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ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Γ ια την αποφυγή της μετάδοσης 
μιας δασικής πυρκαγιάς σε σπίτια 
ή άλλα οικοδομήματα, που βρί
σκονται μέσα ή κοντά σε δάσος, 
θα πρέπει να ακολουθούνται οι 

παρακάτω βασικές αρχές:
•  Η εξωτερική κατασκευή του οικοδο

μήματος πρέπει να είναι από ανθεκτικά 
στη φωτιά υλικά. Δε θα πρέπει να χρησι
μοποιούνται στο εξωτερικό μέρος του οι
κοδομήματος υλικά όπως το πισσόχαρτο, 
το πλαστικό κλπ. Τα ξύλινα εξωτερικά μέ
ρη θα πρέπει να επαλείφονται ή να εμπο
τίζονται με κατάλληλο αντιπυρικό υγρό, 
που επιβραδύνει την ανάφλεξη. Η επάλει
ψη θα πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τα
κτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή του αντιπυρι
κού υγρού.

•  Να μην υπάρχουν γύρω από το οικο
δόμημα, σε θέσεις που μπορεί να επηρεα- 
σθούν από την πυρκαγιά, εύφλεκτα υλικά 
όπως σκουπίδια, ξύλα, δεξαμενές πετρε
λαίου κλπ. Τα υλικά αυτά θα πρέπει να 
βρίσκονται μέσα σε πυράντοχη κατασκευ
ή, αντοχής τουλάχιστον 30 min.

•  Να καθαρίζονται τακτικά (ανά 
Ιόνθήμερο περίπου) η αυλή και η στέγη 
του οικοδομήματος από πευκοβελόνες, 
ξερά φύλλα, χόρτα κλπ. Τα υλικά αυτά θα 
πρέπει να απομακρύνονται και αν αυτό 
δεν είναι δυνατό, να θάβονται στο έδαφος 
και σε βάθος τουλάχιστον 20cm.

•  Τα δένδρα και οι θάμνοι γύρω από το 
σπίτι θα πρέπει να κλαδεύονται και να κα
θαρίζονται τακτικά από τυχόν υπάρχοντα 
ξερά κλαδιά. Κλαδιά που εφάπτονται ή 
βρίσκονται πάνω από τη στέγη, θα πρέπει 
να κόβονται.

•  Να τοποθετείται μάντρα από άκαυ- 
στα υλικά, πάνω από την οποία θα υπάρ
χει συρματόπλεγμα με μικρό άνοιγμα 
βρόχων.

•  Να υπάρχουν στην αυλή μία ή περισ
σότερες βρύσες με λάστιχο, το μήκος του 
οποίου να μπορεί να καλύψει οποιοδήποτε 
σημείο της αυλής και του οικοδομήματος. 

•  Όταν υπάρχει πισίνα ή άλλη δεξαμε

νή νερού, να υπάρχει αντλία νερού, που 
κινείται με μηχανή εσωτερικής καύσης 
για τη χρήση του νερού στην πυρόσβεση.

•  Εργοστάσια ή άλλα οικοδομήματα, 
που καλύπτονται από μόνιμο υδροδοτικό 
πυροσβεστικό δίκτυο, θα πρέπει να προ
βλέπουν πυροσβεστικές φωλιές στο εξω
τερικό του κτιρίου.

•  Τα 
ανοίγμα
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σουν να φράσσονται με χοντρό και πυκνό 
μεταλλικό πλέγμα.

Αν ένα οικοδόμημα βρεθεί στην πορεία 
μιας δασικής πυρκαγιάς, θα πρέπει να γί
νουν τα εξής:

•  Να κλείσουμε αμέσως όλα τα α
νοίγματα του οικοδομήματος. Επίσης, 
να κλείσουν συστήματα εξαερισμού ή κλι
ματισμού. Εάν υπάρχει τζάκι, του οποίου 
η καμινάδα δεν έχει καλυφθεί με πλέγμα, 
να κλείνεται το “τάμπερ”.

•  Να βρέξουμε όλα τα εύφλεκτα μέ
ρη. Αν υπάρχει αυτόματο σύστημα ποτί
σματος, να το θέσουμε σε λειτουργία.

•  Να μην επιχειρήσουμε την εγκατά
λειψη του χώρου, εκτός εάν η δίοδος δια
φυγής είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Η πι
θανότητα επιβίωσης σε ένα οικοδόμημα 
κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι 
μεγάλη, ενώ αντίθετα είναι μικρή μέσα σε 
αυτοκίνητο, το οποίο βρίσκεται μέσα σε 
καπνούς ή φλόγες. Για τη διαφυγή θα πρέ
πει να επιλέξουμε μια διαδρομή, η οποία 
δε θα επηρεαστεί από τη θερμότητα ή

τους καπνούς. Ως χρόνος διαφυγής θα 
πρέπει να υπολογίσουμε το διπλάσιο έως 
τριπλάσιο από το συνήθως απαιτούμενο. 
Κατά τη διαφυγή, οδηγούμε ήρεμα και με 
μικρή σχετική ταχύτητα.

•  Εάν διαταχθεί εκκένωση περιοχής 
θα πρέπει να ακολουθηθούν πιστά οι ο
δηγίες και οι διαδρομές που δόθηκαν. 
Οδηγούμε ήρεμα και με μικρή σχετικά τα
χύτητα. ·

•  Όταν πλησιάσει η πυρκαγιά, να κα
ταφύγουμε στο εσωτερικό του σπιτιού,
κλείνοντας όλες τις χαραμάδες με βρεγμέ
να πανιά, τα οποία διατηρούμε υγρά. Η 
ποσότητα των καπνών μέσα σε ένα οικο
δόμημα είναι μικρή ακόμα και ύστερα α
πό μισή ώρα έκθεσης στους καπνούς.

•  Μετά την πυρκαγιά, σβήνουμε αμέ
σως τις μικροεστίες που παραμένουν.

Για τη σωτηρία των δασών μας από τις 
πυρκαγιές, απαιτείται η συμβολή και η 
βοήθεια όλων μας. Για την αποφυγή της έ
ναρξης των πυρκαγιών στα δάση, δε θα 
πρέπει ποτέ να ξεχνάς ότι:

Ε> Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς στην 
ύπαιθρο κατά την αντιπυρική περίοδο, δη
λαδή από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Ο
κτωβρίου.

Ε> Μην πετάς αναμμένα σπίρτα και 
τσιγάρα στην ύπαιθρο.

Ε> Μην εγκαταλείπεις απορρίμματα ή 
άλλα εύφλεκτα αντικείμενα κοντά ή μέσα 
σε δάση.

Ε> Στην περίπτωση που θα αντιληφθείς 
πυρκαγιά σε δάσος, μην αδιαφορήσεις και 
ειδοποίησε αμέσως την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία στο τηλέφωνο 199.

Ε> Μέχρι την άφιξη των πυροσβεστι
κών δυνάμεων προσπάθησε με ό,τι διαθέ
τεις να θέσεις την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Ε> Καθοδήγησε τις πυροσβεστικές δυ
νάμεις στον τόπο της πυρκαγιάς και ακο
λούθησε τις οδηγίες των επικεφαλής.

ΙΕ> Μην κατευθύνεσαι χωρίς λόγο στον 
τόπο εξέλιξης της πυρκαγιάς, γιατί πέρα 
από τους κινδύνους που διατρέχεις, εμπο
δίζεις την κίνηση των πυροσβεστικών ο
χημάτων. Ο
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* Σύμφωνα με την 9010/1/36 από 31/3/89 
Απόφαση του Υ.Δ.Τ. εποπτεύεται από 

Διοικούσα Επιτροπή και εκδίδεται υπό την 
επιμέλεια του Γ  Τμήματος Εκδόσεων της 

Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εκδ. Διευθυντής:
Α/Υ Χρήστος Μακρής Τηλ.: 6854.206

Αρχισυντάκτης:
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. (7,3 ευρώ)

Τα κείμενα των συντακτών 
και συνεργατών, απηχονν 

τις δικές τους απόψεις και όχι 
απαραίτητα εκείνες 

του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

ΕΧ0ΜΕΝΑ
Γ

270_____________________
Η Αθήνα μπορεί να ζήσει.
Η  A. Ε. θέλοντας να πληροφορήσει το αναγνω
στικό της κοινό για τις αιτίες που οδηγούν στα 
τροχαία ατυχήματα, μίλησε με τον νέο Δ/ντή 
της Τροχαίας Αττικής, Ταξίαρχο κ. Κωνσταντί
νο Τζέκη.

278
Τροχαία ατυχήματα.
Σήμερα, τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν ένα 
μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα κι ένα πολύ σο
βαρό θέμα, το οποίο απασχολεί, όχι μόνο τη 
χώρα μας αλλά και ολόκληρο τον κόσμο.

282_____________________
Πρέπει να αναδειχθεί το κοινωνικό 
πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας
Καθημερινά υπάρχουν δεκάδες ανθρώπινες 
ευαίσθητες κράζεις αστυνομικών που επαλη
θεύουν, τον ρόλο τους ως κοινωνικών λειτουρ
γών, αρωγών του πολίτη, ανθρώπων που με 
προσωπική θυσία συνδράμουν στην ανακούφι
ση της ανθρώπινης δυστυχίας. Δίκαια όμως θα 
αναρωτηθεί κανείς γιατί αυτό το ανθρώπινο 
πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας δεν πα
ρουσιάζεται, γιατί δεν γνωστοποιείται στους 
έλληνες πολίτες;

286_____________________
Διοίκηση αλλαγών
"Δεν υπάρχει mo δύσκολο πράγμα που μπορεί 
να αναλάβει κανείς πιο επικίνδυνο να χειριστεί 
και πιο αβέβαιο στην έκβαση του, από την 
πρωτοβουλία να ξεκινήσει την εγκαθίδρυση 
μιας νέας τάξης πραγμάτων".

Νικολό Μακιαβέλλι

300_____________________
Η Βουλή των Ελλήνων
Μια πολύ σύντομη αναδρομή στην Ιστορία του 
Κοινοβουλευτισμού στη Χώρα μας, με μνεία 
των κορυφαίων στιγμών αυτού, ως και μια συ
νοπτική μεν, αλλά περιεκτική αναφορά στις αρ
μοδιότητες, την οργανωτική δομή και τους ση
μαντικότερους λειτουργικούς τομείς του Ελλη
νικού Κοινοβουλίου, μεγίστου και καθολικού 
ενδιαφέροντος.
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310_____________________
Αθλητισμός - Βία - θυματοποίηση - 
Πρόληψη βίας
Στην εποχή μας, στους αθλητικούς αγώνες, 
δεν λείπουν δυστυχώς οι συγκρούσεις, οι 
βιαιότητες, τα επεισόδια και έχει βεβαιωθεί 
στατιστικά, ότι στο 58,8% των αθλημάτων, 
μόνο τα 2,7% διεξάγονται ομαλά.

316_______________________
29 Μαΐου 1453: Η τελευταία  
λειτουργία
...Η επικήδεια λειτουργία της Ανατολικής Αυ
τοκρατορίας έχει τελευτεί. Η  νεκρώσιμη ακο
λουθία τελείωσε. Μέσα στον καθεδρικό ναό 
του Ιουστινιανού η χριστιανική πίστη έζησε 
την τελευταία της ημέρα.

320
Μυστράς & Μονεμβασιά
Κάτω από την επιβλητική παρουσία του Ταΰ
γετου και σ ' έναν τόπο όπου οι φυσικές ομορ
φιές συνδυάζονται υπέροχα με τα απομεινάρια 
του παρελθόντος, βρίσκεται ο Μυστράς, μια ε-
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ρειπωμένη βυζαντινή πολιτεία, κλεισμένη στο 
κάστρο της από τη Βυζαντινή εποχή. Η  Μο- 
νεμβασιά, μοναδική σχεδόν Βυζαντινή πόλη 
που έχει μείνει ανέπαφη ύστερα από τόσους 
αιώνες, είναι μια γωνιά ζυμωμένη με Βυζά
ντιο, Ενετιά, φως αλλά και ζωή...

326_____________________
Η ψυχοπαθολογία του πανικού
Οταν η επίγνωση του κινδύνου είναι μικρή ή 
μηδαμινή, τότε οι άνθρωποι αντιδρούν απένα
ντι στην καταστροφή που έρχεται με περιφρό
νηση. Αν η επίγνωση του κινδύνου είναι μεγά
λη και κοφτερή, τότε οι άνθρωποι αμύνονται 
με τη μορφή φυγής ή στις χειρότερες περιπτώ
σεις με αντιδράσεις ακατάσχετου πανικού.

329
Η βεβαίωση του γνησίου της υπογρα
φής και η επικύρωση αντιγράφου εγ
γράφου

338_____________________
Επικαιρύτητο

350_____________________
Υπηρεσιακά και συνδικαλιστικά Νέα.

358_____________________
17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ι.Ρ.Α.

360____________________
Τα μεγάλα βήματα της Ευρωπαϊκής Ε
νοποίησης
Η  9η Μαΐου, είναι η ημέρα της Ευρώπης, η 
"ημέρα SCHUMAN". Πριν από 51 χρόνια, ο 
Robert Schuman διατύπωσε μια σθεναρή δή
λωση που άλλαξε τον ρου της ευρωπαϊκής ι
στορίας: "Δεν υπάρχει πλέον χρόνος για μά
ταια λόγια, αλλά για τολμηρή και εποικοδομη
τική δράση υπέρ της ειρήνης- για να υπάρχει 
πραγματική δυνατότητα ειρήνης, πρέπει να υ
πάρχει μια ενωμένη Ευρώπη ".

Η ελληνική γλώσσα μπροστά στον 21ο 
αιώνα
Βρισκόμαστε ήδη στον 2 Ιο αιώνα και ο απο
λογισμός του τι έγινε στη γλώσσα μας στον 
αιώνα που έφυγε και τι προοπτικές ανοίγονται 
για την ελληνική στον αιώνα που διανύουμε, ο 
προβληματισμός για το που βρίσκεται και που 
βαδίζει η ελληνική γλώσσα είναι εξ αντικειμέ
νου ζήτημα υψίστης σημασίας.

370_____________________
“Bank”: ελληνικότατη λέξη...
Πολλοί, από κατανοητή άγνοια, νομίζουν ότι η 
διεθνής ή "παγκοσμιοποιημένη ” λέξη Bank 
είναι λατινική ή έχει αγγλική προέλευση... Να, 
ποια είναι η γλωσσολογική ιστορική πηγή και 
η ετυμολογία της λέξης αυτής η οποία έχει ευ
ρύτατη διάδοση σ ' όλο τον κόσμο, όπως φαί
νεται και από τις γνωστές επωνυμίες των τρα
πεζών μας στην Ελλάδα: "Alpha Bank", 
"Bank o f  Pireus", "Eurobank’’, "National 
Bank" κ.λ.π.

372
Η Ευρώπη... της γλωσσικής ποικιλο- 
μορφίας
Το Συμβούλιο της Ευρώπης, σε συνεργασία με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ανακηρύξει τη 
φετινή χρονιά σε "Έτος για τις ευρωπαϊκές 
γλώσσες". Σε μια πρώτη συνάντηση που έλα
βε χώρα στο Ρόβινγ της Κροατίας, και με αντι
προσώπους από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες 
κατέληξαν στο συμπέρασμα, πως: “Πρέπει να 
υπάρξει κοινή δράση όλων των χωρών για την 
προστασία, τη διατήρηση και την διάδοση της 
πλούσιας κληρονομιάς γλωσσικής ποικιλο- 
μορφίας που υπάρχει στην Ευρώπη ".

Διαζευγμένοι γονείς και 
τα παιδιά τους
Ο αδιάλυτος θεσμός του γάμου διαλύεται με το 
διαζύγιο, το οποίο έγινε ή τείνει να γίνει στις 
ημέρες μας ένας αντιθεσμός. Ηθελημένο ή επι
βαλλόμενο εκ των πραγμάτων, οπότε αποτελεί 
αναγκαίο κακό, το διαζύγιο έχει πάντοτε δύο 
κατηγορίες θυμάτων. Η πρώτη είναι οι ίδιοι οι 
σύζυγοι, και η δεύτερη είναι τα ανεύθυνα παι
διά εφ ’ όσον υπάρχουν.

378________________
Δαγκώματα και τσιμπήματα.
Χρήσιμες οδηγίες και πρώτες βοήθειες σε πε
ρίπτωση δαγκώματος ή τσιμπήματος από κά
ποιο ζώο ή έντομο.
Επίσης, τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα φαρμα
κείο αυτοκινήτου για να καλύπτει τις ανάγκες 
μιας οικογένειας που ταξιδεύει.

382
Τί πάει... νο πει
Μια σειρά από καθημερινές λέξεις, με 
σωστή μια από τις τρεις εκδοχές...

384_____________________
0 θεσμός του εθελοντή πυροσβέστη
Ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη καθιε
ρώθηκε πρόσφατα και στη χώρα μας, ύστερα 
από πολυετή μελέτη και προετοιμασία, με το 
Ν.1591/1991 που ψηφίστηκε ομόφωνα α π ’ ό
λες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου μας.

386___________________
Λογοτεχνικές & ποιητικές σελίδες

388___________________
Του κόσμου το παράξενο

390___________________
Για τις ελεύθερες ώρες

392___________________
Αλληλογραφία
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Η ΑΘΗΝΑ
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Συνέντευξη με το νέο Δ/ντη Τροχαίος Αττικής Ταξίαρχο κ. Κων/νο Τζέκη

Εξι Έλληνες χάνουν την ζωή τους κάθε ημέρα, σε είκοσι 
χιλιάδες τροχαία ατυχήματα το χρόνο. Το δράμα αρχίζει με 
το θάνατο των ανθρώπων και συνεχίζεται με τον βαρύτατο 
τραυματισμό χιλιάδων άλλων, που είτε καταλήγουν στα 
νοσοκομεία, είτε παραμένουν ανενεργοί στο κρεβάτι του 
πόνου για την υπόλοιπη ζωή τους.
Το κόστος της τραγωδίας των τροχαίων ατυχημάτων είναι 
δυσβάστακτο, οικογένειες διαλύονται, παιδιά μένουν ορφανά 
και νέοι άνθρωποι καθηλώνονται για όλη τους τη ζωή σε 
αναπηρικά καροτσάκια. Πολύ βαρύ το τίμημα.

Ποιά λοιπόν είναι τα αίτια που οδηγούν 
σ’ αυτή την κατάσταση;
Το κυκλοφοριακό, η κακή οδήγηση, το κακό 
οδικό δίκτυο;
Η A. Ε. θέλοντας να πληροφορήσει το 
αναγνωστικό της κοινό για τις αιτίες που 
οδηγούν στα τροχαία ατυχήματα, μίλησε με 
τον νέο Δ/ντή της Τροχαίας Αττικής 
Ταξίαρχο κ. Κωνσταντίνο Τζέκη.

Κ ύριε Ταξίαρχε, ένα από τα 
στοιχεία που συντελούν 
στην ομαλή λειτουργία μι
ας πόλης είναι και αυτό 
που έχει ως έργο η τροχαί

α, την ομαλή δηλ. κίνηση και στάθ
μευση των οχημάτων στους δρό
μους, αλλά και την αποφυγή τροχαί
ων ατυχημάτων. Στον τομέα ευθύ
νης σας, πως βλέπετε την λειτουργί
α της Τροχαίας Αττικής ως Διευθυ
ντής της;

- Κατ’ αρχήν ευχαριστώ για την διά
θεση που είχατε να συζητήσουμε γι’ 
αυτό το θέμα και για την διάθεση που 
έχετε να δημοσιοποιήσετε τα προβλή

ματα και τους στόχους της Τροχαίας. 
Ως νέος Δ/ντής της Τροχαίας πιστεύω 
ότι η Αθήνα δεν πέθανε κυκλοφορια- 
κά, έστω και αν οι Αθηναίοι είναι απο
γοητευμένοι. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει 
δυνατότητα να κυνηγήσουμε με το νέ
ο πρόγραμμα “Πήγασος” την Χίμαιρα, 
του κυκλοφοριακού προβλήματος. Και 
φαίνεται ότι τα πρώτα στοιχεία που 
συγκεντρώσαμε δείχνουν ότι υπάρ
χουν περιθώρια για το καλύτερο. Νο
μίζω ότι αν λίγο περισσότερο δουλέ
ψουμε, αν λίγο περισσότερο κουρα
στούμε, αν λίγο περισσότερο γίνουμε 
επαγγελματίες και αν λίγο περισσότε
ρο δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει

ότι το όνειρό μας είναι δυνατόν να το 
πραγματοποιήσουμε, τότε τα αποτελέ
σματα θα είναι πάρα πολύ καλά.

- Για να γίνει όμως αυτό ίσως 
χρειάζεται να γίνουν κάποιες ριζικές 
αλλαγές, δεν νομίζετε;

- Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας. Το 
καφενείο δεν αρμόζει στον ένστολο 
τροχονόμο, ο τροχονόμος θα βγει στον 
δρόμο να δουλέψει. Το βλέπετε και ε
σείς και αγανακτείτε όταν έχει συμφό
ρηση κυκλοφορίας, και λέτε “που εί
ναι η Τροχαία”; Μα αυτό ακριβώς εί
ναι αλλαγή νοοτροπίας, εμείς θέλουμε 
να είμαστε εκεί όταν έχει συμφόρηση 
κυκλοφορίας, να ιδρώνουμε και να συ
μπάσχουμε μαζί με τον οδηγό, και αν 
συμβεί αυτό, τότε αλλού θα στρέψει ο 
οδηγός τα βέλη του και άλλους θα κα
τηγορεί και όχι την Τροχαία.

Αυτή λοιπόν την αλλαγή νοοτροπίας 
θέλουμε να επιβάλλουμε και θα επιβά
λουμε στην Τροχαία της Αθήνας. Για
τί σε κάθε δύσκολη ώρα που αντιμετω
πίζει ο οδηγός πρέπει να είναι δίπλα 
του ο Τροχονόμος.

- Κύριε Διευθυντά ποιές πιστεύετε 
ότι είναι οι πρωτογενείς αιτίες που 
δημιουργούν το κυκλοφοριακό πρό
βλημα τόσο στην Αθήνα, όσο και 
στην Περιφέρεια;

- Κατ’ αρχήν νομίζω ότι το κράτος 
δεν είχε κάνει την υποδομή για να υπο
δεχτεί αυτή την τεράστια εξέλιξη ανα
φορικά με τις συνήθειες των ανθρώ
πων. Με το παραμικρό υπάρχουν τε
ράστιες μετακινήσεις μαζών με αυτο
κίνητα. Συνεπεία μιας αργίας μετακι
νούνται 600.000 αυτοκίνητα. Αυτό 
σημαίνει μετακινούνται 1.500.000 κό
σμος από την Αττική, και στην υπόλοι
πη Ελλάδα περίπου τέσσερα εκατομ
μύρια. Με την ευκαιρία ενός ποδο
σφαιρικού αγώνα μετακινούνται 50 με 
60.000 άνθρωποι, δηλαδή δεκαοκτώ έ
ως είκοσι χιλιάδες αυτοκίνητα. Συνε
πώς, η στατική ζωή του Έλληνα της 
προηγούμενης 20ετίας έχει γίνει στις 
μέρες μας “εποχούμενη”. Μπαίνοντας 
κάποιος στο αυτοκίνητο μετακινείται 
διαρκώς για οποιαδήποτε αιτία, τουρι
σμό, εκδρομές, αργίες, επισκέψεις,
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βόλτες κ.ά.
Γνωρίζοντας όλα αυτά, πρέπει εμείς 

οι άνθρωποι της τροχαίας να τα λαβαί
νουμε υπόψη, ώστε να έχουμε την δυ
νατότητα από τη μια να λαμβάνουμε 
μέτρα για να αποτρέπουμε τον κίνδυνο 
και από την άλλη να είμαστε κοντά 
στον άνθρωπο όταν μετακινείται ή 
χρειαστεί την βοήθειά μας. Αυτό, έξω 
από μια στατική όψη, προϋποθέτει μια 
εξελιγμένη σκέψη, που δυστυχώς ακό
μη η πολιτεία δεν την έχει κατανοήσει 
πλήρως. Έτσι βλέπουμε να δίνονται α
κόμη άδειες ιατρείων και χονδρεμπο
ρίου στο κέντρο της Αθήνας ή στο κέ
ντρο των άλλων πόλεων. Να δημιουρ
γούν αστικές και υπεραστικές γραμ
μές, στάσεις λεωφορείων, να κάνουν 
Υπουργεία, υπηρεσίες, εκεί που υπάρ
χει συμφόρηση, με το μόνο κριτήριο: 
“βρέθηκε κτίριο, είναι καλό; να πάμε 
εκεί”. Χωρίς να ρωτούν αυτό τι επί
πτωση θα έχει στη κυκλοφορία, ή στη 
ρύπανση του περιβάλλοντος.

- Πιστεύετε πως θα ήταν διαφορε
τικά τα αποτελέσματα εάν 
λάμβαναν υπόψη τους και 
τη γνώμη της τροχαίας;

- Αναμφισβήτητα, πρέπει 
κάποια ώρα η υπηρεσία μας 
να έχει αποφασιστική αρμο
διότητα σε αυτά τα θέματα.
Και σας φέρνω ένα παρά
δειγμα: Η Αθήνα έχει 
10.000 ιατρεία;(ένα πλα
σματικό αριθμό λέμε). Εάν αυτά τα ια
τρεία δέχονται 10 ασθενείς το καθένα 
το βράδυ, έχουμε 100.000 παράνομες 
σταθμεύσεις στο κέντρο της Αθήνας, 
με τους οδηγούς τους να έχουν ήσυχη 
τη συνείδησή τους, γιατί πιστεύουν ό
τι το κάνουν νόμιμα, αφού μεταφέ
ρουν ασθενείς στο ιατρείο. Έστω και 
αν είναι μια απλή επίσκεψη, για να 
γράψουν μια συνταγή. Λέω λοιπόν το 
εξής: Πόσο θα κόστιζε στο Υπουργείο 
Οικονομικών, να μείωνε τον φόρο αυ
τών των ιατρείων με κίνητρο την μετα- 
στέγαση τους στα μετααστικά διαμερί
σματα της Αθήνας; Πώς θα γινόταν ώ
στε τα λεωφορεία να έχουν διαμπερείς 
γραμμές, χωρίς να έχουν κέντρο - Σε- 
πόλια, κέντρο - Αμπελόκηποι, και να

μην έχουν διαμπερείς γραμμές, ώστε 
να περνάμε από την μια μεριά στην 
άλλη και να μην έχουμε επάλληλες 
γραμμές λεωφορείων στο κέντρο της 
Αθήνας; Πώς θα γινόταν αν είχαμε ένα 
σύστημα κίνησης των ταξί, ώστε να ε
πιτρέπεται η διπλή, έστω τριπλή μί
σθωση των ταξί σαν ένα σύστημα α
στικών λεωφορείων αλλά με ένα δρο
μολόγιο ώστε να μην υπάρχουν σε κά
θε δρόμο 200 ταξί; Επίσης, τι αποτελέ
σματα θα είχαμε εάν οι αστικές συ

γκοινωνίες μας ήταν πιο τακτικές και 
πιο αξιοπρεπείς; Ο κόσμος θα πίστευε 
αυτό το σύστημα και θα επέλεγε να ε
ξυπηρετηθεί προς το κέντρο τις αστι
κές συγκοινωνίες και όχι το αυτοκίνη
τό του.

-Ίσω ς πρέπει να ενημερωθεί ο πο
λίτης καλύτερα;

Βεβαίως. Θα πρέπει, να κάνουμε μια 
εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών, 
που θα αποσκοπεί στο να πιστέψει ο 
πολίτης σ’ αυτά που θα του πούμε, 
γιατί θα έχουν συνέπεια, διάρκεια και 
συνέχεια. Με αυτόν και με άλλους 
τρόπους (δεν είναι δυνατό να τους α
ναφέρουμε όλους) πιστεύω ότι θα υ

πάρξει αποσυμφόρηση στο κυκλοφο- 
ριακό πρόβλημα. Δεν πιστεύω ότι οι 
πόλεις στην Ελλάδα είναι κακές, οι 
συνήθειες των Ελλήνων είναι κακές.

- Τα έργα του μετρά πιστεύετε ότι 
βοηθούν στην αποσυμφόρηση του 
κυκλοφοριακού ...

- Όχι, αν δεν γίνουν και άλλες γραμ
μές, αν δεν γίνουν parking στα στόμια 
του μετρό και αν δεν γίνουν σταθμοί 
μετεπιβίβάσης σε αστικές συγκοινωνί
ες, δεν βοηθά στην αποσυμφόρηση 
του κυκλοφοριακού. Η αστική συγκοι
νωνία πρέπει να είναι συνέχεια του με
τρό. Πρέπει δηλαδή να παίρνει τον κό
σμο από εκεί που σταματάει το μετρό 
και να τον πηγαίνει αλλού. Εγώ 
πιστεύω ότι, μετρό και αστικές συ
γκοινωνίες (δηλ. υπόγεια και επίγεια 
δημόσια συγκοινωνία), πρέπει να υπά
γονται σ’ έναν ενιαίο φορέα. Αν δεν 
γίνει αυτό, τότε δεν μπορεί να υπάρξει 
συνεννόηση μεταξύ των υπηρεσιών 
αυτών.

- Υπάρχουν άλλα μέ
τρα που πιστεύετε ότι θα 
βοηθήσουν στην αποσυμ
φόρηση του κυκλοφορια- 
κού;

- Κατ’ αρχήν, να σας πω 
ότι, τα μέτρα είναι πρώτα 
πολιτικά, και δεύτερον υ
πηρεσιακά. Τα πολιτικά 
μέτρα είναι τα διάφορα νο-

μοθετήματα που θεσπίζει η πολιτεία, 
με σκοπό τη “σωτηρία” θα λέγαμε 
μιας πόλης που έχει πρόβλημα κυκλο- 
φοριακό, όπως η Αθήνα. Τα νομοθετή- 
ματα αυτά χαράσσουν μια στρατηγική 
για το άριστο μέλλον μιας πόλης. Ίσως 
σας φανεί παράτολμο αυτό που θα σας 
πω, αλλά εγώ θα ήμουν σύμφωνος εάν 
θα "έφευγε" το κοινοβούλιο έξω από 
την Αθήνα. Έστω και αν αυτό κουρά
ζει, γιατί η Αθήνα είναι μια ιστορική 
πόλη και είναι συνυφασμένη με την 
Ελλάδα. Κράτη που δοκίμασαν και 
μετέφεραν συμμετρικά τις κεντρικές 
τους υπηρεσίες έξω από τις πρωτεύ- 
ουσές τους, ελευθερώθηκαν διαπαντός 
από το κυκλοφοριακό.

Ξέρετε, η Αθήνα έχει δυνατότητες

Σε κάθε δύσκολη ώρα 
tiqu αντιμετωπίζει ρ οδηγός

πρεπει να είναι δίπλα του
ο Τροχονόμος.
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να ζήσει και θα ζήσει. 
Με τα έργα που γίνονται, 

με την Αττική οδό και τις περιφερεια
κές οδούς, με την Κατεχάκη όπου γίνε
ται διαπλάτυνση εν όψει του 2004, έ
χει δυνατότητες η Αθήνα να ζήσει. Οι 
“συνήθειες” όμως των υπηρεσιών, εί
ναι νομίζω εκείνες οι οποίες καταστρέ
φουν την δυνατότητα αυτή. Αναφέρο- 
μαι στο εξής: Αν σήμερα τα παιδιά δεν 
έχουν σχολείο επειδή απεργούν οι κα
θηγητές, γνωρίζετε ότι η κυκλοφορία 
πέφτει το πρωί στο 30%; Θα μπορού
σαν να ανοίγουν τα σχολεία στις 9.00' 
το πρωί αντί να ανοίγουν στις 8.00'. 
Θα μπορούσαν οι δημόσιες υπηρεσίες

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα Τμήμα
τα Τροχαίας Αττικής, έγιναν σύμ
φωνα με την χωρογραφική κατανο
μή των Αστυνομικών τμημάτων. 
Πόσο σωστό είναι αυτό;

- Από τη δική μας πλευρά, την υπη
ρεσιακή, θα μπορούσαμε να αλλάξου
με τη στατική δομή των υπηρεσιών 
μας. Διότι, τα Τμήματα Τροχαίας Ατ
τικής, όπως είπατε, έγιναν σύμφωνα 
με την χωρογραφική κατανομή των Α
στυνομικών Τμημάτων. Αυτό όμως εί
ναι μεγάλο λάθος, κατά την άποψή 
μου. Δεν μπορεί η οδός Μεσογείων ή 
Β. Σοφίας, ή Κηφισίας, ή η Αχαρνών 
να αστυνομεύονται η κάθε μια από 2 ή

Τα ΜΜΕ τον αποκαλούν
“ΜΙΣΤΕΡ ΠΗΓΑΣΟ”, 

οι άνδρες της τροχαίας τον αγαπούν 
πολύ και οι πολίτες της Αθήνας 
προσβλέπουν στο πρόσωπό του 
την σωτηρία της Αθήνας... 

από την κυκλοφοριακή χψΟφΟ.
να ανοίγουν σταδιακά. Ν’ αρχίζουν α
πό τις 7.00', μέχρι τις 10.00', και ας 
δούλευαν μέχρι τις πέντε η ώρα το α
πόγευμα οι εργαζόμενοι. Θα μπορούσε 
να γίνει ένα σύστημα μεταφοράς των 
εργαζομένων και λειτουργίας των υπη
ρεσιών, έτσι ώστε να υπάρξει συνεχής 
ροή των εργαζομένων, για να μην πέ
φτουν όλοι μαζί μεταξύ 7 και 8 το 
πρωί. Αυτή τη στιγμή, μελετώντας τα 
στοιχεία, βλέπεις ότι 6 με 7 έχουμε 
500 αυτοκίνητα στην οδό Μεσογείων 
και 7 με 9 έχουμε 7.000 αυτοκίνητα 
την ώρα, ενώ μεταξύ 9 και 10 έχουμε 
5.000. Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει έ
να σύστημα τέτοιο, ώστε να μεταφέ
ρουμε την συμφόρηση λίγο πιο αργά 
και λίγο πιο νωρίς. Θα μπορούσε λοι
πόν να ζήσει η Αθήνα.

- Θα μπορούσε να αλλάξει και η 
δική μας υπηρεσιακή δομή για το 
καλύτερο κυκλοφοριακό συμφέρον.

πρέπει να επιλυθούν, για να μειω
θούν τα τροχαία ατυχήματα;

- Καταρχήν πρέπει να μας πιστέψει 
ο οδηγός. Αισθάνομαι ότι μόλις μιλά
με στην τηλεόραση, ή όταν αναγγέλ
λουμε δελτία τύπου, δεν μας πιστεύει. 
Δεν πιστεύει ο οδηγός ότι αυτό που 
κάνει σκοτώνει. Νομίζει ότι κάτι άλλο 
γίνεται και σκοτώνει. Πρέπει λοιπόν 
να αποκτήσουμε έναν σύνδεσμο, έναν 
συνδετικό κρίκο επικοινωνίας άρρη
κτο, συντρόφου - partner - που λένε οι 
ξένοι - με τον οδηγό. Και ότι του λες 
να το δέχεται. Αυτό που σας ανέφερα, 
είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά μου. Το 
ότι ο οδηγός δεν πειθαρχεί στις διατα

γές, ούτε καν στις εκτροπές 
κυκλοφορίας όταν έχουμε 
μια μετακίνηση ενός υψηλού 
προσώπου. Αντιδρά, διαμαρ
τύρεται, νομίζει ότι αυτό που 
κάνει είναι το σπουδαιότερο. 
Αυτό σημαίνει ότι δεν τον έ
χουμε πείσει, ότι πρέπει να 
υπακούσει σε μας, ότι πρέπει 
να δεχθεί αυτά που του λέμε.

- Σημαντικό ρόλο όμως 
στην κατανόηση του βαθ
μού επικινδυνότητας των 
τροχαίων ατυχημάτων, νο

μίζω ότι συντελούν και τα ΜΜΕ με 
τις διαφημίσεις. Δεν νομίζετε;

- Ακριβώς αυτό θέλω και εγώ να σας 
πω. 'Οτι πρέπει να βελτιωθεί η εικόνα 
των άλλων υπηρεσιών αναφορικά με 
το πρόσωπό τους. Δεν είναι δυνατόν η 
διαφήμιση να δείχνει αυτοκίνητα που 
τουμπάρουν και στέκονται έπειτα όρ
θια κανονικά στο δρόμο τους. Θα σας 
δείξω διαφημιστικό περιοδικό που λέ
ει για τα λάστιχα, να τρομάξετε! Και 
δεν υπάρχει εκεί μια καταχώρηση του 
Υπουργείου μας ή του Υπουργείου Συ
γκοινωνιών ή οποιουδήποτε άλλου Υ
πουργείου ή μιας επιτροπής προστασί
ας των πολιτών απ’ τα ατυχήματα και 
να λέει: “Κύριοι αυτό που διαβάζετε ή 
βλέπετε παραπάνω είναι διαφήμιση ή 
αλήθεια είναι άλλη Θα πρέπει λοιπόν 
να πιστέψει ο πολίτης σ’ αυτά που του 
λένε οι υπηρεσίες. Δεν πιστεύει όμως, 
γιατί άλλα του λέμε εμείς και άλλα α-

- Ποια προβλήματα πιστεύετε ότι κούει ή βλέπει στην τηλεόραση. Δεν υ-

3 Υπηρεσίες Τροχαίας. Είναι λάθος. 
Θα πρέπει όλα αυτά, να αστυνομεύο
νται από μία Υπηρεσία Τροχαίας. Έτσι 
θα υπάρχει ένα κέντρο το οποίο θα δί
νει εντολές και θα εξαπλώνει σαν πλο
κάμια χταποδιού τις δυνατότητάς του 
στους δρόμους της Αθήνας, κυκλοφο- 
ριακά όπως ταιριάζει. Δεν νοιάζει τον 
Διοικητή της Τροχαίας Καισαριανής 
αν έχει συμφόρηση η Μεσογείων. Δεν 
τον επηρεάζει. Επηρεάζει όμως το 
Διοικητή της Τροχαίας Αθηνών, γιατί 
συμφορείται η πόλη, συμφορείται η 
περιοχή του. Συνεπώς πρέπει να δώ
σουμε την δυνατότητα στον Διοικητή 
της Τροχαίας Αθηνών να εξαπλώνει τα 
μέτρα του σε βάθος για την ομαλή κί
νηση των τροχοφόρων και να υποδέχε
ται τους οδηγούς από βάθος ώστε να ε
ξυπηρετήσουν την κυκλοφορία, και 
αυτό θα κάνουμε..
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πάρχει δηλ. συνέπεια και συνέχεια των 
υπηρεσιών που απευθύνονται στον πο
λίτη, στον οδηγό. Και αυτό είναι το 
μεγαλύτερο πρόβλημα κατά την άπο
ψή μου.

Επίσης, είναι αλήθεια ότι έχουμε 
κουράσει τους οδηγούς με απαγορεύ
σεις. Άμα δείτε, έχουμε φυτέψει πα
ντού πινακίδες που απαγορεύουν την 
στάθμευση, απαγορεύουν εκείνο, απα
γορεύουν το άλλο. Ο κώδικας δεν λέει 
αυτά τα πράγματα. Ο κώδικας λέει που 
απαγορεύεται. Όλα τα άλλα έχουν 
μπει με αποφάσεις. Θα μου πείτε, είναι 
αναγκαίο κακό. Διότι εάν είχαμε την 
δυνατότητα να αποσυμφορήσουμε λί
γο την πόλη, επειδή θα φεύγανε τα 
διάφορα χονδρεμπόρια, θα έφευγαν 
άλλες συνήθεις υπηρεσίες από το κέ
ντρο της Αθήνας, τότε είμαι σίγουρος 
ότι θα μπορούσαμε να μειώσουμε τις 
απαγορεύσεις των οδηγών. Και ξέρε
τε, όλα αυτά δημιουργούν το αίσθημα 
της φυγής των πολιτών από την πόλη, 
και ot κινήσεις των οδηγών προς την έ
ξοδο των πόλεων είναι φυγή, δεν είναι 
ομαλή κίνηση, είναι φυγή άτακτη με 
όλες τις συνέπειες μιας φυγής. Αυτό 
είναι επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα 
και θέλει λύση.

- Τι ποσοστό ευθύνης έχει ο κάθε 
οδηγός στην πρόκληση ενός τροχαί
ου ατυχήματος;

- Όταν γίνεται ένα τροχαίο ατύχημα, 
όλοι ψάχνουν να βρουν ποιος φταίει. 
Φταίει άραγε η ταμπέλα, φταίει το δέ
ντρο, που αν δεν ήτανε εκεί ο οδηγός 
δεν θα έπεφτε πάνω του, φταίει η μπά
ρα που αν ήταν λίγο πιο κει ο οδηγός 
θα γλίτωνε, φταίει ο δρόμος, (που ό
μως αν δεν έτρεχε δεν θα γλιστρούσε), 
φταίει ο καιρός, φταίει η τροχαία που 
αν είχε ένα τροχονόμο εκεί θα ρύθμιζε 
την κυκλοφορία; Για όλους μπορεί να 
υπάρχει μια δικαιολογία. Ποτέ όμως 
δεν υπάρχει δικαιολογία για τον οδη
γό. Εκείνος ο οποίος συναλάσσεται με 
τον γιατρό για να πάρει το 
ποιστοποιητικό πληρότητας, ενώ δεν 
βλέπει, εκείνος ο οποίος δωροδοκεί 
επίορκους υπαλλήλους του Υπουργεί
ου Συγκοινωνιών για να πάρει το δί
πλωμα ενώ δεν μπορεί, εκείνος ο οποί

ος προσπαθεί να βρει τρόπο για να πε
ράσει ΚΤΕΟ το αυτοκίνητό του ενώ 
δεν μπορεί να κυκλοφορεί ασφαλώς, 
εκείνος ο οποίος πιέζει αφόρητα τον 
φίλο του, το Διοικητή Τροχαίας ή τον 
τροχονόμο, να του διαγράψει την κλή
ση και ο οποίος στο τέλος κάνει τη 
βλακεία στον δρόμο για να σκοτωθεί. 
Εκείνος, κατά την άποψή μου, έχει το 
αρχικό, το άμεσο ή το έμμεσο αίτιο 
της ευθύνης, δηλαδή ο οδηγός. Θα εί
χε πολύ μεγάλη σημασία να ψάξουμε 
να βρούμε στατιστικά στοιχεία για κεί
νους τους οδηγούς οι οποίοι ευνοήθη
καν κατά καιρούς με τον Α ή Β τρόπο 
από υπηρεσίες, ή άλλα πρόσωπα και 
ήταν θύτες με θύματα αυτούς οι οποί
οι τους ευνοήσανε. Για όλα φταίει ο 
παράγοντας άνθρωπος, είτε είναι πε
ζός είτε ως οδηγός.

- Στους αστυνομικούς που εκτε- 
λούν χρέη τροχονόμων, παρέχεται η 
υλικοτεχνική υποδομή και η τεχνο
γνωσία, για τη πληρέστερη εποπτεί- 
α του κυκλοφοριακού;

- Δύο πράγματα δεν διδάσκονται: ο 
έρωτας και η πείρα (χαμογελά). Η πεί
ρα του τροχονόμου είναι η καλύτερη 
υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνω
σία για την πληρέστερη εποπτεία του 
κυκλοφοριακού. Τροχονόμους δεν κά
νεις σε μία μέρα, ούτε σε έξι μήνες. 
Τροχονόμους με συνείδηση κάνεις σε 
μερικά χρόνια, τροχονόμους δηλαδή 
που θα βλέπουν σωστά αυτό που εσύ 
θέλεις να βλέπουν. Δεν είναι δυνατόν 
ο τροχονόμος να ρυθμίζει την κυκλο
φορία σε έναν δρόμο που συμφορείται 
από σταματημένα αυτοκίνητα. Η

εκτίμησή μου είναι ότι πρέπει να διώ
ξει τα σταματημένα αυτοκίνητα και 
μετά, εφόσον απελευθερωθεί ο δρό
μος, να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Μι
λάμε για λαθεμένη νοοτροπία Kat στην 
κρίση της Τροχαίας. Νοοτροπία όμως, 
η οποία είναι μεταδιδόμενη, επειδή υ
πάρχει άποψη πάνω σε μια λαθεμένη 
σκέψη. Θα πρέπει λοιπόν, να βοηθή
σουμε τους ανθρώπους αυτούς, να 
δουν αλλιώς το πρόβλημα της Τροχαί
ας. Θα πρέπει να πείσουμε τον τροχο
νόμο και να το αντιληφθεί ότι όταν 
βγαίνει στο εθνικό δίκτυο, βγαίνει για 
να σώσει ζωές. Όχι να καταλάβει έναν 
παχύ ίσκιο ενός δέντρου. Αν δεν πεί
σουμε τον τροχονόμο για τις πόσες ζω
ές γλίτωσε, δεν τον βοηθούμε να συ
νειδητοποιήσει την αξία του έργου 
που προσφέρει. Δείτε την πυροσβεστι
κή, κάνει μια ανακοίνωση και λέει ότι 
πήρε φωτιά ένα σπίτι, η επέμβασή της 
όμως, περιέσωσε περιουσία τόσων ε
κατομμυρίων. Εμείς ποτέ δεν είπαμε 
στον τροχονόμο ότι, “μπράβο κύριε 
τροχονόμε πέρυσι στο σημείο εκείνο εί
χαμε 10 ατυχήματα, φέτος όμως, επειδή 
εσύ ήσουνα εκεί έσωσες 10 ζωές". Δεν 
το είπαμε ποτέ αυτό, μήπως πρέπει να 
δούμε λίγο αλλιώς τα πράγματα, για 
να δώσουμε το κίνητρο στον τροχονό
μο να έχει περισσότερη όρεξη και πε
ρισσότερο μεράκι; Το δεύτερο είναι, 
ότι έχουμε κουρασμένους τροχονό
μους, έχουμε παιδιά που είναι 6 - 8 ώ
ρες όρθιοι,ή έχουμε μέτρα 12 ώρες. Έ
χουμε Διοικητές Τροχαίας κουρασμέ
νους. Δεν είναι δυνατόν να τα κάνει ό
λα ένας άνθρωπος και όμως έτσι γίνε
ται. Αυτό σημαίνει ότι, βλέπουμε τρο
χονόμους αγέλαστους, νευρικούς, βλέ
πουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι 
διατεθειμένοι να ρίξουν λίγο τον τόνο 
ή την ένταση στην άσφαλτο. Ένα 
πλέγμα μιας ήρεμης κυκλοφορίας 
στον δρόμο είναι υπέρ της μείωσης 
των ατυχημάτων. Μία εκνευρισμένη 
άσφαλτος είναι μεταδιδόμενη νόσος.

Όσο αφορά την υλικοτεχνική υπο
δομή, δίνουμε στους τροχονόμους ότι 
χρειάζεται και νομίζω ότι το Υπουρ
γείο μας ποτέ δεν κουράστηκε να μας 
δίδει ό,τι ζητήσουμε. Ίσως όμως είναι 
καιρός να μελετήσουμε τη στολή του
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τροχονόμου. Μια ε
ξάρτηση η οποία είναι νάι

λον, κόβεται, φεύγει από τη θέση της. 
Βάζει το πιστόλι του από εδώ, βγάζει 
το μπλοκ του από εκεί, γέρνει από εδώ, 
γέρνει από εκεί, δείχνει άνθρωπος ο ο
ποίος έχει κακή εμφάνιση.Θα πρέπει να 
δούμε τι φοράνε οι συνάδελφοί μας έξω 
στην Ευρώπη, τι μπορούμε να βελτιώ
σουμε, να κάνουμε έναν τροχονόμο που 
να έχει πολύ καλή στολή. Θα πρέπει ε
πίσης να δούμε τι θα κάνουμε, ώστε να 
μην βρέχεται ο τροχονόμος. Ένας βρεγ
μένος τροχονόμος είναι άχρηστος όταν

Ποτέ δεν ε ί π α μ ε  στον τροχονόμο,
“μπράβο κύριε τροχονόμε ”

πέρυσι στο σημείο, εκείνο
είχαμε 10 ατυχήματα, φ έ Τ Ο ξ  Ο ΙΚ ύ ζ ,  

επειδή εσύ ήσουνα εκεί, έσωσες 1 0  ζωές.

εγώ τον χρειάζομαι. Επίσης, πρέπει να 
δούμε το καπέλο του, το οποίο είναι βα
ρύ, κι αν βραχεί είναι ακόμα πιο βαρύ. 
Θα πρέπει να φτιάξουμε δηλαδή μια 
στολή σύγχρονη, που να εξυπηρετεί τις 
ανάγκες του τροχονόμου. Γιατί, αυτό πι
στεύω θα συντελέσει στο να αισθάνεται 
ο Τροχονόμος πιο ολοκληρωμένος ως 
προσωπικότητα. Και αυτό σημαίνει από 
μέρους του μεγαλύτερη υπευθυνότητα 
και απόδοση.

- Φέτος είναι ίσως η πρώτη χρο
νιά, μετά από πολλά χρόνια, που 
θρηνήσαμε τα λιγότερα θύματα 
στην άσφαλτο κατά τις ημέρες του 
Πάσχα και χωρίς αμφιβολία αυτό ε
πιτεύχθηκε και χάρη στα μέτρα που 
εσείς λάβατε. Ποιους παράγοντες 
βάλατε σε λειτουργία ώστε να επι
τευχθεί αυτός ο σκοπός;

- Κατ’ αρχήν υπήρξε μια σωστή επι- 
κοινωνιακή πολιτική του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης. Η περίφημη διαφή
μιση, “σας περιμένουμε όλους πίσω ”, 
πιστεύω ότι έπαιξε πολύ σπουδαίο ρό
λο. Το δεύτερο είναι, ότι ίσως οι Διοι
κητές Τροχαίας, οι συνάδελφοί μου

στην Ελλάδα, κατανόησαν το πρόβλη
μα το οποίο υπάρχει στα εθνικά δί
κτυα. Κάποια ώρα θα πρέπει να πούμε 
την αλήθεια στους οδηγούς. Ωραιοποι
ημένα μηνύματα, μηνύματα τα οποία 
δεν έχουν βάση ή απαγορεύσεις που 
μεταδίδονται σε κουρασμένους οδη
γούς, σε συνδυασμό με την προηγού
μενη σκέψη μου, ότι η έξοδος είναι 
φυγή, μάλλον δεν προσφέρουν τίποτα. 
Θα πρέπει με χιούμορ, με διάθεση η
ρεμίας χωρίς να έχουμε καταστροφο
λογία, να δημιουργήσουμε διαφήμιση 
που θα έχει όφελος. Έχω 1000 αντιρ

ρήσεις με το 
Υ π ο υ ρ γ ε ί ο  
Συγκοινωνιών 
για τη διαφή
μιση με το 
Βέγγο, με τον 
τρόπο που πα
ρουσιάζεται. 
Θα πρέπει να 
ηρεμήσουμε 
λίγο την κύ
κ λο  φ ο ρ ί α, 

γιατί εάν ηρεμήσουμε την κυκλοφορί
α, θα έχουμε μια αναίμακτη κυκλοφο
ρία, είμαι σίγουρος γι’ αυτό!

- Πολλοί ισχυρίζονται ότι ο 
Κ.Ο.Κ. δεν έχει ανθρώπινο πρόσωπο 
και χρήζει βελτίωσης. Τι λέτε εσείς;

- Μάλλον το ισχυρίζονται αυτοί οι ο
ποίοι έχουν λόγους να τον καταργή
σουν. Ο Κ.Ο.Κ. είναι δανεικός σε πολ
λές διατάξεις, από διεθνείς διατάξεις. 
Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αλ
λιώς. Ίσως μπορούμε να διαφοροποιή
σουμε τα μέτρα αναφορικά με τα συμ
φέροντα ή το μεταφορικό φορτίο, ή τις 
δυνατότητες εσωτερικής κυκλοφορίας. 
Αν η κυκλοφορία είναι δεξιά, αν το 
STOP είναι έτσι, η προτεραιότητα είναι 
εκείνη, ή οι ταχύτητες είναι αυτές, ή τα 
πρόστιμα είναι αυτά, είναι μέτρα τα ο
ποία λαμβάνονται παντού. Εξάλλου 
στην Ελλάδα δεν κυκλοφορούν μόνο 
Έλληνες οδηγοί. Κυκλοφορούν και ξέ
νοι οδηγοί, οι οποίοι έχουν υποχρέωση 
να γνωρίζουν τον Κώδικα, κάθε φορά 
που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει 
να αλλάξει κάτι. Συνεπώς, dura lex, sed 
lex, σκληρός νόμος, αλλά νόμος.

-... Δεν είναι λίγοι αυτοί που υπο
στηρίζουν ότι τα πρόστιμα είναι πο
λύ μεγάλα...

- Έχετε δίκιο, τα πρόστιμα σε ορι
σμένες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ 
σοβαρά. Όμως, μήπως θεωρήσουμε ε
πιεικές το πρόστιμο των 25.000 δρχ. 
για το κράνος στο δίκυκλο; Μήπως έ
πρεπε το πρόστιμο αυτό να είναι ίσο 
με την αξία της μοτοσικλέτας; Ξέρου
με ότι όποιος δεν φοράει κράνος, έχει 
αγοράσει μισό φέρετρο, το άλλο μισό 
θα το φέρει σε λίγο. Μήπως λοιπόν, 
για να σώσουμε τη ζωή του οδηγού, 
πρέπει να είμαστε λίγο σκληροί; Μή
πως πρέπει κάποια στιγμή, να πούμε 
στον οδηγό που συγκρούεται με έναν 
μοτοσικλετιστή και δεν φορά κράνος 
ότι δεν τον αποζημιώνει η ασφαλιστι
κή εταιρεία, επειδή... αυτός ήθελε να 
αυτοκτονήσει; Μήπως πρέπει να πού
με στην ασφαλιστική εταιρεία ότι, δεν 
θα αποζημιώνεις τον οδηγό που συ
γκρούεται και τραυματίζεται επειδή 
δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας; Κάποια 
ώρα πρέπει την ευθύνη να την μεταφέ
ρουμε σε αυτόν ο οποίος διαπράττει το 
αδίκημα. Και όχι σε άλλους. Εμείς τι 
κάνουμε τώρα με τον Κ.Ο.Κ.: συ
γκρούεται ο μοτοσικλετιστής χωρίς 
κράνος και κατηγορείται κάποιος άλ
λος για ανθρωποκτονία. Μα εάν φο
ρούσε κράνος δεν θα κατηγορούνταν 
γι’ ανθρωποκτονία. Μήπως πρέπει 
λοιπόν να κάνουμε υπεύθυνους στο α
τύχημα, και αυτόν ο οποίος διαπράττει 
βαρύτατες παραλείψεις και δεν συμ
μορφώνεται με τον νόμο; Σκέψεις εκ
φράζω, “πεταγμένες από εδώ και από 
εκεί”, οι οποίες όμως μπορεί κάποτε 
να καρποφορήσουν.

- Ακούγονται κάπως σκληρά αυτά 
που μας αναφέρετε, αλλά τα θεωρώ 
επιβεβλημένα αφού πρόκειται για 
την σωτηρία της ζωής.

- Κάποτε που ήμουν Διοικητής Τρο
χαίας μιας επαρχιακής πόλεως, είπα ό
χι σε έναν πατέρα, που ήταν και φίλος 
μου, γιατί μου έφερε να σβήσω μια 
κλήση του γιου του, που τον έγραψαν 
επειδή δεν φορούσε κράνος. Ξέρετε 
ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Έπαψε να 
μου μιλάει. Όμως εγώ, έχω την ικανό-
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ποίηση ότι ο γιος του σώθηκε. Είμαι 
σίγουρος ότι άμα έσβηνα την κλίση θα 
τον είχε σκοτώσει κάποιο αυτοκίνητο. 
Πιστεύω ότι η επιείκεια στους παραβά
τες των κανόνων κυκλοφορίας, δείχνει 
απάνθρωπη σκληρότητα στα υποψήφια 
θύματα των τροχών, όπως έλεγε ο Γε- 
ωργούσης, να είναι καλά και τον ευχα
ριστούμε, γιατί ήταν ο πρώτος καθηγη
τής σε θέματα τροχαίας που μίλησε γι’ 
αυτά , (κάποια ώρα πρέπει να αποδώ
σουμε και σε αυτούς τους ανθρώπους 
που προσέφεραν τα εύσημα, και σκο
πεύουμε να το κάνουμε αυτό). Συνε
πώς, η δική μου άποψη είναι ότι, όταν 
σβήνεις μια κλίση ανοίγεις μια πόρτα 
για έναν θάνατο και εδώ πρέπει να αντι- 
σταθούμε όλοι. Τώρα, εάν σβήνονται 
κλήσεις ή όχι, οι εντολές είναι σαφείς. 
Δεν πρέπει να σβήνεται καμία κλήση, 
για μένα όλες οι παραβάσεις του Κώδι
κα είναι επικίνδυνες. Συνεπώς, όταν θέ
λεις να ανοίξεις πόρτες για φέρετρα, να 
είσαι ο επιεικής Διοικητής Τροχαίας.

- Επικρατεί η άποψη, ότι η παρου
σία των αστυνομικών που εκτελούν 
χρέη τροχονόμων στους δρόμους, α
ποτελεί και το κύριο κριτήριο για 
την αποφυγή πολλών τροχαίων ατυ
χημάτων, είναι έτσι;

- Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Θα πρέ
πει κατ' αρχήν να έχουμε μια ασφαλή 
κυκλοφορία. Αυτό σημαίνει εκπαιδευ
μένους οδηγούς, υγιείς οδηγούς, καλά 
αυτοκίνητα, καλούς δρόμους. Ο τρο
χονόμος θα παρέμβει όταν κάτι διατα- 
ραχθεί από αυτά. Αν όλα έχουν διατα- 
ραχθεί, (αυτά που σας ανέφερα προη- ι 
γουμένως), δεν θα τα διορθώσει η 
Τροχαία. Εγώ πιστεύω ότι ο τροχονό
μος θα συμπληρώσει όλα αυτά τα 
πράγματα με την παρουσία στον δρό
μο. Και αυτή είναι η αποστολή του. 
Δεν νομίζω ότι ο δικηγόρος μπορεί να ϊ 
κάνει περισσότερα πράγματα από όσα
ο νόμος και η αποστολή του και οι δυ
νατότητάς του το επιτρέπουν. Ένα ελι
κόπτερο πάνω απ’ το εθνικό δίκτυο, εί
ναι η νομιμότητα της στιγμής που 
διέρχεται, όλες οι άλλες στιγμές, πρέ- ’ 
πει να είναι η ευσυνείδητη πειθαρχία | 
των οδηγών με την προϋπόθεση όμως 
που σας είπα, καλός οδηγός, υγιής ο

δηγός, καλό αυτοκίνητο, καλή υποδο
μή στους δρόμους.

- Συνήθως είναι ο φόβος αυτός 
που προκαλεί την αίσθηση της νομι
μότητας.

- Πολλοί οδηγοί έχουν συνείδηση 
καθώς οδηγούν. Όμως πολλούς οδη
γούς πρέπει να τους “συνειδητοποιή
σεις” με το ζόρι και δεν νομίζω ότι το 
πρόστιμο στην Ελλάδα είναι εκείνο το 
οποίο θα συνεφέρει έναν οδηγό. Απε
ναντίας, το POINT SYSTEM, η πρό
σκαιρη αν θέλετε διατάραξη της ηρεμί
ας του με το να του πάρεις τις πινακί
δες ή το δίπλωμα, ή να του βάλεις πό
ντους και να φοβάται, πιστεύω ότι εί
ναι εκείνο το οποίο θα κάνει τον κακό 
οδηγό να το συνειδητοποιήσει. Και το 
2ο, το 3ο, το 5ο στοιχείο είναι ότι σε 
κάποια ώρα πρέπει να βάλουμε στο 
παιχνίδι και τους κοινωνικούς φορείς, 
όλοι πρέπει να έχουμε άποψη στο τρο
χαίο ατύχημα γιατί όλοι περιμένουν 
τους δικούς τους, να γυρίσουν από κά
ποιο ταξίδι. Δυστυχώς, οι φορείς 
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, 
αλλά έπειτα πάνε για ύπνο. Αυτό όμως 
δεν είναι εκστρατεία για τη μείωση των 
ατυχημάτων. Πρέπει επίσης να σας πω, 
ότι η εκστρατεία αυτή πρέπει να είναι 
διαρκής, όλο το χρόνο, όχι μόνο σε πε
ριόδους “εξόδων”. Αν το κάνεις μια 
φορά τον χρόνο δεν πετυχαίνεις τίποτα.

- Τα ΜΜΕ σας αποκαλούν “μί- 
στερ Πήγασο”, εξ αιτίας της νεοσύ
στατης υπηρεσίας που εσείς ιδρύσα
τε. Τι υπηρεσία είναι αυτή;

- “Πήγασος”, είναι το όνομα του μυ

θικού φτερωτού αλόγου που κυνηγού
σε την Χίμαιρα, το άπιαστο δηλαδή ό
νειρο. Έχει ένα συνθηματικό χαρακτή
ρα η ονομασία του, γιατί είπα ότι και 
εμείς κυνηγάμε να πιάσουμε το άπια
στο όνειρο. Ο “Πήγασος” είναι μια ο
μάδα παιδιών, τροχονόμων, μέσα από 
την Τροχαία, την οποία εκπαιδεύσαμε, 
για λόγους ασφάλειας και αυτοπρο
στασίας, ιδίως όταν εκτίθεται τη νύ
χτα και υπάγεται στον Διευθυντή Τρο
χαίας. Σκοπό έχει να χτυπήσει οργα- 

■ νωμένη αντικοινωνική συμπεριφορά, 
όπως είναι η παραλία με τις κόντρες 
που γίνονται, όπως είναι τα κέντρα με 
τη παράνομη στάθμευση, όπως είναι η 

! άρνηση της μίσθωσης των ταξί από 
τους σταθμούς, όπως είναι η οργανω
μένη στάθμευση των αυτοκινήτων, ό- 

: πως είναι οι λεωφορειόδρομοι, και 
πολλά άλλα. Όταν λοιπόν η συνείδηση 
των οδηγών αρχίζει και αμβλύνεται 

: σε ένα αδίκημα, θα πρέπει η ομάδα αυ
τή να σταθεί εμπόδιο στην άμβλυνση 

1 αυτής της συνειδήσεως. Αυτή λοιπόν 
είναι η αποστολή του “ΠΗΓΑΣΟΥ”

' και επειδή υπάγεται στον Διευθυντή 
1 Τροχαίας, έχει αυξημένο κύρος, έχει 

αυξημένη υπηρεσιακή δραστηριότητα, 
αλλά και πραγματική ευχέρεια επεμ- 

! βάσεως. Αυτό σημαίνει ότι, κανείς 
Διοικητής Τροχαίας δεν μπορεί να δώ
σει εντολή για κάτι άλλο στη περιοχή 
του, κανείς δεν μπορεί να είναι ήσυχος 
και στην περιοχή του, διότι υπάρχει ο 
ελέγχων του ελέγχοντος. Αυτή είναι η 
αποστολή του “ΠΗΓΑΣΟΣ”. Μέχρι 
στιγμής, σας γνωρίζω ότι υπάρχουν 
ευμενή σχόλια, η κοινωνία τον αποδέ
χτηκε, ο τύπος έγραψε και γράφει ευ
μενέστατα. Κι’ αυτό γιατί, η υπηρε
σιακή απόδοση των παιδιών αυτών εί
ναι πέραν της αναμενόμενης.

- Ισως το πρόγραμμα αυτό βοηθή
σει στην κατανόηση και άλλων προ
βλημάτων που υπάρχουν στο λεκα
νοπέδιο και αντιμετωπίζει καθημε
ρινά ο πολίτης.

- Με το πρόγραμμα “Πήγασος” θέ
λουμε να μελετήσουμε καλύτερα τον 
τρόπο λειτουργίας του, τον τρόπο ε- 
νεργείας του και δεν αποκλείεται μελ
λοντικά, αφού δουλέψει για λίγο και-
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ρό, αφού δούμε όλες 
παραμέτρους του, δεν 

είναι καθόλου απίθανο να κάνουμε μια 
δεύτερη ομάδα, η οποία θα έχει όμως 
άλλη αποστολή. Ας μου επιτρέψετε να 
μην σας αποκαλύψω τους στόχους σε 
αυτό το θέμα, όχι γιατί είναι μυστικό, 
αλλά καλό είναι να υπάρχει και το 
στοιχείο του αιφνιδιασμού.

- Η χώρα μας έχει τη θλιβερή πρω
τιά στα τροχαία ατυχήματα. Ποια εί
ναι κατά τη γνώμη σας τα αίτια;

- Δεν νομίζω ότι έχει πρωτιά η χώρα 
μας στα τροχαία ατυχήματα. Μπορεί 
να έχει αυξημένο δείκτη, μπορεί να εί
ναι μεταξύ των χωρών που κάνουν α
τυχήματα, αλλά νομίζω ότι η χώρα 
μας, είναι μια ευρωπαϊκή χώρα που έ

οι αυξάνουν τον πληθυσμό, αυξάνουν 
την κυκλοφορία και τότε να συνυπο
λογιστούμε με τη Δανία και τη Σουη
δία, που το καλοκαίρι χάνουν τον μισό 
πληθυσμό τους στις διακοπές. Θα πρέ
πει λοιπόν κι εμείς, κάποια ώρα να το 
δούμε σοβαρά αυτό το θέμα.

- Κύριε Διευθυντά, ποιά μέτρα έ
χει πάρει η Τροχαία, ώστε να απο- 
τρέπει τους οδηγούς να κάνουν χρή
ση οινοπνεύματος και ψυχοτρόπων 
ουσιών;

- Κατ’ αρχήν υπάρχει μια τροχοπέδη 
στον νόμο, η οποία απαιτεί βαθμοφό
ρο κατά την εξέταση του αλκοτέστ. Θα 
πρέπει κάποια ώρα να εμπιστευθούμε 
τον τροχονόμο. Εμείς κάνουμε αλκο
τέστ σε 500 άτομα την ημέρα. Είναι

λάθος. Έπρε
πε να κάνουμε 
σε είκοσι χι
λιάδες άτομα 
αλκοτέστ την 
ημέρα. Εάν ο 
κάθε δικυκλι- 
στής, το κάθε 
περιπολικό, ο 

κάθε τροχονόμος, έχει ένα αλκοολόμε- 
τρο στη τσέπη του, (τα μηχανήματα εί
ναι εύχρηστα, μεταφέρονται εύκολα, 
μπαίνουν στη τσέπη), θα μπορούσαμε 
νομίζω πιο εύκολα να συνετίσουμε ε
κείνους που είναι επιρρεπείς στο αλκο
όλ και γενικά στις ψυχότροπες ουσίες, 
γιατί θα υπάρχει το στοιχείο του φό
βου. Προς τι λοιπόν ο βαθμοφόρος και 
τι κάνει ο βαθμοφόρος εκεί; Γιατί να 
αφαιρούνται πινακίδες με παρουσία 
βαθμοφόρου, να γίνονται διοικητικές 
πράξεις με παρουσία βαθμοφόρου, να 
γίνονται αλκοτέστ με παρουσία βαθ
μοφόρου, που θα πάμε δηλαδή; Θέ
λουμε 10 ανθρώπους να βεβαιώσουμε 
μια παράβαση μέθης; Πώς είναι δυνα
τόν να μιλάμε για αλκοτέστ, να μιλάμε 
για στόχους ελέγχου ένα προς τρεις 
των οδηγών σε αλκοόλ, όταν υπάρχει 
η τροχοπέδη του βαθμοφόρου. Πρέπει 
να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. 
Κάποτε πρέπει να εμπιστευθούμε τον 
τροχονόμο στο δρόμο, όχι μόνο να τα 
ζητάμε όλα από αυτόν, αλλά και να 
του έχουμε εμπιστοσύνη. Τι λοιπόν

συμβαίνει και θέλει βαθμοφόρο η λει
τουργία του μηχανήματος αυτού; Τι 
συμβαίνει και θέλει βαθμοφόρο η λει
τουργία μιας διοικητικής ποινής των 
οδηγών. Σήμερα, τα παιδιά είναι μορ
φωμένα, ξέρουν τη δουλειά τους, πη
γαίνουν πάρα πολύ καλά, προς τι λοι
πόν χρειάζεται βαθμοφόρος; Ενώ προ
σέξτε, για την αφαίρεση πινακίδων, ό
ταν δεν έχει τέλη κυκλοφορίας ένα 
όχημα, αρκεί μόνο ένας αστυνομικός. 
Μήπως η ίδια η πολιτεία πρέπει να α- 
ναδιατάξει τις σκέψεις της αναφορικά 
με πάρα πολλά πράγματα; Και να μην 
κρούει μόνον τον κώδωνα του κινδύ
νου;

- Πολλές φορές κύριε Ταξίαρχε, το 
κοινωνικό σύνολο δυσανασχετεί με 
την συμπεριφορά και την νοοτροπία 
των οδηγών TAXI. Καθημερινά δια
βάζουμε στα ΜΜΕ για άρνηση 
μισθώσεως, υπερβολικά κόμιστρα 
κ.λπ. Υπάρχει κάποια λύση στο πρό
βλημα;

- Ε... να πιάσω πάλι τον ταύρο απ’ 
τα κέρατα; (χαμογελά). Τα σωματεία 
των TAXI, κατά καιρούς, “επέβαλαν” 
να εκδοθούν νόμοι και διατάγματα και 
αποφάσεις, οι οποίες είχαν το στοιχείο 
του συνδικαλισμού μέσα τους, με απο
τέλεσμα, όλες σχεδόν οι παραβάσεις 
των TAXI να είναι πειθαρχικές. Αυτό 
σημαίνει, ότι όταν έναν οδηγό ταξί τον 
γράφει ο τροχονόμος, εκείνος πηγαίνει 
το χαρτί στην υπηρεσία συγκοινωνιών, 
εκεί πηγαίνει και ο εκπρόσωπος των 
TAXI και όλοι μαζί συναποφασίζουν, 
αν θα επιβάλλουν πρόστιμο ή όχι. Δι
καιούται δε αυτός, να κάνει προσφυγή 
στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο, με α
ποτέλεσμα κανείς ταξιτζής να μην αι
σθάνεται άμεσα την επιβολή του νό
μου. Νομίζω ότι καταρχήν, το βασικό 
θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο μετά είναι 
η δική μας αδιαφορία. Και τι να κάνει 
ο τροχονόμος όταν αισθάνεται ότι και 
να του επιβάλλει κλήση θα συμβούν ό
λα όσα σας είπα προηγουμένως; Θα 
πρέπει λοιπόν εν όψει της Ολυμπιάδας 
να κάνουμε τη δουλειά μας σοβαρά. 
Πρέπει να επιβληθούν άμεσες ποινές, 
υψηλές ποινές και μεγάλες διοικητικές 
κυρώσεις εναντίον αυτών οι οποίοι ήδη

Θα πρέπει να πείσουμε τον τροχονόμο 
ότι όταν βγαίνει στο εθνικό δίκτυο, 

βγαίνει για να θώθεΐ ζ(θέζ.
χει ατυχήματα όπως όλες οι Ευρωπαϊ
κές χώρες. Νομίζω ότι δεν λαμβάνεται 
υπόψη το τεράστιο τουριστικό ρεύμα 
που μπαίνει στην Ελλάδα, το οποίο δι
πλασιάζει τον πληθυσμό της. Για 2-3 
μήνες υπάρχει μια τεράστια κυκλοφο
ρία στην Ελλάδα, επειδή είναι η εν
διάμεσος χώρα μεταξύ Ευρώπης και 
Ασίας. Επίσης, νομίζω ότι δεν λαμβά- 
νεται υπόψη ο αριθμός των λαθρομε
ταναστών ή των μεταναστών οι οποίοι 
ζουν στην Ελλάδα και σημειωτέον αυ
τοί είναι κυκλοφοριακά τελείως αμόρ
φωτοι, και συμμετέχουν στην κυκλο
φορία ως πεζοί ή ως οδηγοί. Αυτοί εί
ναι “νήπια” κυκλοφοριακά, που όμως, 
δυστυχώς, έχουν “δυνατότητες”, παίρ
νουν δίπλωμα, οδηγούν αυτοκίνητο, ο
δηγούν μοτοσικλέτα. Χθες είδα θανα
τηφόρο ατύχημα με οδηγό μοτοσικλέ
τας Αλβανό. Αυτός ο άνθρωπος, που 
σκότωσε έναν πεζό, πότε έμαθε και τι 
κυκλοφοριακή συνείδηση απέκτησε 
για να του δώσουμε δίπλωμα να οδη
γεί; Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν 
υπόψη, οι παράγοντες εκείνοι οι οποί
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είναι κοινωνική παρεκτροπή. Εμείς κά
νουμε ότι πρέπει, κάναμε τον “ΠΗΓΑ
ΣΟ”. Ήδη σε παρεμβάσεις σε σταθ
μούς των υπεραστικών λεωφορείων, 
στον ΟΣΕ, και σε άλλα σημεία 
είμασταν κεραυνοί. Με αποτέλεσμα να 
έχουμε πάρα πολλές παραβάσεις. Γιατί 
ο στόχος μας είναι: Ευταξία και κυκλο- 
φοριακή ασφάλεια στην Ελλάδα.

- Η εφαρμογή του νόμου είναι αυ
τοσκοπός, ή (ο νόμος) είναι για την 
εξυπηρέτηση των ανθρώπων;

- Εγώ νομίζω ότι κανείς νόμος δεν 
περιττεύει. Υπάρχει κοινωνική ανά
γκη, υπάρχει κοινωνική παρεκτροπή 
και η Βουλή αποφασίζει να νομοθετή
σει. Συνεπώς δεν είναι αυτοσκοπός. Ε
ξάλλου υπάρχουν 1000 νόμοι οι οποίοι 
έχουν ατονήσει. Αν ήταν αυτοσκοποί 
θα υπήρχαν. Απλώς η κοινωνία εξε
λίσσεται, μετεξελίσσεται, μεταβάλλε
ται και για να προστατευτεί εισαγάγει 
στη Βουλή και νομοθετεί διαρκώς νέ
ους νόμους για να εξυπηρετήσουν το 
κοινωνικό σύνολο. Για δέστε σήμερα, 
υπάρχει η αυθαιρεσία του 
INTERNET, του κυβερνοχώρου. Αν 
ψηφισθεί νόμος δεν θα είναι αυτοσκο
πός, θα ‘ρθει να βάλει χέρι σε όλους ε
κείνους οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυ
τό το χώρο. Δεν νομίζω λοιπόν ότι οι 
νόμοι, είναι αυτοσκοπός... Οι νόμοι εί
ναι κατ’ ανάγκη επέμβαση (και μάλι
στα υποτονική θα ‘λεγα) της πολιτείας 
για να μπορέσει να συγκροτήσει τα 
καρκινώματα και να πορευθεί προς τα 
μπρος.

- Πιστεύετε ότι η Τροχαία είναι α
ποδεκτή από την κοινωνία ή θέλει η 
ίδια να γίνεται αποδεκτή;

- Κάποτε δεν ήταν. Ο χρόνος όμως 
που σου έκλεινε την πόρτα ο πολίτης 
της διπλανής πόρτας πέρασε. Η αστυ
νομία, γενικά έχει δείξει μια διάθεση 
συνεργασίας με τον πολίτη. Έχει δώσει 
πρώτη το χέρι στον πολίτη και δεν μπο
ρούσε να κάνει αλλιώς και αυτό ακρι
βώς νομίζω, ότι ήρθε ο καιρός που ο 
πολίτης την αναζητά την αστυνομία. Α
ναζητά και τον τροχονόμο, αναζητά και 
την παρουσία του παντού, αναζητά και 
την επέμβασή του παντού. Και στενο

χωριέται και διαμαρτύρεται όταν δεν έ
χει αυτήν τη βοήθεια που χρειάζεται, ό
ταν τη χρειάζεται. Με όποιες αδυναμίες 
έχουμε εμείς, με όποιες αδυναμίες έχει 
ο πολίτης. Όμως νομίζω, ότι ακόμη δεν 
έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία ώστε 
να παρέχουμε μια πλήρη προστασία και 
μια πλήρη εξυπηρέτηση προς τον πολί
τη. Φταίνε πολλά. Σας είπα. Η νοοτρο
πία μας. Η χιονοστιβάδα των προβλη
μάτων, τα οποία, όσο μεγαλώνει το βιο
τικό επίπεδο τόσο θα αυξάνει και θα με
γαλώνει το πρόβλημα των πολιτών. Η 
“ευκολία” πλέον του πολίτη να διεκδι- 
κεί το δίκαιό του. Παλιά συνεστέλετο, 
δεν ήθελε. Σήμερα, αμέσως το διεκδικεί 
και μάλιστα με δικηγόρους. Συνεπώς, 
θα πρέπει και εμείς να το 
κατανοήσουμε αυτό και να πούμε, ό
πως είπε και ο κ. Υπουργός πρόσφατα, 
να εξαγγείλουμε και να εφαρμόσουμε 
το σύνθημα, “Κοντά στον πολίτη

- Κε Ταξίαρχε, μια τελευταία ερώ
τηση. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
που θα γίνουν εδώ στην Αθήνα και 
νομίζω ότι ο χρόνος περνάει πολύ 
γρήγορα, τι προβλήματα πιστεύετε 
ότι θα τα αντιμετωπίσετε;

- Πολλά! Κατ’ αρχήν η νοοτροπία. 
Η Αθήνα θα διπλασιαστεί από ξένους 
επισήμους, ξένες αποστολές, θα υπάρ
ξει μία αλλαγή στις συνήθειες όλου 
του πληθυσμιακού κορμού της Αθήνας 
και της Αττικής. Αυτές οι μεταλλάξεις, 
οι μεταβολές, θα είναι ταχύτατες. Θα 
πρέπει και εμείς να οργανωθούμε, έ
τσι, ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρε
τήσουμε αυτές τις μεταβολές. Νομίζω 
ότι τα τεχνικά έργα τα οποία τελειώ

νουν, νομίζω ότι η διάθεση και το μερά
κι του Έλληνα να θεωρήσει την Ολυ
μπιάδα εθνική υποχρέωση και αν θέλε
τε, εθνικό στοίχημα, οι από τώρα διαρ
κείς συσκέψεις και ο συσχετισμός σε 
πάρα πολλά θέματα, η εμπειρία των ξέ
νων υπηρεσιών, που διεξήγαγαν Ολυ
μπιάδες, η επίσκεψη των συναδέλφων 
στις υπηρεσίες αυτές, ώστε να αποκτή
σουν εμπειρία, είναι όλα αυτά τα οποία 
θα συνθέσουν το άριστο αποτέλεσμα 
για μια δυναμική, για μια ας πούμε Ολυ
μπιάδα αντάξια της Ολυμπιάδας που 
μας παρέδωσαν οι πρόγονοί μας. Γιατί 
ας μου επιτραπεί να πω την άποψη, ότι 
εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την Market
ing Ολυμπιάδα που γίνεται τώρα πα
ντού. Εγώ θα ήθελα μια Ολυμπιάδα για 
την κότινο της δάφνης, με το κλαδί της 
ελιάς στο κεφάλι του αθλητή, όπως εί
ναι και το έμβλημα της Ολυμπιάδας. Ε
γώ θα ήθελα μια τέτοια Ολυμπιάδα, αν 
δεν μπορέσουμε να την κάνουμε, 
τουλάχιστον ας την κάνουμε όσο γίνε
ται πιο ανθρώπινη και ας φροντίσουμε 
οι αθλητές να δρέψουν περισσότερο η
θικές δάφνες και όχι οικονομικές. Νομί
ζω ότι έτσι η Ελλάδα θα περνούσε ένα 
μήνυμα Ειρήνης, ένα μήνυμα συναδέλ
φωσης των λαών και ένα μήνυμα κοινής 
εμπιστοσύνης στην παγκόσμια πλέον 
κοινωνία, γιατί κάποτε η Ελλάδα είχε 
τις δυνατότητες και όλοι την εμιμούντο. 
Νομίζω ότι της δίνεται η ευκαιρία το 
2004 να την μιμηθούν. Ας το τολμήσει.

- Κύριε Ταξίαρχε σας ευχαριστού
με πολύ, γ ι’ αυτή την τόσο 
ξεχωριστή συνέντευξη που μας πα
ραχωρήσατε .

- Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε, εί
μαι στη διάθεσή σας και εύχομαι η Α
θήνα κάποτε να αποκτήσει έναν ρόλο, 
μάλλον υπηρέτη προς τον πολίτη που 
φιλοξενεί. Σε αυτό, μακάρι να συμβά- 
λει και η αστυνομία και νομίζω ότι εί
ναι καιρός να πάρουμε τα πράγματα 
στα χέρια μας. Είναι καιρός η αστυνο
μία να πάρει τα ηνία στα χέρια της για
τί νομίζω ότι (και δεν είναι εγωιστικό 
αυτό που θα πω) είναι ο μόνος ζων υγι
ής οργανισμός στην Ελλάδα. □

Συνέντευξη:
Αρχ/κας Κων/νος Τσινάλης
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Δεν θα μπορούσε 
ποτέ να φανταστεί ο 
Γάλλος Ζοζέφ 
Κινιόν, όταν το έτος 
1770 κατασκεύασε 
ένα ατμοκίνητο 
όχημα, το οποίο 
θεωρείται το πρώτο 
αυτοκίνητο του 

κόσμου και βρίσκεται σήμερα στο μουσείο τεχνών στο 
Παρίσι, ούτε ο Γερμανός Ντέμπλερ, που το έτος 1886, 
παρέδωσε στο εμπόριο το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο, 
ότι αυτό, με την τεχνολογική εξέλιξη και ανάπτυξη, 
θα αποτελούσε το βασικότερο μέσο μεταφοράς, το οποίο 
διευκολύνει, αλλά και δυσκολεύει -  σε σημαντικό βαθμό -  
τη ζωή στον πλανήτη μας. Σήμερα, τα τροχαία ατυχήματα 
αποτελούν ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα κι ένα πολύ 
σοβαρό θέμα, το οποίο απασχολεί, όχι μόνο τη χώρα μας 
αλλά και ολόκληρο τον κόσμο.

ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με το πόρισμα της δια
κομματικής επιτροπής της Βουλής, το 
τροχαίο ατύχημα συνθέτουν τρεις πα
ράγοντες: 

α ) ο άνθρωπος, 
β) το όχημα και
γ) το οδικό δίκτυο και το περιβάλλον. 
Το ποσοστό ευθύνης για τον καθένα 

παράγοντα δεν είναι σταθερό. Έχει α- 
ποδειχθεί στατιστικά ότι, το μεγαλύ
τερο ποσοστό ευθύνης, 80% περίπου 
έχει ο παράγοντας άνθρωπος, με την 
τριπλή ιδιότητα ως οδηγού - επιβάτη - 
πεζού και το υπόλοιπο 20% κατανέμε- 
ται στους άλλους παράγοντες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στα
τιστικά στοιχεία των τροχαίων ατυχη
μάτων έτους 1998 το 80% οφείλεται 
σε παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. που κάνει ο 
οδηγός, το 3% οφείλεται στα οχήματα 
το 6% στο οδικό δίκτυο και το 11% ο
φείλεται σε καιρικές συνθήκες και άλ
λους παράγοντες.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΙΩΜ

Μ ε την εξέλιξη και τελειο
ποίηση του αυτ/του στην 
εποχή μας, αλλά και των 
λοιπών τροχοφόρων, όπως 
μοτοποδήλατα, μοτοσι

κλέτες και πάσης φύσεως μηχανήμα
τα, αυτά έγιναν αναπόσπαστο κομμά
τι της ζωής του ανθρώπου, γιατί, με 
την αλματώδη επέκταση των πόλεων, 
την ανάπτυξη της τεχνολογίας της βιο
μηχανίας, του εμπορίου και του τουρι
σμού, ως μεταφορικά μέσα, έφεραν μί
α πραγματική επανάσταση στη διακί
νηση προσώπων και αγαθών, με απο
τέλεσμα, τη συνεχή αύξηση της κινη
τικότητας του πληθυσμού και την εκ- 
μηδένιση των αποστάσεων.

Η αύξηση αυτή της κινητικότητας 
είχε τεράστια σημασία για την οικονο
μική, πολιτική και πολιτιστική ανά
πτυξη των λαών.

του Αστυνόμου Α'
Χρήστου ΚΑΛ0ΜΠΑΤΣΙ0Υ*

Όμως η τρομακτική αύξηση του α
ριθμού των οχημάτων, παρουσίασε και 
ορισμένα αρνητικά χαρακτηριστικά, ό
πως, τα τροχαία ατυχήματα, τα κυκλο- 
φοριακά προβλήματα, τη μόλυνση του 
περιβάλλοντος, την ηχορύπανση κ.λ.π.

Το πρώτο θανατηφόρο τροχαίο ατύ
χημα στον κόσμο, έγινε στην Αγγλία 
το 1896, στο οποίο έχασε τη ζωή του 
ένας Βρετανός αυτοκινητιστής, ο ο
ποίος έτρεχε με ταχύτητα 3,7 μιλίων, 
δηλ. 7 χλμ. την ώρα, ενώ το πρώτο θα
νατηφόρο στην Ελλάδα έγινε στις 5 
Μαρτίου 1907 στη Λεωφόρο Συγγρού 
όταν παρασύρθηκε η πεζή Ευφροσύνη 
Βαμβακά και τραυματίσθηκε θανάσι
μα. Η εφημερίδα “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” έ
γραψε την επόμενη ημέρα το εξής χα
ρακτηριστικό: “Με τα επτά αυτοκίνητα 
που κυκλοφορούν σήμερα σ ’ όλη την Α
θήνα, θρηνούμε το πρώτο θύμα, φαντα
στείτε όταν θα γίνουν εβδομήκοντα

Σήμερα τα τροχοφόρα που κυκλο
φορούν και ξεπερνούν τα 4.000.000, τι 
πρέπει να πούμε;

Α. ΑΝΑΦΕΡ0ΜΕΝΕΣ
ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΟΔΗΓΟ:

1. Υπερβολική ταχύτητα.
2. Αντικανονικό προσπέρασμα.
3. Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα.
4. Οδήγηση σε κατάσταση μέθης.
5. Μη χρήση ζώνης - κράνους.
6. Παραβίαση προτεραιότητας.
7. Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
8. Επιθετική - επιδεικτική οδήγηση.
9. Απόσταση προσοχής - κόπωση ο

δηγού.

Β ΑΝΑΦΕΡ0ΜΕΝΕΣ 
ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΟΧΗΜΑ:

1. Η μεγάλη ηλικία του οχήματος.
2. Η κακή ή ανεπαρκής συντήρηση.
3. Μηχανικές και άλλες βλάβες.
4. Ο μεγάλος αριθμός κυκλοφορού- 

ντων δικύκλων.
5. Η υπερφόρτωση οχημάτων.
6. Ο μη τακτικός τεχνικός έλεγχος.
7. Η κυκλοφορία μεγάλου αριθμού 

φορτηγών αυτ/των και αγροτικών μη
χανημάτων.
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Γ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ 
ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ:
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. Κακή κατάσταση του οδικού δι

κτύου.
2. Ανεπαρκής σήμανση και σηματο

δότηση.
3. Πλήρης έλλειψη ή ανεπάρκεια ο

δικού φωτισμού.
4. Χαμηλά πρότυπα κατασκευής.
5. Κακή μελέτη και τοποθέτηση πα

ρόδιων στοιχείων.
6. Ανεπαρκή γεωμετρικά χαρακτηρι

στικά.
7. Ελλιπής σήμανση κατά τη διάρ

κεια κατασκευών.
8. Δυσμενείς περιβαντολλογικές 

συνθήκες.

ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τα τροχαία ατυχήματα, όπως είναι 
γνωστό, σε διεθνή κλίμακα, αποτε
λούν την τρίτη αιτία θανάτου, μετά τις 
καρδιοπάθειες και τον καρκίνο. Στις η
λικίες 15 έως 44 ετών, είναι η πρώτη 
αιτία θανάτου. Πρέπει να σημειωθεί ό
τι, οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα 
είναι περισσότερο οδυνηροί από ο
ποιαδήποτε άλλη αιτία, γιατί είναι α
πρόσμενοι δεν προηγείται κάποια νό
σος που να προδικάζει το μοιραίο και 
μέχρι τη στιγμή του ατυχήματος, τα 
θύματα είναι άτομα υγιή και δραστή
ρια. Γίνονται ακόμα τραγικότερα τα 
τροχαία ατυχήματα όταν είναι πολύνε
κρα ή έχουν σαν αποτέλεσμα το ξε- 
κλήρισμα ολόκληρων οικογενειών.

Στη χώρα μας το πρόβλημα των τρο
χαίων ατυχημάτων είναι οξύτατο, πο
λύ σοβαρό και σημαντικότερο από τα 
επίσης σημαντικά προβλήματα, όπως 
είναι τα ναρκωτικά, το AIDS κ.λ.π. 
Πολλές φορές οι αριθμοί είναι ψυχροί 
και κουραστικοί, όταν όμως μεταφρά
ζονται σε ανθρώπινες ζωές κανέναν 
δεν πρέπει να αφήνουν αδιάφορο.

Η Ελλάδα εμφανίζει υψηλό δείκτη 
τροχαίων ατυχημάτων και κατέχει -δυ
στυχώς - τη θλιβερή πρωτιά στην Ευ
ρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα με ανη
συχητικά αυξητικές τάσεις, στα εξής:

α ) Έχει τον υψηλότερο δείκτη σοβα
ρότητας τροχαίων ατυχημάτων δηλαδή 
το μεγαλύτερο αριθμό νεκρών και τραυ
ματιών για κάθε 100 ατυχήματα, από τα

οποία τα 12 είναι θανατη
φόρα, ενώ ο ίδιος αριθμός 
ατυχημάτων για την Ευ
ρώπη αντιστοιχεί σε 6 θα
νατηφόρα.

β) Είναι η χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που παρουσιάζει τη με
γαλύτερη αύξηση σε 
νεκρούς και τραυματί
ες. Συγκεκριμένα, το 
έτος 1975 είχαμε συ
νολικά 1060 νε
κρούς, ενώ το έτος 
1995, 2.168 νε
κρούς. Συνεπώς την 20ετία 
1975 - 1995, είχαμε αύξηση νεκρών 
κατά 105%, σε αντίθεση με τη Γερμα
νία, όπου στο αντίστοιχο χρονικό διά
στημα, οι νεκροί από τροχαία ατυχή
ματα, μειώθηκαν κατά 35%.

γ) Κατέχει την πρώτη θέση με μεγά
λη διαφορά από τις άλλες χώρες, ως 
προς τον αριθμό νεκρών παιδιών από 
τροχαία ατυχήματα.

Στην Ελλάδα κάθε χρόνο, σε σύνολο
23.000 ατυχημάτων, χάνουν τη ζωή 
τους 2.200 άνθρωποι, 4.000 περίπου 
τραυματίζονται σοβαρά, από τους ο
ποίους πολλοί μένουν ανάπηροι και
32.000 περίπου τραυματίζονται ελα
φρά. Πέρα από τον απέραντο ανθρώπι
νο πόνο και τη δυστυχία, προκύπτει 
και ένα οικονομικό κόστος 115 δις για 
την Εθνική Οικονομία.

Κάθε μέρα λοιπόν, έξη συνάνθρω
ποί μας, χάνουν τη ζωή τους από τα 
τροχαία ατυχήματα. Απολογισμός 
τραγικός, που ισοδυναμεί με την απώ
λεια μιας κωμόπολης κάθε χρόνο. Χω
ρίς καμία υπερβολή, σ’ αυτόν τον ακή- 
ρυχτο πόλεμο, οι νεκροί και οι τραυ
ματίες μπορούν να συγκριθούν με τους 
αντίστοιχους αριθμούς παθόντων σε 
χώρες, όπου διεξάγονται πολεμικές ε
πιχειρήσεις.

Σε πρόσφατη επίσημη έρευνα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκύπτει ό
τι, η χώρα μας παρουσιάζει σημαντική 
αύξηση στον αριθμό των θυμάτων από 
τροχαία ατυχήματα. Κατά το χρονικό 
διάστημα 1989 - 1996, το ποσοστό 
των θυμάτων στην Ελλάδα αυξήθηκε 
κατά 22%, ενώ ο μέσος όρος στις άλ
λες χώρες μειώθηκε κατά 20%.

Στη δεκαετία 1988 - 1998, στη χώρα 
μας παρατηρείται αυξητική τάση του 
συνόλου των τροχαίων ατυχημάτων,

των
νεκρών και τραυμα
τιών. Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, 
παρατηρούμε τα δύο τελευταία χρόνια 
και αυτό οφείλεται σε ένα κεντρικό 
σχεδίασμά της πολιτείας, για την υλο
ποίηση πενταετούς στρατηγικού σχε
δίου για τη μείωση των τροχαίων ατυ
χημάτων.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Για την πρόληψη και μείωση των 
τροχαίων ατυχημάτων, θα πρέπει να 
βελτιωθούν συντονισμένα όλοι οι πα
ράγοντες που συνθέτουν το πρόβλημα: 
οδηγός - όχημα - οδικό δίκτυο - περι
βάλλον.

Αναλυτικά:

Α: Απαιτείται να γίνεται επανεξέταση 
των οδηγών που προκαλούν ατυχήματα.

Όπως είναι γνωστό έχει τεθεί σε ε
φαρμογή νέο σύστημα εξετάσεων με 
αύξηση ωρών εκπαίδευσης και αναθε
ώρηση της ύλης. Θεωρείται όμως ανα
γκαία η επανεξέταση των οδηγών που 
προκαλούν ατυχήματα και είναι υπό
τροποι, όσοι παρουσιάζουν ψυχοσω
ματικά προβλήματα, χρήστες ναρκωτι
κών ουσιών ή αλκοολικοί καθώς και ό
σοι βρίσκονται σε οργανική αδυναμία, 
διότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν έχει 
θεσπίσει όριο ηλικίας στην ανανέωση 
της άδειας ικανότητας οδηγού. Είναι 
χαρακτηριστική η ομολογία ενός υπε
ρήλικα οδηγού σε Αμερικανό γιατρό - 
ερευνητή:
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B. Βελτίωση του οδικού δικτύου:
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

βελτίωση του Εθνικού και Επαρχιακού 
και Κοινοτικού οδικού δικτύου. Τα τε
λευταία χρόνια έχει αρχίσει μία προ
σπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή η 
οποία συνεχίζεται, με θετικά αποτελέ
σματα.

Γ. Η σταδιακή αντικατάσταση των 
οχημάτων:

Έχει αποσυρθεί ένα μεγάλο μέρος 
των παλαιών αυτ/των με άλλα νέας τε
χνολογίας, τα οποία είναι εφοδιασμένα 
με όλα τα σύγχρονα μέσα παθητικής 
ασφάλειας (ζώνες αερόσακοι. ABS 
κ.λ.π.).

Για τα αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας 
που είναι μεγάλου κυβισμού και ανα
πτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, ο Γάλ
λος Πρωθυπουργός κ. Ζοσπέν, πρότει- 
νε στην Ευρωπαϊκή επιτροπή την υπο-

ρομοιο με αυ
τά που τοπο
θετούνται στα αεροπλά 
να), το οποίο θα καταγράφει την ταχύ
τητά τους, για να είναι ευχερής ο έλεγ
χος κάθε στιγμή, αλλά και να καταγρά
φει τις λειτουργίες του οχήματος πριν 
το ατύχημα. Η πρόταση αυτή όμως α- 
πορρίφθηκε, επειδή ανέβαινε κατά πο
λύ το κόστος παραγωγής.

Λ. Απαιτείται διαρκής παρουσία της 
Τροχαίας, λήψη μέτρων βελτίωσης της 
κυκλοφορίας στις κατοικημένες περιο
χές και στο οδικό δίκτυο ποιοτική και 
όχι ποσοτική αστυνόμευση επισήμανση 
επικίνδυνων παραβάσεων που οδηγούν 
ευθέως στο ατύχημα, εντοπισμός ση
μείων στο οδικό δίκτυο, όπου παρατη- 
ρείται συχνότητα ατυχημάτων και ανα
γκαίες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες για τη βελτίωση των συν
θηκών κυκλοφορίας.
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Ε. Η μείωση ατυχημάτων μπορεί να 
επιτευχθεί με τα ακόλουθα μέτρα:

•  ΑΛΚΟΟΤΕΣΤ
Είναι από τα πιο επιτυχημένα μέτρα 

που έχουν ληφθεί στον τομέα της πρό
ληψης. Η κατανάλωση οινοπνεύματος 
από τους οδηγούς, αποτελεί σημαντική 
αιτία πρόκλησης ατυχημάτων. Η κατα
νάλωση αλκοόλ δημιουργεί αίσθηση 
ευφορίας, υπερεκτίμηση δυνατοτήτων, 
μειώνει το συντονισμό των λειτουρ
γιών, προκαλεί υπνηλία και αυξάνει το 
χρόνο αντίδρασης. Έχει αποδειχθεί α
πό τις αναλύσεις αίματος που γίνονται 
υποχρεωτικά σε όλα τα θανατηφόρα α
τυχήματα, ότι το 40% των οδηγών, εί
χαν κάνει χρήση αλκοόλ.

ΟΔ
ΤΟ Π Ρ ι 

ΟΔΙ 
ΚΑΙ 
ΑΣΦ

ϊο ζο ι

Α ΣΘ Ε Ν Ο Φ Ο Ρ Ο
Φωτογραφία από την 
φοπογραφιχή ηλεκτρονική κάμερα.

m \ ι
_
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•  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ 
(RANTAR):

Η πρώτη φωτογραφική - ηλεκτρο
νική κάμερα (RANTAR) χρηματοδο
τήθηκε από το Δήμο Λάρισας και 
λειτουργεί σε κομβικό σημείο της 
πόλης από το Φεβρουάριο του 1999. 
Οφείλω να επισημάνω ότι, στο ση
μείο αυτό έχουμε μηδενισμό ατυχη
μάτων.

•  ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ:

Ο σχολικός τροχονόμος προβλέπε- 
ται από το άρθρο 45 του Κ.Ο.Κ., είναι 
νέος θεσμός για τα Ελληνικά δεδομένα 
αλλά και καταξιωμένος σε ολόκληρη 
την Ευρώπη και έχει σαν βάση τον ε
θελοντισμό.

•  Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΩΝ ΚΥ 
ΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:

Ήδη έχουν χρηματοδοτηθεί από το 
ΥΠΕΧΩΔΕ και κατασκευάζονται πάρ
κα κυκλοφοριακής αγωγής σε όλη την 
Ελλάδα. Η κυκλοφοριακή αγωγή των 
παιδιών είναι μία μακροπρόθεσμη, αλ
λά χρυσή επένδυση ζωής. Και αυτό 
γιατί, το σωστά εκπαιδευμένο στην 
κυκλοφορία παιδί του σήμερα, θα γίνει 
ο συνειδητός ενήλικας πεζός ή οδηγός 
του αύριο.

•  Η ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - 
ΚΡΑΝΟΥΣ Κ.Λ.Π.

Η ζώνη ασφαλείας για τον οδηγό και 
τους επιβάτες των αυτοκινήτων, οι αε
ρόσακοι το παιδικό κάθισμα και τέλος 
το κράνος για τους δικυκλιστές είναι 
μέσα παθητικής ασφάλειας, που πραγ
ματικά σώζουν ζωές.

Παγκόσμιες στατιστικές αποδει- 
κνύουν ότι: το 50% των νεκρών θα 
ζούσαν, αν φορούσαν όλοι τη ζώνη α
σφαλείας το 50% των βαριά τραυμα
τιών θα ήταν ελαφρά και το 50% των 
ελαφρά τραυματιών, δεν θα είχαν πά- 
θει τίποτε.

Επίση£ αποδεικνύουν ότι πάνω α
πό 300 νεκροί θα Εούσαν. αν όλοι (ο
δηγοί και επιΒάτεεί φορούσαν £ώνη 
ασφαλείας.

Σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου 
Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, 
μόνο το 4% των παιδιών φορούσαν 
ζώνη ασφαλείας και μόνο το 5% των 
παιδιών ήταν σε παιδικό κάθισμα.

Η χώρα μας

παρουσιάζει

σημαντικό έλλειμμα

κυκλοφοριακής

αγωγής

σαν τακτικό μάθημα

στα σχολεία.

