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αραίωση μαλλιών;
ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΚΑΙ

ΕΠΑΝΕΚΦΥΣΗ

Me το κύρος της Κοσμητικής Ιατρικής!
Γερά μαλλιά για πάντα

►Με την αποκλειστική μέθοδο
μεταφοράς και επανέκφυσης μαλλιών

MICRO HAIR TRANS®
►Νέα δικά σας μαλλιά που
δεν ξαναπέφτουν ποτέ
►Γραπτή εγγύηση αποτελέσματος
►Και για την τριχόπτωση
νέα μέθοδος:
ΕΝΕΡΓΟΤΡΙΧΟΓΕΝΕΣΗ - E.T.G.®
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ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΓΛΥΦΑΔΑ

Όθωνος 4

Λεωφόρος Κηφισίας 75

Λεωφόρος Κηφισίας 2

Α. Μεταξά 1 & Μαραγκού 3

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Πεζόδρομος Εθν. Αντιστάσεως 39

Βασ. Γεωργίου Α4
Τηλ.: 41.14.004

..r---------ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ

ΠΑΤΡΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΧΑΝΙΑ

Μητροπόλεως 46-48
Τηλ.: 241.281

Τσιμισκή & Κούσκουρα 7
Τηλ.: 23.25.25

Κύπρου 72, Κεντρική Πλατεία
Τηλ.: 549.300

Κολοκοτρώνη 40 & Κορίνθου
Τηλ.: 27.07.07

Πλ. Καλλεργών 9, (Λιοντάρια)
Τηλ.: 33.69.80

Α. Παπανδρέου 84
Τηλ.: 44.660

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
“ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ”
“POLICE REVIEW”
Διμηνιαία έκδοση του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
Bimonthly magazine
of Hellenic Police Headquarter
Λεωφ. Κηφισίας 23, Μαρούσι, 15123
23 Kifissias Ave., Maroussi
G R 15123, Hellas
Fax: 1003-0116849.352
e-mail: astepi@otenet.p
* Σύμφωνα με την 9010/1/36 από 31/3/89
Απόφαση τσυ 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 Χρηστός Μακρής Τηλ.: 6854.206
Αρχμκηπώαης:
Τηλ.: 6854.609
Λαχείριαι:
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:
"ΤΥΠΟΕΚΔΟΉΚΗ" 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, απηχούν
τις δικές τους απόψεις και όχι
απαραίτητα εκείνες
του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας.
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414_____________________

“Καθ οδόν 2001-2005”:

Η Ελληνική Δημόσιο Διοίκηση στην
“Κοινωνία της πληροφορίας”

Ένα στρατηγικό σχέδιο οδικής ασφάλειας για
το 2001 - 2005, το οποίο αποτελεί κοινή προ
σπάθεια όλων τω ν συναρμόδιω ν Υπουργείων,
μ ε στόχο τη μείω ση τω ν τροχαίων ατυχημάτων.
Οι πεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της χώρας, οι
βελτιώ σεις στο σύστημα παροχής επείγουσας
ιατρικής βοήθειας, οι τροποποιήσεις στο θε
σμικό πλαίσιο που καθορίζει τον τεχνικό έλεγ
χο τω ν οχημάτων και η αποτελεσματική αστυ
νόμευση είναι ορισμένες μόνο από τις δράσεις
που περιλα μβάνοντα ι στο νέο πρόγραμμα
στρατηγικού σχεδιασμού.

405
Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα και οι
προοπτικές της γιο το άμεσο μέλλον

408_____________________
Η επιστημονική
έρευνα
στην
Αστυνομία. Η περίπτωση της Βόρειας
Ελλάδας.
Οι υπηρεσίες δίω ξης του εγκλήματος ακολού
θησαν την εξελικτική πορεία τω ν ανθρώπινω ν
κοινωνιών, προσαρμόζοντας ανάλογα την ορ
γανωτική τους διάρθρωση. Μ ια διαρκής πάλη
μεταξύ διω κτικώ ν αρχών και εγκληματιώ ν πα
ρακολουθεί το διάβα του ανθρώπου στο χρόνο.
Οι μ εν εφαρμόζοντας νέες μεθόδους δίωξης, οι
δε επινοώ ντας νέα, ευφυή έω ς σατανικά σχέδια
δράσης και διαφυγής.

Σ ε μια εποχή που όλα αλλάζουν μ ε ραγδαίους
ρυθμούς και οι τεχνολογίες πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών μεταβάλλουν ριζικά τον τρό
πο εργασίας, ψυχαγωγίας, επικοινω νίας και
συναλλαγώ ν ο πολίτης βρίσκεται μπροστά σε
νέες, αδιανόητες ώ ς τώ ρα προκλήσεις, στην ο
ποίες πρέπει να απαντήσει αποτελεσματικά
προκειμένου να επιβιώσει μ ε αξιοπρέπεια και
να εξασφαλίσει "ανθρώπινους" πραγματικά ό
ρο υς διαβίωσης.

416_________________________
Οι επιδράσεις της στρατιωτικής πει
θαρχίας στις οργανωτικές δομές της
Αστυνομίας και στις σχέσεις της με
τους πολίτες

420_____________________
Η οργάνωση, η Διοίκηση και το
προσωπικό της Αστυνομίας στον 21ο
αιώνα
Το μοντέλο οργάνω σης της αστυνομίας είναι
εκείνο που στηρίζει τη φιλοσοφία της, την
στρατηγική της, το ρόλο της, την αποστολή της
και θέτει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση
τω ν προγραμμάτω ν της. Στο παρόν άρθρο
εξετάζονται πολύ συνοπτικά τα γενικά θεω ρη
τικά μοντέλα, στα οποία στηρίχτηκε μέχρι σή
μερα η δράση της σύγχρονης αστυνομίας.

410_____________________
Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης και
Ελληνική Αστυνομία
Α σφαλώ ς 65 χρόνια, κοινής, επιτυχημένης πο
ρεία ς και συνύπαρξης είναι αρκετά για να δη
μιουργήσουν παράδοση και να σφυρηλατήσουν
έναν ακατάλυτο δεσμό αμοιβαίας εμπιστοσύ
νης, κατανόησης και αμφίπλευρης αναγνώ ρι
σης μεταξύ της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονί
κης και της Ελληνικής Αστυνομίας. Βίοι πα
ράλληλοι ή ένας ερω τικός δεσμός;

428_____________________
Ναρκωτικά και Οργανωμένο Έγκλημα
Τα τελευταία χρόνια, ο όρος "έγκλημα ”, τείνει
να αντικατασταθεί μ ε τον όρο "οργανωμένο
έγκλημα " τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνή ε
πίπεδο. Η ταχύτητα εξάπλω σής του καθώ ς και
οι συνέπειές του σε όλους τους τομείς της κοι
νωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής κά
θε χώρας, μά λλον έχουν λάβει ανεξέλεγκτες
διαστάσεις.

432

480_____________________

488_____________________

Αναβολικά - Στεροειδή. Η ψυχολογία
της απάτης

0 λεγόμενος... «εγκεφαλικός θάνα
τος”, ο «κλινικός»
και οι μεταμο
σχεύσεις

Πώς μας θέλουν τα παιδιά μας

Π έρα από την τραγικότητα του άγνω στου
"φτωχού" ή άνεργου νέου που πεθαίνει σε κά
ποιο εγκαταλειμένο γιαπί, ή τω ν οικονομικά
και κοινω νικά "επιτυχημένων” χρηστώ ν υ
πάρχει και μ ιά άλλη όψη στο μεγάλο πρόβλη
μ α τω ν ναρκωτικών που περνά σχεδόν απαρα
τήρητη από την ευρύτερη κοινή γνώ μη αλλά α
ξίζει τον κόπο να την δούμε.

436_____________________

Το θέμα τω ν μεταμοσχεύσεων, πολυσυζητούμενο τον τελευταίο καιρό, μ α ς ενδιαφέρει και
λόγω του γεγονότος ότι η χώ ρα μα ς παρουσιά
ζεται μεταξύ εκείνω ν μ ε την μικρότερη προ
σφορά
οργά νω ν
προς μεταμόσχευση.
Α παντήσεις στις απορίες μ α ς ε π ’ αυτού του
θέματος μ α ς έδω σε ο κ. Αβραμίδης, Καρδιο
λόγος και καθηγητής Π αθολογίας του Π ανεπι
στημίου Αθηνών.

Το ενδιαφέρον αυτό άρθρο είναι ιδιαίτερα ση
μαντικό, όχι μόνο για τις μητέρες αλλά και για
τις νεαρές κοπέλες που προετοιμάζονται γι ’
αυτή την εξαιρετική αποστολή.

492_____________________
Κοινωνικοποίηση του παιδιού: 0 ρό
λος της οικογένειας και των συνο
μηλίκων

496_____________________

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Το οδοιπορικό μας: Ν. Δράμας

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικώ ν Ερευνώ ν της
Ελληνικής Α στυνομίας μ ε το Εργαστήριο Ε ξέ
τασης Ψηφιακών Δεδομένω ν, καλείται να α
ντλήσει μέσα από τα ηλεκτρονικά εργαλεία
τω ν κακοποιών, το σχέδιο δράσης, τα αποδει
κτικά στοιχεία και οποιοσδήποτε πληροφορί
ες υπάρχουν γνω στοποιώ ντας τα αποτελέσμα
τα τω ν εξετάσεώ ν του στις αρμόδιες Αρχές.

502_____________________
Λογοτεχνικές σελίδες

503
Απαντήσεις
τεύχους

Εγκληματικότητα και μετανάστευση.
Μύθοι και πραγματικότητα

Η Σύγχρονη Ελληνική Διατροφή στην
Μετά Διοξινών (μδ) Εποχή

508_____________________
Αποφύγετε την υπερβολική έκθεση
στον ήλιο και τα ηλιακά εγκαύματα,
ιδίως στην παιδική ηλικία.

446_____________________

452_____________________
Η αναθεώρηση του Συντάγματος
Μ ια συνοπτική και περιεκτική αναφορά στο
σημαντικότατο αυτό ζήτημα, μ ε την ανάδειξη
της αιτιολογικής του βάσης, της σημασίας της
αναθεώρησης, τω ν στόχω ν και επιδιώ ξεω ν
αυτής, τη μορφολογία και τα άλλα χαρακτηρι
στικά του συνταγματικού κειμένου και την πε
ριγραφή καινοτομιώ ν και ρυθμίσεων, την α
νάλυση, την κριτική και το σχολιασμό, όπου
ενδείκνυται.

προηγουμένου

504_____________________

Η σχέση εγκληματικότητας και μετανάστευσης
είναι πολύπλευρη και παραδόξω ς ανεπαρκώς
μελετημένη παρά την μεγάλη σημασία της από
κοινω νική και πολιτική άποψη στις Ευρω παϊ
κές χώ ρες τις δύο τελευταίες δεκαετίες.

Πόσο ασφαλές είναι το Internet;
Δώδεκα εντολές για παιδιά...οπ line

τεστ

482_____________________

512_____________________

Η ληστοκρατία στη Βορειοδυτική Θεσ
σαλία από την απελευθέρωσή της
(1881) έως το 1930 περίπου

Προστατέψτε τα παιδιά σας οπό τις
“παγίδες του νερού”

(Μέρος A ')

516
Το κολύμπι: Ενας μικρός οδηγός για
το κολύμπι και την ιστορία του

520_____________________
Του κόσμου τα παράξενα

462_____________________

522_____________________

Επικαιρότητα

Για τις ελεύθερες ώρες

468_____________________

524_____________________

Υπηρεσιακά Νέα

Διήγημα

476_____________________

526_____________________

Τ’ Αηδόνι της Ανατολής

Αλληλογραφία

Μ ια συνέντευξη μ ε τον διάσημο δημοτικό τρα
γουδιστή Χ ρόνη Αηδονίδη (φωτο δεξιά).
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καθΌδόν
2001-2005

ρ ο γ ρ ι μ μ ο Ο Οι κ ή c Α σ φ ί λ ε ι ι ς
πεμβάσεις στο οδικό δίκτυο
της χώρας, με τη διόρθωση
των επικίνδυνων σημείων και
την καλυτέρευση της αντιολισθητικότητας της ασφάλτου.
Βελτιώσεις στο σύστημα παροχής ε
πείγουσας ιατρικής βοήθειας, με στόχο
την ασφαλή μεταφορά και μέριμνα
των τραυματιών. Τροποποιήσεις στο
θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τον τε
χνικό έλεγχο των οχημάτων και τον
βαθμό ικανότητας των οδηγών. Απο
τελεσματική αστυνόμευση για την οδι
κή ασφάλεια.
Αυτές είναι ορισμένες μόνο από τις
δράσεις που περιλαμβάνονται στο νέο
πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού
για τη βελτίωση της οδικής ασφά
λειας, που ανακοίνωσε πρόσφατα στο
Ζάππειο, παρουσία του Προέδρου της
Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλου, η αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή
και φέρει τον τίτλο "Καθ' οδόν 2001 2005".
Το πρόγραμμα βασίζεται κυρίως σε
ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο στρα
τηγικό σχέδιο που εκπονήθηκε από το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και α
ποτελεί μια κοινή προσπάθεια όλων
των συναρμόδιων Υπουργείων.
Στόχος του σχεδίου, όπως ανακοί
νωσε ο πρόεδρος της Διυπουργικής Ε
πιτροπής, Υπουργός Δημόσιας Τάξης
κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είναι η μεί
ωση κατά 20% των νεκρών μέχρι το
2005 και κατά 40% μέχρι το 2015.
Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναπτύσσοντας
το ρόλο του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης στην υλοποίηση των στόχων
του προγράμματος, τόνισε:
“Οι υψηλοί δείκτες τροχαίων ατυχη
μάτων που καταγράφονται στη χώρα
μας, αποτελούν αδιάψευστο γεγονός
ότι υπάρχει πρόβλημα στο επίπεδο της
οδικής ασφάλειας. Ο αριθμός των νε-

Ε
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Σ Χ Ε Δ ΙΟ

Ο ΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2001-2005

κρών εξ αιτίας των οδικών ατυχημά
των κατατάσσει τη χώρα μας στις πρώ
τες θέσεις όχι μόνον ανάμεσα στις χώ
ρες της ΕυρωπάίκήςΈνωσης, αλλά και
ανάμεσα στις χώρες μέλη του Οργανι
σμού Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). Πάνω από

2000 συνάνθρώποί μας χάνουν τη ζωή
τους κάθε χρόνο στους ελληνικούς
δρόμους, ενώ πάνω από 4.700 τραυμα
τίζονται σοβαρά και 28.000 ελαφρά.
Αυτή η ιδιαίτερα άδικη σπατάλη δυνά
μεων, αυτή η αλόγιστη θυσία σε αν
θρώπινες ζωές, δεν αρμόζει στη χώρα
μας. Αντίθετα αποτελεί μια απαράδε
κτη κατάσταση, που συνεπάγεται ένα
δυσβάστακτο ηθικό και υλικό κόστος,
για το σφρίγος, την ικμάδα και τους
αρμούς της ελληνικής κοινωνίας και
οικονομίας.
Οι δυσμενείς δείκτες των οδικών
ατυχημάτων στη χώρα μας καθι
στούν άμεση, επιτακτική και έντονη
την ανάγκη για την αντιμετώπιση
του προβλήματος. Και απέναντι στην
“εμπόλεμη” αυτή κατάσταση, δε δια
θέτουμε πλέον την πολυτέλεια της
σπατάλης χρόνου. Επιβάλλεται, να
δραστηριοποιηθούμε άμεσα με όλες
μας τις δυνάμεις. Να αυξήσουμε τις
προσπάθειες μας. Να κινηθούμε δυ
ναμικά, συλλογικά, συντονισμένα,
και προγραμματισμένα.
Η αντιμετώπιση του προβλήματος
δεν είναι ούτε απλή, ούτε εύκολη υ
πόθεση. Το πρόβλημα είναι πολύ
πλοκο και πολυσύνθετο, συνιστάμενο από πολλούς παράγοντες που το
επηρεάζουν, όπως ο χρήστης της οδού,
το οδικό περιβάλλον, το σύστημα επι
τήρησης και το όχημα με κυρίαρχο τον
ρόλο του οδηγού.
Σε ό,τι αφορά τα ατυχήματα που ο
φείλονται στη συμπεριφορά των οδη
γών, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε
ότι οι παράγοντες που συμβάλλουν εί
ναι οι ακόλουθοι:
ν Επιθετική οδήγηση
</ Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
* Υπερβολική ταχύτητα και η
* Μη χρήση ζωνών ασφαλείας και
κράνους για τους δικυκλιστές.
Ο μεγάλος βέβαια αριθμός των νε
κρών από οδικά ατυχήματα δεν οφεί
λεται μόνο στους χειρισμούς των οδη
γών. Γι’αυτό και στο όλο σύστημα της
οδικής ασφάλειας εμπλέκονται έξι Υ
πουργεία: Εσωτερικών, ΥΠΕΘΟ, ΠΕΧΩΔΕ, Μεταφορών, Υγείας και Δημό
σιας Τάξης. Το κάθε ένα από αυτά τα
Υπουργεία διαδραματίζει τον δικό του
ρόλο στους αντίστοιχους συντελεστές
οδικής ασφάλειας. Είναι αλήθεια, ότι
κάθε ένας από τους φορείς αυτούς κα
τέβαλε και καταβάλλει, σημαντικές

και άοκνες προ
σπάθειες για την
αντιμετώπιση
των ατυχημάτων.
Εύλογα όμως πα
ραμένει το ερώ
τημα: Γιατί όλες
αυτές οι προσπά
θειες δεν απέδω
σαν τα επιθυμητά
αποτελέσματα;
Για να απαντή
σουμε στο ερώ
τημα αυτό Κυρί
ες και Κύριοι θα
πρέπει να αναλύ
σουμε σφαιρικά και συστηματικά το
πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων.
Θα διαπιστώσουμε τότε ότι η μη από
δοση των όποιων και όσων μέχρι τώρα
προσπαθειών μας οφείλεται κυρίως:
• Στον αποσπασματικό τρόπο εφαρ
μογής των εξαγγελθέντων μέτρων και
στην έλλειψη συντονισμού μεταξύ των
εμπλεκομένων φορέων.
• Στην απουσία συστηματικής και
διαρκούς παρακολούθησης των προ
βλημάτων της οδικής ασφάλειας.
• Στην ελλειμματική και χαλαρή α
στυνόμευση της οδικής συμπεριφοράς.
• Στις ελλείψεις του οδικού δικτύ
ου, στην ανεπαρκή συντήρηση και
στην προβληματική κάθετη και οριζό
ντια σήμανσή του.
• Στην απουσία ενός αποτελεσματι
κού συστήματος εκπαίδευσης κυκλοφοριακής αγωγής και ενημέρωσης των
μαθητών, αλλά και της κοινής γνώμης
γενικότερα και
• Στην έλλειψη ενός αξιόπιστου συ
στήματος τεχνικού ελέγχου των οχη
μάτων.
Για όλους αυτούς τους λόγους και
προκειμένου να αντιμετωπιστεί επί τέ
λους η “μάστιγα” των τροχαίων ατυ
χημάτων, συστάθηκε με απόφαση του
Πρωθυπουργού η “Διυπουργική Επι
τροπή Οδικής Ασφάλειας”, στην οποί
α εμπλέκονται και τα έξι Υπουργεία
που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Μέσα α
πό μια συστηματική και συντονισμένη
προσπάθεια που κατέβαλε η Διυπουρ
γική Επιτροπή από την πρώτη στιγμή,
έχουμε ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέ
σματα. Έτσι, η ετήσια μείωση κατά
4% περίπου του αριθμού των νεκρών
από τροχαία ατυχήματα που παρατηρείται τα τελευταία δύο χρόνια, οφεί

λεται αφενός στην εντατικοποίηση της
αστυνόμευσης του οδικού δικτύου και
της οδικής συμπεριφοράς, αλλά και
στην γενικότερη ενεργοποίηση της
Πολιτείας για πιο αποτελεσματικές
δράσεις.
Η Διυπουργική Επιτροπή έκρινε ότι
για την μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση
των προβλημάτων οδικής ασφάλειας
είναι απαραίτητη η ανάπτυξη και ε
φαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολι
τικής οδικής ασφάλειας. Η πολιτική
αυτή εντάσσεται σε έναν κεντρικό ε
θνικό σχεδίασμά, ο οποίος στην βάση
του αντλεί στοιχεία από την επιτυχη
μένη εφαρμογή αντίστοιχων στρατηγι
κών προγραμμάτων άλλων ευρωπαϊ
κών κρατών, προσαρμοσμένων στα
ελληνικά δεδομένα και τις μελέτες από
Πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα
και φορείς σχετικά με την Ελληνική
πραγματικότητα.
Ο όλος συντονισμός στηρίζεται επί
σης σε επιστημονικά στοιχεία καθώς
στην ανάλυση και αξιολόγηση όλων
των παραμέτρων που δημιουργούν το
πρόβλημα. Σχεδιάζεται συγκεκριμένη
τακτική δράσης, η οποία παρακολουθείται και εφαρμόζεται από το διυ
πουργικό όργανο.
Την ολοκληρωμένη αυτή πολιτική
συνθέτουν οι επιμέρους ενέργειες που
εντάσσονται στον κεντρικό σχεδίασμά
και οι οποίες καταρτίζονται και υλο
ποιούνται από τον αντίστοιχο φορέα.
Θεμελιώδη παράγοντα για την επι
τυχία της ολοκληρωμένης πολιτικής α
ποτελούν οι ίδιοι οι συμπολίτες μας, η
συμμετοχή των οποίων κρίνεται “εκ
των ων ουκ άνευ”. Πρέπει να επιτύ
χουμε την ριζική αλλαγή της νοοτρο
πίας των Ελλήνων οδηγών. Το μήνυ

μα θα πρέπει να είναι
ισχυρό, ώστε να γίνει
σαφές το μέγεθος του
προβλήματος και να
γίνει συνείδηση ότι
τα τροχαία ατυχή
ματα αφορούν ό
λους. Η νέα πολιτική
συνεπώς που καλού
μαστε να ασκήσουμε,
για να έχει ουσία, πε
ριεχόμενο και αποτέ
λεσμα θα πρέπει να
στηρίζεται στις αρχές
της συνέπειας και της
συνέχειας, εξασφαλί
ζοντας την αξιοπιστία και το απαραί
τητο κλίμα εμπιστοσύνης και ευρείας
αποδοχής από τους πολίτες.
Για την υλοποίηση όλων των ανωτέ
ρω είμαι σήμερα στην ευχάριστη θέση
να ανακοινώσω, ως Πρόεδρος της Δι
υπουργικής Επιτροπής, ότι βρισκόμα
στε στην αρχή της εφαρμογής ενός
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑ
ΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2001-2005.
Το πενταετές πρόγραμμα για τη βελ
τίωση της οδικής ασφάλειας που εξαγ
γέλλει σήμερα η Κυβέρνηση, βασίζε
ται κυρίως σε ένα επιστημονικά τεκ
μηριωμένο στρατηγικό σχέδιο που εκ
πονήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο. Το σχέδιο αυτό προβλέ
πει μείωση των νεκρών από τα οδικά
ατυχήματα κατά 20% για την περίοδο
2001 -2005 και 40% μέχρι το 2015, συ
γκριτικά με τον αριθμό των νεκρών
του έτους 2000. Προβλέπονται ακόμη
οι εξής άξονες προτεραιότητας:
1. Ασφαλές οδικό περιβάλλον.
Το ΥΠΕΧΩΔΕ αναλαμβάνει μεταξύ
άλλων τις βελτιώσεις των επικίνδυνων
σημείων στους δρόμους, της σήμαν
σης, της αντιολισθηρότητας των οδο
στρωμάτων, του ηλεκτροφωτισμού,
των μέτρων οδικής ασφάλειας σε αστι
κές περιοχές κλπ.
2. Ασφάλεια του χρήστη της οδού
και ασφαλή οχήματα.
Το ΥΜΕ αναλαμβάνει από την
πλευρά του την αναβάθμιση του συ
στήματος εκπαίδευσης και εξετάσεων
των υποψηφίων οδηγών, τον εκσυγ
χρονισμό των κέντρων τεχνικού ελέγ
χου των οχημάτων, πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής, εκστρατείες ενημέ
ρωσης κλπ.
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Δράση 3η:
Ζώνη Ασφαλείας
Το έτος 2000: βεβαιώθηκαν
63.061 παραβάσεις
Το έτος 2001: αύξηση 20%
Απώτερος στόχος το 2005 το
80% των Ελλήνων οδηγών να
φορούν ζώνη.
Σήμερα φορά το 15%
Δράση 4η:
Κράνος δικυκλιστών
Το έτος 2000: βεβαιώθηκαν
81.252 παραβάσεις
3.
Αποτελεσματική αστυνόμευση
Το έτος 2001: αύξηση 20%
για την οδική ασφάλεια.
Απώτερος στόχος το 2005 το 70%
Η πρόταση του ΥΔΤ για αποτελε
των
δικυκλιστών να φορά κράνος.
σματική αστυνόμευση για την οδική
4
Αποτελεσματική αντιμετώπιση
Ασφάλεια περιλαμβάνει τους εξής ά
μετά το ατύχημα.
ξονες ανάπτυξης:
Το ΥΥΠ αναλαμβάνει τον εξοπλι
1. Βελτίωση των Υπηρεσιών της
σμό των μονάδων επέμβασης, την α
Τροχαίας.
νάπτυξη σχεδίων επέμβασης και τοπι
2. Βελτίωση Συστήματος Καταγρα
κών κέντρων συντονισμού, την άμεση
φής των οδικών ατυχημάτων.
περίθαλψη των τραυματιών στα νοσο
3. Βελτίωση Συστήματος άμεσης α
κομεία, την έρευνα για την αντιμετώ
ντιμετώπισης των οδικών ατυχημά
πιση των συνεπειών των οδικών ατυ
των.
χημάτων κλπ.
4. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιΤο στρατηγικό σχέδιο 2001-2005 ό
τήρησης.
πως
φαίνεται Κυρίες και Κύριοι, απο
5. Βελτίωση Υπηρεσιών Πυροσβε
τελεί ανάγκη και μοναδική ευκαιρία
στικής
για την ουσιαστική βελτίωση της οδι
6. Οργάνωση φορέα συντονισμού
κής ασφάλειας της χώρας μας. Με βά
και παρακολούθησης.
ση αυτό εξασφαλίζουμε:
Ειδικότερα:
την εφαρμογή μιας ολοκληρω
1. Ολοκληρώνεται με Π.Δ. η ανα
μένης πολιτικής,
διάρθρωση των υπηρεσιών Τροχαίας,
ν τον αποτελεσματικό συντονι
οι οποίες θα στελεχωθούν με προσωπι
σμό όλων των δράσεων,
κό τον Οκτώβριο του 2001
2. Μέσα: Εξοπλίζονται πλήρως οι
ν' την ενεργό συμμετοχή αρμοδί
ων φορέων και πολιτών
παραπάνω υπηρεσίες της Τροχαίας με
περιπολικά και δίκυκλες μοτοσικλέτες
ν την απαραίτητη χρηματοδότηση.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το ΥΔΤ και
μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2001.
παράλληλα με τους στόχους του στρα
3. Σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται
τηγικού σχεδίου, στις επί μέρους δρά
το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επι
σεις μας δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα:
τήρησης με ποσοτικούς και ποιοτι
κούς στόχους.
►στον έλεγχο της οδήγησης με υ
περβολική ταχύτητα
Δράση 1η: Υπερβολική Ταχύτητα
Έτος 2000: έλεγχοι 173.292
► στον έλεγχο της οδήγησης υπό
την επήρεια αλκοόλ
Έτος 2001: αύξηση ελέγχων κατά
50%
►στη χρήση ζωνών, κράνους για
τους δικυκλιστές και άλλων προστα
Απώτερος στόχος το 2005: να ελέγ
τευτικών μέσων και
χεται ένας στους οχτώ (1/8) οδηγούς
και για το 2010 ένας στους έξι (1/6)
► στον εντοπισμό επικινδύνων
Δράση 2η: Μέθη
θέσεων στο οδικό δίκτυο.
Έτος 2000: έλεγχοι 365.388
Καταλυτικό ρόλο για την επιτυχημέ
Έτος 2001: μέση ετήσια αύξηση
νη εφαρμογή της ολοκληρωμένης πο
50%
λιτικής έχει αποδειχτεί ότι διαδραματί
Απώτερος στόχος για το 2005: ένας
ζει το ποσοστό επίτευξης των στόχων
στους πέντε (1/5) οδηγούς να ελέγχε
και η διαχρονική συστηματική πα
ται.
ρακολούθηση του θέματος.

