίκων.
δ. Η συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών.
ε. Τα παιδιά και η Νομική Διαδικασία,
στ. Οι δράστες της σεξουαλικής κα
κοποίησης των παιδιών,
ζ. Παιδική πορνογραφία στο Internet,
η. Ο ρόλος των ΜΜΕ στο φαινόμενο
της σεξουαλικής κακοποίησης των παι
διών.
θ. Η διακίνηση παιδιών και η σεξουα
λική κακοποίηση των παιδιών που ζουν
στο δρόμο,
ι. Η παιδική σιωπή,
ια. Η ευρωπαϊκή εμπειρία στην αντι
μετώπιση του φαινομένου.

Οι ρτόγοι του Σευιναοίου
α. Η βελτίωση του υπάρχοντος νομο
θετικού πλαισίου και της τεχνογνωσίας
σε χώρες Κ.Α.Ε. και στη χώρα μας στο
θέμα της προστασίας της σεξουαλικής
εκμετάλλευσης των παιδιών.
β. Ο εντοπισμός των κυκλωμάτων
που εκμεταλλεύονται το πεδίο αυτό ε
γκληματικής δραστηριότητας.
γ. Η ανταλλαγή εμπειριών και η ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού.
δ. Η θέσπιση ενός πολυτομεακού
πλαισίου συνεργασίας και ανάπτυξης
των σχέσεων μεταξύ της Αστυνομίας
και των ενδιαφερομένων φορέων.
ε. Η εναρμόνιση των χρησιμοποιού
μενων πρακτικών με στόχο την αποτελε
σματικότερη αντιμετώπιση του είδους
της εγκληματικότητας.
στ. Η ενημέρωση του κοινού για την
αξία της προσπάθειας.
ζ. Η σύσφιγξη των σχέσεων και η βελ
τίωση της αστυνομικής συνεργασίας και
η . Η ενημέρωση των ευαίσθητων ο
μάδων για σεξουαλική εκμετάλλευση.
Επίσης, από τα αποτελέσματα του σε
μιναρίου θα καταρτισθεί με τη συνδρο
μή του Ι.ΣΤ.Α.ΜΕ. έντυπο υλικό για την
ενημέρωση διαφόρων κρατικών και άλ
λων φορέων καθώς και των ευαίσθητων
ομάδων σεξουαλικής εκμετάλλευσης, το
οποίο θα διανεμηθεί με μέριμνα του
Ι.ΣΤ.Α.ΜΕ.

Τα συυπεοόουατα
του Σευιναοίου
1. Η σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλί
κων περιλαμβάνει την παιδική πορνο
γραφία, την παιδική πορνεία και την πα
ράνομη διακίνηση (trafficking) παιδιών
με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους στην
πορνεία ή την πορνογραφία και τον σεξοτουρισμό.
2. Η σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλί
κων είναι ένα πρόβλημα διεθνών δια
στάσεων που απαντάται τόσο σε υπανά
πτυκτες και αναπτυσσόμενες χώρες όσο
και σε σύγχρονες πολιτισμένες κοινωνί
ες, που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει
αύξηση, αποτελώντας στίγμα για τους
πολιτισμένους λαούς.
3. Οι παράγοντες που οδηγούν άμεσα
ή έμμεσα στη σεξουαλική εκμετάλλευση
ανηλίκων είναι οι οικονομικές και κοι
νωνικές ανισότητες, οι ανεπαρκείς κοινωνικο-οικονομικές δομές, η έλλειψη
εκπαίδευσης, η αστική μετανάστευση, οι

δυσλειτουργικές οικογένειες η
έλλειψη ή ανεπάρκεια σχετικής
νομοθεσίας και νομικής υπο
στήριξης, η δραστηριοποίηση
στο χώρο ατόμων που κινού
νται με γνώμονα την αποκόμι
ση τεραστίων κερδών καθώς
και η χαλάρωση των ηθών της
κοινωνίας.
4.
Οι βασικές αρχές που πρέ
πει να διέπουν την αντιμετώπι
ση της σεξουαλικής εκμετάλ
λευσης ανηλίκων είναι οι εξής:
- Η προώθηση της ευημερίας
και των συμφερόντων του παι
διού και η υποβοήθηση της ψυ
χικής και πνευματικής του εξέ
λιξης ώστε να μπορέσει να ζήσει μια ζωή χωρίς βία και εκμε
τάλλευση.
- Να ακουστούν οι απόψεις και οι ε
μπειρίες των παιδιών.
- Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ
των κρατών σε εθνικό και διεθνές επίπε
δο για την αποτελεσματικότερη αντιμε
τώπιση της σεξουαλική εκμετάλλευσης.
- Η απαγόρευση της παιδικής πορνο
γραφίας, πορνείας και παράνομης διακί
νησης παιδιών (trafficking).
Ειδικότερα:
α. Να καθιερωθεί το αξιόποινο για τις
προαναφερθείσες πράξεις και δραστη
ριότητες και επιπλέον να επιβληθούν
ποινικές κυρώσεις σε πελάτες που δέχο
νται ή χρησιμοποιούν ανηλίκους.
β. Διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευ
σης - επιμόρφωσης των αρμοδίων (α
στυνομικών, δικαστικών, κοινωνικών
λειτουργών, ιατρών κ.λπ.) για την υπο
δοχή και αντιμετώπιση των θυμάτων κα
κοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευ
σης ανηλίκων.
γ. Δημιουργία - στελέχωση περισσο
τέρων κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας
κακοποιημένων ανηλίκων.
δ. Δημιουργία αστυνομικής υπηρεσί
ας για την διακρίβωση εγκλημάτων που
διαπράττονται στον κυβερνοχώρο.
ε. Δημιουργία on line σύνδεσης σε ευ

ρωπαϊκό επίπεδο για θέματα παιδικής
πορνογραφίας.
στ. Συστηματικός έλεγχος Internet Cafe και Portals.
ζ. Ενδυνάμωση της συνεργασίας σε ό
λα τα επίπεδα μέσω της ανταλλαγής
γνώσης, εμπειριών, κοινών δράσεων,
προγραμμάτων κ.λπ. για την καλύτερη
αντιμετώπιση τέτοιων κρουσμάτων.
η. Εισαγωγή του θεσμού των κινητών
κοινωνικών ομάδων («εργάτες του δρό
μου») για να αποτρέπουν τα παιδιά από
την πορνεία.
θ. Παροχή κινήτρων στους παραγω
γούς των Μ.Μ.Ε. για τη δημιουργία παι
δικών εκπαιδευτικών ζωνών.
ι. Επίσης, εκπαίδευση των παρουσιαστών της τηλεόρασης προκειμένου ευαι
σθητοποιηθούν στον τρόπο χειρισμού υ
ποθέσεων σεξουαλικής εκμετάλλευσης
ανηλίκων.
ια. Στελέχωση των αρμοδίων υπηρε
σιών με διεπιστημονικές επιτροπές.
ιβ. Δημιουργία διαπολιτισμικού προ
γράμματος πρόληψης σεξουαλικής εκ
μετάλλευσης ανηλίκων, προσαρμοσμέ
νου στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής
κοινωνίας, σε συνεργασία με εκπαιδευ
τικούς, συλλόγους γονέων και λοιπούς
κοινωνικούς φορείς.
□
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Από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Είναι γνωστό ότι, στη σύγχρονη εποχή, κυριαρχεί η πληροφορία. Οι
ραγδαίες εξελίξεις των νέων τεχνολογιών, σε παγκόσμιο επίπεδο
και σε διάφορους τομείς (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεπικοινω
νίες, μικροηλεκτρονική, γενετική), επέφεραν ριζικές αλλαγές στον
τρόπο ζωής του ανθρώπου. Η πρόοδος της Πληροφορικής έχει αλ
λάξει τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης των πλη
ροφοριών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι πολίτες αρχίζουν να
συνειδητοποιούν την απειλή, από τη μεγάλη διασπορά των μέσων
και την αλληλοσύνδεσή τους, ως και από τη συνεχώς αυξανόμενη,
ποσοτικό, συλλογή πληροφοριών, αλλά και την αυτόματη επεξεργα
σία προσωπικών πληροφοριών. Δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι οι
πολίτες, διεθνώς, βρίσκονται (ενόψει και της εφαρμογής της Συν
θήκης Σένγκεν) ενώπιον του κινδύνου της πλήρους πραγματοποίη
σης του μοντέλου του Κράτους, που ο Τζώρτζ Όργουελ οραματίστη
κε στο προφητικό του Βιβλίο «1984». Είναι φανερό, επομένως, ότι
η προστασία του ατόμου, από την πληροτου Υποστράτηγου

Ελλ. Αστυνομίας ε.α.

Κλέαρχου ΠΗΧΑ
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ταχύτητα των εξελίξεων οδηγεί,
αναπόδραστα, στο συμπέρασμα
ότι τα παραδοσιακά θεσμικά
πρότυπα και οι κλασικές διατά
ξεις, για την προστασία της προ
σωπικότητας, δεν επαρκούν για να αντιμε
τωπίσουν το πρόβλημα, ιδίως ενόψει και της
συνταγματικής επιταγής για την προστασί
α του ιδιωτικού βίου. Για το λόγο αυτόν,
κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή νέων, εκ
συγχρονισμένων ρυθμίσεων, ικανών να υ
ποδεχτούν κατάλληλα το φαινόμενο, αλλά
και να διασφαλίσουν το φιλελεύθερο και δικαιοκρατικό χαρακτήρα της τεχνολογικής
ανάπτυξης, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος
να καταστεί ο πολίτης αντικείμενο ηλε
κτρονικής χειραγώγησης.
Ενόψει της ανωτέρω αδήριτης πραγμα
τικότητας, θεσπίστηκαν, και στην Ελλάδα,
όπως και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης, ανάλογες ρυθμίσεις. Ψηφί
στηκε ο ν.2472/1997 «Προστασία του ατό
μου από την επεξεργασία δεδομένων προ
σωπικού χαρακτήρα» (Φ. Ε. Κ. 50/10-41997, τ. Α'), διατάξεις του οποίου τροπο
ποιήθηκαν με εκείνες του άρθρου 8 του
ν.2819/2000 (Φ. Ε. Κ.84/15-3-2000, τ. Α ' ).
Πρόκειται για ρυθμίσεις μέγιστης σημασί
ας και καθολικού ενδιαφέροντος.
Ενδιαφέρουν όλους, αρχές, κρατικούς
λειτουργούς, συλλογικούς φορείς, επαγγελματίες, πολίτες. Στα πλαίσια της μελέ-

Η

Ενδιαφέρουν όλους,
της αυτής, και ως εκ του ευλόγου ενδιαφέ
ροντος, επιχειρείται μια συνοπτική μεν,
αλλά περιεκτική αναφορά, στο σημαντικό
τατο αυτό ζήτημα, με την ανάδειξη της αιτιολογικής βάσης του, την περιγραφή ρυθ
μίσεων και ανάλυση εννοιών, την κριτική
και το σχολιασμό, όπου ενδείκνυται.

συλλογικούς φορείς,

Νοιιικιί Βάση και Ανανκαιότητο

επαγγελματίες,

Η προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα εντάσσεται σε ένα διεθνές θε
σμικό πλαίσιο. Από εικοσαετίας και πλέ
ον, στις τεχνολογικά προηγμένες κοινωνί
ες, διαπιστώνεται η ανάγκη όπως θεσπι
στούν κανόνες για την προστασία των δι
καιωμάτων των πολιτών, ιδιαίτερα δε, της
ιδιωτικής τους ζωής, από την αλόγιστη
συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, που
τους αφορούν.
Ιδιαίτερη νομική σημασία έχει, για την
Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη, η Ευρωπαϊκή
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(28-11-1950), που κυρώθηκε από την Ελ
λάδα, για δεύτερη φορά, αμέσως μετά τη
μεταπολίτευση, αλλά και η Διακήρυξη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθε
ριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
1989. Διακηρύσσεται και κατοχυρώνεται,
για κάθε πρόσωπο, ο σεβασμός της ιδιωτι
κής και οικογενειακής ζωής του, της υπό
ληψης, της κατοικίας, της αλληλογραφίας
και της ιδιωτικής επικοινωνίας.
Σε διεθνές επίπεδο, άξια ιδιαίτερης προ
σοχής είναι η λεπτομερής Οδηγία, του
1980, του Οργανισμού Οικονομικής Συ
νεργασίας και Ανάπτυξης (Ο. Ο. Σ. Α.)
«Για τις κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες
αναφέρονται στην προστασία της ιδιωτι
κής ζωής και στις διασυνοριακές ροές δε
δομένων προσωπικού χαρακτήρα». Επί
σης, η απόφαση 2450/1968 της Γενικής Συ
νέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Ε
θνών, που πραγματεύεται το θέμα των
προβλημάτων, τα οποία ανακύπτουν, σχε
τικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, από την
ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογί
ας και, ειδικότερα, από τη χρήση των ηλε
κτρονικών μέσων και τα όρια που πρέπει
να τεθούν, στη χρήση τους, μέσα σε μια δη
μοκρατική κοινωνία. Ακόμη, η Οικουμενι
κή Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Αν
θρώπου, του Ο. Η. Ε. (1948).
Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, εκδηλώθη
καν προσπάθειες για τη συλλογική αντι
μετώπιση του προβλήματος. Το πρώτο θε
μελιώδες, κοινό ευρωπαϊκό κείμενο, εί
ναι η Σύμβαση 108/28-1-1981 του Συμβου
λίου της Ευρώπης «Για την προστασία
των ατόμων από την αυτοματοποιημένη ε
πεξεργασία δεδομένων προσωπικού χα
ρακτήρα». Η Σύμβαση αυτή, που κυρώθη
κε με το ν.2068/1992, κωδικοποιεί, για

αρχές, κρατικούς
λειτουργούς,

πολίτες.

πρώτη φορά, τις αρχές, που διέπουν την
αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσω
πικών δεδομένων και θέτει τους όρους
και τους κανόνες για τη διασύνδεση αρ
χείων και τη διασυνοριακή ροή προσωπι
κών πληροφοριών.
Ιστορική αφετηρία, για την καθιέρωση
ενός θεσμικού ελέγχου προστασίας των
προσωπικών δεδομένων, υπήρξε η Σύμβα
ση Εφαρμογής της Συνθήκης του Σένγκεν,
η οποία κυρώθηκε με το ν.2514/1997. Η
Σύμβαση Σένγκεν θέσπισε, στο χώρο ε
φαρμογής της, ένα μηχανισμό προστασίας
του πολίτη έναντι της ηλεκτρονικής συλλο
γής, επεξεργασίας και διαβίβασης προσω
πικών δεδομένων, που τον αφορούν και
προορίζονται για σκοπούς της αστυνομι
κής δράσης. Ειδικότερα, πρόβλεψε ένα Σύ
στημα Πληροφοριών Σένγκεν, ως αντίβα
ρο της κατάργησης των διασυνοριακών ε
λέγχων στο χώρο αυτό. Η λειτουργία του
Συστήματος αυτού, τότε μόνον είναι δυνα
τή, όταν, στο Κράτος, στο οποίο μεταδίδε
ται, διασφαλίζεται ένα αντίστοιχο επίπεδο
προστασίας προσωπικών δεδομένων, με
την καθιέρωση ενός θεσμικού ελέγχου της
προστασίας αυτών των δεδομένων, το ο
ποίο θα είναι τουλάχιστον ίσο με εκείνο,
που απορρέει από τις αρχές της Σύμβασης
του Συμβουλίου της Ευρώπης, του 1981.
Πρόσφατο κοινό ευρωπαϊκό κείμενο
είναι η Οδηγία 95/46 της 24ης - 10 - 1995
«Για την προστασία των φυσικών προσώ
πων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύ
θερη κυκλοφορία των δεδομένων αυ
τών». Η Οδηγία αυτή αποσκοπεί στην
προσέγγιση και εναρμόνιση των Κρατών
- Μελών, ώστε να διασφαλίζεται η προ
στασία των προσώπων, αλλά και η ελεύ
θερη κυκλοφορία των δεδομένων για την
εγκαθίδρυση και λειτουργία της εσωτερι
κής αγοράς. Το άρθρο 32 της Οδηγίας
καθόριζε, στα Κράτη - Μέλη, τριετή προ
θεσμία, για συμμόρφωση ή προσαρμογή
στους κανόνες της, δηλαδή μέχρι τον Ο
κτώβριο του 1998.

Σε συνταγματικό επίπεδο, δεν υπάρχει
ειδική διάταξη, σχετική με την προστασία
προσωπικών δεδομένων από την ηλεκτρο
νική επεξεργασία τους. Το σχετικό κενό,
όμως, καλύπτεται, σχεδόν πλήρως, από τις
διατάξεις του Συντάγματος 1975/1986,
που προστατεύουν την ανθρώπινη αξιο
πρέπεια, την ελεύθερη ανάπτυξη της προ
σωπικότητας, τον ιδιωτικό και οικογενεια
κό βίο, αλλά και τα απόρρητα των αντα
ποκρίσεων, επιστολών και επικοινωνίας
(άρθρα 2 παρ. 1,5 παρ. 1,9 και 19 του Συ
ντάγματος).
Ενόψει της πραγματικότητας αυτής και
της επείγουσας ανάγκης, όπως ανταποκριθεί, στις συμβατικές και νομικές της υ
ποχρεώσεις, η Ελλάδα, ως και οι άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν υ
ποχρεωμένη να θεσπίσει νόμο, αναφορι
κά με την προστασία των δεδομένων προ
σωπικού χαρακτήρα. Έτσι εκδόθηκε και
ισχύει ο ν.2472/1997, όπως τροποποιήθη
κε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του
ν.2819/2000.

Αντικείμενο
Αντικείμενο του ν.2472/1997, είναι η θέ
σπιση των απαραίτητων προϋποθέσεων
και εγγυήσεων της θεμιτής και νόμιμης ε
πεξεργασίας δεδομένων, που αναφέρονται στην προσωπική ζωή του ατόμου.
Σκοπός αυτών των προϋποθέσεων και των
εγγυήσεων, είναι η προστασία της ιδιωτι
κής ζωής του ατόμου.

Ανάλυση Εννοιών
α. «Δεδοιιε'να Προσωπικού Χαρακτή
ρα»: Είναι οποιαδήποτε πληροφορία, που
αναφέρεται στο συγκεκριμένο φυσικό
πρόσωπο (υποκείμενο δεδομένων), του ο
ποίου τη διασφάλιση της προσωπικής ζω
ής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων εγγυάται ο νόμος. Διευκρινίζεται ότι τα στα
τιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία,
δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα, διότι από τα στοιχεία αυτά
δεν μπορούν να προσδιοριστούν συγκε
κριμένα φυσικά πρόσωπα, ούτε να επηρε
αστεί η προσωπική τους ζωή. Αυτές οι
πληροφορίες αποτελούν τα «απλά δεδομέ
να προσωπικού χαρακτήρα».
β, «Ευαίσθητα Δεδοιιένα»; Είναι τα
δεδομένα, που αφορούν τη φυλετική ή ε
θνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήμα
τα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πε
ποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση, σωμα
τείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υ
γεία, την κοινωνική πρόνοια και την ερω
τική ζωή, καθώς και τα σχετικά με ποινι
κές διώξεις ή καταδίκες. Τα δεδομένα αυ
τά συγκροτούν τον «σκληρό πυρήνα» της
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΟΥ. ΑΤΟΜΟΥ
Μ
η. «Εκτελών την Επεξεργασία»: Είναι
;«), όπως αυτός
οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδομένα
καθορίζεται από
ποοοψπικού χαρακτήρα, για λογαριασμό
_______ » u
υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως φυσικό ή
πρακτική. ιΗ διάΛρισηι ταξύ «απλών»
νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσί
κι α «ι υωσΟητων» δεδυ ων, αποβλέπει
στην- αυξημένη προσττπτ των ευαίσθηα ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός.
θ. «Τοίτοο>: Είναι κάθε φυσικό ή νομι
αιρετικής σημασίας
πον, λόγω και της εςαιρ
κό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, ή
«υιών για τον κάθε άνθρωπο. ■
οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, εκτός αν. «Υποκείμενο των Δεδοιιένων»: Είναι το φι^κ^πρόσωπο, στο οποίο αναφέ- _πό το υποκείμενο των δεδομένων, τον υ
πεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα,
ρονταιι|ώεδομέν^(^ι τουοποίουτ^υπου είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργά
τότητα είναι γνίΛκίι ή μπορείΛκΛςακριζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτή
εί, δηλαδή ιριορε&απροσδιοριστεί αρα, εφόσον ενεργούν υπό την άμεση εποή εμμέσως, ιδϊυις' Μσει αριθμού
πτεία ή για λογαριασμό του υπεύθυνου ε
ή βάσει ενόςίρτερισσοτέρων
πεξεργασίας.
νων στοιχείων, που χαρακτηρίι. «Αποδέκτηο: Είναι το φυσικό ή νομι
την υπόστασή του, από άποψη φυσι
κό πρόσωπο, ή δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή
κή, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτι
οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, στον ο
στική, πολιτική ή κοινωνική.
ποίο ανακοινώνονται ή μεταδίδονται τα
δ. «Επε£εονασία Δεδομένων Προσωπι
δεδομένα, ανεξαρτήτως, αν πρόκειται για
κού Χαοακτηοα» ί«Επε£εογασία»1: Είναι
τρίτον ή όχι.
κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγ
ια. «Συγκατάθεση» του Υποκειμένου
ματοποιείται, από το Δημόσιο ή από νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δι των Δεδομένων: Είναι κάθε ελεύθερη,
ρητή και ειδική δήλωση βούλησης, που εκ
καίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρό
φράζεται με τρόπο σαφή και πλήρη επί
σωπο, με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποι
γνωση, και με την οποία το υποκείμενο
ημένων μεθόδων, και εφαρμόζονται σε δε
των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενη
δομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η
μερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντι
συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η
κείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προ
διατήρηση ή αποθήκευση, διάδοση ή κάθε
σωπικού χαρακτήρα, που το αφορούν. Η
άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο
ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφό
συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση
(κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή.
ρηση, τουλάχιστον για το σκοπό της επε
ξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες
ε. «Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού
δεδομένων, που αφορά η επεξεργασία,
Χαρακτήρα» («Αρχείο»): Είναι σύνολο
τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδε
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα ο
κτών των δεδομένων προσωπικού χαρα
ποία αποτελούν ή μπορεί να αποτελέσουν
κτήρα, καθώς και το όνομα, την επωνυμί
αντικείμενο επεξεργασίας, και τα οποία
α και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επε
τηρούνται από το Δημόσιο ή από νομικό
ξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου
πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού
του. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακλη
δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό
θεί, οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό απο
πρόσωπο.
τέλεσμα.
σι. «Διασύνδεση»: Είναι μορφή επεξερ
ιβ. «Αονή»: Είναι η Αρχή Προστα
γασίας, που συνίσταται στη δυνατότητα συσίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα
σχέτισης των δεδομένων ενός αρχείου με
κτήρα.
δεδομένα αρχείου ή αρχείων, που τηρούνται
από άλλον ή άλλους υπεύθυνους επεξεργα
Πεδίο Eipopuoync
σίας ή που τηρούνται από τον ίδιο υπεύθυνο
Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην ολική
επεξεργασίας για άλλο σκοπό.
ή μερική αυτοματοποιημένη επεξεργασί
ζ. «Υπεύθυνοί Επεξεργασία;»: Είναι
α, ως και στη μη αυτοματοποιημένη επε
εκείνος, που καθορίζει το σκοπό και τον
ξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρα
τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προ
κτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρό
σωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομι
κειται να περιληφθούν σε αρχείο. Δεν ε
κό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή
φαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομέ
οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. Όταν ο
νων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία
σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας κα
πραγματοποιείται, από φυσικό πρόσωπο,
θορίζονται με διατάξεις νόμου ή κανονι
για την άσκηση δραστηριοτήτων αποκλει
στικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού δι
στικά προσωπικών ή οικιακών, όπως εί
καίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ει
ναι, π. χ., η τήρηση αρχείου αλληλογραφί
δικά κριτήρια, βάσει των οποίων γίνεται η
ας ή οικιακών εξόδων. Οι ρυθμίσεις ε
επιλογή του, καθορίζονται αντίστοιχα από
το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο.
φαρμόζονται, σε κάθε επεξεργασία δεδο-

90

Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2001

μενών προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον
αυτή εκτελείται:
Από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία, εγκατεστημένο στην
Ελληνική Επικράτεια ή σε τόπο, όπου, βά
σει του δημοσίου διεθνούς δικαίου, εφαρμό
ζεται το Ελληνικό Δίκαιο.
Από υπεύθυνο επεξεργασίας, μη εγκα
τεστημένο στην Ελληνική Επικράτεια ή
σε τόπο, όπου εφαρμόζεται το Ελληνικό
Δίκαιο, όταν η επεξεργασία αφορά υπο
κείμενα εγκατεστημένα στην Ελληνική Ε
πικράτεια. Στην περίπτωση αυτή, ο υπεύ
θυνος επεξεργασίας οφείλει να υποδείξει,
με γραπτή δήλωσή του, προς την Αρχή,
εκπρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελληνι
κή Επικράτεια, ο οποίος υποκαθίσταται
στα δικαιώματα και υποχρεώσεις του υ
πεύθυνου, χωρίς ο τελευταίος αυτός να α
παλλάσσεται από τυχόν ιδιαίτερη ευθύνη
του. Το αυτό ισχύει και όταν ο υπεύθυνος
επεξεργασίας καλύπτεται από ετεροδικί
α, ασυλία ή άλλο λόγο, που κωλύει την
ποινική δίωξη.
Από υπεύθυνο επεξεργασίας, που δεν εί
ναι εγκατεστημένος στην επικράτεια Κρά
τους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά τρίτης χώρας, και για τους σκοπούς
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα προσφεύγει σε μέσα, αυτομα
τοποιημένα ή όχι, ευρισκόμενα στην Ελλη
νική Επικράτεια, εκτός εάν τα μέσα αυτά
χρησιμοποιούνται μόνο με σκοπό τη διέ
λευση από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή, ο
υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να υπο
δείξει, με γραπτή δήλωσή του, προς την
Αρχή, εκπρόσωπο εγκατεστημένο στην
Ελληνική Επικράτεια, ο οποίος υποκαθί
σταται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις
του υπευθύνου, χωρίς ο τελευταίος αυτός
να απαλλάσσεται από τυχόν ιδιαίτερη ευ
θύνη του. Το αυτό ισχύει και όταν ο υπεύ
θυνος επεξεργασίας καλύπτεται από ετε
ροδικία, ασυλία ή άλλο λόγο που κωλύει
την ποινική δίωξη.

Χαρακτηριστικό Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας,
πρέπει:
Να συλλέγονται, κατά τρόπο θεμιτό
και νόμιμο, για καθορισμένους, σαφείς
και νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται
θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει
των σκοπών αυτών.
Να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι πε
ρισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται
ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας.
Να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζε
ται, να υποβάλλονται σε ενημέρωση.
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α διατηρούνται σε μορφή, που να επιπει ταν^ιροσδιοφισμό της ταυτότητας
ν υποΛε%έ*«ν το|ς, ΓμΛνσ-κατά -τη
ρκεια Μς περίοδοί’, ίου απαιτείται,
κατά
)^·ρ·(|ρΛ ρ|(ή για την πραγτης συλλογής
ματόποίηση των
τους και της επεξεργασίας τους. Μετά-την
παρέλευση της περιόδου αυτής, η Αρ
μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή της
επιτρέπε^^διατήρηοη δεδομένων
σωπικοι^αρακτήβ^ια ιστορικούς
στημονικούς ή ακχτιστικούς α»
ον κρίνει
;αι, σε κάθε συατα των
_______
Η τήρηση
ης αυτής βαρύνει τον υπεύεπεξεργασίας.
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που έ
χουν συλλεγεί ή υφίστανται επεξεργασία, κα
τά παράβαση των προηγουμένων, καταστρέφονται με ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασί
ας. Η Αρχή, εάν εξακρίβωσα, αυτεπαγγέλτως ή μετά από σχετική καταγγελία, παράβα
ση των ως άνω όρων, επιβάλλει τη διακοπή
της συλλογής ή της επεξεργασίας και την κα
ταστροφή των δεδομένων προσωπικού χα
ρακτήρα, που έχουν ήδη συλλεγεί ή τύχα επε
ξεργασίας.

Προϋποθεσεκ; ΕπεΕεονασκκ
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον, όταν το υ
ποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη
συγκατάθεσή του. Κατεξαίρεση, επιτρέπε
ται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατά
θεση, όταν:
Η επεξεργασία είναι αναγκαία, για την
εκτέλεση σύμβασης, στην οποία συμβαλ
λόμενο μέρος είναι υποκείμενο δεδομένων
ή για τη λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήσεως
του υποκειμένου κατά το προσυμβατικό
στάδιο.
Η επεξεργασία είναι αναγκαία, για την
εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου
επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το
νόμο.
Η επεξεργασία είναι αναγκαία, για τη
διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υπο
κειμένου, εάν αυτό τελεί σε φυσική ή νομι
κή αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή
του.
Η επεξεργασία είναι αναγκαία, για την
εκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος ή
έργου που εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας
εξουσίας και εκτελείται από δημόσια αρχή
ή έχει ανατεθεί από αυτή, είτε στον υπεύ
θυνο επεξεργασίας, είτε σε τρίτο, στον ο
ποίο γνωστοποιούνται τα δεδομένα.
Η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαί
α, για την ικανοποίηση του έννομου συμ
φέροντος, που επιδιώκει ο υπεύθυνος επε
ξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι, στους ο
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ποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα και υ
πό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς
των^καιωμάτων και συμφερόντων των
προσώπων, στα οποία αναφέρονται τα δε
δομένα και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ε
λευθερίες αυτών.
Η Αρχή μπορεί να εκδίδει ειδικούς κανό
νες επεξεργασίας, για τις πλέον συνήθεις
κατηγορίες επεξεργασιών και αρχείων, οι
_βποίες προφανώς δεν θίγουν τα δικαιώμα
τα και τις ελευθερίες των προσώπων, στα
οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Οι κατη
γορίες αυτές προσδιορίζονται με κανονι
σμούς, που καταρτίζει η Αρχή και κυρώνο
νται με προεδρικά διατάγματα.

Γνωστοποίηση
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως, στην Αρ
χή, τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή
την έναρξη της επεξεργασίας. Με τη γνω
στοποίηση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας
πρέπει, απαραιτήτως, να δηλώνει:
Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία ή
τον τίτλο του και τη διεύθυνσή του. Εάν ο
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν είναι εγκατε
στημένος, στην Ελληνική Επικράτεια ή σε
τόπο, όπου εφαρμόζεται το Ελληνικό Δί
καιο, θα πρέπει επιπροσθέτως να δηλώνε
ται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή ο τί
τλος και η διεύθυνση του εκπροσώπου του
στην Ελλάδα.
Τη διεύθυνση, όπου είναι εγκατεστημέ
νο το αρχείο ή ο κύριος εξοπλισμός, που υ
ποστηρίζει την επεξεργασία.
Την περιγραφή του σκοπού της επεξερ
γασίας των δεδομένων προσωπικού χαρα
κτήρα, που περιέχονται ή πρόκειται να περιληφθούν στο αρχείο.
Το είδος των δεδομένων προσωπικού χα
ρακτήρα, που υφίστανται ή πρόκειται να υποστούν επεξεργασία ή περιέχονται ή πρό
κειται να περιληφθούν στο αρχείο.
Το χρονικό διάστημα, για το οποίο προτίθεται να εκτελεί την επεξεργασία ή να
διατηρήσει το αρχείο.
Τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες απο
δεκτών, στους οποίους ανακοινώνει ή εν
δέχεται να ανακοινώνει τα δεδομένα προ
σωπικού χαρακτήρα.
Τις ενδεχόμενες διαβιβάσεις και το σκο
πό της διαβίβασης δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστή
ματος και των μέτρων ασφαλείας του αρ
χείου ή της επεξεργασίας.
Τα ως άνω στοιχεία, καταχωρίζονται
στο Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών,
που τηρεί η Αρχή. Κάθε μεταβολή των
στοιχείων αυτών πρέπει να γνωστοποιεί
ται, εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση, α
πό τον υπεύθυνο, στην Αρχή.
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ΕπεΕεονασία
Ευαίσθητων Δεδουένων
Απαγορεύεται η συλλογή και η επεξερ
γασία ευαίσθητων δεδομένων. Κατεξαί
ρεση, επιτρέπεται η συλλογή και η επεξερ
γασία ευαίσθητων δεδομένων, ως και η ί
δρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, ύ
στερα από άδεια της Αρχής, όταν συντρέ
χουν, μία ή περισσότερες, από τις ακόλου
θες προϋποθέσεις:
Το υποκείμενο έδωσε τη γραπτή συ
γκατάθεσή του, εκτός εάν η συγκατάθεση
έχει αποσπασθεί με τρόπο, που αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη, ή νόμος ο
ρίζει ότι η συγκατάθεση δεν αίρει την α
παγόρευση.
Η επεξεργασία αφορά θέματα υγείας
και εκτελείται από πρόσωπο, που ασχολείται κατ... επάγγελμα με την παροχή υπηρε
σιών υγείας και υπόκειται σε καθήκον εχε
μύθειας ή σε συναφείς κώδικες δεοντολο
γίας, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία είναι
απαραίτητη για την ιατρική πρόληψη, διά
γνωση, περίθαλψη ή τη διαχείριση υπηρε
σιών υγείας.
Η επεξεργασία είναι απαραίτητη, για
την εξυπηρέτηση των αναγκών της εθνι
κής ασφάλειας, καθώς επίσης και για την
εξυπηρέτηση των αναγκών της εγκληματολογικής ή σωφρονιστικής πολιτικής, ό
ταν εκτελείται από δημόσια αρχή και α
φορά τη διακρίβωση εγκλημάτων, ποινι
κές καταδίκες και μέτρα ασφαλείας.
Η επεξεργασία πραγματοποιείται, για ε
ρευνητικούς και επιστημονικούς αποκλει
στικά σκοπούς, και υπό τον όρο ότι τηρεί
ται η ανωνυμία και λαμβάνονται όλα τα α
παραίτητα μέτρα, για την προστασία των
δικαιωμάτων των προσώπων, στα οποία
αναφέρονται.
Η επεξεργασία αφορά δεδομένα δημο
σίων προσώπων, εφόσον αυτά συνδέονται
με την άσκηση δημοσίου λειτουργήματος ή
τη διαχείριση συμφερόντων τρίτων, και
πραγματοποιείται αποκλειστικά για την ά
σκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλμα
τος. Η άδεια της αρχής χορηγείται, μόνο ε
φόσον η επεξεργασία είναι απολύτως α
ναγκαία, για την εξασφάλιση του δικαιώ
ματος πληροφόρησης, επί θεμάτων δημο
σίου ενδιαφέροντος, καθώς και στο πλαί
σιο καλλιτεχνικής έκφρασης και εφόσον
δεν παραβιάζεται το δικαίωμα προστασί
ας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.
Η Αρχή χορηγεί άδεια συλλογής και ε
πεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων, κα
θώς και άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας
σχετικού αρχείου, ύστερα από αίτηση του
υπεύθυνου επεξεργασίας. Εφόσον η Αρχή
διαπιστώσει ότι πραγματοποιείται επεξερ-
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a ευαίσθητων δεδομένων, η γνωστοηση αρχρίσυ επεχ'ει θέση αιτήσεως για
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καιώματος ιδιωτικής 3 |ή £ των υποκειμέ
νων ή τρίτων. Πρινχφηγήσει την άβειβτη
Αρχή, καλεί σε ακρόαση, τον υπεύθυνο ε
πεξεργασίας ή.τον εκπρόσωπό του και
εκτελού^^ιιν επεξεργασία.
Η άδ^εκδίδετ«(^ια ορισμένο
ανάλογα με το m m o της επι
Μπορεί να ανανεωθ&ύστερα από αίτηση
του υπεύθτινοΒίΕπεξερί'ΐα^ις. Αντίγραφο
της άδεια^καταχωρίζεται στο Μητρώο Αδιατηρεί η Αρχή. Κάθε μεταβοτων στοιχείων της άδειας γνωστοποιεί
ται, χωρίς καθυστέρηση, στην Αρχή. Κά
θε άλλη μεταβολή, πλην της διεύθυνσης
του υπεύθυνου ή του εκπροσώπου του, συ
νεπάγεται την έκδοση νέας άδειας, εφό
σον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Η άδεια περιέχει απαραιτήτως τα εξής:
Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία ή
τον τίτλο, καθώς και τη διεύθυνση του υ
πεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκ
προσώπου του.
Τη διεύθυνση, όπου είναι εγκατεστημέ
νο το αρχείο.
Το είδος των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, που επιτρέπεται να περιληφθούν στο αρχείο.
Το χρονικό διάστημα για το οποίο χο
ρηγείται η άδεια.
Τους τυχόν όρους και προϋποθέσεις,
που έχει επιβάλει η Αρχή, για την ίδρυση
και λειτουργία του αρχείου.
Την υποχρέωση γνωστοποίησής του ή
των αποδεκτών, ευθύς ως εξατομικευ-

Απαλλανή Υποχρέωσης
Γνωστοποίησης
και ArtUinc Αδειας
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας απαλλάσσε
ται, από την υποχρέωση γνωστοποίησης
και από την υποχρέωση λήψης άδειας, ό
ταν:
Η επεξεργασία πραγματοποιείται απο
κλειστικά για σκοπούς, που συνδέονται ά
μεσα με την σχέση εργασίας ή έργου και
είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υπο
χρέωσης, που επιβάλλει ο νόμος, ή για την
εκτέλεση της σύμβασης και το υποκείμενο
έχει προηγουμένως ενημερωθεί.
Η επεξεργασία αφορά πελάτες ή προ
μηθευτές, εφόσον τα δεδομένα δεν διαβι
βάζονται, ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους.
Διευκρινίζεται ότι τα δικαστήρια και οι δη
μόσιες αρχές δεν λογίζονται, ως τρίτοι, ε-
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φόσον τη διαβίβαση ή κοινοποίηση επιβάλ
λει νόμος ή δικαστική απόφαση. Δεν απαλλάσββγται, από την υποχρέωση γνωστο
ποίησης, οι ασφαλιστικές εταιρίες, για ό
λους τους κλάδους ασφάλισης, οι φαρμα
κευτικές εταιρίες, οι εταιρίες εμπορίας
πληροφοριών και τα χρηματοπιστωτικά
νομικά πρόσωπα, όπως οι τράπεζες και οι
ΐες έκδοσης πιστωτικών καρτών.
Η επεξεργασία γίνεται από σωματεία, ε
ταιρίες, ενώσεις προσώπων και πολιτικά
κόμματα και αφορά δεδομένα των μελών ή
εταιριών τους, εφόσον αυτοί έχουν δώσει
τη συγκατάθεσή τους και τα δεδομένα δεν
διαβιβάζονται, ούτε κοινοποιούνται σε
τρίτους. Δεν λογίζονται, ως τρίτοι, τα μέ
λη ή εταίροι, εφόσον η διαβίβαση γίνεται,
προς αυτούς, για τους σκοπούς των νομι
κών αυτών προσώπων ή ενώσεων, ούτε τα
δικαστήρια και οι δημόσιες αρχές, εφόσον
τη διαβίβαση επιβάλλει νόμος ή δικαστική
απόφαση.
Η επεξεργασία γίνεται από ιατρούς ή
άλλα πρόσωπα, που παρέχουν υπηρεσίες
υγείας και αφορά ιατρικά δεδομένα, εφό
σον ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεσμεύε
ται από το ιατρικό απόρρητο ή άλλο α
πόρρητο, που προβλέπει ο νόμος ή κώδι
κας δεοντολογίας και τα δεδομένα δεν
διαβιβάζονται, ούτε κοινοποιούνται σε
τρίτους. Τα δικαστήρια και οι δημόσιες
αρχές δεν λογίζονται, ως τρίτοι, εφόσον
τη διαβίβαση ή κοινοποίηση επιβάλλει νό
μος ή δικαστική απόφαση. Δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση αυτή της απαλλαγής, τα
νομικά πρόσωπα ή οργανισμοί, που πα
ρέχουν υπηρεσίες υγείας, όπως κλινικές,
νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα απο
θεραπείας και αποτοξίνωσης, ασφαλιστι
κά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρίες, ως
και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομέ
νων προσωπικού χαρακτήρα, όταν η επε
ξεργασία διεξάγεται στο πλαίσιο προ
γραμμάτων τηλεϊατρικής ή παροχής ια
τρικών υπηρεσιών διαμέσου δικτύου.
Η επεξεργασία γίνεται από δικηγόρους,
συμβολαιογράφους, άμισθους υποθηκοφύ
λακες και δικαστικούς επιμελητές και α
φορά την παροχή νομικών υπηρεσιών,
προς πελάτες τους, εφόσον ο υπεύθυνος ε
πεξεργασίας δεσμεύεται από υποχρέωση
απορρήτου, που προβλέπει νόμος και τα
δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινο
ποιούνται σε τρίτους, εκτός από τις περι
πτώσεις, που αυτό είναι αναγκαίο και συν
δέεται άμεσα με την εκπλήρωση εντολής
του πελάτη.
Σημειώνεται ότι, και σε όλες τις ως άνω πε
ριπτώσεις, ο υπεύθυνος επεξεργασίας υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις, που προβλέ
πει ο ν.2472/1997, και υποχρεούται να συμ
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μορφώνεται με ειδικούς κανόνες επεξεργασί
ας, που η Αρχή εκδίδει.