•  Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

Η χώρα μας παρουσιάζει σημαντικό 
έλλειμμα κυκλοφοριακής αγωγής και 
παιδείας. Μέχρι τώρα, στα σχολεία ό
λων των βαθμιδών, πραγματοποιού
νται διαλέξεις σε θέματα κυκλοφορια- 
κής αγωγής από Αξιωματικούς των Υ
πηρεσιών Τροχαίας.

Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, η κυ- 
κλοφοριακή αγωγή διδάσκεται σαν τα
κτικό μάθημα στα σχολεία. Ο νέος 
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, στο 
άρθρο 12, εισάγει το μάθημα της οδι
κής ασφάλειας σε όλες τις βαθμίδες 
των σχολείων, υποχρεωτικά. Επίσης 
στο άρθρο 7, θεσπίζει την υποχρέωση 
των οδηγών για παραχώρηση προτε
ραιότητας στους πεζούς.

Η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων 
είναι στόχος εφικτός. Σαν παράδειγμα 
αναφέρεται η Σουηδία, μια από τις πλέ
ον ασφαλείς χώρες του κόσμου, όσον 
αφορά τα τροχαία ατυχήματα η οποία 
πέτυχε μείωση ατυχημάτων σε ποσο
στό 41% εφαρμόζοντας ένα πρόγραμ
μα που περιλαμβάνει τη δημιουργία 
300 σταθμών ενημέρωσης σε όλη τη 
χώρα, με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Η πλήρης εξάλειψη του φαινομένου 
των τροχαίων ατυχημάτων είναι μάλ
λον ουτοπία. Αυτά είναι συνυφασμένα 
με την κίνηση και τη ζωή. Θα ήταν ευ
χής έργο αν οι σύγχρονες κοινωνίες 
μπορούσαν ν’ αντικαταστήσουν την 
ευρεία χρήση του αυτοκινήτου με άλ
λους τρόπους μετακίνησης, τόσο για 
λόγους οδικής ασφάλειας, όσο και για 
λόγους περιβαντολογικούς.

Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι, η 
μείωση των τροχαίων ατυχημάτων εί
ναι υπόθεση και ευθύνη όλων μας, εί
ναι στόχος εφικτός, απαιτεί αλλαγή νο
οτροπίας και αλλαγή σκέψης και δρά
σης των αρμοδίων Υπηρεσιών, μία συ
ντονισμένη και συλλογική προσπάθεια 
και συστράτευση όλων των εμπλεκό
μενων φορέων. □

*  Το παραπάνω κείμενο αποτελεί εισή
γηση του Διοικητού του Τμήματος Τρο
χαίας Λάρισας, Αστυνόμου Λ’ Χρήστου 
Καλομπάτσιου, στην ημερίδα που όιοργά- 
νωσε η Αστυνομική Δ/νση Λάρισας, για 
τα τροχαία ατυχήματα.

*ι
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Πρέπει να αναδειχθεί.........
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
της Ελληνικής Αστυνομίας
Αποτελεί κοινοτυπία η αναγνώριση του παράλογου της 
εποχής μας. Μιας εποχής που χαρακτηρίζεται από έντονες 
αντιφάσεις, μιας εποχής που προσεγγίζει την επιστημονική 
τελειότητα αλλά και εξίσου καταδεικνύει την ανθρώπινη 
μωρία στις κοινωνικές σχέσεις.
Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες αυτών των δυο πόλων της 
ανθρώπινης υπόστασης, της επιστημονικής σοφίας αλλά και 
της κοινωνικής αναλγησίας που πηγάζει είτε από 
την ανευθυνότητα “μικρών” ηγητόρων, που βρέθηκαν 
αναξιοκρατικά σε κάποιες διοικητικές θέσεις, είτε από την 
ευθυνοφοβία κάποιων υπαλλήλων που “ταμπουρώνονται” 
στην “τυπική” ουσία του νόμου που πολλές φορές 
τον αποστεώνει ηθικά και ανθρώπινα.

Π οικίλα, δυστυχώς παραδείγ
ματα καταδεικνύονται καθη
μερινά είτε από τα Μ.Μ.Ε. 
είτε εμφανίζονται στον καθέ
να μας ως δείγματα καθημε

ρινής πρακτικής. Νομιμοφάνεια και ό
χι νομιμότητα, σοβαροφάνεια και όχι 
σοβαρότητα, σεμνοτυφία και όχι σε
μνότητα, ιδεοληψία και όχι υγιής ιδεο
λογική προσέγγιση χαρακτηρίζουν 
την δύσμοιρη ελληνική κοινωνία που 
προσπαθεί να “λύσει” με ίδια μέσα τις 
πληγές της.

Λείπει λοιπόν, το ανθρώπινο πρό
σωπο της ηγεσίας πολιτικής, κοινωνι
κής, θρησκευτικής, πνευματικής και οι 
πολίτες εναγώνια αναζητούν το πρό
σωπο αυτό ανορθόδοξα, κατά τη γνώ
μη μου, εμφανιζόμενοι στην τηλεόρα
ση (τέταρτη αλλά κυρίαρχη εξουσία) 
προσπαθώντας να προκαλέσουν τον 
οίκτο των ιθυνόντων και την ευαισθη- 
τοποίηση των συμπολιτών τους. Και 
όταν το κατορθώνουν και γίνονται

T0U

Παναγιώτη ΒΡΑΚΑ
Φιλόλογου Καθηγητή 
της Αστυνομικής Ακαδημίας

“πρώτα” θέματα σε δελτία ειδήσεων 
“λύνουν” το πρόβλημά τους αφού έ
χουν χρησιμοποιήσει ως μοχλό κοινω
νικής πίεσης τη δημοσιοποίηση ευαί
σθητων προσωπικών προβλημάτων 
και όχι λίγες φορές προσωπικών δρα
μάτων. Έτσι λοιπόν διανθίζονται τα 
κεντρικά δελτία ειδήσεων των τηλεο
πτικών καναλιών με προσωπικά και 
οικογενειακά δράματα άτυχων συμπο
λιτών μας, τα οποία όταν λύνονται 
προκαλούν την ευαρέσκεια του τηλε- 
θεάμονος κοινού και την αναγόρευση 
του καναλιού ως τον μοναδικό “λύτη” 
κοινωνικών θεμάτων συνήθως προσω
πικού χαρακτήρα.

Ποιος γνωρίζει όμως ότι εκτός από 
τους μηχανισμούς της τέταρτης εξου
σίας υπάρχει και ένας μηχανισμός 
κρατικός που ομολογουμένως καθημε
ρινά κάνει το καθήκον του αθόρυβα, 
σοβαρά, υπεύθυνα και πολλές φορές 
με φόρο αίματος;

Ποιος γνωρίζει ότι ο μηχανισμός αυ
τός, που αριθμεί χιλιάδες μέλη, που 
στη συντριπτική πλειοψηφία τους ερ
γαζόμενοι υπό αντίξοες συνθήκες θυ
σιάζονται καθημερινά έναντι της αμε- 
τρίας, του παραλογισμού, της παρα
φροσύνης της σύγχρονης ελληνικής 
κοινωνίας;

Ποιος γνωρίζει ότι η Ελληνική Α
στυνομία στο σύνολό της επιδεικνύει 
καθημερινά το ανθρώπινο πρόσωπο 
που αναζητά εναγώνια ή κοινωνία στα 
αμφισβητούμενα “είδωλα” και στα ε
φήμερα “οράματα”;

Ποιος γνωρίζει, αναγνωρίζει και ε
κτιμά την πρόσκαιρη “νομική παρατυ
πία” τη δηλούσα άκρα ευαισθησία των 
αστυνομικών στην Ήπειρο, που βοή
θησαν το άρρωστο παιδί του ζεύγους 
των Αλβανών, τους μετέφεραν στο νο
σοκομείο και μετά τις ιατρικές εξετά
σεις τους οδήγησαν με κάθε σοβαρότη
τα και υπευθυνότητα και κυρίως αθό
ρυβα και χωρίς λαϊκίστικη δημοσιότη
τα στο δρόμο προς την πατρίδα τους;

Ποιος αναγνωρίζει τη βοήθεια των 
ανδρών της ομάδος “Ζήτα” στην αλ-
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κοολική γυναίκα που τους παρέδωσε 
ως δείγμα εμπιστοσύνης το μονάκριβο 
παιδί της;

Είναι βέβαιος ότι εάν γινόταν δημο
σκόπηση σε απάντηση των παραπάνω 
ερωτημάτων το ποσοστό των συμπολι
τών μας που θα γνώριζαν το καθημερι
νό (το επαναλαμβάνω στερεότυπα ευ
συνείδητα) πρόσωπο των φιλότιμων 
Ελλήνων Αστυνομικών θα ήταν απο
καρδιωτικό για όλους και ιδιαίτερα για 
όσους με κατάθεση ψυχής κοπιάζουν 
για το καλό της Ελληνικής Αστυνομί
ας και για την ευόδωση των ποικίλων 
στόχων της.

Υπάρχουν βέβαια δεκάδες καθημε
ρινά παρόμοιες ανθρώπινες ευαίσθη
τες πράξεις αστυνομικών που επαλη
θεύουν, τον ρόλο τους ως κοινωνικών 
λειτουργών, αρωγών του πολίτη, όχι 
γραφειοκρατικών ανδρείκελων που α- 
ποστεώνουν την έννοια “Άνθρωπος”, 
ανθρώπων που με προσωπική θυσία 
συνδράμουν στην ανακούφιση της αν
θρώπινης δυστυχίας.

Δίκαια όμως θα αναρωτηθεί κανείς

ότι αυτό το ανθρώπινο πρόσωπο της 
Ελληνικής Αστυνομίας γιατί δεν πα
ρουσιάζεται, γιατί δεν γνωστοποιείται 
στους έλληνες πολίτες;

Ένα ερώτημα που θα πρέπει να γίνει 
αντικείμενο μελέτης από την πολιτική 
και φυσική ηγεσία της Ελληνικής 
Αστυνομίας και που θα πρέπει να γίνει 
πράξη όσο το δυνατόν συντομότερα. 
Η παρουσίαση του ανθρώπινου προ
σώπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Θα

πρέπει όλοι μας να συνδράμουμε στα 
παραπάνω γιατί οι άνθρωποι της 
Ελληνικής Αστυνομίας είναι αγωνιζό- 
μενοι “αγώνα βαρύ”, δύσκολο του ο
ποίου το τέρμα αλλά και η πορεία εί
ναι τόσο “προσωπικό” και μοναδικά ό
σο και η αγωνία και η αφετηρία του· 
σημασία λοιπόν έχει η ανάδειξη της 
ποιότητας αυτού του αγώνα που έγκει
ται στο τι, πως και γιατί πέτυχαν αυτό 
που πέτυχαν. □

ΤΩΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ 
| ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΙΚΤΥΑ 
|  PANAFON - COSMOTE - TELESTET

Ba s e  F o ri
BASEFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΠΟ: 9.00 - S.00

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΤΩΡΑ όλα τα Καρτοκινητά τηλέφωνα σε ΤΙΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

. . .  και η προσφορά συνεχίζεται. . .

Μετατρέψτε την παλιά σας συσκευή σε καρτοκινητό τηλέφωνο 
αγοράζοντας σε ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 

την αρχική κάρτα σύνδεσης στο Δίκτυο που επιθυμείτε.

ERICSSON - NOKIA - ALCATEL - SIEMENS - MOTOROLA

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΔΞΕΣΟΥΑΡ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
BASEF O /J  Ηλιουπόλεως 99, ΔΑΦΝΗ

PanaFoN
το Παν στην Επικοινωνία

(Δίπλα στη Γυμναστική Ακαδημία)

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 97.65.548, fax: 97.6f.133
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Zodiac

200 μ. ΑΛΙΑΒΡΟΧΟ 
ΒΙΔΩΤΗ ΚΟΡΩΝΑ 
ΟΡΥΚΤΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ 
ΣΤΕΦΑΝΗ 
1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗ
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Γ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

(CHANGE MANAGEMENT)
«Οταν ήμουν νέος, ήμουν επαναστάτης 

και στην προσευχή που έκανα στο θεό έλεγα: 
Κύριε, δώσε μου την δύναμη να αλλάξω τον κόσμο. 

Καθώς πλησίαζα στα μέσα της ζωής μου και συνειδητοποί
ησα ότι η μισή ζωή μου είχε περάσει χωρίς να καταφέρω να 
αλλάξω ούτε μια ψυχή, άλλαξα την προσευχή μου και έλεγα: 

Κύριε, δώσε μου την ευλογία σου να μπορέσω να αλλάξω
όλους αυτούς που είναι κοντό μου 

μόνο την οικογένεια μου και τους φίλους μου 
και θα είμαι ικανοποιημένος. 

Τώρα που είμαι πια γέρος και οι μέρες που μου μένουν 
είναι μετρημένες, βλέπω πώς υπήρξα ανόητος.

Η μοναδική μου προσευχή είναι τώρα πια: 
Κύριε, δώσε μου την ευλογία σου να μπορέσω 

να αλλάξω τον εαυτό μου. 
Αν είχα ζητήσει από την αρχή αυτό, 

δεν θα είχα χαραμίσει την ζωή μου».
John Maxwell

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

Αλλαγή είναι η μετάβαση από μια 
κατάσταση πραγμάτων σε μια άλλη, ή 
διαφορετικά, η μετάβαση από ένα δε
δομένο σύνολο συνθηκών σ’ ένα δια
φορετικό. Αυτή η μετάβαση δεν είναι 
τίποτε άλλο παρά μια διαδικασία προ
σαρμογής κι επανατοποθέτησης του α
τόμου ή των οργανωμένων ομάδων 
(π.χ. κοινωνικές ή κρατικές ή οικονο
μικές μονάδες) σ’ ένα καινούργιο πε
ριβάλλον, όπου θα μπορούν να λει
τουργήσουν πιο αποτελεσματικά.

Για να επιτευχθεί αυτή η προσαρμο
γή χρειάζεται αναθεώρηση της καταλ
ληλότητας των στάσεων και της συ
μπεριφοράς. Και ακόμη χρειάζεται λή
ψη απόφασης για την υιοθέτηση και
νούργιας συμπεριφοράς και στάσεων

του Αστυνομικού Υποδ/ντή

Γρηγορίου ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
τττυχιούχου του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Τμήμα Οργάνωσης Διοίκησης 
Επιχειρήσεων (πρώην ΑΣΟΕΕ)

που θα εξασφαλίζουν καλύτερες δυνα
τότητες επίτευξης προσωπικών και ο
μαδικών στόχων, μέσα στις πιέσεις 
που ασκούνται από τις τροποποιήσεις 
που συμβαίνουν στο πολιτικό, κοινω
νικό, οικονομικό και τεχνολογικό πε
ριβάλλον.

Οι αλλαγές που συμβαίνουν στους 
οργανισμούς είναι διάφορων μορφών 
και κυρίως αφορούν (α) στο σύστημα 
παραγωγής π.χ. εισαγωγή τεχνολογίας 
και (β) στο σύστημα ανθρώπινος πα
ράγοντας (π.χ. νέος κανονισμός λει
τουργίας).

Μερικές από τις αλλαγές είναι μεγά
λης κλίμακας, αφορούν δηλαδή σ’όλο 
τον οργανισμό, ενώ συμβαίνουν και 
μικρότερης κλίμακας αλλαγές που α
φορούν σε επί μέρους μόνο τμήματα ή 
παραγωγική δραστηριότητα.

Θα πρέπει να σημειωθεί όμως εδώ, 
ότι ο οργανισμός δεν αντιδρά μόνο 
στο εξωτερικό περιβάλλον αλλά και 
στις απαιτήσεις-πιέσεις που δη- 
μιουργούνται στο εσωτερικό του 
περιβάλλον.

Έτσι το πρόβλημα της αλλαγής 
στους οργανισμούς είναι διπλό: (α) α
ντίδραση σε εξωτερικές συνθήκες και 
πιέσεις και (β) αντίδραση σε εσωτερι
κές συνθήκες και πιέσεις.

ΤΥΠΟΙ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάλογα με τη δυνατότητα αντίδρα
σης του οργανισμού στις πιέσεις, τόσο 
του εξωτερικού περιβάλλοντος όσο 
και του εσωτερικού, οι αλλαγές τις ο
ποίες πιθανό να πραγματοποιήσει δια- 
κρίνονται στους εξής τύπους:

•  Επιβαλλόμενη ή απρογραμμάτι
στη.

•  Φυσιολογική ή αναμενόμενη 
(Προγραμματισμένη).

•  Διαπραγματεύσιμη.
Και οι τρεις αυτοί τύποι αλλαγής ε

πηρεάζουν τέσσερα βασικά σύνολα 
παραγόντων - μεμονωμένα ή σε συν
δυασμό - που καθορίζουν την αποτε- 
λεσματικότητα κάθε οργανισμού. Τα 
σύνολα αυτά είναι: 

α) Οι παράγοντες δομής, β) ο αν
θρώπινος παράγοντας, γ) οι τεχνολογι
κοί παράγοντες, και δ) το έργο.

ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Για να επέλθει μια αλλαγή σε έναν 
οργανισμό, προϋποτίθεται ότι κάποιοι 
θα λάβουν μια σχετική απόφαση, κά
ποιοι άλλοι θα αναπτύξουν προγράμ
ματα και σχέδια υλοποίησης της και 
τέλος κάποιοι εργαζόμενοι θα εκτελέ- 
σουν αυτά τα σχέδια. Και οι τρεις αυ
τές ομάδες ανθρώπων ονομάζονται 
φορείς αλλαγής, ο δε ρόλος τους είναι 
συγκεκριμένος και καθοριστικός για 
την επιτυχία της αλλαγής.

Ο ηγέτης - φορέας της αλλαγής. 
Συνήθως είναι το στέλεχος που έχει 
την ιδέα ή αντιλαμβάνεται το πρόβλη
μα και προτείνει την αλλαγή.

Οι προγραμματιστές - εφαρμοστές 
της αλλαγής. Αυτοί αποτελούν την 
δεύτερη ομάδα, χρονικά και ιεραρχικά 
που θα βοηθήσει στην εισαγωγή και υ
λοποίηση της αλλαγής, δηλ ορίζουν τι 
ακριβώς πρέπει να γίνει και πώς να γί
νει, σε ποιο χρονικό ορίζοντα και ποί-

286 Αστυνομική Επιθεώρηση - Μάιος/Ιούνιος 2001



ες οι υποχρεώσεις των εργαζομένων.
Οι εκτελεστές των προγραμμάτων 

αλλαγής. Είναι αυτοί που κάνουν τις 
εκτελεστικές εργασίες, για την υλοποί
ηση της αλλαγής. Είναι οι εργαζόμενοι 
στη βάση της διοικητικής πυραμίδας 
του οργανισμού.

Τέλος, στους φορείς αλλαγής θα 
πρέπει να υπαχθεί σε κάθε περίπτωση 
και η Ανώτατη Διοίκηση, ως υποστη- 
ρικτής αλλαγής κυρίως για εξασφάλιση 
πόρων και ψυχολογική υποστήριξη.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ

Η οποιαδήποτε επιχειρούμενη οργα- 
νωσιακή αλλαγή, προγραμματισμένη 
ή όχι, που αφορά είτε στη δομή του 
οργανισμού είτε στην τεχνολογία, είτε 
ακόμη - και το πιο σημαντικό -στους 
ανθρώπους προκαλεί κάποιες αντιδρά
σεις απ’ όλους εκείνους που επηρεάζο
νται από την αλλαγή. Οι αντιδράσεις 
αυτές είναι στην ουσία μια νέα υιοθε
τημένη συμπεριφορά που βοηθά στο 
να διατηρηθεί η προϋπάρχουσα κα
τάσταση (status quo), η οποία εξα
σφαλίζει γνώση κι εμπειρία των συν
θηκών στον εργασιακό χώρο. Αυτή η 
γνώση και εμπειρία έχει ως αποτέλε
σμα την ψυχολογική ισορροπία του α
τόμου. Η αβεβαιότητα που προκαλεί 
το άγνωστο της επιχειρούμενης αλλα
γής προξενεί συνήθως ανασφάλεια και 
οδηγεί τα άτομα στην αντίθεση για την 
αλλαγή.

Η παραπάνω αντίδραση, η οποία εκ
δηλώνεται από τα άτομα με μια διαφο
ρετική συμπεριφορά, είναι γνωστή ως 
αντίδραση συμπεριφοράς ή ψυχολο
γική αντίδραση, και έχει κυρίως συ
ναισθηματική και υποκειμενική βάση. 
Όμως οι εργαζόμενοι σ’ έναν οργανι
σμό αντιδρούν και για πιο συγκεκριμέ
νους λόγους, όπως είναι η έλλειψη 
πληροφοριών, η έλλειψη κατάλλη
λων γνώσεων για να ανταποκριθούν 
στην αλλαγή ή έλλειψη τεχνικών δε
ξιοτήτων. Η αντίδραση αυτή, που βα
σίζεται σε αντικειμενικούς λόγους, κα
λείται συστημική αντίδραση.

Η οποιαδήποτε αλλαγή στον οργανι
σμό δεν μπορεί να επιτύχει, αν οι ηγέ
τες - φορείς της αλλαγής αλλά και οι 
προγραμματιστές αυτής δεν εκτιμή
σουν την έκταση και τις μορφές των α
ντιδράσεων και δεν υπερνικήσουν τις 
αντιδράσεις αυτές.

Πιέσεις εξωτερικού περιβάλλοντος για αλλαγές

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

{Αποδέσμευση ή | Επαναδέομευση η |

αχό υπάρχουσα 
κατάσταση

------------* Ανάγκη για αλλαγή -------» εχαναπαγιοποηιση
Μετακίνηση νέας κατάστασης

J ι

Feed Back

Πιέσεις για αλλαγές στους οργανισμούς και η διαδικασία αλλαγής 
στην συμπεριφορά των εργαζομένων, σύμφωνα με τον Scheiii.

Οι συνήθεις μορφές με τις οποίες α
ντιδρούν οι εργαζόμενοι σε μια επιχει- 
ρούμενη αλλαγή είναι:

Απόρριψη. Είναι η πιο σοβαρή α
ντίδραση στην αλλαγή.

Αντίσταση. Είναι μια πιο ήπια αντί
δραση από ό,τι η απόρριψη.

Ανοχή. Όταν οι εργαζόμενοι θεω
ρούν ότι δεν βλάπτονται από την αλ
λαγή και δεν ωφελούνται ιδιαίτερα.

Αποδοχή. Είναι η πιο θετική αντί
δραση των εργαζομένων σε μια επιχει- 
ρούμενη αλλαγή.

Αντίδραση όμως στην αλλαγή δεν 
παρουσιάζεται μόνο από τους εργαζο
μένους, αλλά και από αυτόν τον ίδιο 
τον οργανισμό. Αρκετοί οργανισμοί έ
χουν σχεδιασθεί έτσι ώστε να είναι δύ
σκολη η αλλαγή ή η καινοτομία σ’ αυ
τούς, όπως π.χ. κρατικές υπηρεσίες, οι 
οποίες έχουν σχεδιασθεί για να κάνουν 
συγκεκριμένα πράγματα κατά πολύ 
συγκεκριμένο τρόπο. Μερικές από τις 
δυνάμεις αντίδρασης στους οργανι
σμούς είναι:

Απειλή στη δύναμη και την επιρροή.
Έλλειψη πόρων.
Οργανωσιακές δεσμεύσεις / συμ

φωνίες.

ΛΟΓΟΙ - ΑΙΤΙΕΣ 
ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ

Οι πιο βασικοί λόγοι αντίδρασης εί
ναι:

α) Η συνήθεια, β) Η επιλεκτική α
ντίληψη, γ) Η Εξάρτηση και δ) Η συ- 
ναισθηματική-ψυχολογική ισορροπία.

Κρίνεται σκόπιμο να τονισθεί στο 
σημείο αυτό, ότι αποτελέσματα ερευ

νών έχουν δείξει πως οι άνθρωποι, σ’ 
αρκετές περιπτώσεις, θέλουν την αλ
λαγή. Αυτό στο οποίο αντιδρούν, κυ
ρίως, είναι οι μέθοδοι που χρησιμο
ποιούνται για την εισαγωγή και υλο
ποίηση της αλλαγής.

Η λέξη και το νόημα της αλλαγής 
προκαλεί φόβο, επειδή αναταράσσει έ
να καθιερωμένο τρόπο που γίνονται τα 
πράγματα και δημιουργεί φόβους για 
το status quo. Αυτό όμως το συναίσθη
μα του φόβου αντισταθμίζεται από την 
επιθυμία για νέες εμπειρίες και τα οφέ
λη που μπορεί να προκόψουν ως απο
τέλεσμα της αλλαγής.

Επομένως απαραίτητη προϋπόθεση 
για αποτελεσματική εισαγωγή και υ
λοποίηση της αλλαγής είναι να υπερνι- 
κηθούν οι φόβοι των εργαζομένων και 
να μετατραπούν σ’ ευκαιρίες γι’ αυ
τούς, και σε επιθυμία τους για αποδο
χή και στήριξη της αλλαγής. Εδώ είναι 
καθοριστικός ο ρόλος του φορέα-ηγέ- 
τη και των προγραμματιστών της αλ
λαγής. Η ευθύνη είναι δική τους για τη 
μείωση των αρνητικών αντιδράσεων 
στην αλλαγή.

ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ 
Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 

ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ

Για τη διαπίστωση του τι κάνει τους 
εργαζόμενους να αρνούνται μια συ
γκεκριμένη αλλαγή ή τι θα τους έκανε 
να τη δεχθούν, πολύτιμη βοήθεια προ
σφέρει η τεχνική που αναπτύχθηκε α
πό τον Lewin γνωστή ως Ανάλυση δυ
νάμεων πεδίου. Κατά τον Lewin υπάρ
χουν δύο τύποι δυνάμεων στα άτομα, 
όσον αφορά σ’ οτιδήποτε τα επηρεάζει 
σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και
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Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
με τις (5) κατηγορίες ανθρώπων αντίδρασης σ' αυτήν

σε συγκεκριμένο χώρο.
Οι προωθητικές δυνάμεις και οι 

δυνάμεις αντίστασης.
Οι πρώτες ενθαρρύνουν τ’ άτομα 

στην αλλαγή, ενώ οι δεύτερες τα, εν
θαρρύνουν ν’ αντισταθούν, για τη δια
τήρηση της παρούσας κατάστασης. Το 
εάν τ’ άτομα θα είναι προδιατεθειμένα 
να δεχθούν ή ν’ αντισταθούν σε μια ε- 
πιχειρούμενη αλλαγή, αυτό θα εξαρτη- 
θεί από τη φύση και την ποσότητα των 
δυνάμεων αυτών. Εάν υπάρχει ισορ
ροπία μεταξύ τους, τότε το άτομο βρί
σκεται σε κατάσταση αδράνειας ή αλ
λιώς αδυνατεί να τοποθετηθεί αρνητι
κά ή θετικά στην αλλαγή. Αν λοιπόν οι 
δυνάμεις αντίστασης είναι και ισχυρό
τερες και περισσότερες απ’ ότι οι προ
ωθητικές, τότε θα πρέπει να επηρεα- 
σθούν έτσι τ’ άτομα ώστε οι προωθη
τικές δυνάμεις να τις υπερνικήσουν.

Με βάση λοιπόν την ανάλυση των 
δυνάμεων πεδίου, εκείνο που δεν θα 
πρέπει να γίνει, είναι η μονομερής 
προσπάθεια ενίσχυσης των προωθητι- 
κών δυνάμεων (δηλ,. στην ουσία επι
βολής της αλλαγής) διότι αυτό θα είχε 
ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ενίσχυ
ση των δυνάμεων αντίστασης. Αντίθε
τα αυτό που πρέπει να γίνει είναι με
τά από προσεκτική ανάλυση των δυ
νάμεων αντίστασης, σταδιακή και 
ουσιαστική εξασθένισή τους. Αυτό 
θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση 
των προωθητικών δυνάμεων και την 
εισαγωγή της αλλαγής.

Σε μια προγραμματισμένη αλλαγή, 
και αφού αναλυθούν οι δυνάμεις που 
την επηρεάζουν, οι φορείς-ηγέτες αλ
λά και οι προγραμματιστές της αλλα
γής θα πρέπει (για να μειώσουν και να 
εμποδίσουν την αρνητική αντίδραση) 
να δραστηριοποιηθούν και να επιτύ
χουν στα εξής σημεία:

•  Να αναλύουν και να περιγράφουν

την ανάγκη για αλλαγή.
•  Να εξασφαλίσουν συμμετοχή στο 

σχεδίασμά όσων πρόκειται να επηρεα- 
σθούν από την αλλαγή.

•  Να παρέχουν δυνατότητα να α- 
κουσθούν αντιρρήσεις.

•  Να εξασφαλίσουν ευρεία και ε
νεργητική συναίνεση.

•  Να λάβουν υπόψη πρότυπα και 
συνήθειες ομάδων.

•  Να κάνουν μόνο όσες αλλαγές εί
ναι αναγκαίες.

•  Να παράσχουν κίνητρα.
•  Να χειρισθούν κατάλληλα το χρόνο.
•  Να επιφέρουν τις όποιες αναγκαί

ες τροποποιήσεις για να διατηρήσουν 
την αλλαγή.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Σε κάθε προγραμματισμένη αλλαγή 
ακολουθούνται τέσσερα βασικά στά
δια, όπου το καθένα προηγείται του ε
πομένου, χρονικά. Αυτά είναι: το δια
γνωστικό στάδιο, το στάδιο του προ
γραμματισμού, το στάδιο της υλοποί
ησης και, τέλος, το στάδιο της αξιολό
γησης της αλλαγής.

Στο διαγνωστικό στάδιο διαπιστώ
νονται οι αλλαγές στο εξωτερικό περι
βάλλον και τι επιπτώσεις έχουν αυτές 
στον οργανισμό.

Στο στάδιο δηλαδή αυτό πρέπει να 
δοθεί απάντηση στα ερωτήματα: που 
είμαστε τώρα - που θέλουμε να πάμε 
- και γιατί.

Στο στάδιο του προγραμματισμού
της προσπάθειας για αλλαγή, πρέπει 
να καθοριστούν οι στόχοι της αλλα
γής. Και οι στόχοι αυτοί πρέπει να εί
ναι συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι (τι

και πόσο επιδιώκεται). Να βασίζονται 
σε πραγματικές οργανωσιακές ανάγκες 
και στις ανάγκες των εργαζομένων, και 
τέλος να είναι συμβατοί με τις ακολου
θούμενες από τον οργανισμό πολιτικές.

Το προτελευταίο στάδιο στη δια
δικασία αλλαγής είναι το στάδιο της 
υλοποίησης

Στο στάδιο αυτό οι στρατηγικές και 
τεχνικές εισαγωγής της αλλαγής μετα- 
τρέπονται σε πράξεις καθημερινής βά
σης. Τ’ αποτελέσματα της αλλαγής ε- 
ξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το 
φορέα - ηγέτη και τους προγραμματι
στές της αλλαγής, και το πώς αυτοί βο
ηθούν τους εργαζόμενους-τελικούς ε
κτελεστές να μάθουν, αλλά και να θέ
σουν σ’ εφαρμογή τις νέες - αποκτη- 
θείσες δεξιότητες. Τα αποτελέσματα, 
επίσης, επηρεάζονται από το πόσο και 
πώς ο οργανισμός ενισχύει τη νέα συ
μπεριφορά. Τα όποια προβλήματα, στη 
φάση αυτή, αντιμετωπίζονται αμέσως 
και αναλαμβάνονται οι επί μέρους α
ναγκαίες τροποποιήσεις.

Στο στάδιο της αξιολόγησης - το τε
λευταίο στάδιο της διαδικασίας αλλαγής 

Εδώ κρίνεται καθοριστική η ύπαρξη 
επαρκούς συστήματος επαναπληροφό- 
ρησης. Τι στοιχεία - δείκτες θα συγκε
ντρωθούν κι αναλυθούν και κάθε πότε; 
Ποιο το τελικό αποτέλεσμα της αλλα
γής, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά 
αλλά και στη διάρκεια του χρόνου; 
Ποια συμπτώματα παρατηρούνται σε 
ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο ομάδας, 
αλλά και σ’ όλο το μέγεθος του οργα
νισμού; (π.χ. εμμονή σε πρακτικές και 
συμπεριφορά του παρελθόντος, εμμο
νή της Διοίκησης σε γραφειοκρατικές 
- τυπικές διαδικασίες, αντί της αντιμε
τώπισης των προκλήσεων και των ευ
καιριών).

ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΑΓΗ
Είναι γεγονός ότι όλες οι αλλαγές 

δεν συνεπάγονται βελτίωση αλλά εί
ναι επίσης γεγονός αναμφισβήτητο 
ότι χωρίς αλλαγές δεν μπορεί να υ
πάρξει βελτίωση. Γι’ αυτό για μια πε
τυχημένη αλλαγή θα πρέπει να ξεκι
νήσουμε πρώτα από τον εαυτόν μας, 
όπως είπε ένας σοφός από τα βάθη της 
Ανατολής:

“Όταν ήμουν νέος, ήμουν επαναστά
της και στην προσευχή που έκανα στο
θεό έλεγα:

Κύριε, δώσε μου την δύναμη να αλλά-
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ξω τον κόσμο. Καθώς πλησίαζα στα μέ
σα της ζωής μου και συνειδητοποίησα 
ότι η μισή ζωή μου είχε περάσει χωρίς 
να καταφέρω να αλλάξω ούτε μια ψυχή, 
άλλαξα την προσευχή μου και έλεγα: 
Κύριε, δώσε μου την ευλογία σου να 
μπορέσω να αλλάξω όλους αυτούς που 
είναι κοντά μου, μόνο την οικογένεια 
μου και τους φίλους μου και θα είμαι ι
κανοποιημένος. Τώρα που είμαι πια γέ
ρος και οι μέρες που μου μένουν είναι 
μετρημένες, βλέπω πώς υπήρξα ανόη
τος. Η μοναδική μου προσευχή είναι 
τώρα πια: Κύριε, δώσε μου την ευλογία 
σου να μπορέσω να αλλάξω τον εαυτό 
μου. Αν είχα ζητήσει από την αρχή αυτό, 
δεν θα είχα χαραμίσει την ζωή μου ", 

Και τέλος να μην ξεχνάμε ποτέ τα 
λόγια του Νικολό Μακιαβέλλι που 
λέει: "Δεν υπάρχει πιο δύσκολο
πράγμα που μπορεί να αναλάβει κανείς 
πιο επικίνδυνο να χειριστεί και πιο 
αβέβαιο στην έκβαση του, από την 
πρωτοβουλία να ξεκινήσει την 
εγκαθίδρυση μιας νέας τάξης 
πραγμάτων ”,

ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
(CONFLICT MANAGEMENT)

01 ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ως σύγκρουση θα μπορούσε να ορι- 

σθεί η κατάσταση όπου η συμπεριφο
ρά ενός ατόμου ή ομάδας που σκόπιμα 
επιδιώκει να εμποδίσει την επίτευξη 
των στόχων ενός άλλου ατόμου ή ομά
δας. Σύμφωνα με αυτό τον γενικό ορι
σμό οι συγκρούσεις θα μπορούσαν να 
ταξινομηθούν για την καλύτερη προ
σέγγιση σε τέσσερις ευρείας κλίμακας 
κατηγορίες:

^  στις ενδοπροσωπικές συγκρού
σεις που λαμβάνουν χώρα μέσα στο ί
διο το άτομο.

^  στις διαπροσωπικές συγκρού
σεις που λαμβάνουν χώρα μεταξύ των 
ατόμων.

^  στις ομαδικές συγκρούσεις που 
λαμβάνουν χώρα μεταξύ των ομάδων.

^  στις διατμηματικές - διϋπηρε- 
σιακές συγκρούσεις που λαμβάνουν 
χώρα μεταξύ τμημάτων ή υπηρεσιών.

Από οργανωτικής σκοπιάς οι συ
γκρούσεις θα μπορούσαν να ταξινομη
θούν σε κατηγορίες όπως:

❖  ιεραρχικές συγκρούσεις, δηλα
δή μεταξύ διαφορετικών ιεραρχικών ε
πιπέδων.

❖  λειτουργικές συγκρούσεις, με
ταξύ διαφόρων λειτουργιών ή τμημά
των του οργανισμού.

*·* συγκρούσεις μεταξύ της τυπι
κής και άτυπης οργάνωσης.

Σε ότι αφορά στον χειρισμό των συ
γκρούσεων σημαντικός είναι ο διαχω
ρισμός μεταξύ διαπροσωπικών και ο
μαδικών συγκρούσεων, διότι τα προ
βλήματα, οι διαδικασίες και οι τεχνικές 
για την κάθε περίπτωση διαφέρουν.

Οι συγκρούσεις μεταξύ των ατόμων 
και των ομάδων αποτελούν σύνηθες 
και καθημερινό φαινόμενο στο χώρο 
της εργασίας. Ατομα και ομάδες με 
διαφορετικές αξίες, εμπειρίες, γνώ
σεις, ικανότητες, αντιλήψεις, καθήκο
ντα, ανάγκες και στόχους, είναι υπο
χρεωμένα να συνυπάρχουν και να συ
νεργάζονται σε ένα οργανωτικό περι
βάλλον που χαρακτηρίζεται από αβε
βαιότητα και πολυπλοκότητα σε ότι α
φορά τις δομές, τις διαδικασίες, τις τε
χνικές, τους κανόνες, κ.λ.π. Συνεπώς 
οι συγκρούσεις αποτελούν φυσικό ε
πακόλουθο αυτής της κατάστασης.

Η παραδοσιακή αντίληψη θεωρεί 
τις συγκρούσεις σαν ένα αρνητικό 
φαινόμενο που πρέπει να αποφεύγε
ται λόγω των δυσλειτουργιών που

δημιουργεί και των αρνητικών επι
πτώσεων στην αποτελεσματικότητα.
Πιο συγκεκριμένα, η παραδοσιακή α
ντίληψη που χαρακτηρίζει ακόμη με
γαλύτερο αριθμό διοικητικών στελε
χών, πιστεύει ότι:

© οι συγκρούσεις μπορούν να απο
φευχθούν.

© οι συγκρούσεις πηγάζουν από τα 
προβλήματα προσωπικότητας των α
τόμων και την αποτυχημένη ηγεσία.

© οι συγκρούσεις δημιουργούν δυ
σλειτουργίες στην οργάνωση και έ
χουν γενικά εκρηκτικές συνέπειες.

© οι συγκρούσεις λύνονται με φυσι
κή απομάκρυνση των συγκρουόμενων 
μερών ή με την παρέμβαση των ανω- 
τέρων.

Αντίθετα όμως από αυτή την πα
ραδοσιακή αντίληψη, η εξέλιξη των 
κοινωνικών επιστημών, οδήγησε 
στην ανάπτυξη της σύγχρονης αντί
ληψης του μάνατζμεντ για τις συ
γκρούσεις που συνοπτικά πιστεύει ότι:

♦ οι συγκρούσεις είναι αναπόφευ
κτες.

♦ οι συγκρούσεις αυτές καθ’ αυτές 
δεν είναι ούτε καλές ούτε κακές, δηλα
δή μπορεί να έχουν είτε αρνητικές είτε 
θετικές συνέπειες.
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 

Κερδίζω - χάνεις

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 
Κερδίζω - Κερδίζεις 

Δίνω - Παίρνω

ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΑ
(Κερδίζω - χάνεις 
χάνω - Κερδίζεις)

ΑΔΙΑΦΟΡΑ 
(Αποφεύγω - Αγνοώ)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΚΑ 
Κερίζεις - χάνω)

Προσπάθεια ικανοποίησης των ενδιαφερόντων της άλλης πλευράς

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ /ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ /ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ
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♦ οι συγκρούσεις οφείλονται κυρίως 
στην πολυπλοκότητα των οργανωτι
κών δομών, διαδικασιών, κανόνων, τε
χνικών, συστημάτων - οι συγκρούσεις 
μπορούν να αντιμετωπισθούν θετικά 
με την εξάλειψη των αιτιών που τις 
προκαλούν και την επίλυση των προ
βλημάτων.

Σύμφωνα με τη σύγχρονη αντίλη
ψη, η σύγκρουση είναι φυσικό και α
ναπόφευκτο φαινόμενο. Εκτός όμως 
των αρνητικών της συνεπειών που 
λίγο-πολύ είναι φανερές, μπορεί να 
έχει και θετικές όπως:

8€ ενεργοποιεί τα άτομα για μεγαλύ
τερη δράση.

3€ αποτελεί κινητήρια δύναμη θετι
κών αλλαγών στην οργάνωση.

3£ αποτελεί αναπτυξιακή εμπειρία. 
Από τα όσα προηγήθηκαν, γίνεται 

πλέον φανερό ότι ο χειρισμός των συ
γκρούσεων αποτελεί βασικό καθήκον 
του προϊσταμένου-ηγέτη, καθώς και 
των υπόλοιπων μελών των ομάδων. Η 
αποτελεσματικότητα του εν λόγω χει
ρισμού ασφαλώς συμβάλλει στη συνο
λική αποτελεσματικότητα της ομάδας 
και της επιχείρησης. Ο αποτελεσματι
κός προϊστάμενος-ηγέτης συνεπώς, ε
κτός του ότι πρέπει να τον διακρίνει η 
σύγχρονη αντίληψη για τις συγκρού
σεις, χρειάζεται να διαθέτει ορισμένες 
ικανότητες σχετικά με το χειρισμό 
τους στην πράξη. Οι παρακάτω βασι
κές γνώσεις πάνω στο θέμα των συ
γκρούσεων αναμφισβήτητα θα βοηθή
σουν στον αποτελεσματικό χειρισμό 
των συγκρούσεων από τα στελέχη.

ΠΗΓΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Για τον επιτυχή χειρισμό της κάθε 
σύγκρουσης από τον προϊστάμενο-η- 
γέτη βασική προϋπόθεση είναι η διά
γνωση και η κατανόηση των γενε
σιουργών αιτιών που την δημιουρ
γούν. Αν αυτές οι αιτίες δεν εντοπι- 
σθούν επακριβώς είναι τυχαίο γεγονός 
να αντιμετωπισθεί θετικά η σύγκρου
ση. Συνήθως στην πράξη οι κυριότε- 
ρες πηγές συγκρούσεων είναι:

•  Συγκρουόμενοι στόχοι. Δύο στό
χοι είναι συγκρουόμενοι όταν η επί
τευξη του ενός συνεπάγεται την μη ε
πίτευξη του άλλου.

•  Περιορισμένοι πόρου Οι περιορι
σμένοι πόροι που διαθέτει ο κάθε οργανι
σμός αποτελούν συχνά πηγή συγκρούσε

ων μεταξύ ατόμων και μεταξύ ομάδων.
•  Διαφορετικές αντιλήψεις / αξίες. 
Οργάνωση. Πολλές φορές οι οργα

νωτικές αδυναμίες οδηγούν σε σημα
ντικές συγκρούσεις μεταξύ ατόμων 
και ομάδων.

•  Κακή επικοινωνία.
•  Ζωτικός χώρος. Έρευνες στο ζω

ικό βασίλειο έχουν δείξει ότι το κάθε 
ζώο αντιλαμβάνεται ένα δικό του ζωτι
κό χώρο, η παραβίαση του οποίου από 
άλλα ζώα προκαλεί σύγκρουση. Στο 
χώρο των οργανώσεων ο χώρος δεν έ
χει την κυριολεκτική έννοια, αλλά την 
έννοια της σφαίρας επιρροής. Το κάθε 
μέλος της οργάνωσης έχει μία δική του 
σφαίρα επιρροής ή ελέγχου. Όταν αυτή 
η σφαίρα παραβιάζεται από άλλα μέλη 
που επιθυμούν την επέκταση της δικής 
τους σφαίρας επιρροής, τότε προκαλεί- 
ται συνήθως σύγκρουση. Πρόκειται 
ουσιαστικά για ένα παιχνίδι ανταγωνι
σμού μεταξύ των μελών της οργάνω
σης με στόχο τη δύναμη ή εξουσία.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Οι δυνατοί τρόποι χειρισμού των 
διαπροσωπικών και ομαδικών συ
γκρούσεων διακρίνονται σε πέντε βα
σικές λογικές που ουσιαστικά εκφρά
ζουν πέντε διαφορετικές στρατηγικές 
αντιμετώπισής τους: 

α) Ανταγωνιστικά (κερδίζω - χά
νεις).

β) Εξυπηρετικά (κερδίζεις - χάνω), 
γ) Συμβιβαστικά (κερδίζω - χάνεις / 

χάνω - κερδίζεις).
δ) Αδιάφορα (αγνοώ & αποφεύγω), 
ε) Συνεργατικά (κερδίζω - κερδίζεις 

/ δίνω - παίρνω).

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Η διαπραγμάτευση είναι τεχνική 
και ταυτόχρονα ανθρώπινη διαδικασί
α επικοινωνίας μεταξύ δυο μερών. Τε
χνική, επειδή αποτελείται από μεγάλο 
πλήθος συνειδητών και καλά προ
γραμματισμένων ενεργειών και αν
θρώπινη, γιατί ο καθένας έχει την τά
ση να τη διεξάγει υποσυνείδητα με τον 
τρόπο που έχει μάθει να χειρίζεται το 
περιβάλλον του από τις πρώτες του 
διαπραγματευτικές επικοινωνίες.

Όπως κάθε επικοινωνία, έτσι και κά
θε διαπραγμάτευση είναι διαφορετική: 
Οι παράμετροι, η εκτέλεσή της και οι

συνέπειες της, την καθιστούν άμεσα 
μια ξεχωριστή “πράξη”. Στην πραγμα
τικότητα, η διαπραγμάτευση δεν απο
τελεί μεμονωμένη πράξη από την ο
ποία εξαρτάται το σύνολο των αποτε
λεσμάτων, αλλά διαδικασία, που απο- 
τελείται από σύνολο πράξεων που 
συνθέτουν ένα συνολικό τοπίο.

Σύμφωνα με μια μελέτη, η επιτυχία 
μιας διαπραγμάτευσης εξαρτάται από 
το αν:

α. το θέμα είναι διαπραγματεύσιμο
(που σημαίνει ότι μπορείς να πουλή
σεις το σπίτι σου, αλλά όχι το παιδί 
σου).

β. οι διαπραγματευτές ενδιαφέρο- 
νται και να δώσουν και όχι μόνο να 
πάρουν, είναι ικανοί να ανταλλάσ
σουν αξίες και είναι διατεθειμένοι να 
συμβιβασθούν.

γ. τα διαπραγματευόμενα μέρη ε
μπιστεύονται το ένα το άλλο σε κά
ποιο βαθμό.

Για την επιτυχία λοιπόν μιας δια
πραγμάτευσης απαιτείται πολλές φο
ρές μια μακρά, ανάλογα με το αντικεί
μενο, προπαρασκευαστική περίοδος. 
Επίσης υπάρχει ανάγκη συνειδητού 
προγραμματισμού, οργάνωσης, εκτέ
λεσης και ελέγχου για τη διαπραγμά
τευση, δηλ. ανάγκη για Management 
της διαπραγμάτευσης. Σε μια πλήρη 
διαπραγματευτική διαδικασία διακρί
νουμε τρεις Φάσεις:

Τη φάση της προετοιμασίας, τη 
φάση της εκτέλεσης και τη φάση του 
ελέγχου των αποτελεσμάτων.

Η ΠΕΙΘΩ

Η δουλειά του διοικητή περιλαμβάνει 
(60%) τη λήψη σωστών αποφάσεων και 
(40%) τη προσπάθεια να καταφέρει την 
εφαρμογή τους. Οι διοικητές περνούν 
πολύ καιρό πείθοντας άλλους να αποδε
χτούν τις ιδέες και προτάσεις τους.

Η πειθώ είναι απλά άλλη μια λέξη 
που σημαίνει ικανότητα προώθησης. Ί
σως νομίζουμε ότι οι καλές ιδέες πρέ
πει να προωθούνται από μόνες τους, 
αλλά δεν είναι έτσι η ζωή. Όλοι αντι
στέκονται στις αλλαγές και οτιδήποτε 
καινούργιο, είναι βέβαιο ότι θα αντιμε
τωπιστεί με υποψία. Έτσι αξίζει να μά
θουμε ορισμένους απλούς κανόνες που 
θα μας βοηθήσουν να προωθήσουμε 
τις ιδέες μας πιο αποτελεσματικά.
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ΕΞΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΘΩ

1. Προσδιόρισε τον αντικειμενικό 
σου στόχο και βρες τα δεδομένα. Α
ποφάσισε τι θέλεις να επιτύχεις και 
γιατί. Συσχέτισε όλα τα δεδομένα 
που χρειάζεσαι για να υποστηρίξεις 
την υπόθεσή σου. Ελαχιστοποίησε 
τα συναισθηματικά επιχειρήματα έ
τσι ώστε εσύ και οι άλλοι να μπορεί
τε να κρίνετε την πρόταση με βάση 
μόνο τα δεδομένα και πραγματικά 
περιστατικά.

2. Μάθε τι θέλουν οι “άλλοι”. Πο
τέ μην υποτιμάς τη φυσική αντίστα
ση των ανθρώπων στην αλλαγή. Αλ
λά να έχεις στο μυαλό σου ότι τέ
τοιου είδους αντίσταση είναι αναλο
γική, όχι στη συνολική έκταση της 
αλλαγής, αλλά μέχρι το σημείο που 
τους επηρεάζει προσωπικά. Όταν 
τους ζητηθεί να αποδεχθούν μια πρό
ταση, οι πρώτες ερωτήσεις που κά
νουν οι άνθρωποι στον εαυτό τους εί
ναι: “Πως με επηρεάζει εμένα αυτό;” 
“Τι έχω να χάσω;” “Τι έχω να κερδί
σω;” Αυτές οι ερωτήσεις πρέπει να 
απαντηθούν πριν να αρχίσει η πειθώ.

Το κλειδί στην πειθώ και την προ
ώθηση είναι να βλέπεις την πρότασή 
σου από την οπτική γωνία των άλ
λων. Αν μπορείς πραγματικά να το
ποθετήσεις τον εαυτό σου στη θέση 
του άλλου, θα είσαι ικανός να προ
βλέψεις τις αντιδράσεις και να πα
ρουσιάσεις τις ιδέες σου με τρόπο πιο 
αποτελεσματικό.

Πρέπει να ανακαλύψεις πώς οι άν
θρωποι βλέπουν τα πράγματα και τι θέ
λουν. Ακούσε τι έχουν να πουν. Μη μι
λάς πολύ. Κάνε ερωτήσεις. Αν σου κά
νουν ερώτηση απάντησέ τους με άλλη 
ερώτηση. Ανακάλυψε τι επιδιώκουν. 
Μετά παρουσίασε την υπόθεσή σου με 
τρόπο που να τονίζει τα πλεονεκτήμα
τα σε αυτούς, ή τουλάχιστον να μειώ
νει τυχόν αντιρρήσεις ή φόβους.

3. Προετοίμασε μια απλή και ελκυ
στική παρουσίαση. Η παρουσίασή 
σου πρέπει να είναι όσο πιο απλή και 
ευθεία γίνεται. Μην θάψεις τα σημεία 
προώθησης. Οδήγησέ τους ήπια έτσι 
ώστε να μην υπάρξουν εκπλήξεις. Να 
αναμένεις αντιρρήσεις.

4. Κάνε τους κομμάτι της ιδέας 
σου. Κάνε τους να συνεισφέρουν αν 
είναι δυνατό. Βρες κάποιες κοινές α
πόψεις ώστε να ξεκινήσεις με συμφω

νία. Μην τους ανταγωνίζεσαι. Απέφυ
γε να τους καταβάλλεις στις διαφωνί
ες. Βοήθησέ τους να διατηρήσουν την 
αυτοεκτίμησή τους. Πάντα να αφήνεις 
μια διέξοδο.

5. Να προωθείς τα πλεονεκτήματα 
θετικά. Δείξε πεποίθηση. Δεν πρό
κειται να προωθήσεις τίποτα αν δεν 
πιστεύεις σε αυτό και αν δεν μεταδί
δεις αυτήν τη πίστη. Πρέπει να δια
σαφηνίζεις τα πλεονεκτήματα. Αυτό 
που προτείνεις, είναι μικρότερου εν
διαφέροντος, στα άτομα που αφορά, 
από τα αποτελέσματα της πρότασής 
σου σε αυτά.

6. Ολοκλήρωσε και ανέλαβε δράση. 
Διάλεξε τη σωστή στιγμή να ολοκλη
ρώσεις την πρόταση και αποχώρησε. 
Βεβαιώσου ότι δεν πιέζεις υπερβολικά 
σκληρά, αλλά όταν φτάσεις στον αντι

κειμενικό σου στόχο μην παραμείνεις 
και διακινδυνέψεις να το χάσεις. Πέρ
να αμέσως στο δεύτερο στάδιο δράσης

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΣ
Η διαπραγμάτευση με αρχές, προτά- 

θηκε από το Πανεπιστήμιο Harvard 
σαν αποτέλεσμα του Harvard Negoti
ation Project και βασίζεται σε 4 αρ
χές:

Άνθρωποι: Διαχωρίστε το πρόβλη
μα από τους ανθρώπους.

Στόχοι: Εστιάστε σε στόχους και ό
χι σε θέσεις.

Εναλλακτικές Λύσεις: Δημιουρ- 
γείστε εναλλακτικές λύσεις πριν πάρε
τε την τελική σας απόφαση.

Κριτήρια: Επιμείνετε στην υιοθέτη
ση κοινών, αντικειμενικών - κριτηρίων.
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ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ 
ΜΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Τρία κριτήρια:
♦ Θα πρέπει να καταλήξει σε μια ι

κανοποιητική συμφωνία.
♦ Θα πρέπει να είναι αποδοτική (σε 

χρόνο και προσπάθεια).
♦ Θα πρέπει να βελτιώσει τις σχέ

σεις μεταξύ των δύο μερών.
Σοφή συμφωνία είναι:
Εκείνη που επιλύει τις συγκρούσεις 

δίκαια, ικανοποιεί όσο το δυνατόν πε
ρισσότερο τις θεμιτές ανάγκες των δύ
ο μερών, πρόκειται να διαρκέσει, και 
έχει κοινωνική ευαισθησία.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Εισαγωγή του ανασχεδιασμού 
διαδικασιών (BPR) και ηγεσίας 
(Reengineering) στην αστυνομία για 
θεαματικές βελτιώσεις σε κρίσιμους 
παράγοντες όπως κόστος, ποιότητα, 
εξυπηρέτηση, ταχύτητα.

2. Εφαρμογή της διοικητικής των Αλ
λαγών (Change Management) για επι
τυχή εκσυγχρονισμό και μεταρρύθμιση.

3. Την μεθοδολογία επίλυσης προ
βλημάτων, διευθέτησης διενέξεων, λή
ψης αποφάσεων αλλά και τις τεχνικές 
της πειθούς και διαπραγματεύσεων 
πρέπει ο σύγχρονος Δ/τής να ενσωμα
τώσει στην ηγετική του συμπεριφορά 
προκειμένου να υπερπηδά τα εμπόδια, 
να ξεπερνά τις όποιες δυσκολίες και να 
επιλύει τα προβλήματα με δημιουργι
κή συνεργασία.

4. Εισαγωγή της Δ/σης Βάσει Στό
χων (ΜΒΟ) με κριτήρια αξιολόγησης 
και συγκριτικής στάθμισης απόδοσης 
(Benchmarking) ενταγμένα σ' ένα 
Σύστημα Ολικής Ποιότητας ( T Q M )  ό
που υπάρχουν προτυποποιημένες και 
γραπτώς αποτυπωμένες διαδικασίες 
(πρωτόκολλα και εγχειρίδια) σε όλα τα 
πεδία, τομείς και επίπεδα τα οποία 
συνθέτουν ένα σύνολο κανόνων και 
προδιαγραφών κατά ISO 9002, πράγ
ματα που απαιτούν πιστοποίηση και 
διαπίστευση.

5. Τα ευέλικτα σχήματα της
22 Διοίκησης Έργου (Project Man

agement)
22 Εξωτερίκευσης Δραστηριοτήτων 

(Outsourcing)
22 Ομάδων εργασίας (Working 

groups),

22 A D HOC οργανώσεων και γε
νικότερα της

22 Ανάπτυξης δικτύων
αποτελούν απαντήσεις και λύσεις σε 

δύσκολα και πολύπλοκα προβλήματα 
που χρήζουν άμεσης και αποτελεσμα
τικής παρέμβασης

6. Αδιάλειπτη προσπάθεια ανάπτυ
ξης Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων 
(Specialists/experts) και στελεχών 
πολλαπλών καθηκόντων (Multy task
ing Officers/Generalists) με την βοή
θεια της τεχνολογίας. Σήμερα κάθε Α
στυνομικός θα πρέπει να έχει τετρα
πλή ιδιότητα:

■ Ανακριτικός Υπάλληλος
■ Γλωσσομαθής
■ Χρήστης Η/Υ
■ Οδηγός
Έτσι μπορεί να καταργηθεί η γραφο

μηχανή και η ειδικότητα οδηγού με συ
γκεκριμένη στοχοθεσία και χρονική α
φετηρία ώστε να προκύψουν οικονομί
ες κλίμακας και λειτουργική ευελιξία.

7. Σύσταση Δ/νσης Έρευνας και Α
νάπτυξης στον κλάδο Οικονομικοτε- 
χνικών Μέσων και Πληροφορικής.

8. Μετεξέλιξη της Δ/νσης Εγκλημα
τολογιών Ερευνών σε Εθνικό Κέντρο 
Αστυνομικών και Εγκληματολογικών 
Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.Ε.) το οποίο θα 
παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και 
πληροφορίες υψηλής ποιότητας και 
ταχύτητας αλλά και εκπαιδευτικές / ε
ρευνητικές υπηρεσίες προς κάθε αρχή 
επιβολής του Νόμου.

9. Θεσμοθέτηση Τμήματος Ερευ
νών και Μελετών στην Σ.ΕΘ.Α.

10. Το Συμβούλιο Συντονισμού και 
Στρατηγικής Δημοσίας Τάξης & το 
Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και 
Διαχείρισης Κρίσεων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, θα πρέπει εκτός των άλ
λων να υποστηρίζονται από διάφορα 
πληροφοριακά συστήματα σχεδια- 
σμού, προγραμματισμού, στατιστικής 
ανάλυσης και συμπερασματολογίας, 
ανάλυσης πληροφοριών, αξιολόγησης, 
ελέγχου και λήψης αποφάσεων, όπως:

Ο Πληροφοριακά Συστήματα Δ/σης 
(Μ I S)

Ο Συστήματα Υποστήριξης Αποφά
σεων (D  S S)

Ο Νοήμονα Συστήματα (Ε S)
Ο Πληροφοριακά συστήματα υπο

στήριξης ανάλυσης εγκλημάτων 
(CASS)

Ο Πληροφοριακά συστήματα έρευ
νας και Δ/σης (IMIS)

Ο Πληροφοριακά συστήματα Δ/σης 
στόλου οχημάτων (FMIS)

Ο Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συ
στήματα (G I S / GPS)

Τέτοια εργαλεία, μοντέλα, βάσεις 
δεδομένων μπορεί να είναι και 

Το Εθνικό Σύστημα Εγκληματολογι
κών Πληροφοριών για ανάλυση ε
γκληματολογικών πληροφοριών σε 
στρατηγικό, τακτικό και αποδεικτικό 
επίπεδο.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Ση
μείων Επαφής: Δ.Δ.Α.Σ. (Interlope, 
Europol, Sirene, SEKI). Επίσης το 
Eurodac, το Eurojust, το Ν A C / C Ν 
A C (Euro), το E N F S I .

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας Σκη
νής Εγκλήματος με τα σύγχρονα προ
γράμματα εικονικής πραγματικότητας 
για την αναπαράσταση εγκλημάτων.

11. Απόκτηση σύγχρονου επιχειρη
σιακού κέντρου στο Αρχηγείο Ελληνι
κής Αστυνομίας με εξοπλισμό και 
προγράμματα υποστήριξης αποφάσε
ων και με ολοκληρωμένα Γεωγραφικά 
Πληροφοριακά Συστήματα αλλά και 
συστήματα τηλεδιάσκεψης ώστε η Η
γεσία να έχει εικόνα, δεδομένα και συ
νομιλία για την σωστή λήψη αποφάσε
ων και για τον πιο αποτελεσματικό συ
ντονισμό και χειρισμό κρίσεων. Ένα 
παρόμοιο μικρο-κέντρο μπορεί να εί
ναι και κινητό.

12. Στους ήδη υπάρχοντες διαχειρι
στές χρηματικού και υλικού να προ
στεθούν και οι εξής διαχειριστές:

13 Διαχειριστής κρίσεων και Δια
πραγματευτής

13 Διαχειριστής τεχνολογίας 
[3 Διαχειριστής πληροφοριών 
13 Διαχειριστής γνώσης 
[3 Διαχειριστής Εικόνας και Εκπρό

σωπος Τύπου
Σε όλες τις Αστυνομικές Δ/νσεις της 

χώρας και σε μεγάλους Αστυνομικούς 
σχηματισμούς ει δυνατόν να εκπαιδευ
τούν και ορισθούν κατάλληλοι Αξ/κοί 
με τις παραπάνω ιδιότητες. Έτσι ώστε 
κάθε αστυνομική μονάδα να μετατρα
πεί σε μανθάνουσα οργάνωση (Lear
ning Organization) όπου η γνώση με- 
τουσιώνεται σε πράξη και διαχέεται σε 
όλα τα μέλη της Υπηρεσίας ως γνω
στικό απόθεμα και νοητικό κεφάλαιο 
με κοινά γνωστικά μοντέλα.
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13. Επίσης επειδή τα θεμέλια του 
διεπιστημονικού χαρακτήρα της Ορ- 
γανωσιακής συμπεριφοράς είναι η Ψυ
χολογία, η Κοινωνιολογία, η Ανθρω
πολογία και η Επικοινωνία ως αυτοτε
λές πεδίο, γι' αυτό η Αστυνομία μέσα 
στο πολυπολιτισμικό πλέον εθνικό αλ
λά και ευρωπαϊκό περιβάλλον θα πρέ
πει να προσλάβει και αναπτύξει οργα- 
νωσιακούς ψυχολόγους, κοινωνιολό
γους, ανθρωπολόγους και επικοινωνη- 
τές (ει δυνατόν Αξιωματικοί Γενικών 
Καθηκόντων) και να τους εντάξει αρ
χικά στις πολυπληθείς Αστυνομικές Υ
πηρεσίες (Άμεση Δράση, Δ/νση Αστυ
νομικών Επιχειρήσεων κ.λ.π.) και εν 
συνεχεία σε μικρότερες Αστυνομικές 
Υπηρεσίες.

14. Η αναγωγή της Οργανωσιακής 
Επικοινωνίας σε πρώτιστο μέλημα και 
πρώτη προτεραιότητα κάθε Αστυνομι
κού Δ/ντή με την βοήθεια μοντέλων 
και θεωριών όπως είναι:

•  Η μη λεκτική επικοινωνία (γλώσ
σα προσώπου και σώματος)

•  Συναλλακτική ανάλυση
•  Τεταρτημόρια θεωρία
•  Συναισθηματική νοημοσύνη
•  Νευρογλωσσικός προγραμματι

σμός κ.λ.π. στοιχεία τα οποία βοηθούν 
στην αποκωδικοποίηση της αλήθειας 
που διαρρέει μέσα από την όλη εικόνα 
του ατόμου, διότι ομιλούμε με τα φω
νητικά μας όργανα αλλά κουβεντιά
ζουμε με όλο μας το σώμα ή όπως λε- 
ει ο Emerson, “οι σκέψεις σου φωνά
ζουν τόσο δυνατά, που δεν ακούω ε
κείνο που μου λες” .

Τέτοιες γνώσεις βοηθούν στην απο
τελεσματική επικοινωνία με το κοινό, 
στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, α
νάκριση κ.λ.π.

15. Διαμόρφωση Επικοινωνιακής 
Στρατηγικής με επικοινωνιακό σχεδία
σμά σε μάκρο, μέσο και μίκρο επίπεδο 
και με μάκρο, μέσο και μίκρο δρώντες, 
η οποία θα στηριχθεί σε τρεις έρευνες:

§€ έρευνα γνώμης των αστυνομικών 
για το βαθμό αυτοεκτίμησης που είναι 
συνισταμένη των βαθμών αυτοπεποί
θησης και αυτοσεβασμού

§€ έρευνα γνώμης των συνεργαζομέ- 
νων με την Αστυνομία φορέων

και τέλος, ερεύνα γνώμης του 
κοινού.

Τα αποτελέσματα αυτών των ερευ
νών θα οδηγήσουν στην χάραξη μίας 
στρατηγικής με συγκεκριμένα μέτρα,

ώστε μετά από ένα ή δύο χρόνια να 
διεξαχθούν νέες έρευνες και να γίνει 
συγκριτική αξιολόγηση των νέων απο
τελεσμάτων με τα παλαιά.

16. Η μέτρηση συναισθηματικής 
νοημοσύνης (E .Q .) , και όχι μόνον της 
διανοητικής νοημοσύνης ( I .Q .) ,  ως 
κρίσιμου παράγοντα για τη διάγνωση

συναισθηματικής ωριμότητας, για την 
πρόσληψη ή ένταξη προσωπικού στο 
Σώμα και σε Ειδικές Αστυνομικές Υ
πηρεσίες όπου απαιτούνται ειδικές δε
ξιότητες και ικανότητες. Η θεσμοθέτη
ση Κέντρου Αξιολόγησης Προσωπι
κού είναι επιβεβλημένη.

17. Επίσης στο πλαίσιο των μηχανι
σμών καθιέρωσης αλλά και ενίσχυσης 
Αστυνομικής παιδείας καλλιέργειας 
και ηθικού θα πρέπει να αναληφθούν 
πρωτοβουλίες όπως:

Καθιέρωση ημέρας μνήμης πεσό- 
ντων Αστυνομικών 

*■ Προκήρυξη σχετικών βραβείων 
tjr Ονοματοδοσία Αστυνομικών 

Τμημάτων, αιθουσών, οδών κ.λπ. προς 
τιμή των πεσόντων συναδέλφων,

'*■ Ίδρυση και λειτουργία Αστυνομι
κού Μουσείου, Λέσχης και Βιβλιοθή
κης με βάσεις δεδομένων νομοθεσίας 
και κανονισμών του Σώματος αλλά

και συνδεδεμένης με Internet, Εθνικό 
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας 
κ.λ.π..

*■ Ίδρυση επιστημονικών Εταιριών 
για την προαγωγή του επαγγελματι
σμού στην Αστυνομία.(δημιουργία ε
παγγελματικής θεωρίας και βιβλιογρα
φίας, έρευνας, κώδικα ηθικής και δεο

ντολογικής συμπεριφοράς, πνεύματος 
αυτοβελτίωσης κ.λ.π..)

Υποβολή του Αστυνομικού πλη
θυσμού σε Ιατρικό και Αθλητικό τεστ 
ανά έτος ή διετία το οποίο εκτός των 
άλλων θα λειτουργήσει και ως φαινό
μενο Hawthorne (Hawthorne Effect).

*■ Οργάνωση και αξιοποίηση των α- 
πόστρατων Αστυνομικών σε προγράμ
ματα εθελοντισμού.

Τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν 
στην εδραίωση πολιτισμικών προτύ
πων, δημιουργούν πνεύμα ομάδος και 
συνείδηση αμοιβαίας ταυτότητας και 
δίνουν νόημα και περιεχόμενο στην 
ζωή του Αστυνομικού.

18. Η διάπλαση του Αστυνομικού 
Ηγήτορα και του αποτελεσματικού Α
στυνομικού του 21ου αιώνα πρέπει να 
αποτελέσει αντικείμενο ειδικής επι
στημονικής ημερίδας, έρευνας και με
λέτης ώστε με βάση την επιθυμητή
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μορφή / πρότυπο να διαμορφώσουμε 
και το ανάλογο εκπαιδευτικό σύστημα 
και οργανωσιακή παιδεία που όλα θα 
είναι ενταγμένα μέσα σε μια Στρατη
γική Αρχιτεκτονική και Σχεδίασμά με 
τις εξής ενδεικτικά συνιστώσες.

Διαμόρφωση Εθνικής Αστυνο
μικής Στρατηγικής, Οράματος και Α
ποστολής.

Δημιουργία Αστυνομικού Δόγ
ματος για την πάταξη του οργανωμέ
νου εγκλήματος και της τρομοκρατί
ας.

%  Χάραξη αντεγκληματικής Στρα
τηγικής και Πολιτικής με την υιοθέτη
ση νέων μοντέλων αστυνόμευσης.

Εκπόνηση λευκής βίβλου για 
την Ελληνική Αστυνομία και εκπόνη
ση της “Ατζέντα 21” και “Ατζέντα 
2004”.

Ίδρυση:
- Έδρας Αστυνομικών Σπουδών

στις Νομικές Σχολές
- Ινστιτούτου Αντεγκληματικής Πο

λιτικής
- Εκπαιδευτικού Αθλητικού Κέντρου 

Αστυνομικής Τακτικής στο πλαίσιο α
ναβάθμισης της Αστυνομικής Ακαδη
μίας (με σκοπευτήριο, γυμναστήριο, 
κολυμβητήριο, εξομοιωτές, πίστα οδή
γησης, πεδίο πρακτικής σκοποβολής, 
περιοχή υπαίθριας, βιωματικής και νυ
κτερινής εκπαίδευσης κ.λ.π.).

Τέλος θα πρέπει να συνειδητοποιή
σουμε ότι η εκπαίδευση δεν είναι ού
τε είδος πολυτελείας, ούτε κόστος 
για την Ελληνική Αστυνομία, αλλά 
ούτε και επένδυση μόνο για την Α
στυνομία. Θα πρέπει όλοι να καταλά
βουμε ότι είναι συνεπένδυση τόσο 
του Σώματος της Ελληνικής Αστυ
νομίας όσο και του ίδιου του Αστυ
νομικού, ο οποίος θα πρέπει να αντι- 
ληφθεί και ο ίδιος τόσο την αξία της

εκπαίδευσης, η οποία δεν σταματά 
ποτέ ( δια βίου εκπαίδευση) όσο και 
την αξία τής συνεχούς αυτοβελτίωσης 
με πυροδότηση των ενδιαφερόντων 
για συνεχή αναζήτηση πηγών γνώσης 
και πληροφοριών. Τότε μόνο θα δη
μιουργήσουμε πραγματική και συνε
χή μάθηση εάν αλλάξουμε τον τρόπο 
με τον οποίο σκεπτόμαστε και είναι 
ο τρόπος που προσδιορίζεται από τις 
κυρίαρχες υποθέσεις, αξίες και στά
σεις που έχουμε για την εκπαίδευση.

Αξίζει να αναφερθεί εδώ η παρακά
τω σκέψη ενός μεγάλου Έλληνα στο
χαστή, του Ε. Παπανούτσου σχετικά 
με τη μάθηση:

"Εμαθα στη γενικότητα, που σημαί
νει ότι προσπάθησα και πέτυχα να 
προσαρμοστώ στους όρους του φυσι
κού και του ιστορικού κόσμου τόσο κα
λά, ώστε τον έκανα να προσαρμοστεί 
εκείνος στις προσπάθειές μου! ”

ΤΕΣΤ 3
Μάθε το προφίλ του στύλ ηγεσίας που ακολουθείς

Σύμφωνα με την θεωρία της 
ενδεχομενικής προσέγγισης 
σχετικά με την ηγεσία, δεν 
υπάρχει ένας μοναδικός άρι- 
στος τρόπος επηρεασμού 

της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Το 
μεγαλύτερο μέρος της έρευνας πάνω 
στις ηγετικές ικανότητες υποδεικνύει 
ότι η ηγετική συμπεριφορά είναι 
συνδυασμός των προσανατολισμών 
έργου και ανθρωπίνων σχέσεων. Η 
συμπεριφορά έργου είναι η έκταση 
στην οποία ο ηγέτης παρέχει καθοδή
γηση. Το να λες στους άλλους τι να κά
νουν και / ή να θέτεις γι’ αυτούς στό
χους και να καθορίζεις τους ρόλους 
τους είναι ενδεικτικό ενός προσανατο
λισμού στο έργο. Η παροχή υποστήρι
ξης, το να είσαι ανοικτός και καλός 
στην επικοινωνία και ενεργό ακρόαση 
είναι μερικές από τις συμπεριφορές 
του ηγέτη που έχει προσανατολισμό 
στις ανθρώπινες σχέσεις.

Ένας τύπος ηγεσίας είναι επομένως, 
συνδυασμός των συμπεριφορών έργου 
και ανθρωπίνων σχέσεων. Η παρακάτω 
άσκηση είναι σχεδιασμένη για να σου 
προσφέρει ένα περίγραμμα του τύ- 
που/στύλ των ηγετικών σου ικανοτήτων. 

Υπέθεσε ότι εμπλέκεσαι σε κάθε μί

α από τις ακόλουθες (12) καταστάσεις. 
Διάβασε το αντικείμενο της κάθε κα
τάστασης και μετά κύκλωσε το γράμ
μα εκείνης της εναλλακτικής από τις 
(4) δηλ. α ή β ή γ ή δ που θα περιέγρα
φε καταλληλότερα τη συμπεριφορά 
σου στις περιπτώσεις που παρουσιάζο
νται.

Κατάσταση 1. Οι εργαζόμενοι στο 
δικό σου πρόγραμμα εμφανίζονται να 
έχουν σοβαρά προβλήματα στην επί
τευξη της εργασίας. Η απόδοσή τους 
έχει παρουσιάσει ταχεία μείωση. Δεν 
έχουν ανταποκριθεί στις δικές σου 
προσπάθειες να είσαι φιλικός ή στις 
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος σου για τη 
δική τους ευημερία : 

α. Δημιούργησε εκ νέου την ανάγκη 
για τήρηση των διαδικασιών του προ
γράμματος και την ικανοποίηση των 
προσδοκιών για επίτευξη του έργου.

β. Βεβαιώσου ότι τα μέλη του προ
σωπικού γνωρίζουν ότι είσαι διαθέσιμος 
για συζήτηση, αλλά μην τους πιέζεις.

γ. Μίλα με τους υπαλλήλους και μετά 
θέσε στόχους απόδοσης, 

δ. Περίμενε να δεις τι θα συμβεί.

Κατάσταση 2. Κατά τη διάρκεια

των τελευταίων μηνών, η ποιότητα της 
εργασίας που επιτελείται από τα μέλη 
του προσωπικού αυξάνεται. Η τήρηση 
αρχείου είναι ακριβής και έγκαιρη. Έ
χεις εξασφαλίσει ότι όλα τα μέλη του 
προσωπικού έχουν συνειδητοποιήσει 
τις δικές σου προσδοκίες επίδοσης : 

α. Παρέμεινε αμέτοχος, 
β. Συνέχισε να δίνεις έμφαση στη 

σημασία της ολοκλήρωσης των εργα
σιών εντός των προθεσμιών.

γ. Να είσαι ενθαρρυντικός και να πα
ρέχεις ξεκάθαρη επαναπληροφόρηση. 
Συνέχισε να εξασφαλίζεις ότι τα μέλη 
του προσωπικού έχουν συνειδητοποιή
σει τις δικές σου προσδοκίες επίδοσης.

δ. Κάνε κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να επιτρέψεις στα μέλη του προ
σωπικού να νιώθουν σημαντικά και ε
μπλεκόμενα στη διαδικασία λήψης α
ποφάσεων.

Κατάσταση 3. Η απόδοση και οι 
διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ του 
προσωπικού σου είναι καλές. Τους έ
χεις φυσιολογικά αφήσει μόνους τους. 
Εντούτοις, μια νέα κατάσταση έχει α
ναπτυχθεί και φαίνεται ότι τα μέλη του 
προσωπικού δεν είναι ικανά να λύσουν 
το πρόβλημα μόνα τους :
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α. Συγκέντρωσε την ομάδα καν 
εργαστείτε μαζί για την επίλυση 
του προβλήματος.

β. Συνέχισε να τους αφήνεις μόνους 
τους για να το λύσουν.

γ. Δράσε γρήγορα και σταθερά για να α
ναγνωρίσεις το πρόβλημα και να εδραιώ
σεις διαδικασίες για τη διόρθωσή ταυ.

δ. Ενθάρρυνε το προσωπικό να δου
λέψει πάνω στο πρόβλημα, γνωρίζο
ντας τους ότι είσαι πάντα διαθέσιμος 
και ανοικτός για συζήτηση αν σε 
χρειαστούν.

Κατάσταση 4. Έχεις υπό σκέψη μί
α σημαντική αλλαγή του προγράμμα
τος σου. Το προσωπικό σου έχει καλό 
ιστορικό επιτευγμάτων και ισχυρή α
φοσίωση στην τελειότητα. Είναι υπο- 
στηρικτές της ανάγκης για αλλαγή και 
έχουν συμμετάσχει στον σχεδίασμά : 

α. Συνέχισε να αναμειγνύεις το προ
σωπικό στο σχεδίασμά, αλλά εσύ διευ
θύνεις την αλλαγή.

β. Ανακοίνωσε τις αλλαγές και μετά 
εφάρμοσέ τες με στενή επίβλεψη.

γ. Επέτρεψε στην ομάδα να αναμει
γνύεται στην ανάπτυξη της αλλαγής, 
αλλά μην σπρώξεις τη διαδικασία.

δ. Άσε το προσωπικό να διαχειρι
στεί τη διαδικασία αλλαγής.

Κατάσταση 5. Έχεις συνειδητοποι
ήσει ότι η απόδοση του προσωπικού 
συνεχώς μειώνεται κατά τη διάρκεια 
των τελευταίων μηνών Χρειάζονται 
συνεχή υπενθύμιση για να επιτελέ- 
σουν μια εργασία έγκαιρα και μοιά
ζουν να είναι αδιάφοροι για την ικανο
ποίηση των αντικειμενικών σκοπών. 
Στο παρελθόν, ο επαναπροσδιορισμός 
των διαδικασιών και των προσδοκιών 
από τους ρόλους έχει βοηθήσει: 

α. Επέτρεψε στο προσωπικό σου να 
θέσει μόνο του τις κατευθύνσεις του.

β. Πάρε προτάσεις από το προσωπι
κό, αλλά κανόνισε να ικανοποιούνται 
οι αντικειμενικοί σκοποί.

γ. Επαναπροσδιόρισε τους στόχους 
και τις προσδοκίες και επίβλεψε προ
σεκτικά.

δ. Επέτρεψε στο προσωπικό να ανα- 
μειχθεί στη στοχοθεσία, αλλά μην 
τους πιέσεις.

Κατάσταση 6. Έχεις μόλις διορι
στεί διευθυντής ενός προγράμματος το 
οποίο έχει λειτουργήσει ομαλά κάτω 
από την προηγούμενη διεύθυνση. Αυ
τή είχε .την φήμη αυστηρής διεύθυν

σης. Θέλεις να διατηρήσεις την ποιό
τητα του προγράμματος και της παρο
χής των υπηρεσιών, αλλά θα ήθελες να 
αρχίσεις να εξανθρωπίζεις το περιβάλ- 
λον/κλίμα:

α. Μην κάνεις τίποτα προς στο παρόν, 
β. Συνέχισε με το πρότυπο διοίκησης 

που τέθηκε από την προηγούμενη διοί
κηση, παρακολουθώντας το προσωπικό 
και δίνοντας έμφαση στη σημασία του 
έργου που επιτυγχάνεται.

γ. Βάλε το προσωπικό να συμμετά- 
σχει στη λήψη αποφάσεων και στο 
προγραμματισμό, αλλά συνέχισε να 
φροντίζεις να εκπληρώνονται οι αντι
κειμενικοί σκοποί και να διατηρείται η 
ποιότητα.

δ. Πλησίασε τα μέλη του προσωπι
κού και άστα να νιώσουν σημαντικά 
και συμμετέχοντα.

Κατάσταση 7. Σκέφτεσαι να επε
κτείνεις τις αρμοδιότητες την μονάδας 
σου. Τα μέλη του προσωπικού σου έ
χουν κάνει προτάσεις για την προτεινό- 
μενη αλλαγή και έχουν ενθουσιασμό. 
Λειτουργούν αποτελεσματικά σε κα
θημερινή βάση και έχουν δείξει ότι εί
ναι πρόθυμοι να αναλάβουν ευθύνη: 

α. Σκιαγράφησε τις αλλαγές και πα- 
ρακολούθα προσεκτικά.

β. Επιδίωξε ομοφωνία με το προσω
πικό πάνω στις προτεινόμενες αλλαγές 
και επέτρεψε στα μέλη του να οργανώ
σουν την εφαρμογή.

γ. Να επιζητάς εισροές/συνεισφορές 
από το προσωπικό πάνω στις προτει- 
νόμενες αλλαγές, αλλά διατήρησε τον 
έλεγχο της εφαρμογής.

δ. Άσε το προσωπικό να χειριστεί 
το όλο θέμα.

Κατάσταση 8. Τα μέλη του προσω
πικού εργάζονται σωστά. Οι διαπροσω
πικές σχέσεις και το ηθικό είναι καλά. 
Η ποιότητα της παροχής υπηρεσιών εί
ναι άριστη. Κάπου όμως δε νιώθεις ά
νετα με την εμφανή έλλειψη καθοδήγη
σης από μέρους σου της ομάδας : 

α. .Πρόσεξε να μη βλάψεις τη σχέση 
σου με το προσωπικό με το να παραγί- 
νεις καθοδηγητικός.

β. Κάνε βήματα ώστε να εξασφαλί
σεις ότι τα μέλη του προσωπικού ερ
γάζονται με σωστό τρόπο.

γ. Άσε το προσωπικό μόνο του να 
εργάζεται όπως έκανε, 

δ. Συζήτησε την κατάσταση με το

προσωπικό, και μετά ξεκίνα τις απα
ραίτητες αλλαγές.

Κατάσταση 9. Σου έχει ανατεθεί να 
αντικαταστήσεις τον επικεφαλής μιας 
ομάδας εργασίας που έχει καθυστερή
σει πολύ την υποβολή προτάσεων για 
τις απαιτήσεις της πιστοποίησης. Η ο
μάδα δεν είναι βέβαιη για το στόχο 
της. Η σύγκληση συσκέψεων ήταν 
φτωχή. Συχνά οι συναντήσεις έχουν 
περισσότερο κοινωνικό προσανατολι
σμό παρά εργασιακό. Ενδεχομένως, τα 
μέλη της ομάδας εργασίας έχουν τη 
γνώση και την εμπειρία για να ολο
κληρώσουν το έργο : 

α. Άσε τα μέλη της ομάδας να επιλύ
σουν τα προβλήματά τους.

β. Να επιδιώκεις τις απόψεις/προτά- 
σεις του προσωπικού, αλλά να φροντί
ζεις να ικανοποιούνται και οι αντικει
μενικοί σκοποί.

γ. Επαναπροσδιόρισε και ξεκαθάρισε 
τους στόχους, τα έργα, και τις προσδο
κίες, και προσεκτικά επέβλεψε τη πρό
οδο προς την ολοκλήρωση του έργου.

δ. Επέτρεψε την ομαδική ανάμιξη 
στη θέση στόχων, αλλά μην πιέζεις.

Κατάσταση 10. Οι υπάλληλοι σου 
είναι συνήθως ικανοί να αναλάβουν 
ευθύνη. Παρά ταύτα, δεν αντιδρούν 
καλά στον πρόσφατό σου επαναπροσ
διορισμό, των προτύπων απόδοσης : 

α. Επέβλεψε προσεκτικά για να επιβε
βαιώσεις ότι ικανοποιούνται τα πρότυπα.

β. Να επιζητάς από το προσωπικό τη 
συνεισφορά στα πρότυπα απόδοσης. 
Ενσωμάτωσε τις προτάσεις τους και ε- 
πιμελήσου την πρόοδό τους προς την 
ικανοποίηση των προτύπων.

γ. Επέτρεψε στο προσωπικό να ε- 
μπλακεί στον επαναπροσδιορισμό των 
προτύπων απόδοσης, αλλά μην πιέζεις.

δ. Απέφυγε τη σύγκρουση. Μην α
σκείς πίεση και δες τι θα γίνει.

Κατάσταση 11. Έχεις προαχθεί στη 
θέση του διευθυντή. Ο προηγούμενος 
διευθυντής φαινόταν να μην αναμει
γνύεται στα ζητήματα του προσωπικού. 
Τα μέλη του προσωπικού έχουν επαρ- 
κώς χειριστεί τις εργασίες και τις ευθύ
νες τους. Το ηθικό τους είναι υψηλό : 

α. Γίνε ενεργητικός στην καθοδήγη
ση του προσωπικού απέναντι στην ερ
γασία με τρόπο εμφανώς καθορισμένο, 

β. Ζήτα την συμμετοχή του προσω-
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πικού σου στη λήψη αποφάσεων Kat 
σταθερά να ενισχύεις τις καλές συνει
σφορές.

γ. Συζητά την απόδοση του παρελ
θόντος με το προσωπικό σου και εξέ
τασε την ανάγκη για νέες διαδικασίες.

δ. Συνέχισε να αφήνεις το προσωπικό 
να λειτουργεί μόνο του.

Κατάσταση 12. Έχεις πρόσφατα

συνειδητοποιήσει κάποιες εσωτερικές 
δυσκολίες ανάμεσα στα μέλη του προ
σωπικού σου. Το προηγούμενο έτος εί
χαν καλή συνεργασία. Το προσωπικό 
έχει άριστο ιστορικό επιτευγμάτων και 
έχουν με συνέπεια ικανοποιήσει τους 
στόχους. Τα μέλη είναι προσοντούχα 
για τους ρόλους των καθηκόντων τους: 

α. Επέτρεψε στα μέλη του προσωπικού 
σου να αντιμετωπίσουν το νέο πρόβλημα

μονοί τους.
β. Πες στο προσωπικό πως προτεί

νεις να αντιμετωπιστεί η κατάσταση 
και συζήτα την αναγκαιότητα αυτών 
των διαδικασιών.

γ. Να είσαι διαθέσιμος για συζήτηση, 
αλλά μην διακινδυνεύεις τη σχέση σου με 
το προσωπικό επιβάλλοντας το ζήτημα.

δ. Δράσε γρήγορα και σταθερά για να 
καταστείλεις το πρόβλημα στην αρχή.

Ο Δ Η ΓΙΕΣ
1. Κύκλωσε το γράμμα που επιλέγεις για κάθε κατάσταση 

και στα δύο παρακάτω διαγράμματα που τιτλοφορούνται 
“Προσαρμοστικότητα” και “Αποτελεσματικότητα”. Για παρά
δειγμα, αν επέλεξες την εναλλακτική (γ) για την κατάσταση 
(1), κύκλωσε το (γ) στην σειρά (1) του διαγράμματος προσαρ
μοστικότητας και το ίδιο γράμμα (γ) στην σειρά (1) του δια
γράμματος αποτελεσματικότητας.

2. Πρόσθεσε το συνολικό αριθμό γραμμάτων που κύκλω
σες σε κάθε στήλη του διαγράμματος προσαρμοστικότητας 
και εισήγαγε αυτά τα σύνολα στα τετραγωνάκια με τους τί
τλους ΣΙ, Σ2, Σ3, και Σ4.

Διάγραμμα Προσαρμοστικότητας

α
/α

 
κ

α
τ

ά
σ

τ
α

σ
η

ς

ΣΙ Σ2 Σ3 Σ4

1 a Υ β δ
2 β γ δ a
3 Υ a δ β
4 β a γ δ
5 Υ β δ a
6 β γ δ a
7 a γ β δ
8 β δ a Υ
9 Υ β δ a
10 a β γ δ
11 a γ β δ

12 δ Υ a

Γ Τ  
□  □

1
□

Η

□
ΣΙ Σ2 Σ3 Σ4

3. Πρόσθεσε το συνολικό αριθμό των γραμμάτων που κύ
κλωσες σε κάθε στήλη του διαγράμματος αποτελεσματικότη
τας και εισήγαγε αυτά τα σύνολα στα τετραγωνάκια κάτω α
πό κάθε στήλη.

4. Πολλαπλασίασε κάθε αριθμό μέσα στα τετραγωνάκια 
με τον αριθμό ακριβώς από κάτω του (βεβαιώσου να συμπε- 
ριλάβεις το πρόσημο (+) ή (-) όπως πρέπει). Τοποθέτησε την 
απάντηση στο επόμενο τετραγωνάκι κάτω από αυτό.

5. Πρόσθεσε τους τέσσερις αριθμούς και εισήγαγε το σύ
νολο στο τετραγωνάκι με τίτλο “Σύνολο”. Ξανά βεβαιώσου 
να συμπεριλάβεις το πρόσημο (+) ή (-).

Διάγραμμα Αποτελεσματικότητας

α
/α

 
κ

α
τ

ά
σ

τ
α

σ
η

ς

-2 -1 +1 +2

1 δ β Υ a
2 a β δ Υ

3 Υ β a δ

4 β a γ δ

5 a δ β γ

6 a δ β Υ

7 a Υ δ β

8 β δ a Υ

9 a δ β Υ

10 a δ γ β

11 a γ δ β

12 δ β γ a

1 *' 

□  □
1

□
' <

□
X
-2

X
-1

X
+1

X
+2

ιι

□  □  □  □ -
+ ή - Σύνολο
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ΤΕΣΤ 4
Στυλ επίλυσης Συγκρούσεων Διαφορών- Διενέξεων

Ακολουθούν 15 ζεύγη προτάσεων που δηλώνουν τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι άνθρωποι σε περιπτώσεις 
διενέξεων - συγκρούσεων.

Κάνε κατανομή της βαθμολογίας των (3) μονάδων ανάμεσα στις δύο εναλλακτικές προτάσεις κάθε ζεύγους ανάλογα 
με την δική σου εκτίμηση χρησιμοποιώντας τους εξής συνδυασμούς: 

π.χ. Ερώτηση Α πρόταση α & β
βαθμολογία
α = 3 α = 0 α = 2 a = 1

ή ή ,η
β = 0 β = 3 β = 1

ο° Έχω την τάση να
παραιτούμαι από κάτι για να 
πετύχω κάτι άλλο.

β Είμαι συνήθωβ αρκετά
σταθερόβ στην επιδίωξη των 
στόχων μου.

Ο  Υ Συνήθως προσπαθώ να
καλμάρω τα συναισθήματα 
των άλλων για να 
διατηρήσουμε την σχέση μας.

δ Προσπαθώ να βγάζω όλα τα 
προβλήματά μα$ αμέσου 
στην επιφάνεια.

€ »  ε Συνήθωε προσπαθώ να έχω 
την βοήθεια των άλλων για 
να βρω μία λύση.

(ΓΓ Προσπαθώ να αποφεύγω να 
παίρνω θέση, η οποία 

πιθανόν να δημιουργήσει 
διαμάχη.

ζ Προσπαθώ να κάνω ότι είναι 
δυνατόν να αποφεύγω 
■εντάσεις.

Π Μερικές φορές παραιτούμαι 
από ns επιθυμίες μου για ns 
επιθυμίες του άλλου.

να έχει τις δικές του επιθυμίες 
εάν και auras επιτρέπει να 
έχω μερικές δικές μου.

Ο  ΐζ Συνήθως πιέζω για να
περάσουν οι απόψεις μου.

ιη Μερικές φορές παραιτούμαι 
από τις επιθυμίες μου για τις 
επιθυμίες του άλλου.

·θ Έχω την τάση να
παραιτούμαι από κάτι για να 
πετύχω κάη άλλο.

Κ Προσπαθώ να βγάζω όλα τα 
προβλήματα μας αμέσου 
στην επιφάνεια.

Ο  κα Προσπαθώ να κάνω ότι είναι 
δυνατόν να αποφεύγω 
εντάσεις.

κβ Συνήθως επιτρέπω στον άλλο 
να έχει τις δικές του επιθυμίεε 
εάν και αυτός επιτρέπει να 
έχω μερικές δικές μου.

Ο  ΚΥ Συνήθως προσπαθώ να

καλμάρω τα συναισθήματα 
των άλλων για να 
διατηρήσουμε την σχέση μας. 

κδ Είμαι συνήθως αρκετά
σταθερός στην επιδίωξη των 

_  στόχων μου.
H P  κε Προσπαθώ να αποφεύγω να 

παίρνω θέση, η οποία 
πιθανόν να προκαλέσει 
διαμάχη.

κστ Συνήθως πιέζω για να 
περάσουν οι απόψεις μου.

θ  κζ Συνήθως προσπαθώ να έχω 
την βοήθεια των άλλων για 
να βρω μια λύση, 

κη Μερικές φορές παραιτούμαι 
από τις επιθυμίες μου για τις 
επιθυμίες του άλλου.

Ο  κθ Προσπαθώ να βγάζω όλα τα 
προβλήματά μας στην 
επιφάνεια.

λ Προσπαθώ να κάνω ότι είναι 
δυνατόν να αποφεύγω 
εντάσεις.

Τώρα ταξινόμησε την βαθμολογία κάθε πρότασης στις παρακάτω 
(5) στήλες και βρες το άθροισμα κάθε στήλης.

θ Συνήθως πιέζω για να 
περάσουν οι απόψεις μου.

I Συνήθως επιτρέπω στον άλλο 
να έχει τις δικές του επιθυμίες 
εάν και auras επιτρέπει να 
έχω μερικές δικές μου.

Θ  ια Είμαι συνήθως αρκετά
σταθερός στην επιδίωξη των 
στόχων μου.

ιβ Συνήθως προσπαθώ να έχω 
την βοήθεια των άλλων για 

,, να βρω μία λύση. 
y jP  ΐγ Έχω την τάση να

παραιτούμαι από κάτι για να 
πετύχω κάτι άλλο.

ιδ Προσπαθώ να αποφεύγω να 
παίρνω θέση, η οποία 
πιθανόν να προκαλέσει 
διαμάχη.

ιε Συνήθως προσπαθώ να 
καλμάρω τα συναισθήματα 
των άλλων για να 
διατηρήσουμε την σχέση μας.

ΙΟΤ Συνήθως επιτρέπω στον άλλο

I I I I I I I V V

α = β = Ί = δ = στ =

ι = θ = η = ε = ζ=

*Ί = ια = ιε = Ιβ = ιδ =

ιστ = Ιζ = ιη = κ = κα =

ιθ = κδ = κγ = κζ = κε =

κβ = κστ = κη = κθ = λ=

·· ·· ·· ·· ··

Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο

Η στήλη με το υψηλότερο σκορ αντιπροσωπεύει το προσωπικό σου στυλ. 
Σημείωση: Οι απαντήσεις των τεστ 3 και 4 στο επόμενο τεύχος.
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Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ  Τ Ε Σ Τ  1 ΚΑΙ  2 Π Ρ Ο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Υ  Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ
ΤΕΣΤ 1

Πόσο δ η μ ιο υ ρ γ ικ ό ς  ε ίσ α ι;

ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για να υπολογίσεις το βαθμό σου, κύκλωσε την τιμή που αντιστοιχεί στην απάντησή σου για κάθε ερώτηση, όπως 
υποδεικνύεται παρακάτω, και μετά πρόσθεσε όλες τις τιμές.

Συμφωνώ
απόλυτα

A
Συμφωνώ

Β

Κάτι
ενδιάμεσο ή 

δεν ξέρω 
Γ

Διαφωνώ
Δ

Διαφωνώ
απόλυτα

Ε

-2 _ + +2______
-2 _ + +2______

_ + +2______
+ - -2

Ί _ +1 +2
+2 + - -2______
+2 + - -2______

_ + +2______
+2 + - -2

ι— +2 + - -2______
Γ------------------ +2 + - -2______
Τ ------------------- +2 + ( - *2
τ, IT - + +2
4 ------------------ ϊτ - + +2
? ------------------ ν λ + - -2

_2 - + +2
12 _ + +2
+2 +1 ________ d -2______
-2 + +2______
+2 - -2
-2 _ + +2
-2 _ + +2
-2 _ + +2______

+ -2______
_ 2 _ + +2______

- + ________±2______
12 _ + +2

Λ------------------- _ + +2
9*------------------- +2 + - -2______
0 +2 + - -2______
γ _ + +2
y 12 _ + +2

+ - -2______
4 +2 + - ________ ιΖ______

- + +2
-j- 12 _ + +2
7 ------------------- + - -2______
ό +2 + __^ -2
9 +2 + - -2______

Lη +2 + - -2______
, Τ ------------------ _ + +2______
ι 2 ~ 12 - + +2
/ X ------------------ IT - + +2
/ X 12 _ + +2

12 _ + +2
Ά + - -2

η +2 + - -2______
ο +2 + - -2______

LJ 12 _ + +2______
— ------------------ +2 + - *2

ΣΥΝΟΛΟ

I I V Ϊ.ΥΜ

Πολύ δημιουργικός : Πάνω από το μέσο όρο :
80 έως 100 60 έως 79

Μέσος όρος: 
40 έως 59

Κάτω από το μέσο όρο : 
20 έως 39

Μη δημιουργικός: 
-100 έως 19

r ------------------- ΤΕΣΤ 2

L ________ Στυλ  Δ ιο ίκ η σ η ς

- Εάν το υψηλότερο σκορ σου 
βρίσκεται στην στήλη (I) τότε ασκείς 
μετασχηματιστική διοίκηση / ηγεσία, 
δηλαδή είσαι Διοικητής, ηγέτης, 
μεταρρυθμιστής.

- Εάν το υψηλότερο σκορ βρίσκεται 
στην στήλη ( I I )  τότε ασκείς 
διαπραγματευτική διοίκηση, δηλαδή 
είσαι Διοικητής, διαχειριστής.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Φ Reengineering The Corporation, Μ. Hammer, 

J  Champy (n.b. 1994).
Φ Managing The non-profit Organization, P. 

Drucker (B.H. 1990).
Φ Η τέχνη του Διευθύνειν, Financial Times Mas

tering (Δήλος 1997).
Φ Η τέχνη και η Τεχνική των Διαπραγματεύσεων, 

R. Gojfin (Γαλαίος 1987).
Φ Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο της 

Εργασίας, D. Goleman (Ελληνικά Γράμματα 1998)
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T A C T IC A L
Απο το 1975 κοντά σας, με τη μεγαλύτερη ποικιλία 

αστυνομικού εξοπλισμού στην Ελλάδα...

Τσαντάκια απόκρυψης όπλων

Τα φ η μ ι σ μ έ ν α  
τ σ α ν τ ά κ ι α  μ έ σ η ς  

α π ό κ ρ υ ψ η ς  
οπ λ ισ μ ο ύ  

από 7 . 0 0 0  6ρχ.

Χειροπέδες & Αστυν. Ράβδοι

Μ ε γ ά λ η
ποικ ιλ ία
από 4 . 0 0 0  6ρχ.  
και
από 6 . 5 0 0  δρχ.  
α ν τ ίσ το ιχ α

Γ

Εξαρτήσεις

Π λ ή ρ η ς  ε ξ ά ρ τ η σ η  
από 3 0 . 0 0 0  δρχ.

Εξειδικευμένος 
Επιχειρησιακός Εξοπλισμός

\ Γ7/̂ πη π

Αλεξίσφαιρα γιλέκα

Στο 0α βρείτε...
ότι βάζει ο νους σας από εξειδικευμένο 

εξοπλισμό, αξεσουάρ, πυρομαχικά και 
όπλα των μεγαλύτερων οίκων των 

HJilA και της Ευρώπης... 
Διαθέτουμε την μεγαλύτερη ποικιλία 

από θήκες, ζώνες, εξαρτήσεις 
που υπάρχει στην Ελλάδα. 

Με την ποιότητα των προϊόντων και τις 
ειδικές τιμές στηρίζουμε αστούς 

που μας προστατεύουν.

θ '  ‘Τ ? ·
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I
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KEPKINt
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TACTICAL: Δημπτσάνας 16, 115 22 Αθήνα. Τη λ.:. 6448527 
ΑΤΊΪΚ: Βυτίνης 4, 115 23 Αθήνα. Τηλ.:. 6923095, Φαξ: 6918673



του Υποστράτηγου ε.α . 