404

Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιούλιος/Αύγουστος 2001

Το πόσο σημαντικές και αποτελε
σματικές είναι οι αρχές των ποσοτικοποιημένων στόχων του προγραμματι
σμού, της αξιολόγησης και της διαρ
κούς παρακολούθησης, φαίνεται από
τις προσπάθειες που κατεβάλαμε στο
ΥΔΤ κατά το 1999 και 2000.
Μέσα από ένα συγκεκριμένο πρό
γραμμα αστυνόμευσης, που είχε θέσει
ως στόχο τη μείωση των ατυχημάτων
κατά 5% και μέσα από την παρακο
λούθηση των δράσεων των Υπηρε
σιών σε καθημερινή σχεδόν βάση, κα
ταφέραμε τη μείωση των ατυχημάτων
το 1999 σε 2,5% και το 2000 κατά 4%.
Σε απόλυτους αριθμούς, τα ποσο
στά αυτά εκφράζονται σε 48 νεκρούς
λιγότερους για το 1999 και 78 για το
2000. Το ίδιο ενθαρρυντικά εμφανίζο
νται τα στοιχεία και για το πρώτο πε
ντάμηνο του 2001, όπου έχουμε 30 νε
κρούς λιγότερους σε σύγκριση με το
αντίστοιχο διάστημα του περασμένου
έτους.
Το γεγονός ότι μέσα σε 29 μήνες εί
χαμε 156 λιγότερους συνολικά νε
κρούς, δεν μας ικανοποιεί και δεν μας
καθησυχάζει. Οι “ανθρωποθυσίες”
στην ελληνική άσφαλτο πρέπει να
σταματήσουν. Στη προσπάθεια αυτή
καλούμαστε να συμβάλουμε όλοι, μα
πάνω από όλα πρέπει να επικοινωνή
σουμε με τον πολίτη, ώστε να τον πείσουμε και να τον ωθήσουμε να συμμετάσχει θετικά.
Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήσαμε
καμπάνια Επικοινωνίας με τον πολίτη,
με στόχο να ευαισθητοποιήσουμε τους
Έλληνες πολίτες-οδηγούς.
Έτσι δημιουργήσαμε συγκεκριμένη
Επικοινωνιακή Ταυτότητα για το
Πρόγραμμα, που ονομάστηκε :
“Καθ’ οδόν 2001-2005 Πρόγραμμα
Οδικής Ασφάλειας”, η οποία και θα
υπογράφει όλη την προσπάθεια άμε
σης επικοινωνίας με τον πολίτη, που
σήμερα όσο ποτέ είναι αναγκαίο να
συνειδητοποιήσει ότι το πρόβλημα
της Οδικής Ασφάλειας μας αφορά ό
λους.
Με το σκεπτικό αυτό, καλούμαστε
να συμμετάσχουμε όλοι και να συνει
δητοποιήσουμε ότι η Οδική Ασφά
λεια αποτελεί Εθνική Προτεραιότη
τα”.
□

ο Υπουρ
γείο Δημοσίας
Τάξεως με
την υπο
στήριξη του Υ
πουργείου Μετα
φορών και Επικοι
νωνιών, στα πλαί
σια του "Στρατη
γικού Σχεδίου Ο
δικής Ασφάλειας 2001 - 2005", οργά
νωσε συναντήσεις εργασίας με τη
συμμετοχή τριμελούς ομάδας διακε
κριμένων επιστημόνων σε θέματα οδι
κής ασφάλειας από την Καλιφόρνια
και το Τέξας των Η.Π.Α. Η ομάδα των
ειδικών αποτελείτο από τον ομότιμο
καθηγητή του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας κ. Μ. Γκιόκα, τον Δρ. Λ.
Γκρίφιν από το Ινστιτούτο Μεταφο
ρών του Πανεπιστημίου του Τέξας και
τον Κ. Κίντερ αξιωματικό στην Τρο
χαία της Καλιφόρνιας.
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης
Τροχαίας του Αρχηγείου της Ελλη
νικής Αστυνομίας Υποστράτηγος κ.
Θεόδωρος Κουφογιάννης, αφού κα
λωσόρισε τους επίσημους καλεσμέ
νους, αναφέρθηκε εν συντομία στο θέ
μα της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλά
δα και στις ιδιαίτερα σημαντικές επι
πτώσεις της έλλειψής της, καθόσον το
επίπεδο αυτής στη Χώρα μας, ευρίσκεται, κατά κοινή ομολογία, μακράν του
επιθυμητού, τονίζοντας ότι:
“Το Οδικό τροχαίο ατύχημα είναι
συνυφασμένο με την ανθρώπινη δρά
ση και αποτελεί αρνητική εκδήλωση
αυτής.
Η συνεχής αύξηση του αριθμού των
οδικών ατυχημάτων τα έχει καταστή
σει μία από τις κύριες αιτίες θανάτου,
μετά τον καρκίνο και τις καρδιοπάθειες. Ο αριθμός των οδικών ατυχημά
των και ιδιαίτερα των θανατηφόρων
και σοβαρών αποτελούν σημαντικό
δείκτη μέτρησης της παρεχόμενης
στον πολίτη Οδικής ασφάλειας.
Η οξύτητα του προβλήματος αυτού
αποδεικνύεται από τα ακόλουθα στοι
χεία:
α) Τη συνεχόμενη αυξητική τάση
των οδικών Τροχαίων ατυχημάτων
στη Χώρα μας, με εξαίρεση τα έτη
1986, 1999, και 2000, σε αντίθεση με
τη συνεχόμενη μείωση στα λοιπά κρά
τη - μέλη της Ε.Ε.
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Προοπτικές για
το άμεσο μέλλον
β) Τη σοβαρότητα των τροχαίων
ατυχημάτων (αριθμός νεκρών ανά
100 ατυχήματα) σε διπλάσιο ποσοστό
από εκείνη των υπολοίπων κρατών με
λών της Ε.Ε.
Στην Ελλάδα τα Οδικά ατυχήματα
είναι η αιτία για το θάνατο 6 περίπου
πολιτών ημερησίως και 120 στις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ετήσια
βάση στη Χώρα μας συμβαίνουν περί
που 20.000 οδικά ατυχήματα με θύμα
τα, στα οποία σκοτώνονται περισσότε
ροι από 2200 οδηγοί, επιβάτες και πε
ζοί και τραυματίζονται περίπου 30.000
συνάνθρωποί μας. Οι πιο πάνω αριθμοί
νεκρών και τραυματιών σημαίνουν ότι
σε ένα χρόνο στον τόπο μας, ένα μεγά
λο κεφαλοχώρι ξεκληρίζεται και ολό
κληρος πληθυσμός μιας πόλης σαν την
Καρδίτσα ή τη Θήβα τραυματίζεται.
Αν αναλογιστούμε ότι ένα μεγάλο
ποσοστό των παθόντων είναι άτομα
νεαρής ηλικίας, πάνω στα οποία η Χώ

ρα μας βασίζεται για να χτίσει το μέλ
λον της πέρα από το γεγονός ότι, ο θά
νατος ή μια μόνιμη αναπηρία έχει σο
βαρότατες συναισθηματικές, κοινωνι
κές και οικονομικές συνέπειες, γίνεται
φανερό ότι το πρόβλημα είναι τερά
στιο. Αν δε αυτό το πρόβλημα συνδυασθεί και με την υπογεννητικότητα τότε
η κατάσταση γίνεται δραματική.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο αριθμός
των νεκρών από τα Οδικά ατυχήματα
παρουσίασε μια θεαματική πτώση της
τάξης του 30% κατά την περίοδο από
το 1980 έως το 1997, με μοναδική ε
ξαίρεση τη Χώρα μας στο ίδιο διάστη
μα που ο αριθμός των νεκρών αυξήθη
κε κατά 60%.
Ο μοναδικός παράγοντας που αμ
βλύνει την αίσθηση αυτής της τραγι
κής επιδείνωσης του επιπέδου Οδικής
Ασφάλειας είναι η αύξηση στο τριπλά
σιο του στόλου των κυκλοφορούντων
οχημάτων στη Χώρα μας, κατά την ί
δια χρονική περίοδο. Ήδη ο αριθμός
αυτός ανέρχεται σε 6.500.000 περίπου
εκ των οποίων το 1.560.000 είναι δίκυκλα μοτοποδήλατα.
Η κοινή αντίληψη - γνώμη και ε
μπειρία που έχουμε όλοι μας, αλλά και
η ανάλυση των στατιστικών δεδομέ
νων φανερώνει ότι ο καθένας μας έχει
πιθανότητα εμπλοκής σε τροχαίο ατύ
χημα σε ποσοστό 15-20% κατ’ έτος.
Οι νεκροί, οι τραυματίες και οι υλι
κές ζημιές των Οδικών ατυχημάτων έ
χουν ένα τεράστιο κοινωνικό και οικο
νομικό κόστος το οποίο ανέρχεται σε

Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Α 1 9 9 9 - 2 0 0 0 (Ε Π ΙΚ Ρ Α Τ Ε ΙΑ )

■1 9 9 9

12000
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ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 1999 - 2000 (ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ)
ΑΤΥΧΗΜ ΑΤΑ

1999

2000

Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Α

Π Ο ΣΟ ΣΤΟ

α) ο χρήστης της ο
2) Η αποσπασματικότητα στην ε
δού (οδηγός, επιβάτες,
φαρμογή των κάθε είδους μέτρων
Σοβαρά
3696
3261
-435
-12
πεζοί),
και η έλλειψη συντονισμού ανάμεσα
β) το όχημα,
Ελαφρά
18670
17825
-845
στους εμπλεκόμενους φορείς με συνέ
-5
γ) η οδική υποδομή
πεια
τη μείωση της αποτελεσματικόΣύνολο
24290
22952
-1338
-6
και το οδικό περιβάλλον
τητας των μέτρων.
Π Α Θ Ο Ν ΤΕ Σ 1999 - 2000 (Ε Π ΙΚ Ρ Α ΤΕ ΙΑ )
(οδόστρωμα, σήμανση,
3) Η έλλειψη συστηματικής παρα
σηματοδότηση,
φωτι
κολούθησης των προβλημάτων και
ΠΑΘΟΝΤΕΣ
1999
2000
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
σμός, στηθαία ασφαλεί
του επιπέδου οδικής ασφάλειας.
ας,
διαφημίσεις,
κλιματο4) Η έλλειψη συστηματικής και
Νεκροί
2181
2102
-79
-4%
λογικές συνθήκες κ.λ.π.)
συνεχούς αστυνόμευσης για την οδική
Βαριά τραυμ.
4702
4213
-489
-10%
και τέλος
ασφάλεια με ποσοτικοποιημένη παρα
δ) ο έλεγχος του συ
κολούθηση των αποτελεσμάτων της.
Ελαφρά τραυμ. 27649
26167
-1482
-5%
στήματος (ενημέρωση, α
5) Οι ελλείψεις του οδικού δικτύ
Σύνολο
34532
32482
-2050
-6%
στυνόμευση, πρόληψη,
ου και η ανεπαρκής συντήρησή του.
καταστολή, περίθαλψη,
6) Η έλλειψη αποτελεσματικού
Α ΤΥ Χ Η Μ Α ΤΑ A' 5/Μ Η Ν Ο Υ 2000 - 2001
συντήρηση οδικού δικτύ
συστήματος εκπαίδευσης και ενημέ
I
ου κ.λ.π.).
ρωσης για την οδική ασφάλεια.
ΑΤΥΧΗΜ ΑΤΑ
2000
2001
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Α
Π Ο ΣΟ ΣΤΟ
Είναι διεθνώς αποδε
7) Η έλλειψη αξιόπιστου συστή
Θανατηφόρα
653
653
0
0%
κτό ότι την κύρια και
ματος τεχνικού ελέγχου οχημάτων.
πρωταρχική ευθύνη και
Οι κύριοι φορείς που εμπλέκονται
Σοβαρά
1283
912
-371
-28,90%
μάλιστα σε συγκριτικά
στη διαχείριση της οδικής ασφάλειας
Ελαφρά
6871
6446
-425
-6,20%
μεγαλύτερο βαθμό, για
είναι:
το τροχαίο ατύχημα την
- Το ΥΠΕΧΩΔΕ με ευθύνη στις υ
Σύνολο
8807
8011
-796
-9%
έχει ο παράγοντας άν
ποδομές.
Π Α Θ Ο Ν ΤΕ Σ A ’ 5/Μ Η Ν Ο Υ 2000 - 2001
θρωπος - οδηγός.
- Το ΥΜΕ με ευθύνη στους χρήστες
I
Το ποσοστό αυτό ευθύ
και το όχημα και
ΠΑΘΟ ΝΤΕΣ
2000
2001
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Α
Π Ο Σ Ο ΣΤ Ο
νης είναι αρκετά υψηλό.
- Το Υ.Δ.Τ. με ευθύνη στο σύστημα
Πρόσφατες δε μελέτες το
επιτήρησης και ελέγχου, δηλ. στην α
Νεκροί
766
736
-30
-3,90%
ανεβάζουν σε 85 - 95 %.
στυνόμευση.
1655
Βαριά τραυμ.
1176
-479
-28,90%
Από τους προαναφερΠαράλληλα ουσιώδη συμβολή έ
Ελαφρά τραυμ.
θέντες παράγοντες αν και
9914
9141
χουν τα Υπουργεία Οικονομικών, Υ
-773
-7,80%
προκύπτει σαφώς ότι η
γείας και Πρόνοιας και βέβαια Εσωτε
Σύνολο
12335
11053
-1282
-10,40%
Αστυνομία και ειδικότε
ρικών και Δημόσιας Διοίκησης στο ο
ρα η Τροχαία έχει ευθεία
ποίο ήδη έχουν ανατεθεί ουσιαστικές
70 δις EYRO περίπου ή 24 τρις. δρχ.
και άμεση εμπλοκή μόνον με τον τέ
αρμοδιότητες οδικής κυκλοφορίας.
κατ’ έτος στα κράτη της Ευρωπαϊκής
ταρτο, εν τούτοις όμως θεωρούμε ότι
Συμπληρωματικά στη διαδικασία
Ένωσης και ο περιορισμός τους απο
πρέπει να καταβάλλουμε ιδιαίτερες
της οδικής ασφάλειας και κυκλοφορί
τελεί προτεραιότητα τόσο για την Ε.Ε,
προσπάθειες ώστε να συμβάλλουμε α
ας εμπλέκεται και όλη η κοινωνία η ο
όσο και για κάθε μέλος της χωριστά.
ποφασιστικά και στη μείωση συμμετο
ποία δρα είτε συλλογικά είτε μεμονω
Δε θα πρέπει να μας ξεφεύγει και το
χής των άλλων τριών παραγόντων. Εν
μένα, είτε θεσμικά, είτε σε επίπεδο
γεγονός ότι ο δείκτης των ατυχημάτων
δεικτικά και μόνον σας αναφέρω την
προσωπικής πρωτοβουλίας.
έμμεσα εκφράζει και τον δείκτη πολι
συμβολή της Τροχαίας στον παράγοντα
Δυστυχώς όμως μέχρι και το 1998
τισμού και γενικότερα το πολιτιστικό
Οδική υποδομή και Οδικό Περιβάλλον
το κάθε Υπουργείο λειτουργούσε απο
επίπεδο του λαού κάθε Χώρας.
με τον εντοπισμό και την επισήμανση
σπασματικά, ασυντόνιστα και κυρίως
ελλείψεων και ατελειών που αναφέροΜία σύγκριση του επιπέδου της οδι
χωρίς έλεγχο των αποτελεσμάτων των
κής ασφάλειας στην Ε.Ε. με εκείνο
νται στην κατάσταση του οδικού δικτύ
ενεργειών του.
ου και την οδική σήμανση συμβάλλο
των Η.Π.Α. της Ιαπωνίας, αλλά και
Με απόφαση του κ. Πρωθυπουργού
ντας έτσι αποφασιστικά στην μείωση
γενικότερα των Χωρών μελών του
από τον Ιανουάριο του έτους 1999 συτων τροχαίων ατυχημάτων.
Ο.Ο.Σ.Α., δείχνει εμφανώς ότι, στην
στήθηκε Διυπουργική Επιτροπή για
Στην Ελλάδα τα βασικότερα προ
την οδική ασφάλεια, Πρόεδρος της ο
Ευρώπη η κατάσταση συνεχώς βελ
βλήματα της οδικής ασφάλειας είναι
τιώνεται προς την κατεύθυνση του υ
ποίας ορίσθηκε ο Υπουργός Δημόσιας
τα παρακάτω:
Τάξης και μέλη οι Υφυπουργοί ΠΕψηλού επιπέδου οδικής ασφαλείας
1)
Η νοοτροπία των χρηστών των ΧΩΔΕ, Μεταφορών, Εθν. Οικονομίας,
των Η.Π.Α., ενώ η κατάσταση στην
οδικών δικτύων που παρουσιάζο
Εσωτερικών και Δημ. Διοίκησης και
Ιαπωνία χειροτερεύει. (+ 27% τα τε
νται επιθετικοί στην οδήγηση, εριστι
Υγείας. Έργο της επιτροπής είναι η ε
λευταία 15 χρόνια).
κοί στη συμπεριφορά ανυπόμονοι και
ξέταση θεμάτων που αφορούν την οδι
Οι παράγοντες που συμβάλλουν
αγχώδεις.
κή ασφάλεια, η λήψη μέτρων πολιτιστην πρόκληση των ατυχημάτων είναι:
Θανατηφόρα
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Π ΑΘ Ο Ν ΤΕ 11999 - 2000 (ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ)

30000

κής, ο καθορισμός προγράμματος
Δράσης και ο συντονισμός των εμπλε
κόμενων φορέων.
Η Διεύθυνση Τροχαίας του Αρχηγεί
ου Ελλην. Αστυνομίας με βάση τις απο
φάσεις της Διυπουργικής επιτροπής κα
τάρτισε σχέδιο βελτίωσης της Οδικής α
σφάλειας της Χώρας μας, θέτοντας
στρατηγικούς στόχους μείωσης των οδι
κών ατυχημάτων σε ποσοστό 5% για τα
έτη 2000, και 2001. Ήδη ο πρώτος στό
χος για το έτος 2000, σε σχέση με το
1999 επιτεύχθηκε στο απόλυτο, για δε
το τρέχον έτος τα μηνύματα είναι ελπιδοφόρα και ανταποκρίνονται απόλυτα
στον τεθέντα στόχο. Ασφαλώς η μέχρι
τώρα επίτευξη των στόχων, μας ικανο
ποιεί, σε καμία όμως περίπτωση δεν
πρέπει να εφησυχάζουμε, αντίθετα οι
προσπάθειες πρέπει να συνεχίζονται με
θοδικά και αποφασιστικά.
Η πρόταση - στόχος του Υ.Δ.Τ. για α
ποτελεσματική αστυνόμευση στα πλαί
σια της Οδικής Ασφάλειας του έτους
2001 περιλαμβάνει τους εξής άξονες:
1) Βελτίωση Υπηρεσιών Τροχαί
ας: περιλαμβάνει τον εξοπλισμό των
μονάδων τροχαίας με τα απαραίτητα
μέσα, την εκπαίδευση του ανθρώπινου
δυναμικού, και την αναδιάρθρωση των
Υπηρεσιών Τροχαίας.
2) Βελτίωση συστήματος κατα
γραφής των οδικών ατυχημάτων:
περιλαμβάνει κατάργηση του συστή
ματος χειρόγραφης καταγραφής των
Ατυχημάτων και καταγραφή αυτών σε
Η/'Υ με ON LINE σύνδεση στη βάση
δεδομένων του Αρχηγείου της Ελλη
νικής Αστυνομίας, χρήση φορητών
Η/Υ από τα περιπολικά και εμπλουτι
σμό των αρχείων μας με επιπρόσθετα
στοιχεία, όπως αρχεία κυκλοφοριακών φόρτων.
3) Βελτίωση συστήματος άμεσης
αντιμετώπισης των οδικών ατυχη
μάτων: περιλαμβάνει την επίτευξη ά
μεσου χρόνου πρόσβασης σε οποιοδήποτε σημείο οδικού δικτύου μιας πε
ριοχής με τη μέγιστη δυνατή διασπορά
και γεωγραφική κατανομή των σταθ
μών επέμβασης.
4) Ολοκληρωμένο πρόγραμμα επι
τήρησης: περιλαμβάνει αυξημένη επι
τήρηση με συνεχή παρουσία περιπολι
κών και συμβατικών αυτοκινήτων, τη
βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων
και την προώθηση της πολιτικής α
σφάλειας.

25000

5) Βελτίωση Υπηρεσιών Πυρο
σβεστικής: περιλαμβάνει αύξηση εξο
πλισμού σε μέσα διάσωσης και εκπαί
δευση του προσωπικού και
6) Οργάνωση φορέα Συντονισμού
και παρακολούθησης: περιλαμβάνει
το φορέα συντονισμού, τη διαδικασία
οργάνωσης - εκτέλεσης και την αξιο

20000
□

□

15000
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Νεκροί

Βαριά τραυμ.

Ελαφρά τραυμ.

ΝΕΚΡΟΙ ΑΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΩΡΑ
ΧΩΡΕΣ
ΒΕΛΓΙΟ
ΔΑΝΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΦΙΛΑΝΔΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ 15

1991
1873
606
11300
2112
8836
10483
445
8104
83
1281
1551
3218
632
745
4753
56022

1992
1671
557
10631
2158
7818
9900
415
8051
69
1253
1403
3084
601
759
4379
52769

1993
1660
559
9949
2159
6276
9867
431
7178
78
1235
1283
2700
484
632
3957
48549

λόγηση των αποτελεσμάτων του προ
γράμματος, σχετίζεται δηλαδή με την
ιεραρχική διάρθρωση των Υπηρεσιών
Τροχαίας.
Μετά την παράθεση των ανωτέρω
και τελειώνοντας θεωρώ σκόπιμο να
αναφέρω τα μέτρα πρόληψης των τρο
χαίων ατυχημάτων που μπορούν να
ληφθούν με συγκεκριμένες δράσεις
και μια προωθημένη και τεκμηριωμέ
νη αντίληψη για την οδική ασφάλεια.
Τέτοια μέτρα είναι τα ακόλουθα:
1) Ο επιτυχής συντονισμός και η ά
μεση κινητοποίηση των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και φορέων.
2) Η καθιέρωση συστήματος άμε
σης και με απόλυτη προτεραιότητα α
ποκατάστασης φθορών, βλαβών, πα
ραλείψεων, κακοτεχνιών κ.λ.π. στο ο
δικό δίκτυο.
3) Η καθιέρωση συστήματος α
στυνόμευσης του Βασικού Οδικού
Δικτύου με οχήματα ανά 30 - 40 χιλιό
μετρα και με παράλληλη συγκρότηση
συνεργείων ελέγχων. Επίσης η βεβαί
ωση παραβάσεων με τεχνικά μέσα χω
ρίς την παρουσία Αστυνομικών. Ήδη
το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα είναι
έτοιμο και ελπίζουμε σε λίγο καιρό μα
τεθεί σε εφαρμογή. Έχει σχέση με

Ϊ9 9 4 1692
546
9814
2253
5617
9019
404
7089
65
1298
1338
2504
480
589
3807
46512

Τ995
1449
582
9457
2411
5750
8891
437
7012
70ΐ
1334
1210
2711
441
572
3765
46092

1996
1356
514
8757
2058
5481
8541
453
6676
71
1180
1027
2730
404
537
3740
43526

1997
1364
489
8549
2199
5605
8444
472
6712
60
1163
1105
2521
438
541
3743
43404

1998
1300
489
7792
2226
5747
8918
462
6590
57
1066
963
2425
397
540
3581
42553

σταθερά RADAR και ελπίζουμε να τιθασεύσουμε τις μεγάλες ταχύτητες.
4) Η μόνιμη διδασκαλία του μαθή
ματος κυκλοφοριακής Αγωγής στα
Σχολεία Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας
εκπαίδευσης με παράλληλη ίδρυση
πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής. Ευρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η ίδρυση αρκε
τών σ’ όλη τη χώρα.
5) Η ενημέρωση του κοινού σχετι
κά με τους κινδύνους που διατρέχει
και η υιοθέτηση κώδικα δεοντολογίας
στις διαφημίσεις με τόνωση εκείνων
που προωθούν την οδική ασφάλεια.
6) Η επιμόρφωση των εμπλεκομένων και η πρόσληψη επιστημονικού
προσωπικού.
7) Η δημιουργία ασφαλούς οδικού
περιβάλλοντος με την άμεση τεχνική
επέμβαση στα σημεία των οδών που
παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα ατυ
χημάτων.
Με την ελπίδα και την ευχή ότι ήδη
έχουμε ξεκινήσει μια ιδιαίτερα σημα
ντική προσπάθεια που σαν κύριο μέλημά της έχει τη βελτίωση της οδικής
ασφάλειας στη χώρα μας και τη μείω
ση του βαρύ φόρου αίματος της α
σφάλτου σας ευχαριστώ για την προ
σοχή σας”.
□
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1999
2000

!