Διασύνδεση Α ο ϊείω ν
Διασύνδεση αρχείων επιτρέπεται υπό ό
ρους. Κάθε διασύνδεση γνωστοποιείται
στην Αρχή. Εάν, όμως, ένα τουλάχιστον
από τα αρχεία, που πρόκειται να διασυνδεθούν, περιέχει ευαίσθητα δεδομένα ή αν η
διασύνδεση έχει ως συνέπεια την αποκά
λυψη ευαίσθητων δεδομένων ή αν για την
πραγματοποίηση της διασύνδεσης, πρόκει
ται να γίνει χρήση ενιαίου κωδικού αριθ
μού, η διασύνδεση επιτρέπεται μόνο ύστε
ρα από προηγούμενη άδεια της Αρχής.
Στην άδεια διασύνδεσης περιέχονται απαραιτήτως:
Ο σκοπός για τον οποίο η διασύνδεση
θεωρείται αναγκαία.
Το είδος των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, που αφορά η διασύνδεση.
Το χρονικό διάστημα για το οποίο επι
τρέπεται η διασύνδεση.
Οι τυχόν όροι και προϋποθέσεις, για
την αποτελεσματικότερη προστασία των
δικαιωμάτων και ελευθεριών, και ιδίως του
δικαιώματος ιδιωτικής ζωής των υποκειμέ
νων ή τρίτων.

Διασυνοριακή Ροή
Δεδοιιένων Προσωπικού
Χαρακτήρα
Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Έ 
νωσης, είναι ελεύθερη. Η διαβίβαση, προς
χώρα, που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Έ 
νωση, δεδομένων προσωπικού χαρακτή
ρα, τα οποία έχουν υποστεί ή πρόκειται να
υποστούν επεξεργασία, μετά τη διαβίβασή
τους, επιτρέπεται ύστερα από άδεια της
Αρχής. Η Αρχή παρέχει την άδεια μόνον,
εάν κρίνει ότι η εν λόγω χώρα εξασφαλίζει
ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας. Προς
τούτο, λαμβάνει υπόψη, ιδίως, τη φύση των
δεδομένων, τους σκοπούς και τη διάρκεια
της επεξεργασίας, τους σχετικούς γενι
κούς και ειδικούς κανόνες δικαίου, τους
κώδικες δεοντολογίας, τα μέτρα ασφαλεί
ας για την προστασία δεδομένων προσω
πικού χαρακτήρα, καθώς και το επίπεδο
προστασίας των χωρών προέλευσης, διέ
λευσης και τελικού προορισμού των δεδο
μένων.
Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, προς χώρα, που δεν ανήκει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία δεν
εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προ
στασίας, επιτρέπεται, κατεξαίρεση, με ά-
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Υπάρχει ένα κατάστημα που σας
καλύπτει απόλυτα και σας παραδίδει

αμέσως, έτοιμες στολές και παραγγελία,
εξαρτήσεις και αξεσουάρ.
*
*
*
*
*
*

ΕΑΑηνικής Αστυνομίας
Αεροπορίας
Στρατού Ξηρός
Εμπορικού και Πολεμικού Ναυτικού
Λιμενικού Σώματος
Πυροσβεστικού Σώματος

- Στολές
η χωρίς
- Πουκάμισα
δικόσος Υφοομα
- Παντελόνια
- Πηλίκια
- Παπούτσια
- Ζώνες
- Σήματα και δακρίτικα
- Παράσημα όλων των
σωμάτων

- Ειδικός εξοπλισμός
- Θήκες όπλων χαμηλής,
υψηλής μασχάλης
- Χειροπέδες όλων των τύπων
-Γκλομπς .
- Αλεξίσφερο, γιλέκο
- Είδη επιβίωσης
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Αν φέτος το χειμώνα σκέπτεστε
να φορέσετε δερμάτινα ή να επιδιορθώσετε
το παλιό αγαπημένο σας μπουφάν
επισκεφθείτε το εργαστήριό μας.
Ειδικές τιμές για τους Αστυνομικούς
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στις καλύτερες τιμές
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Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας, ο υ
της Αρχής, εφόσον συντρέχει μία ή
πεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να επιλέγει
ρισσότερες από τις κατωτέρω προϋπο
πρόοφπα, με αντίστοιχα επαγγελματικά
θέσεις:
προσόντα, που παρέχουν επαρκείς εγγυή
Το υπο)|
ιένων έδωσε τη
σεις, από πλευράς τεχνικών γνώσεων και
διαβίβαση, ε
προσωπικής
ακεραιότητας, για την τήρηση
κτός εάν η συγκατάθ^ίή έ^ει αποσπασθεί,
του απορρήτου.
με τρόπο, που αντίκειται στο νόμο ήΤα
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να
χρηστά ήθη.
Η διαβίβαση είναι απαραίτητη: 1) για τη
λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά
1*
*»
______ ____ λ ___ ______ _____ .
r c w i u n iμέτρα,
ic - r n r # μ
ιπ τ η ν η fxm ri \ c ι
ο ν ιι δε
για
την ασφάλεια ττων
διασφάλ|·ρξωτικού
συμφέροντος τ°υ υ“ -τεχνικά
δομένων και την προστασία τους από τυ
ποκειμέ^Τ των δβΙ^κένων, εφόσο^ριττό
χαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώ
τελεί σε φυσική #νιρκή αδυναμίαν» δώ
λεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή
σει τη συγκατάθεσή τψϊ, ή 2) για τη συνοπρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης
μολόγηση καμεκτέλεση σύ|^ασης, μεταξύ
αυτού και του υπεύθυνου επεξεργασίας ή επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα πρέπει να
εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας, ανά
ρτπί^του υπεύθυνου επεξεργασίας και
λογο προς τους κινδύνους, που συνεπάγε
η*του, προς το συμφέρον του υποκειμέ
ται η επεξεργασία και η φύση των δεδομέ
νου των δεδομένων, εφόσον το υποκείμενο
νων, που είναι αντικείμενο της επεξεργα
τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώ
σίας. Η Αρχή παρέχει, εκάστοτε, οδηγίες
σει τη συγκατάθεσή του, ή 3) για την εκτέ
για το βαθμό ασφάλειας των δεδομένων,
λεση προσυμβατικών μέτρων που έχουν
καθώς και για τα μέτρα προστασίας, που
ληφθεί κατ... αίτηση του υποκειμένου των
είναι αναγκαίο να λαμβάνονται, για κάθε
δεδομένων.
κατηγορία δεδομένων, ενόψει και των τε
Η διαβίβαση είναι απαραίτητη, για την α
χνολογικών εξελίξεων.
ντιμετώπιση εξαιρετικής ανάγκης και τη δια
Αν η επεξεργασία διεξάγεται, για λογα
φύλαξη υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος,
ριασμό του υπεύθυνου, από πρόσωπο μη ειδίως για την εκτέλεση συμβάσεων συνεργα
ξαρτώμενο από αυτόν, η σχετική ανάθεση
σίας με δημόσιες αρχές της άλλης χώρας, ε
γίνεται υποχρεωτικά εγγράφως. Η ανάθε
φόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει ε
ση προβλέπει, υποχρεωτικά, ότι ο ενεργών
παρκείς εγγυήσεις για την προστασία της ι
την επεξεργασία τη διεξάγει, μόνο κατ... ε
διωτικής ζωής και των θεμελιωδών ελευθε
ντολή του υπεύθυνου και ότι οι λοιπές υ
ριών και την άσκηση των σχετικών δικαιω
ποχρεώσεις βαρύνουν αναλόγως και αυ
μάτων.
τόν.
Η διαβίβαση είναι αναγκαία για την α
ναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώ
ματος ενώπιον του δικαστηρίου.
Δικαίωοο Ενημέρω σή
Η μετάδοση πραγματοποιείται από δη
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κα
μόσιο μητρώο, το οποίο, κατά το νόμο,
τά το στάδιο της συλλογής δεδομένων
προορίζεται για την παροχή πληροφο
προσωπικού χαρακτήρα, να ενημερώνει,
ριών, στο κοινό, και είναι προσιτό στο κοι
με τρόπο πρόσφορο και σαφή, το υποκεί
νό ή σε κάθε πρόσωπο, που αποδεικνύει
μενο, για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:
έννομο συμφέρον, εφόσον, στη συγκεκρι
Την ταυτότητά του και την ταυτότητα
μένη περίπτωση, πληρούνται οι νόμιμες
προϋποθέσεις για την πρόσβαση στο μη
του τυχόν εκπροσώπου του.
τρώο.
Το σκοπό της επεξεργασίας.
Στις προηγούμενες περιπτώσεις, η Αρχή
Τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες απο
ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
δεκτών των δεδομένων.
τις αντίστοιχες Αρχές των άλλων Κρατών
Την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβα
- Μελών, όταν θεωρεί ότι μια χώρα δεν ε
σης.
ξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προ
Εάν, για τη συλλογή των δεδομένων
στασίας.
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επε
ξεργασίας ζητεί τη συνδρομή του υποκει
Απόοοητο κοι Ασφάλεια
μένου, οφείλει να το ενημερώνει, ειδικώς
Ene&pvaoioc
και εγγράφως, για τα ως άνω στοιχεία, ως
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπι
και για τα δικαιώματά του. Με την ενημέ
κού χαρακτήρα είναι απόρρητη. Διεξάγε
ρωση αυτή ο υπεύθυνος επεξεργασίας
ται αποκλειστικά και μόνο, από πρόσω
γνωστοποιεί, στο υποκείμενο, εάν υποχρεπα, που τελούν υπό τον έλεγχο του υ
ούται ή όχι να παράσχει τη συνδρομή του,
πεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούβάσει ποιων διατάξεων, ως και για τις τυ
ντος την επεξεργασία και μόνο κατ’ ε
χόν συνέπειες της άρνησής του. Εάν τα δε
ντολή του.
δομένα ανακοινώνονται, σε τρίτους, το υ
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ποκείμενο ενημερώνεται, για την ανακοί
νωση, πριν από αυτούς. Με απόφαση της
Αρχής, ύστερα από αίτηση του υπεύθυνου
επεξεργασίας, η υποχρέωση ενημέρωσης,
μπορεί να αρθεί, ολικά ή μερικά, εφόσον
η συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρα
κτήρα γίνεται για λόγους εθνικής ασφα
λείας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σο
βαρών εγκλημάτων. Με την επιφύλαξη
των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρη
σης, η υποχρέωση ενημέρωσης δεν υφίσταται, όταν η συλλογή γίνεται αποκλει
στικά για δημοσιογραφικούς σκοπούς και
αφορά δημόσια πρόσωπα.

Δικαίωοο Πρόσβασης
Καθένας έχει δικαίωμα να γνωρίζει, ε
άν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
που τον αφορούν, αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Προς
τούτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υ
ποχρέωση να του απαντήσει εγγράφως.
Το δικαίωμα πρόσβασης μπορεί να α
σκείται, από το υποκείμενο των δεδομέ
νων, και με τη συνδρομή ειδικού. Το υπο
κείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να
ζητεί και να λαμβάνει, από τον υπεύθυνο ε
πεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση, και κα
τά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις εξής πλη
ροφορίες:
Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρα
κτήρα, που το αφορούν, καθώς και την
προέλευσή τους.
Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους
αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών.
Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το
χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ε
νημέρωση ή πληροφόρησή του.
Τη λογική της αυτοματοποιημένης επε
ξεργασίας.
Με απόφαση της Αρχής, ύστερα από
αίτηση του υπεύθυνου επεξεργασίας, η
υποχρέωση πληροφόρησης, μπορεί να
αρθεί, ολικά ή μερικά, εφόσον η επεξερ
γασία δεδομένων προσωπικού χαρακτή
ρα γίνεται για λόγους εθνικής ασφάλειας
ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών
εγκλημάτων. Στην περίπτωση αυτή, ο
Πρόεδρος της Αρχής ή ο αναπληρωτής
του προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ε
νέργειες και έχει ελεύθερη πρόσβαση
στο αρχείο.
Δεδομένα, που αφορούν την υγεία, γνω
στοποιούνται, στο υποκείμενο, διαμέσου
ιατρού.

Δικαίωοο Αντίρρησης
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δι
καίωμα να προβάλλει, οποτεδήποτε, α
ντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομέ
νων, που το αφορούν. Οι αντιρρήσεις α-
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Ετοιμες στολές και επί μέτριο,
διακριτικά και όλα τα αξεοουάρ Αστυνομίας
στις καλύτερες τιμές.
Αποστολές ο όλη την Ελλάδα με αντικαταβολή
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ
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είσαι μέλος του Λογαριασμού
Αλληλοβοήθειας Μελών Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών (ΑΑΜΑΕΑ) γιατί:
Πίστεψες στην ωφελιμότητητα του θεσμού.
- Αεν θέλεις να γίνεις αυριανός επαίτης.
- Θέλεις να εξασφαλίσεις τον εαυτό σου
αλλά και την οικογένειά σου.
- Θέλεις να βοηθήσεις τον συνάδελφό σου.
‘5

Μετέφερε αυτή την πεποίθηση
στους συναδέλφους σου
για να γίνουν και αυτοί, σήμερα κιόλας,
μέλη του ΑΑΜΑΕΑ.
< r - ' " s E RVO PER AM IKE c 0> - >

Η εγγραφή τους
θα ωφελήσει και αυτους και εσένα.
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Καραθεοδωρή 31 & Γ Βλάχου - Ν Ψυχικό
τηλ.: 67.46.300 · 67.22.236

ΑΑΜΑΕΑ / Ελληνικό
Τμήμα Λιεθνους Ένωσης Αστυνομικών,
Ικτίνου 2, Αθήνα 10552,
τηλ. 5227330 - 5226295.
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πευθύνονται, εγγράφως, στον υπεύθυνο
επεξεργασίας και πρε'πει να περιε'χουν
αίτημά 1»«»συγκεκριιίνηενέργεια; όπως
διόρθΑιίη, πρϋσωρίλ'ΐ] μη χρησιμοποίηση,
δ έ ^ ϋ ϊτ τ ρ Ρ |β 0 ί|< ιοη ή διαγραφή. Ο υ
πεύθυνος επεξεργασι^ έχει την υποχρέω
ση να απαντήσει; εγγραιρώς, επί -των α
ντιρρήσεων, μέσα σε αποκλειστική προθε
σμία δεκαπέντε (15) ημερών. Στην απάντησι|08|) οφείλει να ενημερώσει το υπακείμ&ιρ για τις^^γειες, στις orcaigg προέβη ψ ενδεχΛκνως, για τααζ^τγσνς. που
δεν ικανοποίησε w αίτημα. Η απάντηση,
σε περίπτωση από^ρίψκ των αντιρρήσε
ων, πρέπει να κοινοποιείται και στην ΑρΕάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απα
ντήσει εμπροθέσμως ή η απάντησή του δεν
είναι ικανοποιητική, το υποκείμενο των δε
δομένων έχει δικαίωμα να προσφύγει στην
Αρχή και να ζητήσει την εξέταση των αντιρρήσεών τσυ. Εάν η Αρχή πιθανολογήσα ότι οι αντιρρήσεις είναι εύλογες και ότι
συντρέχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης του υ
ποκειμένου, από τη συνέχιση της επεξεργα
σίας, μπορεί να επιβάλλει την άμεση ανα
στολή της επεξεργασίας, μέχρι να εκδώσει
οριστική απόφαση επί των αντιρρήσεων.
Καθένας έχει δικαίωμα να δηλώσει
στην Αρχή ότι δεδομένα, που τον αφο
ρούν, δεν επιθυμεί να αποτελέσουν αντι
κείμενο επεξεργασίας, από οποιονδήποτε,
για λόγους προώθησης πωλήσεως αγαθών
ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Η
Αρχή τηρεί μητρώο με τα στοιχεία ταυτό
τητας αυτών. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας
των σχετικών αρχείων έχουν την υποχρέ
ωση να συμβουλεύονται, πριν από κάθε ε
πεξεργασία, το εν λόγω μητρώο και να
διαγράφουν από το αρχείο τους πρόσωπα
της κατηγορίας αυτής.

Δικαίωιιο Προσωρινής
Δικαστικής Π οοσταοκκ
Καθένας έχει δικαίωμα να ζητήσει, α
πό το αρμόδιο κάθε φορά δικαστήριο, την
άμεση αναστολή ή μη εφαρμογή πράξης ή
απόφασης, που τον θίγει, την οποία έχει
λάβει διοικητική αρχή ή νομικό πρόσωπο
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση
προσώπων ή φυσικό πρόσωπο, αποκλει
στικά με αυτοματοποιημένη επεξεργασία
στοιχείων, εφόσον η επεξεργασία αυτή α
ποβλέπει στην αξιολόγηση της προσωπι
κότητάς του και ιδίως της αποδοτικότητάς
του στην εργασία, της οικονομικής φερεγγυότητάς τσυ, της αξιοπιστίας του και
της συμπεριφοράς του γενικά. Το δικαίω
μα αυτό, μπορεί να ικανοποιηθεί, και όταν
δεν συντρέχουν οι λοιπές ουσιαστικές
προϋποθέσεις της προσωρινής δικαστικής
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προστασίας, όπως προβλέπονται κάθε φο
ρά.

Toonoc Ασκησης
Δικαιωιιότων
Τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρη
σης ασκούνται, με την υποβολή σχετικής
αίτησης, στον υπεύθυνο της επεξεργασίας
και ταυτόχρονη καταβολή χρηματικού πο
σού, το ύψος του οποίου, ο τρόπος κατα
βολής του και κάθε άλλο συναφές ζήτημα,
ρυθμίζονται με απόφαση της Αρχής. Το
ποσό αυτό επιστρέφεται, στον αιτούντα, ε
άν το αίτημα διόρθωσης ή διαγραφής των
δεδομένων κριθεί βάσιμο, είτε από τον υ
πεύθυνο της επεξεργασίας, είτε από την
Αρχή, σε περίπτωση προσφυγής του σε
αυτήν. Ο υπεύθυνος έχει υποχρέωση, στην
περίπτωση αυτή, να χορηγήσει στον αιτούντα, χωρίς καθυστέρηση, δωρεάν και
σε γλώσσα κατανοητή, αντίγραφο του
διορθωμένου μέρους της επεξεργασίας,
που τον αφορά.

Α ο ϊή Ποοστασίοο Δ εδοιιένω ν
Προσωπικού Χαρακτήρα
α. Αποστολή: Είναι η εποπτεία της ε
φαρμογής των ρυθμίσεων, που αφορούν
την προστασία του ατόμου από την επε
ξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρα
κτήρα. Είναι ο θεματοφύλακας για την
αποτελεσματική εφαρμογή των συνα
φών ρυθμίσεων και την προστασία των
πολιτών.
β. Ανεξάρτητη: Η Αρχή αποτελεί ανε
ξάρτητη δημόσια αρχή. Οι πράξεις της
Αρχής δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε
διοικητικό έλεγχο νομιμότητας ή σκοπι
μότητας. Τα μέλη της Αρχής, κατά την ά
σκηση των καθηκόντων τους, απολαμβά
νουν προσωπικής και λειτουργικής ανε
ξαρτησίας. Οι πράξεις, όμως, της Αρχής
υπόκεινται στο δικαστικό έλεγχο. Ένδι
κα βοηθήματα, κατά των αποφάσεων της
Αρχής, μπορεί να ασκεί και το Δημόσιο,
διαμέσου του αρμοδίου, κατά περίπτωση,
Υπουργού.
γ. Συγκρότηση: Η Αρχή συγκροτείται
από 1 δικαστικό λειτουργό, βαθμού Συμ
βούλου της Επικράτειας ή αντίστοιχου και
άνω, ως πρόεδρο, 1 καθηγητή A. Ε. I., σε
γνωστικό αντικείμενο του δικαίου, 1 καθη
γητή A. Ε. I., σε γνωστικό αντικείμενο της
πληροφορικής, 1 καθηγητή A. Ε. I. και 3
πρόσωπα κύρους και εμπειρίας στον τομέ
α της προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
δ. Υπονοεώσεΐί και Δικαιώιιατα: Κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους, τα μέ
λη της Αρχής, υπακούουν στη συνείδησή
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τους και τον νόμο. Υπόκεινται στο καθή
κον εχεμύθειας. Ως μάρτυρες ή πραγματογνώμονες μπορούν να καταθέτουν
στοιχεία, που αφορούν, αποκλειστικά και
μόνο, την τήρηση των διατάξεων του πα
ρόντος νόμου από υπεύθυνους επεξεργα
σίας. Το καθήκον εχεμύθειας υφίσταται
και μετά την οποιονδήποτε τρόπο αποχώ
ρηση των μελών της Αρχής. Για κάθε πα
ράβαση των υποχρεώσεών τους, τα μέλη
της Αρχής, υπέχουν πειθαρχική ευθύνη.
Υπόκειται σε αυστηρές ποινικές κυρώ
σεις, μέλος της Αρχής, που, κατά παράβα
ση του νόμου, γνωστοποιεί, με οποιοδήποτε τρόπο, δεδομένα προσωπικού χαρα
κτήρα, που είναι προσιτά σε αυτό, λόγω
της υπηρεσίας του, ή αφήνει άλλον να λά
βει γνώση αυτών. Για τα εγκλήματα, που
αφορούν την προστασία τσυ ατόμου από
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, ο πρόεδρος και τα μέλη της
Αρχής είναι ειδικοί ανακριτικοί υπάλλη
λοι και έχουν όλα τα δικαιώματα που προ
βλέπει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας.
ε. Αοιιοδιότητε;: Η Αρχή έχει τις εξής
αρμοδιότητες:
Εκδίδει οδηγίες, προς το σκοπό ενιαί
ας εφαρμογής των ρυθμίσεων, που αφο
ρούν την προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χα
ρακτήρα.
Καλεί και επικουρεί τα επαγγελματικά
σωματεία και τις λοιπές ενώσεις φυσικών
ή νομικών προσώπων, που διατηρούν αρ
χεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
στην κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας,
για την αποτελεσματικότερη προστασία
της ιδιωτικής ζωής και των δικαιωμάτων
και θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών
προσώπων, στον τομέα της δραστηριότητάς τους.
Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις
στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή τους τυ
χόν εκπροσώπους τους και δίδει, κατά την
κρίση της, δημοσιότητα σε αυτές.
Χορηγεί τις άδειες, που προβλέπουν οι
διατάξεις του νόμου, και καθορίζει το ύ
ψος των σχετικών παραβολών.
Καταγγέλλει τις συναφείς παραβάσεις
στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές
αρχές.
Επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητι
κές κυρώσεις.
Ενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν κα
ταγγελίας, διοικητικούς ελέγχους σε κάθε
αρχείο. Έχει προς τούτο δικαίωμα προσβάσεως στα δεδομένα προσωπικού χα
ρακτήρα και συλλογής κάθε πληροφορίας
για τους σκοπούς του ελέγχου, χωρίς να
μπορεί να της αναταχθεί κανενός είδους
απόρρητο. Κατεξαίρεση, η Αρχή δεν έχει
πρόσβαση στα στοιχεία ταυτότητας συ-

Κατά την άσκηση
νεργατών, που περιέχονται σε αρχεία,
που τηρούνται για λόγους εθνικής α
σφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα
σοβαρών εγκλημάτων. Τον έλεγχο διε
νεργεί μέλος ή μέλη της Αρχής ή υπάλλη
λος της Γραμματείας, ειδικά προς τούτο
εντεταλμένος από τον Πρόεδρο της Αρ
χής. Κατά τον έλεγχο αρχείων, που τη
ρούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας,
παρίσταται αυτοπροσώπως ο Πρόεδρος
της Αρχής.
Γνωμοδοτεί, για κάθε ρύθμιση, που α
φορά την επεξεργασία και προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Εκδίδει κανονιστικές πράξεις για τη
ρύθμιση ειδικών, τεχνικών και λεπτομε
ρειακών θεμάτων.
Ανακοινώνει, στη Βουλή, παραβάσεις
των ρυθμίσεων, που αφορούν την προ
στασία του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Συντάσσει, κάθε χρόνο, έκθεση, για
την εκτέλεση της αποστολής της κατά το
προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Στην
έκθεση επισημαίνονται και οι τυχόν ενδεικνυόμενες νομοθετικές μεταβολές
στον τομέα της προστασίας του ατόμου
από την επεξεργασία δεδομένων προσω
πικού χαρακτήρα. Η έκθεση υποβάλλε
ται, από τον Πρόεδρο της Αρχής, στον
Πρόεδρο της Βουλής και τον Πρωθυ
πουργό, και δημοσιεύεται στην Εφημερί
δα της Κυβερνήσεως, με ευθύνη της Αρ
χής, η οποία μπορεί να δώσει και άλλου
είδους δημοσιότητα στην έκθεση.
Εξετάζει παράπονα, σχετικά με την ε
φαρμογή του νόμου και την προστασία
των δικαιωμάτων των αιτούντων, όταν
αυτά θίγονται από την επεξεργασία δε
δομένων, που τους αφορούν, και αιτή
σεις, με τις οποίες ζητείται ο έλεγχος και
η εξακρίβωση της νομιμότητας των επε
ξεργασιών αυτών, και ενημερώνει τους
αιτούντες για τις σχετικές ενέργειές της.

Κυοώσεκ
α. Διοικητικέ^: Η Αρχή επιβάλλει,
στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή στους
τυχόν εκπροσώπους τους, για παράβαση
των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν
από τις συναφείς ρυθμίσεις, που αφο
ρούν την προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, τις εξής διοικητικές κυρώ
σεις:
Προειδοποίηση, με αποκλειστική
προθεσμία, για άρση της παράβασης.
Πρόστιμο ποσού από 300.000 έως
50.000.000 δραχμές.
Προσωρινή ανάκληση άδειας.
Οριστική ανάκληση άδειας.
Καταστροφή του αρχείου ή διακοπή

των καθηκόντων τους,
τα μέλη της Αρχής,
υπακούουν
στη συνείδησή τους
και τον νόμο.

σία του ατόμου από την επεξεργασία δε
δομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκαλεί περιουσιακή βλάβη, υποχρεούται
σε πλήρη αποκατάσταση. Αν προκάλεσε
ηθική βλάβη, υποχρεούται σε ηθική ικα
νοποίηση. Η ευθύνη υπάρχει και όταν ο
υπόχρεος όφειλε να γνωρίζει την πιθανό
τητα να επέλθει βλάβη σε άλλον. Η χρη
ματική ικανοποίηση ορίζεται στο ποσό
των 2.000.000 δραχμών τουλάχιστον.

Επίλογος

επεξεργασίας και καταστροφή των σχε
τικών δεδομένων.
β. Ποινικέ;: Οι παραβάσεις της συνα
φούς νομοθεσίας επισύρουν, κατά των υ
παιτίων, αυστηρές ποινικές κυρώσεις. Α
πειλούνται, σωρευτικά, χρηματική ποινή
και φυλάκιση ή χρηματική ποινή και κά
θειρξη, κατά περίπτωση. Κυμαίνονται η
χρηματική ποινή, από 1.000.000 δραχμές
μέχρι 10.000.000 δραχμές, η φυλάκιση
μέχρι 5 έτη και η κάθειρξη μέχρι 10 έτη.
Ιδιαίτερα επιβαρυντικές περιπτώσεις εί
ναι εκείνες, κατά τις οποίες ο υπαίτιος
έχει σκοπό να προσπορίσει, στον εαυτό
του ή άλλον, παράνομο περιουσιακό ό
φελος ή να βλάψει τρίτον, ως και όταν
προκαλείται κίνδυνος για την ελεύθερη
λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύ
ματος ή για την εθνική ασφάλεια. Αναφέρονται, ενδεικτικά, οι εξής παραβά
σεις:
Σύσταση και λειτουργία αρχείου, χω
ρίς άδεια της Αρχής, ή οποιαδήποτε με
ταβολή στους όρους και τις προϋποθέ
σεις χορήγησης της άδειας.
Διατήρηση αρχείου χωρίς άδεια ή κα
τά παράβαση των όρων και προϋποθέ
σεων της άδειας της Αρχής.
Διασύνδεση αρχείων χωρίς άδεια της
Αρχής ή χωρίς γνωστοποίηση στην Αρ

χή·
Παράνομη επέμβαση σε αρχείο δεδο
μένων προσωπικού χαρακτήρα ή γνώση
των δεδομένων αυτών, αφαίρεση, αλ
λοίωση, βλάβη, καταστροφή, επεξεργα
σία, μετάδοση, ανακοίνωση σε μη δι
καιούμενα πρόσωπα, ή εκμετάλλευση
με οποιοδήποτε τρόπο.
Μη συμμόρφωση, προς τις αποφάσεις
της Αρχής, που αφορούν την άσκηση
των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρ
ρησης.
γ. Αστική Ευθύνη: Φυσικό πρόσωπο ή
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που,
κατά παράβαση των σχετικών διατάξε
ων, οι οποίες αναφέρονται στην προστα

Η θέσπιση των ρυθμίσεων, που προαναφέρθηκαν, είναι ένα ενθαρρυντικό
γεγονός προς την κατεύθυνση της προ
στασίας της προσωπικής ζωής του ατό
μου. Πρέπει, όμως, να ληφθεί υπόψη ότι
πρόκειται για νεοπαγείς ρυθμίσεις, που
δοκιμάζονται στην εφαρμογή τους και ό
τι ο πολίτης δεν διαθέτει ακόμη τις ρητά
κατοχυρωμένες ασφαλιστικές δικλείδες,
παρά τις βαρυσήμαντες διακηρύξεις και
τις γραφειοκρατικές διαδικασίες του νό
μου, που θα του επιτρέπουν να γνωρίζει,
ποιος πραγματικά συγκεντρώνει προ
σωπικά του στοιχεία και για ποιο λόγο,
και μπορεί να παρεμβαίνει στη διαδικα
σία αποτελεσματικά και να διορθώνει
τις λανθασμένες εγγραφές. Εξαρτάται
από αυτούς, που θα εφαρμόσουν τη νέ
α νομοθεσία, αλλά και την επαγρύπνη
ση, τη συνειδητοποιημένη στάση και,
ενδεχομένως, την αντίδραση των πολι
τών, αν οι σχετικές νομοθετικές ρυθμί
σεις θα αποτελόσουν θετικό βήμα, εγ
γύηση και δικλείδα ασφαλείας, για τα
θεμελιώδη δικαιώματα του Πολίτη, ή
μία ακόμη κερκόπορτα για την παραβί
ασή τους. Πρέπει να επιδιώκεται, πά
ντοτε, η στάθμιση των εκάστοτε διακυβευόμενων συμφερόντων και η αναζή
τηση μιας πρακτικής αρμονίας, σε περί
πτωση σύγκρουσης του απαραβίαστου
του ιδιωτικού βίου και του εννόμου
συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργα
σίας ή, ακόμη, και του δημοσίου συμφέ
ροντος.
□

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Σύνταγμα της Ελλάδας.
2. Νομοθεσία (ν.2472/1997, άρθρο 8
ν.2819/2000).
3. Διεθνής Προστασία των Ανθρωπί
νων Δικαιωμάτων, Εμμαν. Ρούκουνα,
Καθηγ. Νομικής Σχολής Πανεπ. Αθη
νών, 1995, Εκδόσεις "ΕΣΤΙΑ", Αθήνα.
4. Δικαιώματα του Ανθρώπου, 3/1999,
Τριμηνιαία Επιθεώρηση Ατομικών και
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Εκδόσεις ΑΝΤ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, Αθήνα - Κομοτηνή.
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Οι μουντζούρες αποκαλύπτουν
τον χαρακτήρα σας...
Οι αστείες φιγούρες και τα σχήματα που τελείω ς αφηρημένα σχεδιάζετε στο σημειωματάριό σας ή στο κενό της εφ ημερίδος σας, αποτελούν έναν τρόπο με τον οποίο αποκαλύ
πτετε τον εαυτό σας. Οταν μουντζουρώνετε, το υποσυνεί
δητό σας οδηγεί το χέρι σας και αποκαλύπτει την προσω
πικότητα και τη διάθεσή σας εκείνη τη στιγμή. Αυτή είναι η
θεωρία του Τζακ Γκούντμαν, ενός Λονδρέζου ψυχοθερα
πευτή, και της συγγραφέως Σούζαν Πίνκους, που έγραψαν
ένα ολόκληρο βιβλίο με θέμα τις «μουντζούρες». Τι συμ
βουλεύουν, λοιπόν, οι Πίνκους και Γκούντμαν;
«Μ ην πετάτε τις μουντζούρες σας» λένε, «αντίθετα σας
συνιστούμε να τις εξετά ζετε. Σύντομα θα μπορέσετε να
μάθετε πολύ περισσότερα για τον εαυτό σας».
Επίσης συνιστούν την εξέταση -με διακριτικότητα- των
σχημάτων και σχεδίων που κάνουν αφηρημένα οι άνθρω
ποι του στενού περιβάλλοντος σας, αφού έτσι «πολύ σύ
ντομα θα ανακαλύψετε ενδιαφέροντα πράγματα γι’ αυ
τούς,πράγματα που ίσως διαφορετικά ποτέ να μη σας απο
καλύπτονταν». Το χέρι που μουντζουρώνει, συχνά μεταφ έ
ρει στο χαρτί ένα μήνυμα κατ’ ευθεία ν από το υποσυνείδητο.Οι μουντζούρες μπορούν να αποτελούν προειδοποίηση
ότι κάτι δεν πάει καλά, είτε στο συναισθηματικό και ψυχο
λογικό τομέα, είτε στις σχέσεις σας με τους άλλους. Ακό

ην ώρα που τηλεφωνείτε, μου
ντζουρώνετε μηχανικά ένα χαρ
τί, που βρέθηκε μπροστά σας
και φτιάχνετε ένα τοπίο, κύ
κλους, ένα λουλούδι... Ολόγυρα
στο τραπέζι, την ώρα της συνεδριάσεως,
τα μολύβια δουλεύουν στα σημειωματά
ρια: ένα τόξο, ένα όνομα, ένα ζευγάρι
γυαλιά... Αυτά τα σκιτσάκια, λοιπόν,
φαίνεται πώς έχουν όλα ένα νόημα. Φτά
νει να μπορείς να το καταλάβεις.
Η ψυχογραφία -όπως ονομάζεται αυ
τός ο καινούργιος κλάδος της γραφολο
γίας- μας επιτρέπει να διαβάσουμε μέσα
απ’ αυτά τα υποσυνείδητα σχεδιάσματα,
το χαρακτήρα ή τις προθέσεις ενός ατό
μου. Έτσι, τα αθώα αυτά σχέδια απο
κτούν μια βαθιά σημασία.
Φυσικά, τα σύμβολα παραλλάζουν α
πό τον έναν άνθρωπο στον άλλον. Ωστό
σο, υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνες,
για να ερμηνεύσουμε την ψυχική κατά
σταση ή το είδος των σκέψεων του ατό
μου, σχετικά με τα γεγονότα που ζει.
Ο παρακάτω ερμηνευτικός πίνακας
καταρτίσθηκε από τον ψυχολόγο Κάρλος Πεντρεγκάλ, οι εργασίες του οποίου
γύρω από τη γραφολογία και την ψυχο
λογία είναι γνωστές σε όλον τον κόσμο.
Ο Πεντρεγκάλ έχει επεξεργαστεί πάνω
από 80.000 ψυχολογικά τεστ, που αποτε
λούν έναν τελείως ιδιότυπο τρόπο ερεύνης, για να διαμορφώσει τελικά αυτόν
τον πίνακα.
Δείτε, λοιπόν, τι μπορεί να σημαίνει
κάθε μουντζούρα και προσπαθείστε να
ερμηνεύσετε τη διάθεση των άλλων. Αν
η επιτυχία της «ψυχογραφίας» δεν είναι
απόλυτη, τουλάχιστον θα έχετε διασκε
δάσει αρκετά.