Κλέαρχου ΠΗΧΑ

Είναι γνωστό, ότι μία από τις θεμελιώ
δεις αρχές, που διέπουν την οργάνωση 
και λειτουργία των δημοκρατικών κρα
τών, είναι και η διάκριση των εξουσιών 
(λειτουργιών). Πρώτος, ο Έλληνας και 
οικουμενικός φιλόσοφος Αριστοτέλης, 
διακήρυξε την αρχή της διάκρισης των 
εξουσιών, με την παρατήρησή του ότι 
"... εστί δη τρία μόρια των πολιτειών 
πασών... εν μεν τι το Βουλευόμενων 
περί των κοινών, δεύτερον δε το περί 
τας αρχάς..., τρίτον δε τι το δικάζον” 
(“Πολιτικά” Δ. ΧΙΥ, 1297Β 37-1298Α). 
Διακρίνονται, δηλαδή, ήΎβμοθετική 
λειτουργία, η εκτελεστική λειτουργία 
και η δικαστική λειτουργία. Έτσι, σύμ
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26
του Συντόνυατος. η νουοθετική λ ε ι-___
τουργκΜίσκείται από τη Βουλή των Ελ-*· 
λήνων και τον Πρόεδρο |ης Δημοκρατί
ας, η εκτελεστική λειτουργία από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυ
βέρνηση και η δικαστική λειτουργία από 
τα Δικαστήρια. Η Βουλιί-αναδεικνύεταη—  
με καθολική ψηφοφορία, από το εκλο
γικό σώμα. Έχει, ως κύρια αποστολή, 
την άσκηση της νομοθετικής λειτουργί
ας. Ασκεί, επ ίϋ ς , και ορισμένες άλλες 
αρμοδιότητες. Το Ελληνικό Κοινοβού

λ ι ο ,  από τα πρώτα χρόνια της Ιστορίας 
του,-£πιτ§λεί έργο υπάτης σημασίας, 
πολυσχιδές και πολυεπίπεδο, τόσο στο 
εθνικό πεδίο, όσο και στο ευρωπαϊκό 
και το διεθνές, γενικότερα, π&ίο.
Είναι, βεβαίως, ανέφικτη,ΌταπλαΓοια 
της εργασίας αυτής, η αναλυτική περι
γραφή των πολλαπλών κοινοβουλευτι
κών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, όμως, ε- 
πιχειρείται μια πολύ σύντομη αναδρομή 
στην Ιστορία του Κοινοβουλευτισμού, 
στη Χώρα μας, με μνεία των κορυφαίων 
στιγμών αυτού, ως και μια συνοπτική 
μεν, αλλά περιεκτική αναφορά στις αρ
μοδιότητες, την οργανωτική δομή και 
τους σημαντικότερους λειτουργικούς 
τομείς του Ελληνικού Κοινοβουλίου, 
μέγιστου και καθολικού ενδιαφέροντος.

Ιοτοοική Αναδοοϋή |

Η Κοινοβουλευτική Ιστορία της Ελ
λάδας αρχίζει μερικούς μήνες μετά την 
έναρξη της Επανάστασης του 1821. Οι 
κυριότεροι σταθμοί του Ελληνικού 
Κοινοβουλευτισμού καταγράφονται, 
ως εξής:

Η πρώτη,
και ίσως η κορυφαία στιγμή της μεγά
λης κοινοβουλευτικής διαδρομής, στη 
Χώρα μας, είναι η ψήφιση του πρώτου 
Ελληνικού Συντάγματος, από την Α’ 
Εθνική Συνέλευση, τον Ιανουάριο του 
1822. Η δημοκρατική και ισοπολιτεια- 
κή παράδοση της Επανάστασης του 
1821, αποτέλεσε καθοριστικό παράγο- 
ντα για τη διεύρυνση της πολιτικής 
συμμετοχής τσυϊΕλληνικού Λαού και 
την πρώιμη, ακόμη και σε σχέση με τα . 
δυτικοευρωπαϊκά κράτη, απονομή 
πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων (κα- 

—θολική ψηφοφορία) και ορισμένων 
κοινωνικών «δικαιωμάτων (δημόσια 
και δωρεάν εκπαίδευση κ. λ. π.). ΐϊρώ- 
ιμη, με την έννοια ότι οι φιλελεύθεροι 
πολιτικοί θεσμοί βρίσκονταν σε ανα- / 
ντιστοιχία με τις καθυστερημένες οι-/:? 

- κονομικές και κοινωνικές δομές της 
Χώρας. Ακο£»θως, μία από τις μεγα
λύτερες στιγήές της Ελληνικήι·Κθινο-· 
βουλευτικής Ιστορίας, υπήρξε η ψήφι
ση του Συντάγματος της Τροιζήνας, α
πό την Γ’ Εθνική Συνέλευση, το 1827. 
Ήταν, ίσως, το προοδευτικότερο Σύ- 

jjtaypa της εποχής του και, πάντως, το 
ώ]μοκρατικότερο από τα Συντάγματα 
της Ελληνικής'Επανάστασης. Με το 
Σύνταγμα αυτό, άνοιξε ο δρόμος για 
την εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια, 
ως Κυβερνήτη.

1843-1844 ■ Μετά την
Επανάσταση του 1843 και τη σύγκλη
ση της Εθνικής Συνέλευσης, κορυφαί
α στιγμή της Κοινοβουλευτικής Ιστο
ρίας, υπήρξε η ψήφιση του πρώτου 
Συντάγματος, του ανεξάρτητου, από 
το 1830, Ελληνικού Κράτους. Παρά το 
συντηρητικό του χαρακτήρα, αφού κα
θιέρωσε, ως Πολίτευμα, τη Συνταγμα
τική Μοναρχία, με την παροχή, στον 
Ανώτατο Άρχοντα, της δυνατότητας ά
σκησης και της νομοθετικής εξουσίας, 
από κοινού με τη διορισμένη Γερουσία
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καν την εκλεγμένη Βουλή, και χωρίς 
κύρωση του δικαιώματος του συνέρχε- 
σθαι και συνεταιρίζεσθαι, εντούτοις, 
συγκρότησε φιλελεύθερες πολιτικές 
δομές. Περιόρισε την αυθαιρεσία του 
Κράτους, αναγνώρισε θεμελιώδη ατο
μικά δικαιώματα, εισήγαγε στοιχεία 
Κράτους Δικαίου και ανέθεσε στους ί
διους τους πολίτες την τήρηση και την 
προστασία του Πολιτεύματος (άρθρο 
107), με την επιταγή “Η τήρηση του 
παρόντος Συντάγματος αφιερούται εις 
τον πατριωτισμό των Ελλήνων”.

r Το σημαντικότερο, όμως, 
γεγονός του κοινοβουλευτικού βίου 
της Ελλάδας, στη διάρκεια του 19ου 
αιώνα, είναι η θέσπιση του Συντάγμα
τος του 1864; που σηματοδοτεί την κα
τάλυση της Συνταγματικής Μοναρχίας 
και τη συνταγματική θεμελίωση της 
Λαϊκής Κυριαρχίας. Με το Σύνταγμα 
του 1864, επαναφέρεται η αρχή της 
Λαϊκής Κυριαρχίας του Συντάγματος 
της Τροιζήνας. του 1827, καταργείται 
το Πολίτευμα της Συνταγματικής Μο
ναρχίας, θεσπίζεται το Πολίτευμα της 
Βασιλευόμενης Δημοκρατίας και κα
θιερώνεται η καθολική ψηφοφορία των 
ανδρών. Το τελευταίο αυτό γεγονός, εί
ναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν ληφθεί υ
πόψη ότι, την εποχή «κείνη, ελάχιστες 
ήταν οι χώρες που, σε ολόκληρο τον 
κόσμο, είχαν καθιερώσει την καθολική 
ψηφοφορία των ανδρών.

1875: Η αρχή της Λαϊκής Κυ
ριαρχίας άνοιξε το δρόμο, για τη θέσπι
ση της Κοινοβουλευτικής Αρχής, της 
γνωστή ^ χ ή ς  της Δεδηλωμένης. 
Σύμφωνα με την Αρχή της Δεδηλωμέ
νης, η Κυβέρνηση πρέπει να έχει την ε
μπιστοσύνη της Βουλής, δηλαδή, να έ
χει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Οριστι
κή αποδοχή της Αρχής αυτής έγινε, με 
το λόγο του Θρόνου, στις 11 Αυγού- 
στου 1875. Για τη θέσπιση της Αρχής 
της Δεδηλωμένης, ο Ελληνικός Λαός 
οφείλει πολλά στο Χαρίλαο Τρικούπη.

δικαίου, την κατοχύρωση του ασυμβί
βαστου μεταξύ της στρατιωτικής ή δη
μοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας και του 
αξιώματος του Βουλευτή, την κατοχύ
ρωση των ατομικών δικαιωμάτων, την 
ανάδειξη του παρεμβατικού ρόλου του 
κράτους και τη θέσπιση της μονιμότη
τας των δικαστικών και των δημοσίων 
υπαλλήλων. Ο σημαντικός αυτός συ
νταγματικός εκσυγχρονισμός είναι έρ
γο του Ελευθερίου Βενιζέλου και του 
Κόμματος των Φιλελευθέρων, του 
πρώτου, όπως υποστηρίζεται, κόμμα
τος αρχών, στην Ελλάδα.

λευτικής Δημοκρατίας, δίνεται οριστι
κή και διαυγής λύση στο πρόβλημα 
διορισμού του Πρωθυπουργού και των 
Υπουργών και καθιερώνεται, συνταγ
ματικά, η Κοινοβουλευτική Αρχή.

1924: Η Συνεδρίαση της Βου
λής, της 25ης Μαρτίου 1924, αποτελεί 
κορυφαία εκδήλωση του δημοκρατι-

Στον κύκλο των κρατικών οργάνων, 
η Βουλή είναι εκείνο που έχει τις ευ
ρύτερες και σημαντικότερες αρμοδιό
τητες. Οι αρμοδιότητες αυτές εντάσ
σονται στις εξής κατηγορίες:

0. Νομοθετικές: Στην κατηγορία αυ
τή ανήκουν οι σπουδαιότερες από τις 
αρμοδιότητες της Βουλής, που τη χα
ρακτηρίζουν ως κύριο νομοθετικό όρ

κου φρονήματος του Ελληνικού Λαού, γανο, και είναι οι ακόλουθες:
|W οδηγεί στην κατάργηση της Βα

σιλείας και την ανακήρυξη της Αβασί
λευτες Δημοκρατίας. Στην κρίσιμη 
αυτή πολιτειακή αλλαγή, καταλυτικός 
υπήρξε ο ρόλος του Αλέξανδρου Πα
παναστασίου.

η ζ τ . Η Αβασίλευτη Δημοκρα
τία του 1924, βρίσκει την οριστική της 
κατοχύρωση, με το Σύνταγμα του 
1927. Το Σύνταγμα αυτό, επιπλέον 
των άλλων, ανοίγει το δρόμο για την 
παραχώρηση, πολιτικών δικαιωμάτων 
στις Ελληνίδες, Η διαδικασία, όμως, 
απονομής πλήρων πολιτικών δικαιω
μάτων, στις Ελληνίδες, θα ολοκληρω
θεί, αρκετά καθυστερημένα, με την θέ
σπιση του Συντάγματος, του 1952.

(1) Η ψήφιση των σχεδίων και προ
τάσεων νόμων. 5β;

(2) Η ψήφιση νόμου, για την επικύ
ρωση, από τον Πρόεδρο της Δημοκρα
τίας, συνθηκών, που περιέχουν παρα
χωρήσεις, για τις οποίες, σύμφωνα με 
το Σύνταγμα, δεν μπορεί τίποτε να ο
ριστεί χωρίς νόμο, ή που επιβαρύνουν 
ατομικά τους Έλληνες, ως και συνθη
κών, που αναθέτουν αρμοδιότητες σε 
όργανα διεθνών οργανισμών.

(3) Οι, κατά το άρθρο 48 του Συντάγ
ματος, αποφάσεις για την εφαρμογή, τη
ΙιΓ

1952:

αατήρηση ή την άρση του νόμου περί 
καταστάσεως πολιορκίας και την προ
σωρινή αναστολή της ισχύος ορισμέ
νων διατάξεων του Συντάγματος.

(4) Η απονομή, με νόμο, αμνηστίας 
επί πολιτικών εγκλημάτων.

Το Σύνταγμα του 1952, (5) Η αναθεώρηση του Συντάγμα-
τος, στην οποία η Βουλή δεν συνεργά-

Το Σύνταγμα του 1911, 
αναθεωρεί και αναδιατάσσει το περιε
χόμενο ορισμένων αρχών του Συντάγ
ματος του 1864, με σκοπό τον εξορθο- 
λογισμό του κοινοβουλευτικού συστή
ματος, τη διασφάλιση της διάκρισης 
των εξουσιών, τη δημιουργία κράτους

αν και διατηρεί ορισμένες παρωχημέ
νες διατάξεις του Συντάγματος του 
1864/1911, με το άρθρο 7 ανοίγει το 
δρόμο, για την ψήφο των γυναικών, με 
την ερμηνευτική δήλωση “Νόμος δύ- 
ναται να ορίσει τα της ασκήσεως παρά 
των γυναικών του δικαιώματος του ε- 
κλέγειν και εκλέγεσθαι”.

1ΨΙΤ- 1986: Η«»,.
ση του Συντάγματος, του 1975, ως και 
η αναθεώρησή του, το 1986, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται, από το ίδιο, αποτε
λεί μία από τις σημαντικότερες σελί
δες της σύγχρονης Κοινοβουλευτικής 
Ιστορίας της Χώρας. Με το Σύνταγμα 
του 1975/1986, θεσπίζεται το Πολί
τευμα της Προεδρευόμενης Κοινοβου-

ζεται με άλλο κρατικό όργανο.
( 6) Η κατάρτιση και η τροποποίηση 

του Κανονισμού της Βουλής, για την 
οποία, επίσης, η Βουλή δεν συνεργά
ζεται με άλλο όργανο.

β. Διοικητικές: Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες:

(1) Η έγκριση του προϋπολογισμού, 
του απολογισμού και του γενικού ισο
λογισμού του Κράτους, ως και των 
προγραμμάτων οικονομικής και κοι
νωνικής ανάπτυξης.

(2) Η ψήφιση νόμου, για την επικύ
ρωση, από τον Πρόεδρο της Δημοκρα
τίας, συνθηκών εμπορίας, οικονομικής 
συνεργασίας και συμμετοχής σε διε
θνείς οργανισμούς ή ενώσεις, εφόσον

:
*
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οι συνθήκες αυτές, κατά το περιεχόμε
νό τους, δεν δημιουργούν παραχωρή
σεις, που υπόκεινται σε ρύθμιση με 

HI —· ' V  ^ νόμο ή δεν επιβαρύνουν ατομικά τους 
h i l l l i l l l , , i ,  Έλληνες, οπότε η αρμοδιότητα της 

Βουλής είναι νομοθετική.
(3) Η ψήφιση νόμων, που αναφέρο- 

νται σε θέματα μεταβολής των εδαφι
κών ορίων του Κράτους, διαμονής ξέ
νου στρατού στην Ελληνική Επικρά
τεια ή διέλευσης από αυτή, καθορισμού 
χορηγίας του Προέδρου της Δημοκρα
τίας και η απόφαση για τον καθορισμό 
της Βουλευτικής αποζημίωσης.

(4) Η άσκηση, κατά το Σύνταγμα 
και τον Κανονισμό, αυτονομιακών 
αρμοδιοτήτων της, όπως είναι η εκλο
γή του Προεδρείου της, η συναίνεση 
για αναστολή των εργασιών της, για

" "διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες, 
ΐή για επανάληψη της αναστολής στην 
ίδια σύνοδο.

Υ· Δικαστικές: Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες:

(1) Η άσκηση ποινικής δίωξης κατά 
μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουρ- 
γών.

(2) Η παροχή συγκατάθεσης για την 
απονομή, από τον Πρόεδρο της Δημο
κρατίας, χάρης σε μέλος της Κυβέρνη
σης ή Υφυπουργό, που καταδικάστη
κε, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συ
ντάγματος.

(3) Η παροχή άδειας, κατά το άρθρο 
62 του, Συντάγματος, για την άσκηση 
ποινικής δίωξης εναντίον Βουλευτή.

δ. Αρμοδιότητες Κοινοβουλευτικού 
Ελέγχου: Στην κατηγορία αυτή ανή
κουν οι εξής αρμοδιότητες:

(1) Η αποστολή στα μέλη της Κυ
βέρνησης και τους Υφυπουργούς των 
αναφορών, αιτήσεων και ερωτήσεων," 
για να δώσουν διευκρινίσεις και να 
γνωστοποιήσουν έγγραφα.

(2) Η διατύπωση από τη Βουλή ή τις 
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές της α
παίτησης παρουσίας των μελών της 
Κυβέρνησης και των Υφυπουργών.

(3) Η διατύπωση επίκαιρων ερωτή
σεων και επερωτήσεων για παραλεί
ψεις ή ενέργειες μελών της Κυβέρνη
σης ή των Υφυπουργών.

(4) Η σύσταση εξεταστικών επιτρο
πών.

(5) Η εκδήλωση εμπιστοσύνης ή δυ
σπιστίας, προς την Κυβέρνηση, σύμ
φωνα με το άρθρο 84 του Συντάγματος.

ar ■)

ε. Αρμοδιότητες σχετικές με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας: Στην κατη
γορία αυτή ανήκουν οι εξής αρμοδιό
τητες:

(1) Η εκλογή του Προέδρου της Δη
μοκρατίας, σύμφωνα με τη διαδικασία 
και τους όρους, που ορίζει το άρθρο 32 
του Συντάγματος.

(2) Η κρίση αν, σε περίπτωση παρά
τασης της αδυναμίας, πέραν των 30 η
μερών, του Προέδρου της Δημοκρατί
ας να ασκήσει τα καθήκοντά του, θα 
πρέπει να κινηθεί η διαδικασία για την 
εκλογή νέου Προέδρου.

(3) Η άσκηση ποινικής δίωξης κατά 
του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ
πιον του, κατά το άρθρο 86 του Συ
ντάγματος, Ειδικού Δικαστηρίου, για 
εσχάτη προδοσία ή για παράβαση, με 
πρόθεση, του Συντάγματος.

ΒΙ « ΒΙ

Βασική Διόοθοωοη

Οι Υπηρεσίες της Βουλής διαρθρώ
νονται, ωξ ακολούθως:

- Γραφείο Προέδρου της Βουλής.
- Γ ραφεία Αντιπροέδρων της Βουλής.
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα της 

Βουλής.
- Ειδική Γραμματεία Προέδρου της 

Βουλής.- "
- Γενική Διεύθυνση Κοινοβουλευτι

κού Ελέγχου, με τις επιμέρόυς Διευ
θύνσεις Νομοθετικού Έργου, Κοινο
βουλευτικών Επιτροπών, Κοινοβου
λευτικού Ελέγχου, Στενογραφίας και 
Πρακτικών της Βουλής.

- Γ ενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσε
ων και Επικοινωνίας, με τις επιμέρόυς 
Διευθύνσεις Διεθνών Σχέσεων, Ευρω
παϊκών Σχέσεων, Επικοινωνίας.

- Γ ενική Διεύθυνση Διοικητικής Υ
ποστήριξης, με τις επιμέρόυς Διευθύν
σεις

Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομι
κών Υποθέσεων, Τεχνικών Υπηρεσιών 
και το Τμήμα Βουλευτών και Κομμά
των.

- Επιστημονική Υπηρεσία της Βου
λής.

- Γραφεία των Κοινοβουλευτικών 
Ομάδων.

- Γραφείο Διπλωματικού Συμβούλου.
- Υγειονομική Μονάδα.
- Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτα

κτης Ανάγκης.

- Στη Βουλή λειτουργούν, επίσης, 
Γραφείο Νομικού Συμβούλου του 
Κράτους και Μονομελές Κλιμάκιο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως και η Υπη
ρεσία Ασφαλείας Βουλής των Ελλή
νων (Ελληνική Αστυνομία)

ΚοινοΒουλευτικοί Όσοι

ο. Βουλευτική Περίοδος: Η διάρκεια 
της θητείας της Βουλής, που εκάστοτε 
εκλέγεται, ονομάζεται Βουλευτική 
Περίοδος. Η κανονική της διάρκεια εί
ναι 4 έτη, που αρχίζει από την ημέρα 
των γενικών εκλογών και λήγει με τη 
δημοσίευση του Προεδρικού διατάγ
ματος για τη λήξη της θητείας της 
Βουλής. Πρόωρη λήξη της Βουλευτι
κής περιόδου προκύπτει μόνο σε περί
πτωση διάλυσης της Βουλής.

β. Βουλευτική Σύνοδος: Τα χρονικά 
διαστήματα, κατά τα οποία συνέρχεται 
και λειτουργεί η Βουλή, στη διάρκεια 
μιας Βουλευτικής Περιόδου, ονομάζο
νται Βουλευτικές Σύνοδοι. Σε τακτικήΙΗ Η
σύνοδό συνέρχεται η Βουλή, υποχρε
ωτικά, άμέσως μετά τις εκλογές. Επί
σης, συνέρχεται αυτοδικαίως, κάθε έ
τος, την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρί
ου. Η διάρκεια της τακτικής συνόδου 
δεν μπορεί να είναι συντομότερη από 
5 μήνες. Στο διάστημα αυτό η Βουλή J, 
ασκεί όλες τις αρμοδιότητές της. Ε
κτός από την τακτική σύνοδο, υπάρ
χουν και άλλα δύο είδη συνόδων. Η έ
κτακτη, που ασχολείται με όλα τα θέ
ματα, πλην του προϋπολογισμού, και η 
ειδική, που ασχολείται αποκλειστικά 
με τα θέματα, για τα οποία-συγκαλεί- 
ται.

γ. Προεδρείο της Βουλής: Η Βουλή 
συγκροτείται σε Σώμα και ασκεί τις 
αρμοδιότητές της, αφού εκλέξει το 
Προεδρείο της. Το Προεδρείο της 
Βουλής απαρτίζεται από τον Πρόεδρό 
της, 5 Αντιπροέδρους, 3 Κοσμήτορες 
και 6 Γραμματείς. Το Προεδρείο είναι 
διακομματικό, δηλαδή 2 Αντιπρόε
δροι, 1 Κοσμήτορας και 2 Γραμματείς 
προέρχονται από την Αντιπολίτευση.

Ο Πρόεδρος της Βουλής ασκεί τις 
αρμοδιότητες, που προβλέπονται από 
το Σύνταγμα, τον Κανονισμό της Βου
λής, και τους Νόμους. Στην ιεραρχία 
των πολιτειακών οργάνων έπεται του 
Προέδρου της Δημοκρατίας και του



Πρωθυπουργού.
δ. Διάσκεψη των Προέδρων: Η Διά

σκεψη των Προέδρων αποτελείται από 
τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους 
της Βουλής, τους πρώην Προέδρους 
της Βουλής, τους Προέδρους των 
Διαρκών Επιτροπών και της Επιτρο
πής Θεσμών και Διαφάνειας, τους 
Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ο
μάδων και έναν ανεξάρτητο Βουλευ
τή. Η Διάσκεψη των Προέδρων, με 
σκοπό την καλύτερη οργάνωση των 
εργασιών της Βουλής καθορίζει τη 
διαδικασία και τη διάρκεια συζήτησης 
των νομοσχεδίων, τη συνολική διάρ
κεια των γενικών συζητήσεων, αποφα
σίζει για τις οργανωμένες συζητήσεις 
και αποφασίζει ή διατυπώνει γνώμη, 
όταν αυτό προβλέπεται από τον Κανο
νισμό της Βουλής.

ε. Ολομέλεια της Βουλής: Η  Βουλή, 
κατά τη διάρκεια της συνόδου, ασκεί 
το έργο της με τις συνεδριάσεις της Ο
λομέλειας. Η Ολομέλεια συγκροτείται 
από το σύνολο των Βουλευτών, ο α
ριθμός των οποίων, σύμφωνα με το 
Σύνταγμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους 300, και ασκεί όλες τις αρμοδιό
τητες της Βουλής (νομοθετικό έργο, 
κοινοβουλευτικός έλεγχος, εκλογή 
Προέδρου Δημοκρατίας, αναθεώρηση 
Συντάγματος, ψήφιση προϋπολογι
σμού κ. τ. λ.).

στ. Τμήμα Διακοπής των Εργασιών
Της Βουλής: Μετά τη λήξη τών εργά- 
σιών της τακτικής συνόδου, συνήθως 
περί τα μέσα Ιουνίου, το νομοθετικό 
έργο της Βουλής ασκείται από το 
“Τμήμα Διακοπών των Εργασιών της 
Βουλής”, όπου μετέχει το 1/3 ,|ου συ
νολικού αριθμού των Βουλευτών 
(100) και το οποίο, με 3 διαφορετικές 
συνθέσεις Βουλευτών, συνεδριάζει, σε 
όλη τη διάρκεια του θέρους, μέχρι την 
έναρξη της επόμενης συνόδου.

ι. Κανονισμός της Βουλής: Σύμφωνα 
με το Σύνταγμα, η Βουλή ορίζει τον 
τρόπο της ελεύθερης και δημοκρατικής 
οργάνωσης και λειτουργίας της, με “ει
δικό νόμο”, τον Κανονισμό της Βου
λής, που ψηφίζεται από την Ολομέλεια 
του Σώματος και δημοσιεύεται στην Ε
φημερίδα της Κυβερνήσεως, με παραγ
γελία του Προέδρου της Βουλής.

η. Κοινοβουλευτική Ομάδα: Η Κοι
νοβουλευτική Ομάδα αποτελείται από 
το σύνολο των Βουλευτών κάθε Κόμ

ματος. Για τη συγκρότησή της απαι
τούνται τουλάχιστον 10 Βουλευτές. 
Σημειώνεται, όμως, ότι προκειμένου 
για κόμμα, που έλαβε μέρος στις εκλο
γές με συνδυασμούς στα 2/3 τουλάχι
στον των εκλογικών περιφερειών της 
Χώρας και συγκέντρωσε ελάχιστο πο
σοστό 3% των εγκύρων ψήφων, είναι 
αρκετή η εκλογή 5 Βουλευτών, για τη 
συγκρότηση της Κοινοβουλευτικής 
του Ομάδας.

Επιτροπές me Βουλής

0. Γενικά: Οι επιτροπές της Βουλής 
έχουν ως αποστολή την προετοιμασία 
του νομοθετικού έργου, ως και την υ
ποβοήθηση του έργου της Βουλής. Συ- 
νιστώνται και συγκροτούνται από τον 
Πρόεδρο της Βουλής. Αποτελούνται 
από Βουλευτές, ανάλογα με την κοινο
βουλευτική δύναμη των Κομμάτων 
και των ανεξάρτητων. Κάθε επιτροπή 
συγκροτείται, σε σώμα, με την ανάδει
ξη του προεδρείου της, το οποίο'εκλέ
γεται μεταξύ των μελών της. Διακρί- 
νονται, σε διάφορες κατηγορίες,’ως α
κολούθως:

β. Διαρκείς Επιτροπές: Οι επιτροπές 
αυτές έχουν ως κύριο αντικείμενο την 
επεξεργασία και την εξέταση των νο
μοσχεδίων και των προτάσεων νόμων, 
που υποβάλλονται για συζήτηση και 
ψήφιση στη Βουλή. Πρωταρχικό έργο 
των διαρκών επιτροπών είναι η υποβο
ήθηση του νομοθετικού έργου της 
Βουλής. Για το σκοπό αυτόν, έχουν α
κόμη και τη δυνατότητα να καλούν, σε 
ακρόαση, εξωκοινοβουλευτικά πρόσω
πα, που είναι σε θέση να τις διαφωτί
σουν σε ειδικά ή τεχνικά ζητήματα, ό
ταν εξετάζονται μεγάλης σημασίας νο
μοσχέδια. Μετά την επεξεργασία του 
νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου, 
συντάσσεται σχετική έκθεση από την 
επιτροπή. Η έκθεση περιλαμβάνει το 
σχέδιο νόμου, όπως διαμορφώθηκε α
πό την επιτροπή, και υποβάλλεται, με 
την μορφή πρακτικού, στην Ολομέλεια 
ή το Τμήμα της Βουλής, για τη συζήτη
ση και ψήφιση του νομοσχεδίου. Κάθε 
διαρκής επιτροπή της Ολομέλειας συ
γκροτείται στην αρχή κάθε συνόδου. 
Αποτελείται, συνήθως, από 50 Βου
λευτές. Ο αριθμός μειώνεται, στη διάρ
κεια λειτουργίας του Τμήματος Διακο

πής των Εργασιών της Βουλής, όπου η 
συγκρότηση των επιτροπών είναι δια
φορετική για καθεμία από τις 3 συνθέ
σεις του θερινού τμήματος. Οι διαρκείς 
επιτροπές είναι 6, ήτοι:

(1) Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέ
σεων: Εξετάζει νομοσχέδια, αρμοδιό
τητας των Υπουργείων Εθνικής Παιδεί
ας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού.

(2) Επιτροπή Εθνικής Aupygc και 
Εξωτερικών Υποθέσεων: Εξετάζει 
νομοσχέδια, αρμοδιότητας των Υ
πουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Αμυ
νας, Μακεδονίας - Θράκης, Αιγαίου.

(3) Επιτροπή Οικονοιηκών Υποθέ
σεων: Εξετάζει νομοσχέδια, αρμοδιό
τητας των Υπουργείων Εθνικής Οικο
νομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

(4) Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέ
σεων: Εξετάζει νομοσχέδια, αρμοδιό
τητας των Υπουργείων Υγείας και 
Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Μεταφορών και Επικοι
νωνιών. -

(5) Επιτροπή Anuoqiac Διοίκη
σης, Α ί σιας Τάξτκ και Αικαιοού- 
νης: Εξετάζει νομοσχέδιά, αρμοδιότη
τας των Υπουργείων Εσωτερικών, Δη
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Δημόσιας Τάξης, Δικαιοσύνης, Τύπου 
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

(6) _Επιτροπή Παραγωγής και J L · 
ιιπορίου: εξετάζει νομοσχέδια, αρμο
διότητας των Υπουργείων Ανάπτυξης, 
Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας,

Υ. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσε
ων: Συνιστάται στην αρχή κάθε Βου
λευτικής περιόδου. Αποτελείται από 
31 μέλη, δηλαδή 19 Βουλευτές του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου και 12 Έλ
ληνες Βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Αποστολή της επιτρο
πής αυτής είναι η συνεχής παρακολού
θηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, των 
ευρωπαϊκών υποθέσεων, ως και των 
σχετικών ενεργειών των Ελληνικών 
Δημόσιων Αρχών.

δ. Ειδικές Επιτροπές: Συνιστώνται, 
ύστερα από σχετική αίτηση της Κυ
βέρνησης, κάθε φορά που τη σύσταση 
αυτή επιβάλλουν οι ανάγκες του νομο
θετικού έργου της Βουλής (π. χ. επε
ξεργασία των νομοσχεδίων για την κύ
ρωση της Συνθήκης του Μάαστριχτ 
και της Συνθήκης του Αμστερνταμ), 

ε. Ειδικές Μόνιμες Επιτροπές: Οι επι-
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τροπές αυτές συνιστώνται στην αρχή 
κάθε τακτικής συνόδου και είναι οι εξής:

Π ) Ε πιτροπ ή  Λ πόδ η ιιου  Ε λλ η νι
σμ ού: Α ντικείμενο της επιτροπής είναι 
η διατήρηση και η προαγωγή των σ χέ
σεω ν και δεσμώ ν του Ελληνικού Λ αού  
με τους απόδημους Έ λληνες, ως και η 
μελέτη και η προσπάθεια  επίλυσης  
τω ν προβλημάτω ν τους.

(2) Ε πιτροπή  Θ εσ ιιώ ν και Α ιαφά-
vEiac: Α ντικείμενο της επιτροπής είναι 
η κοινοβουλευτική εποπτεία στα η λε
κτρονικά μέσα μαζικής ενημέρω σης, 
ως και στις ανεξάρτητες διοικητικές 
αρχές. Επίσης, η έρευνα , μελέτη και ε 
πεξεργασία  προτάσεω ν που συμ βάλ
λουν στη διαφάνεια της πολιτικής και, 
γενικότερα, τη ς  δημόσιας ζωής της 
Χώρας. ____

(3) Ε π ιτροπ ή  Α π ο τ ίμ η σ η ς  Tfarvo- 
λογίαι;: Α ντικείμενο της επιτροπής εί
να ι η παρακολούθηση και αξιολόγηση  
τω ν συνεπειώ ν της τεχνολογικής εξέ
λιξης. Επίσης, έχει ρόλο συμβουλευτι
κό στη χάραξη της τεχνολογικής στρα- 
τηγικής, σ ε  εθνικό επίπεδο.

στ. Επιτροπή Αημοσίων Επιχειρήσε
ων, Τραπεζών και Οργανισμών Κοινής 
Ωφέλειας (Επιτροπή ΔΕΚΟ): Α ρμοδιό
τητα της επιτροπής αυτής είναι η δια
τύπωση γνώ μης για  την καταλληλότη
τα τω ν προσώ πω ν, που προτείνεί η 
Κ υβέρνηση για διορισμό, επαναδιορι
σμό ή ανανέω ση θητείας σ ε  ανώτατες 
θέσεις,δημοσίω ν επιχειρήσεω ν, τραπε
ζώ ν καυδργανισμώ ν κοινής ωφελείας.

ζ. Επιτροπές Εσωτερικών θεμάτων 
της Βουλής: Είναι οι εξής:

(1 ) Ε π ιτ ρ ο π ή  Κ α νο ν ισ μ ο ύ  τ ικ  
Β ο υ λ ή ν  ζπξχεργάζετα ι τα σχέδια και 
τις προτάσεις μεταβολής του Κ ανονι
σμ ού  της Β ουλής.

(2) Ε π ιτ ρ ο π ή  Ο ικ ο νο α ικ ώ ν  τ η ς
Β ο υ λ ή ι: Π αρακολουθεί την πορεία  
τω ν δαπανώ ν της Β ουλής, υποβάλλει 
προς τον Π ρόεδρο σχετικές εκθέσεις  
και επεξεργάζεται τον προϋπολογισμό, 
τον ισολογισμό και τον απολογισμό  
της Β ουλής.

(3) Ε π ιτ ρ ο π ή  Β ιβ λ ιο θ ή κ η ;  τ η ς  
Β ουλής: Εποπτεύει τη λειτουργία της 
Β ιβλιοθήκης της Β ουλής.

η. Επιτροπές για Εθνικά ή Γενικότε
ρου Ενδιαφέροντος Ζητήματα: Συνι- 
στώνται, ύστερα από πρόταση της Κ υ
βέρνησης ή τω ν Π ροέδρω ν των Κ οινο
βουλευτικώ ν Ο μάδων, και α σχολού

νται με την μελέτη εθνικώ ν ή γενικότε
ρου ενδιαφ έροντος ζητημάτων (κατα
πολέμηση τω ν ναρκω τικώ ν, λειτουργί
α  σω φρονιστικού συστήματος κ. λ. π.).

θ. Επιτροπές Διεθνών Σχέσεων της 
Βουλής: Σ υνιστώνται, όταν η σύστασή  
τους προβλέπεται από διεθνείς συνθή
κες ή όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για  
την προαγω γή της διεθνούς συνεργα
σίας της Β ουλής με το Ευρωπαϊκό  
Κ οινοβούλιο , τα Κ οινοβούλια  άλλω ν  
χω ρώ ν, ως και άλλους διεθνείς οργα νι
σμούς.

ι. Εξεταστικές Επιτροπές: Συνιστώ- 
νται, ύστερα από πρόταση 60 Β ο υ λευ 
τών, με έργο τη διερεύνηση οποιουδή- 
ποτε ειδικού ζητήματος δημόσιου εν-

—$ι(Ιψ£ρ0νΤ15ζ-...................
ια. Επιτροπή Αναθεώρησης του Συ

ντάγματος!" Οι προτάσεις, για  την ανα 
θεώρηση του Συντάγματος, υπ οβά λλο
νται στη Β ουλή και παραπέμπονται, 
για  εξέταση, σ ε  Επιτροπή Α ναθεώ ρη
σης του Συντάγματος. Μ ε απόφαση  
της Β ουλής ορίζεται προθεσ μ ία , για  
την υποβολι^της σχετικής έκθεσης. Η 
έκθεση συζηιίείται στην Ο λομέλεια.

ΝουοΒετική Λειτουργία

α. Γενικό:'Στο Π ο λ ίτ ε υ μ ο ^ ^  Αντι
προσωπευτικής Κ οινοβουλειφ ιφ ίς Δ η 
μοκρατίας, όπω ς στη Χώρα |πκ**μία α
πό τις σημαντικότερες αρμοδιότητες 
της Β ουλής είναι η ψήφιση των νόμ ω ν  
( Ν ομοθετική Λ ειτουργία), δηλαδή η 

SL-δημιουργία κανόνω ν δικαίου με γενικό  
και όχι εξατ^ΚέΡευμένο χαρακτήρα. Οι 
νόμ οι αυτοί, είτε ρυθμίζουν πλήρως έ
να  συγκεκριμένο ζήτημα, είτε, παραλ- 
λήλως, εξουσιοδοτούώ την εκτελεστική  
εξουσία ( τον Π ρόεδρο της Δημοκρατί

α ς ,  την Κ υβέρνηση και γενικά τη Διοί
κησή) να  εκδώσει ειδικότερους και λ ε
πτομερέστερους κανόνες δικαίου, σ χε
τικούς με το ζήτημα που ρυθμίζεται α
πό τη Β ουλή. Α ναφέρεται, ακολούθως, 
σε γενικές γραμμές, η κοινοβουλευτική  
διαδικασία δημιουργίας ενός νόμ ου , σε  
όλα  τα στάδιά της, από την άσκηση της 
πρω τοβουλίας, για να  ψηφιστεί ο ν ό 
μος, μέχρι τη δημοσίευσή του στην Ε
φημερίδα της Κ υβερνήσεως.

β. Νομοθετική Πρωτοβουλία: Η αρ
χική πρω τοβουλία, για τη θέσπιση του  
νόμ ου , ανήκει, κατά το Σύνταγμα, είτε

στους Β ουλευτές  ( σ ε  κάθε Β ουλευτή  
ατομικά ή , με κοινή πρω τοβουλία, σε  
περισσότερους), είτε στην Κ υβέρνηση  
( δηλαδή σ ε  ένα ν ή περ ισσότερους ή 
και όλο υ ς  μαζί τους Υ πουργούς). Στην 
πρώτη περίπτωση, η πρόταση, που κα
τατίθεται, ονομ άζεται “πρόταση ν ό 
μου” , ενώ  στη δεύτερη περίπτω ση  
“σχέδιο νό μ ο υ ” ή “νο μ ο σ χέδ ιο ”. Στην 
πράξη, η πλειονότητα τω ν νόμ ω ν προ
έρχεται από κυβερνητική πρω τοβουλί
α, δηλαδή, από νομ οσχέδ ια . Η νο μ ο θ ε
τική, όμ ω ς, πρω τοβουλία  δ εν  εξα 
ντλείται στην αρχική υποβολή μιας 
πρότασης, προς τη Β ουλή , να  ψηφίσει 
ένα  νόμ ο . Μ πορεί να  ασκηθεί, μέχρι 
και την τελική ψήφιση του νόμ ου , από  
τη Β ουλή, με τη μορφή τω ν τροπολο
γιώ ν, δηλαδή, επιμΐέρους προτάσεω ν  
Υ πουργώ ν ή Β ουλευτώ ν, για  την τρο
ποποίηση κάποιας διάταξης του νο μ ο 
σχεδίου ή την προσθήκη κάποιας άλ
λης, πάντοτε, όμω ς, για  θέματα σχετι
κά με το κύριο α ν |ΐκ ε ιμ ενο , που ρυθ
μίζει ο  νόμ ος. --------- -

γ. Κείμενα Συνοδευτικά του Νομο
σχεδίου: Έ να  νομ οσχέδ ιο , για  να  υπο- 
β λ η θ ε ί^ κ υ ρ α  στη Β ουλή  και να  εισα- 
χθεί, στη συνέχεια . προς συζήτηση και 
ψήφιση, στην Ο λ ο μ έ /^ η  ή το Τμήμα, 
συνοδεύεται από ορισμένα  άλλα Κεί-Ι 
μενα,ζΤίου αποσκοπούν να  διαφωτί
σ ου ν , από διάφ ορες π λευρές, τους  
Β ουλευτές, για  τα  αντικβίμενα το »  ν ο 
μοσχεδίου, ώ στε αυτοί να  ασκήσουν  
την αρμοδιότητά τους, με την πληρέ
στερη δυνατή γνώ ση όλω ν τω ν παρα
μέτρων. Τα κείμενα  αυτά είναι:

(1) Α ιτιολογικ ή  Έ κθεση: Μ ε την
έκθεση αυτή, ο Υ π ο υ ρ γ ό ^ που ειση- 
γείται το νομ οσ χέδ ιο , εξήγεί τους λ ό 
γους, για  τους οποίους καταρτίστηκε 
το νομ οσ χέδ ιο , τα προβλήματα που α
ντιμετω πίζει κ. λ. π. και αναλύει, σε  
γενικές γραμμές, το περιεχόμενο των 
διατάξεω ν. _______

(2) Α ιατά£εΐ£ που  τρ ο π ο π ο ιο ύ ντα ι  
ή κα τα ργούντα ι: Π αρατίθενται αυτού
σιες οι ισχόουσες διατάξεις, οι οποίες  
τροποποιούνται, καταργούνται ή αντι
καθίστανται. Έ τσι ο ι Β ουλευτές γνω ρί
ζουν, επακριβώς, το νομοθετικό καθε
στώς που μεταβάλλεται κάθε φορά.

(3) Έ κ θ εσ η  Γ ενικ ού  Λ ο γισ τη ρίου  
του  Κ ρ ά τ ο υ ς  Μ ε την έκθεση αυτή, 
το Γενικό Λ ογιστήριο του Κράτους 
προσδιορίζει τη δαπάνη, που  θα προ-
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κληθεί σε βάρος του Κρατικού Προϋ
πολογισμού, από την εφαρμογή των 
διατάξεων του νομοσχεδίου.

(4) Ειδική Έκθεση Υπουργού Οι
κονομικών και αοιιόόιου Υπουργού: 
Στην έκθεση αυτή αναφέρεται ο τρό-

^  πος, με τον οποίο θα καλυφθεί η δαπά- 
V νη ή η ελάττωση εσόδων, που προκα- 

λείται με το νομοσχέδιο. Έτσι οι Βου
λευτές έχουν μία σχετικά πλήρη εικόνα 
του οικονομικού κόστους, που συνεπά
γονται οι διατάξεις του νομοσχεδίου.

(5) Πρακτικό - Έκθεση Αρμόδιαε 
Διαρκούς Επιτροπής: Περιλαμβάνει 
το σχέδιο νόμου, όπως διαμορφώθηκε, 
από την αρμόδια επιτροπή, ύστερα α
πό σχετική μελέτη και επεξεργασία.

(6) Έκθεση Επιστιιιιονικήΰ Υπηρε
σίας Βουλής; Με την έκθεσή της αυτή, 
η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής 
σχολιάζει,__από νομικής πλευράς, τις 
διατάξεις του νομοσχεδίου. Η έκθεση 
έχει αποκλειστικά επιστημονικό - ενη
μερωτικό χαρακτήρα, για τους Βουλευ
τές, οι οποίοι μπορούν να υιοθετήσουν 
ή όχι τα σχόλια και τις προτάσεις της.

δ. Συζήτηση και Ψήφιση Νομοσχεδί
ων: Ύστερα από τις προκαταρκτικές 
διαδικασίες, με τις οποίες επιτυγχάνε- 

η προπαρασκχυή και η ενημέρωση, 
Βουλευτές είναι, πλέον, έτοιμοι να 

αρχίσουν τη συζήτηση και την ψήφιση 
των νομοσχεδίων. Κατά γενικό κανό
να, κάθε νομοσχέδιο, συζητείται και 
ψηφίζεται σε 3 φάσεις. Δηλαδή, κατ’ 
αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολο. 
Καθεμία από τις φάσεις αυτές τερματί
ζεται με ψηφοφορία.

(1) Κατ’ αρχήν: Είναι η αρχική συ
ζήτηση, που γίνεται για το νομ^χέδιο, 
όπου εκτίθενται οι απόψεις των Κομ
μάτων, για την αναγκαιότητα ρύθμι
σης του συγκεκριμένου ζητήματος, για 
το όλο πνεύμα των διατάξεων του νο
μοσχεδίου, τους σκοπούς που αυτό ε
πιδιώκει κ. λ. π.

(2) Κατ’ άρθρο: Αφού η Βουλή ψη
φίσει κατ’ αρχήν το νομοσχέδιο, δηλα
δή, αποδεχτεί την αναγκαιότητα της 
ρύθμισης και τους σκοπούς του νομο
σχεδίου, αρχίζει η συζήτηση των άρ
θρων του νομοσχεδίου. Σε αυτή τη φά
ση ενσωματώνονται, συνήθως, και οι 
διάφορες επιμέρους αλλαγές στο κεί
μενο του νομοσχεδίου, με τις τροπολο
γίες και τις προσθήκες. Κάθε άρθρο 
ψηφίζεται ξεχωριστά.

(3) Στο σύνολο: Κατά τη διάρκεια 
της προηγούμενης φάσης, έχουν επέλ- 
θει πολλές, ενδεχομένως, αλλαγές στο 
αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου. Η 
Βουλή εξετάζει το κείμενο, όπως αυτό 
έχει διαμορφωθεί τελικά και πρόκειται 
να γίνει νόμος του Κράτους. Αυτό γί
νεται, με την ψήφιση στο σύνολο, της 
οποίας δεν προηγείται συζήτηση.

ε. Ομιλητές: Όταν η Βουλή ασκεί το 
νομοθετικό της έργο, υπάρχουν ορι
σμένοι “υποχρεωτικοί” ομιλητές και 
κάποιοι άλλοι, που λαμβάνουν “προαι
ρετικά” το λόγο. Συγκεκριμένα, για 
κάθε νομοσχέδιο, κάθε Κοινοβουλευ
τική Ομάδα ορίζει τον εισηγητή ή ειδι
κό αγορητή, που αναλαμβάνει να εκ
θέσει τις απόψεις του Κόμματός του 
για το νομοσχέδιο. Οι Βουλευτές αυ
τοί λαμβάνουν, κατά φθίνουσα σειρά, 
μεγέθους της Κοινοβουλευτικής τους 
Ομάδας, το λόγο, σε κάθε φάση της 
διαδικασίας. Οι υπόλοιποι Βουλευτές, 
εφόσον επιθυμούν, εγγράφονται ως ο
μιλητές και ανεβαίνουν στο Βήμα, για 
περιορισμένη διάρκεια ομιλίας, όταν 
συζητείται το θέμα, για το οποίο*χουν 
εγγραφεί. Ο Υπουργός, που εισηγείται 
+ό νομοσχέδιο, δικαιούται να λάβει το 
λόγο, όποτε επιθυμεί.

στ. Ειδικές Διαδικασίες: Υπάρχουν, 
βεβαίως,~κα) κάποιες άλλες ειδικές 
διαδικασίες ψήφισης νομοσχεδίων, 
που διαφέρόϋν από εκείνη, η οποία 
προαναφέρθηκε ήδη, κυρίως στο ζήτη
μα της εξοικονόμησης χρόνου. Οι ειδι
κές αυτές διαδικασίες εφαρμόζονται, 
είτε σε συγκεκριμένη κατηγορία νομο
σχεδίων (κύρωση διεθνών συμβάσε
ων, επιψήφιση κωδίκων κ. λ. π.), είτε 
σε όλα τα νομοσχέδια (μι: κάποιες, πά
ντως, εξαιρέσεις), εάν το ζητήσει η 
Κυβέρνηση (διαδικασία κατεπείγο- 
ντος κ. λ. π.). Η εξοικονόμηση χρόνου 
επιτυγχάνεται, είτε με τον περιορισμό 
των φάσεων της διαδικασίας (π. χ. στις 
διεθνείς συμβάσεις), είτε με τον περιο
ρισμό των ομιλητών και του διαθέσι
μου χρόνου αυτών (π. χ. στη διαδικα
σία του κατεπείγοντος). Με ειδική δια
δικασία ψηφίζεται, το σημαντικότερο 
ετήσιο νομοθέτημα της Βουλής, ο 
Προϋπολογισμός του Κράτους. Η ψη
φοφορία, στη Βουλή, δεν προϋποθέτει, 
απαραιτήτως την φυσική παρουσία 
του συνόλου των Βουλευτών. Για να 
αποφασίσει, έγκυρα, η Ολομέλεια της

Βουλής, πρέπει να υπερψηφίσει η από
λυτη πλειοψηφία των παρόντων στη 
συνεδρίαση Βουλευτών, η οποία, ό
μως, δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
του 1/4 του όλου αριθμού των Βου
λευτών. Κατά το Σύνταγμα, συνεπώς, 
αυτή η απόλυτη πλειοψηφία των παρό
ντων Βουλευτών δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη του αριθμού 75 (1/4 των 
300 Βουλευτών).

ζ. Εκδοση και Δημοσίευση Νόμου: Α
φού τελειώσει η διαδικασία ψήφισης ε
νός νομοσχεδίου, από τη Βουλή, αυτό 
υποβάλλεται, στον Πρόεδρο της Δημο
κρατίας, για την έκδοση και τη δημοσί
ευσή του, στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως. Έτσι γίνεται νόμος του Κρά
τους. Ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να 
“αναπέμψει” το ψηφισμένο νομοσχέδιο, 
στη Βουλή, δηλαδή, να ζητήσει, από τη 
Βουλή, να το εξετάσει, εκ νέου, μόνον, 
όμως, για λόγους τυπικής συμφωνίας με 
το Σύνταγμα και όχι για λόγους διαφω
νίας με το πολιτικό περιεχόμενο των 
ρυθμίσεων του νομοσχεδίου. Σημειώνε
ται, πάντως, ότι, κατά τη διάρκεια ισχύ
ος του Συντάγματος 1975/1986, η αρμο
διότητα άύτή, του Αρχηγόύ ίου Κρά
τους, ουδέποτε ασκήθηκε.

KoivoBouAcutikoc EAgyynq
Wt~W[' y  QΜ Μ.

0. Γενικά: Σε ένα Δημοκρατικό Κοι
νοβουλευτικό Πολίτευμα, όπως στη 
Χώρα μας, η Κυβέρνηση οφείλει να α
πολαμβάνει της εμπιστοσύνης της 
Βουλής (Αρχή της Δεδηλωμένης). Η 
Βουλή, όμως, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση να ελέγχει την Κυβέρνη
ση, για τη δράση της, να ζητεί στοιχεί
α και πληροφορίες, ώστε, αφενός μεν 
να ενημερώνει, με τον τρόπο αυτόν, 
τους πολίτες, αφετέρου δε να καθορί
ζει και τη στάση της απέναντι στην 
Κυβέρνηση. Οι διαδικασίες του ελέγ
χου αυτού καλούνται διαδικασίες Κοι
νοβουλευτικού Ελέγχου. Ο Κοινοβου
λευτικός Έλεγχος είναι μια από τις κο
ρυφαίες λειτουργίες του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου.

Υπάρχουν πολλά μέσα Κοινοβου
λευτικού Ελέγχου. Ορισμένα από αυτά 
θέτουν ζήτημα συνολικής άρνησης της 
κυβερνητικής πολιτικής, όπως, π. χ., η 
πρόταση δυσπιστίας. Τα περισσότερα, 
όμως, αφορούν συγκεκριμένα ζητήμα-
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τα, προθέσεις και πράξεις ή παραλεί
ψεις της Κυβέρνησης. Κάποια από τα 
μέσα αποσκοπούν, απλώς, στην επισή
μανση θεμάτων και την παροχή πλη
ροφοριών, όπως είναι η αναφορά, η αί
τηση κατάθεσης εγγράφων, η ερώτη
ση. Άλλα εμπεριέχουν μομφή κατά της 
κυβερνητικής πολιτικής, όπως είναι η 
επερώτηση και η σύσταση εξεταστι
κών επιτροπών. Μερικά συναρτώνται 
απολύτως με την επικαιρότητα (επί
καιρες ερωτήσεις και επίκαιρες επερω- 
τήσεις) και άλλα όχι. Όλα, όμως, είναι 
εξίσου σημαντικά και χρήσιμα σε μια 
Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Δια
σφαλίζουν τη διαφάνεια της κυβερνη
τικής δράσης και την άσκηση πολλα
πλού ελέγχου, επί των δραστηριοτή
των της Εκτελεστικής Εξουσίας, από

______ τη Νομοθετική. Δηλαδή από τη μόνη
III ι ι ϊ ι ι. εξουσία που εκλέγεται απευθείας, από 

'  ’"LH  ^ γ ή  όλων των εξουσιών, που είναι 
ο Λαός. Ο Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
ασκείται μόνο στην Ολομέλεια της 
Βουλής, δηλαδή κατά τη διάρκεια της 
τακτικής Συνόδου της Βουλής. Η τα
κτική Σύνοδος αρχίζει την πρώτη Δευ
τέρα του Οκτωβρίου και λήγει, συνή
θως, το μήνα Ιούνιο. Ο Κοινοβουλευτι
κός Έλεγχος ασκείται με τα μέσα που 
αναφέρονται ακολούθως.

β . Α ίτηση Κ α τ ά θ εσ η ς  Ε γ γ ρ ά φ ω ν : Οι
Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζη
τούν από τους αρμόδιους Υπουργούς, 
με γραπτή αίτησή τους προς τη Βουλή, 
την κατάθεση εγγράφων που σχετίζο
νται με δημόσια υπόθεση. Ο Υπουρ
γός οφείλει, εντός 30 ημερών, είτε να 
καταθέσει τα έγγραφα στη Βουλή, είτε 
να εξηγήσει εγγράφως τους λόγους, 
για τους οποίους η κατάθεση, όλων ή 
ορισμένων εγγράφων, δεν είναι δυνα
τή. Ο Υπουργός υποχρεούται να μην 
καταθέσει έγγραφα που αφορούν δι
πλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με 
την ασφάλεια του Κράτους μυστικό. 
Τα έγγραφα, που αποστέλλονται στη 
Βουλή, διαβιβάζονται στον ενδιαφερό
μενο Βουλευτή. Αν πρόκειται για πρω
τότυπα έγγραφα, που προέρχονται από 
τα δημόσια αρχεία, ο Βουλευτής ειδο
ποιείται και λαμβάνει γνώση του πε
ριεχομένου τους στο Βουλευτήριο.

Υ· Α ν α φ ο ρ ά : Η αναφορά είναι έγγρα
φο που περιέχει αιτήματα ή παράπονα 
πολιτών. Καθένας (Έλληνας ή αλλο
δαπός) ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίω-

K g

μα να απευθύνουν, στη Βουλή, γρα
πτές αναφορές. Οι αναφορές παρου
σιάζονται από Βουλευτή ή κατατίθε
νται στον Πρόεδρο. Κανένας δεν εμ
φανίζεται στη Βουλή αυτόκλητος για 
να αναφέρει οτιδήποτε προφορικά ή 
εγγράφως. Οι Βουλευτές μπορούν να 
υιοθετήσουν την αναφορά με την προ- 
συπογραφή της ή με δήλωσή τους κα
τά την ανακοίνωσή της στη Βουλή. Οι 
αναφορές πρέπει να περιέχουν το ονο
ματεπώνυμο, την ιδιότητα και τη διεύ
θυνση εκείνων που την υπογράφουν. Η 
αναφορά διαβιβάζεται στον αρμόδιο 
Υπουργό, ο οποίος οφείλει να απαντή
σει εντός 25 ημερών, στη Βουλή, με 
κοινοποίηση στους Βουλευτές που την 
είχαν υιοθετήσει και σ’ αυτόν που την 
υπέβαλε. Εάν δεν απαντήσει ή απαντή
σει εκπρόθεσμα, και εφόσον η αναφο
ρά έχει υιοθετηθεί από Βουλευτή, μπο
ρεί να συζητηθεί, από τη Βουλή, στην 
αρχή της συνεδρίασης της Τρίτης.

δ . Ε ρώ τη σ η : Οι Βουλευτές έχουν το 
δικαίωμα να απευθύνουν γραπτές ερω
τήσεις, στους αρμόδιους Υπουργούς, 
για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση. Οι 
ερωτήσεις είναι σαφείς και σύντομες. 
Αποβλέπουν στην ενημέρωση ή πλη
ροφόρηση του Βουλευτή και, κατ’ ε
πέκταση, των πολιτών, για το εάν κά
ποιο περιστατικό αληθεύει ή για το 
ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Κυ
βέρνηση για την αντιμετώπιση συγκε
κριμένου θέματος γενικού ή τοπικού 
ενδιαφέροντος. Ο Υπουργός οφείλει 
να απαντά, εγγράφως, εντός 25 ημε
ρών. Εάν παραλείψει να το πράξει ή α
παντήσει εκπρόθεσμα, η ερώτηση 
μπορεί να συζητηθεί, από τη Βουλή, 
στην αρχή της συνεδρίασης της Τρί
της. Οι απαντήσεις των Υπουργών, 
στις ερωτήσεις των Βουλευτών, κατα
χωρίζονται στα Πρακτικά της Βουλής.

ε^ Έ π ερ ώ τ η σ η : Οι επερωτήσεις είναι 
αιτήσεις έρευνας περί των αιτίων και 
του σκοπού της κυβερνητικής δράσης. 
Αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρ
νησης και έχουν, ως αντικείμενο, πρά
ξεις ή παραλείψεις της. Εμπεριέχουν, 
δηλαδή, μια μορφή μομφής προς την 
Κυβέρνηση. Ο αρμόδιος Υπουργός α
παντά, προφορικά, σε μια συζήτηση, 
στην οποία λαμβάνουν μέρος μόνον 
αυτός και οι Βουλευτές που υπέβαλαν 
την επερώτηση. Η συζήτηση περιορί
ζεται αποκλειστικά και μόνον στο θέ

μα της επερώτησης. Προβλέπεται και 
γενικευμένη συζήτηση, αν υπάρχουν 
περισσότερες επερωτήσεις με το ίδιο 
θέμα. Ο Βουλευτής, που υπέβαλε ερώ
τηση ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων, 
δικαιούται να καταθέσει επερώτηση, 
αν κρίνει ότι η απάντηση του Υπουρ
γού δεν είναι επαρκής ή δεν του παρα
δόθηκαν εμπροθέσμως τα έγγραφα, 
που ζήτησε, ή ορισμένα από αυτά. Οι 
επερωτήσεις πρέπει να προσδιορίζουν 
με σαφήνεια το θέμα που αφορούν.

σ τ . Ε πίκ αιρη  Ε ρ ώ τη σ η : Οι Βουλευ
τές, για θέματα άμεσης επικαιρότητας, 
έχουν το δικαίωμα να απευθύνουν ε
ρωτήσεις στον Πρωθυπουργό ή τους 
αρμόδιους Υπουργούς. Η διαδικασία, 
στις επίκαιρες ερωτήσεις, διαφέρει α
πό εκείνη των απλών ερωτήσεων. 
Κατ’ αρχήν, οι απαντήσεις είναι προ
φορικές και όχι γραπτές. Τα χρονικά 
περιθώρια είναι περιορισμένα. Η υπο
βολή των επίκαιρων ερωτήσεων δεν 
είναι απλά ένα δικαίωμα που συναρτά- 
ται με ττ^ Βουλευτική ιδιότητα και το 
οποίο ο κάθε Βουλευτής ασκεί αυτό
νομα. Οχ επίκαιρες ερωτήσεις ομαδο- 
ποιούντάι ανάλογα με την κομματική 
ένταξη των ερωτώντων Βουλευτών. Ο 
Πρόεδρος της οικείας Κοινοβουλευτι-~ 
κής Ομάδας επιλέγει ποιες από τις ε
ρωτήσεις των Βουλευτών της Ομάδας' 
του πρόκειται να συζητηθούν, κάθε| 
βδομάδα. Ο Πρωθυπουργός επιλέγει 
δύο από τις ερωτήσεις, που απευθύνο
νται σ’ αυτόν, και απαντά ο ίδιος.

ζ . Ε πίκαιρη Ε π ερ ώ τ η σ η : Οι επίκαι
ρες επερωτήσεις αφορούν θέματα άμε
σης επικαιρότητας. Έχουν τον ίδιο 
σκοπό με τις απλές επερωτήσεις. Επι
λέγονται οι επίκαιρες επερωτήσεις, 
που τελικά θα συζητηθούν, από τους 
Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ο
μάδων και κατά τη διάσκεψη των 
Προέδρων.

η. Σ υ ζή τη σ η  π ρ ο  Η μ ερ ή σ ια ς  Δ ια τ ά -  
ξ ε ω ς :  Ο Πρωθυπουργός, για θέματα ε
θνικού ή γενικότερου ενδιαφέροντος, 
οφείλει να ενημερώνει τη Βουλή, σε 
συνεδρίαση, κατά την οποία λαμβά
νουν το λόγο μόνον αυτός, οι Πρόε
δροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων 
και οι αρμόδιοι Υπουργοί. Σε κάθε Σύ
νοδο πραγματοποιούνται υποχρεωτικά 
6 τέτοιες συζητήσεις (προ Ημερήσιας 
Διατάξεως), από τις οποίες όμως μό
νον μία γίνεται με πρωτοβουλία της



Κυβέρνησης, (και, μάλιστα, για θέμα
τα που ορίζονται από τον Κανονισμό 
της Βουλής), ενώ οι άλλες 5 διεξάγο
νται με πρωτοβουλία των κομμάτων 
της Αντιπολίτευσης. Μια ειδική περί
πτωση είναι οι συζητήσεις με πρωτο
βουλία των Βουλευτών. Κάθε Βουλευ
τής δικαιούται να ζητεί και κάθε εβδο
μάδα, μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημά 
του, να τεθεί προς συζήτηση στην Ο
λομέλεια της Βουλής, ένα θέμα γενι
κότερης σημασίας. Εφόσον συντρέ
ξουν και άλλες προϋποθέσεις στη λει
τουργία γενικά της Βουλής (που αφο
ρούν, κυρίως, την πορεία του νομοθε
τικού έργου), τότε διεξάγεται η συζή
τηση στη Βουλή. Στη συζήτηση αυτή 
μετέχουν, εκτός από το Βουλευτή, που 
έθεσε το ζήτημα, και τον αρμόδιο Υ
πουργό, και οι Βουλευτές όλων των 
Κοινοβουλευτικών Ομάδων.
~Β. ΠρΗτάση Δυσπιστίας: Η Βουλή 
μπορεί, με απόφασή της, να αποσύρει 
την εμπιστοσύνη της, από την Κυβέρ
νηση ή από μέλος της, ύστερα από 
πρόταση δυσπιστίας. Πρόκειται για 
την κορυφαία στιγμή του κοινοβου
λευτικού ελέγχου, για να διαπιστωθεί 
αν πραγματικά η Κυβέρνηση εξακο
λουθεί να απολαμβάνει την εμπιστο
σύνη της Βουλής. Η πρόταση δυσπι
στίας υπογράφεται από το 1/6 τουλάχι
στον των Βουλευτών και περιλαμβά
νει σαφώς τα θέματα, για τα οποία θα 
Μεςαχθείή συζήτηση. Εάνη πρόταση 
δυσπιστίας συγκεντρώσει την απόλυτη 
πλειοψηφία του όλου αριθμού των 
Βουλευτών (151 ψήφοι), τότε η Κυ
βέρνηση “πέφτει”. Το Σύνταγμα και ο 
Κανονισμός της Βουλής προβλέπουν 
.ορισμένες προϋποθέσεις, ουσιαστικές 
και χρονικές, ώστε το έσχατο αυτό μέ
σο κοινοβουλευτικού ελέγχου να μην 
ασκείται καταχρηστικά, δηλαδή απο
κλειστικά και μόνον για τη δημιουργί
α πολιτικών εντυπώσεων. Την ίδια συ
ζήτηση, αν η Κυβέρνηση εξακολουθεί 
να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της 
Βουλής, εκτός από την Αντιπολίτευση, 
μπορεί να προκαλέσει με πρωτοβουλί
α της, και η ίδια η Κυβέρνηση, και τό
τε καλείται πρόταση εμπιστοσύνης.

ι. Εξεταστική Επιτροπή: Η Ολομέ
λεια της Βουλής μπορεί να συνιστά ε
ξεταστικές επιτροπές, από μέλη της, 
για την εξέταση ειδικών ζητημάτων 
δημόσιου συμφέροντος. Συνιστώνται,

όταν όλα τα άλλα μέσα κοινοβουλευ
τικού ελέγχου έχουν αποδειχτεί ανε
παρκή, για να διαλευκανθεί ένα σοβα
ρό ζήτημα, που αφορά πράξη ή παρά
λειψη της Κυβέρνησης. Η επιτροπή α- 
ποτελείται από Βουλευτές, όλων των 
κομμάτων, αναλογικά με τη δύναμη 
αυτών. Έχει όλες τις αρμοδιότητες των 
ανακριτικών αρχών, ως και του εισαγ
γελέα πλημμελειοδικών, τις οποίες α
σκεί κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας, σε συνδυασμό 
και με εκείνες του Κανονισμού της 
Βουλής των Ελλήνων. Μετά το πέρας 
των εργασιών της, συντάσσει αιτιολο
γημένο πόρισμα, στο οποίο καταχωρί
ζονται και οι γνώμες της τυχόν μειο-

λομέλεια της Βουλής. Η Βουλή μπορεί 
να συζητήσει το πόρισμα της επιτρο
πής, εάν δε κρίνει ότι συντρέχουν σο
βαρές υπόνοιες, για ευθύνες'μεΧών της 
Κυβέρνησης, να κινήσει τη σχετική 
διαδικασία.

ια. Κλήτευση Υπουργού ή Υφυπουρ
γού στη Βουλή: Η Βουλή και οι Κοινο
βουλευτικές Επιτροπές έχουν το δικαί
ωμα να ζητούν την παρουσία, στις συ
νεδριάσεις τους, του Υπουργού ή του 
Υφυπουργού, ο οποίος είναι αρμόδιος 
για τα θέματα, που συζητούν. Ο Υ
πουργός ή ο Υφυπουργός είναι υπο
χρεωμένος να παραστεί στη συνεδρία
ση. Επίσης, οι διαρκείς Κοινοβουλευ
τικές Επιτροπές έχουν το δικαίωμα, 
για την υποβοήθηση του κοινοβουλευ
τικού ελέγχου, να καλούν, διαμέσου 
των Υπουργών, κρατικούς λειτουρ
γούς και να ζητούν από αυτούς πληρο
φορίες και στοιχεία για θέματα της αρ- 
μοδιότητάς τους. λ :

Κοινοβούλιο και 
Εξωτερική Πολιτική

Ο θεσμικός ρόλος της Βουλής των 
Ελλήνων, στη διαμόρφωση της εξωτε
ρικής πολιτικής της Χώρας, αναγνωρί
ζεται σε σειρά διατάξεων, τόσο του 
Συντάγματος, όσο και του Κανονι
σμού της Βουλής.

D. Περιπτώσεις: Οι κυριότερες περι
πτώσεις είναι:

(D Η συναίνεση της Βουλής σε διά
φορα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ό
πως η μεταβολή των ορίων της Επι

κράτειας, η άδεια για τη διέλευση ή 
την παρουσία στην Επικράτεια ξένης 
στρατιωτικής δύναμης, η επιβολή πε
ριορισμών στην άσκηση της εθνικής 
κυριαρχίας και η ανάθεση κρατικών 
αρμοδιοτήτων σε όργανα διεθνών ορ
γανισμών.

(2) Η κύρωση των διεθνών συνθη
κών, τις οποίες όμως δεν μπορεί να 
τροποποιήσει, αλλά μόνο να αποδεχτεί 
ή να απορρίψει στο σύνολό τους.

(3) Η άσκηση κοινοβουλευτικού ε
λέγχου, με διάφορα ελεγκτικά μέσα, ό
πως η αίτηση κατάθεσης εγγράφων, η 
υποβολή ερωτήσεων, επερωτήσεων, ε
πίκαιρων ερωτήσεων κ. λ. π..

(4) Η διεξαγωγή συζητήσεων, σε ε
πίπεδο Πρωθυπουργού και Αρχηγών 
Κομμάτων, είτε με την ευκαιρία των 
προγραμματικών δηλώσεων της Κυ
βέρνησης, είτε στα πλαίσια των προ η
μερήσιας διατάξεως συνεδριάσεων.

β. Αρμόδια Όργανα και Επιτροπές:
Είναι τα εξής:

(1) Προεδρείο Βουλής: Ο Πρόε
δρος της Βουλής έχει πρωταρχική θέ
ση στις διεθνείς σχέσεις του Σώματος, 
αφού εκπροσωπεί τη Βουλή των Ελλή
νων σε όλες τις διεθνείς υποχρεώσεις. 
Αντιπρόεδροι της Βουλής μπορούν να 
αναλαμβάνουν συγκεκριμένες διεθνείς 
αποστολές.

(2) Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Α
μυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων:
Βασική της αποστολή είναι, αφενός, 
να επεξεργάζεται τα νομοσχέδια των 
Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εξω
τερικών και, αφετέρου, να συζητούν 
τα γενικότερα ζητήματα εξωτερικής 
πολιτικής, με την παρουσία και αρμό- 
διών Υπουργών. Επίσης, αναπτύσσει 
συνεργασία με αντίστοιχες επιτροπές 
ξένων Κοινοβουλίων.

(3) Ειδική Διαρκής Επιτροπή Ευ
ρωπαϊκών Υποθέσεων: Συζητεί επί
καιρα θέματα, που απασχολούν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συμμετοχή 
και Ελλήνων Ευρωβουλευτών. Συμμε
τέχει στη θεσμοθετημένη συνεργασία 
με τις αντίστοιχες Επιτροπές των Εθνι
κών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

(4) Μόνιμη Επιτροπή Απόδημου 
Ελληνισμού: Έχει, ως αποστολή, τη 
διατήρηση και προαγωγή των δεσμών 
του Ελληνικού Κοινοβουλίου με τον 
Απόδημο Ελληνισμό.

Μαιος/Ιουνιος 2001 - Αστυνομική Επιθεώρηση



m u W A t i i M H l / U i L M l .

(5) Επιτροπές Διεθνών Σχέσεων ή 
Κοινοβουλευτικές Ομάδες Φιλίας:
Αποτελούν πρακτική όλων των Κοινο
βουλίων, που ενθαρρύνεται και από το 
Καταστατικό της Διακοινοβουλευτι
κής Ένωσης, με σκοπό την ενδυνάμω
ση των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων 
Κοινοβουλίων. Η Βουλή των Ελλήνων 
έχει αναβαθμίσει το θεσμό αυτό, τα τε
λευταία χρόνια, με τη δημιουργία πο
λυάριθμων Ομάδων Φιλίας.

Κοινοβουλευτική Διπλωυατία

0. Γενικό: Η Βουλή των Ελλήνων, ε-
νόψει και των διεθνών εξελίξεων, εκδη
λώνει έντονες προσπάθειες στην ανά
πτυξη της κοινοβουλευτικής διπλωματί
ας. Ο Κανονισμός της διαμορφώνει το 
θεσμικό πλαίσιο, που αναβαθμίζει το 
ρόλο της και τη συνεργασία, μεταξύ 
Βουλής και Κυβέρνησης, στα ευρωπαϊ
κά θέματα. Αναλαμβάνει σημαντικές 
πρωτοβουλίες, για την ενίσχυση των 
διεθνών της σχέσεων, την προώθηση 
των εθνικών θεμάτων και γενικά την 
προβολή της Χώρας μας στο εξωτερικό. 

'  3 ι l β. Στόχοι Κοινοβουλευτικής Διπλω- 
τ  Τ 1 1  ματίας: Με την άσκηση της Κοινοβου- 
11 1 * λευτικής διπλωματίας, η Βουλή των 

Ελλήνων, αποσκοπεί στην:
(1) Ενίσχυση των σχέσεων με τα 

Κοινοβούλια άλλων χωρών και, περαι
τέρω, των δεσμών μεταξύ των λαών.

(2) Ανάπτυξη της συνεργασίας των 
Κοινοβουλίων στα πλαίσια των Διε
θνών Οργανισμών.

(3) Προβολή της Χώρας και του Πο
λιτισμού της, στο εξωτερικό, και, ειδι
κότερα, στα ξένα Κοινοβούλια.

(4) Ενημέρωση των ξένων Κοινο
βουλίων και των Διεθνών Κοινοβου
λευτικών

Οργανισμών, για τις θέσεις της Χώ
ρας μας στα διεθνή ζητήματα και, ειδι
κότερα, στα εθνικά μας θέματα.

Εκθέοεις m e Βουλής

Διεθνής Παοουσία Βουλής 
των Ελλήνων

Κατά το πρόσφατο παρελθόν, επι- 
σκέφθηκαν τη Βουλή των Ελλήνων πε
ρισσότεροι από 60 Πρόεδροι Κοινο
βουλίων ξένων χωρών και Κοινοβου
λευτικών Συνελεύσεων Διεθνών Οργα

νισμών, Αρχηγοί Κρατών και Πρωθυ
πουργοί, τουλάχιστον 30 Αντιπρόεδροι 
Κυβερνήσεων και Υπουργοί Εξωτερι
κών και Αμυνας, ως και Προκαθήμενοι 
Πατριαρχείων και Εκκλησιών και πα
ράγοντες της Ομογένειας. Επίσης, η 
Βουλή εκπροσωπήθηκε, από τον Πρόε
δρό της, σε πολλές χώρες, στο εξωτερι
κό, ως και σε 15 τουλάχιστον Ευρωπα
ϊκές και Μεσογειακές Διασκέψεις. 
Διοργάνωσε, στην Αθήνα, Διασκέψεις 
Προέδρων Κοινοβουλίων και νέων 
Κοινοβουλευτικών, από χώρες της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης, της Μεσογείου, της 
Παρευξείνιας Συνεργασίας και της Νο
τιοανατολικής Ευρώπης. Προώθησε 
και τη διοργάνωση Διεθνών Συναντή
σεων και στην περιφέρεια (Θεσσαλική, 
Βόλος, Λάρισα, Σαντορίνη, Ρόδος, Χα- 
νιά). Ιδιαίτερα πλούσια είναι η δράση 
και συμμετοχή των Ελλήνων Βουλευ
τών σε Κοινοβουλευτικές Διασκέψεις, 
Συνελεύσεις Διεθνών Οργανισμών, ό
πως του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 
Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, της Βο
ρειοατλαντικής Συμμαχίας, του Οργα
νισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας για 
την Ευρώπη, της Οικονομικής Συμμα
χίας Ευξείνου Πόντου και της Διακοι
νοβουλευτικής Ένωσης. Σημαντική, α
κόμη, είναι η συνεισφορά τους στη διε
θνή προβολή της Βουλής, με την α
νταλλαγή επισκέψεων των Ομάδων Φι
λίας και τη συμμετοχή τους σε Ομάδες 
Παρατηρητών σε εκλογικές αναμετρή
σεις διαφόρων χωρών. Ειδική σημασία 
έχει και η ανάληψη από τη Βουλή των 
Ελλήνων της Μόνιμης Γραμματείας 
της Ευρωπαϊκής Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας.

τους οποίους οι 400.000 ήταν μαθητές 
σχολείων, από όλη την Ελλάδα, αλλά 
και από τον Απόδημο Ελληνισμό. Με 
τις εκθέσεις αυτές, η Βουλή των Ελλή
νων συμβάλλει σημαντικά στην εμβά
θυνση της ιστορικής παιδείας των πο
λιτών και τη διαμόρφωση κριτικής 
στάσης απέναντι στο παρελθόν και το 
παρόν. Καθημερινά λειτουργεί εκπαι
δευτικό πρόγραμμα για τα σχολεία της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ
παίδευσης. Αναφέρονται μερικές από 
τις σημαντικές αυτές εκθέσεις: 

β. “Έτος Κοινοβουλευτικής Μνή
μης": Η Βουλή των Ελλήνων, με τη 
συμπλήρωση 150 χρόνων, από την ψή
φιση του πρώτου Συντάγματος του 
Νεοελληνικού Κράτους, χαρακτήρισε 

1994 ‘Έτος Κοινοβουλευτικήςτο

0. Γενικά: Η Βουλή των Ελλήνων, 
στην προσπάθειά της να επικοινωνή
σει με τους πολίτες και κυρίως με τους 
νέους, διοργανώνει, από το 1994, εκ
θέσεις στο Μέγαρο της Βουλής, με την 
ευκαιρία σημαντικών ιστορικών επε
τείων ή για να τιμήσει μεγάλες προσω
πικότητες του Ελληνισμού. Στην πρό
σκληση αυτή της Βουλής, προς τους 
πολίτες, να προσέλθουν στο Κοινο
βούλιο και να επισκεφθούν τις εκθέ
σεις, ανταποκρίθηκαν, μέχρι σήμερα, 
τουλάχιστον 600.000 επισκέπτες, από

Μνήμης” και διοργάνωσε σειρά εκδη
λώσεων, με κορυφαίο γεγονός την 
‘Έκθεση Αντικειμένων της Νεότερης 
Ελλάδας”, στην αίθουσα Ελευθερίου 
Βενιζέλου. Το πλορσιο έντυπο και ει
καστικό υλικό της έκθεσης, πρωτότυ
πα συνταγματικά κείμενα, εφημερίδες, 
χειρόγραφα και αντικείμενα θυμίζουν 
τους αγώνες των προγόνων μας για ε
λευθερία και δημοκρατία.

Υ. “Κύπρος: 9.00C1 χρόνια. Πολιτι
σμού”: Το 1996, και με αφορμή τηττυ-! 
μπλήρωση 9.000 χρόνων Κυπριανού | 
Πολιτισμού, η Βουλή των Ελλήνων 
παρουσίασε, στην αίθουσα Ελρυθερ ίου 
Βενιζέλου, έκθεση με αντιπροσωπευτι
κά δείγματα της πολιτιστικής κληρονο
μιάς της Κύπρου. Αντικείμενα της αρ
χαϊκής, κλασικής, μεσαιωνικής, αλλά 
και της σύγχρονης εποχής, κατέδειξαν, 
στην έκθεση αυτή, την αδιαίρετη συνέ
χεια του Ελληνικού Πολιτισμού στην 
Κυπριακή Πολιτισμική Παράδοση.

δ. “Έτος Χαριλάου Τρικούπη : ιοο 
Χρόνια Μνήμης”: Το 1996, η Βουλή 
των Ελλήνων, τίμησε τη μνήμη του Χα
ριλάου Τρικούπη (1832 - 1896), με τη 
διοργάνωση, μεταξύ των άλλων εκδη
λώσεων, και έκθεσης, με αφορμή τη συ
μπλήρωση 100 χρόνων από το θάνατο 
του μεγάλου πολιτικού και θεμελιωτή 
του Κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα. 
Παρουσιάστηκαν προσωπικά αντικεί
μενα του Χαριλάου Τρικούπη, χειρό
γραφα, βιβλία και εικαστικό υλικό, που 
αναφέρονται στη ζωή και το έργο του.

ε. “Έτος Δωδεκάνησου: 50 Χρόνια 
από την Ενσωμάτωση”: Η έκθεση αυτή

Ί
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αποτέλεσε το κορυφαίο γεγονός των 
εκδηλώσεων, για τα 50 χρόνια από την 
ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην 
Ελλάδα. Μέσα από τα αντικείμενα, το 
εικαστικό και έντυπο υλικό, ξεδιπλώ
θηκε η ιστορία της Δωδεκανήσου, επι
βεβαιώνοντας τη συνέχεια του Ελληνι
σμού στο χώρο αυτό, αλλά και το ρό
λο του ως φορέα επικοινωνίας μεταξύ 
των πολιτισμών της Ευρώπης και της 
Ανατολικής Μεσογείου.

στ. “Έτος Ρηγο - Σολωμού: 200 χρό
νια από το Θάνατο του Ρήγα Φεραίου - 
Βελεστινλή - 200 χρόνια από τη Γέννη- 
ση του Διονυσίου Σολωμού”: Η Βουλή 
των Ελλήνων κήρυξε το 1998 ‘Έτος 
Ρήγα Φεραίου - Βελεστινλή και Διονυ
σίου Σ ολωμού” και διοργάνωσε εκθέ
σεις, μεταξύ των οποίων και παοάλλη- 
λες εκθέσεις για το Ρήγα1 και Το Σολω
μό, κορυφαίες προσωπ*ι§ητες του 
Ελληνισμού. Παρουσιάστηκε το έργο

Έκτοτε, επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. 
Πρόκειται για θεσμό, που, ως Εκπαι
δευτικό Πρόγραμμα της Βουλής των 
Ελλήνων, υλοποιείται σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Αποσκοπεί στην προ
ετοιμασία των νέων, για τη συνέχεια 
της Δημοκρατίας και του Πολιτισμού, 
με την έννοια της παρουσίας, της συ
νεργασίας και της δημιουργίας, σε ό
λους τους χώρους της κοινωνικής δρά
σης και σε όλους τους τομείς του Πο
λιτισμού. Απευθύνεται στους μαθητές 
της Β’ τάξης όλων των Λυκείων της 
Χώρας, δημόσιων και ιδιωτικών, ημε
ρήσιων και εσπερινών, και κύριο σκο
πό έχει την καλλιέργεια θετικής στά- 

•ττΓρΓ'των "virav "απένβντΓ στην αξία 
“συμμετοχή στα κοινά”. Η “συμμετο
χή στα κοινά” αποσκοπεί στην αρμονι
κή σχέση του εφήβου με τα κοινωνικό 

[σύνολο, τη συνειδητή ένταξή του στις
του Ρήγα, που α π ό ίελε ί τήίετφώττγ ττύ- κοινωνικές λειτουργίες, για τη συνέ 
στηματική^ίροσπάθεια διαπαιδαγώγη- χεια της Δημοκρατίας, την παραγωγή 
Οής, τόσο του Ελληνικού Έθνους, όσο — 
και των υπόδουλων Βαλκανικών λαών 
στις αξίες της Εθνικής Ανεξαρτησίας, 
της Δημοκρατίας και της Αλληλεγγύ
ης. Η Βουλή τίμησε, παραλλήλως, το
έργο τορ Διονυσίσυ Σολωμού, του ποι
ητή. που ανέδειξε τη δημοτική γλώσ
σα, σε όργανο υψηλού στΐχασμού. και 
που η προσήλωσή του, στην ίδέα της
Εφ,άδας και τηςΓ Ελευθερίας! εξακο- 

^λουθεί να συγκινεί και συναρπάζει, 
ζ. “Αρχαίο Ελληνικό θέατρο: Από 

τον Κόσμο των Θρησκευτικών Λει
τουργιών και του Μύθου στην Εποχή 
του Λόγου και της Δημοκρατίας!!: 
Στην έκθεση αυτή, που λειτούα^σε το 
1999, στο Περιστύλιο της Βουλής, πα
ρουσιάστηκε η ιστορική διαδρομή, η 
πολιτισμική επιβίωση και η οικουμενι- 
κότητα του Αρχαίου Ελληνικού Θεά
τρου, όπως επίσης και η οργανική του 
σχέση με τη Δημοκρατία. Εκτέθηκαν 
φωτογραφίες αρχαίων θεάτρων, που 
βρίσκονται εγκατεσπαρμένα σε όλη τη 
λεκάνη της Μεσογείου, φωτογραφίες 
από παραστάσεις αρχαίου δράματος 
στη σύγχρονη Ελλάδα κ. λ. π..

Βουλή των ΕοηΒων

Είναι ένας νέος θεσμός. Λειτούργη
σε, για πρώτη φορά, τον Ιούνιο 1996.

Πολιτισμού _και την προσφορά προς 
τον Ανθρωπο. Μέσα από τιςΤπροσωπι- 
κές προτάσεις των εφήβων,’για |κοινά 
θέματα, ενεργοποιούνται θετικά κοι- 
ΐΗΒνικά συναισθήματα, όπως η συμπά
θεια, η αγάπη, η αναγνώριση, η ευγνω 
μοσύνη, η καλοσύνη, η δικαιοσύνη, 
αλλά καν θξπκά αυτοσυναισθήρατα, 
όπως η χαρά της δημιουργίας, η αυτο
πεποίθηση, rf αισιοδοξία. Συμμετέχουν 
300 “έφηβοι Βουλευτές”, από όλες τις 
εκλογικές περιφέρειες της Χώρας, α
ναλογικά. Ορισμένες βασικές αρχές 
του προγράμματος αυτού είναι:

- Η ανάδειξη της κορυφαίας αξίας 
“συμμετοχή στα κοινά” σ^>κυρίαρχη 
αξία του κοινωνικού μας βπ*$, στο π 
ρόν και το μέλλον, είναι χρέος και κ ι 

θήκον κάθε πολίτη, γιατί άμεσα συνδέ
εται με το ήθος της Πολιτείας και το ύ
φος του Πολιτισμού και ο Πολιτικός 
Λόγος, η δε καλλιέργεια θετικής στά
σης των νέων, απέναντι στην αξία αυ
τή, είναι έργο αρετής και τόλμης, ι
διαίτερα σημαντικό, και μάλιστα σε ε
ποχές εθνικής και οικουμενικής κρί
σης, όπως στη σύγχρονη εποχή.

- Η ολόπλευρη ανάπτυξη της προ
σωπικότητας των μαθητών, που μετέ
χουν, καλλιεργώντας σ’ αυτούς ακρί
βεια των αισθήσεων και δύναμη ορα- 
ματική, οξύνοια κριτική και υψηλή 
συγκινησιακή ετοιμότητα, βούληση

σταθερή και τελεσφόρα, όλα στο πλαί
σιο του ανθρώπινου μέτρου, του δημο
κρατικού διαλόγου και της αγωνιστι
κής αισιοδοξίας, για το μέλλον της Ελ
λάδας και του Κόσμου.

- Οι προσωπικές προτάσεις των μα
θητών, που διατυπώνονται, ως δηλώ
σεις ενεργού “συμμετοχής στα κοινά”, 
χωρίς να εκφράζουν κάποιας μορφής 
εξουσία ή βούληση, για ατομική ή 
συλλογική κυριαρχία, δεν στερούνται 
πολιτικής σημασίας, με την έννοια της 
εγρήγορσης και ετοιμότητας, για συ
νεργασία και κοινή δράση, σε όλους 
τους τομείς της κοινωνικής, πολιτιστι
κής και εθνικής επικαιρότητας, για συ
νέχιση της Δημοκρατίας και της ιστο
ρικής μας ταυτότητας.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο ?
W tat! gyr,-*!

Η Δημοκρατία, ως έννοια, ως λέξη 
και ως πράξη, γεννήθηκε και καταξιώ
θηκε πτην αρχαία Αθήνα, στην Ελλά
δα. Είχε προετοιμαστεί με το νομοθε
τικό έργό'του Σάλωνα (640  1 560 π. 
X.) και την προοδευτική πολιτεία του 
Πεισιστράτου (600 - 527 π. X.), θεμε
λιώθηκε από τον Κλεισθένη (570-- 500 
π. X.), δικαιώθηκε με τις νίκες στους 
Περσικούς Πολέμους (492 - 479 π. 
X.), στερεώθηκε με το πολιτικό πρό
γραμμα του Θεμιστοκλή (527 - 461 π. 
X.) και μεσουράνησε με την εμπνευ
σμένη πολιτική και πολιτισμική δράση 
του Περικλή (495 - 429 π. X.) Δημο
κρατία 2.500 και πλέον χρόνια. Τότε 
ήταν η Εκκλησία του Δήμου. Εκεί γεν- 

Βνήθηκε και αναπτύχθηκε. Σήμερα εί- 
:α- ναι η Βουλή των Ελλήνων. Η Κοινο- 
:α- βουλευτική Ιστορία αρχίζει μερικούς 

μήνες μετά την έναρξη της Επανάστα
σης του 1821. Έκτοτε, το Ελληνικό 
Κοινοβούλιο, με τις δοκιμασίες, αλλά 
και τις μεγάλες στιγμές και την ύψιστη 
προσφορά του, αποτελεί το θεματοφύ- 
λακα της Βούλησης του Λαού και των 
συμφερόντων του Έθνους. □

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
/ .  Επίτομο Συνταγματικό Δίκαιο, Κων. 
Γεωργόπουλος, Έβδομη Έκδοση, Εκ
δόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα.
2. Κανονισμός της Βουλής των Ελλή
νων.
3. Αρχείο Βουλής των Ελλήνων.
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Αγλαΐας ΤΣΙΤΟΥΡΑ

JIAD0YMA
Ενόψει των Ολυμπιακών αγώνων, που θα διεξαχθούν το 
2004 κατά προτίμηση στη χώρα μας, επειδή για πρώτη φορά 
διοργανώθηκαν και διεξήγοντο επί μακράν αθλητικοί αγώνες 
σ’ αυτήν, και διότι είμαστε οι πρώτοι, που κωδικοποιήσαμε 
και εφαρμόσαμε τους αθλητικούς κανόνες, καλλιεργήσαμε 
το πνεύμα του Ολυμπισμού και διαδώσαμε τον πολιτισμό την 
ανθρωπότητα, έχομε την υποχρέωση να διατηρήσουμε την 
παράδοση. Στην εποχή μας στους αθλητικούς αγώνες, δεν 
λείπουν δυστυχώς οι συγκρούσεις, οι βιαιότητες, 
τα επεισόδια και έχει βεβαιωθεί στατιστικά, ότι στο 58,8%  
των αθλημάτων, μόνο τα 2,7% διεξάγονται ομαλά.
Έτσι, έχομε υποχρέωση εμείς οι Έλληνες να κάνουμε το 
παν, ώστε να διεξαχθούν οι αγώνες του 2004 ομαλά, χωρίς 
επεισόδια, με πνεύμα που προσιδιάζει στον πολιτισμό μας και 
την ιστορία μας, να μην εκτεθούμε διεθνώς θυματοποιούντες 
τη φήμη μας και να μη θρηνήσουμε θύματα.

0 αθλητισμός ως γνωστόν απο
βλέπει στην προαγωγή του 
πνεύματος της ευγενούς ά
μιλλας, που απαιτήθηκε να 
τηρείται κατά την άσκηση, 

των προσπαθειών των ανθρώπων, όχι 
μόνο στην απόκτηση σωματικού κάλ
λους, αλλά και για να καταστήσουν ι
κανότερες και υψηλότερες τις λειτουρ
γίες τους, για να επιβιώσουν στον α
γώνα ύπαρξης. Να μπορέσουν δηλαδή 
να σηκώσουν μεγαλύτερο βάρος, ν’ α
νέβουν ψηλότερα σ’ ένα δένδρο προς 
συλλογή καρπών ή να ρίψουν μδΗϊρύ- 
τερα μια πέτρα για να συλλάβουν ένα 
θήραμα. Έτσι άρχισε και η σύγκριση 
μεταξύ των ατόμων που κατοικούσα^ 
σεένα τόπο στις ικανότητες πού'ανέ
πτυσσαν. Ο αθλητισμός λοιπόν άρχισε 
μαζί με τον άνθρωπο. Έτσι δημιουργή- 
Οηκαν κατ’ ηϊχήν τα διάφορα αγωνί
σματα σε μικρές τοπικές ομάδες, έπει
τα σε μεγαλύτερες, σε εθνικές και κα
τόπιν σε διεθνείς αγώνες σύγκρισης. 
Οι Έλληνες, όπως είπαμε, πρωτοστά
τησαν στους αγώνες αυτούς. Όμως οι 
αθλητικοί αγώνες, από πολύ παλιά 
είχαν χάσει τον υψηλό χαρακτήρα 
τους, διότι υπεισήλθε σ’ αυτούς ο ε
παγγελματικός χαρακτήρας, το συμφέ
ρον, πράγμα που ανάγκασε τον αυτο- 
κράτορα Θεοδόσιο να καταργήσει το

394μχ τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν 
παρήκμασε όμως ο χαρακτήρας τους, 
και γιαυτό ο Ιουστινιανός το 529μχ 
τους ενίσχυσε, προσθέτοντας μάλιστα 
δύο νέα αγωνίσματα τα άλματα ύψους 
και μήκους.

Σήμερα είναι γνωστό, ότι όσοι συμ
μετέχουν ως αθλητές, προπονητές, 
διοργανωτές, λοιποί παράγοντες και α
κόμη όσοι παρακολουθούν ως φίλα
θλοι τους αθλητικούς αγώνες, δεν βιώ- 
νουν μόνο τη συγκίνηση από τον εν
θουσιασμό της νίκης, ή την απογοή
τευση, για την αποτυχία, αλλά πολλές 
φορές παρακολουθούν ή συμμετέχουν 
σέ βιαιοπραγίες και θλίβονται για τον 
τραυματισμό αθλητών, διαιτητών ή 
του κοινού από την παραβίαση των 
κανόνων του αθλήματος, ατόμων που 
έπεσαν θύματα των συγκρούσεων των 
αντιθέτων ομάδων, ή ακόμη από 
βιαιότητα ομάδων νέων, που εισήλθαν 
στο χώρο της άθλησης για να δημιουρ
γήσουν ταραχές, και τραυματισμούς 
για να κάνουν απλώς αισθητή την πα
ρουσία τους, από τους Διεθνώς ονομα
ζόμενους χούλιγκαν.

Γι αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη μελέτη 
και λήψη των απαιτουμένων αναγκαί
ων μέτρων αντιμετώπισης των θλιβε
ρών αυτών προβλημάτων, τα οποία 
μέτρα πρέπει να είναι προληπτικά,



ΤΟΠΟΙΗΣΒΒΙΡΟΛΗΨΗ ΒΙΑΣ
διοικητικά, κατασταλτικά, οργανωτικά 
κλπ. Ευτυχώς για τη χώρα μας πρό
σφατα άρχισε έντονη προσπάθεια κα
λύτερη από Τεχνολογικής, κτιριακής, 
προληπτικής, νομικής, οικονομικής, 
πολιτιστικής, κοινωνικής, και αστυνο
μικής πλευράς, ώστε πιστεύομε να διε- 
ξαχθούν οι Ολυμπιακοί αγώνες του 
2004 στην χώρα μας κατά τον καλύτε
ρο δυνατό τρόπο. Η  Ελληνική Εταιρία 
Θυματολογίας όπως είπαμε, θα συμ
βάλλει όσο μπορεί περισσότερο για το 
σκοπό αυτό, ώστε να αποφευχθεί η θυ- 
ματοποίηση αθλητών, διαιτητών, ε
γκαταστάσεων, φιλάθλων κλπ. από 
την δημιουργία ταραχών και συγκρού
σεων.

Ας δούμε όμως εν ολίγοις, από που 
προέρχονται και ποιοι είναι οι υφιστά
μενοι κίνδυνοι δημιουργίας της βίας 
στον αθλητισμό.

Πρώτος λόγος διακινδύνευσης εί
ναι, ότι σήμερα περισσότερο ίσως από 
κάθε άλλη εποχή υπεισήλθε στο άθλη
μα και ιδίως στο ποδόσφαιρο και το 
μπάσκετ, το οικονομικό συμφέρον, το 
οποίο εμφανίζετο μέχρι πρότινος, ι
διαίτερα προπαρασκευασμένο, παίρ
νοντας τη μορφή οργανωμένου εγκλή
ματος. Οι οργανωτές του έκαναν ό,τι 
ήτο δυνατόν έστω και παράνομο για 
να εξυπηρετήσουν το συμφέρον 
τους. Γιαυτό έμεναν τα γήπεδα ανοχύ
ρωτα, διότι ήθελαν το χώρο περισσό
τερο ελεύθερο για να εισβάλλουν σε 
δοσμένη στιγμή με άνεση και να δί
δουν το δικό τους ρυθμό εξέλιξης.

Για να το επιτύχουν Δε αυτό έβρι
σκαν τον τρόπο να ελέγχουν την αθλη
τική ομοσπονδία, την ΕΠΑΕ, την α
θλητική δικαιοσύνη, να εξαγοράζουν 
διαιτητές και αθλητές.

Διέσπειραν ψευδείς ειδήσεις, έδιδαν 
στοιχεία έντασης του φανατισμού, α
ντί ν ’ αγωνίζονται για την εξυγίανση 
του αθλήματος. Οι επιχειρηματίες αυ
τοί δημιουργούσαν πολλές φορές αίτια 
συγκρούσεων με τις αδικίες που διέ- 
πρατταν σε βάρος των αθλητών, μη 
καταβάλλοντες ή καθυστερούντες 
τις αμοιβές ή αποζημιώσεις που δι- 
καιούντο ιδίως στα αθλήματα ποδο
σφαίρου και μπάσκετ. Για τον περιο
ρισμό των συγκρούσεων αυτών, η Διε
θνής Ένωση Επαγγελματικών ποδο
σφαιριστών προτείνει την προσφυγή 
των δικαιούμενων ακόμη και στην πο
λιτική δικαιοσύνη, και συνιστά να δί

δονται οι αποζημιώσεις στις ομάδες 
και να είναι ανάλογες με την ηλικία, 
την διάρκεια του συμβολαίου και τον 
αριθμό των συμμετοχών.

Για τον περιορισμό των δραστηριο
τήτων των παραγόντων αυτών, ορίστη
κε με το άρθρο 63 του Ν.2725/99 και 
του άρθρου 3 παρ.3 του Ν.2858/7-11- 
2000 ότι οι παράγοντες αυτοί αφενός 
λειτουργούν μόνο υπό τη μορφή Ανω
νύμων Εταιριών, κατόπιν Π. Δ/τος, και 
μόνο αθλητικών σωματείων, που δια
τηρούν τμήματα αμειβομένων αθλη
τών, και αφετέρου, ότι η δραστηριότη
τα αυτών ελέγχεται από τα μέλη ελε
γκτικού συμβουλίου, στο οποίο δεν 
μπορούν να μετέχουν μέλη των εται
ριών αυτών, η εξαρτώμενα οικονομικά 
απ’ αυτές πρόσωπα. Ετσι δεν θα υπάρ
χει πλέον ασυδοσία δραστηριότητας 
των παραγόντων αυτών.

Δεύτερο λόγο ανωμαλίας, αποτελεί, 
η υπεισέλευση και η παρέμβαση του 
αθλητικού και μη τύπου, στους α
θλητικούς παράγοντες, προπονητές 
και αθλητές, κυρίως με προκλητικές 
δηλώσεις στον τύπο και τα ΜΜΕ με τις 
οποίες εντείνεται ο φανατισμός.

Τρίτο λόγο αποτελεί η ψυχολογία 
του όχλου.

Οι παρακολουθσύντες τα αθλήματα 
δημιουργούν ομαδική ψυχή, με συνέ
πεια δημιουργίας όχλου με όλες τις 
γνωστές εκδηλώσεις. Έτσι είναι δυνα
τόν ακόμη και ένα αιφνίδιο γεγονός ό
πως π.χ. από την πρόσκαιρη παραβία
ση των κανόνων του αθλήματος, να υ- 
ποστούν έκρηξη του θυμικού οι αθλη
τικές ομάδες ή οι φίλαθλοι και να δη- 
μιουργηθεί αναταραχή.

Τέταρτο λόγο αποτελεί η διεξαγωγή 
των αθλητικών αγώνων με πολιτιστικό, 
εθνικό, πολιτικό ή διεθνή χαρακτήρα 
κατά τους οποίους παρίστανται τα 
ΜΜΕ, προσωπικότητες, μέλη Κυβερ- 
νήσεως, Αντιπροσωπείες ξένων χωρών 
και δημιουργείται κατάλληλη ευκαιρία 
για διαφήμιση τόσο των εθνικών, πολι
τικών, αθλητικών ομάδων, όσο και των 
τρομοκρατών, οι οποίοι με την άσκηση 
βίας εκδηλώνουν, πιο έντονα την πα
ρουσία τους και την προβολή τους.

ΠέμΠΤΟ λόγο αποτελεί η είσοδος 
στους χώρους του αθλήματος ατόμων 
κυρίως νεαρών με κάθε είδους ε
κτροπές, ακόμη και τοξικομανών με 
κύριο σκοπό την πρόκληση ταραχών. 
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται κυρί
ως οι χούλιγκαν, οι οποίοι επιζητούν

οιαδήποτε αφορμή για να δημιουργή
σουν επεισόδια και ταραχή.

ΕΚΤΟ λόγο αποτελεί, η μεροληπτική 
άσκηση των καθηκόντων των διαιτη
τών, ή οποία δίδει έναυσμα για συ
γκρούσεις.

Εβδομος λόγος είναι, ότι μερικές 
φορές τα ίδια τα αστυνομικά όργανα 
είναι υπεύθυνα για την κλιμάκωση βί
αιων επεισοδίων, όταν επεμβαίνουν 
περισσότερο ή καθυστερημένα απ’ ό
σο επιβάλλουν οι περιστάσεις, οξύνο- 
ντας και αυτοί το υποθάλπον κλίμα.