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΙΗ περίπτωση της Βόρειας Ελλάδας!
Η δίωξη του εγκλήματος και η τιμωρία των ενόχων είναι ζη
τήματα που απασχολούν τις ανθρώπινες κοινω νίες από τη
δημιουργία τους. Ο τρόπος δίωξης των εγκληματιώ ν ήταν α
νάλογος με τις εκάστοτε κρατούσες κοινω νικές αντιλήψ εις,
την εξέλ ιξη , την πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη των
λαών. Οι υπηρεσίες δίω ξης του εγκλήματος ακολούθησαν
την εξελικ τικ ή πορεία των ανθρώπινων κοινωνιών,
προσαρμόζοντας ανάλογα την οργανωτική τους διάρθρωση.
Μια διαρκής πάλη μεταξύ διω κτικώ ν αρχών και εγκληματιώ ν
παρακολουθεί το διάβα του ανθρώπου στο χρόνο.
Οι μεν εφαρμόζοντας νέες με
θόδους δίω ξης, οι δε επινοώ
ντας νέα, ευφυή έω ς σατανικά
σχέδια δράσης και διαφυγής.
ε κοινωνίες πρωτόγονες και
καθυστερημένες, πρωτόγονα
και βάρβαρα ήταν και τα ε
φαρμοζόμενα μέσα δίωξης κα
τά των κακοποιών, ενώ οι επι
βαλλόμενες σ ’ αυτούς ποινές ήταν συ
νήθως δυσανάλογα υπέρτερες ως προς
το διαπραχθέν αδίκημα. Αντιθέτως,
στις πολιτισμένες δημοκρατικές κοινω
νίες, όπως οι σημερινές, στις οποίες
προέχει ο σεβασμός και η κατοχύρωση
των ατομικών και κοινωνικών δικαιω
μάτων του πολίτη, οι υπηρεσίες δίωξης
του εγκλήματος, οπλισμένες με σύγ
χρονα επιστημονικά μέσα, εφαρμόζουν
μέσα και μεθόδους, οι οποίες ανταποκρινόμενες στην όλη κοινωνική εξέλι
ξη και κατάσταση, επιδιώκουν το μέγι
στο δυνατό αποτέλεσμα παράλληλα με

Σ

του Υποστράτηγου
κ. Νικηφόρου ΤΖΑΤΖΑΚΗ
Γενικού Αστυν. Διευθυντή
Θεσσαλονίκης
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το σεβασμό στη νομιμότητα, στην αν
θρώπινη αξιοπρέπεια και ελευθερία. Ο
συνδυασμός αυτός -μέσων, μεθόδων
και νομιμότητας- αποτελεί το δείκτη, ο
οποίος δηλώνει το βαθμό πολιτισμού
του συγκεκριμένου κράτους.
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται ως αιώ
νας της επανάστασης στην πληροφορι
κή και γενικότερα στην τεχνολογία. Η
συνδυασμένη αξιοποίηση των επιτευγ
μάτων της επιστήμης και της τεχνολο
γίας θέτει τον άνθρωπο μπρος σε νέες,
αδιανόητες μέχρι προ τίνος προκλή
σεις. Η πρόοδος που σημείωσαν η επι
στήμη και η τεχνολογία είναι εκπλη
κτική. Η πρόοδος όμως αυτή προσφέρεται στο κοινωνικό σύνολο χωρίς ό

ρια, χωρίς περιορισμούς. Έτσι αποτε
λεί και αντικείμενο αρνητικής “εκμε
τάλλευσης”. Τίθεται έτσι στη διάθεση
ατόμων ή ομάδων, που τη χρησιμο
ποιούν στη διάπραξη εγκληματικών
πράξεων. Γι’ αυτό η χρήση και η αξιο
ποίηση των επιτευγμάτων της τεχνολο
γικής έρευνας από τις υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνομίας είναι σήμερα
αναγκαία περισσότερο από κάθε φορά
για να μπορούν να συναγωνίζονται τον
εγκληματία στην πάλη του καλού με το
κακό. Παράλληλα επιστήμες, όπως η
ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η βιολο
γία, η εγκληματολογία, η σωφρονιστι
κή κ.λπ. βοήθησαν πολύ στη γνώση
του εγκληματία, στη διερεύνηση της
προσωπικότητάς του, καθόρισαν τις
ροπές και τις τάσεις του, προσδιόρισαν
τον τρόπο ενέργειάς του και συμβάλ
λουν σημαντικά και καθοριστικά στην
εξιχνίαση και αντιμετώπιση του εγκλή
ματος.
Υπεύθυνη για την επιστημονική αντι
μετώπιση του εγκλήματος από πλευράς
Αστυνομίας είναι η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία εφαρ
μόζει για το σκοπό αυτό διεθνώς παρα
δεκτές επιστημονικοτεχνικές και άλλες
πρόσφορες μεθόδους. Για την πλέον τε
λεσφόρο αντιμετώπιση της σύγχρονης
εγκληματικότητας διαρθρώνεται σε επιμέρους τμήματα με εξειδικευμένες γνώ
σεις και μεθοδολογία.
Η διερεύνηση της σύγχρονης εγκλη
ματικότητας κατά ένα μεγάλο ποσοστό
περνά από τα Εγκληματολογικά Εργα
στήρια, γεγονός που καθιστά τη συμβο
λή της Επιστημονικής Αστυνομίας α
ποφασιστικής σημασίας παράγοντα
στην επίτευξη των στρατηγικών στό
χων και βασικών προτεραιοτήτων δρά
σης των υπηρεσιών της Αστυνομίας.
Τα τελευταία χρόνια η ζώσα (η έμφωνη) μαρτυρία έχει καταστεί μαχητή
και έχει υποστεί ισχυρό κλονισμό ως
τεκμήριο, τόσο από τις εξελίξεις που
συντελούνται, ιδιαίτερα στο δικονομι-

κό σύστημα όσο και από αυτή καθ’ εαυτή τη φύση της με τις ανθρώπινες α
δυναμίες, καθώς και την εμπλοκή της
στον κυκεώνα των σκοπιμοτήτων. Έ 
τσι οι μόνοι αδέκαστοι και αδιαμφι
σβήτητοι μάρτυρες παραμένουν τα ί
χνη και τα πειστήρια, τα “επισκεπτή
ρια” δηλαδή των δραστών στον τόπο
του εγκλήματος, που και αυτός στην
περίπτωση του ηλεκτρονικού εγκλήμα
τος έχει αποκτήσει άλλα, νέα πλέον χα
ρακτηριστικά.
Τα ίχνη λοιπόν των χεριών, ποδιών ή
υποδημάτων, τα ίχνη των όπλων, μέ
σων και εργαλείων που χρησιμοποιή
θηκαν, οι τρίχες του σώματος, οι οργα
νικές και βιολογικές τους ουσίες, οι ίνες
των ενδυμάτων τους, αλλά και κάθε τι
που αφέθηκε στη σκηνή του εγκλήμα
τος είναι αντικείμενο επιστημονικής έ
ρευνας και περαιτέρω εκμετάλλευσης,
που προσφέρουν αξιόπιστα, σχεδόν α
μάχητα αποτελέσματα. Και στις περι
πτώσεις ακόμη που προκύπτουν μαχητά τεκμήρια, αυτό δεν οφείλεται κυρί
ως στην επιστημονική έρευνα, αλλά
στη διαδικασία συλλογής, συντήρησης
και αποστολής των πειστηρίων.
Τα ίδια αυτά στοιχεία είναι δυνατόν
πολλές φορές να μας αποκαλύψουν την
πλάνη μας ως προς τον θεωρούμενο
δράστη και μάλιστα κατά τρόπο που δεν
επιδέχεται αμφισβήτηση. Τους αποκα
λυπτικούς και αδιάψευστους αυτούς
μάρτυρες καλείται η επιστημονική α
στυνομική έρευνα να αναζητήσει, ανεύρει και διασφαλίσει και ακολούθως με
τη βοήθεια των πλέον σύγχρονων τε
χνολογικών μέσων και την εφαρμογή
πρόσφορων τεχνικών και μεθόδων, να
προβεί στην εξέτασή τους. Στη συνέχεια
οι αιτιολογημένες εκθέσεις που συντάσσονται βοηθούν αφενός το έργο των Α
στυνομικών Υπηρεσιών στην πρόληψη,
δίωξη και καταστολή του οργανωμένου
και μη εγκλήματος και αφετέρου συμ
βάλλουν αποφασιστικά στην απονομή
της δικαιοσύνης.
Οι σημερινές νέες μορφές εγκλημά
των με εκτεταμένη χρήση βίας, με ορ
γανωμένη δομή, εξειδικευμένη μεθο
δολογία και με τη χρησιμοποίηση μέ
σων σύγχρονης τεχνολογίας, έχουν ε
πιβάλλει την ανάγκη διαρκούς εγρή
γορσης, εκσυγχρονισμού, αναπροσαρ
μογής και εναρμόνισης των χρησιμο
ποιούμενων μεθόδων από τις Υπηρεσί
ες Εγκληματολογικών Ερευνών, ώστε
να ανταποκρίνονται στις αυξημένες -

ποσοτικά και ποιοτικά- απαιτήσεις των
εκάστοτε διαμορφούμενων δεδομένων.
Η επιστήμη και η τεχνική είναι πλέ
ον στη διάθεση της Αστυνομίας για να
αναλύσει, να ερμηνεύσει τα δεδομένα
σε κάθε περίπτωση, να εξασφαλίσει τα
αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία ώστε
να οδηγηθεί στη ζητούμενη αλήθεια.
Τα δεδομένα που εξασφαλίζει η α
στυνομική δράση μέσα από επιστημο
νικές, εμπειρικές και άλλες μεθόδους,
καλείται να αξιοποιήσει η Εγκληματο
λογία, η οποία με τη σειρά της μας εξα
σφαλίζει τις γενικές εκείνες κατευθύν
σεις που είναι αναγκαίες για τη διαμόρ
φωση της αντεγκληματικής πολιτικής.
Η Εγκληματολογία βοηθάει στη μέ
τρηση της εγκληματικότητας, καθώς και
στις χρονικές και γεωγραφικές διαστρω
ματώσεις της. Μεθοδολογικά εργαλεία
της είναι οι έρευνες μετρήσεων, που συ
νήθως χρησιμοποιούν την τεχνική της
έμμεσης παρατήρησης, μέσα από τη
χρήση τεκμηρίων, από τα οποία προκύ
πτουν τα ποσοτικά μεγέθη και τα ποιοτι
κά χαρακτηριστικά της εγκληματικότη
τας. Οι έρευνες αυτές διακρίνονται:
α. Στις στατιστικές -που χρησιμο
ποιούνται ευρύτατα για την προσέγγιση
του εγκληματικού φαινομένου-, οι οποί
ες με τη σειρά τους κατανέμονται σε:
αΐ. Στατιστικές της Αστυνομίας
α2. Στατιστικές των καταδικαστικών
αποφάσεων και
α3. Σωφρονιστικές στατιστικές.
β. Στις έρευνες θυματοποίησης (ε
ρωτηματολόγιο σχετικά εάν οι ερωτώμενοι ή άτομα του οικογενειακού περι
βάλλοντος τους έχουν γίνει θύματα κά
ποιας αξιόποινης πράξης), και
γ. Στις έρευνες της αυτο-ομολογούμενης ενοχής (ομολογία διάπραξης ή
όχι κάποιας αξιόποινης πράξης), ενώ ε
ξετάζεται και ο ρόλος του φύλλου (άνδρας ή γυναίκα) της ηλικίας, οι βιολο
γικοί παράγοντες (κληρονομικότητα)
και οι ψυχολογικοί παράγοντες (ψυχι
κές διαταραχές).
Η σωφρονιστική τέλος επιστήμη
παίζει και αυτή ουσιαστικό ρόλο στην
αναχαίτιση του εγκλήματος. Προσπάθειά της είναι η αναμόρφωση της προ
σωπικότητας του έγκλειστου εγκλημα
τία και η πλήρης επανένταξή του στην
κοινωνία. Στην περίπτωση όμως αυτή
βασικό παράγοντα αποτελεί η μείωση
του χρόνου που μεσολαβεί από τη
στιγμή της σύλληψης μέχρι εκείνη της
καταδίκης, ώστε να νιώθει άμεσα την

τιμωρία για την διάπραξη του αδικήμα
τος για το οποίο συνελήφθη. Η εμπει
ρική έρευνα κατέδειξε πως ο τρόπος
αυτός έχει καλύτερα αποτελέσματα α
πό όταν επιβάλλονται μακροχρόνιες
ποινές, μετά όμως από μεγάλο χρονικό
διάστημα μετά τη σύλληψη.
Στην πόλη μας, τη Θεσ/νίκη, για την
αξιοποίηση της επιστήμης στον αγώνα
κατά του εγκλήματος, λειτουργεί η Υ
ποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ε
ρευνών Βόρειας Ελλάδας, η οποία
διοικητικά υπάγεται στη Διεύθυνση Ε
γκληματολογικών Ερευνών του Αρχη
γείου της Ελληνικής Αστυνομίας και
καλύπτει από πλευράς τοπικής αρμο
διότητας την περιφέρεια της Γενικής
Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονί
κης και εκείνες των γενικών Αστυνομι
κών Διευθύνσεων Περιφέρειας Ανατο
λικής Μακεδονίας και Θράκης και Κε
ντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.
Για την πλέον αποτελεσματική διεκ
περαίωση του έργου της διαρθρώνεται
στα ακόλουθα τμήματα, σύμφωνα με
τις επιταγές της επιστήμης και της τε
χνολογίας: Τμήμα Δακτυλοσκοπίας,
Τμήμα Εργαστηρίων (με εξειδίκευση
στα εργαστήρια πυροβόλων όπλων και
ιχνών εργαλείων, διερεύνησης πλαστο
γραφίας, παραχάραξης και κιβδηλείας
και γραφολογίας), Τμήμα Χημείου,
Τμήμα Εξερευνήσεων (του χώρου της
εγκληματικής δράσης) και Τμήμα Ανα
γνώρισης (διωκομένων). Τέλος σημα
ντική είναι η συμβολή του Αυτόματου
Συστήματος Αναγνώρισης Δακτυλι
κών Αποτυπωμάτων (ΑΣΑΔΑ AFIS), μιας σύγχρονης τεχνολογικής ε
φαρμογής, η οποία με μεγάλη ασφά
λεια διεκπεραιώνει σε χρόνο μηδέν ερ
γασία, που, υπό άλλες συνθήκες, θα α
παιτούσε χλιάδες ανθρωποώρες.
Με αυτό τον εξοπλισμό, που διαρ
κώς βελτιώνεται, η Γενική Αστυνομι
κή Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, αλλά
και οι υπόλοιπες Αστυνομικές Υπηρε
σίες της Βόρειας Ελλάδας, αγωνίζο
νται να εμπεδώσουν αίσθημα ασφά
λειας στους πολίτες, ένα ζητούμενο
που απαιτεί διαρκή εγρήγορση, συνε
χή προσπάθεια και αξιοποίηση κάθε
νόμιμου μέσου. Πρόκειται για ένα βα
σικό στόχο, στον οποίο καθημερινά
προσανατολίζονται οι προσπάθειές,
τα αποτελέσματα των οποίων -πιστεύ
ουμε- ότι θα πρέπει να εκτιμηθούν ως
ενθαρρυντικά.
□
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ

Θ ΕΣΣΑ ΛΟ Ν ΙΚ Η Σ
& ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Ασφαλώς 65 χρόνια, κοινής, επιτυχημένης πορείας και
συνύπαρξης είναι αρκετά για να δημιουργήσουν παράδοση
και να σφυρηλατήσουν έναν ακατάλυτο δεσμό αμοιβαίας
εμπιστοσύνης, κατανόησης και αμφίπλευρης αναγνώρισης
μεταξύ της Δ ιεθνούς Έ κθεσης Θεσσαλονίκης και της Ελληνι
κής Αστυνομίας. Βίοι παράλληλοι ή ένας ερω τικός δεσμός;

του Ταξιάρχου
Πρόδρομου KAPPA
Δ/ντη Δ/νσης Αστυνομίας
Θεσσαλονίκης
Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιούλιος/Αύγουστος 2001

66η Διεθνής Έκθεση Θεσσα
λονίκης νίκης, θα ανοίξει, σε
λίγους μήνες και πάλι τις πύ
λες της. Εκατοντάδες χιλιά
δες επισκέπτες θα περιηγηθούν κι αυτή τη φορά στους χώρους
της, θα επισκεφτούν τα περίπτερά της
και θα διαπιστώσουν - για μια ακόμη
φορά - ότι η χώρα μας είναι πανέτοιμη
να ανταγωνιστεί στο Διεθνή στίβο, με
ίσους όρους σ’ όλους τους τομείς της
παραγωγικότητας.
- Ως γνωστόν, στους λειτουργικούς
χώρους του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέ
ντρου της HELEXPO Δ.Ε.Θ. Α.Ε., ε
κτίθενται διάφορα προϊόντα κυρίως
βιομηχανικά και βιοτεχνικά είδη χει
ροτεχνίας, και λαϊκής τέχνης, συστή
ματα ευρεσιτεχνίας, αυτοματισμού,
βιομηχανικός εξοπλισμός, νέες τεχνο
λογίες σε διάφορους τομείς, παρουσιά
ζεται η δραστηριότητα διαφόρων Υ
πουργείων, επιχειρήσεων κοινής ωφέ
λειας και άλλων φορέων, ενώ λαμβά
νουν χώρα διάφορες παράλληλες εκ
δηλώσεις, όπως καλλιτεχνικές συναυ
λίες, επιδείξεις, ταχυδακτυλουργών
και κλόουν, εναέρια θεάματα και άλ
λες παραστάσεις, τις οποίες παρακο
λουθεί καθημερινά πλήθος κόσμου.
- Η επίσημη τελετή των εγκαινίων
γίνεται, κατά παράδοση, από τον κ.
Πρωθυπουργό της χώρας, με παρουσία
Υπουργών, Βουλευτών, εκπροσώπων
Εκκλησιαστικών, Πολιτικών και Στρα
τιωτικών Αρχών ως και άλλων Ελλή
νων και ξένων επισήμων. Κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας της, επισκέ
πτονται τους χώρους της Δ.Ε.Θ. (γρα
φεία της HELEXPO και διάφορα περί
πτερα) οι αρχηγοί των πολιτικών κομ
μάτων και πολλοί άλλοι Έλληνες και
ξένοι επίσημοι.
- Ο συνολικός αριθμός των επισκε
πτών, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεί
α, ανήλθε πέρυσι σε 450.000 άτομα
περίπου.
- Σε όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις,
λαμβάνονται από τις Υπηρεσίες μας,

Η

τα αναγκαία μέτρα τάξεως και ασφα
λείας με απόλυτη - πάντοτε - επιτυχία.
- Η συμμετοχή της Ελληνικής Αστυ
νομίας είναι διπλή: Συνοψίζεται στην
αποτελεσματική συμβολή της στην εύ
ρυθμη λειτουργία της εκθέσεως και
στη δημιουργία του πρότυπου πληρο
φοριακού κέντρου της Ελληνικής Α
στυνομίας.
α. Ως προς την αστυνόμευση των
χώρων της διεθνούς Έκθεσης Θεσσα
λονίκης:
Σύμφωνα με το άρθρο 50 του
Π.Δ. 161/1988 κάθε χρόνο, συστήνονται και λειτουργούν, κατά τη διάρ
κεια της Δ.Ε.Θ., οι εξής προσωρινές
Αστυνομικές Υπηρεσίες:
Η Υποδ/νση Αστυνομίας Διεθνούς
Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
Το Αστυνομικό Τμήμα Διεθνούς Εκ
θέσεως Θεσσαλονίκης. Το Τμήμα αυ
τό είναι αρμόδιο και για θέματα Αγο
ρανομίας καθώς και Τουριστικής Α
στυνομίας.
Το Τμήμα Ασφαλείας Διεθνούς Εκ
θέσεως Θεσσαλονίκης. Το Τμήμα αυ
τό είναι αρμόδιο και για θέματα ελέγ
χου αλλοδαπών.
-Οι Υπηρεσίες αυτές στεγάζονται φε
γραφεία της HELEXPO Δ.Ε.Θ. και
λειτουργούν με υλικά και μέσα που
παραχωρούνται από τη διαχείρισή της
και το Υ.Δ.Τάξης (έπιπλα, τηλέφωνα,
τηλέτυπο, αυτόνομο Κέντρο R/T).
- Η στελέχωση των παραπάνω Υπη
ρεσιών γίνεται με προσωπικό από Υ
πηρεσίες της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης και
με προσωπικό που επιλέγεται από την
ενισχυτική δύναμη που αποσπάται από
διάφορες Υπηρεσίες της χώρας. Η δια
μονή της ενισχυτικής δύναμης γίνεται
σε ξενοδοχεία που μισθώνονται από το
Υ.Δ.Τάξης και η σίτιση των επιθυμούντων στη Λέσχη Αστυνομίας. Στο χώ
ρο του Αστυνομικού Τμήματος λει
τουργεί κυλικείο για την εξυπηρέτηση
των αναγκών του προσωπικού.
-Οι Υπηρεσίες της Δ.Ε.Θ. με τοπική
αρμοδιότητα το χώρο της HELEXPO
ασχολούνται με την τήρηση της τάξε
ως και ασφαλείας στους χώρους της
Δ.Ε.Θ. (φρούρηση περιπτέρων, στό
χων, περιπολίες κ.ά.) τη λήψη των α
ναγκαίων μέτρων τάξης και ασφαλείας
σ ’ όλες τις εκδηλώσεις (τελετές εγκαι
νίων, επισκέψεις αρχηγών κομμάτων,
χάπενιγκ) και γενικά με την αστυνό
μευση, κατά λόγο αρμοδιότητος, ολό-
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κλήρου του χώρου της Δ.Ε.Θ.
-Πριν την εγκατάσταση των Υπηρε
σιών της Δ.Ε.Θ., οι Αστυνομικοί εκ
παιδεύονται για τα ειδικά καθήκοντά
τους και κυρίως για θέματα εμφάνισης
- παράστασης και συμπεριφοράς.
β. Ως προς τη λειτουργία του περι
πτέρου της Αστυνομίας:
- Πρόκειται για έναν καλαίσθητο, ει
δικά διαμορφωμένο χώρο στον οποίο
παρουσιάζεται συστηματικά το έργο
και η - εν γένει - κοινωνική προσφορά
της Αστυνομίας, στον Έλληνα πολίτη.
Περιλαμβάνει κοινωνικές δράσεις και
εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών
στην πρόληψη του εγκλήματος. Η επι
μελημένη προβολή θέσεων και των θε
μάτων που αφορούν την Αστυνομία
και το έργο της, βρίσκουν πρόσφορο έ
δαφος και ανάλογη απήχηση αλλά και
εκτίμηση από το κοινό, πράγμα που α
ποτελεί τη μόνη ηθική ανταμοιβή και
αναγνώριση της κοινωνικής προσφο
ράς της Ελληνικής Αστυνομίας. Μπο
ρεί να λεχθεί, ότι το περίπτερο της Α
στυνομίας εκτός από τη λειτουργία του
ως πληροφοριακού κέντρου, είναι μια
κίνηση αγάπης και αληθινής φιλίας ό
λων γενικά των Αστυνομικών προς τον
Έλληνα πολίτη, για να γνωρίσει την Α
στυνομία και την αποστολή της.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
-H HELEXPO - Δ.Ε.Θ. λειτουργεί
από το έτος 1977 ως ανώνυμη εταιρεί
α, με τη διοργάνωση και λειτουργία
κάθε έτος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσ
σαλονίκης και 20 περίπου κλαδικών

εκθέσεων (ARGOTIKA, FILOXINIA,
KOSMIMA, κ.λ.π.). Διαθέτει ειδική υ
πηρεσία φύλαξης (SECURITY) των
χώρων της, με προσωπικό (50) ατόμων
σε μόνιμη βάση, το οποίο ενισχύεται
κατά την περίοδο λειτουργίας της
Δ.Ε.Θ. με <200> περίπου άτομα δια
φόρων εταιρειών. Το προσωπικό αυτό
(150) άτομα, χρησιμοποιείται κατά τη
διάρκεια λειτουργίας της Δ.Ε.Θ., σε
24ωρη βάση για τη φύλαξη των περι
πτέρων, ταμείων, εισόδων και γενικά
όλων των χώρων της έκθεσης που α
σκούνται δραστηριότητες και υπάρ

Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιούλιος/Αύγουστος 2001

χουν εκθέματα, καλύπτοντας έτσι, τις
ανάγκες φρούρησης - φύλαξης των
χώρων αυτών.
- Η λειτουργία της Δ.Ε.Θ. με τη ση
μερινή της μορφή και τις διαμορφωθείσες συνθήκες λόγω διάθεσης ειδι
κής υπηρεσίας φύλαξης από πλευράς
της, συνέβαλλαν ουσιαστικά, αφενός
μεν στη μείωση των αστυνομικών δυ
νάμεων συγκριτικά με τα προηγούμε
να χρόνια, για τη στελέχωση των προ
σωρινών Αστυνομικών Υπηρεσιών
της Δ.Ε.Θ., αφετέρου δε, στη απασχό
ληση των Αστυνομικών με άλλα σο
βαρότερα καθήκοντα που - εν πολλοίς
- συνίστανται στην πρόληψη και κατα
στολή του εγκλήματος και στην εδραίωση του αισθήματος
ασφαλείας, των διακινουμένων στους χώ
ρους της Δ.Ε.Θ., πο
λιτών - επισκεπτών.
-Συμπερασματικά,
μπορεί να υποστηριχθεί, ότι η συμμετοχή
της Ελληνικής Αστυ
νομίας στην ομαλή
και απρόσκοπτη λει
τουργία της Δ.Ε.Θ.,
είναι πολύ σημαντική.
Η άψογη εμφάνιση παράσταση του προ
σωπικού, το φιλότιμο
και η επίδειξη επαγ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
γελματικής συμπερι
φοράς κατά την εκτέ
λεση των καθηκόντων
του, αφενός μεν ενι
σχύουν, την ήδη υπάρχουσα, αναβαθμι
σμένη σχέση εμπιστο
σύνης μεταξύ Αστυ
νομίας και πολιτών, αφετέρου δε δη
μιουργούν ευοίωνους συνειρμούς, κα
θώς η επιτυχημένη λήψη μέτρων τάξης
και ασφαλείας σε διοργανώσεις διε
θνούς βεληνεκούς, όπως εν προκειμένω της Δ.Ε.Θ., προοιωνίζει ή προδικά
ζει - θα μπορούσα να πω - σε μεγάλο
βαθμό - την επιτυχία της Ελληνικής Α
στυνομίας κατά την επικείμενη διεξα
γωγή των Ολυμπιακών αγώνων του
2004 στη χώρα μας.
- Στο υποθετικό, λοιπόν, δίλημμα:
βίοι παράλληλοι ή ένας ερωτικός δε
σμός; θα απαντούσε, ανενδοίαστα, κα
νείς, ότι στην συγκεκριμένη περίπτω
ση συμβαίνει το δεύτερο.
□
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της Πληροφορίας"

Οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας και ε
πικοινωνίας είναι πια κομμάτι της καθη
μερινής μας ζωής. Τις χρησιμοποιούμε κά
θε φορά που χρησιμοποιούμε κινητό τηλέ
φωνο ή πιστωτική κάρτα, όταν στο ταμείMjW0 ισουπερμάρκετ "σαρώνονται" οι κωρΚκοί των προϊόντων που αγοράσαμε, ή ό
ταν χρησιμοποιούμε ένα από τα χιλιάδες
προϊόντα και υπηρεσίες που ενσωματώ
νουν ή βασίζονται στις νέες τεχνολογίες.
Σε μια εποχή λοιπόν που όλα αλλά
ζουν με ραγδαίους ρυθμούς και οι τεχνο
λογίες πληροφορικής και τηλεπικοινω
νιών μεταβάλλουν ριζικά τον τρόπο ερ
γασίας, ψυχαγωγίας , επικοινωνίας και
συναλλαγών ο πολίτης βρίσκεται μπρο
στά σε νέες, αδιανόητες ώς τώρα προ
κλήσεις στην οποίες πρέπει να απαντή-
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αποτελεσματικά
προκειμένου
να επιβιώσει με
αξιοπρέπεια και να ε
ξασφαλίσει "ανθρώπι
νους" πραγματικά όρους
διαβίωσης. Οι νέες εξελίξεις έ
χουν αλλάξει τις βάσεις του οικο
νομικού ανταγωνισμού και έχουν δη
μιουργήσει, διεθνώς, μια νέα κοινωνία,
την "Κοινωνία της Πληροφορίας1" με
νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για την
ανάπτυξη, την ευημερία και την ποιότη
τα της ζωής, αλλά και ορατούς πλέον
κινδύνους περιθωριοποίησης μεγάλων
τμημάτων του πληθυσμού, εκείνων δη
λαδή που δε θα είναι δυνατό να συμμετάσχουν στη γνώση της νέας εποχής που
προβάλλει. Οι ίδιες δυνατότητες για α
νάπτυξη και ευημερία, αλλά και οι ίδιοι
κίνδυνοι περιθωριοποίησης, προβάλ
λουν και για τα κράτη. Έτσι η άμεση
κρατική μέριμνα, αλλά και η ενεργός
συμμετοχή του πολίτη στην προοπτική
αυτή, αποτελούν μονόδρομο.

Τομείς - στόχοι της
"Κοινωνίας της Πληροφορίας"
Οι τομείς στους οποίους απευθύνεται
η "Κοινωνία της Πλροφορίας" δεν είναι
δυνατόν να οριστούν
περιοριστικά. Καλύ
πτουν σχεδόν κάθε
πτυχή της διεθνούς, ε
θνικής, αλλά και προ
σωπικής μας ζωής. Η
ενοποίηση πλέον των
τεχνολογιών πληροφο
ρικής και επικοινωνίας
θέτει στις σύγχρονες
κοινωνίες μπροστά σε
προκλήσεις που απαι
τούν άμεση απάντηση:
Η ισότιμη συμμετοχή
των περιφερειών στον
παγκόσμιο χώρο, η α
νάπτυξη της εθνικής υ
ποδομής
επικοινω
νιών, η οικονομική α
νάπτυξη, η προώθηση
της απασχόλησης, η
προσαρμογή του εκ
παιδευτικού συστήμα
τος, η βελτίωση της

ποιότητας ζωής, η δημιουργία ανοιχτής
και αποτελεσματικής κυβέρνησης, η
προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη
και η συμμετοχή όλων των πολιτών στην
ψηφιακή εποχή. Ειδικότερα οι νέες προ
οπτικές αναφέρονται στην κοινωνία δια
φάνειας και δημοκρατίας, στην κοινωνία
ανάπτυξης, στην κοινωνία εκπαίδευσης
και απασχόλησης, στην κοινωνία με
ποιότητα ζωής, στην κοινωνία για όλους.
Πιο συγκεκριμένα:
(α) Κοινωνία διαφάνειας και δημο
κρατίας: Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν
σημαντικό εργαλείο για την δημιουργία
σύγχρονου δημοκρατικού κράτους, με
τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκη
σης, τη βελτίωση των σχέσεων κράτους
και πολίτη, και την ενδυνάμωση των δη
μοκρατικών θεσμών. Η ψηφιοποίηση
και καλύτερη οργάνωση του τεράστιου
όγκου πληροφοριών που κατέχει η κε
ντρική, περιφερειακή και τοπική διοίκη
ση δίνουν τη δυνατότητα για πιο αποτε
λεσματική και ορθολογική διοίκηση, πε
ρισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες
προς τον πολίτη, αλλά και μεγαλύτερη
διαφάνεια και δημοκρατική συμμετοχή
των πολιτών στα κοινά.
(β) Κοινωνία ανάπτυξης: Στην ψη
φιακή εποχή, ο οικονομικός ανταγωνι
σμός είναι βασισμένος στην τεχνολογία
και τη γνώση. Με τη διάδοση των νέων
τεχνολογιών και την παγκοσμιοποίηση,
οι βιομηχανικές οικονομίες μεταμορφώ
νονται σε οικονομίες που στηρίζονται ευ
θέως στην παραγωγή, διανομή και χρήση
της γνώσης και της πληροφορίας, με νέες
μεθόδους παραγωγής και τύπους κατανά
λωσης. Η μορφή των νέων τεχνολογιών
δίνει νέες δυνατότητες και ευκαιρίες ισό
τιμης συμμετοχής στην παγκόσμια αγορά
σε μικρότερες χώρες (όπως η Ελλάδα).
(γ) Κοινωνία εκπαίδευσης και απα
σχόλησης: Οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν
τις δομές της εργασίας, δημιουργώντας
απαιτήσεις για νέες δεξιότητες, και νέους
τρόπους εργασίας όπως η τηλε-εργασία.
Η σώρευση και αποδοτική κατανομή της
γνώσης αναγνωρίζονται πλέον ως ο κύ
ριος μοχλός αύξησης της παραγωγικότη
τας και του ρυθμού οικονομικής ανάπτυ
ξης. Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώ
νεται, η προσαρμοστικότητα στην αλλα
γή και οι ευέλικτες δομές στην απασχό
ληση είναι πρωταρχικής σημασίας για οι
κονομική απόδοση και ανταγωνιστικότη
τα. Ταυτόχρονα, η έμφαση στη γνώση
και τις δεξιότητες δημιουργεί την ανάγκη
συνεχούς δια βίου μάθησης, και επιβάλ
λει αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα
και στα συστήματα κατάρτισης.

(δ) Κοινωνία με ποιότητα ζωής: Βα
σικός στόχος της χρήσης των νέων τεχνο
λογιών στην Κοινωνία της Πληροφορίας
είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Οι
εφαρμογές πληροφορικής και επικοινω
νιών δίνουν τη δυνατότητα καλύτερων υ
πηρεσιών υγείας και πρόνοιας (με μεγα
λύτερη πρόσβαση στην ιατρική γνώση
και εξειδίκευση), μεγαλύτερης ασφά
λειας και πάταξης της εγκληματικότητας,
καλύτερων και ασφαλέστερων μεταφο
ρών, διαφύλαξης του περιβάλλοντος και
των φυσικών πόρων, της γλώσσας και
της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και
(ε) Κοινωνία για όλους: Η εξάπλωση
των νέων τεχνολογιών εγκυμονεί τον
κίνδυνο δημιουργίας νέων διακρίσεων α
νάμεσα σε πληροφοριακά έχοντες και
μη-έχοντες, και την περιθωριοποίηση
κοινωνικών ομάδων και εργαζομένων.
Με άλλα λόγια δημιουργεί τον κίνδυνο
εμφάνισης ενός νέου αναλφαβητισμού.
Αλλοι κίνδυνοι αφορούν τη λειτουργία
των δημοκρατικών θεσμών και τη διαφύ
λαξη των ατομικών ελευθεριών στην η
λεκτρονική εποχή. Χρέος λοιπόν της πο
λιτείας είναι να φροντίσει έτσι ώστε η
"Κοινωνία της Πληροφορίας" να δίνει ί
σες ευκαιρίες και τα απαραίτητα εφόδια,
να είναι αλληλεγγύη και να διασφαλίζει
τα δικαιώματα του πολίτη.

Οι προκλήσεις για την Ελλάδα
Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για θέματα
"Κοινωνίας της Πληροφορίας" στην Ευ
ρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο μεταφρά
ζεται σε σημαντικές πολιτικές πρωτο
βουλίες σε επιμέρους θέματα (π.χ. ηλε
κτρονικό εμπόριο, δικαιώματα του πολί
τη, απελευθέρωση τηλεπικοινωνιών) αλ
λά και σε γενικότερα κείμενα πολιτικής
που σηματοδοτούν στο υψηλότερο δυνα
τό πολιτικό επίπεδο την σημασία που δί
νεται στην προετοιμασία για την κοινω
νίας, όπως η πρωτοβουλία για τη δη
μιουργία των "Υπέρ-λεωφόρων της
Πληροφορίας" (Information SuperHighways) του αντιπροέδρου των ΗΠΑ
το 1993, το Ιαπωνικό πρόγραμμα ανά
πτυξης των "Λεωφόρων της Πληροφό
ρησης", η Λευκή Βίβλος για την "Ανά
πτυξη, Ανταγωνιστικότητα και Απασχό
ληση" της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 'Έ κ
θεση Bangemann", το Ευρωπαϊκό Infor
mation Society Forum, κλπ.
Η χώρα μας, σε σύγκριση με άλλες α
νεπτυγμένες χώρες, υστερεί στον τομέα
αυτό και για να συμμετάσχει ενεργά και
ισότιμα στη νέα ψηφιακή εποχή χρειάζε
ται σημαντική προσπάθεια. Κάθε πλέον

καθυστέρηση θα έχει ως συνέπεια την
την περιθωριοποίηση από το ευρωπαϊκό
και το παγκόσμιο γίγνεσθαι. Απαιτείται
συνεχής δυναμική αλλαγή οικονομικών
και κοινωνικών δομών, πολιτικών αλλά
και συνηθειών.
(ΐ) Αλλαγές στις δομές της οικονομί
ας, η οποία σε σύγκριση με άλλες οικο
νομίες ανεπτυγμένων χωρών, η δομή της
Ελληνικής οικονομίας παραμένει σε με
γάλο βαθμό παραδοσιακή στη μεταποίη
ση και τις υπηρεσίες, με ανεπαρκή έρευ
να και επενδύσεις σε νέα προϊόντα και
διαδικασίες παραγωγής, χαμηλό ποσο
στό διάχυσης νέων τεχνολογιών, και ένα
σχετικά μικρό κλάδο πληροφορικής και
επικοινωνιών.
(ϊΐ) Αντιμετώπιση των δυσλειτουρ
γιών της Δημόσιας Διοίκησης. Οι δυ
σλειτουργίες σε κρατικές υπηρεσίες και
μηχανισμούς του δημόσιου τομέα στην
Ελλάδα αποτελούν σημαντικό ανασταλ
τικό παράγοντα για την δημιουργία μίας
Κοινωνίας της Πληροφορίας. Ακατάλ
ληλες δομές, γραφειοκρατία, ανεπαρκής
στελέχωση, ελλιπής προγραμματισμός
και ανυπαρξία απολογισμού εμποδίζουν
την επιτυχή εισαγωγή, αφομοίωση και
χρήση νέων τεχνολογιών στον δημόσιο
τομέα και την καλύτερη εξυπηρέτηση
του πολίτη.
(iii) Δημιουργία των απαραίτητων
δικτύων επικοινωνίας για τη διακίνηση
των νέων υπηρεσιών στην ψηφιακή κοι
νωνία
Η επανάσταση της πληροφορικής ται
ριάζει στην Ελλάδα. Στην ιστορία της
χώρας μας, τεχνολογία και πολιτισμός
είναι δύο έννοιες που συμβαδίζουν. Ταυ
τόχρονα, η ίδια η φύση της επανάστασης
των τεχνολογιών πληροφορικής και επι
κοινωνίας (εντατική σε γνώση, με δυνα
τότητες ανάπτυξης σε μικρή κλίμακα)
δίνουν μια μοναδική ευκαιρία στην Ελ
λάδα για υπέρβαση. Χαρακτηριστικά
των Ελλήνων όπως η ευρηματικότητα, η
διάθεση για ρίσκο και εξεύρεση λύσεων
και η προσέγγιση των προβλημάτων με
βάση τον πειραματισμό, βοηθούν επίσης
σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Ο ρόλος του Κράτους στην

"Κοινωνία της Πληροφορίας”
Όπως ήδη τονίστηκε, στην πορεία για
την Κοινωνία της Πληροφορίας, ο ρόλος
του κράτους παραμένει σημαντικός αλλά
είναι διαφορετικός από το παρελθόν. Εί
ναι αυτός του κράτους-επιτελείου, που
προωθεί προσαρμογές στην οικονομία
και την κοινωνία, επενδύει στο ανθρώπι

νο δυναμικό, ενώ διαφυλάσσει τα συμ
φέροντα και δικαιώματα των πολιτών
στην ψηφιακή εποχή. Η πολιτεία έχει
σημαντικό ρυθμιστικό και κανονιστικό
ρόλο στη διαμόρφωση της αγοράς στην
Κοινωνία της Πληροφορίας, τον οποίο
εκπληρώνει με τη δημιουργία ενός ευέλι
κτου και εξελισσόμενου θεσμικού πλαι
σίου, καθώς και τη διαφύλάξη συνθηκών
υγιούς ανταγωνισμού.
Για το σκοπό αυτό επιβάλλεται πλέον
η άμεση μεταρρύθμιση της Δημόσιας
Διοίκησης. Στον τομέα αυτό καθοριστι
κής σημασίας γεγονός υπήρξε η Σύνοδος
κορυφής της ΕΕ στη Φέϊρα (19/20 Ιουνί
ου 2000), όπου επικυρώθηκαν οι συμφω
νίες της Συνόδου της Λισσαβόνας (22/23
Μαρτίου 2000) και προστέθηκε ένα ανα
λυτικό σχέδιο για την ανάπτυξη της
Πληροφορικής (e-Europe 2000). Το
Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη - μέλη να ε
ξετάσουν την ποιότητα και τις επιδόσεις
της Δημόσιας Διοίκησης με στόχο αφε
νός να καθοριστεί ένα ευρωπαϊκό σύστη
μα συγκριτικής αξιολόγησης και άρι
στων πρακτικών και αφετέρου να δια
μορφωθούν κοινές πολιτικές με στόχο τη
διοικητική σύγκλιση.
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη
νέα πραγματικότητα που διαμόρφωσαν και συνεχίζουν να διαμορφώνουν- οι αλ
λαγές στο χώρο της Πληροφορικής και
των Επικοινωνιών θέτουν άμεσα το αίτη
μα της εκτεταμένης μεταρρύθμισης και
της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, μιας
μεταρρύθμισης που επιβάλλει άμεσες,
ζωτικής σημασίας αλλαγές σε διορθωτι
κές δομές, εξοπλισμό και νοοτροπίες.
(Το Β ' μ έρ ο ς, για τη "Δ ιο ικ η τικ ή Μ ετα ρ 
ρ ύ θ μ ισ η σ τη ν Ε λ λ ά δ α ”, σ το επόμενο τεύ 
χος).

Σημειώσεις
' Ο όρος "Κοινωνία τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ία ς" ανα φ έρεται σ ε μ ια μ ο ρ φ ή κοινω νική ς και οι
κο νο μ ικής α ν ά π τυ ξ η ς όπου η α π ό κ τη σ η , α
π οθ ήκ ευση, επεξεργασία , α π ο τίμ η σ η , μ ε τ α 
β ίβ α σ η και δ ιά χυσ η πληροφ οριώ ν ο δη γεί
σ τη δ η μ ιο υργία γνώ σ η ς και τη ν ικανοποίηση
αναγκώ ν ατό μ ω ν και επιχειρή σεω ν και π α ί
ζει έτσ ι κεντρικό ρόλο σ τη ν οικονομική δρ α 
σ τη ρ ιό τη τα , τη ν πα ρα γω γή πλούτου και τη
δια μ ό ρφ ω ση τ η ς π ο ιό τη τα ς τ η ς ζω ής τω ν
πολιτώ ν. Σ τις α ν επ τυγμ ένες οικονομίες, ποι
κίλοι το μ είς μ ε έμ φ α σ η σ τη γνώ ση, όπω ς
πληροφ ορική και επικοινω νίες, εκ π α ίδευσ η
ή πα ροχή συμ β ο υ λευ τικώ ν υπ η ρεσ ιώ ν σ τις
επιχειρή σεις, φθά νουν ω ς το 50% του A E IJ
και απασχολούν συνεχώ ς αυξανόμενο μ έρ ο ς
του εργα τικο ύ δυναμικού.

Επιμέλεια:
Αστυν. Β ' Κώστας Δανούσης
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Qi επιδράσεις
ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ

πειθαρχίας

ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ

Μ Ε Τ Ο Υ Σ Π Ο Λ ΙΤΕΣ
έννοια της πειθαρχίας, έτσι
όπως την οριοθετεί ο Fou
cault,2 είναι μια τεχνική του
εξουσιαστικού συστήματος,
η οποία θεωρεί τους ανθρώ
πους ως αντικείμενα και εργαλεία της
λειτουργίας του. Άλλωστε, και στη θε
ώρηση του Weber, η πειθαρχία της
γραφειοκρατίας παρεισφρέει σχεδόν
σε κάθε σφαίρα της ζωής.3 Με την
πειθαρχία καθορίζει και ελέγχει τους
τρόπους δράσης και “διαπλάθει” τους
ανθρώπους έτσι ώστε ακόμα και αν
δρουν αυτόνομα να αποτελούν ένα καλοσχη ματισμένο μηχανισμό που υπη
ρετεί τους κανόνες του εκάστοτε συ
στήματος. Μέσα στα πλαίσια εφαρμο
γής της πειθαρχίας, σημαντικό ρόλο
διαδραματίζουν τα κίνητρα και η συμ
βολή τους στην πειθαρχημένη συμπε
ριφορά, οι αμοιβές που απονέμονται
και οι ποινές που επιβάλλονται κάθε
φορά.4
Ένα ιδιαίτερο είδος πειθαρχίας είναι
η στρατιωτική. Αποτελεί το είδος εκεί
νο της πειθαρχίας που απολυτοποιεί τη
σχέση υποταγής. Εξασφαλίζει τη λει
τουργία του οργανισμού σαν μια α
πρόσωπη μηχανή διαβίβασης και λή
ψης εντολών για εκδήλωση συγκεκρι
μένων ενεργειών. Η ολοκληρωτική
αυτή αντίληψη περί πειθαρχίας, κινη
τοποιεί αντίρροπες δυνάμεις τόσο στο
ατομικό, όσο και στο συλλογικό επίπε
δο, έτσι που για να λειτουργήσει απο
τελεσματικά το σύνολο, υποχρεωτικά
υποτάσσονται οι απαιτήσεις του ατό
μου. Ακόμη και η “λογική ατομική
του δράση”, υποτάσσεται στις απαιτή-

Η

του Αστυνόμου Α'
Γεωργίου ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
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λεγχο των πολιτών. Για το στρατό, οι
πολίτες, ως άμαχοι είναι μάλλον επιβαρυντικός παράγοντας που του
μειώνει τις δυνατότητες του να πο
λεμήσει. Ο παραδοσιακός στρατός
λύνει προβλήματα πρακτικά που πο
τέ δεν παρουσιάζονται στην πραγμα
τική ζωή. Μετακινεί 50-100 χιλιάδες
για 100-200 χιλιόμετρα σε μια-δυο
μέρες, μπορεί να χρειαστεί να ανεφοδιάσει με τρόφιμα, ή πυρομαχικά, χι
λιάδες στρατιώτες, να εκκενώσει πε-

Η Αστυνομία, εντάσσεται στην κρατική διοίκηση, και αποτελεί
μέρος της κρατικής γραφειοκρατίας. Οι εξουσιαστικές σχέσεις
στην Αστυνομία, ξεκινούν από την κυβέρνηση και μέσα από την
αστυνομική ιεραρχία, μεταβιβάζονται “στο δρόμο”, στις σχέ
σεις αστυνομικών και πολιτών. Η φύση των σχέσεων αυτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εσωτερική λειτουργία της
Αστυνομίας, από τη συνδυαστική λειτουργία εξουσιαστικών
σχέσεων και ιεραρχίας. Η εξουσία αυτή, σύμφωνα με τις θεω 
ρητικές προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό της έννοιας, έχει
διττό χαρακτήρα, είναι η εξουσία που έχουν οι ιεραρχικά ανώ
τεροι πάνω στους κατώτερους προκειμένου να κατευθύνουν
τη συμπεριφορά τους, αλλά και η εξουσία που έχουν οι αστυ
νομικοί για “να κάνουν κάτι”, δηλαδή, την εξουσία εκτέλεσης
συγκεκριμένων καθηκόντων.1

σεις του οργανισμού σαν μια ενιαία
συλλογική οντότητα. Ο Franco Bandini, γράφει στο περιοδικό “Ιστορία”,
και μάλιστα το 1973, σε περίοδο δηλα
δή απόλυτης πολιτικής εξουσίας του
στρατού σχετικά με τη σχέση στρα
τιωτικής πειθαρχίας και ευφυΐας:
Ακόμη πιο επικίνδυνη είναι η ατομι
κή ευφυΐα, που μπορεί να παραβληθεί
με πετραδάκι που κάνει τη μηχανή να
σταματήσει.5
Οι διαφορές Αστυνομίας και στρα
τού είναι πολύ σημαντικές. Η πρώτη,
έχει να κάνει με συνεργασία, καθοδή
γηση, έλεγχο, επιτήρηση επικοινωνία
και γενικά με καθημερινή διαχείριση
έργου, που αποσκοπεί στην εξυπηρέ
τηση, την προστασία αλλά και τον έ-

ριοχές, να προκαθορίσει δρόμους, να
φροντίζει τραυματίες, να διατρέφει
αιχμαλώτους, να διεξάγει μάχες μεγά
λης ή μικρής κλίμακας κ.λ.π. Είναι ευ
νόητο ότι σε αυτές τις συνθήκες, οι ε
ντολές της ηγεσίας πρέπει να εκτελούνται κατά γράμμα και οποιαδήποτε
προσωπική παρέμβαση ή προσθήκη έ
στω και αν κατ’ αρχήν φαίνεται λογι
κότερη και ευφυέστερη, μάλλον δη
μιουργεί προβλήματα.
Η καθιέρωση της στρατιωτικού τύ
που πειθαρχίας και στην Αστυνομία,
χαρακτηρίζει το “στρατιωτικό” μοντέ
λο οργάνωσης της αστυνομίας. Στηρί
ζεται περισσότερο στον τύπο της πει
θαρχίας που σημαίνει υποταγή του κα
τώτερου στον ανώτερο και όχι στον