Τ

μη, ίσως να αποτελούν την έκφραση ενός φόβου που δεν
θ έλ ετε να παραδεχθείτε. Ίσω ς, τέλος, να αποκαλύπτουν
μυστικά που θα οδηγήσουν σε μια ευτυχέστερη συζυγική
ζωή: αν ο άνδρας ή η γυναίκα της ζωής σας κάνει συνεχώς
την ίδια μουντζούρα με τη δική σας, υπάρχουν πολλές πι
θανότητες να ταιριάζετε πολύ στην ιδεολογία σας. Αν δια
φέρουν ολότελα, τότε υπάρχουν πράγματα στο χαρακτήρα
του, που ποτέ δεν πρόκειται να κατανοήσετε πλήρως.
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ΓΡΑΜ Μ ΕΣ: Οι παράλληλες γραμμές
από αριστερά προς τα δεξιά, δείχνουν ε
πιθετικότητα και προκλητικότητα. Ό
ποιος σχεδιάζει τέτοιες γραμμές είναι α
ποφασισμένος να φτάσει ως τα άκρα.
Και δεν θα ησυχάσει παρά μόνον όταν
θα έχει πετύχει τον σκοπό του.
Οι σταυρωτές παράλληλες γραμμές,
μπορούν να έχουν δυο ερμηνείες: επιθε
τικότητα κρυφή και χωρίς επιμονή ή
πρόκληση, μάλλον ιδεολογική, παρά υ
λική. Όταν το ίδιο σχέδιο εμφανίζεται με

μαύρα τετραγωνάκια, δείχνει την αγάπη
για κίνδυνο, το πάθος του παίκτη. Συμ
βολίζουν, δηλαδή, πάλι την προκλητικό
τητα, αλλά χωρίς συγκεκριμένο αντικεί
μενο. Αποκαλύπτουν έναν χαρακτήρα
μάλλον ριψοκίνδυνο παρά αποφασισμέ
νο να πετύχει έναν ορισμένο στόχο με
κάθε θυσία.
Οι παράλληλες γραμμές, που ξεκινούν
από πάνω προς τα κάτω, δείχνουν μελαγ
χολία και θλίψη, ανάμικτη με μια ορισμέ
νη επιθετικότητα και συγκρατημένη αντί
δραση. Αντίθετα, τέτοιες γραμμές, αν χα
ράζονται από κάτω προς τα πάνω, συμβο-

λίζουν τη φιλοδοξία και την αισιοδοξία.
Γραμμές γωνιώδεις, σχεδιασμένες πα
ράλληλα από αριστερά προς τα δεξιά
σχεδιάζουν άτομα που υποκρίνονται, υ
ποχωρούν, ζητούν συγνώμη, ταπεινώνο
νται, αλλά δεν παραιτούνται ποτέ από το
στόχο τους. Οι πολιτικοί, οι μακιαβελι
κοί διπλωμάτες και οι αλκοολικοί, κά
νουν συχνά τέτοιου είδους σκιτσάκια.
ΣΠΕΙΡΕΣ: Αυτοί που ζωγραφίζουν
σπείρες, σημαίνει πως πασχίζουν κάτι να
κρύψουν. Οι άνθρωποι αυτοί χάνουν πο
λύ καιρό σε παρελκυστικές κουβέντες,
για να μη πουν την αλήθεια.
Η σπείρα είναι σύμβολο μεταβατικό:
κανείς δεν κάνει σπείρες για πολύ και

χτούμε στην ασφάλεια του σπιτιού. Όταν
γίνουν έμμονη ιδέα, ίσως τείνουν να υπο
δηλώσουν λύπη για τα παιδικά χρόνια.
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ: Οι λαβύρινθοι δείχνουν
πνευματική κόπωση, πεσμένο ηθικό και
συναίσθημα αποτυχίας. Υποδηλώνουν
μια επιθυμία για προστασία από τον ε
ξωτερικό κόσμο. Το παιδί βλέπει στο
σχήμα αυτό ένα φρούριο μέσα στο οποί
ο δεν μπορεί κανείς να μπει.
ΚΟΥΤΙΑ: Είναι συνήθως μουντζούρες
που κάνουν οι άνδρες. Αν παρουσιάζο-

ρό. Όταν η σπείρα καταλήγει προς τα
κάτω, το άτομο δεν έχει αρκετή δρα
στηριότητα, αποφασιστικότητα και δύ
ναμη, για να πάρει μια απόφαση και να
λύσει ένα πρόβλημα. Από τη σπείρα θα
προχωρήσει στον κύκλο, δηλαδή τη σύ
γκρουση δίχως κατάληξη, την απελπι
σία και το άγχος. Αν η σπείρα τελειώνει
προς τα πάνω, θα καταλήξει αργότερα
σε τόξα ή παράλληλες γραμμές. Έτσι
περνάμε στην ανοιχτή πάλη.
ΣΧΗΜΑΤΑ S: Το πιο δημοφιλές σχήμα

που συχνά επαναλαμβάνεται, μερικές
φορές σε διάφορες παραλλαγές. Συχνά
τα σχήματα αυτά υποδηλούν άνεση και
ασφάλεια, μια επιθυμία να αποτραβη-

νται ευθυγραμμισμένα, όπως τα τούβλα
στα κτίρια, φανερώνουν έναν άνθρωπο
με μεθοδική σκέψη. Αν είναι διασκορπι
σμένα, έναν άνθρωπο με πολλές φιλοδο
ξίες. Αν σκιτσάρετε κουτιά ή κύβους,
σημαίνει πως φοβάστε μήπως χάσετε
κάτι, μήπως σας ξεφύγει ένα μυστικό.
Σημαίνει επίσης πως σας χρειάζονται
χρήματα. Αν το κουτί έχει χερούλια, α
ποκαλύπτει χαρακτήρα απαισιόδοξο.
ΒΕΛΗ: Έχουν σχεδόν την ίδια σημασία
με τις γραμμές, που χαράζονται από κά
τω προς τα πάνω.
Όταν τα βέλη σχεδιάζονται από αρι
στερά προς τα δεξιά, σημαίνουν επιθετι-
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κότητα και πρόκληση, ανυπομονησία
για την επίτευξη του στόχου. Όταν σχε
διάζονται από δεξιά προς τα αριστερά,
δείχνουν υπέρμετρη τάση για περιπέτεια
και κίνδυνο και επί πλέον μια υπερβολι
κή αυτοπεποίθηση.
Οταν οι αιχμές των βελών στρέφονται
προς τα πάνω, δείχνουν φιλοδοξία και ε
πιθυμία να πετύχετε το στόχο με κάθε
θυσία. Είναι σημείο επιθετικότητας και
πρόκλησης.
Στόχους με ένα βέλος στο κέντρο τους
σχεδιάζουν τα άτομα που έχουν τη μανί
α να πετύχουν έναν ορισμένο σκοπό. Συ
νήθως, βγαίνουν νικητές σε όλα με όσα
καταπιάνονται.
ΠΡΟΣΩΠΑ: Είναι συνήθως οι μου
ντζούρες των νεαρών. Τα γυναικεία πρό
σωπα συμβολίζουν τη μητρική φυσιο
γνωμία ή δείχνουν πώς θα ήθελε να ήταν
ή κοπέλα που κάνει αυτήν τη μουντζού
ρα. Τα πρόσωπα που σχεδιάζουν οι άνδρες είναι συνήθως διασκεδαστικά σκί
τσα. Τα πρόσωπα σε προφίλ πιστεύεται
ότι υποδηλώνουν έναν άνθρωπο χωρίς
σιγουριά και χωρίς σταθερότητα.
Μ ΑΤΙΑ: Αν σχεδιάζετε μάτια, σημαί
νει πως φοβάστε μήπως οι άλλοι κατα
λάβουν τις προθέσεις σας ή κάποια πρά
ξη σας. Το μάτι είναι μια έκφραση της
συνείδησης. Αποκαλύπτει συναίσθημα
ενοχής. Οι γυναίκες γενικά σχεδιάζουν
μάτια. Στην πραγματικότητα και σύμφω
να με την ψυχαναλυτική φιλολογία, το
μάτι θεωρείται ευρέως σαν ένα γυναικεί
ο σεξουαλικό σύμβολο.
Το κλειστό βλέφαρο είναι δυνατό να
αποτελεί ένδειξη για απόρριψη του γυ
ναικείου σεξουαλικού ρόλου ή για ψυ
χρότητα στον έρωτα.
Το θυμωμένο ή πονηρό μάτι δεν είναι ε
πίσης ασύνηθες. Αποτελεί μερικές φορές
το αγαπημένο σκίτσο ενός ανθρώπου που
πιστεύει ότι συνεχώς τον παρατηρούν.
ΧΕΙΛΙΑ: Επίσης ένα πολύ συνηθισμέ
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νο γυναικείο σκίτσο και συνήθως πολύ
σεξουαλικό. Μπορούν να υποδηλώνουν
την επιθυμία για διέγερση με τα λόγια ή
για εσωτερική ειρήνη και ικανοποίηση.
Λεπτά χείλια, σφιχτά κλεισμένα, μερικές
φορές φανερώνουν ψυχρότητα στον έ
ρωτα. Η παρουσία των δοντιών στις μου
ντζούρες αυτές έχει πάντοτε σημασία. Ό
σο μεγαλύτερα και περισσότερο απειλη
τικά παρουσιάζονται, τόσο μεγαλύτερη
επιθετικότητα υπάρχει στον άνθρωπο
που τα ζωγράφισε (αν είναι άνδρας) ή με
γαλύτερος φόβος (αν είναι γυναίκα).
ΣΠΙΤΙΑ: Από τον τρόπο με τον οποίο
είναι σχεδιασμένα αποκαλύπτουν πολλά
για τη στάση ενός ατόμου προς το σπίτι
του. Τα σπίτια που σχεδιάζουν ευτυχι
σμένοι άνθρωποι είναι συνήθως καλής
κατασκευής με γερά θεμέλια, συχνά με
κουρτίνες στα παράθυρα, λουλούδια
στους κήπους και καπνό να βγαίνει από
την καπνοδόχο, που φανερώνει ζεστα
σιά. Από την άλλη πλευρά, σπίτια που
είναι κακοσχεδιασμένα, με μικρά παρά
θυρα και πόρτες, υποδηλώνουν ανθρώ
πους που αντιμετωπίζουν προβλήματα
με τα κοινόχρηστα, το λογαριασμό του
ηλεκτρικού κ.λπ.
Παρά πολλοί άνθρωποι, ζωγραφίζουν
σπιτάκια. Και πάντα, το σκίτσο αυτό,
σημαίνει κάποιο οικογενειακό πρόβλη
μα. Σημασία, όμως, έχει η μορφή του
σπιτιού. Όταν προσθέτουν δρόμο και
καπνό, σημαίνει χαρά και ικανοποίηση,
όσον αφορά την οικογένεια. Όταν προ
σθέτουν κάγκελα στα παράθυρα και την
πόρτα, σημαίνει συζυγικές δυσκολίες.
Σε ορισμένες περιπτώσεις σημαίνει, πως
ο άνθρωπος που σκιτσάρει τέτοια σπί
τια, ζει με συγγενείς, απ’ τους οποίους
θα ήθελε να απαλλαγεί. Είναι σκίτσο
που, κατ’ εξοχήν, κάνουν όσοι συγκατοι
κούν με τα πεθερικά τους!
ΖΩΑ: Τα ζώα είναι πολύ δημοφιλή με
ταξύ των σκίτσων. Μερικά πρεσβεύουν
το θυμό, άλλα τη σεξουαλικότητα. Οι
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γάτες μπορεί να είναι παιχνιδιάρες, να
ζιάρες, σεξουαλικές, ή πεισματάρες. Τα
ποντίκια λέγεται ότι είναι σύμβολα σε
ξουαλικής διαστροφής, όταν τα σχεδιά
ζουν γυναίκες. Το φίδι συνήθως εκφρά
ζει ένα φόβο για το σεξ. Τα πουλιά απο
τελούν σύμβολο του στήθους και της
μητρότητας, γι’ αυτό άλλωστε τα συνα
ντά κανείς στα μουντζουρώματα εγκύων
ή πρόσφατα παντρεμένων γυναικών. Τα
αυγά ή οι κότες είναι σύμβολα μητρότη
τας. Μια γυναίκα που την απασχολεί το
θέμα αυτό, φτιάχνει τέτοια σκιτσάκια.
Καμιά φορά, κάνουν και άνδρες τέτοια
σκίτσα, αλλά τότε αυτό σημαίνει πάντα
μια ανεκπλήρωτη επιθυμία.
ΑΡΙΘΜ ΟΙ: Οι αριθμοί, δεν είναι απλή
μαθηματική μανία. Αποκαλύπτουν με
γάλη οικονομική ανησυχία. Τέτοια σκί
τσα κάνουν συχνά όσοι έχουν δανείσει
λεπτά. Αντίθετα, όσοι χρωστάνε δεν
γράφουν ποτέ αριθμούς.
Το πολλαπλό οκτώ, ειδικά, χαρακτη
ρίζει τα δειλά άτομα, που πρέπει να μα
ζέψουν τις δυνάμεις τους, για να πάρουν
μια απόφαση στο συναισθηματικό τομέ
α. Αν το ίδιο σχέδιο γίνεται κάθετα, τότε
σχετίζεται άμεσα με τα χρήματα.
ΓΡΑΜΜΑΤΑ: Πολλοί άνθρωποι γεμί
ζουν τα κενά των γραμμάτων στους τί
τλους των εφημερίδων, ή κάνουν περι
γράμματα γύρω απ’ αυτά. Μερικοί γεμί
ζουν μόνο συγκεκριμένα γράμματα που έ
χουν ειδική σημασία γι’ αυτούς, ίσως δε α
ποτελούν και τα αρχικά τους. Πολλοί από
τους ανθρώπους που γεμίζουν τα γράμμα
τα προτιμούν να δέχονται διαταγές, γιατί
διαφορετικά δεν μπορούν να φθάσαυν στο
μάξιμουμ της αποδόσεώς τους. Είναι οι
στρατιώτες της ζωής, όχι οι ηγέτες.
ΟΝΟΜΑΤΑ: Όταν γράψει κάποιος το
όνομα κάποιου και το κλείσει μέσα σ’ έ
ναν κύκλο, σημαίνει πως θέλει να στριμώξει αυτόν τον κάποιο. Όταν κλείσει το
όνομά του σ’ ένα τετράγωνο, σημαίνει

πως θέλει απλώς να τον πείσει. Αν σχε
διάσει γύρω στο όνομα κάποιου γραμ
μές, που το μετατρέπουν σ’ ένα είδος ή
λιου, τότε σημαίνει πως αυτό το άτομο
είναι επιθετικό απέναντι σ’ εκείνον που
έκανε το σχέδιο.
Αν πάνω στα γράμματα του ονόματος
σχεδιάσει ανθάκια ή άλλα σκίτσα ή αν
τα διαγράψει με γραμμές, τότε σημαίνει
πως το άτομο που έχει αυτό το όνομα έ
χει γίνει βάρος στον άνθρωπο, που έκα
με τα σχέδια.
Όταν ξαναπεράσει τα γράμματα με ένα
παχύ μολύβι ή με οποιονδήποτε τρόπο τα
κάνει χτυπητά και χοντρά, σημαίνει τρυ
φερότητα ή θαυμασμό για το άτομο αυτό.
Αν γράφετε το όνομά σας, σημαίνει
πώς έχετε ανάγκη να επιβεβαιώνετε τις
δυνάμεις σας. Όποιος γράφει διαρκώς το
όνομά του (αν δεν πρόκειται για εκατομ
μυριούχο, που είναι συνηθισμένος να υ
πογράψει επιταγές κάθε τρία λεπτά),
περνά μια φάση ανασφάλειας ή μεταβατικότητας.
ΓΥΑΛΙΑ: Οι άνθρωποι που σχεδιάζουν
γυαλιά, είναι μπλεγμένοι σ’ ένα πρόβλη
μα, που δεν μπορούν να συλλάβουν καλά.
Καμιά φορά, βέβαια, είναι μια υποσυνεί
δητη προσφυγή στον οπτικό.
Τα γυαλιά ηλίου δείχνουν ότι φοβά
στε, πώς κάποιος θα καταλάβει τι σκέ
φτεστε να κάνετε. Αν σκέφτεστε για πα
ράδειγμα, να ληστέψετε μια Τράπεζα, εί

ναι σχεδόν σίγουρο πώς θ’ αρχίσετε να
ζωγραφίζετε γυαλιά ηλίου!

ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ
- Αν σχεδιάζετε φρούτα, σημαίνει
πνευματική κόπωση. Αν τα σχεδιάζετε
συχνά, καλά θα κάμετε να πάτε διακοπές.
• Τα ανθρωπάκια δείχνουν μια τάση
ειρωνείας. Οι είρωνες, που είναι συνή
θως σκεπτικιστές, οι φαινομενικά εύθυ
μοι, σχεδιάζουν ανθρωπάκια με φάτσες
γελαστές ή θλιμμένες.
- Δρόμοι, σιδηρόδρομοι, μονοπάτια,
σημαίνουν λαχτάρα για ελευθερία. Όταν
σκέφτεστε να ταξιδέψετε ή το επιθυμεί
τε, ζωγραφίζετε τέτοια σκίτσα.
- Τα βιβλία, δείχνουν άγνοια ενός ο
ρισμένου πράγματος. Είναι σύμβολο α
νησυχίας γύρω από ένα πρόβλημα, που η
ρίζα του μας είναι άγνωστη.
• Τα άνθη και οι καρδιές, είναι χαρα
κτηριστικά σκίτσα των εφήβων ή των ε
νηλίκων, που έχουν νοοτροπία εφηβική.
Οι νέοι και ειδικά οι ερωτευμένοι, κά
νουν τέτοια σκίτσα.
• Οι αλυσίδες σημαίνουν ενότητα. Α
ντίθετα απ’ ό,τι πιστεύουμε, δεν υποδη
λώνουν σκλαβιά ή έλλειψη ελευθερίας.
Σχεδιάζουμε τέτοια σκίτσα, όταν μας α
πασχολεί το πρόβλημα πώς να ενώσου
με, να συγκεντρώσουμε, να εδραιώσου
με κάτι είτε στον πνευματικό είτε στον

αισθηματικό χώρο.
• Ομόκεντρα τετράγωνα δείχνουν έμ
μονες ιδέες, κόπωση και κατάθλιψη.
• Όταν ένα άτομο σχεδιάζει κσυλουράκια, σημαίνει πως αντιμετωπίζει ένα άλυτο
πρόβλημα. Είναι χαρακτηριστικό σκίτσο
κάποιου, που δεν μπορεί να αντιδράσει.
• Οι σταυροί έχουν δύο ερμηνείες:
πλέγμα ενοχής, τέτοιους σταυρούς σχεδιά
ζουν όσοι νοιώθουν ότι κάποια στιγμή στη
ζωή τους υπήρξαν ένοχος ή απασχόληση
με κάποια θρησκευτική τελετή όπως γάμο,
βάπτιση ή θάνατο. Καμιά φορά υποδηλώ
νουν και θρησκευτικά προβλήματα.
• Αν σχεδιάζετε λουλούδια, χωρίς μί
σχο ή άστρα, σημαίνει πως είστε ιδεολό
γος, μυστικιστής και σας αρέσει το ά
γνωστο και το υπερφυσικό.
- Αν μια γυναίκα σχεδιάζει καπέλα,
κεριά, ομπρέλες, σκάλες, νερά, πηγάδια,
λίμνες, θάλασσες, είναι πιθανό να έχει
συναισθηματικά προβλήματα.
• Πουλιά που πετάνε; Συνήθως, δεί
χνουν πως θέλουμε να ελευθερωθούμε
από κάτι, ή θέλουμε να ταξιδέψουμε. Το
ίδιο σημαίνουν και τα τραίνα, τα πλοία,
τα αεροπλάνα. Με τη μόνη διαφορά πως
τα πουλιά συμβολίζουν περισσότερο την
ελευθερία παρά τα ταξίδια. Οι χαρταετοί
και τα μπαλόνια, δείχνουν κι αυτά την ε
πιθυμία της ελευθερίας, αλλά πρόκειται
μάλλον για όνειρο που δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί.
□
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ήμερα που ζούμε σε ένα on line
ψηφιακό περιβάλλον, αναπτύσ
σεται η ελευθερία της επιλογής
μεταξύ εκατοντάδων καναλιών
και δημιουργούνται νέα εργα
λεία, όπως είναι για παράδειγμα οι ηλε
κτρονικοί οδηγοί προγράμματος. Ο αλ
φαβητισμός σήμερα σηματοδοτείται από
τη γνώση για τον τρόπο χειρισμού των οπτικοακουστικών μέσων. Ο όρος «media
literate» (εγγράμματος των ΜΜΕ) που
αναπτύσσεται στη βιβλιογραφία σημαί
νει ότι ο θεατής ή ο χρήστης των μέσων

Σ

τη ς

Βάσως ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Επίκ. Κ αθηγήτριας Π αντείου Παν/μιου,
Μ έλο ς το υ Εθνικού Συμβουλίου
Ρ αδιοτηλεόρασ ης.
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θα πρέπει να έχει ένα ικανοποιητικό επί
πεδο γνώσεων για να διαχειρισθεί την
προσφερόμενη πληροφορία και να επιλέξει τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει ε
πομένως να προσανατολισθούν στην ει
σαγωγή αυτής της καινούργιας γνώσης
για τα Μέσα στα εκπαιδευτικά προγράμ
ματα των σχολείων για τα παιδιά και
τους ανηλίκους.
Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος των ανηλί
κων σε αυτό το πλαίσιο; Πώς θα ισορρο
πήσουμε μεταξύ της ενημέρωσης και
της προστασίας της παιδικής ηλικίας; Οι
ανήλικοι χρήστες των οπτικοακουστικών μέσων χρειάζονται προστασία ή
μπορούν ελεύθερα, απεριόριστα και α
νεξέλεγκτα να έχουν πρόσβαση σε υλικό
που ενδεχομένως να είναι επιβλαβές για
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την πνευματική και ψυχική τους ανάπτυ
ξη. Ποιος ορίζει, με ποιες διαδικασίες
και με ποια κριτήρια τι είναι επιβλαβές
και τι όχι; Υπάρχει με άλλα λόγια ευθύ
νη της κοινωνίας της πληροφορίας απέ
ναντι στους ανηλίκους και πώς αυτή οριοθετείται;
Σήμερα στο ευρωπαϊκό τουλάχιστον
επίπεδο, η ευθύνη και η υποχρέωση της
κοινωνίας της πληροφορίας απέναντι
στους ανηλίκους δεν αμφισβητείται. Το
σύνολο των νομοθετικών ρυθμίσεων,
των κωδίκων δεοντολογίας και άλλων
πρακτικών που έχουν θεσπιστεί επιβε
βαιώνουν την αρχή της παρέμβασης και
της προστασίας των ανηλίκων.
Τα προβλήματα αφορούν την εφαρμο
γή αυτών των διατάξεων στην καθημερι
νή δράση - πράξη. Την ερμηνεία τους α-

παρουσιάζονται δραματοποιημένα, συ
χνά ανούσιες λεπτομέρειες για την κα
θημερινή ζωή της οικογένειας δημοσιο
ποιούνται, οι ανήλικοι θύματα ή μάρτυ
ρες εξομολογούνται μπροστά στην κά
μερα, τα θύματα θυματοποιούνται για
μια ακόμα φορά από το στιγματισμό και
τη δημόσια διαπόμπευση στο όνομα της
ενημέρωσης. Το αποτέλεσμα αυτού του
τρόπου παρουσίασης είναι πολύ διαφο
ρετικό από το προσδοκώμενο. Το περι
στατικό φαντάζει απόμακρο, σπάνιο και
ακραίο, ότι συμβαίνει μόνο σε κάποιες χαμηλών συνήθως κοινωνικοοικονομι
κών στρωμάτων - οικογένειες. Η δραμα
τοποίηση εδώ είναι ο σημαντικότερος ί
σως μηχανισμός για την αναπαραγωγή
ενός στερεοτυπικού λόγου. Οι δράστες
παρουσιάζονται ως ανθρωπόμορφα κτή-

βλώνουν τα χαρακτηριστικά του φαινο
μένου, έτσι ώστε τα παιδιά να γίνονται
καχύποπτα και όχι απλά υποψιασμένα
για το θέμα, και να παρερμηνεύουν τις
όποιες εκδηλώσεις αγάπης και στοργής
ως πράξεις κακοποίησης;
-Μήπως καλλιεργείται ένας ηθικός
πανικός, μια μαζική υστερία με απροσ
δόκητα αποτελέσματα;
Το ζητούμενο δεν είναι η λογοκρισία
των ενηλίκων, αλλά η προστασία των α
νηλίκων. Οι περιπτώσεις συχνά είναι ξε
κάθαρες, δεν είναι οριακές. Οι ρυθμίσεις
συχνά έπονται των εξελίξεων στη σύγ
χρονη κοινωνία της πληροφορίας που
χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα και τη
μεταβολή.
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρα
σης εκτίμησε με τη δέουσα, προσοχή το

Είναι γνωστό ότι σήμερα μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία
χαρακτηρίζεται από την επικοινωνία, τα Μέσα Μ αζικής
Επικοινωνίας. 0 ρόλος τους επ εκτείνεται πολύ περισσότερο
από το να παρέχουν απλά την πληροφορία,
την ενημέρωση ή από το να αναπτύσσεται ο δημόσιος
διάλογος. Τα Μ Μ Ε έχουν ένα διαμορφωτικό ρόλο στην
κοινωνία. Διαμορφώνουν έννοιες, συστήματα αξιών, τις
γλώσσες, δηλαδή την προφορική, την οπτική ή τη συμβολική
γλώσσα, με τις οποίες οι πολίτες προσλαμβάνουν και
ερμηνεύουν τον κόσμο και το περιβάλλον τους.
Τα Μέσα επομένως διαμορφώνουν έω ς ένα βαθμό και την
πολιτισμική ταυτότητα των σύγχρονων κοινωνιών.
πό τις εποπτικές αρχές και την εφαρμογή
τους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ό
που συχνά τα όρια μεταξύ ενημέρωσης
και προστασίας των ανηλίκων είναι δυσ
διάκριτα.
Ας αναφερθούμε σε ένα παράδειγμα.
Την προβολή από τα Μέσα και ειδικά α
πό την τηλεόραση περιστατικών που έ
χουν σχέση με το φαινόμενο της κακοποί
ησης των παιδιών. Τα Μέσα μπορούν να
έχουν μια θετική συμβολή ως προς την
κοινωνική ευαισθητοποίηση και την ανα
γνώριση του φαινομένου. Ο τρόπος πα
ρουσίασης αυτών των περιστατικών είναι
κρίσιμος. Μια ψύχραιμη, εμπεριστατω
μένη και τεκμηριωμένη παρουσίαση του
φαινομένου συμβάλλει σε αυτή τη θετική
κατεύθυνση. Όμως, η πραγματικότητα εί
ναι διαφορετική: παρόμοια περιστατικά

νη απομακρύνοντας έτσι την εικόνα του
πατέρα ή της μητέρας που ζει στη διπλα
νή μας πόρτα. Είναι προφανές ότι ένας
τέτοιος τρόπος παρουσίασης αφενός
στιγματίζει τους ανηλίκους θύματα, και
αφετέρου δεν βοηθά στην αναγνώριση,
την ευαισθητοποίηση ούτε φυσικά στην
πρόληψη του φαινομένου.
Κάποια συναφή ερωτήματα:
-πρέπει κατ’ αρχάς να παρουσιάζονται
περιπτώσεις κακοποίησης των ανηλίκων
στην τηλεόραση, με τη μορφή της μαρ
τυρίας από τα θύματα; ποια είναι η χρυ
σή τομή μεταξύ της ενημέρωσης του κοι
νού και της προστασίας της αξιοπρέπειας
ή της προσωπικότητας του ανηλίκου;
-οι καμπάνιες ευαισθητοποίησης που
προβάλλονται από τα ΜΜΕ όταν δεν εί
ναι ορθά σχεδιασμένες μήπως διαστρε

ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων.
Προχωρήσαμε στην επεξεργασία τριών
νέων κωδίκων δεοντολογίας στους οποί
ους σημαντικό μέρος καλύπτει η προ
στασία των ανηλίκων.
Συγκεκριμένα,
I στο άρθρο 24 του Κώδικα Δεοντο
λογίας ειδησεογραφικών και άλλων δη
μοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών
προβλέπεται:
α. δεν επιτρέπεται η παρουσίαση ανη
λίκων που φέρονται ως δράστες, μάρτυ
ρες ή θύματα εγκληματικών ενεργειών ή
δυστυχημάτων, στις ραδιοτηλεοπτικές
ειδησεογραφικές εκπομπές ακόμη και με
τη συναίνεση των γονέων ή των κηδεμό
νων τους. Το ίδιο ισχύει και για τη με οποιονδήποτε τρόπο παρουσίαση ανηλί
κων σε ειδησεογραφικές εκπομπές για
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ζητήματα που άπτονται της οικογενεια
κής τους κατάστασης.
β. Σε κάθε άλλη περίπτωση η παρου
σίαση ανηλίκων σε ειδησεογραφικές εκ
πομπές επιτρέπεται μόνο εάν γίνεται με
τη συναίνεση των γονέων τους ή άλλου
ανηλίκου υπεύθυνου για αυτούς και με
τρόπο που συμβάλλει στη σωματική,
πνευματική ή ηθική ανάπτυξή τους.
γ. Ως παρουσίαση των ανηλίκων νοεί
ται οποιαδήποτε ραδιοτηλεοπτική εμφά
νισή τους ή άλλη σχετική εμπλοκή τους,
ακόμα και αν καλύπτονται τα πρόσωπα
ή δεν αναφέρεται το όνομά τους.

• Στο Προσχέδιο Κώδικα ψυχαγω
γικών και επιμορφωτικών.
Άρθρο 7
Γενική προστασίατων ανηλίκων
1. Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί οφεί
λουν (γενικά) να μην παρουσιάζουν ψυ
χαγωγικές και επιμορφωτικές εκπομπές
που ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη
σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυ
ξη των ανηλίκων. Ειδικά απαγορεύεται
η προβολή προγραμμάτων ακραίου και
αναμφισβήτητου πορνογραφικού χαρα
κτήρα καθώς και (όπως επίσης προγραμ
μάτων) υπερβολικής και αδικαιολόγητης
βίας που στερούνται οποιαδήποτε καλλι
τεχνικής ή εκπαιδευτικής αξίας. Σε περί
πτωση που υπάρχει υποψία ότι κάποια
εκπομπή ενδέχεται να επιφέρει μικρότε
ρης βαρύτητας βλάβες στη σωματική,
πνευματική ή ηθική τους ανάπτυξη, αυτή
θα πρέπει να μεταδίδεται σε τέτοια ώρα
και με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείο
νται, στο βαθμό του εφικτού οι ανήλικοι
από την παρακολούθησή της. Στην κατη
γορία αυτή εντάσσονται μεταξύ άλλων
εκπομπές που περιέχουν σκηνές σεξουα
λικού περιεχομένου, έντονης βίας, που
προκαλούν τον τρόμο και τη φρίκη κ.ο.κ.
2. Η συμμετοχή ανηλίκων σε ψυχαγω
γικές και επιμορφωτικές εκπομπές επι
τρέπεται μόνο εάν γίνεται με τη συναίνε
ση των γονέων τους ή άλλου ενηλίκου υ
πεύθυνου για αυτούς και με τρόπο που
συμβάλλει στη σωματική, πνευματική ή
ηθική ανάπτυξή τους.

και να μην προβάλλονται κατά τη νυκτε
ρινή ζώνη του προγράμματος.
2. Οι παιδικές εκπομπές, είτε έχουν
ψυχαγωγικό είτε επιμορφωτικό χαρα
κτήρα, δεν πρέπει απλώς να αποσκοπούν
στο να γίνουν δημοφιλείς μεταξύ των α
νηλίκων, αλλά, στο βαθμό του εφικτού
και κατά περίπτωση, να προωθούν τους
ακόλουθους στόχους και αξίες:
-Τη συνεργασία και την ειρηνική επί
λυση των διαφορών.
-Την ισότητα και τον αμοιβαίο σεβα
σμό μεταξύ των δύο φύλων καθώς και
την απόρριψη των στερεότυπων ρόλων.
-Την προτεραιότητα των μορφωτικών
ιδεωδών έναντι των καταναλωτικών
προτύπων.
-Την καταδίκη του ρατσισμού και της
μισαλλοδοξίας.
-Την οικογενειακή ζωή και τη φιλία.
-Το σεβασμό προς το περιβάλλον και
την αγάπη προς τα ζώα.
-Τον υγιεινό τρόπο διαβίωσης και δια
τροφής.
-Τη διανοητική περιέργεια, την αυτε
νέργεια και της σημασίας της έλλογης
και τεκμηριωμένης σκέψης.
-Την υπευθυνότητα και την εργατικό
τητα.
-Την προετοιμασία των παιδιών για το
ρόλο που θα κληθούν μελλοντικά να επιτελέσουν ως πολίτες μιας δημοκρατικής
κοινωνίας.
3. Οι παιδικές εκπομπές με κανένα
τρόπο δεν πρέπει να αποτελούν μέσο
προώθησης καταναλωτικών προϊόντων.
4. Οι παιδικές εκπομπές δεν πρέπει να
περιέχουν σκηνές ή εκφράσεις που μπο
ρεί να προκαλέσουν φόβο ή ανασφάλεια
στα παιδιά. Ειδικότερα απαγορεύεται η
παρουσίαση αυτοκτονιών, μεθόδων λή
ψης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και βί
αιων ενεργειών των οποίων η απομίμη
ση είναι σχετικά εύκολη.
• Στο προσχέδιο του κώδικα διαφημί
σεων.

ΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟ Τ Ρ ΙΤ Ο
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Άρθρο 12

Περιεχόμενο των παιδικών διαφημί
σεων
1. Η ραδιοτηλεοπτική διαφήμιση δεν
πρέπει να θίγει ηθικά ή σωματικά τους
1.
Οι εκπομπές που απευθύνονται κα ανηλίκους, και συνεπώς θα πρέπει να τη
τά κύριο λόγο στους ανηλίκους πρέπει
ρεί τα παρακάτω κριτήρια για την προ
να χαρακτηρίζονται σαφώς ως παιδικές
στασία τους:

Άρθρο 8
Παιδικές εκπομπές
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Α. Να μην παρακινεί ευθέως τους α
νηλίκους στην αγορά προϊόντος ή υπη
ρεσίας εκμεταλλευόμενη την απειρία ή
την ευπιστία τους.
Β. Να μην παρακινεί ευθέως τους α
νηλίκους να πείσουν τους γονείς τους ή
τρίτους να αγοράσουν τα διαφημιζόμενα
προϊόντα ή υπηρεσίες.
Γ. Να μην εκμεταλλεύεται την ιδιαίτε
ρη εμπιστοσύνη των ανηλίκων προς
τους γονείς τους, τους δασκάλους τους ή
άλλα πρόσωπα.
Δ. Να μην παρουσιάζει χωρίς αποχρώντα λόγο ανηλίκους σε κατάσταση
κινδύνου
(πρβλ. άρθρο 10 παρ. δ' του Καν.
3/1991 του ΕΣΡ και άρθρο 10 παρ. δ'
του Κώδικα ΕΔΕΕ).
Ε. Να μην παραπλανά τους ανηλίκους
ως προς το μέγεθος, τις ιδιότητες και τη
λειτουργικότητα του διαφημιζόμενου
προϊόντος, (πρβλ. άρθρο 4 παρ. δ' του
Παρατήματος I του Κώδικα ΕΔΕΕ).
2. Απαγορεύεται η μετάδοση στη ζώ
νη παιδικής ακροαματικότητας κάθε
διαφημιστικού μηνύματος που είτε εμ
φανίζει σκηνές φυσικής βίας σε ανθρώ
πους ή ζώα, είτε περιέχει σαφή αναφορά
στη σεξουαλική δραστηριότητα είτε
προβάλλει καταστάσεις κινδύνου ζωής
παρουσιάζοντας τραυματισμένα ή νεκρά
ανθρώπινα σώματα, (βλ. Australian
Code, Section 3).
[Σημείωση: το παρόν άρθρο θα μπο
ρούσε να διατυπωθεί επίσης ως εξής:
«Απαγορεύεται η μετάδοση στη ζώνη
παιδικής ακροαματικότητας κάθε διαφη
μιστικού μηνύματος, το περιεχόμενο ή ο
τρόπος παρουσίασης του οποίου ενδέχε
ται να ασκήσουν αρνητική επιρροή στη
σωματική, διανοητική και ηθική ανά
πτυξη των παιδιών»].
3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρ
θρου νοούνται ως παιδιά οι ανήλικοι που
έχουν συμπληρώσει το έκτο έτος της η
λικίας τους και μέχρι τη συμπλήρωση
του δωδέκατου έτους αυτής.
Έχουμε επίσης εκδώσει δύο κυρωτι
κές αποφάσεις που αφορούν την προβο
λή ακαταλλήλων ταινιών σε παιδικές
ζώνες.
Αυτό το πλέγμα των ρυθμίσεων είναι
αξιόλογο τόσο στο πραγματικό όσο και
το συμβολικό επίπεδο. Είναι δηλωτικό
μιας κοινωνίας ευαίσθητης, και συνειδη
τά υπεύθυνης για τους ανηλίκους της. Ε
κτιμώ ότι το νομοθετικό πλαίσιο σε αυ
τό το ζήτημα έχει σαφώς βελτιωθεί και

εκσυγχρονισθεί με τα νέα δεδομένα της
ψηφιακής εποχής.
Θα ήθελα ωστόσο να σταθώ σε μερι
κές πλευρές της πραγματικότητας και
κυρίως στις δυσχέρειες της εφαρμογής
αυτών των νομοθετικών διατάξεων. Οι
δυσκολίες αυτές προκύπτουν από τη
σχετικότητα των εννοιών και αφορούν
τον προσδιορισμό των συμπεριφορών
ως βίαιων, ως επικινδύνων για την ηθική
υπόσταση των ανηλίκων, για το τι είναι
πορνογραφικό, ελαφρώς πορνό, ερωτικό
ή μη ερωτικό.
Οι έννοιες αυτές είναι γενικές και αφηρημένες. Αποτελούν έως ένα βαθμό
«θεωρητικές κατασκευές», οι οποίες δεν
μπορούν να προσδιορισθούν πέρα και έ
ξω από το κοινωνικό και πολιτισμικό
πλαίσιο. Προϋποθέτουν ένα κοινό σύ
στημα αξιών, μια συναινετική κοινωνία,
μια σαφήνεια στους κύκλους των συμπε
ριφορών που είναι κοινωνικά αποδεκτές
και κοινωνικά κατακριτέες. Ο ορισμός
της βίας π.χ. είναι τόσο σχετικός, κυρίως
σε μερικές μορφές της όπως είναι η ψυ
χολογική, λεκτική, και σεξουαλική βία.
Εάν σε ένα πλαίσιο έχει υιοθετηθεί η
προσέγγιση της μηδενικής ανοχής στη
βία, είναι σαφές ότι και συμπεριφορές οι
οποίες παραδοσιακά ήταν κοινωνικά α
νεκτές, τώρα θα αρχίσουν να αμφισβη
τούνται και να ορίζονται ως βίαιες. Αντί
θετα, σε άλλο πολιτισμικό πλαίσιο, όπου
π.χ. η βία και η σωματική τιμωρία των
παιδιών χρησιμοποιείται ευρέως ως μέ
σο διαπαιδαγώγησης, τότε ο πυρήνας
των βίαιων πράξεων είναι διαφορετικός.
Οι ίδιες περίπου διαπιστώσεις προκύ
πτουν και από άλλες περιπτώσεις όπου
καλείσαι να εφαρμόσεις τη νομοθεσία
και τη δεοντολογία. Η κατηγοριοποίηση
ταινιών που εμπεριέχουν σκηνές ακα
τάλληλες για τους ανηλίκους, με ποια
κριτήρια πρέπει να γίνονται; πώς θα επιλέξεις το καθόλου βλαπτικό, λίγο βλα
πτικό ή πολύ βλαπτικό; πώς θα επιλέξεις
το καθόλου βλαπτικό, λόγο βλαπτικό ή
πολύ βλαπτικό; ή ακόμα η αισθητική
που απουσιάζει από πολλά παιδικά προ
γράμματα καρνούνς, κινούμενα σχέδια
πώς θα αποτελέσει κριτήριο κατηγοριοποίησης; Πολλά παιδικά προγράμματα
είναι αντιαισθητικά και συχνά εκφοβι
στικά για τα παιδιά, αλλά πως θα ορίσεις
το φόβο και την αισθητική;
Γνωρίζουμε καλά ότι ούτε οι ανήλικοι
έχουν ένα κοινό προφίλ, ούτε τις ίδιες α
ξίες, στάσεις και αντιλήψεις. Εάν ίσως

