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Α Ν Τ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Σ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Α Κ Α Π Ο Υ Λ Ο Σ ,
Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας
εννήθηκε στο Σταυροδρόμι Αρκαδίας το 1945. Στο Σώμα της τ. Χωροφυλακής κατετάγη το
1964. Το 1971 αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών. Υπηρέτησε σε μάχιμες και επιτελικές
υπηρεσίες του Σώματος. Στους ανώτατους βαθμούς υπηρέτησε ως Επιθεωρητής Αστυνομίας
Νοτίου Αιγαίου και ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής από 11 Μαρτίου 1966 έως 9
Μαρτίου 1998. Ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, κατά την εξέταση του φακέλου
«Ολυμπιακών αγώνων 2004» από την αρμόδια επιτροπή, εκπροσώπησε την Ελληνική Αστυνομία
στον τομέα μέτρων ασφάλειας των Ολυμπιακών αγώνων. Στις 9 Μαρτίου 1998 προήχθη στο βαθμό
του Αντιστράτηγου και ανέλαβε καθήκοντα Α’ Υπαρχηγού και Προϊσταμένου του Κλάδου
Αστυνομίας Τάξης και Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας. Στις 25-9-1998 επιλέχθηκε από το
ΚΥΣΕΑ Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. Εκπροσώπησε την Ελληνική Αστυνομία στα συνέδρια των Αρχηγών Αστυνομίας των
πρωτευουσών των χωρών της Ευρώπης, στη Βέρνη το 1996, στη Ρώμη το 1997, στη Βαρσοβία το 1998, στη Μαδρίτη το 1999 και
στις Βρυξέλλες το 2000. Συμμετείχε, ως επικεφαλής της Κοινής Επιτροπής, για την υλοποίηση των συμφωνιών Αστυνομικής
Συνεργασίας, που έχουν συναφθεί μεταξύ των χωρών Ελλάδας, Ρουμανίας και Αρμενίας, που πραγματοποιήθηκαν στις δύο
τελευταίες χώρες και σε πλήθος άλλων αποστολών στο εξωτερικό. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας της Σχολής Ξένων Γλωσσών της Ελληνικής
Αστυνομίας. Είναι παντρεμένος με την Θεοδώρα Ζουμπουλίδου και έχει δύο παιδιά, την Παναγιώτα, πτυχιούχο της Αγγλικής
Φιλολογίας, κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών, Master (Μ. A.) in translation του Πανεπιστημίου του WARWICK της Αγγλίας και
τον Σπύρο, φοιτητή του Πολυτεχνείου.

Γ

Α Ν ΤΙΣ ΤΡ Α ΤΗ ΓΟ Σ ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΟ Σ ΖΟ ΥΜ Π Ο ΥΛΗ Σ,
Υ π α ρ χ η γ ό ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Α σ τυ νο μ ία ς
εννήθηκε στην Καστανιά Άρτας το έτος 1947. Κατετάγη στο Σώμα της τ. Χωροφυλακής το
έτος 1965 και αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το έτος 1972. Ως κατώτερος
αξιωματικός υπηρέτησε ως Δ/τής Αστυνομικών Τμημάτων γενικής αρμοδιότητας σε διάφορες
Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας. Ως ανώτερος αξιωματικός υπηρέτησε ως Δ/τής Τμημάτων
Τροχαίας και Ασφάλειας και Υποδ/ντής και Δ/ντής Αστυνομικών Διευθύνσεων. Ως ανώτατος
αξιωματικός υπηρέτησε ως Επιθεωρητής Αστυνομίας, Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας,
Προσωπάρχης του Υ.Δ. Τάξης και μέχρι την τοποθέτησή του στη θέση του Υπαρχηγού της
Ελληνικής Αστυνομίας, Επιτελάρχης του Αρχηγείου. Είναι παντρεμένος από το έτος 1973 με την Ελένη Παγιατάκη, με την οποία
απέκτησαν τρία τέκνα: την Δήμητρα η οποία είναι οδοντίατρος, την Χριστίνα η οποία είναι δικηγόρος και τον Νικόλαο που είναι
απόφοιτος Ι.Ε.Κ. και υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

Γ

Α Ν ΤΙΣ ΤΡ Α ΤΗ ΓΟ Σ ΠΑΥΛΟΣ ΡΟΥΜΠΗΣ,
Γενικός Επιθεωρητής Ελληνικής Αστυνομίας
εννήθηκε στους Αγίους Πάντες Θεσπρωτίας το έτος 1947. Κατετάγη στο Σώμα της τ.
Χωροφυλακής το έτος 1966. Αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το 1973. Υπηρέτησε σε
μάχιμες και νευραλγικές Υπηρεσίες του Σώματος και του απονεμήθηκε μεγάλος αριθμός
ηθικών αμοιβών. Ως ανώτατος αξιωματικός υπηρέτησε ως Διευθυντής Αστυνομίας Πειραιά
(Μάρτιος 1997 - Νοέμβριος 1998), Διευθυντής Ασφάλειας Αττικής (Νοέμβριος 1998 - Μάιος 2000)
και Προϊστάμενος Κλάδου Αστυνομίας Ασφάλειας και Τάξης του Υ.Δ. Τάξης (Μάιος 2000 - Μάρτιος
2001). Είναι έγγαμος με την Αντωνία Πατούνα και πατέρας δύο τέκνων: της Βαλσαμούλας η οποία
είναι μαθήτρια Λυκείου και του Φώτη που είναι μαθητής Γυμνασίου.

Γ

Α Ν Τ ΙΣ Τ Ρ Α Τ Η ΓΟ Σ ΦΩΤΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ,
Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
εννήθηκε το έτος 1946 στην κοινότητα Μίλα Μεσσηνίας. Κατετάγη στο Σώμα της τ.
Χωροφυλακής το έτος 1964. Εξήλθε της Σχολής Αξ/κών το έτος 1973. Υπηρέτησε σε
πολλές περιοχές της χώρας και αποκλειστικά σε μάχιμες Υπηρεσίες του Σώματος.
Προήχθη στο βαθμό του Αντιστράτηγου την 2-3-2001 και του ανατέθηκαν καθήκοντα
Προϊσταμένου του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Προ της προαγωγής
του στο βαθμό του Αντιστράτηγου κατείχε τη θέση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντού της
Γ. Α. Δ. Αττικής, ενώ διετέλεσε και Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών. Έχει
εκπαιδευθεί σε θέματα Πολιτικής Άμυνας, Αγορανομίας, Τροχαίας, αγγλικής γλώσσας, αυτοάμυνας, μετεκπαίδευσης
εκπαιδευτών αξιωματικών και Οργάνωσης και Τακτικής Επιχειρήσεων. Του έχει απονεμηθεί μεγάλος αριθμός ηθικών
αμοιβών. Είναι έγγαμος και πατέρας, δύο παιδιών, του Κωνσταντίνου φοιτητή της Ιατρικής Σχολής και της Γεωργίας
φοιτήτριας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Γ

Η Αστυνομική Επιθεώρηση

σας εύχεται

Χρόνια Πολλά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
“ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ”
“POLICE REVIEW”
Διμηνιαία έκδοση του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας.
Bimonthly magazine of Hellenic
Police Headquarters
Fax: (003-01) 6849.352
e-mail: astepi@otenet.gr

Σύμφωνα με την 9010/1/16γ από 5/12/2000
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.

138____________________________

174____________________________

Αναδιοργάνωση οργανισμών

Παιδική Πορνογραφία στο διαδίκτυο

Το πρόβλημα όλων των οργανισμών σε όλο το
κόσμο είναι ότι εξακολουθούν να λειτουργούν
βασικά με οργανωτικές και λειτουργικές οφχές
του 19ου αιώνα, ενώ ήδη βρισκόμαστε στον
21ο αιώνα.

Στο Εργαστήριο Γραφολογίας της Δ.Ε.Ε. λει
τουργεί ένας νέος τομέας, ο Τομέας Εξέτασης
Ψηφιακών Δεδομένων, που έχει ως κύριο α
ντικείμενό του την εξέταση των ψηφιακών πει
στηρίων, εγκλημάτων που σχετίζονται με τον
Κυβερνοχώρο (παιδική πορνογραφία, κ.λπ.)
και βέβαια εξετάζει περιπτώσεις όπου έχει
χρησιμοποιηθεί σύστημα Η /Υγια τη κατασκευ
ή άλλων συνήθων εγγράφων.

148____________________________
Η εγκληματικότητα στους Νομούς της
Χώρας
Παρά τη σπουδαιότητα του φαινομένου της ε
γκληματικότητας και της ιδιαίτερης ανησυχίας
που προκαλεί τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο
και στην κοινωνία γενικότερα, ελάχιστες έρευ
νες έχουν γίνει στον τομέα αυτό.

154

178____________________________
Επιπτώσεις της σεξουαλικής κακο
ποίησης του ανήλικα.
Κάθε σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική
και εφηβική ηλικία βιώνεται σαν ένα σωματι
κό και ψυχικό τραύμα από το παιδί και φέρνει
σε κατάσταση “κρίσης ” ολόκληρη την οικογέ
νεια.

Η διοίκηση στο στόχαστρο
Εκδ. Διευθυντής:
Α/Υ Χρήστος Μακρής Τηλ.: 6854.206
Αρχισυντάκτης:
Τηλ.: 6854.609
Διαχείριση:
Π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη
Τηλ.: 6828.525
Συντάκτες:
Τηλ.: 6854.609, 6853.318, 6828.524

Γραμματεία:
Τηλ.: 6854.207
Διαφημίσεις:
Τηλ.: 6854.609
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. (7,3ευρώ)
Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών,
απηχουν τις δικές τους απόψεις
και όχι απαραίτητα εκείνες
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
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Το διοικείν απαιτεί φαντασία και συγχρόνως ι
κανότητα ν ’ αντιλαμβάνεται κανείς την πραγ
ματικότητα. Η αναλογία της συνθέσεως των
δύο τούτων στοιχείων είναι λεπτότατη εργασί
α, στην οποία υπεισέρχεται η ιδιοσυγκρασία, η
εκπαίδευση α λλ' επίσης και το απρόβλεπτο.

158____________________________
Eurojust: Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δικα
στικής Συνεργασίας
Στις 14 Δεκεμβρίου 2000 το Συμβούλιο Υπουρ
γών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
αποφάσισε τη σύσταση και λειτουργία της Προ
σωρινής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας, η
οποία άρχισε να λειτουργεί από την 1η Μαρτί
ου τρέχοντος έτους. Πρόκειται, πράγματι, για
ένα σημαντικό βήμα προόδου στον τομέα της
δικαστικής συνεργασίας που πραγματοποιείται
μετά από μακροχρόνιες διαβουλεύσεις των
κρατών - μελών.

162____________________________
Νεολαία και Αστυνομία
...Σε γενικές γραμμές θα μπορούσε να υποστη
ριχτεί ότι τόσο η ατομική στάση πολιτών όσο
και η συλλογική στάση κοινωνικών ομάδων α
πέναντι στην αστυνομία, τείνει να εζαρτάται α
πό ιστορικές μνήμες

182____________________________
Οργάνωση και λειτουργία του Αρχη
γείου Ελληνικής Αστυνομίας

186____________________________
Αναδιάρθρωση της Γενικής Αστυνομι
κής Διεύθυνσης Αττικής

190____________________________
Οι χειρόγραφες εφημερίδες της επα
νάστασης του 1821

194____________________________
Σχέσεις συζύγων στην σύγχρονη οι
κογένεια
Ο Πυθαγόρας έλεγε ότι "για πέντε πράγματα
είναι αναγκαίο να κάνουμε πόλεμο, στις αρ
ρώστιες του σώματος, στην άγνοια του πνεύ
ματος, στα πάθη του σώματος, στα κατακάθια
της πόλης και στις διαφωνίες της οικογένειας ”

198____________________________
Επικαιρότητα.

210____________________________
168

_________________________

θόρυβος - Κοινή ησυχία- Προστασία
περιβάλλοντος
Η αστυνομική αρχή και οι άλλες συναρμόδιες υ
πηρεσίες καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για
την εξάλειψη του φαινομένου και την αντιμετώ
πιση του προβλήματος της ηχορύπανσης και της
διατάραξης της κοινής ησυχίας των πολιτών.

Καρκινοπαθείς τελικού σταδίου
Οι καρκινοπαθείς του τελικού σταδίου και οι
συγγενείς χρειάζεται να μάθουν ένα νέο κοι
νωνικό ρόλο, η ολοκλήρωση του οποίου συ
μπίπτει με το τραγικό γεγονός του θανάτου του
πρωταγωνιστή και της εισόδου των συγγενών
σε περίοδο πένθους.

“I

228____________________________

213

Τυφλός δεν είναι εκείνος που δεν έχει
μάτια...

Καρκίνος και διατροφή
Η μεγαλύτερη αναλογία του καρκίνου στον άν
θρωπο οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες
και η σχέση, του τρόπου ζωής, των συνθηκών
εργασίας και του περιβάλλοντος, με την συ
χνότητα εμφάνισης καρκίνου, είναι άμεση.

... τυφλός είναι εκείνος που έχει μάτια αλλά
δεν βλέπει σωστά. Συνέντευξη με τον κ. Μάνο
Καπουνιάρη.
Eiirojust: Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δικασηκής
Συνεργασίας
σελ 158

214____________________________

232____________________________

Οι ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας κι η
επίδρασή τους στην ελληνική
παροιμιολογία

Διατροφή: Μέτρον άριστον
Χρειάζεται αλλαγή του τρόπου ζωής, με ομαλή
συμπεριφορά, ευχάριστη διάθεση και εσωτερι
κή ειρήνη, καθημερινή σωματική άσκηση, α
ποφυγή τοξικών ουσιών. Και φυσικά υγιεινή
διατροφή, που αποτελεί και τον βασικό παρά
γοντα της πρόληψης.

Είναι γνωστό πως ο κόσμος θέλει συχνά να
λογιοτατίζει με αρχαιότερα ρητά, είτε για να
στολίσει τις κουβέντες του, είτε για να τους
δώσει μεγαλύτερο κύρος. Τα δώδεκα Ευαγγέ
λια και τα τροπάρια, που ψάλλονται τη Μ. Ε
βδομάδα στην εκκλησιά, έδωκαν στο λαό μας
πολύ υλικό να πλουτίσει το λεξικό του.

236____________________________
Δαγκώματα και τσιμπήματα
Τι πρέπει να -γνωρίζουμε και τι ενέργειες
πρέπει να κάνουμε σε περιπτώσεις
δαγκώματος ή τσιμπήματος από κάποιο ζώο ή
έντομο.

218____________________________
Η βλογημένη καλοσύνη
Τι όμορφη που είναι η καλοσύνη! Τι χαροποιό
που είναι το πρόσωπό της κι η κάθε κίνηση
του χεριού της. Και με πόση απλότητα έρχεται
θαρρετά κοντά σου για να σε ξεκουράζει και
με πόση ταπείνωση σε σιμώνει, σα να 'σαι α
δερφός της, δείχνοντας σου φυσικά κ ι ' απροσπάθητα πως σ ’ αγαπά και πως πονά για σέ
να!

Οι χειρόγραφες εφημερίδες της επα
νάστασης ίου 1821
σελ. 190

240____________________________
Υπηρεσιακά Νέα

248___________________________
Βιβλιοπαρουσίοση

220
Η Ανάσταση του Χριστού: ένα ιστορικάτατο γεγονός.
Έχουν περάσει είκοσι αιώνες και παρά ταύτα
δεν έλειψαν αυτοί που υποστήριξαν ότι ο Χρι
στός δεν υπήρξε ποτέ ως ιστορικό πρόσωπο ε
πί της γης. Είναι λοιπόν ψέματα; Καταρρίπτονται οι μύθοι για το πρόσωπό του; Είναι ή δεν
είναι ο Ιησούς από την Ναζαρέτ ιστορικό πρό
σωπο; Αυτές και άλλες ερωτήσεις που αφο
ρούν την ανάστασή Του, διετύπωσε η Α.Ε.
στον βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών
Ιστορικό- Ερευνητή και Αρχαιολόγο Νικόλαο
Βασιλειάδη.

252____________________________
Τυφλός δεν είναι εκείνος που δεν έχει
μάτια .

σελ. 228

Οι Πόντιοι της περιοχής του Ελληνικού και ει
δικά των Σουρμένων την ημέρα της Γιορτής
του Θωμά βιώνουν το ταφικό έθιμο που το έ
φεραν μαζί τους από τον Πόντο, όπου γινόταν
τη δεύτερη μέρα του Πάσχα.

254____________________________
Λογοτεχνικές κια ποιητικές σελίδες.

256___________________________

226

Του κόσμου τα παράξενα

Περιθσνάτια συμβουλευτική για το
παιδί.
Οι ενήλικες επιβάλλεται να γνωρίζουν τα συ
ναισθήματα που μπορεί να βιώσει ένα παιδί με
το θάνατο ενός αγαττημένου προσώπου ή από
τον επικείμενο θάνατο προσφιλούς προσώπου
ή και το δικό του λόγω θανατηφόρου ασθέ
νειας, έτσι ώστε να το βοηθήσουν να αντιμε
τωπίσει το ζήτημα του θανάτου ως κάτι το φυ
σιολογικό.

Το τοφικό έθιμο των Ποντίων στα
Σούρμενα την Κυριακή του θωμά

258___________________________
Για τις ελεύθερες ώρες
Η Ανάσταση του Χριστού: ένα ιστορικότατο γεγονός

σελ. 2 2 0

260____________________________
Αλληλογραφία
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ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
(RE-ENGINEERING)
Ζούμε - και θα ζησουμε - σε μια εποχή διαρκούς αλλαγής,
που είναι η μόνη σταθερά και το πρόβλημα όλων των οργανι
σμών σε όλο το κόσμο είναι ότι εξακολουθούν να λειτουρ
γούν βασικά με οργανωτικές και λειτουργικές αρχές του
19ου αιώνα, ενώ ήδη βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα.
Για διακόσια χρόνια οι άνθρωποι ίδρυσαν και δόμησαν οργα
νισμούς με βάση την ανακάλυψη του Ανταμ Σμιθ (πλούτος
των Εθνών, 1776) ότι η βιομηχανική εργασία πρέπει να κατα
μερίζεται στα πιο απλά και βασικά καθήκοντα.
Εν συνεχεία ο Φορντ της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας
έφερε την κάθετη εξειδίκευση, γνωστή με το τρίπτυχο απλο
ποίηση (simplification), προτυποποίηση (standardization),
εξειδίκευση (specification) και χρησιμοποίησε την ταινία με
ταφοράς της εργασίας έμπροσθεν του εργαζόμενου αντί να
μετακινείται ο εργαζόμενος.
Αργότερα ο Σλόαν της General Motors χρησιμοποίησε τον
καταμερισμό εργασίας στην διοίκηση και ο Τέιλορ, πατέρας
του MANAGEMENT, θεμελίωσε την επιστημονική οργάνωση
της εργασίας.
Στην σημερινή μεταβιομηχανική, μετα-φορντική κοινωνία ή
κοινωνία των πληροφοριών ή πέμπτο κύμα kondratiev κυ
ριαρχεί ως κινητήριος μοχλός εξέλιξης
και ως προϊόν αλληλεξάρτησης και αβεβαιότητας η τεχνολο
γία της πληροφορικής. Οι απαιτήσεις των καιρών είναι: μέγιστη ευελιξία, συνεχής προσαρμογή, απλούστευση διαδικα
σιών, αναδιάταξη προσωπικού και εμποτισμός του με νέο
πνεύμα και παιδεία. Σε αυτήν την εποχή οι οργανισμοί ιδρύο
νται και δομούνται ή ανασυγκροτούνται με βάση την ιδέα της
ενοποίησης των καθηκόντων σε συνεκτικές επιχειρησιακές
διαδικασίες. Αυτή η ιδέα αποτελεί επαναστατική διακήρυξη
για την επιτυχία των οργανισμών και ονομάζεται
Ανασχεδιασμός (RE-ENGINEERING).
του Αστυνομικού Υποδ/ντή

Γρηγορίου ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
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Ανασχεδιασμός ορίζεται ως
η θεμελιώδης αναθεώρηση
και ριζικός επανασχεδιασμός
των υπηρεσιακών - επιχειρη
σιακών διαδικασιών και λει
τουργιών, για την επίτευξη θεαματικ
βελτιώσεων σε κρίσιμα κριτήρια απόδο
σης, όπως κόστος, ποιότητα, εξυπηρέτη
ση και ταχύτητα (Business Process
Reengineering). Είναι μια νέα αρχή με
λευκό χαρτί. Απορρίπτει την συμβατική
σοφία και τις καθιερωμένες αντιλήψεις
του παρελθόντος και επινοεί νέες προ
σεγγίσεις που δεν ταυτίζονται με το σύγ
χρονο κίνημα ποιότητας Total Quality
Management (TQM) αλλά λαμβάνουν
υπ' όψιν την συγκριτική αξιολόγηση
(Benchmarking) σταθμισμένη απόδοση.
Είναι το μόνο φάρμακο κατά της
γραφειοκρατίας γιατί ουσιαστικά η
γραφειοκρατία δεν είναι πρόβλημα, αλ
λά η λύση και απάντηση στην λειτουρ
γία της εποχής της βιομηχανικής επα
νάστασης. Το βασικό πρόβλημα για το
οποίο η γραφειοκρατία ήταν και παρα
μένει λύση, είναι οι κατατεμαχισμένες
διαδικασίες (τεϋλορισμός - φορντισμός). Ο δρόμος για την εξαφάνιση της
γραφειοκρατίας είναι ο ανασχεδιασμός
των λειτουργιών-διαδικασιών, ώστε να
μην είναι πλέον κατατεμαχισμένες. Έ 
τσι ο ανασχεδιασμός προβαίνει στις ε
ξής αναθεωρήσεις των υπηρεσιακών
διαδικασιών και των εν γένει ροών εργασίασ.
• Πολλά καθήκοντα ενοποιούνται
(ομάδες εργασίας-υπεύθυνος ζητήμα
τος).
• Οι απλοί υπάλληλοι παίρνουν α
ποφάσεις (υπευθυνοποίηση και δέ
σμευση εργαζομένων)
• Τα βήματα κάθε διαδικασίας εκτελούνται με φυσική σειρά (ανατροπή
της τεχνητής προτεραιότητας από την
γραμμική διαδοχή των καθηκόντων και
απογραμμικοποίηση των διαδικασιών).
• Οι διαδικασίες έχουν πολλαπλές πα
ραλλαγές ή πορείες με ένα βήμα διαχω
ρισμού στα τρία π.χ. εύκολες-κοινές πε
ριπτώσεις, μεσαίας δυσκολίας περιπτώ
σεις και δύσκολες περιπτώσεις για χειρι
σμό καταστάσεων ευρέως φάσματος.
• Η εργασία εκτελείται στον πλέον
λογικό χώρο.
• Οι έλεγχοι και η εποπτεία μειώνο
νται. Οι έλεγχοι είναι συνολικοί και
χρονικά μετατιθέμενοι.
• Ένας υπεύθυνος ζητήματος παρέ
χει ένα και μοναδικό σημείο επαφής.

Ο

• Τα υβρίδια συγκεντρωτικών και α
ποκεντρωμένων λειτουργιών κυριαρ
χούν.

ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

0 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Οι μονάδες εργασίας αλλάζουν, α
πό λειτουργικά συστήματα σε ομάδες
διαδικασίας. Η πολυδιάσπαση δη
μιουργεί προβλήματα, διότι συμβάλει
στην προώθηση ασύμβατων στόχων α
νάμεσα στους συμμετέχοντες.
• Οι εργασίες αλλάζουν από απλά
καθήκοντα σε πολυδιάστατη εργασία
με συλλογική ευθύνη και μεγαλύτερη
αίσθηση ολοκλήρωσης και επιτεύγμα
τος για τους εργαζομένους (μείωση μο
νοτονίας με διεύρυνση και εμπλουτι
σμό εργασίας).
• Οι ρόλοι των εργαζομένων αλλά
ζουν, από ελεγχόμενοι γίνονται δυνα
μικά συμμετέχοντες.
• Η προετοιμασία για εργασία αλλά
ζει, από την κατάρτιση στην συνεχή
εκπαίδευση που είναι η μόνη σταθερά,
ενώ η εργασία είναι πολυδιάστατη και
συνεχώς μεταβαλλόμενη.
• Το επίκεντρο των μέτρων απόδο
σης και ανταμοιβής μετατοπίζεται, από
την δράση στα αποτελέσματα.
• Τα κριτήρια για τις προαγωγές αλ
λάζουν, από την απόδοση στις ικανό
τητες. Η προαγωγή είναι συνάρτηση
κυρίως των ικανοτήτων και όχι μόνο
της απόδοσης. Είναι μια αλλαγή και ό
χι μια ανταμοιβή. Δηλαδή αμοιβή ανά
λογα με την απόδοση και προαγωγή α
νάλογα με τις ικανότητες. Ένας εξαίρε
τος υπάλληλος δεν σημαίνει και εξαίρε
τος διευθυντής.
• Οι αξίες αλλάζουν από προστα
τευτικές, σε παραγωγικές (διαμόρφω
ση νέων αξιών και πεποιθήσεων).
• Οι προϊστάμενοι αλλάζουν από α
φεντικά - επιστάτες, σε προπονητές
δηλαδή ενεργοποιητές και διευκολυντές.
• Οι οργανωτικές δομές αλλάζουν,
από κάθετες ιεραρχικές σε πεπλατυ
σμένες επίπεδες, διότι οι μάνατζερ εί
ναι λιγότεροι και αυτό γιατί ενώ συνή
θως ένας μάνατζερ επιβλέπει περίπου
5-10 άτομα, εδώ ένας μάνατζερ μπορεί
να καθοδηγήσει περίπου 30 άτομα.
• Τα διοικητικά στελέχη αλλάζουν,
από βαθμολογητές σε ηγέτες, ώστε να
μπορούν να ενισχύσουν τις αξίες και
πεποιθήσεις των υφισταμένων τους με
λόγια και με έργα.

ΑΛΛΑΓΗ
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Τι σκοτώνει τη δημιουργικότητα
1. Μη γίνεσαι αστείος.
2. Το δοκιμάσαμε και παλαιότερα.
3. Ποτέ δεν το έχουμε ξανακάνει.
4. Κοστίζει παρά πολύ.
5. Είναι έξω από τις αρμοδιότητές
Ο ανασχεδιασμός είναι συνυφασμέμας.
νος με την τεχνολογία της πληροφορι
6. Είναι πολύ επαναστατική αλλαγή.
κής, διότι αποτελεί ουσιαστικό ενεργο7. Δεν υπάρχει καιρός.
ποιητή. Για να συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει
8. Είμαστε πολύ μικροί για αυτό.
τα στελέχη να έχουν επαγωγική σκέψη
9. Θα καταστήσει τον υπόλοιπο εξο
δηλαδή να μην ορίζουν ένα πρόβλημα
πλισμό άχρηστο.
και να ψάχνουν για διάφορες λύσεις, αλ
10. Δεν φαίνεται πρακτικό.
λά να αναγνωρίζουν μια καλή λύση και
11. Το σωματείο θα εξοργιστεί.
μετά να αναζητούν τα προβλήματα που
12. "Κύριοι, ας είμαστε ρεαλιστές".
αυτή μπορεί να επιλύσει.
13. Δεν είναι δικό μας θέμα.
Το βασικό λάθος που διαπράττουν
14. Γιατί να αλλάξουμε; Όλα λει
οι περισσότεροι οργανισμοί όταν εξε
τουργούν κανονικά!
τάζουν την τεχνολογία, είναι ότι βλέ
15. Είναι 2 χρόνια μπροστά από την
πουν μέσα από το πρίσμα των υφιστα
εποχή μας.
μένων διαδικασιών δηλαδή πως να ε16. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι.
νισχύσουμε, να εξομαλύνουμε ή να
17. Δεν είναι στον προϋπολογισμό.
βελτιώσουμε αυτό που ήδη κάνουμε.
18. Ένας γερόλυκος δεν αλλάζει εύ
Ενώ με τον ανασχεδιασμό το ερώτημα
κολα.
που τίθεται είναι να καταφέρουμε
19. Η ηγεσία / Διεύθυνση θα το απράγματα άγνωστα, που δεν κάνουμε
πορρίψει.
τώρα, μέσω της αναγνώρισης των νέ
20. Θα γελάσει και το παρδαλό κα
ων άγνωστων δυνατοτήτων της τεχνο
τσίκι.
λογίας αντί των γνωστών δηλαδή εντε
21. Τα καταφέρνουμε και χωρίς αυ
λώς καινούργιες τάξεις εφαρμογών.
τό.
Δηλαδή χρειάζεται δημιουργική σκέ
22. Ας σχηματίσουμε μία επιτροπή.
ψη, η οποία απουσιάζει από οργανι
23. Έχει εφαρμοσθεί πουθενά αλλού;
σμούς που υποφέρουν από το γραφειο
24. Το κάνουν οι ανταγωνιστές μας;
κρατικό σύνδρομο, στο οποίο η "πει
25. Είμαστε πολύ μεγάλος οργανι
θαρχία" αντικαθιστά την σκέψη και
σμός για τέτοια τρελά.
σκοτώνει την δημιουργικότητα με τις
Η έλλειψη επαγωγικής σκέψης για
εξής φράσεις:
την τεχνολο
γία δεν είναι
Ο ΡΟΜΒΟΣ ΤΟΥ
νέο πρόβλη
μα, υπήρχε α
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
νέκαθεν:
Ο Άλαν Κέι
(πατέρας των
PC) λέει ότι
μια σημαντι
κή τεχνολογία
δ η μ ιο υ ρ γ ε ί
πρώτα
το
πρόβλημα και
μετά το λύνει.
Η λανθάνουσα, μη εκφρα
σμένη ανάγκη
γίνεται ξαφνι
κά χειροπια
στή και ασυ
γκράτητη. Ο
ερευνητής α
Συστήματα Management και Μετρήσεων / Benchmarking
γοράς κατα

Ο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ
ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
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γράφει τα προβλήματα και τις ανάγκες
των ατόμων και αναζητά λύσεις. Η
πραγματική δύναμη της τεχνολογίας εί
ναι η προσφορά λύσεων σε προβλήμα
τα που δεν ξέρει, διότι βρίσκονται ε
κτός πεδίου αναφοράς του. π.χ. η
SONY προσέφερε τα γουόκμαν χωρίς
έρευνα αγοράς, επειδή κατάλαβε ότι ο
κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί κάτι
που δεν γνωρίζει.
Η γενικότερη επισήμανση είναι ότι οι
ανάγκες, όπως και οι προσδοκίες, δια
μορφώνονται από την αντίληψη του τι
είναι δυνατό. Οι τεχνολογικές καινοτο
μίες κάνουν δυνατές δραστηριότητες
και ενέργειες, που οι άνθρωποι ούτε
καν έχουν φαντασθεί.
Με άλλα λόγια η πραγματική δύναμη
της τεχνολογίας δεν έγκειται στο ότι
μπορεί να κάνει τις παλιές διαδικασίες
να λειτουργούν καλύτερα, αλλά στο ό
τι επιτρέπει στους οργανισμούς να πα
ραβιάζουν τους παλιούς κανόνες και να
δημιουργούν νέους τρόπους εργασίας
δηλαδή να κάνουν ανασχεδιασμό.
Αυτή είναι η ανατρεπτική δύναμη
της τεχνολογίας. Παρακάτω αναφέρονται διάφορα παραδείγματα κανόνων
σχετικών με την οργάνωση της εργασί
ας που μπορούν να παραβιασθούν με
διάφορες τεχνολογίες πληροφορικής.
• Παλαιότερα οι πληροφορίες μπο
ρούσαν να εμφανίζονταν μόνο σε ένα μέ
ρος κάθε φορά (π.χ. φάκελος αρχείου).
Σήμερα με την ανατρεπτική τεχνο
λογία των κοινών βάσεων δεδομένων.
οι πληροφορίες μπορούν να εμφανίζο
νται ταυτόχρονα σε όσα μέρη χρειάζο
νται δηλαδή μια διαδικασία απελευθε
ρώνεται από τα τεχνητά δεσμά των δια
δοχικών βημάτων.
• Παλαιότερα μόνο οι ειδικοί μπο
ρούσαν να εκτελέσουν πολύπλοκες
διαδικασίες.
Σήμερα με τα ειδικά νοήμονα συ
στήματα (expert systems), ένα άτομο
γενικών καθηκόντων (generalist) μπο
ρεί να κάνει την δουλειά του ειδικού ή
πολλών ειδικών (Multi expert).
• Παλαιότερα οι οργανισμοί έπρεπε
να επιλέγουν μεταξύ του συγκεντρωτι
σμού και της αποκέντρωσης.
Σήμερα με τα δίκτυα τηλεπικοινω
νιών, οι οργανισμοί μπορούν να απο
λαμβάνουν ταυτόχρονα τα πλεονεκτή
ματα και του συγκεντρωτισμού και της
αποκέντρωσης, τρώση αλληλοαποκλείονται
• Παλαιότερα οι μάνατζερ έπαιρναν

Ί
όλες τις αποφάσεις (η ιεραρχική λήψη
αποφάσεων στηριγμένη στα μοντέλα
της βιομηχανικής επανάστασης).
Σήμερα με τα εργαλεία υποστήριξης
της λήψης αποφάσεων (πρόσβαση στις
βάσεις δεδομένων, λογισμικό δημιουρ
γίας μοντέλων) η λήψη αποφάσεων α
ποτελεί μέρος της δουλειάς όλων.
• Παλαιότερα οι τοπικοί εκπρόσωποι
είχαν ανάγκη από γραφεία, όπου μπο
ρούσαν να λάβουν, συσσωρεύσουν, απο
κτήσουν και μεταδώσουν πληροφορίες.
Σήμερα με την ασύρματη μεταβίβα
ση δεδομένων και τους φορητούς υπο
λογιστές, οι τοπικοί εκπρόσωποι μπο
ρούν να στέλνουν και να λαμβάνουν
πληροφορίες όπου και αν βρίσκονται,
χωρίς να είναι ποτέ υποχρεωμένοι να ε
πιστρέφουν στο γραφείο.
• Παλαιότερα η καλύτερη επαφή με
έναν πιθανό χρήστη - πελάτη ήταν η
προσωπική επαφή.
Σήμερα με τον αμφίδρομο βιντεοδίσκο, η καλύτερη επαφή είναι η αποδο
τική επαωή. Το αμφίδρομο βίντεο χρη
σιμοποιείται για την διεξαγωγή ερωτο
απαντήσεων με εικόνες γύρω από πο
λύπλοκες υπηρεσίες.
• Παλαιότερα έπρεπε να βρεις που
είναι τα αντικείμενα.
Σήμερα με την αυτόματη αναγνώρι
ση και τεχνολογία παρακολούθησης τα
αντικείμενα σου λένε τα ίδια, που βρί
σκονται. Σε συνδυασμό με την ασύρμα
τη μεταβίβαση δεδομένων, η τεχνολογί
α της αυτόματης αναγνώρισης επιτρέπει
στα αντικείμενα να σε ενημερώνουν συ
νεχώς για το που βρίσκονται. Δεν χρειά
ζεται εσύ να ψάξεις για αυτά και όταν
θέλεις να πάνε κάπου αλλού, παίρνουν
την εντολή αμέσως. (Γεωγραφικά πλη
ροφοριακά συστήματα / Δορυφορικά
συστήματα συντεταγμένων GPS / ηλε
κτρονικοί χάρτες πλοήγησης).
• Παλαιότερα τα σχέδια αναθεω
ρούνταν κατά περιόδους.
Σήμερα με τους υπολογιστές υψηλών
επιδόσεων, τα σχέδια μπορούν να ανα
θεωρηθούν αμέσως. Μπορεί η σύγχρο
νη τεχνολογία της πληροφορικής να εί
ναι ένας ουσιαστικός ενεργοποιητής του
ανασχεδιασμού, αλλά δεν είναι ο μόνος
βασικός, διότι ο ανασχεδιάσμός των λει
τουργιών ενός οργανισμού είναι ένα τα
ξίδι από το γνωστό στο άγνωστο. Αυτό
το ταξίδι πρέπει να ξεκινήσει από κάπου
και με κάποιον, Από που και με ποιόν;
Αυτό είναι το ζητούμενο το οποίο ανα
λύεται παρακάτω.

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΕΙ
Οι ρόλοι που αναδύονται κατά την δια
δικασία του ανασχεδιασμού είναι:0 η
γέτης (leader), επόπτης διαδικασίας
(procces owner), ομάδα ανασχεδια
σμού (reengineering team), οργανωτική
επιτροπή παρακολούθησης (steering
committee), τσάρος του ανασχεδια
σμού (coordinator). Οι σχέσεις μεταξύ
αυτών καθορίζονται ως εξής: Ο ηγέτης

νουν απλές ασκήσεις επί χάρτου, διότι
πρωταρχικός ρόλος του ηγέτη είναι να
ενεργεί σαν οραματιστής και παρακινητής, πλάθοντας και εκφράζοντας ένα ό
ραμα για το είδος του οργανισμού που
θέλει να πραγματώσει δηλ. να εμπνέει
σ' όλους ένα αίσθημα αποστολής σκο
πών και στόχων πράγμα το οποίο δεν
μπορεί να επιτύχει ένα απλός διοικητής
- διαχειριστής.

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
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Άγνωστες επιπτώσεις
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Ν έα Σχέδια Εκτέλεσης Έργου

Φόβος

Νέα Δομή

Απώλεια ισχύος

Νέες Τεχνολογίες

Έλλειψη Γνωστών
Αιτίων Για Αλλαγή

Νέες Γνώσεις, Δεξιότητες,
Στάσεις & Συμπεριφορά

Ν έα
Κατάσταση

ορίζει τον επόπτη διαδικασίας, ο οποίος
συγκαλεί μια ομάδα ανασχεδιασμού
για να ανασχεδιάσει την διαδικασία με
την βοήθεια του τσάρου και υπό την αι
γίδα της οργανωτικής επιτροπής.

Ο ΗΓΕΤΗΣ
Ο ηγέτης του ανασχεδιασμού είναι ένα
ανώτατο στέλεχος με μεγάλο κύρος ώ
στε να μπορεί να φέρνει τα πάνω κάτω
μέσα σ' ένα οργανισμό και να πείθει τους
άλλους να αποδεχθούν τις ριζικές ανα
τροπές που προκαλεί ο ανασχεδιασμός.
Χωρίς ηγέτη όλες οι προσπάθειες μέ-

Παλαιά
Ισορροπία

Ποιος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος
για να παίξει τον ρόλο του ηγέτη. Κά
ποιος που έχει ηψηλή θέση στην ιεραρ
χία αλλά και που εμπνέει με τον δυνα
τό χαρακτήρα του. Η ηγεσία δεν είναι
μόνο ζήτημα θέσης στην ιεραρχία, είναι
και ζήτημα χαρακτήρα. Η φιλολογία, η
ανησυχία και η πνευματική περιέργεια
είναι τα "σήματα κατατεθέντα" ενός η
γέτη του ανασχεδιασμού. Κάποιος που
θέλει να διαφυλάξει το "status quo" πο
τέ δεν θα μπορέσει να επιδείξει το πά
θος και τον ενθουσιασμό που απαιτεί η
προσπάθεια. Ηγέτης δεν είναι αυτός
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που κάνει τους άλλους να εκτελούν αυ
τό που αυτός θέλει αλλά αυτός που κά
νει τους άλλους να θέλουν αυτό που ε
κείνος θέλει, π.χ.: Ο Μωυσής ήταν ένας
οραματιστής ηγέτης. Έπεισε τον λαό
του Ισραήλ ότι πρέπει να βαδίσουν προς
ένα τόπο όπου "ρέει μέλι και γάλα" ενώ
αυτό που έβλεπαν εκείνοι γύρω τους ή
ταν άμμος. Ένας άνθρωπος δεν μπορού
σε να υποχρεώσει ένα ολόκληρο λαό να
προχώρησα μέσα στην έρημο. Έπρεπε
να τους εμπνεύσει με το όραμά του και
να τους δώσα ένα προσωπικό παράδειγ
μα. Αυτός προχώρησε και αυτοί ακολού
θησαν. Το να βρίσκεσαι στην πρώτη
γραμμή του κινδύνου είναι μέρος της η
γεσίας η οποία είναι εργασία "παντός
καιρού". Εδώ φαίνεται επίσης και η αξία
να έχεις το "αφεντικό" στο πλευρό σου,
κάτι που σίγουρα είχε και ο Μωυσής.
Ο ηγέτης του ανασχεδιασμού μπορεί
να δείξει την ικανότητα του μέσω σημά
των, συμβόλων και συστημάτων.
Τα σήματα είναι σαφή μηνύματα σχε
τικά με τον ανασχεδιασμό, τα σύμβολα
είναι ενέργειες που ενισχύουν το περιε
χόμενο των σημάτων ενώ τα συστήματα
μάνατζμεντ πρέπει να εφαρμόζονται για
να μετρούν και να ανταμείβουν την από
δοση των εργαζομένων.
Οι περισσότερες αποτυχίες στον ανα
σχεδιασμό προέρχονται από την ανε
πάρκεια της ηγεσίας. Χωρίς ισχυρή, επι
θετική, στρατευμένη και καλά πληροφορημένη ηγεσία, κανείς δεν θα μπορέ
σει να πείσει τους "βαρώνους" που διευ
θύνουν μικρά λειτουργικά τμήματα να
υποτάξουν τα συμφέροντα του τμήμα
τος τους στα συμφέροντα των διαδικα
σιών που ξεπερνούν την δικαιοδοσία
τους, κανείς δεν θα μπορεί να επιβάλλει
αλλαγές στα κριτήρια μέτρησης της α
πόδοσης και ανταμοιβής.
Εάν δεν εμφανισθεί κάποιος ηγέτης
από την αρχή θα πρέπει να ανακαλύψουν ένα πιθανό ηγέτη δημιουργώντας
μία αίσθηση επείγουσας ανάγκης στο
μυαλό του και τότε να εισαγάγουν την
ιδέα ανασχεδιασμού ώστε ο ηγέτης να
την αισθανθεί σαν δική του.
Ο ηγέτης αυτός θα πρέπει να γνωρίζει
τις παγίδες της στρατηγικής σκέψης:
Οι πιο σημαντικές παγίδες στην
διαδικασία επιλογής λύσης που επη
ρεάζουν τόσο την ποιότητα της από
φασης όσο και την αποδοχή της είναι:
♦ Η παγίδα του πλαισίου δόμησης
του προβλήματος
Η μορφοποίηση του προβλήματος με
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ένα σημείο αναφοράς είτε είναι δικό
μας είτε των εισηγητών μας χωρίς να
γίνεται προσπάθεια χρήσης και άλλων
σημείων αναφοράς.
♦ Η παγίδα αγκίστρωσης
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δίνει υπερ
βολική βαρύτητα στην πρώτη πληρο
φορία που δέχεται και λιγότερη σε όλες
τις άλλες που ακολουθούν.(ευνοϊκότητα και χρονική σειρά πληροφοριών)
♦ Η παγίδα της υφιστάμενης κατά
στασης
Η ψυχοσύνθεση των περισσότερων
ανθρώπων τους κάνει να ευνοούν την
υφιστάμενη κατάσταση και να μην
παίρνουν το ρίσκο της αλλαγής.
♦ Η παγίδα των παλαιοτέρων επι
τυχημένων αποφάσεων
Οι παλαιές επιτυχημένες αποφάσεις
σήμερα μπορεί να είναι επιζήμιες αλλά
οι άνθρωποι που τις επήραν ή τις χρη
σιμοποίησαν πιθανότατα θα τις υπο
στηρίζουν και σήμερα.
♦ Η παγίδα της αυτοεπιβεβαιούμενης ένδειξης
Η ενδιάθετη τάση του ανθρώπου
πρώτον να αποφασίζει υποσυνείδητα
και δεύτερον να κλίνει υπέρ των πραγ
μάτων που του αρέσουν, τον κάνουν ε
πιρρεπή στην λήψη αποφάσεων που
στηρίζονται σε μη πραγματικά περιστα
τικά.
Επίση; τα σφάλματα αντίληψη; ά
πω;:
❖ η στερεοτύπιση
❖ το φαινόμενο του φωτοστέφανου
(halo effect)
❖ η άμυνα της αντίληψης
❖ η επιλεκτική αντίληψη καθώς και
❖ το φαινόμενο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας X και Υ
Επίσης θα πρέπει να είναι γνώστης
της Οργανωσιακής Παθολογίας η οποί
α εκδηλώνεται με ποικίλη συμπτωμα
τολογία όπως:
• Το σύνδρομο του βραστού βα
τράχου
Ένας βάτραχος σε μια κατσαρόλα με
κρύο νερό που η θερμοκρασία ανεβαί
νει αργά - αργά, δεν αντιδρά και τέλος
βράζει με το νερό, ενώ πηδάει και φεύ
γει αν προσπαθήσει να τον βάλλει κα
νείς σε ζεστό νερό.
• Το σύνδρομο του Δημοσίου Υ
παλλήλου
• Ο νόμος του Cornfield
Αναφέρει ότι τίποτα δεν γίνεται ποτέ
μέχρι όλοι να πειστούν, ότι πρέπει να
γίνει και να περάσει τόσος χρόνος, α

φού πειστούν ,ώστε να έχει έλθει πια η
ώρα να γίνει κάτι άλλο.
• Ο νόμος του Newman
Ο οποίος αναφέρει ότι τίποτα δεν θα
γινόταν ποτέ αν ο καθένας περίμενε μέ
χρι να γίνει τόσο καλός σ' αυτό που ε
πιχειρεί, ώστε κανείς να μην βρει ποτέ
κάποιο ψεγάδι.
• Ο νόμος του Gresham περί της
οργανωτικής βαρύτητος
• Η αρχή Pareto ή αρχή του 20/80
• Ο νόμος των μειουμένων ικανο
τήτων του M.Jacknis
Λέει ότι οι ηγέτες συνήθως προσλαμ
βάνουν άτομα με ικανότητες και δεξιό
τητες λιγότερες από τις δικές τους. Αυτό
έχει σαν επακόλουθο την συνεχή υποβάθμιση της ικανότητας τόσο των στε
λεχών όσο και του οργανισμού και θεω
ρείται το πιο καθοριστικό λάθος όταν οι
ηγέτες επιλέγουν καθοδηγούμενους αν
θρώπους και όχι υποψήφιους ηγέτες.
• Ο νόμος του φθίνοντος ελέγχου
• Ο νόμος της φθίνουσας οριακής
αποτελεσματικότητας
• Ο νόμος του Parkinson
Λέει ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ
του μεγέθους του οργανισμού και του
ποσού του παραγόμενου έργου (πλη
θωρισμός ατόμων και μονάδων) ή και
ότι η εργασία επεκτείνεται έτσι ώστε να
καλύψει όλον τον διαθέσιμο χρόνο.
• Η Αρχή Peter
Λέει ότι σε κάθε κλίμακα ιεραρχίας ο
κάθε εργαζόμενος τείνει να καταλάβει
το επίπεδο της ανεπάρκειάς του.
• Η δομική αδράνεια των Hannan
και Freeman
• Η μετάθεση στόχου σε αυτοσκοπό
Ως προς το προσωπικό (ανάπτυξη,
εξέλιξη, διαχείριση σταδιοδρομίας)
θα πρέπει να έχει υπ' όψη του μεταξύ
άλλων και τα εξής:
την εσωτερικότητα (internality)
τη ; συμπεριφορά; του ατόμου.
την διακαταστασιακή του συνέ
πεια (cross-situational consistency~).
την χρονική σταθερότητα (tempo
ral stability).
την ηλικία και ειδικότερα την κρί
ση της ιιέστκ ηλικία; (middle age cri
sis).
την απαρναίωση (obsolence)
και το φαινόμενο του οροπεδίου
(plateau).
• Τέλος δε, δεν θα πρέπει να ξεχνά
ότι οι Ηγέτες πρέπει να βλέπουν σε 3
επίπεδα
α) αντιλαμβάνονται αυτό που συμ-

τ
βαίνει τώρα με την βοήθεια του ρεα
λισμού
β ) αντιλαμβάνονται αυτό που θα
συμβεί με την βοήθεια της διορατικό
τητας και
γ) αντιλαμβάνονται αυτό που μπορεί
να συμβεί με την βοήθεια του οράματος

ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Αν η δουλειά του ηγέτη είναι να κά
νει τον ανασχεδιασμό δυνατό σε γενικό
βαθμό, η δουλειά του επόπτη διαδικα
σίας είναι να τον εξειδικεύσει στο επί
πεδο της συγκεκριμένης διαδικασίας.
Οι επόπτες παρακινούν, εμψυχώνουν
και συμβουλεύουν τις ομάδες τους, προ
ασπίζουν τις ιδέες των μελών τους και
συγκεντρώνουν αποκλειστικά πάνω
τους τα πυρά ώστε οι ομάδες να προχω
ρούν απερίσπαστες στο έργο τους.

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Η πραγματική δουλειά στον ανασχε
διασμό δηλ. η άρση βαρών γίνεται από
τα μέλη της ομάδος ανασχεδιασμού.
Δημιουργούν τα σχέδια και τις ιδέες και
τα πραγματοποιούν. Κάθε ομάδα έχει
δύο είδη μελών εσωτερικά και εξωτερι
κά.
Οι "εσωτερικοί" προέρχονται από
τις διάφορες υφιστάμενες λειτουργίες
και έχουν οικειότητα με τις ατέλειες και
αδυναμίες αλλά και τα προβλήματα. Η
στενή σχέση με την υφιστάμενη διαδι
κασία μπορεί να εμποδίσει την επινόη
ση νέων τρόπων και μεθόδων εκτέλε
σής της. Οι εσωτερικοί πολλές φορές
συγχέουν αυτό που συμβαίνει με αυτό
που πρέπει να συμβαίνει. Δεν είναι λί
γες οι φορές που έχουν συνηθίσει τον
παραλαγισμό των κοινά αποδεκτών με
θόδων εργασίας. Παρ' όλα αυτά έχουν
ένα σημαντικό προσόν και ρόλο δηλ. ε
πειδή έχουν την εμπιστοσύνη των συ
νεργατών και μπορούν να πείσουν για
την αλλαγή.
Οι "εξωτερικοί" από την άλλη
πλευρά επειδή είναι εκτός φέρνουν ένα
πνεύμα διαφορετικής αντίληψης και
μεγαλύτερης αντικειμενικότητας. Δεν
φοβούνται να πουν ότι ο "βασιλιάς εί
ναι γυμνός". Φέρουν το ανατρεπτικό
στοιχείο και ταράζουν τα νερά, διότι
δεν έχουν κανένα προσωπικό συμφέ
ρον από την κατεστημένη διαδικασία.
Οι εξωτερικοί πρέπει να είναι καλοί α
κροατές και καλοί μεταδότες. Αυτοί
μπορούν να βρεθούν μέσα στον οργανι
σμό (Τμήμα Παραγωγής Πληροφορι

κής) ή και εκτός οργανισμού από εται
ρείες συμβούλων. Μια καλή αναλογία
εσωτερικών - εξωτερικών είναι 3 προς
1. Η ένταση και διένεξη ανάμεσα στα
μέλη της ομάδος κατά την διάρκεια του
ανασχεδιασμού σημαίνει συνήθως ότι
κάτι το παραγωγικό γίνεται. Αλλωστε η
αλήθεια έλεγε ο φιλόσοφος D.
HUME αναδύεται από τις διαφωνίες
ανάμεσα σε φίλους. Και φίλοι είναι ό
σοι έχουν ένα κοινό σκοπό. Οι ομάδες
πρέπει γενικά να έχουν υψηλό βαθμό
αυτοδιοίκησης. Ο ανασχεδιασμός απαι
τεί εφευρετικότητα και ανακάλυψη, δη
μιουργικότητα και σύνθεση. Τα μέλη
της ομάδος θα πρέπει να αναμένουν ό
τι θα κάνουν λάθη και να μαθαίνουν α
πό αυτά.
Τιμωρούμε μόνο την αμελή εκτέλεση
και την αδυναμία αναγνώρισης της
πραγματικότητας. Τιμάμε την αποτυχη
μένη καλή προσπάθεια. Το τέλειο είναι
ο εχθρός του καλού. Μια φυγή προς τα
εμπρός με συνδυασμό απελπισίας και
φιλοδοξίας κόβοντας τις γέφυρες πίσω
είναι πολλές συνταγές που ακολούθη
σαν πολλές επιτυχημένες ομάδες ανα
σχεδιασμού.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αποτελείται από ανώτερα στελέχη
και πρόεδρος της είναι ο ηγέτης του α
νασχεδιασμού. Τα μέλη της σχεδιάζουν
την γενική στρατηγική ανασχεδιασμού.

0 ΤΣΑΡΟΣ ΤΟΥ
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ο "τσάρος" είναι ο αρχηγός του γενι
κού επιτελείου ανασχεδιασμού του η
γέτη και έχει δύο βασικά καθήκοντα.
Βοηθά καθένα ξεχωριστά τους επόπτες
διαδικασιών και τις ομάδες ανασχεδια
σμού και ιδιαίτερα συντονίζει όλες τις
τρέχουσες ανασχεδιαστικές δραστηριό
τητες.
Όλοι οι παραπάνω εμπλέκονται στην
διαδικασία του ανασχεδιασμού. Μετά
το ποιος κάνει τον σχεδίασμά στρέφου
με τώρα στο επόμενο ερώτημα: Τι ανασχεδιάζεται;

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Οι διαδικασίες λειτουργίας και όχι οι
οργανισμοί υπόκεινται σε ανασχεδια
σμό. Υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στις
οργανωτικές μονάδες και τις διαδικασί
ες ως αντικείμενα ανασχεδιασμού. Τα
τμήματα, τομείς και οι ομάδες είναι

γνώριμα σε όσους εργάζονται στον ορ
γανισμό ενώ οι διαδικασίες δεν είναι
διότι δεν φαίνονται πουθενά όπως φαί
νονται οι οργανωτικές γραμμές πάνω
στα οργανωτικά διαγράμματα.
Οι διαδικασίες μέσα σε ένα οργανι
σμό αντιστοιχούν στις φυσικές τους
δραστηριότητες, αλλά είναι συχνά κα
τακερματισμένες και κρυμμένες κάτω
από τις οργανωτικές δομές. Οι διαδικα
σίες είναι αόρατες και χωρίς όνομα για
τί οι εργαζόμενοι σκέπτονται με βάση
τα διάφορα τμήματα και όχι με βάση τις
διαδικασίες στις οποίες όλοι συμμετέ
χουν. Συνήθως κανείς δεν έχει την ευ
θύνη της ολοκλήρωσης του έργου της
διαδικασίας.
Όπως όλοι οι οργανισμοί έχουν ορ
γανωτικά διαγράμματα μπορούν να έ
χουν και διαγράμματα διαδικασιών ροήε εργασίαε που δίνουν μια εικόνα για
το πώς προχωρεί η δουλειά μέσα στον
οργανισμό.

0 ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Δυστυχώς, θα πρέπει να αναφέρουμε
ότι παρά το γεγονός ότι πολλοί οργανι
σμοί ξεκινούν τον ανασχεδιασμό, τελι
κά δεν πετυχαίνουν να τον ολοκληρώ
σουν. Τερματίζουν τις προσπάθειές
τους, παραμένοντας στο σημείο όπου
ξεκίνησαν, χωρίς να κάνουν σημαντι
κές αλλαγές, χωρίς να μπορέσουν να
βελτιώσουν σημαντικά την απόδοσή
τους και έτσι τροφοδοτούν τον κυνισμό
των εργαζομένων με ένα ακόμα άκαρπο
πρόγραμμα βελτίωσης. Η μη επιστημο
νική εκτίμηση είναι ότι περίπου 507 0 % από τους οργανισμούς που ανα
λαμβάνουν μια ανασχεδιαστική προ
σπάθεια, δεν πετυχαίνουν τα θεαματικά
αποτελέσματα που προσδοκούσαν.
Το ότι ο ανασχεδιασμός συχνά απο
τυγχάνει, δεν σημαίνει ότι αποτελεί ένα
εγχείρημα υψηλού κινδύνου. Αρκεί να
αναλογισθούμε τη διαφορά κινδύνων α
νάμεσα στη ρουλέτα και το σκάκι. Η
ρουλέτα είναι ένα εγχείρημα υψηλού
κινδύνου. Το σκάκι δεν είναι, παρόλο
που ένας παίκτης μπορεί να χάνει στο
σκάκι τόσο συχνά όσο και στη ρουλέτα.
Παρακάτω ακολουθεί έvαc Ύpήσ^μoc
κατάλογοε των πλέον κοινών λαθών.
που οδηγούν τουε οργανισμού·: στην αποτυγία όταν κάνουν ανασνεδιασμό.
Αν αποφύγετε αυτά, σχεδόν θα είναι α
δύνατο να αποτύχετε.
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■ Μην προσπαθήσετε να διορθώ
σετε μία διαδικασία, αντί να την αλ
λάξετε.
■ Αγνοήστε τα πάντα εκτός από
την ανασχεδίαση της διαδικασίας.
■ Μην παραμελήσετε να καλλιερ
γήσετε νέες αξίες και πεποιθήσεις
στους εργαζομένους.
■ Μην αποδέχεσθε ένα συμβιβα
σμό με πενιχρά αποτελέσματα.
■ Μην εγκαταλείψετε τις προσπά
θειες πολύ γρήγορα.
■ Μη θέτετε αρχικούς περιορι
σμούς στον καθορισμό του προβλή
ματος και στο εύρος της ανασχεδιαστικής προσπάθειας.
■ Μην επιτρέψεις στο πνεύμα του
οργανισμού και στη στάση της διοί
κησης να αποτρέψουν την έναρξη
του ανασχεδιασμού.
■ Μην προσπαθήσετε να κάνετε
τον ανασχεδιασμό να γίνει από τα
κάτω προς τα πάνω.
■ Μην αναθέσετε σε κάποιον που
δεν κατανοεί τον ανασχεδιασμό, να
ηγηθεί της προσπάθειας.
■ Μην τσιγκουνευτείτε τους πό
ρους που διατίθενται στον ανασχε
διασμό.
■ Μη θάψετε τον ανασχεδιασμό
κάπου στο μέσον της ημερήσιας διά
ταξης του οργανισμού.
■ Μην ξοδέψετε ενέργεια σε υπερ
βολικά πολλά προγράμματα ανασχε
διασμού.
■ Μην προσπαθήσετε να κάνετε
ανασχεδιασμό όταν ο Δ/τής του ορ
γανισμού, θέλει δύο ακόμα χρόνια
για να πάρει σύνταξη.
■ Κάνετε οπωσδήποτε διάκριση
ανάμεσα στον ανασχεδιασμό και στα
άλλα προγράμματα βελτίωσης των
οργανισμών.
■ Μην προσπαθήσετε να κάνετε
ανασχεδιασμό χωρίς να δυσαρεστήσετε κανένα.
■ Μην οπισθοχωρείτε όταν υπάρ
χει αντίδραση στις αλλαγές του ανα
σχεδιασμού.
■ Μην κάνετε την προσπάθεια
μακροχρόνια.
Πάντως αν αποτύχει ο ανασχεδια
σμός, όποιο και αν είναι το επιφανεια
κό αίτιο, η βασική αιτία μπορεί αλάν
θαστα να θεωρηθεί ότι ήταν η ανεπαρ
κής κατανόηση, ή η διεύθυνση της ανασχεδιαστικής προσπάθειας από τα
ανώτερα στελέχη. Ο ανασχεδιασμός
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συνήθως γεννιέται στα διευθυντικά
σαλόνια. Συχνά όμως, εκεί είναι που
πεθαίνει κιόλας.
Παρ' όλες τις πιθανότητες αποτυχί
ας, πρέπει να αντλείται κουράγιο από
τις πολλές επιτυχίες στον ανασχεδια
σμό. Οι οργανισμοί που τον προσεγγί
ζουν με κατανόηση αφοσίωση και ι
σχυρή διοικητική ηγεσία, θα επιτύ
χουν. Τα ωφελήματα του επιτυχημέ
νου ανασχεδιασμού είναι θεαματικά
για τον ίδιο τον οργανισμό, για τους
μάνατζερ και τους υπαλλήλους τους
και για την κοινωνία συνολικά. Η ώρα
για δισταγμούς έχει περάσει. Η ώρα
για δράση είναι τώρα.

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η επιβίωση στον σημερινό κόσμο α
παιτεί ισχυρή διοικητική ηγεσία, μια ε
ντατική εστίαση στους πολίτες / πελά
τες και τις ανάγκες τους, καθώς και
σωστή σχεδίαση και εκτέλεση διαδικα
σιών. Ο ανασχεδιασμός είναι ένα από
τα εργαλεία που οι οργανισμοί πρέπει
να διαθέτουν και να ξέρουν πώς να το
χρησιμοποιούν, ώστε να αποκτήσουν
τις προϋποθέσεις για την επιτυχία.
Ο ανασχεδιασμός δεν υπόσχεται κά
ποια μαγική θεραπεία. Δεν προσφέρει
κάποια γρήγορη, απλή και ανώδυνη ε
πιδιόρθωση. Αντίθετα, απαιτεί δύσκο
λη και κουραστική εργασία. Απαιτεί α
πό όσους διευθύνουν οργανισμούς και
από όσους εργάζονται σε αυτούς, να
αλλάξουν και τον τρόπο που σκέπτο
νται και τον τρόπο που εργάζονται. Α
παιτεί από τους οργανισμούς να αντι
καταστήσουν τις παλιές πρακτικές
τους με εντελώς καινούριες. Δεν είναι
και τόσο εύκολο. Δεν μπορεί να πραγ
ματοποιηθεί με παραινετικές και δελε
αστικές ομιλίες. Η αβεβαιότητα του α
νασχεδιασμού, όμως δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σαν δικαιολογία για να
αναβληθεί αυτό που πρέπει να γίνει.
Ο κόσμος της βιομηχανικής επανά
στασης παραχωρεί τη θέση του σε μια
εποχή της παγκόσμιας, ανελέητης αλ
λαγής. Η αυλαία σηκώνεται για την Ε
ποχή του Ανασχεδιασμού (RE
ENGINEERING). Όσοι ανταποκριθούν στην πρόκληση θα γράψουν
τους νέους κανόνες των σύγχρονων
αποτελεσματικών οργανισμών. Το
μόνο που χρειάζεται είναι η θέληση

για επιτυχία και το θάρρος του ξεκινή
ματος.
Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε
ότι έχουμε φύγει προ πολλού από την
παλαιού τύπου Δημόσια Διοίκηση ό
που ο ρόλος της ήταν ρυθμιστικός με
την επιβολή περιορισμών και κανόνων
και ο πολίτης ήταν διοικούμενος και έ
χουμε φθάσει στην εποχή της Ολικής
Ποιότητας και της Ολονικής Προσέγ
γισης με το κράτος επιτελείο, μέσα
στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλ
λον των μεγασυστημάτων, του κυβερνοχώρου και της πλανητοποίησης, ό
που ο ρόλος της είναι ανταποκριτικός,
ο δε πολίτης είναι χρήστης - πελάτης.
Για την σύγχρονη θεωρία δεν υπάρ
χουν πλέον δημόσιες Υπηρεσίες, ιδιω
τικές επιχειρήσεις, εταιρείες κλπ. Υ
πάρχουν απλώς οργανώσεις. Αυτή η
σύγκλιση δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα οφείλεται στα παρόμοια και
κοινά πολύπλοκα προβλήματά τους,
αλλά και στα κοινά μέσα που έθεσε
στην διάθεση αμφότερων η σύγχρο
νη επιστήμη του μάνατζμεντ και η
τεχνολογία αιχμής. Η παλιά εξουσια
στική Διοίκηση στηριζόταν στην δύ
ναμη και στην αυθεντία, η σύγχρονη
έχει κατανοήσει ότι η μεν δύναμη έχει
μεγάλο κόστος, η δε αυθεντία μικρή α
πήχηση. Επιπλέον δε ούτε η μία ούτε η
άλλη αρκούν για τα προβλήματα αυτά.
Αρα χρειάζονται νέοι μέθοδοι διοί
κησης που λαμβάνουν υπόψη το κό
στος λειτουργίας και συγχρόνως κε
ντρίζουν την δημιουργικότητα κατά
την αξιοποίηση των περιορισμένων
πόρων. Επίσης οι νέοι μέθοδοι διοίκη
σης θα πρέπει να συνδυάζουν την ευ
καιρία και την προσαρμοστικότητα με
τον ορθολογικό υπολογισμό της αβε
βαιότητας. Τέλος δεν θα πρέπει να πα
ραγνωρίζεται η συνεχής πίεση για
συμμετοχή στην λήψη των αποφάσε
ων αλλά και η ευαισθησία στο θέμα
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τελικά
μία τέτοια μέθοδος είναι το Reengi
neering.
□

Σημείωση:
Το άρθρο Οα συνεχισθεί στο επόμενο
τεύχος μας, με τα κεφά).αια:
“ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΛΛΑΓΩΝ
(CHANGE MANAGEMENT) και
- “ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ”
(CONFLICT MANAGEMENT.

ΤΕΣΤ 1
ΠΟΣΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΙΣΑΙ;
(Πηγή: Ε. Raudsepp, Personnel Journal, April 1979)
Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί αρκετά τεστ για τη μέτρηση των δημιουργικών ικανοτήτων και συμπεριφοράς. Παρόλο
που είναι ασφαλώς χρήσιμα διότι δείχνουν την τάση κάθε ανθρώπου, δεν διαπερνούν επαρκώς το σύνθετο πλέγμα των συ
μπεριφορών - τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της προσωπικότητας, τις στάσεις, τα κίνητρα, τις αξίες, τα ενδιαφέροντα και τις άλ
λες μεταβλητές - που δημιουργούν προδιάθεση σε κάποιον να σκέφτεται δημιουργικά.
Ένα τέτοιο τεστ παρατίθεται παρακάτω.
Ακολουθούν (50) δηλώσεις. Μετά από κάθε δήλωση, δείξε μόνο με ένα γράμμα το βαθμό ή την έκταση στην οποία συμ
φωνείς ή διαφωνείς:
Α= συμφωνώ απόλυτα
Β= συμφωνώ
Γ= κάτι ενδιάμεσο ή δεν ξέρω
Δ= διαφωνώ
Ε= διαφωνώ απόλυτα
Σημείωσε τις απαντήσεις σου με όση ακρίβεια και ειλικρίνεια είναι δυνατό.
1.

Πάντα εργάζομαι με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας ότι ακολουθώ τις σωστές διαδικασίες για την επίλυση
συγκεκριμένου προβλήματος.

2.

Θα ήταν σπατάλη χρόνου για μένα να κάνω ερωτήσεις αν δεν είχα ελπίδα να λάβω απαντήσεις.

3.

Νιώθω πως μία λογική, βήμα προς βήμα, μέθοδος είναι η καλύτερη για την επίλυση προβλημάτων.

4.

Περιστασιακά εκφράζω απόψεις σε ομάδες, οι οποίες φαίνεται να προκαλούν δυσαρέσκεια
σε ορισμένους ανθρώπους.

5.

Ξοδεύω πολύ χρόνο σκεπτόμενος τι σκέπτονται οι άλλοι για μένα.

6.

Σκέφτομαι ότι ίσως να έχω μια ειδική συνεισφορά να προσφέρω στον κόσμο.

7.

Είναι πιο σημαντικό για μένα να κάνω αυτό που πιστεύω ότι είναι σωστό παρά να προσπαθώ
να κερδίσω την έγκριση των άλλων.

8.

Οι άνθρωποι που μοιάζουν αβέβαιοι και επιφυλακτικοί σχετικά με πράγματα χάνουν το σεβασμό μου.

9.

Είμαι ικανός να επιμένω σε δύσκολα προβλήματα για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα.

10.

Περιστασιακά γίνομαι υπερενθουσιώδης για τα πράγματα.

11.

Συχνά έχω τις καλύτερες ιδέες μου όταν δεν κάνω τίποτα συγκεκριμένο.

12.

Βασίζομαι σε διαισθήσεις και το αίσθημα της “ορθότητας” ή του “σφάλματος” όταν κινούμαι
προς την επίλυση προβλήματος.

13.

Κατά τη λύση προβλημάτων, εργάζομαι ταχύτερα όταν αναλύω το πρόβλημα και βραδύτερα
όταν συνθέτω τις πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει.

14.

Μου αρέσουν τα χόμπι που σχετίζονται με τη συλλογή πραγμάτων.

15.

Η ονειροπόληση με έχει ωθήσει σε πολλά από τα πιο σημαντικά μου σχέδια.

16.

Αν είχα να διαλέξω μεταξύ δύο επαγγελμάτων διαφορετικών από αυτό που έχω τώρα, θα προτιμούσα
να είμαι γιατρός παρά ερευνητής.

17.

Συναναστρέφομαι πιο εύκολα ανθρώπους όταν αυτοί ανήκουν στην ίδια περίπου κοινωνική
και επαγγελματική τάξη με εμένα.

18.

Έχω υψηλό βαθμό αισθητικής ευαισθησίας.
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19.

Τα προαισθήματα είναι αναξιόπιστοι οδηγοί στην επίλυση προβλημάτων.

20.

Με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο η ανεύρεση νέων ιδεών παρά η προσπάθεια να τις προωθήσω
στους άλλους.

21.

Έχω την τάση να αποφεύγω καταστάσεις στις οποίες ίσως νιώσω υποδεέστερος.

22.

Κατά την αξιολόγηση πληροφοριών, η πηγή αυτών είναι πιο σημαντική από το περιεχόμενό τους.

23.

Μου αρέσουν οι άνθρωποι που ακολουθούν τον κανόνα “η εργασία προηγείται της απόλαυσης.”

24.

Ο αυτοσεβασμός κάποιου είναι πολύ σημαντικότερος από τον σεβασμό των άλλων.

25.

Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που αγωνίζονται για την τελειότητα είναι ανόητοι.

26.

Μου αρέσει η εργασία κατά την οποία πρέπει να επηρεάζω άλλους.

27.

Είναι σημαντικό για μένα να έχω μια θέση για κάθε πράγμα και κάθε πράγμα στη θέση του.

28.

Οι άνθρωποι που έχουν τη διάθεση να καλλιεργήσουν ριζοσπαστικές ιδέες είναι μη πρακτικοί.

29.

Μάλλον απολαμβάνω να παίζω με νέες ιδέες. Ακόμα κι αν δεν υπάρχει πρακτική έκβαση.

30.

Όταν συγκεκριμένη προσέγγιση σε κάποιο πρόβλημα δεν αποδίδει, μπορώ γρήγορα
να επαναπροσανατολίσω τη σκέψη μου.

31.
32.

Δε μου αρέσει να κάνω ερωτήσεις που δείχνουν άγνοια.
Είμαι ικανός πιο εύκολα να αλλάξω τα ενδιαφέροντά μου για να επιδιώξω μια εργασία ή μια καριέρα,
παρά να αλλάξω εργασία για να επιδιώξω τα ενδιαφέροντά μου.

33.

Η ανικανότητα στην επίλυση προβλημάτων συχνά οφείλεται στη θέση λανθασμένων ερωτήσεων.

34.

Μπορώ συχνά να αναμένω τη λύση ων προβλημάτων μου.

35.

Είναι σπατάλη χρόνου να αναλύεις τις αποτυχίες κάποιου.

36.

Μόνο όσοι σκέπτονται ασαφώς καταφεύγουν σε μεταφορές και παρομοιώσεις.

37.

Κατά καιρούς έχω απολαύσει τόσο πολύ την εφευρετικότητα κάποιου κακοποιού που έλπιζα
ότι θα έμενε ατιμώρητος.

38.

Συχνά ξεκινώ να δουλεύω ένα πρόβλημα που μπορώ μόνα αμυδρά να το αισθανθώ και όχι ακόμα
να το εκφράσω.
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39.

Συχνά τείνω να ξεχνάω πράγματα, όπως τα ονόματα ανθρώπων, δρόμων, λεωφόρων ή μικρών πόλεων.

40.

Πιστεύω ότι η σκληρή δουλειά είναι ο βασικός παράγοντας επιτυχίας.

41.

Είναι σημαντικό για μένα να θεωρούμαι καλό μέλος ομάδας.

42.

Ξέρω πώς να ελέγχω τις εσωτερικές μου παρορμήσεις.

43.

Είμαι απολύτως αξιόπιστο και υπεύθυνο άτομο.

44.

Αγανακτώ όταν τα πράγματα είναι αβέβαια και μη προβλέψιμα.

45.

Προτιμώ να δουλεύω με άλλους σε μια ομαδική προσπάθεια παρά μόνος μου.

46.

Το πρόβλημα με πολλούς ανθρώπους είναι ότι παίρνουν τα πράγματα πιο σοβαρά απ’ ότι πρέπει.

47.

Συχνά νιώθω ότι τα προβλήματά μου γίνονται έμμονη ιδέα και δεν μπορώ να τα ξεχάσω.

48.

Μπορώ εύκολα να παρατήσω το άμεσο κέρδος και την άνεση για να φτάσω στους στόχους που έχω θέσει.

49.

Αν ήμουν καθηγητής πανεπιστημίου, θα προτιμούσα να διδάσκω πρακτικά μαθήματα παρά θεωρητικά.

50.

Με ελκύει το μυστήριο της ζωής.
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ΤΕΣΤ 2
ΣΤΥΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Πηγή: Experiential Exercise by W. Warner, Ph.D.)

Ακολουθούν (10) ζεύγη προτάσεων που δηλώνουν τον τρόπο με τον οποίον ηγούνται οι διοικούντες
Κάνε κατανομή τις βαθμολογίας των (5) μονάδων ανάμεσα στις (2) εναλλακτικές προτάσεις κάθε ζεύγους ανάλογα με
την δική σου εκτίμηση χρησιμοποιώντας τους εξής συνδυασμούς:
α=5

α=4

α=0
ή

ή

ο
CιΐQ.

β=5

α=1
ή

α=3
ή

ή

β=4

β=1

α=2

β=2

β=3

1. α) Ως διοικητής ,έχω ως πρώτιστη αποστολή να εξασφαλίζω σταθερότητα,
β) Ως διοικητής έχω ως πρώτιστη αποστολή την αλλαγή
2. α) Ως διοικητής, πρέπει να προκαλώ αποτελέσματα,
β) Ως διοικητής, πρέπει να διευκολύνω αποτελέσματα.
3. α) Ενδιαφέρομαι όπως οι υφιστάμενοι μου ανταμείβονται αξιοκρατικά για το έργο τους,
β) Ενδιαφέρομαι για το τι οι υφιστάμενοι θέλουν στην ζωή τους.
4. α) Προτεραιότητα μου είναι να σκέπτομαι μακροχρόνια, τι μπορεί να γίνει,
β) Προτεραιότητα μου είναι να σκέπτομαι βραχυχρόνια, τι είναι ρεαλιστικό.
5. α) Ως διοικητής ,αναλώνω σημαντική ενέργεια διοικώντας διαφορετικούς αλλά σχετιζόμενους στόχους.
β)Ως διοικητής αναλώνω σημαντική ενέργεια δημιουργώντας ελπίδες- προσδοκίες - φιλοδοξίες ανάμεσα στους
υφισταμένους.
6. α) Αν και δεν είμαι σε μια τυπική σχολική τάξη, πιστεύω ότι σημαντικό μέρος της διοίκησης μου είναι ως δάσκαλος,
β) Πιστεύω ότι ,ένα σημαντικό μέρος Διοίκησης μου είναι ως διευκόλυνσής
7. α) Ως διοικητής πρέπει να εγγυηθώ στους υφισταμένους ένα ισότιμο επίπεδο ηθικής,
β) Ως διοικητής πρέπει να αντιπροσωπεύω την υψηλή ηθική
8. α) Αρέσκομαί να μπορώ να κάνω τους υφισταμένους μου να θέλουν να κάνουν περισσότερα πράγματα .
β) Αρέσκομαί να ανταμείβω τους υφισταμένους μου για την καλή εκτέλεση ενός έργου.
9. α) Η διοίκηση πρέπει να είναι πρακτική,
β) Η διοίκηση πρέπει να εμπνέει.
10. α) Η δύναμη που έχω να επηρεάζω άλλους πηγάζει κυρίως από την ικανότητα να κάνω τους ανθρώπους να ταυτίζονται
με μένα και τις ιδέες μου.
β) Η δύναμή που έχω να επηρεάζω άλλους πηγάζει κυρίως από την θέση μου και το Status μου.
Τώρα ταξινόμησε την βαθμολογία κάθε πρότασης στις παρακάτω (2) στήλες και βρες το άθροισμα κάθε στήλης.

II

I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ΣΥΝΟΛΟ

β
α

1.

α

2.

β
α

3.

β
α

4.

β
α

6.

β
α

5.

β
α

β
α

7.

β
α

9.

β
α

10.

β

8.

ΣΥΝΟΛΟ

Σ η μ είω ση: Οι α π α ντή σ εις τω ν τ ε σ τ στο επόμενο τεύχος
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Καταγραφή και ταξινόμηση με την πολυκριτήρια ανάλυση
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χοντας αναπτύξει τα κατάλληλα μεθο
δολογικά εργαλεία. Εκτός του χώρου
της εγκληματικότητας και για τους κινδύνους που προκύ
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σημαντικότητα του προβλήματος της
KEKALONIh
flj
® Ag, Nikolaes
εγκληματικότητας στην Ελλάδα, αποτα μέτρα αυτά λαμβάνονται με σημαντική καθυστέρηση.
Eratini
τέλεσαν τα δύο βασικά κίνητρα για την
ί
Παρά τη σπουδαιότητα του φαινομένου της εγκληματικότη
πραγματοποίηση μιας ολοκληρωμένης
επιστημονικής έρευνας του προβλήματας και της ιδιαίτερης ανησυχίας που προκαλεί τόσο στις αρ Ι ί τός της εγκληματικότητας στην Ελλά
ι
δα. Τα αποτελέσματα της έρευνας συμόδιες αρχές όσο και στην κοινωνία γενικότερα, ελάχιστες
ι
ΚιΙιΠΰ-s
/
RflidWilld
νίστανται στην ταξινόμηση των νομών
έρευνες έχουν γίνει στον τομέα αυτό.
της χώρας ανάλογα με την εγκληματι
ι
κότητα που έχει καταγραφεί από το Υ
•
Λ
^
' β | ------------πουργείο Δημοσίας Τάξεως και για τη
Εργαστήριο Συστημάτων
W K IN T H O S
χρονική περίοδο 1998, 1999 και 2000.
Χρηματοοικονομικής Διοί
ZAKINTHOS
.
,
,
κησης του Πολυτεχνείου
Κατά τον τροπο αυτό η παρούσα ερευ
PIRGOS
νά συμβάλλει στη δημιουργία ενός με
Κρήτης έχει ήδη ασχοληθεί
Q
Q
των Κων/νου ΖΟΠΟΥΝΙΔΗ
θοδολογικού εργαλείου για την ταξι
με την ανάλυση, ταξινόμηση,
Καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης και
νόμηση οποιωνδήποτε περιοχών, για
καταμέτρηση και αξιολόγηάη πιστωτι
Αστυνόμου Α Μιχαήλ ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗ κών, τραπεζικών, χρηματιστηριακών
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.
Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται για
και χρηματοοικονομικών κινδύνων έΜεταπτυχιακό Φοιτητή

Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αύξηση

^

Πολυτεχνείου Κρήτης
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Πίνακας 1: Αδικήματα που μελετήθηκαν
Έτος

ΚατοΥράφηκαν Μελετήθηκαν

Ποσοστό

1998
1999
2000

105.427
92.502
84.500

89.137
74.949
67.409

84,50%
81,00%
79,80%

Σύνολο

282.429

231.495

82,20%

A Q IO f iE F S T R A

Tins

Πίνακας 2: Συνοπτικά Πανελλαδικά στοιχεία
των εξεταζόμενων αδικημάτων

%

ALON

Έτος

1998

1999

2000

Απάτες
428
Διαρρήξεις κατοικιών
60.829
9.058
Κλοπές ΙΧΕ
Κλοπές IX φορτηγών
1.901
Κλοπές μοτοσικλετών
7.788
Κλοπές μοτοποδηλάτων 7.006
2.127
Ληστείες

597
47.739
8.420
1.909
7.744
6.642
1.898

767
46.189
5.610
1.550
6.378
5.322
1.593

PERIS

s

s

Από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως καταγράφονται συστηματικά αρχής
γενομένης από το 1998 αναλυτικά για
κάθε νομό της χώρας τα αδικήματα.
Ανθρωποκτονίες, απάτες, αποπλα
νήσεις, αρχαιοκαπηλίες, βιασμοί, εκ
βιάσεις, επαιτείες, ζωοκλοπές, κλοπέςδιαρρήξεις κατοικιών, κλοπές ΙΧΕ αυ
τοκινήτων, κλοπές ΙΧΦ αυτοκινήτων,
κλοπές μοτοσικλετών, κλοπές μοτοπο
δηλάτων, κλοπές λοιπών οχημάτων,
κυκλοφορία παραχαραγμένων, λαθρε
μπόριο, ληστείες, παραβάσεις νόμου
περί ναρκωτικών, παραβάσεις νόμου
περί όπλων, παράνομη διακίνηση λα
θρομεταναστών, παραχάραξη, πλα
στογραφία, παραβάσεις νόμου πνευ
ματικής ιδιοκτησίας και σεξουαλική
εκμετάλλευση δηλαδή συνολικά 24 α
δικήματα.
Επειδή η σημασία και η βαρύτητα
καθενός από τα παραπάνω αδικήματα
δεν είναι η ίδια πραγματοποιήθηκε έ
νας διαχωρισμός τους ώστε να γίνει
περισσότερο συστηματική η μελέτη.
Οι κατηγορίες που χωρίστηκαν εί
ναι! an

α) τα επικίνδυνα εγκλήματα (αν
θρωποκτονίες, ληστείες, βιασμοί,
IA
κλπ.)
β) σε αυτά που καταγγέλλουν οι παJ©
θόντες πολίτες (κλοπές, διαρρήξεις, αίπάτές, κλπ.)
δυσάρεστες καταστάσεις στο μ,έλλον jo ; γ) σε αυτά που ανακαλύπτονται από
πριότη φορά στην Ελλάδα και η μεθοτην αστυνομική δράση (όπλα, ναρκω
© δολογία είναι πρωτότυπη ως προς την
και να υπάρξει έναξΉχεδιασμός στον
τικά, κλπ.) και
τομέα της πρόληψης.
εξαγωγή των δεικτών εγκληματικότη
δ) στη λοιπή δευτερεύουσας σημα
• Επίσης, οι αποφάσεις που θα λαμτας σύμφωνα με μεγάλο αριθμό μετα
σίας
εγκληματικότητα (επαιτεία, πνευ
βάνονται για τις επικίνδυνες περιοχές
βλητών και τη χρησιμοποίηση της ποματική
ιδιοκτ. κλπ.)
θα στηρίζονται σε ένα σύστημα υπολυκριτήριας ανάλυσης. Η επιλογή και
Διαπιστώνεται
ότι δεν είναι συγκρίεφαρμόγή'σύγχρονων τεχνικών>iQX>fr
—
' Οτήριξής αποφά06οη?.καί δεν^α « ΐφ ι-, \ ,£*πΛ
ι σπ
τα
μεγέθη.
Άλλη βαρύτητα
/ * ^
0 α
πιτρέπουν τη σύνθεση πολλαπλιών κρ'ΐ-' ίτβητούνται απσκαι^να.
©
έχει η απάτη πολλών εκατομμυρίων με
• Τέλος, τα συμπεράσματα της έ
οδηγεί σε ασφαλή
πολλούς παθόντες και άλλη η κλοπή ερευνας αυτής θα μπορούν να χρήσιμο,
„ ,,
σματα, με μικρά ποσοστά λάθους, ία
,
,
,
,,νος μοτοποδήλατο·
.το πολύ πεποιηθούν για περαιτέρω επεξεργασία - ■
,
-{
:τα μπορούν να α&άΐέλέ----------- ιν Φλιάδω>|^3χρ.ών. Πολλές
, „ ,
,
απο ειδικούς επιστήμονες (κοινωνία?
.
δα ώστε:
u
’ ,,
\ _
\
άπο Φις διαπραττόμενες απατες όμως
® J.av n ® Να δοθεί ιδιαίτερη σημασία m i ^ . Ι ώ ο υ ς , ψ υχο λόγοω ς^^^η μ α τολόδεν αναφέρονται και δεν βλέπουν το
τις περιοχές υψηλής επικινδυνότητάς * η/όύς κλπ.) προκειμένου να αναλυθούν
φως m e δημοσιότητας λόγω της ιδιαιτα αίτια ή να βρεθούν ομοιότητες,με ^ | ^τερότητας
ΛΛ
\ 1—
V του
,, XΛΙαδικήματος.
Sw«
Am
για σειρά ετών και να δραστη^οπομ*αυτού
. ^ ου παρ0υσιάζ0υν όήΜδιοι κρατικοί
θόύν ανάλογα αμ ηρμά^ιοι
κραΤα σοβαρά εγκλήματα που γίνονται
μαντικές διαφορές μεταξύ τους ή για
και απασχολούν για μέρες τα μέσα μαΚΐΤΗ!ΦΘΦινωνικοί φορείς· ®
ρωτο• Να ληφθού* «ηήανιικές πρι
δίάφόβα άλλα θέματα επιστημονικού
ζικήε
ΰκη: ενημέρωσης και την κοινή γνώΡΑ
βουλίες-προκιμμένου να αποφευχθούν
ενδιαφέροντος.
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Πίνακας 3: κριτήρια αξιολόγησης του επιπέδου εγκληματικότητας
1

Δείκτης κλαπέντων αυτοκινήτων/Δείκτης κυκλοφορούντων αυτοκινήτων

2

Δείκτης κλαπέντων δικύκλων/Δείκτης κυκλοφορούντων δικύκλων

3

Δείκτης απατών/Δείκτης πληθυσμού

4

Δείκτης διαρρήξεων κατοικιών/ Δείκτης πληθυσμού

5

Δείκτης ληστειών/Δείκτης πληθυσμού

6

Δείκτης κλαπέντων αυτοκινήτων/Δείκτης πληθυσμού

7

Δείκτης κλαπέντων δικύκλων/Δείκτης πληθυσμού

8

Δείκτης απατών/Δείκτης ΑΕΠ

9

Δείκτης διαρρήξεων κατοικιών/Δείκτης ΑΕΠ

10

Δείκτης ληστειών/Δείκτης ΑΕΠ

11

Δείκτης κλαπέντων αυτοκινήτων/Δείκτης ΑΕΠ

12

Δείκτης κλαπέντων δικύκλων/Δείκτης ΑΕΠ

13

Δείκτης διαρρήξεων κατοικιών/Δείκτης κατοικιών

14

Δείκτης ληστειών/Δείκτης αστυνομικών

15

Δείκτης διαρρήξεων κατοικιών/Δείκτης αστυνομικών

16

Δείκτης κλαπέντων αυτοκινήτων/Δείκτης αστυνομικών

17

Δείκτης κλαπέντων δικύκλων/Δείκτης αστυνομικών

isa

18

Δείκτης ληστειών/Δείκτης ανέργων

19

Δείκτης διαρρήξεων κατοικιών/Δείκτης ανέργων

IRA

20

Δείκτης κλαπέντων αυτοκινήτων/Δείκτης ανέργων

21

Δείκτης κλαπέντων δικύκλων/Δείκτης ανέργων

22

Δείκτης διαρρήξεων κατοικιών/Δείκτης αλλοδαπών

23

Δείκτης ληστειών/Δείκτης αλλοδαπών

24

Δείκτης κλαπέντων αυτοκινήτων/Δείκτης αλλοδαπών

25

Δείκτης κλαπέντων δικύκλων/Δείκτης αλλοδαπών

26

Δείκτης απατών/Δείκτης μορφωτικού επιπέδου

27

Δείκτης ληστειών/Δείκτης μορφωτικού επιπέδου

ONI

Θ

CCD

-KttKI#σει θύμα εγκληματικής ενέργειας και
ενημερώνει για να ληφθούν αποτυπώ
ματα, να γίνει εξερεύνηση του χώρου
και το βασικότερο να γίνει εγγραφή
Θ στα επίσημα βιβλία της αστυνι ■ξ) Ι 
διαίτερα όταν πρόκειται για
τροχοφόρου γιατί δεν είναι λίγει
φορές που έχουν χρησιμοποιηθεί κλαπέντα για τέλεση άλλων σοβαρών α
ξιοποίνων πράξεων. Τέλος υπάρχει
πάντα η ελπίδα ότι μπορούν να ανα
βρεθούν τα K^aWfeWfii έύύώ και μετά
ΏΝ
παρέλευση αρκετού χρονικού διαστήιο ιΓ ς
^ υς ι'
Στην έρευνα αυτή μελετήθηκαν ι
διαιτέρως τα αδικήματα τα οποία έχουν Ρ aIiι
οικονομικές επιπτώσεις στους παθόντες, τα οποία αποτελούν και το μεγα
λύτερο ποσοστό των καταγραφέντων
αδικημάτων. Για αδικήματα αυτής της
μορφής υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία
στους πολίτες, ενώ παράλληλα αποτε
λούν βασικό συσταχρ&'ότοιχείο της
αύξησης της εγκληματικότητας που πα
ρατηρήθηκε κατά την δεκαετία του ‘90.

3Γ53ΐ^ους Π ίν α κ # ^ ^ $ παρεφΚφφΤHOS

νται ορισμένα συνοπτικά στοιχεία
σχετικά μέ την εγκληματικότητα στην
0S
Δείκτης διαρρήξεων κατοικιών/Δείκτης μορφωτικού επιπέδου
28
Ελλάδα κατά την περίοδο που αφορά
η παρούσα έρευνα (1998-2000) καθώς
Δείκτης κλαπέντων αυτοκινήτων/Δείκτης μορφωτικού επιπέδου
29
και για τα αδικήματα που εξετάζονται
Δείκτης κλαπέντων δικύκλων/Δείκτης μορφωτικού επιπέδου
30
στην έρευνα.
. outra Εflips
Θα πρέπει ναι τόγιστεί ότι κατά τη
διεξαγωγή της έρευνας οι κλοπές IX ε
μη μπορεί να οφείλονται σε ενα τυχαιΗ μελλοντική έρευνα στο τομέα
πιβατικών
και φορτηγών εντάσσονται
και δεν μπορούν να χαρα
σε
μια
ομάδα
αδικημάτων η οποία α
πρόληψης
της
ε\
εγκληματικότητας
κτηρίζουν μια περιοχή επικίνδυνη εξ’
ποδίδει τις κλοπές αυτοκινήτων. Αντί
Ρ αυτού και μόνο του γεγονότος.
είναι να μελετηθούν και άλλες
στοιχα οι κλοπές μοτοσικλετών και
Για τα αδικήμμτ^αρν σωματικών
ΚΕΕΑ LΟΝ/βλ,αβών και των$ξ}$ρίσεων δεν υπάρ
Tift και να κατασκευαστεί μοτοποδηλάτων εντάσσονται σε μια
η ( β β ,Λ
Ρ ©
lca κοινή κατηγορία που αφορά τις κλο
χει καταγραφή και είναι
πές δικύκλων.
L,, , ριθμός των παθόντων, ιδιαίτερα μεχαρ ΛΤ R

ARGOST^30F**JT(i)V’ εφόσ?ν δεν υπάρξει έ-

N / d )ι

AC Ο

γκληση εκ μέρους τσ& παθόντος, δήλαδή γίνεται μια αξιόποινη πράξη αλ
λά οι διωκτικές υπηρεσίες δεν ενημε
ρώνονται ή και εάν ενημερωθούν
πραγματοποιείται μια απλή εγγραφή
στο βιβλίο αδικημάτων και συμβά
ντων με την ένδειξή
-ε^ιφήλαξη
μάθε νρμ^μηΐί' δικαιώματος στο μέλ-

m

καταγραφής και ταξινόμησης

των νομων-περιοχων της χώρος

Xjlokaslro
Kiato ®

που ανά πάσα στιγμή ta
θα τροφοδοτείται με νέα στοιχεία
για την εγκληματικότητα...

ΙΥΚΡίΛ
Νί
Ζ
σίες. ο εισαγγελέας, και δεν σγηματίPIRG0 S ζεται δικογραφία. Γχα τα αδικήματα
Πολλά αδικήματα μικρής εγκλημα
που μελετήθηκαν όμως στην ερευνά
τικ ό τη τα ς που δεν έχουν σοβαρές οι
I
αυτή 'έχει καταγραφεί το μεγαλύτερο
κονομικές επιπτώσεις στους παθόντες
ιστό ενημέρωσης των αστυνομιποσοστο
δεν αναφέρονται καθόλου στις διωκτι
υπηρεσιών, γιατί ο πολίτης αιφνικές αρχές ή και εάν αναφερθούν δεν ενημερώνονται οι προϊστάμενες υπηρε-Κ ι ρ jiW&fifW1 ° ταν διαπιστώσει ότι έχει πέSTROFADES
®
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Για την εξαγωγή των δεικτών εγκλη-

κότητα της κάθε περιοχής σε καθένα
«π® τα παραπάνω αδικήματα σε σχέση
ί"; τι1ν ^ ν ο λ ικ ή εγκληματικότητα της
λώΡ*1? W κάθε αδίκημμ.
^ τσι ωβ παράδειγμά, ό δείκτης
γκληματικόχητας για τις διαρρήξεις
κατοικιών στο νομό Ηρακλείου για το
1998 είναι (δι'άρβήξας κατοικιών στο
νομό Ηρακλείρη)/(δίάρρήξεις κατρίρ ·(
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O U pol^gjj^A V ^A <ri>YS)j^ra(Tjijj£
χώτελευταία χρόνια η μέθοδος αυτή θεω
Ρας ) = ^ ? , ^ . 82& ^ 1 9 . Μ ε ανάλο
ρείται ξεπερασμένη και η πολυκριτήρια
γο τρόπο πραγματοποιείται όυπολογιανάλυση είναι μια από τις νέες μεθόδους
σμός των αντίστοιχων βεικτίί^ λ «ι ία
που έχουν αναπτυχθεί στο διεθνή επιστη
υπφλρΗία,αδίΐάίματα, ^ial
μονικό χώρο με αντικείμενο τη σύνθεση
νομούς κατά τα έτη 1998-2000.
πολλαπλών κριτηρίων σε ένα συνολικό
Ο υπολογισμός των δεικτών εγκλη
και ορθολογικό δείκτη αξιολόγησης.
ματικότητας βασίστηκε στη συλλογή
Κατά την χρησιμοποίηση της πολυκριδιαφόρων στοιχείων μεταβλητών για
τήριας μεθοδολογίας, η σημαντικότητα
κάθε νομό της χώρας, τα οποία αφοτων παραπάνω κριτηρίων καθορίστηκε
ρούν ^ δέόλουθες πληροφορίες:
σύμφωνα με τα αδικήματα που αφορά το
Datoi Τ Πληθυσμός
κάθε κριτήριο. Ειδικότερα η ιεράρχηση
2. ΑΕΠ (ακαθάριστο εθνικό προϊόν)
των κριτηρίων βάσει της σημαντικότηwmaras3· Αστυνομικοί που υ7ΐηρετούνί.IM NC .
τας
τους (βάρος), καθορίστηκε ως εξής:
4. Ποσοστό ανεργίας
μιας συνολικής αξιολόγησης της εγκλη1.
Ληστείες
5. Αλλοδαποί
μ ^ ό τ η τ α ς κάθε νομού είναι η εξαγωγή
6. Μορφωτικό επίπεδά | βάσει των
2.
Διαρρήξεις κατοικιών και κλοπές
του μέσου όρου από τα κριτήρια και εν
μαθητών που εγκαταλείπουν το Γυ
αυτοκινήτων.
συνεχεία η κατάταξη των νομών σύμφω
μνάσιο και το Λύκειο
3. Απάτες και τις κλοπές δικύκλων.
να με το αποτέλεσμα του μέσου όρου. Τα
7. Κυκλοφορούντο αυτοκίνητα (επι
βατικά IX, φορτηγά ΙΧΦ, φορτηγά ΑΧ.
8. Κυκλοφορούντο δίκυκλα (μοτο S71
σικλέτες, μοτοποδήλατα)
Πίνακας 4: Ταξινόμηση των νομών βάσει του επιπέδου εγκληματικότητας
9. Κατοικίες
✓'
Υ ψ η λ ή ε γ κ λ η μ α τ ικ ό τ η τ α
Μ ε σ α ία ε γ κ λ η μ α τ ικ ό τ η τ α
Χ α μ η λ ή ε γ κ λ η μ α τ ικ ό τ η τ α
Έρευνες που έχουν γίνει κατά το πα
καβάλας
Σάμου
Έ το ς 1998 Α θ ή ν α Λ η ό λ ο ιπ ο Α ττικ ή ς
ρελθόν από κοινωνιολόγους και αρμόΘ ε σ σ α λ ο ν ίκ η
Α ιτω λ ο α κ α ρ ν α ν ία ς
Κ έρκυρας
Ε ύ β ο ια ς
Πέλλης
Μ α γ ν η σ ία ς
L ΟΛ/δΚΐής δπίστήμονες διαπιστώθηκε ότι τα
Η λ ε ία ς
Λ α κ ω ν ία ς
Ιω α ν ν ίν ω ν
παραπάνω στοιχεία αποτελούν σημα
ΑχαΤας
Κοζάνης
Ξ ά νθ η ς
Μ ε σ σ η ν ία ς
Α ρ κ α δ ία ς
Τ ρ ικ ά λ ω ν
ντικούς παράγοντες που επηρεάζουν
Φ θ ιώ τιδ α ς
Φ ω κ ίδ ος
Η μ α θ ία ς
Κ
ο
ρ
ινθ
ία
ς
Χ
α
νίω
ν
Δράμας
""ιτήν ΐ 7 Κλ4μήτικάΓήτα·μιας περιοχής.
Ρ εθύμνης
Κυκλάδω ν
Λ α σ ιθ ίο υ
Βάσει τοΛξστθΐ^είών που συλλέχθηΗ ρ α κ λ ε ίο υ
Δω δεκανήσου
Ροδόπης
Χ α λ κ ιδ ικ ή ς
Α ρ τα ς
Χ ίου
καν για τις παραπάνω παραμέτρους και
Λ ά ρ ισ α ς
Σερρώ ν
Κ ιλκίς
Ζακύνθου
Κ α ρ δ ίτσ α ς
Θ ε σ π ρ ω τία ς
για κάθε νομό κατασκευάστηκε ένας
Π ιε ρ ία ς
Φ λ ώ ρ ιν α ς
Π ρέβεζα ς
δείκτης των στοιχείων του νομού προς
Β ο ιω τία ς
Λέσβου
Έβρου
Κ
α
σ
το
ρ
ιά
ς
Κ
ε
φ
α
λ
λ
η
ν
ία
ς
Λ
ευκάδας
το σύνολο της χώρας. Για παράδειγμα,
" K M dKTTK
7ια τ0 νομό Ηρά
κλειο'
ίου είναι: (πληθυσμός νομού Ηρακλείου)/(συνολικός πληθυσμός της χώ
ρας) =277.000/10.500.000=0,0264.
Κατά τον ίδιο τρόπο κατασκευάζονται
δείκτες για όλα τα παραπάνω μεγέθη
και για κάθε νομό.
Ο συνδυασμός των δεικτών εγκλη
ματικότητας για τα εξεταζόμενα αδιS |jr(βήματα με τους δείκτες για τις παρα
πάνω μεταβλητές του κάθε νομ^ύ, ^
δήγησε τελικά στη διαμόρφωση ενός
συνόλου 30 κριτηρίων α ςιο λό γίβ η ^φ
του επιπέδου εγκληματικότητας του
^ κάθε,νο^ού. Τα κριτήρια αυτά tepboσιάζόντάι στον Πίνακα 3.