Ογδοο λόγο αποτελεί η χρήση ου
σιών ντόπινγκ στους αθλητές. Το ντό
πινγκ αποτελεί παράβαση των νόμων 
ή κανόνων των αθλητικών οργανι
σμών, που αφορούν τη χρήση ουσιών 
ή ομάδων ουσιών, που οι οργανισμοί 
αυτοί έχουν απαγορεύσει. Είναι ακόμη 
οποιαδήποτε ενέργεια που μεταβάλλει 
με οποιαδήποτε τρόπο την αγωνιστική 
διάθεση των αθλητών. Το Συμβούλιο 
της Ευρώπης από τις αρχές της ΙΟετί- 
ας του 1960 έδειξε ζωηρό ενδιαφέρον 
για τη νομοθετική αντιμετώπιση του 
προβλήματος του ντόπινγκ.

Σοβαρό αποτέλεσμα όλων αυτών 
των παραγόντων, αποτελεί η επικρά
τηση του φανατισμού μεταξύ των α
ντιπάλων αθλητικών ομάδων, τον ο
ποίο φανατισμό αυξάνουν οι τυχόν υ
φιστάμενοι λόγοι αντεκδικήσεως και 
γοήτρου. Πολλές είναι οι θεωρίες που 
αναπτύχθηκαν σχετικά με την βιαιότη
τα, χωρίς καμιά όμως από αυτές να 
μας δώσει μονομερώς μια σφαιρική ε
ξήγηση των φαινομένων αυτών της βί
ας. Απαιτείται η σύνθεση όλων αυτών 
των θεωριών και αντιλήψεων για να ε
ξηγηθεί η άσκηση της βίας.

Αποτέλεσμα της ασκούμενης βίας 
είναι να θίγεται η αθλητική Νομοθεσί
α και να μη τηρείται το Σύνταγμα, το 
οποίο προστατεύει κάθε ελεύθερη 
δραστηριότητα, αρκεί να μη προσβάλ
λει τα δικαιώματα των άλλων και να 
μην αντιτίθεται προς τα χρηστά ήθη. 
Αυτό σημαίνει, ότι, αν η αθλητική 
δραστηριότητα αναπτύσσεται σε 
βάρος των ρυθμίσεων αυτών, και αν, 
παραβιάζονται και θίγονται τα δικαιώ
ματα των άλλων ανθρώπων, πρέπει να 
περιορίζεται και να επιβάλλονται οι 
ποινές και οι κυρώσεις που προβλέ
πουν οι ποινικοί Νόμοι σε αντίστοιχα 
εγκλήματα, έστω και αν αυτό γίνεται 
στους αθλητικούς χώρους και κατά
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την διάρκεια των αθλητικών αγώνων. 
Τέτοια εγκλήματα τελούμενα στους α
θλητικούς χώρους είναι τα εγκλήματα 
εκρήξεως, πάθους, ωμής βίας, φθοράς 
ξένης ιδιοκτησίας, λεηλασίες, τραύμα
τα, αναιρέσεις, εξυβρίσεις, εμπρησμοί, 
στάσεις, αντιστάσεις κατά της εξουσί
ας, πολλά των οποίων είναι προϊόν υ
ποβολών, οξύτητας, ευμεταβόλου συ- 
ναισθηματικότητας και αμυδρών συλ
λογισμών. Είναι ακόμη δωροδοκίες 
και δωροληψίες με σκοπό την αλλαγή 
του αποτελέσματος, οι οποίες παραβά
σεις τώρα κατά το άρθρο 132 του Ν. 
2725/99 τιμωρούνται με αυστηρότητα. 
Είναι αυτονόητο, ότι αντίστοιχα δη- 
μιουργούνται θύματα εγκλήματος, τα 
άτομα, ή οι ομάδες, τα συμφέροντα 
των οποίων θίγονται με τις πράξεις ή 
παραλείψεις αυτές.

Και πρώτα, θύματα των ενεργειών 
των οικονομικών παραγόντων του α
θλήματος; Είναι κυρίως η αντίθετη ο
μάδα κατά της οποίας στρέφονται^- 
γκλήματα, με δωροδοκίες και 
ψίες. Επίσης θύματα γίνονται e w M  
θετοί οικονομικοί παράγοντες τον  β -  ' 
βλήματος, που υφίστανται την ήττα, 
με όλες τις δυσάρεστες για αυτούς 
συνέπειες, όπως είναι ηθική βλάβη, 
οικονομική ζημία, μείωση αποδοχών, 
γοήτρου κλπ.

Από τις δραστηριότητες των οικονο
μικών παραγόντων εθυματοποιείτο και 
το Κράτος, γιατί

α) υφίστατο φοροδιαφυγή, επειδή α- 
ποκρύπτετο το πραγματικό ποσόν, το 
οποίο κατεβάλλετο ή εδαπανάτο για τη 
μεταγραφή αθλητών από το ένα σωμα
τείο στο άλλο.

β) εθυματοποιείτο ηθικά και οικονο
μικά, διότι διέθεταν την οικονομική ε
νίσχυση που έδιδε το Κράτος για διά
φορο σκοπό από εκείνο, που εδόθη και 
εμειώνετο η αξιοπιστία του και η δυ
νατότητα, που είχε να περιφρουρήσει 
τον αγώνα,

γ) εθυματοποιείτο με την απόκρυψη 
του ποσού που καταβλήθηκε ως πριμ, 
για κάποια επιτυχία.

Επίσης με την απόκρυψη ποσού, 
που εισπράτετο από τηλεοπτικά μέσα, 
για την μετάδοση κάποιας επιτυχίας.

Σ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις το 
κράτος καθίστατο θύμα φοροδιαφυγής.

Θέλω να πιστεύω ότι στο μέλλον θα 
εξαλειφθεί ή θα περιορισθεί στο ελάχι
στο η θυματοποίηση αυτή του Κρά
τους, διότι με το άρθρο 52 του Ν. 
2725/99, όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 2858/7 -11 - 2000 θε
σπίστηκε ο θεσμός της Γ ενικής Γ ραμ- 
ματείας Αθλητισμού με επταμελές Ε
λεγκτικό Συμβούλιο αποτελούμενο α
πό ανωτάτους υπαλλήλους του υπουρ
γείου Οικονομικών οικονομικής και α
θλητικής κατευθύνσεως χωρίς να είναι 
και αυτοί μέλη αθλητικών φορέων και 
από 5 μονίμους υπαλλήλους της Γενι
κής Γραμματείας Αθλητισμού, χωρίς 
να είναι μέλη αθλητικών φορέων με 
δικαιώματα διενεργείας πλήρους οικο
νομικού ελέγχου κάθε οικονομικής 
δραστηριότητας που σχετ|«ετοΑε τον 
αθλητισμό, και παρεμποδίζεται πλέον 
τα μέγιστα η δυνατότητα θυματοποίη- 
σης τομ..Κράτους από φοροδιαφυγή.

Δεύτερο θυματοποιείται ο αντίπα
λος για την εξουδετέρωση του οποίου 
χρησιμοποιούνται πατάνομα μέτρα, ι
δίως βία, και γίνεται θύμα τραυμάτων 
απο δόλο, γιατί τραυματίζει τον αντί
παλο με σκοπό να τον αχρηστεύσει, ή 
παραβιάζει τους κανόνες του παιχνι
διού για να τον νικήσει. Στην περίπτω
ση π.χ. της πυγμαχίας που το άθλημα 
ενεργείται με κτυπήματα ή με άσκηση 
κάποιας βίας, πρέπει να τηρηθούν ορι
σμένοι κανόνες, που έχουν καθορισθεί 
εκ των προτέρων, η μη τήρηση των ο
ποίων αποτελεί αδίκημα με θύμα τον 
αντίπαλο.

Ο αντίπαλος γίνεται επίσης θύμα, 
χάνοντας την νίκη λόγω της χρήσεως 
απαγορευμένων ουσιών από μέρους 
του αντιπάλου ή των αντιπάλων, οι ο
ποίες απαγορεύονται κατά το Ν. 
1646/86, με τον οποίο προβλέπονται 
προληπτικά μέτρα.

Θύμα όμως, στην περίπτωση του 
ντόπινγκ είναι και ο ίδιος ο χρήστης 
διότι οι ουσίες βλάπτουν την υγεία 
του. Ακόμη, πλην του ιδίου του χρή
στη, θύμα γίνεται ως προσβαλλόμε
νος, ο κοινωνικός και πολιτιστικός ρό
λος του αθλητισμού και η γνησιότητα 
του αθλητικού αποτελέσματος.

Αλλη κατηγορία θύματος στον α
θλητισμό είναι το αυτοθύμα, το άτο
μο δηλ. που γίνεται θύμα του προσω

πικού του γοήτρου, προς αυτοδιαφήμι
ση, διάκριση ή θεαματικότητα, εξαιτί- 
ας των οποίων κάνει έναρξη της βίας 
με συνέπεια να τραυματισθεί από τον 
αντίπαλο. Εδώ υπάγεται και το θύμα, 
που από εκδίκηση προς ανταπόδοση 
βίας που ασκήθηκε σε προηγούμενο α
γώνα από την αντίθετη ομάδα, που του 
προκάλεσε σωματικό τραύμα ή τυχόν 
ψυχικό τραυματισμό από την ήττα της 
ομάδας του, επιτίθεται με αποτέλεσμα 
να υποστεί τις συνέπειες.

Επίσης το άτομο που έγινε θύμα 
κακοποίησης διό®, άρχρρε τη βία υπό 
την επίδραση δηλώσεων παραγόντων 
και πα ικτο ι^^υ  έγιναν πριν από τον 
αγώνα, εςαιτίας των όποιων δηλώσεων 
εξωθήθηκε κϋϊ ίφθασε σε υπέρβαση, 

7®ης % οίος υπέστη τις συνέπειες. Επί
σης στην ίδια κατηγορία υπάγεται το 
θύμα τοπικιστής, που άσκησε βία και 
τονώθηκε από την επιθυμία να υπερνι
κήσει η τοπική του ομάδα.

Υπάρχει, ακόμη το θύμα ηττοπά
θειας, το οποίο δήθεν αντιδρώντας επι
τίθεται διότι, εσφαλμένα ακόμη α) πι
στεύει ότι οι συμπαίκτες του έχουν την 
τάση να τον αδικήσουν, όπως και οι 
διαιτητές από υπερβαθμολόγηση του 
αντιπάλου, β) πιστεύει σε λόγους εξα
γοράς του παιχνιδιού από τις οικονομι
κές επιχειρήσεις, που εμπλέκονται, γ) 
πιστεύει, ότι και οι αθλητικές αρχές εί
ναι διατεθειμένες εναντίον της ομάδας 
του, δ) ότι σκόπιμα οι παίκτες της α
ντίθετης ομάδας θα τραυματίσουν παί
κτες της ομάδας του, ότι ακόμη και τα 
κρατικά και αστυνομικά όργανα δεν α
σκούν τον απαιτούμενο κοινωνικό έ
λεγχο και δεν γίνεται ακριβοδίκαιη 
διεξαγωγή του αγώνα, έτσι το ίδιο γί
νεται αυτοθύμα αφού όχι μόνο αποδέ
χεται και ενισχύει την υπάρχουσα έ
νταση, αλλά και ποιείται πρώτος αυτός 
χρήση ειρών αδίκων” και προξενεί την 
έναρξη των συγκρούσεων.

Υφίστανται ακόμη τα τυχαία θύ
ματα, αυτά που παθαίνουν κακώσεις, 
ενώ παρακολουθούν τα παιχνίδι ως μέ
λη ομάδας ή ως θεατές, ανύποπτα, από 
αντικείμενα που ρίπτονται από αντιπά
λους ή από ομάδες των χούλιγκαν, που 
αναφέραμε.

Γίνονται επίσης θύματα κατά τους 
αθλητικούς αγώνες άτομα εκρηκτι-
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κά, που με την παραμικρή αφορμή υ- 
φίστανται έκρηξη θυμικού. Επίσης, υ
πάρχει το εύπιστο θύμα, το οποίο αβα
σάνιστα και με έλλειψη συνειδήσεως 
παρασύρεται από τις αντίθετες εκδη
λώσεις των ομάδων και ταυτίζεται με 
μια απ’ αυτές, με αποτέλεσμα να υπο- 
στεί τις δυσμενείς συνέπειες της συ- 
γκρούσεως. Υπάρχουν και θύματα μι
κτού χαρακτήρα, θύματος - δράση, ό
πως συμβαίνει με την ανάμιξη στις συ
γκρούσεις.

Τόσο όμως οι δράστες, όσο και τα 
θύματα, αποτελούν προϊόν του ιδιαί
τερου κοινωνικού περιβάλλοντος, 
στο οποίο ζουν, και της ομάδας στην 
οποία ανήκουν και έτσι η θυματοποί- 
ησή τους εξαρτάται από τη σχέση που 
τα συνδέει, με κάποια κοινωνική ομά
δα, που αναγκάζει πολλές φορές το ά
τομο να γίνεται δράστης ή θύμα, διότι 
η επίδραση της κοινωνικής ομάδας α
σκεί αποφασιστικό ρόλο, η οποία μά
λιστα επίδραση είναι ακαταγώνιστη.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
Χρέος της πολιτείας είναι να προ

λαβαίνει και να καταστέλλει τις α
ξιόποινες πράξεις που γίνονται στον 
ευρύτερο χώρο του αθλητισμού, με 
συνέπεια τη θυματοποίηση, αλλά 
και να μη τις προκαλεί με άστοχες 
ρυθμίσεις ή παραλείψεις και ελλι
πείς εποπτείες και ελέγχους των γε
γονότων. Το κράτος οφείλει να λαβαί
νει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την 
περιφρούρηση του δικαιώματος της ά
θλησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.
1 του Συντάγματος. Έτσι οφείλει να ε
πιβάλλει περιορισμούς στην άσκηση 
βίας στα γήπεδα. Για το λόγο αυτό έχει 
θεσπίσει ειδικούς νόμους που απαγο
ρεύουν τις δηλώσεις, τις ενέργειες, 
που μπορούν να διαταράξουν την ομα
λή διεξαγωγή των αθλητικών αγώνων, 
που περιλαμβάνουν και τους αθλητές, 
τους προπονητές, τα μέλη του Διοικη
τικού Συμβουλίου, τις Ομοσπονδίες, 
και άλλους παράγοντες.

Επίσης με το άρθρο 184 ΠΚ, τιμω
ρείται όποιος με οποιοδήποτε τρόπο 
προκαλεί ή διεγείρει στην διάπραξη 
κακουργήματος ή πλημμελήματος. Τέ
λος τιμωρείται και κάθε πράξη που ε
μπίπτει στις διατάξεις του Ποινικού 
Κώδικα και ιδίως οι πράξεις βίας, τις 
οποίες για τον αθλητισμό αντιμετωπί

ζει πλέον αποφασιστικά, το άρθρο 41 
του Ν. 2725/99, κατά το οποίο ή με ο- 
ποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή σε πρά
ξεις βίας στους αθλητικούς χώρους και 
η δυσφήμιση του αθλητισμού, υπόκει- 
ται σε ποινικό κολασμό. Η αρμοδιότη
τα για την τήρηση της τάξεως ανήκει 
στην αστυνομία.

Κατά το άρθρο 6 του ιδίου Νόμου 
στη Εενική Γραμματεία Αθλητισμού 
συνιστάται επταμελής “Διαρκής Επι
τροπή Αντιμετώπισης της βίας”, που 
αποτελείται από ανώτερα στελέχη της 
Αστυνομίας, και του πυροσβεστικού 
σώματος, υποδεικνυόμενα από τον Υ
πουργό Δημοσίας Τάξεως και από ένα 
εκπρόσωπο συνδικαλιστικού οργάνου.

Παρόλο όμως που είναι πολλά τα 
θύματα παραβάσεως των κανόνων του 
αθλητισμού και της διατάραξης της 
τάξης από τις γινόμενες συγκρούσεις, 
λίγες μόνο περιπτώσεις φθάνουν στην 
ποινική δικαιοσύνη, διότι κατά ένα με
γάλο μέρος τα θύματα δεν καταφεύ
γουν σ’ αυτή ή συμβιβάζονται αποδε
χόμενα τη συγνώμη του αντιπάλου. Η 
ποινική Δικαιοσύνη 
επιλαμβάνεται αυτε- 
πάγγελτα μόνο σε πε
ριπτώσεις σοβαρών 
προσβολών που τελέ- 
σθηκαν με πρόθεση 
και επέφεραν θάνατο 
ή βαρύ τραυματισμό.

Στις περιπτώσεις 
που υφίστανται σοβα
ρές παραβάσεις των 
αθλητικών κανόνων, 
της οργάνωσης αυ
τών, της παράλειψης 
των αναγκαίων μέ
τρων ασφαλείας κλπ 
επαναλαμβάνεται το 
αθλητικό Δικαστήριο 
(ΑΣΕΑΔ), που συ
γκροτείται από ένα 
τακτικό δικαστή. Κα
τά την κρατούσα ό
μως μέχρι πρότινος ά
ποψη ο αθλητικός δι
καστής απέτυχε, διότι 
κατά τους ειδικούς 
και έμπειρους οι α
θλητικοί δικαστές δεν 
ετοποθετούντο με 
κριτήριο την ορθοκρι- 
σία τους, διότι οι ι
σχυροί παράγοντες

κατάφερναν να ελέγχουν τους αθλητι
κούς δικαστές. Όλοι οι ακριβοδίκαιοι 
κατά καιρούς δικαστές, που αντιτά- 
χθηκαν με τους ισχυρούς, απομακρύν
θηκαν. Δυστυχώς η αθλητική δικαιο
σύνη αυτοηλέγχετο. Οι αποφάσεις των 
αθλητικών δικαστών δεν ήταν αντι
κειμενικές, διότι τα λαϊκά μέλη υπο
στήριζαν πολλές φορές συγκεκριμένα 
συμφέροντα.

Σήμερα όμως με το άρθρο 119 του 
Ν. 2725/1999 προβλέπεται η δημιουρ
γία πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού ορ
γάνου, αποτελουμένου από ένα τακτι
κό δικαστή πρωτόδικη, ο οποίος ναι 
μεν ορίζεται από την οικεία αθλητική 
ομοσπονδία, όμως κληρώνεται κατά 
τη διαδικασία που προβλέπεται στον 
οργανισμό των Δικαστηρίων από τρι
πλάσιο αριθμό δικαστών, που έχουν ι
διαίτερη γνώση και εμπειρία σε θέμα
τα αθλητισμού.

Κατά της αποφάσεως του Πρωτο
βάθμιου Δικαιοδοτικού οργάνου α
σκείται προσφυγή στο Ανώτατο Συμ
βούλιο Αθλητικών Διαφορών, το οποί-

' /  / /  y*
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ο αποτελείται από 15μελή Επιτροπή, 
αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Εφε- 
τών, δύο Εφέτες από την Πολιτική και 
Ποινική Δικαιοσύνη από 5 Προέδρους 
Διοικητικών Πρωτοδικείων και τρεις 
Εισαγγελείς.

Ειδικώς για το ποδόσφαιρο συνιστά- 
ται επιτροπή εφέσεων, πα© είναι 5 με
λής και συγκροτείται από 5 δικαστι
κούς λειτουργούς της πολιτικής και 
ποινικής δικαιοσύνης ήτοι «πό τον 
Πρόεδρο των Ι φει% , τέσσερις εφέτες 
με 2 αναπληρωματικούς εφέτες. Διορί
ζονται Δε«πό το Δ.Σ. της ΕΠΟ αλλά 
από μέλη που έχει καθορίσει τριμελές 
συμβούλιο της διοίκησης του Εφετεί- 
ου Αθηνών. Τη δικαιοδοσία του Ανω- 
τάτου αυτού Δικαστηρίου ορίζει με 
σαφήνεια το άρθρο 124 του Ν. 
2725/99. Έτσι δεν μπορεί πλέον να αμ
φισβητεί η αξιοπιστία των αθλητικών 
δικαστηρίων.

Τα μέτρα πρόληψης, και καταστο
λής των θυματοποιήσεων στους αθλη
τικούς αγώνες, τόσο στο στίβο όσο και 
στο ποδόσφαιρο πρέπει να πληρούν 
τους ακόλουθους όρους:

Να λαμβάνονται μέτρα που να συ- 
νάδουν α) με τους ισχύοντες νόμους, 
β) με την Ευρωπαϊκή σύμβαση για τη 
βία και ιδιαίτερα στους ποδοσφαιρι
κούς αγώνες, γ) με τις δεσμευτικές ο
δηγίες της ΟΥΕΦΑ για την καταπολέ
μηση της βίας και τα ψηφίσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Περισσότερο όμως από τα μέτρα 
καταστολής κατά γενική αντίληψη ό
σον αφορά την αντιμετώπιση της βίας 
στα γήπεδα, και των σχετικών αδικη
μάτων, συμβάλλουν τα προληπτικά 
μέτρα τα οποία θα πραγματοποιηθούν 
με την συνεργασία όλων των παραγό
ντων του αθλήματος, του Κράτους, 
της Αστυνομίας και της κοινωνίας.

Τέτοια αποτελεσματικά μέτρα εί
ναι αυτά που προβλέπονται από το Ν. 
2853/17-11 -2000, και είναι τα ακόλου
θα:

Δεν μπορεί να είναι, μέλος αθλητι
κού σωματείου, ή όργανο διοίκησης 
σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, ε
παγγελματικού συνδέσμου ή αθλητι
κής ένωσης, ή αθλητικής ανώνυμης ε
ταιρίας ή ειδικός συνεργάτης αυτών: 

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 
18ο έτος της ηλικίας του.

β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δι
καστήριο για κακούργημα με τελεσίδι

κο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελε
σίδικα για τέλεση κακουργήματος ή ό
ποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό 
πλημμελήματος την τελευταία δεκαετί
α σε φυλάκιση 3 ετών ή γ #  αδικήματα 
αθλήματος σε οποιαδήποτε ποινή όπως 
αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώ

ρους ή  για διάθεση - χρήσης ουσιών ή 
μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκο
πεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δολία χρεο
κοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, 
δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, 
πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβία
ση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ζωής, 
παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών 
περί όπλων και περί μεσαζόντων.

Αν με την απόφαση διατάχθηκε ανα
στολή το κώλυμα παύει να ισχύει μετά 
την πάροδο του χρόνου της αναστολής,

γ) Όποιος έχει στερηθεί των πολιτι
κών του δικαιωμάτων και για όσο χρό
νο διαρκεί η στέρηση, και δ) όποιος έ
χει τιμωρηθεί κατά το άρθρο 130 του 
Ν. 27125/99 δηλ. για τη μη τήρηση 
του φιλάθλου πνεύματος.

Ως προληπτικά μέτρα, πρέπει να 
λαμβάνονται επίσης και τα ακόλουθα:

1. Η βούληση των αθλητικών παρα
γόντων, προπονητών, αθλητών και 
των φιλάθλων καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
να μη γίνεται με φανατισμό.

2. Να γίνεται η σωστή και υπεύθυνη 
διαιτησία.

3. Ν’ απαγορεύεται η είσοδος στα 
γήπεδα ατόμων που κρίνονται ύποπτα 
δημιουργίας επεισοδίων, ατόμων που 
τελούν υπό την επήρεια οινοπνεύμα
τος ή ναρκωτικών, ως και ατόμων που 
επιδεικνύουν ή έχουν επιδείξει στο πα
ρελθόν φανατισμό ή απαράδεκτη συ
μπεριφορά, και ατόμων που επιχει
ρούν να εισέλθουν παράνομα.

4. Να γίνεται παρακολούθηση και έ
λεγχος των φιλάθλων που μετακινού
νται από πόλη σε πόλη, κυρίως των ορ
γανωμένων σε ομάδες ή συνδέσμους.

5. Να γίνεται διαρκής αστυνόμευση 
και ασφάλεια των χώρων αγωνίσματος 
κατά την διάρκεια της διεξαγωγής των 
αγώνων, όσο και κατά το χρόνο των 
προπονήσεων.

6. Να γίνει βελτίωση των όρων α
σφαλείας των αθλητικών εγκαταστά
σεων, όπως είναι οι περιστρεφόμενες 
μαγνητικές θύρες, η ύπαρξη κλειστών 
κυκλωμάτων τηλεόρασης, μέσα και έ
ξω από τα γήπεδα, που θα υποστηρί
ξουν το ήρεμο κλίμα, θα αποθαρρύ-

[ την ανάρμοστη συμπεριφορά φι- 
ον και θεατών, να μεταδίδουν 

πληροφορίες σχετικές με την ασφά
λεια των θεατών, ότι οι χούλιγκαν δεν 
θα μείνουν ατιμώρητοι.

7. Να υπάρχουν είσοδοι και έξοδοι 
κατασκευασμένες κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε να διευκολύνουν την ταχεία εκ
κένωση σε περίπτωση που χρειασθεί.

8. Να γίνεται καλλιέργεια αθλητικού 
πνεύματος με κατάλληλη αγωγή από 
την οικογένεια, την πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Τελειώνοντας θέλω να τονίσω, ότι 
όπως ομολογούν οι ειδικοί, για την 
διάγνωση του φαινομένου δεν αρκούν 
τα εφόδια της ομαδικής ψυχολογίας 
ούτε οι κοινωνιολογικές και εγκλημα- 
τολογικές ερμηνείες. Όσοι ασχολήθη
καν ειδικώς, συμφωνούν, ότι οι βίαιες 
συμπεριφορές δεν αντιμετωπίζονται 
με ηθικά κηρύγματα και αστυνομικά 
μέτρα. Όλοι εμείς, που έχουμε λόγους 
να εξαλείψουμε τη βία από τους αθλη
τικούς χώρους οφείλουμε να συνειδη
τοποιήσουμε, ότι απαιτείται να αναμε
τρηθούμε επί της ουσίας με τον κόσμο 
που φτιάξαμε όλοι μαζί.

Πρέπει να συνειδητοποιήσει ο καθέ
νας μας ότι τον συμφέρει όχι μόνο να 
προστατεύσουμε το άθλημα από τα έ
κτροπα, αλλά και ν’ αποκαταστήσου
με τους κανόνες του. Πρέπει να κατα
λάβουμε ότι το παιχνίδι αποτέλεσε πά
ντοτε μια καθολική μορφή προόδου. 
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ότι 
κάθε περίπτωση παιχνιδιού μοιάζει με 
τον εαυτό μας, που πρέπει να γίνει σο
φότερη και καλύτερη. Πρέπει να συλ- 
λάβουμε την ιδιαίτερη ομορφιά του. 
Το ποιοτικό παιχνίδι απαιτεί ικανούς 
ανταγωνιστές και από τις δύο πλευρές. 
Η εμπορευματοποίηση αποτελεί την 
άρνηση της ηθικής του αξίας. Και ας 
πράξουμε όλοι το καθ’ εαυτούς για να 
επιτύχουμε τη διεξαγωγή των ολυ
μπιακών αγώνων του 2004 κατά τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, για να κρατή
σουμε στο ύψος της την κληρονομιά 
που έχουμε ως προς την εξευγενιστική 
και την πολιτιστική αντίληψη της απο
στολής του αθλήματος.

Έτσι θα μπορέσουμε να δείξουμε το 
πραγματικό, πολιτιστικό μας πρόσωπο 
στους ολυμπιακούς αγώνες του 2004. Π

* Εισήγηση που έγινε στο συμπόσιο 
Θυματολογίας στην Αθήνα, την 22/3/2001.
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Για να κατανοήσει ασφαλώς ο 
καθένας τι έχει να υπερασπί
σει: την πίστη του, το δοξα
σμένο μεγαλείο των περα
σμένων, ένα κοινό πολιτι

σμό, το βασιλιά του ο Αυτοκράτορας 
οργανώνει μια συγκινητική τελετή. 
Με διαταγή του ο λαός ολόκληρος, ορ
θόδοξοι και καθολικοί, ιερωμένοι, πο
λίτες, γέροι, γυναίκες και παιδιά μα
ζεύονται σε μια μεγάλη σύναξη για λι
τανεία. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα, 
μα ούτε και την επιθυμία να μείνει στο 
σπίτι. Όλοι, από τον πιο πλούσιο ως 
τον πιο φτωχό, ψάλλοντας το “Κύριε 
ελέησον” παίρνουν μέρος στην επίση
μη πομπή, που διασχίζει όλη την Πό
λη. Επικεφαλής βαδίζουν ιερείς κρα
τώντας τις άγιες εικόνες και τα ιερά 
κειμήλια που βγάζουν απ’ όλες τις εκ
κλησίες. την ίδια ώρα ο Κωνσταντίνος 
συγκαλεί τη γερουσία, τους άρχοντες, 
τους ευγενείς και τους αρχηγούς και 
προσπαθεί να φλογίσει το θάρρος τους 
με μια τελευταία του εμπνευσμένη

T0U

Οι πολιορκημένοι δεν έχουν 
ανάγκη από κατασκόπους 
ούτε από λιποτάχτες για να 
μάθουν τις τους περιμένει. 
Νιώθουν πως η έφοδος είναι 
άμεση κι η αγωνία μιας 
υπεράνθρωπης αποστολής, 
μέσα στον τρομαχτικό 
κίνδυνο που τους απειλεί, 
βαραίνει την πτοημένη Πόλη 
σα μαύρος ουρανός 
καταιγίδας. Οι πληθυσμοί, 
οι χωρισμένοι απ’ τις 
θρησκευτικές διαμάχες και 
τις αιρέσεις, στην τελευταία 
αυτή στιγμή ενώνονται 
αδιάσπαστα. Μόνο ο έσχατος 
κίνδυνος προκαλεί παρόμοια 
παραδειγματικά φαινόμενα.

προσφώνηση. Δεν μπορεί βέβαια να 
τους υποσχεθεί πλούσια λάφυρα, όπως 
ο Μωάμεθ. Μα περιγράφει με τα λόγια 
τους την ύψιστη τιμή που θα περιέλθει 
στη Χριστιανοσύνη και στη Δύση ολό
κληρη, αν κατόρθωναν ν’ αποκρού
σουν την αποφασιστική έφοδο του ε
χθρού και μαζί τον τρομερό κίνδυνο 
που τους περιμένει αν υποκύψουν 
στους βάρβαρους πολιορκητές. Ο αυ
τοκράτορας κι ο σουλτάνος αντιλαμ
βάνονται κι οι δυο εξίσου καλά ότι απ’ 
την ημέρα αυτή θα εξαρτηθούν μακροί 
αιώνες ιστορίας.

Ύστερα αρχίζει η τελευταία σκηνή 
της τραγωδίας - η σπαραχτικότερη που 
η Ευρώπη γνώρισε ποτέ, μια αξέχαστη 
πένθιμη αποθέωση. Όλοι αυτοί οι άν
θρωποι, οι καταδικασμένοι σε θάνατο, 
μαζεύονται στην Αγία Σοφία, το μεγα
λοπρεπέστερο καθεδρικό ναό όλου 
του κόσμου.

Γύρω από τον αυτοκράτορα συγκε
ντρώνονται η βυζαντινή αυλή, η αρι
στοκρατία, ο ελληνικός και ρωμαϊκός 
κλήρος, οι Γενοβέζοι και Βενετσιάνοι 
ναύτες και στρατιώτες εξοπλισμένοι. 
Πίσω τους γονατίζουν χιλιάδες πιστοί
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- σκοτεινές σκιές που ψιθυρίζουν προ
σευχές με βαθιά συνοχή και κατάνυξη 
μέσα στην τρομαγμένη αγωνία που 
τους συνταράζει. Μέσα στων απέρα
ντων θόλων τα σκοτάδια, που μάταια 
αγωνίζονται να τα διαλύσουν τα κεριά 
με τις τρεμάμενες φλόγες φωτίζονται 
τα γονατισμένα πλήθη που μοιάζουν 
σαν ένα μόνο σώμα δεόμενο στην ίδια 
επικοινωνία.

Είναι η ίδια η ψυχή του Βυζαντίου 
που υψώνεται προς το Θεό. Ο πα
τριάρχης επικαλείται τη θεία χάρη με 
ισχυρή φωνή, οι χοροί των ψαλτών α
ποκρίνονται κι η φωνή η αιώνια της 
Χριστιανοσύνης, αντηχεί με τη βυζα
ντινή μουσική ακόμη μια φορά στον 
ιερό αυτό χώρο. Ύστερα, όλοι πλησιά
ζουν στο ιερό με τον αυτοκράτορα επι
κεφαλής για να μεταλάβουν τη θεία 
κοινωνία, ενώ τ’ ακατάπαυστο κύμα 
της προσευχής ανεβαίνει ως τους θο
λούς του γιγάντιου μνημείου. Η επική
δεια λειτουργία της Ανατολικής Αυτο
κρατορίας έχει τελεστεί. Η νεκρώσιμη 
ακολουθία τελείωσε. Μέσα στον καθε
δρικό ναό του Ιουστινιανού η χριστια-

πό τα βέλη και τις πέτρες. Μα σ’ αυτό 
απάνω βασίζει τις ελπίδες της νίκης ο 
Μωάμεθ. Πολεμώντας μέσα στις βα
ριές πανοπλίες τους με τα ελαφρά 
στρατεύματα που εξορμούν αδιάκοπα 
ενάντιά τους, εξαντλούν τις δυνάμεις 
τους στην επίμονη αυτή αντίσταση. 
Κι’ όταν ύστερα από δυο ώρες μάχης - 
η αυτή αρχίζει πια ν’ ασπρίζει - το δεύ
τερο κύμα εφόδου, οι Ανατολίτες, ορ- 
μούν ακάθεκτα με άρτιες τις δυνάμεις 
τους, τότε η μάχη παίρνει ένα σοβαρό
τερο χαρακτήρα. Οι άντρες αυτοί είναι 
πολεμιστές πειθαρχημένοι, γυμνασμέ
νοι τέλεια και οπλισμένοι ως τα δό
ντια. Είναι ξεκούραστοι και δεκαπλά
σιοι στον αριθμό. Με όλα αυτά οι 
στρατιώτες του βυζαντίου τους απω
θούν με γενναιότητα και με θάρρος α
δάμαστο. Ο Σουλτάνος είναι υποχρεω
μένος να δώσει όλες του τις εφεδρείες 
και τους γενίτσαρους, το άνθος του ο
θωμανικού στρατού. Ο ίδιος παίρνει 
την αρχηγία των δώδεκα αυτών χιλιά
δων του διαλεγμένου αυτού στρατού, 
του καλύτερου που γνώρισε η Ευρώ
πη. Με την ίδια ομαδική κραυγή εξορ

μούν επάνω στον εξαντλη
μένο αντίπαλο. Πλησιάζει 
η ώρα που οι καμπάνες της 
Πόλης θα σημάνουν το συ
ναγερμό του κινδύνου, για 
να καλέσουν στα τείχη ό
λους τους πολίτες που έ
χουν κάποια αντοχή, να 
μηνύσουν στους ναύτες να 
εγκαταλείψουν τα πλοία 
τους για να σπεύσουν σε 
βοήθεια του εξαντλημένου 
στρατού που αμύνεται με 
υπεράνθρωπη προσπάθεια. 
Η τελειωτική μάχη αρχίζει. 
Για την κακή τύχη των Βυ
ζαντινών, μια πέτρα χτυπά 
στο κεφάλι τον αρχηγό των 
Γενοβέζων που μάχονται, 
τον ανδρείο κοντοτιέρο 
Τζουστινιάνη, και τον πλη
γώνει θανάσιμα. Μόλις τον 

παίρνουν, οι στρατιώτες του χάνουν 
για μια στιγμή το ηθικό τους. Μα ο 
Αυτοκράτορας τρέχει τότε ο ίδιος και 
τους εμψυχώνει. Κατορθώνουν ακόμη 
μια φορά να ρίξουν τις σκάλες. Η πο
λεμοχαρή ορμή των πολιορκημένων 
είναι ακόμη μεγαλύτερη απ’ την ορμή 
των πολιορκητών, και για μια στιγμή η 
Πόλη φαίνεται πως θα σωθεί. Μέσα

νική πίστη έζησε την 
τελευταία της ημέρα.

Μετά τη συγκινητική 
αυτή τελετή, ο Κωνστα
ντίνος επιστρέφει στο 
παλάτι του και ζητά συ
χώρεση απ’ όλους τους 
υποταχτικούς του για ό
λα τ’ αδικήματα που 
τους έκανε στη ζωή 
του. Ύστερα πηδά στ’ 
άλογό του και τρέχει 
στα τείχη της Πόλης, 
απ’ άκρη ως άκρη, εν- 
θαρρύνοντας τους 
στρατιώτες. Η νύχτα εί
ναι μαύρη. Ούτε φωνή 
ακούεται πια, ούτε ό
πλων ήχος κανένας. Πί
σω όμως από τα τείχη τα βουβά, ένας 
λαός άγρυπνος καρτερεί την ημέρα και 
το θάνατο μέσα στην αγωνία.

Κεοκόπορτα. η ΕεΥοσυένη πύλη

Στις δύο μετά τα μεσάνυχτα, ο Σουλ
τάνος δίνει το σύνθημα της εφόδου. 
Ξεδιπλώνουν μια γιγάντια σημαία, και

με τις άγριες φωνές “Αλλάχ, Αλλάχ, ιλ 
Αλλάχ” εκατό χιλιάδες άντρες οπλι
σμένοι άλλοι κρατώντας σκάλες κι αρ- 
πάγες, ορμούν κατεπάνω στα τείχη του 
Βυζαντίου. Άγριες φωνασκίες, βλα
στήμιες και φοβέρες εξαπολύουν των 
στρατιωτών τα πλήθη και με τους κρό
τους των κανονιών, τις στριγγές φωνές 
που βγάζουν οι σάλπιγγες και τους 
κρότους των τυμπάνων, η μανιασμένη 
θύελλα ξεσπάει εμπρός στη Θεοφύλα- 
χτη Πόλη. Οι πρώτες δυνάμεις που ρί
χνονται επάνω στους προμαχώνες τσα
κίζονται αλύπητα. Είναι οι “μπασι- 
μπουζούκηδες”, στρατιώτες πρωτόπει
ροι, που με τα μισόγυμνα σώματά τους 
χρησιμεύουν για ταμπόνια στο πρώτο 
πλάνο της επίθεσης και που ο Σουλτά
νος στέλνει εξεπίτηδες για να κουρά
σουν και ν’ αδυνατίσουν τον εχθρό 
πριν ακόμα δώσουν τα διαλεχτά στρα
τεύματα την τελειωτική έφοδο μάχης. 
Οι στρατιώτες αυτοί, τρομερά φανατι
σμένοι, από καιρό, τρέχουν με τις σκά
λες, ανεβαίνουν στις επάλξεις, γκρεμί
ζονται καταγής, ξανασκαρφαλώνουν 
ακούραστοι, γιατί γι’ αυτούς δεν υπάρ

χει καμία ελπίδα για οπισθοχώρηση. 
Πίσω απ’ το ανθρώπινο κοπάδι τους, 
που δεν έχει καμιά αξία και είναι προ
ορισμένο να θυσιαστεί αλύπητα, στέ
κεται ο τακτικός στρατός, που τους ε
ξωθεί αδιάκοπα προς ένα βέβαιο θάνα
το. Οι αμυνόμενοι έχουν πάντα μια υ
περοχή, προφυλαγμένοι όπως είναι με 
τους σιδερόπλεχτους θώρακές τους α
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Η ιστορία συχνά παίζει με τους α
ριθμούς. Χίλια χρόνια ακριβώς μετά 
την εισβολή των Βανδάλων στη Ρώ
μη, πέφτει το Βυζάντιο στα χέρια των

στην απόγνωσή της βρίσκει τη δύναμη 
ν’ απωθήσει την έφοδο την πιο μανια
σμένη. Τότε μια σύμπτωση τραγική κι’ 
αναπάντεχη, ένα γεγονός γεμάτο μυ
στήριο απ’ εκείνα που η Ιστορία κάνει 
ν’ αναπηδούν μέσα στις ανεξιχνίαστες 
βουλές της, κρίνει έξαφνα αποφασι
στικά την τύχη του Βυζαντίου.

Κάτι το απίστευτο συμβαίνει. Πολ
λοί Τούρκοι είχαν περάσει από ένα 
ρήγμα του πρώτου μεγάλου τείχους 
που είχαν ανοίξει εμπρός από σημείο 
της εφόδου. Δεν τολμούσαν να σκαρ
φαλώσουν στο δεύτερο. Εκεί όμως 
που τριγύριζαν με περιέργεια στον εν
διάμεσο χώρο που χωρίζει το δυο τεί
χη, ανακαλύπτουν πως μια απ’ τις μι
κρές πύλες της Πόλης, η λεγάμενη 
Κερκόπορτα είναι ανοιχτή, είναι μονά
χα μια μικρή είσοδος που χρησιμεύει 
σε καιρό ειρήνης για τους διαβάτες, ό

ταν οι μεγάλες πύλες είναι κλεισμένες. 
Καθώς δεν έχει καμιά στρατηγική ση
μασία, θα ξέχασαν και την ύπαρξή της 
την τελευταία νύχτα μέσα στη γενική 
αναστάτωση. Οι Τούρκοι, κατάπλη
κτοι που βρίσκουν ένα τόσο εύκολο 
πέρασμα στη μέση του ακαταμάχητου 
προμαχώνα, νομίζουν στην αρχή πως 
βρίσκονται εμπρός σε πολεμική ενέ- 
δρα και όχι σε αμέλεια. Τους φαίνεται 
πραγματικά πολύ παράδοξο κι’ απί
στευτο πως, ενώ μαζεύονται εκατο
ντάδες άντρες γύρω από κάθε πόρτα 
κι’ απ’ τα παραμικρότερα ρήγματα, ρί
χνοντας βροχή τ’ ακόντια και το βρα
στό λάδι απάνω στον εχθρό, αφήνουν 
εδώ ολάνοιχτη τη μικρή αυτή είσοδο. 
Ζητούν τότε ενίσχυση για κάθε ενδε
χόμενο, κι’ ένας λόχος ορμά στο εσω
τερικό της Πόλης και πέφτει αναπά
ντεχα στα νώτα του ανύποπτου ε-

βαρβάρων εχθρών. Νικητής ο Μωά
μεθ, κρατεί τον τρομερό του όρκο. 
Μόλις πάψουν οι σφαγές, εγκαταλεί
πει χωρίς διάκριση στους πολεμιστές 
του τα πάντα: σπίτια, εκκλησίες, μο
ναστήρια, παλάτια, άντρες, γυναίκες, 
παιδιά. Χιλιάδες στρατιώτες τρέχουν 
σαν δαιμονισμένοι μέσα στους δρό
μους, προσπαθώντας να ξεπεράσει ο 
ένας τον άλλο. Η πρώτη έφοδος γίνε
ται στις εκκλησίες, που είναι γεμάτες 
κειμήλια, χρυσαφικά και πολύτιμα πε
τράδια. Μόλις οι στρατιώτες μπουν σ’ 
ένα σπίτι, σηκώνουν επάνω στην εί
σοδο τη σημαία τους για να ειδοποιή
σουν τους άλλους πως έβαλαν χέρι 
στα λάφυρα. Τα λάφυρα αυτά δεν εί
ναι μόνο οι θησαυροί και τα κοσμήμα
τα και τα πολύτιμα χαλιά και τα υφά
σματα κι’ όλα τα πλούτη που μπορούν 
να μεταφέρουν. Λάφυρα είναι κι’ οι
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χθρού. Έλληνες στρατιώτες, βλέπο
ντας τους Τούρκους, βγάζουν απελπι
σμένες κραυγές “ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ! Ε- 
ΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ!”, ήταν και το μοιραί
ο σύνθημα της συμφοράς!

Πάντα στους πολέμους μια ψεύτικη 
είδηση φέρνει μεγαλύτερες καταστρο
φές από τα κανόνια. Με την είδηση 
αυτή σπάζει κάθε αντίσταση. Οι μι
σθοφόροι νομίζουν πως προδόθηκαν 
κι’ εγκαταλείπουν τις θέσεις τους για 
να καταφύγουν στο λιμάνι και στα 
πλοία ενόσω είναι καιρός ακόμα. Μά
ταια ο Κωνσταντίνος ορμά μαζί με λί
γους πιστούς του απάνω στους εισβο
λείς: Πέφτει σαν ένας άγνωστος, ανώ
νυμος, μέσα στο ανώνυμο πλήθος. 
Μόνο την επαύριο θ’ αναγνωρίσουν 
μέσα στο σωρό των πτωμάτων το σώ
μα του από τα πορφυρά του σανδάλια 
τα στολισμένα με το χρυσό αετό, και 
θα μπορέσουν έτσι να διαπιστώσουν 
πως ο τελευταίος αυτοκράτορας του 
Βυζαντίου έπεσε δοξασμένα μαζί με 
το κράτος του, ως γενναίος. Η Κερκό
πορτα, ένας κόκκος άμμου, έκρινε την 
ιστορία του κόσμου.
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γυναίκες που θα τις πουλήσουν στα 
σεράγια, οι νέοι και τα παιδιά που θα 
πουληθούν στα παζάρια των σκλά
βων. Διώχνουν με το καμτσίκι τα κο
πάδια των προσφύγων που κατέφυγαν 
στις εκκλησίες ζητώντας, να σωθούν, 
στραγγαλίζουν τους γέρους, ανώφελες 
υπάρξεις και περιττά στόματα, και 
παίρνουν τους νέους δεμένους σαν 
κτήνη. Ο Γεώργιος Φραντζής, που εί
δε με τα μάτια του τις φριχτές σκηνές 
της διαρπαγής, των 
δηλώσεων και των 
ανδροποδισμώ ν 
γράφει:

“Τις διηγήσεται 
τους τότε κλαυθ
μούς και θρήνους;
Ει και από ξύλου 
άνθρωπος ή εκ πέ
τρας ην, ουκ ηδύνα- 
το μη θρηνήσαι. ”

Οι Τούρκοι ρί
χτηκαν σαν κτήνη 
στην καταστροφή 
την τυφλή και μα
νιασμένη. Όλα τα 
πολύτιμα κειμήλια 
και τα έργα τέχνης, 
που είχαν περισω- 
θεί από την τρομε
ρή διαρπαγή των 
Σταυροφόρων, οι 
άγριοι κατακτητές

να τις κοιτάξει. Μένει πιστός στην υ
πόσχεση που έδωσε να μην εμποδίσει 
το απαίσιο έργο των στρατιωτών που 
του έδωσαν τι νίκη. Τώρα οι πόθοι του 
εκπληρώθηκαν. Διευθύνεται προς τη 
θαυμαστή Μητρόπολη, την αστραφτε
ρή καρδιά του Βυζαντίου. Πενήντα μέ
ρες, μέσα από τη σκηνή του, έβλεπε με 
φλογερή λαχτάρα να λάμπει στον ου
ρανό ο ακαταμάχητος θόλος αυτής της 
Αγίας Σοφίας. Τώρα θα διαβεί τις πύ-
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τα σπάζουν, τα κομματιάζουν, τα κά
νουν στάχτη. Καταστρέφουν θαυμά
σιους πίνακες, θρυμματίζουν με σφυ
ριά τα ωραιότερα αγάλματα, καίνε, ξε
σχίζουν, μολύνουν τα πολυτιμότερα βι
βλία που θα κληροδοτούσαν στους ε- 
περχόμενους τη σοφία των αιώνων, 
τους αθάνατους θησαυρούς της ελληνι
κής διάνοιας. Ποτέ η ανθρωπότητα δε 
θα μπορέσει ν’ αναμετρήσει σ’ όλη του 
την έκταση το Κακό που μπήκε από 
την Κερκόπορτα, τη μοιραία εκείνη μέ
ρα, ούτε το τι έχασε ο πνευματικός κό
σμος με τις καταστροφές της Ρώμης, 
της Αλεξάνδρειας και του Βυζαντίου.

Ο Μωάμεθ μπαίνει στην Πόλη που 
κυρίεψε μόνο τ’ απόγευμα, αφού τε
λείωσε η σφαγή. Περήφανος και σο
βαρός, περνάει απάνω στο μεγαλόπρε
πο άλογό του μπροστά στις άγριες 
σκηνές της αρπαγής, χωρίς να γυρίσει

λες της, νικητής! Αλλά ακόμη μια φο
ρά συγκρατεί την ανυπομονησία του. 
Θέλει να ευχαριστήσει τον Αλλάχ, 
πριν αφιερώσει σ’ αυτόν οριστικά την 
περίλαμπρη Βυζαντινή Εκκλησία. Κα
τεβαίνει απ’ τ’ άλογο, πέφτει στα γό
νατα και σκύβει ταπεινά το μέτωπό 
του στη γη για να προσευχηθεί. Ύστε
ρα παίρνει μια χούφτα χώμα και τη 
σκορπίζει στο κεφάλι του, για να δεί
ξει πως είναι θνητός και δεν πρέπει να 
περηφανεύεται για το θρίαμβό του. 
Και μόνο αφού έδειξε στο Θεό όλη την 
ταπεινοφροσύνη του, ο Σουλτάνος ση
κώνεται. Και τότε ο πρώτος δούλος 
του Αλλάχ, μπαίνει κατακτητής στη 
Μητρόπολη του Ιουστινιανού, στον ιε
ρό ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας.

Ο Μωάμεθ ατενίζει με συγκινημένη 
περιέργεια το περίλαμπρο μνημείο, 
τους γιγαντένιους θόλους του, τα μάρ

μαρα, τα μωσαϊκά που θαμπώνουν, τις 
λεπτές κολώνες που φαίνονται σαν να 
ξεπηδούν απ’ το σκοτάδι για να λάμ- 
ψουν στο φως. Νιώθει πως το ύψιστο 
αυτό παλάτι της Προσευχής δεν ανή
κει σ’ αυτόν, αλλά στο Θεό. Καλεί α
μέσως έναν ιμάμη, που ανεβαίνει στον 
άμβωνα και απαγγέλλει τα δόγματα 
της Μουσουλμανικής θρησκείας, ενώ 
εκείνος, με το πρόσωπο γυρισμένο 
στη Μέκκα, απευθύνει στον Αλλάχ 

την πρώτη προσευ
χή που αντηχεί 
προς τιμή του μέσα 
στη χριστιανική 
αυτή εκκλησία. 
Την άλλη μέρα βά
ζει εργάτες να εξα
φανίσουν όλα τα 
σύμβολα της χρι
στιανικής πίστης. 
Καταστρέφουν το 
Ιερό, ασβεστώνουν 
τα πολύτιμα μωσα
ϊκά και ο μεγάλος 
Σταυρός, που ήταν 
υψωμένος στην κο
ρυφή του κεντρι
κού θόλου της Αγί
ας Σοφίας κι’ ά
πλωνε από χίλια 
χρόνια τα χέρια 
του για ν’ αγκαλιά
σει όλη την παγκό
σμια θλίψη, ρίχνε
ται κάτω με βαρύ 
γδούπο.

Ο κρότος αυτός αντηχεί φοβερά μέ
σα στον ιερό Ναό, κι’ έξω απ’ αυτόν, 
μακριά, στα πέρατα του κόσμου! Στην 
πτώση του αυτή, συνταράζεται όλη η 
Δύση. Η είδηση έ^ει ένα τεράστιο α
ντίκτυπο στη Ρώμη, στη Γένοβα, στη 
Βενετία, κι’ αντηχεί σαν μουγγρητό 
κεραυνού που φοβερίζει τη Γαλλία και 
τη Γερμανία. Η Ευρώπη, τρέμοντας, 
τότε μόνο αναμετρά τον κίνδυνο. Βλέ
πει φανερά πως η ένοχη αδιαφορία της 
έφερε σ’ αυτήν την εισβολή μιας κατα
στρεπτικής δύναμης που θα παραλύσει 
επί αιώνες ολόκληρους τις δικές της 
δυνάμεις.

Αλλά στην Ιστορία, όπως και στη 
ζωή των ανθρώπων, καμιά λύπη ούτε 
μετάνοια δεν μπορεί να διορθώσει την 
απώλεια μιας μοιραίας στιγμής, και χί
λια χρόνια δεν εξαγοράζουν μιας ώρας 
απερισκεψία. □
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Μυστράς δεν Eivat, όπως λεν, 
μια νεκρή πολιτεία. Στα ελι- 
κοειδή μονοπάτια του, σερ- 
γιανάει ακόμη ο Γεώργιος 
Γεμιστός Πλήθων, συγκινη- 

μένος από τη χάρη της Κλεόπα Μαλα- 
τέστα, οι ευγενείς φωνάζουν τον πλού
το τους, ο λαός ξεκληρισμένος από πο
λέμους, αιχμαλωσίες, βαριές φορολο
γίες, απλώνει το μεράκι της καρδιάς 
του με το ζεστό πηλό στις οδοντωτές 
γιρλάντες των ναών, ιερωμένοι, οφι- 
κιάλιοι, κωδικογράφοι, καλλιτέχνες, 
λόγιοι, κυνηγούν ο καθένας τ’ όνειρό 
του. Όλος αυτός ο κόσμος μας περιμέ
νει να τον γνωρίσουμε, για να γνωρί
σουμε τον εαυτό μας και να προσδιο
ρίσουμε τη θέση μας ανάμεσά του και 
ανάμεσα στον κόσμο του σήμερα.

Ιστοοία
Ο βράχος του Μυστρά κατακτά τον 
επισκέπτη, τον προσκυνητή, που δια
νύει τη μικρή απόσταση που τον χωρί

ζει από τη Σπάρτη, καθώς του αποκα
λύπτεται σε όλο του το μεγαλείο στο 
μέσο του ελαιώνα, λες και επιδιώκει 
να υποχρεώσει τις φιλοδοξίες του να 
προστρέξουν και να τον καρτεράνε. Η 
ευαισθησία του δεν είναι τότε δύσκολο 
να δει τον Γουλιέλμο Β’ Βιλλεαρδουί- 
νο ο)όχαρο, το 1249, να καμαρώνει το 
κάστρο που έχτισε, για να σταθεροποι
ήσει τις Φραγκικές κατακτήσεις στην 
Πελοπόννησο. Θα δει μάλιστα με συ
μπάθεια τον ξένο κατακτητή, που έ
νιωθε να ανήκει στη χώρα που γεννή
θηκε (ο Γσυλιέλμος γεννήθηκε στην 
Καλαμάτα), που ήταν αναθρεμμένος 
από Ελληνίδες τροφούς και που μιλού
σε τα ελληνικά όπως τη μητρική του 
γλώσσα. Κυρίως όμως, θα τον συμπα
θήσει, γιατί η ίδρυση του κάστρου 
πρόσφερε στο Βυζάντιο το χώρο όπου 
η Αυτοκρατορία θα συνέχιζε να ζει, ό
ταν τα θεμέλια της Πόλης θα άρχιζαν 
να τρίζουν.

Η ήττα των Φράγκων στη μάχη της

Πελαγονίας (1259), από τον Ιωάννη 
Παλαιολόγο, αδελφό του Μιχαήλ, α
νάγκασε το Γουλιέλμο, ο οποίος βρέ
θηκε αιχμάλωτος στη Νίκαια, να α
νταλλάξει την ελευθερία του με τα κά
στρα του Μυστρά της Μονεμβασίας 
και της Μάνης. Έτσι οι Βυζαντινοί θα 
πατήσουν πάλι τα εδάφη τους και ο δι
κέφαλος των Παλαιολόγων, θα ανεμί- 
ζει υπερήφανος στην κορυφή του κά
στρου ως τις 30 Μαΐου 1460 που η η
μισέληνος θα τον “ταπεινώσει”.

Από τη στιγμή που ο Μυστράς πέ
ρασε στα χέρια των βυζαντινών έγινε η 
έδρα του στρατηγού που κυβερνούσε 
την Ελληνική περιοχή του Μόριά και 
αναπτύσσεται σε πολιτεία με σημασία 
ολοένα και μεγαλύτερη. Οι στρατηγοί 
γίνονται πια μόνιμοι διοικητές, με 
πρώτο τον Καντακουζηνό. Τον διαδέ
χθηκε ο Ανδρόνικος Παλαιολόγος Α- 
σάν, ο οποίος άπλωσε την επικράτεια 
μέχρι την Ακοβα και την Καρύταινα. 
Το 1348, ο Μυστράς θα γίνει πρωτεύ-



ουσα του Δεσποτάτου του Μορέως, α
φού έχει ήδη αναπτυχθεί πολύ, προ- 
σελκύοντας κατοίκους των γύρω πε
ριοχών και ιδιαίτερη της Σπάρτης.

Στην εποχή των Παλαιολόγων ο 
Μυστράς αναδεικνύεται σε σπουδαίο 
κέντρο πολιτικής και πνευματικής ζω
ής μέσα στο Βυζάντιο. Πολλοί διανο
ούμενοι, άνθρωποι των γραμμάτων 
και των τεχνών, ακόμα και από την 
πρωτεύουσα της Βυζαντινής αυτοκρα
τορίας, όπως ο φιλόσοφος Γ. Γεμιστός 
ή Πλήθων, θα εγκατασταθούν εκεί γο
ητευμένοι από την ομορφιά του.

Τελευταίος δεσπότης του Μόριά και 
τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζα
ντίου έμελλε να είναι ο Κωνσταντίνος 
Παλαιολόγος. Κάθε χρόνο στις 29 Μα- 
ΐου που στη Μητρόπολη του Μυστρά 
τελείται το μνημόσυνο του Κωνστα-

Μ υστράς. Μ ονεμβασιά.

Μ οναδικές στιγμές, 

αναλλοίω τες  

στις μ νή μ ες του χρόνου... 

Ένα νοσταλγικό ταξίδι 

στα νοτισμένα σοκάκια  

της θύμησης.

Θ αρρείς και βρίσκεται κανείς  

απομονω μένος, 

έω λος μέσα  στη Βυζαντινή  

πολιτεία των περασμένων.

.Ίν

ντίνου Παλαιολόγου, ο λαός περνάει 
περιβραχιόνιο πένθους στο μανίκι του 
και συνοδεύει τον Αυτοκράτορα στον 
τόπο της θυσίας.

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, ο 
Μυστράς ήταν κατά καιρούς έδρα πα
σά και μόνιμη έδρα βιλαετιού με 118 
χωριά. Τα παλάτια θα γίνουν η κατοι
κία του πασά και η Αγία Σοφία, άλλο
τε ναός των ανακτόρων θα μετατραπεί 
σε τζαμί. Ευτυχώς τα πολλά κτίρια κά
λυψαν τις ανάγκες των Τούρκων και οι 
επεμβάσεις τους δεν ήταν πολλές. Οι 
καλλιτέχνες, οι λόγιοι, οι φιλόσοφοι 
και οι αρχόντισσες πήραν το δρόμο 
της ξενιτιάς. Τα σοκάκια γέμισαν τώρα 
από εμπόρους που διακινούσαν κυρί
ως το εμπόριο της μετάξης (φανερή εί
ναι ακόμα και σήμερα η παρουσία 
μουριών στη γύρω περιοχή, μακρινή 
ανάμνηση του παρελθόντος) και πόλος 
έλξης για τους Εβραίους, που η παροι
κία τους όλο και μεγάλωνε.

Οι πολεμοι Βενετών και Τούρκων
θα φέρουν τους Βενετούς δύο φορές 
στο Μυστρά. Τη μια τον Σιγισμούνδο 
Μαλατέστα (1465), που θα πάρει μαζί 
του στο Ρίμινι λάφυρο ακριβό τα οστά 
του Πλήθωνα και την άλλη τον Μορο- 
ζίνη (1687), που δεν θα καταφέρει να 
κρατήσει για πολύ τον Μυστρά.

Η επανάσταση του Μόριά το 1770, 
με την άφιξη του στόλου του Ορλώφ 
(Ορλωφικά), οδηγεί σε προσωρινή α
πελευθέρωση του Μυστρά από τους 
Τούρκους. Τους λίγους όμως μήνες της



ελευθερίας του τις πληρώνει με τη θη
ριωδία των Αλβανών, που έκαψαν, έ
σφαξαν και λεηλάτησαν. Το 1825 ο I- 
μπραήμ θα ξανακάψει την περιοχή. Το 
τέλος της πολιτείας έρχεται όταν ο Ό- 
θωνας χτίζει τη νέα Σπάρτη, οπότε ο 
πληθυσμός εγκαταλείπει μαζικά το 
Μυστρά.

Μνηυείο
Από το 1249, που ιδρύθηκε από τον 

Γουλιέλμο, μέχρι το 1460 που έπεσε 
στον Πορθητή, ο Μυστράς κατακλύ- 
στηκε από αριστουργηματικά μνημεία, 
ανάμεσα στα οποία ξεχωριστή θέση 
κατέχουν οι βυζαντινές εκκλησίες, οι 
οποίες σφραγίζουν τη μεγάλη ακμή 
της Πολιτείας, τη μεγάλη και έσχατη 
λάμψη του Βυζαντίου. Ανάμεσά τους:

Η Μητρόπολη, όπου το βασικό κτί
ριο είναι ο ναός του Αγίου Δημητρίου. 
Κτήτορας του Αγίου Δημητρίου, στον 
οποίο σώζονται αρκετές τοιχογραφίες 
με σκηνές από το μαρτύριο και τον ε
νταφιασμό του Αγίου, ο μητροπολίτης 
Νικηφόρος Μοσχόπουλος.

Η Ευαγγελίστρια. Η πιο βουβή εκ
κλησία του Μυστρά. Σωπαίνει και δεν 
αποκαλύπτει κανένα από τα μυστικά 
της. Η ίδρυσή της τοποθετείται στο τέ
λος του Μου - αρχές του 15ου αιώνα.

Το Βροντόχΐ. Με την ονομασία αυτή 
είναι γνωστές οι δυο μεγαλύτερες εκ
κλησίες του Μυστρά, οι Άγιοι Θεόδω- 
ροι και η Οδηγήτρια ή Αφεντικό. Κτή
τορες των Αγίων Θεοδώρων, σύμφωνα 
με σωζόμενη επιγραφή ο ηγούμενος 
Παχώμιος και κάποιος μοναχός Δανι
ήλ, ενώ της Οδηγήτριας ο ηγούμενος

Παχώμιος. Για τη σχέση των Αγίων 
Θεοδώρων με το Αφεντικό, έχουν δια
τυπωθεί δύο απόψεις. Η μία ότι οι δύο 
ναοί χτίστηκαν από την αρχή για το ί
διο μοναστήρι και η άλλη ότι υπήρχαν 
αρχικά δύο ξεχωριστά μοναστήρια 
που συγχωνεύτηκαν σε ένα.

Η Αγία Σοφία. Ήταν η εκκλησία του 
παλατιού και καθολικό μικρού μονα
στηριού. Ιδρύθηκε από το Μανουήλ 
Καντακουζηνό, πρώτο δεσπότη του 
Μόριά στα μέσα του Μου αιώνα και 
ονομαζόταν αρχικά ναός του Χριστού 
Ζωοδότου.

Η Περίβλεπτος. Το μοναστήρι με τις 
ωραιότερες τοιχογραφίες του Μυστρά, 
που αποτελεί μοναδικό δείγμα της τέ
χνης των Παλαιολόγων κατά την ανα
γεννησιακή περίοδο. Οι κτήτορες της 
Μονής μας είναι άγνωστοι, πάντως η ί
δρυσή της τοποθετείται το 14ο αιώνα.

Η Παντάνασσα. Ο ωραιότερος και 
λαμπρότερος ναός του Μυστρά, που 
από τον 14ο αιώνα που χτίστηκε δεν έ- 
παψε ποτέ να κατοικείται. Μέσα ‘δω,

ο προσκυνητής του Μυστρά, έχει την 
αίσθηση πως ο Πλήθωνας ο Γεμιστός 
και ο Βησσαρίων ο Έλληνας, συμπο
ρεύονται με τον Ιησού σε μια τέλεια 
ζεύξη της αρχαιοελληνικής σοφίας και 
αρμονίας, με τη χριστιανική αγάπη κι 
αιώνια ειρήνη προς τον πλησίον. Προς 
το φίλο αλλά και προς τον εχθρό. Μέ
σα σ’ αυτή την εκκλησία ντύθηκε την 
πορφύρα, το 1449, ο τελευταίος αυτο- 
κράτορας του Βυζαντίου πριν ξεκινή
σει για τη Βασιλεύουσα. Φαίνεται κα
θαρά η πλάκα στην οποία στάθηκε, 
κατά την παράδοση, ο τελευταίος των 
Παλαιολόγων, όταν φόρεσε το στέμ
μα. Ιδρυτής του ναού είναι ο Ιωάννης 
Φραγκόπουλος, υψηλός αξιωματούχος 

του Δεσποτάτου.
Στην πλατεία της 

Πάνω Χώρας σώζεται 
μεγάλο συγκρότημα α
πό κτίρια που η λαϊκή 
παράδοση ονομάζει 
“παλάτια της Βασιλο
πούλας”. Στην ανατο
λική πτέρυγα βρισκό
ταν η διώροφη κατοικί
α του Δεσπότη και της 
οικογένειάς του. Στη 
δυτική, βρίσκεται το 
παλάτι των Παλαιολό- 
γων, με οκτώ διαμερί

σματα στο ισόγειο και τη μεγάλη αί
θουσα του θρόνου στον πάνω όροφο.

Χαρακτηριστικό δείγμα βυζαντινού 
σπιτιού, που το στυλ του απλώθηκε 
αργότερα και έφτασε σαν αγροτική 
κατοικία μέχρι της μέρες μας, είναι το 
αρχοντικό του “Λάσκαρη”: ο στάβλος 
και οι αποθήκες κάτω, ενώ πάνω ο ό
ροφος, με τα μεγάλα παράθυρα, για 
κύρια κατοικία και το λιακωτό που 
βλέπει προς την ανατολή για να αξιο- 
ποιεί το χειμώνα το λιγοστό ήλιο και 
το φως στο μέγιστο και να σκιάζει το 
καλοκαίρι.

Βέβαια, μια περιήγηση στο Μυστρά 
δεν τελειώνει ποτέ. Πάντοτε αρχίζει. 
Πόσο μάλλον η δική μας που δεν στά
θηκε καν στο κάστρο, στον Άγιο Νικό
λαο, στα αρχοντικά των Φραγκοπου- 
λαίων, στα φτωχικά σπιτάκια του λαού 
που είναι κολλημένα σε κείνα των αρ
χόντων και στα παρεκκλήσια, που με 
την ταπεινότητά τους, καλούν τον επι
σκέπτη να τα γνωρίσει.
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Μονεμβασιά:
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Κ τισμένη σε μικρή χερσόνη
σο που στην πραγματικότη
τα μοιάζει με νησάκι, ενω
μένο με τη Λακωνία με τη 
θαυμαστή γέφυρα με τις 

δώδεκα καμάρες, η Μονεμβασιά, ο
φείλει το όνομά της σ’ αυτή ακριβώς 
τη γεωγραφική της ιδιομορφία. Στο ό
τι έχει “ μια μονή εμβασία” για να 
συγκοινωνεί με την ξηρά από την ο
ποία απέχει 400 μέτρα. Στη μέση του 
νησιού υψώνεται το περίφημο κάστρο 
της Μονεμβασιάς, που ο Φραντζής το 
ονομάζει “περιώνυμον και υπερνεφε- 
λές”. Είναι το γνωστό “λελούδι της 
Μονεμβασιάς” του δημοτικού μας 
τραγουδιού, ενώ οι τούρκοι το ονόμα
σαν “Μενεξέ Καλεσί”, που σημαίνει 
κάστρο των μενεξέδων. Πράγματι, ο
λόκληρος ο βράχος είναι ένα πέλαγος 
από πολύχρωμα λουλούδια, που ξεπε- 
τάγονται από παντού και τυλίγουν, ε
δώ και δεκαπέντε περίπου αιώνες, τον 
μοναδικής αρχιτεκτονικής οικισμό 
της Μονεμβασιάς.

Ιοτοοίο
Η Μονεμβασιά κτίστηκε από τους 

Λάκωνες, την εποχή του αυτοκράτορα 
Μαυρίκιου. Νευραλγικό σημείο από 
τη φύση και τη θέση της για τις θαλάσ
σιες επικοινωνίες, έφτασε στο ζενίθ 
της ανάπτυξής λίγο πριν από την πτώ
ση του Βυζαντίου.

Το κάστρο της ήταν ένα από τα πιο 
ισχυρά της Πελοποννήσου. Τρία χρό
νια αντιστάθηκε στην πολιορκία του 
Γουλιέλμου Β’ Βιλλεαρδουίνο, ο οποί
ος στο τέλος την κατέλαβε το 1249, 
αλλά λίγο αργότερα αναγκάστηκε να 
τη δώσει στους Βυζαντινούς. Το 1292 
καταλήφθηκε από τον Καταλανό ναύ
αρχο Ρογίρο Λούρια, ο οποίος λεηλά
τησε την πόλη. Το 1469 καταλήφθηκε 
από τους Ενετούς, οι οποίοι αναγκά
στηκαν το 1540 να την παραδώσουν 
στους Τούρκους. Από τους Έλληνες α
νακτήθηκε στις 23 Ιουλίου του 1821, 
ύστερα από πολιορκία 5 μηνών.

Μνηυείο
Η Βυζαντινή πολιτεία της Μονεμβα- 

σιάς, είναι ένα ζωντανό μουσείο τέ
χνης, που περιμένει τον επισκέπτη να 
περάσει την πέτρινη πύλη του κά
στρου της και να το γυρίσει μερικούς 
αιώνες πίσω... Τότε που Βυζαντινοί



και Ενετοί μάστορες έχτιζαν τις θολω
τές καμάρες και τα πλακόστρωτα καλ
ντερίμια.

Χιλιάδες είναι οι τουρίστες που την 
επισκέπτονται κάθε χρόνο, για να θαυ
μάσουν τα παλιά της τείχη, τα φρού
ρια, τις σιδερένιες πόρτες, τα οικόση
μα, τους δρόμους οι οποίοι είναι στρω
μένοι με στρογγυλεμένες πέτρες, να α- 
γναντέψουν από τις πλατείες την αρι- 
στουργηματική θέα στο πέλαγος, να 
θαυμάσουν τις παλιές εκκλησίες, τα 
αρχοντικά της σπίτια, καθώς και τα τό
σα άλλα βυζαντινά μνημεία.

Με το έμπα στην πόλη, η γοητεία 
των βυζαντινών εκκλησιών που αγκα
λιάζονται από τα σπίτια, σε συνεπαίρ
νει. Σαράντα εκκλησιές, οι πιο πολλές 
έρημες, ερειπωμένες. Κι ανάμεσά 
τους, η Αγία Αννα, η Παναγιά η Κρη- 
τικιά, ο Ελκόμενος Χριστός, κτίσμα 
του 13ου αιώνα, η Παναγιά η Μυρτι- 
διώτισσα. Όσο προχωράει κανείς στα 
σπλάχνα της πόλης, τόσο ξεμακραίνει 
από το σήμερα.

Ο ανηφορικός δρόμος τραβάει κατά 
το κάστρο κατάκορφα στο βράχο. Μετέ
ωρη στο γκρεμό η εκκλησία της Αγίας 
Σοφίας, που φυλάσσει ακόμη μακριά α
πό το σκληρό χάδι των αιώνων τοιχο
γραφίες ανεκτίμητης αξίας. Είναι ένα 
σπάνιο δείγμα οκταγωνικού ναού με 
τρούλο, κτισμένη από τον Ανδρόνικο Β’.

Από το κάστρο η θέα είναι μοναδική. 
Ολόκληρη η πόλη κάτω από τα ξαφνια
σμένα μάτια μας. Τα τείχη της σέρνο
νται βαριά και κουρασμένα προς τη θά
λασσα. Τα σπίτια τα μικρά, τα αρχοντι

κά, οι εκκλησιές και ο λιθόστρωτος 
δρόμος που τα στολίζει σαν παλιά κι- 
τρινισμένη δαντέλα, συνθέτουν μία ει
κόνα ανεπανάληπτης ομορφιάς.

Λίγο πριν το σούρωπο, ο ήλιος θα 
περάσει κλεφτά μέσα απ’ τα ανοίγ
ματα της πολιτείας, σκορπώντας μια 
“λουλακιά” μελαγχολία κάτω από τα 
τείχη και τις πολεμίστρες □

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Γ. Κατσινονλας
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Η ψυχοπαθολογία 
του

I

Όταν η επίγνωση του κινδύνου είναι μικρή ή μηδαμινή, 
τότε οι άνθρωποι αντιδρούν απέναντι στην καταστροφή 
που έρχεται με περιφρόνησή της: δεν λαμβάνουν στα σοβαρά 
υπ’ όψη τον κίνδυνο, τον απωθούν, τον εκμηδενίζουν στη 
συνείδησή τους τον αποκρούουν, παραιτούνται από την αντι
μετώπισή του λέγοντας ότι τόσο μεγάλο κακό ούτε υπάρχει 
ούτε θα έρθει ή κι αν έρθει δεν μπορούμε να κάνουμε 
τίποτε. Αν η επίγνωση του κινδύνου είναι μεγάλη και 
κοφτερή, τότε οι άνθρωποι αμύνονται με τη μορφή φυγής 
ή στις χειρότερες περιπτώσεις με αντιδράσεις 
ακατάσχετου πανικού.

0 πανικός προέρχεται από κα
ταστροφές που προκαλεί η 
φύση ή ο ίδιος ο άνθρωπος 
και η τεχνολογία του. Σει
σμοί, τυφώνες, καταιγίδες 

πλημμύρες, φωτιές, συγκρούσεις σε 
κοινωνικό επίπεδο ή πόλεμοι σε δια
κρατικό, πυρηνικά ατυχήματα μπορεί 
TOU

Γρπγορίου Φιλ. Κωοταρό
Καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών*

να είναι οι πηγές του πανικού. Ο οποί
ος, όμως, ούτε αναγκαστική ούτε συ
χνή μορφή αντιδράσεως είναι. Αυτό έ
δειξαν οι έρευνες του Επιστημονικού 
Κέντρου Καταστροφών στο Πανεπι
στήμιου του Οχάιο: “Όσες φορές ξε- 
σπάει μία φυσική καταστροφή ή κάποιο 
άλλο φοβερό ατύχημα και ένα μέρος 
του κόσμου ξεφεύγει από την πορεία 
του μόνο σπάνια αρχίζει μία αλόγιστη 
φυγή. Η πλειοψηφία των πληγέντων α
ναμένουν πάλι τις κανονικές συνθήκες 
ζωής όχι βέβαια με πλήρη ψυχραιμία ή

απάθεια ούτε όμως και υστερικά
Τα μαζικά μέσα ενημερώσεως, αν 

δεν είναι προσεκτικά και μετρημένα 
στις ανακοινώσεις τους, είναι βέβαιον 
ότι θα δημιουργήσουν πανικό συνο- 
δευόμενο από ανάρμοστη πολιτική 
κοινωνική και ηθική συμπεριφορά, ό
πως λεηλασίες, βιασμούς, κλοπές κατά 
τη διάρκεια των καταστροφών. Πρέπει 
να αποφεύγεται μία εμπορευματοποίη- 
ση του φόβου. Σκεφθείτε επίσης πόσο 
εγκληματικός είναι ένας μακάβριος μά
λιστα αστεϊσμός από την τηλεόραση!

Οι πληθυσμοί σήμερα δεν μπορούν 
να υπερνικήσουν τα εσωτερικά τους 
διλήμματα και αντιδρούν αμφιταλα- 
ντευόμενοι σε χαώδεις καταστάσεις, 
όπως έδειξε ο W. Dombrowwky. Ο πα
νικός θα περιοριζόταν στο ελάχιστο, 
αν κάθε χώρα διέθετε αναγνωρισμένο 
σχέδιο γενικής άμυνας σε περίπτωση 
πολέμου π.χ. ή σεισμού. Ο λαός απο
θαρρύνεται από την έλλειψη τέτοιου 
σχεδίου, χάνει την εμπιστοσύνη και τη 
διάθεση για συνεργασία, αισθάνεται 
ανασφαλής, γίνεται θύμα παραπληρο- 
φορήσεως. Έτσι επικρατούν δυνάμεις, 
που προκαλούν δυσπιστία και φόβο 
στον πληθυσμό και του διαβρώνουν το 
ηθικό του.

Αν προς τούτοις, σε περίπτωση πυ-
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ρηνικού ατυχήματος λ.χ. την έλλειψη 
προστατευτικών μέτρων: καταφυγίων, 
εργαλείων, προμηθειών συνοδεύει η 
υποψία ότι οι άνθρωποι θα εγκαταλει- 
φθούν από την ηγεσία τους, τότε είναι 
πιθανή η δημιουργία χαοτικής κατα- 
στάσεως με πλήρη κατάρρευση της 
ψυχραιμίας του πληθυσμού.

Γενικότερα, τώρα, οι άνθρωποι - ό
πως παρατηρεί ο Η. Schuh - έχουν την 
τάση να παραγνωρίζουν τις προειδο
ποιήσεις για οποιονδήποτε σοβαρό κίν
δυνο. Ο άγγελος δυσάρεστων ειδήσεων 
από τον καιρό του Σοφοκλέους είναι α
ντιπαθητικός και ο προφήτης της κατα
στροφής, έστω και αν έχει δίκαιο, αντι
μετωπίζει συνήθως την αχαριστία, την 
επίκριση ή την επιθετικότητα μιας συ
γκεκριμένης ομάδας: Ο κομιστής μαύ
ρων αγγελιών αποκεφαλίζεται.

Η προειδοποίηση για επικείμενο κίν
δυνο, γράφει ο Schuh, για να ληφθεί 
υπ’ όψη από τους κινδυνεύοντας χωρίς 
να δημιουργήσει πανικό - πράγμα που 
κάποτε είναι περισσότερο καταστροφι
κό και επικίνδυνο από την ίδια την α
πειλή - πρέπει να είναι πρώτα - πρώτα 
έγκαιρη και έπειτα να συντονίζεται 
προς το επίπεδο από το οποίο αρχίζει 
να φοβάται ο κόσμος. Αποτελεσματική 
καθοδήγηση της συμπεριφοράς του, 
των αντιδράσεων του επιτυγχάνεται 
μόνον όταν οι συμβουλές που του δίδο
νται είναι ακριβείς, πρακτικές και 
πραγματοποιήσιμες, δηλ. αποτελεσμα
τικές στην αντιμετώπιση της απειλής 
και την απομάκρυνση ή τον περιορι
σμό του κινδύνου. Οι συμβουλές, ακό
μη, δίδονται με δόσεις για να μην ξερι
ζώσουν την ελπίδα, αλλά να τονώσουν 
το αυτοσυναίσθημα και να διανοίγουν 
προοπτικές επιτυχίας, σωτηρίας:

Στη σκηνή του θεάτρου στο Κεντά- 
κυ των Ηνωμένων Πολιτειών, την 30 
Μαΐου 1977 δύο κωμικοί διασκέδαζαν 
με τα αστεία τους 1.200 προσκεκλημέ
νους. Ξαφνικά πήρε το μικρόφωνο ο 
1 δχρονος σερβιτόρος Walter Bailey 
και είπε προς τους θεατές: “Έχομε μια 
μικρή πυρκαϊά, παρακαλώ, βγείτε έξω 
Οι θεατές αντέδρασαν με τρανταχτά 
γέλια, γιατί νόμισαν προφανώς ότι 
πρόκειται για κωμική παρέμβαση. Ύ
στερα από λίγα λεπτά πολλοί από αυ
τούς κείτονταν νεκροί, πνιγμένοι από 
τους καπνούς και παραμορφωμένοι α
πό τη φωτιά που με αστραπιαία ταχύ
τητα απλώθηκε, τύλιξε και έκαμε στά

χτη το μέγαρο διασκεδάσεως “Beverly 
Hills Club”. Ο γνωστός τραγουδιστής 
Jojh Davidson που επρόκειτο να εμφα- 
νισθεί μετά τους δύο κοσμικούς αφηγή
θηκε αργότερα: "Οι άνθρωποι συνω- 
στιζόμενοι απέκλεισαν τις (ώρες. Τέ
τοιος ήταν ο πανικός. Νομίζω χίλιοι θε
ατές συμπιέστηκαν στο χώρο που βρι
σκόμουν εγώ ”. Όταν έφθασαν οι ομά
δες διασώσεως στο κτίριο και εισήλθαν 
σ’ αυτό έπρεπε να αποφράξουν πρώτα 
τις εξόδους από τα πτώματα. Σύμφωνα 
με επίσημα στοιχεία η επιχείρηση σω
τηρίας των καιομένων ανθρώπων ε
μποδίστηκε από την παρουσία πολλών 
περιέργων· η καταστροφή έδωσε την 
ευκαιρία σε κλέφτες να δράσουν και να 
ληστέψουν πολλούς νεκρούς.

Η απελπισμένη προειδοποίηση προς 
μια κοινωνική ομάδα για θανάσιμο 
κίνδυνο, που σε μια συγκεκριμένη 
στιγμή την απειλεί, δεν εισακούεται· 
όχι μόνον επειδή η γλωσσική διατύπω
ση και το περιεχόμενο της πληροφορί
ας δεν είναι ανάλογα προς τη ψυχολο
γική της κατάσταση και το πολιτιστικό 
της επίπεδο, αλλά κυρίως επειδή αγγε
λίες, που προκαλούν φόβο και προμη- 
νύουν συμφορά, απωθούνται χωρίς να 
υποβληθούν σε λογική επεξεργασία. 
Το σύνδρομο της Κασσάνδρας ορίζε
ται ως αντίδραση που προκύπτει από 
το γεγονός ότι οι άνθρωποι απομακρύ
νονται κατ’ αρχάς από τη συμφορά· α
γωνίζονται απεγνωσμένα να μην τους 
εγγίσει η δυστυχία, ο πόνος και ο θά
νατος· σαν τη στρουθοκάμηλο που χώ
νει το κεφάλι της μέσα στην άμμο εν 
ώρα κινδύνου τυφλώνονται τόσο πε
ρισσότερο όσο φρικαλεότερη είναι η 
συμφορά που πατεί το κατώφλι τους...

Όποιος, τώρα, ειδοποιεί το ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο για τον κίνδυνο που 
το περικυκλώνει από την κατάρρευση 
του συστήματος των ηθικών αξιών, α
πό την πνευματική χρεοκοπία διαφθαρ- 
μένων χειροκροτητών, αργυρώνητων 
προπαγανδιστών και αναίσθητων υ
παλλήλων της σήψεως· όποιος ειδο
ποιεί ότι κλονίζονται οι θεμελιώδεις 
αρμοί κάποιου φιλελεύθερου και δημο
κρατικού πολιτεύματος, ας υπολογίζει 
εδώ ότι, επειδή η συμφορά δεν είναι ο
ρατή - όπως μία φωτιά -, η επίγνωση 
του κινδύνου από μέρους του λαού εί
ναι τόσο μικρότερη όσο πιο μεγάλη εί
ναι η επικείμενη καταστροφή του.

Το χρέος σήμερα είναι να αφυπνι-

σθεί η συνείδηση του κινδύνου και μα
ζί της η συνείδηση της ευθύνης.

Οι σύγχρονες έρευνες των κοινωνι
κών φαινομένων έδειξαν πόσο δύσκο
λη είναι η αφύπνιση και η ορθή καθο
δήγηση των ανθρώπων. Διότι ο λαός, 
προειδοποιούμενος για κάποιον κίνδυ
νο που τον απειλεί, τείνει προς δύο κα
τευθύνσεις: είτε αγνοεί τον κίνδυνο 
που με βεβαιότητα έρχεται είτε κατα
φεύγει σε λύσεις ανάλογες με το κατα- 
πτοημένο ηθικό του. Στην πρώτη περί
πτωση ούτε καν επιθυμεί να ακούσει 
τις νηφάλιες φωνές εκείνων που ανη
συχούν για την πορεία του - και έτσι οι 
χήνες του Καπιτωλίου λόφου της Ρώ
μης, που με τους κρωγμούς τους ξύ
πνησαν τους κοιμώμενους φρουρούς 
και έσωσαν την πόλη από τις λόγχες 
των Γαλατών, σφάζονται. Στη δεύτερη 
περίπτωση ποόοπατεί μέσα στον πανι
κό του τους αδύναμους και συντρίβει 
τους ασθενείς κατ’ αρχάς· έπειτα στην 
αγωνιώδη φυγή του σφάζει και απο
κλείει τις εξόδους της ιδικής του σωτη
ρίας - και έτσι οδηγείται στην αυτοεξό
ντωσή του. Και οι δύο αυτές στάσεις 
του λαού, οι τρόποι συμπεριφοράς του 
έχουν την αιτιολογία τους.

Ύστερα από τις οδυνηρές εμπειρίες 
του Β' Παγκοσμίου πολέμου οι πληθυ
σμοί, βαρύτατα και συγχρόνως βαθύ
τατα τραυματισμένοι, παρουσιάζουν 
μια λεπτή ευαισθησία η οποία δη
μιουργεί απόρθητους μηχανισμούς ψυ
χικής άμυνας: Μία πιθανή καταστροφή 
τους φαίνεται αδιανόητη- δεν θέλουν 
να τη σκέπτονται, διότι δεν θα μπορού
σαν να την υποφέρουν και γι’ αυτό την 
εκδιώκουν, την απωθούν στο ασυνεί
δητο. Είναι επόμενο ότι, όποιος θυμίζει 
στους άλλους τη φρίκη των συμφορών 
και ειδοποιεί για ανάλογες πιθανές, 
προκαλεί πόνο και επισύρει την οργή: 
οι αρχαίοι Αθηναίοι τιμώρησαν αυστη
ρά τον τραγικό ποιητή Φρύνιχο, που με 
το έργο του “Μιλήτου άλωσις” ξανα
ζωντάνεψε τον όλεθρό τους και έκαμε 
όλο το θέατρο να δακρύσει, "ως οικεί
α κακά αναμνησθέντα: διότι τους θύμι
σε τα δικά τους δεινά ”.

Κατ’ επέκταση: γήρας ασθένεια, πο
λίτικος κοινωνικός τεχνολογικοί, οικο
λογικοί κίνδυνοι δεν λαμβάνονται υπ’ 
όψιν. Αυτό επιτρέπει να κυκλοφορεί α
σύδοτη η ηθική αναισθησία, να παρα- 
μερισθούν οι υπερβατικές αξίες, τα 
πράγματα και τα πρόσωπα, να μείνουν
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αδειανά από το βαθύτερο νόημά τους, 
η συνείδηση ευθύνης να ατροφήσει και 
τα πνεύματα να εμφανίσουν χαίνουσες 
ρωγμές: Ο κόσμος να είναι ένα Τίποτε. 
Έτσι κάνει την παρουσία του ο μηδενι
σμός και μας απειλεί με το απαίσιο 
προσωπείο του. 'Οχι σπάνια οι άνθρω
ποι ναυαγούν επάνω στο σκόπελο του 
μηδενός. Τα μεταφυσικά και θρησκευ
τικά σωσίβια έχουν απολεσθεί.

Αυτό σημαίνει πως η ζωή είναι υλι
κά προσανατολισμένη και η ποιότητά 
της καθορίζεται και μετρείται από το ύ
ψος του εισοδήματος. Κάθε κρίση που 
απειλεί την ανάπτυξη αυτού του είδους 
προκαλεί χαώδη κατάσταση και αντι
μετωπίζεται με πανικό. Όταν καταρ- 
ρεύσει το υλικό επίπεδο ζωής, ο καθέ
νας διερωτάται αν αξίζει και γιατί αξί
ζει να ζει πλέον ή αν αξίζει να αγωνίζε
ται και να πεθαίνει. Η στροφή προς την 
οικονομική ανάπτυξη και η δίχως όρια 
απαίτηση για αύξηση του πλούτου πε
ριόρισε δραστικά την αντιληπτική ικα
νότητα του πληθυσμού. Έτσι με το ξέ
σπασμα μιας κρίσεως οι αντιδράσεις 
είναι σπασμωδικές, χαοτικές, πανικό
βλητες και βαθύτατα αντιαθρωπιστι- 
κές: ο θάνατός σου η ζωή μου! Η λογι
κή και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια εξορί
ζονται, η αλληλεγγύη και η συμπάθεια 
παύουν να λειτουργούν.

Αλλά υπάρχει και μια άλλη όψη του 
πράγματος: όταν η κρίση με τη μορφή 
του πολέμου, ή του σεισμού λ.χ. απέ
χει πολύ από του να απειλεί τη δική 
μας ύπαρξη ως ατόμων και ως λαού,

τότε παράγεται μία ασυγκράτητη ηδο
νή φόβου. Η περιέργεια κορυφώνεταν 
αναζητείται το εντυπωσιακό- επινοού
νται φανταστικές καταστροφές- οι 
πραγματικές πλευρές της ζημίας αγνο
ούνται- η ουσιαστική αιτία της απειλής 
επικαλύπτεται- η υπερνίκηση του κιν
δύνου και η θεραπεία των δεινών υπο
βαθμίζονται ή καθίστανται αδύνατα. Η 
κοινή γνώμη εθίζεται και σιγά - σιγά 
παύει να ερεθίζεται- δεν αγανακτεί ού
τε εξανίσταται.

Ποιά είναι, τώρα, η βαθύτερη εξή
γηση της απωθήσεως αφ’ ενός του κιν
δύνου και αφ’ ετέρου της προκλήσεως 
μεγάλου πανικού; Και τα δύο αυτά εί
δη αντιδράσεων έχουν κοινή πηγή. 
Προέρχονται από το ειδύλλιο του αν
θρώπου με τη Ζωή: αφ’ ότου η επιστή
μη και η τεχνική ελευθέρωσαν τον άν
θρωπο από τις μεγάλες επιδημίες του 
παρελθόντος εκδιώχθηκε μαζί και η 
συνείδηση του θανάτου. Η γνωριμία 
με το θάνατο είναι για πολλούς ακατα
νόητη. Και όμως ο θάνατος υπάρχει, 
δεν είναι ένα Τίποτε, ένα Μηδέν, αλλά 
Ζει: “ Κάθε μέρα πεθαίνουμε, κάθε μέ
ρα χάνουμε ένα μέρος της ζωής μας■ α
κόμη, και όταν βρισκόμαστε σε πλήρες 
σφρίγος, η ζωή υπόκειται στο φθορά 
Αυτή η άποψη δεν ανάγεται στη θεω
ρία “περί της ορμής του θανάτου” που 
ο Φρόυντ διετύπωσε γύρω στο 1920. 
Το απόσπασμα είναι ειλημμένο από τις 
“Προς Λουκίλλιον” επιστολές (24.20) 
του Σενέκα, ο οποίος αναλύει γιατί θα 
έπρεπε “να προετοιμαζόμαστε όσο για 
Ζωή τόσο για το θάνατο ” (61,4).

“Media in vita morte sumus: στην 
ακμή της ζωής μας πεθαίνουμε ”, θα πει 
η ύστερη μεσαιωνική σοφία. Είναι η ε
ποχή που ακμάζει η λεγάμενη γραμμα
τεία “της τέχνης του σωτήριου θανά
του: ars moriendi”. Με το Διαφωτι
σμό ο “...Θεός και ο θάνατος έμειναν 
έξω από τη σκέψη μας, ήταν το Άλλο, ε
νώ το Μοναδικό ήταν η ζωή μας", θα 
γράψει ο Ρίλκε, το Νοέμβριο του 
1915, λίγο προτού προσκληθεί για τη 
στρατιωτική του θητεία. Μετά τον πό
λεμο, τον Ιανουάριο του 1919, συνι- 
στά ο Ρίλκε “να κάνουμε να μη λησμο
νηθεί κάθε εμπειρία που στρέφεται ενά
ντια στο θάνατο, κάθε εμπειρία που τον 
τοποθετεί όχι μόνον δίπλα στη ζωή αλ
λά μέσα της, μέσα στα έγκατα της ζω
ής”. Ιχνογραφεί έτσι ο Ρίλκε ένα σκο
πό που ο ίδιος δεν τον έφθασε, επειδή
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γι’ αυτόν ο Θεός έμεινε ξένος και ο 
δρόμος που χάραξε τρία χρόνια αργό
τερα με την 9η Διονυσιακή Ελεγεία 
του οδηγεί προς τη Γη, είναι ο δρόμος 
προς τους τάφους - και όχι προς την 
Αιωνιότητα!

Αυτό είναι το γόνιμο έδαφος, από το 
οποίο βλασταίνει και η απώθηση της 
απειλής και ο πανικός εκ του κινδύνου. 
Απροσμέτρητες είναι οι συνέπειες 
μιας τέτοιας στάσεως για την ανθρώπι
νη κοινότητα.

Ορθή καθοδήγηση - όχι μόνον κατά 
την ώρα του κινδύνου - θα περιορίσει 
τα δυσάρεστα αυτής της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς. Τα μέσα μαζικής ενη- 
μερώσεως έχουν σήμερα ένα καθήκον: 
Να διαφωτίζουν αντικειμενικά τους 
πληθυσμούς επάνω σ’ αυτά τα θέματα, 
να τους προετοιμάζουν για παρόμοιες 
καταστάσεις, ώστε να αντιδρούν σω
στά κατά την απευκταία στιγμή. Σε 
κράτη πραγματικώς - όχι φραστικώς - 
ελεύθερα και δημοκρατικά η αποστολή 
των mass media του λαού και όχι στο 
όνομα της παραπληροφορήσεώς του:

“Στο εθνικό θέατρο του Όσλο της 
Νορβηγίας κατά τη βραδινή παράσταση 
της 11-10-1980 ξέσπασε μεγάλη φωτιά. 
Οι δυο αίθουσες του θεάτρου ήταν α
σφυκτικά γεμάτες. Στη σκηνή ανέβηκε 
μία ηθοποιός η οποία με ήρεμο τρόπο 
προέτρεψε τον κόσμο να εκκενώσει 
τους χώρους έως ότου φύγουν όλοι, και 
οι τελευταίοι, θεατές! ”. Ο πανικός και 
μαζί με αυτόν η καταστροφή είχε απο
φευχθεί.

Ένας τόπος και ένας λαός για να μη 
φθάσει στον όλεθρο, απαιτούνται προ
ηγουμένως ειδικές, κοπιώδεις παιδευ
τικές προσπάθειες, έγκαιρη και πειστι
κή προειδοποίηση επιβοηθητική καθο
δήγηση, κατανόηση και ακριβής εκτί
μηση, πολύχρονη μέριμνα και ειλικρι
νής στοργή.

Όταν η σκηνή ενός Έθνους φλέγεται, 
ποιοι οφείλουν ή ποιοι έχουν το ηθικό 
ανάστημα να μένουν στη ζώνη κινδύ
νου για να σωθεί ο λαός; Όσοι βέβαια 
στους ιστορικούς του κατακλυσμούς έ
κοψαν και μοιράστηκαν με το λαό τον 
άρτο της δυστυχίας του! □

* Από το βιβλίο “Η  Κλινική των Φημολο
γιών. Ψυχολογία των διαδόσεων σε περιό
δους κρίσεων ”, των καθηγητών Γρηγ. Κω- 
σταρά & Horst Schuh, Αθήνα 2000, τη λ  
7522900, εκδόσεις Παπαδήμα, Ιππο κρά
τους 8, Αθήνα.
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γνήσιου της υπογραφής
και η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

αντίγραφου έγγραφου
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ βεβαιώνουν την ακρίβεια αντιγράφων ή γράφων γραμμένων σε ξένη γλώσσα,

φωτοαντιγράφων πρωτοτύπων εγγρά- ακολουθείται η διαδικασία που ορίζε-

Αοθοο 11 
V. 2690/1999  

“Κύοωση Κώδικα 
Διοικητικικ Διαδικασίας” 
(Φ.Ε.Κ. Α - 45/9-3-19991

1. Η βεβαίωση του γνησίου της υπο
γραφής του ενδιαφερομένου γίνεται α
πό οποιαδήποτε διοικητική αρχή, βά
σει του δελτίου ταυτότητας ή των α
ντίστοιχων εγγράφων που προβλέπο- 
νται στο άρθρο 3 .(|)

2. Την επικύρωση αντιγράφου από 
το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντί
γραφο της αρχής που εξέδωσε το πρω
τότυπο, μπορεί να ζητήσει ο ενδιαφε
ρόμενος από οποιαδήποτε διοικητική 
αρχή, δικηγόρο ή συμβολαιογράφο. 
Δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου 
ή φωτο-αντιγράφου αν τούτο συνοδεύ
εται από την, κατά την παρ. 5 του άρ
θρου 3, υπεύθυνη δήλωση, στην οποί
α ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την α
κρίβεια των στοιχείων. 01

3. Οι διοικητικές αρχές οφείλουν να 
δέχονται επικυρωμένα αντίγραφα πι
στοποιητικών, βεβαιώσεων ή άλλων 
δικαιολογητικών στοιχείων. Τα αντί
γραφα αυτά, όπως και εκείνα που συ
νοδεύονται από την, κατά την παρ. 5 
του άρθρου 3, υπεύθυνη δήλωση, γίνο
νται δεκτά, όπως το πρωτότυπο.

Αοθοο 24 π.δ. 75/1987  
«ΆλλπλονοοΦία και συναφή θέιιοτο 

Υπουονείου Δηυ. ΤόΕηο  
(Φ.Ε.Κ. A - 45/2-4-1987)

1. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Α
στυνομίας, αν δεν ορίζεται διαφορετικά 
από τις ισχύουσες διατάξεις, μπορούν 
να βεβαιώνουν το ιδιόχειρο της υπο
γραφής των πολιτών επάνω σε έγγρα
φα, τα οποία υπογράφουν ενώπιον του 
αρμόδιου οργάνου. Επίσης μπορούν να

φων ή επισήμων αντιγράφων αυτών, 
ευρισκομένων στα χέρια των ενδιαφε
ρομένων πολιτών. Η επικύρωση γίνεται 
έπειτα από αντιπαραβολή με το πρωτό
τυπο ή το ακριβές αντίγραφο που κατέ
χει ο ενδιαφερόμενος.

2. Αρμόδιοι για τη βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής και για την ε
πικύρωση αντιγράφων εγγράφων είναι 
όλοι οι αξιωματικοί, ανθυπαστυνόμοι 
και αρχιφύλακες που είναι ανακριτικοί 
υπάλληλοι, καθώς και οι πολιτικοί υ
πάλληλοι, που είναι προϊστάμενοι ορ
γανικών υπηρεσιακών κλιμακίων.

“Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να α
σκείται και από το υπόλοιπο αστυνο
μικό και πολιτικό προσωπικό, ύστερα 
από διαταγή του προϊσταμένου της οι
κείας αστυνομικής αρχής.” (3)

3. Κατά τη βεβαίωση του ιδιόχειρου 
της υπογραφής αναγράφονται τα εξής: 
"Βεβαιώνεται το ιδιόχειρο της υπογρα
φής (ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομέ
νου, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, 
η χρονολογία και η αρχή έκδοσης)" και 
ακολούθως ο τόπος, η χρονολογία, ο τί
τλος, το ονοματεπώνυμο και ο βαθμός 
του οργάνου που ενεργεί τη βεβαίωση, 
την οποία υπογράφει και σφραγίζει με 
τη σφραγίδα της Υπηρεσίας.

Κατά την επικύρωση του αντιγρά
φου εγγράφου, αναγράφεται "Ακρι
βές αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο από 
το πρωτότυπο ή επίσημο αντίγραφο 
που βρίσκεται στα χέρια του (αναγρά
φονται όλα τα στοιχεία που αναφέρο- 
νται στο προηγούμενο εδάφιο)" και α
κολουθεί ό,τι και στο προηγούμενο ε
δάφιο αναφέρεται.

4. Για τη βεβαίωση του ιδιόχειρου 
της υπογραφής σε έγγραφα γραμμένα 
στην ελληνική ή ξένη γλώσσα και 
προορισμένα να χρησιμοποιηθούν σε 
ξένες αρχές που εδρεύουν, είτε στην 
Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, καθώς 
και για την επικύρωση αντιγράφων εγ-

ται από το Υπουργείο Εξωτερικών.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Υπηοεσίεε και όονανα αουόδια 
νια τη βεβαίωση του ννησίου 

m e υπογραφής και την επικύρωση 
αντιγράφων εννοόφων

Αρμόδια για τη βεβαίωση του γνη
σίου της υπογραφής και την επικύρω
ση αντιγράφων εγγράφων είναι οποια
δήποτε διοικητική αρχή. Με τον όρο 
διοικητική αρχή νοούνται:

- Όλες οι δημόσιες Υπηρεσίες.
- Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκη

σης (Ο.Τ.Α) α' και β' βαθμού, δηλαδή 
οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, οι δή
μοι και οι κοινότητες.

- Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δι
καίου (Ν.Π.Δ.Δ).