γνωρίζαμε αρκετά από αυτά τα στοιχεία,
ή εάν μαθαίναμε να ακούμε τους ανηλί
κους και τα παιδιά περισσότερο, τότε ί
σως τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά.
Σήμερα κρίνουμε προγράμματα που
σχεδιάζονται από ενηλίκους για ανηλί
κους. Μιλάμε στο όνομα των παιδιών,
σχεδιάζουμε για αυτά, χωρίς αυτά. Εάν
αφήναμε τα παιδιά να μιλήσουν, να ονει
ρευτούν το δικό τους οπτικοακουστικό
περιβάλλον, τη δική τους ψηφιακή πραγ
ματικότητα, ίσως μας έδειχναν το δρόμο
και τις κατευθύνσεις.
Θα συμπλήρωνα αυτό το πλαίσιο
των πρωτοβουλιών του ΕΣΡ με ένα α
κόμα σχέδιο δράσης, το οποίο μέχρι
σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί. Εκτιμώ
ότι είναι κρίσιμης σημασίας η εκ-παιδευτική διάσταση του θέματος και ότι
οι όποιες παρεμβάσεις πρέπει να συνυ
πολογίζουν τους ανηλίκους και όχι α
πλά να απευθύνονται σε αυτούς.
Προτείνω λοιπόν την εισαγωγή ε
νός μαθήματος στα σχολεία με
στόχο την ανάπτυξη της κριτι
κής ικανότητας των μαθητών.
Παρεμφερές πρόγραμμα α
ναπτύχθηκε στην Καταλονία
και εκτιμάται ότι έχει θετικά
και μακροχρόνια αποτελέ
σματα. Ο κριτικός θεατής και
ειδικά ο ανήλικος κριτικός θε
ατής που θα είναι σε θέση να
ξεχωρίζει το πραγματικό από το
φανταστικό-συμβολικό μπορεί
και πρέπει να διαμορφωθεί στο
σχολείο.
Παράλληλα και συμπληρωματι
κά με τον γονικό έλεγχο στην παρα
κολούθηση των τηλεοπτικών προ
γραμμάτων, το παιδί και ο ανήλικος
πρέπει να αναπτύξει μια κριτική προ
σωπικότητα και να μάθει να επεξεργά

ζεται τα μηνύματα που προσλαμβάνει α
πό την τηλεόραση.
Προσωπικά εκτιμώ, ότι αυτού του εί
δους οι παρεμβάσεις είναι ουσιαστικές
και χαράσσουν τομές στην κοινωνία και
την εκπαίδευση. Το Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης από μόνο του δεν
μπορεί να εφαρμόσει και να υλοποιήσει
μια πολιτική προστασίας των ανηλίκων.
Σε αυτήν την προοπτική, όλοι μας πρέ
πει να γίνουμε αρωγοί και συν-κοινωνοί
σε παρόμοιες πρωτοβουλίες. Η στήριξη
των πρωτοβουλιών, όχι μόνο του ΕΣΡ
αλλά και άλλων φορέων που στοχεύουν
σε μια καλύτερη τηλεόραση, σε μια κα
λύτερη επικοινωνία είναι ο μόνος τρόπος
και ταυτόχρονα το μέσο για μια αποτε
λεσματική πολιτική προστασίας των α
νηλίκων σήμερα στο αχανές περιβάλλον
της ψηφιακής τεχνολογίας.
□
*

Εισήγηση της κας Β άσω ς Αρτινοπού-

λου στο Σ υνέδριο του Υπουργείου δη μ όσ ια ς
Τάξης, που πραγματοποιήθηκε από 12 έω ς
14 Δ εκεμβρίου 2000, στην
Αθήνα, μ ε θέμα τη σε
ξουαλική κακοποί
ηση των ανη
λίκων.
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Μ ε την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων η χώρα μας έλα 
βε μια διεθνή ψήφο εμπιστοσύνης. Η Ολυμπιακή Επιτροπή α
νέθεσ ε το μεγαλύτερο γεγονός αναγνωρίζοντας στους Έ λλη
νες την ικανότητα να διοργανώσουν σύγχρονους Ολυμπια
κούς Αγώνες. Μ ε την ανάθεση αυτή η χώρα μας εισ ήλθε σε
μια πορεία αλλαγών. Επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτω ν
συμμετέχουν ήδη στη προετοιμασία διοργάνωσης καθώς και
επιστήμονες που προωθούν αλλαγές και νέες ιδέες όπως α
θλήματα που είναι άγνωστα μέ
χρι τώρα στη χώρα μας.
Η Ολυμπιάδα του 2004
θα φιλοξενήσει 28 α
θλήματα και 296 αγωνίσματα. Ανάμεσα στα πολύ
γνωστά αθλήματα και αγωνίσματα (κλασσικός
αθλητισμός, γυμναστική, καλαθοσφαίριση,
ποδηλασία, κ.λ.π.) συγκαταλέγεται και ένα
άγνωστο μέχρι τώρα στην χώρα μας ά
θλημα το Badminton.
τη ς

Δήμητρας ΦΩΤΟΥ*
Κ οθ η γή τρ ιο ς Φ υσικής Α γω γής

108

Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2001

ια το Badminton υπάρχουν ανα
φορές ότι ξεκίνησε να παίζεται
πριν χιλιάδες χρόνια στην Αρ
χαία Αίγυπτο. Υπήρχαν όμως
και εκδοχές ότι παιζόταν στην
Ευρώπη από Έλληνες, στην Αφρική από
Αιγυπτίους, και στην Ασία από Κινέζους
και Ιάπωνες. Η διαμόρφωση της σημερι
νής μορφής του αθλήματος, εκτιμάται ό
τι ξεκίνησε το 1840 - 1850 περίπου και
οριστικοποιήθηκε το 1886. Πρωτοπαίχθηκε στον πύργο του δούκα Beaufort
στο ‘Μπάντμιντον Παρκ του Γκόλστερσιαρ’. Εκεί σύμφωνα με την βιβλιογρα
φία οι καλεσμένοι του δούκα πήραν τις
ρακέτες των παιδιών, έδεσαν ένα σχοινί
στο μέσο της σάλας και αφού μεταποίη
σαν μπάλα από μαλακό ύφασμα , άρχι
σαν να διαγωνίζονται στο κτύπημα της
μπάλας πάνω από το σχοινί.
Αναφορές πάντως υπάρχουν ότι το
Badminton πρωτοπαίχτηκε με κανονι
σμούς στην πόλη Ροονα της Ινδίας το
1870. Οι κανονισμοί του γράφτηκαν από
τον ταγματάρχη του Αγγλικού στρατού
Σέλπν, το 1877. Το 1893 ιδρύθηκε η Αγ
γλική Ομοσπονδία Badminton και ακο
λούθησαν οι υπόλοιπες χώρες. Το 1934
ιδρύθηκε στο Λονδίνο η διεθνής ομο
σπονδία Badminton.
Η αντιπτέριση, όπως είναι η Ελληνική
του ονομασία, μπήκε επίσημα στο Ολυ
μπιακό πρόγραμμα το 1992 στους Ολυ
μπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης. Στην
Ολυμπιάδα της Αθήνας το 2004 η χώρα

Γ

μας, ως διοργανώτρια χώρα, έχει δικαίω
μα συμμετοχής και για πρώτη φορά θα
συμμετέχουν Έλληνες αθλητές του Bad
minton.
To Badminton ξεκίνησε στην Ελλάδα
την Ανοιξη του 1988 με την συμμετοχή
μιας ομάδας φοιτητών της Γυμναστικής
Ακαδημίας, σημερινό ΤΕΦΑ.Α του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το
1990, άρχισε να διδάσκετε ως μάθημα ε
πιλογής στα ΤΕΦΑ.Α Κομοτηνής και
Θεσσαλονίκης. Το 1992 ιδρύεται η Ελ
ληνική Ομοσπονδία Φίλαθλων Σωματεί
ων Αντιπτέρισης, το άθλημα άρχισε να
παίζεται σε όλη την Ελλάδα και σήμερα
αριθμεί πάνω από 2.000 αθλητές. Επίσης
το Badminton διδάσκεται ως ειδικότητα
στο ΤΕΦΑ.Α Κομοτηνής. Η Εθνική ο
μάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις τέσ
σερις αντίστοιχες ομάδες των Βαλκανί
ων. Ανάμεσα στα προγράμματα ανάπτυ
ξης είναι και αυτά της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΕΣΥΑΑ - ταλέντα) ό
που αριθμούνται εξήντα παιδιά σε Αθή
να, Τίρναβο και Σιδηρόκαστρο.
To Badminton είναι εύκολο παιχνίδι,
διότι λόγω της μικρής ταχύτητας του
φτερού, μπορούν οι ασκούμενοι να α
νταλλάσσουν εύκολα χτυπήματα. Προ
σφέρει ψυχαγωγία και χρειάζεται επιδεξιότητα, ευφυΐα και καλή φυσική κατά
σταση. Το παιχνίδι παίζεται με ένα μπα
λάκι αποτελούμενο από φελλό και έξι
κομμάτια φτερά χήνας που είναι στερε
ωμένα και προσδίδουν αεροδυναμική
χροιά στο παιχνίδι. Εκτός από το μπα
λάκι, τις ρακέτες, το δίχτυ και ένα μι
κρό γήπεδο διαστάσεων 14 m μήκος και
6 m πλάτος, χρειάζονται δύο άτομα για
μονό παιχνίδι, τέσσερα άτομα για διπλό
και υπάρχει η δυνατότητα μεικτού ζευ
γαριού (άνδρας - γυναίκα) σε μια ομά
δα (μοναδικό Ολυμπιακό αγώνισμα με
μεικτό παιχνίδι). Το παιχνίδι παίζεται
σε δύο σετ από δεκαπέντε πόντους
στους άνδρες και ένδεκα πόντους για
τις γυναίκες.
Οι Ολυμπιακοί αγώνες στην Ελλάδα
είναι γεγονός και ο στόχος ξεκάθαρος
μπροστά μας. Η Αθήνα θα γίνει σημείο
αναφοράς για το μέλλον. ΓΓ αυτό καθή
κον μας είναι να διαδώσουμε τα Ολυ
μπιακά ιδανικά. Ανάμεσα σ’ όλα να στη
ρίξουμε τον Αναπτυξιακό Αθλητισμό σε
άγνωστα για τον πολιτισμό μας αθλήμα
τα, αφήνοντας μια κληρονομιά για τις ε
πόμενες γενιές.

αποφασίζεται από το ποιος είχε χάσει
πριν το πόντο. Αυτό ορίζεται ως αλλα
γή (όχι ως πόντος) και η άλλη πλευρά
που κέρδισε την αλλαγή σερβίρει. Ο
παίκτης που σερβίρει μόνο κερδίζει πό
ντο και συνεχίζει να σερβίρει μέχρι να
βγει το φτερό εκτός γηπέδου, οπότε έ
χουμε αλλαγή. Ο αντίπαλος θα είναι ο
επόμενος που θα σερβίρει μέχρι να κά
νει κι αυτός λάθος, δηλαδή μέχρι να
χτυπήσει το φτερό εκτός των ορίων του
γηπέδου, που λέγεται άουτ. Η πλευρά
που κερδίζει σερβίρει και στο επόμενο
game (παιγνίδι). Συνήθως το bad-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΣΤΟ B A D M I N T O N
ΠΑΙΚΤΕΣ
Στα μονά υπάρχει ένας παίχτης σε κά
θε πλευρά ενώ στα διπλά υπάρχουν δυο
παίκτες.

ΠΩΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Γίνεται κλήρωση πριν την έναρξη του
παιγνιδιού. Η πλευρά που κέρδισε στην
κλήρωση διαλέγει ή γήπεδο ή σερβίς ή
επιστροφή. Η πλευρά που έχασε στην
κλήρωση διαλέγει δεύτερη ότι δεν δια
λέξει η πρώτη πλευρά.
Π.χ. Η (Α) πλευρά διαλέγει σερβίς. Η
(Β) πλευρά διαλέγει επιστροφή ή γήπεδο.

ΠΟΤΕ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΝΤΟ ΚΑΙ
ΠΩΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΡΑΜΕ
Μόνο η πλευρά που σερβίρει κερδίζει
πόντο. Το παιγνίδι κερδίζεται στους 15
πόντους, με εξαίρεση στο μονό των γυ
ναικών που κερδίζεται στους 11 πό
ντους.
Η πλευρά που φτάνει στους 13, 14, 9
ή 10 πόντους διαλέγει αν γίνει παράταση
στο παιγνίδι ως ακολούθως:
- στους 13 πόντους έχουμε παράταση
στους (5) πόντους, συνολικά (18 πόντοι).
- Στους 14 πόντους έχουμε παράταση
στους (3) πόντους, συνολικά (17 πόντοι).
- Στους 9 πόντους, έχουμε παράταση
στους (3) πόντους, συνολικά (12 πόντοι).
- Στους 10 πόντους έχουμε παράταση
στους (2) πόντους, συνολικά (12 πόντοι).
Μετά το πέρας της παράτασης το και
νούργιο παιγνίδι αρχίζει με 0/0.
Το δικαίωμα για το ποιος θα σερβίρει

mintion παίζεται στα (3) game, όταν
αυτό απαιτείται, αλλιώς στα (2).

ΑΛΛΑΓΗ ΓΗΠΕΔΩΝ
Αλλάζουμε γήπεδα όταν τελειώσει το
πρώτο παιγνίδι (game), ή όταν το σκορ
φτάσει στους 8 ή στους 6 πόντους και
αυτό ισχύει στο τρίτο παιγνίδι (3- game).

ΣΕΡΒΙΣ
Σε ένα σωστό σερβίς αυτός που σερβί
ρει Kat αυτός που υποδέχεται κάθονται
διαγώνια στο γήπεδο και:
- το φτερό χτυπιέται στο σερβίς κάτω
από τη μέση.
- Το φτερό πρέπει να πέσει στο αντίθε
το γήπεδο.
- Αυτός που σερβίρει, η ρακέτα του
δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ύψος του
κεφαλιού.

ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ
Εάν έχει ζυγό αριθμό, σερβίρεις από
την αριστερή πλευρά. Εάν έχει μονό α
ριθμό σερβίρεις από την δεξιά πλευρά.
Το σερβίς αρχίζει πάντα από τη δεξιά
πλευρά.

ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ
Στο διπλό παιγνίδι οι παίκτες αποφα
σίζουν ποιος θα κάνει υποδοχή και ποιος
θα σερβίρει. Αυτός που σερβίρει ακο
λουθεί την ίδια τακτική όπως και στο
μονό παιγνίδι. Ο κάθε παίκτης καταλαμ
βάνει το ένα μισό του γηπέδου. Σε κάθε
επιτυχές σερβίς αλλάζουνε οι παίκτες
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τύχει το φτερό.
- Όταν το φτερό βγει έξω από το
γήπεδο.
- Όταν το φτερό περάσει μέσα ή
κάτω από το δίχτυ.
- Εάν ακουμπήσει το φτερό σε οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο εκτός α
πό την ρακέτα του παίκτη ή το δίχτυ.
- Εάν το σώμα του αθλητή ή η ρακέτα
του περάσει το δίχτυ και υπερβεί το χώ
ρο του αντιπάλου.
- Αν χτυπηθεί το φτερό δύο συνεχόμε
νες φορές από τον ίδιο παίκτη.

πλευρά. Οι συμπαίκτες μπορούν να στέ
κονται ελεύθερα μέσα στο γήπεδο.
Σε αντίθεση με τα μονά αυτοί που κά
νουν υποδοχή δεν αλλάζουν γήπεδο για
να δεχθούν το σερβίς. Οι παίκτες κάνουν
υποδοχή στην ίδια πλευρά του γηπέδου.
Μετά την επιστροφή του φτερού από τον
παίκτη της υποδοχής οποιοσδήποτε παί
κτης μπορεί να χτυπήσει το φτερό. Εάν
υποκύψουν σε λάθος στέλνοντας άουτ ή
το φτερό στο δίχτυ, τότε χάνουν έναν
πόντο. Η πλευρά που σερβίρει, αν χάσει
το φτερό στέλνοντας άουτ ή δίχτυ, τότε
έχει αλλαγή και σερβίρει ο διπλανός συ-

ΠΟΤΕ ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αυτός που σέρβιρε τελευταίος στο
game και κερδίζει συνεχίζει να σερβίρει.
Η επανάληψη δίνεται για οποιοδήποτε
απρόβλεπτο γεγονός (σύμφωνα με τους
κανονισμούς του αθλήματος) ή για ατύ
χημα που έχει σαν αποτέλεσμα να στα
ματά την προσπάθεια ο παίκτης. Σε πε
ρίπτωση που σερβίρει κάποιος και δεν
είναι έτοιμος ο αντίπαλός του αλλά και
όταν φτερό από άλλο γήπεδο ενοχλήσει
τον αγώνα τότε και σε αυτές τις περι
πτώσεις δίνεται επανάληψη.

ΠΟΤΕ ΕΧΟΥΜΕ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ
Διακοπή πέντε λεπτών δίνεται μεταξύ
2ου και 3ου game (όταν έχουμε ισόπαλη
βαθμολογία, π.χ. δύο όλα και συνεχίζε
ται το παιγνίδι για 3ου game).
Διαφορετικά το παιγνίδι συνεχίζεται
χωρίς διακοπή.
Ο

Βιβλιογραφία:
- B adm inton - Αντιπτέριση, Κώ στας Λαζάρου, Λευ
κω σία Μ άρτιος 1999 (Εκτύ
πωση: Λ ιθογραφεία Τάβαλλη
Λ. Τ.Δ. Λευκω σία
- ΒΛΔMINTON, ΣΤΕ Π Α Ν
Θ εσσαλονίκη 1993 (Π ΑΡΤΜ ΙΑΝ Π ανεπιστημιακό τυ
πογραφείο Α .Π .Θ .- ΑΘΗΝΑ
2 0 0 4 Ενημερω τικό έντυπο
για τους Ολυμπιακούς).

μπαίκτης του. Αν χάσει και αυτός το
σερβίς, τότε έχουμε αλλαγή, για τους
παίκτες της αντίπαλης πλευράς. Κανέ
νας παίκτης δεν μπορεί να δεχθεί στην
υποδοχή δύο συνεχόμενες φορές.
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ΛΑΘΗ
Λάθη έχουμε:
- Αν το σερβίς δεν καταλήξει στο γήπεδο.
- Ο παίκτης που κάνει σερβίς δεν πε-
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* Η Δήμητρα Φώτου
είανι υπεύθυνη Προγράμματος Ε.Σ.Υ.Α.Α. στο Badminton και διδάσκει Φυσι
κή Αγωγή στη Σχολή Αξιωματικών Ελλη
νικής Αστυνομίας

Ο Συνάνθρωπος
ως Αδελφός

την πολυτάραχη και πολυθόρυ
βη εποχή που ζούμε, ο Άνθρω
πος, ο καθένας από μας δηλαδή,
ζητεί κάποιο στήριγμα, κάποιο
χώρο γαλήνης, αναψυχής και
ελπίδας. Ο ατομικισμός, με τις ολέθριες
επιδράσεις του στο χαρακτήρα του Αν
θρώπου, τον απομόνωσε κυριολεκτικά α
πό τον Συνάνθρωπο, δημιουργώντας
στον ψυχικό του κόσμο ένα αδιαπέραστο
τείχος, που δεν του επιτρέπει να δες να
νιώσει και να ανακαλύψει τον Συνάνθρω
πο. Εγκλωβισμένος στο ΕΓΩ του ο Άν
θρωπος, δεν έχει την δυνατότητα, μα ού
τε και τη διάθεση, να παραδεχτεί ότι δεν
είναι μόνο ΆΝΘΡΩΠΟΣ, μα και ΣΥ
ΝΑΝΘΡΩΠΟΣ ταυτόχρονα. Και βέβαια
δεν μπορεί, μα ούτε και θέλει να νιώσει
τον Συνάνθρωπο ως Αδελφό του.
Και μου έρχεται τώρα στη σκέψη αυτό
που διάβασα σ’ ένα κυνηγετικό περιοδι
κό: Βγήκε ο μεγαλύτερος αδελφός, νύχτα
ακόμη, από το σπίτι για να κυνηγήσει και

Σ

να σκοτώσει ζώα. Μό
λις σχεδόν έφτασε στον
τόπο τον κατάλληλο, α
πό μακριά είδε μέσα σε
κάτι θάμνους, κάτι να
κινείται. Σήκωσε το ό
πλο του για να σκοτώ
σει το ζώο, το θηρίο. Ο
μως σκέφτηκε και είπε:
Ας πάω πιο κοντά, όπλο
κρατώ, δεν φοβάμαι.
Πηγαίνοντας λίγο πιο
κοντά, διαπιστώνει με
δέος και φόβο ότι αυτό
που εκινείτο ανάμεσα
στους θάμνους δεν ή
ταν θηρίο αλλά άνθρω
πος!! Και είπε: Από μα
κριά ο άνθρωπος μου
φάνηκε θηρίο. Κατεβά
ζει το όπλο και προχω
ρεί ακόμη πιο κοντά.
Και τότε με τρόμο και
φρίκη, αναγνωρίζει ότι
ο άνθρωπος, που ήταν
ανάμεσα στους θά
μνους ήταν ο μικρότε
ρος αδελφός του, που
νωρίτερα από αυτόν
βρέθηκε στον ίδιο χώ
ρο, για τον ίδιο λόγο, να κυνηγήσει. Και
είπε: Από μακριά ο αδελφός μου, μου φά
νηκε θηρίο.
Το παραπάνω πραγματικό γεγονός, μας
φανερώνει την τραγικότητα της αλή
θειας: Ο Συνάνθρωπος δεν μπορεί να δει
τον άλλο άνθρωπο ως Αδελφό του, ενώ
πιον του Θεού, αλλά ως θηρίο, ναι, ως
κάτι δηλαδή, που του είναι σκληρό, ανε
πιθύμητο και επικίνδυνο.
Τι χρειάζεται λοιπόν; Μα να πλησιά
σουμε τον Συνάνθρωπο, όσο μπορούμε
πιο κοντά, όσο είναι δυνατόν πιο κοντά,
να καταλάβουμε ότι έχουμε την ίδια κα
ταγωγή, από το Χέρι του Θεού, τα ίδια δι
καιώματα, από τη Δικαιοσύνη του Θεού,
και τα ίδια σύννομα συμφέροντα, από το
Νόμο της Πολιτείας, την ίδια αξία της ζω
ής, από το χορηγό της Ζωής, τις ίδιες δυ
νατότητες ανάπτυξης της προσωπικότη
τάς μας, από το Σύνταγμα και του Νό
μους της Δημοκρατικής Πολιτείας και ό
τι ζούμε μαζζ ως μέλη της αυτής, της ί

διας Μεγάλης Οικογένειας, που γίνεται
ΓΕΝΟΣ και στο ίδιο «Σπίτυ>, που λέγεται
ΠΑΤΡΙΔΑ.
Όταν και όσες φορές, ανακαλύψουμε
αυτή την υπέροχη πραγματικότητα, ότι ο
συνάνθρωπος είναι και ΑΔΕΛΦΟΣ, τότε
πραγματικό νιώθουμε εντελώς διαφορετι
κά, αλλά και γίνονται όλα διαφορετικά:
Νιώθουμε μέσα μας γαλήνη, ασφάλεια,
αισιοδοξία και στήριξη. Αλλά και η Κοι
νωνία γίνεται αληθινή Οικογένεια, αφού
η βεβαιότητα της αδελφικής συνύπαρξης
με τον Συνάνθρωπο σφυρηλατεί την Ε
ΝΟΤΗΤΑ, που είναι η μεγαλύτερη δύνα
μη, για πρόοδο, για ανάπτυξη, για ευγενι
κή άμιλλα για αληθινό πολιτισμό και
πραγματική υπεροχή. Η βαθιά συνειδητοποίησή μου ότι ο συνάνθρωπος είναι και
ΑΔΕΛΦΟΣ, με υποχρεώνει να τον αγα
πώ ακόμη περισσότερο, να τον ανέχομαι,
να τον συγχωρώ, να του αναγνωρίζω τα
προτερήματα και τις αρετές και να του
διορθώνω με διάκριση τα λάθη του, γνω
ρίζοντας ότι τα ίδια ακριβώς κάνει κι ε
κείνος για μένα.
Και αν είμαστε λίγο ακόμη πιο τολμη
ροί και σκεφθούμε την επιδιωκόμενη
στην εποχή μας ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ,
μπορούμε, με θάρρος να πούμε πως αυτή,
για να είναι αληθινή, δεν μπορεί να έλθει
από την οικονομία και τη δημοκρατία
μόνο, αλλά κυρίως απ’ αυτή την αίσθη
ση, απ’ αυτή τη βεβαιότητα, απ’ αυτή την
«ανακάλυψη» ότι όλοι λοιπόν οι άνθρω
ποι στον κόσμο, δεν είμαστε μόνο τυπικά
Συνάνθρωποι, επειδή ανήκουμε στο ίδιο
γένος των ζωικών όντων, αλλά είμαστε α
δελφοί επειδή προερχόμαστε από τον Ί
διο Πατέρα-Δημιουργό, απολαμβάνουμε
όλοι τις ίδιες Δωρεές Του, κατοικούμε ό
λοι στο ίδιο «Σπίτι», τον Πλανήτη Γη και
πρόκειται (θέλουμε δεν θέλουμε) ν’ ανέ
βουμε όλοι στην ίδια «Σκάλα», για να ε
πιστρέφουμε στον Πατέρα, στον Ουρανό.
Μ’ αυτές τις σκέψεις χαιρετίζουμε την
είσοδο του νέου χρόνου 2001, του νέου
αιώνα, του 21ου και της νέας χιλιετίας,
της 3ης από Χριστού και ευχόμαστε
στους σεβαστούς και αγαπητούς αναγνώ
στες του Περιοδικού μας και αληθινά Α
δελφούς μας στην ΠΙΣΤΗ και στο ΓΕ
ΝΟΣ, να αισθάνονται πάντοτε Αδελφός
να ζουν ως Αδελφός να συμπεριφέρονται
ως Αδελφοί και να αγαπιούνται ως Αδελ
φοί, για να υπάρχουν πάντοτε η ειρήνη, η
αγάπη και η στήριξη, ως ενωμένες δυνά
μεις για μια ζωή χαρούμενη, ειρηνική και
προοδευτική.
□
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Αλήθεια, με τον όρο «ευτυχισμένη οικογένεια», τι ακριβώς
εννοούμε; Αν κάναμε ένα γκάλοπ, τι θα μας απαντούσαν;
Μ ερικοί θα τοποθετούσαν την ευτυχία στα πλούτη, στην
οικονομική άνεση, στις πολυτελείς βίλες με άλα τα κομφόρ.
Αλλοι, περισσότερο ρεαλιστές, στον έρω τα, στη συνεννόηση
στα παιδιά. Αλλοι πάλι, στα μεγάλα ονόματα, στους τίτλους,
στη δόξα γενικά. Μ ερικοί τέλος, πεσιμιστές, θα μας έλεγαν
ίσως ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στη γη, γιατί ούτε
τα πλούτη, ούτε η δόξα, ούτε - πολύ περισσότερο ο έρω τας κάνουν την ευτυχία.
τη ς
Βασιλικής ΠαναγιωτοπούλουΠαπαβασιλείου
Κ αθηγηγητριας Π αιδαγω γικής
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αι λοιπόν; Δεν υπάρχει ευτυχι
σμένη οικογένεια; Ο όρος εί
ναι ουτοπία; Ένας θεσμός, ο
θεσμός του γάμου, θεόσδοτος,
που αγιάσθηκε εδώ και δυο χι
λιάδες χρόνια και αναγορεύθηκε σε Μυ
στήριο της Εκκλησίας και μάλιστα Μυ
στήριο Μέγα, δεν έδωσε καρπούς; Δεν
δημιούργησε και δεν θα δημιουργεί και
στην τρίτη χιλιετία στην οποία εισήλθαμε, ευτυχισμένες οικογένειες:
Ασφαλώς ναι. Και έδωσε και δίνει Και
όσοι προσέρχονται στο γάμο αυτό επιθυ
μούν και προσδοκούν και ονειρεύονται
την ευτυχισμένη οικογένεια.
Ίσως είναι δύσκολη η ανάλυσις της
έννοιας. Ίσως δεν έχουμε το ταλέντο να
δώσουμε τον ορισμό. Είναι όμως σίγου
ρο ότι θα συναντήσουμε την ευτυχισμέ
νη οικογένεια και θα την γνωρίσουμε α-

Κ

«Η ευτυχισμένη
πό τους καρπούς της.
Κάθε ισορροπημένος άνθρωπος προ
έρχεται από μια ευτυχισμένη οικογένεια.
Και στη συνέχεια, δημιουργεί με τον ίδιο
τρόπο τη δική του. Αυτό είναι πάγκοι
νος γνωστό και το διακηρύττουν παιδα
γωγοί, ψυχολόγοι και γιατροί. Τα ισορ
ροπημένα παιδιά, τα παιδιά που προχω
ρούν στη ζωή, προέρχονται από ευτυχι
σμένες οικογένειες. Δεν μας λένε σε
ποια κοινωνική τάξη ανήκουν. Μας λένε
όμως ότι προέρχονται από ευτυχισμένες
οικογένειες.
Και ποια είναι η οικογενειακή ευτυχί
α; Την γεύομαι όταν πατώ στο πατρικό
μου σπίτι. Όταν αναπολώ τις ιστορίες
του πατέρα μου για τον πατέρα του. Ό
ταν ξεφυλλίζω το οικογενειακό άλ
μπουμ. Την ζω όταν βλέπω το παιδί μου
να αγκαλιάζει το παιδί του. Όταν βλέπω
την εγγονή μου ολόχαρη, να κουμπώνει
τη ζακέττα της αδελφούλας της και να
γεύεται ήδη την ευτυχία της προσφοράς.
Οικογενειακή ευτυχία, λοιπόν, είναι κά
τι πάνω από αγαθά, δεσμούς, κατακτή
σεις. Είναι τρόπος ζωής. Είναι ένας κύ
κλος ζωής. Έτσι, η γέννηση ενός μωρού
μεταμορφώνει την ανέμελη κοπέλα σε
μια υπεύθυνη μητέρα και την ώριμη γυ
ναίκα σε μια ευτυχισμένη γιαγιά. Το χθε
σινό μωρό γίνεται ο επαναστάτης έφη
βος και ο ονειροπόλος νέος γίνεται ο ώ
ριμος άνδρας που δημιουργεί με τη σει
ρά του τη δική του οικογένεια. Τίποτε το
στατικό. Ένας τρόπος ζωής, ένα ρεύμα
εσαεί κινούμενον, με κάποιο στόχο όμως
με κάποιο σκοπό.
Ας μη φοβόμαστε το ρεύμα του χρό
νου. Ας συμβιβαζόμαστε μαζί του και ας
το ακολουθούμε χωρίς μεμψιμοιρίες. Εί
ναι αυτό το ρεύμα κάτω από την ίδια
στέγη, που μεταμορφώνει το χθεσινό
νιόπαντρο ζευγάρι σε ώριμους οικογε
νειάρχες, σε μαχητές της ζωής και αργό
τερα σε αρμονικούς παππούδες και για
γιάδες που ετοιμάζονται για το ταξίδι
του ουρανού. Αυτή είναι η ευτυχισμένη
οικογένεια που κανένας άλλος θεσμός
δεν έδωσε στα μέλη του αυτή τη σιγου
ριά, αυτή τη συνέχεια. Γέμισε από καύ
χηση για τους παππούδες και για τις για
γιάδες. Έφτιαξε ανθρώπους που ξέρουν
από που κρατά η σκούφια τους, για να
μπορούν να την παραδώσουν. Πολεμήθηκε στις ημέρες μας με λύσσα ο θεσμός
της χριστιανικής οικογένειας, με μοναδι
κό αποτέλεσμα να διαλύσει αυτούς που

οικογένεια
δεν δωρίζεται.
Κερδίζεται. Κατακτάται.
Κτίζεται και
δημιουργείται
με έναν αγώνα ισόβιο».
την πολέμησαν. Αλήθεια, τι γίνεται με
τον πολιτικό γάμο; Σε ποια ράφια σκονι
σμένα ποιου δημαρχείου έχει ξεχασθεί;
Βέβαια, η ευτυχισμένη οικογένεια δεν
δωρίζεται. Κερδίζεται. Κατακτάται. Κτί
ζεται και δημιουργείται με έναν αγώνα ι
σόβιο. Στοιχεία της: η αγωνιστικότης, η
κατανόηση, η αμοιβαία υποχωρητικότητα. Βάθρο της η αγάπη, ζευγαρωμένη με
την αλήθεια. Μια αγάπη, που ζητά μια ε
πίμονη συνεχή εργασία στον εαυτό μας.
Μια αγάπη που ξεκινά και για τους
δύο συζύγους από την αυτοεκτίμηση.

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ
Είναι νόμος πανανθρώπινος. Δεν μπο
ρείς να δώσεις εάν δεν έχεις. «Ουκ αν λά
βεις παρά του μη έχοντος». Και ο άνδρας
και η γυναίκα και η γυναίκα δεν μπορούν
να εκπέμψουν την πίστη στη ζωή ο ένας
στον άλλο και στη συνέχεια στα μέλη της
οικογένειας τους, όταν ο καθένας απ’ αυ
τούς δεν εκτιμά τον εαυτό του.
Η αυτοεκτίμηση, βασικό στοιχείο για
την ευτυχία του ανθρώπου. Υφαίνεται
στην παιδική ηλικία και ριζώνει με τις ε
μπειρίες του στη ζωή. Μα η πηγή της εί
ναι οι γονείς του κάθε ανθρώπου. Τα λα
μπερά μάτια της μάνας που στις νίκες ό
πως και στις πτώσεις του παιδιού της ή
ξεραν να του λένε με το βλέμμα τους:
«έχω εμπιστοσύνη σε σένα. Ξέρω ότι θα
τα καταφέρεις». Το γεμάτο ικανοποίηση
βλέμμα του πατέρα που έδειχνε την πί
στη του στις ικανότητες του παιδιού του.
Τι δυνατή ένεση αυτοεκτίμησης ήταν ε
κείνο το βλέμμα για το παιδί. Και αυτό
θα το μεταφέρει στη δική του οικογέ
νεια, για να το μεταφυτεύσει, με τη σει
ρά του, στα δικά του παιδιά.
Στο σημείο αυτό είναι πιθανή μια έν
σταση. Και αυτοί που δεν εγεύθησαν την

αυτοεκτίμηση από τη δική τους οικογέ
νεια είναι καταδικασμένοι να γίνουν έρ
μαια της απογοήτευσης, της ηττοπάθειας,
της αιώνιας δυσπιστίας στον εαυτό τους;
Το ερώτημα περιέχει μεγάλη δόση α
λήθειας. Όσοι όμως έχουν γευθεί τη χά
ρη του Θεού στη ζωή τους και ξέρουν να
αγωνίζονται, γνωρίζουν ότι τα πάντα κα
τακτιόνται. Αλλά ο αγώνας θα είναι επί
πονος. Γι’ αυτό είναι χρέος της οικογέ
νειας να εμπνεύσει αυτή την αυτοεκτί
μηση στα παιδιά της.
Η ζωή προσφέρει, δυστυχώς, πολλές
και πολύμορφες αποτυχίες που μπορεί ό
μως να γίνουν ευκαιρίες προόδου και ε
σωτερικής κατάκτησης, πίστης στον ε
αυτό μας. Αυτή η πίστη είναι απαραίτη
τη για να σταθούμε στα πόδια μας και να
βοηθήσουμε και τους άλλους να στα
θούν, για να δημιουργήσουμε και να εμπνεύσουμε και στους άλλους τη δη
μιουργία. Καταλαβαίνουμε ότι έτσι πνέ
ει ένας αέρας αισιοδοξίας στην οικογέ
νεια, τόσο απαραίτητος για την ευτυχία
της. Και η οικογένεια έχει ανάγκη κάθε
μέλος της να αισθάνεται έντονα το αί
σθημα της αυτοεκτίμησης, το οποίο γεν
νιέται και κατακτάται από τον βαθμό της
συμμετοχής, γενικά, στη ζωή της οικογέ
νειας. Κανείς αργόσχολος. Κανείς στο
περιθώριο. Ο καθένας στην υπηρεσία
του άλλου. Ο καθένας πρώτος στην εξυ
πηρέτηση. Να ένα ωραίο αίνιγμα που
μπορεί να εξελιχθεί σε χαρούμενο και
χρήσιμο παιχνίδι;
-Ποιος κερδίζει;
-Αυτός που εξυπηρετεί περισσότερο
τους άλλους. Αυτός που προσφέρει με ό
λη του την καρδιά.
Μ’ αυτό τον τρόπο της εξυπηρέτησης
και της προσφοράς, εισερχόμεθα σ’ ένα
δεύτερο στοιχείο της ευτυχισμένης οικο
γένειας: την επικοινωνία.