Έ το ς 1999

Έ το ς 2000

®LavrioX ΚΕΑ
(Τ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
HiUtO
■V
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ι η ρ ^ 5
SIR O S
των παραπάνω κριτηρίων, η
πλέον απλή διαδικασία για την έξαγωγή

Α ρ γ ο λ ίδ α ς
Α θ ή ν α /Υ π ά λ ο ιπ ο Α ττικ ή ς
Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η
Ε υ β ο ία ς
ΑχαΤας
Ρ εθύμνης
Η λ ε ία ς
Κ ο ρ ινθ ία ς
Λ ά ρ ισ α ς
Κ α σ το ρ ιά ς
Χ α λ κ ιδ ικ ή ς
Η ρ α κ λ ε ίο υ
Π ιερ ία ς
Φ θ ιώ τιδ α ς
Α ρ γ ο λ ίδ α ς
Μ ε σ σ η ν ία ς
Χ α ν ίω ν
Ζακύνθου
Α θ ή ν α Λ η ό λ ο ιπ ο Α ττικ ή ς
Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς
ΑχαΤας
Λ ά ρ ισ α ς
Η ρ α κ λ ε ίο υ
Χ α λ κ ιδ ικ ή ς
Μ ε σ σ η ν ία ς
Κ ο ρ ινθ ία ς
Ρ εθ ύ μνη ς
Φ θ ιώ τιδ α ς
Κ α σ το ρ ιά ς
Χ α ν ίω ν
Ζακύνθου
Π ιερ ία ς
Β ο ιω τία ς
Κ ο Ζά νη ς
Η λ ε ία ς

Γρεβενώ ν
Λ α σ ιθ ίου
Α ιτω λ ο α κ α ρ ν α ν ία ς
Καβάλας
Β ο ιω τία ς
Ξ ά νθ η ς
Πέλλης
Κ έρκυρας
Κ α ρ δ ίτσ α ς
Χ ίο υ
Κοζάνης
Σερρώ ν
Ροδόπης
Θ ε σ π ρ ω τία ς
Λέσβου
Λευκάδας
Α ρ κ α δ ία ς
Γρεβενώ ν

Λ α κ ω ν ία ς
Μ α γ ν η σ ία ς
Φ λ ώ ρ ιν α ς
Φ ω κ ίδ ος
Κ ιλκίς
Τρ ικ ά λ ω ν
Ιω α ν νίν ω ν
Η μ α θ ία ς
Κ ε φ α λ λ η ν ία ς
Δράμας
Δω δεκα νήσ ου
Έβρου
Σάμου
Ά ρτας
Ε υ ρ υ τ α ν ία ς
Π ρέβεζα ς

Α ρ γ ο λ ίδ α ς
Μ α γ ν η σ ία ς
Ε υ β ο ία ς
Α ρ κ α δ ία ς
Α ιτω λ ο α κ α ρ ν α ν ία ς
Γρεβενώ ν
Κ α ρ δ ίτσ α ς
Δράμας
Λ α κ ω ν ία ς
Πέλλης
Φ λ ώ ρ ιν α ς
Τ ρικά λω ν
Καβάλας
Κ ιλκίς
Ιω α ν νίν ω ν
Χ ίο υ
Ξάνθης

Σερρώ ν
Κέρκυρας
Κυκλάδω ν
Η μ α θ ία ς
Λ α σ ιθ ίο υ
Λέσβου
Κ ε φ α λ λ η ν ία ς
Δω δεκα νήσ ου
Ροδόπης
Φ ω κ ίδ ος
Ε υ ρ υ τ α ν ία ς
Ά ρτας
Λευκάδας
Θ ε σ π ρ ω τία ς
Σάμου
Έβρου
Π ρ έβεζα ς

Ε υ ρ υ τ α ν ία ς
Κυκλάδω ν
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Πίνακας 5: Κατάταξη των νομών βάσει
της εγκληματικότητάς τους
1998

Νομοί

si

Αθήνα-Υπόλοιπο Αττικής
Θεσσαλονίκης
Αιτωλοακαρνανίας
Αργολίδας
Αρκαδίας
Άρτας
ΑχαΤας
Βοιωτίας
Γρεβενών
Δράμας
Δωδεκάνησου
Έβρου
Εύβοιας
Ευρυτανίας
Ζακύνθου
Ηλείας
Ημαθίας
Ηρακλείου
Θεσπρωτίας
Ιωαννίνων
Καβάλας
Καρδίτσας
Καστοριάς
Κέρκυρας
Κεφαλληνίας
Κιλκίς
Κοζάνης
Κορινθίας
Κυκλάδων
Λακωνίας
Λάρισας
Λασιθίου
Λέσβου
Λευκάδας
Μαγνησίας
Μεσσηνίας
Ξάνθης
Πέλλης
Πιερίας
Πρέβεζας
Ρεθύμνης
Ροδόπης
Σάμου
Σερρών
Τρικάλων
Φθιώτιδας
Φλώρινας
Φωκίδας
Χαλκιδικής
Χανίων
Χίου

1999

1
2
19
15
33
49
4
21
34
45
46
47
3
50
17
6
43
11
31
42
20
25
9
25
44
40
271
7
35
36
8
18
31
32
37
15
22
23
12
51
5
29
48
28
41
13
38
39
10
17
26

1
2
19
17
23
28
5
15
34
42
27
49
3
51
13
4
41
10
47
38
18
30
16
36
33
46
22
8
26
21
12
43
32
50
37
6
39
20
14
48
9
44
35
29
40
7
31
24
11
25
45

2000

1
2
22
18
21
46
3
15
23
25
42
50
20
45
13
17
38
5
48
32
30
24
11
36
41
31
16
8
37
26
4
39
40
47
19
7
34
27
14
51
9
43
49
35
29
10
28
44
6
12
33

Με σημειώνονται οι περιοχές ηου εμφανίζονται
στην υψηλή κατηγορία και για τα τρία έτη.
*

Μετά από συνδυασμό μιας μεΙ
στατιστικής ανάλυσης δεδομένων και
της πολυκριτήριας ανάλυσης προέκυψαν τα τελικά α π ο τ^ σ μ α τα τα οποία
ταξινομούν τους νομούς της Ελλάδος
σε 3 κατηγορίες εγκληματικότητας,
Θ
την υψηλή, την μεσαία και την χαμηλή.
Τα αποτελέσματα που επιτεύχθη-
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Η μελείη-καταγραφή αποτελεί το
πρώτο πεδίο ανάλυσης της εγκληματι
κότητας στην Ελλάδα. Έδειξε με επι
στημονικό τρόπο (χρησιμοποιήθηκε
συνδυαστικά μια στατιστική μέθοδος
ανάλυσης δεδομένων και μια πολυκριτήρια μέθοδος) ποιοι νομοί της χώρας
βρίσκονται στην υψηλή ζώνη της ε
γκληματικότητας και για τους οποίους
πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα
πρόληψης. Έδειξε επίσης ποιοι νομοί
μέσα σε ένα χρονικό διάστημα τριών K\RA Ρ,
ετών πέρασαν από τη ζώνη μ εσ α ία ςj jQ S
γκληματικοτητας στη ς,ωνή υψηλής
και ίσως πρέπει να εξηγηθούν τα αίτια
αυτής της δυσμενούς εξέλιξης (για πα
ράδειγμα, ο νομός Χανίων πέρασε το
3 *Θ Ι
2000 στην υψηλή ζώνη εγκληματικό
τητας και στο γεγονός αυτό συντέλεσε
η αύξηση των ληστειών, κλοπών αυ
τοκίνητων, δικυκλων, Κ.τ,λ,). Η μελ
λοντική έρευνα στο τομέα πρόληψης
της εγκληματικότητας είναι να μελε
τηθούν και άλλες μορφές της και να
κατασκευαστεί ένα αυτοματοποιημένο
σύστημα καταγραφής και ταξινόμη
σης των νομών-περιοχών της χώρας
που ανά πάσα στιγμή θα τροφοδοτεί
ται με νέα στοιχεία για την εγκληματι
κότητα και θα καταγράφει αυτόματα
τις ζιμνε^ αψηλής, μεσαίας'και χαμη
λής εγκληματικότητας. Ένα τέτοιο σύ
στημα θα παράσχει σημαντική βοή
ΑΤΗ
θεια στην ηγεσία τσυ Υπουργείου Δη®
μοσίας Τάξεως και της
στυνομιας, τοσο ως πληρι
:ίο για την καταγραφή και τον έ.! Μ
'χο της εγκληματικότητας σε δια
χρονικό επίπεδο, όσο και ως ένα σύ
στημα υποστήριξης της διαδικασίας
j
λήψης κρίσιμων αποφάσεων σχετικών
με τα μέτρα και τις πολιτικές που α- 3O p O S
παιτούνται προκεψένου να προληφθεί
και να αντιμετωπισθεί η εγκληματικόJ
τητα στην Ελλάδα!θΛ&*® q qk OS Ο IQ & A

η

z
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ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το

δίΟΙΚείν απαιτεί φα

ντασία και συγχρόνως ικα
νότητα ν’ αντιλαμβάνεται
κανείς την πραγματικότητα.
Η αναλογία της συνθέσεως
των δύο τούτων στοιχείων
είναι

λεΠΤΟΤάΤΓ| εργασία,

στην οποία υπεισέρχεται
η ιδιοσυγκρασία,
η εκπαίδευση αλλ’ επίσης
και το

απρόβλεπτο.

του Αστυνόμου Α'

Ιωάννη ΧΑΛΚΙΑ
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οιες εικόνες συνθέτουν την
καθημερινότητα ενός Διοι
κητή αστυνομικής Υπηρε
σίας; Θέματα πολιτών γενι
κώς (τάξη - ασφάλεια τροχαία), ενημέρωση - συνεργασία με
τους Προϊσταμένους του, εντολές - εποπτεία - διοικητική μέριμνα.
Βάζοντας στο στόχαστρο του ενδια
φέροντος το Διοικητή και ταξιδεύο
ντας πλάι στα γεγονότα, έχει κανείς
την αίσθηση ότι, τελευταία, οι καταγ
γελίες σε βάρος Διοικητών ολοένα και
πληθαίνουν και το σοβαρότερο ότι αποδεικνύονται αληθινές.
Ο μέσος πολίτης, που ζει καθημερι
νά μέσα σ’ ένα βομβαρδισμό πληρο
φοριών από διάφορα κέντρα, άλλοτε
αντιπαρέρχεται τη μια ή την άλλη εί
δηση, άλλοτε, όμως, δεν μπορεί ούτε
να προσδιορίσει τι είναι αυτό που αι
σθάνεται. Φόβο, αγανάκτηση, τάση
για διαμαρτυρία ή μήπως να συγκρο
τήσει την οργή του και να μείνει στην
ηρεμία του αδιαφορώντας.
Σε άλλες πάλι περιπτώσεις και στα
πλαίσια της ιεραρχικής εποπτείας, επι
θεώρησης και ελέγχου, καταγράφο
νται κάποια προβλήματα στη διοίκη
ση, τα οποία, αν και ευτυχώς λίγα, εί
ναι ικανά να κηλιδώσουν την καλή ει
κόνα της Αστυνομίας.
Προκύπτει, συνεπώς, λόγος να ανα
φερθούν ορισμένα θέματα στις βασι

Π

κές τους διαστάσεις και να μπουν τα
πράγματα στη θέση τους, απλά, κάθε
τα και σε τίτλους, όπως λένε στη δη
μοσιογραφική γλώσσα.

Κοίση π ΠοόΒλπυα:
Δεν χωρεί αμφιβολία ότι, όταν λέμε
“κρίση” γενικώς, εννοούμε κάποια αρ
ρυθμία και ανωμαλία, που πρέπει να
οφείλεται οπωσδήποτε σε κάποια έλ
λειψη, δηλαδή κάποιο κενό.
Διότι, βέβαια, μόνο όπου δημιουργείται κενό και παρουσιάζεται έλλει
ψη, εκεί κλονίζεται η ισορροπία και
προκύπτει κρίση.
Θα συνειδητοποιήσουμε το θεμε
λιώδες πρόβλημα που ως ρίζα, τροφο
δοτεί όλες τις δυσλειτουργίες στην εκ
πλήρωση του καθήκοντος κάθε “κρί
κου” - Υπηρεσίας της αλυσιδωτής ιε
ραρχίας στην Αστυνομία, μόνο αν επι
κεντρώσουμε την προσοχή μας στην
ανάλυση δύο όρων και εννοιών: Ευ
θύνη και Διοίκηση.

Ευθύνη
Διαβάζουμε και μιλούμε συχνά για
τον “υπεύθυνο”, τον “ανεύθυνο” ή τον
“ευθυνόφοβο” Αξιωματικό - Διοικητή
μιας Υπηρεσίας, κρίνοντάς τον από τις
πράξεις ή τις παραλείψεις του.

Ο Διοικητής έχει, λέμε, την ευθύνη
και άρα (πρέπει να) επιδιώκει την απο
δοτική λειτουργία της Υπηρεσίας του,
συνδυάζοντας γνώση, πείρα, θάρρος,
πρωτοβουλία, συγκριτική σκέψη. Το
“κουμάντο” ανήκει σ’ αυτόν. Όμως,
διερωτηθήκαμε τι σημαίνει, πρωτογενώς, η λέξη “ευθύνη”.
Προέρχεται από την “ευθεία”, δηλα
δή το ορθό, το δίκαιο, το αληθινό. Ά
ρα ευθύνη είναι το αίσθημα οφειλής
προς την ευθεία. Δηλώνει την ευθυ
γράμμιση και προσαρμογή στη νομική
υποχρέωση, που στη μετονομασία της
προβάλλεται ως υπηρεσιακό καθήκον,
όπως τελικά αυτό προσδιορίζεται από
τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από
τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, τους
κανονισμούς του Σώματος και τις δια
ταγές της Υπηρεσίας, καθώς και από
την εν γένει εντός και εκτός της Υπη
ρεσίας διαγωγή.
Κακώς, λοιπόν, ή τουλάχιστον αδοκίμως χρησιμοποιείται η λέξη “υπευ
θυνότητα” με την έννοια-ιδιότητα “ό
σοι εκφράζονται και γενικά συμπεριφέρονται με αίσθημα ευθύνης”, αντί
του ορθού “αίσθημα ευθύνης” που, ως
αυθύπαρκτη η έκφραση, είναι πλήρης
έννοιας.
Η έννοια της “ευθύνης” κάθε Διοικητού, ανεξαρτήτως βαθμού και η “α
πόδοση ευθυνών” δεν πρέπει να καθο
ρίζονται στενά μόνο από το νομικό
πλαίσιο, αν δηλαδή τηρήθηκε ή όχι
στη συγκεκριμένη στιγμή άσκησης
διοίκησης, αλλά και από τις εν γένει
συνθήκες που προσδιορίζονται από

Η διοίκηση και ο
χρόνος της διοίκησης
δεν είναι μια απλή
λειτουργία, ούτε
τυπική και ανούσια
συμμετοχή στα δρώμε
να μιας Υπηρεσίας.
Είναι το “Βήμα
προσφοράς” προς
τον Πολίτη.
τον κοινωνικό περίγυρο και τον αντί
κτυπο που είχε μια ενέργειά του, την
ευαισθησία και την εγρήγορση που επεδείχθησαν, το βαθμό της αμέλειας
αλλά και την ένταση του δόλου.
Ό,τι έγινε, όχι από υποκειμενισμό
και ιδιοτέλεια, δηλαδή σαθρά δεδομέ
να, δεν μπορεί να στιγματίσουν το
Διοικητή, επειδή δεν επιτεύχθηκε ο
σκοπός.
Αναντίρρητα, διαπιστώνει κανείς ό
τι η καλή διοίκηση επηρεάζει την εικό
να της Αστυνομίας, αφού αυτή αντα
νακλάται από τους πολίτες όχι μόνο α
πό τη συμπεριφορά του ιδίου του Διοι
κητή, αλλά κυρίως των υφισταμένων
του.

Διοίκηση
Στον όρο Διοίκηση, στην Αστυνομί
α, που ταυτίζεται με το φυσικό πρόσω
πο τον Αξιωματικό Διοικητή μιας Υ

πηρεσίας, περιλαμβάνεται η διεύθυν
ση του προσωπικού, η λήψη αποφάσε
ων και η μετατροπή των αποφάσεων
αυτών σε κατευθυντήριες διαταγές και
οδηγίες για την εκτέλεση των καθηκό
ντων και τον καθορισμό της ακολου
θητέας κάθε φορά τακτικής για υλο
ποίηση των αντικειμενικών σκοπών
(Δημ. Μητρόπουλος: Δημόσιες Σχέ
σεις Αστυνομίας και κοινού, Εκδ. Β'
1996).
Όταν, κάποτε, από περιέργεια ρώτη
σα ανώτατο Αξιωματικό, γιατί σκέ
πτονταν πριν υπογράψει κάποιες ση
μαντικές διαταγές, πήρα την απάντηση
“...δεν μπορείς να ξέρεις τι ενδέχεται
να συμβεί”.
Με την απάντηση αυτή προστίθεται,
κατά τη γνώμη μου, μια άλλη σημαντι
κή παράμετρος στον όρο διοίκηση. Η
πρόβλεψη.
Αν το εννοιολογικό περιεχόμενο της
διοίκησης είναι γνωστό σε όλους τους
Αξιωματικούς, αντίθετα ουδείς γνωρί
ζει πόσοι από τους Αξιωματικούς που
ασκούν διοίκηση κατά την ιεραρχική
δομή του Σώματος, έχουν υπόψη τους
τη θεμελιώδη έννοια που “οίκοθεν” έ
χει ο όρος “οίκος” στη διοίκηση, την
οικονομία, την οικολογία.
Αν αναλογισθούμε ότι του Διοικητή
ή του Διευθυντή (οι όροι χρησιμο
ποιούνται ευρύτατα ανάλογα με τις Υ
πηρεσίες) πρώτιστη υποχρέωση είναι
κατ’ αρχήν (δανείζομαι εδώ τις από
ψεις του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας
Στυλιανού - Ελευθεροτυπία 12-112000), [...να “εξ-οικειωθεί” ο ίδιος με
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τα δεδομένα του “οίκου” που του ανα
τέθηκε να διευθετήσει και να “διευθύ
νει” για να μπορεί κατόπιν να εξοι
κειώσει ανάλογα και τους “συγκατοίκους”], δηλαδή τους συναδέλφους του
(υφισταμένους-συνεργάτες), τότε τα
πολλά και ποικίλα καθή κοντά του γί
νονται πιο ρεαλιστικά, άρα πιο συγκε
κριμένα.
Η διοίκηση και ο χρόνος της διοίκη
σης δεν είναι μια απλή λειτουργία, ού
τε τυπική και ανούσια συμμετοχή στα
δρώμενα μιας Υπηρεσίας. Είναι το
“Βήμα προσφοράς” προς τον Πολίτη.
Ο κάθε Διοικητής κρίνεται από την
παρεχόμενη ποιότητα της υπηρεσίας
προς τους πολίτες, οι οποίοι τον σχο
λιάζουν, σύμφωνα, βεβαίως, με τις α
παιτήσεις τους, τη δική τους κουλτού
ρα και μέσα από την υποκειμενική ερ
μηνεία σε αντικειμενικές αξίες.
Το “τιμόνι” της Υπηρεσίας πρέπει
να το χειρίζεται σωστά και μάλιστα
στις δύσκολες στιγμές. Το διοικείν α
παιτεί φαντασία και συγχρόνως ικανό
τητα ν ’ αντιλαμβάνεται κανείς την
πραγματικότητα. Η αναλογία της συνθέσεως των δύο τούτων στοιχείων εί
ναι λεπτοτάτη εργασία, στην οποία υ
πεισέρχεται η ιδιοσυγκρασία, η εκπαί
δευση αλλ’ επίσης και το απρόβλεπτο.

Δηυοκοατία και “ π ρ ώ κ κ ”
Ο Διοικητής, ο κύριος της Υπηρεσί
ας, ο “πρώτος”, πρέπει να είναι και να
φαίνεται συνεπής, ακέραιος, εργατι
κός, ευφυής, ακριβοδίκαιος, κοινωνι

Εκεί, (άλλωστε, που αναδεικνύεται η
προσωπικότητα του Διοικητή είναι
κατ’ εξοχήν οι δύσκολες ώρες και στη
διοίκηση δεν είναι λίγες. Τότε αυτός
λειτουργεί ως “αλεξικέραυνο”.

Δηίΐοω ιλικ και
οδιαυωισΟπτητος.
flgoavovTcc α ονητικικ εικόνας:

κά ευαίσθητος και φυσικά δημιουργι
κός. Δηλαδή, ιδιότητες που συνθέτουν
το μωσαϊκό της καλής διοίκησης. Αλ
λιώς, φέροντας μόνο τον τίτλο του
Διοικητή, δεν θα απείχε πολύ από το
“Ωραίος πίνακας χωρίς περιεχόμενο”.
Οι Αγγλοσάξονες, λαός ιστορικής
θαλασσοκρατορίας, για να δώσουν έμ
φαση στην ευθύνη και την αξία του
“πρώτου”, δήλωναν πάντα: “ One
ship, one C aptain”, απολύτως προ
σαρμοσμένο τόσο στη συνεχή αστά
θεια του υγρού στοιχείου, όσο και στο
αποφασιστικό χέρι που χρειάζεται το
πηδάλιο.
Η έννοια της Δημοκρατίας ουδόλως
καταργεί τον πρώτο. Αντιθέτως, μάλι
στα, τον προϋποθέτει ως ουσιώδη πα
ράγοντα και εγγυητή της Δημοκρατί
ας, αρκεί ο ίδιος να έχει (και οφείλει)
συνείδηση ότι πρέπει να παραμείνει α
μετακίνητα ο “ομφάλιος λώρος” και η
συνισταμένη του συνόλου που προΐσταται και διοικεί.

Η φιλοδοξία του Διοικητή να είναι
πάντα “δημοφιλής” και “αδιαμφισβή
τητος” πράγμα που ανομολόγητα τον
αναγκάζει να φορτώνει τις ευθύνες
του, για λανθασμένους χειρισμούς ή
απρόβλεπτα αποτελέσματα υπηρεσια
κών ενεργειών, σε άλλους, είναι, εξ ο
ρισμού, στοιχεία απαγορευτικά για
την έννοια του Διοικητή.
Οφείλει, αφενός να επικαλείται τους
επαΐοντες και εχέφρονες και να συνερ
γάζεται με όσους έχουν σωστές από
ψεις και ιδέες-λύσεις για τη δύσκολη
στιγμή, αφετέρου να τιμωρεί όσους α
διαφορούν, μεροληπτούν ή αποκόπτονται από τη συλλογική προσπάθεια.
Ο Διοικητής δεν δικαιούται να τρέ
φει αυταπάτες και να ελπίζει πως, διοι
κώντας μια Υπηρεσία, θα μείνει πάντα
άτρωτος και δημοφιλής, γιατί τούτο εξαρτάται, εκτός από τους χειρισμούς
του και από ατυχείς συγκυρίες.
Η αμφισβήτηση και κάποιες φορές η
δίωξη είναι πληρωμή φόρου της διοί
κησης, γίνονται όμως παρελθόν και ίσως-ίσως ξεχνιούνται όταν έλθει η δι
καίωση. Άλλωστε, ο καθένας έχει “δι
καίωμα στο σφάλμα”.
Η τιμή και η υπόληψη κερδίζονται ή
χάνονται με τη ζωή και τη δράση του
καθενός στον τομέα ευθύνης του.

Επι£ιίτηση
ΕΙ ασίγητη προσπάθεια για συνεχή
βελτίωση, πρέπει να αποτελεί μέλημα
κάθε Διοικητή, αφού, ως γνωστόν, ο
“εχθρός” του καλού είναι το καλύτερο.
Γιατί η διοίκηση είναι και Αιτία και
Πυρήνας και Στόχος και Σκοπός και
πολλά άλλα...
Ο Γκαίτε, αναφερόμενος στην ανά
γκη για συνεχή βελτίωση, πριν από δύ
ο αιώνες είχε πει: “Πάντα ψηλότερα
να ανεβαίνουμε, πάντα μακρύτερα να
κοιτάζουμε”.
□
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Δικαστικής Συνεργασίας
Η πρωτοβουλία για την ίδρυση της Eurojust
αποδίδεται στη Γερμανία και στη Γαλλία, οι
Υπουργοί Δικαιοσύνης των οποίων υπέβαλαν
κοινή πρόταση στη συνάντηση του Συμβουλί
ου της 16/17 Σεπτεμβρίου 19991, στο πλαίσιο
των άρθρων 29 και 31 της Συνθήκης του Αμ
στερνταμ που προβλέπουν τη λήψη μέτρων
για τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας
των κρατών - μελών. Στην πορεία των συζη
τήσεων, η πρωτοβουλία αυτή βρήκε την άμε
ση υποστήριξη της Πορτογαλίας, Σουηδίας
και Βελγίου, οι μόνιμες αντιπροσωπείες των
οποίων παρουσίασαν τον Ιούλιοτου περασμέ
νου έτους κοινές προτάσεις2 για τη σύσταση
μιας Προσωρινής Μονάδας Δικαστικής Συ
νεργασίας και της μελλοντικής Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Δικαστικής Συνεργασίας
(Eurojust)^T^ 14 Δεκεμβρίου 2000 το Συμ
βούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερι
κών Υποθέσεων αποφάσισε3 τη σύσταση και
λειτουργία της Προσωρινής Μονάδας Δικα
στικής Συνεργασίας (Provisional judicial
του Αστυνόμου Α'
Ευάγγελου ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ*
Αστυνομική Επιθεώρηση - Μάρτιος/Απρίλιος 2001

Cooreration Unit), η οποία άρχισε να λειτουρ
γεί από την 1η Μαρτίου τρέχοντος έτους.
Πρόκειται, πράγματι, για ένα σημαντικό βήμα
προόδου στον τομέα της δικαστικής συνερ
γασίας που πραγματοποιείται μετά από μα
κροχρόνιες διαβουλεύσεις των κρατών - με
λών. Κατ’ ουσίαν, η σύσταση της Προσωρινής
Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας αποτελεί
το πρώτο στάδιο για την ίδρυση μιας ουσια
στικής Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Δικαστικής
Συνεργασίας, όπως συμφωνήθηκε στη σύνο
δο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου4
στο Tampete της Φιλανδίας τον Οκτώβριο
του 1999.
Ποιες είναι, λοιπόν, οι συνέπειες και οι προσ
δοκίες του νέου αυτού εγχειρήματος στο
πλαίσιο του τρίτου πυλώνα της Συνθήκης,
που διέπεται αποκλειστικά από την αρχή της
διακυβερνητικής συνεργασίας και κατά πόσο
είναι εφικτή η σύσταση και λειτουργία μιας
ενιαίας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Δικαστικής
Συνεργασίας;

Η Προσωρινή Μονάδα
Δικαστικής Συνεργασίας
Καταρχήν, δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι απαιτείται η βελτίωση και ενίσχυ
ση της δικαστικής συνεργασίας μέσα
σε μία ενιαία Ευρώπη, όπου πρόσωπα,
αγαθά και υπηρεσίες διακινούνται ε
λεύθερα και. δυστυχίας, μαζί με αυτά
και το οργανωμένο έγκλημα. 11 από
φαση του Συμβουλίου που τελικά ελήφΟη για την ίδρυση της ΓΙρσωρινής
Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας εί
ναι μάλλον λιτή και περιορίζεται στον
καθορισμό των στόχων και του τρόπου
λειτουργίας της. Εκτιμάται, μάλιστα,
ότι οι στόχοι που τίθενται, παρά τη
σπουδαιότητά τους, δεν αποτελούν
καινοτομίες στο χώρο της δικαστικής
συνεργασίας αφού, κατά κύριο λόγο,
αναφέρονται σε έννοιες γενικότερου
περιεχομένου, στα πλαίσια της βελτί
ωσης της συνεργασίας των κρατών μελών και του συντονισμού των ενερ
γειών τους στη διεξαγόμενες έρευνες.
Συγκεκριμένα, ο κύριος στόχος της
Προσωρινής Μονάδας Δικαστικής Συ
νεργασίας είναι η βελτίωση της συνερ
γασίας μεταξύ των αρμοδίων εθνικών
αρχών σχετικά με έρευνες και ποινικές
διώξεις για σοβαρά εγκλήματα ,που α
φορούν δύο ή περισσότερες χώρες μέλη, λαμβάνοντας υπόψη κάθε αίτη
μα, που προέρχονται από αρμόδια αρ
χή κράτους - μέλους, καθώς και κάθε
πληροφορία που παρέχεται από αρμό
διο όργανο σύμφωνα με τις διατάξεις
των Συνθηκών της Ένωσης.5
Σε ό,τι αφορά τώρα τη λειτουργία
της Μονάδας πρέπει να υπογραμμί
σουμε ότι ο σχεδιασμός της στηρίζεται
στο θεσμό του Αξιωματικού Συνδέ
σμου και στο συντονισμό των ενερ
γειών της, μέσα από ένα κεντρικό ση
μείο διαβούλευσης και δράσης. Πρό
κειται για δύο στοιχεία που έχουν ήδη
δοκιμασθεί στο χώρο της διεθνούς συ
νεργασίας και τα πρώτα αποτελέσμα
τα θεωρούνται θετικά. Κλασσικό πα
ράδειγμα, άλλωστε, μιας τέτοιας μορ
φής διεθνούς συνεργασίας, αποτελεί
σήμερα η λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Αστυνομικής Υπηρεσίας (Europol).
Ειδικότερα, η λειτουργία της Προσω
ρινής Μονάδας Δικαστικής Συνεργα
σίας εστιάζεται στ’ ακόλουθα σημεία:6
• Κάθε κράτος - μέλος αποστά στη

Μονάδα προσωπικό (εισαγγελέα, δι
καστή ή αστυνομικό υπάλληλο) ανά
λογα με τις δομές και το νομικό πλαί
σιο της ποινικής δικαιοσύνης κάθε
χώρας,
Το εν λόγω προσωπικό συνεισφέ
ρει και συνεργάζεται για το συντονι
σμό και τη διευκόλυνση της δικαστι
κής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, σε θέματα που αφορούν την έ
ρευνα και ποινική δίωξη σοβαρής ε
γκληματικότητας.
Τα μέλη της Μονάδας, εντός του
πλαισίου των καθηκόντων τους, μπο
ρούν να οργανώσουν αποστολές σε
κράτος - μέλος οι αρχές του οποίου διε
ξάγουν συγκεκριμένη έρευνα ή ποινική
δίωξη καθώς και να προσφέρουν υποστήριξη και συντονισμό των προσπα
θειών σε επιχειρήσεις κοινών ομάδων
έρευνας (joint intestigative teams)7
• Τέλος, η “έδρα” της Μονάδας εί
ναι η Γενική Γραμματεία του Συμβου
λίου στις Βρυξέλλες, με την υποδομή
και την υποστήριξη της οποίας πραγ
ματοποιούνται οι συναντήσεις των εκ
προσώπων των κρατών - μελών.
Έχοντας, λοιπόν, υπόψη τις παραπά
νω αρμοδιότητες και τον τρόπο λει
τουργίας της Προσωρινής Μονάδας,
θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι
πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα
που πρέπει να οδηγήσει στη σύσταση
μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Δικαστικής Συνεργασίας, με νομική ο
ντότητα και συγκεκριμένη αρμοδιότητάς. Άλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο 5
της απόφασης του Συμβουλίου για την
ίδρυση της Προσωρινής Μονάδας Δι
καστικής Συνεργασίας, αυτή παύει να
υφίσταται από τη στιγμή που θα ιδρυ
θεί και θα λειτουργήσει η Eurojust.
Μάλιστα, η εμπειρία που τα κράτη μέλη θα αποκομίσουν από τη λειτουρ
γία της προσωρινής Μονάδας, θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τον τελι
κό σχεδιασμό της Eurojust, κάτι που
πρέπει να γίνει πριν το τέλος του 2001.
Μένει, λοιπόν, να δούμε το βαθμό λει
τουργικότητας και αποτελεσματικότητας της Προσωρινής Μονάδας Δικα
στικής Συνεργασίας, γεγονός που, επί
του παρόντος τουλάχιστον, αντανακλά
θετικές προοπτικές και υψηλού επιπέ
δου προσδοκίες στους κύκλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης®. Στην πορεία
της, η νεοσυσταθείσα αυτή υπηρεσία

πρέπει, μεταξύ άλλων, ν ' αποδείξει
την ευελιξία της κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων της, καθότι οφείλει
να συνεργαστεί στενά κυρίως με την
Ευρωπαϊκή
Α συ νομική Υπηρεσία
(Europol) και τον Οργανισμό Καταπο
λέμησης της Απάτης (OLAF). Ιδιαίτε
ρα χρήσιμο εργαλείο, πάντως, στη δια
σφάλιση της αποτελεσματικής επικοι
νωνίας των μελών της Μονάδας, θα εί
ναι το ήδη υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Δι
καστικό Δίκτυο," ένα δίκτυο επικοινω
νίας μεταξύ καθορισμένων σημείων ε
παφών για θέματα δικαστικής συνερ
γασίας των κρατών - μελών. Τα αποτε
λέσματα λειτουργίας αυτού του δικτύ
ου, πρέπει να σημειωθεί, ότι είναι ι
διαίτερα ενθαρρυντικά και αναμένεται
περαιτέρω βελτίωσή τους.

Η ίίελλοντική
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Δικαστικής Συνεονποίαο
Ας δούμε όμως ποια θα είναι η μορ
φή της μελλοντικής Europol, η οποία
φιλοδοξεί να είναι έτοιμη αρχές του ε
πόμενου έτους, με βάση, όπως προαναφέραμε, τα αποτελέσματα της λει
τουργίας της ήδη συσταθείσας Προ
σωρινής Μονάδας Δικαστικής Συνερ
γασίας. Τρία είναι τα βασικά στοιχεία
που θα διαμορφώσουν την Europol:
δομή, αρμοδιότητες και καθήκοντα.
Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία αυτά
μπορεί, εκ πρώτης όψεως, να εκλαμ
βάνονται ως απολύτως εφικτά, οι δυ
σκολίες στην πραγματικότητα είναι τε
ράστιες.
Όσον αφορά τη δομή, κοινή είναι η
διαπίστωση ότι η Europol θα αποτελεί,
πρώτα απ’ όλα, αυτοτελή νομική ο
ντότητα, πλην όμως παραμένει το ε
ρώτημα εάν η σύστασή της θα γίνει με
απόφαση του Συμβουλίου ή με την κα
τάρτιση της απαραίτητης Σύμβασης,
όπως στην περίπτωση της Europol, η
οποία βέβαια θα πρέπει να υπογραφεί
και επικυρωθεί από τα κοινοβούλια
των κρατών - μελών. Σε μια προσπά
θεια παροχής και διασαφήνισης των α
ναγκαίων εννοιών για τη σύσταση της
Eurojust, οι χώρες Πορτογαλία, Γαλλία, Σουηδία και Βέλγιο παρουσίασαν
κοινή πρόταση 10 η οποία αποσκοπεί
στο να δώσει κάποιες συγκεκριμένες
κατευθύνσεις για την επίτευξη του τε-
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λικού σκοπού. Οι ίδιες επίσης χώρες
έχουν παρουσιάσει από κοινού Σχέδιο
Απόφασης" για τη σύσταση της Eurojust, σύμφωνα με το οποίο η νέα αυτή
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία θα διευθύνεται
από ένα Πρόεδρο και δυο Αντιπροέ
δρους που θα διορίζονται από το Συμ
βούλιο με θητεία τεσσάρων ετών. Τα
κράτη - μέλη, σύμφωνα με το ίδιο Σχέ
διο Απόφασης, θα αποσπούν στην έ
δρα της Eurojust ένα ή περισσότερους
εκπροσώπους (που φέρουν την ιδιότη
τα τον δικαστή, εισαγγελέως ή αξιω
ματικού της Αστυνομίας,
εφόσον στην αρμοδιότη
τα της Αστυνομίας περι
λαμβάνονται καθήκοντα
συναφή με τα καθήκοντα
και τις αρμοδιότητες της
Eurojust) οι οποίοι θα υ
πάγονται στο εθνικό δί
καιο του κράτους - μέ
λους και θα έχουν ως κύ
ρια αποστολή την ανταλ
λαγή πληροφοριών αλλά
και το συντονισμό των
κοινών επιχειρήσεων της
Eurojust. Κατ’ ουσίαν, οι
εκπρόσωποι των κρατών
- μελών θα είναι οι αξιω
ματικοί σύνδεσμοι μετα
ξύ των εθνικών τους αρ
χών και της Eurojust. Πέ
ραν όμως αυτής της κα
τηγορίας προσωπικού, η
Eurojust θα χρειασθεί να
στρατολογήσει τους δι
κούς της υπαλλήλους, τα
δικά της στελέχη, αφού
στην πραγματικότητα θα αποτελεί αυ
τοτελή οργανισμό με δική της νομική
προσωπικότητα. Και, βέβαια, αυτή η
ξεχωριστή νομική οντότητα, οδηγεί α
ναγκαστικά στο μείζον πρόβλημα του
ελέγχου των δραστηριοτήτων της
Eurojust, πέρα από την καθημερινή
διοίκηση του προσωπικού της, καθώς
και στο βαθμό εμπλοκής της Επιτρο
πής αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου στις διαδικασίες ελέγχου.
Το θέμα των αρμοδιοτήτων της
Eurojust αποτελεί, επίσης, ένα ιδιαίτε
ρα σύνθετο πρόβλημα που πρέπει να
επιλύσουν τα κράτη - μέλη. Το ερώτη
μα που, κατά κύριο λόγο, προβάλλει
στην προκειμένη περίπτωση σχετίζε
ται με την οριοθέτηση ή μη των αρμο
διοτήτων. Με άλλα λόγια, τα κράτη -
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μέλη πρέπει να αποφασίσουν αν η
Eurojust θα καλύπτει με τις δραστη
ριότητες της οποιοδήποτε έγκλημα ή
θα ασχολείται με ένα συγκεκριμένο α
ριθμό σοβαρών εγκλημάτων, που εν
δεχομένως να αντανακλούν τις προτε
ραιότητες των κρατών - μελών. Για
παράδειγμα, μια τέτοια περίπτωση εί
ναι η Europol η αρμοδιότητα της οποί
ας είναι περιορισμένη σύμφωνα με τις
ανάγκες και τις προτεραιότητες των
κρατών - μελών στην καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος. Οι

πρώτες, πάντως, εκτιμήσεις δείχνουν
ότι η Eurojust θα έχει ένα συγκεκριμέ
νο κύκλο αρμοδιοτήτων που κατά ένα
μεγάλο βαθμό θα ταυτίζεται με τις αρ
μοδιότητες της Europol και της Ευρω
παϊκής Υπηρεσίας για την καταπολέ
μηση της Απάτης (OLAF) υπηρεσίες
με τις οποίες της Eurojust θα συνεργα
στεί στενά ,αφού πρόκειται για επίτευ
ξη στόχων κοινών για όλα τα κράτη μέλη.
Τέλος, τα καθήκοντα της ενιαίας Ευ
ρωπαϊκής υπηρεσίας σε θέματα δικα
στικής συνεργασίας, δεν μπορεί παρά
να είναι προσαρμοσμένα στο (περιορι
στικό) πλαίσιο του Τρίτου Πυλώνα
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Έ 
νωση. Κατά συνέπεια, τα καθήκοντα
της Eurojust θα εξαντλούνται σε ένα

ρόλο συντονιστικό των ανακρίσεων
και ποινικών διώξεων, μέσα στον κύ
κλο των αρμοδιοτήτων της φυσικά,
καθώς και σε ένα ρόλο διαμεσολάβησης και απλούστευσης των διαδικα
σιών για την εκτέλεση δικαστικών αι
τημάτων μεταξύ των κρατών - μελών.
Τα κράτη - μέλη εξακολουθούν και με
τη νέα Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Έ 
νωση να ασκούν τον απόλυτο έλεγχο
σε θέματα δικαστικής και Αστυνομι
κής συνεργασίας, σύμφωνα με το εθνι
κό τους δίκαιο χωρίς καμία απολύτως
παραχώρηση της εθνικής
τους κυριαρχίας σε αυτούς
τους τομείς. Κατά συνέ
πεια, η Eurojust δεν μπορεί
παρά να έχει μόνο ένα ρό
λο συμβουλευτικό, συντο
νιστικό και επικουρικό
προς τις δικαστικές υπηρε
σίες των κρατών - μελών,
χωρίς καμία απολύτως ε
κτελεστική αρμοδιότητα.
Αυτό, όμως, που έχει ιδιαί
τερη σπουδαιότητα είναι
το γεγονός ότι η Eurojust
θα δημιουργήσει μια βάση
δεδομένων η οποία θα τρο
φοδοτείται από τις αρμό
διες υπηρεσίες των κρατών
- μελών. Η κοινή αυτή βά
ση δεδομένων θα αποτελείται χρήσιμο εργαλείο στην
άμεση και έγκαιρη ανταλ
λαγή πληροφοριών μεταξύ
των κρατών - μελών, πλην
όμως η δημιουργία της και
τη σωστή λειτουργία της
είναι ένα μια επίσης ιδιαίτερα δύσκολη
υπόθεση αφού συνδέεται και με το ε
ξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα του σεβα
σμού και της προστασίας των ατομι
κών δικαιωμάτων. Ως προς αυτή την ά
ποψη, υπάρχουν εύλογα ερωτηματικά
εάν το πλαίσιο μιας απόφασης του
Συμβουλίου θα είναι το κατάλληλο νο
μικό περίβλημα για τον έλεγχο, ανταλ
λαγής και προστασία προσωπικών δε
δομένων, έναντι ενός πλαισίου που θα
προβλέπονται από τις διατάξεις μιας
σύμβασης για τη σύσταση της Euro
just. Τέλος, αναφύεται επιτακτικά το
ζήτημα της έδρας της νέας αυτής Ευ
ρωπαϊκής Υπηρεσίας, ζήτημα εξόχως
πολιτικό αφού η τελική απόφαση θα
ληφθεί σε επίπεδο Συμβουλίου.

βαθμό, ανάπτυξη της δικαστικής συ
νεργασίας. Μπορεί τα κράτη - μέλη να
μην παραχωρούν, προς το παρόν, κα
μία πτυχή της ανεξαρτησίας και της
κυριαρχίας τους στο χειρισμό των θε
μάτων αστυνομικής και δικαστικής
συνεργασίας, υπάρχουν όμως πάντοτε
περιθώρια βελτίωσης και εξεύρεσης
νέων, σύγχρονων και αποδοτικών με
θόδων επικοινωνίας, συντονισμού, υ
ποστήριξης ενεργειών και ανταλλαγής
πληροφοριών, για την αποτελεσματι
κότερη καταπολέμηση του οργανωμέ
νου εγκλήματος. Σε αυτό το πλαίσιο
συλλογιστικής, η Eurojust ανοίγει και
νούργιες προοπτικές στην ενίσχυση
της μέχρι σήμερα δικαστικής συνεργα
σίας των κρατών - μελών, αλλά και
προσφοράς στην εύρυθμη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας.
□

θέματα τη ς 29 Μαΐου 2000, Επίσημη Εφη
μερίδα C197, 12/07/2000. Το άρθρο 13 τη ς
Σύμβασης προβλέπει τη σύσταση και τον
τρόπο λειτουργίας κοινών ομάδων έρευνας.
8. Σ ε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στις
15 Μ αρτίου 2001, στις Βρυξέλλες, ανακοι
νώθηκε ότι η Προσωρινή Μ ονάδας δικα στι
κής Συνεργασίας έχει ήδη ασχοληθεί επιτυχώ ς μ ε 15 περιπτώσεις, που αφορούσαν ναρ
κωτικά και εμπόριο ανθρώπων, παρά το γε
γονός ότι άρχισε να λειτουργεί μόλις την 1η
Μ αρτίου 2001. Βλ. δημοσίευμα τη ς εφημερί
δας European Report, 21/03/2001.
9. Κοινή Δράση (Joint Action) του Σ υμ
βουλίου 98/428/JHA τη ς 29 Ιουνίου 1998, Ε
πίσημη Εφημερίδα L 191, ο7/07/1998.
10. Έ γγραφο Συμβουλίου E U R O JU ST
1/CATS 21 7384/00, 28 Μ αρτίου 2000. Προ
σανατολισμοί για την Eurojust.
11. Έγγραφο Συμβουλίου EU RO JU ST 8,
10357/00, 20 Ιουλίου 2000. Πρωτοβουλ,ία
Πορτογαλίας, Γαλλίας, Σουηδίας και Βελγί
ου για τη σύσταση τη ς Eurojust.
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Συυπέοαοιιατα & Διαπιστώσεις
Εν συμπεράσματι, η σύσταση μιας
Ευρωπαϊκής υπηρεσίας για θέματα δι
καστικής συνεργασίας, έστω και υπό
μια μορφή περιορισμένων αρμοδιοτή
των και καθηκόντων, θα συμβάλει θε
τικά και θα δώσει μια νέα ώθηση στη
μέχρι σήμερα δικαστική συνεργασία
των χωρών - μελών της Ένωσης. Εκτιμάται, μάλιστα, ότι το βήμα αυτό θα έ
πρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρό
νια, έτσι ώστε η υπηρεσία δικαστικής
συνεργασίας να είναι ήδη έτοιμη και
να λειτουργεί πλήρως. Η εκτίμηση αυ
τή συνίσταται στο γεγονός ότι η αστυ
νομική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει σημειώσει μεγαλύτερη
πρόοδο έναντι της δικαστικής συνερ
γασίας. Οι συζητήσεις για την ανα
γκαιότητα ενός Ευρωπαϊκού κοινού
Εισαγγελικού λειτουργού έχουν ήδη
αρχίσει και οι πρώτες δαιπιστώσεις εί
ναι ήδη θετικές παρά τις υφιστάμενες
διαφορές των νομοθετικών πλαισίων
των κρατών-μελών.
Η αποτελεσματική όμως καταπολέ
μηση του οργανωμένου εγκλήματος
δεν απαιτεί μόνο την ανάπτυξη και εν
δυνάμωση της αστυνομικής συνεργα
σίας, χωρίς παράλληλη και στον ίδιο

1. Βλέπε έγγραφο του Συμβουλίου CATS
7, 5700/1/00 R E V 1, 22/02/2000, Explorato
* Ο Α σ τυνόμος A ’ Ε υά γγελος Σ τεργιούry theughts concerning Eurojust, σ ελ 2,
λ.ης, είναι Α ρ Κοινωνιολ.ογίας και Υπεύθυ
παρ. 1.3, καθώς και τη Γερμανική πρόταση
νος Δ ημ οσίω ν Σ χέσεω ν τ η ς Europol.
στο έγγραφο E U R O JU ST 2/CATS 40,
8777/00, 25/05/2000.
2. Οι προτάσεις αυτές
περιλαμβάνονται λεπτομε
ρώ ς στα έγγραφα του Σ υμ
βουλίου E U R O JU ST 6,
10355/00, 13 Ιουλίου 2000.
Επιτέλους,
3. Council Decision o f
κάτι που έλειπ ε από τα βόρεια προάστια!
14 Decenber 2000 selling
up a Provisional judicial
Cooreration Unit, Επίσημη
Εφημερίδα L 324, 21-122000.
4. Παράγραφος 46 των
συμπερασμάτω ν τη ς συνό
δου κορυφής του Ευρω πα
Οπλα
ϊκού Συμβουλίου: “to rein
Σφαίρες
force the fig h t against seri
Α ξε σ ο υ ό ρ Ανταλλακτικό
ous organised crime, the
European C ouncil has
Αλεξίσφαιρα
agreed that a Unit (Euro
γιλέκα
just) shold be set up com
posed o f national prosecu
tors, megistrates, or police
officers o f equiralent com
petence, detached fro m
each Member State accord
ing to its legal system
5. Άρθρο 2 τη ς Απόφα
σης του Συμβουλίου, ο.π.,
σημ.1
6. Άρθρο 3 τη ς Απόφα
σης του Συμβουλίου, ο.π.,
σημ. 1.
7. Σύμβαση τη ς Ευρω
παϊκής Έ νω σης για αμοι
βαία βοήθεια σε ποινικά

Ολα μας τα είδη
μ έχρι 2 Α δ ό σ εις
& με ταχυδρομική αντικαταβολή
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ο ι
ν ω ν ιο 
λογικά, πο
λιτικά αλλά και
λειτουργικά η αστυ
νομία τείνει να θεωρείται ως φορέας
του επίσημου κοινωνικού ελέγχου. Εί
κριναι επιφορτισμένη, δε, με την κατα
μένες ιστορικές, πο
στολή και την πρόληψη του εγκλήμα
λιτικές, οικονομικές συνθήκες. Σε ε
τος καθώς επίσης την τήρηση της κοι
λάχιστο επίπεδο, οι παραπάνω δυναμι
νωνικής ειρήνης και τάξης (Λαμπροκές διαδικασίες που βρίσκονται σε ά
πούλου, 1999:273).
μεση συνάρτηση με την εκδήλωση της
Οι έννοιες όμως του εγκλήματος,
εκάστοτε πολιτειακής-κυβερνητικής
της εγκληματικότητας, της καταστο
βούλησης αποκρυσταλλώνονται σε
λής και της πρόληψής όσο και η έν
νομοθετήματα και πολιτικές τις οποίες
νοια της κοινωνικής ειρήνης και τάξης
η αστυνομία καλείται να εφαρμόσει
είναι έννοιες έντονα κοινωνικές και
συχνά χωρίς δυνατότητα ή επιθυμία ε
πολιτικές (βλ. ενδεικτικά: Black,
πιλογής και αμφισβήτησης (Fielding,
1989, Abadinsky, 1988, Cain, 1986,
1991:11.)
Kairys, 1990). To έγκλημα, λοιπόν,
Με δεδομένη τη σύνδεση του ρόλου
που καλείται να πατάξει ή να προλάβει
της αστυνομίας με την πολιτική εξου
η αστυνομία καθώς και η κοινωνική
σία, η τελευταία, χρησιμοποίησε την
ειρήνη και τάξη που καλείται να τηρή
αστυνομική καταστολή εναντίον κοι
σει αποτελούν κοινωνικά φαινόμενα,
νωνικών κινημάτων, πολιτικών δι
δυναμικά οριζόμενα κάτω από συγκεκαιωμάτων, επιλεγμένων κοινωνικών
ομάδων, νομιμότητας πολιτευμάτων.
Στο βαθμό λοιπόν που η αστυνομική
Βασιλικής ΠΕΤΟΥΣΗ
καταστολή συνδέθηκε με πρακτικές
Διδαοκουσας Τμήματος
αμφίβολης, αμφισβητούμενης, ελλι
Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου
πούς ή ανύπαρκτης νομιμότητας, η
Κρήτης.

Κ
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κοινή
γνώμη στά
θηκε αρνητικά α
πέναντι στην αστυνομία
και το ρόλο της. Επιπλέον, σε συνάρ
τηση με τις εκάστοτε πολιτικές βουλή
σεις που έδωσαν πολιτικό στίγμα στην
αστυνομική καταστολή η ίδια η αστυ
νομία μέσα από τις στάσεις και τις
πρακτικές της ηγεσίας και των στελε
χών της συχνά συνέβαλε στην επίταση
της αρνητικής στάσης των πολιτών α
πέναντι της (Fielding, 1991:156.) Η
Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση στην
παραπάνω τάση δεδομένου ότι η α
στυνομική καταστολή λειτούργησε
πολιτικά σε ιστορικές περιόδους αμφι
σβητούμενης νομιμότητας.
Κοινωνιολογικές έρευνες των τε
λευταίων χρόνων, όμως, δείχνουν μια
φθίνουσα αμφισβήτηση της πολιτικής
διάστασης του ρόλου της αστυνομίας.
FI όποια αμφισβήτηση των πολιτών
προς την αστυνομία τείνει να συνδέε
ται με ζητήματα αποτελεσματικότητας
στην πάταξη του εγκλήματος, περι
πτώσεις διαφθοράς, χρήσης αντιδεο-

...Σε γενικές γραμμές θα
ντολογικών μεθόδων κλπ. Με άλλα
λόγια παρόλο που εξακολουθούν να υ
πάρχουν σημεία αμφισβήτησης του
ρόλου της αστυνομίας, η αμφισβήτη
ση αυτή τείνει να εντοπίζεται σε θέμα
τα άλλα από αυτά της πολιτικής νομι
μότητας της δράσης της (Λαμπροπούλου, 1999:273).
Παρά την ύπαρξη ερευνών που δεί
χνουν μια θετική στροφή της κοινής
γνώμης προς την αστυνομία ή τουλά
χιστον ελάττωση της αμφισβήτησης
του ρόλου της, άλλες έρευνες δείχνουν
ότι ο ρόλος της αστυνομίας εξακολου
θεί να αμφισβητείται από μέλη κοινω
νικών ομάδων με χαμηλό κοινωνικο
οικονομικό και εκπαιδευτικό επίπεδο,
μέλη “περιθωριακών” ομάδων, μέλη
ομάδων που εκδηλώνουν μη-συμβατική συμπεριφορά και γενικά μέλη ομά
δων κοινωνικά αποκλεισμένων (Giddens, 1998:233).
Σε γενικές γραμμές θα μπορούσε να
υποστηριχτεί ότι τόσο η ατομική στά
ση πολιτών όσο και η συλλογική στά
ση κοινωνικών ομάδων απέναντι στην
αστυνομία, τείνει να εξαρτάται από ι
στορικές μνήμες (θετικές ή αρνητικές)
ατόμων και ομάδων καθώς και τη θέ
ση των ατόμων και των ομάδων στις
κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές ιε
ραρχήσεις που υφίστανται σε κάθε
κοινωνική οργάνωση.
Με δεδομένα ότι:
1) η εκτίμηση των πολιτών για την
αστυνομία και το ρόλο της εξαρτάται
από τις ιστορικές μνήμες και τις προ
σωπικές εμπειρίες
2 ) ότι στην Ελλάδα μπορούμε να ε
ντοπίσουμε αρκετές ιστορικές περιό
δους στις οποίες η αστυνομία διαδρα
μάτισε, κατ’ ελάχιστο, αμφισβητούμε
νο πολιτικό ρόλο και
3) υπήρξαν και υπάρχουν κοινωνι
κές ομάδες που είναι αντικείμενο αρ
νητικών διακρίσεων λόγω συγκεκρι
μένων χαρακτηριστικών τους ή λόγω
εκδήλωσης μη-συμβατικής συμπερι
φοράς, στην παρούσα έρευνα, εξέτασα
κατά πόσο ιστορικές μνήμες και προ
σωπικές εμπειρίες μιας κοινωνικής ο
μάδας όπως οι νέοι, οι οποίοι παραδο
σιακά εκδηλώνουν λιγότερο συμβατι
κή συμπεριφορά, συνδέονται με τις α
πόψεις τους για την αστυνομία.
Η έρευνα έγινε με βάση ερωτηματο
λόγιο το οποίο διανεμήθηκε σε φοιτη-

μπορούσε να υποστηριχτεί
ότι τόσο η ατομική στάση
πολιτών όσο και η συλλο
γική στάση κοινωνικών ο
μάδων απέναντι στην α
στυνομία, τείνει να εξαρ-

ιστορικές
μνήμες

τάται από

τές και φοιτήτριες. Οι ερωτήσεις αφο
ρούσαν τα εξής:
1) κοινωνικά χαρακτηριστικά κάθε
ερωτώμενου/ερωτώμενης
2) ερωτήσεις “εμπειρίας σύλλη
ψης”: ερωτήσεις δηλαδή που σχετιζό
ταν με το κατά πόσο οι ίδιοι ή άτομα
του άμεσου συγγενικού ή φιλικού πε
ριβάλλοντος τους είχαν συλληφθεί για
πολιτικά εγκλήματα, κοινά εγκλήματα
ή αν είχαν “φασαρίες” με την αστυνο
μία (π.χ. συλλήψεις για τροχαίες παρα
βάσεις, αθλητικά γεγονότα, πορείες
και γενικότερα παραβάσεις που συνή
θως διαπράττονται από νεαρά άτομα).
3) ερωτήσεις “ιστορικής μνήμης”:
ερωτήσεις δηλαδή στις οποίες οι ερωτώμενοι/ερωτώμενες έπρεπε να περιγράψουν συγκεκριμένες ιστορικές πε
ριόδους (π.χ. εμφύλιος, δικτατορία,
Πολυτεχνείο)
4 ) ερωτήσεις που αφορούσαν την α
στυνομία.
Είναι αλήθεια ότι το δείγμα έτσι ό
πως διαμορφώθηκε δεν μπορεί να θε
ωρηθεί ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό
στο βαθμό που σε αυτό συμπεριελήφθησαν μόνο φοιτητές και φοιτήτριες
συγκεκριμένου πανεπιστημιακού Τμή
ματος και χωρίς μεγάλες διαφορές
στην ηλικία. Πάντως ακόμη και με
τους περιορισμούς που επιβάλλονται
από την προκαταρτική εξέταση του
συγκεκριμένου θέματος, τα αποτελέ
σματα αυτής της πρώτης ερευνητικής
προσέγγισης εξακολουθούν να είναι
ενδιαφέροντα και κυρίως να δίνουν το
έναυσμα για έρευνα ευρείας κλίμακας
που θα απευθύνεται σε πολλές και διά
φορες κοινωνικές ομάδες προκειμένου
τα ζητήματα του τέθηκαν να ερευνηθούν σε βάθος και να μπορούν να χρη

σιμοποιηθούν για τη χάραξη πολιτι
κών που να αφορούν την προσέγγιση
πολιτών και αστυνομίας.

Πεοινοαωιί δεινυαπκ
Το δείγμα της μελέτης αποτελούσαν
φοιτητές και φοιτήτριες συγκεκριμέ
νου πανεπιστημιακού τμήματος. Η
πλειοψηφία των ερωτηθέντων φοιτού
σε στο 2ο έτος ενώ ο μέσος όρος ηλι
κίας του δείγματος ήταν 21 έτη. Η
πλειοψηφία αυτών που απάντησαν ή
ταν γυναίκες και έτειναν να θεωρούν
ότι οι οικογένειες τους είναι μεσοαστι
κές με κάποια οικονομική άνεση. Η
συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέ
ντων δήλωσε ότι δεν ανήκε ποτέ σε
κανένα πολιτικό κόμμα ή παρεμφερές
πολιτικό σχήμα.

Eunsioicc oOAAniDnc
Ως εμπειρίες σύλληψης θεωρήθη
καν οποιεσδήποτε συλλήψεις ατόμων
του άμεσου συγγενικού ή φιλικού πε
ριβάλλοντος των ερωτηθέντων. Οι
συλλήψεις μπορούσαν να αφορούν
πολιτικά εγκλήματα, κοινά εγκλήματα
ή “φασαρίες” με την αστυνομία.
Πολιτικά εγκλήματα

Περίπου 7% των ερωτηθέντων είχαν
στο άμεσο συγγενικό ή φιλικό τους πε
ριβάλλον κάποιον άνθρωπο που φυλα
κίστηκε ή εξορίστηκε για πολιτικούς
λόγους. Τα περιστατικά που συνδέο
νταν με συλλήψεις για πολιτικά εγκλή
ματα έτειναν να είναι παρόμοια σε ό
λες τις περιπτώσεις. Στην πλειοψηφία
τους, τις συλλήψεις αυτές ακολούθησε
εξορία. Οι ερωτηθέντες έτειναν να
μην αξιολογούν τη συμπεριφορά των
αστυνομικών στις συλλήψεις για πολι
τικά εγκλήματα αλλά μάλλον να αμφι
σβητούν και να ελέγχουν την όλη νο
μιμότητα της δίωξης πολιτικών φρο
νημάτων.
Κοινό εγκλήματα

Ένα ποσοστό 13% περίπου του δείγ
ματος είχε στο στενό συγγενικό ή φιλι
κό τους περιβάλλον άτομα που συνελήφθησαν για κοινά εγκλήματα. Από
τις περιπτώσεις αυτές, μια αφορούσε
σύλληψη για συνεργία σε τρομοκρατι
κές ενέργειες και μια αφορούσε αν
θρωποκτονία. Οι άλλες περιπτώσεις
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αφορούσαν κυρίως οικονομικές και αγορανομικές παραβάσεις. Η συμπερι
φορά των αστυνομικών στις συλλή
ψεις παραβατών κοινών εγκλημάτων
έτεινε να αξιολογείται από τους ερωτηθέντες ως τυπική και επαγγελματι
κή.
“Φασαρίες” με την αστυνομία
Οι μισοί περίπου από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι είχαν φίλους ή γνω
στούς που σε διάφορες περιπτώσεις εί
χαν “φασαρίες” με την αστυνομία. Οι
“φασαρίες” έτειναν να αφορούν τρο
χαίες κυρίως παραβάσεις, όπως οδήγηση χωρίς κράνος, χωρίς δίπλωμα
(49%). Μια άλλη κατηγορία από ‘φα
σαρίες’ αφορούσε συλλήψεις κατά τη
διάρκεια πορείας ή μετά από ποδο
σφαιρικούς αγώνες. Στις μισές από τις
παραπάνω περιπτώσεις οι ερωτηθέντες περιέγραψαν με ιδιαίτερα αρνητι
κά χαρακτηριστικά τη συμπεριφορά
των αστυνομικών απέναντι στους συλληφθέντες φίλους και γνωστούς. Η
αρνητική συμπεριφορά συνδεόταν κυ
ρίως με συλλήψεις μετά από πορείες.
Στις άλλες μισές περιπτώσεις θεώρη
σαν ότι οι αστυνομικοί έκαναν τη δου
λειά τους και φέρθηκαν “εντάξει”
στους συλληφθέντες φίλους.
Με βάση το γεγονός ότι η συμπερι
φορά των αστυνομικών έτεινε να αξιο
λογείται περισσότερο αρνητικά στις
περιπτώσεις εκείνες που η σύλληψη έ
γινε μετά από πορείες καθώς και το γε
γονός ότι στις περιπτώσεις συλλήψεων
για κοινά εγκλήματα οι ερωτηθέντες έ
τειναν να αναφέρουν τυπική συμπερι
φορά των αστυνομικών θα μπορούσε
να υποστηριχθεί ότι σε κάποιο βαθμό
η θετική ή αρνητική αξιολόγηση της
αστυνομικής συμπεριφοράς μπορεί να
συνδέεται με το είδος της παραβατικής
συμπεριφοράς. Είναι δυνατόν δηλαδή
στις περιπτώσεις εκείνες που η σύλλη
ψη είναι αποτέλεσμα διάπραξης κοι
νού εγκλήματος, οπότε και η νομιμο
ποιητική βάση της σύλληψης είναι α
διαμφισβήτητη, οι πολίτες να τείνουν
να αποδέχονται περισσότερο τη συ
μπεριφορά των αστυνομικών. Στις πε
ριπτώσεις όμως εκείνες όπου η νομι
μοποιητική βάση της σύλληψης μπο
ρεί να αμφισβητηθεί (όχι νομικά αλλά
μάλλον δεοντολογικά ή πολιτικά) ό
πως στις περίπτωση συλλήψεων μετά
από πορείες για παράδειγμα, η συμπε
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ριφορά των αστυνομικών τείνει να αμ
φισβητείται εντονότερα. Οπωσδήποτε,
ο παράγοντας που πρέπει να συνυπο
λογιστεί εδώ είναι τα πραγματικά πε
ριστατικά της αστυνομικής συμπερι
φοράς και ο βαθμός στον οποίο αυτή
διαφοροποιείται απέναντι στους δρά
στες συγκεκριμένων αδικημάτων.

I ptooiksc uvnucc
Για να ελέγξω τις ιστορικές μνήμες
ζήτησα από τους φοιτητές και τις φοι
τήτριες του δείγματος να αξιολογή
σουν τρεις ιστορικές περιόδους αρνη
τικά φορτισμένες (εμφύλιος, δικτατο
ρία, Πολυτεχνείο). Επικουρικά, ζήτη
σα από τους φοιτητές και τις φοιτή
τριες την ερμηνεία των εκφράσεων
“δήλωση μετάνοιας,” “παρακολούθη
ση πολιτών” και την ερμηνεία της λέ
ξης “χαφιές.”
Στην ερώτηση για τον εμφύλιο απά
ντησαν λίγο παραπάνω από τους μισούς. Από αυτούς ένας στους δύο
χρησιμοποίησε φορτισμένες ιδεολογι
κά και νοηματικά εκφράσεις όπως “δι
χόνοια,” “αδελφός σκότωνε αδελφό”
κλπ. Οι άλλοι μισοί χρησιμοποίησαν
λιγότερο φορτισμένες, σχεδόν ουδέτε
ρες εκφράσεις για να περιγράφουν τη
συγκεκριμένη ιστορική περίοδο όπως:
“εκανε κακό στη χώρα” “καλό θα ήταν
να μην είχε συμβεί”.
Πάνω από το 75% των ερωτηθέντων
εξέφρασαν γνώμη για την περίοδο της
δικτατορίας. Οι χαρακτηρισμοί που
χρησιμοποίησαν ήταν περισσότερο
φορτισμένοι όπως “απολυταρχική” “υ
ποταγή στην πολιτική εξουσία” “τυ
ραννική”. Οι απαντήσεις έτειναν να
προτείνουν ως βασικό αρνητικό χαρα
κτηριστικό της περιόδου τον περιορι
σμό των ατομικών ελευθεριών. Μι
κρός αριθμός των ερωτηθέντων απά
ντησε ότι παρά τον περιοριστικό και
καταπιεστικό τρόπο διοίκησης της χώ
ρας η περίοδος της δικτατορίας είχε
θετικές οικονομικές συνέπειες.
Η ερώτηση για το Πολυτεχνείο απα
ντήθηκε από όλους τους φοιτητές και
τις φοιτήτριες του δείγματος. Οι απα
ντήσεις έτειναν να κινούνται σε παρό
μοια πλαίσια και οι φοιτητές που έλα
βαν μέρος στην εξέγερση του Πολυτε
χνείου να χαρακτηρίζονται “ήρωες”
και “επαναστάτες με ιδανικά”.

Η πολιτική διάσταση της έκφρασης
“δήλωση μετάνοιας” δεν φάνηκε να α
ναγνωρίζεται από τους φοιτητές και
τις φοιτήτριες μια και μόνο το 7% α
πάντησε ότι αφορά αλλαγή πολιτικών
πεποιθήσεων ενώ σε μια μόνο απάντη
ση αναφέρθηκε η πολιτική τοποθέτη
ση όσον κυρίως υπέγραφαν “δηλώσεις
μετάνοιας”. Για τη συντριπτική πλειοψηφία η συγκεκριμένη έκφραση συν
δέθηκε με την εκδήλωση μεταμέλειας
μετά από εγκληματική πράξη.
Η πολιτική διάσταση της έννοιας
της λέξης “χαφιές” αναγνωρίστηκε α
πό όλους όσοι απάντησαν ενώ η έκ
φραση “παρακολούθηση πολιτών” έ
τεινε να συνδέεται με ηλεκτρονική κα
ταγραφή και αρχειοθέτηση στοιχείων
που αφορούν την προσωπική, καθημε
ρινή ζωή πολιτών.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι τουλάχιστον
οι φοιτητές και φοιτήτριες του δείγμα
τος τείνουν να έχουν πιο έντονες ιστο
ρικές μνήμες από πιο πρόσφατα ιστο
ρικά και πολιτικά γεγονότα. Στο βαθ
μό που οι ιστορικές μνήμες μπορούν
να επηρεάσουν την άποψη των πολι
τών για την αστυνομία και στην έκτα
ση που η πιο πρόσφατη πολιτική ιστο
ρία της Ελλάδα χαρακτηρίζεται από
μεγαλύτερη ομαλότητα και νομιμότη
τα είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι
άτομα νεαρής ηλικίας τείνουν να έ
χουν λιγότερο αρνητική εικόνα για την
αστυνομία από την εικόνα που πιθα
νόν να είχαν άτομα της ίδιας ηλικίας
σε άλλες εποχές ή άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας'. Αυτή η διαπίστωση μπορεί
να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη για το σχε
δίασμά και την υλοποίηση προγραμ
μάτων προσέγγισης αστυνομίας-πολιτών.

Αποίιη νιο την αστυνουία
Η καταγραφή των απόψεων των
φοιτητών και φοιτητριών του δείγμα
τος για την αστυνομία κινήθηκε σε δύ
ο άξονες: α) το έργο της αστυνομίας β)
τη συμπεριφορά των αστυνομικών.
Το έργο της αστυνομίας
Στην ερώτηση για το ποιο είναι, κα
τά τη γνώμη τους, το έργο της αστυνο
μίας οι φοιτητές και φοιτήτριες απά
ντησαν ότι έργο της αστυνομίας είναι2:
I.
διατήρηση της κοινωνικής τάξης
και ασφάλειας

2. ανάπτυξη αίσθησης ασφάλειας
στην πολίτη
3. πρόληψη εγκλήματος
4. πάταξη εγκλήματος
5. διασφάλιση συνόρων
6. διασφάλιση τάξης κατά τη διάρ
κεια αθλητικών εκδηλώσεων
7. φρούρηση αεροδρομίων
8. φύλαξη αθλητικών χώρων
9. έκδοση πιστοποιητικών
10. προστασία υψηλών προσώπων
11. φύλαξη κτιρίων
Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αστυνομίας συνδέθηκε από
τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του
δείγματος κυρίως με την αύξηση τους
αισθήματος ασφάλειας των πολιτών5.
Έτσι, σε αντίστοιχη ερώτηση οι φοιτη
τές και φοιτήτριες του δείγματος απά
ντησαν ότι για την αξιολόγηση της α
στυνομικής αποτελεσματικότητας θα
χρησιμοποιούσαν ως κριτήρια:
1. την αύξηση αισθήματος ασφά
λειας του πολίτη (67,8%)
2. τη μείωση του αριθμού των ε
γκλημάτων που αναφέρονται στην α
στυνομία (21,4%)
3. την αύξηση συλλήψεων (17,8%)
4. τις προσαγωγές υπόπτων
(10,71%)
5. την αύξηση αριθμού δικαστικών
καταδικών (3,5%)
Σε συνάρτηση με τα κριτήρια απο
τελεσματικότητας του αστυνομικού
έργου βρίσκονται οι προτάσεις των
φοιτητών και φοιτητριών του δείγμα
τος για τους τρόπους με τους οποίους
θεωρούν ότι μπορεί να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα. Για την αύξηση
λοιπόν της αστυνομικής αποτελεσμα
τικότητας προτείνουν τα εξής:
• επαγγελματισμός των αστυνομι
κών (καλύτερη εκπαίδευση, ψυχραι
μότερη αντιμετώπιση πολιτών) (69%)
• αντιμετώπιση
της
ανεργίας
(28,57%)
• αυστηρότερη επιτήρηση (π.χ. αύ
ξηση περιπολιών) (21, 4%)
• αυστηρότερη αντεγκληματική πο
λιτική (21,4%)
• αυστηρός έλεγχος εισόδου και ε
ξόδου των μεταναστών (17,85%)
• αύξηση του μορφωτικού επιπέδου
των πολιτών (17,85%)
• δημιουργία ειδικών δυνάμεων για
την καταστολή μη συμβατικών εγκλη
μάτων (17,85%)

Σύμφωνα με τα αποτελέ
σματα της έρευνας φαίνε
ται ότι το βασικό έργο της
αστυνομίας, έτσι όπως το
αντιλαμβάνονται οι φοιτη
τές και φοιτήτριες του
δείγματος, είναι η διατή
ρηση της κοινωνικής τά
ξης και ασφάλειας και η α
νάπτυξη αισθήματος α
σφάλειας στους πολίτες.
• αύξηση του αριθμού των αστυνο
μικών (10,71%)
• νομιμοποίηση των μεταναστών
(3,57%)
• απέλαση όλων των μεταναστών
(3,57%)
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
έρευνας λοιπόν, φαίνεται ότι το βασι
κό έργο της αστυνομίας, έτσι όπως το
αντιλαμβάνονται οι φοιτητές και φοι
τήτριες του δείγματος, είναι η διατή
ρηση της κοινωνικής τάξης και ασφά
λειας και η ανάπτυξη αισθήματος α
σφάλειας στους πολίτες. Θα μπορού
σε εδώ να υποστηρίξει κανείς ότι δε
δομένων των πολιτικών και κοινωνι
κών συνθηκών (κατ’ ελάχιστο: ύπαρ
ξη και λειτουργία αντιπροσωπευτικής
δημοκρατίας) τα νεαρά άτομα του
δείγματος όχι μόνο δεν αμφισβητούν
τη σύννομη δράση της αστυνομίας αλ
λά και επιθυμούν να είναι αρωγός στη
διατήρηση της νομιμότητας. Σε μεγά
λο βαθμό βέβαια, όπως φαίνεται και α
πό τις αντίστοιχες απαντήσεις, η δια
τήρηση της κοινωνικής τάξης και α
σφάλειας σχετίζεται με την πάταξη
του εγκλήματος που θεωρείται επίσης
έργο της αστυνομίας.
Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του αστυνομικού έργου οι φοιτη
τές και φοιτήτριες του δείγματος τεί
νουν να θεωρούν ότι το ζητούμενο εί
ναι η αύξηση του αισθήματος ασφά
λειας των πολιτών. Σύμφωνα με τις α
παντήσεις τους, ο σημαντικότερος πα
ράγοντες που θα βοηθήσει στην ανά
πτυξη αισθήματος ασφάλειας είναι η
αύξηση του επαγγελματισμού της α
στυνομίας4. Ταυτόχρονα, όπως φαίνε
ται και από άλλες ερωτήσεις, οι φοιτη
τές και φοιτήτριες του δείγματος θεω

ρούν ότι η προσπάθεια για αύξηση της
αστυνομικής
αποτελεσματικότητα
πρέπει να γίνει σε διάφορα επίπεδα και
με τη συνεργασία πολιτικών, κοινωνι
κών και επιστημονικών παραγόντων.

Συυπεοιφοοά
των ορτυνουικών
Χαρακτηρίζοντας τη στάση των α
στυνομικών απέναντι σε πολίτες που
δεν κατηγορούνται για καμιά παράβα
ση, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θεω
ρούν ότι η στάση των αστυνομικών εί
ναι:
❖ “δημοσιοϋπαλληλική” (31%)
❖ μάλλον υπεροπτική (24%)
❖ αδιάφορη (13%)
❖ επαγγελματική (13%)
❖ καθόλου φιλική (6,8%)
❖ αντιδεοντολογική, φιλική, εξυπη
ρετική, ψύχραιμη (3,4%)
Όσον αφορά το επιθυμητό, οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν
οι σχέσεις αστυνομικών πολιτών να εί
ναι:
1. σχέσεις φιλικές, εξυπηρέτησης
(51,7%)
2. ευγένειας και καλής διάθεσης
(34,48%)
3. ασφάλειας και προστασίας
( 20,68%)

4. επαγγελματικές (6,8%)
5. αδιάφθορες (3,4%)
Το 85% των ερωτηθέντων θεωρούν
ότι η συμπεριφορά των αστυνομικών
δεν είναι ομοιογενής και εξαρτάται α
πό την κοινωνική επιφάνεια και θέση
του ατόμου με το οποίο έρχονται σε ε
παφή. Έτσι, “επιφανείς πολίτες,” βου
λευτές και πλούσιοι αντιμετωπίζονται
θετικά, ενώ αλλοδαποί και μετανάστες
εν γένει (Αλβανοί ειδικότερα) τυγχά
νουν άσχημης συμπεριφοράς. Εξίσου
άσχημη συμπεριφορά εκδηλώνουν οι
αστυνομικοί, σύμφωνα με τους φοιτη
τές και φοιτήτριες, απέναντι σε ανήλι
κους, σε “μαλλιάδες” και φτωχούς, σε
ομοφυλόφιλους και πόρνες. Κάτω α
πό αυτό το πρίσμα σχεδόν οι μισοί α
πό τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι αν
για κάποιο λόγο έπρεπε να εμφανι
στούν σε ένα αστυνομικό τμήμα θα
πρόσεχαν την εμφάνισή τους ενώ οι
άλλοι μισοί θα πρόσεχαν τον τρόπο ο
μιλίας τους. Είναι ενδιαφέρον εδώ να
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σημειωθεί ότι έρευνες έχουν δείξει
πως η εμφάνιση και ο τρόπος συμπερι
φοράς των πολιτών παίζουν καθορι
στικό ρόλο στη συμπεριφορά των α
στυνομικών απέναντι τους αλλά και
στον τρόπο με τον οποίο οι αστυνομι
κοί αντιμετωπίζουν τα αιτήματα, πα
ράπονα κλπ που υποβάλλουν οι πολί
τες. Έτσι, άτομα με συμβατική εμφά
νιση και συγκρατημένη, προσεκτική
συμπεριφορά όχι μόνο αντιμετωπίζο
νται ευγενέστερα από τους αστυνομι
κούς αλλά και έχουν μεγαλύτερες πι
θανότητες να βρουν θετική ανταπό
κριση σε ζητήματα που τους αφορούν
(Nader και Shugart, 1980).
Η ένστολη εμφάνιση των αστυνομι
κών δεν φαίνεται να δημιουργεί αρνη
τικές αντιδράσεις στους φοιτητές και
φοιτήτριες του δείγματος. Έτσι, οι πε
ρισσότεροι δήλωσαν ότι η θέα ενός α
στυνομικού με στολή ή δεν τους προκαλεί κανένα ιδιαίτερο αίσθημα (θετι
κό ή αρνητικό), (“ο άνθρωπος κάνει τη
δουλειά του”) (50%) ή απλά αδιαφο
ρούν (21%). Σε ποσοστό 18% του
δείγματος η θέα ενός αστυνομικού με
στολή προκαλεί το αίσθημα της ασφά
λειας. Στη θέα ενός αστυνομικού με
στολή μόνο ένα 10% του δείγματος έ
νιωσε φόβο ή αποστροφή. Ενδιαφέρον
αποτελεί το γεγονός ότι για κανέναν
στο δείγμα η θέα ενός αστυνομικού με
στολή δεν προκαλεί εχθρότητα ή κα
χυποψία ως προς τις προθέσεις του.
Έτσι, λοιπόν, η ένστολη εμφάνιση α
ντιμετωπίζεται ως “εργαλείο” που συνάδει με την εργασία των αστυνομι
κών. Αυτό επιβεβαιώνεται περαιτέρω,
από το γεγονός ότι σε αντίστοιχη ερώ
τηση για το πώς φαντάζονται τον α
στυνομικό η πλειοψηφία απάντησε ότι
φαντάζονται τον αστυνομικό άνδρα
30-40 ετών, καλογυμνασμένο, ευπα
ρουσίαστο και ένστολο.
Ως γενική αποτίμηση των αποτελε
σμάτων της έρευνας και παρά τον προκαταρτικό χαρακτήρα της θα μπορού
σε να υποστηριχθεί ότι τουλάχιστον
σε ότι αφορά το συγκεκριμένο δείγμα,
ιστορικές μνήμες αρνητικές για την α
στυνομία μάλλον υποχωρούν και ταυ
τόχρονα μειώνεται η αμφισβήτηση ως
προς τη νομιμοποίηση του έργου της.
Τα νεαρά άτομα του δείγματος φαίνε
ται να δέχονται πως το έργο της αστυ
νομίας έχει να κάνει κυρίως με την α-
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Πς γενική αποτίμηση των
αποτελεσμάτων της έρευ
νας, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι τουλάχιστον
σε ότι αφορά το συγκεκρι
μένο δείγμα, ιστορικές
μνήμες αρνητικές για την
αστυνομία μάλλον υποχω
ρούν και ταυτόχρονα
μειώνεται η αμφισβήτηση
ως προς τη νομιμοποίηση
του έργου της.
σφάλεια των πολιτών. Επιπλέον, τεί
νουν να επιθυμούν αστυνομικούς οι ο
ποίοι δεν θα είναι εξουσιαστικοί και α
διάφοροι αλλά φιλικοί και συνεργάσιμοι με τους πολίτες και θα ασκούν πε
ρισσότερο κοινωνικό έργο.
Στο βαθμό που η παρούσα έρευνα
βρίσκεται σε προκαταρτικό στάδιο, τα
αποτελέσματά της δεν μπορούν να θε
ωρηθούν τελικά, ούτε να γενικευθούν
στο γενικότερο πληθυσμό. Τα παρα
πάνω αποτελέσματα όμως υποδεικνύ
ουν:
1) μάλλον θετική στάση μέρους της
νεολαίας προς την αστυνομία και το
έργο της
2 ) τά σ η α μ φ ισ β ή τ η σ η ς το υ σ τρ α το -

κρατικού, κατασταλτικού χαρακτήρα
της αστυνομικής συμπεριφοράς και
3) τάση αποδοχής ενός περισσότερο
κοινωνικού μοντέλου αστυνομικής
δουλειάς
Με άλλα λόγια, υποδεικνύεται η ύ
παρξη μιας μάλλον καλής συγκυρίας
για την ανάπτυξη πρακτικών και στά
σεων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυ
ξη του απαραίτητου κλίματος εμπιστο
σύνης μεταξύ αστυνομίας και πολιτών
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέ
ες προκλήσεις ασφάλειας, και κοινωνι
κής τάξης και ειρήνης. Προκειμένου,
όμως, να αξιολογηθούν τα παραπάνω
αποτελέσματα ως προς τη βασιμότητά
τους για το γενικό πληθυσμό και ως
προς τη χρησιμότητά τους για τη χάρα
ξη αντίστοιχων πολιτικών, κρίνεται α
παραίτητη η ανάληψη ερευνητικών
προσπαθειών που θα μελετήσουν τις ι
στορικές μνήμες, τις εμπειρίες και τις
στάσεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων,
αντιπροσωπευτικών του πολυδιάστα
του της σύγχρονης ελληνικής κοινωνι
κής οργάνωσης.
□
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
' Π αρόμοιες διαπιστώσεις έχουν γίνει για
μέλη φυλετικώ ν ομάδων που υφίστανται
κοινω νικές διακρίσεις. Έτσι για παράδειγ
μα, στις ΗΠΑ άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
τείνουν να έχουν πιο αρνητική άποψη για
την αστυνομία από τα άτομα νεαρότερης η
λικίας που ανήκουν στην ίδια φυλή ή κοινω 
νικά αποκλεισμένη ομάδα (Giddens, 1998).
1 Οι κατατάσσονται ανάλογα μ ε τη συχνό
τητα επιλογής τους από τους ερωτηθέντες.
1Η αίσθηση ασφάλειας αναδεικνύεται ω ς
κεντρικό ζήτημα και σε άλλες έρευνες σχετι
κά μ ε το έγκλημα και την αστυνομία (βλ.
Πανούσης-Καρύδης, 1999)
4Αυτή η παρατήρηση φαίνεται ότι βρίσκει
σύμφωνη και την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. όπω ς
αυτή εκφράζεται στις δηλώσεις του αρχηγού
της κ. Γεω ργακόπουλου (εφημερίδα ΚΑΘΗ
ΜΕΡΙΝΗ, 25-2-2001, συνέντευξη στη Δώρα
Αντωνίου.)
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Ολοι μας γνωρίζουμε το έντονο πρόβλημα που υπάρχει από
τους διαφόρους θορύβους οι οποίοι προκαλούνται από διά
φορα κατ/τα, βιομηχανίες, εργοστάσια, δημόσια κέντρα, είτε
από θορυβώδεις εκδηλώσεις - συζητήσεις, τη χρήση ραδιοφώνου κλπ., είτε από τις εγκαταστάσεις θέρμανσης - κλιμα
τισμού ή άλλων μηχανημάτων και έχει σαν αποτέλεσμα την
διατάραξη της ησυχίας των πολιτών και την προσβολή και
βλάβη της δημόσιας υγείας αυτών. Η αστυνομική αρχή και οι
άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες καταβάλλουν μεγάλες προ
σπάθειες προς εξάλειψη του φαινομένου και την αντιμετώπι
ση του προβλήματος της ηχορύπανσης και της διατάραξης
της κοινής ησυχίας των πολιτών.
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
•

V

Διατάραξη ησυχίας
Αρθρο 417 Π. K.

Όποιος διαταράσσει δημόσια τις α
σχολίες, τις τέρψεις ή τη νυχτερινή η
συχία των κατοίκων με υπερβολικούς
κρότους που παράγονται κατά την ά
σκηση κάποιου επαγγέλματος ή που
προκαλούνται με άλλον τρόπο ή με
θορύβους διαπληκτισμούς ή με· οποιεσδήποτε άλλες πράξεις τιμωρείται
με κράτηση ή με πρόστιμο.
Σ.Σ. Η αξιόποινη εγκληματική δια
γωγή συνίσταται στη διατάραξη των
κατοίκων στις ασχολίες τους, στις τέρ
ψεις τους ή στη νυχτερινή ησυχία.
Οι τρόποι με τους οποίους επέρχεται
ή διατάραξη είναι: α) Οι υπερβολικοί
κρότοι που παράγονται από την άσκη
ση κάποιου επαγγέλματος, β) Οι υπερ
βολικοί κρότοι που προκαλούνται με
άλλο τρόπο, γ) Οι θόρυβοι, οι διαπληκτισμοί ως και άλλες πράξεις.
Παράβασις άρθρου 417 Π.Κ. υπάρ
χει όταν οι κρότοι, θόρυβοι κλπ. γίνο
νται δημοσίως ήτοι όταν η διατάραξις
προσβάλλει γενικώτερον κύκλον προ
σώπων, ουχί δε περιωρισμένον κύκλον
εν ιδιαιτέρα μετά του δράστου σχέσει
γειτονίας ή συνοικήσεως τελούντων
(ΑΠ 364/1954).
Το ανώτερο άρθρο μπορεί να εφαρ
μοστεί ολόκληρο το 24ωρο.
του Υπαστυνόμου A V :;

Ιωάννη ΓΕΩΡΓΑΛΗ
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Υγειονομική Διάταξη
Γιγ 6001/19-5-67
(ΦΕΚ 360BV2-6-67)
Δέον να λαμβάνονται μέτρα υπό των
ιδιοκτητών ή ενοικιαστών οικιών, κα
ταστημάτων, εργοστασίων, κλπ., εξουδετέρωσης των τυχόν παραγομένων
υπ’ αυτών κόνεων, αερίων, ατμών ως
και του οιουδήποτε προκαλουμένου
θορύβου, δυναμένων να προκαλέσουν
βλάβη ή ενόχλησιν των περίοικων ή ε
νοίκων ή εργαζομένων εν αυτοίς.
Σ.Σ. Ο ΑΝ 2520/40 “Περί υγειονο
μικών διατάξεων” με το άρθρο 1 παρ.
1 προβλέπει την έκδοση υγειονομικών
διατάξεων για την προστασία της δη
μόσιας υγείας. Όποιος από πρόθεση
παραβαίνει τις Υγειονομικές Διατάξεις
“τιμωρείται” με φυλάκιση μέχρι τρεις
(3) μήνες ή με χρηματική ποινή σύμ
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του
Ποινικού Κώδικα ή και με τις δύο ποι
νές. Σε περιπτώσεις υποτροπής τα πα
ραπάνω όρια των ποινών διπλασιάζο
νται. (Άρθρο 11 παρ. 10 του
Ν.2307/95/ΦΕΚ
113Α/15-6-95)”
ΠΛΗΜ-ΜΑ”.
Ως θόρυβος νοείται σύμφωνα με την
διάταξη αυτή, όπως προκύπτει από τον
εξουσιοδοτούντο νόμο, ο δυνάμενος
να βλάψει την υγεία (ψυχική) άλλου
(περίοικου κλπ.). Εκείνος ο οποίος από
πρόθεση παραβαίνει τη διάταξη αυτή
τιμωρείται σύμφωνα με τα παραπάνω.
Εάν ο θόρυβος δεν είναι τέτοιος ώ
στε να δύναται να προκαλέσει βλάβη
της υγείας άλλου, εφαρμογή δύναται

να έχει, εφόσον συντρέχουν οι όροι
της η διάταξη του άρθρου 417 ΠΚ.
Ο παθών πρέπει να δώσει κατάθεση
και αν θέλει για ενίσχυση της καταγγε
λίας του βεβαίωση γιατρού ότι κλονί
σθηκε η υγεία του από τον προκαλούμενο θόρυβο.

Αστυνομική Διάταξη
3/96 (15Β)
(Όπως τροπ/θηκε με την 3Α/98 ομοία.
(1023/2/371Α/96 απόφαση Αρχηγού
ΕΛ.ΑΣ.)

Μέτρα για την τήρηση
______ της κοινής ησυχίας______
Αρθρο 1ο
Ώρες κοινής ησυχίας.

1) Οι ώρες κοινής ησυχίας καθορί
ζονται ως εξής:
α) Κατά τη θερινή περίοδο από
15.00 έως 17.30 και από 23.00 έως
07.00.
β) Κατά τη χειμερινή περίοδο από
15.30 έως 17.30 και από 22.00 έως
07.30.
2) Ως θερινή περίοδος για την εφαρ
μογή της παρούσας, λογίζεται το χρο
νικό διάστημα από 1/4 έως 30/9 και ως
χειμερινή το χρονικό διάστημα από
1/1 10 έως 31/3.
Αρθρο 1ο
Γ εν ικές απαγορεύσεις
και υποχρεώ σεις

1)
Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας α
παγορεύονται:
α) Οι εργασίες που δημιουργούν θό
ρυβο ή με άλλο τρόπο διαταράσσουν
την ησυχία των περίοικων.
β) Τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η
χρήση μουσικών οργάνων, η λειτουρ
γία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και
τηλεοράσεων στους δρόμους, πλατείες
και δημόσιους χώρους κατοικημένων
περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήμα
τα μεταφοράς του κοινού.
γ) Η λειτουργία κάθε μουσικού ορ
γάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, μα
γνητοφώνου ή τηλεόρασης σε υψηλή
ένταση, οι φωνασκίες, οι θορυβώδης
εκδήλωση σε κατοικίες ή άλλους ιδιω
τικούς χώρους.
δ) Τα θορυβώδη παίγνια σε καφενεί
α, σφαιριστήρια ή άλλα δημόσια κέ-

Προστασία περιβάλλοντος
ντρα, καθώς και οι φωνασκίες και συ
ζητήσεις σε υψηλό τόνο των θαμώνων
των κέντρων αυτών.
ε) Τα παιγνίδια στους δρόμους, τις
πλατείες και γενικά στους κοινόχρη
στους χώρους. Ειδικότερα το ποδό
σφαιρο και άλλα παιγνίδια που προκαλούν θόρυβο και ενόχληση σε τρίτους,
απαγορεύονται στους δρόμους και
πλατείες όλες τις ώρες του 24ωρου.
στ) Οι θορυβώδεις συζητήσεις και
διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινή
των (λεωφορείων, ταξί, κλπ.), η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων σε
ή από φορτηγά αυτοκίνητα, που διαταράσσει την ησυχία των περίοικων, κα
θώς και η θορυβώδης λειτουργία της
μηχανής τροχοφόρου, το οποίο είναι
σε στάση.
ζ) Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχη
τικών οργάνων συστημάτων ασφαλεί
ας χωρίς να συντρέχει λόγος έκτακτης
ανάγκης.
2) Οι ιδιοκτήτες ή διευθυντές εργο
στασίων, εργαστηρίων, δημοσίων κέ
ντρων και λοιπών επιχειρήσεων υποχρεούνται όπως με μηχανικά ή άλλα
πρόσφορα τεχνικά μέσα (ηχομόνωση
κλπ.) περιστέλλουν στο ελάχιστο δυ
νατό όριο τον θόρυβο που προκαλείται
από τη λειτουργία αυτών. Την ίδια υ
ποχρέωση έχουν και οι ιδιοκτήτες οι
κιών, όταν από τη λειτουργία των ε
γκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματι
σμού ή άλλων μηχανημάτων προκαλείται θόρυβος, από το οποίο διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων.
3) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτα
κτης ανάγκης, που δεν επιδέχονται α
ναβολή, με ειδική αιτιολογημένη άδεια
του διοικητή του οικείου Α.Τ., μπορεί
να επιτραπεί κατά τις ώρες κοινής ησυ
χίας, η εκτέλεση εργασίας, ιδίως κοι
νής ωφέλειας, που προκαλεί θόρυβο.
Αρθρο 2ο
Απαγόρευση διαλαλήσεων
1) Απαγορεύονται όλες τις ώρες του
24ωρου, η διαλάληση από τους μικροπωλητές και άλλους υπαίθριους επαγγελματίες των ειδών που πωλούν ή του
επαγγέλματος τους, καθώς και η χρή
ση μεγαφώνων ή άλλων ηχητικών ορ
γάνων, για τον ίδιο σκοπό.
2) Απαγορεύεται στους διευθυντές
και υπαλλήλους των κατ/των και δημο
σίων γενικά κέντρων, η διαλάληση των

πωλουμένων ειδών ή των προσφερομένων υπηρεσιών από τις θύρες των
κατ/των τους η εκτός αυτών, με σκοπό
την προσέλκυση πελατών με φωνές, επικήσεις και χειρονομίες, όλες τις ώρες
λειτουργίας των κατ/των τους. Όταν
διαπράττεται παράβαση των ανωτέρω
από υπαλλήλους συνυπεύθυνοι είναι
και οι διευθυντές των επιχειρήσεων.
Αρθρο 3ο
Απαγορεύσεις σε δημόσια κέντρα
1) Απαγορεύονται στα δημόσια κέ
ντρα (καφενεία, ζαχαροπλαστεία,
μπαρ ταβέρνες κλπ.) τα τραγούδια, οι
απαγγελίες και η λειτουργία κάθε εί
δους μουσικών οργάνων, ηλεκτροφώ
νων, ραδιοφώνων, τηλεοράσεων, κλπ.
χωρίς άδεια της αρμόδιας Δημοτικής
Αρχής. Στην απαγόρευση αυτή δεν ε
μπίπτουν τα κέντρα διασκέδασης.
2) Άδεια λειτουργίας μουσικών ορ
γάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων.
Στην άδεια καθορίζεται η διάρκεια, το
είδος (πνευστά, ραδιόφωνα, μαγνητό
φωνα, κλπ.), ο αριθμός των μουσικών
οργάνων και η θέση τοποθέτησης αυ
τών. Ειδικότερα τα ηλεκτρόφωνα, τα η
χεία και οι ορχήστρες πρέπει να τοπο
θετούνται και να λειτουργούν στο βά
θος των κατ/των και σε χαμηλή ένταση.
3) Η ανωτέρω άδεια χορηγείται κατ’
αρχήν μέχρι της 22.00' ώρας τη χειμε
ρινή περίοδο και της 23.00' ώρας τη
θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστε
ρα από αίτηση των ενδιαφερομένων,
ανάλογα με το είδος των μουσικών ορ
γάνων και τη θέση του κέντρου σε
σχέση με τους γύρω κατοικη μένους
χώρους για τα κέντρα που λειτουργούν
σε ανοιχτό χώρο μέχρι της 22.00' ώ
ρας με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων.
4 ) Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις
η ένταση των μουσικών οργάνων πρέ
πει να είναι χαμηλή ανάλογα με το χώ
ρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη
ατμόσφαιρα στο κατ/μα.
5) Επιτρέπεται στα κατ/τα πωλήσεις
ειδών μουσικής η λειτουργία μουσι
κών οργάνων στο βάθος του κατ/τος
και σε χαμηλή ένταση κατά τις ώρες
λειτουργίας αυτών.
Αρθρο 4ο
Κινηματογράφοι-θέατρα
1) Απαγορεύεται η λειτουργία των

κινηματογράφων πέραν της 00.30' ώ
ρας κατά τη χειμερινή περίοδο και της
00.45' ώρας κατά τη θερινή περίοδο
για τις πόλεις Αθηνών - Πειραιώς,
Θεσ/νίκης, Πάτρα, για δε τις άλλες πό
λεις πέραν της 24.00'ώρας.
2) Οι ώρες λειτουργίας των θεάτρων
καθορίζονται από τις διατάξεις του άρ
θρου 6 του ΑΝ 446/1937 (ΦΕΚ 23)
“Περί Θεάτρων”.
3) Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται
η λειτουργία των μεγαφώνων σε έντα
ση μεγαλύτερη από εκείνη που απαιτεί
ται για την εξυπηρέτηση των θεατών.
Αρθρο 5ο
Κατοικίδια ζώα ή πτηνά
Οι κάτοχοι κατοικίδιων ζώων ή
πτηνών υποχρεούνται, όπως λαμβά
νουν κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε αυ
τά να μην διαταράσσουν με οποιονδήποτε τρόπο την ησυχία των περίοικων.
Σε περίπτωση διατάραξης της ησυχίας
των περίοικων, εφαρμόζονται οι δια
τάξεις του άρθρου 17 της ΥΙΒ/2000/95 (3438/4-5-95) Υ.Δ.
Αρθρο 6ο
Κυρώσεις
Οι παραβάτες της παρούσας διώκο
νται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 6 του
Ν. 1481/1984 (Οι παραβάτες των αστυ
νομικών διατάξεων τιμωρούνται με
κράτηση ή πρόστιμο) εφόσον από άλ
λη διάταξη δεν τιμωρούνται βαρύτερα.

Αρθρο 2 του ΠΔ 180/19-2-79
(ΦΕΚ 46Α/10-3-79)
“Περί όρων λειτουργίας καταστημά
των πωλήσεως οινοττνευματωδών πο
τών και κέντρων διασκεδάσεως όπως αντικ. από το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.Δ.
457/8-12-1990 (ΦΕΚ 175Α/14-12-90) ” .
2) Η αρχή που χορηγεί την άδεια λει
τουργίας των κέντρων διασκεδάσεως
και καταστημάτων που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρό
ντος (κατ/τα στα οποία προσφέρονται
κυρίως οινοπνευματώδη ποτά για άμε
ση εντός αυτών κατανάλωση, μπαρ και
τα όμοια προς αυτά καφενεία, καφετέριες, αναψυκτήρια, πιτσαρίες, σνακμπαρ, αίθουσες τεχνικών παιγνίων κα
θώς και μικτά κατ/τα, αν σ’ αυτά περι
λαμβάνεται ένα από τα ανωτέρω
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κατ/τα) καθώς και των λοιπών κατ/των
υγειονομικού ενδιαφέροντος στα οποί
α σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονο
μικές δ/ξεις προσφέρονται οινοπνευ
ματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών
κατανάλωση, αφαιρεί με απόφαση της
τη χορηγηθείσα άδεια και σφραγίζει το
κατ/μα για χρονικό διάστημα δέκα μέ
χρι εξήντα ημερών, εφόσον:
α) Βεβαιώθηκαν από αστυνομικούς
τρεις συνολικά παραβάσεις εντός έ
τους, των διατάξεων του άρθρου 4 του
παρόντος των διατάξεων που ισχύουν
κάθε φορά για την κοινή ησυχία, τη
λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια.
β) Εκδόθηκαν, ύστερα από μηνύσεις
ιδιωτών, τρεις (3) καταδικαστικές α
ποφάσεις για παράβαση των προηγου
μένων διατάξεων.
Σ.Σ. Η αστυνομική αρχή πρέπει να
ενημερώνει το οικείο ΟΤΑ όταν διαπι
στώνει τις σχετικές παραβάσεις προκειμένου στη συνέχεια να αποφασίζεται η επιβολή των διοικητικών κυρώ
σεων.