Αρμόδιοι για την επικύρωση αντι
γράφων εγγράφων πέραν από οποια
δήποτε διοικητική αρχή είναι και οι δι
κηγόροι ή οι συμβολαιογράφοι.

Αρμόδιοι για τη βεβαίωση του γνη
σίου της υπογραφής και για την επικύ
ρωση αντιγράφων εγγράφων στις Υ
πηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας 
είναι:

- Όλοι οι αξιωματικοί, οι ανθυπα- 
στυνόμοι και αρχιφύλακες που είναι α- 
νακριτικοί υπάλληλοι.

- Οι πολιτικοί υπάλληλοι που είναι 
προϊστάμενοι οργανικών υπηρεσιακών 
κλιμακίων (διευθυντές Διευθύνσεων 
και Υποδιευθύνσεων και προϊστάμενοι 
Τμημάτων και Γραφείων).

- Οι υπόλοιποι αστυνομικοί (βαθμο
φόροι μη ανακριτικοί υπάλληλοι και 
αστυφύλακες) και πολιτικοί υπάλλη
λοι, εφόσον οριστούν με έγγραφη δια
ταγή του προϊσταμένου της Υπηρεσίας 
τους. Η διαταγή αυτή μπορεί να ανα
καλείται οποτεδήποτε κατά την κρίση 
του οικείου προϊσταμένου.
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Ποοϋποθέσεκ Βεβαίωσης 
του γνησίου υπονοαΦής

Το αρμόδιο όργανο της Υπηρεσίας 
της Ελληνικής Αστυνομίας ενεργεί τη 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
εφόσον συντρέχουν σωρρευτικά οι α
κόλουθες προϋποθέσεις:

- Ο ενδιαφερόμενος φέρει κατά τη 
βεβαίωση, έγγραφο αποδεικτικό της 
ταυτότητάς του.

- Υπογράφει ενώπιον του αρμοδίου 
οργάνου.

- Το έγγραφο επί του οποίου υπο
γράφει περιέχει πλήρη δήλωση βούλη
σης που δεν αντίκειται στο νόμο και τα 
χρηστά ήθη.

- Το έγγραφο είναι γραμμένο στην 
ελληνική γλώσσα, κατά βάση.

- Δεν υφίστανται διατάξεις νόμων 
που απαγορεύουν ή θέτουν όρους για 
τη βεβαίωση του γνησίου της υπογρα
φής.

Οι προϋποθέσεις αυτές αναλύονται 
παρακάτω:

Ο ενδιαφερόμενος φέρει, κατά τη 
βεβαίωση, έγγραφο αποδεικτικό της 
ταυτότητάς του (το πρωτότυπο και όχι 
φωτοαντίγραφο), ως εξής:

- Το δελτίο ταυτότητας ή την προ
σωρινή βεβαίωση για την κατάθεση 
δικαιολογητικών προς έκδοση δελτίου 
ταυτότητας ή το διαβατήριό του, εφό
σον πρόκειται για έλληνα πολίτη.

- Το δελτίο ταυτότητας ή το διαβα
τήριό του, εφόσον πρόκειται για αλλο
δαπό πολίτη κράτους-μέλους της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης.

- Το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βά
σει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος 
στην Ελλάδα ή τα έγγραφα που έχουν 
εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές 
(άδεια παραμονής), εφόσον πρόκειται 
για αλλοδαπό εκτός υπηκόων κρατών- 
μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0  ενδιαφερόμενος πολίτικ υπονοόΦει 
ενώπιον του oovOvou

Σε περίπτωση που ο πολίτης είναι α
δύνατο να μετακινηθεί και να προσέλ- 
θει στο κατάστημα της Αστυνομικής 
Υπηρεσίας (άτομα με ειδικές ανάγκες, 
ασθενείς) τότε το αρμόδιο όργανο επι
βάλλεται να μεταβαίνει στην κατοικία 
του ενδιαφερομένου, προκειμένου να 
βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής 
αυτού και να μην αρκείται σε διαβε-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
Αριθ. πρωτ: 3382 Φ. Γν. 1538

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 1992

ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 

Διεύθυνση Μελετών/ Τμήμα 3ο

Σε απάντηση του με αριθ. 7011/10/27δ /30-9-92 εγγράφου σας γνωρί
ζουμε τα ακόλουθα:

Το άρθρο 24 του π.δ. 75/87 στις παραγρ. 1 και 4 ορίζει τα εξής:
1. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, αν δεν ορίζεται διαφορετι

κά από τις ισχύουσες διατάξεις, μπορούν να βεβαιώνουν το ιδιόχειρο της 
υπογραφής των πολιτών επάνω σε έγγραφα, τα οποία υπογράφουν ενώπιον 
του αρμόδιου οργάνου.

4. Για τη βεβαίωση του ιδιόχειρου της υπογραφής σε έγγραφα γραμμέ
να στην ελληνική ή ξένη γλώσσα και προορισμένα να χρησιμοποιηθούν σε 
ξένες αρχές που εδρεύουν, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, καθώς 
και για την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων γραμμένων σε ξένη γλώσσα, 
ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Το Υπουργείο Εξωτερικών με έγγραφά του έχει καταστήσει γνωστό ότι ε
πί του θέματος έχει ορίσει ότι η επικύρωση της υπογραφής στα ξενόγλωσσα 
κείμενα, τα οποία πρόκειται να υποβληθούν σε ξένες αρχές, να γίνεται από 
τις αστυνομικές και λοιπές δημοτικές και κοινοτικές αρχές κατόπιν προσκο- 
μίσεως από τον ενδιαφερόμενο στις αρχές αυτές μεταφράσεως (όχι επίση
μης) του ξενόγλωσσου κειμένου στην ελληνική προς έλεγχο του επιλήψιμου 
ή μη αυτού, η οποία (μετάφραση), μετά τη θεώρηση της υπογραφής του με
ταφραστή κατά τα κανονισμένα, θα τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας που 
έκανε την επικύρωση της υπογραφής στο ξενόγλωσσο κείμενο.

Κατά συνέπεια δεν μπορεί να γίνει επικύρωση της υπογραφής σε ξενό
γλωσσο έγγραφο χωρίς την τήρηση της ως άνω διαδικασίας.

Περαιτέρω επειδή η διάταξη ομιλεί περί εγγράφου, δηλαδή περί γραπτού 
δυναμένου να έχει νομική σημασία, αποτελούντος δηλαδή δήλωση ανθρώ
πινης σκέψεως, νοητής τουλάχιστον στους ενδιαφερομένους και πρόσφο
ρου να χρησιμεύσει ως βάση για ενάσκηση δικαιώματος, συμφωνούμε 
πλήρως προς την παρ.7γ της υπ’ αριθ. 7011/10/27α/29-11-91 εγκυκλίου 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης εχούσης ως εξής:

“ Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής *’εν λευκώ,” δηλαδή σε λευ
κό χαρτί ή σε έντυπα υπευθύνων δηλώσεων, βεβαιώσεων κ.λ.π., επί των ο
ποίων δεν έχει συμπληρωθεί το περιεχόμενο της δήλωσης ή βεβαίωσης του 
ενδιαφερομένου, δεν επιτρέπεται, ως μη σύννομη, αφού, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις (άρθρο 24 παρ. 1 π.δ. 75/1987), η θεώρηση (βεβαίωση) 
του γνησίου της υπογραφής γίνεται επί εγγράφων. Έγγραφο, βεβαίως, δε 
θεωρείται το λευκό χαρτί ούτε και το έντυπο της δήλωσης, βεβαίωσης, ε
ξουσιοδότησης κ.λ.π., στο οποίο έχουν συμπληρωθεί μόνο οι ενδείξεις των 
στοιχείων ταυτότητας του ενδιαφερομένου, χωρίς να περιλαμβάνεται και η 
δήλωση της βούλησης αυτού ή άλλο στοιχείο προορισμένο ή πρόσφορο να 
αποδείξει γεγονός που έχει έννομη σημασία. Επιπλέον, ο τρόπος αυτός ε- 
νεργείας εντάσσεται και στα γενικότερα πλαίσια της αποστολής του Σώμα
τος της Ελληνικής Αστυνομίας, μπορεί δηλαδή να αποτρέψει ενέργειες α
θέμιτες, παράνομες ή αντίθετες προς τα χρηστά ήθη”.

Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατή η θεώρηση γνησίου υπογραφής επί εγ
γράφου που δεν περιέχει δήλωση του ενδιαφερομένου.

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΡΙΖΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

* Η γνωμοδότηση αυτή έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης.
(Απόφαση στο 70 1 Ι/1 0 /2 7 ζ /II-11-2000 ΕΙΣ. ΣΗΜ. Διεύθυνσης Μ ελετών Γί.Δ. Τ)
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Υποδείγματα βεβαίωσης γνήσιου υπογραφής

βαιώσεις τρίτων ότι το σχετικό έγγρα
φο έχει υπογραφεί από τον ενδιαφερό
μενο. Επισημαίνεται ότι η βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής γίνεται α
πό το ίδιο το όργανο που μεταβαίνει 
στην κατοικία του ενδιαφερομένου, το 
οποίο πρέπει να είναι αρμόδιο για την 
ενέργεια της πράξης αυτής.

Η unovoomri τίθεται από 
τον ενδιαφερόμενο πάνω σε έννραφο 

πεοιέϊον πλήοπ δήλωση Βούλπσικ 
που δεν αντίκειται στο νόυο 

και στα χρηστά ήθη.

Έγγραφο είναι γραπτό δυνάμενο να 
έχει νομική σημασία, αποτελεί δηλαδή 
ανθρώπινη σκέψη, νοητή τουλάχιστον 
στους ενδιαφερομένους και πρόσφορη 
να χρησιμεύσει ως βάση για ενάσκηση 
δικαιώματος.

Η βεβαίωση του γνησίου της υπο
γραφής "εν λευκώ”, δηλαδή σε λευκό 
χαρτί ή σε έντυπα υπευθύνων δηλώσε
ων, βεβαιώσεων κ.λ.π., επί των οποίων 
δεν έχει συμπληρωθεί το περιεχόμενο 
της δήλωσης ή βεβαίωσης του ενδια
φερομένου, δεν επιτρέπεται, ως μη 
σύννομη, αφού, σύμφωνα με τις κείμε
νες διατάξεις (άρθρο 24 παρ. 1 π.δ. 
75/1987), η βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής γίνεται επί εγγράφων.

Έγγραφο, βεβαίως, δεν θεωρείται το 
λευκό χαρτί ούτε και το έντυπο δήλω
σης, βεβαίωσης, εξουσιοδότησης 
κ.λ.π., στο οποίο έχουν συμπληρωθεί 
μόνο οι ενδείξεις των στοιχείων ταυτό
τητας του ενδιαφερομένου, χωρίς να 
περιλαμβάνεται και η δήλωση της 
βούλησης αυτού ή άλλο στοιχείο προ
ορισμένο ή πρόσφορο να αποδείξει γε
γονός που έχει έννομη σημασία.(4)

Αυτός ο τρόπος ενεργείας εντάσσε
ται και στα γενικότερα πλαίσια της α
ποστολής του Σώματος της Ελληνικής 
Αστυνομίας, μπορεί δηλαδή να απο
τρέψει ενέργειες αθέμιτες, παράνομες 
ή αντίθετες προς τα χρηστά ήθη, όπως 
γίνεται δεκτό και με τη 1538 από 20- 
10-1992 γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβούλου του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης. (5>

Ειδικά, η παράλειψη προσδιορισμού 
σε κείμενο εξουσιοδότησης του εξου
σιοδοτούμενου προσώπου καθιστά 
ελλιπή και κατ' ουσία άνευ περιεχομέ
νου τη δήλωση του εξουσιοδοτού- 
ντος, αφού δεν εμπεριέχεται σ’ αυτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΤΑΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΤΑΣ

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η
Β εβ α ιώ ν ετ α ι το  ιδ ιό χ ε ιρ ο  της υ π ο γ ρ α φ ή ς  το υ  ΠΕΡΑΝΘΗ Ηλία κ α τ ό χ ο υ  το υ  με α ρ ιθ . 

Ζ.633777 δ ελ τ ίο υ  α σ τυ ν . ταυτότητα ς ε κ δ ο θ έ ν τ ο ς  τη ν 24-2-1994 α π ό  το  Τ .Α . Ά ρ τ α ς .

Ά ρ τ α ,  5-1-2001
Ο  Α ξιω μ α τ ικ ό ς  Υ π η ρ ε σ ία ς  

(Τ .Σ .) Υ π ο γ ρ α φ ή

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣ 
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β'

ΕΝΣΗΜΑ
5 0  δ ρ χ  Ε Λ .Α Σ  
50  δ ρ χ . Μ .Τ .Σ

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ  
Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ  

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ  Α Θ Η Ν Ω Ν  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Β Ε Β Α Ι ΩΣ Η
Β εβ α ιώ ν ετ α ι τ ο  ιδ ιό χ ε ιρ ο  της υ π ο γ ρ α φ ή ς  του  ERNESTO MADEL κ α τ ό χ ο υ  του  
με α ρ ιθ . Ε. 1568767 διαβατηρίου της Λ.Δ. ΚΟΥΒΑΣ ε κ δ ο θ έ ν τ ο ς  τη ν 22-9-1998

στη HAVANA CUBA
Ζ ω γ ρ ά φ ο υ , 7-1-2001

Ο  Υ π α ξιω μ α τ ικ ό ς  Υ π η ρ ε σ ία ς  

(Τ .Σ .) Υ π ο γ ρ α φ ή

ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΟΥΠΟΝΙΑΣ 
ΑΡΧΙΦ ΥΛΑΚΑΣ

ΕΝΣΗΜΑ
50  δ ρ χ . Ε Λ .Α Σ  
5 0  δ ρ χ . Μ .Τ .Σ

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ  
Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ  

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ή  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  Α ΙΤ Ω Λ ΙΑ Σ  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Β Ε Β Α Ι ΩΣ Η
Β ε β α ιώ ν ε τ α ι τ ο  ιδ ιό χ ε ιρ ο  της υ π ο γ ρ α φ ή ς  τω ν  

1 ) ΜΟΥΣΟΥΡΑ Ιωάννη κ α τ ό χ ο υ  το υ  με α ρ ιθ . Π .2 7 7 5 5 7  δ ελ τ ίο υ  α στυν. 
ταυτότητα ς ε κ δ ο θ έ ν τ ο ς  τη ν 6 -6 -1 9 9 2  α π ό  τ ο  Α .Τ . Α σ τα κ ο ύ .

2 )  ΣΕΒΕΣΤΑ Σοφίας κ α τ ό χ ο υ  του  με α ρ ιθ . Σ .1 2 0 9 9 9  δ ελ τ ίο υ  α σ τυ ν . 
τα υτότητα ς ε κ δ ο θ έ ν τ ο ς  τη ν 5 -9 -1991  α π ό  το  Α .Τ . Α ιτω λικ ού .

Αιτωλικό, 9-1-2001
Ο  Γ ρ α μ μ α τ έα ς  

(Τ .Σ .) Υ π ο γ ρ α φ ή

ΦΩΤΙΟΣ ΓΡΑΔΕΣ 
Ανθυπαστυνόμος

ΕΝΣΗΜΑ
5 0 + 5 0  δ ρ χ . Ε Λ .Α Σ  
5 0 + 5 0  δ ρ χ . Μ .Τ .Σ
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ρητά, ούτε κατ' άλλο τρόπο εξωτερι- 
κεύεται, η βούληση του τελευταίου για 
παροχή εξουσίας αντιπροσώπευσης σε 
συγκεκριμένο πρόσωπο. Η ατελής δή
λωση δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα 
συμφέροντα του εξουσιοδοτούντος, 
τις αρχές των συναλλαγών και την α
σφάλεια δικαίου και ως εκ τούτου δεν 
είναι νομικά δυνατή η βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής σε κείμενο ε
ξουσιοδότησης, στο οποίο δεν έχουν 
συμπεριληφθεί τα στοιχεία του εξου
σιοδοτούμενου προσώπου.161

Το έ γγρο<ρο να είναι νοοιηιένο στην 
ελληνική γλώσσα, κατά Boon

Το αρμόδιο όργανο υποχρεούται να 
βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής 
του ενδιαφερομένου εφόσον το έγγρα
φο πάνω στο οποίο υπογράφει είναι 
γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, δη
λαδή στην επίσημη γλώσσα του ελλη
νικού κράτους την οποία γνωρίζει το 
αρμόδιο όργανο.

Για τη βεβαίωση του γνησίου της υ
πογραφής σε έγγραφα γραμμένα στην 
ελληνική γλώσσα που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν σε ξένες αρχές οι ο
ποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή στην 
αλλοδαπή, καθώς και για τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής σε ξενό
γλωσσα έγγραφα, ακολουθείται η δια
δικασία που καθορίζεται από το Υ
πουργείο Εξωτερικών.171 Ειδικότερα:

Για τη βεβαίωση της υπογραφής 
πάνω σε έγγραφο γραμμένο στην ελ
ληνική γλώσσα και προορισμένο να 
χρησιμοποιηθεί σε ξένες αρχές:

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαμένει 
σε απομακρυσμένο σημείο της χώρας 
και προσέρχεται σε Αστυνομική Υπη
ρεσία, η βεβαίωση πρέπει να γίνεται 
προσωπικά από το διοικητή αξιωματι
κό της Υπηρεσίας ή τον αναπληρωτή 
του και όχι από άλλα όργανα της Υπη
ρεσίας ή από όργανα υπηρεσιακών μο
νάδων επιπέδου Σταθμού, προς απο
φυγή σφαλμάτων και άσκοπης αλλη
λογραφίας μεταξύ των Υπηρεσιών και 
στην πράξη βεβαίωσης, πέραν των 
λοιπών στοιχείων, να αναγράφονται ο
πωσδήποτε ο τίτλος του οργάνου που 
ενεργεί τη βεβαίωση (διοικητής ή ανα
πληρωτής διοικητή), το ονοματεπώνυ
μο και ο βαθμός του.

Ο διοικητής της Αστυνομικής Υπη

ρεσίας οφείλει να ενημερώνει τον εν
διαφερόμενο ότι η πράξη της βεβαίω
σης απαιτείται να επικυρωθεί από τον 
προϊστάμενό του και γενικά για τη δια
δικασία που ακολουθείται στις περι
πτώσεις βεβαίωσης του γνησίου της υ
πογραφής επί εγγράφων που πρόκειται 
να χρησιμοποιηθούν ενώπιον ξένων 
αρχών.

Η υπογραφή του διοικητή ή του α
ναπληρωτή του επικυρώνεται από τον 
προϊστάμενο αυτού διευθυντή Διεύ
θυνσης της Γενικής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Αττικής και Θεσσαλονί
κης ή Αστυνομικής Διεύθυνσης Νο
μού ή τον αναπληρωτή του, στην πρά
ξη βεβαίωσης του οποίου αναγράφο
νται επίσης, ο τίτλος, το ονοματεπώνυ
μο και ο βαθμός του.

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσέρ
χεται απευθείας στη Διεύθυνση της 
Γ.Α.Δ. Αττικής και Θεσσαλονίκης ή 
στην Αστυνομική Διεύθυνση Νομού, 
ο διευθυντής ή ο αναπληρωτής του 
μπορεί να προβαίνει στη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του πάνω 
στο έγγραφο, χωρίς να απαιτείται στην 
περίπτωση αυτή, η προηγούμενη βε
βαίωση από υφιστάμενή τους Υπηρε
σία που διοικεί αξιωματικός.'8’

Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων το 
γνήσιο της υπογραφής πάνω σε έγγρα
φα βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παρα
πάνω, επιβάλλεται να ενημερώνονται 
να αποστείλουν αυτά στο Γραφείο 
Μεταφράσεων του Υπουργείου Εξω
τερικών για την τελική επικύρωση και 
περαιτέρω ενέργεια.

Για τη βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής σε έγγραφα γραμμένα σε 
ξένη γλώσσα και προορισμένα να 
χρησιμοποιηθούν σε ξένες ή και σε 
ελληνικές αρχές:

Ακολουθείται η διαδικασία που ανα- 
φέρεται παραπάνω για τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής σε έγγρα
φα που είναι γραμμένα στην ελληνική 
γλώσσα και πρόκειται να χρησιμοποι
ηθούν σε ξένες αρχές και επιπρόσθετα 
απαιτείται όπως ο ενδιαφερόμενος κα
τά την προσέλευσή του στην Αστυνο
μική Υπηρεσία, προσκομίσει ανεπίση
μη μετάφραση του ξενόγλωσσου εγ
γράφου στην ελληνική γλώσσα, προς 
έλεγχο του επιλήψιμου ή μη του περιε
χομένου του.

Ο προϊστάμενος της Αστυνομικής

Υπηρεσίας ή ο αναπληρωτής του βε
βαιώνουν πρώτα το γνήσιο της υπο
γραφής του μεταφραστή, που μπορεί 
να είναι και ο ενδιαφερόμενος, πάνω 
στο έγγραφο της μετάφρασης και στη 
συνέχεια βεβαιώνουν το γνήσιο της υ
πογραφής του ενδιαφερομένου πάνω 
στο ξενόγλωσσο έγγραφο. Η μετάφρα
ση αυτή, μετά τη βεβαίωση του γνησί
ου της υπογραφής, τηρείται στο αρχεί
ο της Αστυνομικής Υπηρεσίας.

Δεν υΦίστανται διατάξεις νόμων nou 
οπανοοεύουν ή θέτουν όοοικ νιο τη 
Βεβαίωση του ννησιου unovoaipnc "*

Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνο
μίας, ως κατ’ εξοχήν επιφορτισμένες 
με την κατοχύρωση και διατήρηση της 
δημόσιας τάξης δεν δύνανται να αδια
φορούν ή πολύ περισσότερο να συνερ
γούν σε καταστάσεις που τείνουν να 
διαμορφωθούν κατά παράβαση νομι
κών διατάξεων.

Στα πλαίσια αυτά δεν πρέπει να βε
βαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής 
προσώπων, όταν αυτά ενεργούν σε δι- 
καιοπραξίες που είναι προφανώς άκυ
ρες και επιχειρούνται κατά παράβαση 
των οικείων διατάξεων. 00

Επίσης, με βάση ειδική διάταξη νό
μου, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Α
στυνομίας απαγορεύεται να βεβαιώ
νουν το γνήσιο της υπογραφής σε δή
λωση για τη μεταβίβαση της κυριότη
τας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας άνω 
των 500 c.c. ή σκάφους αναψυχής ή ε
λικοπτέρου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν 
προσκομίσει βεβαίωση της Δημόσιας 
Οικονομικής Υπηρεσίας.<ι2)

Η ποάΕη m e BeBaitdPnc 
t o u  vvnoiou m e unovoaipric

Εφόσον το αρμόδιο όργανο βεβαιω
θεί για την ταυτότητα του ενδιαφερο
μένου και συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
που αναλύθηκαν παραπάνω, τον καλεί 
να υπογράψει ενώπιον του και ακο
λούθως ενεργεί τη βεβαίωση του γνη
σίου της υπογραφής.

Η πράξη της βεβαίωσης του γνησίου 
της υπογραφής περιλαμβάνει τα εξής:

-Τον τίτλο της Αστυνομικής Υπη
ρεσίας.

-Το κείμενο ‘’Βεβαιώνεται το ιδιό
χειρο της υπογραφής (ονοματεπώνυ-
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Υποδείνυατα επικύρωσικ avnvotimou εννοόωοιι

μο του ενδιαφερομένου, αριθμός του 
αποδεικτικού της ταυτότητας εγ
γράφου, δηλαδή του δελτίου ταυτό
τητας ή διαβατηρίου κ.λ,π., η ημε
ρομηνία και η αρχή έκδοσης αυ
τού).” "3'

-Τον τόπο και την ημερομηνία που 
γίνεται η βεβαίωση.

-Τον τίτλο, την υπογραφή, το ονο
ματεπώνυμο και το βαθμό του οργά
νου που ενεργεί τη βεβαίωση.,|4)

-Τη σφραγίδα της Αστυνομικής Υ
πηρεσίας.

Τα ανωτέρω στοιχεία αναγράφονται 
με το χέρι ή ορισμένα τίθενται με 
σφραγίδα (π.χ. τίτλος Υπηρεσίας, έ
ναρξη κειμένου, τόπος βεβαίωσης, ο
νοματεπώνυμο και βαθμός οργάνου 
που ενεργεί τη βεβαίωση) και τα υπό
λοιπα συμπληρώνονται με το χέρι.

Με την ίδια πράξη μπορεί να βε
βαιωθεί πάνω στο αυτό έγγραφο το 
γνήσιο της υπογραφής περισσοτέρων 
του ενός προσώπων.

ΠοοΟποθέσειο επικύρωσης 
αντινοάιρου εννοάωου

Το αρμόδιο όργανο της Αστυνομι
κής Αρχής ενεργεί την επικύρωση α
ντιγράφου εγγράφου, εφόσον συντρέ
χουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋπο
θέσεις:

- Ο ενδιαφερόμενος φέρει κατά 
την επικύρωση, έγγραφο αποδεικτι
κό της ταυτότητάς του.

- Ο ενδιαφερόμενος φέρει μαζί με 
το προς επικύρωση αντίγραφο ή φω
τοαντίγραφο και το πρωτότυπο δη
μόσιο έγγραφο ή επίσημο αντίγρα
φο της αρχής που εξέδωσε το πρω
τότυπο έγγραφο.

- Το έγγραφο είναι γραμμένο στην 
ελληνική γλώσσα.

-Το προς επικύρωση αντίγραφο εί
ναι ακριβές αντιπαραβαλλόμενο με 
το πρωτότυπο έγγραφο ή το επίσημο 
αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε 
το πρωτότυπο έγγραφο.

- Δεν υφίστανται διατάξεις νόμων 
που απαγορεύουν ή θέτουν όρους για 
την επικύρωση αντιγράφου εγγρά
φου.

Ανάλυση προϋποθέσεων

Οι Αστυνομικές Αρχές επικυρώνουν 
αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα δημοσί-

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ  
Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ  

Α Σ Τ Υ Ν . Τ Μ Η Μ Α  ΙΑ Λ Υ Σ Ο Υ  Ρ Ο Δ Ο Υ  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ

ΑΚΡ Ι ΒΕΣ Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

α π ό  το  π ρ ω τό τυ π ο  π ο υ  β ρ ίσ κ ετ α ι σ τα  χ έ ρ ια  της ΓΈΡΜΑΝΑΚΗ Δέσποινας 
κ α τ ό χ ο υ  το υ  μ ε α ρ ιθ . 0.207853 διαβατηρίου της Ελληνικής Δημοκρατίας 

ε κ δ ο θ έ ν τ ο ς  την 25-11-2000 α π ό  το  Προξενείο Μονάχου Γερμανίας.
Κ ρη τη νία  , 12-1-2001

Ο Διοικητής του Στάθμου
(Τ .Σ .)  Υ π ο γ ρ α φ ή

ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΜΑΝΤΡΙΚΟΣ 
ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ

ΕΝΣΗΜΑ
150 δ ρ χ . Ε Α .Α Σ  
150 δ ρ χ . Μ .Τ .Σ

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ  
Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ  

Δ /Ν Σ Η  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΙΝΔΟΥ

ΑΚΡ Ι ΒΕΣ  Φ/ ΑΝΤ Ι Γ Ρ ΑΦΟ

από το επίσημο αντίγραφο που βρίσκεται στα χέρια του 
ARNOLD SHERMAN κατόχου της με αριθ. 2453676 Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού 

εκδοθείσας την 4-1-2000 από την Υποδ/νση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.
Σ ίν δ ο ς , 4-1-2001

Η Αξιωματικός Υπηρεσίας 
(Τ.Σ.) Υπογραφή

ΣΥΜΕΛΑ ΝΤΕΠΙΑΔΟΥ 
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ W

ΕΝΣΗΜΑ
150 δ ρ χ . Ε Α .Α Σ  
150 δ ρ χ . Μ .Τ .Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΡΕΣΏΑΔΑΣ 
ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΑΚΡ Ι Β ΕΣ  Φ/ ΑΝΊΊΓΡΑΦΟ

α π ό  το  π ρ ω τό τυ π ο  π ο υ  β ρ ίσ κ ετ α ι στα  χ έ ρ ια  της ΛΕΪΛΑ ΜΠΑΚΛΑΒΑΤΖΗ 
κ α τ ό χ ο υ  το υ  με α ρ ιθ . Τ . 9 7 1 9 7 7  δ ελ τ ίο υ  τα υτότητα ς ε κ δ ο θ έ ν τ ο ς  τη ν 29 -3 -1 9 9 2  

α π ό  το  Τ .Α . Δ ιδ υ μ ο τε ίχ ο υ .

Δ ιδ υ μ ό τ ε ιχ ο , 12-1- 2001

Ο Υπαξιωματικός Υπηρεσίας 
(Τ.Σ.) Υπογραφή

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΩΤΤΔΗΣ 
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ

ΕΝΣΗΜΑ
150 δ ρ χ . Ε Α .Α Σ  
150 δ ρ χ . Μ .Τ .Σ
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ων εγγράφων και όχι ιδιωτικών εγγρά
φων των ενδιαφερομένων.

Επίσης, με βάση το νόμο, απαγορεύ
εται η επικύρωση αντιγράφων ή φω
τοαντιγράφων του αποδεικτικού ενη
μερότητας χρεών προς το Δημόσιο.1151

Σ’ ότι αφορά το αποδεικτικό έγγρα
φο της ταυτότητας ισχύουν όσα ανα
λύθηκαν για τις προϋποθέσεις βεβαί
ωσης του γνησίου υπογραφής.

Η αντιπαραβολή του αντιγράφου 
υε το πρωτότυπο

Η αντιπαραβολή του αντιγράφου ή 
φωτοαντιγράφου γίνεται αποκλειστικά 
από το πρωτότυπο έγγραφο ή το επί
σημο (ακριβές) αντίγραφο της αρχής 
που εξέδωσε ή στο αρχείο της οποίας 
είναι το πρωτότυπο έγγραφο και ουδέ
ποτε από φωτοαντίγραφο επικυρωμέ
νο από οποιαδήποτε αρχή, ακόμη και 
από αυτή που το εξέδωσε ή στο αρχεί
ο της οποίας βρίσκεται.

Η αντιπαραβολή προϋποθέτει ανά
γνωση του κειμένου και ως τούτου 
γνώση της γλώσσας στην οποία είναι 
γραμμένο το κείμενο. Συνεπώς, δεν 
προκύπτει υποχρέωση του αρμοδίου 
οργάνου της Αστυνομικής Αρχής για 
επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντι
γράφου εγγράφου που είναι γραμμένο 
σε ξένη γλώσσα.

Επίσης, τα αντίγραφα ή φωτοαντί
γραφα εγγράφων που είναι γραμμένα 
στην ελληνική γλώσσα αλλά προορί
ζονται να χρησιμοποιηθούν σε ξένες 
αρχές, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να 
τα επικυρώνουν στο Μεταφραστικό 
Γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικών.

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαμένει 
σε απομακρυσμένο σημείο της χώρας, 
η σχετική επικύρωση των αντιγράφων 
ή φωτοαντιγράφων των εγγράφων 
μπορεί να γίνει από την Αστυνομική 
Αρχή, αλλά στη συνέχεια ο ενδιαφερό
μενος πρέπει να αποστείλει τα επικυ
ρωμένα αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα 
στο Μεταφραστικό Γραφείο του Υ
πουργείου Εξωτερικών για τις περαι
τέρω ενέργειες.<16)

Αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα εγγρά
φων που είναι γραμμένα σε ξένη 
γλώσσα επικυρώνονται, αποκλειστικά, 
από το Μεταφραστικό Γραφείο του Υ
πουργείου Εξωτερικών, είτε πρόκειται 
να χρησιμοποιηθούν σε ελληνικές είτε 
σε ξένες αρχές.

Η ποόΕη m e επικύρωσης 
τοιι αντιγράφου εννοάφου

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέ
σεις που σημειώνονται παραπάνω και 
το αρμόδιο όργανο βεβαιωθεί από την 
αντιπαραβολή, για την ακρίβεια του α
ντιγράφου ή φωτοαντιγράφου με το 
πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντί
γραφο που βρίσκεται στα χέρια του εν
διαφερομένου, ενεργεί την επικύρωση 
του αντιγράφου.

Η πράξη της επικύρωσης του αντι
γράφου εγγράφου περιλαμβάνει:

- Τον τίτλο της Αστυνομικής Υπη
ρεσίας.

- Το κείμενο “Ακριβές αντίγραφο 
[ή φωτοαντίγραφο| από το πρωτότυ
πο [ή επίσημο αντίγραφο| που βρί
σκεται στα χέρια του (ονοματεπώνυ
μο ενδιαφερομένου, αριθμός του α
ποδεικτικού της ταυτότητας εγγρά
φου, δηλαδή του δελτίου ταυτότη
τας, διαβατηρίου κ.λ,π. η ημερομη
νία και η αρχή έκδοσης αυτού)”.

- Τον τόπο και την ημερομηνία 
που γίνεται η επικύρωση.

- Τον τίτλο, την υπογραφή, το ονο
ματεπώνυμο και το βαθμό του οργά
νου που ενεργεί την επικύρωση.

- Τη σφραγίδα της Αστυνομικής 
Υπηρεσίας.

Τα ανωτέρω στοιχεία αναγράφονται 
με το χέρι ή ορισμένα τίθενται με 
σφραγίδα (π.χ. τίτλος Υπηρεσίας, έ
ναρξη κειμένου, τόπος επικύρωσης, ο
νοματεπώνυμο και βαθμός οργάνου 
που ενεργεί την επικύρωση) και τα υ
πόλοιπα συμπληρώνονται με το χέρι.

Επικόλληση ενσήμων στη BeBoiwqn 
του γνησίου υπονοαφικ ,,7>

Στην πράξη βεβαίωσης του γνησίου 
της υπογραφής οποιοδήποτε προσώ
που προς εξυπηρέτηση του ιδιωτικού 
του συμφέροντος επικολλούνται ένση
μα ως εξής:

Ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας 
(ΕΛ.ΑΣ): 50 δρχ.

Ένσημο Μετοχικού Ταμείου 
Στρατού (Μ.Τ.Σ): 50 δρχ.

Στην περίπτωση που με την ίδια 
πράξη βεβαιώνεται το γνήσιο περισ
σότερων της μιας υπογραφών, για κά
θε υπογραφή επικολλούνται στο έγ
γραφο τα αντίστοιχα ένσημα, δηλαδή 
σε έγγραφο που βεβαιώνεται το γνήσιο

τριών υπογραφών θα επικολληθούν: 
Ένσημο της ΕΛ.ΑΣ 150 δρχ. 

(50+50+50 δρχ.).
Ένσημο του Μ.Τ.Σ 150 δρχ.

(50+50+50 δρχ.).
Όμως, σε περίπτωση βεβαίωσης του 

γνησίου της υπογραφής δύο ή περισ
σότερων προσώπων που εκπροσωπούν 
κατά νόμο το αυτό νομικό πρόσωπο, ε- 
πικολλούνται ένσημα αντίστοιχα με 
του φυσικού προσώπου, δηλαδή 50 
δρχ. ΕΛ.ΑΣ και 50 δρχ. Μ.Τ.Σ.

Οι ατέλειες που ισχύουν για βεβαιώ
σεις, πιστοποιητικά κ.λ.π. δεν έχουν ε
φαρμογή στις περιπτώσεις βεβαίωσης 
του γνησίου της υπογραφής.

Σε περίπτωση βεβαίωσης του γνησί
ου της υπογραφής εκπροσώπου ξένης 
διπλωματικής αρχής εφαρμόζονται οι 
όροι της αμοιβαιότητας.

Επικόλληση ενσήυων στην επικύρωση 
αντινοάφου εννοάφου11,1

Στην πράξη επικύρωσης του αντι
γράφου εγγράφου επικολλούνται έν
σημα ως εξής:

Ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας 
(ΕΑ.ΑΣ): 150 δρχ.

Ένσημο Μετοχικού Ταμείου 
Στρατού (Μ.Τ.Σ): 150 δρχ.

Πρόοιο λειτουονίος 
Αστυνουικών Υπηρεσιών νιο 

τη βεβαίωση του ννησίου unovoamric 
και την επικύρωση 

αντιγράφων εγγράφων.

Η λειτουργία των εκτελεστικών Α
στυνομικών Υπηρεσιών καθ' όλο το 
24ωρο δεν δικαιολογεί και την υπο
χρέωση διεκπεραίωσης διοικητικής 
φύσης υποθέσεων, όπως η θεώρηση 
του γνησίου της υπογραφής και η επι
κύρωση αντιγράφων εγγράφων, όταν 
μάλιστα η υποχρέωση αυτή για τις λοι
πές δημόσιες Υπηρεσίες εξαντλείται 
μόνο μέσα στα όρια του ωραρίου λει
τουργίας των γραφείων τους.

Με βάση τα ανωτέρω και με σκοπό 
την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινω
νικού και υπηρεσιακού συμφέροντος, 
με τη 1010/1/5κζ από 28-5-1998 εγκύ
κλιο διαταγή του Αρχηγού της Ελληνι
κής Αστυνομίας (Υ.Δ.Τ/Κ.Δ.Υ/Διεύ- 
θυνση Μελετών), το ωράριο υποδοχής 
του κοινού στις Αστυνομικές Υπηρε
σίες για θεώρηση του γνησίου της υ-
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ληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο 
ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίω
ση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο. Η 
ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, 
στην περίπτωση πολιτών κράτσυς-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότη
τας ή το διαβατήριο, ενώ, στις άλλες περιπτώ
σεις, από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βά
σει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη 
χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρ
μόδιες ελληνικές αρχές. Η ταυτότητα των νο
μικών προσώπων αποδεικνύεται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα από τις διατάξεις που ισχύουν 
στην έδρα τους. Όταν η αίτηση δεν υποβάλλε
ται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται α
πό επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου 
ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων.» 
( Αρθρο 3 παρ. 4 ν. 2690/1999).

(2) «Γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδει- 
κνύονται από το δελτίο ταυτότητας ή από τα 
αντίστοιχα έγγραφα, αν ειδικές διατάξεις δεν 
ορίζουν διαφορετικά, γίνονται δεκτά βάσει υ
πεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου, η ο
ποία και διατυπώνεται σε προβλεπόμενο από 
τις σχετικές διατάξεις έντυπο. Ίδια δήλωση υ
ποβάλλεται και όταν τα στοιχεία του δελτίου 
ταυτότητας για την οικογενειακή κατάσταση, 
τη διεύθυνση κατοικίας και το επάγγελμα έ
χουν μεταβληθεί».
(Αρθρο 3 παρ. 5 ν. 2690/1999).

(3) Το εντός εισαγωγικών δεύτερο εδάφιο 
της παρ. 2 του άρθρου 24 προστέθηκε με την 
παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 149/1992 (Φ.Ε.Κ 
A'-60/21-4-1993).

(4) Κατά την έννοια των διατάξεων του άρ
θρου 2 11 του Αστικού Κώδικα, η παρεχόμενη 
στον εξουσιοδοτούμενο εξουσία αντιπροσώ
πευσης, πρέπει να αφορά πράξη που είναι δε
κτική αντιπροσώπευσης και να μην αφορά 
πράξεις οι οποίες λόγω της φύσης τους ή από

σης.
(5) Η

1538/92 Γνω
μοδότηση του 
Ν.Σ./Υ.Δ.Τ. πα
ρατίθεται στη 
σελίδα 7. Αντί
θετη άποψη 
διατυπώθηκε α
πό το Συνήγορο 
του Πολίτη 
(8153/25-5-00 
από 22-6-2000 
έγγραφο προς 
Β ' Α.Τ. Χανίων 
και 11515/24- 
7-00 από 16- 
10-2000 όμοιο 
προς Γεν. Α- 
στυν. Δ/νση 
Κρήτης). Σύμ
φωνα με αυτή 
οι δημόσιες αρ
χές υποχρεού- 
νται να βεβαιώ
νουν το γνήσιο 

της υπογραφής ανεξάρτητα από το περιεχόμε
νο των εγγράφων, διότι η πράξη της βεβαίω
σης είναι αυτοτελής. Η ίδια άποψη έχει διατυ
πωθεί και από το Υπουργείο Προεδρίας της 
Κυβέρνησης (Δ1ΣΚΠΟ/Φ.22/44513 από 21- 
2-1992 έγγραφο), ότι δηλαδή το αρμόδιο όρ
γανο βεβαιώνει μόνο το γνήσιο της υπογρα
φής του ενδιαφερόμενου χωρίς με την πράξη 
αυτή να προσδίδεται άλλη εγκυρότητα στην 
ακρίβεια του κειμένου, παρά μόνο στην εγκυ
ρότητα της υπογραφής του ενδιαφερόμενου. 
Η άποψη αυτή δεν είναι ορθή, καθόσον αντί- 
κειται στις αρχές του δικαίου και την αποστο
λή της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως ορίζεται 
στο ν. 2800/2000 (Α'-41). Σχετικό είναι το 
με αρ. πρωτ. 1010/1/16α από 3-1-2001 έγγρα
φο της Διεύθυνσης Οργάνωσης-Νομοθεσίας 
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας προς 
το Συνήγορο του Πολίτη.

(6)  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα, η αναφορά (αναγραφή) των στοιχεί
ων του εξουσιοδοτημένου φυσικού προσώπου 
ή του νομικού προσώπου, το οποίο επιθυμεί ο 
εξουσιοδοτών, αποτελεί ουσιώδες στοιχείο 
του εγγράφου της πληρεξουσιότητας ή εξου
σιοδότησης. Σ ' ό,τι αφορά την εξουσιοδότηση 
νομικών προσώπων, όπως προκύπτει από το 
συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 61 και 
62 του Αστικού Κώδικα, τα νομικά πρόσωπα, 
έχουν κατ' αρχήν καθολική ικανότητα δικαί
ου όπως και τα φυσικά πρόσωπα, η οποία δεν 
εκτείνεται επί εννόμων σχέσεων που προϋπο
θέτουν την ιδιότητα του φυσικού προσώπου, 
όπως σχέσεων οικογενειακού ή κληρονομικού 
δικαίου. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 70 Α.Κ. 
το νομικό πρόσωπο επειδή δεν έχει φυσική υ
πόσταση κατ' ανάγκη αποκτά δικαιώματα και 
αναλαμβάνει υποχρεώσεις δια των εκπροσω- 
πούντων αυτό φυσικών προσώπων, δηλαδή 
των οργάνων του. Ως όργανα θεωρούνται τα

πογραφής και την επικύρωση των α
ντιγράφων εγγράφων, καθορίστηκε ως
εξής:

-Κατά τις εργάσιμες ημέρες από 
την ώρα έναρξης λειτουργίας των 
γραφείων ( δηλαδή από ώρα 07.00' ή 
07.30') έως την 22.00' ώρα.

-Κατά τα Σαββατοκύριακα και τις 
ημέρες αργίας από την 08.00'ώρα έ
ως την 20.00'ώρα.

Σε όλως ειδικές και εξαιρετικές περι
πτώσεις ανάγκης, κατά την εκτίμηση 
του διοικητή ή του υποδιοικητή της Υ
πηρεσίας ή των εντεταλμένων οργά
νων εσωτερικής υπηρεσίας να βεβαιώ
νουν το γνήσιο της υπογραφής και να 
επικυρώνουν αντίγραφα εγγράφων 
(π.χ. αξιωματικού υπηρεσίας), είναι 
δυνατό το έργο αυτό να εκτελείται και 
κατά παρέκκλιση του ως άνω ωραρίου.

Οι εκτελεστικές Υπηρεσίες της Ελ
ληνικής Αστυνομίας επιβάλλεται να έ
χουν αναρτημένες ενημερωτικές πινα
κίδες στους χώρους υποδοχής του κοι
νού για το τηρούμενο ωράριο βεβαίω
σης γνησίου υπογραφής και επικύρω
σης αντιγράφων εγγράφων. □

Επιμέλεια: Αστυνόμος A ' 
Γεώργιος Κ. ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ

I m m m m
(1) «Τα στοιχεία της ταυτότητας που ανα- 

φέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για'Ελ-

το νόμο είναι α
νεπίδεκτοι α-
ντιπροσώ πευ-
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φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν δικαίωμα να 
προβαίνουν σε ενέργειες προς κτήση δικαιω
μάτων ή υποχρεώσεων, στο μέτρο που καθο
ρίζει η συστατική πράξη, η οποία ενδεχομέ
νως να συμπληρώνεται από το νόμο. Η παρε
χόμενη από φυσικά πρόσωπα προς τα νομικά 
πρόσωπα εξουσία αντιπροσώπευσης πρέπει 
να συνάδει προς το χαρακτήρα και τη φύση 
των εργασιών που διεξάγονται από το νομικό 
πρόσωπο και ενεργούνται δια των οργάνων 
αυτού και οπωσδήποτε να μη θέτει σε κίνδυ
νο τις αρχές των συναλλαγών ούτε την ασφά
λεια δικαίου (π.χ. Το αρμόδιο όργανο υποχρε- 
ούται να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής 
του εξσυσιοδοτούντος ανώνυμη εταιρεία πα
ροχής επενδυτικών υπηρεσιών με σκοπό τη 
διεξαγωγή χρηματιστηριακών συναλλαγών).

(7) Η διαδικασία αυτή καθορίστηκε με το 
Φ.090/1091/ΑΣ 194 από 18-8-1979 έγγραφο 
του Υπουργείου Εξωτερικών.

(8) Οι διευθυντές των αναφερόμενων Διευ
θύνσεων συνήθως μεταβιβάζουν στους Υπο
διευθυντές τους που είναι αρμόδιοι για την ε- 
ποπτεία του Επιτελείου το δικαίωμα υπογρα
φής "μ ε εντολή” για τις βεβαιώσεις του γνη
σίου της υπογραφής (άρθρο 23 παρ. 6 ν. 
2800/2000, Φ.Ε.Κ. Α -41).

(9) Το Γραφείο Μεταφράσεων του Υπουρ
γείου Εξωτερικών τηρεί δείγματα των υπο
γραφών των διευθυντών των Διευθύνσεων 
των Γ.Α.Δ. Αττικής και Θεσσαλονίκης και 
των Αστυνομικών Διευθύνσεων Νομών, κα
θώς και των αναπληρωτών τους, τα οποία δια
βιβάζονται διαμέσου της Διεύθυνσης Γενικής 
Αστυνόμευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Α
στυνομίας.

(10) Η απαγόρευση ή ο όρος πρέπει να προ- 
βλέπεται από διάταξη νόμου. Εφόσον δεν υ- 
φίσταται, το αρμόδιο όργανο υποχρεσύται να 
βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής χωρίς να 
εξετάσει περαιτέρω αν το σχετικό έγγραφο (ε
ξουσιοδότηση, συμφωνητικό κ.λ,π.) θα γίνει 
αποδεκτό από την αρχή ή το φορέα στον οποί
ο ενδεχόμενα απαιτείται η υποβολή του. (π.χ. 
Το αρμόδιο όργανο υποχρεώνεται να βεβαιώ
σει το γνήσιο της υπογραφής σε εξουσιοδότη
ση που πρόκειται να κατατεθεί σε τράπεζα για 
την ανάληψη χρημάτων ανεξάρτητα από το ύ
ψος ταυ ποσού και της αποδοχής της ή μη α
πό την τράπεζα).

(11) «Η δήλωση βούλησης από ανίκανο για 
δικαιοπραξία είναι άκυρη» (Αρθρο 130 Αστι
κού Κώδικα).

Τέτοιες δικαιοπραξίες είναι αυτές που ε- 
νεργούνται από όσους είναι:

-Ανίκανοι για δικαιοπραξία, δηλαδή όποιοι 
δεν έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλι
κίας τους και όσοι βρίσκονται σε πλήρη στε
ρητική δικαστική υμπαράσταση (Αρθρο 128 
Α.Κ.).

-Παροδικά ανίκανοι για δικαιοπραξία, δη
λαδή όποιοι δεν έχουν συνείδηση των πράξε- 
ών τους ή βρίσκονταν σε ψυχική ή διανοητική 
διαταραχή που περιόριζε αποφασιστικά τη 
λειτουργία της βούλησής τους, όπως μεθυ
σμένος αμνήμονες, νοσηλευόμενοι σε ψυχια
τρεία κ.α. (Αρθρο 131 Α.Κ.).

-Περιορισμένα ικανοί για δικαιοπραξία, 
δηλαδή οι ανήλικοι που συμπλήραισαν το 10ο

έτος της ηλικίας τους, όποιοι βρίσκονται σε 
μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση 
και όποιοι βρίσκονται σε επικουρική δικαστι
κή συμπαράσταση (Αρθρο 129 Α.Κ.).

Στην τελευταία περίπτωση, όσον αφορά 
τους ανηλίκους άνω των 10 ετών, αυτοί είναι 
ικανοί για δικαιοπραξίες από τις οποίες απο
κτούν απλώς και μόνο έννομο όφελος (άρθρο 
134 Α.Κ.), δηλαδή να μην αναλαμβάνουν υ
ποχρεώσεις ούτε να διαθέτουν δικαιώματα, 
(π.χ. Η Αστυνομική Αρχή δεν πρέπει να βε
βαιώσει το γνήσιο της υπογραφής του ανηλί
κου σε σύμβαση που συνάπτει με χρηματι
στηριακή εταιρεία με αντικείμενο αγοραπω
λησίες μετοχών, καθόσον με τη σύμβαση αυ
τή ο ανήλικος αναλαμβάνει και υποχρεώσεις 
για καταβολή του αντιτίμου των τίτλων, προ
μήθειας κ.λ.π.).

Για τη δικαιοπρακτική ικανότητα των ανη
λίκων που έχουν συμπληρώσει το 14ο και το 
15ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και για τους 
έγγαμους ανηλίκους ισχύουν οι διατάξεις των 
άρθρων 135, 136 και 137 Αστικού Κώδικα, α
ντίστοιχα.

(12) Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 10 
του άρθρου 81 του ν. 2238/1994 (παρ. 10 του 
άρθρου 72 του ν.δ. 3323/1955) «Κύρωση Κώ
δικα Φορολογίας Εισοδήματος» (Α '-15Ι), 
απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικών 
εγγράφων, καθώς και η καταχώρηση συμβο
λαιογραφικού ή ιδιωτικού συμφωνητικού για 
τη μεταβίβαση της κυριότητας ολικά ή μερικά 
ή της σύστασης άλλου εμπραγμάτου δικαιώ
ματος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσι
κλέτας από 500 κυβικά εκατοστά και πάνω ή 
σκάφους αναψυχής ή αεροσκάφους ή ελικο
πτέρου που αναφέρονται στις περιπτώσεις β ', 
γ ',  ε ' και στ' της παρ. 1 του άρθρου 16, σε δη
μόσια βιβλία ή έγγραφα, καθώς και η θεώρη
ση των υπογραφών στις σχετικές δηλώσεις ή 
συμφωνίες από οποιαδήποτε αρχή ή πρόσωπο 
έχει το δικαίωμα της θεώρησης αυτής, καθώς 
και η έκδοση οποιοσδήποτε δημόσιου εγγρά
φου που να βεβαιώνει τη μεταβολή της κυριό
τητας ή τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώμα
τος επί των παραπάνω περιουσιακών στοιχεί
ων, αν δεν προσκομισθεί βεβαίωση του προϊ
σταμένου της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομι
κής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) ότι τα παραπάνω με
ταβιβαζόμενα ή βαρυνόμενα περιουσιακά 
στοιχεία έχουν περιληφθεί στη δήλωση που ε
πέβαλε ο υπόχρεος για τη φορολογία του εισο
δήματος του που απέκτησε το αμέσως προη
γούμενο του έτους της μεταβίβασης ή της σύ
στασης εμπράγματου δικαιώματος στα παρα
πάνω περιουσιακά στοιχεία.

Η βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. εκδίδεται με βάση 
τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του πω- 
λητή ή του αγοραστή, ανάλογα με τον τρόπο 
που πραγματοποιείται η μεταβίβαση του πε
ριουσιακού στοιχείου, δηλαδή:

Του πωλητή, στην περίπτωση πώλησης και 
παράδοσης στον αγοραστή περιουσιακού 
στοιχείου που αναφέρεται στην παραπάνω 
διάταξη, εφόσον η πώληση γίνεται με βάση ο
ριστική σύμβαση με παρακράτηση της κυριό
τητας από τον πωλητή.

Του αγοραστή, τόσο για την πράξη εξόφλη
σης του υπολοίπου τιμήματος απόκτησης πε

ριουσιακού στοιχείου, το οποίο αναφέρεται 
στην υπόψη διάταξη, εφόσον είχε παραδοθεί 
η χρήση στον αγοραστή με βάση οριστική 
σύμβαση πώλησης με τον όρο “παρακράτη
σης της κυριότητάς” του, όσο και για τις πρά
ξεις που ακολουθούν την πράξη εξόφλησης 
του υπολοίπου τιμήματος για τη μεταβίβαση 
της κυριότητας στον αγοραστή.

Με δεδομένο ότι η μεταβίβαση των αναφε
ρόμενων περιουσιακών στοιχείων πραγματο
ποιείται μόνο στη Δ.Ο.Υ ή στις Υπηρεσίες 
Συγκοινωνιών, προσκομίζεται η σχετική βε
βαίωση της Δ.Ο.Υ στις Αστυνομικές Αρχές, 
κατά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογρα
φής, μόνο σε περίπτωση που γίνεται η απο
πληρωμή του τιμήματος (πώληση με παρα
κράτηση κυριότητας) και υπογράφεται υπεύ
θυνη δήλωση από τον πωλητή γι’ αυτή την α
ποπληρωμή, επειδή και μόνο με τη θεωρημέ
νη υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εξαλειφθεί η 
ένδειξη “Η κυριότητα παρακρατείται” από 
την άδεια κυκλοφορίας.

(13) Το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομέ
νου αναγράφεται όπως προκύπτει από το απο
δεικτικό της ταυτότητάς του έγγραφο. Στην πε
ρίπτωση αλλοδαπού που προσκομίζει διαβατή
ριο, άδεια παραμονής ή άλλο έγγραφο αποδει
κτικό της ταυτότητάς του, όπου το όνομα και 
το επώνυμό του αναγράφονται με λατινική 
γραφή, το αρμόδιο όργανο τα αναγράφει στην 
πράξη βεβαίωσης με λατινικά στοιχεία.

(14) Ως τίτλος του οργάνου αναγράφεται 
κατά περίπτωση, ο υπαξιωματικός υπηρεσί
ας, ο αξιωματικός υπηρεσίας, ο γραμματέας, ο 
διοικητής κ.λ,π.

(15) Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 9 
της 1109793/6134-11/0016 από 24-11-1999 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Απο
δεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολο
γικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο» (Φ.Ε.Κ 
Β -2134): «Θεώρηση από οποιονδήποτε φω
τοαντιγράφων ή αντιγράφων αποδεικτικού ε
νημερότητας χρεών προς το Δημόσιο μετά 
την έκδοσή τους δεν είναι επιτρεπτή. Εξαι
ρούνται τα φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών 
ενημερότητας εξάμηνης ισχύος τα οποία θεω
ρούνται, ατελώς, από την Αρχή, που πρέπει 
να προσκομισθεί το αποδεικτικό ενημερότη
τας, με την επίδειξη του πρωτοτύπου κατά τη 
διάρκεια ισχύος του. Τα θεωρημένα αυτά φω
τοαντίγραφα κατατίθενται αντί του πρωτοτύ
που και η διάρκεια ισχύος αυτών είναι αυτή, 
που αναγράφεται επί του πρωτοτύπου.»

(16) Η διαδικασία αυτή καθορίστηκε με το 
Φ.094/1/ΑΣ 1117 από 31-3-1988 έγγραφο του 
Υπουργείου Εξωτερικών.

(17) Τα ένσημα της Ελληνικής Αστυνομίας 
και του Μ.Τ.Σ. επικολλούνται με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 1884/1990 
(Α '-81). Το πάγια τέλη χαρτοσήμου του δημο
σίου για τις περιπτώσεις βεβαίωσης του γνη
σίου της υπογραφής και επικύρωσης αντιγρά
φων εγγράφων καταργήθηκαν με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 του ν. 2873/2000 (Α'-285). 
Σχετική είναι η με αριθ. πρωτ. 8015/1/142α α
πό 4-1 -2001 εγκύκλιος διαταγή και ο οδηγός 
ενσημοχαρτοσήμανσης εγγράφων της Διεύ
θυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνι
κής Αστυνομίας.
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στη ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 194 & 135
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΕ 48 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΐηϋ. 74.89.434, 74.88.562,77.89.041, fax 74.70.081

M honda
^  CENTER

τηλ. 74.82.154,77.77.841, fax 74.70.081

CRYPTON 105 /  19 .3 4 0  
125 Ζ /  24 .866  

WHY 50 /  16 .577  
B W 100  /  20.721  

T T 6 0 0 -R  /  57 .966  
XT 6 00  /  55 .2 0 6  

R6 /1 0 3 .5 1 1  
R1 /1 3 3 .8 7 4

Μανώλης Παπαγεωργίου

SUPRA 100  /  19 .3 4 0  
GRAND 100  /  16 .577  

TRANSALP - 650  /  8 0 .8 7 6  
XL 1000  YARADERO /  110 .1 35  

XRV 7 50  AFRIKA /  9 7 .9 9 0

^ K A W A S A K I
*  CENTER
τηλ. 74.82.154,77.78.231, fax 74.70.081

K A Z E - R  /  19 .3 4 0  
KLE 500  /  65.971  

Z X - 9 NINJA /  1 33 .8 74

Αλέξανδρος Παπαγεωργίου

Ο

/ )

ΟΛΑ μας τα δίκυκλα συνοδεύονται από

Είναι πάντα μόνο τα τελευταία μοντέλα 
που κυκλοφορούν στην αγορά

ιπχ. ολα μας τα παπάκια έχουν μπροστινό ύισκόφρενσ)

καταστήματα S

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
/> στη μιχαλακοπουλου ^



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΟΜΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ

Σ ε  μια λιτή τελετή που έγινε 
σΙφί.Αμφιθέατρο του Αστυνο- 

Μεγάρου Αθηνών απο- 
νεμήθηκαν από τον Υπουργό 
Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχάλη 
Χρυσοχοϊδη και τον Αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας Α
ντιστράτηγο κ. Ιωάννη Γεωρ- 
γακόπουλο, διπλώματα και με
τάλλια “Αστυνομικού Αριστεί
ου Ανδραγαθίας” και “Αστυ
νομικού Σταυρού” σε είκοσι 
ένα αστυνομικούς εν ενεργεία 
και εν αποστρατεία, οι οποίοι 
με εξαίρετες πράξεις τους συ
νέβαλαν στην εμπέδωση της 
Δημόσιας Ασφάλειας και της 
έννομης τάξης και προκάλεσαν 
ανεπιφύλακτα το θαυμασμό 
και την εκτίμηση της κοινής 
γνώμης.

Συγκεκριμένα τιμήθηκαν με 
το Αστυνομικό Αριστείο Αν
δραγαθίας οι:

- Υπαστυνόμος Α’ Δημή- 
τριος Χελιδώνης, Υπαστυνό
μος Β’ Βασίλειος Κατσούγιας, 
Υπαστυνόμος Β’ Ιωάννης Κα- 
νέλλος και οι Αρχιφύλακες Δη- 
μήτριος Μπαμπίλης, Δημή- 
τριος Κατσίφης και Ιωάννης 
Νικογιώργος, οι οποίοι υπηρε
τούν στο Τμήμα Δίωξης Εκ

βιαστών της Δ/νσης Ασφά
λειας Αττικής.

- Ανθυπαστυνόμος Ανάργυ
ρος Ιωαννίδης, Αρχιφύλακας 
Θεόδωρος Πελεκάσης, Αρχι
φύλακας Παναγιώτης Καρα- 
μπέτσος, Αστυφύλακας Χαρί
σης Κοτσάφτης και Αστυφύ
λακας Μηνάς Μπραγουδάκης, 
οι οποίοι υπηρετούν στην 
Ε.Κ..Α.Μ.

- Αρχιφύλακες Ροδόλφος 
Τολιάτος, Προκόπιος Βλάσσης 
και Παναγιώτης Πολύχρονος,

οι οποίοι υπηρετούν στη Δ/νση 
Άμεσης Δράσης Αττικής.

- Ο Αρχιφύλακας Παναγιώ
της Ζαννής, ο οποίος υπηρετεί 
στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής.

Με τον Αστυνομικό Σταυρό 
τιμήθηκαν οι:

- Αντιστράτηγος Παύλος 
Ρούμπης, ο Ταξίαρχος Γεώρ
γιος Αγγελάκος, ο Ταξίαρχος 
ε.α. Θεόδωρος Σίμογλου, ο Α- 
στυν. Δ/ντής Ιωάννης Ραχωβί- 
τσας και ο Υπαστυνόμος Α’ 
Γεώργιος Καστάνης, οι οποίοι

σε συνεργασία με ημεδαπές 
και αλλοδαπές Αρχές συνέλα
βαν διεθνή σπείρα ναρκωτικών 
και κατάσχεσαν 4 τόνους κο
καΐνης.

- Ανθυπαστυνόμος ε.α. Πέ
τρος Ξανθάκος (πυροτεχνουρ
γός), ο οποίος στην προσπά- 
θειά του να εξουδετερώσει ε
κρηκτικό μηχανισμό που είχε 
τοποθετηθεί στο πολιτικό γρα
φείο υπουργού, τραυματίσθη
κε από την έκρηξη του μηχανι
σμού.

338 Αστυνομική Επιθεώρηση - Μάιος/Ιοΰνιος 2001



03

ΔΥΟ ΡΟΜΠΟΤ
ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

μίον "Ελευθέριος Βενιζέλος" είμαστε απολύτως βέβαιοι πως ο "Η
ρακλής" και ο "Οδυσσέας" με τον άριστο χειρισμό τους από τον 
ανθρώπινο παράγοντα θα συμβάλλουν τα μέγιστα".

Ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γεωργακό- 
πουλος μεταξύ άλλων είπε ότι: "Σήμερα, με τη δωρεά των ρομπότ, 
προσφέρεται στην Αστυνομία ένα όπλο ειδικής δράσεως και απο- 
τελεσματικότητας. Ένα όπλο εξουδετέρωσης των αυτοσχέδιων κα
ταστροφικών μηχανισμών των σατανικών και αδίστακτων εγκλη
ματιών".

Με #ύο υπερσύγχρονα ρομπότ για το χειρισμό επι
κίνδυνων αντικειμένων εξοπλίστηκε το νέο διεθνές αε
ροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” στα Σπάτα. Πρόκει
τα ι γ ια  τον “Ηρακλή” και τον “Οδυσσέα” τα οποία δεν 
έχουν μόνον ελληνικά ονόματα αλλά κατασκευάστη
καν και από ελληνικά χέρια και συγκεκριμένα από την 
εταιρία “Soukos Robots” στη Λάρισα η οποία ειδικεύ
εται στην έρευνα και το σχεδίασμά ρομποτικών συστη
μάτων για αμυντικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Ο “Ηρακλής” κοστίζει 57.000.000 δραχμές και είναι 
δωρεά στην Ελληνική Αστυνομία του κοινωφελούς ι
δρύματος “Σταύρος Νιάρχος”, ενώ ο “Οδυσσέας” αξί
ας 32.000.000 δραχμών είναι δωρεά της κατασκευά- 
στριας εταιρίας.

Η τελετή παράδοσης έγινε παρουσία του Υπουργού 
Δημ. Τάξεως κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. Ιωάννη Γε- 
ωργακόπουλου, του Υπαρχηγού του Σώματος Αντι
στράτηγου κ. Αλέξανδρου Ζουμπούλη, του Γεν. Α- 
στυν. Δ/ντή Αττικής Υποστράτηγου κ. Ιωάννη Πανα- 
γόπουλου, του Δ/ντού της Δ/νσης Αστυνόμευσης του 
Αερολιμένα Αθηνών Ταξιάρχου κ. Φωτίου Λιανού, 
του εκπροσώπου του ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος” κ. 
Δρακόπουλου, του Δ/ντή του αεροδρομίου, του τ. Υ- 
παρχηγού του Σώματος και υπεύθυνου ασφάλειας του “Αθήνα 
2004” Αντιστράτηγου ε.α. κ. Γεωργίου Πλάκα.

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης στη 
σύντομη ομιλία του τόνισε: "Παρακολουθούμε από κοντά ότι έχει 
σχέση με θέματα ασφάλειας και ελπίζουμε ότι εν όψει των Ολυ
μπιακών Αγώνων του 2004, η χώρα μας θα είναι εξοπλισμένη με 
όλα τα σύγχρονα συστήματα, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστα γε
γονότα που επί πλέον θα έχουν αντίκτυπο στο διεθνές περιβάλλον 
για τη χώρα μας. Για την ασφάλεια των επισκεπτών του αεροδρο-
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ΛΗΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ A

Πραγματοποιήθηκε πρόσφα
τα η τελετή λήξης του σεμινα
ρίου των ογδόντα νέων Αστυ
νόμων Α,’ που έγινε στις εγκα
ταστάσεις της Σχολής Μετεκ
παίδευσης και Επιμόρφωσης 
στη Ν. Φιλαδέλφεια.

Στην τελετή παρέστησαν ο 
Γεν. Γραμματέας του Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως κ. 
Δημήτριος Ευσταθιάδης, ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Α
στυνομίας Αντιστράτηγος κ. 
Ιωάννης Γεωργακόπουλος, ο 
Διευθυντής της Αστυνομικής 
Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. Γε
ώργιος Αναγνωστόπουλος, ο 
Δ/ντής της Δ.Ε.Ε. Ταξίαρχος 
κ. Ευστράτιος Κυριακάκης, ο 
Δ/τής της Σχολής Αστ/κων 
Ταξίαρχος κ. Αντώνιος Μπα- 
γιαρτάκης, ο Διοικητής της 
Σχολής Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης Αστυν. Δ/ντής 
κ. Γρηγόριος Ντούσκας, κα
θηγητές και συγγενείς των νέ
ων Αστυνόμων Α'.

0  ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΗ

Κτη διάρκεια υπηρεσια- 
ιοδείας του Υπουργού 
ις Τάξεως κ. Μιχάλη 
οϊδη σε Υπηρεσίες της 
Γεν. Αστυν. Δ/νσης Περιφέ

ρειας Ανατ. Μακεδονίας και 
Θράκης, όπου συνοδευόταν α
πό την Δ/ντή Δ/νσης Οικονομι
κών/ΑΕΑ Ταξίαρχο κ. Γεώργιο 
Κανέλλο και τον Δ/ντή Δ/νσης 
Τεχνικών/ΑΕΑ Αστυν. Δ/ντή 
κ. Γεώργιο Καραγκούνη, επι-

σκέφθηκε Υπηρεσίες της Α
στυν. Δ/νσης Ροδόπης και ενη
μερώθηκε από τον Αστυν. 
Δ/ντή κ. Χρίστο Μπρατζουκά- 
κη για το έργο των Υπηρεσιών 
της Δ/νσης και τα ιδιαίτερα

προβλήματά της. Επί
σης επιδόθηκε υπό
μνημα στον κ. Υπουρ
γό από την Ένωση Α
στυνομικών Υπαλλή
λων του νομού με τα 
προβλήματα και τα 
αιτήματα που αφο
ρούσε στην καθυστέ
ρηση των εργασιών 
του νεοαναγειρόμε- 
νου Αστυνομικού Με
γάρου, στη μη ολο
κλήρωση των έργων 
στη Σχολή Δοκ. Α
στυφυλάκων και στην 
επέκταση των ευεργε
τικών διατάξεων για 
τους υπαλλήλους που 
εργάζονται στην πα
ραμεθόριο και στους 
αστυνομικούς.
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ΤΟ Τ.Δ.Α. ΞΑΝΘΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Κατά τη διάρκεια περιοδείας 
του ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
στο νομό Ξάνθης επισκέφθηκε το 
Τ.Δ.Α. Ξάνθης και σε σύντομη ο
μιλία του αναφέρθηκε στη σημα
ντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
στην περιοχή ευθύνης της οικεί
ας Αστυν. Δ/νσης και στη σχέση 
συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί 
μεταξύ Αστυνομίας και πολιτών.

Ο κ. Υπουργός δεν παρέλειψε 
να αναφερθεί στην επέκταση 
που γίνεται στο Τμήμα Δοκίμων 
Αστυφυλάκων με την κατασκευή 
του νέου κτιρίου, νέων υψηλών 
προδιαγραφών που θα ολοκλη
ρωθεί πολύ σύντομα.

ΕΓΚΑΙΝ ΙΑΣΟ ΗΚΕ  ΤΟ ΝΕΟ Τ .Δ .Α .  ΝΑΟΥΣΑΣ

«Ι^βιγματοποιήθηκε πρόσφα
τα ί | τελετή εγκαινίων του νεο
σύστατου Τ.Δ.Α. Νάουσας από 

ΠονΒπουργό Δημοσίας Τάξεως 
κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Στην τελετή εγκαινίων παρέ
στησαν, ο Γεν. Αστυν. Δ/ντής 
περιφέρειας Κεντρικής Μακε
δονίας Υποστράτηγος κ. Χρή- 
στος Λίβανος, ο Γεν. Αστυν. 
Δ/ντής Θεσσαλονίκης Υπο
στράτηγος κ. Νικηφόρος Τζα- 
τζάκης, ο Δ/τής της Σχολής 
Αστ/κων Ταξίαρχος κ. Αντώ
νιος Μπαγιαρτάκης, οι τοπικές 
Αρχές, εκπρόσωποι φορέων της 
πόλης και του Νομού, το αστυ
νομικό, πολιτικό και διδακτικό 
προσωπικό του Τ.Δ.Α., συγγε
νείς των εκπαιδευομένων, πλή
θος προσκεκλημένων και εκ
πρόσωποι των οικείων ΜΜΕ.
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Στις εγκαταστάσεις του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής έγινε πριν 
από λίγο καιρό η παρουσίαση του εξομοιωτή διαχείρισης  
κρίσιμων αστυνομικών καταστάσεων, που περιλάμβανε 
τεχνική χρήσης των όπλων και στη συνέχεια εξέλιξη δια

φόρων αστυνομικών ενεργειώ ν - ελέγχων. Στην παρουσί
αση παρέστησαν εκπρόσωποι φορέων της πόλης και του 
Νομού και των τοπικών ΜΜΕ που παρουσίασαν το θέμα 
μ ε ιδιαίτερα εκτενείς αναφορές.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

δ χτοποιήθηκε πρόσφατα η τελετή 
σης των σπουδαστών του Τμήμα- 
ν Γλωσσών της Β’ και Γ’ βαθμί- 
,κής γλώσσας του Παραρτήματος 
της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρ

φωσης Θεσσαλονίκης.
Συνολικά αποφοίτησαν 45 αστυνομικοί και 

δύο πυροσβέστες.
Στην τελετή αποφοίτησης παρέστησαν ο 

Γεν. Αστυν. Δ/ντής περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας Υποστράτηγος κ. Χρήστος 
Λίβανος, ο Διευθυντής Δ.Α.Ε.Θ. ως εκ
πρόσωπος του Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης Ταξί- 
αρχος κ. Ιωάννης Λοϊζος, ο Δ/ντής Δ/νσης 
Τροχαίας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ. Ιω
άννης Μαρνάς, ο Διοικητής της Σχολής Α
στυν. Υποδ/ντής κ. Αντώνιος Μπαμιατζής, 
πολλοί αξιωματικοί του Σώματος και εκ
πρόσωποι του Πυροσβεστικού Σώματος 
καθώς και συγγενείς των αποφοίτων.

Τ  Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΗ  ΑΚΑΔΗ Μ ΙΑ Γ Ι
Ε Π ΙΜ Ο Ρ Φ Ω Σ Η ΣΣΧ Ο ΛΗ  Μ Ε Τ Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η Σ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ

’ / Η
Η Η ρ Η

H E sS pU  Π Β  W .  1

1 1
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στις αρχές Μαΐου η Δ/νση Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης διοργάνωσε ημερίδα με 
θέμα “Μέτρα Πρόληψης Εγκληματικότη
τας - Κλοπών Καταστημάτων Αργυροχρυ
σοχοΐας” στο συνεδριακό κέντρο “Νικό
λαος Γερμανός” της HELEXPO με μεγά
λη επιτυχία. Από αξιωματικούς της Διεύ
θυνσης αναπτύχθηκαν θέματα που αφο
ρούν γενικά τα μέτρα πρόληψης που λαμ- 
βάνονται για την αποτροπή των ληστειών 
και κλοπών σε βάρος των καταστημάτων 
αργυροχρυσοχοϊας, η διερεύνηση της σκη
νής του εγκλήματος και ισχύουσες Αστυ
νομικές Διατάξεις. Στη συνέχεια ακολού
θησε ουσιαστική συζήτηση όπου αναλύ
θηκαν οι διάφοροι προβληματισμοί, επιλύ
θηκαν απορίες και διατυπώθηκαν απόψεις 
και προτάσεις, με σκοπό την από κοινού 
συνεργασία στην αντιμετώπιση και πάταξη της εγκληματικότητας 
που εμφανίζεται στο συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο.

Την ημερίδα παρακολούθησαν ο Γεν. Αστυν. Δ/ντής Θεσσαλο
νίκης Υποστράτηγος κ. Νικηφόρος Τζατζάκης, ο Δ/ντής της

Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ. Γεώργιος Κόκκι
νης, οι πρόεδροι των συλλόγων της Συντεχνίας Αργυροχρυσοχό- 
ων και Κοσμηματοπωλών - Ωρολογοποιών της συμπρωτεύουσας 
και αξιωματικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Εγκαταστάθηκε ήδη το μηχανογραφικό υλικό, για 
την επέκταση του δικτύου της Υποδ/νσης Δίωξης 
Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, το ο
ποίο αποτελεί δωρεά της εταιρίας Unisystems.

Σκοπός της δωρεάς είναι η ενίσχυση της Υ
ποδ/νσης, για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και 
καταστολή της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών 
ουσιών.

Για την έκφραση των ειλικρινών ευχαριστηρίων 
της ηγεσίας του Σώματος έγινε απονομή αναμνηστι
κής πλακέτας στον πρόεδρο του Δ.Σ. της Unisystems 
κ. Απόστολο Δοξιάδη από τον Δ/ντή της Υποδ/νσης 
Δίωξης Ναρκωτικών Αστυν. Υποδ/ντή κ. Αναστάσιο 
Φλώρο, παρουσία του Δ/ντού της Δ/νσης Ασφάλειας 
Αττικής Ταξιάρχου κ. Γεωργίου Αγγελάκου. Στην εκδήλωση 
παρέστησαν ο Αναπληρωτής Τμηματάρχης του Τμήματος Ανά
λυσης και Τεκμηρίωσης Πληροφοριών της Υ.Δ.Ν. Αστυν. Β'

Εμμ. Σαμαριτάκης, ο Γεν. Δ/ντής της εταιρίας κ. Δημήτριος 
Λιαρούτσος, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Α. Δότσης και ο 
Δ/ντής Πωλήσεων κ. Απ. Τσούμπρης.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 
ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΗ ΓΑΔΑ

Τη Γενική Αστυνομική Δ/νση Αττικής επισκέφθη- 
καν πρόσφατα 178 σπουδαστές της Σχολής Δοκίμων 
Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος συνοδευόμενοι 
από τον Δ/ντή της Σχολής Αντιπλοίαρχο κ. Κ. Μωρά- 
κη και τον Πλωτάρχη κ. Δ. Κουβουβίνο.

Αντιπροσωπεία των σπουδαστών υποδέχθηκε 
στο γραφείο του ο Γενικός Αστυν. Δ/ντής Αττικής 
Υποστράτηγος κ. Ιωάννης Παναγόπουλος, ο οποίος 
αντάλλαξε αναμνηστική πλακέτα με τον Δ/ντή της 
Σχολής. Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση των επισκε
πτών από αξιωματικούς της Άμεσης Δράσης και 
της Δ/νσης Εγκληματολογικών Ερευνών για θέμα
τα αρμοδιότητάς τους.
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Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ

Τις Μητροπόλεις Ξάνθης, Σερρών και Νιγρίτης 
και Κομοτηνής επισκέφθηκε ο Οικουμενικός Πα
τριάρχης Βαρθολομαίος μετά από πρόσκληση των 
αΛτιοίχων Μητροπολιτών. Επίσης επισκέφθηκε 
το Δάσος της Λαδιάς στον Έβρο, μετά από πρό
σκληση για ξενάγηση στο χώρο, από το Παγκό
σμιο Ταμείο για τη Φύση WWF (ελληνικό Τμήμα).

Στην Ξάνθη, επίκεντρο των εκδηλώσεων ήταν η 
Θεία Λειτουργία για τον πρώτο εορτασμό της κατά
ταξης στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας και της μνήμης 
του Αγίου Θεοφάνους, Επισκόπου Περιθεωρίου.

Στις Σέρρες επίκεντρο των εκδηλώσεων ήταν τα 
εγκαίνια στην Τερπνή του περικαλλούς ναού των 
Τριών Ιεραρχών που ανηγέρθη με δαπάνη του άρ- 
χοντος οφφικιάλου του Πατριαρχείου Δημητρίου 
Αναστασιάδη.

Μπροστά στα προπύλαια της Ι.Μ. Σερρών (Φαπο: Ν. Μαγγίνα)

ΕΠΑΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
__________________ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ________________

Τιμήθηκε από τον Γεν. Αστυν. Δ/ντή Αττικής Υ
ποστράτηγο κ. Ιωάννη Παναγόπουλο ο Αρχκρύλα- 
κας Βασίλειος Καπαρός ο οποίος υπηρετεί στον 
Α.Σ. Τατοΐου διότι την 20.4.2001 και ώρα 17.00’ 
στον σταθμό ΗΣΑΠ Κάτω Πατησίων αν και ευρί- 
σκετο εκτός υπηρεσίας συνέβαλε ουσιαστικά στη 
σύλληψη του Ευστρατίου Μπάγκου και της Μυρσί
νης Μιχαήλ, οι οποίοι είχαν αποδράσει από τα Δι
καστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων την ίδια η
μέρα. Με την ενέργεια αυτή επέδειξε υψηλό αίσθη
μα ευθύνης, θάρρος, αποφασιστικότητα και συνέ
βαλε στη βελτίωση σχέσεων Αστυνομίας και πολι
τών καθώς και στην εμπέδωση αισθήματος ασφα
λείας, αποτελώντας έτσι παράδειγμα προς μίμηση 
για τους λοιπούς συναδέλφους.

ΑΣΙΑΤΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤ0ΥΧ0Ι 
ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Γην Κομοτηνή επισκέφθηκαν υψηλόβαθμοι α
στυνομικοί και δικαστικοί λειτουργοί προερχόμε
νοι από τις χώρες της ΝΑ Ασίας στα πλαίσια ενη- 
μαΡ»τικής αποστολής που αποτελεί μέρος του 
προγράμματος καταπολέμησης των ναρκωτικών.

Οι υψηλόβαθμοι επισκέπτες ενημερώθηκαν από 
τον Αστυν. Δ/ντή Ροδόπης κ. Χρίστο Μπραντζου- 
κάκη για τα προβλήματα της περιοχής σχετικά με 
το ζήτημα των ναρκωτικών, για τους τρόπους αντι
μετώπισης του ζητήματος και τη συνεργασία των 
ελληνικών υπηρεσιών με της υπηρεσίες των όμο
ρων χωρών.

Στα πλαίσια ενημέρωσης, οι επισκέπτες ξεναγή- 
θηκαν στο Τ.Δ.Α. Κομοτηνής και στις υπηρεσίες 
του οικείου Σ.Δ.Ο.Ε.
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ΚΥΠΡΙΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 
ΣΤΗ ΣΥΜΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών 
(Παράρτημα Β. Ελλάδος), στα πλαίσια 
αμοιβαιότητας και σύσφιγξης φιλικών 
σχέσεων μεταξύ αστυνομικών της Ελλά
δος και Κύπρου, προσκάλεσε και φιλοξέ
νησε στη Θεσσαλονίκη την ομάδα ποδο
σφαίρου της Α.Δ. Λάρνακας, για τη διε
ξαγωγή δύο φιλικών ποδοσφαιρικών συ
ναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με 
την ομάδα του Παρατήματος και την ο
μάδα της Α.Δ. Σερρών.

Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε προς 
τιμήν της φιλοξενούμενης ομάδας που α
ποτελείτο από 24 αστυνομικούς και είχε 
επικεφαλής τον Αστυν. Δ/ντή Λάρνακας 
κ. Χαράλαμπο Αργυρό ο Γεν. Αστυν.
Δ/ντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. Νικηφόρος Τζατζάκης στυνομικό Μέγαρο της συμπρωτεύουσας όπου αντηλλάγησαν α- 
καλωσόρισε τους Κύπριους συνέλληνες και συναδέλφους στο Α- ναμνηστικές πλακέτες.

Η ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Οι σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Α
σφαλείς με επικεφαλής τον Υποδιοικη
τή Αστυν. Δ/ντή κ. Ανάργυρο Ζάννο 
πραγματοποίησαν πενθήμερο εκπαιδευ
τικό ταξίδι στη Γερμανία όπου επισκέ- 
φθηέαν διάφορες Υπηρεσίες της Ομο
σπονδιακής Αστυνομίας και της Αστυνο
μίας Συνόρων. Κατά τις εθιμοτυπικές ε
πισκέψεις τους οι σπουδαστές ενημερώ
θηκαν για την αποστολή, οργάνωση και 
λειτουργία των γερμανικών αστυνομικών 
Υπηρεσιών καθώς και την εκπαίδευση 
των Γερμανών αστυνομικών.

ντοδήμος, εκ
πρόσωποι των 
πολιτικών και
στρατιω τικώ ν 
Αρχών και πολ
λοί αστυνομικοί 
της Α.Δ. Βοιωτί-

τιμήν των δευτεροετών Δοκίμων Υπαστυνόμων, που επισκέ- 
φθηκαν την Λιβαδειά, με επικεφαλής τον Διοικητή της 
Σχολής Αξιωματικών Αστυν. Δ/ντή κ. Χαράλαμπο 
Τσοπακίδη, στα πλαίσια της ετήσιας εκπαιδευτικής τους εκ
δρομής.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Σεβασμιό- 
τατος Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ. Ιερώνυμος, ο

Αστυν. Δ/ντής 
Βοιωτίας κ. Κων. 
Κολιάκης, ο Α
στυν. Υποδ/ντής 
κ. Απόστ. Κο-

01 ΔΕΥΤΕΡΟΕΤΕΙΣ ΔΟΚΙΜΟΙ Υ Π Α Σ Τ Υ Ν 0Μ 0Ι ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Στο Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου 
Λεβαδέων η Α.Δ. 
Βοιωτίας οργάνω
σε δεξίωση προς
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΜ ΗΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜ ΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Α πό τον φιλικό αγώνα μεταξύ των ομάδων πετοσφαίρισης του 
Τ .Α Λ  Σητείας και της Πολεμικής Αεροπορίας (4η ΜΚΕΣ) για ο ι
κονομική ενίσχυση αναξιοπαθούσης πολύτεκνης οικογένειας.

Α πό τον φιλικό αγώνα μεταξύ των ομάδων πετοσφαίρισης του 
Τ.Α Λ. Σητείας και Τ .Α Λ  Ρεθύμνου.

Οι δευτεροετείς Αόχιμοι Αστυφύλακες 

τον Τ.ΑΛ. Ρέθυμνου 

επισκέφθηκαν πρόσφατα 

την πόλη των Χανίων 

όπου |εναγήθηκαν στην Γεν. Αστυν. 

Δ/νση Κρήτης και την Α.Δ. Χανίων 

και κατέθεσαν στέφανο 

στον τάφο του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Αναμ\ηστική φωτογραφία των δευτερο

ετών Δοκίμων Αστυφυλάκων 

του Τ.ΑΛ. Γρεβενών 

κατά την επίσκεψή τους 

στο χιονοδρομικό κέντρο "Βασιλίτσας".

Αναμνηστική φωτογραφία 

των δευτεροετών 

Δοκίμιον Αστυφυλάκων 

του Τ.Δ.Α.Καρδίτσας 

κατά την επίσκεψή τους 

στη λίμνη Πλαστήρα.
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ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στα πλαίσια των ετήσιων α- 
γί^ίυν των Ανωτάτων Στρα- 
τιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ
μάτων Ενόπλων Δυνάμεων και 
Σωμάτων Ασφαλείας έτους 
2001, διεξήχθησαν αγώνες κα
λαθοσφαίρισης, ξιφασκίας, κο
λύμβησης, στίβου, σκάκι και 
πετόσφαιρας στους οποίους έ
λαβε μέρος και κατέλαβε πολύ 
καλές θέσεις η Σχολή Αξιωμα
τικών Ελληνικής Αστυνομίας. 
Τους αγώνες παρακολούθησαν 
αντιπροσωπεία Δοκίμων Υπα- 
στυνόμων απ’ όλα τα εκπαι
δευτικά Τμήματα, Αξιωματι
κοί της Σχολής και ο Διοικητής 
της Σχολής Αξιωματικών Α- 
στυν. Δ/ντής κ. Χαράλαμπος 
Τσοπακίδης. Συγκεκριμένα:

Καλαθοσφαίριση
Στους αγώνες καλαθοσφαί

ρισης η ομάδα της Σχολής Α
ξιωματικών κατέλαβε την 3η 
θέση στη γενική κατάταξη. 
Την ομάδα αποτελούσαν οι 
Δόκιμοι Υπαστυνόμοι: Κων
σταντίνος Καβράκης, Περι
κλής Ορδουλίδης, Ιωάννης 
Καρυδάκος, Ιωάννης Αναστα- 
σιάδης, Χρήστος Αλεξίου, Ιω
άννης Τουβεντζίδης, Ιωάννης 
Τσιγαρίδας, Χρήστος Ηλιάδης, 
Χρήστος Στάικος, Κωνσταντί
νος Κοτσώνης, Γεώργιος Δρί- 
βας, Γεώργιος Γκουγκουμάτης 
και Γεώργιος Τσιλιμπόνης.

Ξιφασκία
Στους αγώνες ξιφασκίας που 

διεξήχθησαν στο στάδιο Ειρή
νης και Φιλίας, η ομάδα της 
Σχολής Αξιωματικών κατέλα
βε α) στο ομαδικό αγώνισμα 
κατέλαβε τη δεύτερη θέση και 
έλαβε το αργυρό μετάλλιο β) 
στο ατομικό αγώνισμα κατέλα
βε την 7η, 8η, 9η, και 10η θέ
ση, με τους Δοκίμους, Κων
σταντίνο Χασιώτη, Ιωάννη 
Μουρτίκα, Παναγιώτη Μπα- 
στάκο και Απόστολο Παρα- 
στατίδη.

Σκάκι
Στους αγώνες σκάκι που διε

ξήχθησαν στη Θεσσαλονίκη 
(Σ.Σ.Α.Σ.) η ομάδα των Δοκί

μων που αποτελείτο από 
τους Χαράλαμπο Σφέ- 
τσο, Παναγιώτη Σπυρό- 
πουλο και Παναγιώτη 
Συρμαλή κατέλαβε στη 
γενική βαθμολογία την 
4η θέση με 23 συνολικά 
βαθμούς.

Κολύμβηση
Στους αγώνες κολύμ

βησης που διεξήχθησαν 
στο κλειστό κολυμβητή
ριο της Σχολής Ναυτικών 
Δοκίμων η ομάδα της 
Σχολής Αξιωματικών κα
τέλαβε την 5η θέση στη 
γενική βαθμολογία ενώ 
οι Δόκιμοι, Νίκη Κωστο- 
πούλου και Μαρία - Αμα
λία Λαμπροπούλου στο 
αγώνισμα των 50μ ελεύ
θερο, κατέλαβαν την 2η 
και 3η θέση αντίστοιχα, 
αποσπώντας τα ευμενή 
σχόλια των θεατών.

Στίβος
Στους αγώνες στίβου 

που διεξήχθησαν στις ε
γκαταστάσεις της Σχολής 
Ευελπίδων η ομάδα των 
Δοκίμων στη γενική κα
τάταξη, κατέλαβε την 4η 
θέση με 82 βαθμούς. Συ
νολικά η ομάδα των Δο
κίμων Υπαστυνόμων α
πέσπασε ένα χρυσό με
τάλλιο με τον Δόκιμο Υ- 
παστυνόμο Δημήτριο 
Μάντζιο στα 400μ, τρία 
αργυρά και τρία χάλκινα.

Ανώμαλος δρόμος
Στους αγώνες ανωμά

λου δρόμου που διεξή
χθησαν στη Σχολή Ικά
ρων, η ομάδα των Δοκί
μων αποτελούμενη από 
τους, Χαράλαμπο Πανα- 
γιωτόπουλο, Ιωάννη 
Τσάβαλο, Παντελή Θέ- 
μελη, Δημήτριο Μά
ντζιο, Κωνσταντίνο Ρέ- 
τσα και Θωμά Νικολό- 
πουλο κατέλαβε την 3η 
θέση στην ομαδική βαθ
μολογία του αγωνίσμα
τος των 3.000μ.

ινομιαι

Η ̂ δ α  ξιφασκίας gjc Σχολής Αξ/^αά^Ελλην. Αοτιύο/ι^
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ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ 
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθη
καν στην Κω, την 19η και 20η Μαΐου οι 
β Α ΙΛ τ ίβ ο υ  των Ενόπλων Δυνάμεων 
κ«ΐι Ε λά τω ν Ασφαλείας, έτους 2001.
Στους αγώνες συμμετείχαν οι ομάδες της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Στρατού 
Ξηράς, του Λιμενικού Σώματος και του 
Πυροσβεστικού Σώματος.
Στην ομαδική κατάταξη ανδρών η Ελλη
νική Αστυνομία ανακηρύχθηκε πρωτα- 
θλήτρια.
Η επιτυχία της ομάδας της Ελληνικής Α
στυνομίας στηρίχθηκε στην προσπάθεια 
και συμμετοχή όλων των αθλητών και 
των αθλητριών και όχι μόνον όσων κα- 
τέκτησαν τα μετάλλια.
1η Ελληνική Αστυνομία: 190 βαθμοί 
2ος Στρατός Ξηράς: 177 βαθμοί 
3ο Πυροσβεστικό Σώμα: 118 βαθμοί 
4ο Λιμενικό Σώμα: 103 βαθμοί 
5ο Πολεμικό Ναυτικό: 66 βαθμοί 
6η Πολεμική Αεροπορία: 26 βαθμοί 
Η Ελληνική Αστυνομία, στην κατηγορία των ανδρών, κατέκτησε 
έξη χρυσά, έξη αργυρά και τέσσερα χάλκινα μετάλλια.
Στην κατηγορία των γυναικών κατέκτησε ένα χρυσό, τρία αργυ

ρά και δύο χάλκινα μετάλλια.
Ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Σώματος, παρέστη ο Γενικός 
Αστυν. Διευθυντής Περιφέρειας Ν. Αιγαίου κ. Νικόλαος Κρινής. 
Οι αθλητές και οι αθλήτριές μας ξεπέρασαν τους εαυτούς τους, 
για να επιτύχουν την κατάκτηση της πρώτης θέσης, με αποτέλε
σμα η αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας να αποσπάσει τα ευ
μενή σχόλια και το θαυμασμό του κοινού και των ΜΜΕ.

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος

•  Στο περιφερειακό πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου της 
Ε.Α.Σ. - ΣΕΓΑΣ, Χίου - Σάμου, που διεξήχθη στα Καρδάμυ- 
λα της Χίου, έλαβαν μέρος εκατό αθλητές από οκτώ συνο

λικά Σωματεία των νήσων Χίου, Σάμου και Ικαρίας και συμ
μετείχαν δύο αστυνομικοί οι οποίοι σημείωσαν τις καλύτερες 
επιδόσεις.

Συγκεκριμένα, συμμετείχε ο Υποδ/ντής της Αστυνομικής 
Δ/νσης Χίου Αστυνόμος Α’ Ηλίας Αρβυθάς, ο οποίος πέτυ
χε νίκη πρώτη στο αγώνισμα ανωμάλου δρόμου ανδρών 
12.000 μέτρων και ο Δόκιμος Αστυφύλακας Χριστόφορος

Μερούσης που επίσης 
πέτυχε νίκη πρώτη στο 
αγώνισμα ανωμάλου 
δρόμου εφήβων 6.000 
μέτρων.

Στους ίδιους αγώνες 
συμμετείχε και η Μαρία 
Αρβυθά, θυγατέρα του 
Αστυνόμου Α’ Ηλία Αρ
βυθά, η οποία πέτυχε νί
κη δεύτερη στο αγώνι
σμα ανωμάλου δρόμου 
παγκορασίδων Α’ στα 
2.000 μέτρα. □
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

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

- Με το βαθμό του Ταξιάρ
χου οι, Παναγιώτης Τσίχλης, 
Ιωάννης Ηλιακόπουλος, Ευθύ
μιος Νταμπίκης, Γεώργιος 
Σκρέκας και Ηλίας Μουρίκης.

- Με το βαθμό του Αστυνο
μικού Υποδ/ντή οι Βλάσιος 
Λαγογιάννης, Παύλος Φού
ντας, Βασίλειος Πριάβαλης 
και Μιχαήλ Αγάθος.

- Με το βαθμό του Αστυνό
μου Α' οι, Αθανάσιος Ευαγγέ
λου, Ιωάννης Λεβέντης και ο 
Ηλίας Κουτσικούρης.

- Με το βαθμό του Αστυνό
μου Β’ ο Γεώργιος Σπυράκος 
και ο Κων/νος Τσιαλαμάνης.

- Με το βαθμό του Υπα- 
στυνόμου Α’ οι, Νικόλαος 
Τριανταφύλλου και Θωμάς 
Χαραλαμπάκος.

- Με το βαθμό του Υπα- 
στυνόμου Β’ οι, Γρηγόριος 
Κωνσταντίνου, Αναστάσιος 
Σιώτας, Νικόλαος Βασιλάκος, 
Γεώργιος Κονδύλης, Σπυρίδων 
Κουτσογιάννης, Ευάγγελος Σι- 
δηρόπουλος, Θεόδωρος Ζέρ- 
βας, Δανάη Μπουρίκα, Δημή- 
τριος Αλεξίου, Απόστολος 
Σκανίκας, Κωνσταντίνος Τζιώ- 
κος, Νικόλαος Βούρτσας, Γρη- 
γόριος Τσιλίμης, Μάρκος Σάβ
βας, Χαράλαμπος Καλλιμα- 
νής, Γεώργιος Παπαδόπουλος, 
Πάτροκλος Κομνηνόγλου, Ιω
άννης Χαλινίδης, Αθανάσιος 
Αντωνόπουλος, Σπυρίδων 
Τσιάτσης, Ηλίας Γκέκας, Γε
ώργιος Ράπτης, Ιωάννης Νέ- 
φρος, Στέφανος Νικολαράκης, 
Αθανάσιος Πλιάγκας, Ιωάννης 
Μαργιώρης, Εμμανουήλ Μα- 
νουσάκης, Ιωάννης Παπαθα
νασίου, Νικόλαος Μπάντος, 
Αντώνιος Καρανάσος, Κλέων 
Μώρος, Νικόλαος Μητρόπου- 
λος, Νικόλαος Μαγκουφάκης, 
Δημήτριος Παρχαρίδης, Ιωάν
νης Δεληγιάννης, Χρήστος

Κοτζάμπασης, Νικόλαος Αγάς 
και Αντώνιος Παναγούλιας.

- Με το βαθμό του Ανθυπα- 
στυνόμου οι, Ευστάθιος Βαγ
γέλης, Ευάγγελος Ροκομός, 
Θεοφάνης Λύτρας, Ιάκωβος 
Γαζής, Γεώργιος Γκαβογιάν- 
νης, Ιωάννης Τζήκας, Γεώρ
γιος Λαγαράς, Κωνσταντίνος 
Πασσιάς, Γεώργιος Καλογεί- 
τονας, Αντώνιος Ορφανουδά- 
κης Εμμανουήλ Καραμπίνης, 
Χρήστος Παπαθανασίου, Βα
σίλειος Βάλαρης, Κωνσταντί
νος Πηλικίδης, Δημήτριος Κό- 
ντος, Δημήτριος Ρέμαλης, Ιω
άννης Κοντάρης, Σπυρίδων 
Ντάλλας, Κωνσταντίνος Φακί- 
τσας, Χρήστος Μαυρομάτης, 
Νικόλαος Κέϊος, Γ εώργιος Κο- 
τίδης, Γ εώργιος Λαμπάκης, Α
ντώνιος Ντάγκας, Βασίλειος 
Αγγελής, Κωνσταντίνος Παπα
δόπουλος, Σπυρίδων Κοντορί- 
νης, Κωνσταντίνος Παπαδό
πουλος, Γεώργιος Παπαϊωάν- 
νου, Σάββας Σταμπολίδης, Βα
σίλειος Δαουτάκης, Νικόλαος 
Ρουμπέας, Χρήστος Γρηγορί- 
ου, Αστέριος Καραβασίλης, Η
λίας Χιονάκης, Παναγιώτης 
Καραπιπέρης, Θεόδωρος Λυ- 
τσιούλης, Νικόλαος Τσαϊνης, 
Πέτρος Χρήστου, Κωνσταντί
νος Καμαριανός, Κωνσταντί
νος Μακρομιχαλάκης, Πανα
γιώτης Τασιούλης, Παναγιώ
της Κακαράς, Δημήτριος Κα- 
ναβούλης, Δημήτριος Μπιτσί- 
κόλης, Κυριάκος Ανδροβιτσα- 
νέας, Παναγιώτης Ζιώβας, Νι
κόλαος Οικονομίδης, Γεώρ
γιος Διαμαντής, Νικόλαος Λα- 
λιούτης, Νικόλαος Καλαντζής, 
Παναγιώτης Λόζιος, Χρήστος 
Μαργιανός, Πέτρος Μαντά- 
κης, Αθανάσιος Βρατσίστας, 
Ανδρέας Παρδάλης, Θεοχάρης 
Παυλόγλου, Σπυρίδων Ράπτης, 
Αναστάσιος Ρίζος, Κωνσταντί
νος Παναγιώτου, Κωνσταντί
νος Σουμμάς, Γεώργιος Αγγε
λής, Κωνσταντίνος Κακλαμά- 
νης, Θεόδωρος Παύλου, Φί· 
λιππος Κοντοπριάς, Παναγιώ
της Μπισμπίκης, Κωνσταντί

νος Σταθόγιαννης, Αιμίλιος 
Καραγεώργος, Δημήτριος Μά
νης, Ανδρέας Σωτηρόπουλος, 
Διονύσιος Καλεσόγλου, Σταύ
ρος Σταματάκος, Παναγιώτης 
Νυκτερίδας, Δημήτριος Κο
τσομύτης, Ιωάννης Ναθαναη- 
λίδης, Κωνσταντίνα Κουλου
ρά, Θεοδόσιος Κατσιμπάρδης, 
Δημήτριος Μπενατσής, Ελευ
θέριος Γιαννούλας, Ιωάννης 
Ξερουδάκης, Βασιλική Μπέλ- 
λου, Αχιλλέας Πασχάλης, Δη- 
μήτριος Τζογάνης, Περικλής 
Κοκκαλιάρης, Ηλίας Κουρα- 
βάνας, Βασίλειος Αρκιτσαίος, 
Νικόλαος Παντέρης και Ηλίας 
- Δημοσθένης Μαγκιώσης.

- Με το βαθμό του Αρχιφύ- 
λακα οι, Κωνσταντίνος Τσαϊ- 
μάς, Κωνσταντίνος Ταξόπου- 
λος, Κωνσταντίνος Σαββόπου- 
λος, Μιχαήλ Μπαζάκας, Βασί
λειος Κάρινος, Ιορδάνης Χα
τζή μουτούκης, Γεώργιος Τεπε- 
λίδης, Κωνσταντίνος Χατζή μι- 
χάλης, Κωνσταντίνος Καρα- 
ντώνης, Ιωάννης Αλεξανδρά- 
κης, Παναγιώτης Μιχαλόπου- 
λος, Ευθύμιος Κωνσταντινί- 
δης, Νικόλαος Δαρδαμάνης 
και Βασίλειος Δούλιακας,

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

- Ο Αστυφύλακας Αθανά
σιος Πάνος που υπηρετεί στην 
Υποδ/νση Ασφάλειας Δυτ. Ατ
τικής επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία σπό οποιαδήποτε υπη
ρεσία της Α. Δ. Δωδεκάνησου, 
τηλ. 0945938022.