Ε ΠΙ ΚΟΙ ΝΩΝΙ Α
Στην ευτυχισμένη οικογένεια, όλοι ε
πικοινωνούν μεταξύ τους. Επικοινωνούν
με το άνοιγμα της καρδιάς, με την εξω
τερίκευση των συναισθημάτων τους, θε
τικών αλλά και αρνητικών. Ναι, μη σας
φανεί παράξενο. Η έκρηξη του θυμού εί
ναι ένα δείγμα αρνητικό μεν, αλλά δείγ
μα επικοινωνίας πολύ προτιμότερο από
το κλείσιμο στον εαυτό μας, από τα
«μούτρα». Είναι ανάγκη ψυχολογική, ό
πως η πείνα και η δίψα, κατά τον Γάλλο
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Ψυχολόγο Dominique Meqqle.
Επικοινωνούμε επίσης με τη συμμετο
χή στις εργασίες. Ο ένας αναλαμβάνει τα
ψώνια. Ο άλλος βοηθεί στην κουζίνα. Ο
τρίτος βάζει τραπέζι. Ο τέταρτος πλένει
τα πιάτα. Μα θα μου πείτε; ξεχνάτε το
διάβασμα, τα φροντιστήρια; Που καιρός
για τέτοιου είδους συμμετοχή; Εδώ είναι
το λάθος μας. Το παιδί δεν μπορεί να κα
ταδικάζεται στην καρέκλα. Έχει ανάγκη
από κίνηση. Αλλωστε, με ποιο δικαίωμα
θα βάλουμε τα παιδιά μας στο περιθώ
ριο; Θα γίνουν έτσι άχρηστα. Θα μάθουν
να τους υπηρετούν αντί να προσφέρουν.
Θα γίνουν ξένα στον παλμό της οικογέ
νειας. Και θα οδηγηθούν σε μια αρνητι
κή κριτική. Όλα θα τους φταίνε. Θα
φθάσουν στα 30 και στα 40 και θα λένε;
«ένα ποτήρι νερό». Και θα τους το φέρ
νει η μητέρα. Κατάντημα.
Δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή επι
κοινωνία χωρίς συμμετοχή στον αγώνα
και στις δυσκολίες της οικογένειας, στα
προβλήματα. Αυτό ακριβώς ήταν το μυ
στικό της παλιάς ελληνικής οικογένειας,
αυτής που μεγαλούργησε παρ’ όλες τις
φτώχειες και τις στερήσεις εκείνης της ε
ποχής. Αυτής, που έκανε τα μέλη της μέ
χρι το θάνατο, να θυσιάζονται ο ένας για
τον άλλον. Τώρα τα παιδιά μεγαλώνουν
ανεύθυνα. Μπαίνουν στο σπίτι για να
φάνε και να κοιμηθούν, όπως στο ξενο
δοχείο και μένουν ξένοι μεταξύ τους.
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Και σ’ αυτό δεν ευθύνεται κανένας
άλλος παράγοντας. Εμείς φταίμε, που
αλλάξαμε νοοτροπία και θέλουμε όλο να
προσφέρουμε και δεν απαιτούμε τίποτε
από τα παιδιά μας. Έτσι τα παιδιά απο
ξενώνονται, δεν εκτιμούν ότι τους προ
σφέρουμε και το χειρότερο δεν υπάρχει
σημείο επαφής και επικοινωνίας ούτε
μεταξύ τους ούτε μεταξύ μας.
Πόσα λάθη έχουμε κάνει εμείς οι σπου
δασμένοι γονείς: Θεέ μου, συχώρεσέ μας
και βοήθησέ μας να αναβλέψουμε.
Η επικοινωνία, βασική προϋπόθεση για
τα μέλη της οικογένειας, δημιουργείται
στις χαρούμενες ώρες αλλά και στις δύ
σκολες, με τη συμμετοχή στους αγώνες ε
πιβίωσης αλλά και με την ανακοινωτικότητα. Καταλαβαίνετε, τι αξία έχει για το
παιδί, γυρίζοντας στο σπίτι, να μπορεί να
εκφράσει το παράπονό του για ένα άδικο
σχόλιο του καθηγητού του. Έτσι μόνο γί
νονται γεροί οι κρίκοι της αλυσίδας της α
γάπης που συνδέουν τα μέλη. Το να εκ
δηλώνουμε στους άλλους κατ’ ευθείας
και χωρίς επιφυλάξεις τις χαρές μας,
τους ενθουσιασμούς μας, τις ατυχίες μας
και τις απογοητεύσεις μας, δείχνει ότι η
οικογένειά μας είναι ζωντανή, ζεστή, εί
ναι το λιμάνι και το καταφύγιο μας.
Δείχνει ακόμη ότι το κάθε μέλος είναι
γεμάτο από αγάπη και κατανόηση για
τον άλλο και είναι έτοιμο να του συμπα
ρασταθεί.
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Δεν είναι ότι από αυτή την οικογένεια
έχουν λείψει οι σκηνές ζήλιας, οι εκρή
ξεις θυμού, η τάση για φυγή από κάποιο
καθήκον, η τάση της απόκρυψη ή ακόμη
και της ψευτιάς. Αλλά όταν οι δύο στύ
λοι της οικογένειας, ο πατέρας και η μη
τέρα, έχουν δείξει με τη ζωή τους ότι
στην αλήθεια χτίζεται η ευτυχία, ότι για
τα λάθη υπάρχει η συγνώμη και ότι η
γενναιότητα της ομολογίας αμείβεται,
τότε όλα γίνονται πιο εύκολα. Αυτό, βε
βαίως, προϋποθέτει ότι οι γονείς αγωνί
ζονται να είναι παρόντες στο σπίτι, όσο
είναι δυνατόν περισσότερες ώρες, ώστε
να συνομιλούν με τα παιδιά, να έχουν
μια ζεστή επικοινωνία, να γνωρίζουν τον
χαρακτήρα και τις αντιδράσεις τους.
Η επικοινωνία δεν είναι εύκολη υπό
θεση. Θέλει προσπάθεια. Θέλει τέχνη,
για να επικοινωνήσει με τον κάθε χαρα
κτήρα. Είναι όμως, όπως είπαμε, απα
ραίτητη μέσα στην οικογένεια. Και την
απαιτεί η αγάπη. Μακριά η γκρίνια η δυ
σπιστία η άμετρος αυστηρότητα, τα ανό
ητα αστεία η ειρωνεία. Όλα αυτά τορπι
λίζουν την επικοινωνία. Αντίθετα, το λε
πτό χιούμορ είναι το αλάτι για την ευτυ
χισμένη κοινωνική ζωή. Να μην πέσει
πολύ όμως και γίνει αλμυρή.
Ένα άλλο σημείο που συνδέεται με
την επικοινωνία και ανοίγει το δρόμο γι’
αυτήν, είναι ορισμένες εκδηλώσεις, ό
πως το σφίξιμο του χεριού, το αγκάλια
σμα, ο ασπασμός. Μπαίνει ο νέος μέσα
χωρίς να χαιρετήσει. Και η μητέρα δεν
νοιώθει την ανάγκη να διακόψει τη δου
λειά της για να τον υποδεχθεί. Λάθος. Ό
ση δουλειά και αν έχουμε, πρέπει να την
αφήνουμε για να υποδεχθούμε τον άνδρα μας και το παιδί μας. Να τους αγκαλιάσουμε. Να εκδηλώσουμε τη χαρά μας
που γύρισαν στο σπίτι. Μου έλεγε κάπο
τε μία σπουδάστρια: «Όταν γυρίζω στο
σπίτι αργά, όλοι σπεύδουν να με κατσα
διάσουν. Όταν γυρίζω στην ώρα μου δεν
κάνουν τον κόπο να με καλωσορίσουν,
να με ρωτήσουν πως πέρασα. Ούτε καν
γυρίζουν το κεφάλι από την τηλεόραση
να με δουν. Η αδιαφορία τους με παγώ
νει». Όταν το είπα στη μητέρα της μου
απάντησε έκπληκτη: «Καλά, δεν ξέρει ό
τι την αγαπάμε; Μωρό είναι για να της
κάνουμε υποδοχή»; Και όμως: Τίποτε
δεν είναι αυτονόητο. Μια θερμή χειρα
ψία σε ζεσταίνει, όσο μια αδιάφορη σε
παγώνει. Κάτι που μου έλειψε τρομερά,
μετά τον θάνατο της μητέρας μου, ήταν

«Η ευτυχισμένη
η υποδοχή της όταν γύριζα από τη δου
λειά. Σε οποιαδήποτε ηλικία και αν είμα
στε, έχουμε ανάγκη από τις εκδηλώσεις
αγάπης, ιδιαίτερα από τους δικούς μας.
Η Μάργκαρετ Θάτσερ, η σιδηρά κυρία
της Μεγάλης Βρετανίας, γράφει: «Θυ
μάμαι πάντα τη φωτιά στο τζάκι, το ζε
στό τσάι και το γύριζα στο πατρικό μου
σπίτι τις παγερές ημέρες του χειμώνα».

ΣΥΖΥ ΓΙΑ
Υπάρχει, άραγε, άνθρωπος πιο κοντινός
σε μας από τον σύντροφο της ζωής μας;
Αυτόν που μας ένωσε η Εκκλησία σε
«σάρκα μία»; Αυτόν που χρόνια μοιραζό
μαστε πόνους, λύπες καρδιοχτύπια, χαρές;
Ασφαλώς όχι. Με τον σύντροφο της ζωής
μας, λοιπόν, πώς τα πάμε; Η συζυγία μας
βρίσκεται στην κορυφή της οικογενειακής
μας πυραμίδας ή έρχεται μετά τα παιδιά;
Συνειδητοποιούμε ότι εάν γίναμε γονείς
το οφείλουμε στη συζυγία; Σε τόσους γάμους πηγαίνουμε. Στεκόμαστε ιδιαίτερα
στις ευχές του μυστηρίου που μιλούν για
ομόνοια, αγάπη, αρμονία, ταπείνωση; Ο
ψυχίατρος π. Βασίλειος Θερμός γράφει:
«Η συζυγία, μέσα στα πλαίσια της Εκ
κλησίας, δημιουργεί μία πλήρωση του
ανθρώπου και μια ικανοποίησή του βαθιά
και με κανένα τρόπο δεν μπορεί να αποτελέσει απλώς το μέσο με το οποίο γίνε
ται κανείς πατέρας ή μητέρα». Και συνε
χίζει: «Εκεί είναι το κρίσιμο σημείο, νο
μίζω. Το κατά πόσο βιώνουμε ένα πρω
ταρχικό γεγονός τη συζυγία».
Εδώ νομίζω ότι σκοντάφτουμε όλοι.
Θα έλεγα μάλλον όλες. Γιατί στη γυναί
κα η μητρότητα παίρνει συνήθως την
πρώτη θέση. Αυτή που ανήκει στον ά
ντρα της. Και πρέπει να την διατηρεί.
Και να βρίσκει χίλιους τρόπους για να
εκδηλώνεται και να του δείχνει το ιδιαί
τερο ενδιαφέρον της για κείνον. Αλλά
και ο άντρας το ίδιο. Ο Άγιος Ιωάννης ο
Χρυσόστομος τον συμβουλεύει; «Να
λες λόγια αγάπης στη γυναίκα σου και
να της λες ότι είναι το πιο πολύτιμο πρό
σωπο για σένα απ’ όλα πάνω στη γη και
ότι αγαπάς τα παιδιά σου εξ αιτίας αυ
τής». Μια τέτοια συζυγία είναι η σημα
ντικότερη κληρονομιά για τα παιδιά μας.
Η συζυγία είναι άθλημα. Δεν είναι κά
τι αυτονόητο. Είναι ένα άθλημα που θα
μας πάρει μια ζωή ολόκληρη για να το
κατακτήσουμε. Έχει ανάγκη από την εφευρετικότητα της αγάπης μας, από μια

οικογένεια οραματίζεται,
δημιουργεί, επικοινωνεί.
Και διώχνει έτσι
τη ρουτίνα και
την πλήξη».
συνεχή ανανέωση, από μια φρεσκάδα
που θα διώχνει τη σκόνη της ρουτίνας
και θα λαμπικάρει τον γάμο μας. Η μύ
στη ριακή ζωή και η προσευχή μας θα
μας βοηθεί στον αγώνα μας και θα ανα
νεώνει τη συζυγία μας.
Ευτυχισμένη λοιπόν οικογένεια είναι
όταν οι σύζυγοι ζουν τη συζυγία τους, ό
ταν εκπέμπουν στους άλλους την αγάπη
τους. Όταν τα παιδιά τους επικοινωνούν
μεταξύ τους. Όταν οι αμοιβαίες εκδη
λώσεις είναι ζεστές και ειλικρινείς. Ό
ταν υπάρχει ιεραρχία. Όταν ο ένας σέ
βεται και αγαπά και θυσιάζεται για τον
άλλον.
Όταν όλοι μαζί νοιώθουν ένα. Συμ
μέτοχοι και συνυπεύθυνοι στη χαρά
και στη λύπη και στην πρόοδο της οι
κογένειας.

Σ Χ Ε Σ Ε ΙΣ ΜΕ ΤΗΝ Κ Ο Ι Ν Ω Ν ΙΑ
Αλλά σ’ αυτό τον κόσμο δεν είμαστε
μόνοι. Και τα μέλη της οικογένειας μας,
όπως κι εμείς, οφείλουμε να είμαστε α
νοιχτοί προς τους άλλους. Αν τα παιδιά
μας έχουν νοιώσει την αγάπη μας, αν έ
χουν πλημμυρίσει απ’ αυτήν, εύκολα θα
την διοχετεύσουν στον πλησίον, είτε εί
ναι καλοπροαίρετος είτε όχι. Διότι θα έ
χουν βιώσει ότι οι μικρότητες ανήκουν
στην ανθρώπινη φύση. Ότι εμείς οι ίδιοι
δεν είμαστε άγγελοι και ότι η επιείκιά
μας για τους άλλους είναι εντολή Θεού.
«Το επιεικές υμών γνωσθήτω πάσιν αν
θρώπους». Όταν ζουν σ’ εάν σπίτι όπου η
αρρώστεια του παιδιού του διπλανού
διαμερίσματος έχει γίνει μέλημα και
προσευχή της οικογένειας τους, όπως
και η ανεργία του διπλανού τους και το
οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα του πλησί
ον τους, όταν έχουν μάθει να βλέπουν
τον κάθε άνθρωπο ως «πλησίον», εύκολα

θα αγκαλιάσουν και το πρόβλημα του
συμμαθητού τους και θα μπορέσουν να
του συμπαρασταθούν. Όταν οι γονείς δεν
προσπαθούν να κρύψουν τις αδυναμίες
τους ούτε να τις δικαιολογήσουν. Όταν
με τον ίδιο τρόπο δέχονται και τις αδυνα
μίες των παιδιών τους και τα αγαπούν έ
τσι όπως είναι και όχι όπως θα ήθελαν να
είναι, τότε και τα παιδιά με τη σειρά τους
θα είναι ικανά να αγαπήσουν τους άλ
λους όπως είναι. Βέβαια, θα τους δοθεί
με διακριτικότητα το μήνυμα ότι άλλο αγαπώ όλους και δεν κατηγορώ κανένα
και άλλο ποιόν αναζητώ για παρέα.
Αν σε όλα τα σημεία η αγωγή σήμερα
είναι πολύ δύσκολη, η αγωγή της αγάπης
για το μικρό παιδί γίνεται ακόμα δυσκο
λότερη. Γιατί η σύνεση και η αγάπη για
το παιδί μας, επιβάλλουν και σ’ αυτό τον
τομέα να είμεθα αληθινοί και να μην του
κρύψουμε την πραγματικότητα. Βέβαια,
το ανεξίτηλο μήνυμα δίνεται με το ζω
ντανό παράδειγμα.
Το ίδιο συμβαίνει και με την αγάπη
μας για την αγάπη μας για την πατρίδα
που τείνει να σβήσει σήμερα. Μορφές η
ρώων και μαρτύρων ήταν άλλοτε η κα
θημερινή τροφή μας τα χειμωνιάτικα
βράδια, αντί για ξενόφερτα παραμύθια.
Πως έπεσε το Μπιζάνι, τα Γιάννενα, πως
μπήκε ο στρατός μας στη Θεσσαλονίκη.
Ο Παύλος Μελάς, ο Ίων Δραγούμης, ο
Τέλος Άγρας ήταν τα προσφιλή μας ανα
γνώσματα. Ποιο Ελληνόπουλο γνωρίζει
σήμερα από το σπίτι του για τις μάχες
στο Τεπελένι, στο Πόγραδετς, στη Χειμάρρα, στην Κορυτσά;
Η οικογένεια απομένει να ζεστάνει τις
καρδιές. Να γαλουχήσει τη παιδιά της.
Να τους δώσει παλμό και ενθουσιασμό.
Η ευτυχισμένη οικογένεια οραματίζε
ται, δημιουργεί, επικοινωνεί. Και διώ
χνει έτσι τη ρουτίνα και την πλήξη (η τε
λευταία της είναι άγνωστη). Αλήθεια,
μόνο στις ονομαστικές εορτές αν επισκεφθείτε μια τέτοια οικογένεια, γεμίζε
τε κι εσείς από την ευτυχία τους.
Η ευτυχία είναι απλή. Ο άνθρωπος
την έκανε πολύπλοκη. Ο Ντοστογιέφσκυ ορίζει την κόλαση ως «το μαρτύριο
του να μην αγαπά κανείς». Και όντως.
Δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη κό
λαση. Το ίδιο ισχύει και για την οικογέ
νεια που δεν συνδέει τα μέλη της η αγά
πη. Η αγάπη που σε τελική ανάλυση θα
κάνει την οικογένεια ευτυχισμένη.
□
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Προάγονται στον επόμενο
βαθμό κατ' εκλογή σύμφωνα
με το Π.Δ. 24/1997, για πλή
ρωση ισάριθμων κενών οργα
νικών θέσεων:
• Στο βαθμό του Αστυν.
Διευθυντή οι: Απόστολος
Βούρτσας, Κωνσταντίνος Κολιάκης, Γεώργιος Τριανταφύλλου, Νικόλαος Ζήσιμος, Ιωάν
νης Κρεμνιώτης, Χαράλαμπος
Κατσιαβός, Χρήστος Κυρίτσης και Διονύσιος Κοντόπουλος.
• Στο βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντή οι: Γεώργιος Σακονίδης, Παναγιώτης Δευτεραίος,
Νικόλαος Λαζαρίδης, Γεώρ
γιος Κουράκος, Αριστείδης
Καρτάνος, Αθανάσιος Τουπλικιώτης, Ανάργυρος Γεωργίου
και Αναστάσιος Ναστούλης.

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

- Με το βαθμό του Αστυν.
Υποδιευθυντή οι: Απόστολος
Παπαγιάννης,
Εμμανουήλ
Μποτωνάκης και Εμμανουήλ
Πετρόπουλος.

- Με το βαθμό του Αστυνό
μου Β ’ ο Δήμος Λουκοδήμος.
- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β ’ οι: Γεώργιος Παπανικολάου, Ιωάννης Γιαννόπουλος, Δουκάκης - Θεόδωρος
Χαδούλης, Νικόλαος Τσιαμαντάς, Δημήτριος Αποστολίδης,
Κωνσταντίνος Μαλάμης, Νι
κόλαος Κανελλόπουλος, Α
νάργυρος Κουραβάνας, Αθα
νάσιος Γεωργιόπουλος, Νικό
λαος Μπερμπέρης, Ιωσήφ Οικονομάκης, Βασίλειος Τέγος,
Χρήστος Σεμερτζής, Κυριάκος
Αμπατζής, Κωνσταντίνος Καβαλέρος, Δημήτριος Παναγιωτίδης, Εμμανουήλ Στρατουδάκης, Χρήστος Κόγιας, Ευάγγε
λος Νόλης, Γεώργιος Παπαδέας, Ηλίας Ράμμος, Γεώργιος
Φιλίππου, Εμμανουήλ Στάϊ-
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κος, Ελευθέριος Πήτας και Α
θανάσιος Σαμαράς.

- Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι: Ανδρέας Καρανδρίκας, Διονύσιος Σφήκας, Ιω
άννης Βούρος, Σπυρίδων Κίτσιος, Γ εώργιος Καράλης,
Σπυρίδων Γακόπουλος, Ευάγ
γελος Μπεσίρης, Κωνσταντί
νος Μωυσιάδης, Γεώργιος Αγιασώτης, Ιωάννης Ανδριανάκης, Χρήστος Καραχάλιος, Ιω
άννης Αποστολόπουλος, Γε
ώργιος Μπότσαρης, Αναστά
σιος Γιαννούλης, Αλέξιος Θεοδωρίδης, Παναγιώτης Σταματόπουλος, Μιχαήλ Χατζογιάννης, Βασίλειος Σωτηρλής,
Ευάγγελος Δρακωνάκης, Ανα
στάσιος Γουβαλάρης, Αθανά
σιος Λύτρας, Αιμίλιος Χουσός, Γεώργιος Τάτσης, Γιαννάκης Δουιτσής, Παναγιώτης
Κουρελέας, Γεώργιος Κασκάνης, Αριστοτέλης Μπάμος,
Δημήτριος Θεοχαρόπουλος,
Χρήστος Τάτσης, Μάρκος
Τσόλκας, Κωνσταντίνος Γαρίτος, Ιωάννης Καλογρής, Αν
δρέας Χρυσανθακόπουλος,
Δημήτριος Μπινιάρης, Αγορίτσα Κωνσταντάκου, Γεώργιος
Γιαννίτσιος, Φώτιος Διαμα
ντής, Γεράσιμος Μπαρκονίκου, Δημήτριος Ματσιώζης,
Αριστείδης Μπόζιος, Αγγελάκης Μανωλάκης, Θωμάς Καραμήτσιος, Βασίλειος Παπαποστόλου, Σταύρος Πήχας, Νι
κόλαος
Μαργαριτόπουλος,
Παναγιώτης Τσόγκας, Πολύ
χρονης Πιπερτζής, Γεώργιος
Γιώτης, Σωτήριος Νάκος, Δημήτριος Παπαχρήστου, Αβρα
άμ Κομπούρογλου, Στέφανος
Καϊνανάς, Ευάγγελος Φραγκιαδουλάκης, Ιωάννης Μπραούνος, Ιγνάτιος Χιωτέλλης,
Κωνσταντίνος
Ζαφειρίδης,
Φώτιος Παρασκευούδης, Ευ
θύμιος Πλουμής, Θεόδωρος
Βαλάσκας, Δημήτριος Διαμαντόπουλος, Γεώργιος Νανούσης, Θωμάς Τουρτούνης, Ιω
άννης Πεϊόγλου, Σταύρος Ζαχαράκης, Λάμπρος Μπαλάφας,
Εμμανουήλ Γκαράνης, Φώτιος
Σκράπαρης, Γεώργιος Λίταινας, Δημήτριος Μασέλος, Ιω
άννης Κώτσης, Αριστείδης
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Δριμτζιάς, Χρήστος Μπαλά
φας, Ιωάννης Κοκμοτός, Νικό
λαος Κανέλας, Τρύφων Σουλουντσής, Θωμάς Λαμπρούσης, Ιωάννης Ζώης, Γεώργιος
Τζιαμαλής, Αλέξανδρος Μου
στακαλής, Ιωάννης Πλιάτσικας, Θεόδωρος Σπυρόπουλος,
Γεώργιος Κοπανάς, Ιωάννης
Μεμετζής, Σάββας Πολυχρονίδης, Τηλέμαχος Αραμπατζής,
Πασχάλης Στροσκίδης, Θεό
δωρος Αθανασάκης, Νικόλαος
Ευαγγέλου, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, Ιωάννης Φυλλαδάκης, Αντώνιος Μπαλογιάννης και Σπύρος Χαϊντιντόγλου.
- Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι: Γεώργιος Τζέλιος,
Ευάγγελος Σαράντης, Γεώρ
γιος Τσεκούρας, Αθανάσιος
Κάκαλος, Δημήτριος Ζούτας,
Χρήστος Αβραμίδης, Αθανά
σιος Καλαϊτζής και Μιχαήλ Αθανασούδης.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
- Ο Ανθυπαστυνόμος Θεό
δωρος Λιακόπουλος που υπη
ρετεί στην Α.Δ. Αχαΐας επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με
συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α.
τηλ. 0945948254.
- Ο Αρχιφύλακας Γεώργιος
Ζώης που υπηρετεί στο Τμήμα
Συνοριακής Φύλαξης Κορεστείου Καστοριάς επιθυμεί να
μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υ
πηρεσία των Α.Δ. Άρτας, Πρέ
βεζας, Ηγουμενίτσας ή Ιωαννίνων, τηλ. 0974831513.
- Ο Αρχιφύλακας Χρήστος
Αποστολόπουλος που υπηρε
τεί στο Α.Τ. Κατοσταριού Ζα
κύνθου επιθυμεί να μετατεθεί
αμοιβαία με συνάδελφό του α
πό οποιαδήποτε υπηρεσία της
Γ.Α.Δ.Α.,
τηλ.
9318569,
0977753939.
- Αρχιφύλακας που υπηρετεί
στην Α.Δ. Κερκύρας επιθυμεί
να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε
υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α., τηλ.
0944366648.

- Ο Αστυφύλακας Παναγιώ
της Τιμαμόπουλος που υπηρε
τεί στον Α.Σ. Αρκάσας Καρπά
θου Δωδεκανήσου επιθυμεί να
μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υ
πηρεσία των Γ.Α.Δ.Α. ή Γ.Α.Δ.
Θεσσαλονίκης, τηλ. 0974301611.
- Ο Αστυφύλακας Αθανά
σιος Μαλιούρας που υπηρετεί
στο Τμήμα Τουριστικής Αστυ
νομίας Κέρκυρας επιθυμεί να
μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υ
πηρεσία των Α.Δ. Ιωαννίνων,
Άρτας ή Πρέβεζας.
- Ο Αστυφύλακας Ιωάννης
Μισαηλίδης που υπηρετεί στο
Α.Τ. Μελισσίων επιθυμεί να
μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υ
πηρεσία των Α.Δ. Μακεδονίας
ή Θράκης, τηλ. 0946656987.
- Αστυφύλακας που υπηρε
τεί στην ΥΜΕΤ Αττικής επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με
συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσ
σαλονίκης ή των Α.Δ. Πέλλας,
Ημαθίας, Κιλκίς και Σερρών,
τηλ. 0974703474.
- Αστυφύλακας που υπηρε
τεί στο Α.Τ. Ακροπόλεως επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία
με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Ιω
αννίνων, Άρτας, Πρέβεζας ή
Λευκάδας, τηλ. 8614155.

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Με έγγραφό της η Δ/νση Υγειονομικού/ΑΕΑ γνωρίζει ότι
οι δαπάνες υγειονομικής περί
θαλψης (ενδονοσοκομειακής
και εξωνοσοκομειακής) του
προσωπικού των Σωμάτων Α
σφαλείας θα καλύπτονται μέσω
των βιβλιαρίων νοσηλείας. Γι’
αυτό σε κάθε προσέλευση του
προσωπικού σε στρατιωτικά
Νοσοκομεία να προσκομίζεται
το βιβλιάριο νοσηλείας, το ο
ποίο θα παραδίδεται στο Γρα
φείο Περίθαλψης του Νοσοκο
μείου σε περίπτωση εισαγωγής.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟ
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ
Με σχετικό έγγραφο η
Δ/νση Οικονομικών/ΑΕΑ γνω
στοποιεί τα ακόλουθα:
1. Το εφάπαξ χρηματικό βο
ήθημα των εξερχομένων του
Ταμείου Αρωγής Αστυνομι
κών υπολογίζεται από το ά
θροισμα:
- του βασικού μισθού (μισθολογικού βαθμού εξόδου εκ
του Σώματος)
- του χρονοεπιδόματος
- των επιδομάτων Εξομά
λυνσης και Ειδικής απασχόλη
σης που ανέρχεται στο ύψος
των 92.000 δραχμών (σταθε
ρό), όπως καθορίσθηκε στο
ν.2676/99.
Το ανωτέρω άθροισμα πολλαπλασιάζεται με τον συντελε
στή 92% και το αποτέλεσμα
που προκύπτει πολλαπλασιάζεται επί τα πραγματικά έτη α
σφάλισης στο Ταμείο, δηλαδή,
(Β.Μ. + Ε.Χ. + 92.000 χ
92% χ πραγματικά έτη ασφά
λισης στο Ταμείο).
2. Όλες οι Υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως (με υπεύθυνη δήλωση)
τους μετόχους που έχουν απο
μακρυνθεί ή θα απομακρυν
θούν από την ενεργό υπηρεσία
και επανέρχονται σ ’ αυτήν με
τά την 5.1.1999, ότι οφείλουν
να επιστρέφουν στο Ταμείο το
εφάπαξ, το οποίο έλαβαν έντο
κο και με ανατοκισμό κατά την
επάνοδό τους ή σε διαφορετι
κή περίπτωση ότι το εν λόγω
χρηματικό βοήθημα θα παρακρατείται από το Ταμείο έντο
κο και με ανατοκισμό, κατά τη
νέα οριστική τους έξοδο. Φω
τοαντίγραφο της σχετικής δή
λωσης θα υποβάλλεται και στο
Ταμείο, για την ενημέρωσή
του.
Το τελευταίο εδάφιο της
8067/57/2-α από 23.11.2000
καταργείται. Στο εξής το Πι
στοποιητικό Φορολογικής Ε

νημερότητας θα αποστέλλεται
ή θα προσκομίζεται απ’ ευθεί
ας στο ΤΑΑΣ μαζί με τα λοιπά
δικαιολογητικά.
Για περισσότερες πληροφο
ρίες στα τηλ. 3310991,
3235090,3238195.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ
ΑΠΟ ΤΟ Τ.Α.ΑΣ.
Οι εξερχόμενοι της Υπηρε
σίας μέτοχοι του Τ.Α.ΑΣ. που
έχουν συνάψει στεγαστικά δά
νεια με το Ταμείο Παρακατα
θηκών και Δανείων και το Τα
χυδρομικό Ταμιευτήριο, δύνανται να αιτούνται τη χορήγηση
του Ό του δικαιούμενου εφά
παξ χρηματικού βοηθήματος,
χωρίς την προσκόμιση του α
ντίστοιχου δικαιολογητικού α
ποδέσμευσης. Το υπόλοιπο
του εφάπαξ βοηθήματος (3/4)
θα αποδίδεται στους ανωτέρω
μετά τη χορήγηση του σχετι
κού δικαιολογητικού αποδέ
σμευσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Τμήμα Προγραμματι
σμού και Οργάνωσης της
Δ/νσης Οργάνωσης - Νομοθε
σίας γνωστοποιεί ότι σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 4
και 30 του π.δ. 75/1987, ανα
φορές είναι τα έγγραφα που α
πευθύνονται από μια Υπηρεσί
α προς άλλη ανωτέρου κλιμα
κίου. Στις αναφορές διαλαμβά
νονται γεγονότα ή υποβάλλο
νται προτάσεις, εισηγήσεις, αιτήμτα κ.λπ., για θέματα που α
φορούν την Υπηρεσία. Οι ανα
φορές υποβάλλονται ιεραρχι
κά, πλην των περιπτώσεων που
άλλες διατάξεις ή διαταγές, για
συγκεκριμένο κάθε φορά θέ
μα, επιβάλλουν την υποβολή
τους καθ’ υπέρβαση της ιεραρ
χίας·
Με τις διατάξεις, εξάλλου,
του άρθρου 11 του ν.
2.800/2000, το Αρχηγείο Ελ
ληνικής Αστυνομίας είναι η α
νώτατη επιτελική υπηρεσία με
την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη

διοίκηση του Σώματος και α
ποτελεί την προϊσταμένη αρχή
των Κεντρικών και Περιφε
ρειακών Υπηρεσιών.
Παρατηρείται όμως το φαι
νόμενο ορισμένες Υπηρεσίες
να υποβάλλουν αναφορές α
πευθείας στο Γραφείο του Αρ
χηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας, κατά παράβαση των προαναφερομένων διατάξεων, με
αποτέλεσμα να προκαλείται ε
πιπλέον γραφειοκρατικό έργο
με τη διαβίβαση αυτών στις
καθ’ ύλη αρμόδιες Διευθύν
σεις των Κλάδων του Αρχηγεί
ου για περαιτέρω χειρισμό και
υποβολή εισηγήσεων στην Η
γεσία. Γι’ αυτόν τον λόγο οι α
ναφορές που απευθύνονται
στο Αρχηγείο να υποβάλλο
νται στις καθ’ ύλη αρμόδιες
Διευθύνσεις των Κλάδων ε
κτός και αν ειδικές διατάξεις ή
διαταγές ορίζουν την απ’ ευ
θείας υποβολή τους στο Γρα
φείο του κ. Αρχηγού ή των άλ
λων Ηγετικών Στελεχών του
Αρχηγείου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΥΡΕΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

των νεκρών μειώθηκε κατά
13%, των σοβαρά τραυματι
σμένων κατά 26% και των ε
λαφρά τραυματισμένων κατά
12%. Η έξοδος σε σύγκριση με
πέρσι για την Αττική, ήταν αυ
ξημένη ενώ ιδιαίτερα αυξημέ
νοι ήταν οι έλεγχοι για διαπί
στωση
μέθης
οδηγών
(+187%).

ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
ΠΩΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΤΙΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Συνεχίζουμε και σε αυτό το
τεύχος τη δημοσίευση ονομά
των παιδιών που πέτυχαν στα
ΑΕΙ και ΤΕΙ, τα οποία έφθασαν καθυστερημένα στην
«Α.Ε.»:

Ανωγιάτης Γεώργιος του
Μιχαήλ (Ανθ/μος, Τ. Τροχαίας
Αγρίνιου) Πολιτικών Μηχανι
κών ΕΜΠ

Βελή Χριστιάνα του Γερασίμου (Αρχ/κας, Α.Τ. Θερμού)
Αγγλική Φιλολογία

Γ αλάνης Βασίλειος του
Σπύρου (Ανθ/μος, Α.Τ. Θερ
μού) Φαρμακευτική Πατρών

Γνωστοποιείται στους συνα
δέλφους ότι στην Τροχαία Α
θηνών (Δηληγιάννη 24 - 26)
λειτουργεί κουρείο από τις
8:00’ - 14:30 καθημερινώς
πλήν Κυριακής.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Μείωση των τροχαίων δυ
στυχημάτων όσο και των θυ
μάτων από αυτά σημειώθηκε
την περίοδο των εορτών, σε
σύγκριση με το 1999 και το
2000. Η μείωση αυτή οφείλετε
στα αυξημένα μέτρα που πή
ραν οι κατά τόπους υπηρεσίες
Τροχαίας, με στόχο τη διευκό
λυνση της κυκλοφορίας και
την πρόληψη των τροχαίων α
τυχημάτων κατά την περίοδο
των εορτών των Χριστουγέν
νων, του νέου έτους και των
Θεοφάνιων.
Συγκεκριμένα, το ποσοστό

Γαλάνης Μιχαήλ του Σπύ
ρου (Ανθ/μος, Α.Τ. Θερμού)
Ιατρική Αλεξανδρούπολης

Γ ιαννόπουλος Σπυρίδων
του Αντωνίου (Αστυν. A’, Τ.Τ.
Πατρών) Ηλεκτρ.- Μηχανικών
Δ.Π. Θράκης

Γκαζίνου Αλεξάνδρα του
Κων/νου (Αστυν. Υποδ/ντής,
Ε.Τ.Ε.Χ.) Σχ. Θετ. Επιστημών
- Μαθηματικό

Καλαμπαλίκης Ανδρέας
του Κων/νου (Ταξίαρχος, Υ
ποδ/ντής Γ.Α.Δ.Θ.) Ιατρική
Θεσσαλονίκης

Καραντζίνη Βασιλική του
Ευθυμίου (Ανθ/μος, Επιτελείο
Α.Δ. Ακαρνανίας) Ιστορικό
Κέρκυρας

Καρφής Νικόλαος του Ιω
άννη (Αρχ/κας, Α’ Α.Τ. Αγρί
νιου) Τμήμα Ελεγκτών - ΤΕΙ
Πρέβεζας

Κολοκούρα Βασιλική του
Δημητρίου (Αρχ/κας, Α’ Α.Τ.
Αγρίνιου) Λογιστική - ΤΕΙ
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
Χαλκίδας

Κορομηλιά Ελένη το») Δημητρίου (ε.α. Ανθ/μος) Σχολή

γρίνιου) Τμ. Φυσικής Παραγω
γής - ΤΕΙ Αρτας

Αστυφυλάκων

Σταμάτη Δροσίνα του Γε
ωργίου (ε.α.Υπαστυν. Β’)

Κοσμά Γλυκερία του Πέ
τρου (ε.α. Ανθ/μος) Φιλολογία

Δ/νση Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Πα
τριόν

Ιωαννίνων

Τζιόβας Ανδρέας του
Κων/νου (Αρχ/κας, Α.Τ. Ιωαν

Κούπας Πέτρος του Ιωάν
νη (ε.α. Υπαστυνόμος) Τμ.
Μηχανολογίας - ΤΕΙ Χαλκίδας

νίνων) ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΑΕΤΕ
Αθηνών

Λαγού Παρασκευή του
Χρήστου (Αρχ/κας, Α.Τ. Βόνι

Τσεντούρου Δέσποινα του
Σωτηρίου (Ανθ/μος, Δ.Α.Θ.)

τσας) Αρχιτεκτ. Ανθοκομίας ΤΕΙ Άρτας

Νομική Σχολή Α.ΓΙ.Θ.

Λαμπράκης Χρήστος του
Θωμά (Ανθ/μος, A’ Α.Τ. Αγρί

Τσιακανίκας Σωτήριος του
Γεωργίου (Αρχ/κας, Α’ Α.Τ.

νιου) Ιατρική Θράκης

Αγρίνιου) Σχολή Αξιωματικών
ΕΑΑΣ

Λιάκου Βασιλική του Θεο
δώρου (Ανθ/μος, Β’ Α.Τ. Α

Τσόλχα Όλγα του Νικολά
ου (Υπαστυν. Α’, Επιτελείο

γρίνιου) Γερμανική Φιλολογία
Αθηνών

Α.Δ. Ακαρνανίας) Βιολογία
Πατρών

Μαρίνου Ευφροσύνη του
Νικολάου (Αρχ/κας, Α.Τ. Λέ-

Τσούνη Ιωάννα του Δημητρίου (Υπαστυν. A’, Β’ Α.Τ.

ρου) Σχολή Φυτικής Παραγω
γής Φλώρινας

Αγρίνιου) Μεσογειακών Επι
στημών Ρόδου

Μετζιδάκη Μαρία του Νι
κολάου (Ανθ/μος, Ε.Τ.Ε.Χ.)

Φαρμάκη Θεοδώρα του Α
θανασίου (Αρχ/κας, Τ. Ασφά

Μηχ/λόγων Ηλ/λόγων Πολυ
τεχνείου Θεσ/νίκης

λειας Αγρίνιου) Νοσηλευτική
Κρήτης

Μπαγεώργος Ζώης του
Χρήστου (Αρχ/κας, Β’ Α.Τ.

Π.ΕΝ.Α.Α.

Αγρίνιου) Σχολή Αστυφυλά
κων

Παππάς Δημήτριος του Α
λεξάνδρου (Υπαστυν. Α’, Α.Τ.
Βόνιτσας) Κοινών. Υπηρεσ. ΤΕΙ Κρήτης

Παλιούρα Βασιλική του
Ανδρέα (Αρχ/κας, Α.Τ. Εμπεσού) Παιδαγωγική Ακαδημία
Αθηνών

Πέππα Μαργαρίτα του
Γρηγορίου (Αρχ/κας, Α.Τ. Βό
νιτσας) Τραπεζ. Διοίκηση Παν. Πειραιά

Πέππας Νικόλαος του Γρη
γορίου (Αρχ/κας, Α.Τ. Βόνι
τσας) Τμήμα Μηχανολογίας ΤΕΙ

Πετρέκας Γεώργιος του
Θεοδώρου (ε.α. Ανθ/μος) Σχο
λή Αστυφυλάκων

Πότσιος Δημήτριος του
Λάμπρου (Ανθ/μος, Α’ Α.Τ. Α
γρίνιου) Ιατρική Αθηνών

Πρέντζα Ευφροσύνη του
Βασιλείου (Αρχ/κας, Α.Τ. Αμ
φιλοχίας) ΤΕΦΑ Σερρών

Ρούσης Θεόδωρος του Βα
σιλείου (Ανθ/μος. Β' Α.Τ. Α
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Η Πανελλήνια Ένωση Αξιω
ματικών απευθύνοντας επιστο
λή προς τον Υφυπουργό Οικο
νομικών κ. Γεώργιο Δρυ αιτεί
συνάντηση μαζί του, διότι:
Με την
ψήφιση
του
ν.2838/2000 ευοδώθηκε ένας
σκληρός αγώνας για θεσμοθέ
τηση των μισθολογικών προα
γωγών των αξιωματικών και
ανθυπαστυνόμων, κατά τρόπο
ικανοποιητικό για την πλειοψηφία των μελών μας, αν και
το τελικό κείμενο της Τροπο
λογίας, ως προϊόν σκληρής
διαπραγμάτευσης με τα συναρμόδια Υπουργεία και κυρί
ως με τον τότε Υφυπουργό Οι
κονομικών, διαφοροποιήθηκε
σημαντικά από την αρχική μας
πρόταση.
Αυτή ακριβώς η διαφορο
ποίηση είχε ως αποτέλεσμα να
μην αρθούν στο σύνολό τους
οι μισθολογικές αδικίες σε βά
ρος ικανού αριθμού αξιωματι
κών (παραγωγικής σχολής,
Τ.Ε.Μ.Α.), αλλά και ανθυπα
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στυνόμων, οι οποίοι δεν ωφελείθηκαν ουσιαστικά από τις
ευεργετικές ρυθμίσεις.
Επειδή θεωρούμε ότι θα ή
ταν άδικο για όλους, αν το μέ
γεθος αυτής της οικονομικής ε
πιτυχίας στιγματιζόταν από
την αίσθηση αδικίας και πί
κρας που οι μισθολογικές προ
αγωγές κατέλειπαν στους μη
ευεργετηθέντες αξιωματικούς
και ανθυπαστυνόμους, η Ομο
σπονδία μας προτείνει συγκε
κριμένες βελτιωτικές ρυθμί
σεις επί του 5ου και 6ου άρ
θρου του ν.2838/2000.