Υγειονομική Διάταξη Α5/3010 της
14-8/2-10-1985
(ΦΕΚ 593Β )
Μέτρα προστασίας της Δημόσιας
Υγείας από θορύβους μουσικής των
Κέντρων διασκέδασης και λοιπών
κατ/των.
Αρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσης είναι ο υγειο
νομικός έλεγχος και η λήψη μέτρων
για προστασία της δημ. υγείας από θο
ρύβους που δημιουργούνται στα κέ
ντρα διασκέδασης κλπ κατ/τα, μόνο α
πό τη μουσική.
2. Π αράρτημα I I
Γενική Τεχνική προδιαγραφή πρότυπης ηχητικής πηγής.
Για κάθε αυτοψία και πραγματοποί
ηση μετρήσεων θα συντάσσεται και
συμπληρώνεται φύλλο ελέγχου, όπου
αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοι
χεία του Κέντρου ή Κατ/τος (είδος
στεγασμένο ή υπαίθριο, διεύθυνση, τα
πλήρη στοιχεία των αποτελεσμάτων ό
λων των μετρήσεων, το πλήθος των
μετρήσεων, κλπ.). Το σχετικό φύλλο
θα αναφέρει επί πλέον την αιτία της
αυτοψίας μέτρησης (αρχική άδεια, έ
λεγχος υπηρεσίας ή εξαιτίας παραπό

Αστυνομική Επιθεώρηση - Μάρτιος/Απρίλιος 2001

νων με στοιχεία παραπονούμενου
κλπ.) θα υπογράφεται από τα αρμόδια
υγειονομικά όργανα και θα συνυπο
γράφεται από τα κατά περίπτωση συμμετέχοντα στην αυτοψία όργανα της
αστυνομίας, κλπ.).
Κυρώσεις Αρθ. 9 (II)
ΑΝ 2520/40
Σ.Σ. Όποιος από πρόθεση παραβαί
νει Υγειονομικές Διατάξεις τιμωρείται
με φυλάκιση μέχρι τρεις (3) μήνες ή
με χρηματική ποινή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Κ. ή και με
τις δύο ποινές, (άρθρο 11 παρ. 10 του
Ν.2307/95 ΦΕΚ 113Α/15-6-95).

Βιομηχανίες,
βιοτεχνίες, Εργαστήριο, κλπ.
α) Ν.Δ. ΚΣΤ της 22-1-1912
Περί των όρων ιδρύσεως βιομηχανι
κών εργοστασίων.
Αρθρο 1
Ουδείς δύναται να ιδρύσει εργοστά
σιο ή κατ/μα ή να συστήσει αποθήκην ή
να εξασκήσει επάγγελμα, ανήκον εις μί
αν εκ των κατωτέρω αναφερομένων κα
τηγοριών, άνευ αδείας του επί των Εσω
τερικών Υπουργού (νυν βιομηχανίας).
Αρθρο 6
Οι παραβάτες των διατάξεων του
παρόντος Νόμου και των προς εκτέλεσιν αυτού εκδοθησομένων Β. Διαταγ
μάτων, διωκόμενοι και εξ επαγγέλμα
τος, τιμωρούνται δια χρηματικής ποι
νής 5.500 μεταλ. δρχ. ή φυλακίσεως
μέχρι 2 μηνών ή δΓ αμφοτέρων των
ποινών. (ΑΠ 790/1972 Ποιν. Χρ. ΚΓ
47).
β) Ν. 2516/1997 (ΦΕΚ 159/8-8-97)
Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανι
κών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.
Αρθρο 4
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης
Για τη λειτουργία, εγκατάστασταση
ή των επέκταση βιομηχανικών και βιο
τεχνικών εγκαταστάσεων απαιτείται
άδεια, η οποία χορηγείται από την αδειδοτούσα αρχή (Δ/νση Βιομηχανίας
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) και
ισχύει για 3 έτη.

Αρθρο 5
Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης
και λειτουργίας
Απαλλάσσονται: Τα επαγγελματικά
εργοστήρια των οποίων η κινητήρια ι
σχύς δεν υπερβαίνει τα 12 KW, (άρθρο
2 παρ. β παρόντος Νόμου).
Εξαιρούνται: Οι μονάδες επεξεργα
σίας ευφλέκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών και τοξικών υλών
και αερίων υπό πίεση ανεξαρτήτως της
επεξεργαζόμενης ποσότητος καθώς ε
πίσης και οι αποθήκες όπου φυλλάσσεται ποσότητα των ανωτέρω ουσιών
ανώτερη των 100 kgr και ποσότητα α
ερίων υπό πίεση ανώτερη των 200 kgr.
Εάν από την λειτουργία της επιχ/σης
δημιουργούνται προβλήματα στο περι
βάλλον ή στους περίοικους, τα οποία
διαπιστώνονται μετά από κοινού έλεγ
χο της αδειοαιτούντης αρχής και εκ
προσώπου της οικείας Τ.Α., δύνανται
να εξαιρούνται οι φορείς των δραστη
ριοτήτων αυτών από την απαλλαγή ε
φοδιασμού αδείας με απόφαση του αρ
μοδίου Νομάρχη, Αρ. 15 έλεγχος.
Ο έλεγχος για το νόμιμο της λει
τουργίας της βιομηχανικής και βιοτε
χνικής εγκατάστασης ανήκει στην αρ
μόδια Δ/νση βιομηχανίας της Νομαρ
χιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία επι
βάλλει και τις σχετικές διοικητικές κυ
ρώσεις.
Σημείωση: Μετά την ισχύ του
Ν.2516/1997, η αρμοδιότητα ελέγχου
περιήλθε στην Δ/νση Βιομηχανίας της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και οι
Αστυνομικές αρχές δεν έχουν καμιά
αρμοδιότητα ελέγχου της νομιμότητας
λειτουργίας των βιομηχανιών κλπ.

Αρθ. οικ. 11733
ΦΕΚ 384Β/91 ΚΥΑ
Μέτρα καταπολέμησης του θορύ
βου που εκπέμπεται κατά τις δοκι
μές που συνοδεύουν την τοποθέτηση
ή επισκευή συστημάτων συναγερ
μού οχημάτων.
Αρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η
προστασία των πολιτών από τον θόρυ
βο που προκαλείται από τις ανεξέλε
γκτες δοκιμές των συστημάτων συνα
γερμού των οχημάτων κατά την τοπο
θέτηση ή επισκευή τους στα ειδικά
προς τούτο καταστήματα.

Αρθρο 2
Απαγορεύσεις
Για την πραγματοποίηση του καθοριζομένου στο άρθρο 1 σκοπού τίθενται
οι παρακάτω όροι και απαγορεύσεις:
1. Απαγορεύεται στα κατ/τα του άρ
θρου 1, η επι σκοπώ δοκιμής, θέση σε
λειτουργία των συστημάτων συναγερ
μού οχημάτων υπαιθρίως.
Η δοκιμή αυτών των συστημάτων θα
γίνεται μόνο σε ειδικούς κλειστούς χώ
ρους τους οποίους οφείλουν να διαθέ
τουν τα σχετικά κατ/τα. Κατά τη διάρ
κεια της δοκιμής, όλα τα ανοίγματα του
χώρου μέσα στον οποίο αυτή πραγμα
τοποιείται (πόρτες, παράθυρα κλπ.)
πρέπει να είναι οπωσδήποτε κλειστά.
2. Απαγορεύεται η εγκατάσταση κα
ταστημάτων τοποθέτησης ή επισκευής
συστημάτων συναγερμού οχημάτων,
σε υπόγεια ή ισόγεια πολυκατοικιών
καθώς και σε κτίρια που είναι σε άμε
ση δομική επαφή (μεσοτοιχία) με κτί
ρια όπου στεγάζονται ευαίσθητες στο
θόρυβο (μεσοτοιχία) χρήσεις και ιδίως
νοσοκομεία, κλινικές, ή άλλα ιδρύμα
τα νοσηλείας και περίθαλψης, εκπαι
δευτήρια, ιεροί ναοί και κέντρα πολιτι
στικών εκδηλώσεων.
3. Ο χώρος δοκιμών των καταστη
μάτων τοποθέτησης και επισκευής συ
στημάτων συναγερμού οχημάτων πρέ
πει να έχει ικανή ηχομόνωση ώστε η A
- σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίε
σης (στάθμη θορύβου), μετρούμενη
μέσα στους γειτονικούς χώρους των εν
λόγω κατ/των και ανεξάρτητα από τη
συγκεκριμένη κάθε φορά χρήση των
χώρων αυτών, όταν στο χώρο δοκιμών
του κατ/τος λειτουργεί ένα τυπικό σύ
στημα συναγερμού οχημάτων, να μην
υπερβαίνει τα 35 DB (Α).
Ως προς τις συνθήκες μέτρησης ι
σχύουν τα εξής:
α) Εάν ο γειτονικός χώρος βρίσκεται
σε επαφή με το κατ/μα, γίνονται δύο
(2) μετρήσεις, με κλειστές και με ανοι
χτές τις πόρτες και τα παράθυρα του
χώρου αυτού. Ως αποτέλεσμα της μέ
τρησης λαμβάνεται η υψηλότερη τιμή
της στάθμης θορύβου.
β) Εάν ο γειτονικός χώρος δεν είναι
σε επαφή με το κατ/μα, η μέτρηση γί
νεται με ανοιχτές πόρτες και τα παρά
θυρα του χώρου αυτού.
γ) Κατά τις ανωτέρω μετρήσεις πρέ
πει να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση

των άσχετων πηγών θορύβου (θόρυ
βος βάθους), ώστε το τελικό αποτέλε
σμα να αφορά στη στάθμη του θορύ
βου που οφείλεται αποκλειστικά και
μόνο στο σύστημα συναγερμού και η
οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το
προαναφερόμενο όριο.
Οι όροι και απαγορεύσεις των παρ.
1,2 & 3 ισχύουν για όλα τα καταστή
ματα που τοποθετούν ή επισκευάζουν
συστήματα συναγερμού οχημάτων εί
τε αυτά ασκούν τις εν λόγω δραστη
ριότητες αποκλειστικά είτε συντρεχόντως με άλλες.
Αρθρο 3
Αδεια ίδρυσης και λειτουργίας
1) Για την ίδρυση και λειτουργία
κατ/τος εμπορίας και τοποθέτησης ή ε
πισκευής συστημάτων συναγερμού ο
χημάτων απαιτείται σχετική έγκριση η
οποία χορηγείται ύστερα από αίτηση
του ενδιαφερομένου, από την κατά τό
πο αρμόδια Αστυνομική Αρχή. Η έ
γκριση αυτή παρέχεται εφόσον συντρέ
χουν οι όροι & προϋποθέσεις που καθο
ρίζονται στο άρθρο 2 (παρ. 1 & 2). Η
διαπίστωση της συνδρομής των προαναφερομένων όρων και προϋποθέσεων
γίνεται με αυτοψία που διενεργούν υ
πάλληλοι της κατά τόπο αρμόδιας υπη
ρεσίας περιβάλλοντος ή της κεντρικής
υπηρεσίας περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. (Σχετ. Ν.2622/98 αριθ. 13 ΦΕΚ
138Α και Υπ’ αριθ.8518/9/1 -ιβ/99
(417Β/99) κοινή Υ.Α.)
2) Η κατά την παράγραφο 1 χορη
γούμενη έγκριση παρέχεται υπό τον ό
ρο ότι ο ενδιαφερόμενος θα προβεί
στην συνέχεια σε κατάλληλη ηχομονω
τική κατασκευή στον κλειστό χώρο δο
κιμών του κατ/τός του, έτσι ώστε να ε
πιτυγχάνεται το ηχομονωτικό αποτέλε

σμα που προδιαγράφεται στο άρθρο
2(παρ.3). Ο έλεγχος για τη διαπίστωση
της συμμόρφωσης ή μη του ενδιαφερο
μένου στον προαναφερόμενο όρι για η
χομόνωση του κρίσιμου για το θέμα
της απόφασης αυτής χώρου, γίνεται
μόνο εφ’ όσον υπάρξει έγκριση καταγ
γελία για όχληση από περίοικους. Η
καταγγελία αυτή υποβάλλεται στην
κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία Περιβάλ
λοντος ή στην Κεντρική Υπηρεσία Πε
ριβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Την αυ
τοψία που ακολουθεί διενεργούν υπάλ
ληλοι των εν λόγω υπηρεσιών.
3) Αν κατά τον έλεγχο, που διενεργείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στην παρ.2, διαπιστωθεί υπέρβαση του
ορίου της παρ.3 του άρθρου 2, η αρμό
δια υπηρεσία περιβάλλοντος τάσσει
στον ενδιαφερόμενο εύλογη προθεσμί
α για συμμόρφωση που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους 2 μήνες. Μετά τη λή
ξη της προθεσμίας συμμόρφωσης διενεργείται επαναλληπτικός έλεγχος. Σε
περίπτωση που και ο νέος έλεγχος καταδείξει ότι δεν τηρείται το όριο της
παρ. 3 του άρθρου 2, η αρμόδια υπηρε
σία περιβάλλοντος εισηγείται στην οι
κεία Αστυν. Αρχή την άμεση ανάκλη
ση της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργί
ας του συγκεκριμένου κατ/τος.
4) Η παρακολούθηση της τήρησης
της απαγόρευσης δομικών συστημά
των συναγερμού οχημάτων σε υπαί
θριους χώρους καθώς και της υποχρέ
ωσης για διενέργεια των δομικών αυ
τών με κλειστά τα ανοίγματα του ειδι
κού χώρου, ανατίθεται στην κατά τόπο
αρμόδια Αστυν. Αρχή, η οποία, σε πε
ρίπτωση παράβασης, ενεργεί μέσα στο
πλαίσιο των διατάξεων των Αρθρων
28& 30 του Ν .1650/1986 και της υπ’
αριθ. 59388/3363 ΚΥΑ, ενημερώνο
ντας σχετικά και τις αρμόδιες υπηρε
σίες περιβάλλοντος.
Αρθρο 4
Μεταβατικές Διατάξεις
Τα ήδη υφιστάμενα, κατά την έναρ
ξη ισχύος της παρούσας απόφασης,
κατ/τα τοποθέτησης ή επισκευής συ
στημάτων συναγερμού οχημάτων, ο
φείλουν να προσαρμοστούν στις δια
τάξεις της, υποβάλλοντας αίτηση για
χορήγησή της κατά το άρθρο 3 (παρ. 1)
έγκρισης, μέσα σ’ ένα χρόνο, το βρα
δύτερο, από τη θέση σε ισχύ της πα
ρούσας απόφασης.
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Αρθρο 5
Κυρώσεις
Οι παραβάτες των διατάξεων της
παρούσης απόφασης υπόκεινται στις
κυρώσεις των άρθρων 28,29 & 30 του
Ν. 1650/1986 όπως το τελευταίο απ’
αυτά τροποποιήθηκε με το άρθρο 98
(παρ.12) του Ν. 1892/1990.

ΝΔ 805/30-12-70
(ΦΕΚ 30, 12, 70/
ΦΕΚ 1/Α/1-1-71).
1) Κατά των καταλαμβανομένων επ’
αυτοφώρω ως υπαιτίων πταισματικών
παραβάσεων, αναφερομένων εις την
οδική κυκλοφορία, την κοινή ησυχία
ως και την καθαριότητα και ευπρεπή
εμφάνισιν των δημοσίων κοινοχρή
στων ή ιδιωτικών χώρων, επιβάλλο
νται παρά του βεβαιούντος τας εν λό
γω παραβάσεις αστυνομικού οργάνου
τα εν τη επομένη παραγράφω οριζόμε
να πρόστιμα, η καταβολή των οποίων
απαλλάσσει τους παραβάτες της ποινι
κής διώξεως.
2) Τα ποσά των εν τη προηγούμενη
παραγράφω αναφερομένων προστί
μων καθορίζονται κατά κατηγορία
πταισματικών παραβάσεων, ως εξής:
....ε. Δραχμές δέκα πέντε χιλιάδες
(15.000) προκειμένου περί παρεμβάσε
ων των περί κοινής ησυχίας κειμένων
διατάξεων. (Η αναπροσαρμογή του πο
σού έγινε με το άρθρο 16 παρ. 4 του
Ν.2130 της 21/23-4-93 ΦΕΚ 62, τ.Α').
ΣΗΜ : Όταν ο αστυνομικός είναι ε
φοδιασμένος με το τριπλότυπο πράξε
ων βεβαιώσεως παραβάσεων μετά ή
άνευ επιβολής προστίμου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ΝΔ 805/71, επι
βάλλει, το ανωτέρω πρόστιμο, άλλως
καταχωρίζει σχετική εγγραφή στο επί
σημο σημειωματάριό του.

Αστικός Κώδικας
(άρθρα 57 & 1003)

Αρθρο 57
Δικαίωμα
στην προσωπικότητα
Όποιος προσβάλλεται παράνομα
στην προσωπικότητά του έχει δικαίω
μα ν ’ απαιτήσει να αρθεί η προσβολή
και να μην επαναληφθεί στο μέλλον.
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Αρθρο 1003
Ο κύριος ακινήτου έχει υποχρέωση
να ανέχεται την εκπομπή καπνού, αιθαλής, αναθυμιάσεων, θερμότητας,
θορύβου, δονήσεων ή άλλες παρό
μοιες επενέργειες που προέρχονται α
πό άλλο ακίνητο, εφόσον αυτές δεν
παραβλάπτουν σημαντικά τη χρήση
του ακινήτου του ή προέρχονται από
χρήση συνήθη για τα ακίνητα της πε
ριοχής του κτήματος, από το οποίο
προκαλείται η βλάβη.
Σ.Σ. Ο παραπονούμενος για διατά
ραξη της ησυχίας του πολίτη, πρέπει
να ενημερώνεται ότι εκτός από το δι
καίωμα της υποβολής μήνυσης για πα
ράβαση της ποινικής νομοθεσίας, έχει
και τη δυνατότητα προσφυγής στα πο
λιτικά δικαστήρια.

Υγειονομική Διάταξη
Υ1β 2000/29-3-95
(ΦΕΚ 343 Β 74-5-95)

Αρθρο 17
Διατήρηση κατοικίδιων ζώων & ω
δικών ή παραδείσιων πτηνών.
1) Επιτρέπεται η διατήρηση σε κάθε
κατοικία μόνο ενός σκύλου και μιας
γάτας ή δυο σκύλων ή δυο γατών.
Προκειμένου για πολυκατοικίες, επι
τρέπεται επίσης η διατήρηση ενός
σκύλου και μιας γάτας ή δυο σκύλων ή
δυο γατών σε κάθε διαμέρισμα, ακόμα
κι εκεί όπου ο κανονισμός της πολυκα
τοικίας το απαγορεύει, με την προϋπό
θεση ότι τα ζώα θα διαβιούν στο δια
μέρισμα όπου διαμένει ο ιδιοκτήτης &
δεν θα παραμένουν μόνιμα στις βερά
ντες του διαμερίσματος.
Απαγορεύεται ρητά η διατήρηση
Κώδικας
των
κατοικίδιων ζώων στους κοινό
Οδικής Κυκλοφορίας
χρηστους χώρους της πολυκατοικίας ή
Ν.2696/99 (ΦΕΚ 57Α/99)
στην ταράτσα, βεράντες, αυλή και λοι
πούς ανοικτούς χώρους μονοκατοι
α. Άρθρο 15
κιών. Επίσης απαγορεύεται απολύτως
Εκπομπές ρύπων, θόρυβοι κλπ.
η παρουσία και διατήρηση κατοικίδι
1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία ως
ων ζώων στα δημόσια κέντρα και
και η οδήγηση κάθε οδικού οχήματος
κατ/τα κατά τις ώρες λειτουργίας τους.
το οποίο:
2) Οι κάτοχοι των διατηρουμένων,
...β. Προκαλεί γενικά από την κίνη
σύμφωνα με τα παραπάνω, κατοικίδι
ση και λειτουργία τους θορύβους, πέ
ων ζώων οφείλουν να φροντίζουν για
ραν των επιτρεπομένων ορίων.
4.
Αυτοί που παραβαίνουν τις διατά τον τακτικό εμβολιασμό τούτων και να
παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα
ξεις της παρ.1 του άρθρου αυτού τιμω
για την τήρηση καθαριότητος στο πε
ρούνται με πρόστιμο πενήντα χιλιάριβάλλον τους και την αποφυγή προδων (50.000) δρχ. και με...
κλήσεως θορύβων ή άλλων ενοχλήσε
ων σε βάρος των περίοικων ή των ε
β. Άρθρο 46
νοίκων της πολυκατοικίας κατά περί
Ακινητοποίηση οχήματος
πτωση.
Ι.,.Ακινητοποίηση κάθε οδικού οχή
3) Επιτρέπεται η διατήρηση ωδικών
ματος μπορούν να επιβάλλουν τα α
& παραδείσιων πτηνών σε κατοικίες ή
στυνομικά όργανα, κατά τις ώρες κοι
διαμερίσματα πολυκατοικιών, ακόμα
νής ησυχίας και μέσα στις κατοικημέκαι εκεί όπου ο κανονισμός της πολυ
νες περιοχές αν από τη λειτουργία του
κατοικίας απαγορεύει τη διατήρηση
προκαλούνται υπερβολικοί θόρυβοι.
τέτοιων πτηνών, με την προϋπόθεση
Σ.Σ. Η βεβαίωση των ανωτέρω πα
ραβάσεων συνήθως γίνεται από μικτές
ότι δεν θα δημιουργούνται προβλήμα
ομάδες υπαλλήλων συναρμοδίων Υ
τα κοινής ησυχίας ή άλλες ενοχλήσεις
πουργείων, στις οποίες μετέχουν και
στους περίοικους ή τους ενοίκους της
αστυνομικοί της Τροχαίας. Κατ’ ακο
πολυκατοικίας και ότι τα πτηνά αυτά
λουθίαν όταν υπάρχουν συγκεκριμένα
δεν θα διατηρούνται στους κοινόχρη
παράπονα να ενημερώνονται οι Υπη
στους χώρους της πολυκατοικίας.
ρεσίες Τροχαίας. Τίποτε όμως δεν ε
4) Οι ιδιοκτήτες των ζώων ή πτη
μποδίζει οποιαδήποτε αστυνομικό σε
νών, που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις
περίπτωση που διαπιστώνει κατάφωρη
που αναφέρονται στις προηγούμενες
παράβαση να υποβάλλει σχετική μή
παραγράφους του παρόντος άρθρου,
νυση.
τιμωρούνται, για μεν τα προβλήματα

κοινής ησυχίας και οχλήσεως των πε
ρίοικων από τους θορύβους, που προκαλούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από
τα κατοικίδια ζώα ή πτηνά, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 417&
459 του Π.Κ. για δε τις λοιπές παρα
βάσεις σύμφωνα με το άρθρο 23 της
παρούσης.
Πέραν από τις ανωτέρω κυρώσεις η
Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί να ζη
τήσει την απομάκρυνση των ζώων, ή
των πτηνών, η οποία θα γίνεται σε συ
νεργασία με το οικείο ΟΤΑ και κατό
πιν εγγράφου παραγγελίας του αρμο
δίου Εισαγγελέα. Στις περιπτώσεις αυ
τές τα ζώα ή πτηνά θα παραδίδονται ο
πωσδήποτε σε φιλοζωϊκά σωματεία ή
συλλόγους με ευθύνη του ιδιοκτήτη
αυτών και σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις του Υπ. Γεωργίας.
Ποινικές Κυρώσεις
αρθ. 9(10) ΑΝ 2520/40
ΣΗΜ. Όποιος από πρόθεση παρα
βαίνει Υγειονομικές Διατάξεις τιμω
ρείται με φυλάκιση μέχρι τρεις (3) μή
νες ή με χρηματική ποινή, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Κ. ή
και με τις δύο ποινές (άρθρο 11 παρ.
10 Ν.2307/95 ΦΕΚ 113ΑVI5-6-95).

Μέτρα ευταξίας - ευκοσμίας ατυχήματα από γλάστρες πότισμα λουλουόιών.
Αρθρο 1
της 7/97 ΑΔ (90Β)
α) Απαγορεύεται η τοποθέτηση γλα
στρών, ανθοδοχείων και άλλων αντι
κειμένων στα παράθυρα, βεράντες και
ταράτσες, αν δεν είναι καλά στερεω
μένα με τρόπο που να αποκλείει κάθε
κίνδυνο πτώσης του.
Στις βεράντες οι γλάστρες πρέπει να
τοποθετούνται στο εσωτερικό και όχι
στα κιγκλιδώματα ή έξω από αυτά.
Απαγορεύεται το πότισμα στις βε
ράντες ή στα παράθυρα εκτός αν έ
χουν ληφθεί μέτρα, ώστε να αποκλείε
ται η πτώση ή διαρροή νερού.
β) Καθαριότητα Κοινοχρήστων
χώρων (6/96 ΑΔ).
Σχετικές απαγορεύσεις.
Απαγορεύεται η απόρριψη η εγκα
τάλειψη σκουπιδιών, μπαζών και κάθε

ράτσες των οικιών και εκτός των ω
ρών κοινής ησυχίας.
Απαγορεύεται η ρύπανση με την α
ναγραφή λέξεων ή φράσεων, απεικόνι
ση παραστάσεων, ή με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο, των προσόψεων των οι
κοδομών, των αγαλμάτων & κάθε επι
φάνειας σε δημόσιο χώρο.

είδους αχρήστων αντικειμένων στις ο
δούς και στις πλατείες καθώς και στο
δάπεδο κοινοχρήστων οικημάτων,
κατ/των, μεταφορικών μέσων και γενι
κά σε κέντρα & χώρους εξυπηρέτησης
και συγκέντρωσης κοινού.
Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε
τρόπο ρύπανση των δημοσίων κοινο
χρήστων χώρων.
Απαγορεύεται η ανάρτηση κάθε εί
δους εμπορευμάτων ή άλλων αντικει
μένων έξω από οποιοδήποτε κατ/μα ε
κτός από περιοδικά, εφημερίδες & γε
νικά έντυπα έξω από αναπηρικά περί
πτερα.
Απαγορεύεται η παραμονή ή πρόσδεση ζώων σε οδούς, πεζοδρόμια, πλα
τείες, δημοτικούς κήπους και γενικά
δημόσιους χώρους καθώς και γύρω α
πό αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία ή
αγάλματα.
Απαγορεύεται το άπλωμα ειδών ι
ματισμού, κλινοσκεπασμάτων και συ
ναφών ειδών σε δημόσιους χώρους και
ιδιωτικούς εκτός από τους εσωτερι
κούς χώρους των εξωστών και τις τα
ράτσες των οικοδομών.
Απαγορεύεται το τίναγμα ειδών ιμα
τισμού, κλινοσκεπασμάτων και συνα
φών ειδών σε δημόσιους χώρους και
από τις θύρες, τα παράθυρα, τους εξώ
στες των οικιών και από τις άλλες προ
εξοχές και τις ταράτσες των οικοδο
μών, Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται τούτο
κατά τις ώρες 07.30 έως 08.30 κατά το
χρονικό διάστημα από 1η Οκτωβρίου
έως την 31η Μαρτίου και κατά τις ώ
ρες 07.00 έως 08.00'κατά το χρονικό
διάστημα από την 1η Απριλίου έως
την 30η Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα ο
καθαρισμός των ταπήτων, στρωμάτων
και συναφών ειδών με ραβδισμό, επι
τρέπεται μόνο στις αυλές και στις τα

γ) Σκουπίδια
Τα απορριμματοφόρο του Δήμου
διέρχονται συγκεκριμένες ώρες για
την μεταφορά των σκουπιδιών. Ας
φροντίσουμε να μάθουμε τις ώρες αυ
τές για να βγάζουμε τα σκουπίδια λίγη
ώρα πριν περάσουν τα αυτ/τα, ώστε να
μην δημιουργούνται κίνδυνοι, για την
υγεία μας. Καλό θα είναι όπως τοποθε
τούν τις σακούλες εντός των ειδικών
κάδων απορριμμάτων του Δήμου.
δ) Ασφάλεια των σπιτιών μας.
Η ασφάλεια των σπιτιών μας είναι
υπόθεση όλων μας. Αν παίρνουμε τα
πιο κάτω μέτρα έχουμε λιγότερες πι
θανότητες να πέσουμε θύματα εγκλη
ματικής ενέργειας.
Φροντίζουμε ώστε η πόρτα της πο
λυκατοικίας μας να ασφαλίζει πάντα.
Ρωτάμε πάντα από τα θυροτηλέφω
να ποιος μας χτυπάει.
Ελέγχουμε πάντα από το ματάκι της
πόρτας όταν μας χτυπούν το κουδούνι.
Δεν βάζουμε σπίτι μας αγνώστους.
Κλειδώνουμε καλά ακόμη κι αν πε
ταγόμαστε στη γειτονιά για ψώνια.
Δεν κρατάμε όλες τις οικονομίες
στο σπίτι ποτέ.
Σβήνουμε - καθαρίζουμε τυχόν σύμ
βολα ή γράμματα που γράφουν άγνω
στοι γύρω από το κουδούνι του διαμε
ρίσματος μας.
ε) Κυρώσεις. (Αρθ. 12 παρ. 6
Ν.1481/84).
Οι παραβάσεις διώκονται και τιμω
ρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 12 παρ. 6 Ν. 1481/84 (πρόσημο
ή κράτηση) εφ’ όσον από τη διάταξη
δεν τιμωρούνται βαρύτερα.
□
* Ο σ υγγρα φ έα ς είναι τα κ τικ ό ς κ α θ η γη 
τ ή ς σ τ ις Α σ τυ ν ο μ ικ ές Σ χολές στο μ ά θ η μ α
τω ν Ε ιδικώ ν Π οινικώ ν Ν όμω ν και υπηρε
τ ε ί σ ’ ένα από τα νευραλγικότερα Α σ τυ ν ο 
μ ικ ά Τ μ ήμ α τα τ η ς Α στυνο μ ία ς, το Α.Τ. Ο
Μ Ο Ν Ο ΙΑ Σ.
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Παιδική

Π0ΡΝ0ΓΡ

.ΓΕΝΙΚΑ
Αξιολογώντας το ρυθμό αύξησης
των υποθέσεων διαπιστώνεται μία ρα
γδαία ανάπτυξη υποθέσεων που αφο
ρούν εγκλήματα διαπραττόμενα με τη
χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας αλ
λά και ιδιαίτερα με υποθέσεις εγκλη
μάτων μέσω του διαδικτύου.
Επιση μαίνεται ότι το ποσοστό των
υποθέσεων που εξετάζονται δεν απει
κονίζει πλήρως τη πραγματικότητα,
καθόσον (σύμφωνα με τη θεωρία του
“παγόβουνου”) δεν “φθάνουν” στις α
στυνομικές υπηρεσίες όλες οι περι
πτώσεις.
Το Εργαστήριο Γραφολογίας πρω-

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Στο Εργαστήριο | |

Γ η ς ' « λ ε ,τ ° υ ρ

νας νέος τομέας^ο

έτασης Ψηφιακών

δομένων, που έχει

Ιενο του

τάση των ψηφιακώ

ίων, δηλ, των Η

των περιφεριακών

Ηλεκτρονικών σ

σκευών (organizers |t a x - ψήψίοκών τηλεφώνω
κινητών τηλεφώνων, παράνομου λογισμικού, αρχ
Η/Υ (σε CD ή δισκέτες), εγκλημάτων που σχετίζο
με τον Κυβερνοχώρο (παιδική πορνογραφία, απάτε
μέσω διαδικτύου, ξέπλυμα χρήματος) και βέβαια εξ
τάζει περιπτώσεις όπου έχει χρησιμοποιηθεί σύατημ
Η/Υ για τη κατασκευή άλλων συνήθων έγγραφων
(λ.χ. προκηρύξεις κ.ά). Στο χρονικό διάστημα της λει
τουργίας αυτού του τομέα, έχουν εισ έλθει προς ε ξέ
τόση (από τη οπτική γωνία της εγΚληματολογικής ε
ξέτασης “forensic digital evidence analysis”) διόφο
ρες υποθέσεις, οι onijfSff&pTmaiaCouv αυξητική πο
ρεία και είναι α ν τ ίσ τ ο ιχ η ^ ς ^ χ ν ο λ ο γ ικ η ς εξέλιξη ς
του Υπαστυνομου Α
Δημητριου ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
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τοπόρο στη διερεύνηση υποθέσεων
του Διαδικτύου, ελπίζει να ανταποκριθεί όπως κάνει μέχρι σήμερα, στις και
νούριες τεχνολογικές προκλήσεις. Η
σημερινή κατάσταση καταδεικνύει ότι
έχουμε μία ραγδαία αύξηση στα ε
γκλήματα που διαπράττονται μέσω
του Διαδικτύου και αν λάβει κανείς υ
πόψη του τις στατιστικές, τότε οι προ
βλέψεις είναι δυσοίωνες για το μέλ
λον. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:
♦ 3 δισεκατομμύρια emails αποστέλλονται ημερησίως παγκόσμια.
♦ 200 εκατομμύρια χρήστες στέλ
νουν αυτά τα μηνύματα καθημερινά.
♦ Υπάρχουν 100 εκατομμύρια προ
σωπικές email δ/νσεις.
♦ Η χρήση του Ίντερνετ αυξάνει
1000% ετησίως.
♦ 10.000 νέα sites προστίθενται κα
θημερινά.
♦ 50-60 λεπτά της ώρας, κατά μέσο
όρο, απασχολείται καθημερινά κάθε
χρήστης του διαδικτύου.
♦ Ο αριθμός χρηστών του Internet
μέχρι τον Μάρτιο του 2000 ήταν
304.360.000 (πηγή:ΝυΑ). Μέχρι τα
τέλη δε του 2000 ο αριθμός τους θα
ξεπεράσει τα 370.000.000 (πηγή:εΤΕοτο38ΐ).
♦ Η εκτίμηση του ποσοστού χρή
σης του Internet σε όλη την Ευρώπη
μέχρι την 31/12/2000 είναι:

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Φιλανδία 49%
Σουηδία 48%
Δανία 35%
Βρετανία 29%
Ολλανδία 27%
Γερμανία 27%
Βέλγιο 23%
Αυστρία 19%
Ιρλανδία 18%
Γαλλία 15%
Ισπανία 13%
Ιταλία 13%
Πορτογαλία 9%
Ελλάδα 6%
(πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

❖ Ο μέσος όρος χρήσης του Διαδι
κτύου από τους Έλληνες χρήστες είναι
10,7 ώρες την εβδομάδα και οι συνή,θεις ώρες είναι 10 το βράδυ έως 8 το
πρωί.
❖ Οι Έλληνες χρήστες του Διαδι
κτύου το 1999 ήταν 380.000, ενώ μέ
χρι το τέλος του 2000 θα ανέρθουν
στις 600.000.
❖ Το ποσοστό των ελληνικών νοι
κοκυριών που χρησιμοποιούν τον
Η/Υ είναι 10%.
Πρέπει όμως επίσης να επισημανθεί
ότι η Χώρα μας ευτυχώς δεν αντιμε
τωπίζει το πρόβλημα των εγκλημάτων
μέσω Διαδικτύου, τόσο έντονα όσο
αυτό υπάρχει σ' άλλες Χώρες, κάτι
που εύκολα μπορεί κανείς να διαπι
στώσει παρακολουθώντας τα συμβαίνοντα στο διαδίκτυο.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ -INTERNET
Το Διαδίκτυο είναι ταυτόχρονα η
μεγαλύτερη σε όγκο και ποικιλία πλη
ροφοριών βιβλιοθήκη που υπάρχει. Ας
φανταστούμε ότι αυτή η βιβλιοθήκη
στεγάζεται σε ένα πολύ μεγάλο κτίριο
και οι γύρω απ’ αυτήν δρόμοι και παράδρομοι αποτελούν τις εκατομμύρια
ταυτόχρονες συνδέσεις των χρηστών,
που ο καθένας χωρίς καμιά απαγόρευ
ση, μπορεί να αντλήσει τις πληροφορί
ες που χρειάζεται από οπουδήποτε.
Στο εσωτερικό της υπάρχουν σχεδόν
όλοι οι τραπεζικοί οργανισμοί, όπου
μπορείς να διαχειριστείς τον τραπεζικό
σου λογαριασμό. Πολυκαταστήματα,
όπου μπορείς να αγοράσεις από μια
καρφίτσα εώς ένα ελικόπτερο. Τα με
γαλύτερα μουσεία του κόσμου για να

ψυχαγωγηθείς. Μέσα μαζικής επικοι
νωνίας για να μάθεις τις τελευταίες
παγκόσμιες ειδήσεις. Να παίξεις τα
πιο δημοφιλή παιχνίδια. Να συνομιλή
σεις με φίλους ή αγνώστους. Να “εμπλακείς” σε εικονικές περιπτύξεις με
άτομα του αντιθέτου φίλου.
Ο κόσμος του Διαδικτύου είναι απέ
ραντος και αχανής, το ίδιο όμως δεν
είναι και η ψυχή του ανθρώπου;
Ο κόσμος του Internet περιέχει μέσα
του μια άγρια και ανεξέλεγκτη μορφή
της κοινωνίας. Σ’ αυτό τον κόσμο βέ
βαια οι περισσότεροι δεν θα θέλαμε να
ζούμε. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν να
φροντίσουμε το ίδιο και για τα παιδιά

μας;
Η Τεχνολογική έξαρση των τελευ
ταίων ετών και ο βομβαρδισμός των
διαφημίσεων για την αναγκαιότητα
των Η/Υ, επηρρεάζει τον ευαίσθητο
ψυχικό κόσμο των παιδιών. Οι γονείς
μετά από τις σχετικές πιέσεις, αγορά
ζουν Η/Υ στα παιδιά τους για να είναι
τεχνολογικά σύγχρονοι. Και βέβαια
πολύ καλά κάνουν. Αλλά ο ρόλος του
γονέα δεν θα πρέπει να σταματά εδώ.
Η επιτήρηση του παιδιού για όσο
χρόνο είναι αυτό συνδεμένο με το
“κουτί της Πανδώρας”, παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο και μειώνει τις πιθα
νότητες ακατάλληλων και παράνομων
δραστηριοτήτων.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ
Το μεγαλύτερο μέρος των εγκλημά
των μέσω του Internet που απασχολεί
την Υπηρεσία μας είναι αυτό της παι
δικής πορνογραφίας. Κατά το έτος
2000 και μέχρι αυτή τη στιγμή, αποτε
λούν το 73% περίπου των εισερχομέ
νων υποθέσεων.
Έξαρση του φαινομένου της Παιδι
κής Πορνογραφίας μέσω του Διαδι
κτύου έχουμε τα τελευταία χρόνια.
Και αυτό γιατί τα οικονομικά οφέλη α
πό την διακίνηση της Παιδικής Πορ
νογραφίας είναι μεγάλα. Οι μαστρωποί του Κυβερνοχώρου μάλιστα για το
σκοπό αυτό δημιουργούν δικούς τους
διακομιστές (servers) στα πιο απομα
κρυσμένα μέρη της γης, όπου η νομο
θεσία είναι ελαστική και η διακίνηση
υλικού παιδικής πορνογραφίας δεν ε
πιτρέπεται αλλά δεν απαγορεύεται

κιόλας. Μέρη του κόσμου όπως αυτά
των εκατοντάδων νησιών της ηπείρου
της Ωκεανίας, των κρατών της νοτιοα
νατολικής Ασίας και της πρώην Σοβιε
τικής Ένωσης, έχουν γίνει τα ορμητή
ρια αυτού του είδους των εγκλημα
τιών.
Εκτιμάται ότι 100.000 ιστοσελίδες
πορνογραφικού περιεχομένου υπάρ
χουν στο διαδίκτυο. Περίπου 200 νέες
ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχο
μένου δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο
καθημερινά. Αν αναλογιστούμε επίσης
ότι περίπου 5.000.000 άτομα επισκέ
πτονται καθημερινά την ιστοσελίδα
του P layb o y, τότε κατανοούμε γιατί η
σεξουαλική εκμετάλλευση έχει τέτοια
έξαρση στις μέρες μας.
Οι δυνατότητες που δίνονται στούς
εγκληματίες του διαδικτύου είναι πάμπολες. Έχουν άμεση πρόσβαση και
ταυτόχρονη επικοινωνία με άλλους ο
μοϊδεάτες τους. Μετέχουν σε ανοικτές
συζητήσεις σχετικές με τις σεξουαλι
κές τους προτιμήσεις. Ανταλλάσουν ι
δέες για μεθόδους εξαπάτησης των
παιδιών. Προβάλλουν δικαιολογίες
και ισχυρισμούς για να υποστηρίξουν
τα “πιστεύω” τους.
Όπως καταλαβαίνουμε το Διαδίκτυο
είναι ο εικονικός Παράδεισος των παιδοφιλικών, γιατί παρέχει “ανωνυμία”
και πρόσβαση των παιδιών στον πα
γκόσμιο ιστό, κάτι που τους ενδιαφέ
ρει. Διευκολύνει την ανταλλαγή εικό
νων. Επιτρέπει στους εγκληματίες να
επικοινωνούν μέσω συστημάτων που
βασίζονται στο διαδίκτυο. Επιτρέπει
τέλος σε οργανωμένες ομάδες να συ
ντονίζουν και να προωθούν την θυματοποίηση των παιδιών.
Η διακίνηση υλικού παιδικής πορ
νογραφίας μπορεί να γίνει μέσω του η
λεκτρονικού ταχυδρομείου (η χρήση
του οποίου για το συγκεκριμένο έ
γκλημα τείνει να εξαλειφθεί), μέσω
της δημοσίευσής τους σε ιστοσελίδα
του διαδικτύου (η υπηρεσία μας έχει επιληφθεί μέχρι σήμερα σε δύο υποθέ
σεις στις οποίες εμπλέκονται Έλλη
νες), μέσω των ομάδων συζήτησης
(new sgroup s) και (ch atro o m s), όπως ε
πίσης και με ειδικά προγράμματα που
έχουν δημιουργηθεί για την επικοινω
νία μεταξύ των χρηστών (m IR C , IC Q ,
N e t M e e tin g κ.α).
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Η διερεύνηση των υποθέσεων παι
δικής πορνογραφίας διενεργείται από
τον Τομέα Εξέτασης Ψηφιακών Εγ
γράφων του Εργαστηρίου Γραφολογίας της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών
Ερευνών, μετά από σχετικά αιτήματα
των Ελληνικών αλλά και ξένων Αρ
χών (κυρίως της Interpol).
Από την Υπηρεσία μας υπάρχει η
δυνατότητα αποτελεσματικής διερεύνησης του εγκλήματος της παιδικής
πορνογραφίας εφόσον:
■ Το αίτημα της υπηρεσίας το οποί
ο διενεργεί την προανάκριση αποστα
λεί στο συντομότερο χρόνο στο εργα
στήριό μας προσκομίζοντας όλα τα
στοιχεία τα οποία απαιτούνται για τη
διερεύνηση της υπόθεσης. Τέτοια
στοιχεία μπορεί να είναι:
■=> Η IP Address. Αποτελεί τον μο
ναδικό εκείνο αριθμό ο οποίος χορη
γείται αυτόματα από τον διακομιστή
στον χρήστη που εισέρχεται στο Δια
δίκτυο
^ Ο χρόνος (ημέρα και ώρα - είτε
Γκρίνουϊτς είτε τοπική) κατά τον οποί
ο εξακριβώθηκε η διακίνηση του πορ
νογραφικού υλικού.
Επίσης άλλα στοιχεία μπορεί να εί
ναι:
‘Φ Η ηλεκτρονική τοποθεσία - ιστο
σελίδα που έγινε η δημοσίευση του
πορνογραφικού υλικού.
‘Φ Τα καταγραφέντα στοιχεία (log
files) του χρήστη όπως αυτά προκύ
πτουν από τον Παροχέα Υπηρεσιών
Internet.
Ο Ύποπτοι Η/Υ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα κυριότερα προβλήματα που προ
κύπτουν κατά την διερεύνηση υπόθε
σης παιδικής πορνογραφίας μπορούν
να συνοψιστούν στα εξής:
^ Η γραφειοκρατία που επικρατεί
στην διακίνηση της υπόθεσης, έχει ως
αποτέλεσμα την καθυστερημένη άφι
ξή της στους ειδικούς για την έρευνα.
^ Οι ISP ασκούν ο καθένας την
δική του πολιτική, χωρίς να υπάρχει
έλεγχος και χωρίς να τους ενδιαφέ
ρει η κίνηση του χρήστη μέσα στο
διαδίκτυο.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Κατά την εξέταση των πειστηρίων
ακολουθείται η εξής γενική διαδικασί
α:
38 Συλλέγονται όλα εκείνα τα στοι
χεία τα οποία θεωρούνται ως ύποπτα
και ικανά να τεκμηριώσουν το αδίκη
μα.
38 Αποδεικνύεται η εμπλοκή ή όχι
του υπόπτου ατόμου στο αδίκημα.
38 Πραγματοποιείται σύνθεση των
στοιχείων, φύλαξη και καταγραφή
τους.
38 Τα ευρύματα καταγράφονται σε
έκθεση εργαστηριακής εξέτασης πραγματογνωμοσύνης.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΠΤΩΝ Η/Υ
''θ Εξασφάλιση συνθηκών εργαστη
ρίου
“ΐ) Έλεγχος εργαστηριακού εξοπλι
σμού
“tl Δημιουργία αντιγράφων των α
ποθηκευτικών χώρων
‘'β Καταγραφή & Εκτύπωση
“tl Εξέταση “ελεύθερων” χώρων
“Ώ Προσπέλαση κωδικών αρχείων
“θ Ανάκτηση Δεδομένων
“ΐΐ Σύνταξη έκθεσης της εργαστη
ριακής εξέτασης

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Όπως όλοι κατανοούμε το μέλλον
της Παιδικής Πορνογραφίας εξαρτάται από την πορεία που θα ακολουθη
θεί διεθνώς για το Διαδίκτυο. Όπως έ
χει ανακοινωθεί το Internet 2 βρίσκε
ται στα πρόθυρα της παρουσίας του
στη ζωή μας. Η με γεωμετρική πρόοδο
αύξηση του εύρους του Δικτύου η ο
ποία αναμένεται να φτάσει σε τερά
στια επίπεδα, θα επιτρέπει στους χρή
στες να μεταφέρουν αρχεία μεγάλου
όγκου σε πολύ μικρό χρονικό διάστη
μα. Μια μικρή γεύση αυτών των ταχυ
τήτων μπορούμε και έχουμε στις μέρες
μας
με
τις
γραμμές
ISDN,
DSL,T1,CAMBLE κ.λ.π. Η αύξηση
αυτή του εύρους δικτύου θα δημιουρ
γήσει μια ανεξέλεγκτη κατάσταση στο
χώρο της Παιδικής Πορνογραφίας,
που πλέον εκτός των φωτογραφιών θα
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να “κατε

βάζουν” και βίντεο. Η ίδια δυνατότητα
βέβαια θα υπάρχει και μέσω των κινη
τών τηλεφώνων, που ήδη έχουν την
δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο
(WAP MOBILE PHONES).
Οι συνέπειες για την κοινωνία, αν
δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, θα είναι ο
λέθριες και αυτό δεν είναι σχήμα λό
γου. Το οργανωμένο έγκλημα που α
ναζητά νέες ασφαλέστερες μεθόδους
άμεσης διακίνησης και συνεργασίας
θα χρησιμοποιήσει την ταχύτητα με
τάδοσης δεδομένων για να εξυπηρετή
σει τους σκοπούς του. Παράλληλα από
το Εργαστήριό μας προβλέπεται μια
κατακόρυφη αύξηση των εγκλημάτων
του κοινού ποινικού δικαίου όπως α
παγωγές, ανθρωποκτονίες, εγκλήματα
περί των ηθών, εξαφανίσεις κ.λ.π., ε
γκλήματα που ήδη έχουν κάνει την εμ
φάνισή τους σε χώρες του εξωτερικού.
Για το λόγο αυτό φρόνιμο θα ήταν οι
αρμόδιες υπηρεσίες ή άλλες ομάδες
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
δρουν στη χώρα μας να λάβουν σοβα
ρά υπόψη τους την παράμετρο Διαδί
κτυο.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει:
• Να οργανωθεί εκστρατεία για
κοινωνική επαγρύπνηση του παγκό
σμιου πλέον πολίτη.
• Να συγκροτηθεί μέσω μεγάλων
παγκόσμιων οργανισμών, ίσως της
UNICEF, ένα νομοθετικό πλαίσιο σχε
τικά με την προστασία των ανηλίκων
από το βλαπτικό περιεχόμενο του
Διαδικτύου.
• Να ενισχυθούν παγκόσμια οι Α
στυνομικές Υπηρεσίες με κατάλληλα
εργαλεία ανίχνευσης του Διαδικτύου
για την αντιμετώπιση της Παιδικής
Πορνογραφίας.
• Ενημέρωση των πολιτών για την
ασφαλή “πλοήγηση στο Διαδίκτυο”.
Σε εθνικό επίπεδο και προκειμένου
να είναι η Υπηρεσία μας σε θέση να
παρακολουθήσει τις επερχόμενες ρα
γδαίες και ίσως σήμερα απρόβλεπτες
εξελίξεις στο τομέα των επικοινωνιών
με μεθόδους σύγχρονης ψηφιακής τε
χνολογίας (ίσως και δορυφορικής) α
παιτείται να ληφθούν κάποια ουσια
στικά μέτρα, σε διάφορα επίπεδα (νο-

ι
μοθετικό, διοικητικό, εκτελεστικό
κλπ.) και από πολλούς φορείς (Υπουρ
γεία, Οργανισμούς, Εταιρίες κλπ.).

Στα πλαίσιο m e Ε λληνικά
AdTuvouiac ποοτείνεται:
1. Η προώθηση σχετικού σύγχρονου
νομοθετικού πλαισίου, που να οριοθε
τεί (ορίζει) τα σύγχρονα διαπραττόμενα ποινικά “ψηφιακά” αδικήματα, όχι
μόνο όσον αφορά στη διακίνηση υλι
κού παιδικής πορνογραφίας αλλά γενι
κότερα στη διάπραξη ποινικώς κολα
σίμων πράξεων διαπραττομένων με τη
χρήση της σύγχρονης ψηφιακής τε
χνολογίας (λ.χ. απάτες, παράνομη δια
κίνηση προϊόντων πνευματικής ιδιο
κτησίας [λ.χ. λογισμικού], κακόβουλες
“εισβολές” κλπ.).
2. Η δημιουργία νέας αστυνομικής
υπηρεσίας, η αρμοδιότητα της οποίας
θα πρέπει να είναι η έρευνα σε πανελ
λήνιο επίπεδο όσον αφορά στη σωστή
εφαρμογή της ανωτέρω ποινικής νο
μοθεσίας από όλους τους εμπλεκόμε
νους φορείς αλλά και τους απλούς
χρήστες, δηλ.:
♦ την έρευνα του διαδικτύου, όσον
αφορά:
♦ τη διακίνηση υλικού παιδικής
πορνογραφίας
♦ τη κακόβουλη αποστολή ψηφια
κού υλικού (με Email κλπ.),
♦ τη κακόβουλη εισβολή σε Η/Υ,
♦ τη συγκεκαλυμμένη “απάτη” με
διάφορες μεθόδους,
♦ τη συγκεκαλυμμένη “διαφήμιση”
της παιδοφιλίας κλπ.
♦ τον έλεγχο της παράνομης διακί
νησης προϊόντων πνευματικής ιδιο
κτησίας (λ.χ. λογισμικού).
♦ την ασφάλεια των ηλεκτρονικών
συναλλαγών μέσω του διαδικτύου.
♦ την διενέργεια προανάκρισης, σε
τέτοιου είδους εγκλήματα, με τη βοή
θεια ειδικών ομάδων που θα υπάρχουν
για το σκοπό αυτό.
♦ τη συνεργασία με τους εμπλεκό
μενους φορείς (εταιρίες ISP, εταιρίες
κινητής τηλεφωνίας κλπ.).
♦ Την δημιουργία ιστοσελίδας (κόκ
κινης γραμμής) μέσω της οποίας θα
μπορούν να καταγγέλλεται έγκλημα
μέσω του Διαδικτύου.
3. Η ενίσχυση της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας (Δ.Ε.Ε.), η οποία έχει
την ευθύνη της επιστημονικής - ε-

γκληματολογικής απόδειξης των ε
γκλημάτων δια της αξιολόγησης των
οιωνδήποτε ευρημάτων και της συσχέτισής τους με πιθανούς δράστες, συντασσομένων σχετικών προς τούτο εκ
θέσεων πραγματογνωμοσύνης, με:
Φ προσωπικό,
Φ ειδικό εξοπλισμό για άμεση και
αποτελεσματική δράση,
Φ κατάλληλες εκπαιδεύσεις & συ
νεχείς μετεκπαιδεύσεις.
Φ διαρκής ενημέρωση των εξειδικευμένων υπαλλήλων της υπηρεσίας μας
με την παρακολούθηση και συμμετοχή
τους σε συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις
σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.
4. Η διασφάλιση σταθερής και μόνι
μης συνεργασίας του κάθε εμπλεκόμε
νου φορέα (σε οποιοδήποτε επίπεδο)
με τους αντίστοιχους φορείς άλλων
ευρωπαϊκών ή άλλων Αστυνομικών ή
συναφών Υπηρεσιών, για την ανταλ
λαγή πληροφοριών και ειδικών γνώσε
ων & εμπειριών αλλά και την ταχεία
ανταλλαγή πληροφοριών, δεδομένου
ότι τέτοιου τύπου εγκλήματα [ψηφια
κά] διαπράττονται σε σχετικά μικρό
χρόνο, συγκρινόμενο με το χρόνο της
συνήθους αλληλογραφίας.
5. Η διασφάλιση σταθερής και μόνι
μης συνεργασίας των Αστυνομικών
Υπηρεσιών με τους ISP και τις άλλες
εμπλεκόμενες εταιρίες (π.χ. κινητής
τηλεφωνίας), σχετικά με τη παροχή
πληροφοριών σχετιζομένων με τη διά
πραξη των εν λόγω εγκλημάτων, σε
σχετικά μικρούς χρόνους, διατηρουμένων βεβαίως των σχετικών νομικών
διατυπώσεων.
6. Η καθιέρωση άμεσων σύγχρονων
μεθόδων επικοινωνίας μεταξύ των συνεργαζομένων φορέων (ψηφιακή δια
κίνηση της αλληλογραφίας κλπ.).
Σημείωση: Εξ όσων έχουν περιέλθει σε
γνώση μας, δεν υπάρχει στη χώρα μας σημείουπηρεσία επαφής με τις άλλες χώρες, σε σχέση
με το εν λόγω αντικείμενο. Κατά ταύτα, το ερ
γαστήριό μας - που μπορεί τουλάχιστον σε
πρώτη φάση να διαδραματίσει το ρόλο αυτού θα πρέπει να έχει όλη τη σχετική πληροφόρη
ση, της οποίας κοινωνοί γίνονται άλλες υπηρε
σίες του Υπουργείου μας.
□
* Το κείμενο α π ο τελεί εισ ή γη σ η του Υπα στυνόμου A ' Α Γ Γ Ε Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Α η μ ή τριου στο Σ εμ ινά ριο “Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ Ε Σ ” που
π ρα γμ α το π ο ιήθ ηκε σ τη ν Α θ ή να από 1214/12/2000.
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Επιπτώσεις
άθε σεξουαλική κακοποίη
ση στην παιδική και εφηβι
κή ηλικία βιώνεται σαν ένα
σωματικό και ψυχικό τραύ
μα από το παιδί και φέρνει
σε κατάσταση “κρίσης” ολόκληρη την
οικογένεια.
Οι μακροχρόνιες συνέπειες της σε
ξουαλικής κακοποίησης παιδιών είναι:
Α) Δυσκολίες σεξουαλικής προ
σαρμογής
1. σεξουαλική αναστολή.
2.
ανάρμοστη και αυξημένη σεξ.
δραστηριότητα.
3. σεξουαλική ελευθεριότητα.
4. εφηβική εγκυμοσύνη
5.
Πορνεία (παιδική, εφηβική, ενή
λικη)
6. Διαταραχές ταυτότητας φύλου.
Β) Διαταραχές στις διαπροσωπι
κές σχέσεις.
Γ) Διαταραχές εικόνας σώματος ε
αυτού.
Δ) Διαταραχές συμπεριφοράς και
συνηθειών.
Ε) Επιρρέπεια για κακοποίηση άλ
λου στο μέλλον.
ΣΤ) Διαταραχές προσωπικότητας.
Ζ) συναισθηματικού τύπου δυσκο
λίες.
Η) Χρήση αλκοόλ και τοξικών ου
σιών.
Οι άξονες αντιμετώπισης του κα
κοποιημένου σεξουαλικά παιδιού εί
ναι:
1. Ιατρική αντιμετώπιση.
2.
Ψυχολογική αντιμετώπιση παι
διού, οικογένειας καθώς και του ιατρι
κού και νοσηλευτικού προσωπικού
που ασχολείται με τα σωματικά προ
βλήματα των παιδιών.
3.
Ψυχοκοινωνική αντιμετώπιση με
παρέμβαση στο σχολικό περιβάλλον
και βοήθεια στην κοινωνική προσαρ
μογή του παιδιού.
4.
Συνεργασία με τη Δικαστικές
Αρχές.
5. Προστασία παιδιού.
6.
Μαζικά μέσα ενημέρωσης - ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των λει
τουργών των μέσων μαζικής ενημέρω
σης, σε θέματα δεοντολογίας που σε
κοινωνικά και ψυχολογικά θέματα.
7.
Νομική άρση ιατρικού και επαγ
γελματικού απόρρητου προς όφελος
του παιδιού.
.

Κ

θύματος - παιδιού.
το παρελθόν αρκετοί συγ
5.
Η συναισθηματική υποστήριξη,
γραφείς και ο Freud αρχικά,
κυρίως από την μητέρα.
απέδιδαν στην παιδική Σε
Κάθε σεξουαλική κακοποίηση στην
ξουαλική κακοποίηση την αι
παιδική ή εφηβική ηλικία (και όχι μό
τία σχεδόν όλων των Νευρώ
νο) βιώνεται σαν ένα σωματικό και
σεων. (Υστερικές, φοβικές, Ιδεοψυχαψυχικό τραύμα από το παιδί και φέρνει
ναγκαστικές).
σε κατάσταση “κρίσης” ολόκληρη την
Στην συνέχεια ο Freud, αναφέρει ό
οικογένεια.
τι σε πολλούς ασθενείς οι αναμνήσεις
Σε περιπτώσεις αιμομιξίας από τον
αιμομιξίας κατά την διάρκεια της ψυ
πατέρα ή τον πατριό, διαταράσσει επι
χανάλυσης αντιπροσώπευαν φαντα
πλέον όλη την ευαίσθητη, μέχρι τότε ι
σιώσεις παρά πραγματικές εμπειρίες.
σορροπία της οικογένειας.
Οι σημερινές μελέτες αναφέρουν
Οι νομικές προεκτάσεις (Δικαστή
σαν μακροχρόνιες συνέπειες της Σε
ρια, φυλάκιση του πατέρα και οι οικο
ξουαλικής Κακοποίησης στην παιδική
νομικές και κοινωνικές επιπτώσεις
ηλικία τα παρακάτω:
(διάλυση οικογένειας, κοινωνική τα
Α. Δυσκολίες Σεξουαλικής Προ
πείνωση, απώλεια εισοδήματος κ.ά.)
σαρμογής
μεγαλώνουν την έκταση των προβλη
α) Σεξουαλική αναστολή,
μάτων και αυξάνουν την “κρίση”.
β) Ανάρμοστη και αυξημένη σε
Σαν πρώτη αντίδραση παρατηρείται
ξουαλική δραστηριότητα
η τάση για άρνηση του γεγονότος, α
γ) Σεξουαλική ελευθεριότητα,
ποσιώπηση του προβλήματος και πίε
δ) Εφηβική εγκυμοσύνη,
ση προς το παιδί ν ’ αποσύρει τις κατη
ε) Πορνεία (παιδική, εφηβική και ε
γορίες του.
νήλικη)
Η αντιμετώπιση του κακοποιημέ
στ) Διαταραχές ταυτότητας φύλου.
νου σεξουαλικά παιδιού έχει τους ε
Β. Διαταραχές στις διαπροσωπι
ξής άξονες:
κές σχέσεις.
1. Ιατρική Αντιμετώπιση.
Γ. Διαταραχή εικόνας Σώματος
Διάγνωση και θεραπεία των σωμα
και Εαυτού.
τικών προβλημάτων του παιδιού.
Δ. Διαταραχές Συμπεριφοράς και
(Τραυματισμοί, μολύνσεις, προφυλα
Συνηθειών.
χτική αγωγή για αναμενόμενες μολυ
Ε. Επιρρέπεια για κακοποίηση άλ
σματικές παθήσεις π.χ. φυματίωση,
λου στο μέλλον.
χειρουργική αποκατάσταση, όταν α
ΣΤ. Διαταραχές προσωπικότητας.
παιτείται έλεγχος και αντιμετώπιση πι
Ζ. Συναισθηματικού τύπου δυ
θανής εφηβικής εγκυμοσύνης, μακρο
σκολίες.
χρόνιος έλεγχος για AIDS ή άλλα νο
Η. Χρήση αλκοόλ και Τοξικών
σήματα που μεταδίδονται από την σε
Ουσιών.
ξουαλική πράξη.
Οι μελέτες αναφέρουν ότι τα παιδιά
2. Ψυχολογική Αντιμετώπιση.
που γίνονται θύματα σεξουαλικής κα
Α. του παιδιού.
κοποίησης, μια και μοναδική φορά α
Παρέμβαση στην κρίση και ατομική
πό ξένα πρόσωπα και έλαβαν ικανο
ψυχοθεραπεία, σε τακτική και σταθε
ποιητική υποστήριξη από την οικογέρή βάση αργότερα.
νειά τους παρουσιάζουν μικρότερες έ
Β. της οικογένειας.
ως ελάχιστες μακροπρόθεσμες συνέ
Παρέμβαση στην κρίση και υποστη
πειες, σε σύγκριση με τα παιδιά που έρικτική συμβουλευτική γονιών σε
ζησαν αιμομικτικές εμπειρίες (Nosditz
σταθερή και τακτή βάση για όλο το
1987).
χρονικό διάστημα της ατομικής ψυχο
Παράγοντες που κάνουν πιο τραυ
θεραπείας του παιδιού.
ματική την σεξουαλική εμπειρία εί
Γ. Διασυνδετική - Συμβουλευτική
ναι:
(Liaison)
των ιατρών που ασχολούνται
1.
Η ύπαρξη βίας και σωματικής ε
με τα σωματικά προβλήματα του παι
πιθετικότητας.
διού.
2. Η ηλικία του παιδιού.
3.
F1 διαφορά ηλικίας μεταξύ θύμα 3. Ψυχοκοινωνική αντιμετώπιση
α. Παρέμβαση στο σχολικό περι
τος - παιδιού και δράστη.
4. Η οικογενειακή κατάσταση του βάλλον του παιδιού και ευαισθητοποί-

Σ

ηση των εκπαιδευτών για θέματα που
άπτονται των προβλημάτων του παι
διού και της προσαρμογής του στο
σχολικό πλαίσιο.
β. Βοήθεια στην κοινωνική προσαρ
μογή του παιδιού (ομάδες ψυχαγωγίας
και δημιουργικής απασχόλησης με συ
νομήλικες, συνεργασία όπου χρειαστεί
με την ευρύτερη οικογένεια και το φι
λικό περιβάλλον της οικογένειας) με
στόχο την αποφυγή απομόνωσης και
περιθωριοποίησης του παιδιού και της
οικογένειας.
4. Συνεργασία με το Ιατροδικαστή,
την αστυνομία ανηλίκων και τις Δικα
στικές Αρχές. Απαιτείται ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών για θέματα
που άπτονται της ψυχικής υγείας και
ευεξίας του παιδιού και της οικογέ
νειας. Ο θεσμός του οικογενειακού Δι
καστή και της Αστυνομίας και Εισαγ
γελίας ανηλίκων βοηθά στην αποφυγή
επιπρόσθετων προβλημάτων που δη
μιουργεί η μη καλή γνώση των προε
κτάσεων του φαινομένου, και των επι
πτώσεων από την τραυματική εμπειρί
α.
5. Προστασία του παιδιού.
Συχνά απαιτείται απομάκρυνση του
παιδιού από το οικογενειακό περιβάλ
λον, για την καλύτερη αντιμετώπιση
της “κρίσης” αλλά και την προστασία
του παιδιού από εμπειρίες νέες συνεχι
ζόμενης χρόνιας Σεξουαλικής Κακο
ποίησης. Επίσης προστατεύεται το
παιδί από πιθανή εκδικητική τιμωρητική συμπεριφορά και αντίποινα της α
ποκάλυψης του “μυστικού”. Τα αντί
ποινα μπορεί να έχουν σωματικές ψυ
χολογικές και κοινωνικές προεκτά
σεις, (π.χ. συναισθηματικός εκβια
σμός, συναισθηματική πίεση να απο
σύρει την καταγγελία, ξυλοδαρμός, τι
μωρία, ενοχοποίηση του παιδιού για
τις επιπτώσεις της καταγγελίας, περιο
ρισμός, απομόνωση, υποτίμηση, τα
πείνωση, οίκτος και αντιδράσεις οί
κτου που υποτιμούν τη ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση κ.ά.
Συχνά αποφασίζεται η απομάκρυνση
του παιδιού και η φιλοξενία του (προ
σωρινά) σε Νοσοκομειακά Κέντρα,
Παιδοψυχιατρικές Μονάδες και ξενώ
νες φιλοξενίας στην συνέχεια. Αυτό αποφασίζεται όταν το οικογενειακό πε
ριβάλλον είναι ανεπαρκές ή ανίκανο
για την παροχή φροντίδας υποστήριξης
και προστασίας του παιδιού.
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Πολλές μελέτες αναφέρουν ότι κατά
την διάρκεια της “κρίσης” εμφανίζονται
αντιδράσεις ψυχοπαθολογίας όπως φυ
γή αντικοινωνική συμπεριφορά, χρήση
τοξικών ουσιών ή αλκοόλ, αυτοκτονικός ιδεασμός ή /και απόπειρα αυτοκτο
νίας του παιδιού ή /και των γονιών του.
Η άμεση και ολοκληρωμένη πολυεπίπεδη παρέμβαση είναι εξέχουσας
σημασίας.
6. Ένα όλο και αυξανόμενο φαινόμε
νο είναι η συνέχιση της κακοποίησης
από τα μέσα ενημέρωσης και του τύ
που εν ονόματι της ελευθεροτυπίας
και ενημέρωσης της κοινής γνώμης.
Η δημοσιοποίηση της περίπτωσης κυ
ρίως κατά την διάρκεια της διαγνωστι
κής ή θεραπευτικής φάσης λειτουργεί
σαν ένας παράγων επιβάρυνσης και
κακοποίησης του παιδιού και της οικο
γένειας αλλά και ένας παράγων ηθικής
και ψυχολογικής πίεσης και ακύρωσης
των ειδικών που ασχολούνται με τον έ
να ή άλλο τρόπο στην περίπτωση.
Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε την
έλλειψη του νομοθετικού πλαισίου για
την προστασία του πολίτη από τους
κοινωνικούς και πολιτειακούς φορείς.
Είναι ένα θέμα που απασχολεί την πα
γκόσμια κοινότητα και τους επιστημο
νικούς φορείς.
Η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση
των λειτουργών των μέσων μαζικής ε
νημέρωσης σε θέματα δεοντολογίας
που άπτονται σε κοινωνικά και ψυχοκοινωνικά θέματα ίσως θα βοηθήσει
ώστε η συνεργασία να είναι δημιουρ
γική και στην υπηρεσία των παιδιών
και του πολίτη και να λειτουργήσει
ευεργετικά προς τον άξονα πρόληψη
παρόμοιων φαινομένων.
Για την περίπτωση της Σεξουαλικής
Κακοποίησης ανηλίκων απαιτείται η
διατήρηση του ιατρικού και επαγγελ
ματικού απόρρητου όσον αφορά στην
δημοσιοποίηση της περίπτωσης.
7. Νομικά άρση ιατρικού και ε
παγγελματικού απόρρητου γίνεται
μόνο από τον Εισαγγελέα ή Δικαστή
και προς όφελος του παιδιού και μόνο
ώστε να αποδοθεί αφ’ ενός μεν δικαιο
σύνη και αφ’ ετέρου να προστατευτεί
ο ανήλικος και η οικογένειά του.
Η εξασφάλιση της ανωνυμίας και η
προστασία του καταγγέλοντος (παιδί,
γονέας τρίτο άτομο) βοηθά στην παρα
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πέρα δυνατή διερεύνηση της περίπτω
σης με στόχο την προστασία, φροντίδα
και αντιμετώπιση του προβλήματος.
Η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση
των Δικηγόρων στο χειρισμό των πε
ριπτώσεων με διακριτικό τρόπο, ευαι
σθησία σεβασμό και επαγγελματική
ευσυνειδησία είναι ένας εξέχουσας
σημασίας παράγων που μπορεί να
διευκολύνει την καλύτερη δυνατή έκ
βαση της περίπτωσης.
Ο θεσμός του Οικογενειακού Δικα
στή και της Υπηρεσίας Εισαγγελίας
Ανηλίκων, όπως και η Υπηρεσία Α
στυνομίας Ανηλίκων και η επάνδρωση
αυτών των υπηρεσιών με ευαισθητο
ποιημένους και εκπαιδευμένους λει
τουργούς είναι μεγάλης σημασίας. Όχι
μόνο διευκολύνει το σύνθετο και πο
λύπλοκο έργο της αντιμετώπισης προ
βλημάτων που άπτονται την Σεξουαλι
κή Κακοποίηση των ανηλίκων την εν
γένει κακοποίηση και εκμετάλλευση
ανηλίκων, αλλά και προστατεύει τους
ανήλικες τις οικογένειες και τους ειδι
κούς που ασχολούνται με παρόμοια
θέματα από μακροχρόνιες και ψυχοφθόρες διαδικασίες και προβλήματα.
Συχνά κατά την κλινική μας εμπειρία
και πράξη συναντούμε και καλούμα
στε να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα
ψυχολογικής βίας σε παιδιά και την οι
κογένεια, θέμα ιδιαίτερα επίπονο και
δύσκολο. Βρισκόμαστε μπροστά στο
φαινόμενο επανάληψης φαινομένων
βίας και συναισθηματικής κακοποίη
σης σε επίπεδο κοινωνικό. Αρκετές
μελέτες αναφέρονται σε παρόμοια θέ
ματα. Τελευταία τα φαινόμενα αυτά α
πασχολούν και τις επιστημονικές ενώ
σεις των παραπάνω επαγγελματιών
αλλά και την παγκόσμια κοινωνία.
Ένα άλλο θέμα εξέχουσας σημασίας
είναι η προστασία του παιδιού από
προβλήματα που απορρέουν από την
δημόσια δικαστική διαδικασία.
Σε κάποιες χώρες, ο ψυχολόγος ή
άλλος επαγγελματίας ψυχικής υγείας
εκπροσωπεί το παιδί στο δικαστήριο.
Επίσης η σύνταξη έκθεσης, από τους
λειτουργούς ψυχικής Υγείας και Υγείας
γενικότερα που αναφέρει λεπτομερώς
την ιστορία της κακοποίησης είναι βο
ηθητική στους λειτουργούς της δικαιο
σύνης και διευκολύνει σημαντικά το
έργο τους. Στις χώρες αυτές οι δικαστι
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κές αυτές υποθέσεις γίνονται κεκλεισμένων των θυρών. Σε άλλες χώρες η
διαδικασία ανάκρισης για το παιδί και
την οικογένεια γίνεται διατηρώντας τη
μη δημοσιοποίησή τους ατομικά στο
γραφείο του οικογενειακού δικαστή.
Αυτό είναι ένα άλλο σημαντικής ση
μασίας θέμα που απασχολεί την παγκό
σμια κοινότητα. Σε χώρες όπως η Ελλά
δα επαφίεται στην ευαισθησία και κρί
ση του εκάστοτε δικαστικού λειτουρ
γού. Είναι από τα θέματα που συζητούνται κυρίως. Στο νέο νομοσχέδιο δίδε
ται αρκετή εξουσία στην Δικαστική αρ
χή για το χειρισμό παρόμοιων θεμάτων.
Σε περιπτώσεις ψευδούς κατηγο
ρίας για Σεξουαλική Κακοποίηση α
νηλίκων απαιτείται διακριτική και λε
πτομερής πολυεπίπεδη εκτίμηση πα
ραγόντων όπως:
α) Διαδικασία Διαζυγίου, επιμέ
λειας των ανηλίκων, διακοπή επικοι
νωνίας παιδιού - γονιού, οικονομικές
απαιτήσεις.
β) Σεξουαλική πράξη βίας που έχει
συμβεί σε άλλο πρόσωπο (π.χ. φίλη /ο
του παιδιού κλπ.)
γ) Περιπτώσεις ψυχοπαθολογίας
του γονιού που καταγγέλλει και έχει
την δυνατότητα επιρροής στο παιδί
(π.χ. Διαταραχή Προσωπικότητας παραληρητική Διαταραχή κ.λ.π.
δ) Περιπτώσεις ψυχοπαθολογίας του
ίδιου του παιδιού κατά την οποία φαντασιωτικό υλικό λαμβάνεται σαν
πραγματικό (π.χ. Μυθομανία, παραληρητική διαταραχή καταστάσεις σύγχυ
σης του πραγματικού με το φαντασιωτικό, εκδικητική τάση του παιδιού προς
τον γονέα, διαταραχή συναισθήματος
και Διαγωγής σαν πρόδρομη διαταρα
χή προσωπικότητας του παιδιού κ.ά.).
Δεν υπάρχουν αξιόπιστα κριτήρια
στην διεθνή βιβλιογραφία για την δια
φοροποίηση ψευδών και πραγματικών
καταγγελιών σεξουαλικής κακοποίη
σης ανηλίκου. Αυτό έχει σαν αποτέλε
σμα αρκετές φορές να τιμωρούνται α
θώοι ή να μη προστατεύονται αρκετά
παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο επα
νάληψης του βιώματος της κακοποίη
σης.
□
* Η κ α Κ ω νσταντίνα Α λιφ ιεράκη είναι
Επιμελητής Α ’ - Π α ιδοψ ιχία τρ ος Π α νεπ ι
σ τη μια κής Π α ιδ ο ψ υ χ ια τρ ικ ή ς κλινικής
Ν οσοκομείου Π α ίδω ν “Α γία Σ ο φ ία ”
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Απο το 1975 κοντά σας. με τη μεγαλύτερη ποικιλία
αστυνομικού εξοπλισμού στην Ελλάδα...

Χειροπέδες & Αστυν. Ράβδοι

Τσαντάκια απόκρυψης όπλων
Τα φημισμένα
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Εξειδικευμένος
Επιχειρησιακός Εξοπλισμός

ϋ

Στ,ο Γ Α Γ Γ Η ΛΙ Βα βρείτε.,,
ότι βόζει α νους σας από εξειδικευμένο
εξοπλισμό, αξεσοαόρ, πυρομαχικά και
όπλα των μεγαλύτερων οίκων των
Η,Π.Α και της Ευρεόπης...
Διαθέτουμε την μεγαλύτερη ποικιλία
από Βήκες, ζώνες, εξαρτήσεις
που υπάρχει στην Ελλάδα.
Μ ε την ποιότητα των προϊόντων και τις
ειδικός τιμές στηρίζουμε αυτούς
που μας προστατεύουν.

TACTICAL: Δ η μ η τ σ ά ν α ς 1 6 , 1 1 5 2 2
ΑΤΚΚ: Β υ ΐ ί ν η ς 4 , 1 1 5 2 3 Α θ ή ν α . Τ η λ . : .

ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ

ΠΡ0 ΥΧ0 ν ||------1

ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Α θ ή ν α . Τη λ.:. 6 4 4 8 5 2 7
6 9 2 3 0 9 5 , Φ αξ: 6 9 1 8 6 7 3

Οργάνωση k q i λειτουργία
του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας
ΟΙ Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Ε Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ι Σ
Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝ. ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ
Η Ελληνική Αστυνομία συγκροτείται
από κεντρικές και περιφερειακές Υπη
ρεσίες. Οι κεντρικές Υπηρεσίες εδρεύ
ουν στην Αθήνα, ασκούν αρμοδιότητες
σε όλη την επικράτεια και είναι το Αρ
χηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και
οι αυτοτελείς κεντρικές Υπηρεσίες.
Α υτοτελεκ

kevtdikec

Υπηρεσίες

-Οι Διευθύνσεις Εσωτερικών Υ
ποθέσεων και Αντιμετώπισης Ειδι
κών Εγκλημάτων Βίας, που εποπτεύ
ονται και ελέγχονται από τον Αρχηγό
Ελληνικής Αστυνομίας.(Στον Αρχηγό
υπάγεται και η Διεύθυνση Ασφάλειας
Ολυμπιακών Αγώνων που ιδρύθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.
2833/2000, Φ.Ε.Κ. Α'-150).
-Η Διεύθυνση Οικονομικής Επιθε
ώρησης, που εποπτεύεται και ελέγχε
ται από τον Υπαρχηγό.
-Η Αστυνομική Ακαδημία και οι
Διευθύνσεις Υγειονομικού και Ελε
γκτηρίου Δαπανών, που εποπτεύονται
και ελέγχονται από τον Προϊστάμενο
του Επιτελείου του Αρχηγείου.
-Οι Υπηρεσίες Ασφάλειας Προέ
δρου της Δημοκρατίας, Βουλής των
Ελλήνων και Προέδρου της Κυβέρ
νησης, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και η Υπηρεσία Εναέ
ριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας,
που εποπτεύονται και ελέγχονται από
το Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας.
-Οι Διευθύνσεις Διαχείρισης Χρη
ματικού, Διαχείρισης Υλικού και Τε
χνικών Εφαρμογών, που εποπτεύονται
και ελέγχονται από τον Προϊστάμενο
του Κλάδου Οικονομικοτεχνικών Μέ
σων και Πληροφορικής του Αρχηγείου.

ΠεοίΦερειοκέέ Υπηρεσίες
Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι
Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Ατ
τικής και Θεσσαλονίκης, οι Γενικές
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Με το ν. 2800/2000 ιδρύθηκε
το Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας και συστάθηκαν
οι Γενικές Αστυνομικές
Διευθύνσεις Περιφέρειας,
προκειμένου να επιτευχθεί
η αναγκαία διοικητική και
λειτουργική αυτοτέλεια
του Σώματος και να
ενισχυθεί η αποκεντρωτική
του δράση.
Κατ' εξουσιοδότηση του
ανωτέρω νόμου, εκδόθηκε
το π.δ. 14/2001
(Φ.Ε.Κ. Α - 12), με τις
διατάξεις του οποίου
καθορίζονται η συγκρότηση
της Ελληνικής Αστυνομίας,
η διάρθρωση και οι
αρμοδιότητες του Αρχηγείου,
των αυτοτελών κεντρικών
Υπηρεσιών και των
περιφερειακών Υπηρεσιών,
καθώς και οι αρμοδιότητες
των επιμέρους οργάνων
αυτών.

Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέ
ρειας και οι Υπηρεσίες που υπάγονται
σε αυτές.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ
ΕΛΑ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
διαρθρώνεται ως εξής:
Κλάδος Αοφάλειος κοι ΤάΕης
Διεύθυνση
Γενικής Αστυνόμευσης
Ιο Τμήμα Μέτρων Αστυνόμευσης.
2ο Τμήμα Τουρισμού.
3ο Τμήμα Επιχειρήσεων.
Διεύθυνση Τροχαίας
Ιο Τμήμα Επιχειρήσεων και Μέτρων
Τροχαίας.
2ο Τμήμα Νομοθεσίας Τροχαίας & Ε
νημέρωσης Κοινού.
3ο Τμήμα Ανάλυσης Στοιχείων Οδι
κής Κυκλοφορίας.
Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας
Ιο Τμήμα Αντιμετώπισης του Εγκλή
ματος.
2ο Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων.
3ο Τμήμα Ναρκωτικών & Παραβατικότητας Ανηλίκων.
4ο Τμήμα Ανάλυσης της Εγκληματι
κότητας.
Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας
Ιο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτιστι
κών Ζητημάτων.
2ο Τμήμα Προστασίας του Πολιτεύ
ματος.
3ο Τμήμα Όπλων και Εκρηκτικών.
4ο Τμήμα Ταυτοτήτων και Αρχείων.
Διεύθυνση Αλλοδαπών
Ιο Τμήμα Μετανάστευσης-Διοικητικών Μέτρων.
2ο Τμήμα Ομογενών - Ιθαγένειας.
3ο Τμήμα Προσφύγων - Πολιτικού Α
σύλου.
4ο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης.
Διεύθυνση Διεθνούς
Αστυνομικής Συνεργασίας
Ιο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Απο
στολών.

2ο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης EUR0P0L.
3ο Τμήμα SIRENE.
4ο Τμήμα Διεθνών Οργανισμών INTERPOL.
KXnfioc Διοικητικού

Διεύθυνση Προσωπικού.
Ιο Τμήμα Αξιωματικών.
2ο Τμήμα Κατώτερου Αστυνομικού
Προσωπικού.
3ο Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού.
Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Ιο Τμήμα Εκπαιδεύσεων.
2ο Τμήμα Μετεκπαιδεύσεων.
Διεύθυνση
Οργάνωσης - Νομοθεσίας
Ιο Τμήμα Προγραμματισμού και Ορ
γάνωσης.
2ο Τμήμα Νομικών Υποθέσεων.
Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων
Ιο Τμήμα Ενημέρωσης.
2ο Τμήμα Κοινωνικών Σχέσεων.
3ο Τμήμα Ιστορίας - Εκδόσεων.
Υποδιεύθυνση
Εσωτερικών Λειτουργιών
Ιο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.
2ο Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού Υλικού.
KX05oc Οικονουικοτεϊνικών
κοι ΠΧηοοΦΟΡίκικ

Διεύθυνση Οικονομικών
Ιο Τμήμα Προϋπολογισμού, Δαπανών
& Κοιν. Προγρ/των.
2ο Τμήμα Προμηθειών.
3ο Τμήμα Στέγασης και Υλικού.
4ο Τμήμα Αποδοχών & Ασφάλισης Αστυν. Προσωπικού.
5ο Τμήμα Αποδοχών & Ασφάλισης
Πολ. Προσωπικού.
Διεύθυνση Τεχνικών
Ιο Τμήμα Τεχνικών Μέσων και Επι
κοινωνιών.
2ο Τμήμα Μεταφορικών Μέσων.
3ο Τμήμα Οπλισμού και Ατομικών Ε
φοδίων.
4ο Τμήμα Κτηρίων.
Διεύθυνση Πληροφορικής
Ιο Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής
Υποστήριξης.
2ο Τμήμα Ανάλυσης και Προγραμμα
τισμού.
3ο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Ν.
SIS.
4ο Τμήμα Ελέγχου και Εισαγωγής
Στοιχείων.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι μεταβολές που επέρχονται στην ε
σωτερική διάρθρωση των αυτοτελών κε
ντρικών Υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:
α. Αστυνομική Ακαδημία
Στην Αστυνομική Ακαδημία συνιστάται Επιτελείο, το οποίο διαρθρώνεται
στα εξής Τμήματα:
- Τμήμα Διοικητικού.
- Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού - Υ
λικού.
- Τμήμα Εκπαιδευτικών Μελετών.
β. Διεύθυνση Ελεγκτηρίου Δαπα
νών.
Η Διεύθυνση Ελεγκτηρίου Δαπανών
διαρθρώνεται εφεξής, στα εξής δύο Τμή
ματα:
- Ιο Τμήμα Ελέγχου Δαπανών Προ
σωπικού.
2ο Τμήμα Ελέγχου Δαπανών Υλικού.
γ. Διεύθυνση Διαχείρισης Χρημα
τικού.
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματι
κού διαρθρώνεται στα εξής δύο Τμήμα
τα:
- Ιο Τμήμα Μισθολογίου.
- 2ο Τμήμα Λογιστηρίου - Ταμείου.
δ. Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών
διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
- Ιο Τμήμα Διοικητικού.
- 2ο Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού Υλικού.
- 3ο Τμήμα Τυπογραφείου.
- 4ο Τμήμα Κίνησης Μεταφορικών
Μέσων.
- 5ο Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης.
- 6ο Τμήμα Ειδικής Μετεκπαίδευσης
Οδηγών (ΑΜΥ 15957)
- 7ο Τμήμα Συνεργείου Μεταφορικών
Μέσων
- 8ο Τμήμα Συνεργείου Τεχνικών Μέ
σων.
- 9ο Τμήμα Συνεργείου Οπλισμού.
-10ο Τμήμα Συνεργείου Κτηρίων.
ε. Η διάρθρωση των άλλων αυτοτε
λών κεντρικών Υπηρεσιών δεν μετα
βάλλεται με τις διατάξεις του π.δ.
14/2001 (Α-12).

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α. Γενικές Αστυνομικές Διευθύν
σεις Περιφέρειας.
Στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύν
σεις Περιφέρειας συνιστώνται Επιτελεί
α, τα οποία διαρθρώνονται στα εξής δύο

Τμήματα:
- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης.
- Τμήμα Ασφάλειας και Τάξης.
β. Στα Επιτελεία των λοιπών περι
φερειακών Υπηρεσιών δεν επέρχονται
μεταβολές.
γ. Τα Αστυνομικά Φυλάκια που λει
τουργούν μετονομάζονται σε Αστυνο
μικούς Σταθμούς.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ
α. Σ' ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομί
ας, οι οποίες περιλαμβάνονται στις
διατάξεις των άρθρων 3-17 του π.δ.
14/2001, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
- Οι αρμοδιότητες της καταργηθείσας
Διεύθυνσης Τουριστικής Αστυνομίας
/Υ.Δ.Τ. ασκούνται, εφεξής, από το 2ο
Τμήμα Τουρισμού της Διεύθυνσης Γενι
κής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου.
- Οι αρμοδιότητες της πρώην Διεύθυν
σης Κρατικής Ασφάλειας /Υ.Δ.Τ. κατανέμονται και ασκούνται, εφεξής, από τις
Διευθύνσεις Κρατικής Ασφάλειας και Αλ
λοδαπών του Αρχηγείου. Η Διεύθυνση
Αλλοδαπών θα ασκεί τις αρμοδιότητες
στα θέματα διαβατηριακού ελέγχου, διοι
κητικών μέτρων, παραμονής και απέλα
σης αλλοδαπών, ιθαγένειας, τακτοποίη
σης ομογενών, προσφύγων και πολιτικού
ασύλου, καθώς και στα θέματα συνορια
κής φύλαξης.
- Οι αρμοδιότητες του 1ου και 2ου
Τμήματος της καταργηθείσας Διεύθυνσης
Πολιτικού Προσωπικού /Υ.Δ.Τ. ασκού
νται, εφεξής, από το Τμήμα Πολιτικού
Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπι
κού του Αρχηγείου. Οι αρμοδιότητες
του 3ου Τμήματος Εκπαίδευσης Πολιτι
κού Προσωπικού ασκούνται εφεξής, από
το 2ο Τμήμα Μετεκπαίδευσης της Διεύ
θυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου.
- Οι περισσότερες αρμοδιότητες του
Τμήματος Εκπαιδευτικών Μελετών της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ασκούνται, ε
φεξής, από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Με
λετών που συνιστάται και λειτουργεί στο
Επιτελείο της Αστυνομικής Ακαδημίας.
- Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Με
ταφράσεων του Τμήματος Τεκμηρίωσης
της Διεύθυνσης Οργάνωσης-Νομοθεσίας (πρώην Δ/νση Μελετών /Υ.Δ.Τ.) α
σκούνται, εφεξής, από το Ιο Τμήμα Διε
θνών Σχέσεων και Αποστολών της Διεύ
θυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργα
σίας του Αρχηγείου. Οι αρμοδιότητες
του Γραφείου Στατιστικής του ιδίου
Τμήματος ασκούνται, εφεξής, από το 2ο
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Τμήμα Ανάλυσης και Προγραμματισμού
της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Αρ
χηγείου. Η οργάνωση και λειτουργία της
βιβλιοθήκης του Αρχηγείου εντάσσεται
στις αρμοδιότητες του 3ου Τμήματος Iστορίας-Εκδόσεων της Διεύθυνσης Δη
μοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου.
- Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εσω
τερικών Λειτουργιών της Διεύθυνσης
Προσωπικού ασκούνται, εφεξής, από τα
δύο Τμήματα της Υποδιεύθυνσης Εσω
τερικών Λειτουργιών του Αρχηγείου. Το
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας είναι αρ
μόδιο ιδίως, για τα θέματα του προσωπι
κού του Αρχηγείου και του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης, την τήρηση των σχεδί
ων ασφάλειας και τη φρούρηση του Αρ
χηγείου, τη διακίνηση της αλληλογραφί
ας, τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέ
ντρου και την οργάνωση της κίνησης ο
χημάτων. Το Τμήμα Διαχείρισης Χρημα
τικού-Υλικού αποτελεί γενική διαχείρι
ση η οποία εξυπηρετεί διαχειριστικά, πέ
ραν του Αρχηγείου, το Υπουργείο Δημό
σιας Τάξης και το ίδρυμα ‘Εξοχές Ελλη
νικής Αστυνομίας” .
β. Στις διατάξεις των άρθρων 34 - 42
του π.δ. περιλαμβάνονται οι αρμοδιό
τητες των ακόλουθων οργάνων του
Αρχηγείου:
- Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.
- Υπαρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.
- Προϊσταμένου Επιτελείου Αρχηγεί
ου.
- Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας.
- Προϊσταμένων Κλάδων.
- Διευθυντών Διευθύνσεων και Υπο
διευθύνσεων των Κλάδων.
- Τμηματαρχών των Τμημάτων Διευ
θύνσεων των Κλάδων.
- Υπασπιστών Αρχηγού, Υπαρχηγού,
Προϊσταμένου Επιτελείου Γενικού Επι
θεωρητή και Προϊσταμένων των Κλά
δων.
- Εκπροσώπου Τύπου του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας.
γ. Σ' ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες
της Αστυνομικής Ακαδημίας, οι οποί
ες περιλαμβάνονται στις διατάξεις
του άρθρου 18 του π.δ. 14/2001, ση
μειώνονται τα εξής:
-Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Μελετών
θα ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες
στα θέματα των προγραμμάτων εκπαί
δευσης και μετεκπαίδευσης που μέχρι
τώρα ασκούσε η Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
- Το Τμήμα Διαχείρισης ΧρηματικούΥλικού θα λειτουργεί ως γενική διαχείρι
ση η οποία εξυπηρετεί, εποπτεύει και ε
λέγχει τις μερικές διαχειρίσεις που λει
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τουργούν στις Αστυνομικές Σχολές και
την Υ.Φ.Α.Α.
δ. Σ' ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες
της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών
(άρθρο 25 π.δ. 14/2001) σημειώνεται ότι
το Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού-Υλι
κού εξυπηρετεί, εποπτεύει και ελέγχει
τις μερικές διαχειρίσεις που λειτουργούν
σε όλες τις αυτοτελείς κεντρικές Υπηρε
σίες, εκτός της Αστυνομικής Ακαδημίας
και της Δ.Α.Ε.Ε.Β., στα ασφαλιστικά τα
μεία και στην Π.ΑΜ.-Π.Σ.Ε.Α.
ε. Σ' ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες
των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσε
ων Περιφέρειας (άρθρο 33 π.δ. 14/2001
) επισημαίνονται τα ακόλουθα:
- Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
θα ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες
σε θέματα προσωπικού, εκπαίδευσης και
τεχνικών μέσων. Επίσης, θα λειτουργεί
ως γενική διαχείριση χρηματικού-υλικού
για όλες τις Α. Δ. Νομών που υπάγονται
στη Γ.Α.Δ. Περιφέρειας .
-Το Τμήμα Ασφάλειας και Τάξης είναι
αρμόδιο για την παροχή οδηγιών και κα
τευθύνσεων για τη δράση των Α.Δ. Νο
μών της περιφέρειάς της, την εκπόνηση
σχεδίων και την έκδοση διαταγών για τη
λήψη αστυνομικών μέτρων που απαι
τούν τη σύμπραξη περισσοτέρων της
μιας Α.Δ. Νομών ή αφορούν ιδιαίτερα
σημαντικά θέματα, την έκδοση διαταγών
για την εφαρμογή της νομοθεσίας, κα
θώς και για το χειρισμό θεμάτων πολιτι
κής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης.
στ. Οι αρμοδιότητες των οργάνων
των αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών
και των Γενικών Αστυνομικών Διευ
θύνσεων Περιφέρειας περιλαμβάνονται
στα άρθρα 43-46 του π.δ. 14/2001.
ζ. Οι αρμοδιότητες όλων των κατη
γοριών του προσωπικού περιγράφονται
στο άρθρο 47 του π.δ. Σημειώνεται ότι
το πολιτικό προσωπικό εκτελεί εργασίες
διοικητικής υποστήριξης του έργου των
Υπηρεσιών και καθήκοντα διαχειριστή.
Επιπλέον οι πολιτικοί υπάλληλοι κατη
γορίας Π.Ε. του κλάδου διοικητικού-οικονομικού ασκούν και καθήκοντα δημο
σίου κατηγόρου.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΙ ΔΙ0ΙΚ0ΥΝΤΩΝ
α. Βαθμοί διοικούντων τις Υπηρεσί
ες του Αρχηγείου.
Ο Αρχηγός, ο Υπαρχηγός, ο Προϊ
στάμενος του Επιτελείου και ο Γενικός
Επιθεωρητής φέρουν το βαθμό του Αντιστρατήγου.

- Οι Προϊστάμενοι των Κλάδων φέ
ρουν βαθμό Υποστρατήγου.
- Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων φέ
ρουν το βαθμό του Ταξιάρχου ή Αστυνο
μικού Διευθυντή.
- Ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Ε
σωτερικών Λειτουργιών φέρει το βαθμό
Αστυνομικού Διευθυντή ή Αστυνομικού
Υποδιευθυντή.
- Οι Τμηματάρχες των Τμημάτων των
Διευθύνσεων φέρουν το βαθμό του Α
στυνομικού Διευθυντή ή Αστυνομικού Υ
ποδιευθυντή ή Αστυνόμου Α'.
β. Βαθμοί διοικούντων τις αυτοτε
λείς κεντρικές και τις περιφερειακές
Υπηρεσίες.
- Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακα
δημίας, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υ
γειονομικού και οι Γενικοί Αστυνομικοί
Διευθυντές Αττικής και Θεσσαλονίκης
φέρουν το βαθμό του Υποστρατήγου.
- Οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές
Περιφέρειας φέρουν το βαθμό του Υπο
στρατήγου ή Ταξιάρχου.
- Οι Διευθυντές των αυτοτελών κεντρι
κών και περιφερειακών Υπηρεσιών επι
πέδου Διεύθυνσης φέρουν το βαθμό του
Ταξιάρχου ή Αστυνομικού Διευθυντή.
- Οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι
των Υπηρεσιών επιπέδου Υποδιεύθυνσης
φέρουν το βαθμό του Αστυνομικού Διευ
θυντή ή Αστυνομικού Υποδιευθυντή.
- Οι διοικητές και προϊστάμενοι των
Υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος των αυ
τοτελών κεντρικών και των περιφερεια
κών Υπηρεσιών φέρουν το βαθμό του Α
στυνομικού Υποδιευθυντή ή Αστυνόμου
Α' ή Αστυνόμου Β’ ή Υπαστυνόμου Α ’
ή Υπαστυνόμου Β'.
- Οι διοικητές των Αστυνομικών
Σταθμών φέρουν το βαθμό του Υπαστυ
νόμου Α' ή Υπαστυνόμου Β' ή Ανθυπαστυνόμου ή Αρχιφύλακα.
γ. Υπηρεσίες που διοικούνται από
πολιτικό προσωπικό.
- Διευθυντές των Διευθύνσεων Δημο
σίων Σχέσεων, Ελεγκτηρίου Δαπανών
και Διαχείρισης Υλικού τοποθετούνται
πολιτικοί υπάλληλοι με βαθμό Διευθυ
ντή.
- Τμηματάρχες και Προϊστάμενοι
Τμημάτων τοποθετούνται πολιτικοί υ
πάλληλοι των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και
Δ.Ε. στα εξής Τμήματα:
-3ο Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού
της Διεύθυνσης Προσωπικού.
-Ιο Τμήμα Ενημέρωσης της Διεύθυν
σης Δημοσίων Σχέσεων.
-3ο Τμήμα Ιστορίας-Εκδόσεων της
Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων.
-5ο Τμήμα Αποδοχών και Ασφάλισης

Πολιτικού Προσωπικού της Διεύθυνσης
Οικονομικών.
-4ο Τμήμα Κτηρίων της Διεύθυνσης
Τεχνικών.
-4ο Τμήμα Ελέγχου και Εισαγωγής
Στοιχείων της Διεύθυνσης Πληρο
φορικής.
-Ιο Τμήμα Ελέγχου Δαπανών Προσω
πικού της Διεύθυνσης Ελεγκτηρίου Δα
πανών.
-2ο Τμήμα Ελέγχου Δαπανών Υλικού
της ίδιας Διεύθυνσης.
-Ιο Τμήμα Διαχείρισης Ατομικών Ε
φοδίων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υ
λικού.
-5ο Τμήμα Διαχείρισης Γενικών Εφο
δίων της ίδιας Διεύθυνσης.
-10 Τμήμα Συνεργείου Κτηρίων της
Δ/νσης Τεχνικών Εφαρμογών.
-Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Επι
τελείου Γ.Α.Δ. Αττικής.
-Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Επι
τελείου Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης.
δ. Οι διατάξεις για τους βαθμούς
των διοικούντων και την αναπλήρωση
αυτών περιλαμβάνονται στα άρθρα 48
και 49 του π.δ. 14/2001. Οι διατάξεις για
τους βαθμούς των υπασπιστών περιλαμ
βάνονται στα άρθρα 41, 43 και 46 του ί
διου π.δ.

ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τα αρχεία των πρώην Διευθύνσεων
των Κλάδων του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης περιέρχονται στις Υπηρεσίες του
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας που
ασκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50
παρ. 3 του π.δ. 14/2001, το Ιο Τμήμα
των Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρ
χηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και των
αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών παρέ
χει τη γραμματειακή υποστήριξη και τη
ρεί το αρχείο γενικών υποθέσεων της οι
κείας Υπηρεσίας, εκτός αν ορίζεται δια
φορετικά από άλλες διατάξεις.

ΒΙΒΛΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α. Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύν
σεις Περιφέρειας τηρούν τα ακόλουθα
βιβλία που προβλέπονται από την Κ.Δ.
6/1986:
- Βιβλίο δυνάμεως (Β-50).
- Βιβλίο δυνάμεως κατά Υπηρεσία
(Β-51).
- Βιβλίο άφιξης και αναχώρησης προ
σωπικού (Β-30-1).