τύπο της πειθαρχίας που σημαίνει την
από το καθήκον επιβαλλόμενη υπο
χρέωση “να ενεργήσει κάποιος με συ
γκεκριμένο τρόπο”.
Έτσι, οι αστυνομικοί, πρωταρχικά εκτελούν εντολές, και δεν αυτενεργούν
με γνώμονα την καλύτερη εκτέλεση
των καθηκόντων τους.
Το μοντέλο
αυτό σημαίνει ότι οι επαγγελματίες α
στυνομικοί πάνε “με τα χαρτιά”.6 Η ε
πίδραση των στρατιωτικών δομών και
αντιλήψεων είναι έντονη.
Ο λόγος προτίμησης σε αρκετά α
στυνομικά σώματα της στρατιωτικής
ιεραρχίας και πειθαρχίας θα πρέπει να
αναζητηθεί σε ιστορικές, παραδοσια
κές αλλά και έντονα εξουσιαστικές κα
ταβολές. Η κάθετη ιεραρχία σε συν
δυασμό με τις εξουσιαστικές σχέσεις
που εμπεριέχονται μεταξύ ιεραρχικά
ανωτέρων και κατωτέρων, δημιουρ
γούν της δυνατότητες εξασφάλισης
της πραγμάτωσης των επιδιώξεων της
κρατικής γραφειοκρατίας, με τέτοιο
τρόπο ώστε να είναι εγγυημένη η δια
δικασία, σε μόνιμη, σταθερή και λει
τουργική βάση.
Η αμφισβήτηση του μοντέλου αυ
τού είναι έντονη τα τελευταία χρόνια
και βασίζεται κυρίως στη διάσταση
που υπάρχει μεταξύ των κοινωνικών
απαιτήσεων για την πολιτική και τη
δράση της Αστυνομίας, και του στρα
τιωτικού οργανωτικού προτύπου της.7
Το στρατιωτικό μοντέλο, παρόλο
που χαρακτηρίζεται από την αρχή του
“πολέμου εναντίον του εγκλήματος”,8
περισσότερο εξασφαλίζει τον έλεγχο,
μέσα από στιβαρές ιεραρχικές δομές,
της κεντρικής εξουσίας προς την αστυ
νομική δράση και λιγότερο καταπολε
μά το έγκλημα. Άλλωστε, η πολυπλοκότητα των διαδικασιών αντιμετώπι
σης, εξιχνίασης, διερεύνησης και προ
ανάκρισης των εγκλημάτων και παρα
πομπής στη δικαιοσύνη των εγκλημα
τιών, όπως επίσης η συμμετοχή της α
στυνομίας σε διαδικασίες πρόληψης
και συνεργασίας με την κοινωνία των
πολιτών, απαιτούν πολύ περισσότερο
ευέλικτη οργανωτική διάρθρωση, προ
σωπική αυτονομία και θετική διακριτι

κή ευχέρεια, προκειμένου να υλο
ποιούνται αποτελεσματικά. Η διακρι
τική ευχέρεια, η οποία στην ουσία εί
ναι η σχέση πειθαρχίας με την πρωτο
βουλία9, είναι το στοιχείο “κλειδί”, α
πό το οποίο εξαρτώνται οι αστυνομι
κές παρεμβάσεις.
Η επικράτηση, παρά την τόση κριτι
κή10 του στρατιωτικού μοντέλου, δεν
φαίνεται να στηρίζεται σε πραγματικά
στοιχεία αποτελεσματικότερης διαχεί
ρισης του αστυνομικού έργου και αύ
ξησης της αποδοτικότητάς του. Είναι
περισσότερο λειτουργικό ως προς την
εξασφάλιση της υπακοής στην κεντρι
κή εξουσία και της άσκησης της ιεραρ
χικά, αλλά δεν είναι λειτουργικό ως
προς την αποτελεσματικότητα του κα
θημερινού ουσιαστικού αστυνομικού
έργου. Πέρα από αυτό, η υιοθέτηση
του ενός ή του άλλου “μοντέλου αστυ
νόμευσης”, συμβάλλει στη διαμόρφω
ση όχι μόνο της κουλτούρας των αστυ
νομικών αλλά, επηρεάζει και επηρεά
ζεται από τις προσδοκίες της κοινωνί
ας των πολιτών και τη γενικότερη
κουλτούρα απέναντι στις παραβατικές
συμπεριφορές. Η διαφορά ανάμεσα
στους διαφορετικούς τύπους αστυνό
μευσης δεν είναι μόνο ο τρόπος δρά
σης, αλλά και ολόκληρη η φιλοσοφία,
η κουλτούρα και η αίσθηση κοινωνι
κής ενσωμάτωσης που τους διέπει.
Φαίνεται λοιπόν μέχρι στιγμής, ότι
οι πολιτικές δυνάμεις που επηρεάζουν
τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, θε
ωρούν ότι η στρατιωτική μορφή οργά
νωσης, διευκολύνει πολύ περισσότερο
τον έλεγχο των αστυνομικών δυνάμε
ων και τον περιορισμό των πιθανοτή
των αυτονόμησής της δράσης τους α
πέναντι στο κοινωνικό σύνολο.11
Σε ότι αφορά την Ελληνική Αστυνο
μία, σε πρόσφατη έρευνα του Παντείου πανεπιστημίου σχετικά με τις ανα
παραστάσεις των αστυνομικών για
τους μετανάστες και το αντίστροφο,12
διαπιστώνεται ότι τόσο οι αστυνομικοί
όσο και οι μετανάστες, με σχεδόν πα
ρόμοια ποσοστά, δηλώνουν ότι όταν
κατά τον έλεγχο μεταναστών από α
στυνομικούς, είναι παρών βαθμοφό

ρος (Αξιωματικός, υπαξιωματικός), ο
έλεγχος είναι καλύτερος. (67% στο
δείγμα των αστυνομικών θεωρείται
καλύτερος 66% του δείγματος των με
ταναστών). Στην ίδια έρευνα, η μεγά
λη πλειοψηφία των αστυνομικών θεω
ρεί ότι η δουλειά του αστυνομικού γε
νικά είναι να ακολουθεί εντολές και ε
πιπλέον ο μεγαλύτερος αριθμός αστυ
νομικών θεωρεί ότι το επάγγελμα του
αστυνομικού μοιάζει περισσότερο με
εκείνο του στρατιωτικού.
Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, υπο
στηρίζεται η άποψη ότι ο δημοκρατι
κός έλεγχος της αστυνομίας, απαιτεί
την αυστηρή, στρατιωτικού τύπου πει
θαρχία, ώστε να εξασφαλίζεται η ολο
κλήρωση στη δράση της, η σταθερό
τητά της και η δυνατότητά της να α
σκεί ομοιόμορφο, εξισωτικό και νομι
μοποιημένο, έλεγχο. Η άποψη όμως
αυτή δέχεται ως δεδομένο, την αδυνα
μία θετικής άσκησης της διακριτικής
ευχέρειας εξουσίας. Δηλαδή οδηγεί
στην αποδοχή της άποψης ότι είναι α
δύνατη η ανάπτυξη του προσωπικού
και η υποκίνησή του ώστε, αντί να υ
πακούει μόνο σε εντολές ανωτέρων,
να αυτενεργεί στα πλαίσια της εξουσί
ας του να εκτελέσει συγκεκριμένο έρ
γο, αναπτύσσοντας έτσι, επαγγελματι
κή νοοτροπία. Η παρέμβαση του αστυ
νομικού, δεν πρέπει να γίνεται γιατί
“έτσι διατάχθηκε” αλλά γιατί “έτσι
πρέπει”, δίνοντας στην έννοια αυτού
του “πρέπει”, όλη την εσωτερικευμένη
δεοντολογία και επαγγελματική συνεί
δηση από την οποία πρέπει να εμπνέεται ο αστυνομικός-επαγγελματίας-κοινωνικός λειτουργός
Με το δεδομένο όμως ότι το σύστημα
διαφέρει στην πράξη από το “δέον” της
δομής και λειτουργίας του, δημιουργείται μια αντίφαση στη λειτουργία του.
Η αυστηρή ιεραρχική δομή σε ένα
αστυνομικό σύστημα, ο συγκεντρωτι
σμός και οι εξουσιαστικές σχέσεις από
τις οποίες διέπεται, μέσα από την ολο
κληρωτική στρατιωτικού τύπου πει
θαρχία που επιβάλλεται, μπορεί να
διαμορφώνει πλαίσια κυρίως καταστο
λής και οδηγεί σε ένα σύστημα αυταρ-
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χικό. Το σύστημα αυτό, στην κορυφή
υποτάσσεται στην πολιτική εξουσία
και έχει δημοκρατική κατεύθυνση ως
προς την πρόθεση άσκησής της, (έχο
ντας ως δεδομένο ότι το πολιτικό σύ
στημα είναι δημοκρατικό), όμως στη
γενικότερη λειτουργία του, επιβαρύ
νεται από τις δύσκαμπτες, ανελαστικές
και γραφειοκρατικές διαδικασίες και
τις προσωπικές προσθήκες εξουσίας
των διαφόρων επιπέδων της ιεραρχίας
τα οποία έχουν διαφορετική σκοπιμό
τητα πολλές φορές από τις επίσημες ε
πιδιώξεις. Το αποτέλεσμα που προκύ
πτει, αίρει τις ορθολογικές διαδικασίες
και διαστρεβλώνει σε ορισμένες περι
πτώσεις, τη φύση και τη σκοπού μενη
αποτελεσματικότητα του οργανισμού.
Από την άλλη πλευρά, οι εξελίξεις
των προβλημάτων του σύγχρονου κό
σμου που απαιτούν αστυνομική πα
ρέμβαση, επιδρούν υποχρεωτικά στην
οργανωτική συγκρότηση των αστυνο
μικών υπηρεσιών για την αντιμετώπι
ση τους. Στο σύγχρονο κόσμο, τα νέα
προβλήματα παρουσιάζονται με πολυ
σύνθετη μορφή, περισσότερο έντονα
και περισσότερο ευέλικτα έναντι των
παρεμβάσεων για την αντιμετώπισή
τους. Η διαφαινόμενη λοιπόν αναγκαία
μετεξέλιξη της οργάνωσης, απαιτεί πε
ρισσότερο γενικευμένη και ευέλικτη
και όχι εξειδικευμένη και άκαμπτη, α
ντιμετώπιση των πραγμάτων. Ενώ οι
“μοντέρνοι” οργανισμοί ήταν υψηλής
διαφοροποίησης και εξειδίκευσης, με
αυστηρά οριοθετημένα τμήματα, εμπειρικοποιημένοι, και ειδικά εκπαιδευμέ
νοι, οι “μεταμοντέρνοι” οργανισμοί της
εποχής μας, είναι σε υψηλό βαθμό απόδιαφοροποιημένοι, δεν είναι αυστηρά
οριοθετημένοι, και είναι πολυεμπειρικοί και πολυεκπαιδευμένοι.13
Οι τάσεις φυσικά και των σύγχρο
νων αστυνομικών οργανισμών, διακα
τέχονται από αυτή την αντίφαση. Έ 
τσι, από τη μια μεριά, οι αστυνομίες
στρατιωτικοποιούνται στους τομείς
που αφορούν την επιβολή της τάξης
και την αντιμετώπιση διαδηλώσεων,
λαϊκών συγκεντρώσεων κ.λ.π., έχο
ντας φανερό σκοπό να μπορούν με
την αυστηρή στρατιωτική πειθαρχία
τα συγκεκριμένα τμήματα της αστυνο

μίας (τα οποία συνήθως δρουν μαζικά)
να επεμβαίνουν με συγκροτημένο και
ελεγχόμενο τρόπο, έτσι ώστε να μπο
ρεί να περιορίζεται η βία που ενδεχο
μένως θα ασκηθεί. Έχουν όμως επί
σης, προφανή στόχο να κατοχυρώ
νουν την υπακοή των τμημάτων αυ
τών, προκειμένου να προφυλάσσουν
την κρατική εξουσία. Από την άλλη
μεριά, η σταδιακή επέκταση και επι
κράτηση του μοντέλου της “κοινοτι
κής αστυνόμευσης”, απαιτεί την αποστρατικοποίηση της αστυνομίας, τη
συνεργασία με την κοινωνία, την ευε
λιξία, τη δυνατότητα ύπαρξης διακρι
τικής ευχέρειας στην εξουσία του α
στυνομικού που θα ασκείται με θετικό
και εποικοδομητικό τρόπο. Οπότε, αυ
τή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι υ
πάρχει μια σύγχυση ως προς την κα
τεύθυνση εξέλιξης της αστυνομίας.
Οι επιστημονικές έρευνες στον το
μέα αυτό, σε ότι αφορά την Ελλάδα,
είναι ανύπαρκτες. Στην ελληνική κοι
νωνία, στη φάση μετάβασης που βρί
σκεται, δεν υπάρχουν ακόμη οι απα
ραίτητοι μηχανισμοί που μπορούν να
διαμορφώσουν ένα πλαίσιο μακροχρό
νιας εξελικτικής κατεύθυνσης της Α
στυνομίας. Σε κάθε περίπτωση όμως,
θεωρείται ότι σημαντικό ρόλο παίζουν
οι πολιτικές αποφάσεις που μπορούν
να διαμορφώσουν σταδιακά ένα νέο
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Α
στυνομίας και να συμβάλλουν στην
ορθολογική της λειτουργία και την α
νάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης
που θα εντάσσεται στις κοινωνικές α
παιτήσεις για μια αστυνομία που “υπη
ρετεί” και επιλύει προβλήματα και όχι
μια αστυνομία που “εξουσιάζει” και
καταστέλλει προβλήματα. Βεβαίως, η
διαδικασία εκπαίδευσης και “επαγγελ
ματικής κοινωνικοποίησης”, των α
στυνομικών, είναι το πρωταρχικό
στοιχείο από το οποίο θα εξαρτηθεί η
μετεξέλιξη αυτή.
□
Σημ. Το άρθρο αυτό βασίζεται σε
εισήγηση στο συνέδριο του ΕΚΚΕ και
του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολό
γων, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο,
(Μάιος, 24-27, 2001.)

Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιούλιος/Αύγουστος 2001

Σ ημ ειώ σ ει
1 Κοσκινάς Κ. (1996), Η κοινωνιολογία της Ε
ξουσίας. Αθήνα: Εκδόσεις Συμεών, σ. 20
2 Foucault, Μ., (1979), Discipline and Punish :
The Birth o f the Prison. New York: Vintage Books
3 Clegg, R. Stewart, (1990), Modem Organiza
tions. London, Newbury Park, New Delhi: SAGE
Publications, a. 29
4 Κάντας, A. (1998). Οργανωτική-βιομηχανική
ψυχολογία: Κίνητρα, Επαγγελμαηκή Ικανοποίηση,
Ηγεσία Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Επίσης, Κωσταρίδου- Ευκλείδη, Α. (1998). Ψυχολογία κινή
τρων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
5 Bandini, F. (1973), Η στρατιωτική πειθαρχία.
ΙΣΤΟΡΙΑ, τεύχ. 50, 106-111
6 Woods Gerald, The Police in Los Angeles:
Reform and Professionalization, New York: Gar
land p.p 223-246, στο: Cohen Howard, Police
Discretion and Police Objectivity, στο: Kleinig
John, οπ. π. σ. 96.
7 Davis Michael, Police, Discretion, and Pro
fessions στο: Kleinig John (1996), Handled with
Discretion. London a.o.,: Rowman & Littlefield
Publishers, inc„ σ. 14: "Οι αστυνομικοί δεν ανέ
χονται τη στρατιωτική δυσκαμψία...Ο στρατός εκ
φέρει πολιτική αλλά πρωταρχικά εφαρμόζοντας γενικευμένη δύναμη. Οι πολίτες είναι στην καλύτερη
περίπτωση άσχετοι και στην χειρότερη, εμπόδιο για
το στρατό. Οι αστυνομκοί αντίθετα, είναι εκφρα
στές του νόμου και πρωταρχικά δουλεύουν με πολί
τες του οποίους "προστατεύουν και υπηρετούν".Το
μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς τους είναι να μι
λούν, να εκφέρουν ερωτήσεις, να προειδοποιούν,
να συμβουλεύουν κ./.,π Οι αστυνομικοί γενικά,
δουλεύουν μόνοι τους ή σε ζευγάρια σπάνια και μό
νο σε ορισμένες ειδικές υπηρεσίες φορώντας στρα
τιωτική εξάρτηση.. Ακόμη και σ ' αυτή την περίπτω
ση μοιάζουν σαν πιλότοι πολεμικών αεροσκαφών
παρά σαν στρατιώτες ”
8 Οπ. π.
9 Μουζέλης Ν., (1991), Οργάνωση και Γρα
φειοκρατία. Ανάλυση των σύγχρονων Θεωριών.
Μτφρ. Σοφούλη Ευαγγελία. Εκδ. α Μαθιουδάκη/π.
Ανδρονόπουλου, 1991
10 10 Swanson Charles, Territo Leonard,
(1983), Police Administration. Structures, Pro
cesses, and Behavior. New York.: Macmillan Pub
lishing co. p. 6
11 Me Gregor Joan, From the State o f Nature to
Mayberry: The Nature o f Police Discretion στο:
Kleinig John (1996), Handled with Discretion.
London a.o.,: Rowman & Littlefield Publishers,
inc., σ. 49: "Οι συνταγματικές προστασίες και οι
νόμοι της πολιτείας για ελευθερία και ισότητα για
όλους, δεν μετρούν πολύ αν η διακριτική ευχέρεια
της αστυνομίας της επιτρέπει να εφαρμόζει το νόμο
επιλεκτικά σε αδύναμες μειονοτικές ομάδες ενώ
την ίδια στιγμή αποτυχαίνει να προστατεύσει αποτε
λεσματικά τα συμφέροντα των μελών αυτών των ο
μάδων".
12 Βλ. Κοσκινάς Κ, Αλεξιάς Γ., Παπακωνσταντής Γ., Βαφέας Ν. "Ο συνοριακός έλεγχος του άλ
λου. Πολιτικές αμοιβαίας ταυτότητας αστυνομικών
και μεταναστών", Παρουσίαση έρευνας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, 26-27-11-1999.
13 Clegg, R. S., (1990), Οπ. π , σ. 181

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ &
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΡΑΒΔΟΙ

ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
Ζώνες από 7.000 δρχ.

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΓΙΛΕΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
III NIJ STANDARD
Θήκες όπίΐων από 6.000 δρχ.

Θήκες αξεσουάρ από 3.500 δρχ.

ΜΕΓΕΘΗ: SM, MD, LRC, XL, XXL

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
L θα β ρ είτε.........
εξειδικευμένο εξοπλισμό,
όπλα και πυρομαχικά,
ζώνες και θήκες
των πιο γνωστών οίκων
Αμερικής και Ευρώπης
στη μεγαλύτερη ποικιλία
που υπάρχει στην Ελλάδα.. . .
Με την ποιότητα των προϊόντων μας
και τις ειδικές τιμές
στηρίζουμε αυτούς που μας προστατεύουν.

Από 4.500 δρχ.

^TA CTICA L:

ΑΤΕΚ:

Δημητσάνας 1 6 ,1 1 5 22 Αθήνα, τηλ.: 64.85.527

Βυτίνης 4 ,1 1 5 23 Αθήνα, τηλ.: 69.23.095, fax 69.18.673

w w w . t a c t i c a l . g r w w w . a t e k . g r

Η οργάνωση, η.διοίκηση
και το προσωπικό
της Αστυνομίας
στον
αιώνα
Για ποιο λόγο υπάρχει η α
στυνομία και ποιους σκο
πούς εξυπηρετεί; Ποιος εί·

ΜΟΝΤΕΛΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ναι ο ρόλος της και με
ποιους τρόπους επιχειρεί
να τον εκπληρώσει; Πως διοικείται και πως καθοδη
γείται το προσωπικό της; Ποια είναι η σχέση της με την πολιτική
ηγεσία, τους φορείς και τους πολίτες; Ποιες είναι οι προτεραιότη
τες της; Πως καθορίζεται η στρατηγική της; Πως μετριέται η ικα
νότητα και η οποτελεσματικότητά της; Η απάντηση στα παραπάνω
ερωτήματα δεν είναι κάθε φορά η ίδια. Εξαρτάται σε σημαντικό
βαθμό από το φιλοσοφικό και ιδεολογικό πρίσμα μέσα από το ο
ποίο εξετάζουμε τον αστυνομικό οργανισμό, από τις συγκεκριμέ
νες κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες και από πολλούς άλλους
παράγοντες. Για να αποφασίσουμε ποια αστυνομία και ποιο αστυ
νομικό θέλουμε σήμερα θα πρέπει να απαντήσουμε στα παραπάνω
ερωτήματα και μετά να οργανώσουμε ανάλογα την αστυνομία.Το
μοντέλο οργάνωσης της αστυνομίας είναι εκείνο που στηρίζει τη
φιλοσοφία της, την στρατηγική της, το ρόλο της, την αποστολή

Για να πούμε ποιο μοντέλο οργάνω
σης της αστυνομίας είναι επιθυμητό
πρέπει πριν να απαντήσουμε στο ερώ
τημα: Ποιά αστυνομία και ποιο αστυνο
μικό θέλουμε; Σ’αυτό το ερώτημα θα
πρέπει να απαντήσουν όλοι εκείνοι που
σχετίζονται με τη δράση της αστυνομί
ας. Τον πρώτο λόγο έχουν οι πολίτες, οι
οποίοι είναι εκείνοι που ως “πελάτες”
δέχονται τις υπηρεσίες της αστυνομίας
στη σύγχρονη δημοκρατία. Λόγο βέ
βαια πρέπει επίσης να έχουν οι πολιτι
κοί, οι αστυνομικοί (προϊστάμενοι-υφιστάμενοι), οι επιστήμονες καθώς και οι
διάφοροι φορείς (συνδικαλιστικοί σύλ
λογοι, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκκλησί
α, ινστιτούτα, κλπ) (Dale, 1994a;
Pagon, 1998; Bureau of Justice Assis
tance, 1994). Με βάση το ρόλο και τις
ανάγκες που εξυπηρετεί η δράση της α
στυνομίας μπορούμε να ξεχωρίσουμε
δύο τάσεις στο διεθνή χώρο. Την παρα
δοσιακή και τη σύγχρονη.

της και θέτει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση των προγραμ
μάτων της. Στο παρόν άρθρο θα εξετάσουμε πολύ συνοπτικά τα
γενικά θεωρητικά μοντέλα, στα οποία στηρίχτηκε μέχρι σήμερα η
δράση της σύγχρονης αστυνομίας. Το θέμα είναι τεράστιο και μπο
ρεί να εξεταστεί από πολλές θεωρητικές και πρακτικές κατευθύν
σεις. Η παρούσα εργασία προ
σπαθεί να κάνει μια πρώτη κα
ταγραφή των μοντέλων και να
δώσει τις βασικές θεωρητικές
αρχές που τα διέπουν.

του Αστυνόμου Α'

Ιωσήφ ΚΑΜΠΑΝΑΚΗ
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Παραδοσιακά Μοντέλα
Η πρώτη τάση, η παραδοσιακή, είναι
εκείνη η δράση που σχεδιάζεται με τα
κριτήρια και τις απαιτήσεις που θέτει
κάθε φορά η (πολιτική ή αστυνομική)
ηγεσία της αστυνομίας (Bayley,
1994:120). Σ ’αυτή την περίπτωση οι α
νάγκες και οι προτεραιότητες που καλύ
πτει η αστυνομία είναι εκείνες που επι
θυμεί η ηγεσία ή εκείνες που νομίζει ό
τι επιθυμούν οι πολίτες (Dale, 1994a).
Οι αστυνομικοί δρουν μέσα σ’ένα αυ
στηρό πλαίσιο κανόνων και νόμων προ
σπαθώντας μέσω μιας γραφειοκρατι
κής, αυστηρής και ημι-στρατιωτικής
οργάνωσης να εφαρμόσουν το νόμο
(Pagon, 1998). Ο νόμος εφαρμόζεται

αυστηρά και μονοδιάστατα χωρίς μεγά
λα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας και
ανεξάρτητα με τις κοινωνικές και τις
ανθρώπινες απαιτήσεις. Οι νομικές-ποινικές διαδικασίες επικρατούν των εναλ
λακτικών πρωτοβουλιών και λύσεων
στα προβλήματα εγκληματικότητας και
των κοινωνικών αναταραχών. Κατά κα
νόνα η αστυνομία παρεμβαίνει εκ των
υστέρων, αφού συμβεί κάποιο γεγονός
που απαιτεί την από το νόμο προβλεπόμενη αστυνομική παρουσία (Dale,
1994a). Η αστυνομία ασχολείται μόνο
περιστασιακά με ευρύτερα κοινωνικά
προβλήματα, χωρίς αυτή η δράση να α
ποτελεί εμφανή, οργανωμένη και ρητά
προβλεπόμενη αποστολή. Για να λει
τουργήσει η αστυνομία στηρίζεται σε έ
να συγκεντρωτικό, ημι-στρατιωτικό και
αυστηρό σύστημα διοίκησης που υπο
στηρίζει ότι η δουλειά της αστυνομίας
μπορεί εύκολα να μετρηθεί και να ελεγ
χθεί. Η διοίκηση ασκείται με επιβολή
πολιτικής μέσω πολλών και λεπτομε
ρών διαταγών που προέρχονται από πά
νω προς τα κάτω με συνεχή επίβλεψη,
έλεγχο και με επιβολή κυρώσεως σε κά
θε παρέκκλιση. Η αστυνομία ξοδεύει υ
περβολικά πολύ χρόνο και ενέργεια για
εσωτερικές υποθέσεις και προβλήματα
σε βάρος των εξωτερικών προβλημά
των αστυνόμευσης και παροχής υπηρε
σιών (Pagon, 1998).