Π.ΕΝ.Α.Α.
ΚΑΙ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Με αφορμή το χρόνιο πρό
βλημα της «κρίσης» των αρ
μοδίων Συμβουλίων για χορή
γηση «μισθολογικής προαγω
γής» και τα δικαιολογημένα
παράπονα αρκετών συναδέλ
φων όλων σχεδόν των βαθ
μών, στους οποίους δεν χορη
γήθηκαν από τα εν λόγω Συμ
βούλια οι προσφάτως θεσμοθετείσες μισθολογικές προα
γωγές, εξαιτίας μικρών (κυρί
ως προστίμων) ή παρωχημέ
νων ποινών, με ξεχωριστά έγ
γραφα, η Πανελλήνια Ένωση
Αξιωματικών Αστυνομίας και
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Α
στυνομικών Υπαλλήλων, ζη
τούν από τον Υπουργό Δημο
σίας Τάξεως:
Να γίνουν οι απαραίτητες ε
νέργειες για κατάργηση των
ούτως ή άλλως άδικων αυτών
διατάξεων και τη μισθολογική
αποκατάσταση όσων κρίθηκαν δυσμενώς, κατ’ εφαρμογή
των
διατάξεων
του
ν.
2838/2000, καθόσον η μη χο
ρήγηση της μισθολογικής προ
αγωγής, ως «παρεπόμενη ποι
νή» όχι μόνον τελεί σε προφα
νή δυσαναλογία με αυτά καθεαυτά τα παραπτώματα, αλλά
στην ουσία, καθίσταται ΚΥ
ΡΙΑ ποινή, για δεύτερη φορά
επιβαλλόμενη επί του ιδίου
πειθαρχικού παραπτώματος
και μάλιστα πολλαπλασίως
αυστηρότερη της αρχικώς επι-

βληθείσας, κατά ΠΑΡΑΒΑΣΗ
θεμελιωδών κανόνων Δικαίου.

Ε.Α.Υ.Α.
Η Ένωση Αστυνομικών Υ
παλλήλων Αττικής απευθυνό
μενη στον κ. Υπουργό τονίζει
ότι:
«Στο από 9.8.2000 υπ. αριθμ. 976 ΦΕΚ τ.Β’ δημοσιεύθηκε κοινή απόφαση με τους Υ
πουργούς Οικονομικών και Ε
μπορικής Ναυτιλίας, για κατα
βολή της διαφοράς του στεγαστικού επιδόματος του άρθρου
10 του ν. 1284/82 για το χρονι
κό διάστημα από 1.1.1988 μέ
χρι 31.10.1989 σε όσους υπη
ρετούν ή υπηρέτησαν στα Σώ
ματα Ασφαλείας και με αγωγή
τους προσέφυγαν ενώπιον των
Διοικητικών Δικαστηρίων κα
τά του Ελληνικού Δημοσίου.
Με την παραπάνω κοινή Υ
πουργική Απόφαση ρυθμίζεται
και ο τρόπος καταβολής του οφειλομένου χρηματικού ποσού
σε επτά δόσεις ανά εξάμηνο α
πό 2.1.20001.
Κατά τη συνάντηση που εί
χατε κ. Υπουργέ με το Δ.Σ. της
Ένωσής μας την 20.10.2000
στην οποία μεταξύ άλλων σας
εκθέσαμε ότι με την ανωτέρω
απόφαση παραβιάζεται κάθε
βασική έννοια που αναφέρεται
στις αρχές της ίσης μεταχείρι
σης, της χρηστότητας, αλλά
και της επιείκειας που πρέπει
να διέπει κάθε πράξη της διοί
κησης, διότι εξαιρούνται όσοι
δεν είχαν προσφύγει στα δικα
στήρια και είχατε δεσμευτεί ό
τι θα μεριμνήσετε για την κα
ταβολή του στεγαστικού επι
δόματος σε όλο ανεξαιρέτως
το προσωπικό που υπηρετούσε
στη συγκεκριμένη χρονική πε
ρίοδο (1988- 1989).
Διαπιστώσαμε ότι στη μι
σθοδοσία του Ιανουάριου δεν
συμπεριλαμανόταν η πρώτη
δόση του επιδόματος και φημολογείται ότι για να χορηγη
θεί απαιτείται νομοθετική ρύθ
μιση. Κατόπιν αυτών σας κα
λούμε να υλοποιήσετε την από
20.10.2000 δέσμευσή σας και
να προβείτε σε άμεση νομοθε-

τική ρύθμιση, διότι πέραν των
όσων προαναφέραμε, έχοντας
ενιαίο μισθολόγιο με τις Ένο
πλες Δυνάμεις από το 1986, εί
ναι εξ’ ολοκλήρου ευθύνη της
Πολιτείας η χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος και στα
Σώματα Ασφαλείας.

φεύγονται οι μειωτικοί χαρα
κτηρισμοί που εκτοξεύονται
'ελαφρά τη καρδία' και μας α
δικούν κατάφορα".

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

Η Υ.Φ.Α.Α. διοργανώνει για
τις 4 Μαρτίου το 2ο
Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα
Αστυνομικών
Ανωμάλου
Δρόμου για μέλη οικογενειών
του προσωπικού του Σώματος.
Θα βραβευτούν οι τρεις
πρώτοι κάθε
κατηγορίας
συμμετέχοντες και θα δοθούν
αναμνηστικά διπλώματα σε
όλους τους συμμετέχοντες.

Το Σωματείο Συνοριακών
Φυλάκων Καστοριάς, λαμβάνοντας αφορμή από δημοσίευ
μα που τους μέμφεται διευκρι
νίζουν ότι:
"Επιθυμώντας να ενημερώ
σουμε κάθε "ανησυχούντα" για
το έργο που επιτελούμε καλού
με οποιονδήποτε ενδιαφερόμε
νο να μας επισκεφθεί στο χώρο
εργασίας, για να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι τις δυσκολίες του
εργασιακού μας αντικειμένου
και την εν γένει συνάφειά του
με το αστυνομικό αντικείμενο.
Στην πλειοψηφία μας είμα
στε απόφοιτοι, Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.
και άλλων Σχολών και έχουμε
υπηρετήσει άπαντες στον Ελ
ληνικό Στρατό. Οι Συνοριακοί
Φύλακες εκτελούμε τα καθή
κοντα που μας έχουν ορισθεί
από την Ελληνική Πολιτεία, ε
πιτηρώντας και επιβάλλοντας
την τήρηση της Τάξεως με α
πόλυτη ευσυνειδησία και για
το σκοπό αυτό έχουμε αποδεί
ξει ότι μπορούμε να δώσουμε
και τη ζωή μας.
Ως υπάλληλοι ενός εντεταλ
μένου από την Πολιτεία Σώμα
τος, θεωρούμε ότι είμαστε α
ναπόσπαστα και πλέον ενεργά
μέλη της Ελληνικής Αστυνομί
ας -όπως, φυσικά και οι Ειδι
κοί Φρουροί- με εξειδικευμένο
αντικείμενο, που αφορά στην
καταπολέμηση της λαθρομετα
νάστευσης και της φύλαξης
ευπαθών στόχων στα σύνορα
της πατρίδας μας.
Γι' αυτούς ακριβώς τους λό
γους, που εντελώς συνοπτικά
προαναφέραμε, θεωρούμε πως
οι διάφοροι "ανησυχούντες"
για την αποστολή και το έργο
των Συνοριακών Φυλάκων θα
πρέπει να εκφράζονται με ι
διαίτερη φειδώ, ώστε να απο

Ανακοίνωση
της Υπηρεσίας Φυσικής
Αγωγής - Αθλητισμού

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

φορες υπηρεσίες των Α.Δ. Κα
βάλας, Δράμας, Αλεξανδρού
πολης, Κιλκίς και Θεσσαλονί
κης. Υπήρξε έγγαμος και πατέ
ρας ενός τέκνου. Απεβίωσε
την 20.11.2000 από παθολογι
κά αίτια.

+ Αρχιφύλακας ε.α. Βασί
λειος Κωνσταντέλλος. Γεννήθηκε το έτος 1923 στον Παλαιόμυλο Κάμπου Δωρίδας
Φωκίδας. Κατετάγη στην τ.
Α.Π. την 2.11.1945. Υπηρέτη
σε σε διάφορες υπηρεσίες των
Αθηνών, Πειραιώς και Κερκύρας. Υπήρξε έγγαμος και πατέ
ρας ενός τέκνου. Αποστρατεύθηκε τον Δεκέμβριο του 1974.
Απεβίωσε την 3.12.2000

+ Αρχιφύλακας Γεώργιος
Γκολώνης. Γεννήθηκε το έτος
1955 στα Κριθαράκια Πατρών
Αχαϊας.
Κατετάγη
την
28.3.1979. Υπηρέτησε σε διά
φορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α.
Υπήρξε έγγαμος. Απεβίωσε την
21.1.2001 (ανθρωποκτονία).

+ Αστυφύλακας Κωνστα
ντίνος Παπαμιχαήλ. Γεννήθη-

+ Αρχιφύλακας Αντώνιος
Ματακούδης. Γεννήθηκε το

κε το έτος 1961 στα Γιαννιτσά
Πέλλας.
Κατετάγη
την
18.10.1984. Υπηρέτησε σε
διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.
Θεσσαλονίκης και στα Γιαννιτσά Πέλλας. Υπήρξε έγγαμος
και πατέρας τριών τέκνων. Α
πεβίωσε την 13.9.2000 από
παθολογικά αίτια.
□

έτος 1946 στο Σιτοχώρι Βισαλτίας Σερρών. Κατετάγη την
12.8.1968. Υπηρέτησε σε διά

Επιμέλεια:
ΑνθΙμος Κων/νος Κούρος
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ΕΝΑΣ ΟΝΕΙΡΕΜΕΝΟΣ
έσσερα ανήσυχα βλέμματα πα
ρακολουθούσαν τον κο Διοικη
τή, καθώς έξυνε τη μαύρη τρι
χωτή κρεατοελιά πάνω στη μύ
τη του... Μετά φταρνίστηκε,
σκουπίστηκε μ’ ένα χαρτομάντηλο, που
στη συνέχεια τόκανε μπαλάκι και το εκ
σφενδόνισε προς το καλάθι των αχρή
στων, δυόμιση μέτρα μακρύτερα... Το
«μπαλάκι» γκελάρισε στο στόμιο του
καλαθιού και έπεσε στο πάτωμα... Τα
τέσσερα ανήσυχα βλέμματα μείναν ακί
νητα. Ο κος Διοικητής σηκώθηκε, πήρε
το «μπαλάκι» απ’ το πάτωμα και ξαναγύρισε στη θέση του... Σημάδεψε με
προσοχή το καλάθι των αχρήστων, σα
να επρόκειτο για την τελευταία βολή
μπάσκετ, που θάδινε το κύπελλο Ευρώ
πης στην ομάδα του, και σούταρε!!...
Τα τέσσερα ανήσυχα βλέμματα παρα
κολούθησαν την πορεία της «μπάλας»
που έπεσε ξανά στο πάτωμα, μισό μέτρο
απ’ το καλάθι.... Ο κος Διοικητής έβρισε
μέσα απ’ τις «γέφυρες» και τα τεχνητά
δόντια... Μετά χαμογέλασε ψεύτικα ση
κώθηκε, έπιασε το «μπαλάκι» απ’ το πά
τωμα και το «κάρφωσε» με δύναμη στο
καλάθι...
- Λοιπόν τι καταλάβατε; ρώτησε γυρί
ζοντας προς το πρώτο απ’ τα ανήσυχα
βλέμματα που κινήθηκε στις κόγχες του.
- Ότι θέλετε προπόνηση στο... μπά
σκετ!!
- Είσαι ηλίθιος!! Εγώ σας ρωτάω για
την υπόθεση...
- Ποια υπόθεση; ρώτησε το πρώτο α
νήσυχο βλέμμα.
- Γι’ αυτήν που σας μιλούσα πριν λίγα
λεπτά... Μα καλά δεν με παρακολουθού
σατε καθόλου;
- Μα τι λέτε....
- Ούτε λόγος...
- Φυσικά και σας παρακολουθούσαμε,
αντέδρασαν τα άλλα τρία ανήσυχα βλέμ
ματα.
- Τότε γιατί αυτός ο ηλίθιος...
- Γιατί είναι ηλίθιος, απλούστατα!!
Νομίζω ότι πιο σαφής από εσάς δεν θα
μπορούσε να είναι κανένας άλλος, είπε
το δεύτερο ανήσυχο βλέμμα που ανήκε
στον Ανθυπαστυνόμο Φρίξο Καρδαρά...

Τ
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Ωστόσο υπάρχουν κάποια σκοτεινά ση
μεία...
- Όχι κάποια... Πολλά σκοτεινά σημεία,
συμπλήρωσε το τρίτο ανήσυχο βλέμμα,
που ανήκε στον Αρχιφύλακα Μίλτο Κακλαμανέα.
- Που αν μας τα φωτίζατε καλύτερα,
δεν θάταν πια σκοτεινά στο σκοτάδι,
γιατί θα είχαν φως!! ολοκλήρωσε ο Α
στυφύλακας Σήφης Σκουντουφλιδάκης,
που είχε μια τάση να μπερδεύει το λόγια
του.
- Δηλαδή μ’ άλλα λόγια πρέπει να τα
ξαναπώ; ρώτησε ο κος Διοικητής ξύνοντας την τριχωτή κρεατοελιά στη μύτη.
- Αν σας είναι εύκολο..., είπε ο Ανθυπαστυνόμος.
- Πολύ καλά, αλλά θάναι η τελευταία...
Κάθισε στην πολυθρόνα του, άναψε
τσιγάρο, ήπιε μια δυνατή γουλιά απ’ τον
καφέ του, έκανε μια γκριμάτσα αηδίας
καθώς ρούφηξε όλο το κατακάθι, πούχε
παγώσει πριν δυό ώρες στο φλυτζάνι και
ρώτησε: Λοιπόν; που είχαμε μείνει;
- Στο ότι θέλετε κι άλλη προπόνηση
στο μπάσκετ, επέμεινε το πρώτο ανήσυ
χο βλέμμα που ανήκε στον Αστυφύλακα
Νιόνιο Μπαλαουράκο.
Ο κος Διοικητής τον αγνόησε.
- Α!! ναι!! Μάλιστα!! Το κλεμμένο
μου εξάσφαιρο. Γιατί είμαι εκατό στα ε
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κατό βέβαιος ότι πρόκειται για κλοπή!!
Ωραία Ασφάλεια είμαστε... Να μας κλέ
βουν μεσ’ το ίδιο μας το γραφείο!!! Και
μάλιστα μέσα απ’ το συρτάρι μου... Χω
ρίς το συρτάρι νάναι παραβιασμένο!!
- Πότε ανακαλύψατε ότι λείπει; ρώτη
σε ο Ανθ/μος Καρδαράς.
- Σήμερα το πρωί...
- Και πότε το βάλατε στο συρτάρι; ρώ
τησε ο Αρχιφύλακας Κακλαμανέας.
- Χθες αργά το απόγευμα πριν φύγω
από εδώ...
- Μα σας τα είπα και πριν... Θάταν λί
γο μετά τις 7 όταν έφυγα... Το όπλο ήταν
γεμάτο...
- Με τι; ρώτησε ο Μπαλαουράκος.
- Με σφαίρες φυσικά!! είπε ο Διοικη
τής εκνευρισμένος.
- Το έριξα λοιπόν στο συρτάρι, κλεί
δωσα και έφυγα με το κλειδί στην τσέπη.
Σήμερα το πρωί το όπλο είχε κάνει φτε
ρά, χωρίς να υπάρχουν ίχνη παραβίασης
του συρταριού... Ίσως κάποιος με αντι
κλείδι; Δεν ξέρω... Έχετε 8 ώρες καιρό
για να μου βρείτε το όπλο... Αλλιώς...
- Αλλιώς; ρώτησε δειλά ο Σκουντουφλιδάκης.
- Αλλιώς ετοιμαστείτε όλοι για μετά
θεση!! Και όταν λέω «μετάθεση» εννοώ
στα σύνορα φυσικά. Να κυνηγάτε αρ
κούδες!!!

- Αποκλείεται... Η τηλεόραση είπε ότι
οι αρκούδες είναι προστατευόμενο εί
δος! ! αντέδρασε ο Αρχιφύλακας Κακλαμανέας που ήταν οικολόγος.
- Και λοιπόν; είπε αναψοκοκκινισμένος ο κος Διοικητής... Αυτό είναι το ζη
τούμενο ή το όπλο μου;
- Το όπλο σας!! είπε ο Ανθυπαστυνόμος Καρδαράς.
- Καλώς” Πάρτους λοιπόν Ανθυπαστυνόμε και ξαμοληθείτε να το βρείτε...
διαφορετικά...
- Κατάλαβα... σύνορα και αρκούδες!!!
Στο δωμάτιο έπεσε νεκρική σιγή. Μια
μύγα που ζουζούνιζε ήρθε και κάθισε
πάνω στην τριχωτή κρεατοελιά του Διοι
κητή, νομίζοντας ότι είναι... άλλη μύ
γα!!! Εκείνος προσπάθησε εκνευρισμέ
νος να την διώξει. Το χέρι του παρέσυρε
το ποτήρι με το νερό, που χύθηκε πάνω
στο γραφείο, βρέχοντας όλα τα δημόσια
έγγραφα... Ήταν φανερό: στην Ασφά
λεια τάχαν κάνει... μούσκεμα!!!....

Το υπηρεσιακό αυτοκίνητο που κατέ
βαινε τη λεωφόρο προς τη θάλασσα με ιλιγγιώδη ταχύτητα έσερνε τον πίσω προ
φυλακτήρα στην άσφαλτο... Παρ’ όλα
αυτά δεν έκοψε ταχύτητα παρά μόνο, ό
ταν έφτασε έξω απ’ την βίλα με τους
φοίνικες. Οι πίσω πόρτες άνοιξαν διά
πλατα και πετάχτηκαν έξω ο Ανθ/μος
Καρδαράς και ο Αστυφύλακας Σκουντουφλιδάκης, που άρχισαν να τρέχουν
προς τη βίλα. Ο Αρχιφύλακας Κακλαμανέας έμεινε στο τιμόνι με αναμένη τη
μηχανή. Δίπλα του ο αστυφύλακας Νιόνιος Μπαλαουράκος έτρωγε με απάθεια
μια τεράστια πίτσα!!!
- Θα αργήσουμε; ρώτησε μπουκωμέ
νος τον Κακλαμανέα ενώ οι σάλτσες έ
τρεχαν στο χοντρό του σαγόνι.
- Δεν ξέρω θα δείξει...
- Θα δείξει τι... Έχουμε απ’ το μεση
μέρι που τρέχουμε δεξιά κι αριστερά...
Δεν μ’ αφήνετε να φάω με την ησυχία
μου!!!
- Εσύ μόνο το φαγητό σκέπτεσαι!!
- Υπάρχει τίποτα καλύτερο, από ένα
νόστιμο πιάτο φαί;
Έριξε την υπόλοιπη πίτσα στο στόμα
του και άνοιξε ένα από τα κουτιά τις
μπύρες που είχε σε μια νάϋλον τσάντα α
νάμεσα στα πόδια του...
- Θέλεις; ρώτησε τον Κακλαμανέα. Ε
κείνος έγνεψε «όχι».

- Θα μου πεις, λοιπόν, γιατί ήρθαμε ε
δώ;
- Καλά δεν κατάλαβες τίποτα; Δεν κα
τάλαβες ότι σ’ αυτό το σπίτι σκότωσαν
τον επιχειρηματία Σκαρανίτη;
- Ε, και λοιπόν;
- Το όπλο διάολε!! Το όπλο που τον
σκότωσαν...
- Ήταν κλεμένο;
-Ακριβώς!! Μήπως υποψιάζεται για
ποιο όπλο πρόκειται;
- Όχι... Μη ζητάς να τα βρω όλα!!
Ανοιξε το παράθυρο και πέταξε το ά
δειο κουτί της μπύρας στο πεζοδρόμιο.
Ο Κακλαμανέας, που ήταν οικολόγος,
δυσανασχέτησε: Να μαζέψεις αμέσως τα
σκουπίδια σου. Ξέρεις πόσα χρόνια
χρειάζονται για να ανακυκλωθεί το τενεκεδάκι που πέταξες;
Ο Μπαλαουράκος βγήκε σαν βρεγμέ
νη γάτα και χωρίς σχόλια μάζεψε το ά
δειο κουτί της μπύρας. Μετά, για να αποφύγει το οικολογικό κήρυγμα του Αρχιφύλακα, ρώτησε: Λοιπόν; ποιο είναι
αυτό το περίφημο όπλο του εγκλήματος;
- Το όπλο που ψάχνουμε να βρούμε!!!
Το όπλο του Διοικητή!!! Μας το έστει
λαν στο Τμήμα πριν μία ώρα...
- Ωραία!!! Τότε πάμε σπιτάκι μας, να
τσιμπήσουμε και κάτι γιατί αυτά δεν εί
ναι φαγητά... Πίτσες και αηδίες!!!
- Το πράγμα δεν είναι τόσο απλό...
Μας έστειλαν το όπλο σ’ ένα φάκελλο
μ’ ένα σημείωμα που έγραψε, ότι σ’ αυ
τή τη βίλα θα βρούμε ένα πτώμα... Τον
Σκαρανίτη... που τον σκότωσαν με το ό
πλο του Διοικητή!!
- Και.... ο Διοικητής;
- Ανακρίνεται... Βλέπεις οι σχέσεις
του Διοικητή μας και του επιχειρηματία
δεν ήταν πολύ καλές... Ο Διοικητής μας,
όταν ήταν στην Αγορανομία, τον είχε τα
ράξει στις μηνύσεις... Υπήρχε μια άγρια
κόντρα!!...
- Και λοιπόν; πού είναι το παράξενο;
- Ε, πως... Δεν βλέπεις ότι κάποιοι έ
χουν παγιδέψει τον Διοικητή;.... Οτι πά
νε να του φορτώσουν ένα φόνο που δεν
έκανε;
- Δίκιο έχεις... Και δε μου λες. Ο Διοι
κητής πού ήταν την ώρα του φόνου;
- Άλλο παράξενο κι αυτό... Λέει ότι εί
χε χαλάσει το ασανσέρ της πολυκατοικί
ας... Ότι είχε κλειστεί μέσα... Ίσως είχε
πέσει η τάση γιατί, όπως σταμάτησε
ξαφνικά, το ίδιο ξαφνικά άρχισε να λει
τουργεί... Και ήταν μόνος... χωρίς μάρ

τυρες για τη βλάβη...
- Του Διοικητή;
- Του ασανσέρ διάολε!!!
- Και τώρα;
- Ε, σου είπα: Ανακρίνεται... Διακριτι
κά βέβαια, αλλά ανακρίνεται...
Ο Ανθυπαστυνόμος Καρδαράς και ξωπίσω του ο Αστυφύλακας Σκουντουφλιδάκης πλησίασαν το αυτοκίνητο.
- Λοιπόν; Τι έγινε; ρώτησε ο Κακλα
μανέας.
- Τι θες να γίνει; είπε ο Καρδαράς.
Μέσα έχουμε ένα πτώμα... Η Σήμανση
παίρνει αποτυπώματα και μαζεύει στοι
χεία... Και δυστυχώς η σφαίρα είναι από
το όπλο του Διοικητή μας.
Έριξε μια κλωτσιά νευριασμένος στον
προφυλακτήρα που έπεσε στην άσφαλτο
ξεχαρβαλωμένος. Μπήκαν με τον Σκουντουφλιδάκη στο αυτοκίνητο. Ήταν σκε
φτικός. Το αυτοκίνητο ξεκίνησε αργά.
- Τι σκέπτεσαι; τον ρώτησε ο Κακλα
μανέας.
- Ότι τουλάχιστον προς το παρόν γλυ
τώσαμε...
- Από ποιο πράγμα;
- Απ’ τις αρκούδες!!!_

Η Λίλα κοιτάχτηκε στον καθρέφτη. Έ 
βαλε τα ψεύτικα σκουλαρίκια, τις ψεύτι
κες βλεφαρίδες, την ψεύτικη ξανθή πε
ρούκα πάνω απ’ τα δικά της μαύρα μαλ
λιά και φόρεσε το ψεύτικο επαγγελματι
κό χαμόγελο της χορεύτριας του καμπα
ρέ. Ο Κούλης στεκόταν πίσω της. Χλω
μός ψηλός, καλοντυμένος με μπλέϊζερ
και φουλαράκι μπλέ-μαρέν στο λαιμό.
- Πώς σου φαίνομαι; ρώτησε η Λίλα
γυρνώντας προς το μέρος του.
- Όπως πάντα υπέροχη....
Πήρε το χέρι της, το φίλησε και της
φόρεσε ένα δαχτυλίδι με μπριγιάν...
-Ω!Η Σ’ ευχαριστώ γλυκέ μου... Δεν
σε φιλώ... Τα αφήνω γι’ αργότερα. Φο
βάμαι μη μου φύγει το κραγιόν!!! Πάντα
στις πρεμιέρες έχω άγχος... Χάνω τα βή
ματα και τα λόγια μου....
- Μα εσύ δεν τραγουδάς... Εξ άλλου
όλα είναι πλαίϋμπάκ!!!...
- Δίκιο έχεις, αλλά εγώ τα χάνω... Μό
νο μαζί σου αισθάνομαι υπέροχα...
- Είναι επειδή ξέρω τι ζητάς και σου
το προσφέρω... Αγάπη, τρυφερότητα...
- ...Και δαχτυλίδια με μπριγιάν....!!!
- ...Και από αυτά... Κι από αύριο; θάχεις περισσότερα.
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- Μη μου πεις ότι κληρονόμησες τον
θείο σου...
- Ακριβώς αυτό!!!
- Μήπως θάπρεπε να περιμένεις να πεθάνει πρώτα;
- Δεν χρειάζεται... Σήμερα το απόγευ
μα κάποιος του φύτεψε μια σφαίρα στο
κεφάλι... Άρα;
- Άρα είναι νεκρός;... Τελείως; Αχ!! Τι
βλακείες λέω; Απ’ την χαρά μου δεν ξέ
ρω τι να πω!!
- Μην πεις τίποτα....Τα λέμε μετά....Σε
δυό λεπτά πρέπει νάσαι στη σκηνή....
- Ναι αλλά αυτό που μου είπες αξίζει
ένα φιλί... Ας πάει στο διάολο το κρα
γιόν! !
Τον πλησίασε και τον φίλησε με πά
θος. Γύρισε και βγήκε απ’ το καμαρίνι.
Ο Κούλης έμεινε μόνος. Έβαλε το χέρι
στην τσέπη του και έβγαλε ένα μικρό με
ταλλικό αντικείμενο. Το έφερε κοντά
στα μάτια του και το κοίταζε μ’ ένα πα
ράξενο χαμόγελο... Ήταν ένας κάλυκας
από σφαίρα πιστολιού.
- Η ευτυχία βρίσκεται στα μικρά
πράγματα... είπε μονολογώντας.
Έριξε τον κάλυκα στην τσέπη και
βγήκε απ’ το καμαρίνι. Πήγε στο μπαρ,
παράγγειλε μια παγωμένη βότκα κι άρχι
σε να πίνει με αργές γουλιές φανερά ευ
χαριστημένος....

Ο Ανθυπαστυνόμος Καρδαράς έκλει
σε το τηλέφωνο και στράφηκε στους άλ
λους τρεις.
- Ήταν απ’ τη Σήμανση... Με ρώτη
σαν αν πήρα εγώ στον κάλυκα.
- Ποιόν κάλυκα; ρώτησε ο Κακλαμανέας.
- Τον κάλυκα απ’ το όπλο του εγκλή
ματος.... Δεν βρέθηκε πουθενά.... Δεν εί
ναι παράξενο;
- Πολύ... Εκτός αν...
- Αν;
- Αν ο δολοφόνος τον πήρε μαζί του!!
- Για ποιο λόγο;
- Ίσως για ενθύμιο... Αν είχε συμφέ
ρον να σκοτώσει, το καλύτερο ενθύμιο
θα ήταν αυτός ο κάλυκας!!
- Δεν έχεις κι άδικο... Ποιος όμως είχε
συμφέρον να σκοτώσει τον Σκαρανίτη;
Ένα άτεκνο γεροντοπαλλήκαρο;
- Ένας απ’ τους κληρονόμους του φυ
σικά... Ρώτησε γι’ αυτό τον Διοικητή
μας...
- Τον Διοικητή μας;
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- Φυσικά... Δεν τόξερες ότι με τον
Σκαρανίτη είναι πρώτα ξαδέρφια;
- Όχι!!! Και πού είναι τώρα ο Διοικη

τής;
- Σπίτι του... προσωρινά ελεύθερος...
Ο Ανθυπαστυνόμος πήγε στο τηλέφω
νο... Μίλησαν με τον Διοικητή περίπου
δυό λεπτά χαμηλόφωνα... Έκλεισε το α
κουστικό σκεφτικός....
- Ώστε έτσι... Μόνο ένας... πώς θα το
αποδείξουμε όμως;... Πώς;
- Ποιο πράγμα; ρώτησε ο Κακλαμανέας....
Ο Καρδαράς δεν του απάντησε. Πήρε
μηχανικά ένα τσιγάρο από κάποιο πακέ
το που ήταν στο γραφείο και τ’ άναψε...
Τον έπιασε ένας άγριος βήχας... Θυμή
θηκε ότι είχε να καπνίσει πάνω από 10
χρόνια...!! Πέταξε βλαστημώντας το τσι
γάρο στο πάτωμα και το τσαλαπάτησε
με μανία... Έτσι όπως θάθελε να τσαλαπατήσει κι αυτό το άθλιο σκουλήκι, τον
δολοφόνο!!!....
................................. Ο χοντρός με τον
μαύρο μπερέ που πλησίασε τον αξιότιμο
κύριο Κούλη στο μπαρ, έβγαλε ένα τσα
λακωμένο άφιλτρο τσιγάρο απ' το πάνω
τσεπάκι του βρώμικου σακακιού του και
του ζήτησε φωτιά. Ο Κούλης του έδωσε
τον χρυσό του «Ρόνσον» για ν ’ ανάψει.
Ο χοντρός περιεργάστηκε τον αναπτήρα,
άναψε το τσιγάρο του και χαμογέλασε
στον Κούλη, αφήνοντας να φανούν μια
σειρά από κιτρινισμένα δόντια...
- Είσαστε ο κος Κούλης; ρώτησε φυ
σώντας τον καπνό προς το ταβάνι.
- Με γνωρίζετε;
- Φυσικά... Άλλωστε σας είδα και νω
ρίς το απόγευμα...
- Το απόγευμα; ....πού;
- Στη βίλα του θείου σας...
- Μα ούτε που πάτησα το πόδι μου ε
κεί!!
- Ω!! Να κάνω τόσο λάθος; Τότε συγ
γνώμη....Έτσι μπορώ να μιλήσω άνετα
στην Αστυνομία.
- Στην Αστυνομία; Για ποιο λόγο;
- Μα δεν τα μάθατε; Βουϊξαν οι τηλε
οράσεις... Ο θείος σας είναι νεκρός... Του
έριξαν μια σφαίρα στο κεφάλι... Έλεγα
να μην πω τίποτα στην Αστυνομία... Να
το συζητήσω πρώτα μαζί σας... Αλλά α
φού λέτε ότι...
- Μα ποιος είσ’ εσύ τέλος πάντων;
- Ο.... κηπουρός... Ο θείος σας με πή
ρε πριν μια ‘βδομάδα... Ας πηγαίνω, α
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φού λέτε ότι δεν είσαστε εσείς σήμερα
το απόγευμα... Πάντως αυτός που είδα
σας έμοιαζε... Γειά σας...
- Στάσου...!! Μισό λεπτό... Θα πιεις
κάτι;
- Μια μπύρα...
Ο Κούλης έκανε νόμιμα στον μπάρμαν να σερβίρει μια μπύρα.
- Για λέγε τώρα τι θέλεις;
- Μα σας είπα... Να σας μιλήσω, αν
αυτό σας ενδιαφέρει....
- Ας πούμε ότι μ’ ενδιαφέρει... Τι α
κριβώς θέλεις;
- Εγώ; ... Τίποτα... Είμαι αγράμμα
τος... Ο συνεργάτης μου όμως...
- Διάολε!! Είσαστε σπείρα λοιπόν ε;
Ξέρεις πώς λέγεται αυτό; Εκβιασμός!!!
- Το ξέρω... Αμα θέλετε όμως μπορεί
τε να πάτε στην Αστυνομία να μας κα
ταγγείλετε!!... Ή θάταν καλύτερα να πά
με να δούμε τον συνεργάτη μου που πε
ριμένει απ’ έξω;
- Πάμε που να σας πάρει ο διάολος!!
Πάμε!!
Πέταξε ένα χαρτονόμισμα στο μπαρ
χωρίς να περιμένει ρέστα. Ο χοντρός
βρήκε ευκαιρία να κατεβάσει με τη μία
την μπύρα του ως το πάτο του ποτη
ριού... Σκούπισε το στόμα του με την α
νάστροφη της παλάμης κι ακολούθησε
τον Κούλη έξω απ’ το καμπαρέ...
................................... Το «Μίνι» σκα
μπανέβαζε στον γεμάτο λακκούβες χω
ματόδρομο καθώς ανέβαινε αγκομαχώντας προς τα ερειπωμένα νταμάρια. Ο ο
δηγός έμοιαζε με το τρίτο σκοτεινό, σιω
πηλό πνεύμα των Χριστουγέννων του
Ντίκενς. Μαύρη τραγιάσκα, μαύρα μαλ
λιά ως τους ώμους και μαύρα ρούχα!!
Απ’ την ώρα που μπήκαν ο χοντρός και
ο Κούλης στο πίσω μέρος του μικρού
αυτοκινήτου, εκείνος δεν άνοιξε το στό
μα του για να αρθρώσει λέξη... Για είκο
σι ολόκληρα λεπτά τίποτα δεν έσπασε
την παράξενη σιωπή...
- Μα πού πάμε; Θα μου πείτε επιτέ
λους; ρώτησε ανήσυχος ο Κούλης.
- Ούτε κι εγώ ξέρω, είπε ο χοντρός...
Όμως μην ανησυχείς... Αυτός ξέρει κα
λύτερα από ‘μας...
Μετά από 10 λεπτά το αυτοκίνητο
σταμάτησε κοντά στα βράχια του νταμα
ριού, που φάνταζαν σαν κυνόδοντες αρπακτικού ζώου κάτω απ’ το φως του
φεγγαριού....
Ο οδηγός τους έκανε νόημα να βγουν.