- Βιβλίο κατανομής οργανικών θέσε
ων προσωπικού (Β-101).
- Βιβλίο χωρογραφικής κατανομής
Υπηρεσιών (Β-148).
- Βιβλίο διεκπεραίωσης εγγράφων με
απόδειξη (Β-44).
- Βιβλίο διεκπεραίωσης κοινών εγγρά
φων (Β-45).
- Βιβλίο αιτημάτων πολιτών (Β-8-1).
- Βιβλίο θεώρησης φύλλων αδείας και
φύλλων πορείας (Β-76).
- Βιβλίο αναρρωτικών αδειών (Β-15).
- Βιβλίο θεματολογίου κοινού αρχείου
(Β-72).
- Βιβλίο θεματολογίου κρατικής α
σφάλειας (Β-73).
- Βιβλίο οργανικών νόμων (Β-102).
- Βιβλίο προεδρικών διαταγμάτων
(Β-116).
- Βιβλίο αγορανομικών διατάξεων
(Β-2).
- Βιβλίο αστυνομικών και τουριστι
κών διατάξεων(Β-29).
- Βιβλίο γενικού ευρετηρίου καν/κών &
βασικών δ/γών (Β-36).
- Βιβλίο ενεργούμενων Ε.Δ.Ε. και
Π.Δ.Ε. (Β-59).
- Βιβλίο αποθήκης (Β-19).
- Βιβλίο απολογιστικού υλικού
(Β-20).
- Βιβλίο βιβλιοθήκης (Β-31).
- Βιβλίο γενικού υλικού (Β-37).
- Βιβλίο γραφικών αποθέσεων
(Β-39).
- Βιβλίο ημερολογίου ταμείου
(Β-71).
- Βιβλίο ισοζυγίου υλικού (Β-77).
- Βιβλίο παγίας προκαταβολής
(Β-103).
- Βιβλίο δοσοληψιών αποθήκης
(Β-49).
- Βιβλίο βοηθητικού ημερολογίου τα
μείου (Β-33).
- Βιβλίο διπλοτύπων αποδείξεων
(Β-48).
- Βιβλίο τετραπλοτύπων απολογιστι
κών αποδείξεων (Β-130).
- Βιβλίο τριπλοτύπων αποδείξεων α
γοράς υλικού (Β-133).
- Βιβλίο δαπανών κατά Κ.Α.Ε. (Β-40).
- Βιβλίο πρωτοκόλλου απο-συσκευασίας ειδών υλικού (Β-121).
Επίσης, οι Γ.Α.Δ. Περιφέρειας τηρούν
και όσα άλλα βιβλία προβλέπονται από
κανονισμούς, αποφάσεις και διαταγές
και κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθ
μη λειτουργία τους.
β. Η Αστυνομική Ακαδημία τηρεί
τα ίδια βιβλία, με εξαίρεση το βιβλίο

χωρογραφικής κατανομής, όλα τα βιβλί
α που απαιτούνται για τη λειτουργία γε
νικής διαχείρισης, καθώς και όσα άλλα
βιβλία προβλέπονται από κανονισμούς,
αποφάσεις και διαταγές και κρίνονται α
παραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία
της.
γ. Οι λοιπές Υπηρεσίες που προβλεπονται στο π.δ. 14/2001 τηρούν τα βι
βλία που καθορίζονται από τους κανονι
σμούς, αποφάσεις και διαταγές που διέπουν τη λειτουργία τους. Ειδικά, η Υπο
διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών του
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τηρεί
και όλα τα βιβλία που απαιτούνται για τη
λειτουργία γενικής διαχείρισης.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Για τη διευκόλυνση της σηματικής αλ
ληλογραφίας των Υπηρεσιών καθορίζο
νται οι εξής συντομογραφίες:
- Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας:
Α.Ε.Α.
- Κλάδος Ασφάλειας και Τάξης:
Κ.Α.Τ.
- Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης:
Δ.Γ.Α.
- Διεύθυνση Τροχαίας: Δ.ΤΡ.
- Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας:
Δ.Δ.Α.
- Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας:
Δ.Κ.Α.
- Διεύθυνση Αλλοδαπών: Δ.ΑΛ.
- Διεύθυνση Διεθνούς Αστυν. Συνερ
γασίας: Δ.Δ.Α.Σ.
- Κλάδος Διοικητικού: Κ.Δ.
- Διεύθυνση Προσωπικού: Δ.Π.
- Διεύθυνση Εκπαίδευσης: Δ.ΕΚ.
- Διεύθυνση Οργάνωσης-Νομοθεσίας:
Δ.Ο.Ν.
- Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων:
Δ.Δ.Σ.
- Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λει
τουργιών: Υ.Ε.Λ.
- Κλάδος Οικον/τεχνικών και Πληρο
φορικής: Κ.Ο.Τ.Π.
- Διεύθυνση Οικονομικών: Δ.Ο.
- Διεύθυνση Τεχνικών: Δ.Τ.
- Πληροφορικής: Δ.ΠΛ.
- Γεν. Αστυνομική Διεύθυνση Περι
φέρειας: Γ.Α.Δ.Π.
□
* Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα τη ς υπ'
αριθμ. 7001/2/572σε’ από 14-2-2001 διατα
γής κ. Αρχηγού Ε λληνικής Α στυνομίας μ ε
αρμόδιο συντάκτη τον Αστυν. Α ’ Γεώργιο
Παλιούρα τη ς Α/νσης Ο ργάνωσης - Νομοθε
σίας του Α.Ε.Α.

Μάρτιος/Απρίλιος 2001 - Αστυνομική Επιθεώρηση

185

της Γενικής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Αττικής
Με τις διατάξεις του Π.Δ. 1/200 επέρχονται διορθρωτικές και λειτουργικές μεταβολλές στην
οργανωτική δομή της Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης Απικής. Με τις ρυθμίσεις αυτές επιδιώκε
ται η βελτίωση της αποτελεσματικάτητας των Υπηρεσιών της παραπάνω Γενικής Αστυνομικής
Διεύθυνσης, η ορθολογικότερη χωροταξική τους κατανομή, η εξάλειψη λειτουργικής φύσεως
αδυναμιών που παρατηρήθηκαν μέχρι σήμερα και γενικά η προσαρμογή τους στην υφιστάμενη
αστυνομική πραγματικότητα με τελικό στόχο την πληρέστερη αντιμετώπιση των σύγχρονων
μορφών εγκληματικότητας και την εδραίωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών.

Ο

ι μεταβολές αυτές συνοπτικά
είναι
οι
ακόλουθες.

α. Ιδρύεται μία νέα Διεύ
θυνση Αστυνομίας. Αυτή θα
προέρχεται από τη διάσπαση
σε δύο Διευθύνσεις της Διεύθυνσης Α
στυνομίας Ανατολικής Αττικής, λόγω
της μέχρι σήμερα εκτεταμένης εδαφικής
της δικαιοδοσίας και των εξ 'αυτού δημιουργουμένων προβλημάτων συντονι
σμού, εποπτείας και ελέγχου των υφι
στάμενων της Υπηρεσιών. Συγκεκριμέ
να, συνιστώνται η Διεύθυνση Αστυνομί
ας Βορειοανατολικής Αττικής με έδρα
την Αγία Παρασκευή και η Διεύθυνση
Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής
με έδρα τη Γλυφάδα.
β. Ιδρύονται νέα Αστυνομικά Τμή
ματα, στις περιοχές που υπάρχει πρό
βλημα αστυνόμευσης, είτε λόγω της ε
κτεταμένης εδαφικής αρμοδιότητας των
υφισταμένων Τμημάτων, είτε λόγω των
προβλημάτων εγκληματικότητας που
παρουσιάσθηκαν στις περιοχές αυτές. Ο
ρισμένα από αυτά τα νέα Τμήματα θα
προέρχονται από την αναβάθμιση υφι
στάμενων Αστυνομικών Σταθμών. Πα
ράλληλα, καταργείται ένας μικρός αριθ
μός Αστυνομικών Τμημάτων και Σταθ
μών, των οποίων οι περιοχές δικαιοδοσί
ας μπορούν να αστυνομευθούν αποτε
λεσματικότερα από άλλες μεγαλύτερες
και δυναμικότερες αστυνομικές Υπηρε
σίες. Επίσης, όλα τα Αστυνομικά
Τμήματα, πλην εκείνων που λειτουρ
γούν στα νησιά του Αργοσαρωνικού, έ
χουν ενιαία εσωτερική διάρθρωση, ήτοι,
διαρθρώνονται σε Γραφεία Γενικής Α
στυνόμευσης, Ασφάλειας και Διοικητι
κής Υποστήριξης.
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γ. Καταργούνταμ όλες οι υφιστάμενες
Αστυνομικές Υποδιευθύνσεις καθόσον
η εποπτεία και ο έλεγχος των Υπηρεσιών
καθίσταται πλέον άμεσος και αποτελεσμα
τικός μετά τη σύσταση Υποδιευθύνσεων
Ασφάλειας και τη διχοτόμηση της Διεύ
θυνσης Αστυνομίας Ανατολικής Αττικής
σε δύο Διευθύνσεις.
δ. Συνιστάται, στη Διεύθυνση Ασφά
λειας Αττικής, Υποδιεύθυνση Αντιμε
τώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η
οποία θα έχει επιτελικό ρόλο στη συλλο
γή πληροφοριών και εν γένει στοιχείων
για το οργανωμένο έγκλημα και την υπο
βοήθηση του έργου των άλλων Υπηρε
σιών Ασφαλείας.
ε. Ιδρύονται πέντε περιφερειακές Υ
ποδιευθύνσεις Ασφάλειας, ανά μία
στην περιφέρεια κάθε Διεύθυνσης Α
στυνομίας (Αθηνών, Πειραιώς, Βορειοα
νατολικής Αττικής, Νοτιοανατολικής
Αττικής και Δυτικής Αττικής), οι οποίες
θα υπάγονται στη Διεύθυνση Ασφάλειας
Αττικής. Σκοπός της συγκεκριμένης
ρύθμισης είναι να απασχολούνται περισ
σότερες Υπηρεσίες και δυνάμεις απο
κλειστικά με την δίωξη του εγκλήματος
και να αποκεντρωθεί η λειτουργία της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Οι εν
λόγω Υποδιευθύνσεις θα έχουν επιχει
ρησιακό χαρακτήρα και θα διαρθρώνο
νται εσωτερικά σε Τμήμα Δημόσιας Α
σφάλειας, Τμήμα Κρατικής Ασφάλειας,
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και
Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών
(Γ.Ε.Ε.), το οποίο θα ασκεί τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 6
παρ. 1, εδάφια α' έως ε' και ζ' του π.δ.
342/77 αρμοδιότητες. Συνεπεία της ρύθ
μισης αυτής, καταργείται το Γ ραφείο Ε

γκληματολογικών Ερευνών το οποίο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4
παρ. 1 του π.δ. 334/1995 λειτουργεί στο
Επιτελείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Πειραιώς.
στ. Στη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττι
κής, πέραν των προαναφερομένων επι
χειρησιακού χαρακτήρα Υποδιευθύνσε
ων, υπάγονται και αυτοτελή Τμήματα
Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς και Τμή
ματα Αλλοδαπών.
ζ. Τα Γραφεία Ασφαλείας των Αστυ
νομικών Τμημάτων αποκτούν στενή
λειτουργική σχέση με τις Υποδιευθύν
σεις Ασφαλείας, για να υπάρχει πληρέ
στερη καθοδήγησή τους και έλεγχος της
δράσης τους. Στα Γραφεία αυτά θα λει
τουργούν ξεχωριστές Ομάδες Δίωξης
Ναρκωτικών, οι οποίες θα αναπτύξουν
στενή συνεργασία ως προς το θέμα αυτό
με τα τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Ε
γκληματικότητας. Ο γενικός αστυνομι
κός διευθυντής Αττικής, με απόφασή
του καθορίζει τον αριθμό του προσωπι
κού των Γραφείων Ασφαλείας των Α
στυνομικών Τμημάτων και εγκρίνει ύ
στερα από γνώμη του διευθυντή της
Διεύθυνσης Ασφαλείας και του διευθυ
ντή της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας
την εσωτερική μετακίνηση του προσωπι
κού από και προς τα Γραφεία αυτά. Το α
στυνομικό προσωπικό που στελεχώνει τα
εν λόγω Γραφεία εκτελεί αποκλειστικά
αρμοδιότητες των Γραφείων αυτών και
μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί
να διατεθεί για εκτέλεση άλλης υπηρεσί
ας κατόπιν εγκρίσεως του γενικού αστυ
νομικού διευθυντή Αττικής. Σημειώνε
ται, επίσης, ότι τις εκθέσεις ικανότητας
των προϊσταμένων των Γραφείων Ασφα-

λείας συντάσσουν οι διοικητές των Α
στυνομικών Τμημάτων και γνωματεύουν
επ'αυτών οι διευθυντές των οικείων Υ
ποδιευθύνσεων Ασφαλείας.
η. Τέλος, με τις ρυθμίσεις που θεσπί
ζονται, ορίζεται ότι, για τη λήψη μέ
τρων τάξης στις δημόσιες συναθροί
σεις στην περιοχή του νομού Αττικής,
οι αστυνομικές δυνάμεις θα διατίθε
νται από την Υποδιεύθυνση Μέτρων
Τάξης και μόνο σε εξαιρετικές περι
πτώσεις οι δυνάμεις αυτές θα ενισχύονται από άλλες Υπηρεσίες. Επίσης, τα
μέτρα τάξης στους χώρους των δικαστη
ρίων θα λαμβάνονται από τις Υπηρεσίες
Μεταγωγών - Δικαστηρίων, οι οποίες σε
εξαιρετικές περιπτώσεις θα ενισχύονται
από δυνάμεις της Υποδιεύθυνσης Μέ
τρων Τάξης, κατόπιν εντολής του γενι
κού αστυνομικού διευθυντή Αττικής.
Σκοπός των ρυθμίσεων αυτών είναι η α
παλλαγή των Αστυνομικών Τμημάτων
από τη καθημερινή διάθεση δυνάμεων
για τα μέτρα τάξης στις δημόσιες συνα
θροίσεις και τις συνεδριάσεις των δικα
στηρίων.
- Μ ε Βάση tic ποοαναφεοόίΐενες διαρθρω
τικές ιιετοΒολέί. η νέο οργανωτική δομή
των επιυέοοικ Διευθύνσεων m e Γενικής
Αστυνουικικ Διεύθυνσης Αττικής έχει ί κ

SlQSI
α. Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών.
Στην περιοχή της Διεύθυνσης Αστυ
νομίας Αθηνών, πέραν των δεκαέξι (16)
Αστυνομικών Τμημάτων που λειτουρ
γούν (Ακροπόλεως, Συντάγματος, Πα
γκρατίου, Ομονοίας, Εξαρχείων, Πετραλώνων, Κυψέλης, Κολωνού, Άνω Πα
τησίων, Αμπελοκήπων, Νέας Σμύρνης,
Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου,
Βύρωνος, Ζωγράφου και Καλλιθέας), ι
δρύονται επιπλέον έξι Αστυνομικά
Τμήματα, ήτοι : Αγίου Παντελεήμονα,
Αλίμου, Γαλατσίου, Δάφνης, Καισαριανής και Νέου Κόσμου. Καταργείται το
Αστυνομικό Τμήμα Άνω Καλαμακίου.
Επίσης, στην ίδια περιοχή θα συνεχίσουν να λειτουργούν η Υποδιεύθυνση
Μεταγωγών - Δικαστηρίων Αθηνών και
το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Αθη
νών.
β. Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς
Στην περιοχή της Διεύθυνσης Αστυ
νομίας Πειραιώς, πλην εκείνης των νή
σων του Αργοσαρωνικού, πέραν των ο
κτώ Αστυνομικών Τμημάτων που λει
τουργούν (Πειραιώς, Μοσχάτου, Δραπε
τσώνας, Νίκαιας, Κερατσινίου, Κορυ
δαλλού, Αγίου Ιωάννου Ρέντη και Περά
ματος), ιδρύονται επιπλέον δύο στο
Δήμο Πειραιά.

Επίσης, στην ίδια περιοχή θα συνεχίσουν να λειτουργούν το Τμήμα Μεταγω
γών δικαστηρίων Πειραιώς και το Τμή
μα Τουριστικής Αστυνομίας Πειραιώς.
γ. Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής
Αττικής
Στην περιοχή της Διεύθυνσης Αστυ
νομίας Δυτικής Αττικής, πέραν των δε
κατριών Αστυνομικών Τμημάτων που
λειτουργούν (Αγίας Βαρβάρας, Αγίων
Αναργύρων, Αιγάλεω, Ασπροπύργου, Αχαρνών, Ελευσίνας, Ιλίου, Καματερού,
Μάνδρας, Μεγάρων, Περιστεριού, Πε
τρούπολης και Χάίδαρίου), καθώς και
των τεσσάρων Αστυνομικών Σταθμών
(Βιλίων, Κινέτας, Θρακομακεδόνων και
Νέας Περάμου) ιδρύονται επιπλέον
τρία Αστυνομικά Τμήματα, ήτοι από έ
να ακόμη στους δήμους Περιστεριού,
Αιγάλεω, καθώς και το Αστυνομικό
Τμήμα Ζεφυρίου. Επίσης, θα τεθεί σε
λειτουργία το Αστυνομικό Τμήμα Άνω
Λιοσίων, που συστάθηκε πρόσφατα. Οι
Αστυνομικές Υποδιευθύνσεις Αιγάλεω
και Ελευσίνας, τα Αστυνομικά Τμήματα
Ανθούπολης, Νέας Ζωής, Νέων Σεπολίων, Αγ. Γεωργίου και Αγ.Σπυρίδωνος
καταργούνται.
Επιπλέον, στην ίδια περιοχή θα συνε
χίσει τη λειτουργία του το Τμήμα Τουρι
στικής Αστυνομίας Αιγάλεω, το οποίο
μετονομάζεται σε Τμήμα Τουριστικής
Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με έδρα
το δήμο Αιγάλεω.
δ. Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοα
νατολικής Αττικής.
Στη δικαιοδοσία της Διεύθυνσης αυ
τής θα υπάγονται τα Αστυνομικά Τμή
ματα Αγίας Παρασκευής, Αγίου Στεφά
νου, Αμαρουσίου, Αρτέμιδας, Βριλλησίων, Γέρακα, Γλυκών Νερών, Ηρακλείου,
Καλάμου, Καπανδριτίου, Κηφισιάς, Μα
ραθώνα, Μελισσίων, Μεταμόρφωσης,
Νέας Ερυθραίας, Α' Νέας Ιωνίας, Β'
Νέας Ιωνίας, Νέας Μάκρης, Νέας Φιλα
δέλφειας, Νέας Χαλκηδόνας, Νέου Ψυ
χικού, Ο.Α.Κ.Α., Παιανίας, Παλλήνης,
Παπάγου, Πεντέλης, Πεύκης, Ραφήνας,
Σπάτων, Φιλοθέης, Χαλανδρίου, Χολαρ
γού, Ψυχικού και Ωρωπού, καθώς και οι
Αστυνομικοί Σταθμοί Αυλώνος, Νέας
Κηφισιάς, Εκάλης και Φρουράς Τατοΐου. Τρία από τα προαναφερόμενα Αστυ
νομικά Τμήματα (Α.Τ. Αγίου Στεφάνου,
Α.Τ. Βριλλησίων και Α.Τ. Καλάμου)
προέρχονται από αναβάθμιση ισάριθ
μων Αστυνομικών Σταθμών και ένας Α
στυνομικός Σταθμός ( Α.Σ. Φρουράς Τατοΐου) από υποβιβασμό του ομώνυμου
Αστυνομικού Τμήματος.
Επίσης, στη Διεύθυνση αυτή θα υπά

γεται και το Τμήμα Τουριστικής Αστυ
νομίας Αμαρουσίου, το οποίο μετονομά
ζεται σε Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας
Βορειοανατολικής Αττικής, με έδρα το
δήμο Αμαρουσίου.
ε. Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανα
τολικής Αττικής.
Στη δικαιοδοσία της Διεύθυνσης αυ
τής θα υπάγονται τα Αστυνομικά Τμή
ματα Αναβύσσου, Αργυρούπολης, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Α' Γλυφά
δας, Β' Γλυφάδας, Ελληνικού, Ηλιούπο
λης, Καλυβιών, Κερατέας, Κορωπίου,
Λαυρίου και Μαρκοπούλου, καθώς και
οι Αστυνομικοί Σταθμοί Σαρωνίδας,
Πόρτο Ράφτη και Σουνίου. Ένα (1) από
τα προαναφερόμενα Αστυνομικά Τμή
ματα (Α.Τ. Καλυβιών) προέρχεται από
αναβάθμιση του ομώνυμου Αστυνομι
κού Σταθμού ενώ το Β' Α.Τ. Γλυφάδας
προέρχεται από μετονομασία του Α.Τ.
Τερψιθέας Γλυφάδας.
Επίσης, στη Διεύθυνση αυτή θα υπά
γεται και το Τμήμα Τουριστικής Αστυ
νομίας Γλυφάδας, το οποίο μετονομάζε
ται σε Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας
Νοτιοανατολικής Αττικής, με έδρα τη
Γλυφάδα.
- Οι Αστυνομικές Υποδιευθύνσεις Α
γίας Παρασκευής, Γλυφάδας, Κηφισιάς,
Κρωπίας, Νέας Ιωνίας και Χαλανδρίου,
τα Αστυνομικά Τμήματα Καλογρέζας,
Νεάπολης και Περισσού, ο Αστυνομικός
Σταθμός Ματίου, καθώς και το Αστυνο
μικό Φυλάκιο Φράγματος Μαραθώνος,
που λειτουργούσαν εντός των ορίων δι
καιοδοσίας της πρώην Διεύθυνσης Α
στυνομίας Ανατολικής Αττικής, καταργούνται.
στ. Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής :
Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής
διαρθρώνεται στις ακόλουθες Υπο
διευθύνσεις:
α) Αντιμετώπισης Οργανωμένου Ε
γκλήματος.
β) Κρατικής Ασφάλειας,
γ) Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και
Ιδιοκτησίας.
δ) Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων,
Αρχαιοκαπηλίας και Ηθών,
ε) Δίωξης Ναρκωτικών,
στ) Προστασίας Ανηλίκων,
ζ) Προστασίας Επισήμων,
η) Αλλοδαπών,
θ) Εσωτερικών Λειτουργιών.
Enionc. στη Διεύθυνση Ασαιόλεκκ Α π ικ ικ
υπόνονται:

α) Οι Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας :
- Αθηνών
- Πειραιώς.
- Δυτικής Αττικής.
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- Βορειοανατολικής Αττικής.
- Νοτιοανατολικής Αττικής.
β) Τα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών.
- Αθηνών.
- Πειραιώς.
- Δυτικής Αττικής.
- Βορειοανατολικής Αττικής.
- Νοτιοανατολικής Αττικής.
γ) Τα Τμήματα Αλλοδαπών.
- Αθηνών.
- Πειραιώς.
- Δυτικής Αττικής.
- Βορειοανατολικής Αττικής.
- Νοτιοανατολικής Αττικής.
- Λαυρίου.
Σημειώνεται, ακόμη ότι συνιστάται
Σταθμός Ελέγχου Διαβατηρίων - Συ
ναλλάγματος Ελευσίνας, ο οποίος θα υ
πάγεται διοικητικά στο Τμήμα Αλλοδα
πών Δυτικής Αττικής.
ζ. Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολι
μένα Αθηνών.
- Στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αε
ρολιμένα Αθηνών λειτουργούν οι ακό
λουθες Υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται
διοικητικά σ'αυτή :
- Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Α
θηνών.
- Τμήμα Ασφάλειας Αερολιμένα Α
θηνών.
- Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αερολι
μένα Αθηνών.
- Τμήμα Τροχαίας Αερολιμένα Αθηνών.
Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργούν και
τα Αστυνομικά Τμήματα Ανατολικού και
Δυτικού Αερολιμένα Αθηνών, μέχρι την
παύση λειτουργίας του Κρατικού Αερολι
μένα Αθηνών (Ελληνικού).
η. Στη συγκρότηση των Διευθύνσε
ων Άμεσης Δράσης και Αστυνομικών
Επιχειρήσεων Αττικής, δεν επέρχο
νται μεταβολές.

Η έδρα, η διοικητική υπαγωγή, η εσω
τερική διάρθρωση και οι αρμοδιότητες
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Αττικής και των υφισταμένων της Υπη
ρεσιών καθορίζονται λεπτομερώς στις
διατάξεις των άρθρων 1 έως και 30 του αναφερόμενου στο θέμα π.δ.

Η απόφαση κατανομής των οργανικών
θέσεων του αστυνομικού προσωπικού

και των ειδικών φρουρών στις επιμέρους Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομι
κής Διεύθυνσης Αττικής έχει ήδη εκδοθεί και θα διαβιβαστεί άμεσα στις αρμό
διες Υπηρεσίες. Η απόφαση καθορισμού
της τοπικής αρμοδιότητας των εν λόγω
Υπηρεσιών θα διαβιβαστεί ύστερα από
τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ατ
τικής και οι υφιστάμενες Υπηρεσίες της
τηρούν το αναγκαίο αρχειακό υλικό και
τα προβλεπόμενα από την Κ.Δ. 6/1986
και τις ισχύουσες σχετικές διαταγές υπη
ρεσιακά βιβλία. Ειδικότερα, οι νεοϊδρυθείσες Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας και
τα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών τη
ρούν τα ακόλουθα υπηρεσιακά βιβλία :
α. Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας :
- Βιβλίο δύναμης Β - 50
- Βιβλίο υπηρεσίας Β - 138
- Βιβλίο αδικημάτων, συμβάντων,
συλλήψεων, συστάσεων και παραπόνων
Β-7
- Βιβλίο δικογραφιών Β - 46
- Βιβλίο διεκπεραίωσης εγγράφων
με απόδειξη Β - 44
- Βιβλίο διεκπεραίωσης κοινών εγ
γράφων Β - 45
- Βιβλίο
παγίας προκαταβολής
Β - 103
- Βιβλίο γραφικών αποθέσεων και ε
πιτραπέζιων ειδών Β - 39
- Βιβλίο θεώρησης φύλλων άδειας
και φύλλων πορείας Β - 76
- Βιβλίο βιβλιοθήκης Β - 31
- Βιβλίο απολογιστικό υλικού Β - 20
- Βιβλίοκρατουμένων και μεταγωγής
αυτών Β - 87
- Βιβλίο κρατουμένων και μεταγω
γής αυτών και παραδιδομένων χρη
μάτων τιμαλφών και λοιπών ειδών κρα
τουμένων Β - 88
- Βιβλίο ανεξιχνίαστων κακουργημά
των και πλημμελημάτων Β - 17
- Βιβλίο φυγοδίκων, φυγόποινων, λι
ποτακτών και ανυποτάκτων Β - 142
- Βιβλίο ατόμων κατά των οποίων έ
χουν επιβληθεί μέτρα ασφάλειας ή άλλες
ποινές και η εκτέλεση έχει ανατεθεί στην
αστυνομία Β - 30
- Βιβλίο παραδιδομένων η αφαιρουμένων και φυλασσομένων την αστυνομική
αρχή όπλων, εκρηκτικών υλών κ.λ.π Β 104
- Βιβλίο εργοστασίων εκρηκτικών υ
λών - καταστημάτων κατοχής και ε
μπορίας εκρηκτικών υλών, όπλων και
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μαχαιρών Β - 67
- Βιβλίο απολωλότων αντικειμένων Β
-21
- Βιβλίο κλεπτομένων - ανευρισκομένων εγκαταλελλειμένων οχημάτων
τροχόσπιτων και σκαφών Β - 86
- Βιβλίο αναζητουμένων ατόμων
Β - 13
- Βιβλίο αστυνομικών αδειών (αρμοδιότητάς τους) Β - 28
- Βιβλίο εξαφανιζόμενων ή ανευρισκομένων ατόμων Β - 60
- Βιβλίο μέσων και μεθόδων εγκλημα
τιών Β - 64
- Βιβλίο καταχώρισης σημάτων και
κλοπών εικόνων και παρανόμων εκσκα
φών Β - 84
- Βιβλίο κατόχων ιδιωτικών συλλογών
και εμπόρων αρχαιοτήτων Β - 85
β. Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών:
- Βιβλίο δύναμης Β - 50
- Βιβλίο υπηρεσίας Β - 138
- Βιβλίοαδικημάτων, συμβάντων,
συλλήψεων, συστάσεων και παραπόνων
Β-7
- Βιβλίο δικογραφιών Β - 46
- Βιβλίο διεκπεραίωσης εγγράφων με
απόδειξη Β - 44
- Βιβλίο διεκπεραίωσης κοινών εγγρά
φων Β - 45
- Βιβλίο παγίας προκαταβολής
Β -103
- Βιβλίο γραφικών αποθέσεων και ε
πιτραπέζιων ειδών Β - 39
- Βιβλίο θεώρησης φύλλων άδειας και
φύλλων πορείας Β - 76
- Βιβλίο βιβλιοθήκης Β - 31
- Βιβλίο απολογιστικού υλικού
Β - 20
- Βιβλίο κρατουμένων και μεταγωγής
αυτών Β - 87
- Βιβλίο κρατουμένων και μεταγω
γής αυτών και παραδιδομένων χρη
μάτων, τιμαλφών και λοιπών ειδών κρα
τουμένων Β - 88
- Βιβλίο μέσων και μεθόδων εγκλημα
τιών Β - 64
- Τηρούνται, ακόμη, από όλες τις Υπη
ρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύ
θυνσης Αττικής, τα βιβλία που προβλέπονται ειδικά από κανονισμούς ή αποφά
σεις που διέπουν τη λειτουργία των Υπη
ρεσιών αυτών.
□
* Το κείμενο α π ο τελεί α π ό σ π α σ μ α τη ς
υ π ’ αμιΟμ. 7001/2/1122-κγ α πό 5-2-2001
δ ια τα γή ς κ. Α ρχηγού Ε λλη ν ικ ή ς Α σ τυ ν ο 
μ ία ς μ ε αρμόδιο σ υ ν τά κ τη τον Υπαστ. Α ’
Σ τ υ λ Β ολυράκη.
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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
πριν και κατά τους χρόνους
_
της Ελληνικής-ι ο λ -ι

Επανάστασης του I ο L I

επανάσταση του 1821 είναι
ένα συγκλονιστικό γεγονός
και παράδειγμα φωτεινό
αιώνιο. Θα επιδιώξω να το
προσεγγίσω σε κάποια ση
μεία του όχι ιδιαίτερα πολύ γνωστά, με
δέος και σεβασμό.
Για να γίνει καλύτερα κατανοητή αυτή
η συνοπτική αναφορά, επιτρέψτε μου ει
σαγωγικά να αναφέρω μερικά στοιχεία,
για την επικοινωνία και τα μέσα που την
εξυπηρετούν σήμερα.1Έτσι, σε αντιπα
ράθεση με τα μέσα του 1821, θα μπορέ
σετε εκ του ασφαλούς να εκτιμήσετε τις
προσπάθειες των πρωτοπόρων του πα
ρελθόντος.
Γνωρίζετε, ότι η επικοινωνία είναι ζω
τικής σημασίας για τον σύγχρονο κόσμο,
γιατί παρέχει τη βάση για την κατανόη
ση και στη συνέχεια για την συνεργασία
μεταξύ των ατόμων2, των ομάδων, των
λαών.
Για να έχουμε σωστή επικοινωνία εί
ναι απαραίτητες τρεις, κυρίως προϋπο
θέσεις:
-τεχνικά μέσα προσιτά,
-νόμοι, ήθη, έθιμα, που θα διέπουν
την χρησιμοποίησή τους,
-πρόσωπα, που θα αναλάβουν επαγ
γελματικά την ικανοποίηση των ανα
γκών επικοινωνίας των άλλων.
Βέβαια, παρά την ικανοποίηση και
των τριών αυτών προϋποθέσεων, είναι
ενδεχόμενο να μη υπάρχει δυνατότητα
άρτιας επικοινωνίας για άλλους λόγους,
όπως ο αναλφαβητισμός, η γλώσσα, η
δυσχέρεια προσπελάσεως σε πηγές πλη
ροφοριών, το πολιτικό σύστημα κ.ά. Και
γνωρίζετε πολύ καλά, τα ελάχιστα περι
θώρια τα οποία αφήνει για τη διακίνηση
ιδεών και πληροφοριών ένα ολοκληρω
τικό καθεστώς, σε αντίθεση με την Δη
μοκρατική Πολιτεία, στην οποία ακόμη
και ο τελευταίος πολίτης έχει τη δυνατό
τητα να διατυπώσει και να διαδώσει με
πολλούς και πρόσφορους τρόπους τις α-
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του Καθηγητοϋ

Κων/vou Γ. Α0ΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
του Παντείου Πανεπιστημίου και
της Αστυνομικής Ακαδημίας
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πάψεις του (τύπος στα χέρια ιδιωτών λει
τουργία εκδοτικών οίκων, ελευθερία κυ
κλοφορίας εντύπων κλπ.).
Τα μέσα3 που εξυπηρετούν σήμερα
τις ανάγκες μαζικής επικοινωνίας στις
Δημοκρατικές Πολιτείες, έχουν βελτιω
θεί και πολλαπλασιασθεί λόγω της αλ
ματώδους εξελίξεως της τεχνολογίας.
Ακόμη, έχουν μία διπλή υπόσταση: εί
ναι αφ’ ενός “εμπορικό”και αφ’ ετέρου
“κοινωνικό” προϊόν.
Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, (τύπος,
ραδιοφωνία, κινηματογράφος, τηλεόρα
ση4 ), με το να μπορούν να διοχετεύουν
κάθε είδος μηνυμάτων, ακόμη και στα
πιο απομονωμένα και μακρινά μέρη, α
ποτελούν ένα ουσιώδες στοιχείο της πο
λιτισμένης ζωής και η συνεισφορά τους
στο σχηματισμό της κοινής γνώμης είναι
ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.3
Σύμφωνα με σχετικά πρόσφατες στα
τιστικές, σε ολόκληρο τον κόσμο κυκλο
φορούν 8.800 ημερήσιες εφημερίδες6με
μέση
καθημερινή
κυκλοφορία
840.000. 000 αντίτυπα. Εξ άλλου, υπάρ
χουν σταθμοί τηλεοράσεως ακόμη και
σε χώρες όχι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες και
11.200.000. 000 τηλεοπτικοί δέκτες σε
λειτουργία. Ακόμη λειτουργούν τα διε
θνή ειδησεογραφικά πρακτορεία7 και
στις διάφορες υπηρεσίες δημοσιότητας
εργάζονται χιλιάδες ειδικά στελέχη.8Αυ
τή είναι η σημερινή εικόνα των μέσων
μαζικής επικοινωνίας και όλα αυτά πέ
ραν ενός ορίου, μας φαίνονται φυσικά
και αυτονόητα.
Σκεφθήκατε όμως πως ήταν τα πράγ
ματα πριν από μερικές δεκαετίες ή τι α
κριβώς συνέβαινε στον τομέα της επι
κοινωνίας πριν από 180 περίπου χρόνια;
“Δεν είναι ώρα να εξετάσωμεν εάν έγι
νε η Επανάστασις (του 1821) εις αρμό
διον καιρόν μήτε αν οι αρχηγοί αυτής έ
καναν τα πρέποντα... Αλλά αν ίδωμεν τι
συμφέρει κατά το παρόν να κάμνωμεν...
Φροντίσατε να συστήσετε υπερτάτην διοίκησιν.... ήτις να διασαλπίση τον σκοπόν
μας... Οι εξ Ευρώπης ομογενείς έφεραν
μαζί των τυπογραφίας. Συστήσατε λοιπόν
αμέσως εφημερίδας εις διάδοσιν ειδήσε
ων. Δια των εφημερίδων και των ιεροκη
ρύκων εμπορείτε να εξάψετε γενικόν εν

θουσιασμόν... ”,
Αυτά γράφει5σε μία από τις πρώτες ε
πιστολές του, αν όχι την πρώτη, προς τον
Νεόφυτο Βάμβα ο Αδαμάντιος Κοραής
(1748-1833) συγκλονισμένος από το ε
παναστατικό μήνυμα του 1821.
Με ευθυκρισία μοναδική προσδιορίζει
την εθνική μορφή της Επαναστάσεως
και καλεί όλους να παραμερίσουν αντιρ
ρήσεις και αντιθέσεις. Και το πρώτο
πράγμα που υπεδείκνυε, ήταν η σύσταση
“υπερτάτης διοικήσεως”. Και το δεύτερο
ή έκδοση εφημερίδων. Γιατί πίστευε πως
η έκδοσή τους μπορούσε να αποβεί πο
λύτιμη για την εξέλιξη του αγώνος.
Και οι μαχόμενοι Έλληνες τι έκαναν;
Πίστεψαν άραγε ότι ο τύπος θα γίνονταν
στα χέρια τους ένα όπλο αποτελεσματι
κό όσο και τα καρυοφύλλια τους;
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με την
σειρά, εξετάζοντας τις εφημερίδες της
προεπανασταστικής περιόδου και τις
χειρόγραφες του 1821 και 1822.
Από τα μέσα περίπου του 18ου αιώνος
μ.Χ. η έλλειψη ελληνικής εφημερίδος εί
χε ήδη καταστή αισθητή. Η έκδοση, ό
μως, εφημερίδας στην κυρίως Ελλάδα ή
ταν αδύνατη, επειδή αφ’ ενός μεν δεν το
επέτρεπε ο δυνάστης αφ’ ετέρου δε, διό
τι δεν υπήρχαν τυπογραφεία.10
Έτσι, λοιπόν, ο ελληνικός τύπος, ο ο
ποίος υπήρξε συνακόλουθο της κινήσεως προς πολιτική, κοινωνική και οικονο
μική χειραφέτηση, γεννήθηκε ευθύς α
μέσως ως άρχισε η κίνηση για την εξέ
γερση του Γένους. Και δεν γεννήθηκε
στην κυρίως Ελλάδα, αλλά σε ξένες χώ
ρες, όπου υπήρχαν ανθούσες, οικονομι
κά και κοινωνικά και πνευματικά, ελλη
νικές παροικίες. Τελικά, η Βιέννη υπήρ
ξε το λίκνο της ελληνικής δημοσιογρα
φίας."
Η πρώτη ελληνική εφημερίδα εκδόθηκε στην Βιέννη, μεταξύ Απριλίου - Μαΐου 1784, υπό του'Ελληνος λογίου Γεωρ
γίου Βενδότη ή Βεντότη, εκ Ζακύνθου.
Πως επέτυχε ο Βεντότης το προνόμιο,
της άδειας εκδόσεως δηλαδή, της εφημε
ρίδος του και πότε ακριβώς εκδόθηκε η
εφημερίδα παραμένει άγνωστο.
Γιατί δεν πρέπει να αγνοηθεί το γεγο
νός, ότι και άλλοι πριν από τον Βεντότη

τ
προσπάθησαν με αιτήσεις τους προς το
Υπουργείο της Αστυνομίας της Αυ
στροουγγαρίας να πάρουν προνόμια, ά
δειες εκδόσεως εφημερίδων, αλλά δεν
τα κατάφεραν.
Σχετικά στοιχεία γι’ αυτή την έκδοση
προκύπτουν από έγγραφα των αυστρια
κών αρχείων που δημοσίευσε ο Γεώρ
γιος Λάιος.12
Η εφημερίδα ήταν εβδομαδιαία, αλλά
είναι άγνωστος ο τίτλος της. Δεν έχει
σωθεί κανένα αντίτυπο. Η έκδοσή της
σταμάτησε τον Ιούλιο του 1784, ύστε
ρα από τουρκικά διαβήματα προς τον
Αυστριακό Πρεσβευτή στην Τουρκία,
επειδή η εφημερίδα κυκλοφορούσε και
στην Ελλάδα και μάθαιναν οι Έλληνες
τις ενέργειες της τουρκικής Κυβερνήσεως. Και τούτο φυσικά δεν συνέφερε
στους Τούρκους, οι οποίοι δεν είχαν και
σε μεγάλη εκτίμηση την τυπογραφία.
Θυμίζω, το λεγόμενο ότι όταν οι Ενετοί
έστειλαν δώρα στον Σουλτάνο ένα τυπο
γραφείο, αυτός, επειδή θεώρησε ολέθρια
για την εξουσία του τα τυπογραφικά σύ
νεργα, διέταξε τον Κυβερνήτη του καρα
βιού να αποπλεύση από την Κωνσταντι
νούπολη για την Αδριατική και να τα πετάξει στην θάλασσα.
Τέσσερα χρόνια μετά την παύση της ε
φημερίδας του Βεντότη, αρχίζουν και
πάλι διαβήματα διαφόρων Ελλήνων13
(Δημήτριος Θεοχαρίδης, 1788) προς τις
αρχές της Βιέννης, για να επιτύχουν προ
νόμιο, δηλαδή άδεια για την έκδοση ε
φημερίδων.
Τελικά, είναι οι αδελφοί Μαρκίδα
Πουλίου, Πούμπλιος και Γεώργιος, οι ο
ποίοι θα εκδώσουν στην Βιέννη τη δεύ
τερη ελληνική εφημερίδα με τον τίτλο
“Εφημερίς”, την 31η Δεκεμβρίου 1790
μ.Χ. Η Εφημερίς ήταν σχήματος μικρού,
διαστάσεων 23 X 18 εκατοστών τετρα
σέλιδη αρχικά, ενώ αργότερα εκδόθηκε
πολλές φορές με 6 ή και περισσότερες
σελίδες. Από το έτος 1792 το σχήμα έγι
νε πιο μικρό, 18 X 12 εκατοστά, αλλά
αυξήθηκαν οι σελίδες της, οι οποίες ήταν
διηρημένες σε δύο στήλες.
Η Εφημερίς εκδίδονταν δυο φορές την
εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, ή δε
συνδρομή για ένα χρόνο ήταν μαζί με τα
ταχυδρομικά τέλη 14 φλορίνια. Το πε
ριεχόμενό της ήταν κατά το μεγαλύτερο
μέρος ειδησεσγραφικό, ενώ κατά και
ρούς δημοσιεύονταν και ευχετήρια, επι
γράμματα, αινίγματα, ποιήματα επανα
στατικού περιεχομένου ως και συστά
σεις για την πώληση έργων του Ρήγα, ο
οποίος στο τυπογραφείο των Πουλιών ε
ξέδιδε τα έργα του και τις νέες προκηρύ
ξεις του.
Τελικά, η Εφημερίς παύτηκε από τις αυ-

νουάριου 1812 μετονομασθείσα σε:
“Ελλ,ηνικός Τηλέγραφος”, καθώς και
διευθυντή. Νέος διευθυντής ανέλαβε ο
ιατρός Δημήτριος Αλεξανδρίδης εκ Τυρνάβου Θεσσαλίας. Το σχήμα της εφημε
ρίδος είναι και πάλι μικρό και το περιε
χόμενο κυρίως ειδησεογραφικό.
Από το έτος 1817 ο Αλεξανδρίδης εξέ
διδε κατά διαστήματα και παράρτημα
του Ελληνικού Τηλεγράφου τον “Φιλο
λογικόν Τηλέγραφον”.
Ο Ελληνικός Τηλέγραφος του οποίου
αντίτυπα σώζονται στην Βιβλιοθήκη της
Βουλής των Ελλήνων, συνέχισε την έκ
δοσή του μέχρι το 1829 ή κατ’ άλλους
μέχρι το 1836.
Η τελευταία χρονολογικά εφημερί
Το πρώτο φύλλο στριακές
δα, που εκδόθηκε στην Βιέννη προ της
της «Ανεξαρτήτου Αρχές τον ΙανουάΕφημερίόος» του
του , ?98 χ
Επαναστάσεως του 1821 είναι η “Καλ
Υδραίου Π. Παντε,
λιόπη”,
του Αθανασίου Σταγειρίτου, εκ
•ή
και το τυπογραφείο
Μακεδονίας. Το πρώτο φύλλο της κυ
των
Μαρκιδών
κλοφορήθηκε την 1η Ιανουάριου 1819
Πουλιών κλείσθηκε λίγο αργότερα. Α
σε διαστάσεις 28 X 22 εκατοστά. Ήταν
ντίτυπα της Εφημερίδος σώζονται στη
δεκαπενθήμερη με 8 συνήθως σελίδες, η
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων,
δε δομή και το ύφος της προσεγγίζει
στη Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης, στη
προς τον Λόγιον Ερμήν, υστερούσα ό
Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας του Βουκουμως σε φιλολογική βαρύτητα και αξία.
ρεστίου κ.ά.
Η “Καλλιόπη” παύτηκε στις 15 Μαΐου
Μετά το κλείσιμο της Εφημερίδος υ1821,
γιατί ο εκδότης της αρνήθηκε να
πεβλήθησαν αιτήσεις υπό διαφόρων
συμμορφωθεί προς την αξίωση της Αυ
(Πολυζώης Κοντός -1798-, Νεόφυτος
στριακής Αρχής να δημοσιεύσει τις ε
Δούκας -1804-) για την έκδοση νέων ελ
γκυκλίους
του Πατριάρχου κατά του Υληνικών εφημερίδων, αλλά τούτο δεν θα
ψηλάντου. Αντίτυπα της Καλλιόπης υ
καταστεί δυνατό παρά μόνον ύστερα α
πάρχουν στην Εθνική Βιβλιοθήκη και
πό 13 ολόκληρα χρόνια και συγκεκριμέ
στην Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλή
να την 1η Ιανουάριου 1811 οπότε εκδό
νων.
θηκε από τον Διδάσκαλο του Γένους
Όμως, εφημερίδες ελληνικές εκδόΑνθιμο Γαζή, στην Βιέννη, επίσης, η δε
θηκαν
το 1819 και στο Παρίσι και στο
καπενθήμερη εφημερίδα “Λόγιος ΕρΛονδίνο. Στο Παρίσι: η “Αθηνά”την 28
μ ή ς ”·
Φεβρουάριου 1819 ως εφημερίς περιοδι
Ο Λόγιος Ερμής είχε μικρό σχήμα, 21
κής φιλολογική, επιστημονική, πολιτική
X 14 εκατοστά και 16 σελίδες, χωριζόκαι εμπορική. Διέκοψε την έκδοσή της
μενες σε 2 στήλες, η δε ύλη του ήταν
την
15η Μαΐου 1819. Η “Μέλισσα ” φι
σχεδόν εξ ολοκλήρου φιλολογική. Η έκ
λολογική
εφημερίς ελληνική, του Σ.
δοση διεκόπη περί τα τέλη του έτους
Κόνδου η οποία συνέχισε την έκδοσή
1814, αλλά ο Λόγιος Ερμής επανεκδόθητης μέχρι το 1821.
κε το 1816 από τους Θεόκλητο ΦαρμαΣτο Λονδίνο, εξ άλλου, εκδόθηκαν το
κίδη και τον Κώστα Κοκκινάκη, μέχρι
1819 οι εφημερίδες “Ίρις” ή τα “Νυν
την 1η Μαΐου 1821.
Ελληνικά" και το “Μουσείον”, του ο
Το 1811 εκδόθηκε, επίσης, στην Βιέν
ποίου εκδότης ήταν ο Π. Ιωαννίδης.
νη, μία νέα ελληνική εφημερίδα με τί
Όλες αυτές οι εφημερίδες, σε γενικές
τλο “Ειδήσεις δια τα Ανατολικά Μέ
γραμμές,
δεν έγραψαν άρθρα υπέρ της
ρη ”, σε σχήμα μικρό, μονόστηλο, χωρίς
Επαναστάσεως, αλλά όπως αναφέρει ο
καμία διακόσμηση.
αείμνηστος Κωνσταντίνος ΠαπαλεξάνΕκδότης της εφημερίδος αυτής, η ο
δρου “έφεραν εις πνευματικήν επαφήν
ποία κυκλοφορούσε κάθε Τρίτη και Πα
τους διεσκορπισμένους Έλληνας εθεμελίρασκευή, ήταν ο Ιωσήφ Χάλλ, λογοκρι
ωσαν την μεταξύ των εθνικήν αλληλεγγύ
τής ελληνικών βιβλίων και γενικός διευ
ην και αμοιβαίαν κατανόησιν εμόρφωσαν
θυντής Λυκείου στη Βιέννη, ο οποίος
πνεύματα εσκόρπισαν και εζωογόνησαν
χρησιμοποίησε τη σχετική άδεια, που έ
με θαλπωρή τον σπόρον της ελευθερίας
λαβε το 1807. Υπεύθυνος όμως για την
διέδωσαν την παιδείαν, ως απαραίτητον
σύνταξή της ήταν ο εκ Μακεδονίας Ευπροοπόθεσιν, δια να επανακτήσει η Ελ
φρόνιος Ραφαήλ Πόποβιτς.
λάς την αρχαίαν της αλκήν και δόξαν αΗ εφημερίδα άλλαξε τίτλο την 3η Ια
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φύπνισαν τας ψυχάς και ανέφλεξαν τας
καρδίας, ετοιμάσασαι το γένος δια την
μεγόλην απόφασιν του Σηκωμού
Και όταν ήρθε η ώρα του Σηκωμού, ό
λη αυτή η δραστηριότητα των ελληνι
κών κύκλων της διασποράς σταμάτησε,
με μόνη εξαίρεση την εφημερίδα Ελλη
νικός Τηλέγραφος. Και οι εκδότες, συ
ντάκτες και συνεργάτες των φύλλων αυ
τών είτε ανέλαβαν νέες πρωτοβουλίες
στη Δύση, είτε κατέβηκαν στην Ελλάδα
να πάρουν μέρος στον αγώνα, φέροντας
μαζί τους και την έκδοτική πείρα αλλά
και πολύτιμα τυπογραφικά σύνεργα.15
Όμως ακόμη δεν είχαν διαμορφωθεί οι
κατάλληλες συνθήκες ούτε υπήρχε η δυ
νατότητα για την έκδοση έντυπων φύλ
λων. Έτσι μόνη λύση παρέμεινε η έκδοση
χειρογράφων εφημερίδων. Και τελικά αυ
τή η λύση ακολουθήθηκε για να εκδοθούν
συνολικά 3 χειρόγραφες εφημερίδες.
Με λίγα λόγια η διαδικασία για την
έκδοση χειρογράφων εφημερίδων που α
κολουθήθηκε ήταν η εξής: Ο εκδότης
του φύλλου (αξιωματικός του Στρατού,
Δημοδιδάσκαλος, Ιερεύς, απλός πολίτης
ή αξιωματούχος του Κράτους) συνέλεγε
το υλικό του από προφορικές διηγήσεις,
από στοματική πληροφορία ή από επι
στολές φίλων και συνεργατών. Ύστερα,
έγραφε ο ίδιος το πρώτο ή περισσότερα
φύλλα, που τα αντέγραφαν άλλοι και με
απεσταλμένους, τους πεζοδρόμους, τα έ
στελναν στα γύρω χωριά και στις πόλεις.
Εκεί τα φύλλα διαβάζονταν ή αντιγρά
φονταν πάλι και έτσι όλο και περισσότε
ροι μάθαιναν τα νέα."’
Η πρώτη χειρόγραφη εφημερίδα εκδόθηκε στο Γαλαξίδι. Ένα φύλλο της
που σώθηκε έχει ημερομηνία 27 Μαρτί
ου 1821.
Ο πρώτος που έγραψε γι’ αυτήν είναι ο
Κωνσταντίνος Σάθας.17Η εφημερίδα ονο
μάσθηκε και Ψευτοεφημερίδα και Ψευτο
φυλλάδα “δια τοις εν αυτή γραφομένας
τερατολογίας και ανυπόφορα ψεύδη”.
Στο φύλλο που σώθηκε αναγράφονται
ειδήσεις για την Επανάσταση παραποιη
μένες ή φανταστικές.18Αλλά, γραμμένα
αυτά τα κείμενα “με τρόπο που μπορού
σαν να μπαίνουν όχι μόνο στο μυαλό,
αλλά και στην καρδιά των ανθρώπων,
διατυπωμένα κιόλας έτσι, που να μη
μπορεί να αμφισβητηθεί εύκολα η εγκυρότητά τους, σίγουρα θα έπαιρναν....
διαστάσεις και προεκτάσεις μυθικές...”."’
Ο Κ. Σάθας γράφει σχετικά: "Οι αποτελοϋντες την Επαναστατικήν Επιτροπήν
Γαλαξιδίου δυσφορούντες επί τη απραξία
των άλλων επαρχιών, επενόησαν εύλογον
το τέχνασμα εις εξανάγκασιν των δισταζόντων και ενθάρρυνσιν των μαχομένων,
έγραφον δηλαδή εφημερίδα, δια της οποί
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ας εβεβαίουν πάντας περί των συμπα
την Διοίκηση δεδομένου ότι συντά
θειών και ενεργειών της Ευρώπης ιδία δε
κτης αυτής δεν μνημονεύεται. Ο Σπυ
εις μεν τους Π ελοπο ννησίους διεκοίνουν
ρίδων Λάμπρος θεωρεί συντάκτη της
τας εν τη Στερεά μάχας εις δε τους ΣτερεΑιτωλικής τον Νικόλαο Λουριώτη, ο
οελλαδίτας τας εν Πελοποννήσων τεραοποίος διορίσθηκε αργότερα. Αρχιτωδώς επί το πλείστος παραμορφούντες
γραμματεύς της Διοικήσεως Δυτικής
τα πράγματα...".
Χέρσου Ελλάδος.20
Προφανώς οι αποτελούντες την Επα
Φαίνεται ότι ο Λουριώτης έγραψε το
ναστατική Επιτροπή Γαλαξιδίου ακο
πρώτο φύλλο της εφημερίδος, βοηθούλούθησαν κατά γράμμα την προτροπή
μενος πιθανόν και από άλλους και κατό
του Καραϊσκάκη: “καθώς στη φαγούρα
πιν το φύλλο αντιγράφονταν. Και στην
του κορμιού είναι γλυκό το ξύσιμο, έτσι
Αιτωλική υπάρχουν ειδήσεις, που δεν ακαι στον λαό που πολεμάει είναι γλυκό
νταποκρίνονται στα πράγματα. Αναγρά
(το τεχνικό) το ψέμα ”.
φονται όμως με μετριοπάθεια και όχι με
Πάντως, φαίνεται πως η εφημερίδα
τον τρόπο που παρουσίαζε τα νέα η εφη
του Γαλαξιδιού έκανε καλά τη δουλειά
μερίδα του Γαλαξιδιού. Η ειδησεογραφίτης και "μεγάλως επενήργησε επί των
α της Αιτωλικής κάλυπτε τα πολεμικά
πνευμάτων, τυφλώς πιστευομένη υπό του
γεγονότα στην ξηρά και στη θάλασσα
λαού ”.
και παρέχει μία πολύ καλή εικόνα των
Από την εφημερίδα αυτή, που δυστυ
πολεμικών επιχειρήσεων στην Ήπειρο
χώς οι συντάκτες της παραμένουν άγνω
και στην Στερεά καθώς και για τις δια
στοι, ακούστε τώρα μία είδηση και κρί
πραγματεύσεις Αλβανών και Ελλήνων
νετε μόνοι σας (μια και γνωρίζετε τα
για κοινή αντιμετώπιση των Τούρκων.
πραγματικά περιστατικά) για την ακρί
Εξ’ άλλου, σε δημοσιευόμενα ποιήματα
βεια των στοιχείων της:
υμνείται ο Αθανάσιος Διάκος και επαι
“Σήμερα μας ήρθαν ειδήσεις από ση
νούνται άλλοι Έλληνες πολεμιστές.
μαντικά πρόσωπα της Πόλης και του ΜοΑκούστε τώρα ένα σύντομο κείμενο
ρέως και μας λένε το πως οι Ρούσσοι επέαπό την Αιτωλική της 10ης Αυγούστου
ρασαν τα Μπαλκόνια και τραβάνε ντρίτα
1821:
στην Πόλη. Το στράτευμα θα είναι
“Κάτοικοι Μεσολογγίου,
200.000 της στερεός και 100.000 του πεΣας χαροποιούμεν, ότι κατά τας ειδή
λάγου (No 300.000). Π αρμάτα 8 βατσέσεις οπού ταύτην την στιγμήν ελάβαμεν
λα τριπόντιδες και φριγάδες 24 (No 32).
παρά του Υψηλοτάτου πρίγκηπος κυρίου
Οι Τούρκοι τραβιώνται στην πέρα πάντα.
Δημητρίου Υψηλαντη, γενικού Αρχιστρα
Πέντε Ρούσσικα καράβια εξεμπαρκάρι
τήγου και πληρεξουσίου:
σαν ασκέρι στην Μάνη και στο ΝιόκαΤο κάστρον της Μονεμβασίας παρεδόστρο και τράβηξαν ντρίτα στον κόρφο της
θη εις τα λαμπρά άρματα του ημετέρου
Πάτρας για να βγάνουν το άλλο ασκέρι το
Γένους εις τας 23 Ιουλίου.
τσιμπιχάνε και 100.000 φλωριά πεσκέσι
Ο μέγας αυτοκράτωρ της Ρωσσίας εκητης Ρωσσίας στους Ρωμαίους των αρμά ρύχθη σύμμαχος του Γένους ημών και κά
των. Οι Μωραΐτες πήραν την Τριπολιτσά
νει τον πόλεμον κατά του τυράννου μας
και οι Μανιάταις την Καλαμάτα. Αύριο
προς υπεράσπισιν των εθνικών μας δι
μας έρχεται ο άρχοντας καπετάν Αντρέας
καιωμάτων.
Λόντος με 1.500 Βοστιτζάνους και ελπί
Δια ταύτας τας χαροποιός ειδήσεις διο
ζουμε να εύρη ούλη την Ρούμελη σ τ' άρ ρίζονται τα ακόλουθα:
ματα. Την ώρα που γράφουμε μας ήρθε
...Να γίνη γενική λειτουργία.
γραφή που λέγει το πως και η Φράντζα
...Να σφαλίσουν τα εργαστήρια.
θέλει το Ρωμέϊκο. Η βάρδια μας είδε τα
...Όλοι οι Χριστιανοί να εορτάσουν με
καράβια στον κόρφο μας. Καλώς να μας
τά χαράς.
έρθουνε... ” ,
...Οι μη λαμβάνοντεςμέρος εις την κοι
Η δεύτερη χειρόγραφη εφημερίδα, η
νήν αγαλλίασιν θέλει λογίζονται νόθοι και
“Αιτωλική”, κυκλοφορήθηκε την 10 Αυόχι Έλληνες.
γούστου 1821 σε σχήμα τέταρτο, στο
Οι Έφοροι Μεσολογγίου
Μεσολόγγι. Από την αρίθμηση και χρο
Δερβένια 31 Ιουλίου 1821
νολόγηση των φύλλων της φαίνεται ότι
‘‘Από αξιόπιστους ειδήσεις μανθάνοδεν εκδίδονταν κατά τακτά διαστήματα,
μεν ότι ο εχθρικός στόλος αφανίσθη ε ξ ’
αλλά όταν υπήρχαν ειδήσεις για ανακοί
ολοκλήρου εις το αρχιπέλαγος και ούτως
νωση ή άλλοι λόγοι. Πόσα φύλλα εκδόη φοβερά θαλάσσιος δύναμις του τυράν
θηκαν τελικά είναι άγνωστο. Ο Σπυρίδων
νου μας έγινε παίγνιον των εμπορικών
Λάμπρος αναφέρει, ότι είδε 3 φύλλα, ενώ
πλοίων των θαλασσίων αετών και αν
ο Τάκης Λάππας ομιλεί και για 40.
δρείων ηρώων Ελλήνων
Δεν αναφέρεται, αλλά συνάγεται α
Από το ποίημα για τον Αθανάσιο Διά
σφαλώς ότι η Αιτωλική εκδίδονταν από
κο:

Εξέρευσε το αίμα του, εψθάρη το κορ
μί του
αλλ ’ όμως είναι αθάνατος η δόξα και
τιμή του...
Η τρίτη στη σειρά χειρόγραφη εφη
μερίδα της Επαναστάσεως του 1821,
“/Ι/ε/ιύος” (Εφημερίς Πολιτική της Δυ
τικής Χέρσου Ελλάδος) εκδόθηκε στο
Βραχώρι (Αγρίνιο) την 24η Φεβρουάρι
ου 1822. Μπορεί να ονομασθή πρόδρο
μος των επίσημων κυβερνητικών φύλ
λων, γιατί πέρα από τις ειδήσεις δημοσί
ευε θεσπίσματα και αποφάσεις της Γε
ρουσίας της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος.
Συντάκτης του Αχελώου ή υπεύθυνος
για την έκδοσή του πρέπει να ήταν ο Νι
κόλαος Λουριώτης. Αλλως τε κάτω από
τον τίτλο της εφημερίδος διαβάζει κά
ποιος: “εις όλα τα εις την εφημερίδα ταύτην εμπεριεχόμενα δημόσια ψηφίσματα,
αντιγεγραμμένα όντα εκ των πρωτοτύπων
του αρχιγραμματείου της Επικράτειας,
χρεωστάται παρά πάντων ή προσήκουσα
υποταγή. Ο Αρχιγραμματεύς Νικόλαος
Λουριώτης”.
Δεν είναι γνωστό αν η εφημερίδα δια
νέμονταν δωρεάν ή πωλούνταν.21 Το
πρώτο φύλλο του Αχελώου φυλάσσεται
σήμερα σε ιδιωτικό αρχείο.
Όπως διαπιστώσατε όλες οι χειρόγρα
φες εφημερίδες εκδόθηκαν στη Στερεά
Ελλάδα, αλλά δημοσίευαν ειδήσεις και
από άλλες περιοχές. Μ’ αυτές τις χειρό
γραφες εφημερίδες ο αγωνιζόμενος λαός
και η ηγεσία του εξακολούθησε να ενη
μερώνεται, μέχρι την ώρα, που η δη
μιουργία καλλίτερων συνθηκών για την
Πατρίδα επέτρεψε την έκδοση τυπωμέ
νων εφημερίδων. Πρώτη τέτοια εφη
μερίδα ήταν η “Σάλπιγξ Ελληνική” (1
Αυγούστου 1821 Καλαμάτα), της οποίας
την διεύθυνση και σύνταξη ο Δημήτριος
Υψηλάντης εμπιστεύθηκε στον γνωστό
για την πολυσχιδή αλλά και δημοσιογρα
φική δράση του στη Βιέννη, Θεόκλητο
Φαρμακίδη.
Ακολούθησαν ο “Ελληνικός καθρέπ τη ς” (12 Οκτωβρίου 1821 Ύδρα) του
Ναυάρχου του ελληνικού στόλου Ιακώ
βου Τομπάζη και τρία χρόνια αργότερα
την 1η Ιανουάριου 1824 στο Μεσολόγγι
τα “Ελληνικά Χρονικά” του Ιωάννη Ια
κώβου Μάγερ τον οποίο επέλεξε γι’ αυ
τή τη θέση ο αναλαβών την ίδρυση και
έκδοση εφημερίδων στην μαχόμενη Ελ
λάδα, απεσταλμένος του Φιλελληνικού
Κομιτάτου του Λονδίνου, Συνταγματάρ
χης Λεϊσεστερ Στάνχοπ.
“Τα πειστήρια είχαν φθάσει (πλέον) εν
μέσω των Ελλήνων σαν άγνωστοι και α
νέλπιστοι σύμμαχοι. Αλλοι δεν εγνώριζον ούτε και την σημασία τους κι άλλοι,
ιδίως τα παλικάρια, τα βλέπανε με καχυ-
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Φύλλο της χειμό- φρόνηση.
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·να από
λάνια
Μεσολόγγι μ ε ημε· L,
ρομηνία 10 Αυγού- Σύντομα όμως γνω

στού 1821.

Ρισαν ^
δύναμη
τους κι η απορία, ο
θαυμασμός και τελικά η αναγνώριση,
διαδέχθηκαν την δυσπιστία και την περι
φρόνηση”.22
Το μήνυμα που απορρέει αβίαστα από
τα προεκτεθέντα, είναι σαφές και πλή
ρες: οι άνθρωποι οι οποίοι πολέμησαν ο
καθένας στον τομέα του και δημιούργη
σαν το θαύμα του 1821 παρήλθαν, αλλά
το έργο τους έμεινε: “υπεράνθρωπο,
θαυμαστό, μεγαλειώδες τηλαυγές αιώ
νιον”.
Έμεινε και οδηγεί εμάς τους μεταγενέ
στερους και τους επερχόμενους στο δρό
μο των εθνικών ιδεωδών και μας εμπνέ
ει και μας ενδυναμώνει και μας οπλίζει
με σθένος ψυχής σθεναρό και μας κατευ
θύνει σταθερά προς την νίκη κατά πα
ντός επιβουλευομένου την εθνική μας υ
πόσταση κατά τους συγχρόνους δυσχε
ρείς καιρούς.
Εμείς “ε π ’ ελευθερία εκλήθημεν"
(Παύλος, Προς Γαλάτας, 5,13). Και ας
το κατανοήσουν αυτό επακριβώς οι πάντες, ανατολικά και δυτικά, βόρεια και
νότια. Διότι είμαστε πάντοτε, “τοις ‘κεί
νων ρήμασι πειθόμενοι” (Σιμωνίδης), έ
τοιμοι για όποιαδήποτε θυσία χρειασθεί
οποτεδήποτε. Διότι εμείς όπως τόνισε ο
Ξενοφών: “την ελευθερίαν ελοίμεθα αν
αντί ων έχομεν πάντων και άλλων πολ
λαπλασίων”.
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ι γενιές οι δικές μας μεγά
λωσαν με συγκεκριμένη δο
μή στην οικογένεια. Μεγα
λώσαμε και υιοθετήσαμε
πρότυπα λειτουργίας μέσα
στην οικογένεια σ ένα σύστημα που
ενδεχόμενα δεν ήταν το τελειότερο
αλλά ωστόσο “περπατούσε”. Εστιά
ζοντας όμως στον πυρήνα της σημερι
νής οικογένειας και στις σχέσεις του
ζευγαριού, αντικρίζει κανείς ένα κα
ζάνι που κοχλάζει, που όσο πάει και
πιο συχνά εκτινάσσεται και οδηγεί σε
επώδυνες εκρήξεις. Η κρίση στις σχέ
σεις του ζευγαριού όμως, όπως σε ό
λες τις τεχνολογικά αναπτυγμένες χώ
ρες, οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερη
αύξηση των διαζυγίων. Σε ορισμένες
δυτικές κοινωνίες τα διαζύγια ξεπερ
νούν το 50° ο των γάμων. όπως αυξά
νονται σταδιακά και τα δεύτερα δια
ζύγια. Σε μας, όπως είναι γνωστό, παρατηρείται η ίδια τάση. Σιγά-σιγά. η
διάλυση του γάμου αρχίζει να θεωρεί
ται κανόνας. II δημιουργία οικογέ-
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νειας όλο και λιγότερο ταυτίζεται με
τη μονιμότητα και τη σταθερότητα
της σχέσης του ζευγαριού....
Στις πρόσφατες έρευνες που έγιναν
για τις σχέσεις του ζευγαριού και το
γάμο, είδαμε ότι οι νέοι αποφασίζουν
να δημιουργήσουν οικογένεια θεω
ρώντας το διαζύγιο μια πολύ πιθανή
κατάληξη. Οι νέοι και όχι μόνο, δοκι
μάζουν και δοκιμάζονται, πειραματί
ζονται, αποτυχαίνουν και ξαναπρο
σπαθούν. Όπως είναι γνωστό, πολλοί
δε δείχνουν καμιά βιασύνη να επιση
μοποιήσουν το δεσμό τους. Τώρα μά
λιστα που οι γυναίκες δε βλέπουν το
γάμο ως εξασφάλιση και καταξίωση,
και οι γονείς δείχνουν, μεγάλη ανοχή
στις εξωγαμιαίες σχέσεις των παιδιών
τους, ποιος και για ποιο λόγο θα πιέ
σει; Όταν μάλιστα ακόμη και η από
κτηση παιδιού εκτός γάμου έχει θε
σμοθετηθεί από την πολιτεία και έχει
γίνει, έστω και απρόθυμα, ανεκτή α
πό την ευρεία οικογένεια, που δέχεται
ασυζητητί να εντάξει στους κόλπους
της τα παιδιά τόσο των χωρισμένων
όσο και των ανύπαντρων παιδιών
τους ( 4% σύμφωνα με έκθεση του

Συμβουλίου της Ευρώπης ). Έτσι,
τα ζευγάρια στον τόπο μας δυσκολεύ
ονται να διατηρήσουν μια βιώσιμη
σχέση, διαθέτουν το μόνιμο και ανθε
κτικό καταφύγιο της ευρείας οικογέ
νειας. Οι σύντροφοι που βρίσκονται
σε εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ τους
αλλά και τα παιδιά τους καταφεύγουν
κοντά στους δικούς τους για να γλυ
κάνουν τον πονο των τραυματισμών
και των χωρισμών. Εκεί μειώνεται η
αίσθηση της μοναξιάς και ελαττώνονται οι επιπτώσεις για τα παιδιά των
διαλυμένων γάμων και συμβιώσεων
των γονιών τους. Μετά την κατάρρευ
ση μιας σχέσης η ενός γάμου με ή χω
ρίς παιδιά, πατώντας στα στέρεα θε
μέλια της ευρείας οικογένειας, οι νέοι
με την υποστήριξη των δικών τους
υλική και συναισθηματική - ξεκινούν
τη νέα τους πορεία, κάνουν καινούρια
επαγγελματικά και κοινωνικά ανοίγ
ματα και ξαναδοκιμάζουν....
Ψάχνοντας κανείς για τους βαθύτε
ρους λόγους αυτής της κρίσης στον
πυρήνα, δεν μπορεί παρά να φτάσει
στις μεταλλάξεις της ταυτότητας του
άντρα και της γυναίκας. Κάνοντας
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Πυθαγόρας

έλεγε ότι

“για πέντε πράγματα

όχι ασφάλεια. Η ευτυχία, η οικειότητα
και το διαρκές πάθος είναι πλέον ανα
είναι αναγκαίο να
γκαίες προϋποθέσεις για μια ικανοποι
ητική σχέση. Το πετύχαμε όμως ή κα
κάνονμε πόλεμο,
ταφέραμε να ενσωματώσουμε στον
κοινωνικό ιστό τα φαινόμενα του αλ
στις αρρώστιες τον
κοολισμού, των ναρκωτικών, του μα
νιακού σεξουαλισμού, των αυτοκτο
σώματος, στην άγνοια
νιών και της αυξανόμενης ενδο-οικογενειακής βίας;
τον πνεύματος, στα
Για να πετύχουμε στις σχέσεις μας
σήμερα,
πρέπει να αποκτήσουμε και
πάθη τον αιόματος, ιπα
νούριες γνώσεις, που οι πρόγονοι και
οι γονείς μας δεν ήταν σε θέση να μας
κατακάθια της πόλης
διδάξουν. Αυτό που η μητέρα μας δεν
μπορούσε να μας πει και που ο πατέ
και στις όιαφωνίες
ρας μας δεν γνώριζε, είναι ο τρόπος να
ικανοποιούμε τις συναισθηματικές α
νάγκες του συντρόφου μας, χωρίς να
θυσιάζουμε την προσωπική μας ικανο
νάγκες, που τους παρακινούσαν να συ
ποίηση. Αυτόν τον στόχο μπορούμε να
τον πετύχουμε μόνο εξασκώντας τις
νεργάζονται, καθώς η κάλυψή τους α
παιτούσε συγκεκριμένους ρόλους και
καινούριες ικανότητες επικοινωνίας.
ικανότητες. Οι άντρες είχαν αναλάβει
Φυσικά όταν υπάρχει προ οφθαλμών
το ρόλο του προμηθευτή και του προ
το πρόβλημα της επιβίωσης πείνα, πό
στάτη, ενώ οι γυναίκες ειδικεύθηκαν
λεμος, ασθένειες κλπ., κανείς δεν εν
στη φροντίδα των άλλων μελών της
διαφέρετε αν τον αγαπούν , αν τον ε
κτιμούν κλπ. Αλλά όταν κανείς έχει ι
οικογένειας και το νοικοκυριό.
Ήταν ένας φυσικός καταμερισμός
κανοποιήσει τις βασικές βιολογικές
εργασίας. Η βιολογία έχει δείξει ότι ε
του ανάγκες ξεφυτρώνουν οι συναι
πειδή η γυναίκα γεννάει αισθάνεται με
σθηματικές του ανάγκες, που για να
γαλύτερη ευθύνη για την ανατροφή των
τις ικανοποιήσει χρειάζεται γνώση.
παιδιών και την δημιουργία ενός σπιτι
Για παράδειγμα αναφέρω ότι σε περιό
κού. Ο άντρας τίμησε και σεβάστηκε
δους πολέμων και αναταραχών τα πο
αυτό τον ρόλο της, αναλαμβάνοντας
σοστά αυτοκτονιών παγκόσμια είναι
δύσκολες αποστολές, όπως το κυνήγι
τα πιο χαμηλά.
μέσα στην άγρια φύση ή τη φρούρηση
Οι καιροί έχουν αλλάξει. Οι κοινω
και τη προστασία της συντρόφου του
νικές και οικονομικές αλλαγές των τε
λευταίων 40 χρόνων έχουν επηρεάσει
και των παιδιών τους. Αν και συχνά οι
άντρες έλειπαν για μέρες μέσα στο πα
σημαντικά τους παραδοσιακούς ρό
γερό κρύο ή στον καυτό ήλιο μέχρι να
λους της γυναίκας και του άντρα. Το
καταφέρουν να σκοτώσουν κάποιο ζώ
γεγονός ότι οι γυναίκες άφησαν το
σπίτι και μπήκαν στον επαγγελματικό
ο, ήταν περήφανοι γι αυτές τις θυσίες
γιατί έτσι τιμούσαν το θηλυκό, την πη
χώρο μείωσε σημαντικά την αξία του
παραδοσιακού αντρικού ρόλου. Οι
γή της ζωής. Και επειδή αυτή η συνερ
σύγχρονες γυναίκες ολοένα και περισ
γασία άντρα και γυναίκας πρόσφερε τα
σότερο ανεξάρτητες και αυτόνομες,
βασικά στοιχεία για την επιβίωση και
δεν αισθάνονται πλέον την ανάγκη να
την ασφάλειά τους, η σχετική ανεξαρ
τησία τους γεννούσε τον αμοιβαίο σε
έχουν ένα άντρα που να τις συντηρεί
και να τις προστατεύει.
βασμό και την αποδοχή.
Η μοντέρνα γυναίκα παίρνει την τύ
Σήμερα ωστόσο η ζωή έχει αλλάξει
ριζικά. Καθώς δεν εξαρτώμαστε ποια ο
χη της στα χέρια της και πληρώνει η ί
δια τους λογαριασμούς της. Όταν βρί
ένας από τον άλλον για την ασφάλεια
σκεται σε κίνδυνο, μπορεί να αμυνθεί
και την επιβίωσή μας, οι ιδέες και οι
συνήθειες των προγόνων μας θεωρού
μόνη της ή να φωνάξει την Αστυνομί
νται πλέον ξεπερασμένες. Για πρώτη
α. Πιο σημαντικό ακόμα είναι ότι τώ
ρα μπορεί να αποφασίζει η ίδια σχετι
φορά στην ιστορία περιμένουμε ο ένας
κά με το αν και πότε θα κάνει παιδιά
από τον άλλον πάνω από όλα έρωτα -

της ο ικ ο γ έν εια ς ".

αυτή τη βουτιά στο πεδίο των ενδοπροσωπικών αναμοχλεύσεων της ταυ
τότητας και των δύο φύλων, θα διαπι
στώσει νομίζω κανείς, ότι στη φάση
αυτή τίθενται τα θεμέλια για την οικο
γένεια του μέλλοντος.
Η γυναίκα πιο παλιά ένιωθε να περι
βάλλεται από αγάπη και σεβασμό, επει
δή καθημερινά ο σύντροφός της έβγαι
νε στον έξω κόσμο και διακινδύνευε τη
ζωή του για να τη συντηρήσει. Δεν περίμενε από εκείνον να είναι ευαίσθητος
ή περιποιητικός. Η ικανότητα για επι
κοινωνία δεν ήταν μέσα στα καθήκοντά
του. Εφόσον ήταν καλός κυνηγός Kat
μπορούσε να γυρίζει σώος στο σπίτι
στο τέλος της ημέρας, η ικανότητα επι
κοινωνίας δεν ήταν απαραίτητη για να
είναι επιθυμητός σαν σύντροφος. Όσο
οι άντρες ήταν ικανοί να προμηθεύουν
την τροφή, ένιωθαν ότι οι γυναίκες
τους αγαπούν και τους εκτιμούν.
Ενώ η επιβίωση ήταν δύσκολη, οι
σχέσεις ήταν σχετικά εύκολες. Δεν εί
χε καμιά σημασία αν εκείνος γύριζε
στο σπίτι στην ώρα του ή όχι. Εκείνη
ήταν ευτυχισμένη απλά και μόνο επει
δή τον έβλεπε να γυρίζει από τη δου
λειά του ζωντανός. Για τον άντρα -κυ
νηγό, το να γυρίσει στο σπίτι “για να
δουλέψει πάνω στη σχέση” , θα φαινό
ταν τουλάχιστον εξωπραγματικό.
Παρόλο που οι άντρες και οι γυναί
κες ζούσαν σε διαφορετικούς κό
σμους, ήταν έντονα εξαρτημένοι ο έ
νας από τον άλλον ως προς την επιβί
ωση. Η τροφή, το σεξ, τα παιδιά, η
στέγη και η ασφάλεια ήταν βασικές α-
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και πόσα. Μέχρι την ανακάλυψη του
αντισυλληπτικού χαπιού και την ευρεία διάδοση των ποικίλων μεθόδων
αντισύλληψης, οι γυναίκες ήταν βιο
λογικά προγραμματισμένες να κάνουν
παιδιά και να εξαρτώνται από τους ά
ντρες. Κάτι που δεν συμβαίνει πια.
Μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανο
ούμε τις αλλαγές που επέφερε στις
σχέσεις των δύο φύλων η διάδοση του
ελέγχου των γεννήσεων και η σεξουα
λική επανάσταση που ακολούθησε.
Ζούμε σε μια μεταβατική περίοδο
δραματικών αλλαγών και σεξουαλικής
έντασης.
Κατά μία έννοια, θα μπορούσαμε
να πούμε ότι οι άντρες έχουν χάσει τη
δουλειά που από αιώνες εξασκούσαν.
Κανείς πια δεν τους υπολογίζει σαν
προμηθευτές τροφής και προστάτες.
Αν και συνεχίζουν να κάνουν αυτό
που πάντα έκαναν, ξαφνικά βλέπουν
ότι δεν αρκεί για να είναι η σύντροφός
τους ευτυχισμένη. Οι γυναίκες απαι
τούν κάτι άλλο, κάτι περισσότερο από
αυτό που ζητούσαν οι μητέρες τους.
Κατά τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαμε
να πούμε ότι οι γυναίκες τώρα κάνουν
υπερωρίες. Δεν είναι μόνο μητέρες
που φροντίζουν και ανατρέφουν τα
παιδιά και ασχολούνται με το νοικοκυ
ριό , αλλά είναι επίσης προμηθευτές
τροφής και προστάτες. Δε ζουν πια
προστατευμένες από το σκληρό και
ψυχρό κόσμο της εργασίας έξω από το
σπίτι. Πως λοιπόν μπορούμε να περι
μένουμε από μια γυναίκα να είναι ευδιάθετη, ευαίσθητη και ευχάριστη α
πέναντι στον άντρα της, όταν μια ώρα
νωρίτερα χρειάστηκε να τσακωθεί με
κάποιον για ένα ταξί; Ενώ οι γυναίκες
σήμερα δεν έχουν πια καμία διάθεση
να περιποιούνται τον άντρα τους στο
τέλος της ημέρας, οι άντρες εξακο
λουθούν να επιθυμούν αυτό που επι
θυμούσαν και οι πατέρες τους, δηλα
δή να τους περιποιείται η γυναίκα
τους όταν επιστρέφουν από τη δου
λειά.
Οι καιροί έχουν αλλάξει και δεν
μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο πα
ρά να αλλάξουμε κι εμείς μαζί τους.
Πρέπει να βρεθούν νέοι ρόλοι για τους
άντρες και τις γυναίκες. Ο άντρας πρέ
πει να αποκτήσει καινούριες, διαφορε
τικές ικανότητες αν θέλει να αισθανθεί
ότι η σύντροφός του τον χρειάζεται
και τον εκτιμά. Η γυναίκα από την
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πλευρά της πρέπει να αποκτήσει και
νούριες γνώσεις αν θέλει να συνεχίσει
να εργάζεται μαζί με τους άντρες και
μετά να επιστρέφει στο σπίτι της και
να βρίσκει μια σχέση τρυφερότητας
και αγάπης. Για να είναι η γυναίκα δυ
νατή, διατηρώντας ταυτόχρονα και τη
θηλυκότητά της, απαιτούνται νέες ικα
νότητες .
Οι μητέρες μας δεν μπορούσαν να
διδάξουν στις κόρες τους πώς να εκφράσουν στον άντρα τους τα συναισθήματά τους, ώστε εκείνος να μην α
ναγκάζεται να πάρει αμυντική στάση,
ή πώς να ζητούν βοήθεια με τρόπο ώ
στε οι άντρες να ανταποκρίνονται θε
τικά. Δεν ήξεραν πώς να φροντίζουν έ
ναν άντρα χωρίς να τον νταντεύουν ή
να τον καταπιέζουν με την υπερβολική
τους προσφορά. Ούτε ήξεραν πώς να
εκπληρώνουν τις επιθυμίες του χωρίς
να θυσιάζουν τις δικές τους. Ήταν ει
δικές στο να ικανοποιούν τους άντρες
σε βάρος της δικής τους ικανοποίησης
.Στην ουσία οι μητέρες μας δεν ήταν
σε θέση να διδάξουν τις κόρες τους
πώς να είναι θηλυκές και δυνατές συγ
χρόνως, πώς να στηρίζουν το σύντρο
φό τους παίρνοντας ταυτόχρονα τη
συναισθηματική υποστήριξη που
χρειάζονταν οι ίδιες. Οι πατέρες μας
πάλι, δεν ήταν σε θέση να διδάξουν
τους γιούς τους πώς να επικοινωνούν
με μια γυναίκα χωρίς να υποχωρούν
παθητικά ή να τσακώνονται μαζί της.
Σήμερα οι άντρες δεν έχουν κανένα
πρότυπο που να τους υποδεικνύει τον
τρόπο να λειτουργούν μέσα στην οικο
γένεια με τρόπο που να δείχνει σεβα
σμό για τις απόψεις των συντρόφων
τους. Δεν ξέρουν πώς να διατηρήσουν
τη δύναμή τους, προσφέροντας συγ
χρόνως συναισθηματική κάλυψη και
ζεστασιά.
Οι πατέρες μας δεν καταλάβαιναν
πως έπρεπε να λειτουργήσουν για να
προσφέρουν πραγματικά την κατανόη
ση και την αλληλεγγύη που ζητούν σή
μερα οι γυναίκες. Δε γνώριζαν τα μι
κρά πράγματα που χρειάζεται η γυναί
κα για να νοιώθει ικανοποιημένη. Δεν
ήξεραν τη σημασία της μονογαμίας
και το πόσο σημαντικό είναι να κά
νουν τη γυναίκα να αισθάνεται μονα
δική. Οι πατέρες μας απλούστατα δεν
καταλάβαιναν τις γυναίκες. Χωρίς ό
μως αυτή την κατανόηση ο σύγχρονος
άντρας δεν μπορεί να αναπτύξει τις ι

κανότητες, που είναι απαραίτητες προκειμένου να πάρει και ο ίδιος την υπο
στήριξη που χρειάζεται.
Οι νέοι τρόποι συμπεριφοράς στις
σχέσεις απαιτούν από τη γυναίκα τις
παραδοσιακές γυναικείες ιδιότητες,
αλλά με μια σημαντική αλλαγή, που θα
της επιτρέψει να πάρει με τη σειρά της
από τη σχέση αυτό που έχει ανάγκη.
Προτείνω ότι οι άντρες θα πρέπει να
συνεχίσουν να παρέχουν στήριξη και
προστασία, αλλά με έναν καινούριο
τρόπο. “Κάνοντας” πρακτικά “λιγότερα”, ένας άντρας μπορεί να μάθει
να προσφέρει τη συναισθηματική
στήριξη που χρειάζεται μια γυναίκα.
Για παράδειγμα, αντί να προσπαθεί
να βρεί λύσεις στα προβλήματα της
γυναίκας, προτείνω να “κάνει λιγότερα” και να μάθει να ακούει προσε
κτικά. “Ακούγοντας με ολοένα αυξα
νόμενη προσοχή”.
Εφόσον το καταλάβουν αυτό, οι ά
ντρες γρήγορα θα κατακτήσουν αυτήν
τη νέα ικανότητα, χρησιμοποιώντας ι
διότητες που χρειάστηκαν πολλούς
αιώνες για να αναπτυχθούν. Χρησιμο
ποιώντας τις ιδιότητες του πολεμιστή,
ο άντρας θα μάθει να προστατεύει τον
εαυτό του εποικοδομητικά όταν μιλάει
η γυναίκα. Η αλλαγή του τρόπου βρί
σκεται στο ότι θα μάθει να προστατεύ
ει τον εαυτό του χωρίς να επιτίθεται
στη σύντροφό του.
Για πρώτη φορά στην ιστορία,
μπαίνουμε σε μια φάση που η αγάπη
μπορεί να κατακτηθεί μέσα από την
σπουδή της τέχνης της αγάπης όπως επαρκώς διδάσκεται στο ομώνυμο βι
βλίο του μεγάλου ψυχολόγου Έριχ
Φρόμ. Αποτελεί προϋπόθεση της κατάκτησης της τέχνης της συμβίωσης,
αν θέλουμε να έχουμε ελπίδα πως θα
περάσουμε το κατώφλι της προσωπι
κής μας ευτυχίας. Η εποχή μας είναι
μια εποχή ελπίδας για τις σχέσεις και
τον κόσμο. Μέχρι σήμερα, ο βασικός
στόχος των ανθρώπων ήταν η επιβίω
ση. Αργά αλλά σταθερά, κατά τη διάρ
κεια των τελευταίων χιλιάδων χρό
νων, η αγάπη έγινε πολύ πιο σημαντι
κή. Μπορεί να αποτελέσει κινητήριο
δύναμη για όλους μας. Η ευρύτατα
διαδεδομένη αίσθηση του ανικανοποί
ητου, που βιώνουν οι άντρες και οι γυ
ναίκες στις μεταξύ τους σχέσεις, είναι
ένα σύμπτωμα που δείχνει ότι ο κό
σμος θέλει περισσότερη αγάπη.

Δεν μπορούμε πια να αγνοούμε τα
βαθύτερα συναισθήματα μας. Βαθιά
μέσα μας διψάμε για αγάπη. Η αλλαγή
αυτή έχει ήδη συντελεστεί. Η αγάπη
είναι εδώ.
Να θυμάστε ότι ακόμα και αν οι γο
νείς μας είχαν μπορέσει να μας διδά
ξουν περισσότερα και πάλι δεν θα εί
χαμε τέλειες σχέσεις. Και οι πιο έξυ
πνοι και πετυχημένοι άνθρωποι έχουν
προβλήματα στις σχέσεις τους . Δεν
είναι ντροπή να παραδεχτούμε ότι
πρέπει να μάθουμε κάποια πράγματα
και να εξασκηθούμε σε αυτά. Όλοι μας
χρειαζόμαστε εξάσκηση. Παρόλο που
γεννιόμαστε με την ικανότητα να αγα
πάμε, το να αγαπάμε με το σωστό τρό
πο είναι μια ικανότητα που πρέπει να
μάθουμε. Και η απόκτηση μιας και
νούριας ικανότητας απαιτεί πολύ χρό
νο και προσπάθεια. Προσφέρετε λοι
πόν στον εαυτό σας και στο σύντροφό
σας πολύ χρόνο και κατανόηση. Αν
δεν είστε υπερβολικά πιεστικοί και α
παιτητικοί με το σύντρο
φό σας, δε θα είστε και
πολύ πιεστικοί με τον ε
αυτό σας. Εσείς και ο σύ
ντροφό σας το αξίζετε.
Εφαρμόζοντας τα μυ
στικά του πάθους και της
συγχώρεσης, δε δη
μιουργούμε μόνο μια ζω
ή γεμάτη αγάπη για τον
εαυτό μας, αλλά βελτιώ
νουμε λίγο και ολόκληρο
τον κόσμο.
Φανταστείτε έναν κό
σμο όπου οι οικογένειες
δε διαλύονται και οι γεί
τονες δε μισούν ο ένας
τον άλλο. 'Ενας τέτοιος
κόσμος είναι εφικτός. Κάθε βήμα που
κάνετε μέσα στη σχέση σας, είναι ένα
βήμα προς'την πραγματοποίηση αυτής
της δυνατότητας.
Είναι αφελές να υποθέτουμε ότι
μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν ει
ρηνικό κόσμο, όταν δεν μπορούμε να
κάνουμε ειρήνη με τους ανθρώπους
που αγαπούμε. Όταν οι ηγέτες μας θα
είναι σε θέση να έχουν καλές οικογε
νειακές σχέσεις, γεμάτες αγάπη και
κατανόηση, τότε θα κατέχουν τις ανα
γκαίες ικανότητες για να διαπραγματευθούν την παγκόσμια ειρήνη.
Μαθαίνοντας να λύνουμε τις διαφο
ρές ανάμεσα στους άντρες και τις γυ

“

Κάνοντας

”

πρακτικά “λιγότερα

”

ένας άντρας μπορεί
να μάθει να
προσφέρει τη
συναισθηματική
στήριξη
που χρειάζεται
μια γυναίκα.

ναίκες, ουσιαστικά χαλαρώνουμε τις
παγκόσμιες εντάσεις και επιτρέπουμε
στους εαυτούς μας και σε άλλους να
έρθουν σε επαφή με διαφορετικούς πο
λιτισμούς και φυλές.
Καθώς συνειδητοποιούμε μέσα από
τις σχέσεις μας, ότι οι διαφορές μας εί
ναι επιφανειακές και ότι κατά βάθος εί
μαστε όλοι ένα, μπορούμε να υπερβούμε τα χάσμα και τη σύγκρουση και να
προσεγγίσουμε τα προβλήματά μας με
μια νέα νοοτροπία που να σέβεται και
να συμβιβάζει τις διαφορές.
Η λύση στις διαφορές μας δεν είναι
να αρνηθούμε ότι υπάρχουν. Οι συ
γκρούσεις λύνονται μόνο αν τιμάμε και
σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και αν α
ναζητούμε αποτελεσματικούς τρόπους
για να ικανοποιήσουμε τις διαφορετι
κές ανάγκες μας.
Κάθε φορά που κάνουμε ένα δύσκολο
ή ακόμα οδυνηρό βήμα για τη θετική ε
πίλυση κάποιων διαφορών στις προσω
πικές μας σχέσεις, ανοίγουμε το δρόμο
για την επικράτηση της
^ αρμονίας στον κόσμο. Κά
θε προσπάθεια μας διευκοί 1
. λύνει και άλλους να ακο'
λουθήσουν. Αν εμείς δεν
μπορούμε να τα καταφέ
ρουμε, τι ελπίδα υπάρχει
για τους άλλους; Αλλά αν
μπορούμε εμείς, τότε μπο
ρούν και οι άλλοι.
□

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
/.

Π ΥΘΑΓΟΡΑΣ

H O B A R T HUSON, Ε κδό
σεις: ΔΑΜΙΑΝΟΣ.
2.ΓΑΙΑ - E LISA B E TH
SAHTO URIS P H D . Εκδόσεις: ΝΕΑ Σ Υ
ΝΟΡΑ A. Α. ΛΙΒΑΝΗ.
3. Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ - Ε ΡΙΧ
ΦΡΟΜ. Εκδόσεις: ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗ.
4. Α Ν ΔΡΕ Σ Α Π Ο ΤΟΝ Α Ρ Η - ΓΥΝ ΑΙ
Κ Ε Σ Α Π Ο ΤΗΝ ΑΦ ΡΟ ΔΙΤΗ

-

JO H N

GRAY, Εκδόσεις: ΦΥΤΡΑΚΗ.
5. Ο Ι ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗ 
Ν ΙΚ Η Σ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ - Χ Α Ρ ΙΣ ΚΑ ΤΑ ΚΗ,
Εκδόσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
Τα βιβλία συνιστώνται για περαιτέρω έ
ρευνα και προσωπική ανάπτυξη.

* Ο κ. Βασ. ΓΑΤΣΑΣ είναι Πτυχιούχος
της Νομικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

0 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
αίτερη λαμπρότητα,
άσεις και ομιλίες σε
Αστυνομικές Υπηρετάστηκε και φέτος η
επέτειος της Εθνικής μας Πα
λιγγενεσίας, τονίζοντας έτσι το
βαθύτερο νόημα που έχει για
τον Ελληνισμό.
Στο Υπουργείο Δημοσίας
Τάξεως τον πανηγυρικό της η
μέρας εκφώνησε η Αστυν.
Διευθυντής κ. Ευδοκία Κωνσταντάκου της Δ/νσης Οικονο
μικών του Αρχηγείου. Στην εκ
δήλωση παρέστησαν ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστρά
τηγος κ. Αλέξανδρος Ζουμπούλης, ο Γεν. Επιθεωρητής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγος κ. Παύ
λος Ρούμπης, ο Προϊστάμενος
της Δ.Δ.Α.Σ. Υποστράτηγος κ.
Νικόλαος Τασιόπουλος, ο Προ
ϊστάμενος Κλάδου Διοικητικού
Υποστράτηγος κ. Χρήστος Κολιάκης ο οποίος παρουσίασε
την ομιλήτρια, πολλοί ανώτα
τοι και ανώτεροι αξιωματικοί
και το προσωπικό του Υπουρ
γείου και του Αρχηγείου.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και
φέτος το επίκεντρο των εκδη
λώσεων ήταν η καθιερωμένη
στρατιωτική παρέλαση της Α
θήνας, ενώπιον του Προέδρου
της Δημοκρατίας κ. Κωνστα
ντίνου Στεφανόπουλου, όπου η
Ελληνική Αστυνομία έλαβε
μέρος με μηχανοκίνητα και πε
ζοπόρο Τμήματα αποσπώντας
τα ευμενή σχόλια του κοινού.

Η
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ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
“Η γενέθλιος ημέρα κάθε ε
θνικής υπόστασης αποτελεί την
επισημότερη ημέρα στην ιστορί
α όλων των εθνών.
Μια τέτοια ημέρα - ορόσημο
αποτελεί η 25η Μαρτίου, για ό
λους τους απανταχού Έλληνες.
Η σημασία όμως του εορτα
σμού της Ελληνικής Επανάστα
σης του 1821 δεν περιορίζεται
μόνον στα όρια του ελληνικού
Έθνους. Ο εθνικός ξεσηκωμός
του ‘21 αποτελεί πρότυπο εθνι
κής ανάδυσης στο προσκήνιο
της ιστορίας, υπόδειγμα τιτά
νιου αγώνα των εθνών που θέ
λουν και πρέπει να είναι ελεύ
θερα. Η σημασία, συνεπώς, ε
νός τέτοιου κοσμοϊστορικού γε
γονότος, όπως η Επανάσταση
του ελληνικού Έθνους, είναι δε
δομένη.
Η εθνική μας επέτειος, εκτός
από ημέρα πανηγυρισμού και ε
θνικής έξαρσης, μας παρέχει
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία:
Να αποτελέσει ημέρα περισυλ
λογής και εσωτερικού απολογι
σμού, γιατί σήμερα, κυρίως,
προέχει ο λόγος της αλήθειας, ο
λόγος του προβληματισμού.
Τέτοιες μέρες, η ελληνική ψυ
χή θα πρέπει να συνοψίζει, να
συμπυκνώνει και να ποθεί το
βαθύτερο νόημα της ζωής. Να
συνειδητοποιεί τη βαθύτερη ση
μασία της 25ης Μαρτίου, ότι αν
ο άνθρωπος είναι ελεύθερος ή
δούλος εξαρτάται από τον ίδιο
του τον εαυτό. Να πιστέψει ότι ο
μόνος θεματοφύλακας της ελευ
θερίας του ατόμου που κυοφο
ρεί την αξιοπρέπειά του, είναι ο
ίδιος του ο εαυτός. Πρέπει, λοι
πόν, να προετοιμάζεται διαρ
κώς, για να είναι άξιος της ελευ
θερίας, γιατί όσο εύκολος είναι
ο λόγος της ελευθερίας, τόσο
δύσκολη είναι η πράξη της.
Για όλους εμάς, που έχουμε
ως αποστολή τη διαφύλαξη της
ασφάλειας και της προστασίας
της ζωής των πολιτών, η προε
τοιμασία αυτή πρέπει να είναι
ακόμη μεγαλύτερη. Ιδιαίτερα
στους σημερινούς καιρούς όπου

χάρις αυτών και της προετοιμα δεδομένα και τα υλικά κίνητρα
σίας του Ελληνισμού βρέθηκαν που μερικοί θεωρούν ως κύρια
σχεδόν όλοι, ώριμοι ηθικά και αιτία της επαναστάσεως του
πνευματικά, για την ανάκτηση 1821, είναι όλα μηδαμινά μπρο
της πολιτικής τους ελευθερίας. στά σ ’ αυτή τη δύναμη της ελλη
Η διαφορετική μοίρα κάθε πε νικής αρετής. Αυτή η αρετή, που
ριοχής τους, είχε βέβαια διαφο είναι πλασμένη από πίστη και
ροποιήσει, αλλά τους ένωνε ό ανδρεία και βούληση, που δεν έ
λους σε μια εθνική ενότητα η χει ρίζα την ιδιοτέλεια ή την υλι
κοινή γλώσσα, η κοινή ιστορική κή ανάγκη, αλλά το όραμα του
μνήμη και η κοινή συνείδηση ό κάθε Έλληνα να είναι πάνω από
τι είναι Έλληνες. Αν αυτό δεν υ όλα άνθρωπος ελεύθερος, αυτό
πήρχε, όλες οι άλλες ευμενείς νομος, καλός καγαθός, αυτή η
συνθήκες και αν συνέτρεχαν, αρετή αποτελεί το βαθύτερο δί
δεν θα κατορθωνόταν ότι τότε δαγμα που πρέπει να συνειδητο
ποιήσουμε στη μεγάλη μας εθνι
κατορθώθηκε.
Μετά από 180 χρόνια ελεύθε κή εορτή, αυτό που ξεπετιέται α
"Μέρες σαν την 25η Μαρτί
ου μας βοηθούν να μη βλέπου ρης ζωής η Ελλάδα αποκρυ πό τα μυριάδες μνήματα εκεί
με μόνο τα γύρω μας, τα γεγο στάλλωσε και σε έκταση και σε νων, που με τη θυσία τους, το
νότα τα σημερινά ή του άμεσου βάθος την ιστορική της φυσιο δίδαγμα αυτό το μετατρέψανε σε
μέλλοντος, αλλά να βλέπουμε γνωμία μέσα στο νεώτερο κό ιστορική αλήθεια.
Με βάση αυτή την αρετή και
με προοπτική πολλών δεκαε σμο. Οι Έλληνες συγκρότησαν
τιών τη Μοίρα του Έθνους. Να ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κρά αυτή την ιστορική αλήθεια και
βλέπουμε διδασκόμενοι από το τος. Μέσα στο χώρο που του α με πίστη και αφοσίωση στις α
παρελθόν, τι μπορεί ένα έθνος νήκει με τα ιδανικά, που η σύγ ξίες και παραδόσεις της φυλής
χρονη Ευρώπη μονίμως πλέον μας, εμείς οι αστυνομικοί με δύ
να κατορθώσει.
Μόνον οι λαοί που κοιτά εκφράζει, με τις βασικές πνευ ναμη, θέληση και αποφασιστι
ζουν έτσι μακριά και που γι ’ ματικές και πολιτικές της επι κότητα να βρισκόμαστε στις ε
πάλξεις του καθήκοντος και να
αυτό μπορούν να αποβλέπουν διώξεις.
Στα 180 χρόνια οι Έλληνες υπερασπιζόμαστε μαζί τον ελ
προς έναν απώτερο στόχο, αυ
τοί μόνον μπορεί να αγωνι- δεν έχασαν ποτέ τη δημιουργική ληνικό λαό, τα ιδανικά και τις
σθούν αποτελεσματικά και μό τους έφεση. Δεν έχασαν ποτέ αξίες του Ελληνισμού
νον αυτοί διατηρούν τη δύναμη την πνευματική και ψυχική τους
Ο Αρχηγός
αυτονομία. Έμειναν ακλ.όνητοι
της δημιουργίας για αιώνες.
Ιωάννης Γεωργακόπουλος
Οι επαναστάτες του 1821 σε αυτήν και στις αρετές και τις
Αντιστράτηγος
αυτές τις ιδιότητες είχαν και αξίες της φυλής. Ολα τα υλικά
την ατομική ελευθερία, αλλά
και το σύνολο της κοινωνίας, α
πειλούν νέες μορφές κινδύνου,
αποτέλεσμα της τεχνολογικής
ανάπτυξης.
Ο εορτασμός της 25ης Μαρ
τίου ας αποτελέσει ευκαιρία για
αφύπνιση, προβληματισμό και
εγρήγορση απέναντι σε κάθε εί
δους κίνδυνο, που απειλεί να
παγιδεύσει την ταλανισμένη αν
θρώπινη ελευθερία και πρόο
δο".
Ο Υπουργός
Μιχάλης Χρυσοχοϊδης
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Στα πλαίσια της ευρύτερης συνερ
γασίας της Ελληνικής Αστυνομίας με
τις Αστυνομίες άλλων χωρών εντάσ
σεται και η πολυετής συνεργασία με
διάφορες αστυνομικές Υπηρεσίες των
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε
θέματα πρακτικά και θεωρητικά, αλ
λά κυρίως σε ζητήματα τεχνογνωσίας.
Εντός των ανωτέρω πλαισίων και
με πρωτοβουλία του Αρχηγείου διεξήχθη και περατώθηκε με απόλυτη ε
πιτυχία σεμινάριο υπό τον τίτλο "Έ
ρευνα τόπου τρομοκρατικού εγκλή
ματος", στο οποίο συμμετείχαν 24
Έλληνες αξιωματικοί και πέντε Αμε
ρικανοί αστυνομικοί εκπαιδευτές.
Το σεμινάριο εστιάσθηκε στη βελ
τίωση των ικανοτήτων των Ελλήνων
αξιωματικών σχετικά με τις βασικές
μεθόδους αναγνώρισης, καταγραφής
και φύλαξης των πειστηρίων από τον
τόπο ενός εγκλήματος και κάλυψε
μια ευρεία κλίμακα ερευνών τόπων
τρομοκρατικών εγκλημάτων.
Οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν
σε διαφορετικές πρακτικές άσκη
σης που περιλάμβαναν ρεαλιστικά
σενάρια τόπων εγκλήματος, που
διεξήχθησαν σε τοποθεσίες της πόλεως των Αθηνών.
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε
με μέριμνα και ευθύνη της Σχολής
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
σε αίθουσα της Σχολής Αξιωματικών.
Με τη λήξη του σεμιναρίου ανταλ
λάχθηκαν αναμνηστικά δώρα και έγι
νε δεξίωση στην οποία συμμετείχαν ο
πρεσβευτής των Η.Π.Α. Νίκολας
Μπερνς, ο Αρχηγός της Ελληνικής Α
στυνομίας Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης
Γεωργακόπουλος, ο Υπαρχηγός του
Σώματος Αντιστράτηγος κ. Αλεξάνδρος Ζουμπούλης, ο Γενικός Επιθεω
ρητής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ.
Παύλος Ρούμπης, ο Προϊστάμενος
του Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης Υ
ποστράτηγος κ. Φώτιος Νασιάκος, ο
Δ/ντής Ασφάλειας Αττικής Ταξίαρχος
κ. Γεώργιος Αγγελάκος, ο Διευθυντής
της Αστυνομικής Ακαδημίας Ταξίαρ
χος κ. Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, ο
Διευθυντής Δ.Α.Ε.Ε.Β. Ταξίαρχος κ.
Στυλιανός Σύρος, αξιωματούχοι της
αμερικανικής πρεσβείας και πολλοί α
νώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί
της Ελληνικής Αστυνομίας.
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ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ
ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ
Η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αττικής έχει
καθιερώσει το πρώτο Ψυχο
σάββατο κάθε έτους ως ημέ
ρα μνήμης και απότισης φό
ρου τιμής για τους αστυνο
μικούς που έχασαν τη ζωή
τους κατά την εκτέλεση του
καθήκοντος.
Η ημέρα μνήμης εφέτος
πραγματοποιήθηκε την 18η
Φεβρουάριου στον Ιερό Να
ό Παμμεγίστων Ταξιαρχών
στη Σχολή Αξιωματικών της
Ελληνικής Αστυνομίας πα
ρουσία του Υπουργού Δη
μοσίας Τάξεως κ. Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη, του Αρχηγού
του Σώματος Αντιστράτηγου

κ. Ιωάννη Γεωργακόπουλου
του Γενικού Επιθεωρητή Α-

στυνομίας Αντιστράτηγου κ.
Παύλου Ρούμπη και πολλών α-

νώτατων και ανώτερων αξιωματικών.