- Ο Αστυφύλακας Παναγιώ
της Αλεξόπουλος που υπηρετεί 
στον Αστυνομικό Σταθμό Επι- 
ταλίου επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του α
πό οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Α.Δ. Κορινθίας ή της 
Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 062135512, 
0972667440.

- Αστυφύλακας που υπηρε
τεί στο Α.Τ. Πετραλώνων της 
Δ.Α.Α. επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του α

πό οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 
0944733113,019410711.

- Αστυφύλακας που υπηρε
τεί στην Άμεση Δράση Αττι
κής επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ή της 
Α.Δ. Κιλκίς, τηλ. 0974722465.

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

ΒΙΒΛΙ0ΠΑΡ0ΥΣΙΑΣΗ

“Ο Ευρωπαϊκός χώρος”, του 
Δονάτου Παπαγιάννη, εκδ.

Σάκκουλα, 2001.
Η Συνθήκη του Άμστερνταμ 

πρόσθεσε στους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας αλλά 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
τη δημιουργία ενός χώρου ε
λευθερίας, ασφάλειας και δι
καιοσύνης, χώρος που ασφα
λώς έχει ως πρωταρχικό πεδίο 
αναφοράς τον πολίτη, για χάρη 
του οποίου δημιουργείται ή 
τουλάχιστον καταβάλλεται 
προσπάθεια να δημιουργηθεί.

Η σαφής οριοθέτηση του 
χώρου και το συγκεκριμένο 
εύρος του, δεν προκύπτει άμε
σα από το κείμενο της Συνθή
κης. Τι άραγε σημαίνει για τον 
ευρωπαίο πολίτη αυτός ο χώ
ρος; Πώς προσεγγίζει τελικά 
την όλη προβληματική η Συν
θήκη του Άμστερνταμ; Δη
μιούργησε πράγματι το ανα
γκαίο υπόβαθρο για την επιτυ
χία του στόχου;

Στα ερωτήματα αυτά προ
σπαθεί να δώσει απάντηση η 
παρούσα εργασία του Δ. Πα- 
παγιάννη. Η ανάλυση και πα
ρουσίαση της σχετικής ύλης α
κολουθεί την ιστορική εξέλιξη 
των γεγονότων καθιστώντας 
ευχερέστερη την κατανόηση

350 Αστυνομική Επιθεώρηση - Μάιος/Ιούνιος 2001



των διαφόρων ζητημάτων. Ει
δικά σε ότι αφορά το χώρο της 
ελευθερίας η ανάλυση των θε
μάτων της ελεύθερης κυκλο
φορίας των προσώπων περιορί- 
σθηκε στο απολύτως αναγκαίο 
και αναδείχθηκαν εκείνα τα θέ
ματα που συμβάλλουν στη δη
μιουργία του εν λόγω χώρου.

Η παρούσα εργασία έρχεται 
να συμπληρώσει ένα κενό 
στην ελληνική βιβλιογραφία 
και θα μπορούσε κάλλιστα να 
αποτελέσει αφορμή για εκτε
ταμένες επιστημονικές συζη
τήσεις, ιδίως στα θέματα της 
αστυνομικής συνεργασίας.

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΛΑ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Με μέριμνα της Δ/νσης Τε- 
χνικών/ΑΕΑ στα πλαίσια των 
προσπαθειών για αναβάθμιση 
της κτιριακής υποδομής των 
Υπηρεσιών της Ελληνικής Α
στυνομίας, με στόχο την επί
λυση του στεγαστικού προ
βλήματος, εκτελούνται τα πα
ρακάτω έργα:

Α. Αστυνομικό Τμήμα 
Βουλιαγμένης.

Βρίσκονται σε εξέλιξη οι οι
κοδομικές εργασίες ανέγερσης 
κτιρίου δύο ορόφων, με δωρεά 
ιδιώτη, συνολικής ωφέλιμης ε
πιφάνειας 285τ.μ. αξιοποιώ- 
ντας οικόπεδο έκτασης 
738τ.μ., το οποίο είχε παραχω- 
ρηθεί και βρίσκεται επί της ο
δού Αφροδίτης 5 - 7. Οι εργα
σίες προβλέπεται να ολοκλη
ρωθούν εντός του τρέχοντος έ
τους.

Β. Δ/νση Υγειονομικού/ΑΕΑ
Για την ενιαία στέγαση των 

Πολυϊατρείων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, επισκευάζεται - 
διαμορφώνεται το επί της οδού 
Πειραιώς και Ιπποθοντιδών 
δημόσιο κτίριο συνολικής επι
φάνειας 3.600τ.μ. Το έργο 
προϋπολογισμού 473.000.000 
δραχμών και εκτιμάται ότι θα

ολοκληρωθεί εντός του μηνός 
Ιουνίου του τρέχοντος έτους. 
Το κτίριο βρίσκεται πλησίον 
του ηλεκτρικού σταθμού Πε- 
τραλώνων εξασφαλίζοντας έ
τσι την εύκολη πρόσβαση σ’ 
αυτό.

Γ. Τυπογραφείο Ελληνικής 
Αστυνομίας

Επισκευάζεται - ανασκευά- 
ζεται το κτίριο που στεγάζεται 
το Τυπογραφείο της Ελληνι
κής Αστυνομίας, που έχει υπο- 
στεί μεγάλες ζημιές από τον 
σεισμό της Πάρνηθας. Το έργο 
είναι προϋπολογισμού
479.584.736 δραχμές και οι 
εργασίες θα ολοκληρωθούν ε
ντός του Τρέχοντος έτους.

Δ. Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης
Για τη στέγαση της Γ.Α.Δ. 

Θεσσαλονίκης εγκρίθηκε από 
την Κτηματική Εταιρία του 
Δημοσίου η προσφορά για α
νέγερση κτιρίου επί του ακινή
του που βρίσκεται επί της οδού 
Μοναστηριού στο Δήμο Εύο
σμου. Επί του οικοπέδου θα α- 
νεγερθεί κτίριο επιφάνειας 
15.000τ.μ. υπέργειων χώρων 
και 9.100τ.μ. υπογείων με τί
μημα 7.900.000.000 δραχμών 
και προβλέπεται να παραδοθεί 
την 27.1.2003.

Ε. Μεταγωγών - Αλλοδα
πών Αττικής

Για τη στέγαση των Υπηρε
σιών Μεταγωγών - Αλλοδαπών 
Αττικής, εγκρίθηκε από την 
Κτηματική Εταιρία του Δημο
σίου, η προσφορά για ανέγερση 
κτιρίου επί του ακινήτου που 
βρίσκεται επί της οδού Πέτρου 
Ράλλη και Σαλαμίνος στον Δή
μο Ταύρου. Επί του οικοπέδου 
θα ανεγερθεί κτίριο επιφάνειας 
10.800τ.μ. υπέργειων χώρων 
και 5.600τ.μ. υπόγειων με τίμη
μα 7.400.000.000 δραχμών και 
προβλέπεται να κατασκευασθεί 
εντός 18 μήνου από την υπο
γραφή των συμβολαίων που θα 
υπογραφούν εντός του μηνός 
Ιουνίου.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

+ Αντιστράτηγος ε.α. και 
Επίτιμος Υπαρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Διονύ
σιος Γεωργακόπουλος. Γεν
νήθηκε το έτος 1938 στο Βρε-

στό Ολυμπίας Ηλείας. Κατετά- 
γη στο Σώμα της τ. Ελληνικής 
Χωροφυλακής το έτος 1959 
και απεφοίτησε 22ος από τη 
Σχολή Αξιωματικών το έτος 
1965. Φοίτησε στη Σχολή Με- 
τεκπαιδεύσεως Αξιωματικών 
και παρακολούθησε πολλά ε
παγγελματικά Σχολεία. Υπη
ρέτησε σε μάχιμες Υπηρεσίες, 
Κρήτης, Λέσβου, Γρεβενών 
και Θεσσαλονίκης, καθώς και 
σε επιτελικές Υπηρεσίες της 
Αττικής. Ως ανώτατος αξιωμα
τικός διετέλεσε Επιθεωρητής 
Αστυνομίας Κρήτης, Γεν. Α- 
στυν. Δ/ντής Θεσσαλονίκης 
και Γ ενικός Επιθεωρητής Β' Ε
πιθεώρησης Αστυνομίας. Υ
πήρξε έγγαμος και πατέρας 
τριών αγοριών. Απεβίωσε την 
5.5.2001.

+ Υπαστυνόμος Β’ Παντα- 
ζής Ανανιάδης. Γεννήθηκε το 
έτος 1976 στην Επανωμή Θεσ

σαλονίκης. Κατετάγη την 
17.11.1995. Υπηρετούσε στο 
Α.Τ. Νέων Επιβατών. Υπήρξε 
έγγαμος. Απεβίωσε την 
26.4.2001 εξαιτίας τροχαίου α
τυχήματος.

+ Ανθυπαστυνόμος ε.α. Βα
σίλειος Κολοβός. Γεννήθηκε

το έτος 1947 στην Παλαιοκα- 
ρυά Αγρίνιου. Κατετάγη την 
2.10.1970. Υπηρέτησε σε διά
φορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. 
και των Α.Δ. Ακαρνανίας, Αι
τωλίας και Κορινθίας. Υπήρξε 
έγγαμος και πατέρας τριών τέ
κνων. Αποστρατεύθηκε τον 
Δεκέμβριο του 1995. Απεβίω
σε την 2.4.2001 από παθολογι
κά αίτια.

+ Αρχιφύλακας Αλέξαν
δρος Βαϊόπουλος. Γεννήθηκε

το έτος 1951 στη Μαγουλίτσα 
Καρδίτσας. Υπηρέτησε σε διά
φορες υπηρεσίες των Α.Δ. Ευ
ρυτανίας και Τρικάλων. Υπήρ
ξε έγγαμος και πατέρας ενός 
τέκνου. Τελευταία υπηρετούσε 
στον Α.Σ. Ελληνοπύργου του 
Α.Τ. Μουζακίου. Απεβίωσε 
την 5.2.2001 από παθολογικά 
αίτια.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΤΗΣ ΡΟΛΟΣ 

(ανοικτή επιστολή - πρόσκληση)

Στο ευρύτερο πλαίσιο της Αστυνομικής Εκπαίδευσης η 
Αστυνομική Ακαδημία υλοποιώντας ως κεντρική Υ
πηρεσία, την εκπαιδευτική στρατηγική και τις βασι

κές κατευθυντήριες οδηγίες της Δ/νσης Εκπαίδευ- 
σης/Α.Ε.Α. στην οποία διοικητικά - διαρθρωτικά υπάγεται, 
αποτελεί κατά γενική εκτίμηση τον πλέον κατάλληλο και 
αποτελεσματικό μοχλό ώθησης των αστυνομικών πραγμά
των σε επιθυμητά σημεία-επίπεδα, όσον αφορά τις απαιτή
σεις του 'Ελληνα πολίτη, τα οράματα και τις ευγενείς φιλο
δοξίες του Έλληνα Αστυνομικού. Ο πολίτης επιθυμεί τον 
Αστυνομικό προστάτη και εγγυητή των ατομικών του ελευ
θεριών καθώς και άγρυπνο φρουρό των εννόμων αγαθών 
σε συλλογικό και σε ατομικό επίπεδο (ζωή, περιουσία 
κ.λπ.). Ο Αστυνομικός αγωνιά καθημερινά μέσα από την α
ποστολή και την προσφορά του να κατακτήσει την αποδο
χή και την καταξίωση μέσα στους κόλπους της Ελληνικής 
κοινωνίας. Την ίδια ώρα γνωρίζει ότι για να το επιτύχει 
πρέπει να εκπαιδευτεί καλύτερα, να καταρτισθεί πληρέστε
ρα.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο ορίζεται από το Νόμο 
2800/2000 "Περί σύστασης Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομί
ας" και το Π.Δ. 14/2001. Οι διατάξεις αυτές θέτουν τις 
προϋποθέσεις για την ανάληψη από την Αστυνομική Ακα
δημία ενός νέου, πιο ουσιαστικού ρόλου στα αστυνομικά 
εκπαιδευτικά δρώμενα. Είναι αλήθεια ότι το προηγούμενο 
νομικό καθεστώς προέβλεπε αρμοδιότητες για την Αστυνο
μική Ακαδημία τέτοιου βαθμού, που ουσιαστικά την περιό
ριζε σε ένα ρόλο σχεδόν “διακοσμητικό”.

Στις προθέσεις τόσο της πολιτικής όσο και της φυσικής 
ηγεσίας είναι η αναβάθμιση του ρόλου της Αστυνομικής Α
καδημίας, η μετατροπή της δηλαδή σε ένα κλιμάκιο ουσια
στικής, γνωμοδοτικής και αποφασιστικής αρμοδιότητας, α
φού συστήνονται και λειτουργούν στο Επιτελείο της Τμή
ματα Διοικητικού, Εκπαιδευτικών Μελετών και Γενικής 
Διαχείρισης. Γίνεται φανερό ότι οι ανωτέρω διατάξεις απο
τελούν ένα πρώτο καθοριστικό βήμα στη σωστή κατεύθυν
ση.

Με τη δημιουργία ενός δυναμικού και ευέλικτου Επιτε
λείου, οι προσπάθειες μπαίνουν σε κάποιο δρόμο. Όλο το 
πλέγμα της Αστυνομικής Εκπαίδευσης (πρακτικές, συστή
ματα κ.λπ.) θα περάσει από μικροσκόπιο. Ήδη πραγματο
ποιείται από μηδενική βάση εκτίμηση - αξιολόγηση όλων 
των παραμέτρων που συνθέτουν τα εκπαιδευτικά προγράμ
ματα όλων των Αστυνομικών Σχολών (Σχολή Εθνικής Α
σφάλειας, Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, Σχο
λή Αξιωματικών και Σχολή Αστυφυλάκων) και αφορούν:

- στο περιεχόμενο των προγραμμάτων Σπουδών 
- στη διδασκαλία - μεθοδολογία 
- στην πρακτική εφαρμογή - πιλοτικά προγράμματα 
- στις προϋποθέσεις διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας 
- στο διδακτικό προσωπικό 
- στα εκπαιδευτικά συγγράμματα 
- στο διοικητικό προσωπικό και 
- στην υλικοτεχνική υποδομή.

Το έργο αυτό, όπως γίνεται αντιληπτό, είναι εξαιρετικά 
δύσκολο και βαρύ. Ήδη σε πρώτη φάση μια μικρή ομάδα 
Αστυνομικών, εργάζονται με τη δέουσα σοβαρότητα και 
υπευθυνότητα, έχοντας πλήρη και σαφή επίγνωση της απο
στολής τους, κυρίως επειδή καταπιάνονται και προσπαθούν 
ουσιαστικά μέσα από την εκπαίδευση να σμιλέψουν τη φυ
σιογνωμία του Έλληνα - Ευρωπαίου Αστυνομικού της επό
μενης γενιάς, ο οποίος καλείται, πέραν των άλλων, να δια
δραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομαλή και ασφαλή 
διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Έχει ξεκινήσει επαφή με τις Αστυνομικές Ακαδημίες ό
λων των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε 
να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία, τα οποία αφού αναλυ
θούν κατάλληλα, θα προσαρμοσθούν στο μέτρο του δυνα
τού στις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομικής Εκπαίδευ
σης. Η Αστυνομική Ακαδημία εξάλλου από 1-1-2001 απο
τελεί ιδρυτικό μέλος της ενιαίας Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 
Ακαδημίας (CEPOL).

Στην προσπάθεια που καταβάλλεται για να επιτευχθεί το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αποφασίσθηκε ένα άνοιγμα 
στο ευρύ κοινό, σε αρμόδιους φορείς και κύκλους και εν τέ- 
λει σε κάθε ενδιαφερόμενο που νοιώθει να τον αγγίζει το 
θέμα (άραγε ποιον μπορεί να αφήνει αδιάφορο;). Μέσω της 
ανοικτής επιστολής - πρόσκλησης, καλούνται να ανταπο- 
κριθούν και να καταθέσουν την άποψή τους στα πλαίσια 
μιας συλλογικής προσπάθειας, προσβλέποντας σε νέες συ
νεργασίες και καινοφανείς ιδέες, ώστε να επιτευχθεί η ευ
ρύτερη δυνατή συναίνεση, που εκτιμάται ότι αρμόζει σε 
σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις τέτοιου είδους και σοβαρό
τητας.

Ο παρών προβληματισμός, όπως περιγράφεται, εκτιμά- 
ται ότι δε μπορεί παρά να αγγίζει χωρίς εξαιρέσεις κάθε 
Έλληνα πολίτη (ένστολο ή μη), αφού ουσιαστικά αφορά τη 
δημιουργία ενός προτύπου για την κοινωνία μας Αστυνομι
κού και ιδιαίτερα τη διαμόρφωση των κατάλληλων προϋ
ποθέσεων εκπαίδευσης αυτού του προτύπου.

Ευελπιστώντας ότι η ύπαρξη κατάλληλου εκπαιδευτικού 
περιβάλλοντος θα συντελέσει καθοριστικά στην πραγμά
τωση των ιδεωδών της προστασίας των εννόμων αγαθών, 
των ατομικών ελευθεριών και ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
εκ μέρους της Αστυνομίας μας και αποσκοπώντας στη γό
νιμη σύνθεση σχετικών ιδεών, καλούμε κάθε ενδιαφερόμε
νο να καταθέσει τις θέσεις και απόψεις του στα πλαίσια ε
νός ανοιχτού - εποικοδομητικού διαλόγου.

Με αίσθημα ευθύνης και την αναγκαία για την περίπτω
ση ευαισθησία, σας καλούμε όπως γραπτά, εφόσον επιθυ
μείτε, απευθυνθείτε στην παρακάτω διεύθυνση, προκειμέ- 
νου να καταθέσετε τις σχετικές απόψεις σας:

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΕΑΕΤΩΝ 
Λ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527, ΑΘΗΝΑ 

Τηλ. 01 - 7779120, φαξ, 01 - 7779096
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ΣΥΝ ΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ  ΝΕΑ
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  
12ου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το 12ο Πανελλαδικό Συνέ
δριο της Πανελλήνιας Ομο
σπονδίας Αστυνομικών Υ
παλλήλων που ολοκληρώθηκε 
την 26-4-2001 στην Λεπτοκα- 
ρυά Πιερίας ενέκρινε ομόφω
να το παρόν ψήφισμα, στο ο
ποίο περιλαμβάνονται θεσμι
κά, οικονομικά , ασφαλιστικά 
και συνταξιοδοτικά αιτήματα 
των Αστυνομικών Υπαλλή
λων, των οποίων η άμεση ικα
νοποίηση κρίνεται πλέον ανα
γκαία, για τη δημιουργία μιας 
καλύτερης και αποτελεσματι
κότερης Αστυνομίας στη διά
θεση του Έλληνα πολίτη, αλλά 
και μιας Αστυνομίας, που οι 
εργαζόμενοι σ’ αυτήν Υπάλλη
λοι, θα τυγχάνουν ανθρώπινης 
μεταχείρισης και αντιμετώπι
σης.

Α ΘΕΣΜΙΚΑ

1. Επαναπροσδιορισμός του 
ρόλου της Ελληνικής Αστυνο
μίας και απαλλαγή αυτής από 
τα ξένα προς την αποστολή της 
έργα.

2. Αναδιάρθρωση Υπηρε
σιών - Ανακατανομή αστυνο
μικού προσωπικού με καινούρ
γιο οργανόγραμμα από μηδενι
κή βάση.

3. Θεσμοθέτηση συλλογι
κών διαπραγματεύσεων και 
για το Αστυνομικό προσωπικό.

4. Αναβάθμιση - Επανακα
θορισμός του συστήματος εκ
παίδευσης - μετεκπαίδευσης.

5. Υπηρεσιακή εξέλιξη α
στυνομικών με ένα Αξιοκρατι
κό - Αδιάβλητο και Δίκαιο σύ
στημα κρίσεων - προαγωγών 
για όλους τους βαθμούς (και 
για τους χαμηλόβαθμους που 
εισήλθαν με το σύστημα των 
Πανελλαδικών Εξετάσεων και 
τους αποφοίτους Λυκείων που

θα μετεκπαιδευτούν).
6. Εκσυγχρονισμός του Πει

θαρχικού Δικαίου και των Ε
σωτερικών Κανονισμών Λει
τουργίας (ήδη προωθείται για 
υλοποίηση).

7. Συμμετοχή εκπροσώπων 
της Ομοσπονδίας στα υπηρε
σιακά συμβούλια και συλλογι
κά όργανα λήψης αποφάσεων 
που αφορούν τον κλάδο .

8. Αναμόρφωση του νομικού 
πλαισίου για την χρήση των ό
πλων.

9. Καθ’ υπέρβαση εισαγωγή 
παιδιών αστυνομικών στις Α
στυνομικές Σχολές σε ποσοστό 
12% .

10. Τροποποίηση του συνδι
καλιστικού Νόμου 2265/1994 
και αποκατάσταση των διω- 
χθέντων για συνδικαλιστικούς 
λόγους προ και μετά την ισχύ 
του ανωτέρω Νόμου .

Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

1. Θεσμοθέτηση αστυνομι
κού μισθολογίου

2. Αύξηση του Βασικού Μι
σθού του Υπαστυνόμου Β’ 
(Ανθ/γου) στις 230.000 δρχ. 
για το ήδη ισχύον μισθολόγιο 
με αμοιβή των αργιών - υπε
ρωριών- εξαιρέσιμων με ωρο
μίσθιο.

3. Καθιέρωση κινήτρων α
πόδοσης - παραγωγικότητας.

4. Επέκταση του επιδόματος 
παραμεθορίων περιοχών που 
δίδεται στους δημοσίους υπαλ
λήλους και στους αστυνομι
κούς , καθώς και των ευεργε
τημάτων εγκατάστασης και 
στεγαστικών αναγκών.

5. Χορήγηση όλων των ημε
ρών εκτός έδρας κατά τις απο
σπάσεις - προσωρινές μετακι
νήσεις με προκαταβολή του 
συνόλου της δικαιούμενης α

ποζημίωσης και δικαιώματος 
άρνησης παραλαβής φύλλου 
πορείας σε περίπτωση μη προ
καταβολής (ήδη η σχετική 
πρόταση μας έγινε αποδεκτή 
από το Υπουργείο και βαίνει 
προς υλοποίηση).

Γ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

1. Χαρακτηρισμός του επαγ
γέλματος των αστυνομικών ως 
ανθυγιεινό και επικίνδυνο 
σύμφωνα με τα χαρακτηριστι
κά και ιδιαιτερότητες που ορί
ζει ο Νόμος (κατατέθηκε σχε
τική πρόταση και έγινε αποδε
κτή από το Υπουργείο Δημό
σιας Τάξης). Αναμένεται η υ
λοποίηση σε σύντομο χρόνο.

2. Ασφαλιστικά Ταμεία:
α) Ενιαίος Κλάδος Υγείας 

για όλους τους εν ενεργεία Α
στυνομικούς.

β) Πρόταση για αύξηση του 
Εφάπαξ στο Τ.Α.Α.Σ. με βάση 
τα τελευταία αποθεματικά του 
Ταμείου καθώς και υλοποίηση 
τςη απόφασης του ιδίου Ταμεί
ου για εξαγορά του χρόνου της 
Σχολής των Αστυφυλάκων (τέ
ως Χωροφυλάκων).

γ) Αντίστοιχη πρόταση για 
αύξηση του Εφάπαξ στο 
Ε.Τ.Υ.Α.Π. δεν μπορεί να υπο
βληθεί, διότι δεν γνωρίζουμε 
την οικονομική κατάσταση του 
ταμείου σε βάθος τουλάχιστον 
20ετίας, λόγω της κατ’ επανά
ληψη άρνησης του ταμείου να 
μας επιτρέψει την εκπόνηση α- 
ναλογιστικής μελέτης.

δ) Πρόταση αύξησης των 
μερισματούχων των Επικουρι
κών ταμείων (Ε.Τ.Ε.Χ., 
Τ.Α.Υ.Α.Π., Μ.Τ.Σ.) μετά από 
την εκπόνηση συμπληρωματι
κών αναλογιστικών μελετών, 
λόγω εφαρμογής των μισθολο- 
γικών προαγωγών.

3. Θέσπιση ποσοστού 10% 
των εσόδων από τα πρόστιμα 
που επιβάλλονται για παραβά
σεις του Κ.Ο.Κ. υπέρ Μ.Τ.Σ. 
και Τ.Α.Υ.Α.Π. με κατανομή 
68% και 32% αντίστοιχα.

Δ ΣΥΝΤΑΞΙ0ΤΙΚΑ

1. Συνυπολογισμός με στα
διακή ενσωμάτωση του επιδό
ματος εξομάλυνσης (αγάμου) 
στις συντάξεις, ώστε να προ
σεγγίσουν το 70% αντί το 60% 
που είναι σήμερα των εν ενερ
γεία αποδοχών.

2. Επέκταση των 35/35 για 
τους καταταγέντες μέχρι τη 
1/1/1993.

Ε ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Οι Αστυνομικοί της Χώρας 
σε ότι αφορά το μέγα των ημε
ρών ζήτημα (ασφαλιστικό) που 
απασχολεί όλους τους εργαζό
μενους της Χώρας, άρα και 
τους ίδιους, πιστεύουν ότι η 
δήλωση - δέσμευση του Υ
πουργού Δημόσιας Τάξης σε 
πρόσφατο Γενικό Συμβούλιο 
της Ομοσπονδίας, ότι “το α
σφαλιστικό ζήτημα σε όλα τα 
σημεία δεν αφορά το αστυνομι
κό προσωπικό ” ισχύει.

Σε κάθε όμως περίπτωση οι 
αστυνομικοί της χώρας ως ερ
γαζόμενοι, στηρίζουν απόλυτα 
το δίκαιο αγώνα των λοιπών 
εργαζόμενων της χώρας για 
την προστασία των ήδη αποψι- 
λωμένων ασφαλιστικών τους 
δικαιωμάτων και καλούν την 
Κυβέρνηση να μην προβεί 
στην χρησιμοποίηση των Α
στυνομικών κατά των εργαζο
μένων, αλλά τον διάλογο και 
την συνεννόηση, έτσι, ώστε να 
καταλήξει σε κοινές αποδεκτές 
ρυθμίσεις.
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ΣΥΝ ΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.ΕΝ.Α.Α.

•  Με την υπ. αριθμ. 
7010/5/135 από 20.3.2001 Α
πόφαση του κ. Υπουργού συ
γκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας 
στην οποία μεταξύ των άλλων 
συμμετείχε και ο πρόεδρος και 
ο Α' αντιπρόεδρος της 
Π.ΕΝ.Α.Α. με σκοπό τη μελέ
τη και υποβολή προτάσεων, 
για το ωράριο εργασίας του α
στυνομικού προσωπικού.

Η πρόταση της Ομοσπονδί
ας για το μείζον αυτό ζήτημα 
(για αξιωματικούς και μη) έχει 
ως ακολούθως:

α. Διαχωρισμός σταθερών 
μάχιμων υπηρεσιών που καλύ
πτουν όλο το 24ωρο και απα
ρέγκλιτη εφαρμογή του συστή
ματος - 8 ώρες εργασίας, 24ω- 
ρη ανάπαυση, αδιάθετο, ρεπό-. 
Τα άτομα κάθε αλλαγής είναι 
τα ίδια μέχρι την ολοκλήρωσή 
της για να εξασφαλίζονται 
σταθερές συνθήκες εργασίας.

β. Οι μη σταθερές μάχιμες 
ημερήσιες ή νυχτερινές εργα
σίες καλύπτονται με συνεχές 
ωράριο μέχρι 6 ώρες την ημέ
ρα και μέχρι 36 ώρες την εβδο
μάδα των 6 ημερών. Τακτικά, 
δεν μπορεί να επιβληθεί υπο
χρέωση μάχιμης ή μη εργασίας 
μη συνεχούς (σπαστού) ωραρί
ου για κανένα λόγο και για κα
νένα βαθμό.

Αν λόγοι πρακτικής ανάγκης 
που πιστοποιούνται με διαταγή 
Υπηρεσίας επιπέδου Διεύθυν
σης και άνω ή προβλέπονται 
συγκεκριμένα και περιοριστικά 
σε σχετική διάταξη (ιδιαίτερα 
σε ότι αφορά στις υποχρεώσεις 
των Διοικητών Υπηρεσιών και 
των Προϊσταμένων των Τμη
μάτων και Διευθύνσεων Επιτε
λικών Υπηρεσιών), καθιστούν 
αναγκαία την πέραν του συνε
χούς ωραρίου (μάχιμου ή γρα
φείου) απασχόληση του προ
σωπικού, τούτο αποζημιώνε
ται, για την απασχόλησή του 
αυτή, όπως κατωτέρω ορίζεται.

γ. Οι Διοικητές των μάχιμων 
Υπηρεσιών απασχολούνται τα
κτικά, σύμφωνα με το ωράριο

εργασίας των Γραφείων, δι
καιούμενοι πάγιας υπερωριακής 
αποζημίωσης, ως ορίζεται κα
τωτέρω, θεωρούμενης ως υπε- 
ρωριακής και κάθε άλλης, πέ
ραν της τακτικής απασχόλησης.

δ. Ο υπολογισμός των ωρών 
εργασίας γίνεται ξεχωριστά 
για κάθε ημερολογιακό μήνα 
με βάση τις εργάσιμες ημέρες 
(εβδομάδες 5 ή 6 ημερών) και 
την εξαγωγή του Μ.Ο.

Σύμφωνα με αυτές τις ώρες 
εργασίας θα υπολογίζεται η υ
πέρβαση των ωρών υποχρεω
τικής εργασίας, για την οποία 
θα καταβάλλεται ωριαία απο
ζημίωση ίση με το 1/50 των 
μηνιαίων ακαθάριστων αποδο
χών.

Ως υπερωριακή θεωρείται η 
εργασία η πέραν του διαταχθέ- 
ντος ως ανωτέρω ωραρίου των 
6 ή 8 ωρών ημερησίως ανεξάρ
τητα από την κάλυψη ή μη των 
36 ωρών της όήμερης εβδομα
διαίας μάχιμης εργασίας.

Παγίως υπερωριακή θεωρεί
ται επίσης η πέραν των 6,5 ω
ρών ημερησίως ή των 32,5 ω
ρών της 5θήμερης εβδομαδιαί
ας εργασίας γραμματειακής ε
ξυπηρέτησης της επιτελικής 
γενικά εργασίας.

ε. Το ρεπό χορηγείται εντός 
της εβδομάδας ή το αργότερο 
εντός 15νθημέρου από την η
μέρα που γεννάται το σχετικό 
δικαίωμα. Για τη σταθερή ερ
γασία των αλλαγών μπορεί να 
χορηγείται και την προηγούμε
νη αυτής εβδομάδα. Σε αντίθε
τη περίπτωση, μετά το πέρας 
του 15νθημέρου, ο δικαιούχος 
αναφέρει στην Υπηρεσία ότι 
θα κάνει χρήση των οφειλομέ- 
νων ημερησίων αναπαύσεων 
σε τακτές ημερομηνίες που αυ
τός επιθυμεί.

Υποχρεωτικά, ωστόσο, χο
ρηγείται καθημερινά στο προ
σωπικό REPO και σε αριθμό 
που αντιστοιχεί στο 1/7 τουλά
χιστον των συνήθως διατιθέμε
νων σε μάχιμη υπηρεσία. Δεν 
υπολογίζονται δηλαδή οι παρέ- 
χοντες εργασία γραμματειακής 
εξυπηρέτησης, προκειμένου σ’ 
αυτούς ευχερέστερα να χορη

γείται οποτεδήποτε, εντός της 
εβδομάδας, έστω και καθ' υ
πέρβαση του 1/7, προς εξυπη
ρέτηση των ιδίων και της Υπη
ρεσίας. Για την ανάκληση αυ
τών, έχουν ανάλογη εφαρμογή 
οι διατάξεις του Π.Δ. 27/86 
“Άδειες Προσωπικού”.

Όλες οι Υπηρεσίες επιπέδου 
Τμήματος και άνω καταρτί
ζουν υποχρεωτικά και ανακοι
νώνουν εβδομαδιαία κατάστα- 
ση χορήγησης Η/Α όλων των 
προϊσταμένων των υφισταμέ
νων Υπηρεσιών τους και μερι
μνούν για την τήρησή της. Έ
τσι εξασφαλίζεται η χορήγηση 
REPO και στους Αξιωματι
κούς - Διοικούντες και μη ό
λων των βαθμών.

στ. Το ωράριο εργασίας κα
λύπτει όλους τους αστυνομι
κούς, σε οποιαδήποτε Υπηρε
σία και αν υπηρετούν. Αν ο α
ριθμός των αστυνομικών κά
ποιας Υπηρεσίας (Αστυνομι
κών Σταθμών) είναι ανεπαρκής 
για την κάλυψη του 24ώρου, 
αυτή λειτουργεί μόνο κατά τις 
ώρες για τις οποίες επαρκεί το 
προσωπικό και επιλέγονται α
πό τον Διοικητή Αξιωματικό.

ζ. Για διαταγές που επιβάλ
λουν υποχρεώσεις υπέρτερες 
των δυνατοτήτων των Υπηρε
σιών, αντίκεινται στις διατά
ξεις του παρόντος ή αντιστρα- 
τεύονται με έμμεσο τρόπο αυ
τές, ευθύνεται ο εκδότης τους 
και κατοχυρώνεται δικαίωμα 
αποζημίωσης από τον θίγόμε
νο αστυνομικό.

η. Ο πίνακας διάταξης υπη
ρεσίας ανακοινώνεται μέχρι 
την 14.00'ώρα της προηγούμε
νης το αργότερο, ενώ για τις 
σταθερές υπηρεσίες 8-24 ανα
κοινώνεται για όλη τη διάρκεια 
του κύκλου τους. Αν έκτακτες 
υπηρεσιακές ανάγκες, που α
νακύπτουν μετά την 14.00'ώ
ρα και δεν μπορούν να αντιμε- 
τωπισθούν από τις Υ.Μ.Ε.Τ. ή 
τις Διμοιρίες Υποστήριξης και 
τις Ο.Π.Κ.Ε. Νομών, επιβάλ
λουν την αλλαγή της υπηρεσί
ας, η ενημέρωση των ενδιαφε
ρομένων γίνεται με μέριμνα 
του Αξιωματικού Υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση η σχετική 
Διαταγή κοινοποιείται και στις 
κατά τόπους Συνδικαλιστικές 
Ενώσεις. Αστυνομικά μέτρα 
για εκδηλώσεις γνωστές, δια- 
τάσσονται από Υπηρεσίες επι
πέδου Διεύθυνσης τουλάχι
στον δύο (2) ημέρες ενωρίτερα 
και δεν δικαιολογούν την ανα
τροπή της διαταχθείσας υπηρε
σίας με το πρόσχημα της έκτα
κτης ανάγκης.

Σε κάθε περίπτωση έκτα
κτης ή υπερωριακής απασχό
λησης γίνεται εγγραφή στο Βι
βλίο Υπηρεσίας και με βάση 
το μηνιαίο υπολογισμό τους, 
παρέχεται αποζημίωση ως α
νωτέρω (εδάφ. δ').

Η αποζημίωση λόγω υπερω- 
ριακής απασχόλησης δεν συμ
ψηφίζεται ούτε αναιρεί την πα
ροχή άλλων επιδομάτων.

•  Σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 15 του 
π.δ. 380/1996, ο αριθμός των 
εισερχομένων στη Σχολή Εθνι
κής Ασφάλειας δεν υπερβαίνει 
τους 40 σπουδαστές και καθο
ρίζεται κάθε φορά με απόφαση 
του Υπουργού Δημόσιας Τά
ξης (νυν Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ.)

Όπως προκύπτει όμως από 
την επισυναπτόμενη υπ' αριθ- 
μ. 6517/2/5-α από 28-3-2001 
απόφασή σας, ο αριθμός αυτός 
και συγκεκριμένα της 5ης Εκ
παιδευτικής σειράς έτους 
2001-2002 περιορίζεται στους 
30 σπουδαστές.

Επειδή η εκπαίδευση που πα
ρέχει η ανωτέρω Σχολή είναι 
σημαντική, όχι μόνο για τη 
διεύρυνση των γνωστικών ορι
ζόντων των ανωτέρω Στελεχών 
του Σώματος, αλλά και για το 
κύρος αυτού στα πλαίσια των 
Δημοσίων Πολιτικών και Στρα
τιωτικών Οργανισμών, παρα- 
καλούμε όπως, για την εκπλή
ρωση του σκοπού για τον οποί
ο ιδρύθηκε, επανεξετασθεί το 
όλο θέμα και αυξηθεί ο ως άνω 
αριθμός (30) στον ανώτατο κα
τά νόμο προβλεπόμενο (40).

•  Αναφορικά με τη δικαστι
κή διεκδίκηση του "επίδομα-
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τος εξομάλυνσης” , σας γνωρί
ζουμε ότι όποιος από τους εν
διαφερομένους συναδέλφους 
επιθυμεί να ασκήσει σχετική 
αγωγή μπορεί να απευθύνεται 
στην Ένωση Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας Ατ
τικής (Υπεύθυνος: Μητρό- 
πουλος Ευστάθιος, τηλ.: 
64.60.405, κιν.:097-4901361), 
η οποία και έχει αναθέσει το 
χειρισμό του όλου θέματος 
στον Καθηγητή Εργατικού Δι
καίου, κ. Αλέξη Μητρόπουλο.

•  Με την υπ' αριθμ. 
6002/23/125 από 20-3-2001 
απόφαση του Υπουργού Δη
μόσιας Τάξης, συγκροτήθηκε 
Ομάδα Εργασίας, στην οποία, 
μεταξύ των άλλων, συμμετέ
χει και ο Πρόεδρος και ο Α' 
Αντιπρόεδρος της
Π.ΕΝ.Α.Α., με σκοπό τη με
λέτη και την υποβολή προτά
σεων για τα θέματα της απο
κατάστασης των αστυνομικών 
υπαλλήλων, οι οποίοι κατά 
την εκτέλεση υπηρεσίας καθί
στανται θύματα από βίαιο 
συμβάν ή από δράστες οργα
νωμένου εγκλήματος.

Η πρόταση της Ομοσπονδί
ας μας, για το μείζον για το α
στυνομικό προσωπικό αυτό 
ζήτημα, έχει ως ακολούθως:

' Οι διατάξεις του 
ν.1897/1990 (Α ’-120) εφαρμό
ζονται και για τους αστυνομι
κούς που τραυματίζονται θανά
σιμα ή καθίστανται πλήρως α
νίκανοι για την άσκηση των 
καθηκόντων τους, εξαιτίας της 
ενεργούς συμμετοχής τους στην 
καταδίωξη ή σύλληψη δρα
στών εγκληματικής πράξεως 
και συμπλοκής με συμμορίες ή 
ένοπλους δράστες εγκληματι
κών πράξεων, οι οποίοι δρουν, 
είτε ομαδικώς, είτε μεμονωμέ- 
νως και ακόμη εξαιτίας εγκλη
ματικής πράξης σε βάρος του ί
διου ή μέλους της συζυγικής ή 
πατριαρχικής οικογένειας του 
ιδίου ή της συζύγου του, ως α
πόρροια της υπηρεσιακής του 
δράσης και της εκτέλεσης των 
καθηκόντων του στη δίωξη του 
εγκλήματος".

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Π.ΕΝ.Α.Α. & Π.0.ΑΣ.Υ.

ΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ

❖  Π ραγματοποιήθηκαν 
διαδοχικές συναντήσεις του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης, 
επί παρουσία και του Αρχη
γού της Ελληνικής Αστυνο
μίας, με το Προεδρείο της 
Πανελλήνιας Ένωσης Α
ξιωματικών Αστυνομίας 
(Π.ΕΝ.Α.Α.) και την Εκτε
λεστική Γραμματεία της 
Π.Ο.ΑΣ.Υ., όπου αποφασί- 
σθηκαν τα ακόλουθα :

1. Η επέκταση των διατάξε
ων περί απονομής και παρο
χής βοήθειας σε θύματα τρο
μοκρατίας (Ν. 1897/1990) και 
για τους αστυνομικούς που 
τραυματίζονται θανάσιμα ή 
καθίστανται πλήρως ανίκανοι 
εξαιτίας της συμμετοχής τους 
στη καταδίωξη ή σύλληψη 
δραστών εγκληματικών πρά
ξεων που δρουν ομαδικά ή με
μονωμένα. Οι διατάξεις αυτές 
επεκτείνονται και στα μέλη 
της συζυγικής ή πατρικής οι
κογένειας του ιδίου ή της συ
ζύγου και ιδιωτών.

2. Η έκδοση Υπουργικής α
πόφασης που θα προβλέπει 
την:

α. αμοιβή όλων των ημερών 
εκτός έδρας και όλων των δια- 
νυκτερεύσεων για αποσπά
σεις, προσωρινές μετακινή
σεις, εκπαιδεύσεις, μετεκπαι
δεύσεις, σεμινάρια. Σε περί
πτωση που η υπηρεσία καλύ
πτει την διανυκτέρευση σε ξε
νοδοχείο τότε στη αμοιβή δεν 
θα συμπεριλαμβάνονται τα έ
ξοδα διανυκτέρευσης.

β. προκαταβολή του 50% 
της συνολικής δαπάνης και με 
εγκύκλιο θα προβλέπεται το 
δικαίωμα άρνησης παραλαβής 
του Φ.Π. σε περίπτωση μη χο
ρήγησης της προβλεπόμενης 
προκαταβολής.

3. Η έκδοση Π.Δ., εντός του 
μηνός Μαΐου, με το οποίο θα 
τροποποιούνται οι σχετικές 
διατάξεις του Π.Δ. 141/1991, 
ώστε να μη υποχρεούνται οι α

στυνομικοί στην λήψη μέτρων 
τάξης, τροχαίας και ασφαλεί
ας στα ερασιτεχνικά γήπεδα ε
πιπέδου Ε.Π.Σ. Νομού.

4. Η προώθηση, εντός του 
μηνός Απριλίου, βελτιωτικής, 
αποκαταστατικής πρότασης - 
τροπολογίας επί των "μισθο- 
λογικών προαγωγών” .

5. Η προώθηση νομοθετικής 
ρύθμισης στο ίδιο σχέδιο Νό
μου, με την οποία θα προβλέ- 
πεται η στέρηση των μισθολο- 
γικών προαγωγών για συγκε
κριμένα σοβαρά παραπτώμα
τα ή σε περίπτωση υποτροπής 
για ορισμένα άλλα περιοριστι
κά καθοριζόμενα.

6. Η προώθηση τροπολογί
ας, σε σχέδιο Νόμου του ΥΔΤ 
που θα ψηφισθεί τον μήνα 
Μάιο , για την σύσταση ειδι
κού λογαριασμού, σε εφαρμο
γή της ισχύουσας Νομοθετι
κής ρύθμισης για την αμοιβή 
των αστυνομικών λόγω λήψης 
μέτρων σε επαγγελματικούς α
γώνες.

7. Η νομοθετική ρύθμιση 
στο ίδιο νομοσχέδιο του θέμα
τος των μισθολογικών προα
γωγών των Ανθυπαστυνόμων 
(αποστρατεία λόγω 35ετίας).

8. Η προώθηση διατάξεων 
τροποποίησης του Πειθαρχι
κού Δικαίου, σύμφωνα με τις 
υποβληθείσες προτάσεις μέχρι 
30-6-2001.

9. Η άμεση χορήγηση της 
1ης δόσης του στεγαστικού ε
πιδόματος, στους αναφερόμε- 
νους στην εκδοθείσα Κι 
πουργική Απόφαση τον Αύ 
γούστο του 2000 δικαιούχους.

10. Η τροποποίηση του Π.Δ. 
28/86 που αφορά τον χρόνο 
εργασίας, μέχρι το τέλος του 
μηνός Μαΐου, ως ακολούθως:

α. Ο χρόνος εργασίας του α- 
στυνομίκού προσωπικού των 
μαχίμων υπηρεσιών είναι 
τριάντα έξι (36) ώρες στις έξι
(6) η μ έ ρ β · ^

β. Η οποιαδήποτε υπέρβαση 
του ανωτάτου Εβδομαδιαίου ωρα
ρίου των τριάντα έξι (36) ωρών, 
για έκτακτες ανάγκες που θα ε- 
κτιμούνται από την ηγεσία του 
Σώματος αμείβεται υπερωριακά.

γ. Η ημερήσια ανάπαυση 
χορηγείται υποχρεωτικά την ί
δια εβδομάδα που δημιουργεί- 
ται το δικαίωμα.

Σε περίπτωση αδυναμίας 
χορηγούνται συμψηφιστικά 
και οι δύο ημερήσιες αναπαύ
σεις την επόμενη εβδομάδα. 
Σε αντίθετη περίπτωση μετά 
το πέρας του 15νθημέρου ο δι
καιούχος αναφέρει στην υπη
ρεσία ότι θα κάνει χρήση των 
οφειλομένων ημερησίων ανα
παύσεων σε τακτές ημερομη
νίες που αυτός επιθυμεί.

δ. Στους Αστυνομικούς 
Σταθμούς ρυθμίζεται ο τρόπος 
λειτουργίας και η εφαρμογή 
του ωραρίου χωρίς να παρα- 
βιάζονται οι προαναφερθείσες 
διατάξεις.

ε. Η ανακοίνωση της υπηρε
σίας της επόμενης ημέρας γί
νεται υποχρεωτικά μέχρι την 
14.00' ώρα της προηγουμένης.

στ. Προωθείται νομοθετική 
ρύθμιση για την καταβολή α
ποζημίωσης σε περίπτωση πα
ραβίασης των διατάξεων του 
ανωτέρω Π.Δ.

ζ. Οι τρόποι διεξαγωγής της υ
πηρεσίας και η κατανομή του ω
ραρίου θα καθορισθούν συγκε
κριμένα σε σχετική εγκύκλιο.

η. Όλες οι ανωτέρω ρυθμί
σεις σχετικά με τον χρόνο ερ
γασίας θα τύχουν άμεσης ε
φαρμογής με την έκδοση σχε
τικής εγκυκλίου από τον κ. 
Αρχηγό, ενόψει τροποποίησης 
του σχετικού Π.Δ.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

παλλήλ
την ανησυχία I 
μη φορά σχετικά | 
τα

μικών Υ-
εκφράζει 
μια ακό- 
το θέμα 

ίτησης των 
δαπών κρα

τουμένων καθώς και για το θέ- 
μα των συνθηκών εργασίας 
των συναδέλφων που εργάζο
νται στους χώρους φύλαξης 
κρατουμένων (Γενική Αστυ
νομική Διεύθυνση Αθηνών -
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ΣΥΝ ΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ
Μεταγωγών Αθήνας και Πει
ραιά - Αμυγδαλέζα Α.Τ.).

Το ζήτημα φαίνεται ότι έχει 
πάρει εκρηκτικές διαστάσεις 
και η εικόνα που παρουσιάζει η 
Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπα
ϊκής Ένωσης και ως ευνομού
μενο κράτος, αμαυρώνεται από 
το συγκεκριμένο θέμα, ενώ εί
ναι πλέον, γενικώς αποδεκτό, 
ότι οι κίνδυνοι υγείας και ζωής, 
για τους συναδέλφους, αλλά 
και για τους κρατουμένους εί
ναι υπαρκτοί και καθημερινοί.

Αφορμή για τη συγκεκριμέ
νη ανακοίνωση, αποτέλεσε η 
πρόσφατη δημοσίευση στον 
Τύπο, της ανεξάρτητης Διοι
κητικής Αρχής "Ο Συνήγορος 
του Πολίτη", η οποία αποφά
σισε αυτεπάγγελτα, όπως άλ
λωστε έχει δικαίωμα, από τις 
διατάξεις του ν. 2477/1997 και 
του Π.Δ. 237/1999, να διερευ- 
νήσει τις περιστάσεις ανατα
ραχής, που προκλήθηκαν τις 
πρωινές ώρες της 2.5.2001, 
στα κρατητήρια του εβδόμου 
ορόφου της Γ.Α.Δ.Α. από εκεί 
αλλοδαπούς κρατουμένους.

Στη συγκεκριμένη καταχώ
ριση γίνεται μνεία για τις κα
ταδίκες της Ελλάδας από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αν
θρωπίνων Δικαιωμάτων και 
την υποχρέωση καταβολής α
ποζημίωσης στους πολίτες 
Oygoz και Peers, οι οποίοι 
προσέφυγαν σ' αυτό το ανώτα
το ευρωπαϊκό όργανο εναντί
ον της Ελλάδας, για τις συνθή
κες κράτησής τους (ημερομη
νία έκδοσης της απόφασης του 
Ε.Δ.Δ.Α.: 19.4.2001).

Παράλληλα, γίνεται μνεία 
από τον συνήγορο του συντα- 
χθέντος πορίσματος 7905/99/- 
2.3/27.3.1999 κατόπιν αυτοψί
ας, στο οποίο είχε επιστήσει 
την προσοχή στο Υπουργείο 
Δημοσίας Τάξεως για αυτό το 
ενδεχόμενο, επειδή οι συνθή
κες κράτησης και εργασίας 
συνιστούν προσβολή της προ
σωπικότητας, δυσμενή και ε
ξευτελιστική μεταχείριση, α
παγορευμένη από το άρθρο 3 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

(Ε.Σ.Δ.Α.), όπως αυτή κυρώ
θηκε με το Ν.Δ. 53/1974.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, 
η οποία εκθέτει τη χώρα μας 
διεθνώς, η Ένωση Αστυνομι
κών Υπαλλήλων Αττικής θέτει 
προ των ευθυνών τους, τους 
αρμοδίους του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως και της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, ενώ ρητά 
γνωστοποιεί προς κάθε αρμό
διο, ότι επιφυλάσσεται παντός 
νομίμου δικαιώματος για τα 
φυσικά της μέλη - εργαζόμε
νους αστυνομικούς υπαλλή
λους στους χώρους κράτησης.

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Πραγματοποιήθηκε στις 6 
Απριλίου, σε συνεδριακή αί
θουσα κεντρικού ξενοδοχείου 
της πρωτεύουσας, το 9ο Ετή
σιο Συνέδριο της Πανελλή
νιας Ομοσπονδίας Πολιτικού 
Προσωπικού Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης, με τη συμμετο
χή εκλεγμένων συνέδρων από 
τα Πρωτοβάθμια σωματεία 
Αττικής, Βόρειας Ελλάδας, 
Νοτιοδυτικής Ελλάδας και 
Θεσσαλίας.

Οι εργασίες του Συνεδρίου 
άνοιξαν με την νομιμοποίηση 
των συνέδρων. Στη συνέχεια 
πήραν το λόγο εκπρόσωποι 
κομμάτων και συνδικαλιστι
κών οργανώσεων του χώρου, 
οι οποίοι στα πλαίσια του κα
θιερωμένου χαιρέτισμα#* α
ναφέρθηκαν στα προβλήματα 
του πολιτικού προσωπικού 
του Υπουργείου και στις προ
σπάθειες για την επίλυσή 
τους.

Μετά το πέρας των χαιρετι
σμών, ο Πρόεδρος της Ομο
σπονδίας Βαγγέλης Μαλακά- 
τας προχώρησε στο ετήσιο α
πολογισμό δράσης του Διοι
κητικού Συμβουλίου για 
δρομολόγηση και επίλυση τ 
πολλών και οξυμένων προ
βλημάτων του πολιτικού προ
σωπικού. Επί πλέον έθεσε

στην κρίση των συνέδρων 
σχέδιο πρότασης για τις “Συλ
λογικές διαπραγματεύσεις 
στις Υπηρεσίες της Ελληνικής 
Αστυνομίας και του Πυροσβε
στικού Σώματος σε εφαρμογή 
του Νόμου 2738/1999” που ή
δη δρομολογήθηκαν και στο 
Δημόσιο Τομέα, από το Υ
πουργείο Εσωτερικών - Δημό
σιας Διοίκησης και Αποκέ
ντρωσης, συνολικά και κατά 
Υπουργείο. Την τοποθέτησή 
του έκλεισε με την ανάγνωση 
του οικονομικού απολογισμού 
του παρελθόντος έτους καθώς 
και με πρόταση για έκδοση 
ψηφίσματος απευθυνόμενου 
προς την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου, με άμεσα αιτή
ματα αιχμής του πολιτικού 
προσωπικού.

Οι εργασίες του Συνεδρίου 
συνεχίστηκαν με τις τοποθε
τήσεις των συνέδρων, που πε
ριείχαν τον προβληματισμό 
και τις προτάσεις τους για τη 
βελτίωση των συνθηκών ζωής 
και εργασίας του πολιτικού 
προσωπικού καθώς και για την 
μέγιστη δυνατή αξιοποίησή 
του στο χώρο της Ελληνικής 
Αστυνομίας και του Πυροσβε
στικού Σώματος, με βάση τα 
προσόντα, την εμπειρία και 
την γνώση του. Οι προτάσεις 
τους τέθηκαν στην έγκριση 
του Συνεδρίου και ενσωματώ
θηκαν στο σχέδιο - πρόταση 
για τις Συλλογικές Διαπραγ
ματεύσεις και στο κείμενο του 
Ψηφίσματος. Ομόφωνα εγκρί- 
θηκαν οι πρωτοβουλίες του 
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και ο 
οικονομικός απολογισμός.

Προς την πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου υποβλήθηκε 
το ακόλουθο Ψήφισμα του Συ
νεδρίου:

“ Το 9ο Ετήσιο Συνέδριο της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Πολιτικού Προσωπικού του Υ
πουργείου Δημόσιας Τάξης με 
ομόφωνο ψήφισμά του, καλεί 
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, 
κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ, να 
προχωρήσει το συντομότερο 
δυνατόν σε νομοθετικές και άλ
λες ρυθμίσεις, για τα παρακά

τω αιτήματα του πολιτικού 
προσωπικού:

1. Αποζημίωση για πέραν 
του δνθημέρου απασχόληση 
των Πολιτικών Υπαλλήλων, ό
πως στο αστυνομικό και πυρο
σβεστικό προσωπικό.

2. Σύσταση “ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟ
ΓΑΡΙΑΣΜΟΥ" που θα συμπε
ριλαμβάνει και το Πολιτικό 
Προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.

3. Αύξηση του ποσού των υ
περωριών, ώστε η χορήγησή 
τους να καλύπτει αδιακρίτως 
όλους τους υπηρετούντες πολι
τικούς υπαλλήλους (μέσος ό
ρος 3 0 -  35  ώρες ανά υπάλλη
λο το μήνα, με ανώτερο αριθμό 
υπερωριών τις 6 0  ώρες το μή
να).

4. Δωρεάν μετακίνηση των 
πολιτικών υπαλλήλων στα Μέ
σα Μαζικής Μεταφοράς, όπως 
το ένστολο προσωπικό.

5. Στον Οργανισμό των Παι
δικών Κατασκηνώσεων - Ειδι
κού Λογαριασμού Αλληλοβοή
θειας, να συμμετέχουν με ψήφο 
ένας (I) υπηρεσιακός παράγο
ντας του Πολιτικού Προσωπι
κού και ένας (1) εκπρόσωπος 
της Ομοσπονδίας μας στο Διοι
κητικό Συμβούλιο. Μέχρι την 
νομοθετική ρύθμιση, να αντι- 
κατασταθεί ο Δ/ντής Πολιτικού 
Προσωπικού με την Δ/ντρια 
Δημοσίων Σχέσεων στο Δ.Σ. 
του παραπάνω Οργανισμού.

6. Ασφάλιση των ελάχιστων 
πλέον υπαλλήλων της Αγροφυ
λακής, που εντάχθηκαν και υ
πηρετούν στο Αρχηγείο, εφό
σον το επιθυμούν, στα Ασφαλι
στικά Ταμεία της ΕΑ.ΑΣ, με ε
ξαγορά. ”

Επίσης υποβλήθηκε προς 
την Πολιτική ηγεσία του Υ
πουργείου και την φυσική ηγε
σία των Αρχηγείων της Ελλη
νικής Αστυνομίας και του Πυ
ροσβεστικού Σώματος το τελι
κό κείμενο των προτάσεων 
της Ομοσπονδίας που θ’ απο- 
τελέσει το πλαίσιο συζήτησης 
για τις Συλλογικές διαπραγμα
τεύσεις του 2001. □

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος

356 Αστυνομική Επιθεώρηση - Μάιος/Ιούνιος 2001



GIQCK 17/22 από 8800 δρχ/μήν

BERETTA 92 FS από 12600 δρχ/μόνα

WALTHER F99 από 11100



0. Αστυνομικός, μπροστά 
στην πρόκληση της

εξουσίας”

Οταν το Μάιο του 2000 η Αλε
ξανδρούπολη παρέδιδε τη ση
μαία, αλλά και τη σκυτάλη 
της οργανωτικής ευθύνης των 
Πανελληνίων Συνεδρίων της 

ΔΕΑ στη Σάμο, κανείς δε φανταζόταν 
την επιτυχία του Που Συνεδρίου της 
Ένωσης. Τα μέλη της Τοπικής Διοίκη
σης Σάμου, το Διοικητικό της Συμβού
λιο και ιδιαίτερα ο Πρόεδρός της κ. 
Βασίλης Γατσάς έδωσαν τον καλύτερο 
εαυτό τους για την επιτυχία της διορ
γάνωσης. Ξεχωριστή όμως ήταν και η 
συμβολή της Αστυνομικής Διεύθυν
σης Σάμου, του Διευθυντή της Αστυν. 
Δ/ντή κ. Μανωλιάδη και όλου ανεξαι
ρέτως του προσωπικού της. Όμως συ
γκινητική υπήρξε και η συνδρομή της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, των παραγό
ντων της πολιτικής, οικονομικής και 
κοινωνικής ζωής του τόπου, γεγονός 
που αποδεικνύει το υψηλό κύρος που 
απολαμβάνουν οι συνάδελφοί μας στη 
Σάμο, ένα κύρος που δεν είναι αυτονό
ητο, αλλά “αντίδωρο” της πολυετούς 
συνεπούς προσφοράς τους στο κοινω
νικό σύνολο.

Σύνεδροι και εκδρομείς, 400 περί
που άτομα, από όλο τον ελλαδικό χώ
ρο έγιναν δεκτοί με αγάπη από τους 
συναδέλφους της Σάμου, οι οποίοι έ
δωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, ώστε 
να εξασφαλιστεί η άνετη και ευχάρι

Διεθνούς Ένωσης Αστυνουικών

στη διαμονή τους στο νησί. Και το πέ- 
τυχαν απόλυτα παρά τις “απειλές” του 
καιρού. Πέτυχαν μάλιστα να καταρτί
σουν ένα υπέροχο πρόγραμμα για 
τους εκδρομείς, οι οποίοι είχαν την 
ευκαιρία να επισκεφθούν και να “κοι- 
νωνήσουν” με μεγάλα προσκυνήματα 
του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. 
Το Ηραίο της Σάμου, ένα από τα ση
μαντικότερα ιερά της θεάς - μητέρας 
του ελληνικού κόσμου, το Σπήλαιο 
της Αποκάλυψης στη γειτονική Πάτμο 
και την Ιερή Μονή του Αγίου Ιωάννη 
του Θεολόγου, την Έφεσο στις απένα
ντι ιωνικές ακτές, το Ευπαλίνειο ό
ρυγμα, ένα από τα σημαντικότερα τε
χνικά έργα της αρχαιότητας -το και 8ο 
θαύμα επικαλούμενο-, αλλά και τις ο
μορφιές του δοκιμασμένου από τις 
φοβερές περσινές πυρκαγιές νησιού 
του Πυθαγόρα.

Το εσπέρας της Παρασκευής, 4.5. 
2001, σε αίθουσα ξενοδοχειακού συ
γκροτήματος του νησιού, έγινε η επί
σημη έναρξη των εργασιών του Συνε
δρίου. Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους ο σεβασμιότατος Μη
τροπολίτης Σάμου και Ικαρίας κ. Ευ
σέβιος Πιστολής -πνευματικός πατέ
ρας και αδελφός γενεών αστυνομικών- 
ο βουλευτής και ο Νομάρχης Σάμου, 
οι Δήμαρχοι του νησιού, ο Προϊστάμε
νος του Κλάδου Διοικητικού του Αρ
χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Υ
ποστράτηγος κ. Χρήστος Κολιάκης, 
ως εκπρόσωπος του Αρχηγού μας, ο τ. 
Υπαρχηγός του Σώματος 
Αντιστράτηγος ε.α. κ. Γεώργιος 
Πλάκας, ο Γ ενικός Αστυνομικός Διευ
θυντής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
ταξίαρχος κ. Βασίλειος Παπακώστας, 
ο Αστυνομικός Διευθυντής Σάμου κ. 
Μανωλιάδης, ο Διεθνής Πρόεδρος της

Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. 
Μιχαλάκης Οδυσσέως, εκπρόσωποι 
των Εθνικών Τμημάτων της Ένωσης 
από τη Γερμανία, την Κύπρο, τη Ρου
μανία, τη Σουηδία και την Τουρκία και 
πλήθος κόσμου.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Εθνικού 
Τμήματος κ. Κων/νος Παπακωνστα
ντίνου στην ομιλία του τόνισε τους 
σκοπούς της Ένωσης, αναφέρθηκε 
στην εκδημία του ιδρυτή της αείμνη
στου Arthur Troop και προδιέγραψε 
τους στόχους της στην πρώτη δεκαετί
α του 21ου αιώνα. Το ρόλο της Ένω
σης στη διεθνή σκηνή τόνισε και ο 
Διεθνής Πρόεδρος κ. Οδυσσέως, ενώ 
στους χαιρετισμούς τους οι παράγο
ντες της τοπικής πολιτικής ζωής επε- 
σήμαναν τη μέχρι σήμερα προσφορά 
της Ένωσης και της Αστυνομίας γενι
κότερα στην ακριτική Σάμο._________

Εντύπωση όμως προκάλεσε η μεστή 
και εμπνευσμένη ομιλία του Προέ
δρου της Τ.Δ. Σάμου κ. Βασίλη Γατσά, 
ο οποίος -αναφερόμενος στις προκλή
σεις απέναντι στις οποίες οφείλει να 
τοποθετηθεί ο σύγχρονος αστυνομι
κός- τόνισε μεταξύ άλλων και τα εξής 
(το πλήρες κείμενο θα δημοσιευτεί 
στα “Νέα της ΙΡΑ”):

“Ο τόπος τούτος, κυρίες και κύριοι 
μπορεί να είναι μοναδικός, για τους δι
κούς του ιστορικούς λόγους, αλλά δεν 
είναι και ο μόνος, δυστυχώς, επί του ο
ποίου ασκούνται οι σύγχρονες συνέ
πειες της παγκόσμιας κοινωνίας.

Η οικονομική παγκοσμιοποίηση, δυ
στυχώς, προηγείται της κοινωνικής. Η 
συσσώρευση της εξουσίας δημιουργεί 
τις δικές της αντιθέσεις. Οι αντιθέσεις 
προκαλούν και διεγείρουν το συλλογικό 
-κοινωνικό- εγώ. Το άτομο συνθλίβεται 
κάτω απ ’ όσα του όρισαν. Οτι, καθημε
ρινά οφείλει, έχοντας ψευδαίσθηση της 
ελευθερίας του. Το βαθύ και πηγαίο αί
σθημα της ελευθερίας βάλλεται καθώς, 
η κάθε συγκεντρωτική εξουσία μεθο
δεύει ή και επιβάλλει εξάρτηση.

Τα μαζικά υποκατάστατα ψευδαίσθη
σης που χορηγούν για την αντικατάστα
ση της ελευθερίας δεν επαρκούν. Ο πο
λίτης που κινείται στη ροή της καθημε
ρινότητας, προβληματίζεται, ανησυχεί 
και συχνά αντιστέκεται. Ο συνάδελφος 
που καλείται να υπηρετήσει την κοινω
νία, τον νόμο και το δίκαιο, υπάγεται σε 
μια σκληρή και πολλές φορές ανελέητη 
δοκιμασία. Η εξουσιαστική γραφειο-
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κρατία του χρεώνει τα λάθη της, και εί
ναι αυτός που συχνά αποτελεί το εξιλα
στήριο θύμα των κακών και άτυχων 
χειρισμών της. Η κάθε εξουσία παράγει 
αναμφίβολα πρόκληση.

Η πρόκληση με τη σειρά της παράγει 
δομές, αλλά και ορμές. Δημιουργεί εν
στάσεις, αντιστάσεις, πάθη, εκτροπές, 
και πολλαπλά, δυστυχώς, εγκλήματα. Η 
ένταση, η βία, και το αλλοπρόσαλλο ει
σβάλλουν πλέον δυναμικά παντού. Οι 
δομές μεταλλάσσονται, τα συμφέροντα 
πλέκουν τον ιστό τους, το δίκαιο δοκι
μάζεται, τραυματίζεται, προσβάλλεται, 
αγωνιά. Το άδικο εισχωρεί, διαπλέκει, 
επιβάλλει και διαβάλλει! Και είναι αγα
πητοί συνάδελφοι, ακριβώς εδώ, το ση
μείο, όπου η κοινωνία της τάξης και 
της συνέπειας, αιτείται και απαιτεί τη 
δική μας σεμνή παρουσία.

Το υπηρετώ δια της φιλίας καθίστα
ται ολοένα και πιο αναγκαίο να ενσω
ματωθεί στη λειτουργική συνείδηση της 
σύγχρονης Αστυνομίας. Αλλά υπηρετώ 
σημαίνει και "τάζομαι" και η φιλία 
προϋποθέτει ανθρώπινη αλλ,ά και υπη
ρεσιακή καθαρότητα.... Η πρόκληση 
των καιρών προς το ηθικό και δίκαιο 
είναι και πρόκληση προς το καθήκον 
που υπηρετούμε και την Ένωση που εκ
προσωπούμε. ”,

Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκαν ο 
κ. Γεώργιος Σκούρτης, Πρόεδρος Έ
ρευνας και Ανάλυσης Τροχαίων Ατυ
χημάτων των Ασφαλιστικών Εται
ρειών, ο οποίος παρουσίασε το θέμα 
“Ανάλυση αιτιών των τροχαίων ατυχη
μάτων", και ο κ. Martin Baldwin- 
Edwards, του Μεσογειακού Παρατη
ρητηρίου Μετανάστευσης και επιστη
μονικός συνεργάτης του Παντείου Πα
νεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος παρου
σίασε το θέμα "Έγκλημα και μετανά
στες: Μύθοι και πραγματικότητα ” (η ι
διαίτερα ενδιαφέρουσα εισήγηση του 
κ. Baldwin- Edwards θα δημοσιευτεί 
σε επόμενο τεύχος μας).

Την επομένη, Σάββατο, 5.5. 2001, 
πραγματοποιήθηκαν οι Γενικές Συνε
λεύσεις του Ελληνικού Εθνικού Τμή
ματος της Ένωσης και του Λογαρια
σμού Αλληλοβοήθειας Μελών της 
ΔΕΑ. Κατά τις συζητήσεις αναπτύχθη
κε πραγματικά υψηλού επιπέδου προ
βληματισμός, γεγονός που αποδεικνύ- 
ει την υπεύθυνη στάση των μελών μας 
απέναντι στα τρέχοντα προβλήματα 
αλλά και τους οραματισμούς τους, στη

στάση τους απέναντι στις προκλήσεις 
που επιφυλάσσει ένα μέλλον που μας 
πλησιάζει με ολοένα και μεγαλύτερες 
ταχύτητες, ταχύτητες που επιβάλλουν 
διαρκή εγρήγορση και άμεσες αποφά
σεις (λεπτομέρειες θα δημοσιευτούν 
στα “Νέα της ΙΡΑ”).

Κατά την αποχαιρετιστήρια βραδιά 
ο Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας α-

δοχή των τουρκικών αρχών και των 
Τούρκων συναδέλφων μας, γεγονός 
ελπιδοφόρο για τη βήμα - βήμα άρση 
των διαφορών και προκαταλήψεων 
που οι ιστορικές συγκυρίες συσσώρευ- 
σαν ανάμεσα στους δυο γειτονικούς 
λαούς.

Ένα ακόμη Πανελλήνιο Συνέδριο 
της ΔΕΑ στέφτηκε με επιτυχία, γεγο-

πένειμε στον Πρόεδρο του Ελληνικού 
Εθνικού Τμήματος το ανώτατο παρά
σημο της Μητρόπολης, διάκριση τι
μής, η οποία απευθύνεται στο σύνολο 
των μελών της.

Στις 7 & 8. 5. 2001 σύνεδροι και εκ
δρομείς μετέβησαν στις απέναντι ιωνι
κές ακτές, στο Κουσάντασι, όπου επι- 
σκέφθηκαν τις αρχαιότητες της Εφέ
σου. Εγκάρδια και εντυπωσιακή -πρέ
πει να ομολογήσουμε- υπήρξε η υπο

νός που θα πρέπει να πιστωθεί στους 
συναδέλφους της Σάμου, του ακριτι- 
κού αυτού νησιού με το υψηλό φρόνη
μα και τις μεγάλες προσδοκίες. Συγχα
ρητήρια θερμά. □

Επιμέλεια: 
Αστυνόμος Β' Κων. Λανούσης
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της ευρωπαϊκής ενοποίησης

■
 Η 9η Μαΐου, είναι η ημέρα της Ευ

ρώπης, η "ημέρα SCHUMAN". Πριν 
από 51 χρόνια,

ο Robert Schuman (φωτο κάτω δεξιά) 

διατύπωσε μια σθεναρή δήλωση 

που άλλαξε τον ρου της ευρωπαϊκής ιστορίας:
"Δεν υπάρχει πλέον χρόνος για μάταια λόγια, αλλά για 
τολμηρή και εποικοδομητική δράση υπέρ της ειρήνης* 
για να υπάρχει πραγματική δυνατότητα ειρήνης, 
πρέπει να υπάρχει μια ενωμένη Ευρώπη".
Η ευρωπαϊκή οικοδόμηση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 

ιστορικά επιτεύγματα του αιώνα μας.
Η διαδικασία αυτή η οποία διαρκεί επί 50 ήδη έτη, 
και η οποία βασίσθηκε στις θετικές αξίες που χαρακτηρίζουν 
τον πολιτισμό μας - διαφύλαξη της ειρήνης, οικονομική και 
κοινωνική πρόοδος, σεβασμός του ανθρώπου, υπεροχή του 
δικαίου ένταντι της ισχύος, σημαδεύτηκε από κρίσεις αλλά 
και από σημαντικές επιτυχίες. Ενώ αρχικά την ευρωπαϊκή 
ιδέα συμμεριζόταν έξι μόνο κράτη, σήμερα ο αριθμός τους έ 
χει ανέλθει στα 15 ενώ υπάρχουν και περισσότερα από 10 
άλλα κράτη που είναι υποψήφια μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ο 20ος αιώνας σημαδεύτηκε τραγικά από την άνθη
ση και στην συνέχεια την κατάρρευση των ιδεολογιών του ο
λοκληρωτισμού. Η εθελοντική ένωση των ευρωπαϊκών λαών 
παραμένει, η μόνη μεγάλη συλλογική προσπάθεια που εμπνέ- 
εται από το ιδανικό του ξεπεράσματος των συγκρούσεων 
του παρελθόντος και της από κοινού πρετοιμασίας του 
μέλλοντος. Η ένωση αυτή κρίνεται σήμερα ως η μόνη 
αξιόπιστη απάντηση στους κινδύνους και στις ευκαιρίες 
που συνεπάγεται η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση της 

οικονομίας.

Μ ετά τη λήξη του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου, η 
Ευρώπη βρίσκεται οικονο
μικά κατεστραμμένη και 
πολιτικά διχασμένη. Είναι 

οικονομικά κατεστραμμένη εξαιτίας 
των απωλειών του πολέμου, είναι πο
λιτικά διχασμένη εξαιτίας της διαφαι- 
νόμενης αντιπαλότητας Ανατολής-Δύ- 
σης. Η αποτυχία επίλυσης του γερμα
νικού προβλήματος, η δημιουργία της 
Κομινφόρμ το 1947, τα γεγονότα της 
Πράγας το 1948, ο αποκλεισμός του 
Βερολίνου το 1949 είναι μερικά από 
τα γεγονότα της πρώτης μεταπολεμι
κής περιόδου που δείχνουν ότι οι πρώ
ην σύμμαχοι στον αγώνα κατά του να
ζισμού είναι τώρα αντίπαλοι. Αυτή 
λοιπόν η ύπαρξη ενός αντιπάλου κα
θώς και η ανάγκη οικονομικής ανόρ
θωσης της Ευρώπης δείχνουν στους 
Δυτικούς το δρόμο για την μεταξύ 
τους προσέγγιση και συνεργασία.

Τα πρώτα βήματα της συνεργασίας 
των κρατών της Δυτικής Ευρώπης εί
ναι οικονομικής φύσεως.

Ο Ο.Ε.Ο.Σ. (Οργανισμός Ευρωπαϊ
κής Οικονομικής Συνεργασίας, πρό
δρομος του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης) οργανώ
νει από το 1948 τη συνεργασία ανάμε
σα στα δεκαέξι ευρωπαϊκά κράτη που 
λαμβάνουν τη βοήθεια του αμερικανι
κού σχεδίου Marshall. Η προσπάθεια 
όμως του Οργανισμού Ευρωπαϊκής
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Οικονομικής Συνεργασίας επιτυγχάνει 
την οικονομική ανόρθωση των ευρω
παϊκών χωρών σε πλαίσια που είναι 
μόνο εθνικά.

Παράλληλα αναζητούνται τρόποι 
προώθησης της δυτικοευρωπαϊκής συ
νεργασίας σε διακρατικό επίπεδο. Βα
σική προϋπόθεση για την επίτευξη αυ
τού, είναι να ξεπεραστεί ο γάλλο-γερ- 
μανικός ανταγωνισμός. Την αναγκαιό
τητα γαλλο-γερμανικής συνεργασίας 
διαβλέπει ήδη από το 1946 ο Winston 
Churchill όταν στον περίφημο λόγο 
του στις 19 Σεπτεμβρίου στη Ζυρίχη, 
μιλάει για τις "Ηνωμένες Πολιτείες 
της Ευρώπης". Ομως, ο Churchill βλέ
πει τη Μεγάλη Βρετανία σε ρόλο υπο- 
στηρικτή -και όχι ενεργού μέλους- της 
ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Εκτός από 
τους Βρετανούς και οι Η. Π. Α. είναι 
υπέρ της οικονομικής ανόρθωσης της 
Γερμανίας, της χώρας που βρίσκεται 
στο μεταίχμιο της διαίρεσης της Ευ
ρώπης. Η Γαλλία, όμως, βρίσκεται σε 
δίλημμα διότι αφ'ενός δεν θέλει στα 
σύνορά της μια ισχυρή Γερμανία που 
θα ελέγχει τις περιοχές -πλούσιες σε 
άνθρακα και χάλυβα- Ruhr και Saar 
και αφ'ετέρου δεν θέλει να συγκρου- 
στεί με τους συμμάχους της. Το ερώ
τημα, λοιπόν στο οποίο καλείται να 
δώσει απάντηση η Ευρώπη και ειδικό
τερα η Γαλλία είναι "τί θα γίνει με τη 
Γερμανία;".

Την απάντηση δίνει ο υπουργός ε
ξωτερικών της Γαλλίας Robert Schu- 
man, με ένα σχέδιο το οποίο έχει συλ- 
λάβει και επεξεργαστεί ο επίτροπος 
για το Γαλλικό Σχέδιο Εκσυγχρονι
σμού, Jean Monnet. Η κεντρική ιδέα 
του σχεδίου είναι η υπαγωγή του συ
νόλου της γαλλο-γερμανικής παραγω
γής άνθρακα και χάλυβα σε μία κοινή 
Ανώτατη Αρχή, στα πλαίσια ενός ορ
γανισμού ανοιχτού στη συμμετοχή άλ
λων ευρωπαϊκών κρατών. Η ιδέα αυτή 
υλοποιείται με τη Διακήρυξη του 
Robert Schuman στις 9 Μαϊου 1950, η 
οποία προβλέπει τη δημιουργία της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και 
Χάλυβα (Ε.Κ.Α.Χ.). Με αυτόν τον 
τρόπο επιτυγχάνεται το πρώτο βήμα 
της ενσωμάτωσης της Γερμανίας στις 
δυτικοευρωπαϊκές δομές. Η Γ αλλία, η 
Γερμανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, το 
Λουξεμβούργο και η Ιταλία είναι τα ι
δρυτικά κράτη της Ευρωπαϊκής Κοι
νότητας Ανθρακα και Χάλυβα 

Η Μεγάλη Βρετανία μη θέλοντας να 
παραχωρήσει μέρος της εθνικής της 
κυριαρχίας, μένει στο περιθώριο αυ
τού του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. 
Η υπογραφή της Συνθήκης της Ευρω
παϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χά
λυβα από τα έξι ιδρυτικά κράτη έγινε 
στο Παρίσι στις 18 Απριλίου 1951 και 
τέθηκε σε ισχύ στις 23 Ιουλίου 1952. 
Αυτό το πρώτο βήμα οικονομικής συ

νεργασίας εμπεριέχει και τον πρώτο 
σπόρο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
αφού προβλέπεται η από κοινού παρα
γωγή και πώληση του άνθρακα και του 
χάλυβα των κρατών-μελών της Ευρω
παϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χά
λυβα, η οποία δίκαια χαρακτηρίζεται ο 
πρώτος θεμέλιος λίθος της ευρωπαϊ
κής οικοδόμησης.

Επτά καθοοιστικέο 
πυέοεο νιπ την 

οικοδουηση τηε Ευοώπικ

Όπως κάθε ιστορία, η ιστορία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζεται 
από ορισμένους σταθμούς, ορισμένες 
συμβολικές ημερομηνίες. Επτά από τις 
ημερομηνίες αυτές αξίζει πραγματικά 
να τις θυμόμαστε γιατί διαμόρφωσαν 
την Ευρώπη στην οποία ζούμε και για
τί αποτελούν τα κλειδιά για την ήπειρο 
μας στο μέλλον.

9 Μαίου 1950: Η γέννηση της Ευρώπης.

25 Μαρτίου 1957: Η Ευρωπαϊκή Οι
κονομική Κοινότητα.

Το σχέδιο του Schuman οδήγησε 
λοιπόν στην ίδρυση μιας κοινότητας 
ειδικευμένης σε δύο αποφασιστικούς 
αλλά περιορισμένους τομείς: τον άν
θρακα και τον χάλυβα. Η προσπάθεια 
αυτή έπρεπε να αλλάξει μορφή και να 
συνεχιστεί σε μια οδό ολοκλήρωσης. 
Υπό την πίεση του ψυχρού πολέμου, 
αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες στους το
μείς της άμυνας και της πολιτικής ένω
σης, αλλά η κοινή γνώμη δεν ήταν έ
τοιμη να τις αποδεχθεί. Τα έξι κράτη 
μέλη της ΕΚΑΧ επέλεξαν λοιπόν ένα 
νέο πεδίο αναθέρμανσης της συνεργα
σίας στον οικονομικό τομέα: τη δη
μιουργία μιας κοινής αγοράς. Η Συν
θήκη της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 
1957 με την οποία ιδρύθηκε η ΕΟΚ 
θεσπίζει όργανα και μηχανισμούς λή
ψης αποφάσεων που επιτρέπουν την 
έκφραση τόσο των εθνικών συμφερό
ντων όσο και μιας κοινοτικής θεώρη
σης. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποτε
λεί στο εξής τον κύριο πόλο γύρω από 
τον οποία οργανώνεται η ευρωπαϊκή 
οικοδόμηση.

Από το 1958 έως το 1970, οι επιπτώ
σεις από την κατάργηση των τελω
νειακών δασμών είναι θεαματικές: το
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ενδοκοινοτικό εμπόριο εξαπλασιάσθη
κε ενώ οι ανταλλαγές της ΕΟΚ με τον 
υπόλοιπο κόσμο τριπλασιάσθηκαν. 
Κατά την ίδια περίοδο, το μέσο ακαθά
ριστο εθνικό προϊόν της ΕΟΚ αυξάνε
ται κατά 70%. Κατά το πρότυπο των 
μεγάλων ηπειρωτικών αγορών όπως 
αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οι
κονομικοί φορείς της Ευρώπης εκμε
ταλλεύονται τη δυναμική που δημιουρ- 
γείται από το άνοιγμα των συνόρων. 
Στους καταναλωτές προτείνεται πλέον 
ένα όλο και ευρύτερο φάσμα εισαγόμε- 
νων προϊόντων. Η ευρωπαϊκή διάστα
ση γίνεται πραγματικότητα. Το 1986, 
με την υπογραφή της ενιαίας πράξης 
καταργούνται και οι υπόλοιποι περιο
ρισμοί, κανονιστικής και φορολογικής 
τάξεως, που καθυστερούσαν την ολο
κλήρωση μιας απόλυτα ενοποιημένης 
πραγματικής εσωτερικής αγοράς.

20  Ιουλίου 1963: Γ ια ουντέ, η α παρχή  
ενό ς  δ ιεθ νο ύ  ρόλου .

Τα ιδρύτικα κράτη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, αφού αποφάσισαν για το 
κοινό τους μέλλον επί της ηπείρου, υ
πέγραψαν το 1963 με τις πρώην αποι
κίες τους στην Αφρική σύμβαση που 
εγγυάται στις τελευταίες ορισμένα ε
μπορικά πλεονεκτήματα και οικονομι
κή βοήθεια. Η σύμβαση Λομέ που α
κολούθησε τη σύμβαση του Γιαουντέ, 
εφαρμόζεται σήμερα σε 70 χώρες της 
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ει
ρηνικού και καθιστά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση την πρώτη δημόσια πηγή βοή
θειας για την ανάπτυξη. Η συνεργασί
α επεκτάθηκε επίσης, υπό άλλες μορ
φές, στις περισσότερες χώρες της Ασί
ας και της Λατινικής Αμερικής.

Στις 28 Νοεμβρίου 1995, τα 15 κρά
τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δώ
δεκα χώρες των νοτίων ακτών της Με
σογείου συνάπτουν εταιρική σχέση 
που οδηγεί στη δημιουργία ζώνης ε
λευθέρων συναλλαγών, συνοδευόμενη 
από συμφωνίες συνεργασίας στον κοι
νωνικό, πολιτιστικό και ανθρώπινο το
μέα. Κατά τον 21ο αιώνα θα εδραιωθεί 
η Ευρώπη ως ειρηνευτική δύναμη ε
φόσον προωθήσει η Ένωση τη σταθε
ρότητα και την ανάπτυξη στο πλαίσιο 
των μεγάλων περιφερειακών ζωνών 
που την περιβάλουν. Η θέση της στις 
παγκόσμιες εμπορικές συναλλαγές και 
το οικονομικό της υπόβαθρο καθι
στούν ήδη την Ένωση σεβαστό εταίρο

στα μεγάλα διεθνή φόρα όπως η Πα
γκόσμια Οργάνωση Εμπορίου ή ο ΟΗ- 
Ε. Προοδευτικά, η Ένωση βασίζεται 
στην οικονομική της ισχύ για να ανα
πτύξει την πολιτική της επιρροή και να 
αποκτήσει ενιαία έκφραση. Η συνθή
κη για την Ευρωπαϊκή Ένωση του 
1992 προσδιορίζει το στόχο και τους 
όρους μιας κοινής εξωτερικής πολιτι
κής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠ- 
ΠΑ) η οποία περιλαμβάνει τη χάραξη 
σε εύθετο χρόνο μιας κοινής αμυντι
κής πολιτικής. Οι ευρωπαίοι όμως 
πρέπει να καταβάλουν ακόμη πολυά
ριθμες προσπάθειες για να εναρμονί
σουν τη διπλωματία τους και την πολι
τική τους σε θέματα ασφάλειας. Με 
τον τρόπο αυτό, που προϋποθέτει 
πραγματική πολιτική θέληση των κρα
τών μελών, θα μπορέσει η Ένωση να 
υπερασπίσει τα συμφέροντά της και να 
συμβάλει στην επικράτηση της ειρή
νης και της δικαιοσύνης στον κόσμο.

1η Ιανουαρίου 1973: πρώτη διεύρυν
ση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοικτή 
προς όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που 
θέλουν να προσχωρήσουν σε αυτήν, α
ποδεχόμενες το σύνολο των υποχρεώ
σεων που προβλέπονται στις ιδρυτικές 
συνθήκες και τους ίδιους θεμελιώδεις 
στόχους. Δύο είναι τα καθοριστικά 
κριτήρια προκειμένου να ληφθεί υπό
ψη μια υποψηφιότητα για προσχώρη
ση: το υποψήφιο κράτος πρέπει να 
βρίσκεται επί της ευρωπαϊκής ηπείρου 
και να εφαρμόζει όλες τις δημοκρατι
κές διαδικασίες που χαρακτηρίζουν το 
κράτος δίκαιου.

Την 1η Ιανουαρίου του 1973 προσχώ
ρησαν λοιπόν στην Κοινότητα η Δανία, 
η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Τις προσχωρήσεις αυτές ακολούθησε η 
διεύρυνση προς το νότο της ηπείρου κα
τά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80, 
και αφού η Ελλάδα, η Ισπανία και η 
Πορτογαλία επανεντάχθηκαν στον κύ
κλο των δημοκρατικών κρατών. Το τρί
το κύμα προσχωρήσεων, το 1995, υπο
δηλώνει το ενδιαφέρον των χωρών της 
Σκανδιναβικής και Κεντρικής Ευρώπης 
να συμμετάσχουν σε μια ένωση που ε
δραιώνει την εσωτερική της αγορά και 
διαφαίνεται ως ο μόνος πόλος σταθερό
τητας επί της ηπείρου μετά την κατάρ
ρευση του σοβιετικού μπλοκ.

Από έξι σε εννέα μέλη, από δώδεκα

σε δε
κ α π έ 
ντε μέ
λη σή
μερα, η κοινοτική Ευρώπη αυξάνει την 
επιρροή της και την ακτινοβολία της. 
Πρέπει να διατηρήσει έναν αποτελε
σματικό τρόπο λήψεως αποφάσεων, 
κατάλληλο για τη διαχείριση του κοι
νού συμφέροντος προς όφελος όλων 
των μελών της, διαφυλάσσοντας πα
ράλληλα τις ταυτότητες και τις εθνικές 
και περιφερειακές ιδιαιτερότητες που 
συνιστούν τον πλούτο της. Η πιο μεγά
λη πρόκληση για την οποία προετοι
μάζονται σήμερα οι ευρωπαίοι αφορά 
την υποδοχή κατά τα προσεχή έτη των 
χωρών της Κεντρικής, Βαλκανικής, 
Μεσογειακής και Βαλτικής Ευρώπης 
που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα. 
Πώς θα εξασφαλισθούν οι απαιτούμε- 
νοι πόροι που θα επιτρέψουν στα κρά
τη αυτά να αποκτήσουν το συντομότε
ρο δυνατό το επίπεδο που απαιτείται 
από οικονομικής και διαρθρωτικής 
πλευράς, πώς πρέπει να προσαρμο- 
σθούν τα όργανα ώστε να είναι σε θέ
ση να συνεχίσουν να ασκούν τα καθή- 
κοντά τους προς όφελος μιας ένωσης 
αποτελούμενης από περισσότερα από 
25 κράτη; Αυτά είναι τα ιστορικά κα
θήκοντα που έχουν να εκπληρώσουν 
σήμερα τα κράτη της Ένωσης.

7-10 Ιουνίου 1979: πρώτες εκλογές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ά
μεση καθολική ψηφοφορία.

Στην ισορροπία μεταξύ των θεσμι
κών οργάνων της Κοινότητας, το Ευ
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει 
ουσιαστικό ρόλο: αντιπροσωπεύει 
τους λαούς, και αποτελεί τη δημοκρα
τική πτυχή του ευρωπαϊκού σχεδίου. 
Διαθέτοντας από την ίδρυσή του εξου
σίες ελέγχου των εκτελεστικών αρχών, 
το Κοινοβούλιο διαθέτει επίσης νομο
θετική εξουσία που λαμβάνει τη μορ
φή του δικαιώματος διαβούλευσης επί 
των βασικών κοινοτικών κειμένων και 
η οποία προοδευτικά επεκτάθηκε σε έ
να πραγματικό δικαίωμα νομοθετικής 
συναπόφασης. Το Κοινοβούλιο μοιρά
ζεται εξάλλου με το Συμβούλιο της Έ
νωσης την εξουσία όσον αφορά τον 
προϋπολογισμό. Πώς επιλέγονται οι 
ευρωβουλευτές; μέχρι το 1979 οι ευ
ρωβουλευτές προερχόταν από τα εθνι
κά κοινοβούλια που τους τοποθετού-
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σαν στο Στρασβούργο. Από το 1979 
και κάθε πέντε έτη, εκλέγονται με άμε
ση καθολική ψηφοφορία σε κάθε μία 
από τις χώρες της Ένωσης.

Έτσι οι πολίτες επιλέγουν βουλευτές 
που δεν εντάσσονται στις εθνικές αντι
προσωπείες αλλά σε διακρατικές κοι
νοβουλευτικές ομάδες που αντιπροσω
πεύουν τα κύρια ρεύματα πολιτικής 
σκέψης που επικρατούν στην Ευρώπη.

Το φιλόδοξο σχέδιο της ανάπτυξης 
μεταξύ των κρατών μελών ενός δεσμού 
που θα τα επιτρέπει να διαχειρίζονται 
τα συμφέροντα και τις διαφορές τους 
με βάση τους ίδιους κανόνες δικαίου 
και τις ίδιες διαδικασίες διαιτησίας που 
διέπουν τους πολίτες ενός δημοκρατι
κού κράτους, είναι εντελώς επαναστα
τικό στην πρακτική των διεθνών σχέσε
ων. Ο Jean Monnet έγραφε "δεν συνα
σπίζουμε κράτη, ενώνουμε ανθρώ
πους". Εξάλλου, τα κοινοτικά όργανα 
που συνδυάζουν και συμβιβάζουν σε 
συνεχή βάση τα συμφέροντα των πολι
τών, πρέπει να είναι ισχυρά και εξισορ
ροπημένα. Ο διάλογος που έχει αναπτυ
χθεί επί 50 σχέδον έτη μεταξύ του Συμ
βουλίου της Ένωσης, του Κοινοβουλί
ου, της Επιτροπής και του Δικαστηρί
ου, αντιπροσωπεύει ένα ουσιαστικό κε- 
κτημένο της κοινοτικής οικοδόμησης 
και το κλειδί της επιτυχίας της.

17 Φεβρουάριου 1986: υπογραφή της 
Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης.

Ο στόχος της ενιαίας αγοράς που τέ
θηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης είχε εν 
μέρει επιτευχθεί κατά τη δεκαετία του 
'60, χάρη στην κατάργηση των εσωτε
ρικών τελωνειακών δασμών και των 
ποσοτικών περιορισμών στις ανταλλα
γές. Όμως οι εκπονήσαντες τη Συνθήκη 
είχαν υποτιμήσει μια ολόκληρη σειρά 
άλλων εμποδίων για τις ανταλλαγές, τα 
οποία με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους 
και υπό μορφή διαφόρων κανονιστικών 
ρυθμίσεων, αποτελούσαν συχνά αξεπέ
ραστους φραγμούς.

Η Επιτροπή ανέλαβε λοιπόν μια 
τολμηρή πρωτοβουλία που οδήγησε 
στην έγκριση της Ενιαίας Πράξης. Με 
την πράξη αυτή ορίζεται ως ημερομη
νία ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγο
ράς η 1η Ιανουάριου 1993 και παρέχο
νται στα κοινοτικά όργανα, χάρη στην 
επέκταση της λήψης αποφάσεων κατά 
πλειοψηφία, τα μέσα για την έγκριση 
των 300 απαιτουμένων οδηγιών.

Italia Luxembourg Nederland

Osterreich Portugal Suomi/Finland

Κάθε κέρμα θα έχει μια κοινή ευρωπαϊκή 
όψη. Στην άλλη όψη κάθε κράτος μέλος θα 

κοσμεί τα κέρματα με τα δικά τον σύμβολα.

Η Ενιαία Πράξη συνδέει στενά τον 
στόχο της μεγάλης εσωτερικής αγοράς 
με τον εξίσου σημαντικό στόχο της οι
κονομικής και κοινωνικής συνοχής. 
Στο πλαίσιο αυτό η Ευρώπη θέτει σε ε
φαρμογή διαρθρωτικές πολιτικές υπέρ 
των καθυστερημένων αναπτυξιακά πε
ριοχών ή εκείνων που έχουν πληγεί α
πό τις αλλαγές στον βιομηχανικό και 
τεχνολογικό τομέα. Επίσης ενισχύει τη 
συνεργασία σε θέματα έρευνας και α
νάπτυξης. Τέλος, λαμβάνει υπόψη την 
κοινωνική διάσταση της εσωτερικής 
αγοράς: σύμφωνα με το πνεύμα των 
κυβερνόντων την Ένωση, η καλή λει
τουργία της εσωτερικής αγοράς και ο 
υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επι
χειρήσεων συνδέονται άρρηκτα με τον 
σταθερό στόχο της βελτίωσης των 
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των 
ευρωπαίων πολιτών.

1η  Ν ο ε μ β ρ ίο υ  1 9 9 3 :  η  Ευρωπαϊκή Έ 
νωση.

Η θέση σε ισχύ, την 1η Νοεμβρίου 
1993, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊ
κή Ένωση που υπεγράφη στις 7 Φε
βρουάριου 1992 στο Μάαστριχτ, δίδει 
μια νέα διάσταση στην ευρωπαϊκή οι
κοδόμηση. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
της οποίας οι φιλοδοξίες και το περιε
χόμενο αφορούσαν κυρίως τον οικονο- 

• μικό τομέα, μετατρέπεται σε μια Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση που βασίζεται στο ε
ξής σε τρεις πυλώνες:

Ο κοινοτικός πυλώνας διέπεται από 
τις παραδοσιακές θεσμικές διαδικασί
ες, προβλέπει το ρόλο της Επιτροπής, 
του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 
και του Δικαστηρίου και διαχειρίζεται 
κατά κύριο λόγο την εσωτερική αγορά 
και τις κοινές πολιτικές. Οι υπόλοιποι 
δύο πυλώνες προβλέπουν τη συμμετο
χή των κρατών μελών σε τομείς που 
μέχρι τότε θεωρείτο ότι ανήκαν απο
κλειστικά στις εθνικές αρμοδιότητες: 
την κοινή εξωτερική πολιτική και την 
πολιτική ασφάλειας αφενός και αφετέ
ρου τις εσωτερικές υποθέσεις όπως 
π.χ. η πολιτική σε θέματα μετανάστευ
σης και ασύλου, η αστυνομία και η δι
καιοσύνη. Η σημαντική πρόοδος συνί- 
σταται στο ότι τα κράτη μέλη θεωρούν 
ότι είναι προς το συμφέρον τους να 
συνεργασθούν στενότερα στους τομείς 
αυτούς προκειμένου να επιβεβαιώ
σουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα διε
θνώς και να εξασφαλίσουν την καλύ
τερη προστασία των πολιτών τους ένα
ντι του οργανωμένου εγκλήματος και 
της διακίνησης ναρκωτικών.

Οι πολίτες όμως θα συγκρατήσουν 
κυρίως από τη Συνθήκη του Μάαστρι
χτ την απόφαση που θα σημαδεύσει με 
τον πιο σαφή τρόπο την καθημερινή 
τους ζωή: την υλοποίηση της οικονο
μικής και νομισματικής ένωσης στην 
οποία συμμετέχουν από την 1η Ια
νουάριου 1999 όλες οι χώρες που πλη
ρούν ορισμένα οικονομικά κριτήρια 
που εγγυώνται την καλή δημοσιονομι
κή τους διαχείριση και εξασφαλίζουν 
για το μέλλον τη σταθερότητα του ε
νιαίου νομίσματος: του Ευρώ.

Τελευταίο λογικό στάδιο της ολο
κλήρωσης της εσωτερικής αγοράς εί
ναι η θέση σε κυκλοφορία του ενιαίου 
νομίσματος η οποία λόγω των ατομι
κών συνεπειών που θα έχει για κάθε 
πολίτη και των οικονομικών και κοι
νωνικών της συνεπειών, θα έχει ιδιαί
τερα μεγάλη πολιτική σημασία. Θα 
μπορούσε ακόμη να λεχθεί ότι το Ευ
ρώ θα αποτελέσει στο μέλλον το πιο α
πτό σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένω
σης. Το ισχυρό νόμισμα που θα μπορεί 
να ανταγωνιστεί τα μεγάλα διεθνή νο
μισματικά αποθεματικά θα αποτελέσει 
το διακριτικό σήμα της από κοινού 
συμμετοχής μας σε μια ήπειρο που ε
νώνεται και εδραιώνεται. □
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα
μπροστά στον

Βρισκόμαστε ήδη στον 21ο αιώνα και ο απολογισμός του 

τι έγινε στη γλώσσα μας στον αιώνα που έφυγε και τι προοπτι
κές ανοίγονται για την ελληνική στον αιώνα που διανύουμε, ο 

προβληματισμός για το που βρίσκεται και που βαδίζει η ελληνι
κή γλώσσα είναι εξ αντικειμένου ζήτημα υψίστης σημασίας. 
Αν, βεβαίως, δεχθούμε ότι η γλώσσα είναι κύριο στοιχείο της 

ταυτότητας ενός λαού και βασικό σημείο αναφοράς για την πε
ρασμένη, τη σύγχρονη και τη μελλοντική πορεία του. 
Αν δεχθούμε, την αρχή του Austin ότι γλώσσα σημαίνει πράξη. 
Αν στοιχίσουμε στη διακήρυξη του Wittgenstein ότι ο κόσμος 

μας είναι η γλώσσα μας. Αν συμφωνήσουμε με τον Barthus, ό
τι ο κόσμος μας είναι ένας κόσμος κειμένων - προφορικών και 
γραπτών. Κοντολογίς, αν δούμε τη γλώσσα στις πραγματικές 
της διαστάσεις, ως εκδήλωση της σκέψης, του πολιτισμού, 
της ιστορίας και της όλης υπόστασης ενός λαού. Για να μη πε
λαγοδρομήσουμε στις αμέτρητες πτυχές του θέματος και να 
μη ξεστρατίσουμεσε μελλοντολογικές εικοτολογίες, κρίνω 

σκόπιμο να κινηθούμε προς δύο κατευθύνσεις: 
α) να εκτιμήσουμε σε πολύ γενικές γραμμές, τι σημαντικό συ- 
ντελέστηκε στη γλώσσα μας τον αιώνα που φεύγει, και β) να 
εκτιμήσουμε τι μπορεί να γίνει για την Ελληνική στον αιώνα 

που έρχεται. Ας μη ξεχνάμε μόνο ότι στη γλώσσα -όπως και 
στην πολιτική -κάθε μελλοντολογικού τύπου πρόβλεψη είναι 
σχεδόν αδύνατη.
Οι γλωσσικές προφητείες είναι άκρως επισφαλείς 
και μόνο λογικές υποθέσεις επιτρέπεται να διατυπωθούν.
του

Γεωργίου Μπαμπινιώτη
Καθηγητή Γλωσσολογίας και Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Αθηνών

αιώνα
Η Ελληνική τον 20ο αιώνα

Α
πό τους 20 αιώνες που 
διένυσε ο Ελληνισμός 
με τη γλωσσική διμορ- 
φία της Ελληνικής, τη 
διάσχισή της δηλ. στη 

μορφή του προφορικού λόγου (που α- 
πετέλεσε τη γνήσια συνέχεια και εξέ
λιξη της αρχαίας γλώσσας, για να κα- 
ταλήξει στη γνωστή δημοτική) και στη 
μορφή του γραπτού λόγου (που ξεκίνη
σε ως τεχνητή αττικιστική μίμηση, για 
να καταλήξει στην επί αιώνες κυρίαρ
χη “επίσημη” γλώσσα, τη μετέπειτα 
γνωστή ως λόγια ή καθαρεύουσα), ο 
τελευταίος αιώνας, ο 20ός, επέπρωτο 
να γνωρίσει την επίσημη λύση του 
γλωσσικού και τον τερματισμό μιας 
εκκρεμότητας είκοσι αιώνων. Κι αυτό 
όχι μόνο με την απόφαση της Κυβερ- 
νήσεως Καραμανλή του 1976 -που κα
θόλου δεν πρέπει να υποτιμήσει κανείς 
τη σημασία της-, αλλά κυρίως με την 
ωρίμανση του θέματος στις συνειδή
σεις των περισσοτέρων Ελλήνων, οι ο
ποίοι είχαν μέσα τους πεισθεί για την 
ανάγκη επισημοποίησης (και στον 
γραπτό λόγο) της Νεοελληνικής, της 
γλωσσικής μορφής που μιλούσαν σχε
δόν όλοι στην επικοινωνία τους. Αυτή 
τη σύνθετη μορφή γλώσσας, τη Νεο
ελληνική, που είχε ως βάση και κορμό 
τη μητροδίδακτη δημοτική γλώσσα 
και ως οργανικό συμπλήρωμα, από τη 
συνύπαρξη και συν-έκφραση αιώνων, 
στοιχεία από τη λόγια (γραπτή) παρά
δοση, ανεγνώρισε ως επίσημη γλώσσα 
η Πολιτεία την τρίτη δεκαετία πριν α
πό το τέλος του 20ού αιώνα. Αυτή η ι
στορική απόφαση από την πλευρά της 
Πολιτείας και αυτή η ιστορική εξέλιξη 
και ωρίμανση από την πλευρά της ί
διας της γλώσσας δηλ. των ομιλητών 
της Ελληνικής, σφραγίζει ιστορικά τον 
αιώνα που έφυγε, γιατί ουσιαστικά δί
νει τέλος σ’ ένα μείζονος σημασίας ό
σο και οξύ εθνικό, κοινωνικό και πνευ
ματικά ζήτημα.