.................................................................
Τους οδήγησε σε μια ξύλινη άδεια παράγκα, σε 50 βήματα απόσταση. Αναψε μια
λάμπα πετρελαίου και περιεργάστηκε
τον Κούλη.
- Ώστε εσύ είσαι λοιπόν!! Είπε ξερά
- Δεν καταλαβαίνω....
- Δεν χρειάζεται.... Τα πράγματα είναι
απλά... Σκότωσες κι ήρθε η ώρα να πλη
ρώσεις....
- Να πληρώσω; Πού;
- Σ’ εμάς φυσικά... Εκτός αν προτιμάς
στην Δικαιοσύνη...
- Αυτό είναι εκβιασμός!! Είναι ανήθι
κο!!
- Μπα; Κι ο φόνος είναι ηθικός; Ωραί
ος είσαι εσύ!! Λοιπόν χωρίς πολλά λό
για: Ο χοντρός από εδώ σε είδε να βγαί
νεις 5 λεπτά μετά το φόνο, απ’ τη βίλα
του θείου σου....
- Δεν τόξερα ότι είχε προσλάβει κη
πουρό....
- Κακώς για σένα, καλώς για μας!!
Διότι ευκαιρία είναι να τα ‘κονομίσουμε
κι εμείς!! Ο χοντρός τα είδε όλα... Ακό
μα και τον κάλυκα που μάζεψες.... Ο χο
ντρός είναι ο μοναδικός μάρτυρας....
Ο Κούλης έφερε ασυναίσθητα το χέρι
στην τσέπη του σακακιού του... Σκεπτό
ταν πυρετωδώς, όλο ένταση...
- Και πώς ξέρω ότι αν πληρώσω μια
φορά δεν θα πληρώνω μια ζωή;
- Στο εγγυώμαι εγώ!!
- Ωραία εγγύηση!! Τώρα μ’ έπεισες!!
- Δεν έχει πολλές επιλογές... Όμως ή
θελα νάξερα τι τόκανες το όπλο....
- Τόστειλα εκεί που το.... δανείστη
κα... Στον θείο μου τον Αστυνόμο!!
- Σε ποιόν; ρώτησε με έκπληξη ο σκο
τεινός τύπος.
- Φοθήκηκες ε; Τι νομίζεις ότι εγώ δεν
έχω τις διασυνδέσεις μου; Ο Διοικητής
Ασφαλείας είναι θείος μου.... Οπως ήταν
κι ο Σκαρανίτης... Οι μανάδες τους α
δερφές... Αλλά από νέοι φαγωνόντουσαν
σαν το σκύλο με τη γάτα... Αλλη πορεία
ο ένας, άλλη ο άλλος... Χθες λοιπόν το
απόγευμα που πήγα στο Τμήμα....
- Του βούτηξες το όπλο!!
- Ακριβώς!! Τότε μούρθε η μεγάλη ι
δέα... Μ’ ένα σμπάρο δυό τρυγόνια... Ο
ένας στο χώμα κι ο άλλος φυλακή... Κι
εγώ ελεύθερος φυσικά, με το χρήμα της
κληρονομιάς!!...
- Δε μ’ ενδιαφέρουν τα οικογενειακά
σας.... Έλα στα δικά μας να τελευώνουμε!!
- Σου είπα: Να πληρώσω!! Αλλά ποιος

μου εγγυάται ότι δεν θα ζητήσετε κι άλ
λα;
- Εγώ!! Θα φροντίσω να εξαφανίσω
την μοναδική απόδειξη!! Τον μοναδικό
μάρτυρα!!
- Πώς;
- Έτσι!!!
Έβγαλε ένα μάγκνουμ με σιγαστήρα
και τόστρεψε με απάθεια προς τον χο
ντρό πούχε γουρλώσει τα μάτια.
- Οχι... Όχι... ψιθύρισε φοβισμένος.
- Λοιπόν τι λες; ρώτησε με απάθεια ο
σκοτεινός τύπος.
- Αν είναι έτσι συμφωνώ απολύτως...!!
Έβγαλε το καρνέ των επιταγών και
συμπλήρωσε ένα ποσόν. Έδωσε την επι
ταγή. Ικανοποιημένος; ρώτησε.
- Απόλυτα... Μόνο που θάθελα κάτι α
κόμα...
- Λέγε... Γρήγορα γιατί έχουμε και
δουλειές...
- Θέλω τον κάλυκα... Να τον κρεμάσω
στον λαιμό μου... Ίσως είναι ο τυχερός
μου κάλυκας...
- Πάρτον.... Σ’ εμένα είναι πια άχρη
στος όσο είναι κι αυτός, είπε ο Κούλης
δείχνοντας τον χοντρό.
Το μάγκνουμ πυροβόλησε δύο φορές.
Ο χοντρός διπλώθηκε σαν άδειο σακί,
στις σάπιες σανίδες της παράγκας. Ο
Κούλης γέλασε καθώς τον είδε να μένει
ακίνητος, με τη μούρη στο βρώμικο πά
τωμα.
- Όλα τέλειωσαν λοιπόν, είπε.
- Ακριβώς... Όλα... Πάμε....
Έσκυψε, έσβυσε τη λάμπα και βγή
καν.
- Θα με πετάξεις πάλι πίσω στο κα
μπαρέ; Έχω κάτι τα τελειώσω εκεί....
- Κι εγώ έχω κάτι ν’ αποτελειώσω, α
κούστηκε μια φωνή πίσω τους.
Γύρισαν απορημένοι. Ήταν ο χοντρός
μ’ ένα εξάσφαιρο όπλο στο χέρι.
- Μα... πώς; είπε έκπληκτος ο Κούλης.
- Πώς ζω; Έλα ντε!! Εσύ πώς λες; Ότι
είμαι επτάψυχος σαν γάτα;
Το βλέμμα του Κούλη πέρασε γρήγο
ρα από τον χοντρό στον «σκοτεινό τύ
πο» που χαμογελούσε διάπλατα...
- Μου την φέρατε, αλήτες, ε; Μου την
φέρατε..!! θέλετε κι άλλα χρήματα έτσι;
- Όχι... Εσένα θέλουμε, είπε ο «σκο
τεινός τύπος» κι έβγαλε την τραγιάσκα
μαζί με τα μακριά μαλλιά. Υποκλίθηκε
ειρωνικά: Ανθυπαστυνόμος Καρδαράς...
Κι από ‘δω ο συνεργάτης μου, Αστυφύ
λακας Μπαλαουράκος... Χαρήκαμε για

την γνωριμία!!...
- Μπάσταρδοι!! Σας έστειλε αυτός ο
ηλίθιος ο θείος μου, έτσι; είπε ο Κούλης
νευρικά.
- Όχι... Τώρα θα μάθει τα μαντάτα!!
είπε ο Καρδάρας.
Έβγαλε απ’ την τσέπη ένα κινητό τη
λέφωνο και σχημάτισε τον αριθμό του
Διοικητή της Ασφαλείας.

Τέσσερα ανήσυχα βλέμματα παρακο
λουθούσαν τον κο Διοικητή Ασφαλείας
καθώς βολτάριζε στο γραφείο... Ήταν η
πρώτη φορά που ο Διοικητής ερχόταν
τόσο πρωί... Σίγουρα τους περίμενε γερή
κατσάδα για την αργοπορία τους... Ο
Διοικητής σταμάτησε το «πηγαινέλα»
και στάθηκε μπροστά στα τέσσερα ανή
συχα βλέμματα. Μετά σα να θυμήθηκε
κάτι πήγε στο συρτάρι του, το άνοιξε
βιαστικά και κοίταξε μέσα...
- Το όπλο μου!! φώναξε... Λείπει το ό
πλο μου!! Μήπως τόδε κανείς;
Τα τέσσερα ανήσυχα βλέμματα, έγι
ναν ακόμα πιο ανήσυχα και βλοσυρά...
Την ίδια στιγμή το τηλέφωνο κουδούνησε πάνω στο γραφείο... Ο Διοικητής σή
κωσε το ακουστικό, άκουσε και χαμογέ
λασε ικανοποιημένος... Έκλεισε.
- Η γυναίκα μου... Έφυγα λέει βιαστι
κός και ξέχασα το όπλο σπίτι... Με συγχωρείτε που φώναξα προηγουμένως...
Απλά ήθελα να δώ, αν είμαστε όλοι σε ε
τοιμότητα... Να μη σας κρατάω άλλο...
Να πάτε λοιπόν να πιείτε τον πρωινό σας
καφέ... Με την ησυχία σας, ε;
Έξυσε αμήχανα την κορυφή του κε
φαλιού του. Φταρνίστηκε. Σκούπισε την
μύτη του μ’ ένα χαρτομάντηλο, που
στην συνέχεια τόκανε «μπαλάκι» και το
πέταξε προς το καλάθι των αχρήστων
στην άλλη άκρη του γραφείου... Το
«μπαλάκι» έπεσε στο κέντρο του καλα
θιού!!!
- Μπράβο σημάδι κε Διοικητά!!! Είσαστε πάντα σε φόρμα!! είπε ο Αστυφύ
λακας Μπαλαουράκος που έβγαινε τε
λευταίος.
Αλλά ο κος Διοικητής δεν απάντησε.
Είχε γυρίσει κι έβλεπε απέναντι στον κή
πο τα πουλιά που πετούσαν από κλαδί σε
κλαδί ευτυχισμένα, κάτω απ’ τον πρωινό
ήλιο και τον ανοιξιάτικο ουρανό... Κι
αυτή η εικόνα τον έκανε να ξεχάσει ορι
στικά το τρομερό όνειρο της περασμέ
νης νύχτας...
□
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ Π
ε λίγα χρόνια εκα
τομμύρια ηλικιωμέ
νοι θα μπορούν να
κατοικούν σε σπίτια τόσο προ
ηγμένης τεχνολογίας ώστε να
υπενθυμίζουν στους ενοίκους
ότι ξέχασαν να κλειδώσουν
την πόρτα ή ότι πρέπει να πά
ρουν το χάπι τους. Τα λεγάμε
να «έξυπνα σπίτια» θα φροντί
ζουν τις ανάγκες των ηλικιω
μένων χάρη σε ένα δίκτυο από
ηλεκτρονικούς αισθητήρες
που θα είναι συνδεδεμένοι με
κεντρικό υπολογιστή και με έ
να δίκτυο εθελοντών έτοιμων
να βοηθήσουν σε ώρα ανά
γκης. Η ιδέα ανήκει στον κα
θηγητή Χάιντς Βολφ του Τμή
ματος Βιοτεχνολογίας του Πα
νεπιστημίου Μπρουνέλ στο
Λονδίνο, ο οποίος πιστεύει ότι
το «έξυπνο σπίτι» θα βοηθή
σει την κοινωνία να αντιμετω
πίσει αποτελεσματικά δημογραφικές αλλαγές στον 21ο
αιώνα. «Στον νέο αιώνα οι άν
θρωποι θα ζουν πολλά χρόνια
μετά τα 80 τους. Το «έξυπνο
σπίτι» είναι η απάντηση στο
αίτημα για την ανεξαρτησία
και την προστασία της ιδιωτι
κής ζωής των ηλικιωμένων»
τονίζει ο καθηγητής Βολφ. Αν
όλα πάνε καλά, τα γηροκομεί
α θα είναι παρελθόν μετά το έ
τος 2025, αφού οι ηλικιωμένοι
θα μπορούν να ζουν μόνοι και
ανεξάρτητοι στο «έξυπνο σπί
τι τους» (είναι γνωστό ως σπί
τι της χιλιετίας). Το δίκτυο θα
παρακολουθεί 24 ώρες το
24ωρο τις κινήσεις τους, θα
φροντίζει για τις ανάγκες τους
και θα ειδοποιεί τους εθελο
ντές αμέσως μόλις παρουσια
στεί κάποιο πρόβλημα. Τα
πρώτα «έξυπνα σπίτια» θα κα
τασκευαστούν στην περιοχή
του Γκρίνουιτς, στο Νότιο
Λονδίνο, αλλά ο καθηγητής
Βολφ πιστεύει ότι πολλοί ηλι
κιωμένοι θα μπορούν να μετα
τρέψουν τις κατοικίες στους
σε «έξυπνα σπίτια» με χαμηλό
κόστος στην ερχόμενη δεκαε
τία.

124

γερμανική εφημερίδα
Suddeutsche Zeitung α
ναγκάστηκε να ζητήσει
συγνώμη από τους αναγνώ
στες της για την «μνημειώδη»,
όπως την αποκάλεσε, απάτη ε
νός εκ των συνεργατών της.
Δράστης της απάτης ο δημο
σιογράφος Tomm Kummer ο
οποίος σε ελεύθερη συνεργα
σία με την εφημερίδα, από το
Λος Άντζελες, την προμήθευε
με αποκλειστικές συνεντεύ
ξεις των λαμπρότερων αστέ
ρων του Χόλιγουντ, τους ο
ποίους όμως, δεν είχε «ποτέ»
συναντήσει. Όπως αποδείχθη
κε εκ των υστέρων, οι συνε
ντεύξεις του κ. Kummer, ο ο
ποίος σύμφωνα με τα γραπτά
του πήγαινε για ψάρεμα με
τον Μπρούς Γουίλις, για ιππα
σία με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ
ή για γκολφ με τον Κέβιν Κόστερ, ενώ είχε δεχθεί και μια
πρόσκληση της Κιμ Μπάσιντζερ στο εξοχικό της, δεν ή
ταν παρά αποκυήματα της α
ναπτυγμένης φαντασίας του.
Τον κ. Kummer «ξεσκέπα
σαν» οι συνάδελφοι του, οι ο
ποίοι δέχονταν αφόρητες πιέ
σεις από τους διευθυντές τους
να εξασφαλίσουν και εκείνοι
ανάλογες συνεντεύξεις.

Η

Ί ο όνειρο μιας 1όχρονης
Βρετανιδούλας είναι να
γίνει αεροσυνοδός. Ω
στόσο, η σωματική της ανά
πτυξη δεν ικανοποιούσε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Το
ύψος της ήταν μόνο 1,44μ., ό
ταν απαιτείτο να είναι 1,60μ.
Είναι όμως τόσο αποφασισμέ
νη να «πετάξει» με τη στολή
της British Airways, ώστε δεν
δίστασε τον Ιανουάριο να υ
ποβληθεί σε μια ιδιαίτερα λε
πτή εγχείρηση στα πόδια, προκειμένου να κερδίσει πόντους.
Και πράγματι τους κέρδισε,
αλλά μόνο κατά 12,7 εκατο
στά, κάτι λιγότερο δηλαδή α
πό το απαιτούμενο. Αλλά δεν
απογοητεύεται. Θα περιμένει

Τ
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λίγο ακόμη, με την ελπίδα ότι
η ορμονική της ανάπτυξη δεν
θα την εγκαταλείψει.
Ο διάσημος Φυσικός Στίβεν
Χόκινγκ πιστεύει ότι ένα ατύ
χημα ή η υπερθέρμανση του
πλανήτη θα εξαφανίσει κάθε ί
χνος ζωής στη Γη μέσα στη χι
λιετία. Ο Χόκινγκ, που ζει κα
θηλωμένος σε αναπηρικό κα
ροτσάκι και μιλάει μόνο με τη
βοήθεια κομπιούτερ, υποστη
ρίζει ότι μόνον εάν εγκατα
σταθούμε σε άλλους πλανήτες
η ανθρωπότητα θα εξασφαλί
σει την επιβίωση της.

Μέριλιν Βος Σάβαντ θε
ωρείται η εξυπνότερη
γυναίκα του κόσμου, με
ένα,.,.ιλιγγιώδες IQ που φτά
νει τα 228. Τα δύο τρίτα του
πληθυσμού της γης, σύμφωνα
με υπολογισμούς, έχουν δεί
κτη νοημοσύνης μεταξύ 85
και 115, ενώ μόλις το 2% του
πληθυσμού έχει IQ υψηλότερο
από 130. Το πρώτο τεστ νοη
μοσύνης για παιδιά δημιουργήθηκε το 1905 από το Γάλλο
Αλφρέντ Μπινέ, ενώ ο δείκτης
νοημοσύνης εφευρέθηκε το
1912 από το Γερμανό Γουίλιαμ Στερν. Ωστόσο η διαμά
χη των επιστημόνων για τον ο
ρισμό της νοημοσύνης και για
το εάν εντοπίζεται σε συγκε
κριμένο σημείο στον εγκέφα
λο συνεχίζεται. Σύμφωνα με
νεότερη θεωρία, η νοημοσύνη
εντοπίζεται στο μπροστινό
τμήμα του εγκεφάλου, το ο
ποίο είναι υπεύθυνο για τη
λειτουργία της σκέψης. Άλλες
θεωρίες, οι οποίες βασίζονται
στην εξέταση του εγκεφάλου
ιδιοφυών ανθρώπων, έδειξαν
ότι όσοι έχουν υψηλό δείκτη
νοημοσύνης έχουν μεγαλύτε
ρο χώρο στο κάτω τμήμα του
κρανίου.

Η

ετά τα αυτοκόλλητα νι
κοτίνης για την καταπο
λέμησης του καπνίσμα
τος, τώρα υπάρχουν τα αυτο
κόλλητα βανίλιας για όσους α
γαπούν τις σοκολάτες και τα
γλυκά, αλλά θέλουν να χάσουν
κιλά. Όπως μας πληροφορούν
βρετανικές εφημερίδες, επι
στημονική έρευνα που διενεργήθηκε από το νοσοκομείο Σεν
Τζορτζ του Λονδίνου έδειξε ό
τι η χρήση αυτοκόλλητων με
άρωμα βανίλιας μειώνει την ε
πιθυμία για κατανάλωση σο
κολάτας και ζάχαρης. Ως εκ
τούτου συμβάλλει στην απώ
λεια βάρους, αφού όποιος κό
βει τα γλυκά....κόβει και κιλά.

Μ

κείνος κοιμόταν στα πα
γκάκια του Λονγκ Μπιτς, αλλά η τύχη του δού
λευε στην πατρίδα του, το Οχάιο. Ο 45χρονος Στέφεν Κεντ
πέρασε 20 χρόνια της ζωής
του στους δρόμους και τώρα
επιτέλους μπορεί να γίνει νοι
κοκύρης. Κάποιος αγαθός
συγγενής του φαίνεται ότι πο
τέ δεν τον ξέχασε και του κλη
ροδότησε 300.000 δολάρια.
Ευτυχώς γι αυτόν είχε έναν
τουλάχιστον φίλο αστυφύλα
κα στο αστυνομικό τμήμα της
περιοχής που κυκλοφορούσε
κι έτσι εντοπίστηκε για να λά
βει την κληρονομιά. Η ζωή τε
λικά γράφει καλύτερα σενάρια
ακόμη και από τον καλύτερο
σεναριογράφο του κινηματο
γράφου.

Ε

ταν 80 χρόνων και είχε
χάσει τη φωνή της έπει
τα από ένα εγκεφαλικό
επεισόδιο. Αφού δεν μπορού
σε να μιλήσει, οι συγγενείς της
θεώρησαν ότι θα της ήταν ά
χρηστο και το τηλέφωνο και
ζήτησαν ακύρωση της γραμ
μής. Οι τηλεφωνικοί λογαρια
σμοί, όμως, συνέχισαν να κα-

Η

ταφθάσουν στο σπίτι της υπε
ρήλικης γυναίκας και μάλιστα
παραφουσκωμένοι. Η κόρη
της είχε επανειλημμένος επισημάνει στον αντίστοιχο ΟΤΕ
της Νορβηγίας ότι μάλλον
πρόκειται περί λάθους, αφού
το τηλέφωνο είναι κομμένο
και τέλος πάντων η γυναίκα
δεν μιλούσε στο τηλέφωνο.
Στον αναλυτικό λογαριασμό
που της έστειλε η τηλεφωνική
εταιρεία, η κόρη της 80χρονης
διαπίστωσε έκπληκτη ότι εί
χαν καταγραφεί δεκάδες
«ροζ» τηλέφωνα! Η γιαγιά
μπορεί να μην μπορούσε να
μιλήσει, μπορούσε όμως ακό
μη να ακούει πολύ καλά, δια
τηρώντας έτσι την επαφή της
με τον έξω.... ζωντανό κόσμο.

ι φωνούλες των επτά
χρονων μαθητών του
δεν ηχούσαν διόλου ως
τιτιβίσματα χαρούμενων που
λιών στα αυτιά του δασκάλου
τους. Ταραγμένος ο Αργεντι
νός δάσκαλος πήρε κολλητική
ταινία και φίμωσε τα στομα
τάκια των 70 μαθητών του για
να σωπάσουν επιτέλους κι αυ
τός να κάνει τη δουλειά του.
Κι η δουλειά του δεν ήταν άλ
λη από τη διοργάνωση της
σχολικής γιορτής για την επέ
τειο της ανεξαρτησίας της Αρ
γεντινής. Ήταν πρωτάρης, ή
ταν στις κακές του; Ποιος τον
ξέρει; Το θέμα είναι ότι η ε
νέργεια του ενόχλησε γονείς
και κηδεμόνες, οι οποίοι μόλις
το πληροφορήθηκαν έσπευσαν να τον καταγγείλουν, με
αποτέλεσμα να διαταχθεί διοι
κητική έρευνα εναντίον του.
Ωστόσο κάποιοι από τους γο
νείς επικρότησαν την ενέργεια
του, αναλογιζόμενοι προφα
νώς ότι πρόκειται για μια πολύ
καλή ιδέα, την οποία θα μπο
ρούσαν να εφαρμόσουν και οι
ίδιοι κάποια δύσκολη στιγμή
στα βλαστάρια τους.

Ο

ομμένες οι δίαιτες για ό
λα τα κοριτσάκια που θέ
λουν να διατηρήσουν την
ευφυΐα τους. Βρετανοί επιστή
μονες διαπίστωσαν ότι τα νεα
ρά κορίτσια, που κάνουν δίαι
τα ελλιπή σε σίδηρο εμφανί
ζουν μειωμένο IQ. Οι σχετικές
μετρήσεις έγιναν σε κορίτσια
11 έως 18 χρόνων σε τρία σχο
λεία του Λονδίνου, με πρωτο
βουλία του βρετανικού συστή
ματος Υγείας. Η έρευνα έδειξε
ότι τα κορίτσια που έκαναν δί
αιτα, αφαιρώντας από τη δια
τροφή τους το κρέας και ως εκ
τούτου την παρουσία σιδήρου
στον οργανισμό τους, είχαν
κατά δέκα ποσοστιαίες μονά
δες χαμηλότερο IQ από εκείνα
που διατρέφονταν κανονικά.
Όταν τους δόθηκε συμπλήρω
μα σιδήρου, η ευφυΐα τους α
ποκαταστάθηκε στα επίπεδα
των άλλων συμμαθητριών
τους.

Κ

μερικανοί γιατροί κατόρ
θωσαν να μεταμοσχεύσουν ένα μέτρο νευρικό
ιστό από μητέρα σε 8μηνο μω
ρό Μεξικανής, που θα μπορεί
να κινεί το χέρι του. Το εγχεί
ρημα συμβαίνει για πρώτη φο
ρά στον κόσμο....διότι νευρι
κοί ιστοί δεν μπορούσαν μέχρι
σήμερα να μεταμοσχευτούν!

Α

ταλίδα νοικοκυρά αγόρασε
από κατάστημα της πόλης
Ροβέντο, στη βόρεια Ιταλί
α, σωληνάριο μαγιονέζας που,
όπως αποδείχθηκε ήταν γεμά
το εκρηκτικά. Η ανακάλυψη έ
κανε τις διωκτικές Αρχές να ε
ντείνουν τις προσπάθειες για
την «εφεύρεση» του μυστη
ριώδους τρομοκράτη....που εί
χε χτυπήσει και πάλι...... με
πακέτο αυγών με εκρηκτικά!

Ι

θελε πάση θυσία τα
παιδιά του, να περά
σουν με επιτυχία τις ε
ξετάσεις για την απόκτηση δι
πλώματος στην αγγλική γλώσ
σα στην Ιορδανία. Η εργασία
του σε τηλεοπτικό σταθμό, και
μάλιστα σε επιτελική θέση,
του προσέφερε μια πρώτης
τάξεως ευκαιρία γι να αποκτή
σει τα θέματα των εξετάσεων,
χωρίς να υποκινήσει υποψίες.
Πήρε λοιπόν το συνεργείο του
και με το πρόσχημα του ρε
πορτάζ μπήκε σε σχολική αί
θουσα, όπου φυλάσσονταν τα
θέματα και τα κινηματογράφησε. Το «σκονάκι» για τα
παιδιά του ήταν έτοιμο και η
επιτυχία τους στις εξετάσεις ε
ξασφαλισμένη. Φαίνεται, ό
μως, ότι κάτι «ψυλλιάστηκαν»
οι άνθρωποι του σχολείου, ει
δοποίησαν την αστυνομία που
συνέλαβε τον εικονολήπτη και
τον ρεπόρτερ.

θηση του Διαδικτύου αλλά και
την εξάπλωση του AIDS. Η
έκθεση της οργάνωσης επικε
ντρώνεται στη σχετική ελλιπή
ή χαλαρή νομοθεσία, αλλά και
στην απουσία υπηρεσιών απο
κατάστασης των παιδιών, τα
οποία έχουν ήδη πέσει στη
μέγγενη της πορνείας, της
πορνογραφίας και των συνα
φών δραστηριοτήτων. □

Επιμέλεια:
Π .Υ . Αφροδίτη Κοκκίνου

ν υπάρχει κάποιος που
πραγματικά έχει ανάγκη
προστασίας σ’ αυτόν τον
κόσμο, είναι τα παιδιά. Κι ό
μως, τέσσερα χρόνια μετά το
Παγκόσμιο Συνέδριο της
Στοκχόλμης για την παιδική
σεξουαλική εκμετάλλευση, ε
λάχιστα έχουν γίνει. Από τις
122 χώρες που δεσμεύτηκαν
να λάβουν μέτρα κατά της συ
γκεκριμένης μάστιγας, μόνο
29 το έπραξαν, επισημαίνει σε
σχετική έκθεση της η οργάνω
ση ECPAT και διαπιστώνει άν
θηση του φαινομένου σ’ ολό
κληρο τον κόσμο. Από τις 16
έως τις 20 Δεκεμβρίου, στη
Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας, θα
πραγματοποιηθεί το δεύτερο
Παγκόσμιο Συνέδριο με το ί
διο θέμα και οι απανταχού κυ
βερνήσεις θα κληθούν να ε
ντείνουν τις προσπάθειες τους
για την πάταξη του φαινομέ
νου. Ενός φαινομένου που
προσλαμβάνει διαρκώς μεγα
λύτερες διαστάσεις, με την άν

Α
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΗΡΕΣ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Οριζόντια
1. «Γερμανική...ένα από τα πρώτα φιλοσοφικά έργα των
Μάρξ καΓΕγκελς. 2. Προστατευτικός ο ρόλος του - Συν
θετικό Τουρκικών τοπωνυμιών. 3. Παράγων ευστάθειας Αραβικό άρθρο. 4. Η αποκατάσταση της χαιρετίζεται.
5. Μουσική νότα - το όνομα του έχει η Ακαδημία Αθηνών
(με άρθρο). 6. Αρχικά οργανισμού μας.- είναι... διακριτικό.(αντιστρ,). 7.Υπόλοιπο... απόλαυσης για μερικούς- Με
γάλος Ιρλανδός θεατρικός συγγραφέας (αντιστρ.). 8. Ένα
από τα συνθήματα της Γαλλικής Επανάστασης (καθ.)- Συ
γκοινωνιακά αρχικά. 9. Χημικό στοιχείο (το νεκρό γράμ
μα είναι Ν).

ΚΑΘΕΤΑ
1. Συχνά απαιτεί θυσίες. 2.Διαθέτει πόρους, (γεν.). 3. Ό,τι
και το 3α οριζόντια (γεν)- Είναι ηρωικό. 4. Και για την ε
πιφάνεια του χαρακτηρίζεται έτσι- Αρχικά μεγάλου πι
στωτικού μας ιδρύματος. 5.Γαλλικό άρθρο- διπλασιάζεται
στο...ξεπούλημα- Αρχαίος θεός των Φοινίκων. ό.Δεν την
ανέχεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 7. Τίτλος έργου του Ηλία Βενέζη (γεν.). 8. Δύο συνεχόμενα ...τρεις ρωσικοί πο
ταμοί- Πρώτο συνθετικό φαγητού της ανατολικής κουζί
νας- άρθρο. 9. Τρόπος πληρωμής (ξεν.)-Πλήθος ανθρώ
πων (αιτ.).

Ο θρυλικός μικρός ντετέκτιβ και ο Αστυνόμος Παπασπύρου βρίσκονταν εκείνη τη μέρα στο νοσοκομείο για να
επισκεφτούν τον νεαρό ιγκόρ Οτσαλάν που την προηγού
μενη ημέρα είχε ζήσει μια πολύ άσχημη εμπειρία. Δεν εί
χε τραυματιστεί σοβαρά, αλλά είχε μεταφερθεί στο νοσο
κομείο σε κατάσταση σοκ. Ο νεαρός Οτσαλάν που είχε
στο μεταξύ συνέλθει άρχισε να διηγείται την ιστορία του.
«Με τον φίλο μου Βλαντιμήρ Κεβορκιάν είχαμε αποφα
σίσει να κάνουμε μια βόλτα με ένα μικρό αεροπλάνο που
νοικιάσαμε από την λέσχη. Ήμασταν και οι δύο πολύ κα
λοί Πιλότοι και το χόμπυ μας ήταν, όταν είχε καλό καιρό,
να κάνουμε βόλτες στον αέρα. Θέλαμε πολύ να γίνουμε
κάποτε πιλότοι της Ολυμπιακής. Η μέρα φαινόταν καλή α
πό το πρωί αλλά ο ουρανός ξαφνικά μαύρισε. Το μικρό α
εροπλάνο δεν διέθετε σύγχρονα όργανα ελέγχου, γι’ αυτό
θεωρήσαμε σωστό να προσγειωθούμε όσο το δυνατόν
γρηγορότερα».
«Είχατε απομακρυνθεί πολύ από το αεροδρόμιο;» τον
διέκοψε ο μικρός ντετέκτιβ.
« Όχι. Ποτέ δεν απομακρυνόμασταν πολύ. Σύμφωνα μά
λιστα με τους υπολογισμούς του φίλου μου έπρεπε να βρι
σκόμασταν πάνω από το αεροδρόμιο. Τα σύννεφα όμως
που ήταν χαμηλά και η μικρή ορατότητα δεν μας επέτρεπε
να βλέπουμε κάτω. Έτσι, όταν χαμηλώσαμε για να ετοιμα
στούμε για προσγείωση, ο Βλαντιμήρ διεπίστωσε ότι είχε
κάνει λάθος. Το αεροδρόμιο ήταν άφαντο. Έτσι ξαναπήρε
ύψος και προσπάθησε να βρει τη σωστή περιοχή. Κάναμε
πολλούς γύρους και στο τέλος όταν ανακάλυψε ότι είχαμε
μείνει εντελώς από καύσιμα, προσπάθησε να κάνει ανα
γκαστική προσγείωση στο χωράφι που μας βρήκατε.
«Δεν σας είχε μείνει ούτε σταγόνα από καύσιμα;», ξαναδιέκοψε ο μικρός ντετέκτιβ. Και γιατί δεν έκανε ανα
γκαστική προσγείωση πριν φτάσετε σ’ αυτό το σημείο;».
«Διότι η περιοχή είναι γεμάτη από δέντρα όπως μπορεί
τε να διαπιστώσετε. Μέχρι να βρει την αλάνα για προσγεί
ωση δεν μας είχε μείνει σταγόνα από καύσιμα. Λίγες στιγ
μές πριν το αεροπλάνο ακουμπήσει στη γη, εγώ πετάχτηκα έξω από την καμπίνα. Έτσι σώθηκα γιατί μόλις το αε
ροπλάνο προσγειώθηκε πήρε αμέσως φωτιά και έγινε πα
ρανάλωμα. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να βοηθήσω τον καλό
μου φίλο Βλαντιμήρ». Το πρόσωπο του συσπάστηκε από
τον πόνο για τον άδικο χαμό του φίλου του.
Ο θρυλικός ντετέκτιβ τον κοίταξε κατάματα» δεν μας
τα λες καλά φίλε» είπε αινιγματικά. Μια λεπτομέρεια
σε διαψεύδει. Όταν γίνεις καλά θα περάσεις πάλι από
την Αστυνομία να μας τα ξαναπείς!».
Ποιά ήταν αυτή η λεπτομέρεια που έκανε τον μικρό
ντετέκτιβ να υποψιαστεί ότι ο Ιγκόρ Οτσαλάν έλεγε
ψέμματα;».
Λύση π ροβλήματος π ροηγουμένου τεύ χ ο υ ς
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Όταν ο θρυλικός μικρός ντετέκτιβ μπήκε στο διαμέρι
σμα η ώρα ήταν δώδεκα το μεσημέρι. Το ρολόι στο πά
τωμα έδειχνε 9:30. Αμέσως συμπέρανε ότι η υποτιθέμε
νη συμπλοκή έγινε πριν από δυόμισι ώρες. Το ζεστό α
κόμα τσάι τον έπεισε ότι η οικονόμος έλεγε ψέματα. Ή
ταν αδύνατο το τσάι να είχε διατηρηθεί ζεστό επί δυό
μισι ώρες!

Για τους μικρούς μας
ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ:
Εάν δεν υπήρχαν οι υδρατμοί στην ατμόσφαιρα, η πε
ρισσότερη θερμότητα που δημιουργείται κατά τη διάρκεια
της ημέρας από την παρουσία του ήλιου, θα ανέβαινε προς
το διάστημα, και έτσι η γη θα εψύχετο και κάθε ζωή θα καταστρέφετο;
ΤΙ ΘΑ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ Η ΥΓΡΑΣΙΑ
ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΗΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΞΗΡΗ;

Εαν η ατμόσφαιρα ήταν τελείως ξηρή η εξάτμιση των υ
γρών του σώματός μας θα ήταν μεγαλύτερη (θα ιδρώναμε
περισσότερο), με αποτέλεσμα η θερμοκρασία (του σώμα
τός μας) σε λίγο χρονικό διάστημα να έπεφτε πάρα πολύ
χαμηλά, η αναπνοή μας να γινόταν ταχύτερη, το δέρμα
μας να ξηραίνονταν, οι αϋπνίες θα ήταν επίμονες, οι νευ
ρικές εκδηλώσεις πολύ δυνατές και τέλος θα ερχόταν ο θά
νατος. Φανταστείτε λοιπόν παιδιά τι θα γινόταν χωρίς την
υγρασία που μας περιβάλλει.
ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ 01 ΥΔΡΑΤΜΟΙ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ.

Εάν σταματούσε η εξάτμιση του νερού των θαλασσών
και των λιμνών η ατμόσφαιρα δεν θα είχε υδρατμούς, με
αποτέλεσμα να μην υπήρχαν σύννεφα και έτσι δεν θα εί
χαμε βροχές. Θα σταματούσαν τα χιόνια και επομένως δεν
θα υπήρχαν ποτάμια και λίμνες, εάν συνέβαιναν όλα αυτά,
θα έπαυε η θαυμαστή υπόγεια και επίγεια κυκλοφορία του
νερού, θα ξηραίνονταν τα δάση, θα έπαυαν να καλλιερ
γούνταν οι αγροί και τα χωράφια, δεν θα υπήρχαν φυτά,
δεν θα μπορούσαν να τραφούν τα πολυάριθμα ζώα και κα
τά συνέπεια δεν θα ζούσε ούτε και ο άνθρωπος. Εάν λοι
πόν δεν υπήρχαν οι υδρατμοί ούτε θα τρώγαμε, ούτε θα
πίναμε δηλαδή.

ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΑΝ:
Δεν υπήρχε η ατμόσφαιρα, τη νύχτα η θερμοκρασία στη
γη θα έπεφτε πολύ κάτω από το μηδέν; Τότε οι περισσότε
ροι οργανισμοί, θα καταστρέφοντο από το κρύο και ο πλα
νήτης μας θα παρουσίαζε τη νεκρή όψη που δείχνει η Σε
λήνη. Συγκρότησε στη σκέψη σου ότι στη σελήνη δεν υ
πάρχει ατμόσφαιρα (οξυγόνο) και αυτό έχει ως αποτέλε
σμα την ημέρα η θερμοκρασία να ξεπερνά τους 135 βαθ
μούς Κελσίου και το βράδυ να πέφτει στους 150 βαθμούς
θερμοκρασία κάτω από το μηδέν. Με τέτοιες συνθήκες
δηλαδή, ζωή δεν θα υπήρχε στον πλανήτη Γη.
ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΤΟ ΟΖΟΝ.

Σε ύψος 40 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της θάλασ
σας, υπάρχει ένα λεπτό στρώμα, πολύ συμπυκνωμένου Ο
ξυγόνου, που w fcT αι Όζον (03). Αυτό το συστατικό απορροφ4?·*πΟ/3 της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας. Ε
άν έλλειπε αυτό το συστατικό από την ατμόσφαιρα σε πο
λύ λίγο χρονικό διάστημα μεγάλες καταστροφές θα συνέβαιναν στον πλανήτη μας και σταδιακά οι άνθρωποι θα αποχτούσαν καρκίνο του δέρματος. Έτσι ούτε τις θάλασσες
θα χαιρόμασταν ούτε τις «όμορφες» βόλτες μας θα απο
λαμβάναμε.

ΦΙΛΟΥΣ
ΑΝΕΚΔΟΤΟ
Μεγάλα όνειρα
- Οταν θα μεγαλώσω
θέλω να γίνω αστυφύλακας, λέει ο Τοτός.
-Γιατί παιδί μου; ξαφνιάζεται η μαμά.
-Για να μπορώ να παίζω μπάλα στο δρόμο ελεύθερα!

Το περιοδικό μας εύχεται χρόνια πολλά σ’ αυτούς
που γιορτάζουν τον μήνα Φεβρουάριο:
Τρύφωνα 1. Συμεών 2. Θεόδωρο, Ζαχαρία 8. Χαράλα
μπο 10. Φιλοθέη 19. Πολύκαρπο 23. Φωτεινή 26.

Απαντήστε στους γρίφους

Πιο φρούτο μας προστάζει;
Πως λέγονται τα ρόδα της Κίνας;
Πιο Ελληνικό νησί αλέθει;
Πια γυναίκα είναι δέντρο;
Πως μπορούμε να γράψουμε το 1000 με πέντε στοιχεία;
Ποιος άνθρωπος μπορεί να σταματήσει με το ένα του
χέρι 10 αυτοκίνητα που τρέχουν σε ένα δρόμο;
Πια μύτη δεν συναχώνεται ποτέ;
Σε ποιόν άνθρωπο όταν πάμε, του βγάζουμε το καπέλο
μας.

Λύση γρίφων προηγουμένου τεύχους.
1. Καβάλα, 2. Φαλακρό, 3. Αξιός, 4. Γαλλικός, 5. Άγιο
Όρος, ό.Έδεσσα, 7. Θερμαϊκός, 8.Πολύγυρος.

Οι πέντε πρώτοι μικροί μας φίλοι που 0α μας στείλουν τις σωστές απαιτήσεις των Γρίφων, θα κερδί
σουν από ένα βιβλίο.
Στο τεύχος αυτό είχαμε γράμματα απ’ όλη την Ελλάδα.
Θερμά συγχαρητήρια στους Αλατίνη Κωνσταντίνο,Παυλόπουλο Μάνθο, Καρανάσιου Κωνσταντίνα, Σιαμέτη
Κων/να, Φουρφούρη Γιώργο,Μπόκο Αλέξανδρο, Λαμπρογιώτα Κων/νο, Μαθέ Κων/νο, Τσιώτα Ελευθέριο,Πάνου
Μαρία, Λιόντα Άγγελο, Κοκόση Ευάγγελο, Νανούση Ανδριάνα, Ιορδάνογλου Ανδρέα, Νανούση Κων/να, Καραγιάννη Αθηνά, Ανδρεάδη Θανάση, Φρουντζή Βασιλική,
Πάνου Λαμπρινή, Γεωργαλή Δημήτριο, Γεωργαλή Βασί
λειο, Γεωργαλή Μαρία - Αννα, Γεωργαλή Νικόλαο, Χριστίδη Ηλέκτρα, Ελένη Κωνσταντινίδου και Μαρία
Παπαγρηγορίου.
Υ.Γ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον εννιάχρονο Άγγελο Λιό
ντα, την μικρή Καρανάσιου Κωνσταντίνα,την Νανούση Ανδριάνα,την Καραγιάννη Αθηνά και την Βασιλική Φρουντζή
για τα καλά τους λόγια και τις ευχές τους.

Επιμέλεια
Αστ/κας Τσινάλης Κων/νος
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Σ ε ευχα ριστή ρια επ ιστολή τους

εξο π λισ μ ό ς για α ντιγραφ ή και κατασκευή

πα στυνόμ ο Μ ά ντζιο Α ντώ νιο Δ /τή Τουριστι

Ύτόυ α π ευ θ ύ νο υ ν π ρ ο ς το ν Α ρ χ η γό της Ε λ λη 

τους (skim m in g), θα θ έλα μ ε να εκ φ ρ ά σ ουμ ε

κής Α σ τυ νομ ία ς Ιω α ννίνω ν, το ν Α ρ χ ιφ ύ λα -

νική ς Α στυνομίας, ο τέω ς Π ρ ό εδ ρ ο ς της Έ

και επ ίση μ α τις ευχα ρισ τίες μ α ς π ρ ο ς την

κα Τσαλή Η λία της ιδ ία ς υ π η ρεσ ία ς κ α θ ώ ς

νω σ η ς Α σ τυ νο μ ικ ώ ν Λ α κ ω νία ς και νυ ν Α 

Ε λληνική Α σ τυνομ ία κα ι ειδ ικότερα π ρ ο ς ό 

κα ι τους Α ρ χ /κ ες Κ υ ρ ιά κ ο Ε υστράτιο κα ι

ντιπ ρό εδ ρο ς της Π .Ο .Α Σ .Υ . κ. Π α να γιώ τη ς

λ ο το Π ρ ο σ ω π ικ ό του Αστυν. Τμήματος Ο 

Κ α λύ β α Α θ α ν ά σ ιο του Τμήματος Τ ροχα ία ς

Κ α ρ ρ ά ς και ο τέω ς Γ εν. Γ ρα μ μ α τέα ς της ι

μ ο νο ία ς , για τις σ υ νεχείς π ρ ο σ π ά θ ειες που

Ιω α ννίνω ν, για την αμέριστη συμπαράσταση

δ ία ς Έ νω σ ης κ. Θ εό δ ω ρ ο ς Σ μ υρνιός, α ν α 

κα ταβάλει στην κα ταπολεμ ήσει τω ν εγκ λη 

κα ι εξυπηρέτηση τω ν Α υ σ τρ ια κ ώ ν σ υ να δ έλ

φ έρουν: « Θ εω ρ ο ύ μ ε επ ιβ εβ λη μ ένο να σα ς

μ ά τω ν που πρ αγμ α τοποιούνται μ ε τη δ ια κ ί

φ ω ν K ren n h u b e r G e r a ld k a i K r o n e g g e r

εκ φ ρ ά σ ο υμ ε την ευ γνω μ ο σ ύ νη μ α ς για την

νηση κα ι χρ ή σ η κ λεμ μ ένω ν κα ι π λα σ τώ ν π ι

H ain z, μ ε λ ώ ν της I.P A . Α υστρίας, ο ι ο π ο ίο ι

αμέριστη β ο ή θ ε ια π ο υ μ α ς πρ οσφ έρα τε ώ στε

στω τικώ ν καρτώ ν».