Κάτω: Από τη κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσαν
ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχάλης Χρυσοχοιδηςμε τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο, μετά τη σύσκεψη που έγινε στο γραφείο του κ.
Υπουργού,όπου συζητήθηκαν θέματα σχετικά
με π / Δημοτική Αστυνομία.

Επάνω: Αμερικανοί αστυνομικοί εκπαιδειπές οι οποίοι επισκά
φθηκαν εθιμοτυπικά τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα,
για της ανάγκες σεμιναρίου στο οποίο έλαβαν μέρος αποκλειστικά
αξιωματικοί τον Σώματος.

Αριστερά: Στιγμιότυπο από την πρόσφατη επίσκε
ψη αντιπροσωπείας της τουρκικής Αστυνομίας στον
Αρχηγό τον Σώματος Α ντιστράτηγο κ. Ιωάννη Γεωργακόπονλο, όπου συζητήθηκαν θέματα κοινού
ενδιαφέροντος και ανταλλάχθηκαν αναμνηστικά
δώρα.
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Ο Ο.Φ.Α. ΒΡΑΒΕΥΕΙ
ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ
Ο Ομιλος «Φίλοι Αστυνο
μίας Αθηνών» βράβευσε και
φ |το ς ' τους
αριστούχους
μαθηΐες και μαθήτριες των
τριών τάξεων Λυκείου, παι
διών των αστυνομικών που υ
πηρετούν σε υπηρεσίες του Ε
πιτελείου του Αρχηγείου και
σε όσες Υπηρεσίες υπάγονται
στην τοπική αρμοδιότητα της
Δ/νσης Αστυνομίας Αθηνών.
Συγκεκριμένα βράβευσε 28
αποφοίτους Λυκείου και εισαχθέντες στις Ανώτατες Σχολές,
18 μαθητές της Β ’ Λυκείου και
29 μαθητές της Α’ Λυκείου.
Επίσης δόθηκε μια υποτρο
φία με κλήρωση μεταξύ 30 α
ριστούχων που το 2000 εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι.
Η απονομή των βραβείων έ
γινε στο Αμφιθέατρο του Α
στυνομικού Μεγάρου Αθηνών
και στην εκδήλωση παραβρέ
θηκαν ο Γενικός Γραμματέας
του Υπουργείου κ. Δημήτριος
Ευσταθιάδης και ο Αρχηγός
της Ελληνικής Αστυνομίας Α
ντιστράτηγος κ . Ιωάννης Γεωργακόπουλος.
Αριστούχοι μαθητές
της Α’ Λυκείου
Αικατερίνη Βαρθακογιάννη
του Χρήστου (19,3), Παναγιώ
της Βενάρδος του Ευαγγέλου
(18.5) , Μαρία Γαλάνη του Γε
ωργίου (19,1), Σοφία Ίβρου
του Στυλιανού (19,3), Γεώρ
γιος Κατσάρας του Νικολάου
(18,8), Αναστασία Κίσσα του
Κωνσταντίνου (19,1), Κων
σταντίνος Κοκκώνης του Ιω
άννη (19,9), Βασιλική Κούτσωνα της Αικατερίνης (18,5),
Μαρία - Αρετή Κυρίτση του
Ιωάννη (18,6), Παντελεήμων
Λαδογιάννης του Αθανασίου
(18.6) , Χαρίκλεια Λαδιά του
Χρήστου (18,5), Ελένη Λύρα
του Θεοδώρου (19,1), Ελένη
Μανιφάβα του Αχιλλέα (18,6),
Κωνσταντίνα Μανιφάβα του
Αχιλλέα (18,5), Ευαγγελία
Ματθαίου του Γ εωργίου
(18,5), Ελένη Μήτση του
Χρήστου (19,4), Κωνσταντίνα
Μωϋσή του Βασιλείου (18,8),
Ευσταθία Παγκάκη του Λεω-
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νίδα (18,9), Παρασκευάς Παρασκευάς της Παρασκευής
(18.9) , Αντιγόνη Πάτση του
Κωνσταντίνου (18,9), Κλεο
πάτρα Ρήγα του Ανδρέα
(18,7), Ευτυχία Σεργεντάνη
του Νικολάου (19, 3), Έλλη
Σταματάκη του Αδαμάντιου
(18.9) , Ευανθία Τσενέ του
Κωνσταντίνου (18,5), Ασημί
να Τσώλη του Λεωνίδα
(19,6), Κωνσταντίνος Φαρδέλας του Λάμπρου (19,4), Σο
φία Φραγκίστα του Νικολάου
(19,1), Μαρίνα Χαλκιά του
Θεοφάνη (18,8) και Μάρθα
Χρονοπούλου του Αλεξάν
δρου (19,7).
Αριστούχοιτης Β’ Λυκείου
Θεόδωρος Αγγελόπουλος
του Μάριου (19), Σοφία Καάννη) 19,1), Κυριακή - Γεωρ
ράμπαλη
του
Νικολάου
γία Τριανταφυλλοπούλου του
(18.5) , Γεώργιος Κλέτσας του Αθανασίου (19,5), Χριστίνα
Κωνσταντίνου (18,7), Χρυσή
Τσακίρη του Ευαγγέλου
Κολιάκη του Χρήστου (19,9),
(19,2), Εμμανουέλλα ΤσούκαΑικατερίνη Κορόμηλά του
λη του Νικολάου (19,4), Κων
Δημητρίου (18,6), Γεωργία σταντίνος Χαλβατζής του
Βιργινία Λαμπρούση του Γε
Χρήστου (18,6) και Ευτυχία
ωργίου (19,3), Ιωάννης ΜαΧριστοφοράκη του Βασιλείου
κρής του Νικολάου (18,8),
(19).
Σοφία - Μαρία Μαλεβίτη του
Εισαχθέντες σε Α.Ε.Ι
Ηλία (19,5), Δημήτριος Μπακογιάννης του
Χρήστου
Σταμάτιος Ανδρεαδάκης
(18.9) , Παναγιώτα Μπίκα του
του
Νικολάου (19,3), ΧρήΘεοχάρη (19), Ευδοκία Παναστος
Αυγέρης του Ιωάννη
γοπούλου του Αποστόλου
(18,5),
Κωνσταντίνα Βαϊτση
(18.5) , Δέσποινα Παυλίδου
του
Δήμου
(19,4), Αντώνιος
του Γεωργίου (18,5), Νικόλα
Γερόσταθος του Κωνσταντί
ος Ρήγας του Φωτίου (18,7),
νου (19,7), Σπόρος ΓεωργαΚωνσταντίνος Τάκος του Ιω

κόπουλος του Ιωάννη (18,7),
Ιωάννης Γεωργίου του Νικο
λάου (18,6), Νικόλαος Δασκαλάκης
του
Μιχαήλ
((18,5), Έλλη - Ζωή Δεγερμετζόγλου
του
Δημητρίου
(18.8) , Βασιλική Δημητράκη
του Αναστασίου (19,4), Σοφί
α Καλαντζή του Γεωργίου
(19,5), Αθηνά Καραγιώτη του
Δημητρίου (18,7), Αφροδίτη
Κασσαβέτη του Νικολάου
(18.8) , Δημήτριος Κατσάρας
του Νικολάου (19,8), Ευστρατία Κέφη του Βασιλείου
(18.8) , Ελένη Κίσσα του
Κωνσταντίνου (18,7) Μαρία
Κοκκώνη του Ιωάννη (19,6),
Ευθαλία Κολίτσου της Γεωρ
γίας (19,5), Αικατερίνη Κο-

ντογιάννη του Βασιλείου
(19), Αριστέα Λουρή της
Ευανθίας (18,5), Δήμητρα
Πάλλα του Νικολάου (19,1),
Ιωάννα Παναγοπούλου της Ε
λευθερίας (19,2), Αναστασία
Πανταζοπούλου του Διονύ
σου (19,1), Δημήτριος Παπαδέας του Γεωργίου (18,8),
Λαμπρινή Παπαϊωάννου του
Δημητρίου (19,8), Δημήτριος
Στυλιάρας του
Κλεάνθη
(19,5), Ελένη Τσούτσια του
Ιωάννη (18,5), Μαριάννα
Τσώλη του Λεωνίδα (18,8),
Ευτυχία Χαλβατζή του Χρή
στου (18,9), Σωτήριος Χατζής
του Παναγιώτη (19,6) και
Μαρία Ψυλλού του Βασιλείου
18,6).

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η
6η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Α
στυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης σε αίθου
σα που παραχωρήθηκε από το Επαγγελματικό
και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο του νομού.
Στη συνέλευση παραβρέθηκαν ο πρόε
δρος της ΠΟΑΣΥ Δημήτριος Κυριαζίδης
και ο Β ’ Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Αντω
νίου οι οποίοι ενημέρωσαν τα μέλη για ερ
γασιακά, ασφαλιστικά και οικονομικά θέμα
τα, ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου
κ. Αλκιβιάδης Δερβιτσιώτης, ο οποίος ανέ
πτυξε θέμα σχετικά με το Πειθαρχικό Δίκαιο
και τη συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων
στα· συλλογικά όργανα.

λ0γ," ° όργανα τ„.

Π ρ ο ο ώ ττω ν
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Έκθεση Τροχαίας διοργανώθηκε πρόσφατα από την
Α.Δ. Φωκίδας στο Πνευμα
τικό Κέντρο Άμφισσας με
θέμα “Οδική Ασφάλεια,
Πρόληψη Τροχαίων Ατυχη
μάτων, Κυκλοφοριακή Αγω
γή”. Στην τελετή εγκαινίων
παραβρέθηκαν ο Υφυπουρ
γός Υγείας - πρόνοιας κ. Δημήτριος Θάνος, ο Αρχηγός
της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης
Γεωργακόπουλος, ο Νομάρ
χης Φωκίδας κ. Απόστολος
Καραχάλιος, ο Γεν. Αστυν.
Διευθυντής
Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδος Ταξίαρχος
κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης,
ο Δήμαρχος Αμφισσας κ.
Νικόλαος Φουσέκης, ο Πρόε
δρος της Επιτροπής Έρευνας
και Ανάλυσης Τροχαίου Ατυ
χήματος των Ασφαλιστικών
Εταιριών κ. Γεώργιος Σκούρτης, εκπρόσωποι του Υπουρ

γείου Μεταφορών και Επικοι
νωνιών, πολιτικές και στρα
τιωτικές Αρχές του Νομού και
πλήθος κόσμου.
Κατά τη διάρκεια λειτουργί
ας την Έκθεση επισκέφθηκαν

3.500 μαθητές και 2.000 πολί
τες τους οποίους ενημέρωναν
βαθμοφόροι του Τ.Τ. Αμφισ
σας διανέμοντας επί πλέον έ
ντυπο πληροφοριακό υλικό.
Στην άρτια διοργάνωση της

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΥΚΑ0Φ0ΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ Α.Δ. ΡΟΔΟΠΗΣ
Η Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης στην προσπάθειά της να συμβάλλει στην ενημέρωση του
κοινού και κυρίως των μαθητών της Πρωτοβάθ
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα
κυκλοφοριακής αγωγής, οδικής ασφάλειας και
πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων διοργάνωσε Ε
βδομάδα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των παι
διών στην ασφαλή οδική κυκλοφορία.
Την ημέρα έναρξης της Εβδομάδας βραβεύθηκε ο καλύτερος τροχονόμος του Τ.Τ. Κομοτηνής,
οι πρώτοι Σχολικοί Τροχονόμοι, ο καλύτερος επαγγελματίας οδηγός λεωφορείου ΚΤΕΛ και ο
καλύτερος οδηγός ΤΑΞΙ μαζί με ιδιώτες που στη
ρίζουν τα έργο της Αστυνομίας.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν δύο Ημερίδες
με θέμα “Νέοι και Τροχαία Ατυχήματα” και “Α
σφαλής Οδήγηση Αγροτικών Μηχανημάτων”.
Εισηγητές στις Ημερίδες ήταν ο δημοσιογρά
φος. Σόμπολος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευ
νας και Ανάλυσης Τροχαίων Ατυχημάτων κ. Γ.
Σκούρτης, ο Δ/ντής της Χειρουργικής Κλινικής
Σισμανόγλειου Κομοτηνής κ. Δ. Γυμνόπουλος, η
Δ/ντρια του Τμ. Επειγόντων Περιστατικών του
Σισμανόγλειου κα. Σ. Παπαναστασίου, ο Δ/ντής
του Υπουργείου Γεωργίας κ. Δ. Παπαγιάννης, ο
Σύμβουλος του Υπουργού Μεταφορών κ. Δ. Κα
λαϊτζής, ο επίτιμος Υπαρχηγός του Σώματος Α
ντιστράτηγος ε.α. κ. Δ. Μητρόπουλος , ο Περιφ.
Δ/ντής Αγροτικής Ασφαλιστικής Αν. Μακεδονίας
και Θράκης κ. Μ. Κωνσταντινίδης κ.ά.
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Έκθεσης αμέριστοι αρωγοί υ
πήρξαν η Τοπική Ένωση Δή
μων και Κοινοτήτων Φωκίδας
και το Υπουργείο Μεταφορών
και Επικοινωνιών.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
I Έ ^χς από τους πρώτους
Δήμιους της χώρας μας που
ρρν&ττησε, αμέσως μετά τη
δημοσίευση
του
Ν.
2713/1999, Τοπικό Συμβού
λιο Πρόληψης Εγκληματι
κότητας με ειδικούς επιστή
μονες και άλλους λειτουρ
γούς που διαμένουν στην πε
ριφέρεια του Δήμου και δια
θέτουν ειδικές γνώσεις στον
τομέα της εγκληματικότη
τας, όπως: Εγκληματολόγο,
Ψυχολόγο-Παιδοψυχίατρο,
Κοινωνιολόγο-Οικονομολόγο, Ανώτατο Αστυνομικό εν
ενεργεία, Δικηγόρο, Δημο
σιογράφο, κ.ά, είναι και ο
Δήμος Βριλησσίων.
Σε πρόσφατη συνάντηση
που είχαν τα Μέλη του Τοπι
κού Συμβουλίου του Δήμου
Βριλησσίων με επικεφαλής το
Δήμαρχο κ. Σταμάτη Λώλα
και την τιμητική παρουσία του
Γενικού Γραμματέα του Υ
πουργείου Δημόσιας Τάξης κ.
Δημήτριο Ευσταθιάδη καθώς
και του Επίκουρου Καθηγητή
Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Θεό
δωρου Παπαθεοδώρου, συζη
τήθηκαν όλα τα θέματα που
σχετίζονται με την εγκληματι
κότητα στην περιφέρεια του
συγκεκριμένου Δήμου και έγι
ναν προτάσεις για προγράμ
ματα με έμφαση στην προλη
πτική δράση και στον κοινωνι
κό έλεγχο τόσο εκ μέρους του
Δήμου και του Τοπικού Συμ

βουλίου όσο και εκ μέρους
της αστυνομίας γενικότερα.
Προηγήθηκε από μέλος
του Συμβουλίου η παρουσία
ση συνοπτικά της γενικής ει
κόνας που υπάρχει στην περι
φέρεια του Δήμου και στη συ
νέχεια έγινε ενημέρωση από
τον κ. Γενικό και τον κ. Παπα
θεοδώρου για την αξία του
θεσμού των Τοπικών Συμβου
λίων Πρόληψης Εγκληματι
κότητας και το σημαντικό έρ
γο που μπορούν να επιτελέσουν στον τομέα πρόληψης
της μικρομεσαίας εγκληματι
κότητας σε τοπικό επίπεδο.
Ο Δήμαρχος Βριλησσίων

απευθυνόμενος προς το Γενι
κό Γραμματέα του Υ.Δ.Τ. κ.
Ευσταθιάδη τον ευχαρίστησε
θερμά για τη μέχρι σήμερα έ
μπρακτη βοήθεια -σε θέματα
ασφαλείας- τόσο του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης όσο και
του ιδίου προσωπικά προς την
πόλη των Βριλησσίων.
Συγκεκριμένα αναφέρθηκε
στην αναβάθμιση του Αστυ
νομικού Σταθμού σε Αστυνο
μικό Τμήμα και την ταυτόχρο
νη δημιουργία Γραφείου Α
σφαλείας, κάτι που αποτελού
σε και ένα πάγιο και μακρο
χρόνιο αίτημα όλων των Δη
μοτών.

Επίσης αναφέρθηκε στην α
πόφαση που προβλέπει την
αύξηση, σε ικανοποιητικό
βαθμό, των οργανικών θέσεων
του αστυνομικού προσωπικού
για το Α.Τ. Βριλησσίων, η ο
ποία πρόκειται να υλοποιηθεί
άμεσα καθώς και στο αίτημα
για άμεση εξασφάλιση όλων
εκείνων των μέσων (τεχνικό ε
ξοπλισμό, 2 περιπολικά, 2 υ
πηρεσιακές
μοτοσικλέτες,
σύγχρονη τεχνολογία Η/Υ,
κ.λ.π.) που θα πρέπει να διαθέ
τει το Αστυνομικό Τμήμα ώ
στε να μπορεί να επιτελεί ανα
πόσπαστα και αποτελεσματι
κά το έργο του.

ΔΩΡΕΑ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ
Στη Λέσχη της Α.Δ. Ξάνθης
πραγματοποιήθηκε τελετή πα
ράδοσης - παραλαβής μοτοσι
κλέτας, προσφορά του Δήμου
Ξάνθης στο οικείο Τμήμα Τρο
χαίας.
Στην τελετή παρέστησαν ο
Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμων, ο
Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ
Στυλιανίδης, ο Αναπλ. Νομάρ
χης Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Σαχινίδης και πολλοί υπηρεσιακοί
παράγοντες.
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ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
Α.Δ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ώθηκαν ήδη οι εργασίν μεταστέγαση που είνήσει εδώ και αρκε'ες σε κτίριο που πλη
ρούσε όλες τις προδιαγραφές
για τη στέγαση ενός σύγχρονου
χώρου που θα εξυπηρετεί τις α
νάγκες μιας Αστυνομικής Διεύ
θυνσης νομού.
Στους πέριξ του κτιρίου χώ
ρους υπάρχει δυνατότητα
στάθμευσης πολλών υπηρεσια
κών οχημάτων ενώ σε κοντινή
απόσταση υπάρχουν δημοτικοί
και αγροτικοί δρόμοι όπου θα
είναι εφικτή η στάθμευση των
αυτοκινήτων των αστυνομικών
υπαλλήλων και των ιδιωτών.

Β

ΝΕΟΙ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η Α.Δ. Λασιθίου στα πλαί
σια των προσπαθειών που κα
ταβάλλει για τη βελτίωση των
σχέσεων Αστυνομίας και πολι
τών οργάνωσε ημερίδα με θέμα
"Νέοι - Αστυνομία - Κοινωνία "
που πραγματοποιήθηκε στο πολύκεντρο Σητείας με την ευγε
νική χορηγία του οικείου Δή
μου. Στην ημερίδα συμμετεί
χαν ως εισηγητές, καθηγητές
του Πανεπιστημίου Κρήτης, α
ξιωματικοί του Σώματος, μα
θητές του Λυκείου Σητείας και
Δόκιμοι Αστυφύλακες του
Τ.Δ.Α. Σητείας.
Στην εκδήλωση παρέστησαν
ο Σεβασμιότατος Μητροπολί
της Ιεραπύτνης και Σητείας
κ.κ. Ευγένιος, ο Γεν. Αστυν.
Διευθυντής Περιφέρειας Κρή
της Υποστράτηγος κ. Ιωάννης
Πανηγυράκης, ο Δήμαρχος Ση
τείας κ. Νικόλαος Κουρουπάκης, οι Διευθυντές των Αστυ
νομικών Διευθύνσεων της
Κρήτης, προϊστάμενοι και εκ
πρόσωποι Στρατιωτικών και
Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς
και πλήθος κόσμου, ενώ μηνύ
ματα απέστειλαν ο Αρχηγός
του Σώματος Αντιστράτηγος κ.
Ιωάννης Γεωργακόπουλος, ο
Υπαρχηγός του Σώματος Αντι
στράτηγος κ. Αλέξανδρος Ζουμπούλης και ο Νομάρχης Χανι
ών.
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ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Σ.
ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ
Πραγματοποιήθηκαν τα ε
γκαίνια του νέου κτιρίου στο ο
ποίο μεταστεγάστηκε ο Αστυ
νομικός Σταθμός Θρυλορίου
παρουσία του Νομάρχη Ροδό
πης κ. Στέργιου Σταυρόπουλου,
του νυν Ταξιάρχου Γεωργίου
Κόκκινη, Δ/ντή της Δ/νσης Α
σφάλειας Θεσσαλονίκης , του
προέδρου Συνδέσμου Βιομηχα
νιών - Βιοτεχνιών Ροδόπης κ.
Ν. Βουγιουκλή, καθώς και πολ
λών αστυνομικών και πολιτών.
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ΤΡΟΧΑΙΑ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Η Α.Δ. Λασιθίου συμβάλλο
ντας στο γενικότερο κλίμα των
προσπαθειών που καταβάλλο
νται για την πρόληψη των τρο
χαίων ατυχημάτων και της ενη
μέρωσης των πολιτών του νο
μού Λασιθίου διοργάνωσε με
επιτυχία στην Ιεράπετρα, εσπε
ρίδα με θέμα “Τροχαία ατυχή
ματα - ζητήματα πρόληψης”, η
οποία έτυχε της ευγενικής χο
ρηγίας του οικείου Δήμου.
Η εσπερίδα άρχισε με την
τοποθέτηση του Αστυν. Διευ
θυντή Λασιθίου κ. Γεωργίου
Καραβιώτη, ο οποίος τόνισε
την αναγκαιότητα και χρησι
μότητα πραγματοποιήσεως πα
ρομοίων εκδηλώσεων, διότι δί
νεται η ευκαιρία στους πολίτες

και ειδικότερα στους νέ
ους να ενημερωθούν και
να προβληματισθούν για
θέματα που έχουν σχέση
με τη ζωή τους.
Στην εσπερίδα συμμε
τείχαν ως εισηγητές, κα
θηγητές της ιατροδικα
στικής και τοξικολογίας
του Πανεπιστημίου Κρή
της, Δ/ντές του Ορθοπε
δικού και Νευρολογικού
Τμήματος των Νοσοκο
μείων Αγίου Νικολάου
και Ιεράπετρας, ένας δι
δάσκαλος της Α’βάθμιας
Εκπαίδευσης Λασιθίου και α
ξιωματικοί της Α.Υποδ/νσης Ιε
ράπετρας.
Κατά τη διάρκεια της εσπε
ρίδας έγινε απονομή βραβείων
του διαγωνισμού σκίτσου - ζω
γραφικής -κολάζ, που έγινε με
ταξύ των μαθητών του Ν. Λα

σιθίου με θέμα την πρόληψη α
τυχημάτων.
Στην εκδήλωση παρέστησαν
ο Σεβασμιότατος Μητροπολί
της Ιεραπύτνης και Σητείας
κ.κ. Ευγένιος, ο Δήμαρχος Ιε
ράπετρας κ. Ν. Χριστοφακάκης, και Μακρύ Γιαλού κ. Γ.
Χατζάκης, νομαρχιακοί και δη

μοτικοί Σύμβουλοι, οι Διοικη
τές των υπηρεσιών της Λ.Δ.
Λασιθίου Προϊστάμενοι και
εκπρόσωποι των Στρατιωτικών
και Δημοσίων Υπηρεσιών, Δι
δάσκαλοι και Καθηγητές της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
μαθητές των Σχολείων και
πλήθος κόσμου.

Στιγμιότυπο από την
εκπαιδευτική επίσκεψη των
σπουδαστών της Σχολής
Εθνικής Ασφάλειας στο
Υπουργείο Εξωτερικών,
όπου ενημερώθηκαν για
θέματα εξωτερικής
πολιτικής.

ϊΐill ιI
mm
Κ ίώ ΐΓ Τ
λ

L

Α π ό την τελετή αγιασμού
Τ.Δ.Α. Ξάνθης για την έ 
ναρξη της νέας εκπαιδευτι
κής περιόδου στην οποία
χοροστάτησε ο Μητροπολί
της Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμων και
παρέστησαν το διδακτικό,
εκπαιδευτικό και βοηθητι
κό προσωπικό του Τμήμα
τος.
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ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ
ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι αγώνες Στρατιωτικού
Πεντάθλου Ενόπλων Δυνά
μεων και Σωμάτων Ασφα
λείας έτους 2001 διεξήχθησαν στις εγκαταστάσεις της
Σ.Σ.Ε. στη Βάρη Αττικής. Η
Ελληνική Αστυνομία συ
γκρότησε ομάδα από αθλη
τές που υπηρετούν και εκτός
Υ.Φ.Α.Α.
Την ομάδα της Ελληνικής
Αστυνομίας αποτελούσαν οι
Αστυν. Α’ Χρήστος Γούλας
ως αρχηγός αποστολής, ο
Ανθ/μος Γεώργιος Σακελαρίου ως αρχηγός ομάδας, ο
Αστυφύλακας Αριστείδης
Κόμης ως προπονητής και οι
Αρχιφύλακες Ευστάθιος Αυγέρης και Βασίλειος Κολοβός
ως υπεύθυνοι οπλισμού και οι
παρακάτω Αστυνομικοί - α
θλητές: Δημήτριος Γκριτζάπης, Πέτρος Τζεφεράκος, Χα

ράλαμπος Παναγιωτόπουλος,
Γεώργιος Κοκκάλας, Χρή
στος Κέφαλος, Αθανάσιος
Κοκκώνης, Φώτιος Ρουμπιές,
Ιωάννης Αβραμόπουλος, Πα
ν. Λουκόπουλος, Χρ. Βαξεβάνης, Ευάγ. Παπαθεοδώρου,

Γ. Παπαδόπουλος, Βασίλειος
Τράφαλης, Στέλιος Ταγκόπουλος, Δημ. Σκουρτιάς, Βασ. Κόκκινος, Σωτ. Μπιλιάνος,
Αντώνιος Ράμμος, Γ. Παππάς
και Ν. Τσαλαντζίδης.
Στην τελική κατάταξη η ο

μάδα της Ελληνικής Αστυνο
μίας κατέλαβε την δεύτερη
θέση με πρώτο τον Στρατό
Ξηράς, ενώ την τρίτη και την
τέταρτη διαδοχικά θέση κατέ
λαβαν το Πολεμικό Ναυτικό
και η Πολεμική Αεροπορία.

ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο αγώνας Ανωμάλου Δρόμου Ενό
πλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφα
λείας έτους 2001 πραγματοποιήθηκε
στο Λιτόχωρο Πιερίας και η διοργάνω
σή τους είχε ανατεθεί στο Γ ενικό Επι
τελείο Στρατού.
Την ομάδα της Ελληνικής Αστυνο
μίας αποτελούσαν οι Αστυν. Α’ Χρή
στος Γούλας ως αρχηγός αποστολής, ο
Ανθ/μος Γεώργιος Σακελαρίου ως αρ
χηγός ομάδας, ο Αρχ/κας Κωνσταντί
νος Ανδριανόπουλος ως προπονητής
και οι παρακάτω Αστυνομικοί - αθλη
τές: Ευαγγελία Πανανουδάκη, Ιωάν
νης Περήφανος, Γ εώργιος Αφορδάκος,
Χρήστος
Βαξεβάνης,
Βασίλειος
Μπούμης, Σωτήριος Μπιλιάνος, Ιωάν
νης Τσιόκος, Μαρία Μαλτέζου, Ιουλία
Γαλυφά, Σταυρούλα Κεχαγιόγλου, Παρασκευάς Παναγόπουλος, Χριστόφο
ρος Μερούσης και Πέτρος Δριτσάκος.
Στην τελική κατάταξη πρώτος ήρθε
ο Στρατός Ξηράς, δεύτερο το Πυρο
σβεστικό Σώμα και τρίτη η Ελληνική
Αστυνομία.
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Α π ό την πρόσφατη
αιμοδοσία των Δοκί
μων Αστυφυλάκων
του Τ.Δ.Α. Κομοτη
νής σε συνεργασία με
το Ιο Περιφερειακό
Κέντρο Αιμοδοσίας
του Ιπποκράτειου Γε
νικού Νοσοκομείου
Αθηνών.
Αιμοδοσία έγινε
και από τους Δόκι
μους Αστυφύλακες
του Τ. Δ. Α. Αμυγδαλέζας.

ΑΓΩΝΕΣ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι αγώνες Χιονοδρομίας Ε
νόπλων Δυνάμεων και σωμά
των Α σφαλείας έτους 2001
διεξήχθησαν στα Χάνια Πηλίου και η διοργάνωσή τους είχε
ανατεθεί στην Ελληνική Αστυ
νομία. Στη διοργάνωση συνέ
δραμαν η Ελληνική Ομοσπον
δία Χιονοδρομίας, ο Ε.Ο.Σ.
Βόλου και το Χιονοδρομικό
Κέντρο Πηλίου.
Σε όλη τη διάρκεια των αγώ
νων παρέστη ο Γενικός Αστυν.
Διευθυντής Περιφέρειας Κε
ντρικής Μακεδονίας Υποστρά
τηγος κ. Χρήστος Λίβανος.
Αρχηγός της αποστολής ή
ταν ο Διοικητής της Υ.Φ.Α.Α.
Αστυν. Α' Χρήστος Γούλας και
προπονητής ο Αρχκρύλακας
Μιχαήλ Αποστόλου. Την α
θλητική ομάδα αποτελούσαν
οι Αστυνομικοί - αθλητές: Γε

ωργία Αρβανιτίδου, Γεώργιος
Ντζούφρας, Παύλος Διαμαντίδης, Δημήτριος Λέφας, Ευάγ
γελος Σαμαρτζής, Παναγιώτης
Κοτσίμπος, Νεκτάριος Γιαλούρης, Ηλίας Μουλέλης και Αι
κατερίνη Μουλέλη.
Τα αποτελέσματα των αγώ
νων έχουν ως εξής:

Η δευτεροετής Δόκιμος Α 
στυφύλακας Αδαμαντία
Ψαλλίδα τον Τ.Δ.Α. Κομοτη
νής η οποία συμμετείχε σε
διεθνή συνάντηση των μεσο
γειακών χωρών στο Ταε κβο
ντο και κατάκτησε την 3η θέ
ση στην Ολυμπιακή κατηγο
ρία μέχρι 49 κιλών.

Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση
Στην κατηγορία ανδρών την
πρώτη θέση κατέλαβε ο Στρα
τός Ξηράς, τη δεύτερη η Ελλη
νική Αστυνομίας και την τρίτη
θέση το Πολεμικό Ναυτικό.
Στην κατηγορία γυναικών
την πρώτη θέση κατέλαβε η
Ελληνική Αστυνομία, τη δεύ

τερη η Πολεμική Αεροπορία
και την τρίτη θέση το Πολεμι
κό Ναυτικό.
Στην ομαδική βαθμολογία
η Ελληνική Αστυνομία κατέ
λαβε τη δεύτερη θέση, ο Στρα
τός Ξηράς την πρώτη και το
Πολεμικό Ναυτικό την τρίτη
θέση.

Στιγμιότυπο από την εκπαιδευτική επίσκεψη των σπουδαστών
της Σχολής Αξιωματικών στη Βουλή των Ελλήνων,
όπου ενημερώθηκαν για την οργάνωση τον κανονισμό
και την αποστολή της.

Επιμέλεια:
Α νθ/μος Κων/νος Κούρος
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τελικού σταδίου
Οι ψυχοκοινωνικές
ενός τραγικού

Γεωργίου ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
Δρ Κοινωνιολογίας - Ψυχολογίας,
Καθηγητητης Επικοινωνίας
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Αστυνομική Επιθεώρηση - Μάρτιος/Απρίλιος 2001

ι καρκινοπαθείς του τελικού
σταδίου και οι συγγενείς
χρειάζεται να μάθουν ένα
νέο κοινωνικό ρόλο η ολο
κλήρωση του οποίου συμπί
πτει με το τραγικό γεγονός του θανά
του του πρωταγωνιστή και της εισό
δου των συγγενών σε περίοδο πέν
θους. Σε κάθε κοινωνία μαθαίνουμε
συγκεκριμένους ρόλους που βοηθούν
την ομαλή ένταξή μας σε ομάδες και
την παραγωγική συμμετοχή μας στο
κοινωνικό σύστημα. Η αλήθεια, όμως,
είναι ότι καμιά κοινωνία δεν προετοι
μάζει τα άτομα για τον συγκεκριμένο
κοινωνικό ρόλο που δεν είναι άλλος α
πό το ρόλο του καρκινοπαθούς τελι
κού σταδίου και που έχει γίνει σε πα
γκόσμια κλίμακα μία πραγματικότητα
με τεράστιες διαστάσεις δεδομένου ό
τι στον 21ο αιώνα 20-25% των κατοί
κων της Ελλάδας και άλλων μελών της
ΕΕ θα πεθάνουν από κάποια ανίατη
μορφή καρκίνου.
Μέσα στα πλούσια ρεπερτόρια κοι
νωνικών ρόλων των βιομηχανικά ανα

πτυγμένων κοινωνιών της Δύσης ή και
πρωτόγονων φυλών της Αυστραλίας
και της Αφρικής δεν εντοπίζεται ο κοι
νωνικό ρόλος του καρκινοπαθούς τελι
κού σταδίου. Κάνοντας μια σχηματική
παράσταση των καρκινοπαθών τελι
κού σταδίου, των συγγενών τους και
των μελών του ιατρονοσηλευτικού
προσωπικού θα διαπιστώναμε ότι:
α. στο κέντρο ομόκεντρων κύκλων
βρίσκεται το άτομο, στην περιφέρεια
βρίσκονται, ανάλογα με το βαθμό συγ
γένειας και το βαθμό “ταύτισης” όλοι
οι συγγενείς και,
β. στην ίδια τοπογραφικά θέση με
τον καρκινοπαθή, σε μια άλλη σειρά
ομόκεντρων κύκλων βρίσκονται θε
ράποντες ιατροί και νοσηλεύτριες που
φροντίζουν το άτομο.
Συγγενείς και ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό σε καθημερινή βάση επι
στρατεύουν συγκεκριμένους μηχανι
σμούς άμυνας του “εγώ” για τη δική
τους ομαλή επιβίωση και διατήρηση
ψυχικής ισορροπίας όπως κάνουν και
τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας στήρι-

ξης του ασθενούς. Από την παραπάνω
διαπίστωση εγείρονται σε άμεση θεώ
ρηση τρία θεμελιακά και συναφή ερω
τήματα που χρειάζεται να απαντηθούν
στον ασθενή από τα μέλη της ιατρονο
σηλευτικής ομάδας και της ομάδας
στήριξης και συγκεκριμένα:
• Ο τρόπος ανακοίνωσης του προ
βλήματος,
• Η συγκεκριμένη διάγνωσης και
μαζί,
• Η πρόγνωση
Οσο βάναυσος και αν είναι ο απο
κλεισμός κάθε ελπίδας για ζωή στην α
ντιμετώπιση του καρκινοπαθούς τελι
κού σταδίου και των συγγενών του μή
πως και η παροχή ενός ψέματος δεν
είναι, σε τελική απόληξη, μια κοροϊδί
α ίσως ακόμη πιο βάναυση; Το ιατρο
νοσηλευτικό προσωπικό και οι ομάδες
στήριξης αντιμετωπίζουν συχνά ισχυ
ρότερες αντιστάσεις και οδυνηρότερες
αντιδράσεις από τους συγγενείς του
καρκινοπαθούς τελικού σταδίου απ’ ό
τι προβάλει το ίδιο το άτομο στο οποί
ο η μοίρα επιτάσσει τον “πρόωρο”
τερματισμό της ζωής.

Ψυχοσυνοιρθηυατικές
αντιδοάοεκ οντιοετώπισης
me ποανυατικότηκκ
Το άτομο από την στιγμή που θα
μάθει ή θα διαισθανθεί ότι βρίσκεται
στο τελικό στάδιο ενός καρκίνου περ
νάει από τρία στάδια συναισθηματι
κών αντιδράσεων :
Το πρώτο, είναι σύντομο, χαρακτη
ρίζεται από σοκ, φόβο και κατάθλιψη.
Στη μετωπική αντιπαράθεση με την
σκληρή πραγματικότητα ότι “εδώ τε
λειώνει το ταξίδι “ στη γη η δημιουρ
γία τέτοιων συναισθηματικών αντι
δράσεων είναι εύλογη για κάθε άν
θρωπο .
Στο δεύτερο εναλλάσσονται συναι
σθήματα άρνησης της πραγματικότη
τας και θρήνου και μαζί σπασμωδική
συμπεριφορά
“προγραμματισμού”
των τελικών φάσεων της ζωής του α
τόμου ή ακόμη και φρενήρης δραστηριοποίηση και ενεργητικότητα χωρίς
όμως ουσιαστικό στόχο ή και νόημα.
Ο μηχανισμός άμυνας του “εγώ” όπως
αυτός της άρνησης της πραγματικότη
τας ενεργοποιείται για να μετριασθεί
το σοκ της πιο σκληρής από όλες τις

πρυτανεύουν και κάποιες ισχυρές δό
σεις καλόγουστου χιούμορ.

Το Φάοίΐα του θανάτου

οτονς ΜβκινοππθΡίς
te Aikqu

πραγματικότητες που αντιμετωπίζου
με οι άνθρωποι καθημερινά - ότι είμα
στε εφήμερα όντα - ότι μας κατατρέχει
η άδικη μοίρας που επικεντρώνεται
στο δραματικό γεγονός του προσωπι
κού μας θανάτου.
Στο τρίτο έρχεται μια αποδοχή του
επερχόμενου μοιραίου και μαζί μια εμ
φανής προθυμία και υπακοή του ατό
μου στη θεραπευτική αγωγή και στο
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Πολλά
άτομα στο στάδιο αυτό συμπεριφέρονται ως “υπάκουα και φρόνιμα παιδιά”
μια ιδιότυπη πραγματικότητα που με
την ποιητική άδεια της ψυχοδυναμικής
ερμηνευτικής ανάλυσης θα μπορούσε
να εκληφθεί ως έκφραση τελικής ελπί
δας ότι “εφόσον είμεθα υπάκουοι ίσως
υπάρξει κάποια αμοιβή, γιατί όχι και
με την μορφή της σωτηρίας από κά
ποιο θαυματουργό φάρμακο που μπο
ρεί να προκόψει την τελευταία στιγμή
προλαβαίνοντας το μοιραίο.” Η ελπί
δα, πάντοτε, πεθαίνει τελευταία....
Στην αντιμετώπιση του μοιραίου η
Dr Kubler-Ross διαφοροποίησε τα α
κόλουθα πέντε στάδια ψυχοσυναισθηματικών αντιδράσεων που είν α ι:
■=> η άρνηση,
^ ο θυμός,
‘Φ η συναλλαγή,
■=> η κατάθλιψη και
η αποδοχή.
Τα πέντε στάδια δεν έρχονται πά
ντοτε και σε όλους με την παραπάνω
σειρά ενώ για πολλά άτομα το συναι
σθηματικό φάσμα έχει και άλλες αντι
δράσεις όπως την απάθεια, τον φόβο,
την αιφνίδια διαχυτικότητα και την έκ
φραση αγάπης προς τους γύρω αλλά
και αποκάλυψη εντυπωσιακών και ά
γνωστων πτυχών της προσωπικότητας
του ατόμου όπου συχνά συμβαίνει να

ΡΤΒδίον

Ο θάνατος με την βοήθεια της επι
στήμης, με την εύνοια της τύχης και
την ευλογία του Θεού μπορεί να ανα
βληθεί για κάποιο συγκεκριμένο χρο
νικό διάστημα όχι όμως και επ’ άπει
ρον. Αποτελεί μια πανανθρώπινη, α
ναπόφευκτη, κοινή μοίρα για την ο
ποία δεν γνωρίζουμε τίποτε περισσό
τερο σήμερα σε σύγκριση με την αρ
χαιότητα και για αυτόν τον λόγο “ ο
φόβος του θανάτου “ είναι ένα παναν
θρώπινο χαρακτηριστικό όχι μόνο σε
υποσυνείδητο αλλά και σε συνειδητό
επίπεδο .
Ο Weber αναφέρει 20 στάσεις της
ανθρωπότητας απέναντι στο θάνατο
καθώς και στα νοήματα που έχει για ό
λους μας συλλογικά και το κάθε άτομο
χωριστά. Το άγχος του θανάτου φαίνε
ται να παίρνει τρεις αρκετά συγκεκρι
μένες μορφές στη διάρκεια του τελι
κού σταδίου της ανίατης ασθένειας
που είναι, συγκεκριμένα: η αλλοτρίω
ση, ο εκμηδενισμός και η αίσθηση της
επικινδυνότητας .
Η αλλοτρίωση χαρακτηρίζεται από
συναισθήματα, απομόνωσης, εγκατά
λειψης και την αίσθηση ότι η αντικει
μενική πραγματικότητα αποσυντίθεται
δραματικά. Το άτομο αλλοτριωμένο
αισθάνεται αποξενωμένο και παραπονείται για εγκατάλειψη ακόμη και ό
ταν δίπλα του στο θάλαμο του Νοσο
κομείου βρίσκονται συνεχώς συγγε
νείς του.
Ο εκμηδενισμός αφορά στο άγχος
της ανυπαρξίας καθώς με το θάνατο το
άτομο παύει να υπάρχει ανάγεται στο
τίποτε. Ο κόσμος, τα πρόσωπα και τα
αντικείμενα που στην ολότητά τους
συνθέτουν την αντικειμενική πραγμα
τικότητα θα συνεχίσουν να υπάρχουν
όταν ο ασθενής του τελικού σταδίου
θα πάψει να υπάρχει.
Η αίσθηση της επικινδυνότητας,
συνδυάζει τα συναισθήματα φόβου
και θυμού στην υποκειμενική διαπί
στωση του ατόμου πως μολονότι η ζω
ή του είναι σε άμεσο κίνδυνο αυτό πα
ραμένει ευάλωτο και καταστρέψιμο
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χωρίς προστασία ακόμη και από το ια
τρονοσηλευτικό προσωπικό που είναι
ταγμένο να διαφυλάξει, να σώσει ζωές
αποτρέποντας με τα μέσα και τις γνώ
σεις που διαθέτει τον κίνδυνο του θα
νάτου.

0 ooAoc
me ou05oc (TTrioiEnc
Στο τελικό στάδιο η ομάδα ψυχοκοινωνικής στήριξης των ασθενών και
συγγενικών τους μπορεί να προσφέρει
χρήσιμες υπηρεσίες και συγκεκριμέ
να:
❖ στο άτομο βοηθώντας το να φτά
σει στο τέλος της ζωής του, να αντιμε
τωπίσει το θάνατό του με μια αίσθηση
αξιοπρέπειας. Η αναδρομή στο παρελ
θόν του ατόμου βοήθά σε σημαντικό
βαθμό όπως επιβεβαιώνουν σχετικές
μαρτυρίες. Σε κάθε προσπάθεια “ξεδι
πλώματος” του παρελθόντος π στόχος
της ανάμνησης θα είναι άχρηστη “πο
λυτέλεια” αν δεν στοχεύσει να βοηθή
σει το άτομο να αντιμετωπίσει με με
γαλύτερη ευκολία και λιγότερες ψυχοσυναισθηματικές αντιστάσεις το οδυ
νηρό σήμερα και το ανύπαρκτο αύριο
ενεργοποιώντας το πραγματικό χθες.
❖ στο ιατρονοσηλευτικό προσω
πικό καθώς διαπιστωμένα κάποια άτο
μα της ιατρονοσηλευτικής ομάδας δια
κατέχονται από συναισθήματα θυμού,
ίσως και ανικανότητας, καθώς “χά
νουν” τους ασθενείς τους. Δυστυχώς
μέχρι σήμερα ελάχιστο είναι το ερευ
νητικό έργο που αφορά τις ψυχοσυναισθηματικές αντιδράσεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που εργάζεται
αποκλειστικά με ασθενείς τελικού
σταδίου.
Η ομάδα στήριξης μπορεί να βοηθή
σει τα μέλη της ιατρονοσηλευτικής ο
μάδας προσφέροντας ατομική και ο
μαδική ψυχολογική υποστήριξη. Είναι
γνωστό ότι και “οι θεραπευτές χρειά
ζονται... θεραπεία” σε περιπτώσεις ό
που προκύπτουν σημάδια συνδρόμου
κόπωσης ή ανάλωσης “burn-out syn
drome” . Το ιατρονοσηλευτικό προσω
πικό που χειρίζεται καρκινοπαθείς τε
λικού σταδίου δρώντας με ελάχιστα α
μυντικά εφόδια για το ψυχικό κόστος
των καθημερινών περιστατικών θανά
του που αντιμετωπίζει μπορεί να βοηθηθεί με ψυχοσυναισθηματική στήρι
ξη καθώς σε τελική ανάλυση η τεχνο
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γνωσία όπως και ολάκερη η προπαρα
σκευαστική παιδεία του στη διάρκεια
της φοίτησης σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ δεν περι
λαμβάνει μαθήματα ψυχοσυναισθηματικής θωράκισης. Έχει ιδιαίτερο εν
διαφέρον η τοποθέτηση κάποιων ο
γκολόγων που διατείνονται ότι τα κα
ταφέρνουν σε καθημερινή βάση αποφεύγοντας την ταύτιση με τους ασθε
νείς χειριζόμενοι το άτομο όχι ως μία
ολότητα αλλά ως εκφυλιζόμενη κατά
σταση ενός ή περισσοτέρων υποσυ
στημάτων που θα οδηγήσουν, τελικά,
σε θάνατο το όλο σύστημα που είναι
το συγκεκριμένο πρόσωπο.
Ερευνώντας τις κοινωνιολογικές
διαστάσεις του θανάτου βρεθήκαμε α
ντιμέτωποι με το γεγονός όταν για οποιονδήποτε ο καρκινοπαθής τελικού
σταδίου λόγο δεν πεθάνει “στην ώρα
του” τότε μερικοί συγγενείς που βρί
σκονται στο στάδιο του πένθους αλλά
και τα κάποια μέλη της ιατρονοσηλευ
τικής ομάδας επιδείχνουν συναισθή
ματα απογοήτευσης συχνά δε ακόμη
και θυμού απέναντι στον ασθενή...
❖ στους συγγενείς βοηθώντας τους
να περάσουν όσο πιο ομαλά γίνεται τα
στάδια συναισθηματικής αντίδρασης
στο θάνατο που είναι τα ακόλουθα πέ
ντε:
1. η προκαταρκτική θλίψη που έρχε
ται καθώς ανακοινώνεται στους συγ
γενείς η ανίατη φύση της ασθένειας
του ατόμου μολονότι ο θάνατος βρί
σκεται ακόμη “μακριά”,
2. το πένθος, όπου ο επερχόμενος
θάνατος αντιμετωπίζεται αρχικά με
άρνηση, στη συνέχεια με κλάμα. Υ
πάρχουν και άτομα που δείχνουν στωικότητα στο πένθος αλλά η έλλειψη
δακρύων δεν πρέπει να εκλαμβάνεται
ως περίπτωση ψυχρής αδιαφορίας.
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3. Η κατάθλιψη που εμφανίζεται με
αποδιοργάνωση της συμπεριφοράς
του ατόμου, αϋπνίες και μείωση κοι
νωνικών, συναισθηματικών και επαγ
γελματικών του ενδιαφερόντων.
4 . Το συναίσθημα της μοναξιάς με
όλα όσα σε υποκειμενικό επίπεδο συ
νεπάγεται αυτή έρχεται στους συγγε
νείς λίγες μέρες ή εβδομάδες μετά τον
θάνατο και την ακολουθούν έντονα
συναισθήματα εγκατάλειψης, άγχους,
απόρριψης και συχνά απόγνωσης.
5. Η ανακούφιση και ο τερματισμός
του πένθους έρχονται αργά στους συγ
γενείς .
Κάθε κοινωνικό σύστημα ορίζει τη
διάρκειας του πένθους που όταν δια
κοπεί πολύ πιο νωρίς από τα προβλεπόμενα η συμπεριφορά των συγγενών
θα χαρακτηρισθεί ασεβής, απρεπής
και προσβλητική για τη μνήμη του νε
κρού ενώ αν επιμηκυνθεί πέρα από τα
προβλεπόμενα θα θεωρηθεί ένδειξη α
νωριμότητας ή συναισθηματικής α
στάθειας .
Σ υ γγ ενείς του κ αρ κ ινοπα θούς
τελικ ού στα δ ίου συχνά επ ιδ ιώ 
κουν ο άνθρω πός τους να “πεθά νει ήσυχα στο Ν οσοκ ομείο ή
το α ντικ α ρ κ ινικ ό ίδ ρ υ μ α ” κα
θώ ς π ο λ λ έ ς ο ικ ο γ έ ν ε ιε ς δεν
δ ια θ έ τ ο υ ν χώ ρο π ε ρ ίθ α λ ψ η ς
του κ α ρ κ ινοπ α θούς και επ ιπ ρ ό 
σθετα ελπ ίζου ν ότι ο θάνατος ε 
κεί θα είνα ι και π ερ ισ σότερ ο α 
ξ ιο π ρ ε π ή ς γ ια τον ά νθ ρ ω π ό
τους και ίσω ς λιγότερ ο οδ υ νη 
ρός δεδ ομ ένη ς της φ α ρ μ α κ ευ
τικ ή ς κάλυψ ης του π όνου.
Η επιθυμία αυτή των συγγενών επι
βαρύνει ακόμη περισσότερο τα οικο
νομικά των νοσηλευτικών ιδρυμάτων
ακριβώς επειδή στον ελλαδικό χώρο υ
πάρχει και η γνωστή σε όλους έλλειψη
κλινών και προσωπικού και έλλειψη
οικονομικών πόρων.
Προφανώς και αυτή η ιδιομορφία α
παιτεί πολύ περισσότερη ενδελεχή με
λέτη και αξιολόγηση όπως απαιτεί και
η συχνά επαναλαμβανόμενη από συγ
γενικά πρόσωπα του καρκινοπαθούς
τελικού σταδίου επίκληση που συνο
ψίζεται στην φράση “ας τον αναπαύ
σει ο Θεός από το μαρτύριό του...ώστε
να αναπαυθούμε και εμείς από τον ψυ
χικό μας πόνο...”
□

"1

Φροντίστε την Υγεία σας.
Περιορίστε τις πιθανότητες
να προσβληθείτε από καρκίνο.

Τρώτε φρούτο & λαχανικά
& τροφές μεγάλης
περιεκτικότητας σε ίνες.
καρκίνος δεν είναι ανίατη
αρρώστια. Η συχνότητα της
μειώνεται με την ΠΡΟΛΗ
ΨΗ και θεραπεύεται με τη
ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ. Η
μεγαλύτερη αναλογία του καρκίνου
στον άνθρωπο οφείλεται σε εξωτερι
κούς παράγοντες και η σχέση, του τρό
που ζωής, των συνθηκών εργασίας και
του περιβάλλοντος, με την συχνότητα
εμφάνισης καρκίνου, είναι άμεση.
Η κατάχτηση οινοπνευματωδών πο
τών, ιδιαίτερα από τους καπνιστές,
προκαλεί μεγάλη αύξηση της συχνό
τητας καρκίνου του στόματος, λάρυγγος, οισοφάγου και ήπατος.
Τα νωπά λαχανικά και φρούτα που
είναι οι κύριες πηγές Βιταμίνες Α και
C, προστατεύουν τον άνθρωπο από
τον καρκίνο του πνεύμονα, οισοφά
γου, στομάχου, παγκρέατος και του
παχέος εντέρου.
Η παχυσαρκία και ειδικότερα, δια
τροφή πλούσια σε λίπη, αυξάνει τον
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου παχέος

ΑΠΟ Φ ΥΓΕΤΕ ΤΗΝ Π Α ΧΥ ΣΑ ΡΚ ΙΑ
και περιορίστε τις τροφές που είναι
πλούσιες σε λιπαρά

y f

τροφή, να δράσουν για πολύ χρονικό
διάστημα.
2. Προσρόφηση από το φυτικό υπό
λειμμα οργανικών ενώσεων. Με το
τρόπο αυτό εμποδίζεται η μεταβολική
παραγωγή καρκινογόνων ουσιών.
3. Οι φυτικές τροφές αυξάνουν την
οξύτητα του εντέρου. Η δράση αυτή
δρα ανασταλτικά στην καρκινογένεση
4. Ορισμένα λαχανικά (κουνουπίδι,
λαχανάκια Βρυξελών, μπρόκολα κ.α.)
έχουν την δυνατότητα να δρουν σαν
ενζυματικοί παράγοντες και να αναβά
λουν την καρκινογένεση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
εντέρου, μήτρας και μαστού.
Τα νιτρώδη και νιτρικά άλατα, που
Τροφή πλούσια σε λίπη και πτωχή σε
είναι αζωτούχες ενώσεις, χρησιμο
φυτικές ουσίες συμβάλει στην ανάπτυξη
ποιούνται σαν συντηρητικά σε κρέατα
του 35% όλων των καρκίνων.
και αλλαντικά και μπορούν να μετα
Επιβλαβής είναι επίσης η δράση των
τραπούν στο στομάχι σε νιτροδοενώπροσθέτων ουσιών στις τροφές και ευ
σεις που θεωρούνται καρκινογόνες
νοούν την ανάπτυξη καρκίνου.
στα ζώα. Επίσης μυκοτοξίνες που προΗ πρόληψη του καρκίνου αρχίζει
καλούνται από τη μούχλα έχουν αποαπό το είδος της τροφής
δειχθεί καρκινογόνες.
• Τρώτε συχνότερα φρούτα, λαχανικά,
Άλλα πρόσθετα στις τρο
δημητριακά
και τροφές μεγάλης περιε
Μ Η Ν ΚΑΝΕΤΕ Κ Α ΤΑ Χ Ρ Η ΣΗ
φές που πρέπει να αποφεύ
κτικότητας σε ίνες, τροφές πλούσιες σε
Ο ΙΝ Ο Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ο Δ Ω Ν ΠΟΤΩΝ
γονται από το καταναλωτι
βιταμίνες Α και C που περιορίζουν ενζυκό κοινό, είνα ι:
ματικές οξειδώσεις προκαρκινογόνων
1. ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ
ουσιών σε καρκινογόνες.
2. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ
Μέτρια κατανάλωση παστών, καπνι
3. ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ
στών
και τροφών που περιέχουν συντη
Τροφές με πολλές ίνες
ρητικά.
που δίνουν άφθονο φυτι
Περιορίστε τις τροφές που είναι πλού
κό υπόλειμμα έχουν σαν
σιες σε λιπαρά.
αποτέλεσμα:
• Μέτρια κατανάλωση οινοπνευματω
1.
Ογκώδη κόπρανα που
δών ποτών.
περνούν γρήγορα από το
παχύ έντερο έτσι ώστε να
Επιμέλεια κειμένου:
μην δίνεται ο χρόνος σε
Σταύρος Μ πεσμπέας
καρκινογόνους παράγο
Π η γή : Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
ντες, που περιέχονται στην
(www.cancer-society.gr)
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Οι Ακολουθίες
Μ. Εβδομάδας
στην Ελληνική
παροιμιολογία
Τα δώδεκα Ευαγγέλια και τα τροπάρια, που ψάλλονται
τη Μ. Εβδομάδα στην εκκλησιά,
έδωκαν στο λαό μας πολύ υλικό να πλουτίσει το λεξικό του.
Είναι γνωστό πως ο κόσμος θέλει συχνό να λογιοτατίζει
με αρχαιότερα ρητά,
είτε για να στολίσει τις κουβέντες του,
είτε για να τους δώσει μεγαλύτερο κύρος.
Και δανείζεται τότε λέξεις η φράσεις ολόκληρες
από κείμενα γνωστά,
που έχουν πάρει κάποια επίσημη θέση στη συνείδησή του
(ιδιαίτερα τα εκκλησιαστικά)
και που τα θεωρεί, χωρίς αμφιβολία, σοφά.
νοιες αφομοιώθηκαν κι έγιναν μέλη
λαός μας, ιδίως στα χρόνια
οργανικά της νεοελληνικής γλώσσας.
της Τουρκοκρατίας, έζησε
Έ τσι γίνεται, άλλωστε, σε κάθε
πολύ μέσα στο περιβάλλον
γλώσσα και με κάθε εκδήλωση πολιτι
της εκκλησίας και του εντυ
σμού. Μια γλώσσα δηλαδή, εκτός από
πώθηκε βαθιά καθετί που
το τα
δικό της περιεχόμενο, το φυσιολο
του διηγήθηκαν τα βιβλία της,
γικά εξελιγμένο, το διπλασιασμένο
Ευαγγέλια κι οι Υμνωδίες. Η φρασεο
πάνω στις πρακτικές ανάγκες και στα
λογία τους, πλαισιωμένη κι από θρη
πράγματα, παραγεμίζεται κι από λέ
σκόληπτο μυστικισμό, έπαιρνε την αί
ξεις άλλες βοηθητικές ή και φράσεις
γλη μιας ανώτερης γλώσσας, θεόπνευ
“τυπικές” μεταφερμένες από διάφορες
στης και σοφής.
εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής. Στη
Έτσι ο λαός μεταχειριζόταν στις συ
νεοελληνική γλώσσα μπήκαν άφθονες
ζητήσεις του φράσεις και λέξεις εκ
οι φρασεολογίες της Εκκλησίας. Και
κλησιαστικές, που του έκαναν ρητοριμε την ευκαιρία της Μ. Εβδομάδας,
κότερη την ομιλία, έστω κι αν δεν κα
θυμήθηκα ορισμένες εκφράσεις της,
ταλάβαινε πολλές φορές τη σημασία
παρμένες από κείμενα γύρω στο Πά
τους. Τις χρησιμοποίησε στην αρχή
θος του Χριστού.
σαν για να παίξει ή να δείξει κάποια ε
Ο λαός μας επρόσεξε με ανθρώπι
γκυκλοπαιδική κατάρτιση στους άλ
νον πόνο και περιέργεια μαζί τις σκηλους. Μα σιγά-σιγά, οι ξένες αυτές έν
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νές και τα επεισόδια του
Θείου Δράματος, που εντυ
πώθηκαν βαθιά στην ψυχή
του, καθώς τα ξετύλιγαν α
πλοϊκά και με λεπτομέρειες
οι Ευαγγελιστές. Χόρτασε
το αφτί του από τις φράσεις
τους, που κάθε χρόνο τις άκουγε στερεότυπες και συχνοειπωμένες, και σιγά-σιγά τις αφομοίωσε, σαν δι
κές του.
Μ’ αυτόν τον τρόπο μπή
κανε στη γλώσσα μας τύποι
και λέξεις αρχαϊκές, φρά
σεις παροιμιώδεις κι έν
νοιες εκκλησιαστικές, που
τις χρωστάμε (ειδικότερα
ως προς το θέμα μας) στις
ακολουθίες της Μεγ. Εβδο
μάδας. Θα σημειώσω όσες
έχω υπόψη μου.
Τα αργύρια. Έτσι λέει
συχνά ο λαός μας τα λεφτά,
και είναι βέβαια λέξη που
την πήρε από τα “τριάκοντα
αργύρια” του Ιούδα.
Το ποτήριον. Είναι μια
μεταφορά που τη χρησιμο
ποιούμε για την έννοια της πικρής δο
κιμασίας στη ζωή, και την έχουμε πά
ρει από τη φράση του Χριστού: “Πάτερ ει δυνατόν, παρελθέτω α π ’ εμού το
ποτήριον τούτο
Η σπείρα. Έτσι αποκαλούμε μια ο
μάδα από ανθρώπους με κακές διαθέ
σεις ή σκοπούς, για μας και για τους
άλλους. Αυτό το πήραμε από τα Ευαγ
γέλια: “ Ο ουν Ιούδας λαβών την σπεί
ραν...” ή “και σνγκαλούσιν ε π ’ αυτόν
όλην την σπείραν
Το πραιτώριον. Μ’ αυτήν τη λέξη
ειρωνευόμαστε σοβαροφανή συμβού
λια, και μας είναι βέβαια γνωστή από
τα Ευαγγέλια.
Τετέλεσται. Έ να ς παρακείμενος
του Χριστού, που δεν θα είχε αλλιώς
θέση στη γλώσσα μας. Τον χρησιμο
ποιούμε μιλώντας για στιγμές απελ
πισίας.
Αρον άρον. Προστακτικές, άγνω
στες αλλιώς κι αυτές, παρμένες από τις
φωνές του όχλου “άρον, σταύρωσον
αυτόν". Παράξενη είναι η χρήση τους
στο λαό μας. Θέλει μ’ αυτές να δείξει
τη σπουδή, τη βία, που έγινε κάτι. Π.χ.
τον πήρανε άρον, άρον.
Ας όψεται. Δηλαδή ας έχει το κρίμα

σαν υπεύθυνος. Τη σημασία αυτού του
ρήματος τη γνώρισε ο λαός από τις
φράσεις των Ευαγγελίων: “Οψονται
εις ον εξεκέντησαν" και “Υμείς όψεσθε ", που είπε ο Πιλάτος στους Εβραί
ους.
Την επαύριον. Είναι παρμένο από
το ΙΒ’ Ευαγγέλιο της Μ. Πέμπτης.
Τι σου καταμαρτυρούσι. Αρχαιο
πρεπής σύνταξη, που κι αυτή τη χρω
στάμε στον διάλογο Ιησού και Πιλά
του.
Ο πλάνος. Λέγεται για τους απατε
ώνες, από το “εμνήσθημεν ότι εκείνος
ο πλάνος.... ”
Η κουστωδία. Το λέμε λίγο ειρωνι
κά, για τις φρουρές και τους προστάτες.
Ήμαρτον. Ένας αόριστος β’ πολύ
συνηθισμένος, από τη φράση του Ιού
δα: “Ήμαρτον παραδούς αίμα αθώον ”.
Ουαί, στη φράση “ουαί και αλίμονον”. Από το “ουαί υμίν, Γραμματείς
και Φαρισαίοι υποκριταί" κ.ά.
Αδηλα και κρύφια. Δύο επίθετα,
παρμένα από το Ζ ’ αντίφωνο της Μ.
Πέμπτης.
Μετά φανών και λαμπάδων. Αρ
χαία φράση που τη γνωρίζουμε από τη
σκηνή του Ιούδα, όταν προδίνει το

Χριστό. Η διαφορά είναι
πως ο λαός μας τη μεταχει
ρίζεται με μια χαρούμενη
έννοια.
Λίαν πρωί. Φράση από
την επίσκεψη των Μυροφόρων στον τάφο του Χρι
στού.
Αγγαρεύω. Ρήμα που έ
μεινε στη γλώσσα μας από
το επεισόδιο του Κυρηναίου. “Τούτον ηγγάρευσαν, ινα όρη...
Θα είχα να σημειώσω κι
άλλες λέξεις, που μπήκαν
κατά τον ίδιο τρόπο στη
γλώσσα μας, αλλά δε θέλω
να συνεχίσω με λεξιλόγια.
Προτιμώ να προχωρήσω
στις παροιμιώδεις φράσεις
και τις μεταφορές, που μας
έδωσε η Μεγάλη Εβδομά
δα.
Λέμε συχνά, για ανθρώ
πους που έφτασαν να χά
σουν ό, τι κι αν είχαν, πως
έμειναν “ιδού άνθρωποι”.
Βέβαια, η φράση αυτή ο
φείλεται στην εντύπωση
που έκαμε στο λαό μας η εμφάνιση
του Χριστού -ιδίως στις εικόνες- γυ
μνού, πονεμένου και με τον ακάνθινο
στέφανο στο κεφάλι.
Μεταχειριζόμαστε συχνά τη φράση
“δια τον φόβον των Ιουδαίων”, όταν
θέλουμε να υπαινιχθούμε το λόγο που
μας ανάγκασε ν ’ αποφύγουμε κάτι. Εί
ναι παρμένη από ένα ιδιόμελο της Μ.
Παρασκευής.
Όταν βλέπουμε κάποιον να βασανί
ζεται πηγαίνοντας από τον ένα αρμό
διο στον άλλο, λέμε: “Τον έστειλαν α
πό τον Αννα στον Καϊάφα”. Αυτό το
χρωστάμε βέβαια στις σχετικές σκηνές
από τη δίκη του Ιησού, που με τις επα
ναλήψεις τους δίνουν την εντύπωση
της διαιώνισης.
Ωραία παρμένη πάλι είναι η φράση
“διέρρηξε τα ιμάτιά του” που τη λέ
με γι’ ανθρώπους που αγανάκτησαν
στο άκουσμα κάποιας τολμηρής φρά
σης. Έτσι, λέει το Ευαγγέλιο, έκαμε ο
Αρχιερεύς, όταν του είπε ο Ιησούς πως
είναι υιός Θεού.
“Ουκ ηβουλήθη συνιέναι”. Είναι
φράση που τη λέμε γι’ ανθρώπους που
δεν εννούν να σωφρονισθούν, και την
έχουμε πάρει από την επωδό έξι τρο-
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παρίων του Γ’ αντιφώνου
σο πετυχημένα μεταμορφώ
της Μ. Πέμπτης.
νεται! Έτσι έφτιαξε τη φρά
Όμοιες φράσεις συναντά
ση αυτή και τη χρησιμοποί
ει κανείς πολλές στη γλώσ
ησε, χωρίς ν ’ ακούει τις πα
σα μας, που η έννοια τους
ρατηρήσεις που επέμεναν
είναι γνωστή, καθώς κι η
να του κάνουν για το λάθος
χρήση τους. Π.χ. “Αθώος
του οι λόγιοι.
ειμί από του αίματος του
Ανάλογη παρεξήγηση έγι
δικαίου”, όταν κανείς αρνε και στη φράση “ζωή χα
νιέται τη συμμετοχή του σε
ρισάμενη”, που είναι παρ
κάτι κακό “Αντί του μάννα,
μένη από το Χριστός Ανέχολήν”, για την αχαριστία,
στη. Ο λαός πρόσεξε τις δυο
“Ως πρόβατον επί σφα
πρώτες συλλαβές του “χαρι
,------- ΛΟ
γήν”, για τα αθώα θύματα,
dKJPOeo
σάμενος” και βιάστηκε να
“Εν μέσω δύο ληστών”,
δώσει την εξήγηση: ζωή γε
για τον χαρακτηρισμό των
μάτη χαρά.
συντρόφων μας, “Ουκ οίδα
Αγοραία διασκευή πήρε η
τον άνθρωπο”, όταν αρνιόφράση “επί της παλάμης
μαστε κάποια συμμετοχή ή
και ούτω βοήσωμεν”, που
γνωριμία, “Αφες αυτοίς”,
τη λένε όταν λένε όταν θέ
κ.ά.
λουν να δείξουν την αξία
Διάδοση μεγάλη έχει στο
που έχει η πληρωμή τοις μελαό μας κι η παροιμία που
τρητοίς. Το “και ούτω βοή
αναγκάστηκε να πει ο Ιη
σωμεν” είναι παρμένο από
σούς στους μαθητές του,
ένα χαρμόσυνο τροπάριο
στον κήπο της Γεσθημανής:
του Πάσχα. Η χαρά που
“Το μεν πνεύμα πρόθυμον,
κλείνει μέσα του, το έκαμε
η δε σάρξ ασθενής”, κι η
κατάλληλο να συντροφέψει
Mi.τα φανών και λαμπάδων. Αρχαία φράση που τη γνωρίζον
άλλη φράση των Φαρισαί
την κάπως υλικότερη χαρά
μι: από τη σκηνή του Ιούδα, όταν προδίνει το Χριστό. II διαφο
ων στον Πιλάτο: “Έσται η
που γεννάει το περιεχόμενο
ρά είναι πως ο λαός μας τη μεταχειρίζεται με μια χαρούμενη
εσχάτη πλάνη χείρων της
της παλάμης.
έννοια.
πρώτης”.
Τη Μεγάλη Παρασκευή
II προδοσία" I.Μ.Μ. Βατοπεδίου Αγίου Όρους
Πολλές φορές πάλι, όταν
στον
Εσπερινό, απάνω στην
(τοιχογραφία του έξω νάρθηκα 1312)
θέλουμε να δείξουμε πως
αγωνία του εκκλησιάσμα
ξεφεύγουμε από κάθε ευθύ
τος να βγει επί τέλους ο πα
στους άλλους κάνουν τις σεμνές.
νη, λέμε: “Νίβομαι κι απονίβομαι”.
πάς να κάμει την αποκαθήλωση και
Τις “Μυροφόρες” πάλι τις είδε στις
Η συμβολικότητα αυτών των λέξεων
την περιφορά του Χριστού, αρχίζει ο
εικόνες πένθιμες και μαυροφορεμένες,
είναι παρμένη από την ανάλογη πράξη
ψάλτης το γνωστό τροπάριο: “Σε, τον
τις άκουσε στα Ευαγγέλια μόνες αυτές
του Πιλάτου, όταν θέλησε να βγάλει
αναβαλλόμενον
το φως, ώσπερ ιμάνα τρέχουν στο Σταυρό και στον τάφο
πάνωθέ του κάθε ευθύνη. “Και λαβών
τιον”,
που
κρατάει
ώρα πολλή. Απ’
του Χριστού, κι εχαρακτήρισε με τ ’ ό
ύδωρ, απενίψατο κατέναντι του ό
αυτό
το
τροπάρι
είναι
παρμένη η φρά
νομά τους κάθε γυναικεία πομπή, που έ
χλου”. Το ίδιο συμβαίνει και με την
ση
του
λαού:
“Του
έψαλλε
τον ανα
βλεπε στα μνημόσυνα και στις κηδείες.
προθυμία μας να “πλύνουμε τα πό
βαλλόμενο”,
δηλ.
του
έκαμε
ώρες ο
Χαριτωμένες, όσο κι αστείες, είναι
δια” του ευεργέτη μας, που είναι μί
λόκληρες
παρατηρήσεις
ή
επιπλήξεις.
μερικές παρεξηγήσεις που έκαμε ο λα
μηση της χειρονομίας του Χριστού
Λίγο παράξενη είναι κι η χρήση που
ός σε ορισμένες φράσεις. Δεν κατάλα
στους μαθητές του, όπως αναφέρει το
κάνουμε στη φράση του Ληστού
βε σε πολλές την έννοιά τους, και ή τις
πρωινό Ευαγγέλιο της Μ. Πέμπτης.
“Μνησθητί μου, Κύριε!”. Η αρχική
παραμόρφωσε ή τις μεταχειρίστηκε με
Ανάλογα προς τον ρόλο που έπαιξαν
σημασία της είναι καθαρώς ικετευτι
άλλη έννοια.
μέσα στο δράμα του Χριστού τα διάφο
κή. Κι όμως εμείς τη χρησιμοποιούμε
Π.χ. Είναι γνωστή η φράση που λέ
ρα πρόσωπα, ο λαός χρησιμοποιεί τα όμε καμιά φορά στους φίλους μας: “Α,
σαν επιφώνημα έκπληξης κι απορίας,
νοματά τους με διάφορες σημασίες.
βλέπω πως είσαι ζεστός και θερμαι
που μας κρατάει εκστατικούς. Μοιάζει
Έτσι μετέβαλε σε υβριστικά επίθετα
νόμενος”. Είναι παρμένη από τα
δηλ. με τη φράση: Μη χειρότερα! ‘Ι
τις λέξεις “Ιούδας, Ισκαριώτης, Πι
Ευαγγέλια της Μ. Πέμπτης, που ανα
σως κρύβει μέσα της μια παράκληση
λάτος, Βαραβάς, Φαρισαίος”.
φέρουν πως “ην δε Σιμών Πέτρος εστο
Θεό, να μας γλιτώσει από το αδιέ
Επρόσεξε την ιστορία της Μαγδαστώς και θερμαινόμενος”. Τώρα τι έγι
ξοδο
της απορίας μας.
□
ληνής κι έδωσε τ ’ όνομά της σ ’ όσες
νε στο μυαλό του λαού, το καταλαβαί
ήθελε να πειράξει, πως τάχα στα γερά
νουμε. Το “εστώς” γι’ αυτόν δεν λεει
* Από τα Πασχαλινά και της Άνοι
ματά τους μετάνιωσαν, ή μπροστά
τίποτα, ενώ με την προσθήκη του ζ πό
ξης”·
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GLOCK 17/22 από 8000
BERETTA 92 FS από 12600

W ALTHER F99 από 11100 δρχ/μόνα

ι όμορφη που είναι η καλοσύ
νη! Τι χαροποιό που είναι το
πρόσωπό της κι η κάθε κίνη
ση του χεριού της. Και με πό
ση απλότητα έρχεται θαρρετά
κοντά σου για να σε ξεκουράζει και με
πόση ταπείνωση σε σιμώνει, σα να
‘σαι αδερφός της, δείχνοντάς σου φυ
σικά κι’ απροσπάθητα πως σ ’ αγαπά
και πως πονά για σένα!
Τι χάρη που έχει ο καλομίλητος άν
θρωπος! Σαν πρωινός ουρανός ασυννέφιαστος, σαν βρυσούλα που τρέχει
ταπεινά σ ’ ένα παράμερο μέρος, και
καρτερά υπομονετικά να περάσει ο
κουρασμένος στρατοκόπος για να τον
ξεδιψάσει με το κρύο νερό της, δίχως
να θέλει άλλη πληρωμή παρεκτός απ’
τη χαρά να τον φχαριστήσει!
Δεν είναι έτσι ο κακόγνωμος ο άν
θρωπος, δε γνωρίζει ο δύστυχος τι γεύ
ση έχει η χαρά, επειδή η χαρά, η αλη
θινή αναβρύζει μονάχα από τη φλέβα

Τ
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της καλοσύνης. Ο κακομίλητος είναι
σαν τον ξέρακα, δεν έχει καμιά παρη
γοριά να δώσει στον άλλον, κι’ ούτε
στον εαυτό του. Τον τρώγει η ακατα
δεξία, η κουφιοκέφαλη μαϊμού, και το
συμφέρον ο λύκος κι ο χοίρος της α
χορταγιάς. Αυτά τα τελώνια τα ‘χει μέ
σα στα φυλλοκάρδια του και τον βα
σανίζουνε και κείνος τα κρατά και τα
φυλάγει, σαν να ‘ναι ακριβά πετράδια
που τον στολίζουνε και τον κάνουνε
σπουδαίον.
Η βλογημένη η καλοσύνη πορεύεται
ίσια, ενώ η κακία είναι γεμάτη μπερδέ
ματα πονηρά, κρυφοδαγκανιάρα σκύ
λα. Και μ’ όλο τούτο, η καλοσύνη γί
νεται γης να πατήσει η κακία, και την
καλοπιάνει σαν να της χρωστά κάποια
χάρη, και σκύβει το κεφάλι της ταπει
νά να τη χτυπήσει και να ξεθυμάνει ο
θυμός της, μήπως και μπορέσει και
την κάνει να χαρεί λιγάκι, να φτύσει το
φαρμάκι από το στόμα της. Αλλά, μ’
όλα τούτα, η κακία βαστά την ακατα
δεξιά της, σαν να ‘ναι κορώνα στο κε
φάλι της, και κοιτάζει την αγιασμένη

την καλοσύνη καταφρονετικά σα να
‘ναι κανένα ψωρόσκυλο, και τη βρί
ζει, και τη λέγει σκλάβα της, γεννημέ
νη για να κολακεύει την αφεντιά της!
Η καλοσύνη είναι αθώα και ντροπαλή,
η κακία είναι αδιάντροπη και τετραπέ
ρατη. Στα σύννεφα να την ψηλώσουνε
την καλοσύνη οι άνθρωποι, εκείνη πά
λι αγαπά τα ταπεινά και πηγαίνει ολο
ένα και προσπέφτει στον κακόν, κι ε
νώ αυτός την καταφρονά, τον παρακαλά να τη συγχωρέσει και να στέρξει να
του καλομιλήσει δίχως να θυμώσει.
Πόσο πικρά πληγώνεται η φτώχιά η
καλοσύνη κάθε μέρα, προπάντων σε
τούτον τον καιρό που ζούμε! Ολοένα
τη βρίζουνε, ολοένα την καταφρονάνε
και της δείχνουνε με κάθε τρόπο πως
είναι κουτή κι’ ευκολόπιστη, και πως
είναι αχρείαστη κι αδιαφόρετη μέσα
στην έξυπνη την ανθρωπότητα που πε
ρηφανεύεται για την πονηριά της. Τα
μπερδεμένα συστήματα της κακίας πε
ριπαίζουνε την απλότητα που έχουνε
ακόμα κάποιοι άνθρωποι, οπού δεν έ
σβησε μέσα τους το φως του Θεού.
Βλέπω κάτι ανθρώπους που θυμώνου
νε γιατί υπάρχουνε ακόμη αθώοι στον
κόσμο. Αν τους χαιρετήσει κανένας α
πό δαύτους όπως κάνανε οι παλιοί, α
πορούνε για την αδιαντροπιά του και
για την κουταμάρα του. Αυτοί χαιρε
τάνε με ψεύτικο γέλιο μονάχα όποιον
έχει μαζί τους δουλειές και συμφέρον,
κι αυτό το θεωρούνε μεγάλη σοφία κι
αξιοπρέπεια.
Σ ’ έναν τέτοιον κούφιον άνθρωπο,
όλα κανονίζουνται από το συμφέρον:
η λεγάμενη φιλία του, η λεγάμενη χα
ρά του, η λύπη του, το γέλιο του, η συνοφρύωσή του, η θεατρίνικη εγκαρ
διότητα του, το περπάτημά του , το
ντύσιμό του, η αναθροφή των παιδιών
του, ακόμα κι η θρησκεία του, όλα εί
ναι ρεγουλαρισμένα μ’ αυτό το διαβο
λικό εργαλείο. Μ’ έναν λόγο, ο τέτοιος
άνθρωπος ζει κι αναπνέει μέσα στην
ψευτιά. Πώς λοιπόν μπορεί να ‘χει λί
γη χαρά, αφού ζει μέσα στην κόλαση,
και μάλιστα θεληματικά, που μονάχα
ο διάβολος το κάνει; Αυτός είναι που
κέρδισε όλον τον κόσμο, κατά το χα
λασμένο το μυαλό του, και ζημιώθηκε
την ψυχή του. Αλλά ποια ψυχή να ζη
μιωθεί, αφού κατάντησε να μην έχει ολότελα ψυχή, μια πονηρή μηχανή;
Το μονάχο αίσθημα που είναι ζωηρό
και φλογερό μέσα στους τέτοιους, εί-
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ναι η φιλαργυρία. Αυτή είναι το φαρ
μακερό λουλούδι που βγαίνει απάνω
στο βάλτο μιας τέτοιας ψυχής. Μελαγ
χολία πιάνει τον άνθρωπο μπροστά σε
τούτη την αγιάτρευτη αρρώστια, που
κατατρώγει την ψυχή μέχρι να την ξε
ράνει και να την καταντήσει ένα σιχα
μερό ξεροπήγαδο! Ό ποιος είναι τσι
γκούνης στα λεφτά, είναι τσιγκούνης
και στα αισθήματα. Φοβάται να αγα
πήσει τον άλλον, η καλοσύνη του φαί
νεται σπατάλη κουτή, και τρυπώνει
σαν ασπάλακας μέσα στην τρύπα του,
ώσπου να τον πάρει ο χάρος. Μα τι να
πάρει ο χάρος από δαύτον; Ψυχή, α
φού δεν έχει ψυχή; Καρδιά, αφού δεν
έχει καρδιά; Ζωή, αφού δεν έχει ζωή;
Να πάρει πεθαμένον να τον πάγει
στους πεθαμένους; Αυτός είναι πεθα
μένος και θαμμένος, μ’ όλο που θαρ
ρεί πως είναι ζωντανός. Κάθε δροσιά
έχει καταξεραθεί μέσα του, όλα τα
στοιχεία της ζωής είναι πεθαμένα και
στον τόπο τους βρίσκονται τα στοιχεί
α του θανάτου, ο εγωισμός, η ταραχή
της διάνοιας, η περηφάνια, η πονηριά,
η απιστία, ο φθόνος, κι απάν’ απ’ όλα
η αλλήθωρη αλεπού η υποκρισία. Αυ
τή είναι η νεκρή ψυχή, το λημέρι του
θανάτου.
Κάθουμαι πολλές φορές και λέγω
μέσα μου: Θεέ μου, τι φρικτή καταδί
κη βγάλανε οι κακοί άνθρωποι κατα
πάνω στον εαυτό τους, να ζούνε αγριε
μένοι μέσα στην έρημο της κακίας, της
αναισθησίας και του εγωισμού, μέσα
στη Σαχάρα της ψευτιάς! Μα, ενώ εσύ
τους λυπάσαι για την κατάστασή τους,
αυτοί σε κακοτυχίζουνε γιατί δεν έχεις
τους θησαυρούς τους. Για τούτο λέγει
ο Σειράχ: “Πένθος νεκρού επτά ημέ
ρας, μωρού δε και ασεβούς, πάσαι αι
ημέραι της ζωής αυτού”.
Σήμερα βλέπει κανένας, mo πολύ α
πό άλλον καιρό, τον άνθρωπο να ‘ναι
κολλημένος στην αμαρτία, και να ‘ναι
ταραγμένος, μ’ όλο που θαρρεί πως η
ευτυχία του είναι στηριγμένη γερά στα
τελειοποιημένα συστήματα της ζωής
του. Ποτέ δεν φοβότανε τόσο πολύ ο
άνθρωπος τη φτώχεια, την αρρώστια,
και το θάνατο, όσο τα φοβάται τώρα,
που δε φοβάται το Θεό. “Ζητήξτε τον
Κύριο, ώ κατάδικος λέγει ένας άγιος,
και δυναμωθείτε με την ελπίδα του”.
Εμείς οι σημερινοί άνθρωποι δεν έ
χουμε ταπείνωση, δεν κάνουμε υπομο
νή, δεν μπορούμε να βαστάξουμε στην

αδικία, γιατί δεν έχουμε αυτή την ελπί
δα που γλυκαίνει τις πίκρες. Κι όχι μο
νάχα δεν έχουμε ταπείνωση, μα δεν
μας αρέσει κι ο ταπεινός ο άνθρωπος,
γιατί δεν έχουμε ήμερα αισθήματα.
Ό που δεν υπάρχει ταπείνωση, δεν υ
πάρχει αγάπη. Ό που υπάρχει αγάπη,
δεν υπάρχει περηφάνια. Ό ποιος αγα
πά τις κολακείες και την καλοπέραση,
δεν μπορεί να ‘χει ταπεινά αισθήμα
τα. Ό λ α είναι δεμένα, το ‘να με τ ’ άλ
λο, τα καλά καθώς και τα κακά.
Είναι παράξενο πράγμα πως κατά
ντησε ο άνθρωπος σε τέτοια παραμόρ
φωση της ψυχής, ώστε να του φαίνεται
πως ο νόμος του Θεού είναι το πιο βα
ρύ και το πιο δύσκολο πράγμα, ενώ εί
ναι εύκολος και χαροποιός.
Ο Χριστός δεν ζητά από μας να ε
χθρευόμαστε ο ένας τον άλλον, είτε να
σκοτώνουμε, είτε να κλέβουμε, είτε να
θυμώνουμε, είτε να κυνηγάμε να κά
νουμε πλούτη με κόπους και με κινδύ
νους σε στεριά και σε θάλασσα. Μή
πως αυτά δεν είναι τα πιο δύσκολα κι
εμείς τα κάναμε εύκολα από την κακί
α μας; Ακόμα κι η λέξη “μοχθηρός”
και “μοχθηρία” δείχνει πως η κακία εί
ναι κουραστική. Τον σκοτωμό, το
κούρσος, το κυνήγι των λεφτών, την
εκδίκηση, τα έχουμε για εύκολα και τα
κάνουμε με προθυμία. Και λέμε δύ
σκολα και κοπιαστικά, την αγάπη, την
ταπείνωση, την ελεημοσύνη, όλα τα ή
μερα και τα καλά, επειδή τα παράγγειλε ο Χριστός. Ο διάβολος μας κάνει να
τα βλέπουμε όλα ανάποδα.
Ανοίξτε την καρδιά σας στο φως, ό
σοι ποθείτε να χαρείτε αληθινά, αφήσετε την καλοσύνη να μπει μέσα της
και να τη φαρδύνει, ώστε από στενή
φυλακή, να γίνει περιβόλι απλόχωρο
και μοσκοβολημένο! Ποτίστε τη με το
δροσερό νερό της αγάπης, θρέψτε τη
με αγνότητα και με ειρήνη για να νιώσετε αληθινά πως ζείτε και πως δεν είσαστε πεθαμένοι. “Να, μέσα σου είναι
ο ουρανός, αν είναι καθαρά τα φυλλο
κάρδια σου. Ειρήνεψε μέσα στον εαυ
τό σου και θα ειρηνέψει ο ουρανός κι
η γη. Έ μπα στο θαλάμι που βρίσκεται
μέσα σου, και θα δεις το παλάτι τ ’ ου
ρανού, γιατί ένα είναι και τούτο και
κείνο, κι από την ίδια θύρα να θεωρείς
και τα δυο”. Μη φοβάσαι τη φτώχεια
του κορμιού παρά να τρέμεις τη φτώ
χεια της ψυχής, γιατί όποιος έχει τού
τη τη δεύτερη φτώχεια, θαρρεί πως

ζει, μα αληθινά είναι πεθαμένος. Λυ
πήσου τον εαυτό σου και μη θυμώνεις
και θαρρείς πως έτσι είσαι γενναίος.
Αγάπησε την πραότητα και την υπομο
νή, και θα δεις πως θα βρεις ξεκούρα
ση και θα απογευτείς κάποια θροφή α
θάνατη.
Ο υπομονετικός άνθρωπος νοιώθει
πως βρίσκεται μέσα σ’ ένα κάστρο
που δε μπορεί να το πατήσει κανένας
εχθρός κι είναι ατάραχος στις ανεμο
ζάλες που τον κρούνε. Διώξε από μέσα
σου τα πονηρά νοήματα, και σε λίγο
θα νοιώσεις τη βρωμιά που έκλεινες
μέσα σου και που την είχες πρωτύτερα
για ευωδία. Έ βγα λίγο από τη νύχτα
της περηφάνιας, που σε σκεπάζει και
θα σε λάμψει μπροστά σου το γλυκό
φως της ταπείνωσης και θα νοιώσεις
χαρά μεγάλη κι ησυχία βλογημένη.
Πόθησε να κλάψεις και να πικραθείς,
και τότε θα καταλάβεις από που βγαί
νει η αληθινή χαρά. Μην φυλάγεσαι ο
λοένα από τα λυπηρά, γιατί δε θα
νοιώσεις αληθινή παρηγοριά. Έ χει
παντοτινά στο νου σου πως σήμερα εί
σαι κι αύριο δεν είσαι σ’ αυτόν τον κό
σμο, και θα ταπεινωθείς. Κι άμα ταπει
νωθείς, θα φτιάξεις κοντά στον Θεό,
και το έλεος του θα σε κάνει ν ’ ανοί
ξεις τα μάτια σου σε κείνον τον κόσμο
που ανατέλλει ο αβασίλευτος ήλιος
της ελπίδας.
Μη φοβάσαι να απομείνεις μοναχός
με τον εαυτό σου, και καταγίνεσαι ο
λοένα με χίλια πράγματα για να τον
ξεχάσεις, γιατί όποιος έχασε τον εαυτό
του, κάθεται με ίσκιους και με φαντά
σματα μέσα στην έρημο του θανάτου.
Αγάπησε τον Χριστό και το Ευαγγέλιο
περισσότερο από τις πεθαμένες σοφίες
των ανθρώπων και περισσότερο από
κάθε αρχοντιά κι από κάθε δόξα ετού
του του κόσμου, και τότε μονάχα θα
χαίρεσαι σε κάθε ώρα της ζωής σου
και θα νοιώθεις την πνευματική όρεξη.
Κανένας δρόμος δεν βγάζει στην ειρή
νη της καρδιάς, παρά μονάχα ο Χρι
στός που σε καλεί πονετικά και που
σου λέγει “Εγώ ειμί η οδός”. Κι όποιος
δεν έχει μέσα του ειρήνη, μην περιμέ
νει να βρει χαρά.
Αυτά γράψε τα στην καρδιά σου κι
όχι στο νου σου.
□

Από το βιβλίο του “Μ υστικά Άνθη ”
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Η Ανάρτηση του

Ενα

ιστορικότατο
γεγονός
Ούτε ο Βούδας1
ούτε ο Μωάμεθ
ούτε ο Κομφούκιος2, ούτε κανείς
άλλος ιδρυτής
θρησκείας, έβγαλε
τον εαυτό του πο
τέ από τα όρια του
ανθρώπου. Όλοι
τους θεώρησαν
τον εαυτό τους άν
θρωπο και μόνο
άνθρωπο. Κανείς
από αυτούς δεν
τόλμησε να κηρύξει τον εαυτό του θεό. Σε αντίθεση με τον ι
δρυτή του Χριστιανισμού τον Ιησού Χριστό, ο οποίος διακή
ρυξε ότι είναι το “φως του κόσμου” ότι Αυτός είναι η “η ο
δός, η αλήθεια , η Ανάστασης και η ζωή”, και ότι πριν δημιουργηθεί ο κόσμος, Εκείνος υπήρχε γιατί, Αυτός (ο Ιησούς)
και ο πατέρας ( ο θεός) είναι Ένα (Ιωάν. 1- 30), ότι Αυτός εί
ναι ο Αληθινός θεός και Δημιουργός του κόσμου(Ιωάν. κεφ, 8.
στιχ. 31 - 59). Από τότε έχουν περάσει δύο χιλιάδες χρόνια
και η ιστορία χωρίστηκε στα δύο, προ και μετά Χριστόν. Ε
χουν περάσει είκοσι αιώνες και παρά ταύτα δεν έλειψαν αυτοί
που υποστήριξαν ότι ο Χριστός δεν υπήρξε ποτέ ως ιστορικό
πρόσωπο επί της γης.
Είναι λοιπόν όλα ψέματα; Καταρρίπτονται οι μύθοι για το
πρόσωπο του; Είναι ή δεν είναι ο Ιησούς από την Ναζαρέτ
ιστορικό πρόσωπο;
Αυτές και άλλες ερωτήσεις που αφορούν την ανάσταση Του,
διετύπωσε η Α.Ε. στον βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών
Ιστορικό- Ερευνητή και Αρχαιολόγο Νικόλαο Βασιλειάδη.
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- Κύριε Βασιλειάδη, όπως πάντα έ
τσι και στην εποχή μ α ς ο Ιησούς Χρι
στός αποτελεί “σημείον αντιλεγόμε
νον”. Αμφισβητείται, εκτός από την
θεότητα του, ακόμη και αυτή η ιστο
ρική του ύπαρξη. Τι λέτε εσείς; Είναι
ο Ιησούς Χ ριστός ιστορικό πρόσωπο;
- (χαμογελώντας) Το αν είναι ιστορι
κό πρόσωπο ή όχι το αποδεικνύουν τα
δύο χιλιάδες χρόνια της Εκκλησίας
Του. Γιατί είκοσι αιώνες μαρτυρίας,
δόξας, μεγαλείου, θριάμβων, ειρηνι
κών κατακτήσεων ψυχών, πλούσιας
προσφοράς κοινωνικής και πολιτιστι
κής, θα έλεγα σε όλους τους τομείς
του επιστητού, δεν θα μπορούσαν να
στηρίζονται πάνω σε έναν μύθο, τι λέ
τε εσείς;
- Πράγματι, δεν μπορεί να εξηγηθεί
λογικά.
- Προβληματίζεται λοιπόν κάθε λο
γικός άνθρωπος για όλα αυτά πριν πει
ή γράψει οτιδήποτε εναντίον. Γιατί τα
όσα συνέβησαν στο πρόσωπο του Χρι
στού, δεν συνέβησαν σε κανένα άλλο
πρόσωπο της ιστορίας.
- Όπως γνωρίζετε για να αποδειχθ εί η ιστορικότητα δεν αρκεί η προ
φορική παράδοση ή χρειάζονται γρα
πτά ή άλλα μνημεία, κατά το Λατινι
κό “scripta manent verba volent”. Θα
ήθελα να μ α ς πείτε εάν η Ιστορία
προσκομίζει επιχειρήματα τα οποία
αποδεικνύουν την ιστορικότητα του
προσώπου του Χριστού.
- Η ιστορία, προσκομίζει τέτοιες α
ποδείξεις και τέτοια ντοκουμέντα, που

ένας σοβαρός μελετητής θα καταλάβει
ότι τα στοιχεία αυτά είναι αδιάσειστα
και ακλόνητα. Και μόνο να σκεφτείτε
ότι το πρόσωπο του Χριστού εχώρισε
στα δύο την Ιστορία του κόσμου είναι
απόδειξη ότι ο Χριστός είναι ιστορικό
πρόσωπο. Αυτή τη στιγμή έχουμε προ
Χριστού και μετά Χριστόν εποχή. Δεν
μπορεί ένα ψέμα, μια πλάνη, μια φα
ντασία, να διαιωνίζεται δυο χιλιάδες
χρόνια. Ένας άνθρωπος μπορεί να πα
ραπλανήσει δισεκατομμύρια ανθρώ
πους για κάποιο χρονικό διάστημα αλ
λά δεν μπορεί επάπειρον. Δεν μπορού
με λοιπόν να πούμε ότι η ανθρωπότης
πλανάται εδώ και δυο χιλιάδες χρόνια.
- Χω ρίς αμφιβολία οι μαρτυρίες
αυτές θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες.
- Ας αρχίσουμε λοιπόν να ξετυλί
γουμε το νήμα της ιστορίας και να α
ναφερθούμε σε κείνες τις μαρτυρίες
(φυσικά όχι όλες, γιατί θα χρειαζόταν
να γράψει κανείς ολόκληρο τόμο) που
αναφέρονται στην παρουσία του Χρι
στού επί της γης. Τον πρώτο αιώνα, έζησε ο Σαμαρειτικής καταγωγής ειδω
λολάτρης συγγραφέας Θαλλός, ο ο
ποίος συνέγραψε το 52 μ.Χ ιστορία με
θέμα, "Οι σχέσεις της Ελλάδας με την
Ασία από την εποχή του Τρωικού πολέ
μου μέχρι των ημερών του Δυστυχώς
η ιστορία αυτή δεν διεσώθη. Αναφέρονται μόνο αποσπάσματά της από μετα
γενεστέρους ιστορικούς συγγραφείς.
Ένας τέτοιος συγγραφέας που αναφέ
ρει τον Θαλλό, και μάλιστα τρεις φο
ρές, στα έργα του είναι ο Ιούλιος ο Α
φρικανός ο οποίος έγραψε περί το
221 μΧ. Σε μια από αυτές τις αναφορές
μιλά για την εξήγηση την οποία ο
Θαλλός έδινε για το σκοτάδι, το οποίο
έγινε κατά την σταύρωση του Χρι
στού. Ο Θαλλός το ερμήνευσε ως έ
κλειψη ηλίου. Να δούμε όμως πως
διασώζει ο Ιούλιος ο Αφρικανός την
συγκεκριμένη παράγραφο, "...Τούτο
το σκότος έκλειψη ηλίου Θαλλός αποκαλεί εν τρίτη των ιστοριών του, ως εμοί δοκεί αλόγως1". Η μαρτυρία αυτή
είναι αξιοσημείωτη, διότι ο Θαλλός
γράφει το 52 μ.Χ., δηλαδή ούτε είκοσι
χρόνια από την σταύρωση του Χρι
στού. Και από αυτό συμπεραίνουμε ό
τι ο Θαλλός ήταν σύγχρονος του Χρι
στού και εγνώριζε τα γεγονότα. Φυσι
κά ως ειδωλολάτρης που ήταν δεν πα
ραδέχεται ως θαύμα τον σκοτασμό του
ήλιου, αλλά ως φυσική εξήγηση. Το ό