Το γλωσσικό ζήτημα λειτούργησε 
διττά στα πνευματικά μας πράγματα:
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α) αρνητικά· προκάλεσε τον 
“Γλωσσικό Εμφύλιο” που δίχασε τους 
Έλληνες, ιδίως τους διανοουμένους, 
ολόκληρο σχεδόν τον 20ό αιώνα (α
φού διχογνωμίες και συγκρούσεις 
γλωσσικές υπήρξαν και μετά την επι- 
σημοποίηση της δημοτικής το 1976), 
ενώ συγχρόνως απορρόφησε ή έστρε
ψε προς άλλη κατεύθυνση την επιστη
μονική δραστηριότητα πολλών λογι
ών και γλωσσολόγων, οι οποίοι θα 
μπορούσαν να έχουν αξιοποιήσει ε
πωφελέστερα για τη χώρα μας τις 
πνευματικές και επιστημονικές τους 
δυνάμεις (εννοώ γλωσσολόγους όπως 
ο Χατζιδάκις, ο Ψυχάρης ή ο Τριαντα- 
φυλλίδης, επιστήμονες όπως ο Ιωάν
νης Κακριδής, αλλά και άλλους όπως 
ο Δελμούζος, ο Γληνός, ακόμη και ο 
πολύς Μιστριώτης).

β) θετικά· υπήρξε αιτία για τους 
Έλληνες ως λαό να σκεφθούν και να 
ασχοληθούν περισσότερο με τη γλώσ
σα, αποκτώντας μια σπάνια ευαισθη
σία και μια αξιοπρόσεκτη εγρήγορση 
για τα γλωσσικά θέματα. Ο Γερμανός, 
ο Αγγλος, ο Ολλανδός ή ο Ιταλός λ.χ. 
δεν θα ενδιαφερθεί τόσο για τη γλώσ
σα του όσο ο Έλληνας, κι από κοντά ο 
Βέλγος και ο Ελβετός - οι τελευταίοι 
δεν έχουν, βεβαίως, πρόβλημα γλωσ
σικής διμορφίας (diglossia), αλλά 
πραγματικής διγλωσσίας (bilingua
lism) και τριγλωσσίας ακόμη!

Αν σκεφθεί κανείς ότι σε μιαν άλλη 
χρονική καμπή, αυτήν από τον 19ο 
στον 20ό αιώνα, χύθηκε αίμα για τη 
γλώσσα από συγκρούσεις με διαδη
λώσεις στους δρόμους της Αθήνας 
(Ευαγγελιακά 1901, Ορεστειακά 
1903). Αν σκεφθεί κανείς τις επιθέσεις 
που δέχτηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος 
από δημοτικιστές, όταν στο Σύνταγμα 
του 1911 καθιέρωνε νομοθετικά (για 
πρώτη φορά) την καθαρεύουσα ως ε
πίσημη γλώσσα αλλά και τις επιθέσεις 
που δέχτηκε ο ίδιος πάλι από καθα
ρευουσιάνους, όταν το 1917 εισήγαγε 
τη διδασκαλία της δημοτικής σε τά
ξεις του δημοτικού σχολείου (Εκπαι
δευτικός δημοτικισμός, Τριανταφυλ- 
λίδης, Δελμούζος, Γληνός). Αν σκε
φθεί κανείς ότι δεν υπάρχει γλωσσο
λόγος, φιλόλογος, λογοτέχνης ή λό
γιος τον 20ό αιώνα, που να μην έγρα
ψε ή μίλησε έστω μία φορά για το 
γλωσσικό (δεν είμαστε άλλωστε λίγοι 
όσοι ακόμη γράφουμε ή μιλούμε σε

Το γλωσσικό ζήτημα ήταν ένα από 
τα μεγάλα θέματα που έβαλαν την 
σφραγίδα τους στη πνευματική ζωή 
του τόπου τον 20ό αιώνα. 
Πρωταγωνιστές υπήρξαν 
γλωσσολόγοι όπως ο Γεώργιος 
Χατζιδάκης, ο Γιάννης Ψυχάρης, 
ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης 
και ο πολύς Γεώργιος Μιστριώτης 
( από πάνω προς τα κάτω), 
επιστήμονες όπως ο Ιωάννης 
Κακριδής, ο Αλέξανδρος Αελμούζος 
και ο Δημήτρης Γλυνός (πίσω 
σελίδα).

άλλους, βεβαίως τόνους, για άλλα θέ
ματα και με άλλο πνεύμα πάλι για τη 
γλώσσα!). Αν εξετάσει κανείς την τε
ράστια βιβλιογραφία που έχει αναπτυ
χθεί τον 20ό αιώνα για το θέμα της 
γλώσσας (αρκεί να δει μόνο τι έχει δη- 
μοσιευθεί στον Τύπο, ημερήσιο και 
περιοδικό). Αν αναζητήσει τους Συλ
λόγους, τους Ομίλους και τα κινήματα 
που έχουν γίνει με θέμα τη στήριξη ή 
υπεράσπιση ή προστασία ή διαφύλα
ξη κ.λ.π. της γλώσσας. Αν σκεφθεί ό
τι καθαρεύουσα και δημοτική στην 
Εκπαίδευση ήταν (μέχρι το 1976) ζή
τημα πολιτικό (“προοδευτικές” κυ
βερνήσεις υποστήριζαν τη δημοτική 
και “συντηρητικές” την καθαρεύου
σα, με “σφήνα” τον Μεταξά που, μο
λονότι δικτάτορας, συγκρότησε Επι
τροπή -από επιστήμονες που δεν α- 
σπάζονταν τις απόψεις του- η οποία 
συνέταξε την πρώτη γραμματική της 
δημοτικής γλώσσας). Αν, αν, αν..., τό
τε συνειδητοποιεί κανείς ότι στην ι
στορία των πνευματικών και κοινωνι
κών πραγμάτων της χώρας ο 20ός 
αιώνας θα χαρακτηρίζεται από τον ι
στορικό του μέλλοντος ως ο αιώνας 
που λύθηκε το γλωσσικό ζήτημα και 
επισημοποιήθηκε στην Ελλάδα η νεο- 
ελληνική/δημοτική γλώσσα, ή, αλ
λιώς, ως ο αιώνας κατά τον οποίο εξέ- 
λιπε οριστικά η γλωσσική διάσχιση 
της Ελληνικής, που ξεκίνησε ήδη 
στον αρχαίο κόσμο με το κίνημα των 
Αττικιστών (1ος αι. π.Χ.).

Φυσικά, όπως αναμενόταν, η επιση- 
μοποίηση της δημοτικής και η ανάδει
ξή της από γλώσσα της τέχνης του λό
γου, της διαμαρτυρίας και της αμφι
σβήτησης σε γλώσσα της εξουσίας 
(διοίκησης, Εκπαίδευσης, επιστήμης, 
Τύπου κ.λ.π.), χωρίς να έχει προηγη- 
θεί η απαιτούμενη προεργασία (συγ
γραφή σύγχρονων έργων γραμματι
κής και σύνταξης, λεξικών, κατάλλη
λων διδακτικών βιβλίων κ.λ.π.), ήταν 
επόμενο να προκαλέσει τη δεκαετία 
1976 - 1986, τεράστιες δυσκολίες 
στην ευρύτερη χρήση της δημοτικής 
γλώσσας. Τότε έγραψα ότι "λύσαμε το 
γλωσσικό ζήτημα και βρεθήκαμε μ ' έ
να μείζον γλωσσικό πρόβλημα", το 
πρόβλημα της ποιότητας της Νεοελ
ληνικής που γράφαμε και μιλούσαμε 
τότε. Επρόκειτο για μια κατάσταση η 
οποία ανησύχησε και προκάλεσε τις 
διαμαρτυρίες, πολλών, μαζί και γνω-
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στών δημοτικιστών, οι οποίοι -χωρίς 
να υποστηρίζουν, φυσικά, την καθα
ρεύουσα- κατήγγειλαν τον απαράδε
κτο (ως νοοτροπία και πρακτική) τρό
πο με τον οποίο χρησιμοποιούσαν 
(κακομεταχειρίζονταν, για την ακρί
βεια) τη δημοτική. Οι ανησυχίες, οι 
διαμαρτυρίες και η καλόπιστη κριτι
κή από τη μια, η στήριξη από την άλ
λη της δημοτικής στο Σχολείο με δι
δακτικά βιβλία, που παρά τις σοβαρές 
αδυναμίες τους βοήθησαν τους μαθη
τές (κι αυτό υπήρξε μια σημαντική 
προσφορά του Παιδαγωγικού Ινστι
τούτου), μαζί με τη βαθμιαία δη
μιουργία χρήσιμων υποστηρικτικών 
βιβλίων και, πάνω απ’ όλα, μαζί με 
την πείρα που σιγά - σιγά απέκτησαν 
οι χρήστες της γραπτής (δημοτικής) 
γλώσσας, όλα αυτά μαζί συνετέλεσαν 
στο να υποχωρήσει βαθμιαία η κακο
μεταχείριση της γλώσσας που παρα
τηρήθηκε στις αρχές της επισημοποί- 
ησής της (φωτεινές νησίδες υποδειγ
ματικής χρήσης δεν έλειψαν ακόμη 
και τότε, και βεβαίως δεν αναφερόμα
στε εδώ στη χρήση της δημοτικής που 
γινόταν πάντα από παλαιούς, ικανούς 
και έμπειρους δημοτικιστές, αλλά 
στον πολύ κόσμο, στον καθημερινό 
χρήστη της γλώσσας). Σήμερα, μετά 
από 20 και πλέον χρόνια, είναι α
ναμφισβήτητο ότι η χρήση της δη
μοτικής, τόσο στον γραπτό όσο και 
στον προφορικό λόγο, δεν έχει καμί
α σχέση με την τότε κατάσταση. 
Πολλοί Έλληνες σήμερα, και μάλιστα 
νεότερης ηλικίας άτομα, μιλούν και 
γράφουν πολύ καλά Ελληνικά. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι εξέλιπε γενικότερα 
το πρόβλημα της ποιότητας της 
γλώσσας, του επιπέδου της γλώσσας 
που παράγουμε διαβάζουμε και ακού- 
με γύρω μας, πρόβλημα που συναρ- 
τάται και με το γενικότερο επίπεδο 
της παιδείας στον τόπο μας. Ωστόσο, 
είναι ενθαρρυντικό ότι όλο και περισ
σότερο από περισσότερους ανθρώ
πους ακούμε και διαβάζουμε καλύτε
ρα Ελληνικά. Καλύτερα, ασυγκρίτως 
καλύτερα, από τη ΙΟετία του 70. Ότι 
έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύ- 
σουμε, είναι φανερό. Ποιος το αρνεί- 
ται; Και αυτή ακριβώς μπορεί να εί
ναι η πνευματική πρόκληση, μια από 
τις κύριες προκλήσεις, που θέτει στον 
Έλληνα ο 21ος αιώνας.

Η Ελληνική στον 21ο αιώνα

Π
ώς διαγράφεται, όμως, 
η μελλοντική εξέλιξη 
της Ελληνικής στον 
αιώνα που έρχεται; Εί
ναι αλήθεια ότι η Ελ

ληνική διατρέχει κινδύνους που μπο
ρεί να την οδηγήσουν σε μια κρεολή 
(μιγαδοποιημένη) μορφή γλώσσας ή 
ακόμη και σε εξαφάνιση; Ισχύουν τα 
περί αγλωσσίας των νέων και ο κυμαι
νόμενος -ανάλογα με τους “εκτιμητές” 
της γλώσσας- αριθμός των λέξεων που 
χρησιμοποιούν οι νέοι από 100 έως 
500 και, το πολύ, 1.000 λέξεις; Κινδυ
νεύει πράγματι να χαθεί η γλώσσα από 
τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογι
στών; Θα περιθωριοποιηθεί από τις ι
σχυρές γλώσσες της Κοινότητας; Θα 
εξαγγλισθεί η Ελληνική μέχρι πλήρους 
αλλοιώσεως; κ.λ.π. Απ’ όσα είπα πιο 
πάνω είναι φανερό ότι δεν συμμερίζο
μαι αυτή την κινδυνολογία. Τα πράγ
ματα, η βελτίωση στη χρήση της 
γλώσσας από τη δεκαετία του ‘70 στη 
δεκαετία του ‘90, επιτρέπουν μια βά
σιμη αισιοδοξία για ακόμη μεγαλύτε
ρη βελτίωση στη γλώσσα μας υπό ορι
σμένες προϋποθέσεις.

Κατ’ αρχάς καμία ζωντανή γλώσσα 
δεν χάνεται όσο υπάρχουν άνθρωποι 
που τη μιλούν. Μόνο καταστάσεις 
στον χώρο της φαντασίας οδηγούν σε 
τέτοιες "γλωσσικές εξαφανίσεις”. Ε
κείνο που πρέπει να μας ανησυχεί και 
να μας κρατάει συγχρόνως σε συνεχή 
εγρήγορση και μέριμνα για τη γλώσ
σα μας είναι η ποιότητα των Ελληνι
κών που χρησιμοποιούμε. Αν πιστέ
ψουμε, όπως επανειλημμένα έχω γρά
ψει, ότι η γλώσσα δεν είναι ένα απλό 
εργαλείο επικοινωνίας αλλά ανθρώ
πινη αξία που συνδέεται άμεσα με 
μια βαθύτερη έννοια εντιμότητας 
στην επικοινωνία, δηλ. με το πόσο ου
σιαστικά, πόσο ειλικρινά, πόσο απο
καλυπτικά θέλουμε να συναντήσουμε 
ο ένας τον άλλο όταν επικοινωνούμε, 
είτε ως δημιουργοί λόγου (ομιλητές) 
είτε ως αποδέκτες λόγου (ακροατές/α- 
ναγνώστες), τότε θα ενδιαφερθούμε 
περισσότερο ως άτομα και ως κοινω
νία να αποκτήσουμε στέρεη γλωσσική 
παιδεία και να αξιοποιήσουμε τις δυ
νατότητες επιλογών (στο λεξιλόγιο,

στη σύνταξη, στη δόμηση γενικά του 
λόγου) που μας προσφέρει η γλώσσα. 
Τότε, από γνώση και ευαισθησία 
γλωσσική, και την ξένη λέξη θα απο
φύγω εκεί που μπορώ να χρησιμοποι
ήσω μια ελληνική (αφού δεν θα βλέ
πω τη γλώσσα ως ευκαιρία επίδειξης) 
και τις πολλαπλές δυνατότητες του η
λεκτρονικού υπολογιστή θα αξιοποιή- 
σω (ποικίλα λεξικά, γλωσσικά βοηθή
ματα και οδηγίες για τη σύνταξη κει
μένου κ.λ.π.) και θα προσέξω να μιλή
σω και να γράψω καλύτερα τη γλώσ
σα μου. Γιατί άλλο άγνοια και άλλο 
βιασύνη και προχειρότητα. Ο νέος 
που κατηγορούμε για τις 500 λέξεις 
δεν είναι ο ίδιος αυτός που γράφει μια 
κανονική έκθεση στο σχολείο, που 
συναγωνίζεται χιλιάδες άλλων νέων 
στις εισαγωγικές εξετάσεις ή που εξε
τάζεται προφορικά σε διάφορα αντι
κείμενα, χρησιμοποιώντας πολύ πε
ρισσότερες, μερικές χιλιάδες εναλ- 
λασσομένων λέξεων;

Από αλλού θα έπρεπε, λοιπόν, να 
ξεκινήσουμε και άλλο να είναι το μέ
λη μά μας για τη γλώσσα στον 21ο 
αιώνα. Όσο καλύτερα γνωρίζει κανείς 
τη γλώσσα του τόσο λιγότερο κινδυ
νεύει από ξένες επιρροές, από αδυνα
μίες και από όποια έννοια γλωσσικής 
εξασθένησης ή ατονίας. Αυτό σημαί
νει πως πρέπει πρώτα-πρώτα να αρχί
σουμε από τα παιδιά που πρέπει να τα 
κάνουμε να αγαπήσουν τη γλώσσα. 
Να διαβάσουν κείμενα: εξωγλωσσικά 
βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά ποικι
λία κειμένων με προσεγμένο λόγο. Να 
διδάξουμε πιο σωστά και πιο αποτελε
σματικά, δηλ. επικοινωνιακά, τη 
γλώσσα στο σχολείο, τη γραπτή αλλά 
και την - πάντοτε παραμελημένη- 
προφορική. Να διδάξουμε παράλληλα 
και συμπληρωματικά τη διαχρονική 
διάσταση της Ελληνικής, τα “παλιότε- 
ρα Ελληνικά” μας, και να δώσουμε 
έμφαση κατά τη διδασκαλία στην ετυ
μολογική πλευρά του λεξιλογίου (βα
σικές ρίζες - σημασίες, οικογένειες 
λέξεων) και στην επαφή των παιδιών 
με κείμενα. Να αξιοποιήσουμε τις εκ
πληκτικές δυνατότητες που προσφέ
ρουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με 
τη σύνταξη έξυπνων, προσεγμένων, έ
γκυρων, ποιοτικών προγραμμάτων 
γλώσσας διευκολύνοντας την πρό-
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σβαση όλων σ’ αυτά. Η εξ αποστάσε- 
ως παιδείας για μεγάλους και μικρούς 
με προγράμματα γλώσσας, τα οποία 
μπορεί να χρησιμοποιήσει κανένας 
σπίτι του όποτε και όσο θέλει, προ
γράμματα ελκυστικά με αξιοποίηση 
της σύγχρονης τεχνολογίας των πολυ
μέσων (κειμένου, ήχου, εικόνας), εί
ναι ένα άλλο όπλο που μπορεί να α- 
ξιοποιηθεί, αφού ο 21 ος αιώνας είναι 
φανερό ότι θα είναι ο αιώνας της πλη
ροφορικής.

Η σύγχρονη Ελληνική αναπτύσ
σεται ραγδαία στις μέρες μας, και 
στα χρόνια που θα ακολουθήσουν α
κόμη περισσότερο. “Τρέχει” ιλιγγιω- 
δώς - ανυποστήρικτη κατά κανόνα - 
και αγωνιά να δηλώσει τις εκατοντά
δες όρων και λέξεων που επιβάλλουν 
η σύγχρονη τεχνολογία, οι ασύλλη
πτοι ρυθμοί εξέλιξης των επιστημών 
και οι πολλαπλές επινοήσεις που 
μπαίνουν καθημερινά στη ζωή μας. Η 
“κοινοτική Ελληνική”, οι χιλιάδες 
μεταφρασμένων κοινοτικών κειμέ
νων και οι ποταμοί πληροφοριών 
που μεταφέρονται μέσα από αυτά 
διαμορφώσουν κι αυτά νέα κατά
σταση στη γλώσσα μας. Αφού η Ελ
λάδα δεν είναι παραγωγός τεχνολογί
ας και αφού δεν βρίσκεται στην πρω
τοπορία των επιστημών, είναι υπο
χρεωμένη να παρακολουθεί εκ των υ
στέρων και να προσπαθεί να δηλώσει 
ελληνικά όρους και λέξεις που πρωτο- 
εμφανίζονται σε ξένες γλώσσες, ιδίως 
στην Αγγλική. Πόσο σωστά, αποτελε
σματικά και μακροπρόθεσμα έχουμε 
οργανώσει την κάλυψη των νέων αυ
τών γλωσσικών αναγκών, που τον 
21ο αιώνα θα πολλαπλασιάζονται όλο 
και περισσότερο; Υπάρχει οργανωμέ
νος φορέας (κουραστήκαμε να το φω
νάζουμε) που να αντιμετωπίζει συνο
λικά, υπεύθυνα και συστηματικά τις 
ανάγκες απόδοσης των ξένων όρων 
και λέξεων; Όχι. Όλα γίνονται -εκτός 
ελάχιστων χώρων- αποσπασματικά 
και εκ των ενόντων. Κι όμως δεν υ
πάρχει πιο άμεση ανάγκη -και καλύ
τερη άμυνα της γλώσσας μας στους 
ξενισμούς- από τη θέσπιση ενός τέ
τοιου φορέα.

Η ευχάριστη -εξαιρετικά παρήγο- 
ρη- πλευρά είναι ότι τα τελευταία 
χρόνια άρχισαν να βλέπουν το φως α

ξιόλογα έργα για τη γλώσσα μας: Λε
ξικά, Γραμματικές, Βοηθήματα. Η 
γλωσσική επιστήμη στην Ελλάδα, 
έχει σημειώσει θεαματική πρόοδο 
και υπόσχεται πολλά στον χώρο της 
επιστημονικής σπουδής της ελληνι
κής γλώσσας, έστω κι αν λείπουν α
κόμη οι απαραίτητες για τη σύγχρονη 
επιστημονική σπουδή της γλώσσας 
“ηλεκτρονικές τράπεζας γλωσσικών 
δεδομένων” (γλωσσικά corpora). Ευ
τυχώς, είναι πολλοί αυτοί που έχουν 
γνώση των προβλημάτων και των α
ναγκών της γλώσσας μας και που πιέ
ζουν για να λυθούν. Και οι λύσεις θα 
έλθουν, έστω κι αν αργήσουν. Ήδη έ
χουν γίνει πολλά. Πολλά που επιτρέ
πουν αισιοδοξία για το επίπεδο της ε

πιστημονικής μελέτης, της διδασκαλί
ας και της ανάπτυξης της ελληνικής 
γλώσσας στον επί θύραις 21ο αιώνα.

Και τι θα γίνει με το μονοτονικό; Α
κούω να ξεφυτρώνει η ερώτηση -γνή
σια και “εκ βαθέων” για αυτόν που τη 
θέτει. Με όσα είπα -είναι η απάντη
ση- προσπάθησα να δείξω ότι άλλα 
είναι τα μείζονα και πραγματικά προ
βλήματα της γλώσσας μας, αν μιλάμε 
για την εξασφάλιση μιας ποιοτικής 
ελληνικής γλώσσας και για όρους επι
βίωσης και ανάπτυξης της Ελληνικής 
στο 21ο αιώνα. Το πολυτονικό -θα 
στενοχωρήσω πολλούς- δεν γυρίζει 
πίσω. Όσο σκληρή είναι αυτή η διαπί
στωση, άλλο τόσο αναγκαίος, αυτο
νόητος και προϊόν ελευθερίας απα
ραίτητης σε λεπτά πνευματικά θέματα 
είναι ο σεβασμός του δικαιώματος 
αρκετών Ελλήνων να χρησιμοποιούν 
στη γραπτή τους έκφραση το πολυτο
νικό. Αξίζει και πρέπει να σεβαστεί 
κανείς αυτή την επιλογή, που έχει ι
διαίτερη συχνότητα στην ευαισθησία 
και την “αισθητική της γραφής” που 
νιώθουν αρκετοί άνθρωποι, περισσό
τερο λογοτέχνες και λόγιοι, δεμένοι 
με την αισθητική των τόνων. Η ενη
μέρωση και διδασκαλία στο σχολείο 
της χρήσης των τόνων σε λόγια και 
αρχαία κείμενα είναι απαραίτητη. Η 
καθολική επιστροφή στο πολυτονικό 
είναι εξωπραγματική, όσο κι αν απαι
τείται βελτίωση του εν χρήσει μονο
τονικού συστήματος.

Ο Σεφέρης γράφει κάπου ότι η 
ελληνική γλώσσα “για καλό ή για 
κακό είναι από τις πιο συντηρητι
κές γλώσσες του κόσμου Ενώ βυ
θίζεται στα βάθη 40 αιώνων, προ
σθέτουμε εμείς, η σύγχρονη Ελλη
νική έχει μια ευρύτερα αναγνωρι
σμένη συνέχεια και συνοχή μια 
στενή λεξιλογική και δομική σχέ
ση με τις παλιότερες ιστορικές 
μορφές της, ακόμη και με την αρ
χαία Ελληνική. Αυτό σημαίνει -ε
πιβεβαιώνεται ιστορικά- ότι η Ελ
ληνική 40 αιώνες τώρα χωρίς δια
κοπή και επιβιώνει και εξελίσσεται 
δυναμικά και λειτουργεί αυτόνομα 
όπως κάθε άλλη ζωντανή γλώσσα. 
Το γεγονός αυτό είναι και η πιο α
ντικειμενική απάντηση στο ερώτη
μα ποια θα είναι η πορεία της Ελ
ληνικής στον 21 ο αιώνα. □
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λληνικότατη λέξη...
Πολλοί, από κατανοητή άγνοια, νομίζουν ότι η διεθνής 
ή “παγκοσμιοποιημένη” λέξη Bank είναι λατινική ή έχει 
αγγλική προέλευση... Να, ποια είναι η γλωσσολογική 
ιστορική πηγή και η ετυμολογία της λέξης αυτής 
η οποία έχει ευρύτατη διάδοση σ’ όλο τον κόσμο, όπως 
φαίνεται και από τις γνωστές επωνυμίες των τραπεζών μας 
στην Ελλάδα: “Alpha Bank”, “Bank of Pireus”, “Eurobank”, 
“National Bank” κ.λ.π.

Η αφετηρία μας:
Q Ελληνα aoY0v9o(i)noc 
και οι πρώτες λέΕεις του...

Το ποώτο PC
Η σχετική πηγή, με βάση διεθνείς 

αυθεντικές αναφορές αλλά και την 
παιδεία των αρχαιομαθών δασκάλων 
μου, είναι η εξής:

Το θέατρο (δημιουργία και λέξη 
100% ελληνική, που χρησιμοποιεί ό
λος ο κόσμος) ήταν βασικός (και περί
που “μονοπωλιακός”) θεσμός ψυχα
γωγίας των αρχαίων Ελλήνων.

Κάθε κατασκεύασμα από ξύλο στα
θερό και στέρεο, “πηγμένο” στο έδα
φος ως σκηνή, πάλκο ή πάγκος είσπρα
ξης των εισιτηρίων ονομάζονταν στην 
αρχαία ελληνική γλώσσα “πήγμα  ” από 
το αρχαίο ελληνικό ρήμα: πήγνυμι, που 
σημαίνει εμπήγω, κτίζω, στήνω στερε
ώνω ή κατασκευάζω: τραπέζι, πάγκο. 
Το “πήγμα’-πάγκος χρησιμοποιούσαν 
οι αρχαίοι Έλληνες όχι μόνον στο θέα
τρο αλλά και στην πανταχού παρούσα 
τότε ιερή αγορά, που από τους “φό
ρους” ντ\ς έγινε το Ρωμαϊκό “φόρουμ”. 
(Βλ. το σημείωμά μου στον Οικονομι
κό Ταχυδρόμο, 7 Μαΐου 1998, σσ. 82- 
83, και το άρθρο μου στο περιοδικό 
Δαυλός, Ιούνιος 2000, τεύχ. 222).

Η αφετηρία, λοιπόν, είναι από τις 
ελληνικές λέξεις (στην αρχική πελα
σγική, δηλαδή πρωτο-ελληνική και 
αργότερα τη δωρική προέλευση της 
λέξης): "πήγνυμι” και “πήγμα”, όπως 
εξηγείται παρακάτω.

Φυσικά, πρωταγωνιστές είναι και ε-

T0U

κ. Σταύρου 0Ε0ΦΑΝΙΔΗ
Καθηγητή του Παντείου 
Πανεπιστημίου

δώ οι Πρωτο-Έλληνες και όχι οι “Ιν- 
δο+Ευρωπαίος” ως φυσικό ον, αλλά 
ως τεχνητή κατασκευή. (Όσοι ανακά
λυψαν τον “Ινδό+Ευρωπαίο” πρέπει 
να μας πουν που και πότε γεννήθηκε! 
Πριν από τον Έλληνα Αρχάνθρωπος;) 
Ο Έλληνας - Αρχάνθρωπος έδωσε και 
το πρώτο PC (= personal computer) 
που ήταν το δέκα δάκτυλα των χεριών 
του (δείκτης - digit = ψηφιακός)... 
Πράγματι, ο πρώτος “προσωπικός υ
πολογιστής” του ανθρώπου ήταν τα 
10 δάκτυλα των χεριών του... Και η 
λέξη digit έχει ελληνική προέλευση 
μέσω της λατινικής προσαρμογής 
(δείκτης - digit)... Οι δύο λέξεις είναι, 
φυσικά, ομόηχες.

0ι Ετοούσκοι - Λατίνοι: 
παίρνουν οπό τους 
Ελληνεο τη οκυτάλη

Οι Ετρούσκοι και αργότερα οι Λα
τίνοι - Ρωμαίοι, όταν άκουσαν τις λέ
ξεις αυτές από τους Έλληνες της Ν. 
Ιταλίας, όπου ήταν η Μεγάλη Ελλά
δα, τις αντέγραψαν προσαρμόζοντάς 
τες στα δικά τους φωνητικά χαρακτη
ριστικά. Το πήγνυμι έγινε: pepig-i, 
και το πήγμα έγινε: pango (banco= 
τραπέζι ή τράπεζα), δηλαδή ξύλινος 
πάγκος πάνω στον οποίον κάνουμε τα 
πάντα, άρα και χρηματικές δοσολη7 
ψίες. Να η ιστορική προέλευση του 
bank ή banka ως χωρο-τόπος, που έ
γινε αργότερα, φυσικά και θεσμός 
συναλλαγών.

Από τον panco (πάγκο) =  τραπέζι, 
που χρησιμοποιούσαν οι πρώτοι τρα
πεζίτες (“μπανγκέρηδες”), έγινε το 
B A N K , συνώνυμο ως “πάγκος”, με 
το τραπέζι=τράπεζα... Υπάρχει, επο
μένως, απόλυτη εννοιολογική “αιτιό
τητα”: πήγμα  = pangos = bank  =

τραπέζι και τράπεζα, μ ε αφετηρία το 
“πήγμα” - “πήγνυμι”.

Η εννοιολογική ταυτότητα pangos = 
τραπέζι έδωσε και τον ελληνικό σχετι
κό όρο τράπεζα, που χρησιμοποιεί και 
ο Όμηρος (Οδύσσεια ρ 333) με τη ση
μερινή έννοια.

Με λύπη μου διαπιστώνω ότι το α
ξιόλογο Λεξικό Γ. Μπαμπινιώτη στα 
σχετικά του λήμματα πάγκος (σελ. 
1308) και μπάνκα (σελ. 1143) πάσχει 
από σοβαρότατη παράλειψη, διότι πα
ρουσιάζει την ετυμολογία από το “ιτα
λικό” (όπως γράφει το Λεξικό) 
“banco”, χωρίς να αναφέρει την αρχαί
α ελληνική προέλευση από το: πήγμα 
και το πήγνυμι.

Διαβάστε όμως με προσοχή τα λήμ
ματα πήγμα και πήγνυμι στο έγκυρο 
λεξικό Η. Liddell-R. Scott, τόσο στην 
πρωτότυπη έκδοση όσο και στην ελλη
νική απόδοση Α. Κωνσταντινίδη.

Λέξεις .ym:
“Πανκοσυιοπολίτεζ”...

Η λέξη “bank” είναι αρχικά δάνειο 
των Λατίνων από τα Ελληνικά και κα
τόπιν αντι-δάνειο των σημερινών Ελ
λήνων από τους Λατίνους. (Βλ. και το 
ποίημα “Ποσειδωνιάται ” του Κ. Καβά- 
φη, που θα πρέπει να γνωρίζουν και να 
αναλύσουν όλοι οι Γλωσσολόγοι μας, 
προτού γράψουν τα λεξικά τους.) Οι 
σημερινοί “παγκόσμιοι πολίτες” πρέ
πει να είναι ευγνώμονες στους αρχαί
ους Έλληνες και τους Πελασγούς προ
γόνους τους (και τους ομιλούντες την 
Σανσκριτική) για τη λέξη “πήγμα”, που 
είναι ρίζα της λέξης “bank”, όχι, βέ
βαια, στους Λατίνους ή τους Ιταλούς...

Επομένως, η παγκόσμια λέξη 
“bank” είναι αυταπόδεικτα ελληνικό
τατη με πελασγική ρίζα και όχι “ινδο- 
ευρωπάϊκή”.

Εξετάστε όμως και την προέλευση 
της λέξης “μπράβο” (bravo) που, δυ
στυχώς, όλοι οι λεξικογράφοι μας ανε
ξαιρέτως θεωρούν ως ιταλική, ενώ και 
αυτή είναι ελληνικότατη από το ελλη
νικό: “βραβείο”= μπράβο, καθόσον 
το β - μπ (βλ. τη μελέτη του Σ. Θεοφα- 
νίδη, “Μία διαχρωνική εκτίμηση...", 
Παράρτημα 4, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Τετράδια Εργασίας αριθμ. 29, Αθήνα 
999, σσ. 45-55).

Να, λοιπόν, ο ιστορικός - ετυμολογι
κός “κύκλος” της λέξης Bank:

Πελασγοί ή Πρωτο-Έλληνες (πήνυ-
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μι και πήγμα) - Ετρούσκοι- Ρωμαίοι 
(pepigi - pango - banko) - όλος ο κό
σμος σήμερα: bank.

Ελπίζω κοκ οι σημερινοί Έλληνες να 
συγκρατήσουν τη διαδρομή.

Οι Έλληνες και η 
Κοσιιόπολκ” Touc.

Οι Νεο-ΒάοΒαοοι κοι 
το Πανκόσυιο Χωοιο” t o u c

Λίγοι γνωρίζουν ότι το λεγόμενο 
“Λατινικό” αλφάβητο, που χρησιμο
ποιούν Ευρωπαίοι, Αμερικάνοι και 
Αυστραλοί, είναι Ελληνικό-Χαλκιδι- 
κό, όπως δείχνουν καθαρά μελέτες ξέ
νων ειδικών (R. Carpenter, D. Diringer 
κ.ά.) και η μελέτη μου (στις εκδόσεις 
του Παντείου Πανεπιστημίου). Όχι 
μόνον το bank έχει ελληνική ρίζα αλλά 
και τα: DataHrord), digit (=δείκτης, ως 
το πρώτο ψηφίο), memory (=μνημιονι- 
κή), Sir (=Κύρ-ιος)...

Ακόμα η έκφραση: παγκόσμιο χω
ριό” έχει νεο-βαρβαρική προέλευση... 
Οι αρχαίοι Έλληνες πρακτικά καθιέ
ρωσαν το “Κοσμόπολις” (cosmopolis 
στα Χαλκιδικά). Όχι, λοιπόν, “παγκό
σμιο χωριό” αλλά “κοσμόπολις"... Εί
ναι ευγενέστερο! Είματε όλοι “πολί
τες”. Όχι “χωριάτες” και “συγχωρια
νοί”. Αλλη μια επιβεβαίωση της πα
ράλληλης λεξιγενετικής του όρου μας, 
που δείχνει τη γλωσσική διεργασία και 
την πορεία του όρου. Η λέξη bank πη
γαίνει πρώτα στη Δυτική Ευρώπη και 
μετά στην Αμερική. Επίσης, η ελληνι
κή λέξη “πίττα” ή “πίτα”, που έγινε η 
“ιταλική” pitta (και η γνωστή σε όλους 
pizza της γειτονιάς μας), εκκινούν από 
την αρχαία ελληνική “πηκτή”, στα 
Λατινικά picta (βλ. Φ. Κουκούλες, 
στην Αθηνά, 56). Από εδώ ξεκινάει 
και το αγγλικό “αλευροποίητο” γλυκό: 
pie, όσοι κάναμε Στατιστική στα αγ
γλικά πανεπιστήμια, χορταίναμε με το

γνωστό: pie- 
diagram - και 
αυτό 100% 
ελληνικό. Το 
“ π ή γ μ α -  
bank” μετα
φέρει, λοι
πόν, στην ο
μηρική “πίτ
τα” και την 
“ ι τ α λ ι κ ή ” 
pizza, που ξε

κινούν από την “πηκτή”. Επίσης, το 
αρχαίο ελληνικό “μακάρ-ιος” δη
μιούργησε το πρόσφορο από αλεύρι 
στον τάφο των αρχαίων νεκρών μας, 
δηλαδή τη “μακαρία”, που έδωσε το ι
ταλικό “μακαρόνι”... “Καλή όρεξη”, 
γιατί και αυτό έχει ελληνική ρίζα...

Τα Ελληνικά 
είναι πάντα in (=εν)

Γνωρίζετε, βέβαια, ότι τα “αγγλικά” 
phone και fame  είναι από τα αντίστοι
χα ελληνικά φωνή και φημί (ομιλώ)... 
Ελπίζω να βρεθεί κάποιος γενναιόδω
ρος χορηγός για να ξαναστήσουμε 
στην Αρχαία Αγορά το άγαλμα της 
Φήμης, της θεάς της Διαφήμισης, την 
οποίαν όλοι όσοι εργάζονται στα Μέ
σα Δημόσιας Ενημέρωσης λατρεύουν 
και προσκυνούν...

Τα Ελληνικά ήταν και είναι πάντα
in γιατί και η λέξη αυτή είναι ελληνι
κή (=εν), δηλαδή “εντός”, για όσους 
χρειάζονται εξηγήσεις στα σημερινά 
Ελληνικά.

Τελικά, τα Ελληνικά είναι η γλώσσα 
της σημερινής παγκοσμιοποίησης με 
βάση το ελληνικότατο Χαλκιδικό αλ
φάβητο των Ευρωπαίων, Αμερικανών, 
Αυστραλών, που αστόχαστα αποκα- 
λείται “Λατινικό”.

Ο Έλληνας, ευφυής και κινητικός, 
πριν από την εποχή του Ομήρου, ξεχύ
θηκε στην κυρίως Ελλάδα, τη Μ. Ασί
α, τη Ν. Ιταλία, και αργότερα σ’ ολό
κληρη τη Μεσόγειο. Είναι ο πρώτος 
διδάξας και την παγκοσμιοποίηση με 
πέντε πρωταρχικά πανίσχυρα στοιχεί
α: την ελληνική γλώσσα, το πρώτο 
διεθνές νόμισμα, τη δραχμή, τη ναυ
τιλία και το εμπόριο, τη διαλεκτική 
φιλοσοφία της επικοινωνίας και κυ
ρίως την οικουμενική ιδεολογία.

Η ελληνική προέλευση της λέξης bank 
επιβεβαιώνει την συμβολή μας και στην 
ΠΡΩΤΗ παγκοσμιοποίηση. □

B A N K
A Greek Word, 

Afterall!
S. Theophanidis

The proto-Hellene seems to 
appear in the Palaeiolithic, 
around 750.000 BC (Petralona, 

Chalkidiki Peninsula). He obtains its 
original name Pelasgos and later pro
duces and offers to our planet per- 
hars its most creative human race, 
the Hellenes; since they have such a 
primeval provenance, the technical, 
conventional term “Indo-European” 
(6,000BC) does not concern them, 
besides that it is equally oxymoron 
as the “bull-cow” adjective.

The Greek primeval man also 
contributed the first PC, that is his 
ten figures therefore, the word 
“digit” originates from the Gteek 
word δείκτης (deiktis = index fin
ger), “data”from δοτά (dota=given) 
and the computer “memory” from 
μνημονικός (mnemonikos = 
mnemonic).

The Greeks are the inventors and 
founders of globalization, which 
founders, which was achieved in 
their time through the Greek lan
guage, the first international lan
guage, the drachma, the first global 
coin, the Philosophy, the first inter
national culture. The globalized 
word “bank” originates ftom the 
wooden, solid and stable, embedded 
in the ground, structure (πήγμα> 
πάγμα> πάγκος> pang> bank) or 
bank of the ancient Greeks on which 
money transactions were made.

The Pelasgion or Gteek πήγμα or 
πάγμα, that originates from the 
Greek word πήγνυμι (=to fastem by 
thrusting in to build, to mount or 
make a table or bank), was origi
nally borrowed by the Etruscans 
and Romans (“pango”), then by the 
English, and was later adopted by 
the entire world (“bank”). The 
Greek language has been and still is 
an “in” (from the Greek word εν) 
language. □
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Η Ευρώπη», της γλωσσικής
ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΕΣ

πολογίζεται ότι μέχρι το τέ
λος του 21ου αιώνα το 95% 
από τις 6000 διαφορετικές 
γλώσσες που μιλιούνται στον 
πλανήτη σήμερα, θάχουν χα

θεί, μαζί μ’ αυτές και μια τεράστια και 
πολύτιμη γνώση για τη φύση, τον πο
λιτισμό και την παράδοση.

Τα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται 
σε έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών στην οποία υπογραμμίζεται ότι 
οι παραδοσιακές αυτές γνώσεις περιέ
χουν μυστικά για το πώς μπορεί να 
“χειριστεί” κανείς τη φύση με περιβαλ
λοντικά αποδεκτές μεθόδους που περ
νούν δια της γλώσσας, από γενιά σε γε
νιά. Η έκθεση ταυτίζει την εξέλιξη αυ
τή με την απώλεια ενός μοναδικού βι
βλίου πληροφοριών και προειδοποιεί 
για την αντίστοιχη απώλεια φυσικών 
φαρμάκων, φθάνοντας στο σημείο να 
προβλέψει και ενδεχόμενη αποτυχία 
στην παραγωγή σιτηρών. ‘‘Τα μυστικά 
της φύσης είναι κλειδωμένα στα στιχά- 
κια τραγουδιών, στα χειροτεχνήματα 
και στην τέχνη των ιθαγενών και με την 
παγκοσμιοποίηση όλα αυτά μπορούν να 
χαθούν ” καταλήγει η έκθεση.

Τι γίνεται όμως και με τις δεκάδες 
γλώσσες που μιλιούνται στην Ευρωπα
ϊκή Ένωση; Είναι γνωστές οι αντιθέ
σεις των ισχυρότερων ευρωπαϊκών 
κρατών για την επικράτηση της μιας ή 
της άλλης από τις “μεγάλες γλώσσες”. 
Η τάση να χρησιμοποιούνται μόνο τα 
αγγλικά και τα γαλλικά αν όχι αποκλει
στικά τα αγγλικά σε βάρος των εννιά ε
πίσημων γλωσσών της Ε. Ε προκαλεί 
σοβαρές τριβές μεταξύ των “15”. Οι 
Γερμανοί και οι Ισπανοί αρνούνται να 
υποταχθούν στη δικτατορία της δι
γλωσσίας. Το ίδιο συμβαίνει με τους Ι
ταλούς και Ολλανδούς. Η Γαλλία ανη
συχώντας για την ηγεμονία της αγγλι
κής γλώσσας, προτείνει στις καθημερι
νές εργασίες τη χρήση της γερμανικής.

Εκτός από τις επίσημες γλώσσες ερ
γασίας, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, 
γερμανικά, ιταλικά, ελληνικά, δανικά, 
σουηδικά, ολλανδικά φιλανδικά και 
πορτογαλικά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
των 377 εκατομμυρίων κατοίκων, συ-

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, 
σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει 
ανακηρύξει τη φετινή χρονιά 
σε “Έτος για τις ευρωπαϊκές 
γλώσσες”, γεγονός που γιορ
τάζεται με πλήθος 
εκδηλώσεων σ’ ολόκληρη 
τη γηραιό ήπειρο.
Σε μια πρώτη συνάντηση που 
έλαβε χώρα στο Ρόβινγ της 
Κροατίας, και με αντιπροσώ
πους από όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες κατέληξαν 
στο συμπέρασμα, πως: 
“Πρέπει να υπάρξει κοινή

δράση όλων των χωρών

για την προστασία,

τη διατήρηση και

την διάδοση της

πλούσιας κληρονομιάς

που υπάρχει στην Ευρώπη”.

Τονίστηκε επίσης ότι, πρέπει 
να καταβληθούν προσπάθειες 
ώστε να αφυπνιστεί 
η συνείδηση του πολίτη για 
την ποικιλομορφία των 
ευρωπαϊκών γλωσσών, 
εφόσον ο Ευρωπαίος 
σήμερα, ούτως ή άλλως ζει 
μέσα σ’ ένα πολύγλωσσο 
περιβάλλον.

ναντώνται περισσότερες από 40 αυτό- 
χθονες γλώσσες σε καθημερινή χρήση. 
Μόνο στη Ρωσία ο αριθμός των περι
φερειακών γλωσσών υπερβαίνει τις 
120, ενώ στην Ε.Ε παραδείγματα τέ
τοιων γλωσσών είναι τα ουαλικά, τα 
καταλανικά, τα φλαμανδικά, τα κέλτι
κα καθώς και οι γλώσσες των Λαπώ- 
νων της Σκανδιναβίας. Επίσης στις ευ
ρωπαϊκές μητροπόλεις σήμερα λόγω 
μεγάλης συρροής μεταναστών και 
προσφύγων εκατοντάδες γλώσσες μι
λιούνται ως μητρικές, ακόμη και από 
παιδιά σχολικής ηλικίας παράλληλα με 
την βασική “κρατική” γλώσσα του 
σχολείου. Στο Λονδίνο υπολογίζεται 
ότι περίπου 300 γλώσσες μιλιούνται 
ως μητρικές.

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι, κάθε 
γλώσσα είναι προϊόν της ιδιαίτερης ι
στορίας της, ότι η κάθε μια έχει τη δι
κή της ομορφιά και το δικό της ξεχω
ριστό τρόπο να αντιλαμβάνεται τον 
κόσμο. Όλες αυτές οι γλώσσες όμως 
αντιμετωπίζουν ήδη τον κίνδυνο της ε
ξαφάνισης. Οι ειδικοί επισημαίνουν ό
τι μια γλώσσα κινδυνεύει να εξαφανι
στεί μέσα σε δύο μόνο γενιές, αν δεν 
υπάρχει γλωσσική επαφή μεταξύ γο
νιών και παιδιών ή όταν τα παιδιά στα
ματούν να μεγαλώνουν με αυτήν ως 
μητρική τους γλώσσα.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει 
προχωρήσει τελευταία στην ίδρυση ει
δικών σωμάτων, που ασχολούνται με 
την προστασία των μικρών γλωσσών. 
Έχει συντάξει τη Συνθήκη για την 
προστασία Εθνικών Μειονοτήτων που 
ήδη ισχύει σε περισσότερες από 30 ευ
ρωπαϊκές χώρες. Η Συνθήκη είναι βα
σισμένη στην παλαιότερη Παγκόσμια 
Διακήρυξη για τα Γλωσσικά Δικαιώ
ματα του Ανθρώπου, του ΟΗΕ.

Στην Διακήρυξη αναφέρεται μεταξύ 
άλλων ότι: “Κάθε άνθρωπος έχει το δι
καίωμα να θεωρείται μέλος μιας γλωσ
σικής κοινότητας και να χρησιμοποιεί τη 
γλώσσα του, τόσο στην ιδιωτική όσο και 
στη δημόσια ζωή. Κάθε άνθρωπος έχει 
το δικαίωμα να συναναστρέφεται και να 
επικοινωνεί με άλλα μέλη της γλωσσικής 
του κοινότητας, διατηρώντας και εξελίσ-
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σοντας τον πολιτισμό 
Όσον αφορά το \^ν πρόσφυγες και 

τους μετανάστες, «^Διακήρυξη υπο
γραμμίζει ότι αυτβί πρέπει να προσαρ
μόζονται, αλλά 
φομοιώνονται 
των χωρών ποι 
Διακήρυξη γίνι 
διατήρηση της 
στικής κληρονι 
πιση ραίνοντας 
κοινότητες έχουν 
ρούν την υλική π, 
τους κληρονομιάς, 
ται μέσα από συλλογ) 
από έργα Τέχνης και

υποχρεωτικά να α
τούς πολιτισμούς 

υς φιλοξενούν. Στη 
|ι επίσης λόγος για τη 

ισσικής και πολιτι- 
του κάθε λαού ε- 

“όλες οι γλωσσικές 
δικαίωμα να διατη- 

της πολιτιστικής 
ς αυτή εκφράζε- 

ιράφων, μέσα 
ονικής ή ι

στορικά μνημεία και επιγβΛφες που α
κόμη σώζονται στη γλώσσα

Μετά από έρευνες του Συ μ]1 
της Ευρώπης, έχει προκόψει ότι o ' 
σός πληθυσμός σήμερα του πλανήτη 
είναι ετερόγλώσσος, μιλάει δηλαδή μί
α γλώσσα αρκετά καλά ώστε να εξυ
πηρετείται. Ιδιαίτερα μεγάλα ποσοστά 
ετερογλωσσίας παρατηρούνται στους 
κατοίκους των Κάτω Χωρών και στις 
Σκανδιναβικές Χώρες, ενώ τις τελευ
ταίες θέσεις καταλαμβάνουν η Μεγά
λη Βρετανία και η Πορτογαλία. Συνο
λικά, το 90% των ετερόγλωσσων ατό
μων έχει την αγγλική ως δεύτερη 
γλώσσα.

Στην Ελλάδα, εκτός από την επίση
μη γλώσσα των νεοελληνικών, επίση
μοι φορείς της Ενωμένης Ευρώπης πε
ριλαμβάνουν στις “λιγότερο διαδεδο
μένες γλώσσες” της χώρας μας, τα 
τουρκικά και τα πομάκικα (ή βουλγα
ρικά) των μουσουλμάνων της Δυτικής 
Θράκης, τα σλαβομακεδονικά (ή σλα
βικά) της Μακεδονίας, τα αρωμουνικά 
(βλάχικα) της Θεσσαλίας, Μακεδονί
ας, και Ηπείρου και τέλος τα αρβανίτι- 
κα της νότιας Ελλάδας.

Η μεγαλύτερη όμως από τις περιφε
ρειακές γλώσσες φαίνεται να είναι τα 
ποντιακά που σύμφωνα με στατιστικά 
στοιχεία μιλιούνται από 300.000 άτο
μα εγκαταστημένα στη χώρα μας και 
από 150.000 ομογενείς στο εξωτερικό, 
κυρίως στη Δυτική Γεωργία. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι ως περιφερειακή γλώσ
σα θεωρείται και η "ελληνική γλώσσα 
νοημάτων" (GSS) που χρησιμοποιεί
ται από 50.000 κωφάλαλους στη χώρα 
μας, μεταξύ των οποίων οι 15.000 εί
ναι παιδιά.

Τα ελληνικά αν και είναι μια δύσκο

λη και λίγο ομιλούμενη γλώσσα, εν 
τούτοις στην Αυστραλία υπάρχουν 18 
πανεπιστημιακές σχολές και 149 δη-fc 
μόσια σχολεία που διδάσκουν τη νεο
ελληνική γλώσσα, στην Ινδία δύο πα
νεπιστημιακές σχολές, στην Ιταλία 15 
πανεπιστημιακές σχολές και τρία δη
μόσια σχολεία, στην Ισπανία 20 πανε
πιστημιακές σχολές και τρία δημόσια, 
αλλά και στην Συρία, τη Λιθουανία, 
την Ιαπωνία, τη Νότιο Αμερική, τη 
Βενεζουέλα, τη Σλοβενία, τη Ρωσία, 
το Ισραήλ...

Πέρα όμως από τις πολύτιμες πλη
ροφορίες που περικλείει η λαϊκή θυμο
σοφία, υπάρχει κι ένας μεγαλύτερος 
κίνδυνος, αυτός της απώλειας της ί
διας της γλώσσας ενός έθνους, 
μερικά χρόνια οι Γάλλοι εί; 

ύθεί επειδή απειλείτο η γλώσσα τους 
Franglais, από τις λέξεις Fran- 

cais Anglais (φραγκοαγγλικά), και μέ
χρι στιγμής, αποδεικνύονται οι πιο έν
θερμοι υποστηρικτές της γλώσσας 
τους. Ήδη στη Γαλλία έχουν ενεργο
ποιηθεί δεκάδες νόμοι ώστε να προ- 
στατευθεί η γαλλική γλώσσα. Είναι υ
ποχρεωτική η χρήση της γαλλικής στις 
διαφημίσεις και τα εγχειρίδια οδηγιών, 
ενώ το 40% των τραγουδιών που μετα
δίδονται από το ραδιόφωνο πρέπει να 
είναι γαλλικά. Αντίστοιχη τακτική ε
φαρμόζεται και στην τηλεόραση.

Ενδέχεται λοιπόν σε μερικά χρόνια 
να αρχίσουμε κι εδώ, να μιλάμε και να 
γράφουμε τα απεχθή Greeklish, από τις 
λέξεις Greek και English, που ήδη άρ
χισαν να χρησιμοποιούνται στο Διαδί
κτυο για την ευκολία των χρηστών. 
Την έντονη ανησυχία τους λοιπόν για 
τον προαναφερόμενο κίνδυνο, και την 
πρόθεσή τους να αντισταθούν στην τά
ση αντικατάστασης του ελληνικού αλ
φαβήτου από το λατινικό, εκφράζουν 
σαράντα ακαδημαϊκοί. Έδωσαν στη 
δημοσιότητα διακήρυξη στην οποία 
μεταξύ άλλων αναφέρουν: "Τον τελευ
ταίο καιρό έχει αρχίσει να εκδηλώνεται 
μια τάση να αντικατασταθεί το ελληνικό 
αλφάβητο από το λατινικό. Η τάση αυ
τή γίνεται φανερή κυρίως σε κείμενα 
παραγόμενα από ηλεκτρονικούς υπολο
γιστές -με χρήστες κρατικές υπηρεσίες 
και ΑΕΙ- σε κείμενα προβαλλόμενα από 
την τηλεόραση και από σχετικές προ
τροπές ξένων ραδιοφωνικών σταθ
μών". Σ’ άλλο σημείο τονίζουν: "Η 
Γλώσσα μας, η αρχαιότατη αλλά πάντα

|  ^  ^  .
8/  Έ τ η » .  3 θ Π  - Λ  -  -

7. α υτή  νλ ώ σ σ α
°υγχ,
νη και 
που εμ. 
αλλά

σα, αυτή γλώσσα 
ύτισε όχι μόνο τη λατινική, 
τις κυριότερες ευρωπαϊκές 

γλώσσΛπου έχει και οπτικά συνδεθεί 
άρρηκτα με το αλφάβητο μας, δεν είναι 
δυνατός να υποστεί μείωση με την κα
τάργησή του από εμάς τους ίδιους. Εί- 

'ανόητο να δεχθούμε ως Ελληνες 
αμφίεση της γραφής μας με την 

ιργηση πολλών γραμμάτων της που 
πέρασαν στο λατινικό αλφάβητο, 

'και με την αντικατάσταση τους από άλ
λα υποτίθεται ηχητικώς παραπλήσια 
γράμματα του. Όταν άλλοι λαοί, όπως 
π.χ οι Γάλλοι και οι Ισπανοί μάχονται 
έως σήμερα να διατηρήσουν μέχρι την 
τελευταία τους λεπτομέρεια τον τρόπο 
γραφής των κειμένων τους με το δικό 
τους αλφάβητο, εδώ, με τη δικαιολογία 
της δήθεν διευκόλυνσης μας στην πα
γκόσμια επικοινωνία, επιχειρείται η α- 
ντικατάσταση του ελληνικού αλφαβή
του των 2.500 και πλέον χρόνων με το 
λατινικό ”, Και η διακήρυξη καταλήγει: 
“ Θεωρούμε ανόσια αλλά και ανόητη 
κάθε προσπάθεια να αντικατασταθεί η 
ελληνική γραφή στο λίκνο της, εφ ’ ό
σον μάλιστα σε άλλες χώρες, ανάλογες 
απόπειρες μεταβολής του τρόπου γρα
φής - σε μερικές περιπτώσεις πολύ δυ- 
σχερέστερης της ελληνικής - προσέ- 
κρουσε στην καθολική και οργισμένη 
αντίδραση των λαών των χωρών αυ
τών. Όπως και επί Ενετών, όταν αυτοί 
στα μέρη που κυριαρχούσαν προσπά
θησαν ν ’ αντικαταστήσουν στα ελληνι
κά κείμενα τους ελληνικούς χαρακτή
ρες με λατινικούς, έτσι και τώρα θα α- 
ντισταθούμε, καλώντας όλους τους συ- 
νέλληνες ν ’ αντιδράσουν για την πρόρ- 
ριζα εξαφάνιση των ανίερων αυτών 
σχεδίων □

Επιμέλεια: 
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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Ο ι έφηβοι, ταπεινωμένοι ή ε
παναστάτη μένοι, ζουν ανά- 
μεσά μας και δεν υποπτευό
μαστε τη δυστυχία τους. Εν 
τούτοις, περνούν νύχτες λευ

κές, ζουν εφιάλτες. 'Εχασαν τόσο νω
ρίς τον παράδεισο της παιδικής ηλικί
ας. Κλείνονται στον εαυτό τους. Νοιώ
θουν εντροπή για τους γονείς τους που 
εν τούτοις δεν παύουν να τους αγα
πούν και να θέλουν να τους αισθάνο-

της_______________
Βασιλικής ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ______________
Καθηγήτριας Παιδαγωγικής

νται ενωμένους. Και αυτά τα συναι
σθήματα τα ταλαιπωρούν και τα επη
ρεάζουν και στην ώριμη ηλικία τους. 
Κάποτε, ως τα βαθιά γεράματα. Και γί
νονται αιτία να χαλάσει η ζωή τους.

Έχω από την πρώιμη επαγγελματική 
μου ζωή μερικές οδυνηρές αναμνήσεις 
που μου δημιουργούν ένα πόνο ισόβιο 
που δεν μπορώ να τον ξεχάσω ποτέ.

Το Μαράκι, 3,5 χρόνων, παιδί χωρι
σμένων γονέων, γονατισμένο στο τρα
πεζάκι του Νηπιαγωγείου, ζωγραφίζει 
με όλη της τη δύναμη. Στο ερώτημα: 
“τι ζωγραφίζεις;” απαντά: “Μα δεν 

βλέπεις; Γράμματα στο μπαμπά μου". 
Και προσθέτει με θέρμη: “Γράμματα 
στο μπαμπάκα μου

Η Ελένη που σπάραζε κυριολεκτικά 
δυο ολόκληρες βδομάδες και αρνιόταν 
να μπει στο σχολικό αυτοκίνητο, υπο
χώρησε τέλος και, κρατώντας σφιχτά 
το καλαθάκι της, μοναδική παρηγοριά 
της, έμεινε ολόκληρο μήνα στο διά
δρομο της Νηπιαγωγείου, αρνούμενη 
με πείσμα κάθε επαφή με μικρούς και 
μεγάλους. Κάποια στιγμή, βρήκε κα
ταφύγιο σε μια γωνιά του γραφείου 
της Διευθύντριας. Είχε συμφιλιωθεί με 
τη μοίρα της, αλλά έμενε μόνη, έρημη, 
αγέλαστη, αμίλητη, σε μια γωνιά. Ό
ταν ξαφνικά ήρθε ανέλπιστα το μεγά
λο δώρο. Βγήκε περίπατο με το μπα
μπά και τη μαμά για πρώτη φορά στη 
ζωή της, γιατί οι γονείς της είχαν χωρί
σει πριν το παιδί γεννηθεί. Ήρθε πια η 
ευτυχία στην παιδική καρδιά. Και την 
επομένη, ολόχαρη, πήδησε στην αγκα
λιά της Νηπιαγωγού, την φιλούσε και 
διαλαλούσε το μεγάλο νέο: "Πήγα πε
ρίπατο με το μπαμπά μου και τη μαμά 
μου". Κι εκείνη, αγκαλιάζοντάς την, 
της είπε: "Έλα τώρα να το πούμε και 
στ' άλλα παιδιά ". Έγινε έτσι η πρώτη 
είσοδός της στην αίθουσα του νηπια
γωγείου. Και ήταν 25 Νοεμβρίου:

Η Ειρήνη, σκυθρωπή, αμίλητη, πει
θήνια, συμμετείχε στη ζωή του Νηπια
γωγείου χωρίς αντιδράσεις. Μια μέρα 
όμως ξέσπασε. Την ώρα του παραμυ
θιού, όρμισε από τη θέση της στα γό
νατα της Νηπιαγωγού, την αγκάλιασε 
και της ψιθύρισε στο αυτί. “Πες της 
(εννοούσε τη μητέρα της) να μη με 
στέλνει περίπατο μ ’ εκείνον (εννοούσε 
τον μπαμπά της) γιατί όλο την βρίζει κι 
εγώ δεν το μπορώ ”.

Η Μαρία αμίλητη παγερή, πάντα ευ
γενική και συγκρατημένη, αρνείται να 
ζωγραφίσει όταν τους δόθηκε σαν θέμα 
ποιόν αγαπάς πιο πολύ. "Εγώ δεν αγα
πώ κανέναν. Ούτε εκείνον ούτε εκείνη 
Και στην επιμονή της Νηπιαγωγού “μα 
δεν μπορεί, κάποιον θα αγαπάς”, ζω
γράφισε ένα κοριτσάκι ντυμένο στα ο
λόμαυρα, ολομόναχο, λέγοντας: “η φί
λη μου ”. Η φίλη της ή ο εαυτός της;

Η Βασούλα, βουλώνει τ’ αυτιά της 
με μπαμπάκι και βάζει το κεφαλάκι 
της κάτω από το μαξιλάρι για να μην 
ακούει τις φωνές. Όταν παρ’ όλα αυ
τά, τις ακούει, γιατί είναι πολύ δυνα
τές και θυμωμένες, ορμά στο δωμάτιο 
των γονιών της και κλαίγοντας τους 
φωνάζει; “Πάψτε πια Και οι γονείς, 
μόνον τότε καταλαβαίνουν. Και απο-
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φασίζουν να σωπάσουν. (Μαρτυρία 
της μητέρας της).

Ο Γιαννάκης σκυθρωπός, αμίλητος, 
μπαίνει στην τάξη και αρχίζει αμέσως 
τη δουλειά του, αποφεύγοντας κάθε ε
παφή. Ένα πρωινό όμως ξεσπάει σε 
βρισιές, με λέξεις χυδαίες, με απρεπείς 
χειρονομίες εναντίον της Νηπιαγωγού, 
"πετροβολώντας" την με κομματάκια 
από το κουλούρι του. Κι έπειτα, σε μια 
γωνιά, καλμαρισμένος, κάθισε και έ- 
κλαψε. Έκλαψε πικρά. Ένα κλάμα 
που έδειχνε πόσο δυστυχισμένος ήταν. 
Και η μητέρα του μας είπε: "Επανέλα
βε τις σκηνές που ζει καθημερινά στο 
σπίτι μας με τον πατέρα του

Τα γαλλικά περιοδικά έχουν ένα ι
διαίτερο τρόπο να παρουσιάζουν μερι
κές σκηνές της ζωής. Έτσι, το εξώφυλ
λο ενός απ’ αυτά είχε μια κόκκινη καρ
διά χωρισμένη στα δύο μ’ ένα μαχαίρι. 
Τίτλος: "Η καρδιά του παιδιού των 
χωρισμένων γονέων". Και στο εξώ
φυλλο ενός άλλου περιοδικού, ήταν 
μια φωτογραφία: οι γονείς στα δύο ά
κρα και το παιδί στη μέση με μια ζυγα
ριά. Και από κάτω η λεζάντα: "Σας α
γαπώ ίσα και τους δυο ”,

Ίσως απορήσει κανείς, πως ένα παι
δί που δεν πρόλαβε ακόμη να αισθαν
θεί την παρουσία του πατέρα, υποφέ
ρει τόσο πολύ από την έλλειψή του. 
Στο καυτό αυτό ερώτημα, η Φραν-

σουάζ Ντολτό δίνει την απάντηση: 
“Εδώ και πενήντα χρόνια η ψυχανάλυ
ση δίνει πρωταρχική θέση όχι πια στη 
δυάδα "μητέρα - παιδί", αλλά στην 
τριάδα “πατέρας - μητέρα - παιδί". Και 
αυτή η τριάδα αρχίζει από τη σύλληψη 
του παιδιού. Κατά τη διάρκεια της εμ
βρυϊκής ζωής του διακρίνει καλύτερα 
τη φωνή του πατέρα του από την φω
νή της μητέρας του. Η δε μητέρα είναι 
πιο ζωντανή για το έμβρυο όταν ο πα
τέρας συζητά μαζί της και συγχρόνως 
απευθύνεται και σ’ αυτό. Συνεπώς, ο 
πατέρας έχει μια ιδιαίτερη θέση στην 
καρδιά του παιδιού, ιδιαίτερα μάλιστα 
του κοριτσιού.

Συχνά το παιδί στην εποχή του δια
ζυγίου, δεν παίζει. Αφαιρείται, είναι α- 
πορροφημένο από τις σκέψεις του. Εί
ναι μια εύγλωττη συμπεριφορά που 
μαρτυρεί ένα βαθύ κλονισμό, τον ο
ποίο το παιδί δεν μπορεί με λόγια να 
εκφράσει. Όλες λοιπόν οι παρατηρή
σεις, καθώς και τα σχετικά παραδείγ
ματα που αναφέρθηκαν, μαρτυρούν 
τον πόνο του παιδιού. Συνεπώς, ο πό
νος είναι αναμφισβήτητος. Το θέμα εί
ναι, πως θα βοηθηθεί το παιδί ώστε 
αυτός ο χωρισμός να γίνει λιγότερο 
τραυματικός. Να βοηθηθεί κυρίως από 
τους γονείς του αλλά και από το ευρύ
τερο οικογενειακό περιβάλλον.

Το διαζύγιο δεν είναι, δεν πρέπει να

είναι, η εύκολη λύση. Δεν είναι η πα
νάκεια που θα θεραπεύσει όλα μας τα 
προβλήματα. Λύνει ίσως κάποια, αλλά 
δημιουργεί άλλα. Γι’ αυτό, όταν κατα
στεί αναγκαίο, αναπόφευκτο, ας προ
σπαθήσουμε να το περάσουμε όσο 
μπορούμε περισσότερο ανώδυνα. Ας 
προσπαθήσουμε, προ παντός, να είναι 
λιγότερο οδυνηρές οι επιπτώσεις του 
στο παιδί μας. Ας δούμε όμως το θέμα 
από κοντά.

Εκείνο που είναι ουσιώδες, είναι ό
τι τα παιδιά πρέπει να είναι προειδο
ποιημένα από την αρχή της διαδικα
σίας του διαζυγίου, γι’ αυτό που πρό
κειται να συμβεί. Ακόμη και αν είναι 
πολύ μικρά. Έχει μεγάλη σημασία να 
μάθουν τα παιδιά ότι το διαζύγιο α
παλλάσσει τους γονείς από τις αμοι
βαίες υποχρεώσεις μεταξύ τους και ό
τι στο εξής θα κατοικούν χωριστά. 
Δεν τους απαλλάσσει όμως από τις υ
ποχρεώσεις τους απέναντι στα παιδιά 
τους. Δεν πρέπει το παιδί να φαντα- 
σθεί ότι, επειδή οι γονείς τσακώνο
νται και χωρίζουν, έπαψαν να το αγα
πούν. Και προ παντός ότι μετάνιωσαν 
που το γέννησαν, ή ότι είναι αυτό υ
πεύθυνο για το χωρισμό τους. Αντιθέ- 
τως, πρέπει να το βεβαιώνουν με τα 
λόγια τους αλλά κυρίως με τον τρόπο 
τους, ότι δεν μετανιώνουν για το γάμο 
τους, παρ’ όλο που είναι δύσκολο να 
τον συνεχίσουν, γιατί από αυτόν το 
γάμο γεννήθηκε το παιδί τους που εί
ναι η χαρά τους. Να του δώσουν δε 
αρκετό χρόνο να το αποδειχθεί κατά 
το δυνατόν, και όχι να το ενημερώ
σουν την τελευταία στιγμή.

Η Φρανσουάζ Ντολτό μας διηγείται 
ότι ένα κοριτσάκι 5 ετών, στο οποίο ο 
μπαμπάς του του ανήγγειλε την πρόθε
σή του να χωρίσει και την επομένη ε- 
γκατέλειψε το σπίτι, ξέχασε ακρνιδίως 
όλες τις καλές αναμνήσεις που είχε ζή- 
σει μαζί του και κράτησε μόνο τις κα
κές. Ένα άλλο κορίτσι 11 ετών, που 
δεν είχε ακόμη την αδιαθεσία της, ό
ταν ο πατέρας της της ανακοίνωσε ότι 
θα εγκαταλείψει το σπίτι έβγαλε μια 
κραυγή πληγωμένου ζώου και αισθάν- 
θηκε ένα τρομερό πόνο στην κοιλιά. 
Στη συνέχεια, εξεδηλώθη φυματιώδης 
περιτονίτις και έμεινε στείρα. Γι’ αυτό 
είναι απαραίτητο να δοθεί στο παιδί έ
να χρονικό διάστημα να συζητήσει το 
θέμα με τον εαυτό του και με τους γύ
ρω του και κατά ένα τρόπο να το απο-

“Ούς ο θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτω”.
Η φράση αυτή καθιερώνει την ιερότητα και το αδιάλυτο του 
γάμου. Και όμως! 0 ιερός αυτός γάμος καταπατείται τόσο 
συχνά. 0 αδιάλυτος θεσμός του γάμου διαλύεται με το 
διαζύγιο, το οποίον έγινε ή τείνει να γίνει στις ημέρες μας 
ένας αντιθεσμός. Το σπιτικό που οι δύο νέοι έστησαν με τόση 
αγάπη, σωριάζεται σ’ ερείπια. Ηθελημένο ή επιβαλλόμενο εκ 
των πραγμάτων, οπότε αποτελεί αναγκαίο κακό, το διαζύγιο 
έχει πάντοτε δύο κατηγορίες θυμάτων. Η πρώτη είναι οι ίδιοι 
οι σύζυγοι, καθένας με το βαθμό της ευθύνης του.
Η δεύτερη είναι τα ανεύθυνα παιδιά, εφ’ όσον υπάρχουν. 
Ακόμη και όταν προ του διαζυγίου ζούσαν τέτοιες σκηνές 
που θα ευχόταν κανείς να χωρίσουν οι γονείς για να δοθεί 
ένα τέλος στο καθημερινό δράμα, τα παιδιά των χωρισμένων 
γονέων υποφέρουν.
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δεχθεί. Πρέπει να εξηγήσουν οι γονείς 
στο παιδί τους ότι όπως ο γάμος είναι 
κάτι σοβαρό, το ίδιο σοβαρό είναι και 
το διαζύγιο.

Ένα άλλο σημείο που πρέπει να 
προσεχθεί είναι να τονίσουν στο παιδί 
ότι το διαζύγιο δεν είναι μία πράξη α
τιμίας και δεν πρέπει να το κρατά μέ
σα του και να ντρέπεται να μιλά στους 
άλλους γι’ αυτό.

Τα παιδιά κατά κανόνα αισθάνονται 
ένοχα για το διαζύγιο των γονέων 
τους. Συχνά τα ακούμε να λένε: "Κα
λύτερα να μη ζούσα Ή, “δεν θα πα
ντρευτώ για να είμαι σίγουρος ότι δεν 
θα κάνω τα παιδιά μου δυστυχισμένα ”. 
Άλλα πάλι λένε: “Θα προτιμούσα να έ
βλεπα τον πατέρα μου πεθαμένο, παρά 
να χωρίσει με τη μητέρα μου. Αεν μπο
ρούσα να καλέσω ένα φίλο μου στο σπί
τι μου. Και κάθε φορά που με ρωτού
σαν κάτι σχετικό, μιλούσα αόριστα, για
τί δεν μου πήγαινε να πω ότι οι γονείς 
μου έχουν χωρίσει Δεν ντρεπόμαστε 
για ένα πεθαμένο πατέρα ή για μια πε
θαμένη μητέρα. Ντρεπόμαστε όμως 
για τους χωρισμένους γονείς μας.

Ένα θέμα που δημιουργεί ενοχές 
στο παιδί, είναι όταν το βάζουμε να ζη
τήσει από τον πατέρα του τα χρήματα 
της διατροφής. Είναι βαρύ για το παι
δί, ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο πα
τέρας δυσκολεύεται να πληρώσει λό
γω ανεργίας. Σ’ αυτή την περίπτωση ο 
φιλότιμος πατέρας υποφέρει, υποφέρει 
όμως και το παιδί. Αισθάνεται ότι εί
ναι ένοχο που τον επιβαρύνει και πα
ράλληλα τον λυπάται που δεν μπορεί 
να κερδίσει χρήματα. Γι’ αυτό καλό εί
ναι να κρατάμε το παιδί μακριά από τις 
οικονομικές αυτές συναλλαγές.

Είναι ωραίο να δίνουμε την ευκαιρία 
στο παιδί να επικοινωνεί τηλεφωνικώς 
με τον πατέρα του, χωρίς βεβαίως να το 
παρακολουθούμε. Να έχει τη δυνατό
τητα να μιλήσει ελεύθερα μαζί του. Το 
αντίθετο καταπιέζει το παιδί και παρα
βιάζει την προσωπική του ζωή.

Κάτι που καθιστά λιγότερο οδυνη
ρό το διαζύγιο, είναι να εξακολου
θούν τα παιδιά να ζουν στο ίδιο σπί
τι που μεγάλωσαν, ανεξάρτητα αν 
φεύγει ο πατέρας ή η μητέρα. Αυτό 
έχει ως συνέπεια να μην αναγκα- 
σθούν να αλλάξουν σχολείο, γειτο
νιά, και να υποστούν έτσι μια νέα δο
κιμασία που τα υποχρεώνει να δια- 
κόψουν φιλίες, συνήθειες και να υ

ποστούν ένα νέο τραυματισμό.
Κάτι σχετικό, είναι η εναλλασσόμε

νη διαμονή του παιδιού, τρεις μέρες 
στη μαμά, τρεις μέρες στο μπαμπά ή έ
να μήνα εδώ, ένα μήνα εκεί. Με τέ
τοιες συνθήκες το παιδί χάνει το κέφι 
του, παραμελεί το σχολείο και τα παι
χνίδια του, δεν τα καταφέρνει να ενερ
γοποιηθεί και να δημιουργήσει. Συχνά, 
μια τέτοια κατάσταση μπορεί να οδη
γήσει το παιδί στην αυτοκτονία.

Προσοχή χρειάζεται και στις λεγά
μενες καλές σχέσεις ανάμεσα στους 
διαζευγμένους. Τα συχνά κοινά γεύμα
τα, οι κοινές διακοπές για το καλό των 
παιδιών, δημιουργούν στα παιδιά ψεύ
τικες ελπίδες και τροφοδοτούν την υ- 
ποβόσκουσα ελπίδα και τον ευσεβή 
πόθο ότι μπορεί οι γονείς να ξανασμί
ξουν. Αυτό είναι λάθος.

Δεν μπορούμε να παίζουμε με την 
προσωπικότητα του παιδιού, να του 
δημιουργούμε προβλήματα και να του 
θέτουμε αναπάντητα ερωτηματικά. Ό
πως του είναι ανεξήγητο, πως, αφού α
γαπιούνται οι γονείς του, εχώρισαν, 
δεν ανέχεται ο ένας να κατηγορεί τον 
άλλον. Συχνά γίνεται θηρίο. Θα έλεγα 
ότι αυτό είναι παρά πολύ οδυνηρό. Α
πό την πληγωμένη καρδιά του στάζει 
αίμα. Ας σεβόμαστε, λοιπόν, την προ
σωπικότητα του παιδιού. Το ίδιο είναι 
εκ φύσεως αξιοπρεπές. Και αυτή την 
αξιοπρέπεια απαιτεί από τους γύρω 
του. Είναι το ίδιο αυστηρό για τις ύ
βρεις, όσο και για τις ψεύτικες φιλο
φρονήσεις. Έχει ανάγκη να του λέμε 
την αλήθεια. Για την αξιοπρέπεια των 
παιδιών αλλά και του εαυτού τους, εί
ναι ανάγκη οι γονείς να λένε αυτό που 
κάνουν και να κάνουν αυτό που λένε. 
Κυρίως όμως να μη καταστρέφουν ο 
ένας την εικόνα του άλλου. Τα παιδί έ
χει ανάγκη να διατηρεί μια εικόνα πα
τρική και μητρική, όσο το δυνατόν πε
ρισσότερο θετική.

Να σεβόμαστε τις ιδιαιτερότητες 
του παιδιού και τους μηχανισμούς που 
αναπτύσσει για να ξεπεράσει τις τρα
γικότητες της στιγμής. Μία έφηβος ε
ξομολογείται: "Έβαλα τη φωτογραφία 
του πατέρα μου πάνω από το κρεβάτι 
μου. Για να είμαι ειλικρινής δεν τον θυ
μόμουν καλά-καλά. Είχα χρόνια να τον 
δω. Πήγε στην Αμερική". Μ’ αυτό τον 
τρόπο εξισορροπεί δύσκολες καταστά
σεις. Ο πατέρας της είναι πάντα παρών 
στη φαντασία της. Μπορεί να μιλάει



στις φίλες της, να δείχνει τη φωτογρα
φία. Μ’ αυτόν τον τρόπο γεμίζει το κε
νό που της δημιουργεί η απουσία του. 
Χρειάζεται κατανόηση σ’ αυτό. Παρα
τηρήσεις της μητέρας όπως "βγάλτην 
από εκεί, δεν μπορώ να τον βλέπω ”, εί
ναι παράδειγμα προς αποφυγήν.

Ένας κίνδυνος, ιδιαίτερα για το αγό
ρι, είναι να ταυτισθεί με τη μητέρα του. 
Να έχουμε δηλαδή έντονο οιδιπόδειο 
σύμπλεγμα που θα δημιουργήσει αργό
τερα προβλήματα στη ζωή του. Είναι 
υγιές η μητέρα να ανεξαρτητοποιείται 
από το παιδί της, να βρίσκει διέξοδο σε 
επιστημονικά και επαγγελματικά εν
διαφέροντα, ακόμη ίσως και να συνά
πτει ένα δεύτερο γάμο. Είναι προτιμό
τερο αυτό από την εικόνα της μητέρας 
που είναι θύμα, που επαναλαμβάνει 
στο παιδί της ότι εγώ για χάρη σου δεν 
ξαναπαντρεύτηκα και του δημιουργεί 
με αυτό τον τρόπο ηθική δέσμευση για 
το δικό του γάμο αργότερα.

Κανένας και καμία δύναμη δεν έχει 
το δικαίωμα να απαγορεύσει στον άλ
λο γονιό, που δεν μένει μαζί με το παι-

μποδίζει την επίσκεψη αλλά για το κα
λό του παιδιού να την ενθαρρύνει, λέ- 
γοντάς του: “Δενμπορώ σήμερα να εί
μαι μαζί σου, γιατί είναι η ημέρα που α
νήκεις στον πατέρα σου 

Το παιδί έχει ανάγκη να αισθάνεται 
ότι ανήκει σε δύο σόγια, της μητέρας 
και του πατέρα του. Και είναι ανάγκη,

βεβαιότητα ότι η εξομολόγησή του θα 
κρατηθεί μυστική. Συχνά τα παιδιά και 
ιδιαίτερα οι έφηβοι, στο πρόσωπο του 
δασκάλου ζητούν τον ιδανικό πατέρα. 
Ο δάσκαλος δεν θα πρέπει να απορρί- 
ψει αυτήν την διέξοδο. Γιατί ίσως το 
παιδί δεν έχει κανένα άλλο στήριγμα.

Αναφερθήκαμε σε μερικές πλευρές

Το διαίύνιο δεν είναι, δεν ποέπει να είναι, η εύκολη λύπη. 
Δεν είναι η πανάκεια που Βα Βεοαπεύσει όλα uac τα ποοΒλήαατα. 

Λύνει ίσωο κάποια, αλλά δηιιιουονεί άλλα.

δί, να βλέπει το παιδί του. Κάτι τέτοιο 
θα δημιουργούσε την ψευδή εντύπωση 
ότι ο ένας από τους δύο αρκεί και δεν 
χρειάζεται ο άλλος.

Όταν ο άλλος γονιός μένει μακριά 
και οι επισκέψεις δεν μπορεί να είναι 
συχνές, μπορεί κατά την επίσκεψη να 
έχουμε εκ μέρους του παιδιού ψυχο
σωματικές αντιδράσεις, όπως π.χ. εμε
τό. Το παιδί αδειάζει το στομάχι του μ’ 
αυτό που στο υποσυνείδητό του είναι 
συνδεδεμένο με τη μητέρα, για να 
μπορέσει να καταβροχθίσει αυτό που 
θα του προσφέρει ο πατέρας. Δεν θέλει 
τίποτε μέσα του που θα δημιουργήσει 
έκρηξη πολέμου. Η κοινωνία οφείλει 
να βοηθήσει τη μητέρα να μην εμποδί
ζει τον πατέρα να εκπληρώσει το κα
θήκον του και να επισκέπτεται το παι
δί του. Και όχι μόνο δεν πρέπει να ε-

ιδίως όταν είναι οι γονείς του χωρι
σμένοι, να έχει την υποστήριξή τους, 
την αγάπη τους. Είναι ένας πλούτος 
για το παιδί. Δυστυχώς, κατά το δια
ζύγιο συμβαίνει το ένα σόι να εξαφα
νίζεται. Κυρίως το σόι που το παιδί 
δεν ζει μαζί του, δηλαδή το σόι του 
πατέρα, όταν το παιδί ζει με την μητέ
ρα. Αυτό είναι λάθος και έχει επιζή
μιες επιπτώσεις για το παιδί από όλες 
τις απόψεις. Ιδιαίτερα κοντά στους 
παππούδες, τα παιδιά βρίσκουν μια 
γλυκιά φιλία και στήριγμα.

Το σχολείο θα μπορούσε να βοηθή
σει ουσιαστικά τα παιδιά των διαζευγ
μένων γονέων. Όταν το παιδί τους α
νοίξει την καρδιά του και πει τι συμ
βαίνει στο σπίτι του, είναι ένα ξαλά- 
φρωμα γι’ αυτό και πρέπει να τύχει ό
λου του σεβασμού και να του δοθεί η

της συμπεριφοράς μας, σε περιπτώσεις 
διαζυγίου για να τονίσουμε τα λάθη τα 
οποία διαπράττουμε και που θα πρέπει 
να αποφεύγονται πάση θυσία, για να 
προφυλάξουμε τα παιδιά μας από οδυ
νηρές συνέπειες. Κανείς δεν αμφισβη
τεί την αγάπη μας για το παιδί μας που 
θα μας οδηγούσε σε μεγάλες θυσίες 
προς χάριν του. Ξέρουμε όμως επίσης 
καλά, πόσο συχνά, σε περίπτωση δια
ζυγίου, δημιουργούνται έχθρες και α
νταγωνισμοί που μας κάνουν να ξε
χνούμε το καθήκον μας αυτό. Όσα ε- 
λέχθησαν, έχουν σκοπό όχι να διδά
ξουν, αλλά να υπενθυμίσουν μερικά 
πράγματα. Που θα απαλύνουν για το 
παιδί μας τη δοκιμασία του διαζυγίου 
μας και θα το βοηθήσουν να το βιώσει 
με τον πλέον ανώδυνο τρόπο. Του το 
οφείλουμε. □
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Πολλά είδη ζώων κι εντόμων δαγκώνουν η τσιμπούν.
Τα δαγκώματα από γάτες και σκυλιά είναι πολύ συνηθισμέ
να, ενώ λιγότερο συνηθισμένα είναι τα δαγκώματα και τα 
τσιμπήματα από μικρότερα όντα, όπως μεγάλες σφήκες, 
σκορπιούς και τσούχτρες. Ίσως δεν είναι πάντοτε ξεκάθα
ρο τι προκάλεσε έναν ξαφνικό πόνο, ειδικά αν το τσίμπημα 
προκλήθηκε στη θάλασσα, ενώ κολυμπούσανε.
Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία αναζητήστε ιατρική βοή
θεια. Ορισμένοι άνθρωποι παρουσιάζουν έντονες αλλεργι
κές αντιδράσεις στα δαγκώματα και τα τσιμπήματα.
Σε σπάνιες περιπτώσεις οι αντιδράσεις αυτές μπορεί να εί
ναι επικίνδυνες ακόμη και για τη ζωή του ανθρώπου. Δυ
στυχώς σπάνια κάποιος γνωρίζει αν είναι ιδιαίτερα ευαί
σθητος στα δαγκώματα και τα τσιμπήματα ώσπου να παρου
σιαστεί το πρόβλημα.

ΔΑΓΚΩΜΑΤΑ ΖΩΩΝ

Θα πρέπει πάντοτε οποιοδήποτε δά
γκωμα ζώου να εξετάζεται από γιατρό 
και να παρέχεται ιατρική βοήθεια. Υ
πάρχει μεγάλος κίνδυνος μόλυνσης α
πό βακτηρίδια και ιούς στα σάλια του 
ζώου. Ανάλογα με το μέρος του κό
σμου στο οποίο βρίσκεστε, εξετάστε 
την περίπτωση της λύσσας. Τα δαγκώ
ματα από γάτες μολύνονται πολύ πιο 
συχνά από εκείνα των σκύλων. Αυτό 
πιστεύεται ότι οφείλεται στο γεγονός 
ότι οι πληγές από δάγκωμα γάτας είναι 
μικρότερες και εμποδίζουν τη φυσική 
εκροή των υγρών. Θα πρέπει ν ’ ανα
φέρετε κάθε δάγκωμα σκύλου στην α
στυνομία, επειδή το ζώο αυτό μπορεί 
ν’ αποδειχτεί επικίνδυνο και για τους 
άλλους ανθρώπους. ΠΑΝΤΑ ν’ ανα
ζητείτε ιατρική βοήθεια.

ΔΑΓΚΩΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Οποιοσδήποτε κι αν είναι ο λόγος 
του δαγκώματος, θα πρέπει να υπο-

μνησθεί ότι μια μόλυνση του τραύμα
τος είναι πολύ πιθανή. Ίσως θα πρέπει 
να γίνει αντιτετανικός ορός. Ορισμέ
νοι ιοί μπορεί να μεταδοθούν με το 
σάλιο μολυσμένων ατόμων, όπως η η- 
πατίτιδα, η λύσσα και ο έρπης. Τέλος 
μπορεί να μεταδοθεί και το HIV. Ένα 
ανθρώπινο δάγκωμα ΠΡΕΠΕΙ να τύ- 
χει οπωσδήποτε ιατρικής περίθαλψης.

Τ Σ Ι Μ Π Η Μ Α  Μ Ε Λ Ι Σ Σ Α Σ  
Σ Φ Ι Γ Γ Α Σ /  ΜΕΓΑΛΗΣ  

ΣΦΙ ΓΓΑΣ
Βρείτε αμέσως γιατρό, αν κάποιος 

τσιμπηθεί περισσότερες από μια φορές 
ή τσιμπηθεί στο στόμα ή μέσα στο 
λαιμό. Το τελευταίο μπορεί να είναι 
πολύ επικίνδυνο, επειδή η διόγκωση 
που προκαλείται απ’ το τσίμπημα μπο
ρεί να εμποδίσει την αναπνοή. Αν εί
ναι δυνατόν δώστε αμέσως στο θύμα 
να πιπιλίσει κύβους πάγου.

ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ. Θα πρέπει 
να βγάζετε τα κεντριά των μελισσών 
πολύ προσεκτικά. Στην αρχή προσπα

θήστε να το βγάλετε λίγο έξω, χρησι
μοποιώντας την άκρη μιας βελόνας 
και στη συνέχεια τραβήξτε το με μια 
τσιμπίδα. Να μην πιέζετε ή να κεντάτε 
το θύλακα που έχει το δηλητήριο, α
φού το μόνο που θα πετύχετε είναι να 
απελευθερώσετε περισσότερο δηλητή
ριο. Τοποθετείστε πάνω στο τραύμα 
μια κρύα κομπρέσα με διττανθρακική 
σόδα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ορισμένοι 
άνθρωποι είναι αλλεργικοί στα τσι
μπήματα εντόμων. Αναζητήστε Ε
ΠΕΙΓΟΥΣΑ ιατρική βοήθεια, αν 
κάποιος εμφανίσει σημάδια όπως:

•  Φούσκωμα του προσώπου και του 
λαιμού.

•  Δυσφορία / δυσκολίες στην ανα
πνοή.

•  Εμετό
•  Ζαλάδα
•  Σοβαρά εξανθήματα που συνο

δεύονται από φαγούρα.
•  Κατάρρευση.

Τ Σ Ι Μ Π Η Μ Α  ΣΚΟΡΠΙ ΩΥ

Μπορεί να μην είναι περισσότερο 
σοβαρό από το τσίμπημα μιας μέλισ
σας. Ορισμένα είδη μπορεί να είναι ι
διαίτερα δηλητηριώδη και με το κέ- 
ντρισμά τους ίσως προκαλέσουν διάρ
ροια, εμετό, εφίδρωση και δυνατό πό
νο. Ακόμα και η καρδιά μπορεί να ε
πηρεαστεί. Συνήθως είναι πιο σοβαρό 
για τους ηλικιωμένους και για τα μι
κρά παιδιά, γι’ αυτό πρέπει ΠΑΝΤΑ 
να ζητάτε άμεση ιατρική βοήθεια. 
Μπορεί να παραστεί ανάγκη να χρησι
μοποιήσετε κάποιο αντίδοτο για να ε
λέγξετε τα αποτελέσματα του κεντρί- 
σματος.

ΔΑΓΚΩΜΑ ΑΡΑΧΝΗΣ

Το δάγκωμα της ταραντούλας είναι 
το ίδιο σοβαρό με το τσίμπημα της μέ
λισσας. Άλλα είδη, όπως η μαύρη χή
ρα, η brown relusse (ΗΠΑ), η funnel 
web και η red-back (Αυστραλία), μπο
ρεί να προκαλέσουν ορισμένες φορές
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ακόμα και το θάνατο. Αν σας δαγκώ
σει κάποια αράχνη, αναζητήστε για ά
μεση ιατρική βοήθεια. Μπορεί να πα- 
ραστεί ανάγκη να πάρετε κάποιο αντί
δοτο. Υπάρχουν αντίδοτα για όλα τα 
επικίνδυνα είδη.

Τ Σ Ι Μ Π Η Μ Α Τ Α  ΑΠΟ 
ΤΣΟΥΧΤΡΕΣ

Μπορεί να ποικίλουν από ελαφρά ε
ξανθήματα με φαγούρα ως αφόρητους 
πόνους. ΜΗΝ αγγίζετε κομμάτια ή 
πλοκάμια της τσούχτρας που προ- 
σκολλώνται στο δέρμα. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε οξικό οξύ για να ε
ξουδετερώσετε τις συνέπειες του κε- 
ντρίσματος. Η χρησιμοποίηση λοσιόν 
από καλαμίνα μπορεί να περιορίσει 
τον πόνο. Πολλά επικίνδυνα είδη ζουν 
σε τροπικά νερά. Οι συνέπειες από το 
τσίμπημα ενός είδους που λέγεται 
“Πορτογάλος πολεμιστής” (που δεν εί
ναι ακριβώς τσούχτρα) μπορεί να είναι 
πολύ σοβαρές. Τα τσιμπήματα είναι 
πολύ πιο επικίνδυνα όταν κολυμπάτε 
μακριά απ’ την ακτή. Ο πόνος μπορεί 
να εμποδίσει κάποιον που έχει απομο
νωθεί μέσα στη θάλασσα ακόμα και να 
κολυμπήσει. Μετά από οποιοδήποτε 
τσίμπημα ΠΑΝΤΑ να αναζητάτε ια
τρική βοήθεια. Αν υπάρχει εφίδρωση, 
εμετός δυσκολίες στην αναπνοή, σπα
σμοί ή απώλεια των αισθήσεων, ΖΗ
ΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗ
ΘΕΙΑ.

« Τ Σ Ι Μ Π Η Μ Α Τ Α »  ΨΑΡΙ ΩΝ

Στα τροπικά νερά κυρίως, ορισμένα 
είδη ψαριών, όπως ο σκόρπιός και το 
πετρόψαρο, μπορεί ν’ αποδειχτούν ε
ξαιρετικά δηλητηριώδη. Το χταπόδι με 
το “γαλάζιο δαχτυλίδι”, ο αχινός και η 
δασυατίς (σελάχιος ιχθύς με δηλητη
ριώδες κεντρί), μπορεί, επίσης, να 
προκαλέσουν σοβαρά τραύματα. Ακό
μα και αν δεν εξακριβώσατε τις σας 
τσίμπησε και σας προκάλεσε πόνο (εν
δεχομένως κάποιο δηλητηριώδες κε
ντρί) ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ.
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Το φαρμακείο και...φύγαμε

Ο
ι ζέστες άρχισαν, τα σχολεία σε λίγο κλείνουν και οι κυ
ριακάτικες εξορμήσεις στις θάλασσες και σε τουριστικά μέ
ρη πληθαίνουν. Από τις θερινές εξορμήσεις μας δεν μπο
ρούμε να αποκλείσουμε δυσάρεστα απρόοπτα. Όταν όμως 
έχουμε παιδιά, το ενδεχόμενο για μικροατυχήματα είναι με

γάλο. Επομένως, η ύπαρξη ενός φαρμακείου στο αυτοκίνητο αλλά και στο 
σπίτι είναι απαραίτητη. Μην ξεχνάτε πως καμιά φορά η παροχή πρώτων 
βοηθειών μπορεί να σώσει μια ζωή. Αν μάλιστα κάποιος πάσχει από ασθέ
νεια, όπως καρδιά, αλλεργία, τότε στο φαρμακείο πρέπει να υπάρχουν και 
φάρμακα που θα σας πει ο γιατρός.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει πρόστιμο στους οδηγούς 
που δεν διαθέτουν φαρμακείο στο IX τους. Θα φανεί παράξενο, αλλά φαρ
μακείο πρέπει να έχουν όλα τα οχήματα - ακόμα και τα αγροτικά, και τα 
τρακτέρ! Ένα στοιχειωδώς εξοπλισμένο φαρμακείο που είναι εφοδιασμένο 
με γάζες, οινόπνευμα, ιώδιο κλπ. καλύπτει τις προβλέψεις του ΚΟΚ, αλλά 
αυτά δεν φτάνουν για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση μικρο- 
ατυχήματος ώσπου να έλθει ασθενοφόρο ή να μεταφερθεί ο πάσχων στο 
πλησιέστερο νοσοκομείο.

Ένα φαρμακείο αυτοκινήτου που να καλύπτει τις ανάγκες μιας οικογέ
νειας που ταξιδεύει πρέπει να περιέχει:

•  Οινόπνευμα και βάμμα ιωδίου για τον καθαρισμό τραυμάτων, εκδο
ρών και πληγών.

•  Αμμωνία ή ειδικό στικ με αμμωνία για την αντιμετώπιση τσίμπημά 
των κουνουπιών, μέλισσας και άλλων εντόμων.

•  Βαζελίνη για την αντιμετώπιση απλών εγκαυμάτων.
•  Σόδα φαγητού για την αντιμετώπιση ελαφρών δηλητηριάσεων.
•  Ελαστικό επίδεσμο και επιστραγαλίδα για περιπτώσεις κακώσεων ή 

στραμπουλίγματος των ποδιών κλπ.
•  Γάζες και βαμβάκι.
•  Λευκοπλάστη και χάνζα-πλαστ.
•  Ασπιρίνες και δραμαμίνη.
•  Αναλγητικά για ενήλικες και παιδιά.
•  Αντιαλλεργική κρέμα.
•  Κορτιζονούχο αλοιφή για την αντιμετώπιση κνησμών.
•  Αντισυπτικό κολλύριο.
•  Καθαρτικό και φαρμακευτικό ή ενεργό άνθρακα (καρβουνάκια) για 

περιπτώσεις δηλητηρίασης ή διάρροια.
Καλό είναι στο φαρμακείο του αυτοκινήτου να υπάρχουν επίσης χάπια 

για την ναυτία, παυσίπονα, βελόνες και σύριγγες αποστειρωμένες.
Οπως λένε οι γιατροί, παρόμοια εξοπλισμένο πρέπει να είναι και το φαρ

μακείο του σπιτιού. Τις έντυπες οδηγίες χρήσης των φαρμάκων δεν πρέπει 
να τις πετάμε και σε τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να ανανεώνουμε ε
κείνα τα φάρμακα που έληξε η ημερομηνία χρήσης τους.

ΔΑΓΚΩΜΑ ΦΙ ΔΙ ΟΥ

Το θύμα μπορεί να είναι ζαλισμένο, 
να αισθάνεται ναυτία, να είναι ζεστό ή 
να έχει λιποθυμικές τάσεις. Οι συνέ
πειες ποικίλουν ανάλογα με το είδος 
του φιδιού, το μέγεθος του, την ποσό
τητα του δηλητηρίου που έχυσε, αλλά 
και την ηλικία και την κατάσταση της 
υγείας του θύματος. ΖΗΤΗΣΤΕ Α
ΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. Με 
την κατάλληλη αγωγή, τα πιο πολλά 
θύματα συνήθως συνέρχονται πλήρως.

Αντίδοτα (αντιοφικοί οροί), αντιβιοτι
κά και αντιτετανικοί οροί θα πρέπει να 
γίνονται σε οποιοδήποτε δάγκωμα, δη
λητηριώδες ή όχι. Αν σκοτώσετε το φί
δι, φυλάξετε το σώμα για εξέταση, έ
τσι ώστε να σας δοθεί το κατάλληλο α
ντίδοτο. ΠΟΤΕ μη βάζετε ειδικούς 
σφιγκτήρες που σταματούν την αιμορ
ραγία.

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ Οι πιθανότητες σο
βαρής βλάβης ή θανάτου μετά από δά
γκωμα φιδιού είναι μικρές. Παρ’ όλα 
αυτά, θα πρέπει ν’ αποφεύγετε να έρ
θετε σ’ επαφή με κάποιο φίδι. Να μην 
αποκλείετε ένα φίδι σε κάποια γωνιά. 
Ποτέ μην προσπαθήσετε να σκοτώσε
τε ένα φίδι με κάποιο ραβδί. Ποτέ μην 
το πλησιάζετε για να το φωτογραφίσε
τε. Το φίδι μπορεί να θεωρήσει την συ
μπεριφορά σας επιθετική. Εξαιτίας της 
εξίσου τεράστιας ποικιλίας των πιθα
νών θυμάτων (από απόψεως ηλικίας, 
ευαισθησίας και υγείας) τα αποτελέ
σματα από ένα δάγκωμα φιδιού δεν 
μπορούν να προβλεφθούν. Ποτέ μη 
βιάζεστε όταν έχετε κάποιο θύμα από 
δάγκωμα φιδιού. Η βιασύνη σας αυτή 
είναι πιθανόν να επιταχύνει την κυ
κλοφορία του δηλητηρίου στο σώμα 
του θύματος. □
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Για κάθε καινούργιο sffEtesx
0 - 4 8  Δ Ο Σ € Ι Σ

και πρώτη δόση τα Χριστούγεννα

Όϋες οι μάρκες της αγοράς 
στην καλύτερη τιμή και με διακανονισμό, 

επίσης εκατοντάδες μεταχειρισμένα 
με γραπτή εγγύηση

Α έ ν ο ρ μ α ν  18, ΐη λ .:  52.27.556, f a x  52.48.571

Λ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ
ΣΤΡΑΤΙΙΙΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

3§\
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πουκάμισο: 4.500 δρχ / 13,20 €  
Παντελόνι: 8.000 δρχ /  23,77 € ' 1 ^ °  
Πηλήκιο : 5 .000 δρχ / 14,67€ J
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (Δέρμα-Cordura) 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ (γιο όϋο ία όπήα)

ΘΗΚΕΣ CORDURA (made in USA)

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ (S&W,"economy")

ΓΚΛΟΠ (Καουτσούκ - Πτυσσόμενα)

ΤΣΑΝΤΑΚΙΑ ΟΠΛΩΝ 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

ΣΗΜΑΤΑ 

ΦΑΚΟΙ MAG-LITE

(ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔίΙΡΕΑΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΑΣ)

ΑΡΒΥΛΑ HI-TEC (Δέρμα-Cordura)
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 31 ,Τ.Κ. 10672 ΑΘΗΝΑ , ΤΗΛ. 3610280
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ΛΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΉΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.