Σύννοονα Μοντέλο
Η δεύτερη τάση, η σύγχρονη, είναι η
αστυνομική δράση που εκπληρώνει τις
ανάγκες των πολιτών σχετικά με το έ
γκλημα, το αίσθημα ασφαλείας και τη
λύση προβλημάτων που προκαλούν α
ναταραχή της κοινωνικής γαλήνης. Εδώ
οι προτεραιότητες και οι ανάγκες που
καλύπτει η αστυνομία προκύπτουν από
τη συνεργασία αστυνομίας, πολιτών και
των διαφόρων ενώσεων των πολιτών
(Bureau of Justice Assistance, 1994). Η
αστυνομική δράση είναι διαρκής και
σκοπεύει κυρίως στον εντοπισμό των
προβλημάτων (παραβατικές συμπερι
φορές με την ευρεία έννοια) που αντιμε
τωπίζει ολόκληρη η κοινότητα ή γειτο
νιά και στην από κοινού ανάπτυξη μέ
τρων για την εκ των προτέρων αντιμε
τώπισή τους (Levin, 1997). Η κατά
γράμμα εφαρμογή του νόμου δεν υπο
βαθμίζεται αλλά συνυπάρχει στα πλαί
σια μιας ολοκληρωμένης αστυνομικής
στρατηγικής που σκοπεύει στη μείωση
των κοινωνικών προβλημάτων, στη δια

τήρηση της κοινωνικής γαλήνης και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής της γειτο
νιάς (Dale, 1994a). Η αστυνομία στηρί
ζεται σε ένα ανοικτό και συνεργατικό
σύστημα διοίκησης όπου η χάραξη πολι
τικής επηρεάζεται ταυτόχρονα και από
την κορυφή και από τη βάση (Bayley,
1994). Οι αστυνομικοί έχουν ένα ευρύ
πεδίο δράσης που χαρακτηρίζεται από
αυτονομία, δημιουργικότητα, πρωτο
βουλία και χρήση διακριτικής ευχέ
ρειας. Η διοίκηση υποστηρίζει διευκο
λύνει και υποκινεί την παραπάνω δράση
του προσωπικού με συναίνεση, συνερ
γασία και επιβραβεύσεις (Pagon, 1998).
Αυτή η δράση είναι αναγκαία, διότι οι έ
ρευνες δείχνουν ότι οι πολίτες καλούν
τους αστυνομικούς να επέμβουν σε πα
ραβάσεις των νόμων σε ένα ποσοστό
10%-20% του συνόλου των κλήσεων, ε
νώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις επιθυ
μούν από τους αστυνομικούς συμβου
λές, συμβιβασμό, προειδοποίηση, λύση
προβλημάτων, επικοινωνία, διαμεσολάβηση, κ.α. (Bayley, 1994; Feltes, 1994;
Jones & Joss, 1985; Shemoc, 1998).
Στην εργασία μας θα εξετάσουμε την
εξέλιξη των μοντέλων οργάνωσης και
διοίκησης της αστυνομίας διαχρονικά
από την ίδρυση της σύγχρονης αστυνο
μίας στο Λονδίνο το 1829 (Bayley,
1994; Thibault et al, 1998) μέχρι σήμε
ρα. Θα στηριχτούμε στο διαχωρισμό
του Feltes (1994), ο οποίος διακρίνει τα
εξής μοντέλα:
1. Το στρατιωτικό (διατήρηση της
τάξης και της ασφάλειας)
2. Της εφαρμογής του νόμου (οι α
στυνομικοί είναι εφαρμοστές του νόμου)
3. Το επαγγελματικό (οι αστυνομικοί
τηρούν πιστά τις επαγγελματικές υπο
χρεώσεις τους απέναντι στο κοινό)
4. Της κοινοτικής αστυνόμευσης (οι
αστυνομικοί υπηρετούν τους πολίτες ως
αντιπρόσωποι της κοινότητας).
Θεωρούμε ότι το μοντέλο εφαρμογής
του νόμου έχει πάρα πολλά κοινά χαρα
κτηριστικά με το επαγγελματικό, γι’αυτό δεν το εξετάζουμε ξεχωριστά.

ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΠΤΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ
Η αστυνομία από την ίδρυσή της ή
ταν οργανωμένη με στρατιωτικό, αυ
στηρά ιεραρχικό τρόπο ώστε να εξυπη
ρετεί με σίγουρο και αξιόπιστο τρόπο
τους σκοπούς μιας πολιτικής ελίτ ή ενός

κυβερνητικού κόμματος. Το στρατιωτι
κό μοντέλο οργάνωσης επιλέχθηκε κα
τά τα πρώτα βήματα της αστυνομίας για
να της δώσει μια δομή που πρόσφερε
συγκεκριμένα πλεονεκτήματα σ’αυτούς
που κατείχαν τη διοίκηση (Dale,
1994b). Πολύ συχνά ενεργούσε ως όρ
γανο διακρίσεων, στερούσε από ανθρώ
πους την προστασία του νόμου εξαιτίας
της καταγωγής τους, της εθνικότητάς
τους, της υπηκοότητάς τους, των πολιτι
κών αντιλήψεών τους, κλπ. Οι σκοποί
που υπηρετούσε η αστυνομία καθορίζο
νταν από αυτούς που κατείχαν την εξου
σία και η στρατιωτική δομή της εξα
σφάλιζε την υπακοή της αστυνομίας
σ’αυτήν την εξουσία (Pagon, 1998).
Το στρατιωτικό μοντέλο είναι αυτό
που χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτι
σμό στη διοίκηση, αυστηρή ιεραρχική
δομή και ιεραρχία. Σκοπός της αστυνό
μευσης είναι η δίωξη του εγκλήματος
μέσω της άκαμπτης επιβολής των νό
μων. Οι αστυνομικοί ενεργούν κάτω α
πό στενή επιτήρηση και καθοδήγηση. Η
εσωτερική πειθαρχία και υπακοή στις
διαταγές είναι σημαντικά στοιχεία για
την αξιολόγηση της αστυνομίας.
Το στρατιωτικό μοντέλο οργάνωσης
της αστυνομίας συχνά ονομάζεται στη
διεθνή βιβλιογραφία ημι-στρατιωτικό
(quasi-military) ή παρα-στρατιωτικό
(para-military) (Pagon, 1998; Crank,
1997; Shemoc, 1998; Reiser, 1986;
Hills, 1995). Με τις ονομασίες αυτές
και με τη χρήση των προθεμάτων “ημι”
και “παρα” οι ερευνητές της αστυνομί
ας θέλουν να δείξουν ότι η αστυνομία
δεν είναι οργανωμένη ακριβώς όπως ο
στρατός αλλά παίρνει δάνεια από στρα
τιωτικούς κανονισμούς και άλλες στρα
τιωτικές διαδικασίες και τα χρησιμο
ποιεί στην επαγγελματική της δράση.
Έχουμε δηλαδή τη χρήση και ανάμιξη
στρατιωτικών στοιχείων στις αστυνομι
κές επαγγελματικές ενέργειες και πρα
κτικές με τέτοιο τρόπο που τα στρατιω
τικά στοιχεία είναι επικουρικά και υπο
στηρικτικά για την επίτευξη των σκο
πών της αστυνομίας (Hills, 1995). Οι
παραπάνω όροι δείχνουν ότι η αστυνο
μία χρησιμοποιεί τα στρατιωτικά στοι
χεία αποξενωμένα από το (στρατιωτικό)
πλαίσιο, για το οποίο δημιουργήθηκαν
και λειτουργούν, γι’αυτό η αστυνομική
οργάνωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί
ως καθαρά στρατιωτική. Οι όροι, ημιστρατιωτικό και παραστρατιωτικό κατά
τη γνώμη μας, προσδίνουν μια αρνητική
διάσταση, επειδή τα στρατιωτικά στοι-
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χεία δεν εφαρμόζονται σε υπηρεσία με
στρατιωτικούς σκοπούς αλλά σε μια υ
πηρεσία που ασχολείται με θέματα πο
λιτών, όπου οι στόχοι διαφέρουν κατά
πολύ από αυτούς του στρατού.

Χοοακτηοιοτικό
1. Η κύρια δουλειά της αστυνομίας
είναι ο “πόλεμος ενάντια στο έγκλη
μα” (Kleinig, 1997). Η αστυνομία περιο
ρίζεται στα να ασχολείται μόνο με παρα
βάσεις των νόμων. Είναι το μοναδικό μέ
σο που χρησιμοποιεί για να διατηρεί τη
δημόσια τάξη. Αγνοείται η λύση προ
βλημάτων των πολιτών και ο ανεπίσημος
κοινωνικός έλεγχος (Crank, 1997).
2.
Συγκεντρωτική
διοίκηση
(Thibault et al., 1998). Το στρατιωτικό
μοντέλο προσβλέπει περισσότερο στον
έλεγχο παρά στην ανύψωση του επαγ
γελματικού επιπέδου των αστυνομικών.
Οι χαμηλόβαθμοι αστυνομικοί νιώθουν
απομονωμένοι μέσα στην υπηρεσία
τους. Η επαγγελματική νοοτροπία που α
ναπτύσσεται χαρακτηρίζεται από την α
ντίληψη “αστυφύλακες ενάντια στους α
ξιωματικούς” (Crank, 1997).
3. Αυστηρή ιεραρχική οργάνωση
και έντονη εξωτερική παρουσία των
αστυνομικών υπηρεσιών (στολές και
διακριτικά σήματα, απόδοση τιμών
και χαιρετισμών, επιθεωρήσεις, πα
ρατάξεις και παρελάσεις, οπλοφορία,
κ.α.) (Kleinig, 1997). Οι αστυνομικοί
φορούν στολές, φέρουν σήματα βαθμών
και παρόμοια σημεία υπεροχής και εί
ναι εξοπλισμένοι σαν να ετοιμάζονται
για μάχη (Crank, 1997).
4. Δημοφιλείς αναπαραστάσεις του
“βίαιου” αστυνομικού έργου στην τη
λεόραση και στον κινηματογράφο
(Kleinig, 1997). Οι αναπαραστάσεις των
πολιτών και κατ’επέκταση των αστυνομι
κών για τους αστυνομικούς και το έργο
τους επηρεάζονται σημαντικά από τις ται
νίες του κινηματογράφου και τις σειρές
της τηλεόρασης. Η αποστολή τους κατά
κανόνα παρουσιάζεται να σχετίζεται με
τη βία, με τη χρήση όπλων, με καταστά
σεις κινδύνου της σωματικής ακεραιότη
τας, με εχθρικό εγκληματικό περιβάλλον,
με την πάλη καλού και κακού, κ.α.

Διοίκηση-Ποοσωπικό
Ένας από τους σημαντικότερους πα
ράγοντες που διαιωνίζει τη φιλοσοφία
και το στιλ του ημιστρατιωτικού μοντέ
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λου είναι η αστυνομική εκπαίδευση. Ο
Ainsworth (1995) παρατηρεί ότι εάν η
αστυνομία βλέπει τον εαυτό της ως ένα
εξουσιαστικό οργανισμό, αυτό το μήνυ
μα μπορεί να περάσει σε όλους τους νεοκαταταγέντες μέσα από τη διαδικασία
της εκπαίδευσης. Οι αστυνομικές σχο
λές λειτουργούν στη βάση ενός ημιστρατιωτικού μοντέλου αστυνόμευσης,
το οποίο συχνά ονομάζεται στη βιβλιο
γραφία “στρατιωτικό και υψηλού στρες
μοντέλο εκπαίδευσης” (Crank, 1998;
Shemoc, 1998; Reiser, 1986). Έχει απο
δειχτεί ότι οι αστυνομικοί που εκπαι
δεύονται με αυτό το μοντέλο παρουσιά
ζονται ως περισσότερο επιθετικοί, λιγό
τερο ανεκτικοί, έχουν δυσκολίες στη
λήψη αποφάσεων σε κρίσιμες καταστά
σεις και είναι λιγότερο ικανοί να κατα
νοήσουν τις πραγματικές συνθήκες σε
καταστάσεις που απαιτούν δυναμική ε
πέμβαση (Ainsworth, 1995).

οι αστυνομικοί δουλεύουν αυτόνομα
και ανεξάρτητα και εξασκούν τη δύνα
μη που τους δίνει το επάγγελμα χρησι
μοποιώντας τη δική τους κρίση και δια
κριτική ευχέρεια (Ainsworth, 1995;
Dale, 1994b).
2. Αγνοεί την σπουδαιότητα του ρό
λου των χαμηλόβαθμων αστυνομικών
και ιδιαίτερα των αστυνομικών περι
πολίας. Οι αστυνομικοί περιπολίας εί
ναι αυτοί που λαμβάνουν καθημερινά
σημαντικές αποφάσεις στο δρόμο για
θέματα που αφορούν την ανθρώπινη
ζωή. Αυτοί όμως έχουν και το χαμηλό
τερο status, το χαμηλότερο βαθμό, τις
λιγότερες αρμοδιότητες και το χαμηλό
τερο μισθό, γι’αυτό και είναι δυσαρεστημένοι (Crank, 1997). Το παρα-στρατιωτικό μοντέλο ποτέ δεν έγινε αποδε
κτό από τους αστυνομικούς των κατώ
τερων βαθμών. Έχουν την άποψη ότι το
μοντέλο εξυπηρετεί τους σκοπούς των
προϊσταμένων και της ηγεσίας, οι οποί
οι σκοπεύουν να έχουν τον έλεγχο της
Πλεονεκτπυατα
συμπεριφοράς των χαμηλόβαθμων.
3. Αποτυγχάνει να κινητοποιήσει
Οι υποστηρικτές του στρατιωτικού
τους
αστυνομικούς στον πόλεμο κατά
μοντέλου πιστεύουν ότι έχει τα εξής
του
εγκλήματος.
Οι αστυνομικοί της
πλεονεκτήματα (Ainsworth, 1995;
περιπολίας έχουν αφομοιώσει τα στρα
Shemock, 1998):
τιωτικά στοιχεία και τα εμφανίζουν
1. Εξοπλίζει τους αστυνομικούς με
σ’αυτό που ονομάζουμε “πόλεμος ενά
σθένος και δύναμη για να αντέχουν
ντια
στο έγκλημα”. Έχουν την άποψη ό
στρεσογόνες καταστάσεις. Η αυστη
τι οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί κάθο
ρότητα και η πιστή υπακοή στους κανό
νται πίσω από ένα γραφείο και παίρ
νες προετοιμάζουν κατάλληλα τους α
νουν λανθασμένες αποφάσεις, οι οποίες
στυνομικούς να δράσουν σ’ένα επικίν
αυθαίρετα θέτουν το μάχιμο προσωπικό
δυνο και επίπονο περιβάλλον που δη
σε κίνδυνο, χωρίς να έχουν ιδέα για το
μιουργεί το έγκλημα.
τι ακριβώς συμβαίνει “εκεί έξω”. Η ε
2. Τους κάνει ικανούς να δουλεύουν
ξωτερικά επιβαλλόμενη πειθαρχία προως ομάδα όταν αυτό απαιτείται. Με
καλεί αντιδεοντολογικές συμπεριφορές
ταδίδεται η απαραίτητη πειθαρχία που
και παραπτώματα των αστυνομικών σε
κάνει τα άτομα να αναγνωρίζουν τα
περιοχές
που είναι δύσκολο να ελέγξει
προσωπικά τους όρια και να αποδέχο
η
διοίκηση.
Πιο συγκεκριμένα ενθαρρύ
νται τους κανόνες που τους κάνουν να
νει χαρακτηριστικά της αστυνομικής υενεργούν ως ικανές μονάδες μέσα σ’ένα
ποκουλτούρας, όπως τη μυστικότητα,
σύνολο.
παράνομες πράξεις, εξαπάτηση της υ
3. Τους κάνει να ακολουθούν τους
πηρεσίας, περιορισμό της απόδοσης και
κανονισμούς και τις διαταγές χωρίς
προστριβές με τους άμεσα προϊστάμε
αντιρρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο εξα
νους.
σφαλίζεται ο έλεγχος των προϊσταμέ
4. Το “πολεμικό προσωπείο” των α
νων προς τους υφισταμένους και έτσι οι
στυνομικών
παράγει κουλτούρα με
αστυνομικοί εκτελούν ακέραια τα κααρνητικές
ιδιότητες.
Η αστυνομία δεν
θήκοντά τους.
είναι μια στρατιωτική μονάδα που πο
λεμάει στον πόλεμο, αφού οι βασικοί α
Μειονεκτιίυατα
ποδέκτες των υπηρεσιών της είναι οι
πολίτες και το κύριο έργο της αφορά μι
1.
Αγνοεί την πραγματική φύση του
κρά προβλήματα τάξεως με ανηλίκους,
αστυνομικού επαγγέλματος. Το στρα
οικογενειακά περιστατικά, διαφορές πο
τιωτικό μοντέλο δεν αναγνωρίζει το γε
λιτών και άλλα παρόμοια κοινωνικά
γονός ότι τον περισσότερο χρόνο τους
προβλήματα. Οι “στρατιωτικές μεταφο-

Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιοϋλιος/Αύγουστος 2001

ρές” επιτρέπουν στους αστυνομικούς να
κερδίζουν επαίνους για τις συλλήψεις
και τη δίωξη των εγκληματιών κάτι που
τους παρέχει ευρύτερη κοινωνική απο
δοχή και πολιτική υποστήριξη για να
συνεχίσουν το έργο τους (Crank, 1997).
Η μεταφορά του “πολέμου” παρέχει ένα
τρόπο αντίληψης της αστυνομίας ως
προστάτη της κοινωνίας και τους ε
γκληματίες ως τους ανήθικους εχθρούς.
Προωθείται έτσι μια αντίληψη ότι οι ε
γκληματίες είναι εχθροί του κράτους
και γι’αυτό δεν αξίζουν νομικής προ
στασίας (Crank, 1997; Pagon, 1998).
Μέσα από αυτές τις αντιλήψεις ανα
πτύσσονται αισθήματα της κλειστής ο
μάδας, της απομόνωσης και αποξένω
σης από τις άλλες κοινωνικές ομάδες. Οι
αστυνομικοί αισθάνονται ότι βρίσκουν
κατανόηση και άνεση μόνο μέσα στην
ομάδα των συναδέλφων τους και ανα
πτύσσουν αντιλήψεις του τύπου ότι ο
κόσμος αποτελείται από ομάδες που εί
ναι εχθρικές απέναντι στους σκοπούς
της αστυνομίας (Reiser, 1986). Οι αστυ
νομικοί σκεπτόμενοι ως πολέμιοι του ε
γκλήματος, φέρουν όπλα και φορούν
στολή με διακριτικά βαθμού, όπως οι
στρατιωτικοί. Έχουν στρατιωτικού τύ
που επιθεωρήσεις και μερικές φορές πα
ρελαύνουν με οργανωμένες διμοιρίες.
Περιμένουν βία από τον εχθρό και είναι
έτοιμοι να αντιδράσουν με βία. Μέσα
στην πίεση της δουλειάς ξεπερνούν πολ
λές φορές τα όρια και γίνονται βίαιοι αλ
λά κανένας δε “βλέπει” και σπάνια κά
ποιος κατηγορείται Τα στοιχεία του
στρατιωτικού μοντέλου ενσωματώνεται
στην ταυτότητα των αστυνομικών ενθαρρύνοντας τη βία (Crank, 1997).

ΑΕιολόνηση Αποτελεσυατικότητο
Η σύγχρονη αστυνομία ιδρύθηκε για
να αντικαταστήσει τον στρατό στην ευ
θύνη για την εσωτερική ασφάλεια. Η
συμμετοχή του στρατού στην αστυνό
μευση είναι αδιανόητη σήμερα. Η ση
μερινή τους ύπαρξη ως δύο διαφορετι
κών θεσμών δείχνει ότι έχουν σημαντι
κές διαφορές στους ρόλους, στην απο
στολή, και στην διατήρηση της εξωτερι
κής ή εσωτερικής ασφάλειας (Aydin,
1997).
Το στρατιωτικό μοντέλο, το οποίο
διακηρύσσει ότι εμπεδώνει την πειθαρ
χία και την αποτελεσματικότητα στους
αστυνομικούς προξενεί πολλές παρενέρ

γειες στην αστυνομική κουλτούρα. Η
νοοτροπία εμείς ενάντια στους άλλους
προωθείται μέσα σ’ένα στρατιωτικό μο
ντέλο και σχετίζεται με μια νοοτροπία
πολιορκίας στην οποία ο “άλλος” είναι
το κοινό. Η κουλτούρα αυτή συνδέει την
στρατιωτική νοοτροπία με τη βία. Στη
σημερινή εποχή τα στρατιωτικά στοιχεί
α, με βοηθό τη μεταφορική τους διάστα
ση, οργανώνουν πολύ καλά το πρότυπο
αλλά και τη συμπεριφορά των αστυνο
μικών. Αυτό έχει επίδραση στην εκτέλε
ση των καθηκόντων τους και στον τρό
πο που βλέπουν την υπηρεσία τους
(Crank, 1997).
Σύμφωνα με τους Fry και Berkes
(1983) το αστυνομικό σύστημα μπορεί
να αποτελέσει τη σημαντικότερη πρό
βλεψη για την αστυνομική βία και άλ
λες εκδηλώσεις του “αστυνομικού προ
βλήματος”. Οι αστυνομικοί μπορεί ασυ
νείδητα να εξωτερικεύουν το στρατιω
τικό μοντέλο στις επαφές τους με τους
πολίτες και αυτό τους κάνει να αντι
δρούν βίαια σε κάθε τι που απειλεί την
εξουσία τους και την υπηρεσία που εκ
προσωπούν. Η αποτελεσματικότητα
μιας στρατιωτικού τύπου διοίκησης με
αυστηρές διαδικασίες ελέγχου κρίνεται
στη βάση των αποτελεσμάτων που επι
φέρει στους κατώτερους και ειδικότερα
στα κίνητρα, στη συμμετοχικότητα και
στις διαπροσωπικές σχέσεις (Pagon,
1998). Το εξουσιαστικό στιλ παράγει
χαμηλό φρόνημα και ηθική και η αυ
στηρή ιεραρχική δομή αποτυγχάνει να
μεταδώσει στους αστυνομικούς ικανο
ποίηση που προέρχεται από τη δουλειά
τους (Walker, 1992). Υποστηρίζεται ότι
όταν η διοίκηση χρησιμοποιεί τακτικές
και στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχει η
συναίνεση των υφισταμένων τότε συ
χνά προξενούνται ανεξέλεγκτες αντί ε
λεγχόμενες συμπεριφορές και ο πραγ
ματικός έλεγχος από τη διοίκηση καθί
σταται εξαιρετικά δυσχερής (Steinman,
1986).

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ
Μια μετεξέλιξη του στρατιωτικού μο
ντέλου αστυνόμευσης ήταν/είναι η ύ
παρξη μιας πολιτικά ανεξάρτητης, ε
παγγελματικής αστυνομίας, αφιερωμέ
νης στην καταπολέμηση του εγκλήμα
τος. Σ’ αυτή την περίπτωση οι σκοποί
που υπηρετεί η αστυνομία καθορίζονται

από την ίδια την αστυνομία. Οι πολίτες
δεν εμπλέκονται στον καθορισμό αυτών
των στόχων, ούτε η αστυνομία δίνει αρ
κετή σημασία στις υπηρεσίες προς την
κοινότητα (Pagon, 1998).
Τα τελευταία 40 χρόνια το επαγγελ
ματικό μοντέλο σταδιακά αντικατέστη
σε το στρατιωτικό μοντέλο. Όμως ου
σιαστικά το επαγγελματικό μοντέλο παρέμεινε ένα ημι-στρατιωτικό μοντέλο
πειθαρχίας και αυστηρής ιεραρχικής δο
μής. Αυτό που ονομάστηκε επαγγελματικοποίηση ήταν απλά ένα σύστημα που
ευνόησε την εισαγωγή στοιχείων μιας
εξωτερικά επιβαλλόμενης στρατιωτικής
πειθαρχίας. Ήταν ένα αρκετά επιτυχη
μένο μοντέλο για τους υψηλόβαθμους
που επιζητούσαν την εύνοια της πολι
τείας και των αρχών (Crank, 1997).
Το επαγγελματικό μοντέλο βασίζεται
στην γραφειοκρατική οργάνωση και στην
επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση του προσωπικού. Με τον ορθολογιστι
κό διαχωρισμό της εργασίας, τα σταθερά
καθήκοντα, την κατάρτιση του προσωπι
κού, την εμπέδωση της πειθαρχίας και ιε
ραρχίας, την τήρηση των κανονισμών και
του κώδικα ηθικής, επιχειρείται η καλύτε
ρη παροχή υπηρεσιών.
Η ανάγκη για επαγγελματικοποίηση
της αστυνομίας προήλθε από το γεγονός
ότι η δουλειά του αστυνομικού είχε στο
παρελθόν χαμηλό κύρος και προσέλκυε
προσωπικό με χαμηλό status και ικανό
τητες. Ο παραδοσιακός της ρόλος του ε
φαρμοστή των νόμων και της τάξης συμ
βιβαζόταν με αυτή την κατάσταση. Με
τα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα επι
διώχτηκε η επαγγελματικοποίηση της α
στυνομίας, ως ένα μέσο για τον απεγκλωβισμό της από την πολιτική εξουσί
α, την αποτελεσματικότερη αντιμετώπι
ση των νέων μορφών εγκλημάτων, τη
βελτίωση της ποιότητας του προσωπι
κού, την καταπολέμηση της διαφθοράς,
την ανύψωση του κύρους και την ανα
βάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών στους πολίτες
(Kleinig, 1997). Το μοντέλο στηρίζεται
στην κανονικότητα, στη συμμόρφωση,
στη διακριτή σχέση ανώτερου-κατώτερου, στην πειθαρχία και στην αποτελε
σματική χρησιμοποίηση του προσωπι
κού (Jiao, 1997).
Το επαγγελματικό μοντέλο εφαρμό
στηκε με την έννοια που το συναντάμε
συχνά στις ΗΠΑ, όπου συνδέθηκε με τη
θεωρία περί γραφειοκρατίας (Lenk,
1990). Οι αστυνομικές υπηρεσίες θεω
ρούν ότι εφαρμόζουν τον επαγγελματι-

Ιοιίλιος/Αύγουστος 2001 - Αστυνομική Επιθεώρηση

Γ

σμό όταν διέπονται από αρχές διοίκησης
όπως εξειδίκευση, αυστηρή ιεραρχία,
καθαρές γραμμές αρμοδιοτήτων, γρα
πτοί κανόνες και κανονισμοί και άλλα
παρόμοια, με τα οποία οι αστυνομικοί
φαίνεται να εκτελούν τα καθήκοντά
τους “με τις οδηγίες ενός βιβλίου”
(Pagon, 1998). Μ’αυτή την έννοια ο ε
παγγελματισμός στην αστυνόμευση, α
ντίθετα με τα άλλα επαγγέλματα, σημαί
νει πιο πολύ έλεγχο παρά ενθάρρυνση
για άσκηση διακριτικής ευχέρειας
(Walker, 1992). Αυτός ο επαγγελματι
σμός δεν έχει σχέση με τον επαγγελμα
τισμό που αναγνωρίζει την κοινωνική
διάσταση του αστυνομικού έργου με ε
παγγελματική υπευθυνότητα στη λήψη
αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβε
βαιότητας (Delattre, 1996).
Κατά τον Crank (1997) τα στρατιωτι
κά στοιχεία και ο επαγγελματισμός ε
νώθηκαν κάτω από την ομπρέλα του α
στυνομικού επαγγελματισμού. Ο επαγ
γελματισμός είναι μια ατυχή έκφραση
για τις αλλαγές στην αστυνομία, οι ο
ποίες ήταν αντι-επαγγελματικές στην
προσπάθειά τους να ελέγξουν τη συμπε
ριφορά των εργαζομένων.