τι όμως είναι θαύμα το συμπεραίνουμε
από το γεγονός ότι σε περίοδο πανσελήνου δεν μπορεί να γίνει ποτέ έκλει
ψη ηλίου, όπως χαρακτηριστικά ανα
φέρει ο Ιούλιος ο Αφρικανός “ ως εμοί
δοκεί αλόγως". Να αναφερθούμε και
σε μια άλλη μαρτυρία που προέρχεται
από το ειδωλολατρικό χέρι του Σύρου
ιστορικού φιλοσόφου Μαρά Βαρ Σαραπίων σε μια επιστολή που απευθύνει
στον γιο του Σαραπίωνα. Η επιστολή
αυτή βρίσκεται αυτούσια στο Βρετα
νικό Μουσείο. Η επιστολή γράφτηκε
το 73 μΧ και μεταξύ των άλλων γρά
φει. "... Ο σοφός Βασιλεύς των Ιουδαί
ων Ιησούς δεν απέθανε χάρις εις τους
νέους νόμους που έδωσε... ”. Η μαρτυ
ρία αυτή είναι πολύ σπουδαία διότι εί
ναι το πρώτο κείμενο που υπάρχει μη
χριστιανικής μαρτυρίας και το πλέον
παλαιό. Η Συρία βρίσκεται πολύ κοντά
στην Παλαιστίνη και ήταν φυσικό πο
λύ γρήγορα όλα τα σπουδαία νέα να α
κουστούν εκεί, και δεν θα μπορούσαμε
να πούμε ότι ο Μαρά Βαρ Σαραπίων
έλεγε πράγματα φανταστικά. Οι θρύ
λοι, όπως θα ξέρετε, δημιουργούνται
όταν τα γεγονότα έχουν πολύ απομα
κρυνθεί.
- Μ αρτυρίες Ρωμαίων έχουμε;
- Έχουμε αρκετές, θα αναφέρω τις
πιο σπουδαίες. Ο Ρωμαίος ιστορικός
Κορνήλιος Τάκιτος (ο οποίος γεννήθη
κε μεταξύ 52 και 54 μ.Χ.) γράφει στο
έργο του Analles τα εξής: “ Ο Νέρωνας υπέβαλε σε ιδιαίτερες τιμωρίες ε
κείνους τους οποίους ο λαός ονόμαζε
χριστιανούς. Εκείνος από τον οποίο
προήλθε το όνομα, είναι ο Χριστός, ο
οποίος θ α ν α τ ώ θ η κ ε επί αυτοκράτορος Τιβερίου, όταν διοικητής της ε
παρχίας της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος
Πιλάτος4”. Τι λέτε εσείς, εάν ο Τάκι

τος είχε αμφιβολία για την ύπαρξη του
προσώπου του Χριστού, δεν θα το α
νέφερε κατά κάποιο τρόπο; Ο Τάκιτος
χαρακτηρίζεται ως ειλικρινής συγγρα
φέας, αναζητεί με αντικειμενικότητα
την αλήθεια και είναι ως άνθρωπος α
κέραιος. Ένας άλλος Ρωμαίος ιστορι
κός σύγχρονος του Τάκιτου είναι ο
Σουετώνιος (75 -169 μ.Χ). Ο Σουετώνιος έγραψε έργο σχετικό με τη ζωή
των δώδεκα πρώτων αυτοκρατόρων
της Ρώμης. Γράφει λοιπόν στο βίο του
αυτοκράτορα Κλαυδίου, ο οποίος εξέ
δωσε διάταγμα το 53 μ.Χ. εναντίον
των Ιουδαίων που ζούσαν στην Ρώμη
και με το οποίο τους εξόριζε από αυ
τήν. "...Τους Ιουδαίους οι οποίοι τη υ
ποκινήσει του Χριστού εδημιούργουν
θόρυβο εις την Ρώμην τους εξόρισεν5”.
Η ακρίβεια της πληροφορίας αυτής
του Σουετώνιου διασταυρώνεται και
με το κείμενο των Πράξεων των Απο
στόλων, όπου αναφέρει ο Απόστολος
Παύλος. Όταν ήλθε στην Κόρινθο, συ
νάντησε τον Ακύλα και την Πρίσκιλα,
Ιουδαίους που ζούσαν προηγουμένως
στη Ρώμη και οι οποίοι έφυγαν από ε
κεί το 52- 53 μΧ "δια το διατεταχέναι
Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τους Ιου
δαίους από της Ρώμης" (Πράξ. ιή-2).
Άλλη σημαντική μαρτυρία για την ι
στορικότητα του προσώπου του Χρι
στού μας την παρουσιάζει ο μέγιστος
των ιστορικών της Ρώμης Πλίνιος ο
Νεότερος. Γ ράφει γύρω στο 111 μ.Χ
σε επιστολή που έστειλε προς τον αυ
τοκράτορα Τραϊανό, από την επαρχία
της Βιθυνίας της Μικράς Ασίας ως
Legatus Caesaris (έπαρχος) που ήταν.
Γ ράφει λοιπόν "... η μόνη ενοχή ή πλά
νη των χριστιανών ήταν αυτή... Συνήθι
ζαν να συνέρχονται εις τακτήν ημέραν
προ της ανατολής του ηλίου και να αναπέμπουν ύμνους εις τον Χριστόν ως εις
Θεόν ”. Για τον Πλίνιο δεν υπάρχει ζή
τημα εάν ο Χριστός ήταν πρόσωπο
φανταστικό ή πραγματικό. Είναι σί
γουρος ότι ο Χριστός ήταν πρόσωπο
πραγματικό. Εάν είχε και την παραμι
κρή αμφιβολία θα έγραφε ότι οι Χρι
στιανοί επίστευαν σε μύθους. Το μόνο
που αμφισβητεί είναι η Θεότητά Του
γι’ αυτό και γράφει "ως εις Θεόν ”(Επιστ. X, 96). Είναι νομίζω πολύ σπου
δαίες αυτές οι μαρτυρίες που αναφέ
ραμε, γιατί μας οδηγούν χωρίς δισταγ
μό στο συμπέρασμα ότι ο Χριστός δεν
είναι μυθικό πρόσωπο, όπως πολύ σο-
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φά υποστηρίζει και η Καινή Διαθήκη.
Ο Bruce, ο μεγάλος αυτός ερευνητής
και ιστορικός, λέγει τα εξής: “Υπάρχει
πολύ μεγαλύτερη απόδειξη από πλευ
ράς γεγονότων για την ιστορικότητα της
Καινής Διαθήκης, παρά για άλλα αρ
χαία κείμενα παράλληλου χρονολογί
α ς ”β. Αναφερόμαστε σε κείμενα πα
ραλλήλου χρονολογίας ή και παλαιότερα και δεν τα αμφισβητούμε και αμ
φισβητούμε την Καινή Διαθήκη!
- Μ ε αυτό το σκεπτικό θα μπορού
σαμε να αμφισβητήσουμε και το ι
στορικό πρόσωπο του Σωκράτη;
- Βεβαίως, εφόσον ο Σωκράτης δεν
άφησε καμιά ιστορική μαρτυρία για
την ύπαρξή του και ό,τι γνωρίζουμε το
γνωρίζουμε από τον μαθητή του τον
Πλάτωνα θα πρέπει να συμπεράνουμε
ότι δεν υπήρξε ποτέ και ο Σωκράτης.
Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα.
- Τα περισσότερα γεγονότα για τη
ζωή του Χριστού αναφέρονται στα
Ευαγγέλια. Πόσο αντικειμενική και
αξιόπιστη πηγή είναι οι μαρτυρίες
των Ε υαγγελίω ν;
- Οι Ευαγγελιστές είναι ειλικρινείς
με τον εαυτό τους, γιατί τα γεγονότα
που αναφέρουν είναι αληθινά. Είναι
λιτοί στην αναφορά τους για τον δά
σκαλό τους. Δεν τον ωραιοποιούν, ού
τε τον ηρωποιούν. Απεναντίας μιλούν
για την ταπεινή καταγωγή του. Αν ή
θελαν να τον ηρωποιήσουν και να τον
μυθοποιήσουν δεν θα έλεγαν ότι γεννήθηκε σε μια σπηλιά και από μια
φτώχιά γυναίκα. Τα θαύματά του δεν
τα αναφέρουν όλοι οι Ευαγγελιστές,
γιατί δεν θέλουν να σταθούν και να
δώσουν έμφαση στο θαύμα. Σε αντίθε
ση με ορισμένους που βλέπουμε σήμε
ρα να προσκολλώνται εκεί όπου ακούν
ή βλέπουν “θαύματα”. Οι Ευαγγελι
στές αναφέρουν εάν θέλετε, και όλα τα
δυσάρεστα γεγονότα που κατά τον κό
σμο μειώνουν το πρόσωπο του Χρι
στού. Δηλαδή το ότι οι γραμματείς και
φαρισαίοι τον αποκαλούσαν δαιμονι
σμένο και ότι στο όνομα του άρχοντος
των δαιμόνων διώχνει τα δαιμόνια.
Του είπαν ακόμη ότι συντρώγει “μετά
πορνών και άλλων αμαρτωλών ”, ότι α
γαπά τους αμαρτωλούς και ότι συνα
ναστρέφεται περισσότερο μαζί τους.
Καταλαβαίνετε ότι τον μισούσαν γιατί
αγαπούσε τους αμαρτωλούς; Τέτοια α
γάπη που έφτασε μέχρι τον σταυρό.
Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εκτός από
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τον Πιλάτο, αναφέρει και άλλα πολιτι
κά πρόσωπα της εποχής του Χριστού,
τα οποία είναι γνωστά και από άλλες ι
στορικές μαρτυρίες. Γράφει στο τρίτο
κεφάλαιο του Ευαγγελίου του ο Λου
κάς: “Εν έτει πέντεκαιδεκάτω της ηγε
μονίας Τιβερίου Καίσαρος, ηγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου, και τετραρχούντος της Γαλιλαίος Ηρώδου Φιλίππου
δε του αδελφού αυτού τετραρχούντος
της Ιλλυρίας και Τραχωνίτιδος χώρας
και Λυσανίου της Αβυλινής τετραρχού
ντος επί αρχιερέως Άννα και Καϊά
φα...". (χαμογελώντας) Ε! πόσα άλλα
ονόματα θα πει ο Ευαγγελιστής Λου
κάς για να πειστούμε σήμερα εμείς;
Για τα πρόσωπα αυτά κάνει λόγω και ο
ιστορικός Ιώσηπος.
Έχουμε λοιπόν ταύτιση ιστορικών
μαρτυριών. Και αυτό είναι μια ισχυρή
απόδειξη νομίζω. Και είναι τόσο ακρι
βόλογος ο Λουκάς στην εξιστόρηση
των γεγονότων ώστε τον Ηρώδη ποτέ
δεν τον ονομάζει Βασιλιά, όπως κά
νουν οι άλλοι Ευαγγελιστές, αλλά πά
ντοτε τετράρχη. Και αυτό γιατί ουδέ
ποτε είχε χαρακτηριστεί ως Βασιλιάς
από τους Ρωμαίους. Και έτσι εις μεν
τους Ευαγγελιστές Ματθαίο και Μάρ
κο ονομάζεται με τον τίτλο που του έ
δινε κολακευτικά ο λαός, εις δε τον
Ευαγγελιστή Λουκά ονομάζεται με
τον πραγματικό του τίτλο. Πρόκειται
για λεπτομέρειες των ιερών Ευαγγελί
ων. Γι’ αυτό έλεγε και ο Julicher ότι
“τα Ευαγγέλια έχουν ατίμητη αξία όχι
μόνο ως βιβλία πνευματικής οικοδομής
αλλά και ως πλήρη κύρους ντοκουμέ
ντα για την ιστορία του Ιησού Χρι
στού”.7 ΓΓ αυτό χρειάζεται να μαλα
κώσουν τον λογισμό τους όσοι έχουν
αμφιβολία στις τόσες αποδείξεις που
υπάρχουν για το πρόσωπο του Χρι
στού. Δεν θέλεις να πιστέψεις, πες δεν
θέλω να πιστέψω, αλλά μη λες, δεν πι
στεύω γιατί δεν υπάρχουν ιστορικά
στοιχεία. Υπάρχουν πλήθος ιστορικών
ντοκουμέντων, περισσότερα από πολ
λά άλλα πρόσωπα σύγχρονα του Χρι
στού.
- Κύριε Βασιλειάδη, τι είναι ιστορι
κό γεγονός;
- Ιστορικό γεγονός είναι αυτό που αποδεικνύεται βάσει ιστορικών στοιχεί
ων. Ένα γεγονός που μπορούμε να το
ψηλαφίσουμε από τα γραφόμενα των
ιστορικών, που ήταν σύγχρονοι του
γεγονότος και γράφουν γι’ αυτό. Αυτή

τη στιγμή, ιστορικοί όπως ο Ιώσηπος,
ο Φλάβιος, ο Τάκιτος δεν αμφισβητού
νται γιατί περιγράφουν τα γεγονότα έ
τσι όπως τα διηγήθηκαν άνθρωποι που
ήταν αυτόπτες μάρτυρες των γεγονό
των. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο γρά
φτηκε το 50 μ.Χ., μόλις 17 χρόνια με
τά την Σταύρωση. Το κατά Ματθαίον
Ευαγγέλιο γράφτηκε το 58-60 μ.Χ.,
δηλαδή 25 χρόνια μετά από τη Σταύ
ρωση του Χριστού. Γράφτηκαν σε
χρόνο που ζούσαν οι άνθρωποι της ε
ποχής του Χριστού. Δεν γράφτηκαν
500 χρόνια μετά ώστε να πει κάποιος,
που τα ξέρω εγώ όλα αυτά; Μπορούσε
λοιπόν ένας οιοσδήποτε από τους συγ
χρόνους του να πει, τι είναι όλα αυτά
που γράφεις, Εγώ ήμουνα εκεί παρών
σ ’αυτό το γεγονός που αναφέρεις. Δεν
σηκώθηκε όμως κανείς να τους αναι
ρέσει και να πει στον Ματθαίο ή στον
Μάρκο, τι είναι αυτά που γράφεις, εί
ναι όλα ψέματα.
Γ ράφουν λοιπόν σε χρόνο κατά τον
οποίο ζούσαν ακόμη οι άνθρωποι της
εποχής του Χριστού και το σπουδαιό
τερο, (ζουν) σε χρόνο που ήταν εύκο
λο να ελεγχθεί η ορθότητα των γραφομένων τους. Γνωρίζουμε πως ο ιστορι
κός Ιώσηπος (37 μΧ) ήταν στενά συνδεδεμένος με την οικογένεια των δύο
αρχιερέων Αννα και Καϊάφα, οι οποίοι
ήταν δεδηλωμένοι εχθροί του Χρι
στού. Ήταν και ο ίδιος Φαρισαίος. Ε
πομένως, μπορούσε να πει ο Ιώσηπος,
τι είναι αυτά που γράφει το Ευαγγέλιο
του Ματθαίου και του Μάρκου, Εγώ
να σας τα πω έτσι όπως μου τα είπε ο
Άννας και ο Καϊάφας ότι δεν είναι έτσι
τα πράγματα. Δεν αναιρεί όμως τίπο
τε. Και αυτός που δεν αναιρεί σημαίνει
ότι συμφωνεί. Εάν λοιπόν υπήρχε το
ελάχιστο ή το μυθικό στοιχείο ο Ιώση
πος θα το έγραφε. Απεναντίας για χά
ρη της αλήθειας σε ένα από τα τρία
κείμενα που αναφέρονται στο πρόσω
πο του Χριστού στο σύγγραμμα του
“Ιουδαϊκή Αρχαιολογία” 94 μ.Χ. γρά
φει για τον Χριστό: ‘^..στην εποχή ε
κείνη της ηγεμονίας του Πιλάτου ζει ο
Ιησούς, άνδρας σοφός, εάν βεβαίως
πρέπει να τον αναφέρουμε ως απλό άν
θρωπο. Διότι έκαμε παράδοξα έργα και
ήτο διδάσκαλος εκείνων των ανθρώ
πων που με ευχαρίστηση δέχονταν την
αλήθεια. Αυτός ήταν ο Χριστός. Και αυ
τόν με την υπόδειξη των αρχόντων μας
ο Πιλάτος τον καταδίκασε στον θάνατο

—

του σταυρού (βλέπετε, σαν Ιουδαίος δεν
ρίχνει το βάρος στον Αννα και στον Κα
ϊάφα ως ηθικούς αυτουργούς της κατα
δίκης του Χριστού, αλλά στον Πιλάτο).
Παρά ταύτα δεν διαλύθηκαν εκείνοι
που πρώτοι τον αγάπησαν, διότι φάνη
κε πάλι την τρίτη ημέρα σ ’ αυτούς ζω
ντανός... ”* Το προσέξατε, δεν λέει Α
ναστήθηκε, αλλά εφάνη, γιατί και ο ί
διος δεν πίστευε στην Ανάσταση, απλά
το αναφέρει ως γεγονός γιατί δεν μπο
ρεί να κάνει αλλιώς. Ήταν ποτέ δυνα
τό για ανύπαρκτο πρόσωπο να δώσει ο
Ιώσηπος τέτοια λεπτομερή στοιχεία
και μάλιστα όταν ακόμη ζούσαν πολ
λοί άνθρωποι της εποχής Του; Αυτό
δεν θα ήταν μόνο πλαστογράφηση της
ιστορίας αλλά και παραλογισμός. Δεν
νομίζετε;
- Κύριε Βασιλειάδη, πόση σιγουριά
προσδίδουν όλα αυτά τα στοιχεία που
μ α ς αναφέρατε ώ στε να πεισθούμε ό
τι ο Χριστός είναι ιστορικό πρόσωπο;
- Πιστεύω ότι σήμερα δεν υπάρχουν
άνθρωποι που να γνωρίζουν τα ιστορι
κά στοιχεία για το πρόσωπο του Χρι
στού και να επιμένουν ακόμα στην άρ
νησή τους.
- Εάν η ιστορική απόδειξη για το
πρόσωπο του Χριστού είναι εύκολη υ
πόθεση, συμβαίνει το ίδιο και μ ε την
Ανάστασή του; Είναι δηλαδή η ανά
σταση του Χριστού ιστορικό γεγονός;
- Η Ανάσταση του Χριστού είναι ιστορικότατο γεγονός. Και αν θέλετε εί
ναι το μοναδικό γεγονός στην ιστορία
της ανθρωπότητας, που τότε είχε συμ
βεί και συνεχίζουμε εμείς να το ψηλα
φούμε και σήμερα. Γιατί δεν στηρίζεται
μόνο στην αναφορά των μαθητών ή
των ιστορικών της εποχής που γράφουν
γι’ αυτό το γεγονός αλλά και στην όλη
λογική εξερεύνηση του θέματος που ο
δηγεί αδιαμφισβήτητα στην αλήθεια
του γεγονότος της Αναστάσεως.
Πρώτα - πρώτα έχουμε εμφανίσεις
του Χριστού για τις οποίες μιλάει ο ι
στορικός Ιώσηπος. Έχουμε 10 εμφανί
σεις οι οποίες περιγράφονται στα
Ευαγγέλια και δεν είναι λογικό όλους
αυτούς τους ανθρώπους που είδαν τον
Χριστό να τους καταλογίσουμε ότι έ
χουν παραπλανηθεί. Και επιτρέψτε
μου να αναφέρω αυτές τις εμφανίσεις
του Χριστού. Την πρώτη φορά όταν
συνάντησε τη Μαρία τη Μαγδαληνή
μετά την Ανάσταση. Δεύτερη, όταν
παρουσιάστηκε στις Μυροφόρες, την

τρίτη όταν παρουσιάστηκε σε δύο μα
θητές που πήγαιναν στο χωριό Εμμαούς. Μια τέταρτη, εμφανίστηκε στον
Απόστολο Πέτρο. Η πέμπτη έγινε το ί
διο βράδυ μπροστά στους μαθητές,
που έλειπε ο Θωμάς. Η έκτη έγινε ο
κτώ μέρες αργότερα όταν παρουσιά
στηκε στους έντεκα μαθητές όταν ή
ταν μαζί τους και ο Θωμάς. Η έβδομη
ήταν όταν παρουσιάστηκε στην Τιβεριάδα και έφαγε μπροστά στους επτά
Αποστόλους. Η όγδοη όταν παρουσιά
στηκε στο όρος της Γαλιλαίας στους έ
ντεκα μαθητές και σε πεντακόσιους
άλλους. Η ένατη όταν παρουσιάστηκε
στην Βηθανία και σε όλους τους Απο
στόλους. Η δέκατη όταν εμφανίστηκε
στον Απόστολο Ιάκωβο. Έχουμε λοι
πόν μια τέτοια βεβαιότητα η οποία εί
ναι συγκλονιστική και θα είναι παρά
λογο να την αμφισβητήσει κανείς. Εδώ
δεν αναφερόμαστε σε ένα ή δύο άτομα,
αλλά το λιγότερο σε πεντακόσιους αν
θρώπους. Ε! και οι πεντακόσιοι αυτοί
άνθρωποι έπεσαν θύμα πλάνης;
Μετά έχουμε μια αποκαλυπτική πα
ρουσία του Χριστού στον Απόστολο
Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος δεν ή
ταν μαθητής του, ήταν διώκτης του.
Πήγαινε μάλιστα από τα Ιεροσόλυμα
στη Δαμασκό για να συλλάβει τους
χριστιανούς με ένταλμα των Γραμμα
τέων και Φαρισαίων.
- Ξέρετε, μπορεί να υποθέσουν μ ε
ρικοί ότι όλες αυτές οι μαρτυρίες δεν
ήταν παρά φαντασίες , απότοκα της
αγαπητικής διάθεσης των αποστό
λων προς το πρόσωπο του Χριστού.
- (χαμογελώντας) Όχι δεν είναι έ
τσι, διότι οι μαθητές είχαν απαγοητευθεί πολύ από το σοκ της Σταυρώσεως
και δυσκολεύτηκαν να δεχθούν ότι ο
Χριστός Αναστήθηκε. Όταν ήρθαν οι
Μυροφόρες και τους είπαν ότι ανα
στήθηκε ο Χριστός, τις θεώρησαν τρε
λές και ότι αυτά που λένε, είναι γυναι
κείες φλυαρίες... Τι να πούμε όμως και
για τον Απόστολο Παύλο;
- Υποστηρίζουν ότι έπαθε ηλίαση
και έλεγε ότι έλεγε.
- Μα αν είναι έτσι τα πράγματα ο Α
πόστολος Παύλος δεν είχε καμιά τέ
τοια αγαπητική διάθεση. Απεναντίας η
διάθεσή του ήταν αρνητική και έντονα
εχθρική απέναντι στον Χριστό. Και
‘Έπνεε μένεα” κατά των χριστιανών.
Εκεί λοιπόν στον δρόμο προς την Δα
μασκό κάνει γνωστή την παρουσία του

ο Χριστός στον Παύλο λέγοντας του,
“Σαούλ Σαούλ τι με διώκεις, είναι πο
λύ οδυνηρό να λακτίζεις πάνω σε καρ
φιά. Του λέει ο Απόστολος Παύλος
ποιος είσαι, Κύριε; Εγώ είμαι ο Χρι
στός, τον οποίο εσύ καταδιώκεις... Και
έτσι, από διώκτης γίνεται χριστιανός.
Φυσικά, όπως η επιστήμη παραδέχε
ται, θα έπρεπε ο Απόστολος Παύλος
αφού είχε αυτή την ενδιάθετη αρνητι
κή διάθεση προς τον Χριστό την ώρα
του “παραληρήματος” του, να έβγαι
ναν από το υποσυνείδητο του όλες οι
απωθημένες καταστάσεις εναντίον
των χριστιανών. Γιατί, αυτή ήταν η
διάθεσή του, αρνητική και εχθρική κα
τά των χριστιανών. Και μάλιστα λέει ο
ίδιος ότι ήταν “Εβραίος εξ Εβραίων,
κατά το γένος Φαρισαίος”.
- Θα λέγαμε σήμερα σκληροπυρη
νικός.
- Και μάλιστα φανατικός πολύ
σκληρός εναντίον της εκκλησίας, ό
πως γράφει ο ίδιος “εδίωξα την εκκλη
σία του Χριστού”.
- Κύριε Βασιλειάδη, μέσα από τις
μαρτυρίες των αυτοπτών και αυτήκοων μαρτύρω ν μπορούμε να οδηγη
θούμε σε μια απόδειξη τη ς Αναστά
σεως;
- Ασφαλώς, ναι! Οι μάρτυρες της Α
ναστάσεως είναι αξιόπιστοι μάρτυρες.
Δεν αμφισβητεί κανείς την αξιοπιστία
τους, η οποία θεμελιώνεται: πρώτο,
στο αιφνίδιο της μεταστροφής τους.
Κατευθείαν από την απιστία στην πί
στη. Δεύτερο, στο ισχυρό της πίστεως
τους. Ουδέποτε εταλαντεύθηκαν στην
πίστη τους οι Απόστολοι. Και τρίτο,
μια συνεχής πίστη σε όλη τους τη ζωή
στο πρόσωπο του Χριστού. Γιατί, ποιο
κέρδος θα τους ανάγκαζε να πουν ψέ
ματα ή να αφήσουν όλα τα συμφέροντά τους για να κηρύξουν την Ανάστα
ση του Χριστού; Σας ρωτώ που είναι
το κέρδος τους στις βρισιές, στα χτυ
πήματα, στις φυλακίσεις, στον κίνδυ
νο της ζωής τους; Κέρδος είναι τα βά
σανα και οι κίνδυνοι; Πώς είναι δυνα
τό να τα αρνηθούν όλα για ένα απλό
άνθρωπο; Ποιος χαρίζει σ’ έναν άν
θρωπο τα πάντα και αυτή τη ζωή του
ακόμη για να εισπράξει διωγμούς, φυ
λακίσεις, βασανιστήρια,και στο τέλος
θάνατο; Οι μαθητές αγαπούσαν τον
Χριστό όταν ζούσε μαζί τους. Όταν ό
μως παραδόθηκε και καταδικάστηκε
σε θάνατο, τον αρνήθηκαν ο Πέτρος
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μάλιστα τον αρνήθηκε με όρκο και α
ποχωρίστηκαν από κοντά του. Με ποιο
θάρρος και με ποια δύναμη θα έδει
χναν παρρησία και ανήκουστη τόλμη,
αν ο αρχηγός τους παρέμενε νεκρός
στον τάφο; Πώς απόκτησαν τέτοιο
θάρρος αυτοί που πριν από λίγο διά
στημα δείλιασαν στη φωνή μιας υπη
ρέτριας; Πώς αυτοί που πριν από λίγο
τον αρνούνταν και αναθεμάτιζαν τον
εαυτό τους, συνέβη ύστερα, ξαφνικά
να αγαπήσουν τον Ιησού μέχρι θανά
του; Πώς οι πρώην φιλοτομαριστές
και τρέμοντες στον θάνατο, αρνήθηκαν ύστερα την ζωή τους για χάρη του
Χριστού; Πως αυτοί που μέχρι προ ο
λίγου πίστευαν ότι εξαπατήθηκαν από
τον Χριστό και τον θεωρούσαν πλέον
απλό άνθρωπο όπως τους άλλους, πως
πείστηκαν ότι είναι Θ εός,^ί
Η
Γράφει ο ιερός Χρυσόστομος. ‘Ό 
ταν σας λένε ότι δεν ανέστη ο Χριστός να
τους ραηόχε, ποιος τα κατόρθωσε όλα
αυτά που μέχρι σήμερα συμβαίνουν στην
Εκκλησία; Ο νεκρός; Αλλά υπήρξαν τό
σοι νεκροί και κανένας δεν έκανε τέτοια
πράγματα. Λέτε ότι ήταν μάγος και γοή
τευε τα πλήθη; Πολλοί, όμως, παρου
σιάστηκαν και μάγοι και απατεώνες και
'λαοπλάνοι, όλοι τους όμως έχουν σιγήσει και δεν υπάρχει απομεινάρι τους
πουθενά, αλλ,ά, εξαφανίστηκε μαζί με τη
ζωή τους και η μαγική τους τέχνη. Τα
θαύματα όμως του Χριστού όχι. Γιατί α
πό εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα στο ό
νομά του γίνονται θαύματα. Και είναι
πολύ φυσικό αυτό, διότι όσα θαύματα εγίνονταν δεν εγίνονταν με απάτες, αλλά
με την θεϊκή του δύναμη γι ’ αυτό και δεν
καταλύονται". Για ποιο λόγο λοιπόν θα
κήρυτταν ότι αναστήθηκε αν δεν είχε
αναστηθεί; Επειδή τον αγαπούσαν, θα
πουν μερικοί. Το φυσικό όμως είναι να
τον μισούν, αφού τους εξαπάτησε και
τους πρόδωσε και τους απομάκρυνε α
πό τα σπίτια και τους γονείς και από ό
λα και ερέθισε εναντίον τους όλο το έ
θνος των Ιουδαίων.
Το μεγαλύτερο όμως επιχείρημα
που δεν υποψιάζονται οι λογικοκράτες, οι ορθολογιστές ή τέλος πάντων
όσοι αμφισβητούν αυτά τα γεγονότα
είναι το επιχείρημα του κενού τάφου.
Σταυρώθηκε ο Χριστός. Ετάφη ο Χρι
στός. Οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι
έστειλαν ανθρώπους να σφραγίσουν
τον τάφο και ζήτησαν φρουρά από τον
Πιλάτο (μη τυχόν τους φύγει ο νε
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κρός). Και επήραν την φρουρά που ζή
τησαν. Γιατί, είπαν οι ίδιοι, μήπως έρ
θουν και τον κλέψουν και πουν ότι α
ναστήθηκε, διότι αυτός ο πλάνος είπε
ότι θα αναστηθεί την τρίτη μέρα (τους
έτρωγε βλέπετε το σαράκι της Αναστάσεως του Χριστού, (Ματθ. κεφ.
19, στιχ. 17 - 19). Βάλανε λοιπόν
φρουρά. Σφράγισαν και τον τάφο.
...Και την τρίτη μέρα ο τάφος είναι α
νοικτός. Ο τεράστιος λίθος που δεν
μπορούσε κανείς να τον μετακινήσει
είναι κυλισμένος δίπλα από την είσοδο
τους τάφου. Οι στρατιώτες τρομοκρα
τούνται, και φεύγουν. Έρχονται οι μυροφόρες γυναίκες και βλέπουν τον άγ
γελο να τους λέει ότι Αναστήθηκε ο
Χριστός, να! Κοιτάξτε (ουκ έστιν ώδε)
δεν είναι εδώ. Βρήκαν λοιπόν το “σουδάριο” (τα ρούχα της ταφής) έτσι όπως
τον είχαν προετοιμάσει την ημέρα της
ταφής του, μόνο που έλειπε το σώμα
του Χριστού. Θέλω εδώ να σας πω ότι
έτσι όπως είναι γυμνό το σώμα του νε
κρού, οι Ιουδαίοι μέχρι και σήμερα τυ
λίγουν επιμήκεις κορδέλες γύρω από
το σώμα (έτσι όπως σπαργανώνουμε
τα νήπια) βουτηγμένες σε αλόη και
σμύρνα που είναι πολύ κολλητικές α
ρωματικές ουσίες μέχρι να γίνει ένα
παχύ στρώμα γύρω από το σώμα του
νεκρού. Για τον Χριστό χρησιμοποιή
θηκαν εκατό κιλά αρωματικής σμύρ
νας. Βρήκαν λοιπόν οι Απόστολοι τα
ρούχα της ταφής του Χριστού σε τέ
τοιο σχήμα έτσι όπως γλιστρά (αφή
νει) η χρυσαλίδα το κουκούλι του με
ταξοσκώληκα. Και σας ρωτώ αν έκλε
βαν το σώμα του Χριστού θα άφηναν
εκεί τα Σουδάρια; Δεν θα έπαιρναν
μαζί τους το σώμα όπως ήταν τυλιγμέ
νο, για να κερδίσουν χρόνο ώστε να
μην τους πιάσουν οι φρουροί; Και πώς
πήραν μόνο το σώμα, αφήνοντας τα
σουδάρια, αφού οι κορδέλες έγιναν έ
να με το σώμα του Ιησού λόγω των
κολλητικών ουσιών που χρησιμοποιή
θηκαν στην ταφή; Πως γλίστρησε από
μέσα ο Χριστός; Λέει κάπου ο φιλόσο
φος Ιουστίνος προς τους Ιουδαίους: Τι
αξιόπιστοι μάρτυρες είστε όταν λέτε
ότι εμείς κοιμόμασταν και ήρθαν και
τον έκλεψαν οι μαθητές του και δεν
πήραν είδηση οι φρουροί; Πώς τον έ
κλεψαν χωρίς να κάνουν θόρυβο; Θα
χρειαζόταν πάνω από πέντε ανθρώ
πους για να μετακυλισθεί η πέτρα που
σφράγιζε τον τάφο. Τους λέει λοιπόν ο

Ιουστίνος ότι με όλα αυτά που λέτε,
διαψεύδετε μόνοι σας τον εαυτό σας
και οι αξιοπιστία σας δεν είναι καθό
λου σεβαστή.
. - Οι εξωτερικές μαρτυρίες τι ανα
φέρουν, κύριε Βασιλειάόη, για την α
νάσταση του Χριστού;
- Για την Ανάσταση του Χριστού μας
μιλούν ο Ιώσηπος, ο Τάκιτος, ο Φίλωνας, ο Πλίνιος ο Νεότερος κ.α. Και αυ
τές είναι σημαντικές μαρτυρίες γιατί αναφέρονται στην Ανάσταση του Χρι
στού και στην αλματώδη εξάπλωση των
χριστιανών σε λίγο χρονικό διάστημα.
- Θα μπορούσαμε να πούμε ότι και
αυτοί ήσαν χριστιανοί, γ ι’ αυτό τα
γράφουν;
- Μα αφού ιστορικά αποδεικνύεται ότι
ήσαν εχθρικά διακείμενοι προς τον Χρι
στό. Ο Πλίνιος ο νεώτερος ήταν έπαρχος
στην Μικρά Ασία και τυραννούσε τους
χριστιανούς, όπως γράφει στην επιστολή
ταυ προς τον Τιβέριο (επιστ.Χ,96).
- Πολλοί υποστηρίζουν ότι μόνο με
το στοιχείο τη ς πίστης μπορούμε να
αποδεχτούμε το γεγονός της αναστάσεως, εσείς τι λέτε;
-Με το στοιχείο της πίστης μπορού
με να προσεγγίσουμε και να κάνουμε
βίωμα την ανάσταση του Χριστού. Πι
στεύω όμως, ότι στους καλοπροαίρε
τους ερευνητές ή αναγνώστες τα στοι
χεία που παραθέσαμε θα τους προβλη
ματίσουν και ίσως τους οδηγήσουν σε
μεγαλύτερη έρευνα. Είναι χαρακτηρι
στικός ο λόγος του Χριστού, “Μακά
ριοι οι μη ιδόντες και πιστεύοντες”,
που είπε στον Θωμά. Όποιος πιστεύει
χωρίς να δει με τα μάτια του και δεν
ζητά να πιάσει με τα χέρια του (όπως
επέμενε ο Θωμάς) είναι μακάριος και
καλότυχος πιο πολύ από εκείνον που
είδε τον Χριστό με τα μάτια του. Έτσι
άλλωστε πίστεψαν όλα τα μέλη της
Εκκλησίας, τα μετά την σταύρωση του
Χριστού, μέχρι σήμερα. Λέει ο Από
στολος Παύλος, “πίστης είναι έλεγχος
πραγμάτων μη βλεπομένων”. Δηλαδή
πίστη είναι απόδειξη πραγμάτων που
δεν βλέπονται με τα σωματικά μας μά
τια. Συμβαίνει όμως πάντοτε η πίστη
να γεννά μέσα στην ψυχή του ανθρώ
που τέτοια πληροφορία για τα πράγμα
τα που δεν βλέπονται, ώστε είναι σαν
να τα έβλεπε ο άνθρωπος, σαν να τα
“άγγιζε” με τα μάτια του, σαν να τα α
ντιλαμβανότανε με τα σωματικά του
μάτια. Η πίστη μας πληροφορεί γΓ αυ-

.................................................................
τά που δεν βλέπονται, γι’ αυτά που δεν
εμπίπτουν στις αισθήσεις μας. Η πίστη
είναι μια όραση πέρα από την όραση, εί
ναι μια αφή πέρα από την αφή, είναι μια
πνευματική γεύση πέρα από την υλική
γεύση. Όσο πιστεύει κανείς, τόσο απο
καλύπτεται ο Θεός και λύει απορίες τις
οποίες δεν μπορεί κανείς να μας λύσει.
- Κύριε Βασιλειάδη, δεν ήταν αρκε
τά η ζωή, η διδασκαλία, τα θαύματα,
ο σταυρικός θάνατος του Χριστού;
Ή ταν απαραίτητη να γίνει και η Ανά
σταση του Χριστού;
- Αλίμονο αν δεν γινόταν (το ύφος
του σοβάρεψε). Την απάντηση την δί
νει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη
προς Κορινθίους Επιστολή στο 15ο
κεφάλαιο. Λέει “εάν ο Χριστός δεν απέθανε και δεν ανεστήθη, ματαία η πί
στης ημών, κενόν άρα (άδειο) επομέ
νως το κήρυγμα ημών". Η Ανάσταση
φανερώνει την αγάπη του Χριστού
προς τον άνθρωπο. Εάν δεν γινόταν η
Ανάσταση, ο άνθρωπος δεν θα είχε την
σιγουριά της λύτρωσης. Πολλοί υπο
στηρίζουν πως λυτρώνεται ο άνθρω
πος όταν πεθάνει, διότι η ψυχή του πά
ει σε άλλο σώμα και αυτό γίνεται πολ
λές φορές μέχρι να “καθαρισθεί” από
τις αμαρτίες του. Και σας ρωτώ γιατί
χρειάζεται να γίνει αυτό αφού υπάρχει
η μετάνοια (η συγγνώμη) και συγχωρεί ο Θεός τις αμαρτίες μας. Δεν
χρειάζεται λοιπόν όλη αυτή η διαδικα
σία, είναι χωρίς σκοπό.
- Μ ερικές φορές ακούγεται η άπο
ψη ότι στην περίπτωση του Χριστού
έγινε νεκροφάνεια.
- Στην ερώτηση σας ένας σύγχρονος
Γέροντας απάντησε ως εξής: Είναι πο
λύ ευκολόπιστοι όσοι τα δέχονται αυ
τά και πρέπει να παραδεχθούν ότι δέ
χονται ή σκέφτονται τα πιο απίθανα,
τα πιο παράλογα τα πιο αντιφατικά γε
γονότα, με μοναδικό σκοπό να αρνηθούν το θαύμα. Όχι, δεν έγινε νεκρο
φάνεια. Πρώτα - πρώτα έχουμε την
μαρτυρία του ρωμαίου Κεντυρίωνος
που λέει στον Πιλάτο ότι “ήδη τέθνηκε, ο εσταυρωμένος”. Έπειτα, φαντά
ζεστε κάποιον, να έχει υποστεί όσα έπαθε ο Χριστός και τρεις ημέρες μετά
να του συνέβαινε νεκροφάνεια; Θα έ
πρεπε για πολύ μεγάλο χρονικό διά
στημα να του παρέχουν μεγίστη ιατρι
κή φροντίδα για να μπορεί να ανοίγει
τα μάτια του και όχι να περπατά και να
συζητά, σαν να μη του συνέβη τίποτε,

όπως ακριβώς έγινε μετά την Ανάσταση
Του. Όσο γι’ αυτούς που πιστεύουν ότι
έγινε νεκροφάνεια ας τους υποβάλουμε
στο μαρτύριο του Χριστού, να τους μα
στιγώσουμε, να τους φραγγελώσουμε
(και ξέρετε τι σημαίνει φραγγέλιο, δερ
μάτινες λουρίδες που στην άκρη τους
είναι στερεωμένα κομμάτια από σπα
σμένα κόκαλα) να τους φορέσουμε α
γκάθινο στεφάνι, να τους σταυρώσου
με, να τους δώσουμε χολή και ξύδι, να
τους λογχεύσουμε την πλευρά, να τους
βάλουμε στον τάφο, κι’ αν αναστηθούν
τότε μπορούμε να το συζητήσουμε.
- Π αρ'όλα αυτά υπάρχουν κάποιοι
που υποστηρίζουν ότι ο Χριστός δεν
είναι Θεός.
- Ξέρετε, όλοι οι άπιστοι εκεί σκά
λωσαν. Το ψαροκόκαλο που κάθισε
στον λαιμό τους και δεν μπορούν να
το καταπιούν είναι αυτό ακριβώς. Το
ότι ο Χριστός είναι και Θεός. Αλλά ε
άν ο Χριστός δεν είναι Θεός, τότε πρό
κειται για την απαισιότερη μορφή της
ιστορίας, για ένα απατεώνα ολκής.
- Τι είπατε;
- Αυτό που ακούσατε. Για σκεφτείτε
πόσα εκατομμύρια ανθρώπων θυσία
σαν τα πάντα για χάρη του, ακόμα και
αυτή τη ζωή τους. Ποιος άνθρωπος ό
σο μεγάλος, όσο σπουδαίος και αν ή
ταν θα άξιζε αυτή την μεγάλη προσφο
ρά και θυσία; Ποιος, πέστε μου; Αυ
τός το άξιζε, γιατί είναι Θεός και σωτήρας του κόσμου.
- Π άντω ς και σήμερα δεν είναι λί
γοι αυτοί που τον αρνούνται
- Είναι θέμα ηθικής, καθαρής ζωής .
Ακριβώς επειδή ο αναστημένος Χρι
στός είναι και κριτής. Ο φιλόσοφος
και μαθηματικός Λάϊμπιντς πολύ εύ
στοχα παρατηρεί "αν η γεωμετρία α
νάμεσα στα θεωρήματά της είχε και ο
ρισμένα που μιλούσαν για τα πάθη του
ανθρώπου, πολλοί θα ήσαν αυτοί που
θα αρνούνταν τα πορίσματα της". Α
κριβώς επειδή μας πονάει σε θέματα
ηθικής, γι’ αυτό τον αρνούμαστε!...
Έτσι περίπου τελείωσε η συζήτηση
μας με τον ιστορικό και ερευνητή Νι
κόλαο Βασιλειάδη.
Χωρίς αμφιβολία ζούμε σε μια επο
χή συγκεχυμένη. Πλήθος ιδέες και θε
ωρίες κυκλοφορούν μεταξύ των αν
θρώπων. Οι αξίες πολεμούνται από
πολλούς, που ζητούν κάτι “καινού
ριο”. Είμαστε λοιπόν σε μια εποχή που

ίσως ο άνθρωπος “δεν ξέρει που πατά
και που πηγαίνει”, όπως θα έλεγε και ο
Σαββόπουλος. Και αυτό γιατί καμιά
Φιλοσοφία “κατά άνθρωπο”, δεν έλυ
σε το πρόβλημα της ανθρώπινης ζωής,
ούτε έδωσε λύση στο πρόβλημα του
θανάτου. Και το πρόβλημα του θανά
του μπορεί να λυθεί ικανοποιητικά μό
νο με την Ανάσταση. Ας σκύψουμε μέ
σα στην ψυχή μας. Είναι και η δική μας
ψυχή μια δική του φάτνη, στην οποία
γεννιέται και σταυρώνεται ο Χριστός.
Ας παραμερίσουμε για λίγο τις βιοτι
κές μέριμνες και τις φροντίδες μας, τις
αγωνίες και τα προβλήματα μας, κι’ ας
αναζητήσουμε τη Σταυρική του ματιά
στο έσχατο βάθος της ψυχής μας. Το
φιλάνθρωπο σταυρικό του βλέμμα πε
ριμένει πάντα να συναντηθεί με την δι
κή μας ικετήρια ματιά.
□
Ποιος είναι; Ο ιστορικός - ερευνητής αρχαιολόγος, Νικόλαος Βασιλειάόης, γεννή
θηκε το 1927 στην Άχνα Αμμοχώστου Κύ
πρου. Σπούδασε στο πανεπιστήμιο Αθηνών
στο Γνωστικό αντικείμενο τη ς θεολογίας
και ασχολείται συστηματικά μ ε την δημο
σιογραφία και το συγγραφικό έργο. Έχει
γράψει πολλά αξιόλογα κοινωνικά, θεολογικά, και επιστημονικά έργα καθώ ς και μελέ
τες που αφορούν την ψυχολογία των νέων.
Έ χει συγγράψ ει 44 βιβλία μ ε μεγάλη
εκδοτική επιτυχία(Το μυστήριο του θανά
του, 17η έκδοση) και εκατοντάδες άρθρα
στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Έχει
προσκληθεί για διαλέξεις στα πανεπιστήμια
τη ς Οξφόρδης και του Durham Αγγλίας, κα
θώς και σε πανεπιστήμιο του Σίδνεϋ τη ς Α υ
στραλίας. Ω ς ομιλητής προσκλήθηκε επίσης
από φοιτητές των Πανεπιστημίων Αθηνών,
Θεσσαλονίκης και Πατριόν. Έ χει δώσει επα
νειλημμένα συνεντεύξεις στην ελληνική τη
λεόραση καθώς και στο Ραδιοφωνικό Ίδρυ
μα Κύπρου. Η Ακαδημία Αθηνών του απένειμε τον έπαινο για όλο το συγγραφικό του
έργο και ιδιαίτερα για το βιβλίο του “Εθνο
μά ρτυρες του Κυπριακού έπους I9SS - 1959.
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3. Ιούλ Αφρικανού, χρονογραφίες, ΒΕΠΕΣ, ΓΟΜΟΣ 17 ΣΕΛ. 182.
4. Annates XV, 14.
6. Ιουδαϊκή Αρχαιολογία, XVIII, 3, 3.
7. F. Bruce, The Testament documents.
Are the reliable? 1971, set. 113.
8. Βλ. Π. N. Τρεμπέλα, Απολογητικοί
μελέται, τόμ. Ε ’,σελ.187.

Συνέντευξη:
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Τα συχνότερα συναισθήματα και οι
απόλυτα φυσιολογικές εκδηλώσεις
θρήνου στα παιδιά που πρέπει να έ
χουν υπόψη όσοι βρίσκονται στο άμε
σο περιβάλλον του παιδιού είναι:
• Θλίψη για την απώλεια ή τον επι
κείμενο θάνατο αγαπημένου προσώπου.
• Ξεσπάσματα θυμού ή δακρύων,
(πολλές φορές για ασήμαντο λόγο).
• Διάφοροι φόβοι (φόβος αποχωρι
σμού από αγαπημένα πρόσωπα, φόβος
στο σκοτάδι κ.ά.).
• Αλλαγές στις συνήθειες του ύ
πνου και του φαγητού.
• Αλλαγές στη συμπεριφορά (α
πομόνωση, εσωστρέφεια, επιθετικότη
τα, μείωση της απόδοσης στο σχολείο,
ριψοκίνδυνη συμπεριφορά, κ.λ.π.).
• Εκδήλωση συμπεριφορών προη
γουμένων σταδίων ανάπτυξης (πιπίλα,
ενούρηση, εξάρτηση από ενηλίκους).
• Επίμονη αναζήτηση του ατόμου
που πέθανε και συνεχείς σκέψεις γύ
ρω από το θάνατό του.
• Ενοχές για το θάνατο του αγαπη

νια το

ΑΙΔΙ

ι ενήλικες με την αντίληψη
που υπήρχε, από παλιά, ότι
τα παιδιά δεν κατανοούν
την έννοια του θανάτου,
δεν καταλαβαίνουν, προ
σπαθούσαν να τα απομονώσουν, απέ
φευγαν να τους μιλούν για το θάνατο
αγαπημένων τους προσώπων και άλ
λων, με αποτέλεσμα το παιδί να μπερ
δεύεται περισσότερο, να μην ενθαρρύνεται να εκφράσει τα συναισθήματά
του. Αυτή η συσσωρευμένη ένταση,
τα ανεκδήλωτα συναισθήματα είχε και
έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεί
α του, στην εξέλιξή του, στις διαπρο
σωπικές σχέσεις του (Ραιμπώ, 1996).
Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον
για τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών,

Ο

της

Κωνσταντίνας ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ*
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Οι ενήλικες επιβάλλεται να
γνωρίζουν τα συναισθήματα που μπορεί να βιώσει ένα παιδί
με το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου ή από τον επικεί
μενο θάνατο προσφιλούς προσώπου ή και το δικό του λόγω
θανατηφόρου α σ θ έ ν ε ι α ς , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Μ ν α αντι
μετωπίσει το ζήτημα του θανάτου ως κάτι το φυσιολογικό.
έχει προσελκύσει πολλούς επιστήμο
νες, οι οποίοι με τις παρατηρήσεις
τους, τα ερευνητικά τους δεδομένα,
καταλήγουν και επισημαίνουν τις σο
βαρές επιπτώσεις που έχει στον νοητικό τομέα και κυρίως στο κοινωνικοσυναισθηματικό του κόσμο, η απώλεια
αγαπημένου προσώπου.
Κάθε παιδί θρηνεί με το δικό του
τρόπο και διαφορετικά από ότι οι ενή
λικες, έτσι πολλές φορές δε γίνεται α
ντιληπτός ο τρόπος που θρηνεί, απαι
τείται υπομονή για να συναισθανθού
με τη θλίψη του, τα οδυνηρά συναι
σθήματα που λόγω άμυνας, δεν εκδη
λώνονται συνεχώς, αλλά κατά διαστή
ματα. Ο χρόνος διάρκειας του θρήνου
στα παιδί δεν είναι καθορισμένος, ό
πως και στον ενήλικα, μπορεί να ανα
βιώσει σε επόμενο εξελικτικό στάδιο
της ζωής του.

μένου προσώπου.
• Αίσθημα ανακούφισης, όταν έ
χει προηγηθεί παρατεταμένη περίοδος
άγχους εξαιτίας του επικείμενου θανά
του.
• Σωματικά συμπτώματα (πονο
κέφαλοι, στομαχικές διαταραχές, ανα
πνευστικά προβλήματα, έξαρση αλ
λεργιών, κ.λ.π.).
Απαραίτητο είναι να τονιστεί, ότι τα
παιδιά είναι περισσότερο εξοικειωμέ
να με το θάνατο, από όσο νομίζουμε.
Το συναντούν στα παραμύθια, στα
παιχνίδια τους, στα μέσα μαζικής ενη
μέρωσης. Όσον αφορά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, αντιλαμβάνονται
την απουσία ενός αγαπημένου προσώ
που από το περιβάλλον τους, δεν κα
τανοούν όμως την οριστικότητα του
θανάτου. Πιστεύουν ότι αυτός που πέθανε μπορεί να γυρίσει ή ότι εξακο-

λουθεί να ζει, να σκέφτεται και να αι
σθάνεται εκεί που βρίσκεται. (Παπαδάτου και Νίλσεν, 1998).
Τα παιδιά σχολικής ηλικίας κατανο
ούν ότι ο θάνατος είναι ένα μη ανα
στρέψιμο γεγονός, αλλά πιστεύουν ότι
συμβαίνει μόνο στους άλλους.
Οι έφηβοι συνειδητοποιούν ότι όλοι
οι άνθρωποι, όπως και οι ίδιοι είναι
θνητοί. Είναι και σε θέση να δώσουν
μεταφυσικές και συμβολικές ερμηνεί
ες στο θάνατο.
Εκτός από την ηλικία, καθοριστικό
ρόλο στην κατανόηση της έννοιας του
θανάτου παίζει η νοητική και συναι
σθηματική ανάπτυξη του παιδιού, η
προσωπικότητά του, το πολιτιστικό
και κοινωνικό περιβάλλον όπου ζει ό
πως και οι προσωπικές εμπειρίες του
σε σχέση με το θάνατο.
Λόγω της δυσκολίας που έχουν τα
παιδιά να ζητήσουν βοήθεια από τους
συνομηλίκους τους καθώς φοβούνται
μήπως απομονωθούν λόγω του διαφο
ρετικού τρόπου στάσης τους, της δυ
σκολίας έκφρασης με το γλωσσικό
κώδικα επικοινωνίας, ειδικότερα τα
μικρότερα παιδιά, θα μπορούσαν να
βοηθηθούν να εκφραστούν μέσω της
τέχνης, όπως μέσα από τη ζωγραφική,
το θεατρικό παιχνίδι. Είναι ανάγκη να
βοηθηθεί το παιδί να κατανοήσει ακρι
βώς τι συνέβη στο αγαπημένο του
πρόσωπο και γιατί. Αν δε δοθούν οι
κατάλληλες εξηγήσεις στο επίπεδο
που ενδιαφέρει το παιδί, θα οδηγηθεί
το ίδιο με την “εγωκεντρική” του σκέ
ψη σε ενοχοποίηση του εαυτού του, με
σοβαρές συνέπειες (Ντολτό, 2000).
Αρκετά βοηθητική σε αυτές τις περι
πτώσεις είναι η επεξεργασία ενός σχε
τικού παιδικού βιβλίου (τελευταία έχει
εμπλουτιστεί η παιδική μας λογοτεχνί
α με σχετικές ιστορίας και παραμύθια)
με ανοιχτές ερωτήσεις έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί να εκφράσει τα συναισθήματά του, πάντα βέβαια σε ένα περι
βάλλον ασφάλειας και σιγουριάς. Είναι
μια από τις τεχνικές που χρησιμοποιεί
ται σε συμβουλευτική / θεραπευτική
διαδικασία, ειδικά για παιδιά.
Αναγκαία είναι η υποστήριξη, σε πε
ριπτώσεις ανησυχητικών αντιδράσε
ων. Τέτοιες ανησυχητικές αντιδρά
σεις δυνατόν να είναι (Brezolton
1996, Τσιάντης 1991):
α. Παρατεταμένη απουσία οποιοσ
δήποτε εκδήλωσης θρήνου.

β. Η παρατεταμένη αποχή από το
παιχνίδι και από τις σχέσεις με τους
συνομηλίκους.
γ. Η αυτοκαταστροφική συμπεριφο
ρά (ναρκωτικά, βουλιμία, ροπή για α
τυχήματα) και οι επίμονες σκέψεις αυ
τοκτονίας.
δ. Οι επίμονες κατηγορίες του παι
διού που απευθύνονται στον εαυτό του
ή άλλους τους οποίους θεωρεί υπεύθυ
νους για το θάνατο.
ε. Τα παρατεταμένα, σοβαρά προ
βλήματα στη σχολική απόδοση ή στη
σχέση με τους συμμαθητές και τους
δασκάλους.
στ. Η πλήρης ταύτιση με το άτομο
που πέθανε και η συστηματική προ
σπάθεια του παιδιού να καλύψει το κε
νό που δημιούργησε ο θάνατος στην
οικογένεια (επαναλαμβανόμενοι ε
φιάλτες).
ζ. Οι έντονες και παρατεταμένες
σωματικές ενοχλήσεις ή συμπτώματα
παρόμοια με αυτά που παρουσίαζε στο
παρελθόν το άτομο που πέθανε.
η. Κάποια παιδιά είναι περισσότερο
ευάλωτα σε τέτοιες εκδηλώσεις, ενδει
κτικά αναφέρω:
Ο Τα παιδιά που ήδη έχουν βιώσει
και άλλες απώλειες στο παρελθόν (άλλο
θάνατο, διαζύγιο γονέων, κακοποίηση).
^ Τα παιδιά που ήδη είχαν νοητικά
ή συναισθηματικά προβλήματα ή προ
βλήματα συμπεριφοράς πριν το θάνα
το του αγαπημένου προσώπου.
Ο Τα παιδιά που βιώνουν το θάνατο
αγαπημένου τους προσώπου, ο οποίος
έγινε κάτω από ιδιαίτερα τραυματικές
συνθήκες (αυτοκτονία, δολοφονία).
Η αναγκαιότητα της Περιθανάτιας
Συμβουλευτικής στο παιδί και κατ’ ε
πέκταση στην οικογένεια είναι κατα
φανής.

Σχετικά με το άγχος μπροστά στον
επικείμενο δικό τους θάνατο, σε περί
πτωση που υποφέρουν από θανατηφό
ρα ασθένεια, τα περισσότερα παιδιά
διαισθητικά αποφεύγουν να μιλήσουν
ανοιχτά και άμεσα για τη σοβαρότητα
της ασθένειάς τους, γιατί στις περισ
σότερες περιπτώσεις οι ενήλικες γύρω
τους δείχνουν με τη συμπεριφορά τους
απροθυμία ή φόβο να συζητήσουν ένα
τέτοιο θέμα. Ενθαρρύνεται έτσι, μια
σχέση και επικοινωνία “αμοιβαίας
προσποίησης” (Παπαδάτου 1988). Το
παιδί ανάλογα με την προσωπικότητα
και την ηλικία κινητοποιεί κάποιους
μηχανισμούς άμυνας που το βοηθούν
να αντιμετωπίσει το άγχος του θανά
του (Herbert, 1996).
Η ανάγκη παρέμβασης, λόγω αδυ
ναμίας αντιμετώπισης των οδυνηρών
συναισθημάτων που γεννιούνται στα
μέλη μιας οικογένειας και κυρίως στο
παιδί, οδήγησε στη δημιουργία οργα
νισμών που παρέχουν βοήθεια και
στήριξη σε τέτοιες περιπτώσεις σε
πολλές από τις ανεπτυγμένες χώρες.
Αντίστοιχος οργανισμός δημιουργήθηκε στη χώρα μας το 1995 η Μέρι
μνα, μία μη κερδοσκοπική εταιρεία
για τη φροντίδα παιδιών που έρχονται
αντιμέτωπα με την ασθένεια, το θάνα
το ή άλλες εμπειρίες που απειλούν τη
ζωή τους και επηρεάζουν γενικότερα
την εξέλιξή τους.
□
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δεν είναι εκείνος
που δεν

εχει ματια...

“Ο κόσμος έγινε σκληρός σήμερα, δεν ξέρω πώς έγινε
έτσι, και δεν μπορεί να καταλάβει εκείνους που έχουν
αισθήματα ευαίσθητα μεσ’ την ψυχή τους...”.
Μια αληθινή κουβέντα από ένα τυφλό Ανδρα.
Όταν συζητάς με τον κ. Μάνο Καπουνιάρη, νομίζεις πως
έχεις μπροστά σου ένα σοφό και φωτισμένο... γέροντα,
που βλέπει τα πάντα και διεισδύει βαθιά μέσα σου,
ενώ σου προσφέρει αγαλλίαση με τη χαρά και την ελπίδα
που αποπνέει. Όμως παρά ταύτα, για μας τους υπολοίπους
δεν είναι παρά... ένας τυφλός συνάνθρωπός μας.

τα δεκαπέντε του χρόνια τυ
φλώθηκε από Γ ερμανική
νάρκη και από τότε ανοίγοντας τα μάτια της ψυχής του,
όχι μόνο κέρδισε τον αγώνα
της ζωής σπουδάζοντας Κλασική και
Βυζαντινή Μουσική (αργότερα πήρε
πτυχίο και από τη σχολή Casa d’ Italia)
αλλά, εργάσθηκε και ως ο πρώτος τη
λεφωνητής στο Λαϊκό Νοσοκομείο.
Το 1961 παντρεύτηκε την εύπορη κοι
νωνική λειτουργό Σοφία Κρητικού.
Πολλές τιμητικές διακρίσεις του έχουν
δοθεί από διαφόρους φορείς για το έρ
γο που προσφέρει σ’ όλους τους δυ
στυχισμένους της γης με την αποστο
λή ηχογραφημένων μηνυμάτων, που
αφορούν την ψυχολογία των νέων, την
οικογένεια, τις σχέσεις των συζύγων,
κ. α. Η προσπάθειά του είναι “ να μα
λακώσουν οι καρδιές των ανθρώπων
μέσα από τον πόνο που συναντούν
διότι, όπως ο ίδιος λέει, ο πόνος είναι
η γέφυρα που ενώνει τον άνθρωπο με
το Θεό”.

Σ

Α.Ε: Κύριε Καπουνιάρη, πώ ς χά
σατε το φως σας;
- Στο χωριό μου, το Κίτρος
Κατερίνης, υπήρχε ναρκοπέδιο Γερμανικό το οποίο νομίζαμε ότι είχε χαλά
σει λόγω των καιρικών συνθηκών. Δυ
στυχώς όμως, όταν σε κάποιο περίπα
το που έκανα βρέθηκα μέσα σ’ αυτό το
χώρο, πάτησα μία από αυτές με αποτέ
λεσμα να εκραγεί και να τυφλωθώ. Α
πό την ώρα εκείνη, μπήκα σε έναν άλ
λο καινούργιο κόσμο και προσπάθησα
με τη βοήθεια του Θεού να δω τι μπο
ρώ να κάνω ως τυφλός. Γιατί το γεγο
νός αυτό με έφερε ποιο κοντά Του και
αν θέλετε, αυτή η νάρκη στάθηκε η αι
τία να Τον γνωρίσω περισσότερο.
Α.Ε : Πώς μπορείτε τόσο εύκολα
να το λέτε;
- Εκείνος που υποφέρει, πιο εύκολα
θα με καταλάβει, τι ακριβώς εννοώ. Ό
ταν τραυματίστηκα και μετά από αρ
κετή ώρα συνήλθα από τον τραυματι
σμό μου και έπιασα το πρόσωπο μου,
αισθάνθηκα μέσα στην καρδιά μου τον
μεγαλύτερο φόβο στη ζωή μου. Τώρα
τι γίνετε είπα; και έβαλα τρεις μετά
νοιες κατά κει που νόμιζα ότι είναι η
ανατολή και είπα, Θεέ μου από σήμε-
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... τ υ φ λ ό ς
ρα είμαι στα χέρια σου, από σήμερα Ε
σύ θα είσαι ο Πατέρας μου. Γιατί, από
Αυτόν μόνο περίμενα πλέον στη ζωή
να με βοηθήσει. Σας το λέω τόσο εύ
κολα διότι κατάλαβα ότι ο πόνος είναι
η γέφυρα που ενώνει τον άνθρωπο με
το Θεό. Τον Θεωρώ λοιπόν ως ευεργέ
τη, διότι με τον πόνο που μου έδωσε
με κρατά πάντοτε κοντά Του, κι’ ακό
μη γιατί ανταποκρίνεται (και σε λε
πτομέρειες ακόμη) ευεργετικά στις α
νάγκες μου.
Α.Ε : Ποιο ήταν το παράπονό σας
πριν έρθετε στην Αθήνα;
- Μου άρεσαν πολύ τα γράμματα. Τα
παιδιά που πήγαιναν στο Γυμνάσιο της
Κατερίνης ερχόντουσαν να μου κά
νουν παρέα και εγώ να τους παίξω βιο
λί. Τους έλεγα να με πάρουν και εμένα
στο Γυμνάσιο να γραφτώ και να σπου
δάζω, και να τους βοηθώ και εγώ με τα
λεφτά που έπαιρνα από τη σύνταξή
μου. Μου υπόσχοντο όλοι λοιπόν ότι ε
ντάξει - εντάξει το φθινόπωρο θα σε
πάρουμε μαζί, έφευγαν όμως το φθινό
πωρο και έμενα πάλι μόνος καλλιεργώ
ντας τα όνειρά μου μέχρι το άλλο κα
λοκαίρι που θα ερχόντουσαν τα παιδιά
πάλι.
Α.Ε : Με την γυναίκα σας πως
γνωριστήκατε;
- Ίσως αυτή η ερώτηση αποτελέσει
μια ολόκληρη συνέντευξη για το πε
ριοδικό σας, θα περιοριστώ όμως με
συντομία στην γνωριμία μας. Γνωρι
στήκαμε το Δεκέμβριο του 1953. Ήρθε
στο χωριό επειδή είχε κάποιο γνωστό
και ρώτησε αν υπάρχει κάποιος τυ
φλός, κάποιος κουτσός, κάποιος ανή
μπορος να πάει να του κάνει παρέα, και
τις είπαν ότι είμαι εγώ ο τυφλός του
χωριού. Και ήρθε να με γνωρίσει. Από
εκείνη την ημέρα ήταν σαν να γνωρι
ζόμασταν χρόνια. Της είπα τα όνειρά
μου, τις είπα ότι μοιάζω με ένα αυτοκί
νητο έτοιμο για να εξυπηρετήσει τον
κόσμο, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε ο ο
δηγός. Και η γυναίκα μου, μου είπε ό
τι, θα προσπαθήσει να γίνει εκείνη ο
“οδηγός” μου. Έτσι σιγά - σιγά μεταξύ
μας αναπτύχθηκε μια αγνή φ λία που
στο τέλος κατέληξε στο μυστήριο του
Γάμου και δοξάζουμε το Θεό γιατί
πλέον έχουμε παιδιά και εγγόνια.

ε ίν α ι ε κ ε ίν ο ς
που έχ ει
μ ά τ ια
α λλά δεν
βλέπ ει
σ ω σ τά .
Α.Ε: Σήμερα με τι ασχολείστε;
- Σήμερα είμαι ιεροψάλτης στον ιε
ρό ναό Αγίας Αικατερίνης μέσα στον
Ερυθρό Σταυρό και τον μισθό που
παίρνω, τον χρησιμοποιώ για να αντι
γράφω διάφορες ομιλίες ή συνεντεύ
ξεις σε κασσέτες που τίς πολλαπλα
σιάζω και τις στέλνω στους δυστυχι
σμένους όλης της γης προς δόξαν Θε
ού.
Α.Ε : Τι θέματα συνήθως
επιλέγετε;
- Όσα αφορούν την οικογένεια, το
παιδί, τις σχέσεις των συζύγων, όσα α
φορούν το “Πιστεύω” του ανθρώπου,
γιατί χωρίς πίστη ούτε εγώ θα μπορού
σα να φτάσω εδώ που έφτασα.
Α.Ε : Πριν λίγες μέρες βραβευτή
κατε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Α
θηνών. Πώς νοιώθετε;
-Δεν νοιώθω διαφορετικά από ότι έ
νοιωθα και πριν, απλώς μόνο κατάλα
βα ότι έγινε μια αναγνώριση του έργου
που κάνω με την βοήθεια της γυναίκας
μου, η οποία με ολύμπια διάθεση υπο
μένει όλη αυτή την κατάσταση. Δεν θα
μπορούσα τίποτα να κάνω χωρίς την
βοήθειά της. Έχω στείλει σ’ όλο τον
κόσμο, πάνω από 3.000-4.000 κασέ
τες, με θέματα που βοηθούν τον άν
θρωπο να γνωρίσει καλύτερα τον εαυ
τό του. Και δεν αισθάνομαι διαφορετι
κά με την βράβευση αυτή που μου έ
καναν. Απεναντίας δεν σας το κρύβω
ότι έχω και ένα φόβο , μήπως ο Θεός
την ημέρα εκείνη τις κρίσεως, μου πει
“απέλαβες την δόξα των ανθρώπων”.
Κάνω αυτή τη προσπάθεια επειδή πι
στεύω ότι θα μπορέσουν και άλλοι άν

θρωποι να παραδειγματιστούν και να
ενδυναμωθούν ώστε να κάνουν στη
ζωή τους αυτό που πρέπει.
Α.Ε : Τι σας χαροποιεί περισσότε
ρο στη ζωή σας;
- Με χαροποιεί η οικογένεια που εί
ναι κοντά στο Θεό, τα παιδιά που είναι
γερά, και όταν κάθομαι και συζητώ με
την εγγονή μου. Η χαρά μου είναι με
γάλη, γιατί μπορώ να μεταδώσω σε
αυτήν αυτά που πιστεύω. Το ίδιο συμ
βαίνει και με τους φίλους που συνανα
στρέφομαι, με τη βοήθεια του Θεού,
προσπαθώ κάποιο μήνυμα να τους με
ταφέρω, και αυτό με χαροποιεί αφά
νταστα.
Α.Ε : Τι σας θλίβει περισσότερο;
- Με θλίβει, αυτό που ο κόσμος δεν
μπορεί να καταλάβει. Ότι ο άνθρωπος
έχει πολλές δυνατότητες, να μη πω ά
πειρες, και μπορεί να αντεπεξέλθει σε
όλες τις αντιξοότητες της ζωής. Αρκεί
να το θέλει. Ο κόσμος δεν το καταλα
βαίνει. Π.χ. με βλέπει σαν τυφλό, σου
λέει αυτός είναι άχρηστος. Δεν είμαι
όμως άχρηστος. Βλέπει έναν άλλον ας
πούμε που είναι παράλυτος. ΚΓ αυτός
δεν είναι άχρηστος. Ο κόσμος έχει γί
νει σκληρός σήμερα, δεν ξέρω πως έ
γινε έτσι και δεν μπορεί να καταλάβει
εκείνους που έχουν αισθήματα ευαί
σθητα μεσ’ την ψυχή τους.
Α.Ε : Η δυσκολία σας προς δόξαν
Θεού;
- Αυτή είναι η χαρά μου, η δυσκολί
α μου είναι η χαρά μου. Διότι αν δεν
τυφλωνόμουνα δεν θα γνώριζα το Θε
ό. Ο Θεός θέλησε να τον γνωρίσω κά
τω από αυτές τις συνθήκες, ως τυ
φλός. Και τον δοξάζω κάθε μέρα, και
τον ευχαριστώ διότι με έφερε στη ζω
ή, όχι για να απολαύσω τα αγαθά της
ζωής που έδωσε ο Θεός, αλλά να αφήσω και εγώ κάτι στην ζωή, προς δόξαν
του Ονόματος Του, και για το συμφέ
ρον των συνανθρώπων μου. Όσοι μπο
ρούν να με καταλάβουν.
Α.Ε: Ξέρετε ακούγεται κάπως ο
ξύμωρο αυτό που λέτε.
- Ναι, φαίνεται για τους ανθρώπους
που ζουν επιδερμικά, ως σχήμα οξύ
μωρο. Γι’ αυτούς τους ανθρώπους ό-
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Ί
μως οι οποίοι μέσα τους έχουν συναι
σθήματα, έχουν εσωτερικό πνευματικό
κόσμο, δεν νομίζω να φαίνεται οξύμωρο.
Α.Ε: Ο Θεός μετατρέπει τον πόνο
σε χαρά;
- Βεβαίως, μπορεί και το πικρό να
το κάνει γλυκό και το σκοτάδι να το
κάνει φως και την λύπη να την κάνει
χαρά. Αρκεί να είναι
ο άνθρωπος μαζί Του
συνδεδεμένος. Τότε
όλα τα εμπόδια παρα
μερίζονται και έρχο
νται όλα ευνοϊκά για
τον άνθρωπο και το
περιβάλλον του.
Α.Ε: Ένας τυφλός
πως βλέπει σήμερα
τον κόσμο;
- Είναι τελείως προ
σωπικό, ανάλογα τι
πιστεύει. Εάν πιστεύ
ει στο Θεό τον κόσμο
τον βλέπει όμορφο,
τον βλέπει ωφέλιμο,
τον βλέπει και χαίρε
ται γιατί, δοξάζεται το
όνομα του Θεού με
αυτό. Όταν όμως δεν
αναγνωρίζει Θεό, εί
ναι άνθρωπος περιο
ρισμένης αντίληψης,
και δεν μπορεί να δει
τα ίδια πράγματα, βλέπει τον κόσμο
διαφορετικά. Βλέπει ότι ο κόσμος α
πολαμβάνει και εκείνος υποφέρει. Εγώ
δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το
πράγμα όμως.
Α.Ε : Εσείς πως τον βλέπετε;
- Εγώ τον βλέπω τον κόσμο όμορφο
όπως τον έφτιαξε ο Θεός. Και χαίρο
μαι μαζί με τον κόσμο και με τον υλι
κό και με τον πνευματικό. Και με τον
άνθρωπο και με την φύση. Πολλές φο
ρές, τυφλός δεν είναι εκείνος που δεν
έχει μάτια, πραγματικά τυφλός είναι ε
κείνος που έχει μάτια αλλά δεν βλέπει
σωστά. Δεν βλέπει εκείνο που πρέπει
να δει και να το εκτιμήσει. Δεν βλέπει
τη δόξα του Θεού, μέσα από τη φύση,
που είναι τόσο όμορφη, ή τους συναν
θρώπους του που είναι εικόνες του Θε
ού. Δεν βλέπει τίποτα από αυτά. Βλέ

πει μόνο ή το χρήμα ή τη δουλειά ή
κάποιο άλλο πάθος.
Α.Ε : Σας έχουν πληγώσει οι άν
θρωποι;
- Ναι, πολλές φορές οι άνθρωποι άλ
λοτε θέλοντας και άλλοτε μη θέλο
ντας, με πλήγωσαν. Αλλά εγώ δεν αισθάνθηκα βαθιές τις πληγές αυτές,

φτανα σε σταυροδρόμι, που είχε Τρο
χονόμο, χαιρόμουν διότι, σταματούσε
τα αυτοκίνητα κι’ ερχόταν να με πάρει
από το χέρι και να με οδηγήσει στο α
πέναντι πεζοδρόμιο. Αισθανόμουν
λοιπόν μεγάλη ικανοποίηση τότε, όχι
μόνο εγώ, αλλά και όλοι οι τυφλοί, ε
πειδή τους βλέπαμε, σαν συμπαραστά
τες μας στην δύσκολη κυκλοφορία

Ο χ. Μάνος Καπουνιάρης με τη σύζυγό του Σοφία και την κ. Μαριάννα Λάτση
κατά την πρόσφατη βράβευσή τους από την I. Αρχιεπισκοπή Αθηνών
γιατί ήξερα ότι οι άνθρωποι κρίνουν α
πό τον εαυτό τους ή κρίνουν εξωτερι
κά. Πιο πολύ παρηγοριόμουν ας πούμε
με τις καλές σκέψεις που έκανε κά
ποιος άνθρωπος για μένα, παρά με τα
λόγια που με πλήγωναν άλλοι. Τα λό
για τα θεωρούσα λόγια και τη συμπε
ριφορά τους πολλές φορές επιδερμική,
εξωτερική τελείως.
Α.Ε: Τι θυμόσαστε από τα περα
σμένα και σας γεμίζει χαρά;
- Ένα ευχαριστώ το οποίο έχω για
χρόνια στην καρδιά μου και τώρα μου
δίνετε η ευκαιρία να το εκφράσω. Ό 
ταν ήρθα στην Αθήνα, για να μπορώ
να κυκλοφορώ μόνος μου, η γυναίκα
μου, μου έφτιαξε ένα χάρτη ανάγλυφο,
με γραφή Μπραϊλ, όλης της Αθήνας,
(με όλους τους δρόμους). Εγώ κυκλο
φορώντας με το μπαστουνάκι όταν έ
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που υπήρχε τότε στην Αθήνα. Γι’ αυ
τό, και τους ευχαριστώ πολύ.
Α.Ε. Πραγματικά, είναι τόσο απί
στευτα αυτά που μας λέτε, τόσο εντυ
πωσιακά, ώστε θα μπορούσε κανείς να
κουβεντιάζει με τις ώρες μαζί σας. Ο
περιορισμένος όμως χρόνος μιας συ
νέντευξης μας αναγκάζει να σταματή
σουμε κάπου εδώ. Μένουμε βαθιά
προβληματισμένοι, είναι αλήθεια, από
τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε τη
ζωή, κάτι που σίγουρα ξενίζει όλους ε
μάς, γιατί έρχεται σε αντίθεση με τον
τρόπο με τον οποίο έχουμε συνηθίσει
να σκεπτόμαστε. Σας ευχαριστούμε
πολύ γι’ αυτή την ξεχωριστή εμπειρία
που μας προσφέρατε.
- Σας ευχαριστώ κι εγώ.
□
Συνέντευξη:
Κωνσταντίνος Χατζήβασιλειάόης
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Μέτρον άριστον

Χρειάζεται αλλαγή του τρόπου ζωής
με ομαλή συμπεριφορά,
ευχάριστη διάθεση και
εσωτερική ειρήνη,
καθημερινή σωματική άσκηση,
αποφυγή τοξικώ ν ουσιών.
Και φυσικά υγιεινή διατροφή,
που αποτελεί
και τον βασικό παράγοντα
της πρόληψης.

του
κ. Παύλου ΤΟΥΤΟΥΖΑ
Καθηγητή Καρδιολογίας
Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών*

232

Αστυνομική Επιθεώρηση - Μάρτιος/Απρίλιος 2001

ο Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιο
πολέμηση ή καλύτερα πρόληψη της υ
λογίας (ΕΛ. I. ΚΑΡ.) κύριο
πεύθυνης αθηρωματικής πλάκας των
σκοπό έχει την πρόληψη των
αρτηριών. Αυτή η πλάκα, εκείνο το
καρδιαγγειακών παθήσεων
“πουρί” που αναπτύσσεται μέσα στον
και κατ’ εξοχήν της αρτηρια
αυλό της αρτηρίας από την εφηβική α
κής αθηροσκλήρυνσης. Αποτελείκόμα
πε ηλικία και σιγά - σιγά την κλεί
ποίθηση πολλών ότι η στηθάγχη και το
νει, μπορεί να αποφευχθεί. Παράγο
έμφραγμα, τα εγκεφαλικά και μέγα πο
ντες που τη δημιουργούν όπως οι αυ
σοστό των αιφνίδιων θανάτων είναι
ξημένες τιμές πιέσεως, σακχάρου και
δυνατόν να αποφεύγονται με την κατα
χοληστερίνης η παχυσαρκία και το κά-

Τ

πνισμα το stress και η καθιστική ζωή
το ινωδογόνο, η ομοκυστείνη κ.ά.
μπορεί πράγματι να αντιμετωπισθούν
και να αποφύγει κανείς τη δημιουργία
της αθηρωματικής πλάκας. Ασφαλώς
χρειάζεται αλλαγή του τρόπου ζωής,
με ομαλή συμπεριφορά, ευχάριστη
διάθεση και εσωτερική ειρήνη καθη
μερινή σωματική άσκηση αποφυγή το
ξοτών ουσιών π.χ. καπνού, κοκαΐνης
κ.ά. και φυσικά υγιεινή διατροφή, που
αποτελεί και τον βασικό παράγοντα
της πρόληψης.
Οι ερευνητές σήμερα συνιστούν τη
Β ’ μεσογειακή δίαιτα για τη διατήρη
ση της υγείας. Υπολογίζεται ότι ποσο
στό 15% από τις ανάγκες που έχει ορ
γανισμός σε θερμίδες πρέπει να προ
έρχεται από πρωτεΐνες, οι οποίες είναι
τα βασικά δομικά υλικά των κυττάρων
και αφθονούν στο κρέας τα πουλερι
κά, τα ψάρια τα γαλακτερά, τα όσπρια
και τα δημητριακά. Ποσοστό 30-40%
των θερμίδων της ημέρας πρέπει να
προέρχεται από λίπη των οποίων μόνο
10% να είναι κορεσμένα, και τα οποία
βρίσκονται στο κρέας το βούτυρο και
τα γαλακτερά και τα άλλα να είναι α
κόρεστα με πρώτο το μονοακόρεστο
λάδι της ελιάς, αλλά και τα πολυακόρεστα που δίνουν τα σπορέλαια και τα
ψάρια. Τέλος, περίπου 50% των θερμί
δων να προέρχονται από τους υδατάν
θρακες που βρίσκονται στα δημητρια
κά (αμυλούχα), τα όσπρια τα φρούτα
και τα λαχανικά. Ως προς την ποσότη
τα αλλά, ενδεχομένως, και τις ποσο
στιαίες αυτές αναλογίες υπάρχουν πα
ραλλαγές. Πιο πολλές π.χ. πρωτεΐνες
θα πάρει το παιδί για να μεγαλώσει,
χωρίς να στερείται άφθονης ποσότη
τας λιπών και υδατανθράκων για ενέρ
γεια. Προσοχή στη διατροφή τους
χρειάζονται και οι γέροντες λόγω κά
ποιας δυσλειτουργίας του εντέρου με
μειωμένη απορρόφηση τροφών, οπότε
η τροφή τους πρέπει να είναι πλουσιό
τερη και σε πρωτεΐνες. Τα ίδια μπο
ρούν να λεχθούν και για τις έγκυες γυ
ναίκες, ενώ οι επαγγελματίες αθλητές,
με τις υπερβολικές καύσεις πρέπει να
έχουν περίσσεια λιπών και αμυλούχων.
Πιο κάτω αναφερόμαστε σε όσους
πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα, επειδή
οι ίδιοι έχουν εμφανίσει καρδιαγγειακό επεισόδιο ή μέλη της οικογένειας

τους ή παρουσιάζουν διάφορους παρά
γοντες κινδύνου και πρέπει να ακο
λουθούν ένα πρόγραμμα πρόληψης
της αρτηριακής αθηροσκλήρυνσης. Οι
άλλοι οι υγιείς χωρίς οικογενειακό ι
στορικό αθηρωματικής νόσου και χω
ρίς παράγοντες κινδύνου (χοληστερίνη
σάκχαρο κ.λ.π.) πρέπει να τρώνε από
όλα να ασκούνται και να προσέχουν α
πλώς το σωματικό τους βάρος. Όμως
και οι υγιείς, που δεν χρειάζεται να
στερηθούν τίποτε, καλό είναι να υιο
θετήσουν τη μεσογειακού τύπου δια
τροφή από τη βρεφική ηλικία. Αυτό θα
ωφελήσει πολύ την ελληνική οικογέ
νεια και κοινωνία, αφού θα συμβάλει
σημαντικά στην πρόληψη της αρτη
ριακής αθηροσκλήρυνσης.

Ποωτέίνες. Bnroufvec
ivee κοι ϋΐκοοστοΐϊεία
Πολλοί διαμαρτύρονται ότι το ψάρι
και η κότα, τα φρούτα και τα χόρτα
που συνιστούν οι καρδιολόγοι σε αρ
ρώστους με στεφανιαία νόσο είναι
“ελλειμματική” τροφή και μπορεί να
ευθύνεται για τυχόν αδυναμία ή και
κάποια αναιμία. Δεν είναι όμως έτσι.
Με αυτή τη διατροφή υπερκαλύπτο
νται όλες οι ανάγκες του οργανισμού
σε πρωτεΐνες, βιταμίνες και όλα τα α
παραίτητα στοιχεία.
Οι πρωτεΐνες είναι άφθονες σε ό
σους ζουν μόνο με φυτικές τροφές. Το
ψωμί και τα όσπρια, τα χόρτα και τα
λαχανικά, οι ξηροί καρποί τα καρύδια
και τα αμύγδαλα περιέχουν όλες τις α
ναγκαίες πρωτεΐνες. Ας πούμε 100 γρ.
όσπρια ξερά φασόλια (340 θερμίδες)
δίνουν 21 γρ. πρωτεΐνες, 61 γρ. υδα
τάνθρακες και μόνο 1 γρ. λίπος. Επί

σης το ψωμί από στάρι έχει 7 γρ.πρωτεΐνες στα 100 γρ. με όλη την ποικιλί
α των αμινοξέων. Οι σοφοί, υπό την
αιγίδα της Αμερικανικής Καρδιολογι
κής Εταιρείας, συνιστούν την ποικιλία
στις τροφές. Κακώς πιστεύεται από ο
ρισμένους ότι σε ένα φαγητό πρέπει να
υπάρχουν όλες οι αναγκαίες πρωτεΐνες
και τα 20 αμινοξέα. Το δείπνο της
Δευτέρας συμπληρώνεται, αν του λεί
πει κάτι, με το γεύμα της Τρίτης ή και
του Σαββάτου επειδή ο οργανισμός
μετράει τις πρωτεΐνες στο τέλος της εβδομάδος ή και πιο αργά. Έτσι δεν
χρειάζεται να τρώει κανείς κρέας αν α
νήκει στους χορτοφάγους - vegeterians, πολύ δε περισσότερο όταν γεύεται
προϊόντα γαλακτοκομικά .
Επίσης η σόγια μπορεί να δώσει ό
λες τις πρωτεΐνες. Τώρα, βέβαια οι μο
ναχοί του Αγίου Όρους έχουν και τα
νόστιμα ψάρια του Αιγαίου.
Ο σίδηρος περιέχεται στο κόκκινο
κρέας το συκώτι, τον κρόκο του αυ
γού. Όμως αυτά έχουν και πολλή χο
ληστερίνη, η οποία αντενδείκνυται
στην πρόληψη ή αντιμετώπιση της αρ
τηριακής αθηροσκλήρυνσης. Επίσης
βρίσκεται στις φυτικές τροφές, όπως
τα φασόλια, το σπανάκι, τις φακές τα
ξηρά φρούτα και άλλα ενισχυμένα
προϊόντα. ‘Άλλωστε οι χορτοφάγοι
δεν φαίνεται να εκδηλώνουν πιο συ
χνά σιδηροπενική αναιμία έναντι πολ
λών κρεατοφάγων. Προβλήματα είναι
ενδεχόμενο να προκύπτουν για τους
χορτοφάγους από έλλειψη βιταμίνης
Β12, η οποία βρίσκεται κυρίως στο
ψάρι, το κρέας και το γάλα. Την πολύ
τιμη αυτή βιταμίνη όμως συναντάμε
και στη σόγια, σε θρεπτικές τροφές α
πό εκείνες που παράγεται η μπύρα και
φυσικά όταν διαπιστωθεί έλλειψη ή α
ναιμία μπορεί να συμπληρώνει κανείς
με χαπάκι Β12. Το ίδιο ισχύει και για
τη βιταμίνη D, για όσους δεν την μετα
σχηματίζουν με τον ήλιο, επειδή βρί
σκονται πάντα στη σκιά.
Όλες οι άλλες βιταμίνες και κυρίως
ή C και Ε που είναι αντιοξειδωτικές
και προλαμβάνουν σε σημαντικό βαθ
μό την εξέλιξη της αθηρωματικής βλά
βης, βρίσκονται σε αφθονία στα φρού
τα και τα πράσινα λαχανικά, αρκεί να
μην καταστρέφονται με το βράσιμο.
Το ασβέστιο βρίσκεται στο γάλα και
τα προϊόντα του, σε ζωικές τροφές και
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είναι επίσης άφθονο στο σπανάκι, το
μπρόκολο, τα αγγούρια, τα λάχανα,
τους ξηρούς καρπούς καθώς και σε
προϊόντα σόγιας. Στους χορτοφάγους
απορροφάται και κρατείται στον οργα
νισμό το ίδιο καλά όπως και στους
διαιτώμενους με κρέας.
Πιο σημαντικά για την πρόληψη ή
θεραπεία της υπέρτασης είναι το κάλιο
και το μαγνήσιο, τα οποία ο οργανι
σμός βρίσκει άφθονα στα όσπρια και
τα δημητριακά στα φρούτα και τα λά
χανα. Αυτές οι τροφές είναι ακόμη
πλούσιες σε μικροστοιχεία όπως π.χ. ο
ψευδάργυρος. Οι φυτικές τροφές έχουν
επίσης πολλές ίνες, αυτό το ενδογενές
στοιχείο που ανθίσταται στην πέψη α
πό ένζυμα που παράγονται στο έντερο.
Τρώγοντας χόρτα, φρούτα, ψωμί, ό
σπρια αυτές οι ίνες μένουν άπεπτες και
έτσι συμβάλλουν στην αποβολή των υ
πολειμμάτων των τροφών από τον ορ
γανισμό. Έτσι διευκολύνεται η λει
τουργία του εντέρου και το πιο σπου
δαίο είναι ότι περιορίζεται η απορρό
φηση του λίπους και ελαττώνεται η χο
ληστερίνη στο αίμα. Σε μελέτες έχει
τεκμηριωθεί η αύξηση της επιβίωσης
και ελάττωση των καρδιαγγειακών ε
πεισοδίων, όταν οι ίνες στην τροφή υ
περβαίνουν τα 20 γρ. ημερησίως.

Σωυατικο Bqpoc
και 9£Oui 5ec
Το σωματικό βάρος παραμένει στα
θερό, εάν οι θερμίδες που λαμβάνονται με την τροφή είναι ίσες με εκείνες
που καίγονται από το σώμα. Με τον
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βασικό μεταβολισμό καίει
κανείς τις ελάχιστες δυνατές
θερμίδες το 24ωρο, για να ε
πιβιώσει. Κάποιος που ζυγί
ζει 80 κιλά και κάθεται στην
πολυθρόνα χωρίς να μιλά και
να βλέπει τηλεόραση, χάνει
1,4 θερμίδες το λεπτό αν εί
ναι αδύνατος και 1,1 αν είναι
παχύς. Το λίπος εμποδίζει
την απώλεια θερμίδων. Επο
μένως στη I ώρα ο αδύνατος
ψηλός χάνει 84 θερμίδες και
ο χοντρός και κοντός, που
θέλει να έχει το ίδιο βάρος με
τον πρώτο, χάνει μόνο 66.
Για το 24ωρο οι θερμίδες εί
ναι αντιστοίχως περίπου
2.000 και 1.600. Αν κάποιος ζυγίζει λι
γότερο, είναι 70 ή 60 κιλά, τότε ο με
ταβολισμός είναι 1 θερμίδα/ Γ , που
σημαίνει 1X60X24=1.440 θερμίδες το
24ωρο. Από κει και πέρα υπολογίζει
κανείς πόσες θερμίδες χάνει επιπλέον
με τις δραστηριότητες του.
Βάσει του συνολικού αριθμού των
θερμίδων που έχει ανάγκη ο οργανι
σμός το 24ωρο μπορεί ο καθένας να
κατατάξει τον εαυτό του σε μία από τις
εξής τέσσερις κατηγορίες: Α ' των
1.600, Β' των 2.000, Γ' των 2.600, Δ':
των 3.100.
Στην Α ’ κατηγορία “πετεινού” ανή
κουν προφανώς οι λεπτοί και οι λε
πτές, που διάγουν ήρεμη ζωή, και οι
καθημερινές τους ανάγκες βρίσκονται
κοντά στο minimun του μεταβολισμού
συν κάτι.
Στη Β ’ κατηγορία μπορεί να βρίσκε
ται ο εργαζόμενος των 70 κιλών ο ο
ποίος πηγαίνει στο γραφείο και ασχολείται με το γράψιμο καίγοντας περί τις
2 θερμίδες ανά λεπτό. Μαζί με έναν
βραδινό περίπατο ο άνθρωπος αυτός
φτάνει τις 2.000 θερμίδες του 24ώρου.
Στη Γ ’ κατηγορία, των 2.600, βρί
σκεται π.χ. ο θυρωρός μιας πολυκατοι
κίας που τρέχει όλη μέρα για τις καθη
μερινές ανάγκες του κτιρίου, καθαρι
σμό στην είσοδο, τις σκάλες και άλλες
δουλειές. Ο άνθρωπος αυτής της κατη
γορίας έχει ανάγκη από 3-5 θερμίδες
το λεπτό.
Στη Δ ' κατηγορία περιλαμβάνονται
όσοι εργάζονται με το φτυάρι και το
“ισοδύναμό του”.
Αυτοί βέβαια πρέπει να έχουν φαγη-

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΤΡΟΦΩΝ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Δημητριακά και όσπρια
1.600
2.000
2.600
3.100

θερμίδες 6 μερίδες
θερμίδες 8 μερίδες
θερμίδες 10 μερίδες
θερμίδες 13 μερίδες

Γαλακτερά άπαχα
1.600 θερμίδες 2 μερίδες
2.000 θερμίδες 3 μερίδες
2.600 θερμίδες 3 μερίδες
3.100 θερμίδες 4 μερίδες
Κρέας άπαχο, κοτόπουλο χωρίς
πέτσα, ψάρι
1.600 θερμίδες
2.000 θερμίδες
2.600 θερμίδες
3.100 θερμίδες

1 μερίδα
2 μερίδες
2 μερίδες
2 μερίδες

Ααχανικά
1.600 θερμίδες
2.000 θερμίδες
2.600 θερμίδες
3.100 θερμίδες

4
5
5
6

μερίδες
μερίδες
μερίδες
μερίδες

Φρούτα
1.600 θερμίδες
2.000 θερμίδες
2.600 θερμίδες
3.100 θερμίδες

4 μερίδες
5 μερίδες
5 μερίδες
6 μερίδες

Ξηροί καρποί
1.600 θερμίδες
2.000 θερμίδες
2.600 θερμίδες
3.100 θερμίδες

1/2 μερίδα
1 μερίδα
1 μερίδα
1 μερίδα

Η κατανάλωση σε ζαχαρούχα εί
ναι ή ίδια σε όλες τις κατηγορίες,
όπως αυτή που αναφέραμε αναλυ
τικά για την κατηγορία των 2.000
θερμίδων ημερησίως.

τό διπλάσιο εκείνου της Α’ κατηγορί
ας. Πολύ περισσότερο πρέπει να τρώ
νε οι ποδοσφαιριστές οι παίκτες του
μπάσκετ - μπώλ, οι αθλητές με τις πο
λύωρες προπονήσεις και τους αγώνες.
Έ να ς αθλητής μπορεί κατά τους αγώ
νες να ξεπερνάει την κατανάλωση τω
25 θερμίδων ανά λεπτό, οι δε θερμίδες
του 24ώρου να υπερβαίνουν τις 5.000
ή ακόμα και τις 8.000. Το βάδισμα σε
ρυθμό παρέλασης απαιτεί περίπου 5
θερμίδες ανά λεπτό και όταν ξεπερνά
την ώρα, συνοδεύεται από σαφή ελάτ
τωση των καρδιαγγειακών επεισοδί
ων.
Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ό
τι το σωματικό βάρος διατηρείται στα
όρια του φυσιολογικού, εάν γνωρίζει
κανείς την κατηγορία του και φροντί
ζει αναλόγως τη διατροφή της ημέρας.
Πρέπει κανείς πάντα να θυμάται ότι 1
γρ. πρωτεΐνες δίνουν 4 θερμίδες, 1 γρ.

ζάχαρη (υδατάνθρακες) πάλι 4, ενώ 1
γρ. λίπος ή λάδι της ελιάς 9 θερμίδες.
Τρεις μέτριες ντομάτες βάρους 100 γρ.
η μία δίνουν συνολικά 66 θερμίδες,
μαζί δε με 50 γρ. κρεμμύδι 85. Σ ’ αυ
τό το πιάτο, εάν προστεθεί μία κουταλιά της σούπας λάδι, τότε ο αριθμός
των θερμίδων φτάνει συνολικά τις 115
και με τρεις κουταλιές της σούπας οι

θερμίδες ξεπερνούν τις 340 μόνο από
το λάδι.
Επιπλέον πρέπει να μετρηθεί το ψω
μί. Είναι ευνόητο ότι στην κατηγορία
Α' “ πετεινού” , η σαλάτα θα είναι χω
ρίς λάδι. Από κει και πέρα προσθέτει
κανείς λίγο, κατά τις ανάγκες.
Ένα φαγητό που δύσκολα το προ
σπερνάμε είναι το μοσχαράκι αν η πί
εση και η χοληστερίνη μας είναι σε
φυσιολογικά επίπεδα. Φαγητό νόστιμο
που μπορεί να συνοδεύεται από πατά
τες, ή να γίνει κοκκινιστό με ντομάτα,
σκόρδο, ή ακόμα και με μελιτζάνες.
Με ένα κιλό μοσχάρι (1.970 θερμίδες),
2 κιλά πατάτες (1.500 θ.) ή 2 κιλά με
λιτζάνες (500 θ.) που στο τηγάνι θα α
πορροφήσουν ένα φλιτζάνι λάδι (2.000
θ.), πέρα από αυτό που θα χρησιμοποι
ηθεί (1.000 θ.) στην κατσαρόλα, συν 34 ντομάτες (70 -80 θερμίδες) και για ά
ρωμα λίγο σκόρδο μία σκελίδα και μα-
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ϊντανό (7 θερμίδες) παρασκευάζεται
γεύμα για έξι άτομα. Με άλλα λόγια α
ντιστοιχούν σε κάθε άτομο 750 θερμί
δες, αν το φαί είναι μαγειρεμένο με πα
τάτες, και 850, αν είναι φτιαγμένο με
μελιτζάνες. Αν αυτό το φαγητό το φά
νε πέντε άτομα, τότε η μερίδα φτάνει
τις 1.000 θερμίδες. Ευνόητο είναι ότι
το πιάτο αυτό δύσκολα επαναλαμβάνε
ται μέσα στην ίδια ημέρα.
Ευτυχώς που είναι ολιγοθερμιδικά
τα φρούτα και τα λαχανικά, ακόμη και
τα όσπρια. Τις περιεκτικότητες όλων
των διατροφικών ειδών σε στοιχεία
μπορεί να βρει ο αναγνώστης στους α
ναλυτικούς πίνακες του περιοδικού
του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. “Στους ρυθμούς της
καρδιάς” τόμος 4ος, του 1995, σελίδες
382-395. Πάντως καλό είναι σ ’ αυτό
το άρθρο να αναφερθούμε ακόμη λίγο
σε αδυναμίες μας: Πολλοί, προτού αρ
χίσουν το πιάτο τους στο γεύμα ή στο
δείπνο, τρώνε τουλάχιστον 200 γρ. τυ
ρί (κάπου 600 θ.) και θέλουν το λιγό
τερο 20-25 μαύρες ελιές μαζί (άλλες
500-550 θ.). Αν καταναλώνουν και μι
σό κιλό ψωμί ( 1.300 θ.), τότε μπορώ
να εξηγήσω γιατί, ακόμα αν αθλούνται
είναι ευτραφείς. Χαράς ευαγγέλια για
όσους δεν είναι του γλυκού. Εάν φάει
κανείς 100 γρ. καραμέλες, παίρνει 400
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θερμίδες, 100 γρ. κουραμπιέ 500 θερ
μίδες, όσες δηλαδή και με 100 γρ. σο
κολάτα γάλακτος. Η ζάχαρη, η μαρμελάδα φρούτου το μέλι, στα 100 γρ. δί
νουν περίπου 400 θερμίδες, ενώ η κο
μπόστα φρούτου 200 θερμίδες το φλι
τζάνι. Μερικοί θα σταθούν στις παρα
δοσιακές συνήθειες. Θέλουν γλυκό
του κουταλιού χωρίς λίπη και χολη
στερίνη, που όμως έχει τις θερμίδες
του, 130-150, το κουτάλι.