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



Πλουτίστε το λεξιλόγιό σαςΤί πάει... να πει
Σας θέτουμε σ’ ένα ευχάριστο προβληματισμό 

με μια σειρά από καθημερινές λέξεις,

^  ν  με σωστή μια από τις τρεις εκδοχές...

και τις απαντήσεις... άμεσες για τυχόν 

αμφιβολίες σας.

•  Ευαγής: α. όμορφος, β. ηλίθιος,
γ. ηθικά αγνός.
•  Ευκρασία: α. κακία, β. γλυκύτη- 

τα κλίματος, γ. ανάμιξη.
•  έωλος, -ος, -ον: α. αέρινος, β. α

θεμελίωτος, γ. μπαγιάτικος.
•  αίολος, -η, -ο: α. αστήρικτος, β. 

άκαρπος, γ. άνεμος.
•  αισχύνη (η): (χωρίς πληθυντικό) α. 

κατηγορία, β. ντροπή, γ. ξεδιαντροπιά.
•  ανήκεστος: α. χωρίς σπίτι, β. α

θεράπευτος, γ. ιάσιμος.
•  νύξη (η): α. σκοτεινιά, β. υπαι

νιγμός, γ. άρνηση.
•  αμάλγαμα (το) / αμαλγάμ-ατος/- 

ατα-ατων): α. βρωμιά β. αλλαγή γ. 
ανάμειξη.

•  αναμφίλεκτος, -η, -ο: α. αρνητικός 
, β. αντίθετος, γ. αδιαφιλονίκητος.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

•  αίολος, -η, -ο : Αυτός που στερεί
ται επαρκούς στηρίξεως, που εύκολα 
μπορεί να ανατραπεί και κατά συνέ
πεια δεν είναι αξιόπιστος, αιωρούμε- 
νος, στον αέρα, ευμετάβλητος, αστα
θής, αστήρικτος (για λόγια επιχειρή
ματα)

Συνώνυμο: αθεμελίωτος.

•  αισχύνη (η): Το αίσθημα μεγάλης 
ντροπής που προκαλούν οι αισχρές και 
αθέμιτες πράξεις.

Συνώνυμα: Το όνειδος, ντροπή, αί
σχος, αιδώς.

Αντίθετα: αναισχυντία, αναίδεια, 
θράσος, αναισθησία, ασυνειδησία.

•  ανήκεστος: Αυτός που δεν μπο
ρεί να θεραπευτεί

Συνώνυμα: ανεπανόρθωτος.
Ετυμολογία, αρχ. αν - στερητ. + α- 

κέομαι “θεραπεύω” <άκος “άμα” (πα
νάκεια) ακέομαι: (αρχ.) ιατρικός όρος 
με σημασία “επιδιορθώνω, θεραπεύω”.

•  Ευαγής: αυτός που χαρακτηρίζε
ται από ηθική αγνότητα - καθαρότητα.

Ευαγές ίδρυμα: αυτό που έχει ιδρυ
θεί και λειτουργεί για ευσεβείς και φι
λανθρωπικούς σκοπούς (πολλές φορές 
και ειρωνικά για ιδρύματα με υπό
πτους σκοπούς και δραστηριότητες.

Συνώνυμα: αγνός, καθαρός, άψο
γος, ανεπίληπτος.

•  Ευκρασία: 1. Ηπιότητα καιρικών 
συνθηκών, γλυκύτητα κλίματος.

2. (Για πρόσωπα) Καλή κατάσταση 
υγείας, γερή κράση οργανισμού.

•  έωλος, -Ος, -ον: (Λέξη που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και σήμερα αντί για το μπαγιά
τικος τουρκικό bayat της καθημερινής γλώσ
σας). συνήθως για τρόφιμα που έχουν 
απομείνει από την προηγούμενη μέρα.

Συνώνυμα: μπαγιάτικος, μουχλια
σμένος (χθεσινός).

Αντίθετα: φρέσκος, νωπός.
Από το έως -ηώς: αυγή, μέρα.

•  νύξη (η): Η νύξη δηλώνει πολύ 
σύντομη αναφορά σε ένα θέμα, η ο
ποία γίνεται σκόπιμα ή επ’ ευκαιρία.

Ως συνώνυμο χρησιμοποιείται το 
μνεία (σύντομη μνεία, απλή μνεία). Ε
φόσον η νύξη έχει αρνητική χροιά, συ
νήθως χρησιμοποιείται το υπαινιγμός, 
το υπονοούμενο.

- Η περιορισμένη αναφορά σε(κάτι) 
που δεν προχωράει σε λεπτομέρειες 
σε βάθος: μου έκανε κάποιες νύξεις 
μόνο, χωρίς να μου αναλύσει το όλο 
θέμα.

- Η ελαφρά αμυχή του δέρματος από 
αιχμηρό όργανο ή αντικείμενο συνώ
νυμα: τσίμπημα, κέντημα, αγκύλωμα.

- Η επιφανειακή λύση της συνέχειας 
του δέρματος.

- (Στην οπλομαχία) Το χτύπημα 
που δίνεται με την αιχμή του ξίφους 
ή σπαθιού, σε αντιδιαστολή προς 
την καταφορά που δίνεται με την κό
ψη.

•  αμάλγαμα (το) / αμαλγάμ- 
ατος/-ατα-ατων):

- κράμα υδραργύρου με άλλο μέταλ
λο ή μέταλλα

- η ανάμειξη προσώπων ή πραγμά
των διαφορετικών μεταξύ τους συνώ
νυμα: συνονθύλευμα, μωσαϊκό.

- (Γλωσσολογία) Ο συνδυασμός δύ
ο ή περισσοτέρων σημασιών σε ένα 
μόρφημα.

•  αναμφίλεκτος, -η, -ο: Αυτός για 
τον οποίο δεν υπάρχουν αμφιλογίες ή 
διαφωνίες.

Συνώνυμα: αναμφίβολος, αναντίρ
ρητος, αδιαφιλονίκητος, διαφιλονι- 
κούμενος. □

Χ.Μ.

Α υ τό ς  που αγαπά τη  μάθηση  
θάλει να ξ έ ρ ε ι π ότε κάνει 

λάθο ς. Α υ τό ς  που μ ισ ε ί το ν  έ 
λεγχο ε ίνα ι απ ερίσ κεπ τος"

Βίβλος

Ο ι ευ γ εν ικ ο ί λόγοι ε ίν α ι σαν  
το  μέλι, η 6 ε  γλύκα το υ ς  ε ί 

ναι θερ απ εία  ψ υ χ ή ς" .
Βίβλος

Καμιά φ ο ρ ά  ίσω ς να μην ξ έ 
ρ ε ις  τ ι να απ ο φ ασ ίσ εις . Ι 

δ ια ίτερ α  ό τα ν  βλέπ εις  τα  κρ ίμ α 
τα  τω ν  ανθρώ π ω ν και ανα ρ ω 
τιέσ α ι:
Ν α  το υ  επ ιβληθώ  μ ε τη  β ία  ή με  
τη ν  ταπ εινή αγάπη;
Π άντα  ν' α π ο φ α σ ίζε ις :
0 α  επ ιβληθώ  μ ε  τη ν  ταπ εινή α 
γάπη. Α ν  το  α π ο φ α σ ίσ εις  αυτό  
μια για  πάντα θα  μπ ορέσ εις  να 
υ π ο τά ξε ις  άλαν το ν  κόσμο. Η  
τα π εινοφ ρ οσ ύνη , η γ εμ ά τη  αγά
πη, ε ίνα ι φ ο β ερ ή  δύναμη, δ υνα 
τό τ ε ρ η  από κ ά θ ε  άλλη.
Τ ίπ ο τε  καλύτερ ο ".

Ντοσιογτέβσχι 
“Αδελφοί Καραμαζώφ"
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οπροστασία των οι- 
μάτων^το διεθνή 
ν ότι θα πρέπει να 

λόγια ένας Πυροσβέστης 
σε ότι αφορά 

Επίσης επειδή η 
στική Υπηρεσία είναι μία Υπη- 

που απαιτεί υψηλού επιπέδου μη
χανολογικό και τεχνικό εξοπλισμό, δεν 
ιδρύονται Υπηρεσίες σε πόλεις με πλη
θυσμό μικρότερο από 30.000 κατοί
κους, διότι η συχνότητα των περιστατι
κών που θα παρουσιάζονται σε συνδυα
σμό με το λειτουργικό της κόστος θα τις 
καθιστά ασύμφορες. Επίσης δεν μπορεί 

μφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, να 
ένει κανείς Πυροσβεστική αποτελε- 
κή επέμβαση για μεν τα αστικά κέ- 

βάν που απέχει περ 
ά από τγ 
ς Μονάδ 

λεπτά σε ότι aq 
εριοχή. Για το λόγε

να εισαχθεί και στην Ελ- 
ρωση του θεσμού του Εθε-

ρο

ό κρί-

στη
πρότυπα.

σύμφωνα και με βά

Κ ίνητρα ένταξης στο Εθελο
ντικό Πυροσβεστικό Σώμα 
σε χώρες της Ευρώπης και 
της Αμερικής, δεν υπάρχουν.

Συγκεκριμένα, στις Η.Π.Α, 
πέραν της ασφαλιστικής κάλυψης των 
πυροσβεστών οι ηθικές και συμβολικά 
υλικές αμοιβές (μετάλλια κλπ.) αποτε
λούν τις βασικές παροχές στον εθελο
ντή Πυροσβέστη προσωπικά.

Η Πυροσβεστική παρέχει όμως κάτι 
πολύ σημαντικό, μεγάλη συναδελφι
κότητα, συντροφικότητα και φιλία 
ανάμεσα στα μέλη, η οποία επεκτεί- 
νεται και στις οικογένειες τους. Μια 
πόλη έρχεται πολύ πιο κοντά με την

του Ανιπύραρχου

Αθανασίου ΚΟΤΣΙΑ*

Πυροσβεστική. Ακόμη και ο ίδιος ο 
κίνδυνος που υπάρχει δένει τους αν
θρώπους μεταξύ τους και γίνεται τρό
πος ζωής. Δεν είναι περίεργο το ότι 
πολλοί συνάδελφοι, μόλις μετακομί
σουν σε κάποια άλλη πόλη, ζητούν να 
ενταχθούν στην εκεί Πυροσβεστική 
Υπηρεσία.

Ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη 
ενσαρκώνει τις αξίες της αυταπάρνη
σης και του αλτρουϊσμού. Ο πολίτης 
γίνεται πιο δραστήριος για την προά
σπιση κοινωνικών αγαθών, όπως το 
φυσικό περιβάλλον, η ζωή, η περιουσί
α. Ο κίνδυνος γίνεται ο μαγνήτης που 
φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά στις 
διαπροσωπικές τους σχέσεις διαμορ
φώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη γε
νική εικόνα της κοινωνίας.

Ο θεσμός του Εθελοντή 
Πυροσβέστη καθιερώθηκε πρόσφα

τα και στη χώρα μας, ύστερα από πο
λυετή μελέτη και προετοιμασία, με το 
Ν. 1591/1991 που ψηφίστηκε ομόφω
να απ’ όλες τις πτέρυγες του Κοινο
βουλίου μας. Στη συνέχεια εκδόθηκε 
το Π.Δ- 32/1992 που αποτελεί τον Κα
νονισμό οργάνωσης και λειτουργίας 
Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθ
μών, και ήδη, έχει αρχίσει η υλοποίη
ση του θεσμού αυτού, ο οποίος για την 
Ελλάδα είναι νέος, αλλά παλιός, ενερ
γός και προπαντός δοκιμασμένος, ό
πως προαναφέραμε, σε όλα τα Ευρω
παϊκά κράτη όπου σε πολλές περιπτώ
σεις έχει διανύσει πορεία πολύτιμης 
προσφοράς πλέον των εκατό ετών.

Είναι θεσμός εκσυγχρονιστικός 
γιατί αναβαθμίζει τη συμμετοχή του 
πολίτη. Ηθικοποιεί την κοινωνία μας, 
ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεγ
γύη. Αμφισβητεί το μύθο της παντοδυ-
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ναμίας του κρατικού μηχανισμού που 
παθητικοποιεί τον πολίτη και του κλη
ροδοτεί την νοσηρή νοοτροπία να πε
ριμένει τα πάντα από το κράτος. Απο
κεντρώνει δραστηριότητες προς την 
τοπική αυτοδιοίκησης και εναρμονίζει 
ακόμη περισσότερο, τους θεσμούς 
της πατρίδας μας με τους θεσμούς 
της Ευρώπης,

Φιλοδοξία του και σκοπός του είναι 
να ενισχύσει αποτελεσματικά την 
πυροπροστασία σ’ ολόκληρο τον Ελ- 
λαδικό χώρο.

Προορισμός και αποστολή του Εθε
λοντή Πυροσβέστη είναι η ασφάλεια 
και η προστασία της ζωής των πολιτών 
και της περιουσίας αυτών και του κρά
τους από τους κινδύνους των πυρκα
γιών, των πλημμύρων, των σεισμών και 
των λοιπών θεομηνιών και ατυχημάτων.

Το έργο του Εθελοντή Πυροσ
βέστη είναι τιμητικό και άμισθο. Ο 
θεσμός μπορεί να υλοποιηθεί, με την ί
δρυση Εθελοντικών Πυροσβεστικών 
Σταθμών, σε Δήμους, Κοινότητες και 
Συνδέσμους Κοινοτήτων. Εθελοντικοί 
Πυροσβεστικοί Σταθμοί μπορούν να 
συσταθούν με κοινή Απόφαση των Υ
πουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Τά
ξης και Οικονομικών σε Δήμους, πο
λυάνθρωπες Κοινότητες ή Συνδέ
σμους Κοινοτήτων που μπορούν να 
διαθέσουν ένα εξοπλισμένο πυρο
σβεστικό όχημα, κατάλληλο χώρο για 
την στέγασή του και τουλάχιστον εί
κοσι Εθελοντές Πυροσβέστες. Σε κάθε 
Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό, 
που θα ιδρύεται, θα υπηρετούν και 
τρεις επαγγελματίες πυροσβέστες, α
παραίτητοι για τη Διοίκηση, το συντο
νισμό και την εκπαίδευση των εθελο
ντών πυροσβεστών.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες των Ε
θελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών, 
που θα ασκούνται πάντοτε με την κα
θοδήγηση και επίβλεψη της πλησιέ- 
στερης επαγγελματικής Πυρο
σβεστικής Υπηρεσίας, είναι:

•  Η κατάσβεση των πυρκαγιών και 
η επιβολή προληπτικών μέτρων για 
την ανατροπή τους.

•  Η διάσωση ατόμων που κινδυνεύ
ουν από πλημμύρες, καταρρεύσεις, θε
ομηνίες, και γενικά από οποιοδήποτε α
τύχημα με φυσικά ή τεχνολογικά αίτια.

•  Η παροχή πρώτων βοηθειών 
στους παθόντες από τις παραπάνω αι
τίες και η άμεση διακομιδή τους σε νο

σοκομεία ή κλινικές και
•  Ο έλεγχος εφαρμογής των προλη

πτικών μέτρων που υποδεικνύονται, α
πό την Επαγγελματική Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, για αποτροπή των κινδύ
νων του πυρός και των θεομηνιών.

Την ιδιότητα του Εθελοντή 
Πυροσβέστη μπορούν να αποκτήσουν 
πολίτες, άνδρες και γυναίκες που κα
τοικούν μόνιμα στο δήμο ή την κοινό
τητα ή την περιοχή του συνδέσμου 
κοινοτήτων που εδρεύει ο Εθελοντικός 
Πυρ/κός Σταθμός και που έχουν ηλικί
α 18-55 ετών και καλή υγεία. Όσοι α
πό τους Εθελοντές Πυροσβέστες διε- 
τέλεσαν στο παρελθόν, μόνιμοι 
πυροσβεστικοί υπάλληλοι μπορούν να 
διατηρήσουν την ιδιότητα του Εθελο
ντή Πυροσβέστη μέχρι το 65° έτος της 
ηλικίας τους.

Ο Εθελοντές Πυροσβέστες, πριν α
ναλάβουν την εκτέλεση των 
πυροσβεστικών τους καθηκόντων, εκ
παιδεύονται, θεωρητικά και πρακτικά 
από υπαλλήλους του Πυροσβεστικού 
Σώματος που υπηρετούν ή αποσπώνται 
για το σκοπό αυτό στον Εθελοντικό 
Πυροσβεστικό Σταθμό. Μετά την ολο
κλήρωση της εκπαίδευσής τους και α
φού πιστοποιηθεί η ικανότητά τους, οι 
εκπαιδευθέντες εφοδιάζονται με ειδική 
κάρτα που βεβαιώνει την ιδιότητά τους 
και αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους 
στον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθ
μό, απ’ όπου θα προσφέρουν τις εθελο
ντικές τους υπηρεσίες.

Οι εθελοντές Πυροσβέστες διακρίνο- 
νται σε μάχιμους (πυροσβέστες -διασώ- 
στες) και οδηγούς πυροσβεστικών οχη
μάτων. Κατά την εκτέλεση των καθηκό

ντων τους φέρουν στολή (φόρμα) όμοια 
με εκείνη των επαγγελματιών πυρ/στων 
αλλά με διαφορετικά διακριτικά.

Η αποστολή των εθελοντών 
πυροσβεστών είναι τιμητική και άμι
σθη, κρίθηκε όμως αναγκαίο να θε
σπιστούν ορισμένα κίνητρα προσέ
λευσης πολιτών ως εθελοντών 
πυροσβεστών, που είναι τα εξής :

Φ Οι Εθελοντές Πυροσβέστες που έ
χουν διετή συνεχή ευδόκιμη εθελοντική 
υπηρεσία και διαθέτουν τα απαιτούμε- 
να προσόντα προτιμιόνται κατά τους 
διαγωνισμούς, για κατάταξη στο Πυρο
σβεστικό Σώμα, έναντι των άλλων υπο
ψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα. Το 
ποσοστό των εκάστοτε κενών οργανι
κών θέσεων που υποχρεωτικά πληρού- 
νται από εθελοντές πυροσβέστες είναι 
σήμερα 20%. Το ποσοστό αυτό μπορεί 
να αυξάνεται με απόφαση του Υπουρ
γού Δημόσιας Τάξης.

Φ Στους Εθελοντές Πυροσβέστες 
παρέχεται το δικαίωμα της δωρεάν ει
σόδου στις αίθουσες δημοσίων θεαμά
των και στους αθλητικούς χώρους της 
περιοχής ευθύνης του Εθελοντικού 
Πυρ/κού Σταθμού που υπηρετούν.

Φ Προβλέπονται και γι’ αυτούς και 
θα απονέμονται, σε περιπτώσεις υπέρ
βασης του καλώς εννοούμενου καθήκο
ντος, οι ηθικές και υλικές αμοιβές που 
απονέμονται και στους επαγγελματίες 
Πυροσβέστες. Οι δαπάνες απονομής 
των υλικών αμοιβών βαρύνουν το Δη
μόσιο (Αρχηγείο Πυρ/κού Σώματος).

Φ Στους εθελοντές Πυροσβέστες 
που συμπληρώνουν έξι μήνες υπηρεσί
α το έτος, παρέχεται, ετησίως έκπτωση 
σε ποσοστό 20% επί του φόρου εισοδή
ματος και μέχρι ποσού αναλογούντος 
φόρου εκατό χιλιάδων δρχ. Το ποσό αυ
τό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με α
πόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Φ Με κοινή απόφαση των Υπουρ
γών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης 
μετά από πρόταση του Αρχηγού του 
Πυρ/κού Σώματος μπορεί να παρέχε
ται εφ’ άπαξ ειδική αποζημίωση στο ε
θελοντικό προσωπικό των Εθελοντι
κών Πυρ/κών Σταθμών που έλαβε μέ
ρος στην αντιμετώπιση μεγάλων πυρ
καγιών ή άλλων εκτεταμένων θεομη
νιών, στις περιπτώσεις που η περιοχή 
τους έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έ
κτακτης ανάγκης.

Φ Οι εργοδότες έχουν την υποχρέω
ση να επιτρέπουν τη συμμετοχή στο
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πυροσβεστικό, των εθελοντών 
Πυροσβεστών που απασχολούνται 
στην επιχείρησή τους για επέμβαση σε 
πυρκαγιά ή άλλο συμβάν της καθ’ ύ
λην αρμοδιότητας τους. Ο χρόνος της 
απασχόλησής τους στα πυροσβεστικά 
καθήκοντα θεωρείται ως χρόνος απα
σχόλησης στην κύρια εργασία τους.

Ο θεσμός του εθελοντή πυροσβέστη 
στην χώρα μας, ενδιαφέρει όλους μας, 
διότι συνδέεται με εθνικά θέματα, όπως 
είναι η εθνική οικονομία, η πολιτική ά
μυνα, η προστασία του περιβάλλοντος, 
της ζωής και της περιουσίας.

Η συμβολή του εθελοντή 
Πυροσβέστη δεν περιορίζεται μόνο 
στην πυροπροστασία και στις κοινωνι
κές σχέσεις, όπως προαναφέραμε, αλ
λά και στην εθνική οικονομία, και η 
λειτουργία του θεσμού καθίσταται επι
τακτική ανάγκη. Η εθελοντική προ
σφορά των πολιτών μπορεί να λύσει 
σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά 
προβλήματα και, φυσικά, και στον το
μέα της Πυροσβεστικής.

Ο θεσμός του εθελοντή 
Πυροσβέστη έως σήμερα στη χώρα 
μας, δεν έχει προχωρήσει όσο θα έπρε
πε. Σήμερα στη χώρα μας λειτουργούν 
5 Εθελοντικοί Πυρ/κοί Σταθμοί στο 
Πυθαγόρειο της Σάμου, στον Κύλιν
δρό Πιερρίας, στα Ακριτικά Άνω Πο- 
ρόια Σερρών και αυτό της Πεντέλης 
Αττικής.

Δυστυχώς ο τόσο σημαντικός και 
διαδεδομένος στο εξωτερικό θεσμός 
του εθελοντή Πυροσβέστη δεν κατέ
στη δυνατό να εφαρμοστεί επιτυχώς έ
ως τώρα στη χώρα μας.

α. Καταρ- 
χήν, ο σπου- 
δαι ότ ερος  
λόγος είναι 
η αδιαφορία 
που επιδει
κνύουν οι 
πολίτες της 
χώρας μας 
για κάθε τι 
που δεν τους 
αφορά άμε
σα και η άρ
νηση τους 
να συνει- 
σ φ έ ρ ο υ ν 
στο κοινωνι
κό σύνολο, 
όταν δεν υ

Αριθμός επαγγελματικόν 
και εθελοντών πυροσβεστών στην Ευρώππ

Π Υ  Ρ  Ο Σ  Ε Ε Σ  Τ  Ε Σ Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ

Χ Ω Ρ Α Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ε Π Α Γ / Τ ΙΕ Σ

Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ  
Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η  

Σ Η Σ
ΕΘ ΕΛΟ ΝΤΕ

Σ Σ Υ Ν Ο Λ Ο

Τ Ε Σ  Α ΝΑ  
1000

ΚΑΤ ΟΙ ΚΟ ΥΣ

Ρωσία
1 4 8 , 7 0 0 .

Ο Ο Ο 1 3 8 , 3 8 1 1 3 , 9 9 5 Ο 2 5 2 , 3 7 5 1.7

Γερμανία
7 9 , 8 0 0 , 0

ΟΟ 2 8 Ο
1 , 1 3 4 , 8 1

9
1 , 1 6 2 , 8 1

9 1 4 , 6

Μ.
Βρετανία

5 7 , 5 6 6 . 0
ΟΟ 4 0 , 0 8 5 1 9 , 0 0 8 1 , 3 4 6 6 0 , 4 3 1

Ιταλία
5 7 , 0 0 0 , 0

ΟΟ 2 4 Ο 4 2 8 0 . 5

Γαλλία
5 5 . 7 0 0 , 0

ΟΟ 2 9 , 8 1 2 , 0 3 2 0 6 , 6 2 3 8 , 4 4 4 . 3

Ρουμανία
2 2 , 7 6 0 , 0

Ο Ο 11 2 7 , 4 5 1 1 6 , 2 1 5 4 , 8 5 6 , 8

Ολλανδία
1 4 , 0 0 0 , 0

Ο Ο 3 , 7 5 3 Ο 2 2 , 1 8 5 2 6 , 2 3 8 1 .9

Ουγγαρία
1 0 , 5 0 0 , 0

ΟΟ 9 , 1 4 Ο 9 0 9 9 , 1 4 9 .4

Τςεχία
1 0 , 3 0 0 , 0

ΟΟ 6 , 6 8 Ο 1 3 4 , 7 8 1 4 1 , 4 6 1 3 . 7

Βέλγιο
1 0 , 0 2 0 , 0

ΟΟ 5 , 0 0 3 Ο 1 1 , 4 5 5 1 6 , 4 5 8 1.6

Ελλαδα
1 0 , 0 0 0 , 0

ΟΟ 6 .4 Ο Ο 6 . 4 0 . 6

Βουλγαρία
8 , 8 0 0 , 0 0

Ο 2 , 5 4 5 3 , 3 1 5 5 0 5 , 9 1 0 . 7

Σουηδία
8 , 5 0 0 , 0 0

Ο 6 .6 1 2 , 4 1 2 3 2 .7

Αυστρία
7 , 7 0 0 , 0 0

Ο 3 , 1 9 7 Ο 2 9 1 , 1 4 3 2 9 4 , 3 4 3 7 , 8

Ελβετία
6 , 7 5 0 , 0 0

Ο 1.5 Ο 2 0 0 2 0 1 , 5 3 0

Δανία
5 , 1 3 0 , 0 0

Ο 1 ,7 2 3 , 3 4 1 ,8 4 6 . 7 1

Φιλανδία
4 , 9 7 5 , 0 0

Ο 4 , 6 8 3 4 , 8 2 8 1 0 , 3 8 4 1 9 , 8 9 5 4

Νορβηγία
4 , 2 5 7 , 0 0

Ο 2 , 7 1 1 1.5 Ο 1 4 , 2 1 3 .3

Ιρλανδία
3 , 5 0 0 , 0 0

Ο 1 , 2 1 3 1 , 9 4 7 Ο 3 , 1 6 0 , 9

Λετονία
2 , 5 9 0 , 0 0

0 3 , 3 1 9 Ο 6 4 6 7 , 3 1 9 2 6

Εςθονία
1 , 5 0 0 , 0 0

Ο 1 , 5 5 1 ,2 6 1 ,5 4 , 3 1 2 .9

Λουξεμβού

ΡΥ° 3 8 0 1 1 7 Ο 6 , 2 9 6 6 , 4 1 3 1 6 ,8

πάρχει ισχυρό 
κίνητρο κυρίως 
υλικό.

β. Επίσης, έ
νας πολύ σημα
ντικός λόγος εί
ναι ότι δε δόθη
κε μεγάλη δημο
σιότητα στην 
καθιέρωση του 
θεσμού από το 
Σώμα μας, όπως 
ανοιχτή συνέ
ντευξη τύπου, 
κστ’ ιδίαν ενη
μέρωση των Νο
μαρχών και Δη
μάρχων της χώ
ρας από τους 
Διοικητές των 
ο ι κ ε ί ω ν  
Πυρ/κών Υπη
ρεσιών και διορ
γάνωση ημερί
δας, όπου θα α
ναλύονται εκτε- 
νώς οι διατάξεις 
του Νόμου, οι 
προϋποθέσει ς  
και υποχρεώσεις 
που απορρέουν για καθέναν από τους 
εμπλεκόμενους Φορείς (Π.Υ. Νομαρ
χίες, Δήμοι, Υπουργείο Εσωτερικών, 
Αστυνομία, Στρατός), απόψεις για τη 
βελτίωση του Νόμου κ.α.

Η προσπάθεια για να πετύχει η ευαι- 
σθητοποίηση των πολιτών είναι δύ
σκολη, δεδομένου ότι βιώνουμε τη με
ταμοντέρνα αντίληψη της κοινωνίας, 
στην οποία υπάρχει σαφώς ριζική αμ
φισβήτηση των ιδανικών και αξιών, ο 
δε ρομαντισμός που έδινε σημασία 
στο βάθος του ανθρώπου, και στον αλ- 
τρουϊσμό, έχει απέλθει προ πολλού. 
Ας αντισταθούμε λοιπόν στα απαισιό
δοξα μηνύματα των καιρών μας. Ας 
συνειδητοποιήσουμε ότι η αντιπυρική 
προστασία δεν μπορεί να αποτελεί υ
πόθεση μιας μόνο Υπηρεσίας, γιατί έ
τσι σίγουρα θα αποτύχει. Είναι καθή
κον και υποχρέωση συνάμα όλων μας, 
της Πολιτείας, των φορέων αυτής, των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, 
διαφόρων συλλόγων, καθώς και όλων 
των ενεργών και υπευθύνων πολιτών 
που συμμετέχουν.

Είναι η καλύτερη επένδυση για ποιό
τητα ζωής. Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε

Ευρωπαίοι Πολίτες, όπου στις περισ
σότερες χώρες από πολλά χρόνια λει
τουργούν και προσφέρουν σημαντικό 
έργο στις Κοινωνίες τους Εθελοντικοί 
Πυρ/κοί Σταθμοί, συμβάλλοντας απο
φασιστικά στην προστασία και την 
καλλιέργεια του αισθήματος της ασφά
λειας στους πολίτες των χωρών αυτών.

Οι Εθελοντικοί Πυρ/κοί Σταθμοί θα α
ποτελόσουν την ασπίδα της χώρας μας 
(κατά των κινδύνων που απειλούν τη 
ζωή και την περιουσία των πολιτών, είτε 
αυτοί προέρχονται από πυρκαγιές είτε α
πό θεομηνίες, σεισμούς, ατυχήματα 
κ.λπ. Η επιτυχία τους ας θεωρείται δεδο
μένη, όχι μόνο γιατί έχουμε την εμπειρί
α της θετικής λειτουργίας τους στο εξω
τερικό, αλλά και για το λόγο ότι από επι
χειρησιακής απόψεως εξασφαλίζουν 
την έγκαιρη και αποτελεσματική επέμ
βαση, παράγοντα καθοριστικό για την 
αντιμετώπιση ιδιαίτερα των πυρκα
γιών που είναι αδύνατο να εξασφαλι
στεί με άλλο τρόπο. Ο

* Ο Αντιπϋραρχος κ. Αθανάσιος Κό- 
τσιας, είναι Διοικητής του 6ου Πυροσβε
στικού Σταθμού Αθηνών.
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Ο ήνευ οοίων κηι όνευ tintiiu
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

Μ ε αφορμή τα 100 χρόνια από την γέν
νηση του Ανδρέα Εμπειρικού, το έτος 
2001 καθορίσθηκε ως έτος Εμπειρι

κού. Ήδη διακεκριμένα πρόσωπα του ελληνι
κού πνευματικού χώρου έχουν αναλάβει την 
ευθύνη των εκδηλώσεων, όπως ο ποιητής Νά
νος Βαλαωρίτης (Πρόεδρος της Επιτροπής) 
και ο καθ. Γιώργος Γιατρομανωλάκης (αντι
πρόεδρος), που θα κορυφωθούν με διεθνές 
συνέδριο τον Ιούνιο στην Ανδρο - γενέτειρα 
του Εμπειρικού - και μια μεγάλη έκθεση τον 
Δεκέμβριο στο Γκάζι.

Ο Εμπειρικός, από τους κυριότερους εκ
προσώπους του υπερρεαλισμού^) στην Ελ
λάδα, σαν “κήρυκας ενός εθεμικού, ερωτικού 
και πλήρως απελευθερωμένου βίου”, δίχασε 
το κοινό, σκανδάλισε τους κριτικούς και άνοι
ξε νέους δρόμους στην ποίηση. Με το Έτος Ε
μπειρικού, παρέχεται μια ευκαιρία επανατο
ποθέτησης στο έργο του ποιητή, αγνώστου 
για το ευρύ κοινό.

Ο Εμπειρικός, εμφανίσθηκε δημόσια για 
πρώτη φορά το 1935 με την ποιητική συλλο
γή “Υψικάμικος” αρχίζοντας συγχρόνως την 
ψυχαναλυτική του δράση, γεγονότα αρκετά 
επαναστατικά και πρωτοπόρα για την εποχή 
εκείνη.

Το αθηναϊκό κοινό της εποχής, αντέδρασε ε
πιφυλακτικά και μάλλον απορριπτικά προς τον 
συνδυασμό του καινοφανούς υπερρεαλισμού 
στην τέχνη και της ψυχανάλυσης. Όταν το 
1948 έγινε προσπάθεια δημιουργίας ψυχανα
λυτικού ρεύματος στην Ελλάδα με πρωτεργά
τες τον Εμπειρικό και τους γιατρούς Ζαβιτσιά- 
νο και Κουρέτα, αυτή δεν απέδωσε κυρίως λό
γω της αντίδρασης του ιατρικού κόσμου προς 
το πρόσωπο του Εμπειρικού ο οποίος δεν είχε 
σπουδάσει γιατρός.

Ήδη από τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, 
ο Εμπειρικός είχε αρχίσει την συγγραφή του 
“Μεγάλου Ανατολικού”, ενός έργου μεγάλης 
ερωτικής και πολιτικής ουτοπίας. Πρέπει κα
τηγορηματικά να γίνει διαχωρισμός, ανάμεσα 
στην ερωτογραφία του “Μεγάλου Ανατολι
κού” και στην πορνογραφία. Η πρώτη, συνδέ
εται με την ποίηση “όχι ως μέσο έκφρασης 
μόνον, αλλά ως λειτουργία του πνεύματος δι
ηνεκής” σύμφωνα με έκφραση του ίδιου του 
ποιητή. Η δεύτερη είναι προϊόν μιας κατανα
λωτικής κοινωνίας που χαρακτηριστικό της 
είναι η εμπορευματοποίηση του ανθρώπου. 
Φρονούμε ότι ο “Μεγάλος Ανατολικός” θα 
πρέπει να προσεγγισθεί, όχι ως πορνογράφη

μα, διότι έτσι θα απολεσθεί η εν γένει ποιητι- 
κότητά του και διότι δεν αποτελεί τέτοιο, αλ
λά σαν παλλόμενο πεδίο αντιφάσεων, όπου τα 
αντίθετα συνεχώς αλληλομετατρέπονται. Το 
βέβηλο γίνεται ιερό και αντίστροφα.

Σε ορισμένα σημεία του “Μεγάλου Ανα
τολικού” σημειώνουμε ότι υπάρχει υφέρπων 
ασυνείδητα ένας αποκρυφιστικός ερωτισμός 
όπως εκφράστηκε από τον μεγάλο νομπελί
στα Ιρλανδό ποιητή William Β. Yeats (1865- 
1939). Ο “Μεγάλος Ανατολικός”, αποτελού
σε έργο ζωής για τον Εμπειρικό, το οποίο τυ
πικά δεν είχε περατώσει μέχρι τον θάνατό 
του (1975), και δεν είχε εκδώσει. Τελικά εκ- 
δόθηκε στις μέρες μας σε οκτώ τόμους από 
τις εκδόσεις “ΑΡΓΑ”, μετά από επίπονη φι
λολογική προσπάθεια, λόγω των συμπυκνω
μένων κειμένων αλλά και πολλών παραλλα
γών του ίδιου του ποιητή επί διαφόρων ση
μείων του έργου.

Οι λόγοι για τους οποίους δεν εκδόθηκε ο 
“Μεγάλος Ανατολικός” ποικίλουν. Ορισμένοι 
υποστηρίζουν ότι δεν εκδόθηκε λόγω της λο
γοκρισίας που επικρατούσε κατά τις δεκαετί
ες 1950 και 1960 καθόσον όπως ο ίδιος ο ποι
ητής ανέφερε σε συνέντευξή του “πολλά κεί
μενά μου, δεν έχουν εκδοθεί λόγω ελευθερο- 
στομίας”. Μια προσπάθεια του ποιητή να τυ
πώσει το έργο σε ξένο εκδοτικό οίκο στην 
Γαλλική γλώσσα, δεν ευοδώθηκε.

Παρά την μεγάλη 
διαφορά ύφους, πρέπει 
να επισημανθεί το γε
γονός ότι διάφορες εκ
δόσεις ποιητικών συλ
λογών του Εμπειρικού 
στην δεκαετία του 
1960 δεν έγιναν ευρέως 
αποδεκτές απ’ το κοι
νό, λόγω της ύπαρξης 
του “σεφερικού γαλα
ξία” ο οποίος καταύγα
ζε και υπερκάλυπτε ό
ντως πολλές αξιόλογες 
σύγχρονες ποιητικές 
προσπάθειες. Αυτό βέ
βαια, δεν σημαίνει ότι 
το σεφερικό έργο συνο
λικά δεν υπερείχε, του
λάχιστον αντικατοπτρί
ζοντας τα δεδομένα εν 
γένει της συγκεκριμέ
νης εκείνης εποχής.

Αναμφίβολα, ο υ
περρεαλισμός στην 
τέχνη, απευθύνεται ως 
δοκιμασία στα αισθη
τικό κριτήρια του κοι
νού. Θα υποστηρίζαμε 
ότι απευθύνεται σε έ
να συγκεκριμένο κομ
μάτι του κοινού, το ο
ποίο αισθητικά αντα- 
ποκρίνεται στις προϋ
ποθέσεις του υπερρε
αλισμού. Τον λόγο για

τον οποίο ο υπερρεαλισμός έχει μια αμφί- 
δρομη επικοινωνιακή σχέση με ένα μόνο 
μέρος του αναγνωστικού κοινού οφείλεται 
πιθανόν στην ανάδυση στην επιφάνεια πτυ
χών του ασυνειδήτου το οποίο αποτελεί χώ
ρο εν πολλοίς ανεξερεύνητο.

Η πλοηγίδα εν τέλει η οποία ασφαλώς θα 
οδηγήσει τους Θιασώτες της υπερρεαλιστικής 
ποίησης στο ποιητικό έργο του Εμπειρικού, 
πέρα απ’ την ομίχλη των πρώτων εντυπώσε
ων, παρακάμπτοντας τους υφάλους της μονο
σήμαντης ανάγνωσης είναι η αντιμετώπιση 
του έργου αυτού όχι ως μια απλή περιγραφή 
σειράς ερωτικών πράξεων μόνο, αλλά με μια 
πολυδιάστατη προσέγγιση η οποία θα αποκα- 
λύψει τις διάφορες πτυχές της Εμπειρικής ποί
ησης όπως υφίσταται, αλλά δεν αποκαλύπτε
ται αμέσως, λόγω του δυνατού συμβολιστικού 
χαρακτήρα. Ο

Βιβλιογραφία
1. Πρακτικά 13ου συμποσίου ποίησης 

(Πανεπ. Πατρών 1-3 Ιουλίου 1974).
2. Αρθρογραφία Μάνιας Στάϊκου, εφημ. 

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ 7-4-01.
3. Αρθρογραφία εφημ. ΒΗΜΑ, 6-5-01.

Επιμέλεια: Αστνν. ΥποόΑτήςΒασ. Τσαγκάρης, 
Υποψ.όιόάκτορας Τομέα Φιλοσοφίας, 

Φιλοσ. Σχολής Παν. Αθηνών.

POPSHOT
Ε π ιτέλους,

κάτι που έ λ ε ιπ ε  απ ό τα β ό ρ ε ια  π ροάσ τια!

Ο π λα
I Σ φ α ίρ ες
Α ξ ε σ ο υ ά ρ  Α ντα λλα κτικά

Α λ ε ξ ίσ φ α ιρ α  
\  γ ιλ έ κ α

Ολα μας τα είδη 
μέχρι 24 δόσεις 

& με ταχυδρομική αντικαταβολή
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τ ο 1.265 δισ. έφθανε 
τα τέλη του προη
γούμενου έτους ο α

ριθμός των κατοίκων της Κί
νας, σύμφωνα με τα αποτελέ
σματα από την απογραφή στη 
χώρα με τον μεγαλύτερο πλη
θυσμό στον πλανήτη, που δι- 
ήρκεσε 5 μήνες! Ο πληθυσμός 
αυξήθηκε κατά 132.15 εκατ. 
κατοίκους, ή κατά 11,66%, σε 
σχέση με την προηγούμενη α
πογραφή του 1990, όπου ο 
πληθυσμός είχε αυξηθεί κατά 
12,79%. Η μείωση αποδίδεται 
στην εκστρατεία για έλεγχο 
γεννήσεων!!!!

Ολοσέλιδη αγγλόφωνη 
διαφημιστική καταχώ- 
ρηση στη μεγαλύτερη 

σε κυκλοφορία οικονομική ε
φημερίδα της Σουηδίας 
“Dagens Industri” έβαλε ο 
διάσημος πρώην πρωταθλητής 
του τένις Μπγιορν Μποργκ 
παρακινώντας τους Ευρωπαί
ους να κάνουν συχνότερα έ
ρωτα προκειμένου να υπάρ
χουν αρκετοί άνθωποι και να 
μην καταρρεύσει το ασφαλι
στικό σύστημα της Γηραιάς 
Ηπείρου εξαιτίας της αυξανό
μενης γήρανσης του πληθυ
σμού. Η καταχώρηση αποτε- 
λείται από μία φωτογραφία η 
οποία απεικονίζει μια ομάδα 
μαιών, κάτω από την οποία υ
πάρχει το ακόλουθο κείμενο: “ 
Στον δυτικό κόσμο υπάρχει έ
να λεπτό πρόβλημα: δεν γεν
νιούνται πολλά παιδιά. Αν δεν 
κάνουμε γρήγορα κάτι, δεν θα 
υπάρχει μελλοντικά κανείς για 
να εργαστεί και να πληρώνει 
εισφορές για τις συντάξεις 
μας. Ευτυχώς, υπάρχει μια α
πλή λύση η οποία είναι ταυτό
χρονα ξεκούραστη και απο
λαυστική: το σουηδικό μοντέ
λο Ένας πολύ προσωπικός 
τρόπος κοινωνικής επαφής ο 
οποίος, αν γίνει σωστά, θα κά
νει τις μαίες σε όλη την Ευρώ
πη να εργάζονται συνέχεια. Η 
ταπεινή συμβουλή του Μπόρ- 
γκ είναι απλούστατη: ‘Κάντε 
το!’”. Η διαφήμηση του πέντε 
φορές νικητή του Γουίμπλε-

τον, της σπουδαιότερης διορ
γάνωσης τένις στον κόσμο, 
καταλήγει μάλιστα στην αθυ
ρόστομη φράση-σύνθημα 
“F....for the future!...”, η οποί
α σε “διακριτική” μετάφραση 
στα ελληνικά σημαίνει: “Κά
ντε έρωτα για τον μέλλον!....”.

Τα παιδιά μπορούν να 
προκαλέσουν προβλή
ματα που ακόμη και έ

νας πατέρας, ειδικός στις έ
ρευνες, δεν μπορεί να τα βγά
λει πέρα. Ο Λουίς Φρι, διευθυ
ντής του FBI και πατέρας έξι 
αγοριών, δήλωσε στις αστυνο
μικές αρχές της κομητείας 
Φέρφαξ της Πολιτείας Βιρτζί- 
νια, όπου κατοικεί, ότι χρειά
στηκε ένας μήνας ώσπου να 
καταλάβει γιατί χτυπούσε τό
σο συχνά ο συναγερμός του 
σπιτιού στο υπόγειο του σπι
τιού του, αναγκάζοντας τους 
αστυνομικούς να έρχονται συ
νέχεια σπίτι του. Η ατία ήταν 
ότι τα δύο από τα αγόρια του 
έβαζαν τον ηλικίας δύο ετών 
αδελφό τους να τρέχει μέσα 
στο υπόγειο ώστε να ενεργο
ποιεί τον ανιχνευτή κίνησης!

Μια έκπληξη περίμενε 
μια Ιταλίδα νοικο
κυρά, όταν άνοιξε έ

να σωληνάριο μαγιονέζας μέ
σα σε κατάστημα της πόλης 
Ροβερέντο. Κι αυτό γιατί, ό
πως αποδείχθηκε εκ των υστέ
ρων, ήταν γεμάτο εκρηκτικά. 
Η ανακάλυψη αυτή έκανε τις 
δικαστικές αρχές να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για την 
ανακάλυψη του μυστηριώδους 
τρομοκράτη, τον οποίο απο- 
καλούν Ιταλό Unabomber, α
πό το διάσημο Αμερικανό συ
νάδελφο του, όπως ανακοίνω
σε αστυνομική πηγή. Μέχρι 
στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί 
αν τα εκρηκτικά που περιείχε 
το σωληνάριο αυτό ήταν πα
ρόμοια με εκείνα που είχαν 
βρεθεί και σε άλλα είδη τροφί
μων τα οποία είχαν αγοράσει 
ανύποπτοι Ιταλοί σε σούπερ 
μάρκετ της Βενετίας και άλ
λων πόλεων της Ιταλίας.

Ο διαχωρισμός των δύο 
φύλων στο Ιράν αρχί
ζει από την....κούνια 
και φθάνει μέχρι τις πίστες του 
σκι. Χώρια στο σχολείο, στους 

ναούς, στις συγκοινωνίες και 
τώρα και στο σκι. Ένα και-* 
νούργιο αστυνομικό σώμα στο 
Ιράν επιφορτίστηκε με το απο
κλειστικό καθήκον της διατή
ρησης του χωρισμού των δύο 
φύλων και στα ψηλά χιονισμέ
να βουνά, όπου οι ευκατάστα
τοι Ιρανοί απολαμβάνουν τα 
χόμπι τους. Τα όργανα της τά- 
ξεως επιθεωρούν τις πίστες 
των χειμερινών σπόρ και είναι 
έτοιμοι να παράσχουν τις υπη
ρεσίες όπου και όποτε τους ζη
τηθεί, ενώ μπορούν να ενεργή
σουν και αυτοβούλως όπου δει.

Ε να μήλο την ημέρα 
τον γιατρό τον κάνει 
πέρα” έλεγαν οι πα

λιοί και φαίνεται ότι κάτι πα
ραπάνω γνώριζαν για τη σημα
σία των φρούτων στην ανθρώ
πινη υγεία. Σήμερα, ομάδα ε
ρευνητών του Πανεπιστημίου 
Κέμπριτζ διαπιστώνει, μετά 
πολυετή έρευνα, ότι αρκεί ένα 
μήλο την ημέρα για να μειώσει 
κατά ένα πέμπτο καρδικά επει
σόδια και καρκίνο στη μέση η
λικία, δύο από τις συχνότερα 
εμφανιζόμερνες ασθένειες που 
οδηγούν στο θάνατο. Παρότι 
όμως τελευταίως γίνεται πολύς 
λόγος για τη σημασία της υ
γιεινής διατροφής και δη της 
κατανάλωσης φρούτων και λα
χανικών, είναι χαρακτηριστικό 
ότι η επωφελής επίδραση του 
μήλου δεν απαιτεί ποσότητες, 
αλλά ένα μήλο αρκεί να κάνει 
τη διαφορά. Και όχι μόνο το 
μήλο, αλλά και το πορτοκάλι 
και γενικώς η βιταμίνη C, που 
αποδεικνύεται σωτήρια για 
την υγεία του ατόμου.

Η“ απροσεξία “ μπορεί
να αποβεί μοιραία.....

και για τους ληστές 
των τραπεζών. Όπως ο 29χρο- 
νος Αυστριακός, που αφού ο
λοκλήρωσε επιτυχώς το έργο 
του σε τράπεζα της επαρχια

κής πόλης Μπρούκ στη Συρία, 
φεύγοντας με λεία περίπου 
5.000.000 δραχμών, συνελή- 
φθη χωρίς δυσκολία λίγο αρ
γότερα στο σπίτι του από άν- 
δρες της τοπικής αστυνομίας. 
Πως τον βρήκαν; Μα, είχε α
φήσει την επισκεπτήρια κάρτα 
του στον τόπο του εγκλήμα
τος, η οποία προφανώς του έ
πεσε την ώρα που τραβούσε α
πό την τσέπη του το πιστόλι. 
Η απροσεξία του αποδίδεται 
στο γεγονός ότι για λόγους κά
λυψης δεν φορούσε τα γυαλιά 
του κι έτσι δεν πρόσεξε ότι 
κάτι του έπεσε την κρίσιμη 
στιγμή. Την επόμενη φορά θα 
τα πάει καλύτερα....

Μία υπέρμαχος της 
προστασίας των ζώ
ων στο Χονγκ Κον- 

γκ κοντεύει να οδηγήσει τους 
γείτονες της στην παραφροσύ
νη, καθώς μέσα σε ένα διαμέ
ρισμα μόλις 63 τετραγωνικών 
φιλοξενεί 78 αδέσποτα και δεν 
τα παραδίδει στις αρμόδιες υ
πηρεσίες πρόνοιας, για να μην 
τα θανατώσουν.

Μ ε την επιχείρηση 
“Αγαμέμνων” η 
σισιλιάνικη αστυ

νομία απάλλαξε το αρχαίο ελ
ληνικό θέατρο των Συρακου
σών, το μεγαλύτερο του είδους 
του στην Ιταλία, από τη σισι- 
λιάνικη μαφία. Μεταξύ των 
1996-98 οι μαφιόζοι της Σικελί
ας είχαν θέσει υπό την.....προ
στασία τους το αρχαίο ελληνικό 
θέατρο, αποκομίζοντας τερά
στια οικονομικά οφέλη. Στα δύ
ο αυτά χρόνια είχαν αναλάβει 
κάθε έκφανση της διαχείρησης 
του θεάτρου από την οργάνωση 
του υπαίθριου πάρκινγκ για τα 
αυτοκίνητα των επισκεπτών 
και την περιποίηση του γκαζόν, 
μέχρι την κατασκευή και τη 
διάθεση των μαξιλαριών για τα 
πέτρινα καθίσματα του. Οι υπο
ψίες ότι κάτι δεν πάει καλά με 
το θέατρο άρχισαν να πυκνώ
νουν όταν το θέατρο που συ
γκεντρώνει ετησίως χιλιάδες ε
πισκέπτες και θεατρικό κοινό
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παρουσίασε οικονομικά προ· 
βλήματα. Η επιχείρηση “Αγα
μέμνων” αποκάλυψε τι συνέ- 
βαινε και οι αστυνομικοί συνέ
λαβαν 14 άτομα, στα οποία α
ποδόθηκαν ήδη κατηγορίες για 
κατάχρηση εξουσίας, παρα- 
ποίηση αρχής και απάτη.

χι μόνο σαρδέλες, αλ
λά και ινδική κάνναβη 
βρίσκουν στα δίχτυα 

τους ισπανοί ψαράδες στα α
νοιχτά των νοτιοανατολικών 
ακτών της Ισπανίας. Σε λιγό
τερο από έναν χρόνο οι ψαρά
δες έφεραν στην επιφάνεια 3,6 
τόνους ινδικής κάνναβης, ό
πως ανακοίνωσαν οι ισπανικές 
αρχές. Σε μία και μόνο ημέρα 
παραδόθηκαν 150 κιλά, τα ο
ποία υπολογίζεται ότι βρίσκο
νταν σε βάθος έως και 200 μέ
τρων. Λαθρέμποροι ναρκωτι
κών οι οποίοι μεταφέρουν ιν
δική κάνναβη από το Μαρόκο 
πετούν το φορτίο στη θάλασ
σα, όταν αντιλαμβάνονται ότι 
άνδρες του Λιμενικού Σώμα
τος τους ακολουθούν.

Μανιώδης χαρτοπαί
κτης από το Χογκγ 
Κονγκ έκοψε δύο 

δάκτυλα του αριστερού χεριού 
του, σε μια απελπισμένη προ
σπάθεια να καταπολεμήσει τη 
μεγάλη αδυναμία του στα χαρ
τιά. Ο 42χρονος άνδρας το ό
νομα του οποίου δεν έγινε 
γνωστό, έλαβε την απόφαση 
να “αυτοτιμωρηθεί” επειδή σε 
μία και μόνο παρτίδα έχασε το 
ποσό των 25.000 δολαρίων 
(περίπου δέκα εκατομμύρια 
δραχμές). Ο χαρτοπαίκτης έ
κοψε δύο από τα δάκτυλα του, 
ένώ στη συνέχεια κάλεσε την 
αστυνομία και τις πρώτες βοή
θειες. Νοσηλεύεται σε νοσο
κομείο και οι γιατροί εξετά
ζουν πως θα μπορέσουν να 
κολλήσουν τον δείκτη και το 
μεσαίο δάκτυλο στο αριστερό 
χέρι. Οι αστυνομικές αρχές 
δεν ανέφεραν που έπαιξε και 
έχασε ο άνδρας το εν λόγω πο
σό. Στο Χονγκ Κονγκ επιτρέ
πονται μόνον ο ιππόδρομος

και το εθνικό λαχείο. Οι λά- 
τρεις άλλων τυχερών παιχνι- 
διών, όπως τα χαρτιά, πρέπει 
να ταξιδέψουν ως το Μακάο, 
για να παίξουν σε ένα από τα 
δέκα νόμιμα καζίνα.

Σ το Αμερικανικό 
“Halloween” κάτι

_______ αντίστοιχο με το
Καρναβάλι, τα παιδιά φορούν 
τις στολές τους και πηγαί
νουν από σπίτι σε σπίτι με 
σκοπό, σύμφωνα με το έθιμο, 
να.....  τρομάξουν τους ενοί
κους, οι οποίοι τα υποδέχο
νται με γλυκά. Σε μια τέτοια 
επίσκεψη σε γειτονιά της Βό
ρειας Καρολίνας, μια οικογέ
νεια έδωσε στα παιδιά σοκο- 
λατάκια με ασυνήθιστη γέμι
ση. Αντί για πραλίνα ή ξη
ρούς καρπούς ή έστω κονιάκ, 
τα εν λόγω σοκολατάκια πε
ριείχαν μαριχουάνα.... Ευτυ
χώς, τα σοκολατάκια δεν ά
ρεσαν στους μικρούς επισκέ
πτες, οι οποίοι προφανώς 
προτιμούν τις πιο.... γλυκιές 
γεύσεις. Κάποιο από τα παι
διά έδωσε τα σοκολατάκια 
στη μητέρα του, η οποία ανα
γνώρισε το περιεχόμενο και 
ειδοποίησε την αστυνομία. 
Όπως διαπιστώθηκε αργότε
ρα από τη σχετική έρευνα, 
ούτε η οικογένεια που τα 
πρόσφερε στα παιδιά γνώριζε 
το περιεχόμενο τους, γι αυτό 
και αναζητεί τώρα αυτόν που 
τα πώλησε.

Οι αστυνομικοί του 
Μανχάιμ της Γ ερμανί- 
ας, που έσπευσαν μέ

σα στη νύχτα μετά την απεγνω
σμένη τηλεφωνική έκκληση ε
νός εικοσιτριάχρονου, μάλλον 
δεν είχαν αντιμετωπίσει ξανά 
τέτοιου είδους “επείγον περι
στατικό”. Ο νεαρός και “μόνος 
στο σπίτι” πατέρας βρέθηκε 
μπροστά σε αδιέξοδο όταν ήρ
θε η στιγμή να ετοιμάσει το γά
λα της μικρής του κόρης και 
κυριεύθηκε από πανικό στο εν
δεχόμενο να μείνει το βρέφος 
ατάιστο. Το μόνο που σκέφθη- 
κε να κάνει μέσα στην απελπι

σία του ήταν να καλέσει την α
στυνομία. Τα δύο όργανα της 
τάξης προφανώς είχαν μεγαλύ
τερη εμπειρία σ’ αυτόν τον το
μέα και έτσι βοήθησαν τον τα
λαίπωρο πατέρα, ετοιμάζοντας 
το μπιμπερό για τη μικρή, πού 
είχε αρχίσα να χάνει την υπο
μονή της και να διαμαρτύρε
ται....μεγαλόφωνα.

Ε ]κατομμύρια δολά
ρια σε πλαστικές 

____  σακούλες και εργα
λειοθήκες ανακάλυψαν οι α
στυνομικές αρχές της Αυ
στραλίας κάτω από το πάτω
μα αρκετών σπιτιών στην Α- 
δελάίδα. Σύμφωνα με ανα
κοίνωση της αστυνομίας, τα 
χρήματα προέρχονταν από α
ναλήψεις που έγιναν με κλεμ
μένη κάρτα αναλήψεων η ο
ποία ανήκει σε επιχειρηματία 
από το Χονγκ Κονγκ. Ο επι
χειρηματίας πιστεύεται πως 
έδωσε την εν λόγω κάρτα

στον γιό του ο οποίος σπου
δάζει στην Αυστραλία, ενώ η 
αναφορά για την κλοπή της 
κάρτας έγινε τον περασμένο 
Μάϊο. Ωστόσο η κάρτα χρη
σιμοποιήθηκε περίπου 6.800 
φορές από την 27η Ιουλίου έ
ως την 20ή Οκτωβρίου σε 
μηχανήματα αυτόματης ανά
ληψης, στην Αυστραλία. 
Τρεις άνδρες και μια γυναίκα 
της ίδιας οικογένειας, από 
την Αδελαϊδα συνελήφθησαν 
και κατηγορήθηκαν για τις α
ναλήψεις με την κλεμμένη 
κάρτα. “ Νομίζω ότι πρόκει
ται για μία από τις μεγαλύτε
ρες ληστείες στην Αυστραλία 
με κάρτα αναλήψεων” σχολί
ασε ο αστυνομικός Πίτερ Σί- 
μονς, ο ποιος εξέφρασε την 
έκπληξη του για τον μεγάλο 
αριθμό αναλήψεων που 
πραγματοποιήκαν □

Επιμέλεια: 
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Ο ρ ι ζ ό ν τ ι α

1. Και με αυτές τις διατάξεις ασχολείται η Αστυνομία. 
2. Έχει γίνει πονοκέφαλος των Αθηναίων - Το χημικό σύμ
βολο του Μολυβδαινίου - Ναυτικό πρόσταγμα. 3. Ένας α
πό τους 12 Θεούς - Ψαριανός Πυρπολητής. 4. Βυζαντινή 
νότα - Η ψηλότερη κορυφή του κόσμου. 5. Αποτελεί τη 
βασική ύλη της Βιομηχανίας συνθετικών χρωμάτων - Υ
ποθετικός σύνδεσμος. 6. Κόρη του Ουρανού και της Γης - 
Ακοσμος στην εμφάνιση και στα έργα. 7. Βουνό της Βουλ
γαρίας - Αθηναίος πολιτικός νομοθέτης. 8. Ποτάμι της 
Γαλλίας - Γαλλικό άρθρο - Τα χρόνια. 9. Πρακτορείο ειδή
σεων - Δεν είναι πονετικός. 10. Αμαρτωλός, ασεβής - Ο α
ριθμός 201 με γράμματα. 11. Η Ελληνίδα αυτή αθλήτρια 
κατείχε στο ακόντιο το παγκόσμιο ρεκόρ. 12. Ένας από 
τους προφήτες - Στρατιωτικό χρώμα.

Κ Α Θ Ε Τ Α
1. Γίνεται μετά το έγκλημα. 2. Βουνό στα σύνορα Αττι

κής και Κορινθίας -... Βέγκας, πόλη των Η.Π.Α. 3. Ποδο
σφαιρική ομάδα Α' εθνικής - Αυτά τα νερά είναι θεραπευ
τικά. 4. Πόλη και λιμάνι της Γαλλίας - Αυτοί φαίνονται. 5. 
Ένα μόριο - ένας απ τους επτά σοφούς - Ένας πλανήτης 
(αντ.) 6. Μάρκα τσιγάρων - Αφρικανός φύλαρχος. 7. Έλ
ληνας συγγραφέας Αστυνομικών μυθιστορημάτων (με άρ
θρο) - Αμερικανικό περιοδικό. 8. Γάλλος ζωγράφος - Χη
μικό σύμβολο του Αρσενικού - Μικρό φυτό. 9. Χώρος ιε
ρός, απαραβίαστος - Αναφορική αντωνυμία(αρχ,) 10. 
...Γαλλικό τέταρτο - Πόλη του Βελγίου - Άρθρο. 11. Ot 
βάλτοι - Ένας υιός που αναφέρεται σε μια παραβολή. 12. 
Νησί της Αλβανίας - Δεν είναι μεγάλο νησί.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η Κυριακή είναι πάντοτε μια χαρούμενη ημέρα. Και 
για πολλούς ημέρα αργίας και ξεγνοιασιάς. Για κά
ποιους άλλους όμως δεν είναι παρά μια μέρα σαν ό

λες τις άλλες...
Καθώς το περιπολικό της αστυνομίας κυλούσε γοργά 

στους βρεγμένους αθηναϊκούς δρόμους, ο Αστυνόμος 
Παπασπύρου βρήκε την ευκαιρία να ενημερώσει καλύτε
ρα τον μικρό ντετέκτιβ για την νέα τους αποστολή.

Όπως σου είπα και στο τηλέφωνο έκλεψαν πριν από λί
γη ώρα ένα μεγάλο φορτίο κοσμημάτων από τον διάσημο 
κατασκευαστή και εισαγωγέα Ιβάν Ιβανώφ. Το εμπόρευ
μα ήρθε σήμερα και το μετέφερε ο ίδιος ο Ιβανώφ στο ερ
γοστάσιο του, το οποίο και κλείδωσε σε ειδική αποθήκη.

“Πώς ξέρετε την ακριβή ώρα της κλοπής;”, τον διέκο
ψε απότομα ο μικρός ντετέκτιβ.

“ Το εμπόρευμα το πήγε στην αποθήκη γύρω στις δέκα 
η ώρα. Έφυγε μετά για μια επαγγελματική συνάντηση. Ε
κεί χρειάστηκε κάποια έγγραφα και γύρισε να τα πάρει. Η 
ώρα ήταν γύρω στις 11 το πρωί. Προς μεγάλη του όμως 
έκπληξη η αποθήκη ήταν παραβιασμένη και το εμπόρευ
μα “είχε κάνει φτερά”. Αρα η κλοπή είχε γίνει μεταξύ 10 
και 11 η ώρα το πρωί. Για το φορτίο γνώριζαν μόνο ο I- 
βανώφ, τρεις στενοί του συνεργάτες που ήσαν μαζί του 
στην επαγγελματική συνάντηση που είχαν και ο σοφέρ 
του που θα τον βοηθούσε στην μεταφορά. Όπως μας είπε 
όμως αυτόν τον χρειαζόταν η γυναίκα του και έτσι δεν ήρ
θε. Το σπίτι του Ιβανώφ ήταν κοντά στο εργοστάσιο του. 
Του είπαμε να μη πει σε κανέναν τίποτα”.

Όταν έφτασαν, ένα πολυτελές αυτοκίνητο τους περίμε- 
νε έξω από το σπίτι του Ιβανώφ. Μέσα ήταν ο σοφέρ του. 
“Γεια σας”, του είπε ο Αστυνόμος Παπασπύρου και έκα
νε τις απαραίτητες συστάσεις. Εκείνη την στιγμή ο Κώ
στας Διγενής γλίστρησε στον βρεγμένο δρόμο και σωριά
στηκε “φαρδύς πλατύς” δίπλα από το αυτοκίνητο του I- 
βανώφ. Τα κλειδιά του μικρού ντετέκτιβ γλίστρησαν κά
τω από το αμάξι του Ιβανώφ. Έσκυψε να τα πάρει, λερώ
θηκε όμως και νεύριασε γιατί και κάτω από το αμάξι ο 
δρόμος ήταν βρεγμένος. Δεν είχε βρέξει βέβαια πολύ, ό
μως αυτό ήταν αρκετό για να είναι οι δρόμοι βρεγμένοι.

“Που ήσουν ανάμεσα στις 10 και στις Ιίσήμερα το 
πρωί;” Ρώτησε με ευγένεια ο Αστυνόμος τον σοφέρ.

“Από τις εννέα το αμάξι μου είναι εδώ, σ’ αυτή τη θέ
ση. Δεν κουνήθηκα καθόλου από εδώ. Η κυρία μου, μου 
είχε παραγγείλει ότι κατά τις δέκα θα έπρεπε να βρίσκο
μαι εδώ, γιατί έπρεπε να πάει σε κάποια δουλειά, αλλά ό
πως φαίνεται το ανέβαλλε λόγω της βροχής”.

“Φίλε μου δεν μας πείθεις” του είπε αποφασιστικά ο μι
κρός ντετέκτιβ.

Γιατί, δεν τον πιστεύει ο θρυλικός Κώστας Διγενής;

Λύση προβλήματος προηγουμένου τεύχους
Ο Κώστας Διγενής, ο θρυλικός μικρός ντετέκτιβ, πρό

σεξε ότι η γαβάθα του σκύλου ήταν γεμάτη με πεντακά
θαρο νερό. Αν όπως υποστήριζε το αφεντικό του το 
σκυλί είχε μείνει μόνο του δύο μέρες, η γαβάθα θα έπρε
πε να ήταν άδεια. Το νερό αποκαλύπτει ότι ο Λιβάνης 
δεν ήταν στη Θεσσαλονίκη, αλλά κάπου εκεί κοντά.
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ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ:
Το σώμα σου είναι φτιαγμένο από δισεκατομμύρια μι

κρές ζωντανές μονάδες, που ονομάζονται κύτταρα; Υ
πάρχουν πολλά είδη κυττάρων και το κάθε είδος κάνει τη 
δική του συγκεκριμένη εργασία. Αυτά τα συγκεκριμένα 
κύτταρα είναι που δημιουργούν το κάθε μέρος του σώ
ματος σου, υπάρχουν δηλαδή ξεχωριστά κύτταρα που 
δημιουργούν τα κόκαλα, το αίμα, την καρδιά, τους μύες, 
το δέρμα, τα μάτια, τον εγκέφαλο κι’ όλα τα άλλα μέρη 
του σώματος, από τα δάχτυλα των ποδιών σου έως τις 
τρίχες της κεφαλής σου. Συγκρότησε στη σκέψη σου ό
τι υπάρχουν σε διάταξη διαφορετικά κύτταρα, που το 
κάθ’ ένα “χτίζει” συγκεκριμένο μέρος του σώματος μας.

OLtiiisc tou σώαατοε uoc. Κάθε κίνηση του σώ
ματος σου γίνεται με τους μυς, που υπάρχουν σ’ όλο 
σου το σώμα. Αυτούς χρησιμοποιείς για να σκύβεις, να 
περπατάς, να τρέχεις και να πηδάς - ακόμη και για να 
ανοιγοκλείνεις τα μάτια σου. Εάν δεν υπήρχαν οι μύες 
στο ανθρώπινο σώμα θα ήταν 100% ακατόρθωτη η κά
θε σου κίνηση.

Το κόκαλα uoc. Τα κόκαλα σηκώνουν το βάρος 
του σώματος σου και του δίνουν το σχήμα του. Χωρίς 
τα κόκαλα θα κατέρρεες και θα γινόσουν ένας σωρός α
πό κρέας. Τα κόκαλα είναι από τέτοιο υλικό φτιαγμένα 
ώστε να έχουν την απαιτούμενη ελαστικότητα στο βά
δισμα στο τρέξιμο και γενικά σε κάθε μας κίνηση. Εάν 
τα κόκαλα ήταν από άλλο υλικό π.χ. σίδηρο, ή ατσάλι 
ούτε θα τρέχαμε ούτε θα πηδούσαμε, αλλά ακόμη και 
σ’ αυτό το βάδισμα μας θα είχαμε πρόβλημα.

Πόσα κόκαλα έγουαε: Τη στιγμή που γεννιόμα
στε έχουμε περίπου 350 περίπου κόκαλα, αλλά όταν 
φτάσουμε σε πλήρη ανάπτυξη έχουμε περίπου μόνο 
206 διαφορετικά κόκαλα. Αυτό γίνετε γιατί, όσο μεγα
λώνουμε, πολλά μικρά κόκαλα ενώνονται μεταξύ τους.

Ms j ik 0 στοιχεία via touc αυς. Το σώμα σου
έχει πάνω από 650 μυς. Κάθε φορά που κάνεις ένα βή
μα χρησιμοποιείς 200 μυς. Στο πρόσωπο σου υπάρχουν 
πάνω από 30 μυς. Για να χαμογελάσεις χρειάζεται να 
εργαστούν 15 μύες. Φαντάζεσαι να μην υπήρχαν οι μυς 
στο ανθρώπινο σώμα; Ούτε να γελάσουμε δεν θα μπο
ρούσαμε, ή καλύτερα τι γέλιο θα κάναμε άραγε;

II yi IM J I| lll| l l l l Δεν θα μπο
ρούσαν να γεννηθούν τα νεογέννητα μωρά εάν τα κόκα
λα τους δεν είχαν μια θαυμαστή ευλυγισία την στιγμή 
που εξέρχονται από τον κόλπο της μητέρας. Αυτό γίνε
ται, επειδή τα κόκαλα αρχικά σχηματίζονται απ’ ένα μα
λακό ευλύγιστο υλικό, που λέγετε χόνδρος. Όσο όμως 
μεγαλώνουμε, το υλικό αυτό μεταβάλλετε σε σκληρό 
κόκαλο, εκτός από τη μύτη μας και τ’ αυτιά μας, που 
συνεχίζουν να έχουν χόνδρους. Φαντάζεστε να είχαν 
σκληρότητα τα κόκαλα των νεογέννητων μωρών την 
στιγμή που προσπαθούν να έρθουν στον κόσμο μας; Θα 
μπορούσαν άραγε να γεννηθούν;

Α Υ Τ Ο  Τ Ο  Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ε Ι ?

Όλοι έχουμε μυς, για να κουνάμε τ’ αυτιά μας! Αλήθεια 
δεν είναι αστείο. Υπάρχει ένα μυς πίσω από κάθε αυτί, 
αλλά οι περισσότεροι από εμάς δεν μαθαίνουμε ποτέ να 
τους χρησιμοποιούμε, επειδή οι μύες που δεν εξασκού- 
νται, αδυνατίζουν και δεν μπορούν να λειτουργήσουν.

Τα καλύτερα ανέκδοτα μας τα έστειλε η 11χρονη 
Ιουλία Μόστορη, η οποία κερδίζει ένα ξεχωριστό δώρο.

1. Μετά το διαγώνισμα δύο μαθητές 
συναντιούνται στην αυλή:
- Πώς έγραψες, Γιώργο;
- Ασ’ τα, έδωσα λευκή κόλλα.
Πω πω! Έχει γούστο να νομίσει,

η καθηγήτρια ότι αντέγραψες από μένα!
2. Μαρία είπαμε ότι ερπετά λέγονται όσα 

ζώα σέρνονται στη γη.
Μπορείς και συ να μας πεις ένα τέτοιο ζώ

ο;
- Μάλιστα κυρία. Ο... μπέμπης μας!

Το περιοδικό μας εύχεται χρόνια πολλά σ’ αυτούς 
που γιορτάζουν τους μήνες:

Μάιο: Ειρήνη, 5. Ιωάννη(του Θεολόγου), Αρσένιο, 8. 
Θεόδωρο, 16. Κωνσταντίνο, Ελένη, 21. Ιωάννη(του 
Ρώσου), 27.

lOUVIO: Κύριλλο, 9. Βαρθολομαίο, Βαρνάβα, 11. Πέ
τρο, Παύλο, 29. Απόστολο, 30.

Απαντήστε στις σπαζοκεφαλιές
Πού συναντάμε πόλεις χωρίς ανθρώπους και ποταμούς 
χωρίς νερό;
Ποιος είναι εκείνος που εργάζεται, παίζοντας;
Γιατί οι Πόντιοι πηγαίνουν επτά - επτά;
Πώς μπορούμε να μεταφέρουμε νερό μέσα σ ’ ένα τσουβάλι; 
Ποιο φρούτο λαχταρά το λάδι;
Πότε χτυπά η καμπάνα;
Τι κοινό έχουν οι λέξεις: Άννα και όλο;
Ποιο μήνα τρώμε λιγότερο;
Λύση γρίφων προηγουμένου τεύχους.
Το Πι και το Νι = ποινή.
Το βάζω (βάζο).
Το πιάνο.
Όσα χρόνια είναι μεγαλύτερος ο πατέρας του από αυτό. 
Όταν είναι βρασμένα.
Όταν είναι ξύπνιο.
Πανηγυρίζει.
Όταν τις έχει.

Οι πέντε πρώτοι μικροί μας φίλοι που θα μας στεί- 
λουν τις σωστές απαντήσεις θα κερδίσουν από ένα α
ξιόλογο βιβλίο.

Στο τεύχος αυτό είχαμε γράμματα από όλη την Ελλάδα. 
Απάντησαν όμως σωστά μόνο τέσσερις. Θερμά συγχαρη
τήρια στους, Κωνσταντίνο Αλατίνη, Ηλεκτρα Χριστίδη, 
Ελεονώρα Παντούλα και Ιουλία Μάστορη. □

Επιμέλεια: 
Αρχ/κας Κων/νος Τσινάλης
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Η Δ/ντρια της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας του 
Δήμου Αθηναίων κ. Ελένη Κουβελάκη 
εκφράζει τις ευχαριστίες της προς το Αρ
χηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, για 
τη διάθεση της ορχήστρας της 
Ελληνικής Αστυνομίας στην εκδήλωση 
της Λέσχης Φιλίας Γράβας που πραγμα
τοποιήθηκε πρόσφατα.

Ο  κ. Πριφτάκης Παναγιώτης 
εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το 
προσωπικό του Τμήματος Ασφαλείας 
Θηβών και ιδιαίτερα προς τους Αρχ/κες: 
Λαΐο Κων/νο, Παπαδόπουλο Σπύρο και 
Ντεβένε Βασίλειο, για το θάρρος και την 
υπηρεσιακή τους ευσυνειδησία, που είχε 
ως αποτέλεσμα να αποσπάσουν από μαι- 
νόμενους τσιγγάνους στο συνοικισμό 
τους, το κλεμμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του.

Η Υπεύθυνη Ενημέρωσης της
Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Ε
θνών στην Ελλάδα κ. Καίτη Κεχαγιό- 
γλου εκφράζει τις ευχαριστίες της προς 
τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, για την έ
γκαιρη αποστολή στατιστικών στοιχείων 
σχετικά με τον αριθμό των αλλοδαπών, 
ανά εθνικότητα, που εισήλθαν παράνομα 
στην Ελλάδα κατά το έτος 2000.

Ο Προϊστάμενος της Γ ενικής 
Δ/νσης του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων κ. Ν. Παπαδόπουλος σε ευ
χαριστήρια επιστολή που απευθύνει 
προς την Ελληνική Αστυνομία, εκφράζει 
τις ευχαριστίες και την ικανοποίησή του, 
για τον άψογο τρόπο με τον οποίο παρεί
χε η Δ/νση Εκπαίδευσης στο προσωπικό 
ασφαλείας της υπηρεσίας του, σεμινάριο 
μετεκπαίδευσης. “Οι άριστοι εκπαιδευ
τές σας -επισημαίνει στην επιστολή του 
ο κ. Παπαδόπουλος-προσέφεραν πολύ 
καλές υπηρεσίες, καταδεικνύοντας το υ
ψηλό επίπεδο γνώσεων και ευθύνης από 
το οποίο διακατέχονται. Ιδιαιτέρως ευχα
ριστούμε -καταλήγει στην επιστολή τού
τον υπεύθυνο εκπαίδευσης κ. Αναστάσιο 
Κόκκα, του οποίου η συμπεριφορά και η 
συνεργασία υπήρξε άριστη καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκπαίδευσης".

Ο Καθηγητής Εφηρμοσμένης
Οικονομίας του Παντείου Πανεπιστημί
ου κ. Σταύρος Θεοφανίδης, σε επιστολή

του προς το περιοδικό μας, με αφορμή το 
άρθρο με τίτλο “Αναδιοργάνωση οργανι
σμών” (RE- ENGINEERINK), που δη- 
μοσιεύθηκε στο τεύχος Μαρτίου - Απρι
λίου 2001, επισημαίνει:

"To Re-engineering στα ορθά επιστη
μονικά Ελληνικά αποδίδεται όχι ως "ανα
σχεδιασμός" ή ως ' 'Αναδιοργάνωση'' αλ
λά με τον επιστημονικότερο και τεχνικότε
ρο όρο ' Άναμηχάνε ση ''. Κατά την επί
βλεψη και αξιολόγηση της διδακτορικής 
διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. 
Γεωργίου Μαλινδρέτου, με θέμα "Επιχει
ρηματική αναμηχάνευση σε Περιβάλλον 
Logistics", επισήμανα την ανάγκη να 
χρησιμοποιηθεί ο όρος ”,Αναμηχάνευση " 
ως ακριβέστερος και πλέον εξειδικευμέ- 
νος στην απόδοση του διεθνώς καθιερω
μένου πλέον όρου ' 'Re-engieneering''. Ο 
όρος "Ανασχεδιασμός" (Re-designing) 
και ο όρος "Αναδιοργάνωση" (Re
organization) δεν αποδίδονται με το ' ’Re- 
engieneering". Έχουν διαφορετική επι
στημονική προέλευση κατά την κλασσική 
αντίληψη του management. Η έννοια Re
engineering Αντανακλά την σύγχρονη ε
παναστατική καινοτομική διάσταση του 
management με εισροή νέων αντιλήψεων, 
από την κουλτούρα και τις αξίες έως την 
υψηλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και πληροφορικής του διαδικτύου, με έμ
φαση στην Ολική Ποιότητα.

Προτείνω λοιπόν, προς όλους, Ακαδη
μαϊκούς, Διδάσκαλους, Ανώτερα Επιχει
ρηματικά Στελέχη και Ηγετικά Στελέχη 
των επιχειρήσεων και δημόσιων οργανι
σμών να χρησιμοποιούν τον καταλληλό
τερο όρο ' 'Αναμηχάνευση'' για την από
δοση του όρου "Re-engineering".

Θερμά συγχαρητήρια στον Αστυν. 
Υποδ.ντή κ. Γρηγόρη Παπαγιάννη, για το 
εμπεριστατωμένο άρθρο του στην "Αστυ
νομική Επιθεώρηση

Η κ. Βασιλική Κανατούλα Βα- 
λασκατζή εκφράζει τις ευχαριστίες της 
προς την Ελληνική Αστυνομία, για την 
άμεση και ανθρώπινη ανταπόκριση που 
έδειξε σε έκκληση της οικογένειάς της 
για αίμα. “ Για άλλη μια φορά -επισημαί
νει στην ευχαριστήρια επιστολή της η κ. 
Κανατούλα - η Ελληνική Αστυνομία βρί
σκεται κοντά στον πολίτη προσφέροντας 
την βοήθειά της όχι μόνο για τη διατήρη
ση της κοινωνικής ασφάλειας και τάξης, 
αλλά και για τις ανάγκες του κάθε πολίτη 
ξεχωριστά. Η προσφορά σας ήταν καθο

ριστική για την έκβαση της υγείας του α
γαπημένου μου πατέρα

Ο κ. Ξένος Δημήτριος κάτοι
κος Ηγουμενίτσας εκφράζει τις θερμές 
του ευχαριστίες προς τους αστυνομικούς 
που υπηρετούν στην Αστυνομική Διεύ
θυνση Θεσπρωτίας στην Ηγουμενίτσα, 
Αρχιφύλακες: Ψαρρά Ευάγγελο, Ράπτη 
Παύλο, Τσιλιγιάννη Βασίλειο, Αθανασί
ου Παύλο, Παπακώστα Νικόλαο και το 
Συνοριακό Φύλακα Παπαδόπουλο Ιωάν
νη, για τη βοήθεια που παρείχαν σε πρό
σφατη έκρηξη και πυρκάίά που συνέβη 
σε ιδιοκτησία της μητέρας του στην Η
γουμενίτσα. “Οι άνδρες αυτοί -αναφέρει 
στην ευχαριστήρια επιστολή του ο κ. Ξέ
νος προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Α
στυνομίας- με αυταπάρνηση και αυτοθυ
σία, καθ’ υπέρβαση του ατενώς εννοου- 
μένου υπηρεσιακού καθήκοντος και με 
κίνδυνο της δικής τους ζωής και σωματι
κής ακεραιότητας, με βοήθησαν να απε
γκλωβίσω από τις φλόγες την μητέρα μου 
και την αδελφή μου, προστρέξαντες από 
την πρώτη στιγμή και συμμετάσχοντες ε
νεργά στην όλη επιχείρηση διάσωσης των 
ανωτέρω προσφιλών μου προσώπων. Πι
στεύω ότι τέτοιοι άνδρες είναι παράδειγ
μα προς μίμηση για τους συναδέλφους 
τους και παράλληλα εμπεδώνουν το αί
σθημα εμπιστοσύνης των πολιτών προς 
την Αστυνομία ”,

W & Q  Ο  Δ/ντης του 1ου Γυμνασίου 
Ναυπλίου κ. Καλύβας εκφράζει τις θερ
μές του ευχαριστίες προς την Αστυν. 
Δ/νση Αργολίδος, για τη διάθεση 
ειδικευμένου αστυνομικού, ο οποίος ε
νημέρωσε τους μαθητές του σχολείου 
του σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Κινέττας - Μεγάρων Αττικής 
κ. Κορασίδης εκφράζει τις ευχαριστίες 
του προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, 
για την παραμονή του Αστυν. Τμήματος 
στην Κινέττα, γεγονός που δημιουργεί 
αισθήματα ασφαλείας στους κατοίκους 
της περιοχής.

Δήμαρχος Χαλανδρίου κ. 
Κώστας Παττακός σε ευχαριστήρια επι
στολή του προς τον Αστυν. Υποδιευθυ
ντή κ. Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο, νυν 
Διοικητή Α.Τ. Κυψέλης, μεταξύ άλλων
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επισημαίνει: “Κύριε Αιοικητά. Ευχαρι
στούμε για τη συνεργασία που είχαμε κα
τά την διάρκεια της θητείας σας ως Διοι
κητής του Αστυνομικού Τμήματος Χαλαν
δρίου. Η  ευθυκρισία σας, η έγκαιρη ενερ
γοποίηση στην αντιμετώπιση κάθε κατά
στασης και η διαφάνεια στους χειρισμούς 
των θεμάτων σας, ενίσχυσε το αίσθημα α
σφάλειας στην πόλη μας και αύξησε το 
κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας στην πε
ριοχή μας. ”.

_ Τα μέλη του Συνεταιρισμού Α- 
λουμινοκατασκευών Νομού Εύβοιας εκ
φράζουν τις ευχαριστίες τους και συγχαί
ρουν τη μεθοδευμένη προσπάθεια των Α
στυνομικών της Ειδικής Ομάδας Πρόλη
ψης και Καταστολής της Εγκληματικότη
τας της Αστυνομικής Δ/νσης Εύβοιας, 
που είχε ως αποτέλεσμα να συλλάβουν 
τετραμελή σπείρα κακοποιών, που κατά 
το τελευταίο 8μηνο είχε διαρρήξει δεκά
δες βιοτεχνίες αλουμινοκατασκευών του 
Ν. Εύβοιας αλλά και της ευρύτερης πε- 
ριοχής, χρησιμοποιώντας κλεμμένα φορ
τηγά αυτοκίνητα, προκαλώντας ταυτό
χρονα και πολλές άλλες ζημιές. Η συνο
λική αξία των κλοπιμαίων ξεπερνούσε τα 
100.000.000 δραχμές.

Η κ. Ειρήνη Κοντοπούλου- 
Γρίβα, Δ/ντρια του Κέντρου Αιμοδοσίας 
Αιματολογίας του Ιπποκράτειου Νοσο
κομείου Αθηνών, σε ευχαριστήρια επι
στολή της προς τον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Α
ντιστράτηγο κ. Ιωάννη Γεωργακόπουλο, 
αναφέρει:

“Αξιότιμοι κύριοι. Το Κέντρο Αιμοδο
σίας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Α
θηνών σε συνεργασία με την τότε Αστυνο
μία Πόλεων και τη Χωροφυλακή δη
μιούργησε την πρώτη Ομάδα Εθελοντών 
Αιμοδοτών στη χώρα τη δεκαετία του 50. 
Η συνεργασία αυτή συνεχίζεται αδιάλει
πτα έκτοτε προς όφελος του κοινωνικού 
συνόλου και γιγαντώθηκε, θα μπορούσα 
να πω, από την εποχή της δημιουργίας 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να μου επιτρέ
ψετε να σας ενημερώσω σχετικά με τη ση
μαντικότατη αιμοδοτική προσφορά τόσο 
των ανδρών της Ελληνικής Αστυνομίας, 
παρουσιάζοντάς σας ενδεικτικά την προ
σφορά τους κατά το έτος 2000.

-Προσέφεραν 2.334 μονάδες αίματος 
εθελοντικά.

-Από αυτές, διετέθησαν στα διάφορα 
Νοσοκομεία της χώρας 722 μονάδες αί
ματος για τις ανάγκες του προσωπικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

- Οι λοιπές 1612 μονάδες διετέθησαν 
από το Κέντρο Αιμοδοσίας του Νοσοκο
μείου μας για τις ανάγκες του άγνωστου 
ασθενούς.

Είναι εμφανές από τα προαναφερθέντα 
ότι η προσφορά του προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας προς το κοινωνι
κό σύνολο είναι σημαντικότατη, διότι το 
αίμα και τα παράγωγά του σώζουν ζωές. 
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους.

______  Αρχ/κας Χριστοπούλου
Μαρία που υπηρετεί στο Α.Τ. Μεσσή
νης, εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες 
προς τα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών 
Ν. Μεσσηνίας: Ανθ/μους Δημήτριο Φίλο 
και Χαράλαμπο Πουπούζα και Αρχ/κα 
Βασίλειο Γεωργακόπουλο, καθώς και 
προς όλο το Προσωπικό της Α.Δ. Μεσ
σηνίας, για το ενδιαφέρον που έδειξαν 
με την ηθική και υλική βοήθεια που πρό- 
σφεραν στην οικογένειά της, μετά από 
εκδήλωση πυρκαϊάς στην οικία της.

Ο κ. Παπανικολάου Δημή-
τριος ευχαριστεί τους Αστυφύλακες Με- 
τοχαράκη Εμμανουήλ και Βασιλείου 
Εμμανουήλ, που υπηρετούν στο Α.Τ. 
Βούλας, για την ανεύρεση του κλεμμέ
νου Ι.Χ αυτοκινήτου του.

Ο  Γενικός Πρόξενος των ΗΠ A 
στη Θεσσαλονίκη κ. John Μ. Koenig 
εκφράζει τις θερμότατες ευχαριστίες του 
προς τον Αστυν. Υποδιευθυντή Αλεξαν
δρούπολης κ. Μητακίδη Σταύρο, για την 
πολύτιμη προσφορά του κατά τη διάρ
κεια της επίσημης επίσκεψης του Πρέ
σβη των ΗΠΑ στην Αθήνα κ. Nicholas 
Bums που συνοδευόταν από τον κ. Πρό
ξενο και τον Εμπορικό Ακόλουθο κ. Jere
my Keller, στην όμορφη Θες/νίκη.

Για τον ίδιο λόγο ευχαριστεί θερμά ε
πίσης και τον Αστυν. Δ/ντή Ροδόπης κ. 
Μπρατζουκάκη Χρήστο.ινι/ψιιτι

W 0 Ο  κ. Ιωάννης Αγγελικούσης
κάτοικος Καλλιθέας εκφράζει τις θερμές 
του ευχαριστίες προς τους Υπαστυνόμο 
κ. Δημήτριο Κωτσαντώνη, Ανθ/μο κ.

Κων/νο Κουτρουμπή και Αστυφ. κ. Βα
σίλειο Τρακάκη, που υπηρετούν στο 
Τμήμα Ασφαλείας Καλλιθέας, για την 
εξιχνίαση της κλοπής του IX αυτοκινή
του του, από συνεργείο επισκευής αυτο
κινήτων στο Νέο Κόσμο.

___ Ο κ. Σωτήριος Γρηγοριάδης
από το Institute Of Inter Balkan Rela
tions εκφράζει τις ευχαριστίες του προς 
τον Υπαστυνόμο Β' κ. Πέτρο Παυλίδη 
και τον Αρχ/κα κ. Κων/νο Παλησίδη, 
που υπηρετούν στο Συνοριακό Σταθμό 
Προμαχώνα Σερρών, για τη βοήθεια που 
παρείχαν στην αποστολή τους κατά την 
ημέρα επιστροφής τους από επίσκεψη σε 
γειτονικές χώρες.

Ο κ. Αριστοτέλης Τσάβαλος,
κάτοικος Κορίνθου, εκφράζει τις θερμές 
του ευχαριστίες προς την Ελληνική Α
στυνομία και ιδιαίτερα προς τους άνδρες 
του Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου: 
Ανθ/μο Αλέξανδρο Σπάλα, Αρχ/κα Γε
ώργιο Βρέντα και Αστ/κα Κων/νο Λέγ- 
γα, για τη σύλληψη του κλέφτη, ο οποί
ος είχε μπει πρόσφατα στο κατάστημά 
του στην Κόρινθο και του είχε αφαιρέσει 
τη δίκυκλη μοτοσικλέτα του.

____  κ. Ιωάννης Αλεξίου (παπ
πούς) και Στυλιανός Κεχαγιάς (πατέρας) 
από τη Θεσσαλονίκη σε ευχαριστήρια ε
πιστολή τους προς το Τ.Ο.Τ.Α Θεσ/νίκης 
μεταξύ άλλων αναφέρουν:
“Παρ ’ όλη την μεγάλη μας θλίψη και πό
νο για το χαμό της πολυαγαπημένης μας 
εγγονούλας και κόρης Ροδούλας Κεχα
γιά, σε τροχαίο ατύχημα που έγινε πρό
σφατα στον περιφερειακό δρόμο της 
Θεσ/νίκης, αισθανόμαστε την ανάγκη και 
την υποχρέωση να εξάρουμε την άψογη 
συμπεριφορά, συμπαράσταση και ευγέ
νεια των ανδρών του TO. Τ.Α. Θεσ/νίκης 
και ιδιαίτερα του Διοικητή Αστυνόμου Β' 
κ. Θεόδωρου Τυριακίδη και των Αν- 
θ/μων κ. Αθανασίου Γουργιώτη και κ. 
Μπαλπδη

Ο κ. Ανδρέας Βαλυράκης, κά
τοικος Αθηνών, εκφράζει τις ευχαριστί
ες του προς την Ελληνική Αστυνομία 
και ιδιαίτερα προς το Διοικητή και όλο 
το Αστυνομικό προσωπικό που υπηρε
τεί στο Α.Τ. Κρανιδίου, για την εκπλη
κτική κινητοποίησή τους, η οποία είχε
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ως αποτέλεσμα να συλληφθούν (σε λιγό
τερο από δύο ώρες) οι Ρουμάνοι μασκο- 
φόροι κακοποιοί που λήστεψαν τόσο τον 
ίδιο όσο και τη σύζυγό του, ενώ ευρί- 
σκοντο στην εξοχική τους κατοικία, στα 
Πηγάδια Θερμησίας-Αργολίδας.

Η κ. Γιανούλα Γρηγορίου, κά
τοικος Πετρούπολης εκφράζει τις ευχαρι
στίες της προς τον Αρχ/κα Νικόλαο Δ. 
Μήτσου, που υπηρετεί στο Τμήμα Τρο
χαίας Αγρίνιου, γιατί βρήκε και της παρέ
δωσε χαρτοφύλακα με χρήματα και προ
σωπικά της αντικείμενα που είχε χάσει.

Ο Σύλλογος διδασκόντων και 
το 15μελές μαθητικό συμβούλιο του 1ου 
ΤΕΕ Ιλίου Αττικής, εκφράζει τις ευχαρι
στίες του προς την Ελληνική Αστυνομί
α, για τη συμμετοχή της στην πρόσφατη 
ημερίδα με θέμα: “Κυκλοφοριακή Αγω
γή και Πρόληψη κατά των Ναρκωτι
κών”, με τους κ.κ.: Φλώρο Αναστάσιο 
Αστυνομ. Υποδ/ντή της Δίωξης Ναρκω
τικών Γ.Α.Δ.Α. και Τζεφεράκο Πανα
γιώτη Υπαστυνόμο του Τμήματος Τρο
χαίας Ν. Ιωνίας.

"Η παρουσία των ανωτέρω Αξιωματικών 
-επισημαίνει στην ευχαριστήρια επιστο
λή του ο Διευθυντής του ΤΕΕ κ. 
Κων/νος Τσάτσος- ήταν καταλυτική, έ
δωσε πάρα πολλές πληροφορίες στους 
μαθητές και φάνηκε για μια ακόμη φορά 
το κοινωνικό πρόσωπο και έργο της Ελ
ληνικής Αστυνομίας".

Τα Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδί
ας Πυγμαχίας μετά τη λήξη των αγώνων 
του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Πυγ
μαχίας Εφήβων 2001, που διεξήχθησαν 
πρόσφατα στην Πάτρα, αισθάνονται την 
ανάγκη να εκφράσουν τις ευχαριστίες 
τους προς την Ελληνική Αστυνομία και 
ιδιαίτερα προς το Προσωπικό της Α- 
στυν. Δ/νσης Αχαΐας, οι οποίοι με τη βο
ήθεια που παρείχαν συνέβαλαν στην επι
τυχή διεξαγωγή των αγώνων.

"Τόσο ο Γενικός Επιθεωρητής Υπο
στράτηγος κ. Σπυρίδων Τσάκος -αναφέ
ρει στην ευχαριστήρια επιστολή του ο 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γεώργιος 
Μακρυνός- όσο και οι: α) Γεν. Αστυν. 
Δ/ντής Αχαΐας κ. Μπουραντάς Φώτιος 
και β) Αστυν. Υποδ/ντής κ. Καρβελάς Γε
ώργιος, Διοικητής του A ' Αστυν. Τμήμα

τος Πατρών, ανταποκρίθηκαν απόλυτα 
στο αίτημα της Ομοσπονδίας, για τη δια
φύλαξη των αγώνων και έλαβαν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα, ώστε αυτοί να διεξα- 
χθούν απρόσκοπτα και με τάξη ".

■0 Π ρόεδρος του Πολιτιστικού 
Αθλητικού Ομίλου Καινούργιου Τριχω
νίδας Αιτωλ/νίας "ΔΟΞΑ" κ. Χρήστος 
Παναγιωτόπουλος, εκφράζει τα θερμά 
του συγχαρητήρια προς το Διοικητή και 
όλο το προσωπικό του Α.Τ. Αμφιλοχίας, 
για την άρτια οργάνωση και τήρηση της 
τάξης κατά την τέλεση του 
ποδοσφαιρικού αγώνα με τον Αμβρακι- 
κό Λουτρού.

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Περάματος, με α
φορμή τη συνταξιοδότηση του Αστυνο
μικού Υποδ/ντή κ. Βωβού Νικολάου, σε 
συγχαρητήρια επιστολή τους που απευ
θύνουν προς την πολιτική και φυσική η
γεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, 
τον συγχαίρουν, γιατί με δική του πρω
τοβουλία και οργάνωση -όπως επισημαί
νουν- μειώθηκε η εγκληματικότητα στην 
πόλη του Περάματος, πρωτοστάτησε 
στην προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής 
του Αστυνομικού Τμήματος, ανανέωσε 
τη μίσθωση του οικήματος, βελτίωσε κα
τασκευαστικά την εικόνα του, συνεργά
στηκε άψογα με τη Δημοτική Αρχή και 
τους δημότες της και γενικά η παρουσία 
του τίμησε την Ελληνική Αστυνομία.

ϊ Ο κ. Λάζαρος Βασιλειάδης 
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, εκφράζει τις 
θερμές του ευχαριστίες προς όλο το 
προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
του Κρατικού Αερολιμένα - Διεθνές Αε
ροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος, για 
την ανεύρεση της τσάντας του με χρήσι
μα αντικείμενα και έγγραφα, που είχε 
χάσει λίγα λεπτά πριν την αναχώρησή 
του για την Καβάλα. Πριν την άφιξή του 
στον τελικό προορισμό η αστυνομία είχε 
ενημερώσει ήδη την οικογένειά του για 
την ανεύρεσή της.-

Ο Γ ενικός Αστυνομικός
Δ/ντης της περιφέρειας Κρήτης Υπο
στράτηγος κ. Πανηγυράκης Ιωάννης, σε 
ευχαριστήρια επιστολή που απευθύνει 
προς το Διοικητή του Τμήματος Δοκί
μων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου αναφέρει:

"Κύριε Διοικητά. Με την παρούσα και 
διερμηνεύοντας, πιστεύω απόλυτα, τα αι
σθήματα όλου του προσωπικού της Υπο
διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων 
Κρήτης, αλλά και όλων όσων παρευρέθη- 
καν στην τελετή - εκδήλωση των εγκαινί
ων της προαναφερθείσας Υπηρεσίας, που 
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις 
του Τμήματός σας, επιθυμώ να εκφράσω 
τις ολόθερμες ευχαριστίες μου, σ' εσάς 
και στο προσωπικό σας (μόνιμο και Δοκί
μους), για την άψογη διοργάνωση, φιλο
ξενία και απόλυτη επιτυχία της εκδήλω
σης αυτής. Οι άριστες εντυπώσεις, που α- 
πεκόμισαν, για το Τμήμα σας, τόσο ο Υ
πουργός Δημόσιας Τάξης και οι εκπρό
σωποι του Αρχηγείου, ανώτατοι Αξιωμα
τικοί, όσο και οι λοιποί προσκεκλημένοι 
και παρευρισκόμενοι, με αφορμή την τε
λετή αυτή, τιμά τόσο εσάς και το πρόσω-· 
πικό σας, όσο και την ηγεσία της Σχολής 
Αστυφυλάκων και της Αστυνομικής Ακα
δημίας. Επίσης εκφράζει τη μεγάλη προ
σπάθεια που καταβάλλεται σήμερα για 
την αναβάθμιση του επιπέδου της εκπαί
δευσης των Αστυνομικών και αποτελεί 
σημαντική απόδειξη, επιβεβαίωση και 
συνέχιση του έργου που επιτέλεσε ο προ- 
κάτοχός σας, καθώς και θετική αναγνώ
ριση των προσπαθειών του, για την παρο
χή από τις Σχολές της Αστυνομίας ποιοτι
κής και ουσιαστικής παιδείας και μόρφω
σης στους Αστυνομικούς, όλων των Βαθ
μών".

W & k  ο  Πρόεδρος της Διεθνούς Έ
νωσης Αστυνομικών Αργολίδας κ. Ιωάν
νης Τζαβέλας σε ευχαριστήρια επιστολή 
του προς τη Διευθύντρια Δημοσίων Σχέ
σεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Α
στυνομίας κ. Σκουλάκη Στυλιανή, ανα
φέρει:

"Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διε
θνούς Ένωσης Αστυνομικών Αργολίδος, 
ευχαριστεί θερμά τόσον εσάς όσον και το 
προσωπικό σας, προς το οποίο παρακα- 
λούμε διαβιβάσατε τις εγκάρδιες ευχαρι
στίες μας, για τις διευκολύνσεις και υπη
ρεσίες που παρήξατε κατά την επίσκεψη 
της Κυπριακής αποστολής στην περιφέ- 
ρειά μας, με αποτέλεσμα να συντελέσετε 
τα μέγιστα, στην επιτυχία των εκδηλώσε
ων αδελφοποίησής μας, με τον σύνδεσμο 
Αστυνομικών Λευκωσίας Κύπρου". □

Επιμέλεια: 
Π. Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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Η επικοινωνία των Ελλήνων 
είναι σε καλά χέρια!

Στα χέρια της COSMOTE, 
της ελληνικής εταιρίας κινητής τηλεφωνίας.

Γιατί εμείς στην COSMOTE, φροντίζουμε νο απαντάμε με τον καλύτερο και 
πιο εύχρηστο τρόπο στις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας.

Έτσι, χτίζουμε το αύριο της επικοινωνίας. Έτσι, κερδίσομε τόσο σύντομο την εμπιστοσύνη σας.

Και έτσι θα συνεχίσουμε!

Μιλήστε με το αύριο

Κ η φ ι σ ί α ς  4 4  ·  1 5 1  2 5  Μ α ρ ο ύ σ ι h t t p : / / w w w . c o s m o t e . g r

http://www.cosmote.gr