να ε ίν α ι π λ έο ν γε γο ν ό ς η μεταστέγαση τω ν
Υ πηρεσιώ ν της Α.Δ. Λ α κ ω ν ία ς σ ε κατάλλη
λ ο για τις σ η μ ερινές σ υ νθ ή κ ες κτίριο».

πρόσφ ατα εν επ λά κ η σ α ν σ ε τροχαίο ατύχημα
στο 2 2 ο χιλιό μ ετρ ο της Ε .Ο . Ιω α ννίνω ν-Η -

Η Έ νω ση Α ξ ιω μ α τικ ώ ν Ε λλη νι

γουμενίτσας. « Ο ι α νω τέρ ω Α σ τυ νο μ ικ ο ί-ε-

κή ς Α σ τυ νομ ία ς Π ερ ιφ έρ εια ς Κ ρή τη ς εκ 

πισ η μ α ίνει τελειώ νοντα ς την ευχα ριστή ρια

φ ράζει τις ευχα ρισ τίες της π ρ ο ς το ν Π ρ ό ε

επ ιστολή του ο Π ρ ό εδ ρ ο ς της Ι.Ρ.Α. Ιω α ν ν ί

Ο Σ ύ μ β ο υ λ ο ς Ν ο μ ικ ή ς Π ροστα σ ί

δ ρο του Ε π ιμ ελη τη ρίου Η ρ α κ λείου κ. Ξ υ -

ν ω ν κ. Π απ ιγκιώ τη ς Α νδρέας- εκ δ ή λω σ α ν

α ς και Ε κ π α ίδ ευση ς της Ύ πατης Α ρμ οσ τεία ς

λο ύ ρ η Γ εώ ρ γιο , για την α π οδ οχή της πρ ότα 

άμ εσα την ευα ισ θη σ ία τους για εξυπηρέτηση

για τους Π ρ ό σ φ υ γες στην Ε λλάδα, σ ε ευ χα 

ση ς κα ι τη δ ιο ρ γά νω σ η σεμ ινα ρ ίου π ρ ος τα

κα ι β ο ή θ ε ια μ ε κ ά θ ε τρόπ ο π ρ ο ς τους δ ο κ ι

ρισ τή ρ ια επ ιστολή του που α π ευ θ ύνει π ρ ος

μ έλη της,σε θέματα κατάρτισης η λεκ τρονι

μ α ζ ό μ ενο υ ς κα ι π ά σχοντες α λ λο δ α π ο ύ ς σ υ

το Δ ιοικη τή και ό λ ο το Π ρ οσ ω π ικ ό του Α -

κ ώ ν υπολογισ τώ ν, επ ικ ο ινω νία ς, π οιοτικ ής

να δέλφ ους, λό γω του τροχα ίου ατυχήματος

στυν. Τμήματος Τήνου, μ ετα ξύ ά λ λ ω ν α ν α 

εξυπηρέτησης, και Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς Έ νωσης.

στο ο π ο ίο ενεπ λά κη σα ν, επ ιβ εβ α ιώ νο ντ α ς

φ έρει: « Ε κ μ έρ ο υ ς της Α ντιπ ροσ ω π ία ς στην

Ε π ίση ς εκ φ ρ ά ζουν τις ευχα ριστίες τους

έτσι π ερίτρα να το πνεύμ α φ ιλα λ λη λ ία ς και

Ε λλά δ α του Ύ πατου Α ρμοστή τω ν Η ν ω μ έ

π ρ ο ς του ς δ ιδά σ κοντες κα ι ά λ λο υ ς π α ρ ά γο 

α λλη λεγγύη ς π ου διακα τέχει ό λ α τα μ έλη της

ν ω ν Ε θ ν ώ ν για τους Π ρ ό σ φ υ γες και μ ε α 

ντες ο ι ο π ο ίο ι β ο ή θ η σ α ν στην ο ρ γά νω σ η του

Ι.Ρ.Α.»

φ ορμ ή το πρόσφ ατο γ ε γ ο ν ό ς της ά φ ιξη ς μ ε 

σ εμ ινα ρ ίο υ κ α ι συ γκ εκ ρ ιμ ένα π ρ ο ς του ς

γά λη ς ομ ά δ α ς α λ λο δ α π ώ ν στο νη σ ί της Τή

κ.κ.: Κ ό κ κ ινη Γ εώ ρ γιο, Π ετράκη Μ αρία,

Η Έ νω ση Α σ τυ νο μ ικ ώ ν Λ ά ρ ισ α ς

νου θα ή θ ελα ν α σ α ς ευχα ριστή σω θερμά

Σ π α νο υδ ά κ η Ε μ μ α νουή λ κ α ι Μ αστοράκη

σ ε επ ιστολή τους την ο π ο ία μ α ς έσ τειλα ν

για τη συμ βολή σ α ς στη δ ιά σ ω ση και π ερί

Γ εώ ργιο.

«Ε ίμ α στε π επ εισ μ ένοι -επισ η μ αί

πρόσφατα, επ ισ υ νά π το υν δη μοσ ιεύμ ατα δύο

θαλψ η τω ν α ν θ ρ ώ π ω ν α υ τώ ν ό π ω ς επ ίση ς

νει τελειώ νο ντα ς την ευχα ριστή ρια επ ιστολή

το π ικ ώ ν εφ η μ ερ ίδ ω ν της Λ άρισας, τα ο π ο ία

κα ι για τη δια σ φ ά λισ η του θ εμ ελιώ δ ο υ ς δ ι

του ο Π ρ ό εδ ρ ο ς της Έ νω σης κ. Ε μ μ α νουή λ

α να φ έρ ο ντα ι σ ε επ ιμ νη μ όσ υνη δέηση που έ 

κ α ιώ μ α το ς στη ζωή κα ι σ ε α ξιοπ ρεπ ή και

Τ ριγώ νης-ότι η σ υ νεργα σ ία μ α ς αυτή β ο ή 

γιν ε στην π όλη τους, χορ ο σ τα το ύ ντο ς του

α νθ ρ ώ π ινη μετα χείριση . Ό π ω ς ίσ ω ς γνω ρ ί-

θ η σε στην απόκτηση γνώ σ ε ω ν .απαραίτη

Σ εβ. Μ ητροπολίτη Ε λ α σ σ ό να ς κ.κ. Β α σ ιλεί

ζετε-επισ ημ α ίνει στην επ ιστολή του ο κ. Π έ

τω ν σ το ν κ α θη μ ερ ινό α γώ να της Α σ τυ νομ ί

ου, για τους Α σ τυ νομ ικ ούς π ου έπ εσ α ν στην

τρος Μ άστακας - η δ ια θα λά σ σ η ς π α ρ ά νο 

α ς για την καταπολέμηση του εγκλή μ ατος

εκτέλεση του υ πη ρεσ ιακού καθήκοντος, κα

μ η είσ ο δ ο ς στην ελλη νικ ή επ ικρά τεια απ οτε

κα ι την εξυπηρέτηση του Έ λλη να Π ολίτη».

θ ώ ς κα ι για τους α σ τυ νο μ ικ ο ύς -μέλη της Έ

λ ε ί μ έθ ο δ ο π ο υ χρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν ό χι μ ό ν ο ό 

νω σ η ς- που α π εβ ίω σ α ν στο ίδιο Ν ομ ό. Το

σ ο ι αναζη τούν κα λύτερο ο ικ ο νο μ ικ ό μ έ λ λ ο ν

Ο Σ ύ νδ εσ μ ο ς Π α λιν /τ ω ν Ε λλή 

μ νη μ ό σ υ νο τελέστηκε στην Ιερά Μ ο νή Α να-

α λλά κα ι εκ είνο ι π ο υ δ ιώ κοντα ι στην πατρί

ν ω ν εκ Μ .Α. & Ε λλά δ ο ς μ ε έδ ρα το Κ α μ α τε

λ ή ψ ε ω ς του Σ ω τή ρ ο ς στη Σ υ κ έα Ε λα σ σ ό 

δ α τους για λό γο υ ς φυλής, θρησκείας, ε θ ν ι

ρ ό Αττικής εκ φ ρ ά ζει τις ευχα ρισ τίες του

νας, π ου λ ειτ ο υ ρ γεί ω ς κ ο ιν ό β ιο γυ να ικ είο

κότητας, κ ο ινω ν ικ ή ς ο μ ά δ α ς ή π ολιτικ ώ ν

π ρ ο ς ό λ ο υ ς του ς υ π α λλή λο υς του Αστυν.

ησυχαστήριο. Κ α τά την εκδήλω ση, π α ίρ νο 

πεποιθή σεω ν. Σ ε σχέση μ ε τα πρ όσω π α της

Τμήματος Κ α μ α τερού Α ττικής κα ι κ υ ρίω ς

ντας το λ ό γ ο ο Σ εβ α σ μ ιότα τος Μ η τρ οπ ολί

δεύτερης αυτής κατηγορίας, το Γ ρ α φ είο του

π ρ ο ς τον Υπαστυν. A ' κ. Ζ α χα ρ ία Φ ραγκιου-

της α ν α φ έρ θ η κ ε στην πρ οσ φ ορ ά τω ν αστυ

Ύ πατου Α ρμοστή τω ν Η νω μ έ ν ω ν Ε θ ν ώ ν για

δάκη για την εξυπηρέτηση κα ι το εν δ ια φ έ

νο μ ικ ώ ν π ρ ο ς την κ ο ιν ω ν ία μ α ς κα ι επεσή-

τους Π ρ ό σ φ υ γες είνα ι επ ιφ ορτισ μ ένο α π ό τη

ρ ο ν τους π ρ ο ς του ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς της μ α ρτυρι

μ α ν ε ότι αυτή

δ ιεθ νή κοινότητα μ ε την π α ροχή πρ οστα σίας

κής Ίμβρου και Τενέδου.

φ θάνει, ό χι λ ίγ ε ς φ ο ρ ές μ έχ ρ ι θυσίας, πρέπει

και την π ρ ο σ π ά θ εια εξ εύρ εσ η ς μ ό ν ιμ ω ν λ ύ 
σ ε ω ν στα προβλή μ α τά τους».

η π ρ ο σ φ ο ρ ά τους η ο π ο ία

ό λ ο ι να α ν α γνω ρ ίζο υ ν κα ι να τιμούν.
__________ κ. Α νδρέα ς Μ α ρ ίνο ς κά τοικος

Στη

σ υ νέχεια το λ ό γ ο πή ρε ο Π ρ ό εδ ρ ο ς της Έ

Α θ η ν ώ ν εκ φ ρ ά ζει τις θ ερμ ές του ευχα ριστί

νω σ η ς Α σ τυ νομ ικ ώ ν Λ ά ρ ισ α ς κ. Σ ω τή ρη ς

Ο ι υπ εύθ υνοι της Δ ιεύ θ υ νσ η ς Π ι

ες π ρ ο ς το π ρ οσ ω π ικ ό του Α .Σ . Π λα τα μ ώ να

Μ ουτζούρ η ς ο οπ οίος, α ν α φ ερ ό μ ε ν ο ς στην

σ τω τικώ ν Κ α ρ τώ ν της Ε μ π ορική ς Τ ράπεζας

κα ι ιδιαίτερα π ρ ο ς το ν Α σ τυφύλα κα Μ α-

απ οστολή του Έ λλη να Α σ τυνομ ικ ού, τό νισ ε

κ.κ. Σ αρ. Α σ λό γλο υ και Π. Α σ η μ α κ ό π ο υλο ς

ντζώλη Κ ω νσ τα ντίνου π ο υ το ν β ο ή θ η σ α ν ό 

μ ετα ξύ ά λ λω ν: « Ο Α σ τυνομ ικός, στην προ-

σ ε ευχα ριστή ρια επ ιστολή τους που α π ευθ ύ

χ ι μ ό ν ο να α π εγκ λω β ισ τεί απ ό τα σίδερ α και

σπ ά θ ειά του να επ ιβ ά λει το νόμ ο κα ι να

ν ο υ ν π ρ ο ς το Υ πουργείο Δ η μ ό σ ια ς Τάξης,

α ναχώ μ α τα του C a m p in g P la ta m o n a όπ ου

δ ιώ ξ ει το έγκλημα, έρ χετα ι α ν τιμ έτω π ο ς μ ε

μ ετα ξύ ά λ λ ω ν α ν α φ έρ ο υ ν: « Μ ε αφ ορμ ή την

είχ ε σφ η νώ σει μ ετά α π ό ατύχημα μ ε το Ι.Χ.

σ κ λη ρ ούς κα ι αδίσ τακτους κ α κ ο π ο ιο ύ ς κ α 

πρόσφ ατη σύλληψ η σ π είρα ς α λ λο δ α π ώ ν α 

αυτοκίνητό του αλλά, του εξα σ φ ά λισ α ν επ ί

θ ώ ς κ α ι μ ε δ υνά μ εις της β ία ς και της πα ρα

πα τεώ νω ν, μ ετά α π ό συ ντονισ μ ένες ε ν έρ 

ση ς κα ι μ έσ ο π ρ ο κ ειμ ένο υ να μ ετ α β εί στις

νομίας, μ ε σ υνέπεια , π ο λ λές φ ο ρ ές ό χι μ ό ν ο

γειες στελεχώ ν της Ε λλη νικ ή ς Α σ τυ νομ ία ς

Σ έρ ρ ε ς που ήταν ο τόπ ος π ρ οορισ μ ού του.

να κ ινδ υνεύ ει σ οβα ρά, α λ λά να δ ίδ ει κ α ι την

π ο υ υπη ρετούν στο Αστυν. Τμήμα Ο μ ονοίας,

ίδια του τη ζωή κατά την εκτέλεση του υπη

στην κατοχή τω ν ο π ο ίω ν β ρ έθ η κ α ν κα ι κ α 

Τοπική Δ ιοίκ η σ η Ιω α ν ν ίν ω ν

ρ εσ ια κ ο ύ του καθήκοντος. Α π όδ ειξη αυτού

τα σχέθη κα ν μ ε γ ά λ ο ς α ρ ιθ μ ό ς κλεμ μ ένω ν π ι

της Δ ιεθ ν ο ύ ς Έ νω σ ης Α σ τυ νομ ικ ώ ν θ εω ρ εί

είν α ι ο ι δ εκ ά δες τω ν α σ τυ νομ ικ ώ ν π ο υ έπ ε

σ τω τικώ ν κ α ρτώ ν κ α θ ώ ς και η λεκ τρονικ ός

1 υ ποχρέω σή της να ευχαριστήσει το ν Α νθυ-

σ α ν στο καθήκον, α λλά και ανα ρίθ μ ητοι άλ-
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λοι συνάδελφοι που δεν ολοκλήρωσαν το υ
πηρεσιακό τους έργο και έφυγαν γρήγορα α
πό την παρούσα ζωή. Αυτούς τιμούμε-κατέληξε ο ομιλητής- και η σημερινή ημέρα είναι
ημέρα μνήμης και επικοινωνίας με τους νε
κρούς συναδέλφους μας που δεν είναι σήμε
ρα μαζί μας.»
Ο Αρχιφύλακας Μ.Π.Σ. Πανούτσος Αγγελάκης που υπηρετεί στο A. Τ. Φιλιππιάδας ευχαριστεί θερμά όλους τους συ
ναδέλφους του της ιδίας υπηρεσίας και ι
διαίτερα τους: Αστυν.Α ' κ. Ρίζο Ιωάννη και
Υπαστυν. A ' κ. Παντούλα Παναγιώτη, για
τις διευκολύνσεις και εξυπηρετήσεις που του
παρείχαν προκειμένου να συμμετάσχει
στους αγώνες στίβου μεγάλων αποστάσεων
(AVILA Ισπανίας, Μαραθώνιο δρόμο Ειρή
νης «Γρηγόρης Λαμπράκης»),
Ο Εισαγγελέας Ναυτοδικείου
Πειραιά κ. Κυριάκος Σαμπάνης εκφράζει τα
συγχαρητήρια του προς τον Αστυνόμο A ' κ.
Χωριανόπουλο Δημήτριο, ο οποίος -όπως
επισημαίνει ο ίδιος στην επιστολή του-«ενεργώντας με συνέπεια, ζήλο και μεθοδικότητα διεξήγαγε με επιτυχία προανάκριση
που του είχε αναθέσει και αφορούσε στην

W

κλοπή πιστολιού από Υπηρεσία του Ναυτι-

Η Τοπική Δ ιοίκηση Αργολίδος της
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών εκφράζει
τις θερμές της ευχαριστίες προς τη Δ/νση
Δημοσίων Σχέσεων του Υ.Α. Τ, για την ου
σιαστική τους συμβολή και προσφορά τους,
στις εκδηλώσεις αδελφοποίησης των Τοπι
κών Διοικήσεων της Διεθνούς Ένωσης Α
στυνομικών Αργολίδας και Λευκωσίας, που
έλαβαν χώρα πρόσφατα στην Κύπρο.

I

Το Δ.Σ. της Λέσχης Φιλίας Λαμπρινής της Κοινωνικής Μέριμνας του Δή
μου Αθηναίων ευχαριστεί θερμά τη Δ/νση
Δημοσίων Σχέσεων του Υ.Δ.Τ και ιδιαίτερα
τα μέλη της Αστυνομικής μουσικής ορχή
στρας, τα οποία πλαισίωσαν εκδήλωση που
έγινε πρόσφατα για άτομα Γ' Ηλικίας.
Ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της
Αρμενίας στην Αθήνα κ. Αρμέν Πετροσιάν
εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την Ελλη
νική Αστυνομία και ιδιαίτερα προς το προ
σωπικό που υπηρετεί στο ΤΟΤΑ Αθηνών,
για την προθυμία και ευγένειά τους με την ο
ποία περαίωσαν υπόθεση της Πρεσβείας

g
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που σχετιζόταν με τροχαίο ατύχημα.
^ 4
Ο Διευθυντι)ς του 4/θ Σχολείου Ει
δικής Αγωγής Νάουσας Ν. Ημαθίας κ. Στέ
φανος Ηλιάδης σε ευχαριστήρια επιστολή
του που απευθύνει προς το Διευθυντή της Α
στυνομικής Δ/νσης Ημαθίας και το Διοικητή
του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Νά
ουσας, μεταξύ άλλων αναφέρει: «Επιτρέψτε
μου να σας μεταφέρω και, με τη σειρά σας,
παρακαλώ να διαβιβάσετε στο προσωπικό
σας, και ιδιαίτερα στον Αρχηγό της Αθλητι
κής αποστολής της Α.Δ. Ημαθίας κ. Κώστα
Κεφαλίδη, στον Αρχηγό και Ομαδάρχες των
Εκπαιδευόμενων στη Σχολή Νάουσας Συνοριοφυλάκων, στους Αστυνομικούς και Συνο
ριακούς Φύλακες που μετείχαν στις αθλητι
κές ομάδες της Α.Δ. και της Σχολής, τις ολό
θερμες ευχαριστίες των παιδιών, των παιδα
γωγών και των γονέων του Ειδικού Σχολεί
ου Νάουσας, που εκπροσωπώ, για την ευγε
νική προσφορά διάθεσης εκ μέρους σας
χρηματικού ποσού, για τις ανάγκες των παι
διών με Ειδικές Ανάγκες του Σχολείου μας».
Και ο Ηλιάδης, τελειώνοντας τη συγκινητι
κή του επιστολή επισημαίνει: «Θα θέλαμε
να γινόταν κάποια στιγμή να βρεθούμε όλοι
μαζί κοντά σας, να σας σφίξουμε το χέρι, να

*·»
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σας αγκαλιάσουμε και να διατρανώσουμε
μαζί σας, προς κάθε κατεύθυνση, πως ο
αστυνομικός δεν είναι μόνο ένας στυγνός
δημόσιος λειτουργός ή το μαύρο πρόβατο
της Λημόσιας; Διοίκησης, αλλά είναι πέ
ρα από όλα άνθρωπος με ευαισθησίες και
ξεχωριστή προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Όλοι εσείς, που ονειρεύεστε μια κα
λύτερη κοινωνία, που δεν έχετε ξεχάσει
να αισθάνεστε και που φυλάτε ζεστή μέσα
σας την αγάπη, θα θέλαμε να νοιώσετε, έ
στω και από μακριά, το ανταποδοτικό χα
μόγελο των παιδιών μας και να μας επι
τρέψετε να ευχηθούμε να σας χαρίζει ο
Μεγαλοδύναμος υγεία, ευτυχία και πάντα
επιτυχίες στο δύσκολο έργο σας».
Η κ. Κακαβογιάννη Μαρία κά
τοικος Π. Φαλήρου Αττικής εκφράζει τις
ευχαριστίες προς το Προσωπικό του Α. Τ.
Καρύστου Εύβοιας και ιδιαίτερα προς τον
Αρχ/κα Κύτρο Στέφανο, για το ενδιαφέ
ρον που έδειξαν σε υπόθεση απόπειρας
κλοπής που έγινε σε βάρος της πατρικής
της οικίας στη θέση ' Παλαιά Χώρα'
Ο κ. Δημήτριος Μούτογλης εκφράζει
τις θερμές ευχαριστίες και τα συγχαρητή

Ώρα για
διάλειμμα
Του Ανθ/μου Γιάννη Δ. Αλέστα
Ό μ ο ρ φ α τ α π ε ρ ά σ α μ ε κ α ι α υ τ ά τ α Χ ρ ι

ριά του προς το προσωπικό του Α.Σ. Αγ.
Αννας - Εύβοιας και ιδιαίτερα προς τον
Αξιωματικό Υπηρεσίας της 24ης Δεκεμ
βρίου 2000, για την άριστη εξυπηρέτησή
του μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε το
μεσημέρι της ίδιας ημέρας.
Ο κ Άγγελος Αγγελάκος Διευθυ
ντής σε εταιρεία οδικής βοήθειας στην Κό
ρινθο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες
προς το Διοικητή, τον Υποδιοικητή και όλο
το Προσωττικό του Αστυν. Τμήματος Μεγά
ρων, για τον άριστο και αποτελεσματικό τρό
πο με τον οποίο χειρίστηκαν υπόθεση την ο
ποία είχε καταγγείλει στο A. Τ. Μεγάρων.
Ο κ.Ανδρέας Γιαννακόπουλος,
δικηγόρος Αθηνών, εκφράζει τα θερμά του
συγχαρητήρια προς όλο το Προσωπικό του
Τ.Ο.Τ.Α Αθηνών, για τον άριστο τρόπο με
τον οποίο επιτελούν τα καθήκοντά τους. «
Η εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτισή
τους -επισημαίνει στην επιστολή του ο κ.
Γιαννακόπουλος - αλλά και η πολύχρονη
εμπειρία τους έχει προσδώσει σε όλους ε
μάς τους δικηγόρους που ασχολούμαστε με
τις υποθέσεις αυτές την πεποίθηση ότι η ε
μπεριστατωμένη και αναλυτική έρευνα
και μονότονος, σ α ν ρολόι μέσ α σ ε νεκρ ο 

των συνθηκών των τροχαίων ατυχημάτων
ενεργείται πάντοτε κατά τρόπο άμεσο, αδέ
καστο και αποτελεσματικό από το προσω
πικό του Τ.Ο.Τ.Α Αθηνών».
Η κ. Μαρία Μέγα, εκ μέρους
του Κομουνιστικού Κόμματος Ελλάδας
εκφράζει τις ευχαριστίες της προς όλο το
προσωπικό της Διεύθυνσης Κρατικής Α
σφάλειας, για τη βοήθεια που πρόσφορε
κατά τη διάρκεια της παραμονής των ξέ
νων αντιπροσωπειών - καλεσμένων του
16ου Συνεδρίου αλλά και για τις διευκο
λύνσεις που τους παρείχαν κατά τις εδώ
μετακινήσεις τους.
_ Ο κ. Γιάννης Κοντοθάνος κά
τοικος Αθηνών ευχαριστεί το Διοικητή
του Αστυν. Τμήματος Ομονοίας Αστυν. Υποδ/ντή κ. Μπουλούκο Δημήτριο και την
Υπαστυνόμο A ' κ. Αργυρώ Ανέστη του ίδι
ου Τμήματος, για την άμεση και αποτελε
σματική αντιμετώπιση προβλήματος που
αφορούσε στην πολυκατοικία τους.
□

Επιμέλεια:
Π. Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
σ α ν α ρ ω τή σ ω .

τ α φ ε ίο π ο υ κ τ υ π ά ε ι κ α ν ο ν ικ ά τ ό κ . .. , τ ό κ . ..

- Τ η ν π α ρ α π ά ν ω Κ υ ρ ια κ ή μ ά θ α μ ε π ω ς ο

Ε ίν α ι τ α π α σ ο ύ μ ια κ ά π ο ιο υ π α ιδ ιο ύ π ο υ

π α π ά ς δ ε ν ε ίχ ε π ρ ό σ φ ο ρ α ν α λ ε ιτ ο υ ρ γ ή σ ε ι.

κ ρ ο τ α λ ίζ ο υ ν σ τ ο π ε ζ ο δ ρ ό μ ιο . Ν α τ ο , π ε ρ 

Τ ώ ρ α θ έ λ ο υ μ ε κ α ι μ ε ις ν α κ ά ν ο υ μ ε κ ά τ ι

π α τ ά ε ι α ρ γ ο σ έ ρ ν ο ν τ α ς τ α π ο δ α ρ ά κ ια τ ο υ -

γ ι α τ ο Χ ρ ισ τ ο ύ λ η , έ ν α δ ώ ρ ο γ ι α τ ί μ α ς φ ύ 

δ ύ ο κ α λ α μ ά κ ια . Έ ν α ρ ο υ χ α λ ά κ ι κ ο ν τ ό , κ α 

λ α ξ ε . Α ύ ρ ιο Χ ρ ισ τ ο ύ γ ε ν ν α θ α τ ο υ χ α ρ ίσ ω

λ ο κ α ιρ ιν ό , τ ρ ιμ μ έ ν ο , τ ώ ρ α σ ε τ ο ύ τ η τ η β α 

α υ τ ό τ ο δ ώ ρ ο .Θ α γ ί ν ε ι μ ’ α υ τ ό λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ,

ρ υ χ ε ιμ ω ν ιά . Δ ύ ο χ ε ρ ά κ ια γ υ μ ν ά , π ε τ σ ί κ α ι

γ ι α ν α κ ο ιν ω ν ή σ ω μ α ζ ί μ ε τ η μ ά ν α μ ο υ τ ο

σ το ύ γ εν ν α . Μ ε τ ο ψ ω μ ά κ ι μ α ς, τη ζ ε σ τα 

κόκαλο. Έ να

σ ιά μ α ς , τ ο υ ς κ ο υ ρ α μ π ιέ δ ε ς μ α ς , μ ε τ α τ ό 

σ τ ρ α γ γ ισ μ έ ν ο , κ ο υ ρ α σ μ έ ν ο α π ό τ η ν έ ν ν ο ια

σ α ά λ λ α κ α λ ά μ α ς.

τ η ς ζ ω ή ς , ό π ω ς τ ο α ν τ ίκ ρ ισ μ α δ ίπ λ α σ ε κ ά 

- Σ ε π ο ιό ν ;

π ο ιο θ α μ π ε ρ ό φ ω ς .

- Ε κ ε ίν ο θ ' ά ν α ι γ ι α τ ο υ ς φ τ ω χ ο ύ ς ...Τ α

Α λ λ ά φ ίλ ο ι μ ο υ α ς κ ά ν ο υ μ ε μ ια π α ρ έ ν 

π ρ ο σ ω π ά κ ι,

πεντάχλω μ ο,

Χ ρ ισ τ ο ύ λ η . Μ ε θ α ύ ρ ιο τ α Φ ώ τ α θ α κ ά ν ω έ 
να δώ ρο.

θ ε σ η . Α ς σ τ α μ α τ ή σ ο υ μ ε λ ίγ ο τ η ν κ α λ ο π έ 

Π ο υ ν α π η γ α ίν ε ι τ έ τ ο ια ώ ρ α ; Ά θ ε λ ά μ ο υ

φ ώ τ α θ α χ α ρ ίσ ω τ η μ ε ρ ίδ α μ ο υ σ τ ο υ ς φ τ ω 

ρ α σ ή μ α ς ν α θ υ μ η θ ο ύ μ ε κ ά τ ι .Α ς κ ά ν ο υ μ ε

το π α ρ α κ ο λ ο υ θώ . Π ρ ο χω ρ εί σ έρ νο ντα ς με

χ ο ύ ς . .. Έ τ σ ι π ρ έ π ε ι . .. .Σ τ ο Χ ρ ισ τ ο ύ λ η κ α ι

έ ν α δ ιά λ υ μ α σ τ ο σ η μ ε ρ ιν ό γ ιό ρ τ α σ μ α . Α λ 

δ υ σ κ ο λ ία τ α π α σ ο ύ μ ια

σ τ ο υ ς φ τ ω χ ο ύ ς .. ..

λ ω σ τ ε λ ό γ ια τ ο υ δ ια λ ε ί μ μ α τ ο ς θ α ε ίν α ι.

σ τ ο ν μ π α κ ά λ η . Κ ρ α τ ά ε ι σ τ ο χ έ ρ ι τ ο δ ε λ τ ίο .

του

κ α ι μ π α ίν ε ι

ά λ λ η μ έ ρ α π α ρ α φ ύ λ α ξ α ν α δ ω . Κ α ι ε ίδ α τ ο

σ ω . Π α ρ α μ ο ν ή Χ ρ ισ τ ο υ γ έ ν ν ω ν τ ο υ 1 9 4 1 .

ν α ι ο μ ο ν α δ ικ ό ς τ ο υ μ π ο ν α μ ά ς ! Σ κ έ φ τ ο μ α ι.

δ ε κ ά χ ρ ο ν ο π α ιδ ά κ ι ν α φ έ ρ ν ε ι σ τ η ν ε κ κ λ η -

Δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι ο ύ τ ε ζ ε σ τ α σ ιά , ο ύ τ ε κ ρ έ α ς ψ η 

Ό μ ω ς ό χ ι. Τ ο π α ιδ ί δ ίν ε ι σ τ ο ν μ π α κ ά λ η

σ ιά τ ο π ρ ο σ φ ο ρ ά κ ι τ ο υ - μ ια μ π ο υ κ ιά π ρ ό 

τό , ο ύ τε μ π ο να μ ά δες. Α ντί γ ι’ α υ τά υ π ά ρ χ ει

Α ! θ α π ά ρ ε ι κ α μ ιά κ ο ν σ έ ρ β α , α υ τ ό

Σ τ ά θ η κ α . Σ υ λ λ ο γ ίσ τ η κ α . Θ α ύ μ α σ α ! Τ η ν

θ α ε ί

Α ς γ υ ρ ί σ ο υ μ ε λ ίγ ε ς δ ε κ ά δ ε ς χ ρ ό ν ι α π ί 

τ ο δ ε λ τ ίο κ α ι τ ο υ λ ε ε ι κ ά τ ι α π ίσ τ ε υ τ ο .

ο Γ ε ρ μ α ν ό ς ., ο κ α ρ α μ π ιν ιέ ρ ο ς , ο λ ιμ ό ς , τ ο

« Σ ε π α ρ α κ α λ ώ , δ ύ ο μ ε ρ ίδ ε ς τ ο υ δ ε λ τ ίο υ

σ φ ο ρ ο - μ α π ο υ ή τ α ν π ο λ ύ π ιο π ο λ ύ τ ιμ ο α 
π ό τα δώ ρα τω ν μεγάλω ν- αν υπήρχαν τέ

μ π λ ό κ ο , ο β α ρ ύ ς χ ε ιμ ώ ν α ς . Μ α υ ρ ίλ α α 

μου, κ ρά τη σ έ τες. Π ά ρε κ α ι α υ τά τα χ ρ ή 

π λ ώ νετα ι π α ντο ύ α υτό το βρά δυ τη ς π α ρ α 

μ α τα ν α μου

μ ο ν ή ς . Έ ν α ς α έ ρ α ς μ ε χ ιο ν ό ν ε ρ ο σ ε π α γ ώ 

γ ι α ν α κ ά ν ε ι η μ ά ν α μ ο υ έ ν α π ρ ό σ φ ο ρ ο γ ια

« θ υ σ ία ε υ ά ρ ε σ τ ο ς ... ε ις ο σ μ ή ν ε υ ω δ ία ς »

ν ε ι κ α ι σ α ρ ώ ν ε ι τ ο κ ά θ ε τ ι σ τ ο δ ιά β α το υ .

τ α Χ ρ ισ τ ο ύ γ ε ν ν α .

Έ τ σ ι ε υ ω δ ία ζ ε η Ε λ λ ά δ α τ α χ ρ ό ν ια ε κ ε ίν α

δ ώ σ ε ις λ ίγ ο α λ ε ύ ρ ι κ α θ ά ρ ιο

Ο ο υ ρ α ν ό ς β α ρ ύ ς , θ λ ιμ μ έ ν ο ς κ ο ιτ ά ζ ε ι τ η ν

Ο μ π α κ ά λ η ς έ κ ο ψ ε μ ε τ ο ψ α λ ίδ ι τ ο κ ο υ 

κ α τ ά ν τ ια τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς . Α ν θ ρ ω π ο ι π ο υ θ ε ν ά

π ό ν ι τ η ς η μ έ ρ α ς , έ δ ω σ ε λ ίγ ο α λ ε ύ ρ ι σ ε

Δ ε φ α ί ν ο ν τ α ι . .. .Μ ό ν ο έ ν α ς κ ο κ ο ρ ό φ τ ε ρ ο ς

χ α ρ τ ο σ α κ ο ύ λ α σ τ ο μ ικ ρ ό π ο υ έ φ υ γ ε ικ α ν ο 

π ε ρ ν ά ε ι π ό τ ε π ό τ ε , γ ε λ ο ίο ς κ α ι α π ο κ ρ ο υ -

π ο ιη μ έ ν ο ς , σ ο β α ρ ό ς Σ α μ ε γ ά λ ο ς . Π έ ρ α σ ε

σ τ ικ ό ς . Η σ υ χ ία ν ε κ ρ ικ ή . Μ α κ ά τ ι α κ ο ύ γ ε -

μ π ρ ο σ τ ά μ ο υ . ... Κ ι έ ν ο ιω σ α μ ια ε λ π ίδ α κ α ι

τ α ι.Έ ν α ς ε λ α φ ρ ό ς κ ρ ό τ ο ς - σ ύ ρ σ ιμ ο , ξ ε ρ ό ς

μ ια α ν ω τ ε ρ ό τ η τ α ν α μ ε π λ η μ μ υ ρ ίζ ε ι.
- Μ ικ ρ έ τ ι ε ίν α ι α υ τ ό π ο υ έ κ α ν ε ς ; τ ό λ μ η 
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Α σ τ υ ν ο μ ικ ή Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η - Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς / Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς 2 0 0 1

τ ο ια .
Ή τα ν

μ ια σ τ ιγ μ ο ύ λ α τ ο υ

1941. Ή τ α ν

τ η ς σ κ λ α β ιά ς σ τ α π ρ ό σ ω π α τ ω ν π α ιδ ιώ ν .
Α π ό τ ι ς μ ε γ ά λ ε ς μ ο ρ φ έ ς τ η ς κ α τ ο χ ή ς , ε ί
ν α ι τ ο π α ιδ ά κ ι τ ’ ο ρ φ α ν ό τ ο υ 19 4 1 .
Ή τ α ν τ ό τ ε η ε λ π ίδ α τ ο υ έ θ ν ο υ ς κ α ι ε ίν α ι
κ α ι σήμ ερα.
Μ ην

2001...

το

ξεχνάμε

ε μ ε ίς ,

π α ιδ ιά

το υ

□

“Αστυνομική Επιθεώρηση”
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000

Έσοδα
Υπόλοιπο έτους 1999
30.909.326
Συνδρομές ιδιωτών και προσωπικού 100.341.465
Διαφημίσεις
16.912.482
Τόκοι
6.091.901
Οικονομικές ενισχύσεις - Δωρεές
1.800.000
Διάφορα έσοδα
30.000

Εξοδα
Χαρτί - Μοντάς - Εκτύπωση
Βιβλιοδεσία - συσκευασία
Ταχυδρομικά τέλη - Μεταφορικά
Οικονομικές ενισχύσεις αρνητικές μισθοδοσίες
Φ.Π.Α.
Εξοπλισμός - μικροδαπάνες

Κ
Π
Α
Ν
Ε
Λ
Λ
Ή
Ν
ΙΟ9
~ JXN
fAN
O

Majpu-gPOl
______ urm/Htiit·

rAftiHKt <ym> inrnf

84.382.290
7.559.078
15.792.702
2.575.440
2.973.016

To πανέμορφο νησί της Σάμου θα φιλοξενήσει φέτος
τους επισκέπτες και τα μέλη της ελληνικής Ι.Ρ.Α., αφού εκεί
οργανώνεται, από τη δραστήρια Τ Α Σάμου το 17ο Πανελλήνιο
Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις - ξεναγήσεις, μονοήμερη
εκδρομή στην Πάτμο και προαιρετική διήμερη εκδρομή στην
αρχαία Έφεσσο και στο Κουσάντασι της Τουρκίας με
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο Α' κατηγορίας και επίσημο δείπνο.
Η τιμή συμμετοχής στο Συνέδριο και των παράλληλων εκδηλώσεων
είναι 60.000 δραχμές, χωρίς τα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής
στη Σάμο και η τιμή συμμετοχής στη διήμερη εκδρομή στην
Τουρκία είναι 25.000 δραχμές.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην
Οργανωτική Επιτροπή ή τις Τοπικές Διοικήσεις μέχρι την 28.2.2001.
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί
έκθεση ζωγραφικής με εκθέματα αστυνομικών μελών της Ι.Ρ.Α.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες να δηλώσουν
έγκαιρα συμμετοχή στο Εθνικό Τμήμα.

Ε ίμ α σ τ ε μ ό Π ΐ5 1D χ ρ ο ν υ ϋ ν

Η καταχώριση είναι προσφορά

...□ Π Π ά τ α έ χ ο υ μ ε δ ε ι ά Π α !
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