Πακίΐσαοκία
Για την απώλεια κάθε περιττού μι
σού κιλού πρέπει κανείς να κάψει
3.500 θερμίδες περισσότερες από αυ
τές που παίρνει. Αυτό μπορεί να το κα
ταφέρει σε μια εβδομάδα καίγοντας
500 θερμίδες την ημέρα. Πολλές γυ
ναίκες χάνουν ένα κιλό την εβδομάδα,
όταν περιορίζονται στις 1.200 - 1.500
θερμίδες την ημέρα. Βέβαια το μυαλό
τους είναι συνεχώς στην αριθμομηχα
νή. Και εδώ αρχίζουν τα διατροφικά
σφάλματα. Μπορεί για παράδειγμα να
φάνε σουφλέ, το οποίο για τέσσερα ά
τομα παρασκευάζεται με 200 γρ. ζα
μπόν (560 θ.), δύο αυγά (160 θ.), μισό
κιλό φέτα (1.350 θ.), ένα τέταρτο του
κιλού ψωμάκι (650 θ.), ένα κουτάλι

του γλυκού βούτυρο (40 θ.) και δύο
φλιτζάνια γάλα πλήρες με 3,5% λιπα
ρά (300 θ.), σύνολο 3.200 θ., ώστε α
ναλογούν σε κάθε άτομο 800 θερμί
δες, οπότε μένει ελάχιστο θερμιδικό υ
πόλοιπο για τη συνέχεια της ημέρας.
Άλλοι μιλάνε για τα ζυμαρικά, λέγο
ντας ότι τάχα τα μακαρόνια δεν έχουν
θερμίδες. Αυτό είναι σωστό αν μπορέ
σει κανείς να αποφύγει τις 3 - 4 κουταλιές βούτυρο (1 κουταλιά = 120 θ.) και
το τόσο λιπαρό τυρί και τις σάλτσες,
που ανεβάζουν πολύ τις θερμίδες.
Αρκετός κόσμος λέγοντας “δίαιτα
το βράδυ” εννοεί ένα γάλα ή ένα για
ούρτι άπαχο ή και παγωτό με 0% λιπα
ρά. Όλα τα άπαχα γαλακτερά είναι
θρεπτικά, έχουν πρωτεΐνες και υπολεί
πονται σε θερμίδες λόγω απουσίας λί
πους. Έτσι, ένα φλιτζάνι γάλα αποβου
τυρωμένο έχει 86 θερμίδες, το τυρί ή
άπαχη μυζήθρα έχει 86 θερμίδες στα
100 γρ., όμως η ίδια ποσότητα στο πα
χύ ροκφόρ ξεπερνάει τις 320 θερμίδες.
Ο παχύς θα χάσει βάρος με το αγγού
ρι, το καρότο, την ψητή ή βραστή πα
τάτα. Και βέβαια δεν θα φάει το μο
σχάρι κατσαρόλας. Θα είναι αυστηρός
και εδώ με μερίδα μόσχου κάτω των
100 γρ. ψητή η βραστή ή στον ατμό, υ
γραμένη με άφθονο λεμόνι. Κατά τον
ίδιο τρόπο θα απολαύσει και το ψάρι.
Για την παχυσαρκία, λένε, ότι φταί
νε και τα γονίδια. Υπεύθυνη είναι η
έλλειψη της λεπτίνης, μιας ουσίας που
προσδιορίζεται στο αίμα και όσο πιο
ψηλή είναι η τιμή της, τόσο λεπτότε
ρος είναι κανείς. Αυτή ρυθμίζει την ό
ρεξη στον υποθάλαμο του εγκεφάλου
όπου βρίσκονται οι υποδοχείς orphan.
Αγνωστο γιατί τους λένε ορφανούς, ό
μως είναι ενδιαφέρον ότι ανάμεσά
τους περιλαμβάνονται δύο που τους ο
νόμασαν ορεξίνη Α και ορεξίνη Β.
Πρόκειται για πρωτεΐνες νευροβιβαστές, υπεύθυνες για την όρεξη. Ειδο
ποιούν με άλλα λόγια, τον οργανισμό
πότε να πεινάει και να τρώει!
Όσον αφορά στο είδος της τροφής,
φρονούμε ότι, αν το παιδί μεγάλωνε
χωρίς να συναντήσει κάποιον να κα
πνίζει, δεν θα παρεπονείτο στην Κυ
βέρνηση αν τα περίπτερα δεν είχαν
τσιγάρα. Κατ’ αναλογίαν το μικρό παι
δί τρώει ό,τι του δώσεις. Αν μεγαλώσει
χωρίς αλατιέρα στο τραπέζι, με τη σω
στή διατροφή που είναι μεσογειακή,

και ενέργεια, χωρίς όμως, ικανοποιητι
κό αποτέλεσμα. Έτσι το πάγκρεας α
ντιδρά, εκκρίνοντας ακόμα περισσότε
ρη ινσουλίνη. Συχνά το βοηθάμε και ε
μείς με τα αντιδιαβητικά χάπια ή κά
νοντας ενέσεις ινσουλίνης, για να επι
τύχουμε το δύσκολο, την είσοδο της
γλυκόζης στο κύτταρο, για ενέργεια,
ζωή και κίνηση. Όμως, η ινσουλίνη
ευθύνεται για το έμφραγμα και το ε
γκεφαλικό, για τη διαλείπουσα χωλότητα στα πόδια. Το σάκχαρο δεν είναι
ο μόνος ένοχος.
Κατά κανόνα οι διαβητικοί είναι παχείς. Σε ποσοστό 80%, εάν χάσουν βά
ρος όλα λειτουργούν καλά. Πέφτει το
σάκχαρο και μαζί η ινσουλίνη. Το πρό
γευμα με άπαχο γάλα, μια άσπρη φρυ
γανιά κι ένα φρούτο, στις 11 π. μ. ακό
μη ένα φρούτο, στο γεύμα ψάρι 150 γρ.
βραστό ή ψητό συν τα λαχανικά μ’ έ
να κουτάλι του γλυκού μόνο λάδι και
δύο μικρές φέτες ψωμιού των 30 γρ.
είναι η καλύτερη διατροφή. Εάν για
δείπνο ο διαβητικός επαναλάβει το με
σημβρινό, και το απόγευμα έχει ακόμα
ένα φρούτο, τότε από την πρώτη κιό
λας ημέρα τα ευνοϊκά αποτελέσματα
αρχίζουν να φαίνονται στην εξέταση
αίματος.
Σε ποσοστό 40% οι διαβητικοί έ
χουν και αυξημένη πίεση, ενώ ο ένας
στους δύο πάσχει από υπερτριγλυκεριδαιμία. Κι εδώ η θεραπεία της παχυ-

με τη σωματική άσκηση και έλεγχο
του βάρους, τότε θα είμαστε εμείς οι
ρυθμιστές της καταστάσεως και ελάχι
στα τα γονίδια και η λεπτίνη.

Ασκπσεκ στποιΕπς
Ο παχύσαρκος που χάνει βάρος εί
ναι ευχαριστημένος από την εξέλιξη.
Τούτο απορρέει από το ότι (α) έχει επιβάλλον στο θέμα της τροφής και α
πόλυτο έλεγχο του εαυτού του, κάτι
που του δίνει ιδιαίτερη ικανοποίηση,
(β) αισθάνεται πιο γερός, (γ) είναι εμ
φανές ότι έχει καλύτερες συνήθειες
στο φαγητό του κι αυτή η συνειδητοποίηση τον ικανοποιεί, (δ) έχει κά
ποιον αέρα νίκης επί των επιθυμιών
της στιγμής για κάτι γευστικό, (ε) απο
λαμβάνει την εμφάνισή του.
Με αυτές τις ψυχολογικές ασκήσεις
αισθάνεται επαρκής, έχει πληρότητα
και διατηρεί την ψυχραιμία του. Στέ
κεται όπως πρέπει μακριά από την
κουζίνα και μελετά τις προσκλήσεις σε
δεξίωση ή δείπνο. Λογαριάζει από
πριν τις κινήσεις του και παίρνει έ
γκαιρα αποφάσεις, ώστε το βράδυ να
επιλέξει στον μπουφέ σοφά, ελέγχει
την ποσότητα, τρώει σωστά. Αλλά και
στο δείπνο με τις διερχόμενες πιατέλες
της οικοδέσποινας παίρνει πάντα το
λίγο και ορθό. Εάν τον πιάσει βουλιμί
α π.χ. με την εμφάνιση ενός γλυκού,

δοκιμάζει ένα μικρό - μικρό κομμάτι ή
παραιτείται εξαρχής και ζητάει συγ
γνώμη απερχόμενος για λίγο μακριά
από τα... Σόδομα.

Διαβήτης
Τετρακόσιες χιλιάδες 'Ελληνες πά
σχουν από σακχαρώδη διαβήτη και εξ
αυτών κάποιοι κάθε χρόνο εμφανίζο
νται στο γιατρό με αρτιριακή αθηροσκλήρυνση. Το εντυπωσιακό είναι ότι
εμείς θεραπεύουμε το σάκχαρο στο αί
μα, ενώ ο κίνδυνος για τις αρτηρίες εί
ναι η ινσουλίνη, όταν κυκλοφορεί σε
μεγάλες τιμές στις φλέβες μας. Η ιν
σουλίνη προσπαθεί να σπρώξει το
σάκχαρο (γλυκόζη) μέσα στο μυϊκό
κύτταρο για καύσεις του οργανισμού

Κατανάλω ση ε ν έ ρ γ ε ια ς σε σ υ ν θ ή κες σ ω μ α τική ς δ ρ α σ τηρ ιό τητα ς

θ ε ρ μ ίδ ε ς /λ ε π τό

Πολύ ελαφριά εργασία
Χαρτιά, φαγητό, σιδέρωμα, κατάκλιση, πλέξιμο, γράψιμο, δακτυλογράφηση

<2,5

Ε λαφριά εργασία
Ξυλουργική, καθάρισμα σπιτιού, μαγείρεμα, χορός, ψώνια, πίνγκ-πόνγκ, περπάτημα

2,5-4,9

Μ έτρια κοπιαστική εργασία
Ποδήλατο (9 l/2m την ώρα), κηπουρική γκολφ, τρίψιμο πατωμάτων, φτυάρισμα, τέννις

5-7,4

1

Β αριά εργασία
Μπάσκετμπωλ φηλντ χόκεϋ ποδόσφαιρο, κολύμπι (αργό κρόουλ)
Πολύ βαριά εργασία
Αγώνας ποδηλασίας, κόψιμο δέντρων, μαραθώνιος, σκι σε δύσκολη περιοχή, σκουώς

>10

Από το βιβλίο της Marion Nestle "Διατροφή στην Κλινική Πράξη". Επιστημονική επίβλεψη και σχόλια Νίκος Κατσιλάμπρος, Καθηγητής
Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών.
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ή στον ατμό για πρωτεΐνες
και μαγνήσιο: 2 μικρές μερί
δες την ημέρα, η κάθε μια ού
τε 90 γρ.

σαρκίας είναι το μυστικό για την αντι
μετώπιση των δύο αυτών καταστάσε
ων. Λένε ακόμη ότι στην Ελλάδα υ
πάρχουν και 250.000 άτομα με ενδιά
μεσες τιμές σακχάρου, ούτε φυσιολο
γικές, ούτε παθολογικές. Νηστικοί έ
χουν σάκχαρο κάτω από 120 και μετά
το φαγητό φτάνουν τα 180. Η θεραπεί
α της παχυσαρκίας εξουδετερώνει κι
αυτόν τον “προθάλαμο” του διαβήτη,
που είναι εξίσου επικίνδυνος για τις
αρτηρίες.

Υπέρταση
Η αυξημένη πίεση ή υπέρταση, δη
λαδή, αποτελεί σημαντικό κοινωνικό
πρόβλημα. Στις ηλικίες των 60 ετών
και άνω, ένας στους δύο πάσχει από υ
πέρταση. Σημαντικός αριθμός άνω του
30% των υπερτασικών ασθενών έχουν
και κάποιο βαθμό παχυσαρκίας, ενώ η
υπερχοληστερολαιμία είναι επίσης
πρόβλημα, σε ποσοστό 40%. Η αυξη
μένη πίεση αποτελεί τον μεγαλύτερο
παράγοντα κινδύνου για εκδήλωση ε
γκεφαλικών επεισοδίων, ευθύνεται ε
πίσης για τα καρδιακά επεισόδια στε
φανιαίας νόσου και καρδιακής ανε
πάρκειας. Το αλάτι παίζει σημαντικό
ρόλο σε πολλούς υπερτασικούς και η
ημερήσια λήψη του δεν πρέπει να υ
περβαίνει τα 5 γρ. Αυτό υποδηλεί κα
τάργηση της αλατιέρας στο τραπέζι
και αποφυγή προσθήκης άλατος στο
μαγείρεμα, δεδομένου ότι και το “ελα
φρύ” χέρι της νοικοκυράς, με λίγο έ
στω αλάτισμα, αυξάνει την ημερήσια
λήψη στα 7 ή 8 γρ. Πάντως, εάν ρυθ
μίζεται η πίεση με την ελάττωση του

σωματικού βάρους, μπορεί να γίνει
χρήση και του μαγειρικού άλατος. Ε
πίσης, το πρόβλημα της κάποιας νο
στιμιάς, αντιπαρέρχεται με διουρητικό
φάρμακο, που αποβάλλει αλάτι, όμως
τότε είναι ανεδαφικό ο υπερτασικός να
ζητάει να τρώει και αλάτι.
Σ ’ όσους ανήκουν στην κατηγορία
Β ’, των 2.000 θερμίδων, είναι άφθονες
οι μερίδες της ημέρας. Τρώνε πάντα
σε καλοστρωμένο τραπέζι, με το γαρύ
φαλλο στη μέση, απαραιτήτως πρωί,
μεσημέρι και βράδυ με τη συνοδεία ε
λαφρός ή κλασικής μουσικής, χωρίς
τηλεόραση. Σε πρόγευμα, γεύμα και
δείπνο μπορούν να απολαύσουν τα α
γαθά της γης.
α) Δημητριακά - όσπρια: 7 - 8 με
ρίδες για πολλή ενέργεια και ίνες, συν
τις πρωτεΐνες. Η κάθε μερίδα είναι πε
ρίπου 100 - 130 θερμίδες και αποτελείται από μια φέτα ψωμί, μισό φλι
τζάνι του τσαγιού ρύζι ή ζυμαρικό μα
γειρεμένο ή χυλό από σιτάρι, κριθάρι,
καλαμπόκι κ.α., ή εκείνα τα εισαγόμενα flakes που προέρχονται περίπου α
πό την ίδια πηγή.
β) Γαλακτερά άπαχα: 2 - 3 μερίδες
για πρωτεΐνες και ασβέστιο. Εδώ η με
ρίδα αποτελείται από ένα φλιτζάνι γά
λα, ένα κεσέ γιαούρτι 230 γρ. με 92
θερμίδες ή με 140 αν έχει 2% λιπαρά ή
40 γρ. τυρί μυζήθρα με 35 θερμίδες, ε
νώ τα 40 γρ. της φέτας έχουν 100 θερ
μίδες.
γ) Κρέας άπαχο, κοτόπουλο χωρίς
πέτσα, ψάρι: πάντα βραστό ή ψητό

Αστυνομική Επιθεώρηση - Μάρτιος/Απρίλιος 2001

δ) Λαχανικά για κάλιο,
μαγνήσιο και ίνες: Εδώ οι
μερίδα είναι μισό φλιτζάνι
καρότα, μπρόκολο, σπανάκι,
μπιζέλια ή και πατάτες, όλα
μαγειρεμένα. Μπορεί να εί
ναι και φρέσκα για λήψη βι
ταμινών π.χ. ένα φλιτζάνι λά
χανο, σέλινο ή και σπανάκι.
Επίσης η μερίδα μπορεί να
είναι χορτόζουμο, ένα ποτήρι
150 γρ.
ε) Λιπαρά: 2 - 3 μερίδες την ημέρα
και η δόση είναι ένα κουτάλι του γλυ
κού λάδι της ελιάς, μαργαρίνη ή και
μαγιονέζα για το κυρίως πιάτο ή τα λα
χανικά.
στ) Φρούτα: 4 - 5 μερίδες για κά
λιο, μαγνήσιο και ίνες: η μερίδα είναι
η μονάδα σε πορτοκάλι, μανταρίνι,
μήλο, αχλάδι, ροδάκινο, μπανάνα, όλα
βέβαια σε μέτριο μέγεθος ή μισό φλι
τζάνι σταφύλι ρώγες, κεράσια, πεπόνι,
ανανάς, ξερά φρούτα (δαμάσκηνα
κ.α.) ή ένα ποτήρι χυμός φρούτου.
ζ) Αμύγδαλα, καρύδια και άλλοι
ξηροί καρποί για ενέργεια, κάλιο,
μαγνήσιο, ίνες και πρωτεΐνες: 4 - 5
μερίδες την εβδομάδα. Εδώ η δόση εί
ναι περίπου 40 γρ. ας πούμε περίπου
20 - 25 αμύγδαλα.
η) Ζαχαρούχα: την εβδομάδα 12 14 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη ή
μαρμελάδα ή και το αντίστοιχο σε κά
ποια καραμέλα ή τη μερίδα του φρού
του σε μορφή κομπόστας.
Είναι ευνόητο ότι αυτές οι πολλές
μερίδες, εκτός από τα ζαχαρούχα, ανα
λογίας ελαττώνονται προς την κατηγο
ρία των 1.600 θερμίδων ή αυξάνονται
στις κατηγορίες των 3.000 θερμίδων
και βέβαια στους εκτός συναγωνισμού
(βλέπε πίνακες).
□

‘ Αναδημοσίευση από το περιοδικό
“Πεμπτουσία ", Απρίλιος 2000.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑ.ΑΣ.
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

ΕΙΔΗ

Φ ΡΟ ΥΖΑΚΗΣ
Κ. ΟΥΡΑΝΗ 4, (Π άροδος Μεσογείων - Πεντάγωνο)
(έναντι Νοσοκομείου Σωτηρία. Σταθμός Metro ‘Εθνική Άμυνα”)
Τηλ.: 6722.226, Fax: 6722.228

το ιδιωτικά αυτοκίνητα
του προσωπικού πις
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Για περισσότερες πληροφορίες
θα απευθύνεστε στον πρώην συνάδελφό σας
κ. ΑΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
στα τηλ. 6397 150 · 6014 037
οικ. 60 10 199
κιν. 0944 454983 fax: 6016 459

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΚΡΙΣΕΙΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
• Υπό την προεδρία του
Αρχηγού της Ελληνικής Α
στυνομίας Αντιστράτηγου κ.
Ιωάννη Γεωργακόπουλου και
τη συμμετοχή δύο Αντιστρά
τηγων του Στρατού Ξηράς συ
νήλθε το Συμβούλιο Κρίσεων
της Ελληνικής Αστυνομίας
και έκρινε τους τρεις Αντι
στράτηγους του Σώματος ως
ακολούθως:
Έκρινε διατηρητέο τον έ
ως τώρα Προϊστάμενο του Ε
πιτελείου Αρχηγείου Ελληνι
κής Αστυνομίας κ. Αλέξαν
δρο Ζουμπούλη ο οποίος κα
τέλαβε τη θέση του Υπαρχηγού του Σώματος.
Αποστρατεύθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη
σταδιοδρομία τους οι Αντι
στράτηγοι Γεώργιος Πλάκας
και Κωνσταντίνος Οικονό
μου, στους οποίους απονεμήΟηκε ο τίτλος του Επιτίμου
της θέσης που κατείχαν πριν
την αποστρατεία τους.
Υπό την προεδρεία του
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγου Ιωάν
νης Γεωργακόπουλου και τη
συμμετοχή του Υπαρχηγού Α
ντιστράτηγου
Αλέξανδρου
Ζουμπούλη και ενός Αντιστρά
τηγου του Στρατού Ξηράς, συ
νήλθε το Ανώτατο Συμβούλιο
Κρίσεων και έκρινε τους Υπο
στράτηγους του Σώματος ως
ακολούθως:
Στο βαθμό του Αντιστρά
τηγου προάγονται ο Παύλος
Ρούμπης και ο Φώτιος Βλά
χος·
Οι νέοι Αντιστράτηγοι το
ποθετήθηκαν με απόφαση
του Αρχηγού, ο μεν Παύλος
Ρούμπης ως Γενικός Επιθεω
ρητής Αστυνομίας, ο Λε Φώ
τιος Βλάχος ως Προϊστάμε
νος του Επιτελείου του Αρ
χηγείου.
Κρίνονται ως ευδοκίμως
τερματίσαντες τη σταδιοδρο
μία τους οι: Σταύρος Ρού
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μπος, Παναγιώτης Καλοφωλιάς, Ηλίας Παπαευθυμίου,
Ιωάννης Παπαϊωάννου και Νι
κόλαος Ζαπαρτίδης οι οποίοι
προάγονται στο βαθμό του Α
ντιστράτηγου εκτός οργανικών
θέσεων και αποστρατεύονται
μετά από τριάντα ημέρες.
• Υπό την προεδρεία του
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγου κ. Ιω
άννη Γεωργακόπουλου και τη
συμμετοχή του Υπαρχηγού
του Σώματος Αντιστράτηγου
κ. Αλεξάνδρου Ζουμπούλη και
του Γενικού Επιθεωρητή Α
στυνομίας Αντιστράτηγου κ.
Παύλου Ρούμπη, συνήλθε το
Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων
προκειμένου να κρίνει τους
Ταξιάρχους.
Στο βαθμό του Υποστρά
τηγου προήχθησαν οι: Χαρά
λαμπος Χριστοφαρεϊζης, Αθα
νάσιος Παπαβασιλείου, Νικό
λαος Τασιόπουλος, Νικηφό
ρος Τζατζάκης, Βασίλειος
Κωνσταντινίδης, Βασίλειος
Τασιόπουλος, Θεόδωρος Κουφογιάννης και Χρήστος Κολιάκης.
Προάγονται στο βαθμό του
Υποστράτηγου εκτός οργανι
κών θέσεων και αποστρατεύο
νται μετά από τριάντα ημέρες
οι: Κωνσταντίνος Καλαμπαλίκης, Σπυρίδων Δράκος, Βασί
λειος Παπανίκος, Σπυρίδων
Τουντόπσυλος, Δημήτριος Παλαφούτης. Κωνσταντίνος Πάλλας, Ίκαρος Γιακοβής, Δημήτριος Οργανόπουλος, Πανα
γιώτης Ανδριανόπουλος, Ιωάν
νης Κοντός. Δημήτριος Χρονόπουλος, Ανδρέας Αθανασί
ου, Νικόλαος Τσώνης, Κων
σταντίνος Μακρίδης, Ευάγγε
λος Ρούσσας, Παναγιώτης
Δρυμώνης. Ιωάννης Σκλάβος,
Νικόλαος Λουκάς, Χρήστος
Σέλκος, Αντώνιος Πιέρρος, Ιω
ακείμ Δουλδέρης, Γεώργιος
Κωστήρης (υγειονομικός) και
Αναστάσιος Αριστοτέλους (υ
γειονομικός).
• Υπό την προεδρεία του
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ
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νομίας Αντιστράτηγου κ. Ιω
άννη Γεωργακόπουλου και τη
συμμετοχή του Υπαρχηγού
του Σώματος Αντιστράτηγου
κ. Αλεξάνδρου Ζουμπούλη και
του Γενικού Επιθεωρητή Α
στυνομίας Αντιστράτηγου κ.
Παύλου Ρούμπη, συνήλθε το
Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων
προκειμένου να κρίνει τους Α
στυνομικούς Διευθυντές.
Στο βαθμό του Ταξιάρχου
προήχθησαν οι: Οδυσσέας
Κουτσοποδιώτης, Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, Στυλιανός
Σύρρος, Ευστράτιος Κυριακάκης, Ανέστης Λαλίνης, Γεώρ
γιος Καραβιώτης, Γ εώργιος
Κόκκινης, Κωνσταντίνος Τζέκης, Κωνσταντίνος Ζωγράφος,
Γεώργιος Μηλιαράς, Σταμάτιος Σταματίου, Ιωάννης Λουϊζος, Νικόλαος Τσιράκης, Αθα
νάσιος Γκοτσόπουλος, Γεώρ
γιος Ανδραβίζος, Θεόδωρος
Ρέγκλης, Φώτιος Μπουραντάς,
Ιωάννης Μαρνάς, Αχιλλέας
Λάγιος, Πρόδρομος Καρράς,
Αντώνιος Μπαγιαρτάκης, Γε
ώργιος Μπινιέρης, Νικόλαος
Τ ριανταφύλλου,
Γ εώργιος
Μητρόπουλος, Δημήτριος Ίντος, Αχιλλέας Μανιφάβας,
Νικόλαος Στρατάκης, Νικόλα
ος Τσούκαλης, Νικόλαος Λάππας και οι Στέργιος Γιουτίκας
και Δανάη Κουλάκου - Βαζαίου του Υγειονομικού.
Προάγονται στο βαθμό του
Ταξιάρχου εκτός οργανικών
θέσεων και αποστρατεύονται
μετά από τριάντα ημέρες οι:
Πέτρος Παρασκευόπουλος, Α
θανάσιος Λαψάνας, Αθανά
σιος Παπαδόπουλος, Θεολό
γος Πλαστράκης, Σπυρίδων
Σιδέρης, Γεώργιος Χριστοφαρεϊζης, Αριστείδης Αναγνωστόπουλος, Ηλίας Γεωργιλές,
Τηλέμαχος Κωστάκης, Εμμα
νουήλ Κυριτσάκης, Θεόδωρος
Αποστόλου, Παναγιώτης Ζέππος, Δημήτριος Κελέσης, Φί
λιππος Καραγκιοζίδης, Δημο
σθένης Βενέσης, Φώτιος Γιαννακόπουλος, Δημήτριος Παπαγεωργίου, Ιωάννης Γιαννόπουλος, Βασίλειος Ναζλής, Δημήτριος Δεγερμετζόγλου, Βασί

λειος Χατζή μαργαρίτης, Ευτύ
χιος Τζεμανάκης, Δημήτριος
Καραβίδας, Γεώργιος Μηλάκης, Αντώνιος Κουτσελίνης,
Δημήτριος Δεμερτζής, Νικό
λαος Ντιούδης, Λάμπρος Δή
μος, Γ εώργιος Μελαμπιανάκης, Γεώργιος Σταθόπουλος,
Ναπολέων Κατσούλης, Γεώρ
γιος Φωτεινός, Αλέξανδρος
Ουζουνίδης,
Αναστάσιος
Σκρεπέτος, Δήμος Βάίτσης (υ
πηρεσία γραφείου), Ιωάννης
Σέρρας, Κωνσταντίνος Παπακώστας, Καλλίνικος Μωυσιάδης, Χριστόδουλος Χαραλαμπίδης, Κωνσταντίνος Τζαλακώστας, Χρήστος Τσακάλης,
Κωνσταντίνος Αντιβάσης, Βα
σίλειος Βλάχος, Χρήστος Παπαγρηγορίου, Ιωσήφ Λεμπιδάκης, Δημήτριος Δρόσος, Κων
σταντίνος Σταυρινός, Αντώ
νιος Μαμάκος, Δημήτριος Δί
καιος, Κωνσταντίνος Μανιφά
βας, Διαμαντής Χαλιάσος,
Χρήστος Γέρου, Κωνσταντί
νος Τσίτσουλας, Γ εώργιος
Πλαγιαννάκος,
Δημήτριος
Ρούμπος, Βασίλειος Θάνος,
Βασίλειος Φλώρος, Νικόλαος
Κοσκερίδης, Κωνσταντίνος
Ματζούκας, Νικόλοας Κανα
τάς, Γρηγόριος Νικητόπουλος,
Χρήστος Ασπρούδης, Γεώρ
γιος Πάσσιος, Αλέξανδρος Γεωργατσώνας, Δημήτριος Γεωργόπουλος, Αντώνιος Μπελσεμεδάκης, Σωτήριος Στύλιος,
Αθανάσιος Καρυδάκος, Αργυρόπουλος Αργυρόπουλος, Ιω
άννης Καπράλος και Κωνστα
ντίνος Παπαδόπουλος.
Προάγονται στο βαθμό του
Ταξιάρχου εκτός οργανικών
θέσεων και αποστρατεύονται
μετά από τριάντα ημέρες ως
ευδοκίμως τερματίσαντες τη
σταδιοδρομία τους λόγω συ
μπλήρωσης 35ετούς πραγματι
κής και συντάξιμης υπηρεσίας
οι: Φώτιος Ρεβελής, Νικόλαος
Λάγιος, Δημήτριος Κοκκαλάς,
Αθανάσιος Καραμπούλης και
Γεώργιος Γιουβρής.
• Υπό την προεδρεία του
Προϊσταμένου του Επιτελείου
του Αρχηγείου και τη συμμε-

τοχή τεσσάρων Υποστρατή
γων συνήλθε το Ανώτερο Συμ
βούλιο Κρίσεων και έκρινε
τους Αστυν. Υποδιευθυντές.
Στο βαθμό του Αστυν.
Διευθυντή για την πλήρωση
κενών οργανικών θέσεων
προήχθησαν οι: Αθανάσιος
Μάκρας, Αντώνιος Σκουμπόπουλος, Γεώργιος Κόντζογλου, Κωνσταντίνος Γιαννούλης, Σπυρίδων Κόρκος, Αντώ
νιος Κατσάς, Ευάγγελος Πύ
λης, Γεώργιος Σιατήρας, Εμ
μανουήλ Διαβαδιανάκη, Λεω
νίδας Θεοχάρης, Αριστείδης
Κυριακούδης, Δημήτριος Καραλής, Στυλιανός Τσούφης,
Γεώργιος Καριοφυλλίδης, Γε
ώργιος Σκλαβούνος, Δημήτριος Κάλλιας, Δημήτριος
Μουρκογιάννης,
Ευθύμιος
Σχοινάς, Κωνσταντίνος Βλαχάβας, Ευάγγελος Κυλάφας,
Σοφοκλής Γώγος, Βασίλειος
Τραούσης, Αναστάσιος Κατσαρός, Αλέξανδρος Λιακόπουλος, Παναγιώτης Γόγουλος, Γεώργιος Αρμύρος, Δημήτριος Τσατσαρώνης, Γρηγόριος Μούκας, Ανδρέας Ρήγας,
Άγγελος Τασιάς, Αθανάσιος
Βασιλάρας, Ηλίας Σαββάκης,
Παναγιώτης Ανδρικόπουλος,
Πρόδρομος Ιωσηφίδης, Δημήτριος Λαβδής, Ανδρέας Μίχας,
Δημοσθένης Βασιλκαρίδης,
Ιωάννης Τσιρώνης, Δημήτριος
Πεταχτής, Μενέλαος Παναγιωτουνάκος, Φώτιος Ρήγας,
Γεώργιος Καραγκούνης, Κων
σταντίνος Μπαλατσός, Ιωάν
νης Ρίτσος, Ανέστης Πετρακόπουλος, Νικόλαος Ασημακόπουλος, Νικόλαος Λουλούδας,
Κωνσταντίνος Μαρατσόλας,
Δημήτριος Κουσαξίδης, Ιωάν
νης Μόσχοβος, Κωνσταντίνος
Τσιάμης, Γεώργιος Καββαθάς,
Δημήτριος Σακκάς, Κωνστα
ντίνος Γκαζίνος, Πέτρος Παπαγεωργίου, Δημήτριος Καρράς, Στέφανος Δημόπουλος,
Δημήτριος Ντάσκας, Πανα
γιώτης Μπαμπίλης, Βασίλειος
Ολπασαλής, Νικόλαος Ζωγρά
φος, Μιχαήλ Τσικρίκης, Δημήτριος Κτενάς, Ιάκωβος Θεοδώ
ρου, Νικηφόρος Πλακουτσής,

Περικλής Πασχαλίδης, Ιωάν
νης Ξενάκης, Σωτήριος Καραλής, Γεώργιος Αθανασόπουλος, Ιωάννης Μεγάλος, Κων
σταντίνος Βορνιωτάκης, Ευ
στάθιος Λάππας, Αργύριος
Νέζης, Κωνσταντίνος Κολοκυθάς, Πέτρος Καλκούνος, Θω
μάς Γιαννούλης, Ιωάννης Παπαχρήστος, Χριστίνα Ζέρβα,
Γ εώργιος Καββαδίας, Ανάργυ
ρος Ζάννος, Ευδοκία Κωνσταντάκου, Επαμεινώνδας Κο
ντούλης, Γρηγόριος Αναγνώ
στου, Νικόλαος Δαβίλλας,
Γρηγόριος Ντούσκας, Ιωάννης
Δόσης, Παναγιώτης Γιαννούλας, Στέφανος Σκότης, Πανα
γιώτης Αδαμίδης, Γ εώργιος
Τζάλλας, Χαράλαμπος Τσοπακίδης, Γεώργιος Κουτσονικολής, Χρήστος Ιορδανίδης,
Χρήστος Γεωργίου, Χρήστος
Στεφάνου, Νικόλαος Γεωργί
ου, Αντώνιος Καραβασίλης και
Ιωάννης Τετράδης.
Κατ’ αρχαιότητα προάγονται οι: Μιχαήλ Σπυριδάκης,
Δημήτριος Μάντης, Κωνστα
ντίνος Γρύλλιας, Νικόλαος
Γουίδας, Σπυρίδων Μεγάλος,
Ευριπίδης Πλακιάς και Βασί
λειος Ντίνας.
Προάγονται στο βαθμό του
Αστυν. Διευθυντή εκτός ορ
γανικών θέσεων ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας λόγω
συμπληρώσεως
35ετούς
πραγματικής και συντάξιμης
υπηρεσίας και καταλήψεώς
τους από το όριο ηλικίας στο
βαθμό τους οι: Γεώργιος Σταματίου, Παναγιώτης Γεωργόπουλος, Σωτήριος Πελώνης,
Γεώργιος Γκότσης, Χρήστος
Μαντζούκης, Νικόλαος Σιάτος, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Αθανάσιος Αντωνόπουλος, Κυριαζής Σκλαβού
νος, Πασχάλης Κήττας, Γεώργιος Βάνδουλας, Γ εώργιος
Κάρλος, Ελευθέριος Ψυχογιός
και Νικόλαος Βώβος.
Τίθενται σε αυτεπάγγελτη
αποστρατεία με το βαθμό που
κατέχουν επειδή κρίθηκαν ως
παραμένοντες στον ίδιο βαθ
μό οι Αστυν. Υποδιευθυντές:
Παντελής Κέκερης και Γεώρ

γιος Καραγιαννίδης.
• Υπό την προεδρεία του
Προϊσταμένου του Επιτελείου
του Αρχηγείου και τη συμμε
τοχή τεσσάρων Υποστρατή
γων συνήλθε το Ανώτερο Συμ
βούλιο Κρίσεων και έκρινε
τους Αστυνόμους Α \ Προή
χθησαν στο βαθμό του Α
στυν. Υποδιευθυντή για την
πλήρωση κενών οργανικών
οι : Χρίστος Νικολόπουλος,
Κωνσταντίνος Κοντοδήμος,
Αθανάσιος Παλαιοπάνος, Αρι
στοτέλης Καρατζάς, Ελευθέ
ριος Οικονόμου, Νικόλαος
Μαρκόπουλος,
Δημήτριος
Γιαννελάκης, Ανδρέας Κουτρουμάνης, Δημήτριος Γιαταγάνης, Αλέξιος Αδαμόπουλος,
Βασίλειος Μωϋσής, Βασίλειος
Κυσανδράκης, Ιωάννης Λαμπρόπουλος, Νικόλαος Κάλ
λιας, Ευάγγελος Δημητρουλάκος, Γεώργιος Τσάκλας, Φώ
τιος Πουλής, Ιωάννης Μαγκαφάς, Βασίλειος Γεωργόπουλος
Ιωάννης Ζερβουδάκης, Αθα
νάσιος Χαράμογλου, Κωνστα
ντίνος Ντάρζανος, Μιχαήλ Νι
κήτας, Χρήστος Κοντολάτης,
Βασίλειος Γκαλογιάννης, Ιω
άννης Χριστόπουλος, Αναστά
σιος Παπαργύρης, Αριστείδης
Θεοδωρόπουλος, Χαράλαμπος
Κάλλιας, Γεώργιος Μακρής,
Γ ρηγόριος Βωβός, Γεώργιος
Δημητρακόπουλος, Νικόλαος
Γουρνιάς, Ιωάννης Κορδονούρης, Ιωάννης Ραχωβίτσας,
Κωνσταντίνος Ναστούλης, Α
ναστάσιος Πλατάκος, Πανα
γιώτης Καπόγλης, Σπυρίδων
Κουνάβης, Σταύρος Μηλάκης,
Παναγιώτης Μαμούτος, Πανα
γιώτης Χριστοφιλάκης, Ευ
στάθιος Μπαμπουκλής, Λά
μπρος Πατήλας, Ιωάννης Κουτσαντώνης, Ιωάννης Αποστολόπουλος, Αθανάσιος Τσιούμας, Αντώνιος Χρυσικός, Δημήτριος Τζιόλας, Παναγιώτης
Καραβιώτης, Χρήστος Κωτσιαρίνης, Γεώργιος Αρβανί
της, Χαράλαμπος Κουτουλογένης, Αναστάσιος Καλδέρης,
Κωνσταντίνος Τσιλιβής, Δημήτριος Μαυρούλης, Χρήστος

Σαπουνάς, Ανδρέας Χρυσικός,
Θεόδωρος Μπίζπος, Κωνστα
ντίνος Κοροβέσης, Κωνστα
ντίνος Λιάκος, Μιχαήλ Λεουνάκης, Θεμιστοκλής Σύρμαλης, Αναστάσιος Νέζης, Μιχα
ήλ Χλουβεράκης, Ιωάννης Κοτρώτσος, Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Δημήτριος Πατσούρης, Νικόλαος Κούγιας, Χαρά
λαμπος Ζαβερδινός, Δημήτριος Δρίβας, Ηλίας Χριστόπουλος, Ευάγγελος Νάκος,
Σωτήριος Σμπήλιας, Κωνστα
ντίνος Σπυρόπουλος, Αντώνιος
Λενακάκης, Παναγιώτης Παναγόπουλος, Χρήστος Λούκερης, Αθανάσιος Νταούλας, Γε
ώργιος Πούλαρης, Νικόλαος
Παπαγιαννόπουλος, Κωνστα
ντίνος Κασαπάκης, Γεώργιος
Μπελιμπασάκης,
Γ εώργιος
Γαλιάτσος, Χρήστος Πάνος,
Γεώργιος Καμαρινόπουλος,
Μιχαήλ Τζοβάρας, Ανδρέας
Θεοχάρης, Νικόλαος Πάντουλας, Ιωάννης Γιαννακάκης,
Βασίλειος Κωνσταντόπουλος,
Δημήτριος Σταμάτης, Ηλίας
Αρβυθάς, Νικόλαος Παππάς,
Βασίλειος Κρομμύδας, Νικό
λαος Σερέτης, Αναστάσιος Τασιγιώργος, Βασίλειος Γάτσας,
Ανδρέας Κατσαρός, Γεώργιος
Μπαλτογιάννης, Στυλιανός
Φώτης, Κωνσταντίνος Βουτσίδης, Αναστάσιος Παππάς, Θε
όδωρος Τσόπελας, Ιωάννης
Καραπανάγος,
Αναστάσιος
Λάμπρου, Βασίλειος Τσαγκά
ρης, Θωμάς Τσιαντάκος, Αν
δρέας Σγουρός, Δημήτριος
Παπανικολάου, Κωνσταντίνος
Κουμάντος, Μιχαήλ Σεφερίδης, Ηλίας Αναγνωστόπουλος,
Δημήτριος Λερογιάννης, Παρασκευάς Σιδηρόπουλος, Από
στολος Κρικέλας, Ταξιάρχης
Μπορότης, Ανδρέας Χρυσανθακόπουλος, Ευάγγελος Γιώτης, Παναγιώτης Πετρόπουλος, Γ εώργιος Ζαχαριάδης, Α
θανάσιος Σεροπώνης και Στυ
λιανός Κουρής.
Προάγονται στο βαθμό του
Αστυν. Υποδιευθυντή εκτός
οργανικών θέσεων ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας,
λόγω συμπληρώσεως 35ετούς
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
πραγματικής και συντάξιμης
υπηρεσίας στο Σώμα ή καταλήψεώς τους από το όριο ηλι
κίας στο βαθμό τους οι Αστυ
νόμοι Α’: Δημήτριος Γκανασούλης, Εμμανουήλ Χρυσουλάκης, Στέφανος Τσαουσίδης,
Ευάγγελος Καρδιασμένος, Μι
χαήλ Ντοκομές, Κωνσταντίνος
Δρακόπουλος, Κωνσταντίνος
Καρλής.
Προάγεται στο βαθμό του
Αστυν. Υποδιευθυντή εκτός
οργανικών θέσεων ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας λό
γω σωματικής ανικανότητας ο
Αστυνόμος Α’ Απόστολος Κόνιαρης.
Τίθεται σε αυτεπάγγελτη α
ποστρατεία ο Αστυνόμος Α’
Αθανάσιος Ευαγγέλου.
Τίθεται σε αυτεπάγγελτη α
ποστρατεία λόγω συμπλήρω
σης πραγματικής και συντάξι
μης υπηρεσίας στο Σώμα ο Α
στυνόμος Α’ Νικόλαος Κλεισαρχάκης.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
• Με απόφαση του Αρχη
γού του Σώματος μετακινού
νται - τοποθετούνται οι κα
τωτέρω Ταξίαρχοι:
Οδυσσέας Δελλής στη Γεν.
Αστυν. Δ/νση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως Γεν. Αστυν.
Δ/ντής, Παναγιώτης Βιολιντζής από την Α.Δ. Κοζάνης
στη Γεν. Αστυν. Δ/νση Περι
φέρειας Δυτ. Μακεδονίας ως
Γεν. Αστυν. Δ/ντής, Αντώνιος
Παυλίδης στην Υπηρεσία Α
σφάλειας του Προέδρου της
Δημοκρατίας ως Διευθυντής,
Νικόλαος Κρινής στη Γεν. Α
στυν. Δ/νση Περιφέρειας Ν.
Αιγαίου ως Γεν. Αστυν.
Δ/ντής, Φώτιος Λιανός στη
Δ/νση Αστυνόμευσης Αερολι
μένα ως Δ/ντής, Γεώργιος Αγγελάκος στη Δ/νση Ασφάλειας
Αττικής ως Δ/ντής, Γεώργιος
Κανέλλος στη Δ/νση Οικονο
μικών του Αρχηγείου ως
Δ/ντής, Κωνσταντίνος Στεφά
νής στη Δ/νση Αστυν. Πειραιά
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ως Δ/ντής, Βασίλειος Παπακώστας από τη Γ.Α.Δ.Α. στη
Γεν. Αστυν. Δ/νση Περιφέ
ρειας Β. Αιγαίου ως Γεν. Α
στυν. Δ/ντής, Διονύσιος Κουτσομπίνας στη Δ/νση Αστυν.
Δ. Αττικής ως Δ/ντής, Αναστά
σιος Δημοσχάκης από τη Γεν.
Αστυν. Δ/νση Περιφέρειας
Στερεάς
Αλλάδας
στη
Γ.Α.Δ.Α. ως Βοηθός Γεν. Α
στυν. Δ/ντή, Οδυσσέας Κουτσοποδιώτης από τη Δ/νση
Τροχαίας Αττικής στη Γεν. Α
στυν. Δ/νση Περιφέρειας Στε
ρεάς Ελλάδας ως Γεν. Δ/ντής,
Γεώργιος Αναγνωστόπουλος
από τη Δ/νση Εκπαίδευσης του
Αρχηγείου στην Αστυνομική
Ακαδημία ως Διευθυντής, Στυ
λιανός Σύρρος στη Δ/νση Α
ντιμετώπισης Ειδικών Εγκλη
μάτων Βίας ως Δ/ντής, Ευ
στράτιος Κυριακάκης από την
Υποδ/νση Εγκληματολογικών
Ερευνών Β. Ελλάδας στη
Δ/νση Εγκληματολογικών Ε
ρευνών του Αρχηγείου ως
Δ/ντής, Ανέστης Λαλίνης από
την Α.Δ. Καβάλας στη Γ εν. Α
στυν. Δ/νση Περιφέρειας Α.
Μακεδονίας και Θράκης ως
Γεν. Αστυν. Δ/ντής, Γεώργιος
Καραβιώτης από την Α.Δ. Λασιθίου στην Α.Δ. Χανίων ως
Διευθυντής, Γεώργιος Κόκκι
νης από την Α.Δ. Ροδόπης στη
Δ/νση Ασφάλειας Θεσσαλονί
κης ως Δ/ντής, Κωνσταντίνος
Τζέκης από την Α.Δ. Φλώρι
νας στη Δ/νση Τροχαίας Αττι
κής ως Δ/ντής, Κωνσταντίνος
Ζωγράφος από την Α.Δ. Πέλ
λας στην Α.Δ. Κιλκίς ως
Δ/ντής, Γεώργιος Μηλιαράς
στην Α.Δ. Ηρακλείου ως
Δ/ντής, Σταμάτης Σταματίου
στην Α.Δ. Λάρισας ως Δ/ντής,
Ιωάννης Λουϊζος από την Α.Δ.
Πιερίας στη Δ/νση Αστυν. Επι
χειρήσεων Θεσσαλονίκης ως
Δ/ντής, Νικόλαος Τσιράκης α
πό την Υποδ/νση Δίωξης Οί
κον. Εγκλημάτων Αρχαιοκα
πηλίας και Ηθών της Δ/νσης
Ασφάλειας Αττικής στη Δ/νση
Αστυν. Αθηνών ως Δ/ντής, Α
θανάσιος Γκοτσόπουλος στην
Α.Δ. Μεσσηνίας ως Δ/ντής,
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Γεώργιος Ανδραβίζος από τη
Δ/νση Ασφάλειας Θεσσαλονί
κης στην Α.Δ. Ημαθίας ως
Δ/ντής, Θεόδωρος Ρεγκλής
στην Α.Δ. Ακαρνανίας ως
Δ/ντής, Φώτιος Μπουραντάς
από την Α.Δ. Πρέβεζας στην
Α.Δ. Αχαΐας ως Δ/ντής Ιωάν
νης Μαρνάς, στη Δ/νση Τρο
χαίας
Θεσσαλονίκης
ως
Δ/ντής, Αχιλλέας Λάγιος στη
Δ/νση Οργάνωσης νομοθεσίας
του Αρχηγείου ως Δ/ντής,
Πρόδρομος Καρράς στη Δ/νση
Αστυν. Θεσσαλονίκης ως
Δ/ντής, Αντώνιος Μπαγιαρτάκης από το Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου
στη Σχολή Αστυφυλάκων ως
Δ/ντής, Γ εώργιος Μπινιέρης α
πό την Α.Δ. Ιωαννίνων στη
Γεν. Αστυν. Δ/νση Περιφέ
ρειας Ηπείρου ως Γ εν. Αστυν.
Δ/ντής, Νικόλαος Τριανταφύλλου από τη Δ/νση Γεν. Αστυ
νόμευσης του Αρχηγείου στη
Δ/νση Προσωπικού του Αρχη
γείου ως Δ/ντής, Γεώργιος
Μητρόπουλος από την Υ
ποδ/νση
Αλλοδαπών της
Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής
στη Δ/νση Αλλοδαπών του
Αρχηγείου ως Δ/ντής, Δημήτριος Ίντος στην Α.Δ. Σερρών
ως Δ/ντής Αχιλλέας Μανιφάβας από τη Δ/νση Αστυνόμευ
σης Αερολιμένα Αθηνών στη
Δ/νση Αστυνομίας ΝΑ Αττι
κής ως Δ/ντής, Νικόλαος
Στρατάκης από τη Δ/νση Α
στυν. Α. Αττικής στη Δ/νση Α
στυν. ΒΑ Αττικής ως Δ/ντής,
Νικόλαος Τσούκαλης στην Υ
πηρεσία Ασφάλειας της Βου
λής των Ελλήνων ως Δ/ντής,
Νικόλαος Λάππας από την Υ
ποδ/νση Τροχαίας Αθηνών
στην Α.Δ. Κορινθίας ως
Δ/ντής, Στέργιος Γιουτίκας στο
Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονί
κης ως Δ/ντής και Δανάη Κου
λάκου - Βαζαίου στη Δ/νση Υ
γειονομικού του Αρχηγείου.
• Με απόφαση του Ανωτέρου Συμβουλίου Μεταθέσεων
τοποθετούνται - μετατίθε
νται - μετακινούνται οι κα
τωτέρω Αστυνομικοί Διευ
θυντές: Κωνσταντίνος Αγγε-

λάκης από την Γ.Α.Δ. Αττικής
στην Α.Δ. Φωκίδας ως Δ/ντής,
Παναγιώτης Αδαμίδης στη
Δ/νση Ασφάλειας Θεσσαλονί
κης, Γ εώργιος Αθανασόπουλος στην Α.Δ. Κορινθίας ως
Υποδ/ντής, Γρηγόριος Ανα
γνώστου στην Υπηρεσία Α
σφάλειας Προέδρου Δημοκρα
τίας, Παναγιώτης Ανδρικόπουλος από την Α.Υ. Αγ. Παρα
σκευής στην Α.Δ. Λέσβου ως
Δ/ντής, Γεώργιος Αρμυρός α
πό τη Δ/νση Εγκληματολογι
κών Ερευνών του Αρχηγείου
στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών ως
Υποδ/ντής, Νικόλαος Ασημακόπουλος από το Α.Τ. Ν.
Σμύρνης στην Α.Δ. Χαλκιδι
κής ως Δ/ντής, Αθανάσιος Βασιλάρας στη Δ/νση Ασφάλειας
Αττικής/ΥΠΕ ως Δ/ντής, Δη
μοσθένης Βασιλκαρίδης στην
Α.Δ. Σερρών ως Υποδ/ντής,
Κωνσταντίνος Βλαχάβας από
την Α.Δ. Μαγνησίας στην
Α.Δ. Ευρυτανίας ως Δ/ντής,
Κωνσταντίνος Βορνιωτάκης α
πό το Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου στην
Α.Δ. Ρεθύμνου ως Υποδ/ντής,
Απόστολος Βούρτσας στη
ΔΔΑΣ/ΑΕΑ, Αθανάσιος Γεωργαντάς από τη Δ/νση Αστυ
νομίας Θεσσαλονίκης στη
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ως Βοη
θός Γ.Α.Δ., Νικόλαος Γεωργί
ου από την Υποδ/νση Ασφά
λειας Ιωαννίνων στην Α.Δ.
Καρδίτσας ως Δ/ντής, Χρήστος Γεωργίου από την Α’ Υ
ποδ/νση Ασφάλειας Θεσσαλο
νίκης στην Α.Δ. Καβάλας ως
Δ/ντής, Παναγιώτης Γιαννούλας στη Δ/νση Αλλοδαπών του
Αρχηγείου, Θωμάς Γιαννούλης από την Υ.Μ.Δ. Θεσσαλο
νίκης στη Δ/νση Αστυν. Θεσ
σαλονίκης ως Υποδ/ντής,
Κωνσταντίνος Γιαννούλης στη
Δ/νση Οικονομικών του Αρχη
γείου, Κωνσταντίνος Γκάζινος
στο Ε.Τ.Ε.Χ. ως Δ/ντής, Ασημάκης Γκόλφης από τη Δ/νση
Αστυν. Ανατ. Αττικής στη
Δ/νση Αστυν. ΒΑ Αττικής ως
Υποδ/ντής, Παναγιώτης Γόγουλος από το Τ.Τ. Ν. Ιωνίας
στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής
ως Υποδ/ντής, Νικόλαος Γουί-

δας στην Α.Δ. Φλώρινας ως Υποδ/ντής, Κωνσταντίνος Γρύλλιας από την Α.Δ. Αιτωλίας
στην Α.Δ. Λευκάδας ως
Δ/ντής, Σοφοκλής Γώγος από
το A’ Α.Τ. Πατρών στην Α.Δ.
Ζακύνθου ως Δ/ντής, Νικόλα
ος Δαβίλλας στη Δ/νση Ασφά
λειας Ολυμπιακών Αγώνων,
Στέφανος Δημόπουλος από τη
Δ/νση Αστυνόμευσης του Αρ
χηγείου στη Δ/νση Αστυν. ΝΑ
Αττικής ως Υποδ/ντής, Εμμα
νουήλ Διαβαδιανάκης στην
Α.Δ. Ηρακλείου ως Υ
ποδ/ντής, Ιωάννης Δόσης στη
Δ.Ε.Ε. του Αρχηγείου, Ανάρ
γυρος Ζάννος από το Τ.Τ. Κερατέας στη Σχολή Εθν. Ασφά
λειας ως Υποδ/της, Χριστίνα
Ζέρβα στη Δ/νση Αστυνομίας
Αθηνών, Νικόλαος Ζήσιμος α
πό τη Δ/νση Αστυνομίας Αθη
νών στην Υποδ/νση Μεταγω
γών Δικαστηρίων Αθηνών ως
Δ/ντής, Νικόλαος Ζωγράφος
στην Α.Δ. Αχαΐας ως Υ
ποδ/ντής, Ιάκωβος Θεοδώρου
από τη Δ/νση Ασφάλειας Θεσ
σαλονίκης στη Δ/νση Αστυν.
Θεσσαλονίκης ως Υποδ/ντής,
Λεωνίδας Θεοχάρης στη
Δ/νση Ασφάλειας Αττικής Υ
ποδ/νση Προστ. Ανηλίκων ως
Δ/ντής, Χρήστος Ιορδανίδης
στην Α.Δ. Πιερίας ως Δ/ντής,
Πρόδρομος Ιωσηφίδης από
την Α.Δ. Ιωαννίνων στην Α.Δ.
Μαγνησίας ως Δ/ντής, Γεώρ
γιος Καββαδίας στην Α.Δ.
Κέρκυρας ως Δ/ντής, Γεώρ
γιος Καββαθάς από την Υ
ποδ/νση Ασφάλειας Πατρών
στην Α.Δ. Αχαΐας ως Υ
ποδ/ντής, Πέτρος Καλκούνος
από το Α.Τ. Ψυχικού στη
Δ/νση Αστυν. Αθηνών ως Υ
ποδ/ντής, Αντώνιος Καραβασίλης από τη Δ/νση Τροχαίας
Θεσσαλονίκης στην Α.Δ. Αλε
ξανδρούπολης ως Δ/ντής, Γε
ώργιος Καραγκούνης στη
Δ/νση Τεχνικών του Αρχηγεί
ου ως Δ/ντής, Δημήτριος Καραλής από την Α.Δ. Ζακύνθου
στην Α.Δ. Αχαΐας ως Υ
ποδ/ντής, Σωτήριος Καραλής
από το Α.Τ. Περιστεριού στη
Δ/νση Αστυν. Δυτ. Αττικής ως

Υποδ/ντής, Γεώργιος Καριοφυλλίδης στη Δ/νση Αστυν.
Κρατικού Αερολιμένα Θεσσα
λονίκης ως Δ/ντής, Δημήτριος
Καρράς από την Α.Δ. Ιωαννί
νων στην Α.Δ. Αρτας ως
Δ/ντής, Παναγιώτης Κάσσαρης από την Α.Δ. Ζακύνθου
στην Α.Δ. Αχαΐας ως Υ
ποδ/ντής, Αναστάσιος Κατσαρός στη Δ/νση Οικον. Επιθεώ
ρησης του Αρχηγείου, Αντώ
νιος Κατσάς από το Α.Τ. Βου
λιαγμένης στη Δ/νση Αστυν.
Δυτ. Αττικής ως Υποδ/ντής,
Χαράλαμπος Κατσαβός στη
Δ/νση Ασφάλειας Αττικής ως
Υποδ/ντής, Κωνσταντίνος Κολιάκης από την Α.Δ. Ιωαννί
νων στην Α.Δ. Βοιωτίας ως
Δ/ντής, Δημήτριος Κάλλιας
στη Δ.Α.Ε. Αττικής, Κωνστα
ντίνος Κολοκυθάς στην Α.Δ.
Κιλκίς ως Υποδ/ντής, Γεώρ
γιος Κοντζόγλου στη Δ/νση Α
σφάλειας Θεσσαλονίκης, Διο
νύσιος Κοντόπουλος από την
Α.Δ. Κοζάνης στο Τ.Δ.Α. Γρεβενών ως Δ/της, Επαμεινών
δας Κοντούλης στη Δ/νση
Πληροφορικής του Αρχηγείου
ως Δ/ντής, Σπυρίδων Κόρκος
από την Δ ’ Υποδ/νση Αστυν.
Θεσσαλονίκης στη Δ/νση Α
στυν. Θεσσαλονίκης ως Υ
ποδ/ντής, Δημήτριος Κουσαξίδης από την Α.Δ. Φωκίδας στη
Δ/νση Αστυν. ΒΑ Αττικής ως
Υποδ/ντής, Γεώργιος Κουτσονικολής στη Δ/νση Εκπαίδευ
σης του Αρχηγείου ως Δ/ντής,
Ιωάννης , Κρεμνιώτης από τη
Δ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης στην Υποο/νση Μεταγωγών Δικαστη
ρίων Θεσσαλονίκης ως Δ/ντής,
Δημήτριος Κτενάς στην Υπη
ρεσία Ασφάλειας Βουλής των
Ελλήνων, Ευάγγελος Κυλάφας
από το ΑίΤ. Ανω Πατησίων
στην Α.Δ. Εύβοιας ως Δ/ντής,
Αριστείδης Κυριακούδης
Α.Δ. Δράμας ως Δ/ντής, Χρή
στος Κυρίτσης στη Δ.Ε.Ε, του
Αρχηγείου, Ευδοκία Κωνσταντάκου στη Δ/νση Οικονομι
κών του Αρχηγείου, Δημήτριος Λαβδής, στη Δ/νση Α
στυν. Επιχειρήσεων Θεσσαλο
νίκης ως Υποδ/ντής, Ευστά

θιος Λάππας από την Υ
ποδ/νση Μεταγωγών Δικαστη
ρίων Αθηνών στην Α.Δ. Μεσ
σηνίας ως Υποδ/ντής, Αλέξαν
δρος Λιακόπουλος στην Υπη
ρεσία Ασφάλειας Βουλής των
Ελλήνων, Νικόλαος Λουλούδας από την Υποδ/νση Τροχαί
ας Αθηνών στη Δ/νση Τροχαί
ας του Αρχηγείου, Δημήτριος
Μάντης από την Α.Δ. Αργολί
δας στην Α.Δ. Ηρακλείου ως
Υποδ/ντής, Κωνσταντίνος Μαρατσόλας στην Α.Δ. Αχαΐας ως
Υποδ/ντής, Αντώνιος Μαργα
ρίτης στη Δ/νση Άμεσης Δρά
σης Θεσσαλονίκης ως Δ/ντής,
Κωνσταντίνος Μαυρίδης από
την Υποδ/νση Ασφάλειας Η
ρακλείου στην Α.Δ. Ρεθύμνου
ως Δ/ντής, Ιωάννης Μεγάλος
από τη Δ/νση Αστυν. Ανατ.
Αττικής στη Δ/νση Αστυν. ΒΑ
Αττικής ως Υποδ/ντής, Σπυρί
δων Μεγάλος στη Δ/νση Α
στυνομίας Αθηνών, Ανδρέας
Μίχας από το A. Τ. Ανατ. Αε
ρολιμένα Αθηνών στη Δ/νση
Αστυνόμευσης Αερολιμένα Α
θηνών ως Υποδ/ντής, Ιωάννης
Μόσχοβος στην Α.Δ. Χίου ως
Δ/ντής, Γρηγόριος Μούκας α
πό το Α.Τ Κυψέλης στην Α.Δ.
Ιωαννίνων ως Δ/ντής, Δημήτριος Μουρκογιάννης στην Υ
ποδ/νση Μεταγωγών Δικαστη
ρίων Αθηνών, Παναγιώτης
Μούρσιας από τη Δ/νση Αστυ
νομίας Αθηνών στην Α.Δ. Η
ρακλείου ως Υποδ/ντής, Κων
σταντίνος Μπαλατσός από το
Α.Τ. Αχαρνών στη Δ/νση Α
στυνομίας Δυτ. Αττικής ως Υποδ/ντήξ, Παναγιώτης Μπαμπίλης από την Αστυν. Υ
ποδ/νση Κηφισιάς στη Δ/νση
Αστυνομίας ΒΑ Αττικής ως Υ
ποδ/ντής, Χρίστος Μπαρτζουκάκης από το Τ.Δ.Α. Κομοτη
νής στην Α.Δ. Ροδόπης ως
'ντής, Παναγιώτης Μπρέκης
από τη Δ/νση Προσωπικού του
Αρχηγείου στη Δ/νση Κρατι
κής Ασφάλειας του Αρχηγείου
ως Δ/ντής, Αργύριος Νέζης
στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας
ως Δ/της, Δημήτριος Νικολακόπουλος από τη Δ/νση Αστυ
νομίας Αθηνών στη /Δ/νση Α

σφάλειας Αττικής ως Υ
ποδ/ντής, Δημήτριος Ντάσκας
από την Αστυν. Υποδ/νση
Πτολεμαϊδας στην Α.Δ. Κοζά
νης ως Δ/ντής, Βασίλειος Ντίνας από την Α.Δ. Καρδίτσας
στη Δ/νση Αστυνομίας ΝΑ
Αττικής ως Υποδ/ντής, Θωμάς
Ντόβας από τη Δ/νση Τροχαί
ας Αττικής στη Δ/νση Αστυνο
μίας Αθηνών ως Υποδ/ντής,
Γρηγόριος Ντούσκας από το
Α.Τ. Αγίου Δημητρίου στη
Σχολή Μετεκπαίδευσης και Ε
πιμόρφωσης ως Δ/της, Ιωάν
νης Ξενάκης στη Δ/νση Α
στυν. Δυτ. Αττικής, Βασίλειος
Ολπασαλής στην Υ.Τ.Ε.Β. Ελ
λάδος ως Δ/ντής, Μενέλαος
Παναγιωτουνάκος στην Υπη
ρεσία Ασφάλειας Βουλής των
Ελλήνων, Διονύσιος Πανταζόπουλος από την Υ.Μ.Δ. Αθη
νών στην Α.Δ. Χανίων ως Υ
ποδ/ντής, Πέτρος Παπαγεωργίου από την Αστυν. Υποδ/νση
Νάουσας στην Α.Δ. Ημαθίας
ως Υποδ/ντής, Ιωάννης Παπαχρήστος (υπηρ. γραφείου) από
τη Δ/νση Αστυν. Πειραιά στη
Δ/νση Οικονομικών του Αρχη
γείου, Περικλής Πασχαλίδης
από την Αστυν. Υποδ/νση
Γιαννιτσών στην Α.Δ. Φλώρι
νας ως Δ/ντής, Δημήτριος Πετάχτης από το Α.Τ. Νίκαιας
στην Α.Δ. Λακωνίας ως
Δ/ντής, Ανέστης Πετρακόπουλος στην Α.Δ. Ξάνθης ως
Δ/ντής, Ευριπίδης Πλακιάς α
πό την Α.Δ. Φλώρινας στη
Δ/νση Τεχν. Εφαρμογών του
Αρχηγείου ως Δ/ντής, Νικηφό
ρος Πλακουτσής από την Α.Δ.
Λευκάδας στην Α.Δ. Ακαρνα
νίας ως Υποδ/ντής, Παναγιώ
της Πρέντζας από την Α.Δ. Ιω
αννίνων στην Α.Δ. Λάρισας ως
Υποδ/ντής, Δημήτριος Πυλαρινός από τη Δ/νση Ανατ. Ατ
τικής στη Δ/νση Αστυνομίας
ΝΑ Αττικής ως Υποδ/ντής,
Ευάγγελος Πύλης από τη Β’
Υποδ/νση Ασφάλειας Θεσσα
λονίκης στη Δ/νση Ασφάλειας
Θεσσαλονίκης, Ανδρέας Ρήγας
στη, Υποδ/νση Αλλοδαπών
της Δ/νσης Ασφάλειας Αττι
κής ως Δ/ντής, Φώτιος Ρήγας
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής
Υ.Κ.Α. ως Διευθυντής, Ιωάν
νης Ρότσος από το Α.Τ. Εξαρχείων στη Δ/νση Αστυνομίας
Αθηνών ως Υποδ/ντής, Ηλίας
Σαββάκης στην Α.Δ. Λασιθίου
ως Δ/ντής, Δημήτριος Σακκάς
από το Τ.Ο.Τ.Α. Πειραιά στη
Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά ως
Υποδ/ντής, Γ εώργιος Σιατήρας
από τη Δ/νση Τροχαίας Αττι
κής στη Δ/νση Αστυν. Δυτ.
Αττικής ως Υποδ/ντής, Γεώρ
γιος Σκλαβούνος από το Α.Τ.
Πειραιά στη Δ/νση Αστυνομί
ας Πειραιά ως Υποδ/ντής, Στέ
φανος Σκότης από τη Δ/νση
Τροχαίας του Αρχηγείου στη
Δ/νση Δη μ. Ασφάλειας του
Αρχηγείου ως Δ/ντής, Αντώ
νιος Σκουμπόπουλος από την
Α.Δ. Πέλλας στην Α.Δ. Γρεβενών ως Δ/ντής, Βασίλειος
Σμυρνάκος από την Α.Δ. Χαλ
κιδικής στη Δ/νση Αστυνομίας
Θεσσαλονίκης ως Υποδ/ντής,
Μιχαήλ Σπυριδάκης από το
Α.Τ. Μοσχάτου στην Α.Δ. Κυ
κλάδων ως Δ/ντής, Χρήστος
Στεφάνου από την A’ Υποδ/νση Αστυν. Θεσσαλονίκης
στην Α.Δ. Πέλλας ως Δ/ντής,
Ευθύμιος Σχοινάς στην Α.Δ.
Κεφαλληνίας ως Δ/ντής, Αγγε
λος Τασιάς από την Α.Δ. Πιε
ρίας στη Δ/νση Αστυνομίας
Θεσσαλονίκης ως Υποδ/ντής,
Ιωάννης Τετράδης στη Δ/νση
Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώ
νων, Γεώργιος Τζάλλας στη
Δ/νση Ασφάλειας Αττικής
Υ.Δ.Ο.Ε.Α.Η. ως Δ/ντής, Βα
σίλειος Τραούσης από το Α.Τ.
Καλλιθέας στη Δ/νση Αστυνο
μίας ΒΑ Αττικής ως Υ
ποδ/ντής, Γεώργιος Τριανταφύλλου από το Α.Τ. Γλυφάδας
στην Α.Δ. Ηλείας ως Δ/ντής,
Δημήτριος Τσατσαρώνης από
την Α.Δ. Αχαΐας στην Α.Δ.
Αργολίδας ως Δ/ντής, Νικόλα
ος Τσεντούρος από την Α.Δ.
Κεφαλληνίας στην Α.Δ. Αιτω
λίας ως Δ/ντής, Κωνσταντίνος
Τσιάμης από το Α.Τ. Πετραλώνων στη Δ/νση Αστυνομίας Α
θηνών ως Υποδ/ντής, Μιχαήλ
Τσικρικής, από το Τμ. Μετα
γωγών Δικαστηρίων Πειραιά
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στη Δ/νση Αστυνομίας Πει
ραιά ως Υποδ/ντής, Παναγιώ
της Τσιριγώτης από τη Δ/νση
Τεχν. Εφαρμογών του Αρχη
γείου στην Α.Δ. Τρικάλων ως
Δ/ντής, Ιωάννης Τσιρώνης από
το Τ.Τ. Πειραιά στη Δ/νση Ά
νεσης Δράσης Αττικής ως
Δ/ντής, Χρήστος Τσιτσές από
την Α.Δ. Λευκάδας στην Α.Δ.
Πρέβεζας ως Δ/ντής, Χαράλα
μπος Τσοπακίδης από τη
Δ/νση Τεχνικών του Αρχηγεί
ου στη Σχολή Αξιωματικών ως
Δ/της, Στυλιανός Τσούφης από
την Α.Δ. Πρέβεζας στην Α.Δ.
Θεσπρωτίας ως Δ/ντής, Γεώρ
γιος Φωτόπουλος από την Α.Δ.
Ηλείας στη Δ/νση Αστυνομίας
Αθηνών, Λάμπρος Χλέτσης α
πό την Α.Δ. Καρδίτσας στην
Α.Δ. Λάρισας ως Υποδ/ντής
και Χρήστος Χρήστου στην
Α.Δ. Δωδεκανήσου ως Δ/ντής.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Τέθηκαν σε αποστρατεία με
διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις
του Αρχηγού του Σώματος:
- Με το βαθμό του Αστυνό
μου Α ' ο Βασίλειος Καύκας.
- Με το βαθμό του Αστυνό
μου Β’ οι, Σπυρίδων Καρβέλης, Αλέξανδρος Χαρλαύτης,
Θεοχάρης Τσελεκίδης, Λεωνί
δας Δημητριάδης και Αθανά
σιος Κολοκυθάς.
- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ Οι, Ιωάννης Παππάς, Ιωάννης Ερκοτίδης, Ιωάν
νης Μανήρας, Λάζαρος Καρατζόπουλος, Παύλος Κατσακιώρης, Θεολόγος Μυρμιγγίδης,
Σωκράτης Ζΰγρας, Βασίλειος
Νικολόπαυλος, Ευάγγελος Κοσμίδης, Ειρήνη Αλεξιά, Γεώργιος Τασούλης, Γεώργιος Βότσιος, Ιωάννης Τσιατσιάνης,
Δημήτριος Σπυρόπσυλος, Νικόλαος Ιωάννου, Νικόλαος
Χιονίδης, Εμμανουήλ Χαλκιαδάκης, Δημήτριος Ζαρμακούπης, Παναγιώτης Στράτου, Θεόδωρος Τσιτηρίδης, Αχιλλέας
Φαράντος, Σωκράτης Προύτσος, Δημήτριος Κατσαρός και
Παύλος Αποστολάκης.
- Με το βαθμό του Ανθυπα-
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στυνόμου οι, Ιωάννης Ευαγγελόπουλος, Διονύσιος Σπανός,
Μιχαλάκης Ασλανίδης, Κων
σταντίνος Κόκκαλης, Αντώ
νιος Μπαλής, Δημήτριος Παπακώστας, Λάμπρος Πιτσιδήμος, Παναγιώτης Ταρσινός,
Κωνσταντίνος Γραντής, Χρή
στος Χειλάκης, Δημήτριος Α
θάνατος, Ευάγγελος Διαμα
ντής, Βαρβάρα Κούτα, Νικό
λαος Καραούλης, Σωτήριος
Καραγιώργος, Δημήτριος Λέτσικας, Κωνσταντίνος Τζιόβας, Ευάγγελος Μήτσιος,
Κωνσταντίνος Δήμος, Δημήτριος Ιωάννου, Απόστολος
Παπακωνσταντίνου, Γεώργιος
Καραντώνης, Κωνσταντίνος
Χατσίδης, Στέργιος Νταουλτσίδης, Γεώργιος Κούτρας, Α
λέξανδρος Αστεριού, Κωνστα
ντίνος Μυλωνάς, Γρηγόριος
Καρανδρέας, Ορέστης Σιδηρόπουλος, Βασίλειος Μπάκος,
Γεώργιος Σταυραντώνης, Μι
χαήλ Παναγιωτίδης, Βασίλειος
Στυλιάρας, Αθανάσιος Ταβανίδης, Πέτρος Μπράγκας, Χρή
στος Καράγιωργας, Παναγιώ
της Παπαδέας, Κωνσταντίνος
Λύτρας, Ευστάθιος Ντοκουμές, Κωνσταντίνος Κόκορας,
Γ εώργιος Πολυζώης, Βασί
λειος Γκίκας, Γρηγόριος Δρακόπουλος, Αντώνιος Καρτάνος,
Αθανάσιος Ανδριώτης, Δημήτριος Σαραντόπουλος, Από
στολος Λάσχος, Κωνσταντίνος
Μαγούλιος, Κωνσταντίνος Καπέλλος, Γεώργιος Κουναλάκης, Παύλος I [λακουτσής, Δημήτριος Κολονέλος, .Αθανά
σιος Τσιούμας, Ανδρέας Ασβε
στάς, Ευστάθιος Βαρελάς, Γε
ώργιος Τσαλίκης, Αντώνιος
Καρανίκας, ΟΗκ^ίάς Γερμανός, Αθανάσιος Γερμανός, Ιωάννης Σολανακής, Γεώργιος
Σιαμίδης, Γεώργιος Μ ικρόπουλος, Γεώργιος Καράλης, Ελευθέριος Μπουγάς, Ηλίας Αλαφοστέργίός, Λεωνίδας Ραπακούσης, Αντώνιος Μαϊστρέλλης, Ευτυχία Χρυσάκη, Ιωάννης Κρυσταλογιάννης, Δημήτριος Κελεγκούρης, Λεωνίδας
Παπαγεωργίου, Χρήστος Ναστούλης, Κωνσταντίνος Κα-

τσένιος, Δημήτριος Βιταλάκης,
Βασίλειος Καρακάξας, Χρή
στος Σκανδάλης, Γεώργιος Γαβριηλίδης, Ηλίας Ιωάννου, Γε
ώργιος Λάμπος, Παναγιώτης
Κοτροζίνης, Ιωάννης Κυριακάκης, Χρήστος Ευαγγέλου, Α
θανάσιος Τίγκας, Βασίλειος
Λέκκας, Αικατερίνη Σιούλα
και ο Άγγελος Σκουταρίδης.
- Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Αθανάσιος Πολυχρονίδης, Βασίλειος Λάσκαρης,
Δημήτριος Πατούλιας, Ιωάν
νης Παπαλιάς, Κωνσταντίνος
Βαμπούλης, Νικόλαος Τοπάλογλου, Ευάγγελος Διβράμης,
Ευάγγελος Ράπτης, Ιωάννης
Καλαϊτζόγλου, Ιωάννης Βασιλάκης, Γεράσιμος Ρομπόλας,
Κωνσταντίνος Λάμπρου, Ηλί
ας Παπαγιαννόπουλος, Μιχα
ήλ Πουλικίδης, Αθανάσιος
Χατζηπαναγιώτης, Κωνσταντί
νος Πολύμερος και Δημήτριος
Ζαφείρης.

ΑΜΟΒΑΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
Φ Ο Ανθυπαστυνόμος Ηλί
ας Μπάνδας που υπηρετεί στο
Α.Τ. Σιδηροκάστρου Σερρών
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαί
α με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ.
031449121.
Φ Ανθυπαστυνόμος που υ
πηρετεί στην Α.Δ. Λέσβου επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία
με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α.,
τηλ. 0974491801.
Φ Η Αρχιφύλακας Ελένη
Τσιαμάκη που υπηρετεί στο
Α.Τ. Καρπενησιού επιθυμεί να
μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υ
πηρεσία της Γ.Α.Δ.Α., τηλ.
023723666, 0972273556.
Φ Ο Αρχιφύλακας Γ εώργιος
Περγαντής που υπηρετεί στην
Αμεση Δράση Αττικής επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με
συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσ
σαλονίκης, τηλ. 0944181020,
031347484, 031940000.
Φ Ο Αρχιφύλακας Ιωάννης

Βαρδακάρης που υπηρετεί στο
Α.Τ. Ραψάνης Λάρισας επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με
συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσ
σαλονίκης, τηλ. 049561222,
039220433.
Φ Ο Αρχιφύλακας Σταύρος
Καλιακάτσος που υπηρετεί
στο Α.Τ. Γενισέας Ξάνθης επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία
με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.
Θεσσαλονίκης,
τηλ.
054166638, 0946245265.
Φ 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, τηλ.
0977863187.
Φ Ο Αστυφύλακας Πανα
γιώτης Σαββίνος που υπηρετεί
στο Α.Τ. Περισσού επιθυμεί να
μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από το Α.Τ. Ρόδου,
τηλ. 2716981.
Φ Ο Αστυφύλακας Πέτρος
Παπαμιχαήλ που υπηρετεί
στην Αμεση Δράση Αττικής ε

πιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία
με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Λά
ρισας ή Μαγνησίας, τηλ.
0974756004, 041238019.
Φ Ο Αστυφύλακας Κυριά
κος Δημάκης που υπηρετεί στο
Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία
με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία των Α.Δ.
Μακεδονίας ή Θράκης, τηλ.
0974793536, 071227878.
Φ Ο Αστυφύλακας Ιωάννης
Σπανός που υπηρετεί στη
Δ/νση Αστυνόμευσης Κρατι
κού Αερολιμένα Αθηνών επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία
με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία των Α.Δ.
Λαρίσης ή Τρικάλων, τηλ.
7481391,
0932556235,
9694490.
Φ Ο Αστυφύλακας Αθανά
σιος
Μαστρογιαννόπουλος
που υπηρετεί στην Υ.Α.Π.Κ. ε
πιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία
με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Φω
κίδας,
τηλ.
0945353137,
7249818,3385262.
Φ Ο Αστυφύλακας Θωμάς
Βλάσης που υπηρετεί στο Α.Τ.

Ρόδου επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του από
οποιαδήποτε υπηρεσία της
Α.Δ.
Κερκύρας,
τηλ.
024123849, 0945602611.
Φ Αστυφύλακας που υπηρε
τεί στο Α.Τ. Αχαρνών Αττικής
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαί
α με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α.,
της ΥΜΕΤ, καθώς και των
Α.Δ. Αχαΐας, Ζακύνθου ή Κεφαλονιάς, τηλ. 0946768127.
Φ Αστυφύλακας που υπηρε
τεί στην Α.Δ. Φωκίδας επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με
συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία της Α.Δ. Μα
γνησίας, τηλ. 0946908567,
026622100.
Φ Αστυφύλακας που υπηρε
τεί στο Α.Τ. Παλλήνης Αττι
κής, επιθυμεί αμοιβαία μετάθε
ση με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ.
Χίου, Σάμου, Λέσβου, Κέρκυ
ρας, Κεφαλλονιάς και Αλεξαν
δρούπολης. Τηλ. 0974436453.
Φ Αστυφύλακας που υπηρε
τεί στο Α.Τ. Ακρόπολης επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με
συνάδελφό του από οποιαδή

ποτε υπηρεσία των Α.Δ. Αρ
τας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων ή
Λευκάδας, τηλ. 8614155.

ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΔΟΜΑ
Το Υπουργείο Οικονομικών
μετά την απόφαση του Ανώτα
του Ειδικού Δικαστηρίου απο
φάσισε ότι στο εξής το οικογε
νειακό επίδομα θα καταβάλλε
ται σε όλους τους δημοσίους
υπαλλήλους. Ο χρόνος έναρ
ξης και καταβολής του επιδό
ματος καθώς και ο τρόπος που
θα καταβληθεί θα αποφασισθούν στο άμεσο μέλλον από
την ηγεσία του οικονομικού ε
πιτελείου της κυβέρνησης, ενώ
θεωρείται ότι ο πιθανότερος
χρόνος για την έναρξη της κα
ταβολής του είναι το έτος
2002, διότι για το 2001 δεν υ
πάρχει ανάλογη πρόβλεψη
στον προϋπολογισμό.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις
του οικονομικού επιτελείου
της κυβέρνησης η καταβολή
του επιδόματος και στους δύο
συζύγους θα αφορά το διάστη
μα από τις 7 Μαρτίου 2001 και

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ
0 Ομιλος προσκυνητών Αγίου Ορους της Ελληνικής Αστυνομίας με τους υψηλούς στοχους
Ο Μ.Βασίλειος είχε σοφά ιδρύσει στην Καισάρεια της Καππαδοκίας την “Βασιλειάδα” που περιελά'μβανε ορφανοτροφείο,
γηροκομείο ναούς και άλλα ιδρύματα, προσφέροντας τα μέγιστα στους εμπερίστατους συνανθρώπους της εποχής του.
Μια σύγχρονη “Βασιλειάδα”, ασφαλώς σε σμίκρυνση εκείνης, ευελπιστεί να επανιδρύσει μια μικρή ομάδα κατ’ αρχάς, η
οποία σήμερα καίτοι νεοσύστατη δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη, αφού αριθμεί ήδη τα διακόσια πενήντα και πλέον μέλη.
Ασφαλώς πλείστες όσες ομάδες δραστηριοποιούνται σε παρόμοιες φιλανθρωπικές ενασχολήσεις.
Η Βασιλειάδα, όμως, που εδώ αναφέρουμε έχει την εξαιρετική ιδιαιτερότητα του ότι ιδρύθηκε και στελεχώνεται στην πλειο
νότητά της από Ελληνες Αστυνομικούς αλλά και από λίγους φίλους τους, ιδιώτες.
Έχει ήδη πάρει τη μορφή σωματείου με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ “Η ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ”, ε
δρεύει στα Σπάτα, και η προσωρινή διεύθυνσή της είναι: Βασιλέως Παύλου 181 Τ.Κ. 19004 τηλ.6633928 - 6633985.
Μεταξύ των σκοπών του Ομίλου αναφέρονται: Η ανάπτυξη στενού δεσμού με το Αγιο Ό ρος ,αφενός με την μορφή της
πνευματικής προσεγγίσεως των Αγιορειτών Πατέρων με τους συνανθρώπους μας αφετέρου δε με την προσφορά εφοδίων που
χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία των προσκυνητών, εκεί όπου υπάρχει ανάγκη και η ανέγερση τρικλίτου Ναού καθώς και
ορφανοτροφείου, γηροκομείου, νοσοκομείου και άλλων χώρων, κατά το πρότυπο της “Βασιλειάδας” του Μ. Βασιλείου.
Μέσα για την επίτευξη σκοπών θα είναι η συνέχιση των προσκυνηματικών επισκέψεων στο Αγιο Όρος, που άρχισαν το 1992,
η πραγματοποίηση θρησκευτικών και λατρευτικών εκδηλώσεων με συμμετοχή Αγιορειτών κ.ά. Πατέρων , η οργάνωση συνεδρί
ων κ.λ.π.
Βάσει του καταστατικού, οι πόροι του Ομίλου, πέραν των μικρών ετησίων εισφορών των μελών (5000 δρχ). θα προέρχο
νται και από δωρεές .επιχορηγήσεις κ.ά ενώ ήδη μέλος του Ομίλου προσφέρει κτήμα μεγάλης χρηματικής αξίας για την ανοι
κοδόμηση της “Βασιλειάδας” .
Ευχόμαστε εγκάρδια, σύντομη και πολυάριθμη αύξηση των μελών του Ομίλου και ταχεία ευόδωση των υψηλών ομολογουμένως σκοπών του.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
εφεξής, δηλαδή από την ημε
ρομηνία δημοσίευσης της από
φασης του Ανώτατου Ειδικού
Δικαστηρίου.
Το Υπουργείο Οικονομικών
αιτιολογεί την απόφασή του
αυτή με βάση το άρθρο 100
παρ. 4 του Συντάγματος, στο
οποίο προβλέπεται ότι τα ορι
ζόμενα στις αποφάσεις του Α
νώτατου Ειδικού Δικαστηρίου
ισχύουν από την ημέρα δημο
σίευσής τους όταν σ ’ αυτές δεν
προβλέπεται ρητά η αναδρομι
κή ισχύς τους.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ
Π.ΕΝ.Α.Α.
Εκλογές
προκήρυξε
η
Π.ΕΝ.Α.Α. που θα γίνουν την 27
και 28 Μαίου 2001 (Κυριακή
και Δευτέρα) και ώρες 09.00 19.00, στα γραφεία της στη
Σχολή
Αξιωματικών
(Λ.
Μεσογείων 96) στην Αθήνα.
Κάθε εκλογέας μπορεί να
εκφράσει την προτίμησή του με
έναν έως τέσσερις υποψηφίου
για το Δ.Σ. και έναν υποψήφιο
για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Τα μέλη προκειμένου να
ψηφίσουν πρέπει να φέρουν μαζί
τους το υπηρεσιακό δελτίο
ταυτότητας.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση
μπορείτε να απευθύνεστε στα
γραφεία της Ένωσης.

ΑΜΕΣΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΕΙ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ TQN
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Αύση
στα
περισσότερα
αιτήματα των αστυνομικών
έδωσε ο Υπουργός Δημόσιας
Τάξης Μιχάλης Χρυσοχοϊδης
έπειτα από συναντήσεις που είχε
με το προεδρείο της Π.ΕΝ.Α.Α.
και της Π. Ο.ΑΣ.Υ.
Κατά τη διάρκεια αων συ
ναντήσεων «ποφασίστηκε με
ταξύ άλλων:
- Να επεκταθεί η διάταξη για
παροχή βοήθειας και στους
Αστυνομικούς.
- Να καταβάλετε αμοιβή για
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όλες τις ημέρες εκτός έδρας, τις
διανυκτερεύσεις, τις προσωρινές
μετακινήσεις, εκπαίδευσης και
σεμιναρίων.
- Μέσα στον Απρίλιο θα
κατατεθεί τροπολογία για τις
μισθολογικές προαγωγές.
- Τον Μάιο θα προωθηθεί Π.Δ.
που θα προβλέπει να μην
υποχρεούνται οι Αστυνομικοί να
λαμβάνουν μέτρα στα γήπεδα
ερασιτεχνικών ομάδων.
- Μέχρι το τέλος Μαΐου θα
τροποποιηθεί το Π.Δ. που αφορά
στο χρόνο εργασίας ο οποίος
πλέον ορίζεται στις 36 ώρες
εβδομαδιαίως.
Θα τροποποιηθεί το
Πειθαρχικό Δίκαιο σύμφωνα με
προτάσεις που θα υποβληθούν
μέχρι τις 30 Ιουνίου.
- Θα χορηγηθεί άμεσα η
πρώτη δόση του στεγαστικού
επιδόματος στους δικαιούχους.

28.12.1990 και υπηρέτησε σε
διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.
Θεσσαλονίκης, της Α.Δ. Χαλκι
δικής και τελευταία στην Αμεση
Δράση Αττικής. Υπήρξε έγγα
μος και πατέρας ενός τέκνου. Απεβίωσε την 4.2.2001 σε τροχαί
ο ατύχημα.

ντίνου. Υπηρετώντας στο Τμήμα
Μεταγωγών
Αθηνών
τραυματίστηκε θανάσιμα από
κακοποιό, κατά την εκτέλεση
διατεταγμένης υπηρεσίας. Απεβίωσε την 16.2.2001.

+ Ανθυπασπιστής ε.α. Βασί
λειος Ησαΐας. Γεννήθηκε το έ\
,1

+ Αρχιφύλακας Διονύσιος Αλεβιζόπουλος. Γεννήθηκε το έ

ΠΕΝ0Η ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
+ Αστυνομικός Υποδιευθυ
ντής Δημήτριος Μαργιώλος.

Γεννήθηκε το έτος 1949 στην
Κλεισούρα Πρεβέζης. Κατετάγη
στο Σώμα την 9-10.1968. Υπη
ρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες
των Α.Δ. Ιωαννίνων, Λευκάδος,
Θεσπρωτίας και Πρεβέζης. Υ
πήρξε έγγαμος και πατέρας ενός
τέκνου. Απεβίωσε την 6.3.2001
από παθολογικά αίτια.
+ Αρχιφύλακας Αθανάσιος
Δρακόπουλος. Γεννήθηκε το έ
τος 1954 στη Χαραυγή Πυλίας
Μεσσηνίας. Κατετάγη στο Σώμα
την 20.10.1976 και υπηρέτησε
σε διάφορες υπηρεσίες. Υπήρξε
έγγαμος και πατέρας δύο ανήλι
κων τέκνων, της 12χρονης Μα
ρίας και του 9χρονου Κωνστα-
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τος 1952 στον Πρόδρομο Τριφυλίας Μεσσηνίας. Κατετάγη στο
Σώμα την 9.9.1975 και υπηρέτη
σε σε διάφορες υπηρεσίες. Υ
πήρξε έγγαμος και πατέρας δύο
ανήλικων αγοριών, του άχρον
ου Αδάμ και του ΙΟχρονου Αθα
νασίου. Υπηρετώντας στο Τμή
μα
Μεταγωγών
Αθηνών
τραυματίστηκε θανάσιμα από
κακοποιό, κατά την εκτέλεση
διατεταγμένης υπηρεσίας. Απεβίωσε την 17.2.2001.

τος 1928 στη Βέροια. Κατετάγη
στο Σώμα της Ελληνικής Χωρο
φυλακής το 1945. Υπηρέτησε σε
διάφορες υπηρεσίες των Α.Δ.
Βέροιας, Ξάνθης, Γ.Α.Δ.Α. και
Γ.Α.Δ. Πειραιώς. Υπήρξε έγγα
μος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 14.3.2001 από πα
θολογικά αίτια.
+ Ανθυπαστυνόμος ε.α. Βα
σίλειος Καλύβας. Γεννήθηκε το

+ Αστυφύλακας Ιωακείμ
Γουματιανός. Γεννήθηκε το έ
τος 1966 στη Θεσσαλονίκη. Κα
τετάγη
στο
Σώμα
την

έτος 1923 στην Εύα Μεσσηνίας.
Κατετάγη στο Σώμα της Αστυ
νομίας Πόλεων το 1946. Υπηρέ
τησε σε διάφορες υπηρεσίες και
συνταξιοδοτήθηκε το έτος 1975.
Απεβίωσε την 18.12.2000 από
ανίατη ασθένεια.
□
Επιμέλεια
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος

■cmcoiwjpf·' ··
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

E R IC S S O N Τ28 S
Τιμή 1.000 δρχ.

E R IC S S O N Τ 1 8 S
Τιμή 1.000 δρχ.

E R IC S S O N T10S
Τιμή 1.000 δρχ.

Σ Ε ΟΛΗ Τ Η Ν ΕΛΛΑΔΑ

ERICSSON $

Kommunikation:

Hellas

VS
Ελευθερώτριας 45 Κηφισιά
01 80 85.110, fax. 80.85.114,

Σ. Π Α Γ Ω Ν Η Σ
Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ.

Fax 061 - 2 2 0 541

Υ π άρχει έ ν α κα τάσ τημα που σ α ς
καλύπ τει απ όλυτα και σ α ς π α ρ α δ ίδ ει
αμέσως, έτοιμες στολές και παραγγελία.
ε ξ α ρ τ ή σ ε ις και α ξε σ ο υ ό ρ .
* Ελληνικής Αστυνομίας
* Αεροπορίας
* Στρατού Ξηρός
* Εμπορικού και Πολεμικού Ναυτικού
* Λιμενικού Σώματος
* Πυροσβεστικού Σώματος
- Σ το λ ές
μ έ η χω ρίς
- Π ουκάμισ α
δικό σ ο ς Υφ ασμα
- Π α ντελό νια
- Πηλίκια
- Παπούτσια
- Ζ ώ ν ες
- Σήματα και δακρίτικα
- Π α ρ ά σ η μ α ό λ ω ν τω ν
σ ω μ ά τω ν

P

0 9 4 4 - 3 0 5 .8 1 0 ,0 9 4 4 - 3 1 7 .2 0 0

- Ειδικός ε ξο π λ ισ μ ό ς
- Θ ή κ ε ς όπ λω ν χ α μ η λ ή ς ,
υψ η λή ς μασχάλης
- Χ ε ιρ ο π έ δ ε ς ό λ ω ν τω ν τύπω ν
- Γκλομπς
- Α λ ε ξ ίσ φ ε ρ ο , γ ιλ έκ ο
- Είδη επιβίω σης

Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ. - Fax 061 - 220 541
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Ο Π Τ Ι ΚΑ
Γυαλιά Οράσεως-Γυαλιά Ηλιου
Φακοί Επαφής-Εγχρωμοι Φακοί
Ειδικές Παραγγελίες
Παιδικό Τμήμα
20% ΕΚΠΤΩΣΗ

O p tic D esign
Γωγώ Τσψπερδώνη
Πτυχιούχος Οπτικός

Ιερά Ο δ ό ς 27 0 -1 2242 Α ιγάλεω
Τηλ.: 5 3 .1 0 .4 0 7 .5 9 .0 0 .7 3 5 - FAX: 5 8 .1 9 .1 9 5

ΔΕΚΤΑ

ΟΛΑ

ΤΑ Τ Α Μ Ε ΙΑ

“ΝΕΑ - Εειν.
αοθοα 1994 -

άρθρα ξεδιπλώνει διάφορες
στυνομικό,
οιουδήποτε
πτυχές της προσωπικότητας
βαθμού, ο οποίος θα κληθεί
του, όπως αυτή του μάχιμου
από τις περιστάσεις, είτε ως
2000 ”
αρθρογράφου, του επίδοξου
επιτελικός είτε ως μάχιμος
(γιατί όχι;) πολιτικού, αλλά
είτε ως άμεσα ή κατά πα
Γιάννη Πανούση
οπωσδήποτε του στρατευραγγελία ενεργών είτε ως εεκδ. “Νέα Σύνορα.
μένου διανοούμενου και
γκαλούμενος είτε ως Γραμτου οξυδερκή αναλυτή.
ματέας είτε για τη διοικητι
ο βιβλίο του καθηγητή
Η λέξη “στρατευμένος”
κή υπηρεσιακή υποστήρι
Εγκληματολογίας στο
μάλλον τρομάζει, γιατί οι
ξη, να τις εφαρμόσει, δυσε
Πανεπιστήμιο Αθηνών
συνειρμοί που γίνονται πα
πίλυτα προβλήματα, περαι
Γιάννη Πανούση με τον ιραπέμπουν σε έννοιες που
τέρω δε τον επιφορτίζουν
διόμορφο τίτλο είναι μιαάπτονται του κομματισμού.
με περισσό άγχος και τον α
συλλογή άρ
Εμείς επιμένουμε να τον θέ
ναγκάζουν να καταφύγει
λουμε στρατευμένο, αλλά
στη βοήθεια τρίτων, χωρίς
υπό την έννοια της αυτο
πάντοτε θετικά αποτελέ
στράτευσης, όπως κάθε συ
σματα.
νεπής πνευματικός άνδρας
Με αφορμή την έκδοση του
που θέλει τον εαυτό του υ
Π. Δ. 31/2001 ΦΕΚ 26 (τ.
περασπιστή μιας ιδεολογι
Α ') της 12.2.2001, που τρο
κής στάσης απέναντι στα
ποποίησε και συμπλήρωσε
πράγματα, τις εξουσίες, τις
πολλές και ουσιαστικές δια
καθεστωτικές δομές της
τάξεις του ισχύοντος Πει
σκέψης και της κάθε είδους
θαρχικού Δικαίου (Π. Δ.
πειθαρχίας που όταν ξεπερ
22/1996), οι συνάδελφοι Σ.
νάει τα όρια δημιουργεί λοΠανούσης και Γ. Τηλελής,
βοτομημένα ανθρωπάκια.
προέβησαν στην επανέκδοθρων που
Διαβάζοντας κάποιος το
ση του βιβλίου που είχαν
κατά καιρούς δημοσίευσε
“ΝΕΑ - ζειν” διακρίνει κά
εκδώσει αρχικά το 1997
στην εφημερίδα “Τα Νέα”.
ποιο θυμό απέναντι στην ε
(διότι λόγω των μετα
Ο λόγος του ρηξικέλευθος,
ξουσία. Αλλοτε τη χλευά
αντιεξουσιαστικός, σχεδόν
ζει, άλλοτε την περιπαίζει,
λυρικός. Λόγος που τέμνει
άλλοτε την κατεδαφίζει με
τα πράγματα πολύ συχνά με
ποιητικό λόγο, σχεδόν με
τρόπο απόλυτο που σε τρο
μεταμοντέρνους στίχους.
μάζει, πάντοτε, όμως, με τη
δύναμη της αποκάλυψης.
Π ειθοο Υ ΐκό Δ ίκα ιο
Κείμενα φρέσκα, τολμη
ρά, ευανάγνωστα ακόμα κι
A p t u v o u ik o U
αν χρησιμοποιείται συμβο
Προσω πικού
λικός λόγος. Κείμενα σχε
δόν διαχρονικά, πάνω από
Των: Αστυν. Β ' Σωτηρίου
το εφήμερο και με αφορμή
βολών κατέ
Πανούση και Υπαστ. A '
το εφήμερο. Κείμενα με
στη
ανενεργό),
το συμπλή
Γεωργίου Τηλελή
διαφορετικό περιεχόμενο,
ρωσαν με συναφή νομολο
(προσωπική
έκδοση).
με ποικιλία θεμάτων, που
γία των Διοικητικών Δικα
τα διαπερνά, όμως, σαν η
στηρίων, προσέθεσαν νέα έ
ίναι ίσως ο μόνος Κα
λεκτρικό ρεύμα η ιδεολογι
ντυπα
διοικητικών εκθέσε
νονισμός του Σώματος,
κή συνοχή και ενάργεια.
ων
και
πολλά
άλλα έγγραφα
που τυγχάνει καθημερι
Ο κ. Γιάννης Πανούσης
της
πειθαρχικής
διαδικασί
νής εφαρμογής, αφού οι
μέσα από αυτά τα άρθρα
ας,
εμπλούτισαν
την ερμη
διατάξεις του απασχολούν
δεν παρουσιάζεται σαν επι
νεία
των
άρθρων
του
ισχύοκαθημερινά χιλιάδες συνα
στήμονα ή σαν ακαδημαϊ
ντος
Κανονισμού
Πειθαρχί
δέλφους.
κός δάσκαλος. Όχι. μέσα α
ας, καταχώρησαν ειδική και
Η γνώση, όμως, η τήρηση
πό τη συγκεκριμένη αρθροεμπεριστατωμένη ανάλυση
και
η
εφαρμογή
των
διατάγραφία παρουσιάζεται ως
του τρόπου άσκησης του δι
ξεών του προκαλούν, αναμαπλός κάτοχος της γνώσης.
καιώματος παράστασης του
φισβητήτως, για κάθε Α
Ο συγγραφέας μέσα από τα
εγκαλουμένου με συνήγο

Τ

Ε
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ρο, ανέλυσαν τον τρόπο λή
ψης αντιγράφων των εγγρά
φων της δικογραφίας της
Ε.Δ.Ε. ή άλλης διοικητικής
εξέτασης, παρέθεσαν τον
τρόπο εξέτασης των μαρτύ
ρων υπεράσπισης που θα
εμφανίσει ο εγκαλούμενος,
προσδιόρισαν ειδικότερα
τις προβλεπόμενες προθε
σμίες άσκησης των δικαιω
μάτων του, ενώ καταχώρη
σαν φωτογραφικά τα στά
δια κάθε πειθαρχικής υπό
θεσης, ώστε κάθε ενδιαφε
ρόμενος, σε συνδυασμό με
τα πρακτικά παραδείγματα,
να γνωρίζει το επόμενο βή
μα της διαδικασίας και να
αποβάλει το άγχος της ά
γνοιας. Γενικά, προσπάθη
σαν, στις 725 σελίδες του
βιβλίου να συμπεριλάβουν
τις απαντήσεις σε κάθε πι
θανό ερώτημα που ενδεχο
μένως θα απασχολήσει τις
Υπηρεσίες, τους ενεργούντες κάθε είδους διοικητική
εξέταση, κυρίως, όμως,
τους πειθαρχικώς εγκαλούμενους, που εξ αντικειμέ
νου βρίσκονται στη δυσκο
λότερη θέση και είναι γ ι’
αυτούς περισσότερο απα
ραίτητη από κάθε άλλον η
γνώση των δικαιωμάτων
τους.
Έχοντας λάβει πολλά μη
νύματα συναδέλφων και με
την εμπειρία ότι το προη
γούμενο σύγγραμμά τους
κατέστη απαραίτητος σύμ
βουλος και πρακτικός οδη
γός αντιμετώπισης των σχε
τικών με την εφαρμογή του
Πειθαρχικού Δικαίου προ
βλημάτων, απ’ όλους τους
εμπλεκόμενους στη διαδι
κασία, ευελπιστούν πως με
τη συμπλήρωση και την ου
σιαστική περαιτέρω ανανέ
ωσή του θα συμβάλουν α
κόμα περισσότερο προς την
κατεύθυνση αυτή.
Πρόκειται πράγματι για
ένα χρήσιμο βιβλίο, απα
ραίτητο για κάθε συνάδελ
φο και κάθε Υπηρεσία. Εί-

Λ
ναι ένας πρακτικός οδηγός
εφαρμογής του Πειθαρχικού
Δικαίου, όπου κάθε ενδια
φερόμενος θα βρει τις λύ
σεις που ψάχνει. Ο ενεργών
διοικητική εξέταση θα βοηθηθεί να την περαιώσει εύ
κολα και κυρίως σωστά. Ο
αρμόδιος να κρίνει τη διοι
κητική εξέταση θα ανακα
λύψει τη μέθοδο ορθής α
ξιολόγησης και εκτίμησης
των δεδομένων για να απο
φασίσει σωστά. Η Υπηρεσί
α θα βρει άκοπα τα έγγραφα
που είναι απαραίτητα για τη
διαδικασία. Ο εγκαλούμενος, το πρόσωπο που εξ α
ντικειμένου βρίσκεται στην
πλέον δυσχερή θέση, είναι ί
σως ο πιο ευνοημένος, αφού
μεγάλο μέρος του βιβλίου
είναι αφιερωμένο σ’ αυτόν
και τα δικαιώματά του. Α
ποτελεί, κατά συνέπεια, όχι
μόνο ένα βιβλίο χρήσιμο,
αλλά κυριολεκτικά ένα βι
βλίο εφόδιο και εργαλείο α
ντιμετώπισης προβλημά
των.
Η διάθεση του βιβλίου γί
νεται αποκλειστικά από
τους
προαναφερόμενους
συγγραφείς και όσοι συνά
δελφοι ενδιαφέρονται για
την απόκτησή του, μπορούν
να απευθύνονται στα τηλέ
φωνα 01, 6913115, 6913065, 6977353, 6977313
(γραφείο), 9935541 και
2134212.