κευση και γνώσεις και παρέχουν στο
κοινό υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Οι
σχέσεις επαγγελματία-πελάτη (πολίτη)
δημιουργούν ισχυρή παράδοση αμοι
βαίας εμπιστοσύνης και παγιώνουν ένα
θετικό κλίμα στις σχέσεις τους.
2. Κώδικα ηθικής. Ο κώδικας ηθι
κής είναι μια σύμβαση μεταξύ των επαγγελματιών που αισιοδοξεί να ρυθμί
ζει τις επαγγελματικές δραστηριότητες.
Προσφέρει την εγγύηση ότι οι πολίτες
θα λάβουν υπηρεσίες, οι οποίες θα στη
ρίζονται σε ορισμένα στάνταρ.
3. Ειδικές γνώσεις και εξειδίκευση.
Οι επαγγελματίες είναι αυτοί που κατέ
χουν τις γνώσεις του επαγγέλματος του
σε υψηλά και αποδεκτά από τον κόσμο
επίπεδα. Όταν μια δουλειά αποκτήσει έ
να επαγγελματικό status τότε η κοινωνί
α απαιτεί από τα μέλη του επαγγέλμα
τος ένα σταθερό επίπεδο γνώσεων και
εξειδίκευσης.
4. Υψηλή εκπαίδευση. Ο επαγγελματίας απαιτείται να έχει μακρά και υ
ψηλή εκπαίδευση ή μαθήτευση πριν να
εξασκήσει το επάγγελμά του. Εκτός από
τις πρακτικές γνώσεις και ικανότητες
που βοηθούν στην εξάσκηση του επαγ
γέλματος, ο επαγγελματίας χρειάζεται
πολλές θεωρητικές γνώσεις πάνω στις
Χαρακτηριστικά
κύριες αρχές που διέπουν το επάγγελμά
του. Ο επαγγελματίας δεν είναι απλώς
Το μοντέλο του επαγγελματισμού
ένας τεχνίτης που πράττει μηχανικά.
στηρίζεται στην κλασική θεωρία του
Χρειάζεται να διαθέτει βαθιά γνώση και
Max Weber (Lenk, 1990; Thibault et al.,
κατανόηση
του έργου του.
1998) περί οργάνωσης. Συγκεκριμένα
5. Αυτονομία και χρήση διακριτι
εφαρμόζει τις παρακάτω αρχές (Jiao,
κής ευχέρειας. Οι επαγγελματίες συνή
1998):
θως
έχουν μεγάλη αυτονομία στον τρό
1. Αποδοτικότητα. Είναι η σπου
πο
που
παρέχουν τις υπηρεσίες τους, εδαιότερη αρχή τής επαγγελματικής
ξαιτίας
του
εύρους των γενικών θεωρη
προσέγγισης. Θέτει ως προτεραιότητα
τικών αρχών που καθορίζουν το έργο
της διοίκησης την αποτελεσματική α
τους. Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι ε
ντιμετώπιση του εγκλήματος.
παγγελματίες δεν προκαθορίζονται ούτε
2. Οργανωτικός Έλεγχος. Βασίζεται
περιορίζονται από κανονισμούς αλλά α
στην αυστηρή ιεραρχική δομή, σε γρα
πό την κριτική ικανότητα και τις δεξιόφειοκρατικούς κανόνες και διαδικασίες,
τητές τους, σύμφωνα πάντα με τις ισχύσε διαχωρισμό του έργου, στην συμ
ουσες γενικές αρχές του επαγγέλματος
μόρφωση προς τους κανόνες, την πει
τους. Κανόνες βέβαια υπάρχουν αλλά
θαρχία στρατιωτικού τύπου και στην α
δεν καθορίζουν σε στενά όρια τη συ
ποτελεσματική χρησιμοποίηση του α
μπεριφορά που αναμένεται από τους ε
στυνομικού προσωπικού.
παγγελματίες και αφήνουν μεγάλα περι
3. Επιστημονική Διοίκηση. Δίνει έμ
θώρια για πρωτοβουλία, πρωτοτυπία
φαση στις εφαρμοσμένες επιστήμες και
και εναλλακτικές δράσεις ανάλογα με
στη χρήση της τεχνολογίας.
τον επιδιωκόμενο σκοπό.
Σύμφωνα με τους μελετητές για να χα
6. Αυτορρύθμιση. Οι επαγγελματίες
ρακτηριστούν κάποιοι ως επαγγελματίες
είναι αυτοί που χρησιμοποιούν την κρί
θα πρέπει να διαθέτουν κάποια χαρακτη
ση τους για την καλύτερη ποιότητα των
ριστικά (Kleinig, 1997; Dale, 1994b;
υπηρεσιών
τους. Καθώς είναι κάτοχοι
Crank, 1997; Crank et. al, 1993):
σπάνιας
γνώσης
και ειδίκευσης είναι σε
1.
Παροχή υπηρεσιών προς το κοι
θέση να καθορίσουν από μόνοι τους τον
νό. Οι επαγγελματίες έχουν υψηλή ειδί
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τρόπο που θα παρέχουν τις υπηρεσίες
τους, αφού δεν υπάρχουν μοναδικοί και
προκαθορισμένοι κανόνες για να γίνουν
πράξη.
Μελετώντας κανείς τους παραπάνω
παράγοντες που χαρακτηρίζουν το ε
παγγελματικό έργο, είναι δύσκολο να
χαρακτηρίσει την αστυνομία ως μια ε
παγγελματική υπηρεσία. Με το διαχω
ρισμό του αστυνομικού έργου σε διάφο
ρους τομείς, με την αύξηση των γνώσε
ων και την εξειδίκευση η αστυνομία εμ
φανίζεται να έχει τα χαρακτηριστικά
μιας
επαγγελματικής
οργάνωσης
(Kleinig, 1997; Dale, 1994b).
Ενώ στην πράξη περίμενε κανείς να
φανούν τα θετικά στοιχεία της επαγγελματικοποίησης της αστυνομίας με την
εξειδίκευση, την ηθική στάση, τη γνώ
ση και την προσωπική υπευθυνότητα,
από τις κοινωνικές εκδηλώσεις του ε
παγγελματισμού, εμφανίστηκε μια δια
φορετική εικόνα που χαρακτηριζόταν α
πό ελιτισμό, πατερναλισμό, εκμετάλ
λευση, αποξένωση και διακρίσεις. Όταν
οι επαγγελματίες αποτελούν μια κοινω
νική ελίτ με αρκετή δύναμη που ασκεί
ται πάνω στις ανθρώπινες ζωές και όταν
αυτή η δύναμη πολλές φορές ασκείται
καταχρηστικά, τότε δίνεται έρεισμα για
αντιδράσεις ενάντια στους επαγγελμα
τίες και την επαγγελματοποίηση.
Οι επαγγελματίες αστυνομικοί πι
στεύουν ότι επειδή κατέχουν ειδίκευση
και ανάλογη γνώση έχουν το δικαίωμα
να αποφασίζουν ποιο είναι το καλό των
ανθρώπων που υπηρετούν (επαγγελμα
τικός πατερναλισμός). Όσο περισσότε
ρο εξειδικεύεται ο επαγγελματίας και α
ποκτά ειδική γνώση ενός αντικειμένου
τόσο απομονώνεται από τους άλλους.
Οι επαγγελματίες αστυνομικοί εστιά
ζουν προς το μέρος και όχι προς το όλο
και έτσι αφαιρούν την προσοχή τους α
πό ένα πλούσιο πλαίσιο μέσα στο οποί
ο βρίσκονται και επικεντρώνονται στις
λεπτομέρειες ενός μέρους του όλου συ
στήματος. Οι αστυνομικοί επικεντρώ
νονται στο μέρος της ζωής των ανθρώ
πων που είναι κρίσιμο για την περίπτω
ση την οποία εξετάζουν και έτσι απο
τυγχάνουν να έχουν μια ολιστική προ
σέγγιση στα ανθρώπινα γεγονότα (απο
ξένωση).
Η επίσημη δράση και η δύναμη που
απόκτησαν πολλά επαγγέλματα τα έ
χουν κάνει ικανά και τα ενθαρρύνουν
να ενεργούν μ’ένα τρόπο σύμφωνα με
τα δικά τους ενδιαφέροντα και τη δική
τους διακριτική ευχέρεια και σε μερικές

περιπτώσεις αγνοούν την κοινωνική
τους αποστολή. Η ενέργεια που θα έπρε
πε να ξοδεύεται για το κοινό καλό αφιε
ρώνεται για την αυτοεξυπηρέτηση του ί
διου του επαγγέλματος. Η επαγγελματικοποίηση έγινε μια κοινωνική διαδικα
σία με την οποία μερικοί υπηρεσιακοί
παράγοντες οργανώνουν τους εαυτούς
τους να είναι οι κυριότεροι και οι ανα
γνωρισμένοι παροχείς των υπηρεσιών,
καθιερώνοντας τον τίτλο τους μέσω της
αναγνώρισης, της συνεχούς εκπαίδευ
σης και της έκδοσης ενός κώδικα ηθι
κής. Στο βαθμό που οι παροχείς υπηρε
σιών επιτυγχάνουν να αποκτήσουν ανα
γνώριση για τις προσπάθειές τους, στον
νόμο και ευρύτερα στην κοινωνία, τότε
αποκτούν το status του επαγγέλματος.
Η τωρινή δομή των αστυνομικών υ
πηρεσιών δημιουργεί σοβαρά προβλή
ματα στην εφαρμογή του επαγγελματι
σμού. Ο ιεραρχικός τους χαρακτήρας με
την στενή πίεση για τυπική αποτελεσματικότητα, εξυπηρετεί μια νοοτροπία
υπακοής σε κανόνες αντί της σοφής κρί
σης. Κάτι τέτοιο δίνει περισσότερη αξί
α στις εσωτερικές επιπτώσεις των απο
φάσεων παρά στην καταλληλότητά
τους. Είναι γνωστό ότι οι αστυνομικοί
περιπολίας νοιάζονται να είναι τυπικά
εντάξει με τους κανονισμούς και τους
προϊσταμένους τους, παρά εάν οι ενέργειές τους είναι οι καταλληλότερες και
οι αποτελεσματικότερες για την κάθε
περίπτωση. Όσο υπάρχει μια τέτοια κα
τάσταση δεν μπορεί να εφαρμοστεί και
να παγιωθεί ο αστυνομικός επαγγελμα
τισμός.
Με βάση όσα ειπώθηκαν παραπάνω
χαρακτηριστικά στοιχεία του επαγγελ
ματικού μοντέλου, όπως αυτό εμφανί
ζεται στην πράξη είναι:
1. Η αστυνομία έχει μόνο μία απο
στολή: Την εφαρμογή του νόμου. Η
επαγγελματική αστυνομία επιθυμεί το
διαχωρισμό της πολιτικής από τις α
στυνομικές υποθέσεις. Οι αστυνομικοί
είναι αφοσιωμένοι σ’αυτή την αποστο
λή. Η στρατιωτική δομή που έχουν οι
βαθμοί των αστυνομικών παρέχουν μια
φόρμα και μία ιδεολογία που εξυπηρε
τεί τον σκοπό της εφαρμογής του νό
μου και του ελέγχου του εγκλήματος
(Crank, 1997). Ο επαγγελματισμός δεν
ενδιαφέρεται για την ευρύτερη κοινω
νική διάσταση του αστυνομικού έργου
και τις αποστολές που αναλαμβάνουν
οι αστυνομικοί πέρα από την εφαρμο
γή νόμων.
2. Γραφειοκρατική-ημιστρατιωτι-

κή δομή. Το επαγγελματικό μοντέλο
είναι αυστηρά προσκολλημένο στην
ευλαβική τήρηση των κανονισμών με
μια άκαμπτη πειθαρχία εξωτερικά και
ιεραρχικά επιβαλλόμενη. Για να κάνει
καλά τη δουλειά του ο σημερινός αστυ
νομικός (ανάληψη πρωτοβουλιών, λύ
ση προβλημάτων πολιτών, πρόληψη-δίωξη εγκλήματος) δε χρειάζεται διοικη
τή που δίνει διαταγές τηρώντας με ευλάβεια ένα αυστηρό και αυταρχικό κα
νονισμό στρατιωτικής φύσεως, αλλά
χρειάζεται ένα διοικητή που να υποκι
νεί, να διευκολύνει, να καθοδηγεί και
να πείθει τους αστυνομικούς για την ε
πίτευξη κοινών υπηρεσιακών στόχων.
Οι επιστημονικές μελέτες αλλά και η
πείρα έχουν δείξει ότι ο αστυνομικός
που αντιμετωπίζεται με στρατιωτικού
τύπου διαταγές και τη συνεχή απειλή
ποινής δεν αναπτύσσει τις επαγγελμα
τικές ικανότητες και την οξυδέρκεια
για να δράσει όπως απαιτεί η σημερινή
αστυνομική πραγματικότητα και όπως
επιθυμούν οι πολίτες και η κοινωνία
(Καμπανάκης, 1999α).
3. Προκαθορισμένες δραστηριότη
τες με περιορισμένη διακριτική ευχέ
ρεια. Η δομή των αστυνομικών υπηρε
σιών δημιουργεί προβλήματα στην ε
φαρμογή του επαγγελματισμού. Ο ιε
ραρχικός χαρακτήρας που διακρίνεται
από στενή επιτήρηση για μια τυπική αποτελεσματικότητα διευκολύνει τη νο
οτροπία κατά την οποία η δουλειά α
σκείται μόνο με βάση τους κανόνες και
τις εσωτερικές επιπτώσεις των αποφά
σεων αντί να λαμβάνεται υπόψη η ορθή
κρίση και η καταλληλότητα/αποτελεσματικότητά των αποφάσεών τους. Δε
νοείται επαγγελματισμός όταν οι αστυ
νομικοί (ιδιαίτερα οι αστυνομικοί περι
πολίας) έχουν περιορισμένες πρωτο
βουλίες και χαμηλό status. Είναι γνω
στό ότι οι αστυνομικοί της περιπολίας
διακατέχονται από αντιλήψεις του τύ
που “να καλύπτεις πάντοτε τα νότα
σου " και "μην εμπιστεύεσαι τους προϊ
σταμένους" καθώς όταν ενεργούν με τη
δική τους κρίση που φέρνει μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις, τότε τους ζητούνται εξη
γήσεις από τους προϊσταμένους τους
(Kleinig, 1997).
4. Ποσοτικές μετρήσεις. Υπάρχει η
πεποίθηση ότι το έργο και η απόδοση
της αστυνομίας μπορούν να μετρηθούν
ποσοτικά. Η αξιολόγησή της στηρίζε
ται στους αριθμούς των εξιχνιασθέντων εγκλημάτων, παραβάσεων και

συλλήψεων. Οι ενέργειες της αστυνο
μίας που σχετίζονται μ’ένα ευρύτερο
κοινωνικό έργο, στο οποίο περιλαμβά
νεται η πρόληψη, αγνοούνται και δεν
καταγράφονται.
5. Συγκεντρωτική διοίκηση. Η α
στυνομία προσπαθεί να αποφεύγει τα
λάθη, με τα οποία μπορεί να κατηγορηθεί. Προσπαθεί να πετύχει κάτι τέτοιο
μέσα από μια ιεραρχία που εκδίδει δια
ταγές, με την εξασφάλιση της συμμόρ
φωσης και με μια τιμωρητική διοίκηση
βασισμένη σε λεπτομερείς κανόνες που
προβλέπουν σχεδόν το κάθε τι που θα
μπορούσε να κάνει ο αστυνομικός
(Bayley, 1994). Υπάρχει η αντίληψη ότι
η δουλειά των προϊσταμένων σχετίζεται
άμεσα με την ιεραρχική επιβολή τους.
Οι αποφάσεις παραδοσιακά προέρχο
νται από πάνω και επιβάλλονται προς
τα κάτω. Σπάνια η λήψη αποφάσεων γί
νεται με συμμετοχικές και συλλογικές
διαδικασίες. Περιθώρια για αυτονομία,
αυτορρύθμιση χρήση διακριτικής ευχέ
ρειας δεν υπάρχουν στη δράση των α
στυνομικών. Οι ανώτεροι βαθμοί διστά
ζουν να δώσουν υπευθυνότητες στους
υφιστάμενους και οι υφιστάμενοι είναι
απρόθυμοι να τους δεχτούν.
6. Εξειδίκευση και διαχωρισμός ερ
γασίας. Ολες οι δουλειές της αστυνομί
ας είναι κατανομημένες με βάση τους
βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι κάθε θέση
καταλαμβάνεται από ένα περιορισμένο
αριθμό προσώπων με συγκεκριμένο
βαθμό, ανεξάρτητα εάν υπάρχουν άλλοι
περισσότερο ικανοί σε άλλους βαθμούς.
Συνήθως η δομή των βαθμών λειτουρ
γεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταλαμ
βάνονται θέσεις εργασίας ανεξάρτητα
από τις ικανότητες και τις γνώσεις του
προσωπικού. Αυτό επιβεβαιώνεται από
το γεγονός ότι συνήθως η αστυνομία
προάγει σε μεγαλύτερους βαθμούς α
στυνομικούς και μετά τους εκπαιδεύει
για τα νέα καθήκοντα αντί να τους εκ
παιδεύει πρώτα και μετά να τους προά
γει εξαιτίας των ικανοτήτων που κατέ
χουν, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη
νέα θέση (Bayley, 1994).
7. Αστυνομική υποκουλτούρα. Σχη
ματίζεται από τις προσωπικές απόψεις
των αστυνομικών που προέρχονται από
απογοητεύσεις στη δουλειά και από το
στρες. Τα χαρακτηριστικά του επαγγελ
ματικού μοντέλου (ανελαστικοί κανονι
σμοί, έλλειψη πρωτοβουλιών, χαμηλό
status) ευνοούν την ανάπτυξη της αστυ
νομικής υποκουλτούρας. Χαρακτηρίζε
ται από μυστικότητα, απομόνωση, ιδιό-
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τυπη αλληλεγγύη, κώδικα σιωπής, κυνι
σμό, αμυντική τάση, κλπ. και έχει πολ
λές αρνητικές επιπτώσεις στο αστυνομι
κό έργο (Fry & Berkes, 1983).

Διοίκηοη-Ποοσωπικό
Π λ ε ο ν έ κ τ η μ α τα

1. Επένδυση στο προσωπικό με υ
ψηλή κατάρτιση και εξειδίκευση για
παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
στους πολίτες, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και εξασφάλιση επαγγελ
ματικής αξιοπιστίας και ακεραιότητας.
Δίνεται μεγάλη βαρύτητα στις διαδικα
σίες επιλογής προσωπικού (Kleinig,
1997; Pagon, 1998; Crank, 1997; Jiao,
1998).
2. Προσπάθεια αποφυγής του επηρεασμού της αστυνομίας από την πο
λιτική (Thibault et al., 1998). Η αστυ
νομία θα πρέπει απρόσκοπτη να εφαρ
μόζει το νόμο υπακούοντας στους δι
κούς της κανόνες.
3. Ορθολογισμός και προβλεψιμότητα. Οι σταθεροί κανόνες, ο συνεχής έλεγ
χος, οι συγκεκριμένες δραστηριότητες
του προσωπικού, ο καταμερισμός αρμο
διοτήτων και ευθυνών, η ιεραρχική οργά
νωση, εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό
μια σταθερότητα στην παροχή των αστυ
νομικών υπηρεσιών μέσω συγκεκριμέ
νων και από πριν αποσαφηνισμένων δια
δικασιών (Thibault et al., 1998).
Μ ε ιο ν ε κ τ ή μ α τα

1. Προσβάλλει την αίσθηση προσω
πικής αυτονομίας και αυτοελέγχου
του αστυνομικού. Η αυτονομία και ο
αυτοέλεγχος κρίνονται απαραίτητα
στην άσκηση του αστυνομικού έργου
(Fry & Berkes, 1983). Η αστυνομία έχει
αναπτύξει τόμους από κανονισμούς και
διαταγές που ρυθμίζουν την κάθε δρα
στηριότητα του αστυνομικού. Η διοίκη
ση επιβλέπει την τήρηση αυτών των κα
νονισμών, αντί να θέτει στους αστυνο
μικούς γενικές κατευθυντήριες γραμ
μές, όπως την πρόληψη ενός εγκλήμα
τος ή την ικανοποίηση συγκεκριμένων
αναγκών ασφαλείας των πολιτών (Bayley, 1994).
2. Επιβραβεύονται οι αστυνομικοί
που ενεργούν περιορισμένα. Με τη
χρήση ενός ορθολογιστικού συστήμα
τος ελέγχου βασισμένου στη μέτρηση
της συμπεριφοράς και στα ποσοτικά δε

δομένα. Όταν τέτοιες μετρήσεις δεν εί
ναι δυνατές, είναι πιθανόν να ανταμειφθεί μία περιορισμένου εύρους και μη
ενδεδειγμένη συμπεριφορά αστυνομι
κών που αναπόφευκτα οδηγεί την υπη
ρεσία σε ανικανότητα (Fry & Berkes,
1983). Οι αστυνομικοί δεν αναλαμβά
νουν πρωτοβουλίες αλλά ενδιαφέρονται
να κάνουν μόνο αυτά που επιθυμούν οι
προϊστάμενοί τους. Ακολουθούν πιστά
τους κανονισμούς και όταν δε γνωρί
ζουν κάτι ζητούν διαταγές για να είναι
τυπικά “καλυμμένοι”. Έτσι η διοίκηση
της αστυνομίας μεταχειρίζεται τους α
στυνομικούς σαν μικρά παιδιά, τους
διατάζει χωρίς πολλές εξηγήσεις, απαι
τεί από αυτούς να ζητούν έγκριση και
για την πιο ασήμαντη ενέργεια και τους
τιμωρεί παραδειγματικά για τις παρα
βάσεις των κανονισμών (Bayley, 1994).
Οι αστυνομικοί μέσα στο επαγγελματι
κό, γραφειοκρατικό, ημιστρατιωτικό
μοντέλο συχνά ανταμείβονται (και έτσι
εξαναγκάζονται) για να επιτυγχάνουν
τις επιθυμητές στατιστικές. Εάν ένας α
στυνομικός κρίνεται μόνο από τον αριθ
μό των παραβάσεων που θα διαπιστώ
σει ή των συλλήψεων που θα πετύχει,
είναι φανερό τι πρέπει να κάνει εάν επι
θυμεί να βελτιώσει την αξιολόγησή του
(Pagon, 1998).
3. Η διοίκηση έχει εξουσιαστικό χα
ρακτήρα που ενθαρρύνεται από την ημιστρατιωτική οργανωτική δομή (Bruns
& Shuman, 1988). Οι αστυνομικοί σ’ένα γραφειοκρατικό επαγγελματικό μο
ντέλο πιέζονται από τους προϊσταμέ
νους για παραγωγή των επιθυμητών
στατιστικών. Συχνά ανταμείβονται και
εξαναγκάζονται σε επίδειξη υπακοής
και συμφωνίας. Από τη στιγμή όμως
που τα στάνταρ και οι επιβραβεύσεις
για καλή συμπεριφορά συνδέονται σχε
δόν πάντα με θέματα εσωτερικής πει
θαρχίας, οι κρίσεις και οι αξιολογήσεις
των αστυνομικών δεν λαμβάνουν υπό
ψη τη δουλειά τους έξω στην κοινότητα
(Bittner, 1970).
4. Το σύστημα διοίκησης είναι πα
ράδοξο. Οι αστυνομικοί χειρίζονται υ
ποθέσεις πολιτών κατά τις οποίες πρέ
πει μέσα σε λίγα λεπτά να λάβουν άμε
σες και δύσκολες αποφάσεις για περί
πλοκες υποθέσεις. Ενώ στην καθημερι
νή πρακτική η αστυνομία επιτρέπει σε
τέτοιες περιπτώσεις τη διακριτική ευχέ
ρεια, την ίδια στιγμή διατηρεί μια αυ
στηρή ιεραρχική δομή που αναγκαστικά
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περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια.
(Bayley, 1994). Αποτέλεσμα είναι να υ
πάρχουν τυπικές και άτυπες διαδικασίες
στις ενέργειες των αστυνομικών. Οι ά
τυπες εκδηλώνονται με τη χρήση της
διακριτικής ευχέρειας που περιλαμβά
νει ανάληψη πρωτοβουλιών, κρίσης, ε
πίλυση προβλημάτων, διακανονισμούς,
συμβιβασμούς, κ.α. Όταν δεν δημιουργούνται προβλήματα η αστυνομία δεν
ενδιαφέρεται για τις άτυπες διαδικασί
ες. Όταν όμως προξενηθεί κάποιο πρό
βλημα η αστυνομία αποδίδει ευθύνες
στους αστυνομικούς για την παρέκκλι
ση από τους τυπικούς κανόνες, άσχετα
εάν το αποτέλεσμα των αστυνομικών ε
νεργειών ήταν θετικό ή αρνητικό για
τους γενικούς σκοπούς της αστυνομίας.