έκδοση σε μικρό
και λειτουργικό σχήμα,
πλήρως ενημερωμένη και
σχολιασμένη.
Σε κάθε άρθρο παρατίθε
νται σχετικές διατάξεις, βι
βλιογραφία και πρόσφατα
δημοσιεύματα, καθώς και νο
μολογία που καλύπτει δημοσιευθείσες αποφάσεις ποινι
κών δικαστηρίων όλων των
βαθμιδών από το 1995 μέχρι
και σήμερα, ταξινομημένες
θεματικά. Επιπλέον, στη λει
τουργικότητα της έκδοσης
συμβάλλει και η ύπαρξη κόκ
κινων στοιχείων τόσο στα
άρθρα του Ποινικού Κώδικα
όσο και στην κατ' άρθρο νο
μολογία, ώστε να είναι εξαι
ρετικά ευδιάκριτα.
Η έκδοση αυτή που έχει
μικρό πρακτικό σχήμα τσέ
πης, φιλοδοξεί με την υψη
λής ποιότητας νομολογιακή
έρευνα και τη σφαιρική εποπτεία των κατά καιρούς αναφυομένων ειδικότερων
νομικών ζητημάτων που επιμελήθηκε ο Δ. Ζημιανίτης
αποτελεί ένα εύχρηστο βοή
θημα κάθε εφαρμοστή του
n o iv in o c Κ ώ δικα ς
δικαίου.
Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση
Επιμέλεια Δ. Ζημιανίτης
δόθηκε
στα αναλυτικά αλ
Αντεισαγγελέας
Πρωτοδικών φαβητικά ευρετήρια που πα
ραπέμπουν στα οικεία άρ
εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.
θρα του Ποινικού Κώδικα.
Το βιβλίο που αποτελείται
ο έργο “Ποινικός Κώδι
κας”, από τη σειρά από 544 σελίδες διατίθεται
“Σχολιασμένοι Κώδι από τις ανωτέρω εκδόσεις
κες Μικρού Σχήματος” τουστην τιμή των 4.000 δρχ. για
εκδοτικού οίκου “Νομικήτα Φυσικά πρόσωπα και
Βιβλιοθήκη”, αποτελεί μίατων 6.000 δρχ. για τα Νομι
καινοτόμο και πρωτοπορια κά πρόσωπα, τηλ. 3603975.
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κή για τα ελληνικά δεδομέ-
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Έλεγχος
Ο γηϋά τω ν
Του Ανθυπαστυνόμου
Αθανασίου
Ε. Αλεξανδρόπουλου, εκδ.
“Φ ιλώ τας”.

των” είναι να αποτελέσει έ
να επαγγελματικό βοήθημα
στα χέρια όλων όσων ασχο
λούνται με τον έλεγχο των
οχημάτων, παράλληλα με
τον Κώδικα Οδικής Κυκλο
φορίας και να εμπλουτίσει
τις γνώσεις τους, για μια πιο
ολοκληρωμένη και αντικει
μενική
εκτέλεση

ίναι κοινή διαπίστωση
ότι οι συχνές και αδιά
λειπτες τροποποιήσεις
που δέχεται η νομοθεσία και
ειδικά η νομοθεσία που αφο
ρά τα οχήματα, επιφέρουν
πολλές φορές δυσχέρειες
στην πλήρη εφαρμογή της,
καθόσον είναι ανθρωπίνως
αδύνατο όσοι ασχολούνται
με τον έλεγχο των οχημάτων
των
καθηκόντων
και ιδιαίτερα οι αστυνομικοί
να έχουν πλήρη και ακριβή τους.
Το βιβλίο έχει δομηθεί με
γνώση της.
Σκοπός του βιβλίου “Τρο- τέτοιο τρόπο, ώστε να πε
χονομικός Έλεγχος Οχημά ριέχει συνοπτικά το Νόμο

Ε

Η Ασφαλιστική Εταιρεία

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

προσφέρει σε όλα τα μέλη της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ειδική έκπτωση στα αυτοκίνητα Ι.Δ. χρήσεως
1 4 %

στις συμπληρωματικές καλύψεις

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

Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με την αρμόδια
κα Παπαστεργιάδου Φωτεινή
στα τηη.: 50 21 580 fax.: 50 21 580
τηλ. οικίας: 23 20 655 ή στο 0 9 3 /7 1 44 565
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)Τ1ΚΑ
και τα άρθρα αυτά που επι
σύρουν ποινές στους παρα
βάτες, καθώς και τις ανάλο
γες ποινές που επιβάλλει ο
αστυνομικός.
Τα κεφάλαια του βιβλίου
έχουν ιεραρχηθεί με ιδιαίτε
ρη φροντίδα και να μπορεί
να το συμβουλεύεται ο χρή
στης του με μεγάλη ευκολία.
Ο οδηγός αυτός (γιατί πε
ρί οδηγού πρόκειται) απο
τελεί χρησιμότατο έως και
απαραίτητο βοήθημα για ό
λους εκείνους που ασχο
λούνται με τον έλεγχο των
οχημάτων και έρχεται να
καλύψει ένα σημαντικό κε
νό στην εξειδικευμένη βι
βλιογραφία. Όσοι ενδιαφέρονται να το προμηθευτούν
μπορούν να απευθύνονται
στον συγγραφέα, ο οποίος
το διαθέτει στην τιμή των
2.500 δραχμών, στα τηλ.
031630887, 0937570310.

ξη και διαμόρφωσή τους σε
σχέση πάντοτε με την απο
στολή τους, το έργο τους
και την προσφορά τους
στην ελληνική κοινωνία.
Το πρώτο μέρος της έρευ
νας εστιάζεται στον προσ
διορισμό της κοινωνικής
τάξης και θέσης του Έλλη
να αστυνομικού, μέσα από
την ανάλυση συγκεκριμέ
νων παραγόντων, όπως η
γεωγραφική καταγωγή, το
μορφωτικό επίπεδο και η
οικονομική του θέση. Στο ί
διο πλαίσιο, μελετάται το ε
πάγγελμα του αστυνομικού

Η Ε λληνική
APTUvoui'a κατά τη ν
Π εοίοδ ο m e
Μ ε τ α π ο λ ίτ ε υ σ ή
(1 9 7 5 -1 9 9 5 )

με τις κοινωνικές παραμέ
τρους που το περιβάλλουν
και τις υπηρεσιακές μετα
βλητές που το συνθέτουν,
όπως οι συνθήκες εργασίας,
η επικινδυνότητα του επαγ
του Αστυνόμου A ’ και
γέλματος, τα δικαιώματα
Δρ. Κοινωνιολογίας
και οι υποχρεώσεις του α
Ευάγγελου
στυνομικού.
Στεργιούλη,
Στο δεύτερο μέρος, εξε
εκδ. Νομική
Βιβλιοθήκη.
τάζεται η κοινωνική και
διοικητική θεσμοποίηση
αντικειμενικός σκοπός
της Ελληνικής Αστυνομίας,
της παρούσας μελέτης
δηλαδή, ως Σώμα και ως
έχει διττό χαρακτήρα:
θεσμός της ελληνικής κοι
α) την προσέγγιση και μελένωνίας. Προσεγγίζεται, τό
τη της Ελληνικής Αστυνομίσο θεωρητικά όσο και πρα
ας ως έναν από τους βασικτικά, η αποστολή και ο ρό
κούς θεσμούς της κοινοβου
λος της Αστυνομίας, ενώ,
λευτικής δημοκρατίας και
παράλληλα, ερευνάται το
β) την επισταμένη διερεύέργο της, από πλευράς από
νηση των λειτουργικών και
δοσης, αποτελεσματικότηοργανωτικών δομών των α
τας και κοινωνικής αποδο
στυνομικών Σωμάτων (Ελ
χής. Ο κοινωνικός ρόλος
ληνική Χωροφυλακή, Α
της Αστυνομίας, η διερεύστυνομία Πόλεων και την ε
νηση των σχέσεων Αστυνονοποίησή τους με τη σύστα
μίας-κοινού, το επίπεδο
ση της Ελληνικής Αστυνο
κοινωνικής αποδοχής του
μίας), καθώς και την εξέλι
αστυνομικού έργου με όλες

0
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τις συναφείς παραμέ
τρους, όπως η αστυ
νομική κουλτούρα, η
διαφθορά, ο ρόλος των
ΜΜΕ στην αποστολή
και το έργο της Αστυ
νομίας, αποτελούν α
ντικείμενα διεξοδικής
μελέτης για την εξαγω
γή συγκεκριμένων και
χρησίμων συμπερασμάτων.
Τέλος, η έρευνα επικε
ντρώνεται στη μελέτη των
κυριοτέρων διαρθρωτικών
μεταβολών, όπως η ενοποί
ηση των Σωμάτων Χωρο
φυλακής και Αστυνομίας
Πόλεων, η μεταρρύθμιση
στο εκπαιδευτικό σύστημα
της Ελληνικής Αστυνομίας
με την καθιέρωση του συ
στήματος των πανελληνίων
εξετάσεων, αλλά και η νο
μιμοποίηση του συνδικαλι
σμού για το αστυνομικό
προσωπικό, με όλες τις συ
νέπειες που οι μεταβολές
αυτές επέφεραν στην πο
ρεία του θεσμού της σύγ
χρονης Ελληνικής Αστυνο
μίας.
Πληροφορίες για την
προμήθεια του βιβλίου στα
τηλ. 3600968, 3605448,
3603975.

ΙΟ

ποδοτική με
λέτη, μειώ
νοντας
το
χρόνο και
την πίεση
της
προ
σ π ά θ ε ια ς .
Επειδή το
βιβλίο έχει
πρακτικό σκοπό η συγγρα
φέας δίνει έμφαση στην ε
φαρμογή περισσότερο παρά
στη διεξοδική παρουσίαση
και ανάλυση των σύγχρο
νων θεωριών που αφορούν
στο θέμα μάθηση της μάθη
σης.
Οι επιμέρους στόχοι του
βιβλίου είναι:
α. Η κατανόηση των ι
διαίτερων δυσκολιών του
καθένα στο ζήτημα της μά
θησης.
β. Η οργάνωση της μελέ
της με τρόπο ανθρωποκε
ντρικό ώστε ο καθένας να
προσαρμόζει το διάβασμα
στον εαυτό του και όχι το α
ντίστροφο.
γ. Η βελτίωση της μνή
μης για να συγκροτούνται
οι πληροφορίες με το λιγό
τερο δυνατό κόπο.
δ. Η αύξηση της “συναι
σθηματικής νοημοσύνης”
ώστε να επιτυγχάνεται η
συγκέντρωση στο μελετώΜ ε λ ε τώ Α π οδοτικά ,
μενο αντικείμενο.
σε λ ιν ό τε ο ο yoovo
ε. Η μείωση του ανα
σταλτικού άγχους κατά τη
της Μ αγδαληνής
διάρκεια των εξετάσεων και
Αγραφιώτη,
των διαγωνισμών.
εκδ. Δίοδος.
Η συγγραφέας η οποία έ
χει ως γνώμονα το ρητό του
ο βιβλίο της Μ. Αγρα
Δημοκρίτου “Να μην πο
φιώτη απευθύνεται σε
θείς να μάθεις τα πάντα, μή
σπουδαστές των Ανώ
πως γίνεις σε όλα αμαθής”,
τερων και Ανώτατων Σχοπροτείνει στους αναγνώ
λών και σε μαθητές της Μέστες να το χρησιμοποιή
σης εκπαίδευσης, όσοι ετοισουν ως οδηγό λαβαίνοντας
μάζονται για τις πανελλή
υπόψη την ιδιοσυγκρασία
νιες εξετάσεις θα βρουν ένα
τους και τον σκοπό για τον
ξεχωριστό κεφάλαιο.
οποίο τους χρησιμεύει.
Σκοπός του βιβλίου είναι
Μπορούν να επιλέξουν και
να προσφέρει επιστημονικά
να μελετήσουν μόνον τα
τεκμηριωμένες μεθόδους
κεφάλαια που τους ενδια
και στρατηγικές μελέτης
φέρουν περισσότερο.
□
που να οδηγούν σε ποιο α

Τ

Επιλέγουμε
και
Διαφέρουμε

Φωτογραφία ■Παραγωγή VIDEO
Γόμων

ν ·

Jltadcu

ύ Βαπτίσεων
Αρραβώνων

ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ
ΛΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

Jf

V

Αρχείο
Στολισμοί
ip tii

\

,«
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'A it P lS m y ni' ,!

Μ ΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.
Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωφ. 208), Αργυρουπόλη
τηλ. 9939732-9927673

Λιίιιιιτ r\n

Παπαναστασίου 38, κ. Πατήσια, Tnfi.: 83.28.098
(ΠΠησίον Ηλ. Σταθμού Ay. Νικολάου)

ΔΗ Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΙίΙ III

ΠΡΟ ΣΦ ΟΡΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΖΑΝΤΩΝ

Πουκάμισο : 4.500 δρχ / 13,20 ( A
Παντελόνι: 8 .0 0 0 δρχ / 23,77
Πηλήκιο : 5 .0 0 0 δρχ / 14,67(

I

J

Λ

ZTHΤΜΠΙΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΊΝΕΤ.ι*ΑΙΦΠΑ18%

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ · ΖΥΓΟΣΤΑΘΜ ΙΣΕΙΣ

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Ε ΙΣ ( Δ έ ρ μ α -C o r d u r a )

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ & ΑΛΛΑΓΗ

Δ Ε Ρ Μ Α Τ Ι Ν Ε Σ Θ Η Κ Ε Σ (για όΟα ια ό π λ α )

Μ

Θ Η Κ Ε Σ C O R D U R A (m a d e in U S A )

ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ ΖΑΝΤΟΛΑΣΤΙΧΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ
ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Χ Ε ΙΡ Ο Π Ε Δ Ε Σ ( S & W , " e c o n o m y " )

Μ

Γ Κ Λ Ο Π (Κ α ο υ τ σ ο ύ κ - Π τυ σ σ ό μ ε να )
Τ Σ Α Ν Τ Α Κ ΙΑ Ο Π Λ Ω Ν
ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΥΠΟΔΗΜ ΑΤΑ

Β

Vm
(ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΑΣ)

ΣΗΜ ΑΤΑ

ΦΑΚΟΙ MAG-LITE
ΑΡΒ ΥΛΑ HI-TEC (Δέρμα-Cordura)

Κ α ρα θ εο δω ρή 31 & Γ Βλάχου · Ν Ψ υχικό
τηλ.: 67.46.300 · 67.22.236

ΑΚΑΔΗΜ ΙΑΣ 31 ,Τ.Κ. 10672 ΑΘΗΝΑ , ΤΗΛ. 3610 280
Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η Ο Π Ο Υ Δ Η Π Ο Τ Ε Μ Ε Α Ν Τ ΙΚ Α Τ Α Β Ο Λ Η

το Ταφικό

Έθιμο

των Ποντίων
στα Σούρμενα
την Κυριακή του Θωμά
Οι ρ ί ζ ε ς του χά ν ο ντ α ι στην ιστορία...
X N X T IX P X C T X C H Τ Χ φ ΙΚ Ο 'ι 6 Θ ΙΜ Ο \

ι Πόντιοι της περιοχής
νω στον τάφο και περιμένει τον ιερέα
του Ελληνικού και ειδικά
να κάνει τρισάγιο.
των Σουρμένων την ημέ
Περιμένοντας εγκωμιάζουν το νε
ρα της Γιορτής του Θωμά
κρό, θυμούνται τα προτερήματά του,
βιώνουν το ταφικό έθιμο
τις καλοσύνες, τις χάρες, τα γλέντια με
που το έφεραν μαζί τους απότους
τον φίλους
Πό
του και γενικά ό,τι είχε
ντο, όπου γινόταν τη δεύτερη μέρα του
σχέση με τη ζωή του και ό,τι θα προΠάσχα. Πλήθος Ποντίων από όλη την
καλέσει την αίσθηση της ζωντανής πα
Αττική και την Ελλάδα συγκεντρώνο
ρουσίας του ανάμεσά τους. Είναι μια
νται στα Σούρμενα και χαίρονται τη
μέρα χαράς γιατί η πίστη στην Ανά
μεγάλη ποντιακή γιορτή.
σταση του Κυρίου και των νεκρών εί
Την ημέρα λοιπόν αυτή οι νοικοκυ
ναι βαθιά και αληθινή.
ρές ετοιμάζουν από νωρίς ένα ταψί με
".... Ιησούν ζητείται τον Ναζαρηνόν
διάφορα στεγνά τρόφιμα, τσουρέκια
τον εσταυρωμένον, ηγέρθη, ουκ έστιν
αυγά, μεζέδες και ούζο. Πηγαίνουν
ώδε
στην εκκλησία και όταν σχολάσει όλοι
Σαν τις μυροφόρες έρχονται στον
μαζί, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, κατάφο οι σημερινές γυναίκες των Σουρ
τευθύνονται στο νεκροταφείο της πε
μένων και χαίρονται την ανάσταση
του αγαπημένου προσώπου.
ριοχής,
Εκεί ο καθένας πηγαίνει στον τάφο
Όταν έρχεται ο ιερέας κάνει τρισά
του “κεκοιμημένου” του. Ακουμπάει
γιο, τρώει, πίνει και εύχεται “Θεός
το ταψί με τα τρόφιμα και το ούζο πά
σχωρέστ ’ τον

Ο
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Ύστερα οι συγγενείς προσφέρουν σε
γνωστούς, φίλους και αγνώστους ούζο
και μεζέδες, τρώνε και πίνουν καθι
σμένοι γύρω από τον τάφο και εύχο
νται “συχωρεμένος να εν ".
Αν ο νεκρός αγαπούσε το τραγούδι
οι φίλοι του του τραγουδούν με τη συ
νοδεία της λύρας.
Στον Πόντο λένε πως πήγαιναν στα
διπλανά λιβάδια και γλεντούσαν τρώ
γοντας, πίνοντας τραγουδώντας και
χορεύοντας όλη τη μέρα.
Και εδώ παλαιότερα αυτό έκαναν,
τώρα όμως πηγαίνουν στην πλατεία
και ακολουθεί πλούσιο καλλιτεχνικό
πρόγραμμα.
Οι συγγενείς και οι φίλοι πηγαίνουν
“σο ταφίν” (στον τάφο) μόνο αφού συ
μπληρωθεί ένας χρόνος από την ή μέρα
του θανάτου του προσφιλούς προσώ
που.
“Για να μην έχουμε παρεξηγήσεις -αφηγείται για το έθιμο ο κ. Κωνσταντινίδης (τ. πρόεδρος της Ένωσης Ποντί
ων Ελληνικού τα "Σούρμενα") σε δη
μοσιογράφο της τότε ΕΡΤ1- πρέπει να
διευκρινιστεί ότι η οικογένεια που έχα
σε αγαπημένο πρόσωπο δε συμμετέχει
στο πανηγύρι τον πρώτο χρόνο. Γιατί
είπαμε ότι εξοικειωνόμαστε με το θά
νατο αλλά δεν παύουμε να αισθανόμα
στε και λύπη για την απώλεια του αγα
πημένου μας προσώπου. Η συμμετοχή
στο ταφικό έθιμο έρχεται με την
παρέλευση του έτους".
Και σε κάποιο άλλο σημείο της συ
ζήτησής του, επισημαίνει:
“Το να έρθει κάποιος στο νεκροτα
φείο, να μιλήσει για το νεκρό του, να
προσκαλέσει τους συγγενείς και τους
φίλους να φάνε και να πιούνε, είναι
σαν να λεει: Κύριοι, το ότι είναι νε
κρός δεν έχει σημασία. Αύριο θα είμαι
‘γω εκεί. Μεθαύριο θα έρθει ο γιος
μου. Δηλαδή δείχνει ότι ο θάνατος εί
ναι συνέχεια της ζωής και μας προε
τοιμάζει ...”

ΣτοΐΥεία από την αοΥαιότητα
και την Υοιστιανική επογή
Το έθιμο αυτό είναι παμπάλαιο και
προκαλεί δέος η μακραίωνη πορεία
του. Έχει τις ρίζες του στην αρχαιότη
τα και συμπληρώνεται και αποκτάει
ουσιαστικό νόημα κατά τη χριστιανική
εποχή.

Συγκεκριμένα από τα αρχαία ταφικά
έθιμα διατήρησε:
• Την πίστη ότι οι ψυχές κυκλοφο
ρούσαν ανάμεσα στους ζωντανούς τη
μέρα "των χύτρων"
• Τα νεκρόδειπνα-προσφορές που
προκύπτουν από εικονίσεις σε ελληνι
κές ληκύθους και επιτύμβιες στήλες
ελληνικών τάφων της αρχαιότητας
(στην Αττική, στην Ανάβυσσο το 430
π.Χ., στην Ερέτρια το 440 π.Χ., στη
Μαγνησία τον 5ο π. X αιώνα, στη Ρό
δο το 2ο π.Χ. αιώνα)
• Τα εγκώμια (με νόμου απαγορεύ
ονταν οι κακολογίες των νεκρών)
Από τη χριστιανική εποχή η υπέρ
βαση έγινε και συμπληρώνεται το έθι
μο με:
• Το χαρμόσυνο τόνο της ημέρας.
Αναβλύζει η χαρά από την πίστη στην
Ανάσταση του Κυρίου και των νε
κρών. Την πίστη ότι γύρω τους φτερουγίζουν αναστημένες οι ψυχές των
κεκοιμημένων τους ( “εσκύλευσες τον
Άδην.,.δωρούμενος την ζωήν" ).
• Τα εγκώμια παρέμειναν και κατά
τη χριστιανική εποχή. (Ο νεκρός “δεδικαιώνεται” εντέλλεται η εκκλησία)
Τέλος πιθανόν από τον ακριτικό
τρόπο ζωής να είχαν πάρει τη σθεναρή
και γεμάτη λεβεντιά άρνηση του θανά
του που εκδηλωνόταν με το τραγούδι
και το χορό στα λιβάδια που ήταν συ
νέχεια του νεκροταφείου. Αν ανατρέ
ξουμε στην ακριτική ποντιακή ποίηση
θα δούμε ότι οι πρωταγωνιστές της Α
κρίτας, Γιάννες, Κωνσταντίνον, Έλλενος, Τραντέλλενος (τριάντα φορές Έ λ
ληνας) έφαγαν, ήπιαν και πάλεψαν με
το Χάρο.
Το ακριτικό ποίημα "Κάστρον και
Περιβόλιαν"όπου ο Ακρίτας καλεί το
Χάρο να παλέψουν στο χάλκινο το α
λώνι, λεει:
“Εξέβαν και ν ’ επίνεψαν ενίκησεν ο
Χάρον” ή “Ο Χάρον κι ενικέθεν".
“Βγήκαν και παλέψανε και νίκησε ο
Χάρος “ ή “ ο Χάρος Δε νικήθηκε ”
Η λαϊκή μούσα δε θέλει να ομολο
γήσει ότι ο Ακρίτας νικήθηκε. Και το
νίζει: “Ο Χάρος δε νικήθηκε’’.
Εκείνους θαύμαζαν και εκείνους μιμήθηκαν οι ακοίμητοι φρουροί της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και εκεί
νων τις συνήθειες μιμούνταν στην κα
θημερινή τους ζωή.

Σούουενα: 2500 ΥΡόνια
το ίδιο έΒιυο
Η πορεία του εθίμου πάνω από
2500 χρόνια έχει να κάνει κυρίως με
την προετοιμασία του ανθρώπου να μη
φοβάται το θάνατο.
Ποια δυναμική όμως εσωκλείει ώ
στε να αντέξει τη φθορά των αιώνων ;
Βαθείς μελετητές του αρχαίου ελλη
νικού κόσμου μας λένε: "... Οι βασικές
πράξεις και οι θεσμοί της ζωής, γέννη
ση, γάμος, οικογένεια, γένος, κράτος, έ
παιρναν μια μυσταγωγική αξιοπρέπεια
από τη θρησκεία. Με την λατρεία ή την
τιμή προς τους νεκρούς οι γενεές συνδέ
ονταν μεταξύ τους με μια συνέχεια υπο
χρεώσεων, έτσι ώστε η οικογένεια να
μην είναι απλά ζευγάρι με τα παιδιά
τους, αλλά μια ιερή ένωση και αλλη
λουχία αίματος και πυράς που εκτείνο
νταν μακριά στο παρελθόν και στο μέλ
λον και κρατούσε τους νεκρούς, τους
ζωντανούς και τους αγέννητους σε μια
ενότητα ισχυρότερη οποιονδήποτε κρά
τους.... ”
Πράγματι το ταφικό έθιμο αποτε
λούσε και αποτελεί έναν ενωτικό κρί
κο που έδενε και δένει όσους το διατη
ρούν, και μάλιστα τους Σουρμενιώτες,
μαζί βέβαια με την κοινή καταγωγή
και τα άλλα έθιμα, αφού η μέρα και ο
χώρος όπου γινόταν ήταν και ο τόπος
συνάντησης όλης της οικογένειας, των
συγγενών, των φίλων, των γνωστών,
όπου κι’ αν ζούσαν.

Ήταν επίσης, ο μυστικός, ο από
κρυφος, υποσυνείδητος δεσμός με τη
μητέρα Ελλάδα, ήταν η απόδειξη γι’
αυτούς της συνέχειας της φυλής, η α
πόδειξη της καταγωγής τους. Το ταφι
κό έθιμο ήταν και η απόρροια αγάπης
προς τους “τεθνεώτες”, τους “κεκοιμημένους
Αυτοί λοιπόν που επί 2500 χρόνια
μεταλαμπαδεύουν από γενιά σε γενιά
το έθιμο, αυτοί που το ενστερνίστηκαν
έτσι ώστε να το κάνουν μέρος της ζω
ής τους, και μέρος της ζωής των παι
διών τους, αυτοί που το δίνουν τόση
λαμπρότητα σήμερα είναι οι Πόντιοι
γενικά και οι Σουρμενιώτες ειδικότερα.
Με απλότητα, μακροθυμία, υπομο
νή και επιμονή έκανε κάθε νέος εκείνο
που είχε κάνει η μητέρα του, η γιαγιά
του, η προγιαγιά του. Η αγάπη στάθη
κε δυνατότερη από τα σχόλια και την
αγωνία της καθημερινής ζωής. Μέχρι
σήμερα αυτό το ταφικό έθιμο βιώνεται
από τους Σουρμενιώτες και αποτελεί
πηγή χαράς και πυρήνα πολλών πολι
τιστικών εκδηλώσεων.
Η Αγάπη, η πίστη στην Ανάσταση
του Κυρίου, στη μέλλουσα ζωή και
στην ανάσταση των νεκρών έκαναν
και πάλι το θαύμα τους και ένωσαν
τους ζωντανούς, τους νεκρούς και
τους αγέννητους.
* Από το βιβλίο της Χρυσάνθης Συμεωνίδου -Χείλαρη με τίτλο “Σ ’ Σα ταψία ”
Ε π ιμέλεια :

Π.Υ. Γιώργος Χονδροματίδης
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Λογοτεχνικές c Ποιητικές

_______ σελίδες
ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ

Ότι δύσκολο κι αν φαίνεται
μ ε σ ’ στης ψυχής τα βάθη
με θέληση και υπομονή
και με αγάπη για ζωή
τα όνειρα και οι φραγμοί
που όταν ήσουν μικρός
για σένα νε εφάνταζαν
δρόμοι καρφιά γεμάτοι.
Προσπάθησες και πόνεσες
να φτάσεις εκεί πάνω
μα όταν έφτασες ψηλά
και είδες τα πως είναι
κι ένοιωσες στα αληθινά
πως με προσπάθεια ξανά,
χρειάζεται κανείς πολύ,
να ιδεί πως ήταν στην αρχή.
Θυμήσου όμως μια φορά
και τίμα τους δικούς σου
αυτούς που σε βοήθησαν,
και δώ σ ' τους μια ευκαιρία
να νοιώσουν και αυτοί ξανά,
πως η δική τους η χαρά,
είναι να βλέπουν μακριά
και να θυμούνται όμορφα,
πως στην ζωή τους έπραξαν
για σένα με λατρεία.
ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Υπαστυνόμος Α'
Λάβαμε τα ποιήματά σας Kat ευχα
ριστούμε. Εμφανίζεστε στην στήλη
μας για πρώτη φορά και κατ’ επιθυμία
σας επιλέγουμε να δημοσιεύσουμε απ’
τα ποιήματα που μας στείλατε, αυτό
με τίτλο “Δρόμος Ζωής”. Το συγκε
κριμένο ποίημα, αφιερώνεται κατ’ επι
θυμία του δημιουργού του στον Αστ.
Δ/ντή Λαλίνη Ανέστη. Το ποίημα αυ
τό, αλλά και τα υπόλοιπα που το συνο
δεύουν, ξεχειλίζουν από συναίσθημα
με έντονα ρομαντικά στοιχεία (νεανι
κοί προβληματισμοί, μελαγχολική αι
σιοδοξία, προτροπή προς το υψηλό
και το ιδανικό, ερωτικός ψυχισμός).
Φρονούμε ότι το συγκεκριμένο ποίη
μα δεν είναι το καλύτερο όλων. Τα θε
τικότερα ποιητικά στοιχεία του ύφους
που σας αντιπροσωπεύει, συγκεντρώ
νει εκείνο με τίτλο “Ταξίδια” αν και ο
τίτλος του τελευταίου είναι χρησιμο
ποιημένος κατά κόρον και κοινότυπος.
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Στο δημοσιευμένο ποίημα γίνεται
προσπάθεια επίτευξης των στοιχείων
που συνθέτουν τον παραδοσιακό στί
χο, πλην όμως δεν επιτυγχάνεται η ο
μοιοκαταληξία πάντα. Έ να άλλο στοι
χείο στο οποίο θα πρέπει να καταβλη
θεί προσπάθεια, είναι η αποφυγή κοι
νότυπων και τετριμμένων λέξεων κα
θημερινής χρήσης. Το τελευταίο στοι
χείο το υπερτονίζουμε σε αναφορές
μας προς ασχολούμενους με την ποίη
ση, μέσω της στήλης του περιοδικού
μας. Είναι απαραίτητο για τους γράφοντες ποίηση να ακολουθούν ορισμέ
νους βασικούς κανόνες οι οποίοι ακρι
βώς χαρακτηρίζουν την ποίηση και
την διαφοροποιούν από τα άλλα είδη
της Τέχνης και του Λόγου. Σας προ
τρέπουμε - εφόσον αισθάνεστε αδήρι
τη την ανάγκη να μην ασχολείσθε με
την ποίηση περιστασιακά. Η ποίηση
είναι ένας χώρος που απαιτεί απ’ τους
θιασώτες της, δια βίον αποκλειστικό
τητα. Τα αποτελέσματα αυτής της μέ
θεξης θα τα εισπράξετε μακροπρόθε
σμα αποκλειστικά εσείς ο ίδιος πρώτα.

“ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ
ΤΉΣ ΖΩΗΣ”
Το μονοπάτι της ζωής είναι σπαρμέ
νο αγκάθια
τα πόδια σου ματώνουμε σαν το δια
βαίνεις μόνος
μα και με άλλους αν περνάς πάλι
πληγές σ ' ανοίγουν
που μένουν πάντα ανοιχτές, ο χρόνος
δεν τις κλείνει.
Το μονοπάτι της ζωής με πέτρες είν ’
γεμάτο,
βότσαλα που γυαλίζουνε στου ήλιου
τις ακτίνες
κι όταν σκοντάψεις πάνω τους κακό
σε περιμένει,
αφού δεν πρόσεχες πολύ, σκεφτόσου
να το τέρμα.
Το μονοπάτι της ζωής έχει πολλές
λακκούβες
που όταν βρέχει με νερό γεμίζουν και
προσμένουν
να πέσεις στην παγίδα τους, να πνί
ξουν την ελπίδα
“αυτήν" που όταν ξεκίνησες την

φόρτωσες στον ώμο.
Κι όταν το μονοπάτι αυτό μπορέσεις
να περάσεις
στο σώμα σου και στην ψυχή θα υ
πάρχουνε σημάδια,
σημάδια που σου άφησαν εμπόδια
στην πορεία
και σ ’ έκαναν πολλές φορές το θάρ
ρος σου να χάσεις,
στο τέρμα όμως κατάφερες με αυτο
θυσία να φθάσεις!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΡΡΙΑΣ
Αστυφύλακας
Λάβαμε τα ποιήματά σας και ευχα
ριστούμε. Επιλέγουμε να δημοσιεύ
σουμε αυτό με τίτλο “Το μονοπάτι της
ζωής” το οποίο θεωρούμε αρχικά αξιό
λογο με αξιοπρόσεκτα αλληγορικά νο
ήματα. Παρά ταύτα, ο παραδοσιακός
στίχος με τον οποίο εκφράζεστε, δεν
εκφέρεσαι σωστά λόγω αμφίβολης
ποιότητας ομοιοκαταληξίας, στην ο
ποία δεν διακρίνεται αν είναι σταυρω
τή ή ζευγαρωτή. Παρενθετικά αναφερόμενοι στο άλλο ποίημα με τίτλο
“Δυτικά της ψυχής” παρατηρούμε ότι
είναι φανερή η ομοιότητα με την τε
λευταία ποιητική συλλογή του Οδ. Ελύτη “Δυτικά της λύπης” και παρό
μοιες ταυτίσεις πρέπει συστηματικά
να αποφεύγονται.

ΟΙΠΠΠΟΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Μην μου ζητάς να σου μιλήσω για
κάτι που δεν έχασα εγώ
μην μου ζητάς να σου χαρίσω κάτι
που μου χάρισαν πριν καιρό
μην μου μιλάς, δεν ξέρω πια πως να
μιλήσω για κάτι που δεν
έχασα εγώ
ελευθερία, ίσως ουτοπία, ίσως και
μια λέξη που ο καιρός την έχει
βρέξει με αίμα, μούχλα και ζωή
μην μου μιλάς, η ώρα πάει και η τυ
ραννία ακόμα ‘δω
τι μου προσφέρεις, τι δεν προσφέρεις,
τι σου προσφέρω, τι δεν
μπορώ και η σκλαβιά ακόμα ‘δω
μην μου ζητάς να σου προσφέρω ότι
εσύ δεν προσπαθείς γιατί την
ελευθερία σου αν θέλεις πάλι μην επαιτήσεις να την βρεις
δεν σου ‘πάνε ποτέ να κάνεις αυτό

που σε προστάζει η σκέψη σου
και η ψυχή, ίσως δεν ‘ξέραν, ίσως
δεν ‘μαθαν για την ελπίδα σου αυτή
ελευθερία της ψυχής είναι ν ’ αγαπάς
και να ποθείς ότι σου
στέρησαν οι άλλοι ποτέ μην τα δε
χτείς αν δεν τ ’ επιζητείς, αυτή
είναι η θώρια σου η νέα, η μεγάλη
ελευθερία ν ’ αγαπάς ότι αξίζει να πο
νάς γεμίζοντας ελπίδα πριν
μια σκέψη θλιβερή σε ρίξει στην πα
γίδα, αυτή που αιώνες τυραννά
κάθε ανθρώπου την καρδιά, γκρεμί
ζει την ελπίδα, αυτή που ο Θεός
την έχτισε με λίθο και σανίδα όταν
κάποιοι, κάποτε σου κάψαν την πατρί
δα.
Σου προσφέρω την Παιδεία για να
χτίσεις στην ελευθερία ένα θαλάσναο
για τ ’ αστέρια κουρνιαχτό να το βλέπει
όλη η νιότη, να το φιάχνει πιο ψηλό, να
το βάφει με ειρήνη, να το πλένει με νε
ρό για να μην τόνε μολύνει ένα βάμμα
α π ' το παλιό
ελευθερία της ζωής είναι ν ’ αγαπάς
και να ζεις γιατί χαμένος δεν θα
‘β γεις από το βάμμα της ζωής όπως
δεν έχασε κανείς της τυραννίας πορθη
τής.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Λάβαμε to ποίημά σας με τίτλο “Ο
ιππότης της Ελευθερίας” το οποίο δη
μοσιεύουμε. Τεχνοτροπικά είναι γραμ
μένο καταλογάδην (δηλ. σαν πεζό) με
αποτέλεσμα να μην υπάρχει η αναμε
νόμενη παύση ανάμεσα στους στίχους
και να υπάρχει απώλεια ρυθμού. Οφεί
λετε να επανεκφρασθείτε στο ίδιο ποί
ημα τηρώντας τους απλούς κανόνες
της στιχουργίας. Επίσης πρέπει να α
ποφεύγετε αφορισμούς και επαναλή
ψεις λέξεων και εννοιών (ελευθερία)
καθόσον αυτό το είδος ποίησης (ηθο
γραφικό) έχει εκλείψει και απευθυνό
ταν σε μαθητές σχολικής ηλικίας προκειμένου να απομνημονεύσουν ορι
σμένες αξίες και σκοπούς.

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Έχτισες με τόλμη
μια ολόκληρη πόλη
που τώρα εσύ την κυβερνάς.
Τον ιδρώτα σου σκόρπισες
δίνοντας τέλμα στην ανεμελιά.
Τίποτα δε σου στερήθηκε
ανάκτορα πελώρια οικοδόμησες

και τα κράτη πολιόρκησες.
Τώρα διεκδικείς
τον πύργο της Βαβέλ,
οπλίζοντας
μικρές ανυπεράσπιστες ψυχές.
Τα όνειρα τους
στην άκρη παράτησες
και την αθώα καρδιά τους
με πόλεμο στιγμάτισες.
Ένα σκληρό παιχνίδι
με ήρωες ανυπεράσπιστα παιδιά
που πήζαν στο κλάμα
σε κάθε μητρική αγκαλιά.
Τα θύματα σωρό
μέσα από μια μάχη
δίχως οχυρό.
Το δάκρυ δεν απαλύνει,
τη πληγή στο χώμα
δε τη κλείνει.
Κάθε βουνό αιμορραγεί
ενώ η στοργή μοιάζει φτωχή
κι απόμακρη
από κάθε λογιών ψυχή.
Την ξαστεριά
με πόνο ατενίζω
γεμίζοντας φρούδες ελπίδες
του μυαλού το κενό
και τον Κύριο
για τούτο το ξημέρωμα
με δοξολογίες τιμώ.
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
Αγαπητή μας φίλη, λάβαμε το ποίη
μά σας με τίτλο “Συμφέροντα εξουσί
ας” και το δημοσιεύουμε αν και για
λόγους αναδιάρθρωσης του περιοδι
κού μας, με καθυστέρηση. Το ποίημα
εκφέρεται με ελεύθερο στίχο και σε
κάποια σημεία παρατηρείται υποψία
έκφρασης με παραδοσιακό στίχο:
"Τα θύματα σωρό
μέσα από μια μάχη
δίχως οχυρό ”.
Αυτό πιστεύουμε ότι είναι αποτέλε
σμα στιγμιαίας διευκόλυνσης προκειμένου να αποδώσετε το συναίσθημα ε
κείνης της στιγμής ευστοχώτερα. Ό 
πως έχουμε αναφερθεί και στο παρελ
θόν, η πλοκή Τεχνοτροπιών στο ίδιο
ποίημα πρέπει να αποφεύγεται γιατί
δημιουργεί αισθητική σύγχιση στον α
ναγνώστη.
Όσον αφορά το περιεχόμενο του
ποιήματος, το χαρακτηρίζουμε αξιό
λογο και σας προτρέπουμε να μελετά
τε πολύ, ποιητές που είναι καταξιωμέ
νοι και χειρίζονται το ύφος με το οποί
ο εκφράζεστε. Το συναισθηματικό το

πίο μέσα στο οποίο ποιητικά πορεύεσθε είναι γκρίζο. Εφόσον έτσι βιώνετε
τα πράγματα, σας προτρέπουμε να
συνεχίσετε έτσι.

ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ
Μαζί με σένα στη ζωή αρχίζω και ο
ραματίζομαι
σ ' όλους τους στίχους της ζωής σε
βλέπω και σε συλλογίζομαι.
Αγάπη μου μεγάλη, ευτυχώς ελπίδα
της ψυχής μου
αθάνατη να μείνεις, στα βάθη της Α
νατολής μου.
Μια μπλε Ανατολή, που υπάρχει κι α
ναπνέει
την ιστορία συνεχίζει και μένα με ε
μπνέει.
Μου θυμίζει συνεχώς, του ήλιου τις
ακτίνες,
γιατί χτυπούν στον ύπνο μου, όλες τις
ελπίδες.
Τα βράδια εμφανίζεσαι στον ύπνο
μου, σα γρήγορος αγέρας
θερμές εικόνες αντιδρούν σ ’ εκείνες
της ημέρας.
Δύσκολος Θεός υπάρχει, μέσα στην
καρδιά και την ψυχή μου,
γίνεται αόρατος σκοπός και έντρομη
ευχή μου.
Μαζί σου είναι λίγες οι στιγμές, εκεί
νες οι αγχοτικές
εφόσον δίπλα σου ονειρεύομαι, μόνο
τις μαγευτικές.
Ελπίζω να υπάρχεις, για όλους τους
ανθρώπους
ελπίδες κι ευτυχία να γεμίζεις, τον
κάθε εαυτό τους.
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Υπαστυνόμος Α'
Λάβαμε το ποίημά σας το οποίο
δημοσιεύουμε διότι θεωρούμε ότι το
περιεχόμενο είναι αξιόλογο με δυνα
μικό συμβολισμό, αλληγορίες και θε
αματική εναλλαγή εικόνων. Παρά
ταύτα το εκφραστικό σας ύφος και η
Τεχνοτροπία είναι λανθασμένη διότι
κάνετε χρήση παραδοσιακού στίχου
χωρίς να τηρείτε τα στοιχεία του (ισοσυλλαβία, ομοιοκαταληξία, αυ
στηρός ρυθμός).
□
Επιμέλεια:
Α στυν. Υ π οδ/ντή ς
Β ασίλειος Τσα γκά ρης
Υποψ. Δ ιδ ά κ το ρ α ς του Τομέα Φ ιλοσοφί
α ς τ η ς Φ ιλοσοφικής Σ χολή ς Α θη νώ ν
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ΤΟΥ'ΚΟΣΜΟΥ
a Till εκατομμύρια
έφθασε ο πληθυσμός
της Ε. Ε, αυξανόμε
νος κατά 0,3% σε
σχέση με την περασμένη χρο
νιά. Η Γερμανία έχει τώρα 82,
2 εκατομμύρια κατοίκους, η
Βρετανία 59,8, η Γαλλία 59,5,
η Ιταλία 57,8 και η Ισπανία
39,5. Συνολικά, η Ε. Ε έχει 1,5
εκατομμύριο παραπάνω κα
τοίκους, κυρίως λόγω μετανα
στών! Πάντως, μέσα στο 2000
σημειώθηκε σημαντική αύξη
ση στις γεννήσεις.

Υ

περβολικά ευφυής για να
προσληφθεί στην αστυ
νομία του Νέου Λονδί
νου στο Κονέκτικατ κρίθηκε ο
49χρονος απόφοιτος κολεγίου
Ρόμπερτ Τζόρνταν, ο οποίος
διαθέτει ένα εξαιρετικά υψηλό
IQ και άρα είναι ακατάλληλος
γι αυτή τη δουλειά! Η παρανο
ϊκή απόφαση της αστυνομίας
επιβεβαιώθηκε και από τη δι
καιοσύνη, η οποία απέρριψε
την προσφυγή του Τζόρνταν,
με το επιχείρημα ότι η πολλή
εξυπνάδα θέτει σε κίνδυνο το
σώμα. Το εφετείο της Νέας
Υόρκης επικύρωσε την πρω
τόδικη απόφαση, ισχυριζόμενο ότι η υπερβολικά έξυπνοι
αστυνομικοί έχουν αυξημένες
πιθανότητες να βαρεθούν και
να θελήσουν να αλλάξουν ερ
γασία. Ο ευφυής Τζόρνταν θα
μπορούσε να μείνει χωρίς δου
λειά, αν δεν τον λυπούνταν οι
υπεύθυνοι των φυλακών της
περιοχής. Τελικά προσελήφθη
ως φύλακας στο σωφρονιστι
κό ίδρυμα.
ουλάχιστον 830 εκατομ
μύρια άνθρωποι σ ’ ολό
κληρο τον κόσμο υποσιτί
ζονται, σύμφωνα με έκθεση
του Οργανισμού Ηνωμένων Ε
θνών. Η κατάσταση αυτή προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί και
στον νέο χρόνο, κατά τη διάρ
κεια του οποίου θα βρεθούν α
ντιμέτωποι με την πείνα εκα
τομμύρια άνθρωποι σε όλον
τον πλανήτη, με βασικές αιτίες
τους πολέμους και την ξηρασί
α. Σύμφωνα με την έκθεση, ο
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πληθυσμός που υποσιτίζεται
είναι στην πλειονότητα του
κάτοικοι των αναπτυσσόμενων
χωρών στην Αφρική, τη Λατι
νική Αμερική και την Ασία.
φτηνιάρικη κόλλα με
την οποία είχε κολλήσει
τα ψεύτικα αυτιά του,
προκειμένου να μην αναγνω
ρίζεται, τον πρόδωσε την κρι
σιμότερη στιγμή, αποκαλύ
πτοντας την μεταμφίεση. Την
ώρα που περνούσε από τον έ
λεγχο διαβατηρίων με ξένο
διαβατήριο, τ ’ αυτιά του Ρώ
σου δραπέτη.....ξεκόλλησαν
με αποτέλεσμα να καταλήξει
στα χέρια των αστυνομικών.
Ο ....άτυχος δραπέτης, τον ο
ποίο πάντως η ουκρανική εφη
μερίδα, που αποκαλύπτει το
συμβάν, χαρακτηρίζει “επικίν
δυνο” είχε μεταμφιεστεί άψο
γα. Μια τελευταία λεπτομέ
ρεια ήταν τ ’ αυτιά. Κ,αι γι’ αυ
τά επισκέφθηκε Ρώσο χει
ρουργό από τον οποίο ζήτησε
να του κολλήσει ψεύτικα. Ε
κείνος, για να κάνει οικονομί
α, ή για να βοηθήσει στα απο
καλυπτήρια του τα κόλλησε
με κακής ποιότητας κόλλα, η
οποία πρόδωσε τον φυγάδα.

Η

την αρχή οι τυχεροί κλη
ρονόμοι άκουγαν προσε
κτικά την ανάγνωση της
διαθήκης από το δικαστή. Ε
πειδή όμως μακρηγορούσε βα
ρέθηκαν γρήγορα κι αποφάσι
σαν να κάνουν μία βόλτα στο
κλουβί τους, για να ξεμουδιά
σουν. Πάντως απέφυγαν να
τσακωθούν, αναγνωρίζοντας
την επισημότητα της στιγμής.
Πρόκειται για τους έξι χιμπατζήδες, που ευεργετήθηκαν α
πό την 83χρονη Δανή Ελίζαμπτετ Κρίστενσεν,η οποία δεν
είχε άλλους απογόνους. Στη
διαθήκη της η Κρίστενσεν ανέ
φερε ότι δωρίζει 60.000 δολά
ρια στο ζωολογικό κήπο της
Κοπεγχάγης με την ειδική μνεί
α τα χρήματα να χρησιμοποιη
θούν κυρίως για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης των
χιμπατζήδων. “Θα εκσυγχρονί
σουμε το κλουβί τους” διευκρί
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νισε ο οικονομικός διευθυντής
του ζωολογικού κήπου.
ι ακτινογραφίες “έπιασαν” έναν κλέφτη ο ο
ποίος είχε καταπιεί με
γάλη ποσότητα διαμαντιών
στην Κεντρική Σκοτία. Ο νεα
ρός άνδρας είχε μπει σε διαμέ
ρισμα κτιρίου της πόλης Περθ
προκειμένου να κλέψει μεγά
λη ποσότητα διαμαντιών. Κά
ποιος από τους γείτονες, ο ο
ποίος γνώριζε ότι οι κάτοχοι
του διαμερίσματος έλειπαν, άκουσε ύποπτους θορύβους και
ειδοποίησε την αστυνομία. Ο
κλέφτης μάλλον αιφνιδιάστηκε από την έλευση των αστυ
νομικών και προσπάθησε να
κρύψει τα διαμάντια, καταπί
νοντας τα. Στη συνέχεια προ
σπάθησε να διαφύγει από το
παράθυρο. Για κακή του τύχη
όμως, γλίστρησε εξαιτίας του
πάγου και έπεσε άτσαλα στο
πεζοδρόμιο, σπάζοντας το πό
δι του στο ύψος του γοφού. Οι
αστυνομικοί τον μετέφεραν
στο νοσοκομείο της πόλης, ό
που με τη βοήθεια των ακτινο
γραφιών οι γιατροί ανακάλυ
ψαν το “πολύτιμο φορτίο” μέ
σα στη κοιλιά του.

Ο

αστυνομικός διευθυντής
της πόλης Κιρίκαλε, όχι
πολύ μακριά από την
Κωνσταντινούπολη,
έδωσε
δείγμα “εξευρωπαϊσμού” συλλαμβάνοντας 130 ανήλικα ε
πειδή σύχναζαν σε Ίντερνετ
καφέ, με το αιτιολογικό ότι
“αυτά είναι σατανικά πράγμα
τα και διαφθείρουν τη νιότη”!
Ο διευθυντής, στον οποίον η
“Μιλιέτ” απευθύνει πρωτοσέ
λιδο “μπράβο, κύριε διευθυντά
μας”, πληροφόρησε ότι στο Ί 
ντερνετ υπάρχουν πορνογρα
φικό υλικό και τυχερά παιχνί
δια, “αμαρτίας πράγματα, που
απαγορεύει η θρησκεία τους”.

0

ιακόσια φίδια είναι οι
μόνιμοι
συγκάτοικοι
μιας 29χρονης Κινέζας,
η οποία ζει στη Σαγκάη. Όπως
αναφέρουν κινέζικες εφημερί
δες, η κυρία Ουάνγκ Σουιλιάν

Δ

γευματίζει, κοιμάται και κάνει
μπάνιο παρέα με 200 φίδια, τα
οποία φιλοξενεί στο σπίτι της
τα τελευταία χρόνια. Η κυρία
Σουιλιάν φιλοδοξεί ότι με τον
τρόπο αυτόν θα προσελκύσει
τα φώτα της δημοσιότητας
και, ενδεχομένως μία μέρα να
καταγραφεί στο βιβλίο με τα
ρεκόρ Γκίνες. Το επικίνδυνο
πάθος της νεαρής γυναίκας ξε
κινά από τα παιδικά της χρό
νια. Μόλις τελείωσε το σχο
λείο, η Σουιλιάν αφοσιώθηκε
στην εκτροφή ερπετών. Όταν
μάλιστα η συλλογή της από
φίδια αυξήθηκε σημαντικά, η
Σουιλιάν αποφάσισε να τα
στεγάσει στο σπίτι της. Το α
γαπημένο της φίδι είναι ένας
βόας τον οποίο, όπως δηλώνει,
υπεραγαπά και φροντίζει δεό
ντως, κάνοντας του μπάνιο δύ
ο φορές την ημέρα.
ο τελευταίο πράγμα που
θα περίμεναν να δουν
μπροστά τους οι οδηγοί
που κινούνταν στον γερμανικό
αυτοκινητόδρομο Α66 ήταν ο
“Σαχίμπ”, μια αρσενική τίγρη
που το έσκασε από ένα τσίρκο
και αποφάσισε να κάνει βόλτα
στη γύρω περιοχή. Ο “Σαχί
μπ”, ο οποίος ζυγίζει 150 κιλά,
εντοπίστηκε από οδηγούς και
προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος
και ουρά αυτοκινήτων μήκους
20 χιλιομέτρων. “Δεχθήκαμε
μια τηλεφωνική κλήση, αλλά
δεν πιστέψαμε ότι ήταν πραγ
ματικότητα, παρά, μόνον όταν
άρχισαν να καλούν πολλοί ο
δηγοί” σχολίασε εκπρόσωπος
των τοπικών αστυνομικών αρ
χών. Στη συνέχεια οργανώθηκε
επιχείρηση για την απομάκρυν
ση του ζώου από τον αυτοκινη
τόδρομο και την επιστροφή
του στο τσίρκο. Στην επιχείρη
ση που οργανώθηκε συμμετεί
χαν συνολικά 50 αστυνομικοί,
πυροσβέστες και υπάλληλοι
του τσίρκου. Ύστερα από πέντε
αποτυχημένες προσπάθειες, οι
αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον “Σαχίμπ”
με ειδική σφαίρα που περιείχε
αναισθητικό.

μη κυβερνητική οργά
νωση Σωστέ το ΙΙοιδιά
κατήγγειλε την παθη
τική στάση των ρουμάνικων
Αρχών στο παιδιά του όρόμου. έπειτα οπό τη σύλληψη
Γερμανού παιδεραστή, στο
τελευταίο στάδιο του AIDS
Ο Γερμανός I ιούργκεν \ι:νκ
διοτη μούσι:
σεξουαλικές
σχέσεις μι: τουλάχιστον ο
κτώ παιδιά του δρόμου! Κν
τω μεταξύ, κοι η ρωσική οστυνομίο συνέλαβε 25χρονο
Ρώσο γιο σεξουαλική κοκο
ποίηση τουλάχιστον III ογοριών, ηλικίας 9 έως 15 ετών,
μέσο σι: ανελκυστήρα!

Η

ινέζοι αστυνομικοί επινόησαν έναν άκρως
πρωτότυπο τρόπο για να
γεμίζουν τις τσέπες τους. Ά
νοιξαν οίκο ανοχής, συνελάμβαναν τους πελάτες και τους
επέβαλλαν πρόστιμα, τα οποί
α βεβαίως δεν κατέληγαν στα
ταμεία της υπηρεσίας, αλλά
στις τσέπες τους. Τα κορίτσια
του οίκου έπαιρναν τους πελά
τες στα πίσω δωμάτια και με
τά από λίγα λεπτά -πριν οι πε
λάτες γευθούν τους καρπούς
του αγοραίου έρωτα- γινόταν
η επιδρομή των αστυνομικών
και οι συλλήψεις. Αναλόγως
με τις εισπράξεις, οι αστυνομι
κοί πλήρωναν και τα κορίτσια.
Η..... αστυνομική επιχείρηση
στην επαρχία Τζιανγκσού της
ανατολικής Κίνας ολοκλήρω
σε ένα χρόνο ζωής, έως ότου
το αστυνομικό τμήμα της πε
ριοχής όπου λειτουργούσε ο ι
διότυπος οίκος ανοχής συνέ
λαβε τον φερόμενο ως ιδιο
κτήτη του. Εκείνος, για να μην
πληρώσει μόνος του το “πά
πλωμα”, αποκάλυψε την κομπίνα, με αποτέλεσμα να κα
ταδικαστούν οι πραγματικοί ι
διοκτήτες του οίκου ανοχής,
αστυνομικοί, για κατάχρηση
εξουσίας.

φως οι ανασκαφές στη Λαδή
Διδυμοτείχου. Τα αντικείμενα
βρέθηκαν σε παιδικό τάφο της
ρωμαϊκής περιόδου δίπλα
στον οποίον ήταν θαμμένο και
ένα μικρό άλογο, ενώ οι τάφοι
βρίσκονταν σε τύμβο των αυ
τοκρατορικών χρόνων στην
τοποθεσία Βεργί του χωριού
Λάδη και είχαν κατασκευα
στεί επάνω σε μικρό νεολιθικό
οικισμό. Τα αποτελέσματα
των ανασκαφών παρουσίασε ο
προϊστάμενος της 19ης Εφορί
ας προϊστορικών και Κλασσι
κών Αρχαιοτήτων, στη 14η ε
πιστημονική συνάντηση για
τα αρχαιολογικά έργα στη
Μακεδονία και τη Θράκη.

αιδιά που υιοθετούνται
σε πολύ μικρή ηλικία, έ
χουν μεγαλύτερες πιθα
νότητες να αναπτυχθούν φυ
σιολογικά και να ξεπεράσουν
τα ψυχολογικά προβλήματα,
που συνεπάγεται η υιοθεσία
απ’ ό,τι τα μεγαλύτερα παιδιά,
τα οποία έχουν παραμείνει επί
μακράν σε ορφανοτροφείο.
Αυτό είναι το συμπέρασμα έ
ρευνας, που διενήργησε το
Ψυχιατρικό Ινστιτούτο Λονδί
νου με δείγμα 165 υιοθετημέ
να παιδιά από την Ρουμανία.
Όσα εξ αυτών υιοθετήθηκαν
σε ηλικία κάτω των έξι μηνών
είχαν σαφώς υψηλότερο IQ
και λιγότερα προβλήματα από
εκείνα, που υιοθετήθηκαν σε
μεγαλύτερη ηλικία. Το ένα τρί
το των παιδιών, που υιοθετή
θηκαν μετά το δεύτερο έτος
παρουσίασαν σημαντικά προ
βλήματα, ενώ όσα υιοθετήθη
καν πριν από την ηλικία των έ
ξι μηνών δεν είχαν καμιά δια
φορά από τους υπόλοιπους συ
νομηλίκους τους.

Π

A

cσθμα, αλλεργίες, ακόμη
και καρκίνο των πνευn ι μόνων είναι δυνατόν να
εμφανίσουν τα παιδιά που κο
λυμπούν συχνά σε πισίνες με
πιμπερό 1.900 χρόνων
χλώριο, όπως δείχνει επιστη
που ανήκε σε μικρό
μονική μελέτη η οποία έγινε
αρχοντόπουλο, μαζί με
ένα χάλκινο κουταλάκι καιστο
έ Βέλγιο. Τα πορίσματα της
δημοσίευσε η βελγική
να πήλινο αγγείο, έφεραν έρευνας
στο

Μ

'H

εφημερίδα “La Derniere
Heure”. Επιστήμονες του Πα
νεπιστημίου της Λουβένης
πραγματοποίησαν τη μεγαλύ
τερη ερευνά που έχει γίνει ως
σήμερα επί του ζητήματος, και
τα συμπεράσματα τουςηταν ιδαιτέρως ανησυχητικά. Η με
γάλη συγκέντρωση χλωρίου
στο νερό μιας πισίνας δύναται
να προκαλέσει εξασθένιση του
αναπνευστικού συστήματος
τωνπαιδιών, διευκολύνοντας
την εμφάνιση σοβαρών ασθε
νειών. Την άνοιξη του 2000,
περισσότερα από 250 παιδιά
τα οποιά κολυμπούσαν καθη
μερινά σε πισίνες στο Βέλγιο
εκλήθησαν να υποβληθούν σε
σειρά ιατρικών εξετάσων. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι
πνεύμονες ορισμένων παιδιών
παρουσίαζαν την ίδια εικόνα
με αυτήν των πνευμόνων ενη
λίκων οι οποίοι είναι συστη
ματικοί καπνιστές. Μάλιστα
τη μεγαλύτερη ζημιά την είχαν
υποστεί παιδιά τα οποία κολυ
μπούσαν στις πισίνες από την
ηλικία των δύο ή τριών ετών.
Θορυβημένοι από την έκθεση
των επιστημόνωνν, το βελγικό
υπουργείο Παιδείας απέστειλε
εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία
της Πρωτοβάθμιας και της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ
σης, ζητώντας οι νεαροί μαθη
τές να προσέρχονται στις πισί
νες μόνο μετά τη συγκατάθε
ση των γονέων τους. Το συ
γκεκριμένο μέτρο εκρίθη απα
ραίτητο προσωρινώς, προκειμένου να διερευνηθεί το θέμα
περαιτέρω.
διάσημος Βρετανός φυ
σικός Στίβεν Χόκινγκ
προβλέπει ότι κάποιος θα
σχεδιάσει επιτυχώς μια βελτιω
μένη ανθρώπινη φυλή ως την
επόμενη χιλιετία. Ο 59χρονος
Χόκινγκ, καθηγητής του Πανε
πιστημίου Κέιμπριτζ, είπε ακό
μη ότι τα έμβρυα θα αναπτύσ
σονται έξω από το ανθρώπινο
σώμα τα επόμενα 100 χρόνια.
“Εάν δεν αυτοκαταστραφούμε
στα επόμενα 100 χρόνια, πι
στεύω ότι θα κατοικήσουμε
πλανήτες στο κοντινό ηλιακό
σύστημα και γειτονικά αστέ
ρια”, διευκρίνισε.

Ο

να μαγος-γιατρος από
την Γκάνα, οργισμένος
επειδή οι βρετανικές
τελωνειακές αρχές εντόπισαν
τα ναρκωτικά που είχε κρύψει
μέσα σε ξύλινο ομοίωμα μαϊ
μούς, καταράστηκε το άγαλ
μα, το οποίο εδώ και ένα χρό
νο προκαλεί προβλήματα
στους τελωνειακούς, που το
κατέσχεσαν! Η κατάρα του
μάγου έπιασε, με αποτέλεσμα
δεκάδες υπάλληλοι και αξιω
ματικοί των τελωνείων του
Ντόβερ να υποφέρουν από αυ
τή, σύμφωνα με δημοσίευμα
του βρετανικού Τύπου στα ο
ποία μάλιστα διευκρινίζεται ό
τι μέσα στη μαϊμού βρέθηκαν
666 γραμμάρια κάνναβης. Ο
μάγος, ένας Ρασταφάρι ταχυ
δρόμησε στον εαυτό του, από
την Γκάνα στη Βρετανία, το
ξύλινο γλυπτό που έχει ύψος
τριάντα εκατοστά και αναπαριστά μια μαϊμού με τα τέσσε
ρα μικρά της. Όμως οι ταχυ
δρομικές αρχές κάτι υποψιά
στηκαν και ειδοποίησαν τους
τελωνειακούς. Από τη στιγμή
που η “διαβολική μαϊμού” κα
τασχέθηκε και μεταφέρθηκε
στις αποθήκες των τελωνείων
άρχισαν να συμβαίνουν διά
φορα παράξενα ατυχήματα.
Αγκίθες έμπαιναν στα χέρια ό
ποιου υπαλλήλου έπιανε τη
μαϊμού, το ομοίωμα έπεφτε α
πό τα ράφια στα κεφάλια των
τελωνειακών και όταν το το
ποθέτησαν στο πάτωμα, ελπί
ζοντας ότι θα γλιτώσουν συνέ
χισε να πέφτει στα πόδια τους.
Ο μάγος, ο οποίος εξασκεί
στην πατρίδα του τη μαγεία
“τζου-τζου”, όπως είναι γνω
στή στην Γκάνα η μαγεία βου
ντού, συνελήφθη όταν έφτασε
στη Βρετανία για να παραλάβει το άγαλμα. Παρέμεινε
τρεις μήνες στη φυλακή και
πριν απελαθεί καταράστηκε
τη μαϊμού και όλους όσους
την άγγιζαν.
□

Επιμέλεια:
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ίΙΡ Ε Ι
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
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Ι.Κ ω στής ...γνωστός ποιητής. 2. Δόξασε τον
Αθανάσιο Διάκο. 3. Φέουδο, τσιφλίκι, 4.Χάθηκε και
δεν βρίσκετε πουθενά αυτό, 5. Συμπλεκτικός
σύνδεσμος της αρχαίας, - ...Λιβανού: Υπήρξε
σύζυγος του Ωνάση, 6. Μ αλλιά(καθ,)- Τα
συνηθίζουν
...βαρήκοοι,
7.
Σκόρος,
αλλά
...αρχαιοπρεπής,- Συμβολικά, η καλύτερη ποιότητα
ΚΑΘΕΤΑ
I. Τίτλος δίσκου του Χάρρυ Κλύν, 2. Μαρία
...γνωστή ηθοποιός μας, 3.Το ζώο προβατοκάμηλος Χαρακτηριστικά λεπτή(καθ.), 4. ...Λίρ :διάσημη
τραγουδίστρια, 5.Φαραμπούτ...έτσι ονομάζετε το
αντάρτικο κίνημα στο Σαλβαδόρ, 6. Δημιουργούνται
κατά την ηλεκτρόλυση, 7. ...Πάολο: λιμάνι της
Βραζιλίας - Μυθική χώρα.

διαδρομή προς την Βαρυμπόμπη ήταν πάντοτε
μια υπέροχη βόλτα. Το όμορφο τοπίο με την
υπέροχη βλάστηση ήταν χάρμα οφθαλμών.
Καθώς το περιπολικό κατέβαινε τον κατηφορικό
δρόμο προς το εξοχικό σπίτι των αδελφών Λιβένη, ο
Α στυνόμος Παπασπύρου ενημέρωνε τον μικρό
ντετέκτιβ για την νέα τους αποστολή.
“Οι εφοπλιστές αδελφοί Λιβένη τώρα τελευταία δεν
τα πήγαιναν καθόλου καλά .Φήμες έλεγαν ότι θα
διαλύσουν την εταιρία και ο καθένας θα πάρει τον
δρόμο του. Ο Στέλιος Λιβένης λείπει στην Ν. Υόρκη.
Το τηλεφώνημα έγινε από τον αδερφό του Σωτήρη
που όπως μας κατήγγειλε κάποιος έκλεψε τα
απόρρητα σχέδια για την αγορά ενός τεράστιου
τάνκερ. Κατηγόρησε μάλιστα τον αδερφό του ότι
εκείνος έβαλε κάποιον πληρωμένο μπράβο να κάνει
την δουλειά”
Μόλις έφτασαν στη Βίλα ένα τεράστιο λυκόσκυλο
δεμένο άρχισε να γαβγίζει δαιμονισμένα. Δίπλα του
ήταν ένα ξύλινο σπιτάκι για να προστατεύετε από το
κρύο, ένα πλαστικό στρωματάκι και μια γαβάθα
πεντακάθαρο νερό για να ικανοποιεί το ζώο τη δίψα
του. Αμέσως εμφανίστηκε ο Σωτήρης Λιβένης.
“Επιτέλους ήρθατε. ΚΥ γώ επέστρεψα από τη
Θεσσαλονίκη όπου έλειπα για δύο μέρες πριν μισή
ώρα. Από την αναστάτωση μου και τα αμέτρητα
τηλεφωνήματα που έκανα δεν πρόλαβα να ταίσω
ούτε τον σκύλο μου. Ο καημένος ο Τζάκ έχει μείνει
εδώ και δυο μέρες νηστικός .Θα με συγχωρέσετε για
λίγο να πάω να του φέρω και νερό.”
“ Βεβαίως , θα περιμένουμε”, είπε ευγενικά ο
Αστυνόμος.
Καθώς ο Λ ιβένης απομακρυνόταν, ο μικρός
ντετέκτιβ ψιθύρισε στον Αστυνόμο.
Ό ,τι και να μας πει είναι παραμύθια. Είμαι σίγουρος
ότι μας κοροϊδεύει. Αυτός έκλεψε τα απόρρητα
έγγραφα για να τα εκμεταλλευτεί εναντίον του
αδελφού του.

Η
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Λύση προβλήματος προηγουμένου τ^ύχρυς
Ο Ιγκόρ Οτσαλάν είπε όταν έκαναν την αναγ
καστική προσγείωση δεν είχαν σταγόνα από
καύσιμα. Το αεροπλάνο λοιπόν δεν θα μπο
ρούσε να πιάσει φωτιά.

Για τ ο υ ς μ ικ ρ ο ύ ς μ α ς ΦΙΛΟΥΣ

ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ Ο Τ Ι :
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΙΣ
Κατοικούμε στον πυθμένα ενός αέρινου ωκεανού που το
ύψος του είναι 800 - 1000 χιλιόμετρα; Οι επιστήμονες
έχουν αποδείξει ότι αυτός ο αέρας που μας περιβάλλει
ζυγίζει 1293 γραμμάρια και ότι όλα όσα βρίσκονται επάνω
στη γη πιέζονται από αυτόν (τον αέρα). Αυτός λοιπόν ο
αέρας που έχει βάρος ονομάζεται από την επιστήμη
ατμοσφαιρική πίεση.

280 ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΙΛΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΑΣ
Εάν μας έλεγε κάποιος ότι επάνω στο κεφάλι μας
υπάρχει βάρος που ζυγίζει 280 κιλά, θα το
θεωρούσαμε ίσως αστείο και δεν θα το
παραδεχόμασταν. Ο ι επιστήμονες όμως έχουν
αποδείξει ότι ο αέρας που αναπνέουμε είναι ύλη και
έχει βάρος. Βρήκαν λοιπόν ότι ο αέρας που
αναπνέουμε πιέζει αμφίπλευρα το κεφάλι και το
σώμα μας και η πίεσης αυτή έχει βάρος περίπου 280
κιλά, χωρίς φυσικά εμείς να την αισθανόμαστε.

ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΟ
ΤΟ ΒΑΡ0Σ;(ΠΙΕΣΗ)
Οι επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι μέσα στον
οργανισμό των φυτών, των ζώων και φυσικά του
ανθρώπου δημιουργούνται εσωτερικές πιέσεις (από
μέσα προς τα έξω) που καταλήγουν στην επιφάνεια
του δέρματος(για τον άνθρωπο), ισοφαρίζοντας έτσι
την ασκούμενη προς το σώ μα εξωτερική
ατμοσφαιρική πίεση. Γιατί όμως;

ΤΙ ΘΑ ΠΑΘΑΙΝΑΜΕ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ.
Εάν δεν υπήρχε η ατμοσφαιρική πίεση του αέρα,
τότε οι εσωτερικές πιέσεις που ασκούνται στο σώμα
μας θα δημιουργούσαν σπάσιμο των αρτηριών και
των φλεβών μας, ακόμη δεν θα εισερχόταν ο
απαιτούμενος
αέρας στους πνεύμονες
με
αποτέλεσμα τον σταδιακό θάνατο μας.( Κάποιος
πρέπει να τα σκέφτηκε όλα αυτά, τι λέτε εσείς
παιδιά;)

I ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΗΤΑΝ
to ΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
τα τριχοειδή αγγεία του
μας
και θα είχαμε εσωτερική
?ρραγία που σημαίνει θάνατο. Τον κίνδυνο αυτό
διατρέχουν οι αεροπόροι, που ανεβαίνουν πολύ
ψηλά. Εκεί, λόγο του μεγάλου ύψους, ασκείτε
ελάχιστη πίεση. Εμείς πάντως παιδιά δεν έχουμε να
φοβηθούμε τίποτα όσο πατούμε στη γη.

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΕΑΝ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΗΤΑΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ;
Εάν η ατμοσφαιρική πίεση ήταν μεγαλύτερη από το
φυσιολογικό τότε ο οργανισμός μας θα πιέζετο πάρα
πολύ, θα σταματούσαν ορισμένες ζωτικές λειτουργίες
του οργανισμού μας και ο άνθρωπος θα πέθαινε. Κάτι
τέτοιο συμβαίνει με κείνους που κατεβαίνουν πολύ
βαθιά στη θάλασσα όπως οι σφουγγαράδες. Πιέζονται
από παντού από το πολύ νερό που τους περιβάλλει και
παθαίνουν αιμορραγία στον εγκέφαλο.

ΣΚΕΨ0Υ ΟΤΙ
Αν η δύναμη της βαρύτητας ήταν 2% πιο μικρή από ότι
είναι μέχρι τώρα, η γη θα ήταν πολύ πιο μακριά από τον
ήλιο. Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα η επιφάνεια της να
ήταν σκεπασμένη από αιώνιους πάγους. Εάν πάλι ήταν 2%
πιο μεγάλη, η γη θα ήταν μια υπέρ θερμαινόμενη έρημος.
Θα ψηνόμασταν δηλαδή όπως τα ψάρια στη φωτιά,
(κάποιος πρέπει να τα σκέφτηκε όλα αυτά, τι λέτε εσείς
παιδιά;), ύθερα!
Το περιοδικό μας εύχεται χρόνια πολλά σ’ αυτούς που
γιορτάζουν τον μήνα Απρίλιο:
Νικήτα 3. Λάζαρο 7. Ιωσήφ 9. Αναστάσιο - Αναστασία 15,
Θωμάς 22, Γεώργιο 23. Μάρκο 25.

Αποντήστε o t o u c

v o i< p o u c

Ποια είναι τα δύο σύμφωνα που προφέροντας τα μαζί, μας
τιμωρούν;
Ποιο ρήμα το γεμίζουμε άνθη;
Ποιο ρήμα παίζει μουσική;
Πόσα χρόνια μικρότερο είναι κάθε παιδί από τον πατέρα
του;
Πότε τα αυγά δεν τηγανίζονται;
Ποιες ώρες ένα Παιδί δεν κοιμάται;
Πώς θα πούμε με μια λέξη ότι ένας μύλος γυρίζει πανί;
Πότε ένα παιδί μπορεί να φάει δύο πάστες;

Λύση γρίφων προηγουμένου τεύχους.
Ι.Μ ήλα, 2. Ροδάκινα, 3 .Μήλος, 4.Λεμονιά, 5.Χίλια,
6. Τροχονόμος, 7. Του μολυβιού, 8. Στον κουρέα.
Οι πέντε πρώτοι μικροί μας φίλοι που θα μα ς στείλουν
τις σωστές απαντήσεις θα κερδίσουν από ένα αξιόλογο
βιβλίο.
Στο τεύχος αυτό είχαμε γράμματα από όλη την Ελλάδα.
Θερμά συγχαρητήρια στους Τσιώτα Νικόλαο,
Φραγκουλάκη Φώτη, Παυλόπουλο Μάνθο, Λιόντα
Αγγελο, Μάστορα Ιουλία, Αελλή Σπηλιό, Λαμπρογιώτα
Κωνσταντίνο,
Χατζηαθανασιάδη
Μάριο,
Χατζηαθανασιάδη Θεοδώρα.
Υ. Γ. Ευχαριστούμε τον μικρό Μάνθο Παυλόπουλο, και τη
Βασιλική Φρουντζή για τα καλά τους λόγια. (Παιδιά,
διαβάζουμε τις καλύτερες ευχές και τις παρατηρήσεις σας
και δημοσιεύουμε τα ονόματα σας). Στο επόμενο τεύχος
θα δημοσιεύσουμε το καλύτερο ανέκδοτο που θα μας
στείλετε.
Επιμέλεια:
Αστ/κας Κων/νος Τσινάλης
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αναφερόμενος Ανθυπαστυνόμος με το
στυφύλακα Π απασωτηρίου Ιωάννη
- Σε ευχαριστήρια επιστολή
1. X. Ε αυτοκίνητό του όπου πήγαινε να
του Σωτηρίου που υπηρετεί στο Τμή
του προς όλους τους συναδέλφους , ο
αναλάβει πρωινή υπηρεσία στο A. Τ. Α 
μα Τροχαίας Καισαριανής, για την ά
Αστυφύλακας κ. Γεωργογιάννης Δηεροδρομίου Σπάτων. Είδε το ντελεπαμεση παρέμβασή του σε υπόθεση αρ
μήτριος που υπηρετεί στον Αστυν.
ρισμένο αυτοκίνητο από τα φώτα που
παγής τσάντας που έγινε σε βάρος της.
Σταθμό Σαρωνίδας, μεταξύ άλλων α
ήταν ακόμα αναμμένα, κατέβηκε τρέΣυγκεκριμένα, ένα πρωινό ενώ έβγαι
ναφέρει: “Πριν από τρία χρόνια περί
χοντας
προς το μέρος του και ανέσυρε
νε
ο
αστυνομικός
από
το
σπίτι
του
και
που για μένα και την οικογένειά μου
αμέσως
από το αυτοκίνητο το γιο μου
κατευθυνόταν προς την υπηρεσία του
άρχισε ένας Γολγοθάς, μια σπάνια αρ
απομακρύνοντάς τον συγχρόνως α π ’
αντελήφθη δύο άτομα που φορούσαν
ρώστια πρόσβαλε τα μάτια της κόρης
αυτό διότι υπήρχε φόβος ανάφλεξης α
κουκούλα , τους θεώρησε ύποπτους
μου. Οι αγώνες και οι αγωνίες που πε
πό τη διαρροή βενζίνας. Στη συνέχεια
και τους ακολούθησε με το μηχανάκι
ράσαμε και περνάμε ω ς οικογένεια δεν
κάλεσε το ΕΚΑΒ και μετέφεραν το παι
του. Τα άτομα αυτά μετά από λίγο άρ
εκφράζονται με καμιά λέξη στον Κό
δί μου στο ΚΑΤ Κηφισιάς. Εκεί οι για
παξαν την τσάντα της κας Τσώλας και
σμο. Η μόνη πραγματική παρηγοριά
τροί διαπίστωσαν εσωτερική αιμορρα
τράπηκαν σε φυγή. Τους καταδίωξε α
αλλά και κινητήριος δύναμη για μα ς ή
γία επειδή είχε υποστεί ρήξη σπλήνας
μέσως και τελικά κατόρθωσε να συλταν και είναι πρώτα α π ' όλα οι συνά
όπου και του την αφαίρεσαν καθώς και
λάβει τον έναν από τους δύο, αυτόν
δελφοί μου του A. Τ. Αναβύσσου και του
μέρος από τον πνεύμονά του. Θέλω να
που κρατούσε την τσάντα και να την
Α.Σ. Σαρωνίδας οι οποίοι πρώτοι και
σας τονίσω -επισημαίνει τελειώνοντας
επιστρέφει στην κυρία με όλα τα υ
μ ε κάθε τρόπο προσπάθησαν να μας
συγκινημένος ο πατέρας στην ευχαρι
πάρχοντά της. Στην προσπάθειά του
βοηθήσουν . Γνωρίζω ότι κάποιοι στε
στήρια επιστολή του-ότι αν αργούσε
αυτή ο ανωτέρω αστυνομικός τραυμα
ρήθηκαν χρήματα και δαπάνησαν χρό 
κατά 10 λεπτά της ώρας, όπως μας εί
τίστηκε
στο
δεξί
του
πόδι.
νο για να στηρίξουν κυρίως την κόρη
παν οι γιατροί που τον χειρούργησαν,
μου ψυχολογικά. Αυτό μάλλον ήταν και
το παιδί μου θα ήταν τώρα νεκρό
m
-Η Πανελλήνια Ομοσπονδία
είναι το μεγαλύτερο αντίδοτο κατά της m
Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων
πάθησης. Τους ευχαριστώ όλους μέσα
Α τόμων
με
Ειδικές
Ανάγκες m m
-Οι ιδιοκτήτες καταστήματος
από την καρδιά μου. Ευχαριστώ επίσης
στην Ικαρία κ.κ. Κανέτη Ελευθερία
(Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α. Μ.Ε.Α.) που εκπροσω
το Υ. Δ. Τ για το άμεσο ενδιαφέρον κα
και Καρούτσος Γεώργιος, εκφράζουν
πεί 10.000 οικογένειες με άτομα νοηθώς και για την οικονομική βοήθεια
τις θερμές τους ευχαριστίες προς τον
τικής υστέρησης, συγχαίρει το Διοικη
που μου πρόσφερε. Α π ’ όλα αυτά νοιώ
Αρχιφύλακα (Π.Σ.) Καπετάνο Δημήτή και όλο το προσωπικό του Αστυνο
θω υπερήφανος που ανήκω σ ' αυτή τη
τριο, Διοικητή Α. Σ. Ραχών, τον Υπαμικού Τμήματος Σαλαμίνος, για την εμεγάλη οικογένεια της Ελληνικής Αστυ
στυνόμο Β ' Μ ασούρα Παρασκευά,
νέργειά τους να συλλάβουν ζεύγος α
νομίας. Ευχαριστώ το ΘΕΟ που είχα
Διοικητή Α.Τ. Αγίου Κηρύκου, Τον
τόμων, το οποίο χρησιμοποιώ ντας
δίπλα μου όλους εσάς
Αρχ/κα Λούκο Δημήτριο, Διοικητή Α.
πλαστές αποδείξεις και σφραγίδες,
Σ. Ευδήλου, καθώς και τον Αστυφύ
προέβαινε σε έρανο δήθεν για να βοη
-Ο κύριος Κωστελίδης Νίκος
λακα Ραχών Κακόγιαννο Βασίλη, για
θήσει άτομα με ειδικές ανάγκες.
κάτοικος Καλλιθέας εκφράζει τα συγχα
τον εντοπισμό και σύλληψη των δρα
ρητήριά του προς τον Ανθ/μο κ. Κοσκιστών που διέρρηξαν πρόσφατα το κα
- Η οικογένεια του Στυλιανού
νιώτη του Τμήματος Τροχαίας Ελευσί
τάστημά τους επιστρέφοντας ταυτό
Φρατζή του Βασιλείου εκφράζει τα
νας αλλά και σε όλο το άλλο προσωπι
χρονα και τα κλοπιμαία.
συγχαρητήρια του και την ευγνωμο
κό, για τον άψογο τρόπο με τον οποίο ε
σύνη του προς τον Ανθ/νόμο Μαρκόξυπηρετήθηκε σε υπόθεση τροχαίου α
-Ο κ. Γεώργιος Χάντζος κά
γλου Στυλιανό που υπηρετεί στο A. Τ.
τυχήματος στο οποίο είχε εμπλακεί.
τοικος Αθηνών εκφράζει τις ευχαρι
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών “Ελ.
“Από την πρώτη στιγμή -επισημαίνει
στίες του προς τον Ανθυπαστυνόμο κ.
Βενιζέλος”, για τη βοήθεια που πρό
στην ευχαριστήρια επιστολή του- οι εΜπέλλο Γεώργιο που υπηρετεί στο
σφερε στο γιο τους σε πρόσφατο τρο
νέργειές του ανωτέρω αστυνομικού υ
Τμήμα τάξης του Ανατολικού Αερολι
χαίο ατύχημα το οποίο του συνέβη
πήρξαν σαφείς, ότι δηλ. ο κύριος και
μένα , για την ευγένειά του και τον ά
στη
Λεωφόρο
Σπάτων,
500
μέτρα
πριν
πρωταρχικός του στόχος είναι η Εξυ
ψογο τρόπο με τον οποίο εξυπηρετή
από
την
είσοδο
του
Αεροδρομίου.
πηρέτηση του Πολίτη. Με φιλική διάθε
θηκε
σε προσωπική του υπόθεση.
“Συγκεκριμένα
-αναφέρει
ο
πατέρας
ση έπραξε μ ε άριστο τρόπο τα δέοντα,
στην ευχαριστήρια επιστολή του- στο
που αφορούσαν στο θέμα του ατυχήμα
-Από την Ιερά Μητρόπολη
προαναφερόμενο σημείο ο γιος μου έ
τος μου ”
Φιλίππων -Νεαπόλεως και Θάσου εκ
φυγε από την πορεία του μπήκε στο α
φράζονται θερμές ευχαριστίες προς
ντίθετο ρεύμα και στη συνέχεια ντερα-Η κ. Τσώλα Βαρβάρα του
τους αστυνομικούς που υπηρετούν
πάρισε μέσα στα χωράφια. Εκείνη τη
Κων/νου κάτοικος Αθηνών εκφράζει
στην Α. Δ. Καβάλας, για την κοινωνιστιγμή περνούσε από κοντά και ο προτις θερμές της ευχαριστίες προς τον α
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κή τους προσφορά που αφορά σε οι
κονομική ενίσχυση προς το "Τραπέζι
της Α γάπης" όπου σιτίζονται καθη
μερινά άποροι του Νομού Καβάλας.
Για την προσφορά των συναδέλφων
της Α. Δ. Καβάλας έγραψαν πρόσφα
τα -μετά από ευχαριστήρια επιστολή
που τους έστειλε η Ιερά Μητρόποληκαι οι τοπικές εφημερίδες , “Πρωινή”,
“Ταχυδρόμος” “Εγνατία” καθώς και η
“Θ εσσαλονίκη” που εκδίδεται στη
Θεσ/νίκη.
- Ο Ταξίαρχος ε. α κ. Γεώρ
γιος Γ. Σκρέκας σε ευχαριστήρια επι
στολή του που μας έστειλε αναφέρει.
“ Συνεπεία της αυτεπαγγέλτου αποστρατεύσεώς μου εκ του Σώματος της
Ελληνικής Αστυνομίας, ω ς άνθρωπος
μ ε πλήρη επίγνωση και με βαθιά συνεί
δηση της ευθύνης, επί τριακονταπενταετία και πλέον, υπηρέτησα την Π ατρί
δα, την θρησκεία και τον συνάνθρωπο,
αισθάνομαι ενδομύχως την ανάγκη να
εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τας
εκ βαθέω ν ευχαριστίας προς όλους αυ
τούς οι οποίοι ευρέθησαν χειραγω γοί
και οδοδείκτες εις την πορείαν μου.
Ευχαριστώ πρώτον τους γονείς, την οι
κογένεια και τους εκλεκτούς φίλους
μου, οι οποίοι εστάθησαν μ ε την ζωή
τους υπόδειγμα βίου προς μίμηση. Ι
διαιτέρως η μνήμη του αοιδίμου πατρός μου Γεωργίου παπά -Σκρέκα υ
πήρξε ενώπιον μου δια παντός φωτεινό
παράδειγμα αυτοθυσίας. Δεν λησμονώ
την σημαντική -πνευματική επίδραση,
εις τα πρώτα ακόμα βήματα της ζωής
μου, της ακτινοβόλου προσωπικότητας
του μακαριστού κ. Διονυσίου, Μ ητρο
πολίτου Τρίκης και Σταγών. Με ιδιαι
τέραν ευγνωμοσύνη ενθυμούμε τους
προσφιλείς δασκάλους και εκπαιδευτάς
μου, οι οποίοι εξ απαλών ονύχων εχάραξαν εις την ψυχήν μου τα ιδανικά, τα
οποία υπήρξαν κατευθυντήριες δυνά
μεις εις όλον μέχρι τώρα βίον μου: α)
τον ύπνο του δικαίου, β) την χαράν της
δημιουργίας γ) την μοναδική αξία της
προσφοράς προς τον συνάνθρωπον δ)
την δύναμη αντί στάσεως στο παράνομο
και ανήθικο κ.λ.π.
Στην πραγματοποίηση όλων αυτών με
βοήθησαν και οι κατά καιρούς ημεδα

ποί και αλλοδαποί άξιοι συνάδελφοί
μου, τους οποίους επίσης εκ ψυχής ευ
χαριστώ. Εις όλην την πολυπείραστον
επαγγελματικήν μου σταδιοδρομία
προσπάθησα να σταθώ απαρασάλευτος
στις αρχές αυτές, ώστε σήμερα, αποχωρώ ν εκ της θέσεως αυτής να μπορώ με
καθαρή συνείδηση να ομολογήσω ότι,
με την δύναμη του Θεού, έκανα ότι ηδυνάμην ω ς άνθρωπος. Ο αγαθός Θε
ός, ο οποίος ανταποδίδει εκάστω κατά
τα έργα αυτού, ας μη παρίδει την προ
σφορά όλων αυτών, των ιδιαιτέρως α
γαπητών και σεβαστών εις εμέ προσώ
πων, και ας χαρίζει δε υγεία και τον
πλούτο της αγάπης του ”.
-Ο κ. Θεολογίδης Σωκράτης
κάτοικος Ασπροπύργου εκφράζει τις
θερμές του ευχαριστίες προς την Τρο
χαία Ελευσίνας (στην Εθνική Οδό),
για την καθοριστική βοήθεια που του
πρόσφερε διευκολύνοντας το αυτοκί
νητό του με το οποίο μετέφερε εσπευ
σμένα τη σύζυγό του Άννα -με καρ
διακό επεισόδιο- να μεταβεί τάχιστα
στο Θριάσιο Νοσοκομείο και να σω
θεί έτσι η ζωή της, λόγω της έγκαιρης
επέμβασης των γιατρών.
m

n
-Ο Σύλλογος Κρητών Ν. Μάκρης "Η Μ ΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ" εκφρά
ζει τις θερμές του ευχαριστίες προς
τους Αστυνομικούς που υπηρετούν
στο Τμήμα Αλλοδαπών Παλλήνης Ατ
τικής: Κορνάρο Γεώργιο, Γιαννέα Γε
ώργιο, Σακκά Βασίλειο, Βαντόλα Α
ναστάσιο, Χατζή Ανδρέα και Μαλλικόπουλο Κων/νο, για την άμεση αντα
πόκρισή τους σε αιμοδοσία που διοργάνωσε πρόσφατα ο ανωτέρω Σύλλο
γος Κρητών στο Κέντρο Υγείας της
Νέας Μάκρης. “Η πράξη σας αυτή τονίζει στην ευχαριστήρια επιστολή
του ο Πρόεδρος κ. Πεπονάκης- τιμά
τόσο εσάς τους ίδιους όσο και το Σώμα
των Ελλήνων Αστυνομικών ",
Ν 4 -Ο Σύλλογος διδασκόντων
και το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο
του 1ου ΤΕΕ ΙΛΙΟΥ εκφράζουν τις ευ
χαριστίες του προς την Ελληνική Α
στυνομία για τη συμμετοχή της στην η
μερίδα της 7ης Μαρτίου 2001 με θέμα

τα: α) Κυκλοφοριακή Αγωγή και β)
Πρόληψη κατά των Ναρκωτικών
Στην ημερίδα εκ μέρους της Αστυνο
μίας συμμετείχαν ο κ. Φλώρος Ανα
στάσιος, Αστυνομ. Υπ/ντής της Δίωξης
Ναρκωτικών Γ.Α.Δ.Α. και ο κ. Τζεφεράκος Παναγιώτης, Υπαστυνόμος Α '
από το Τμήμα Τροχαίας Ν. Ιωνίας. “Η
παρουσία των ανωτέρω -επισημαίνουν
στην ευχαριστήρια επιστολή τους- ήταν
καταλυτική, έδωσε πάρα πολλές πληρο
φορίες στους μαθητές και φάνηκε για
μια ακόμη φορά το κοινωνικό πρόσωπο
και έργο της Ελληνικής Αστυνομίας".
-Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊ
κού Δικτύου Γυναικών Αστυνομικών
κ. Anna-Lena Barth σε ευχαριστήρια
επιστολή της που απευθύνει προς τον
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ Ιωάννη Γεωργακόπουλο, μεταξύ άλλων αναφέρει: “Σας
γράφω κ. Αρχηγέ για να σας εκφράσω
την ειλικρινή εκτίμησή μου και ευχαρι
στίες για την συνεργασία και την οικο
νομική υποστήριξή σας, επιβεβαιώνο
ντας ότι η Ελληνική Αστυνομία συμμε
τέχει στο ΕΝΡ δια της συμμετοχής μιας
γυναίκας αστυνομικού ως μέλος στο Ε
κτελεστικό Συμβούλιο. Η γυναίκα α
στυνομικός που έχετε ορίσει ως εκπρό
σωπο, η Υπαστυν Α κ. Νικολέτα Χριστοφυλάκη, έχει τεράστια συμβολή στο
έργο μα ς για την ανάπτυξη του ΕΝΡ
και των σκοπών του. Είναι πολύ επαγγελματίας και υπεύθυνη και, με τις
γνώσεις και ικανότητάς της να συνερ
γάζεται, έχει προσδώσει στο Συμβούλιό
μα ς μια ευρύτερη διάσταση
Και τελειώνοντας η κ. Barth την επι
στολή της επισημαίνει: “Ευχαριστού
μ ε για την υποστήριξη και φιλοξενία
σας κατά το Εκτελεστικό μα ς Συμβού
λιο το οποίο συνήλθε κατά το παρελθόν
στην Αθήνα. Η Δ.Δ.Α.Σ. στο Αρχηγείο
σας μα ς πρόσφερε πράγματι ευγενή φι
λοξενία για την οποία η χώρα σας είναι
φημισμένη ”.
-Το Διοικητικό Συμβούλιο
και τα μέλη της Αερολέσχης Έδεσσας,
εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητή
ρια και τις ευχαριστίες τους προς τον
Αστυν. Δ/ντή και όλο το Προσωπικό
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της Αστυνομικής Δ/νσης Πέλλας,
για τη μεγάλη βοήθεια που πρόσφεραν στην Αερολέσχη, διαθέτοντας
το αναγκαίο Αστυνομικό προσωπι
κό, για την κάλυψη και ρύθμιση της
κυκλοφορίας του τεράστιου όγκου
των οχημάτων, που υπήρχε κατά
τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέ
ρας στο Αεροδρόμιο της Έδεσσας.
Ε Κ :
-Ο κ. Ζαμπράκος Σπυρίδων
κάτοικος Θεσ/νίκης εκφράζει τις ευ
χαριστίες του προς όλο το προσωπι
κό του IB ’ Α.Τ., για την άμεση εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας του υιού
του Κων/νου που έγινε πρόσφατα.
-Ο Δ/ντής του 3ου Δημοτι
κού Σχολείου Αριδαίας κ. Καζίας Ηλίας εκφράζει τις θερμές του ευχαρι
στίες προς τον Διοικητή του Αστυν.
Τμήματος Αριδαίας κ. Παπαδόπουλο Σεραφείμ, για την πρόσφατη ενημέρωση-διδασκαλία που έκανε
στους μαθητές του προαναφερόμενου Σχολείου σε θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής.
&
-Ο Αρχηγός του Γενικού Ε
πιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγός
κ. Μανούσος Παραγιουδάκης σε ευ
χαριστήρια επιστολή του που απευ
θύνει προς τον Αρχηγό της Ελληνι
κής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ιω
άννη Γεωργακόπουλο, επισημαίνει:
"Αγαττητέ κ. Γεωργακόπουλε,
Αισθάνομαι την υποχρέωση να σας
εκφράσω τη βαθιά μου ικανοποίηση
για το γεγονός ότι ύστερα από την ε
πικοινωνία μας, μετά από την άμεση
προσωπική σας παρέμβαση, άνδρες
της υπηρεσίας σας, που εμπλέκονται
στη λήψη μέτρω ν ασφαλείας των αλ
λοδαπών αξιωματικών του ΝΑΤΟ
στην περιοχή Λάρισας/Τυρνάβου,
αύξησαν περαιτέρω τα εφαρμοζόμε
να μέτρα και εκτελούν την αποστολή
τους κατά τρόπο υποδειγματικό. Α 
ποτέλεσμα, πλέον της ουσίας του
πράγματος, ήταν να αποσπάσουν θε
τικότατα σχόλια από την ειδική ομά
δα ασφαλείας του συμμαχικού παρά
γοντα που εξέτασε επιτόπια, πρόσφα
τα, τα μέτρα ασφαλείας που λαμβά-
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νονται στην περιοχή. Παρακαλώ ό
πω ς μεταφέρετε την ικανοποίηση
που εκφράζω μ ε το παρόν στους υφι
σταμένους σας.
m
' ° ΤαζίαΡλ°ς
ε λ -α ς
ε.α. κ. Γεώργιος Αλοίμονος σε ανοι
χτή αποχαιρετιστήρια επιστολή του
προς τους όλους τους συνεργάτες
του καθώς και προς τους κατοίκους
της περιοχής Αλεξανδρούπολης και
Φερών, αμέσως μετά την αποστρα
τεία του από την Ελληνική Αστυνο
μία λόγω συμπλήρωσης 35ετούς
πραγματικής υπηρεσίας, μεταξύ άλ
λων αναφέρει: "Πέρασαν 35 ολόκλη
ρα και πλέον χρόνια, από τα οποία 30
περίπου χρόνια, μαζί μ ε εν αποστρα
τεία και εν ενεργεία συναδέλφους και
συνεργάτες έζησα και πέρασα μαζί
σας όλες τις δραστηριότητες της υπη
ρεσιακής μας ζωής, προσπάθειες,
κούραση, ανησυχίες, πίκρες, απογοη
τεύσεις, επιτυχίες, χαρές και λύπες.
Με τη βοήθεια του Θεού, την πολύτι
μη βοήθεια και τη συμπαράστασή
σας, κατορθώσαμε και πετύχαμε όλοι
μαζί να διατηρηθεί η τάξη και η α
σφάλεια στην περιοχή μας, σε ικανο
ποιητικό βαθμό, που ομολογείται πι
στεύω από το σύνολο των κατοίκων
της περιοχής ευθύνης μας. Πέραν των
ανωτέρω σηκώσαμε όλοι μαζί όλο
σχεδόν το βάρος της λαθρομετανά
στευσης. Η επιτυχία αυτή αγαπητοί
μου συνεργάτες, οφείλεται και το λέ
γω αυτό μ ε πλήρη ειλικρίνεια, σ ’ εσάς
και γι ’ αυτό σας ευχαριστώ ολόθερμα.
Εγώ δεν έκανα τίποτε περισσότερο α
πό το να προσπαθήσω να σας μυήσω
και να σας κατευθύνω στην ορθή ε
κτέλεσή του καθήκοντος προς την πα
τρίδα και ειδικότερα με τις νουθεσίες
και τις παραινέσεις, στην οποιαδήπο
τε παρουσιαζόμενη ευκαιρία, να σας
μεταδώσω την αγάπη προς τον έλληνα
Πολίτη, τον λαθρομετανάστη και γενι
κότερα τον άνθρωπο, την ομόνοια,
αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη μετα
ξύ σας, τη διαρκή ανησυχία και το
πραγματικό ενδιαφέρον για την εκτέ
λεση της Υπηρεσίας, την υποχρέωση
να έχετε το πρέπον ήθος και αξιοπρέ
πεια, ώστε να έχετε μια κατά το δυνα
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τόν ολοκληρωμένη προσωπικότητα α
στυνομικού και ανθρώπου, που είναι
ταγμένος για την περιφρούρηση των
ευγενέστερων αγαθών του ανθρώπου,
της ζωής, της ελευθερίας, τιμής, σω
ματικής ακεραιότητας και περιουσίας
αυτού και την εφαρμογή με θρησκευ
τική ευλάβεια και αντικειμενικότητα
των Νόμων της Δημοκρατίας και των
κανονισμών του ενδόξου Σώματός
μας. Ιδιαίτερα ένοιωθα μεγαλύτερη
και αυξημένη την υποχρέωση να πράξω όλα τα ανωτέρω και κατά συνέ
πεια και εσείς, διότι ζούμε και υπηρε
τούμε στον ακριτικό Έβρο, την προ
φυλακή και Εθνική έπαλξη της Πατρί
δας μα ς που κατοικείται, χωρίς υπερ
βολή, από υπέροχους στην κυριολεξία
ανθρώπους, από κάθε πλευρά και κά
θε θυσία γι ’ αυτούς και οποιαδήποτε
υπηρεσιακή προσφορά είναι λίγη ”.
Σε άλλο σημείο της επιστολής του ο
κ. Αλοίμονος αναφέρει:
“Αυτές είναι οι αρχές που με διέπουν
ως Αξιωματικό και ως άνθρωπο, που
πιστεύω ότι είναι σωστές, γιατί συμ
φωνούν με την ηθική, την νομιμότητα
και τη λογική. Αυτές προσπάθησα να
μεταδώσω σε όλους, όσους είχα την
τιμή να ήμουν προϊστάμενό σας. Εάν
το πέτυχα θεωρώ ευτυχή τον εαυτό
μου, εάν όχι αποχωρώ με τη συνείδη
σή μου ότι εγώ τουλάχιστον επιτέλεσα, όσο ήταν δυνατό, στο ακέραιο το
καθήκον μου προς κάθε κατεύθυν
ση ”. Και τελειώνοντας την επιστολή
του ο κ. Ταξίαρχος επισημαίνει με
συγκίνηση:
“Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετώ
τους εν ενεργεία προϊσταμένους,συνα
δέλφους και συνεργάτες και δηλώνω
ότι ο μέχρι πρότινος Υποδ/ντής σας α
πέρχεται από κοντά σας από τη θέση
που κατείχε και από το Σώμα της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, όμως η καρδιά
του, η ψυχή του και η σκέψη του ειλι
κρινούς φίλου και συνεργάτη σας θα
παραμένει εδώ κοντά σας, κοντά
στους κατοίκους της περιοχής Αλεξ/πολης και ιδιαίτερα της περιοχής
Φερών, που επί τόσα χρόνια υπηρέτη
σα και αγάπησα
Ο
Επιμέλεια:
Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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