Αξιολόγηση Αηοτελεσιιατικότητο
Το επαγγελματικό μοντέλο ενώ
προσδοκούσε να απαλείψει τις δυσλει
τουργίες του στρατιωτικού μοντέλου
οργάνωσης, δεν κατάφερε να πετύχει
τους στόχους του. Από τη μια τα χαρα
κτηριστικά του επέβαλλαν τη διατήρη
ση πολλών στοιχείων του στρατιωτι
κού τύπου οργάνωσης και από την άλ
λη τα νέα στοιχεία του δεν ήταν αυτά
που ταίριαζαν καλύτερα στο αστυνομι
κό επάγγελμα.
Το επαγγελματικό μοντέλο στηρίχτη
κε στην συγκεντρωτική K a t εξουσιαστι
κή διοίκηση, η οποία είχε πολλά κοινά
με αυτή του στρατιωτικού μοντέλου. Οι
λεπτομερείς κανονισμοί, η επιτήρηση, ο
στενός έλεγχος περιόριζαν τον ρόλο των
αστυνομικών σε διαδικαστικό και εμπό
διζαν την αστυνομία να αναδείξει τον
ευρύτερο κοινωνικό ρόλο της.
Τα νέα στοιχεία του επαγγελματισμού
που έφεραν η εξειδίκευση, η καλή τε
χνική εκπαίδευση του προσωπικού και
ο καθορισμός αρμοδιοτήτων, έκαναν
την αστυνομία ένα κλειστό οργανισμό
που ενδιαφέρεται περισσότερο για τη
δική του εσωτερική οργάνωση και λει
τουργία, ενώ αφιερώνει ελάχιστη ενέρ
γεια στην εξωτερική αποστολή που α
φορά την παροχή υπηρεσιών.
□
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Ναρκωτικά
και Οργανωμένο Έγκλημα
Η έκταση του ποοΒλήαατοο
και οι ουνέπειεο.
Στις μέρες μας, οι μορφές του οργα
νωμένου εγκλήματος είναι ποικίλες
καλύπτοντας ένα συνεχώς αυξανόμενο
φάσμα εγκληματικών δραστηριοτή
των. Το εμπόριο ναρκωτικών, ανθρώ
πων, κλεμμένων οχημάτων, όπλων, τα
δίκτυα παράνομης μετανάστευσης και
το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, απο
τελούν τις κυριότερες εκφάνσεις του
οργανωμένου εγκλήματος. Παρά ταύτα, το εμπόριο ναρκωτικών εξακολου
θεί να αποτελεί αντικείμενο προτίμη
σης των οργανωμένων εγκληματικών
δραστηριοτήτων. Τούτο αποδεικνύεται από την έκταση του προβλήματος
σήμερα στην παγκόσμια κοινωνία.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 1998 οι
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κα
τάσχεσαν περίπου συνολικά 6 τόνους
ηρωίνης, 34 τόνους κοκαΐνης, 800 τό
νους χασίς, 4 τόνους αμφεταμίνες, 4 εκατομ. χάπια έκσταση και πάνω από
120.000 δόσεις LSD3. Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου
για τον έλεγχο των ναρκωτικών, το
72% της παγκόσμιας παραγωγής όπιου
προέρχεται από το Αφγανιστάν, όπου
το 1999 η συνολική παραγωγή σε αυ
τή τη χώρα ανήλθε σε επίπεδα ρεκόρ,
ήτοι, 4.600 τόνους4. Σε ό,τι αφορά τις
Η.Π.Α., το 1998 οι Αμερικανικές Αρ
χές κατάσχεσαν συνολικά 145 τόνους
κοκαΐνη που προέρχονταν από τη Νό
τια Αμερική5, ενώ εκτιμάται ότι οι
καλλιέργειες κόκα στις χώρες Περού,
Βολιβία και Κολομβία, αποδίδουν ετησίως 700 τόνους κοκαΐνη.
Τα στατιστικά αυτά στοιχεία δεν
δείχνουν μόνο την έκταση του προ
βλήματος, αλλά συνάμα και τα τερά
στια περιθώρια που υπάρχουν για τη
δραστηριοποίηση των οργανωμένων ε
γκληματικών δικτύων διεθνώς. Τα κέρ
δη που αποφέρει η διεθνής διακίνηση

του Αστυνόμου Α'
Ευάγγελου ΣΤΕΡΓΙ0ΥΛΗ*
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Νοοκωτικά:
η ελκυστικότερη και
επικερδέστερη δραστηριότητα του

οονονωϋένοϋ ενκλιίυοτοε.

ναρκωτικών για τα οργανωμένα εγκλη
ματικά συνδικάτα, κυμαίνονται ετησίως μεταξύ 300-500 δισ. δολάρια6. Εί
ναι, λοιπόν, λογικό το οργανωμένο έ
γκλημα ν ’ αναπτύσσεται ταχέως σε ο
λόκληρο τον κόσμο, αφού τα έσοδα α
πό το σύνολο των παράνομων δραστη
ριοτήτων συχνά υπερβαίνουν τους
προϋπολογισμούς μικρών κρατών.
Ας δούμε όμως και τις συνέπειες
που απορρέουν από τη διεθνή διακίνη
ση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με
την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Παρακολούθησης για τα ναρκωτικά
και την τοξικομανία (Ε.Κ.Π.Ν.Τ.)7, τα
40 εκατ. από τα 375 του συνόλου της
Ε.Ε. έχουν δοκιμάσει χασίς, μια συνή
θεια που δυστυχώς ολοένα και περισ
σότερο θεωρείται φυσιολογική σε αρ
κετές χώρες της Ε.Ε. Κάθε χρόνο κα

ταγράφονται 6.000 - 7.000 αιφνίδιοι
θάνατοι από υπερβολική δόση ναρκω
τικών ουσιών, στο σύνολο του πληθυ
σμού των κρατών - μελών της Ε.Ε., ε
νώ η μόλυνση από τον ιό του AIDS και
η ηπατίτιδα εκτιμάται ότι ανέρχονται
σε ποσοστά από 14% (Ολλανδία) έως
και πάνω από 80% (Ελλάδα και Λου
ξεμβούργο)8. Ιδιαίτερα ανησυχητικό
είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα πάντα
με τα στοιχεία της ίδιας έκθεσης, πο
σοστό από 5% (Πορτογαλία) μέχρι και
40% (Ιρλανδία, Βρετανία) του μαθητι
κού πληθυσμού (ηλικίας 1 5- 16 ετών)
των κρατών - μελών της Ε.Ε., έκαναν
χρήση χασίς μια φορά τουλάχιστον.
Τέλος, 300.000 περίπου άτομα στην
Ε.Ε. υποβάλλονται σε θεραπεία με χο
ρήγηση μεθαδόνης.
Τα πράγματα, βέβαια, δεν είναι κα
λύτερα στην άλλη πλευρά του Ατλα
ντικού. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κατά
την παρουσίαση των αποτελεσμάτων
της εθνικής στρατηγικής για τον έλεγ
χο των ναρκωτικών, αναφέρει ότι
14.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρό
νο από τη χρήση ναρκωτικών, ενώ για
τα επόμενα δέκα χρόνια υπολογίζεται
ότι θα χάσουν τη ζωή τους 100.000 Α
μερικανοί9. Σήμερα, στις ΗΠΑ, οι χρό
νιοι χρήστες ηρωίνης ανέρχονται σε
810.000 και οι χρόνιοι χρήστες κοκαΐ
νης αριθμούν 3,6 εκατ. Συνολικά, το
κόστος για την Αμερικανική κοινωνία
από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, αγ
γίζει το ποσό των 110 δισ. δολαρίων ετησίως. Το ανησυχητικό γεγονός και ε
δώ εστιάζεται στην αυξημένη χρήση
διαφόρων ναρκωτικών ουσιών από νέ
ους, ηλικίας 1 2 - 1 7 ετών, όπου από
5,3% που ήταν το 1992 ανήλθε σε
11,4% το 1997.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τη χρήση ναρ
κωτικών ουσιών από νέους, ηλικίας
15-24 ετών, ιδιαίτερα αποκαλυπτικά
είναι τα συμπεράσματα της έκθεσης
της Επιτροπής για τα ναρκωτικά των
Ηνωμένων Εθνών10. Το ποσοστό νέων,
που παραδέχθηκαν ότι έκαναν χρήση

Το έγκλημα, με τη γενική του ό
ρου έννοια, χαρακτηρίζεται από
χασίς, ανέρχεται μέχρι και 37% σε κά
ποιες χώρες (Βρετανία, Ιρλανδία). Άλ
λες χώρες με υψηλά ποσοστά είναι:
Αυστραλία (36,4%), ΗΠΑ (359%),
Καναδάς (33,6%), Δανία (28%), Ι
σπανία (26%), Ελβετία (25%), Γερμανία (21,2%) και Ολλανδία (20,9%).
Σχετικά με τη χρήση συνθετικών ναρ
κωτικών (ecstasy κλπ.), την πρωτοπο
ρία έχουν οι χώρες: Ιρλανδία (9%),
Βρετανία (8,3%) και Ολλανδία, Γερ
μανία, Ιταλία με ποσοστό πάνω από
5%. Σε ό,τι αφορά τη χρήση κοκαΐνης,
οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν το μεγαλύτε
ρο ποσοστό (πάνω από 6%) και ακο
λουθούν άλλες χώρες όπως Κένυα,
Καναδάς, Αυστραλία, Ισπανία, Γερμανία, Βρετανία και Ολλανδία με ποσο
στά από 3 - 4,5%.

την επιστήμη της εγκληματολο
γίας ως ένα παγκόσμιο διαχρο
νικό φαινόμενο. Οι διάφορες
θεω ρ ίες που έχουν διατυπω θεί
μέχρι σήμερα, βασίζονται σε έ 
να ποικίλο αριθμό μεθοδολο
γιών και προσεγγίσεων καλύ
πτοντας έτσι όλες τις πτυχές
του εγκληματικού φαινομένου1.
Τα τελευτα ία όμως χρόνια, ο ό
ρος “έγκλημα” , τείνει να αντικατασταθεί με τον όρο “οργα
νωμένο έγκλημα” τόσο σε ε θ ν ι
κό όσο και σε διεθνή επίπεδο. Η

Συιιπεοόσιιατα και διοπιστώσεκ

ταχύτητα εξάπλωσής του κα
θώ ς και οι συνέπειές του σε ό

Οι μεγάλες πολιτικές και γεωγραφι
κές μεταβολές, η ανάπτυξη της τεχνο
λογίας και ιδιαίτερα των τηλεπικοινω
νιακών μέσων, η κατάργηση των συ
νόρων για την προώθηση κυρίως ε
μπορικών και επιχειρησιακών στόχων,
είχε ως αναπόφευκτη συνέπεια της έ
λευση της αποκαλούμενης παγκοσμιο
ποίησης. Η παγκοσμιοποίηση αυτή ε
πέφερε με τους ίδιους ρυθμούς και την
ίδια ένταση και τη διεθνοποίηση του ε
γκλήματος. Και εδώ πλέον αρχίζουν οι
προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας
να ερμηνεύσουν και κυρίως να προσ
διορίσουν την έννοια του διεθνούς ορ
γανωμένου εγκλήματος, έτσι ώστε να
καταστεί δυνατή η αποτελεσματική
συνεργασία και αντιμετώπισή του από
τις αρμόδιες αρχές.
Το πρόβλημα όμως του οργανωμέ
νου εγκλήματος όχι μόνο παραμένει,
αλλά επιδεινώνεται συνεχώς και πε
ρισσότερο. Γεννιούνται, λοιπόν, εύλο
γα ερωτήματα που αφορούν στο κοι
νωνικό και πολιτικό σύστημα των αποκαλούμενων σύγχρονων δυτικών κοι
νωνιών και ειδικότερα τη θέση, το ρό
λο και φυσικά τις δυνατότητες του κά
θε ατόμου να συμμετέχει ενεργά στις
διεργασίες καταπολέμησης του οργα
νωμένου εγκλήματος. Γιατί, για παρά-

λους τους τομείς της κοινω νι
κής, πολιτικής και οικονομικής
ζωής κά θε χώρας, όπως αυτές
καταγράφονται στις εκτιμήσ εις
των διαφόρων αστυνομικών υ
πηρεσιών2, μάλλον έχουν λάβει
α ν εξέλ εγ κ τες διαστάσεις. Και,
βέβαια, το κύριο χαρακτηριστι
κό της οργανωμένης εγκλημα
τικότητας συνίσταται στο γεγο
νός, ότι δεν μπορεί να περιορισ θεί από εθνικά σύνορα. Πρό
κειται, με άλλα λόγια, για την αποκαλούμενη διεθνοποίηση του
εγκλήματος, τις συνέπειες της
οποίας θα προσεγγίσουμε μέσα
από την περίπτωση του εμπορί
ου ναρκω τικώ ν που αποτελεί
μία από τις σημαντικότερες ε κ 
φάνσεις του διεθνούς οργανω
μένου εγκλήματος.

δείγμα, το οργανωμένο έγκλημα ανα
πτύσσεται με τόσο γρήγορους ρυθ
μούς στις ανεπτυγμένες δυτικές κοινω
νίες όπου, υποτίθεται, ότι πρυτανεύ
ουν οι βασικές αρχές της δημοκρατίας,
η ασφάλεια, η δικαιοσύνη, η διαφά
νεια; Πώς είναι δυνατόν οι εκλεγμένες
από το λαό κυβερνήσεις που έχουν στη
διάθεσή τους όλα εκείνα τα απαραίτη
τα μέσα για την καταπολέμηση του ε
γκλήματος, να μην μπορούν να προ
στατέψουν αποτελεσματικά τα μέλη
των κοινωνικών συνόλων; Συνάδουν
άραγε οι έννοιες της δημοκρατίας της
προόδου και της κοινωνικής ευημερί
ας με την παράλληλη ανάπτυξη του
οργανωμένου εγκλήματος; Τα στοιχεί
α που παραθέσαμε σχετικά με το πρό
βλημα των ναρκωτικών, δείχνουν ότι
πράγματι το πρόβλημα εμφανίζεται οξυμένο σε κοινωνίες δημοκρατικά και
οικονομικά ανεπτυγμένες, χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι οι άλλες χώρες δεν α
ντιμετωπίζουν προβλήματα με το ορ
γανωμένο έγκλημα.
Κρίνουμε σκόπιμο εδώ να παραθέ
σουμε ορισμένα από τα συμπεράσματα
της ετήσιας έκθεσης του Γεωπολιτικού
Παρατηρητηρίου για τα ναρκωτικά
(Georolitical Observatoris for Drugs)11.
Η Ισπανία χαρακτηρίζεται ως “a nar
cotics clearieghouse” για ολόκληρο τον
κόσμο και ως κέντρο για το ξέπλυμα
βρώμικου χρήματος από τα Κολομβιανά καρτέλ κοκαΐνης, που συνεργάζο
νται στενά με τα εγκληματικά συνδικά
τα της δυτικής περιοχής της Galicia.
Σύμφωνα πάντα με την ίδια έκθεση, το
οργανωμένο έγκλημα έχει διεισδύσει
στην καρδιά του δικαστικού μηχανι
σμού και απολαμβάνει την προστασία
του πολιτικού συστήματος της Galicia.
Τα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα της
Ισπανίας υπέκυψαν στον πειρασμό των
παράνομων χρηματοδοτήσεων και κυ
ρίως το κόμμα του πρωθυπουργού Jose
Maria Aznar, υπογραμμίζεται στην έκ
θεση του Γεωπολιτικού Παρατηρητηρί
ου. Η Ιταλία επίσης κατηγορείται ως
χώρα που προσπαθεί να αποκρύψει την
πραγματικότητα, δίνοντας την εντύπω
ση στο εξωτερικό ότι οι έρευνες διεξά
γονται αποτελεσματικά κατά των οργα
νώσεων της μαφίας. Η ίδια έκθεση χα-
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ρακτηρίζει την Ιταλία ως χώρα που παί
ζει κεντρικό ρόλο στη διεθνή διακίνηση
ναρκωτικών, όπου μέλη της Αστυνομί
ας, της Δικαιοσύνης και του πολιτικού
κόσμου εμπλέκονται ενεργά. Τέλος, η
έκθεση αφήνει υπονοούμενα για τις Ευ
ρωπαϊκές Κυβερνήσεις ότι αδιαφορούν
παντελώς για το ρόλο της Τουρκίας ως
χώρα που προωθεί την ηρωίνη προερ
χόμενη από Ασιατικές χώρες, παρά το
γεγονός ότι υπάρχουν αποδεικτικά
στοιχεία ότι οι Τουρκικές πολιτικές και
μυστικές υπηρεσίες εμπλέκονται στα
δίκτυα διακίνησης.
Αναμφίβολα, τέτοιες διαπιστώσεις
προκαλούν δικαιολογημένες ανησυχί
ες και προβληματισμό για την παρού
σα κατάσταση του προβλήματος, αλλά
και τις μελλοντικές του προοπτικές. Υ
πάρχει άραγε λύση στο πρόβλημα του
οργανωμένου εγκλήματος ή μήπως
αυτό θα εξακολουθήσει να υφίσταται
και να αναπτύσσεται παράλληλα με
την οικονομική και τεχνολογική ανά
πτυξη των κρατών; Είναι σε θέση τα
σημερινά κοινωνικά, οικονομικά και
πολιτικά συστήματα να αντιμετωπί
σουν αποτελεσματικά τις πολλές και
σύνθετες εκφάνσεις του οργανωμένου
εγκλήματος; Και, τέλος, σε ποια θέση
βρίσκεται σήμερα ο απλός άνθρωπος
αναφορικά με την προστασία του και
την ασφάλειά του από τις συνέπειες
και επιδράσεις του οργανωμένου ε
γκλήματος, αλλά και τις δυνατότητές
του να προβάλλει τη δική του αντίστα
ση και να συμμετάσχει σε συλλογικές
ενέργειες αντιμετώπισης και καταπο
λέμησης της οργανωμένης εγκληματι
κότητας; Το μέλλον θα δείξει.
□
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Ολλανδός επιχειρηματίας ποζάρει
μπροστά σε μηχάνημα συγκομιδής
μαριχουάνας. Είναι ιδιοκτήτης μιας
αυτοκρατορίας χασισοκαλλιέργειας
που «ο κύκλος εργασιών της»
αγγίζει τα 20 εκατομμύρια δολάρια
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ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ - ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
(Η ψυχολογία της απάτης)

Γ π ϋ ο ΐα L

Παίκτες και αθλητές κάνουν χρήση για κέρδος και δόξα. Δύσκολο
σε διεθνή κλίμακα το έργο των Αστυνομικών - ελεγκτικών αρχών.
Τους τελ ευ τα ίο υ ς μήνες η "πρόταση για αποποινικοποίηση" της
χρήσης (όχι της εμπορίας) επ ιλεγμένω ν ναρκω τικώ ν ουσιών
από βου λευτές και άλλα σημαίνοντα πρόσωπο είδ ε το φώ ς της
επ ικαιρότητας και προκαλεσε π οικίλες αντιδράσεις φ έρνοντας
γιο μια ακόμη φορά στην επικαιρότητα το διαιω νιζόμενο πρό
βλημα της χρήσης ναρκω τικώ ν ουσιών, τω ν αμέτρητω ν θανά
των, τω ν χιλιάδω ν χρηστώ ν που βασανίζονται συμπαρασυροντας στην οικονομική καταστροφή και τις ο ικο γ έν ειές τους και
εμπ λέκοντας με τεράστιο κοινω νικό και οικονομικό κόστος όχι
μόνο το Υπουργείο Υγείας, την Δικαιοσύνη και
Α στυνομία

αλλά

ολά κερ η

την

την Ελληνική

ελλ η ν ικ ή

κο ινω νία .

Στη συνέχεια, το πρόσφατο επεισόδιο που εμπ λέκει μέλη της
ελληνικής "υψηλής κοινωνίας" επιστήμονες, κα λλιτέχ νες και
ναρκω τικά σε κόττερο και κοσμικό νησί έφ ερ ε

βάναυσα στο

προσκήνιο της πραγματικότητας τον αδυσώπητο κόσμο της
χρήσης και εμπορίας ναρκω τικώ ν

ουσιών αποδεικνύοντας ότι

σε αυτόν οι παλινω δίες δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των
κοινω νικά

και

οικονομικά

α σ θεν έσ τερ ω ν

τά ξε ω ν

αλλά

εμπ λέκονται εδώ ΟΛΑ τα κοινω νικο-οικονομικά στρώματα...
Τελικά το πρόβλημα της ναρκομανίας είναι και πολυεπίπεδο και
πολυσύνθετο και ΔΕΝ επιδέχεται μονοδιάστατη θεώρηση για την
αντιμετώπισή του! Όπως ακριβώς τεράστια είναι και η λίστα ου
σιών κατάχρησης που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ηρωίνη, κοκαΐ
νη, μαριχουάνα, έκσταση, διαλύτες και διάφορα ψυχοφάρμακα.
Πέρα, όμως, από την τραγικότητα του άγνωστου "φτωχού" ή
άνεργου νέου που π εθαίνει σε κάποιο εγκαταλειμένο γιαπί, ή των
οικονομικά και κοινωνικά "επιτυχημένων" χρηστών υπάρχει και
μιά άλλη όψη στο μεγάλο πρόβλημα τω ν ναρκω τικώ ν που περνά
σχεδόν απαρατήρητη από την ευρύτερη κοινή γνώμη αλλά α ξίζει
τον κόπο να την δούμε σήμερα.
του

Δρα Γιώργου ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
Κοινωνιολόγου - Ψυχολόγου
Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας
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ΤΑ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
Η τηλεοπτική κάμερα κάνει το γνω
στό μας ζούμ. Σε γκρόπλάν η αθλή
τρια, με εμφανή στο πρόσωπό της τα
σημάδια της υπεράνθρωπης προσπά
θειας, με ολάκερο το μυοσκελετικό της
σύστημα σε κατάσταση απόλυτης υ
περδιέγερσης ξεκινά την τρίτη και τε
λευταία της προσπάθεια για το ρεκόρ.
Μέσα στο κατάμεστο στάδιο δεκά
δες χιλιάδες μάτια παρακολουθούν ζω
ντανό το προσωπικό δράμα της αθλή
τριας που προσπαθεί να ξεπεράσει τα
καθιερωμένα όρια της προηγούμενης
ανθρώπινης επίδοσης συνοψιζόμενα
στο ρεκόρ. Δεκάδες εκατομμύρια φί
λαθλοι, καθηλωμένοι μπροστά στους
δέκτες της τηλεόρασης και του ραδιό
φωνου παρακολουθούν με σχεδόν,
κομμένη ανάσα...
Η προσπάθεια ξεκινά. Τα δέκατα
του δευτερολέπτου μοιάζουν με ώ
ρες... Ναι θα τα καταφέρει... Ναι, ναι.
Όχι. Την τελευταία στιγμή κάτι την...
πρόδωσε.,.Δεν πειράζει! Άξιζε η προ
σπάθεια, θα ακολουθήσουν περισσό
τερες και εντατικότερες προπονήσεις,
υπάρχουν και άλλες διεθνείς συναντή
σεις, το όνειρο μπορεί ακόμη να μετουσιωθεί σε πραγματικότητα. Σωστά.
Εφόσον μιλάμε για το αγνό εκείνο, το
αθάνατο, "αρχαίο πνεύμα" της αθλητι
κής άμιλλας... Αν όμως δούμε τα πράγ
ματα με την πρακτική λογική, αν συ
νειδητοποιήσουμε ότι η νίκη για τους
σημερινούς αθλητές και αθλήτριες δεν
εξαντλείται στο δάφνινο στεφάνι, ούτε
στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου
της πατρίδας τους, αλλά μεταφράζεται
πέρα απο την αναγνώριση και τη δόξα
σε χρήμα - πολύ χρήμα στις δυτικές
χώρες, και κάποτε σε προνόμια στις
πρώην ανατολικές, τότε ίσως γίνει πε
ρισσότερο ευνόητο το αντιαθλητικό
και, γιατί οχι, ανήθικο φαινόμενο της

χρήσης και της κατάχρησης αναβολι
κών - στεροειδών απο αμέτρητους α
θλητές και αθλήτριες του στίβου, παί
κτες και παίκτριες διαφόρων σπόρ σε ό
λα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη μας.
Οι ερευνητές που πρωτοανακάλυψαν τα αναβολικά - στεροειδή, τις
συνθετικές δηλαδή μορφές της ανδρι
κής ορμόνης τεστοστερόνης, τα προό
ριζαν για καθαρά θεραπευτικούς σκο
πούς όπως π.χ. στην επιτάχυνση θερα
πείας τραυμάτων οστών, των τενόντων
και μυών η για χρήση από άτομα που
έπασχαν απο συνεπακόλουθα σύνδρο
μα του υποσιτισμού, της αναιμίας και
της οστεοπόρωσης που, όπως γνωρί
ζουμε, παρουσιάζεται σε σημαντικό α
ριθμό γυναικών μετά την κλιμακτήριο.
Πολύ γρήγορα όμως, και παρά τις α
ντίθετες διαβεβαιώσεις υπεύθυνων ει
δικών επιστημόνων ότι τα αναβολικά στεροειδή δεν βοηθούν τις επιδόσεις
στους στίβους ή τα γήπεδα πολλοί α
θλητές και παίκτες ανακάλυψαν ότι οι
επιδόσεις τους μπορούσαν να βελτιω
θούν σημαντικά με την χρήση αναβο
λικών - στεροειδών ουσιών.
Και από τη στιγμή που η νίκη ή η ε
πίδοση αποφέρουν τιμές, δόξα και
πλούτη και συνυπάρχει έντονο το ψυ
χοκίνητρο στην προσωπικότητα του α
τόμου για κατάκτηση τίτλων ή για θε
αματικές αποδόσεις και τα αναβολικά
- στεροειδή πράγματι "βοηθούν", η
χρήση και η κατάχρησή τους, καθιε
ρώθηκαν σε σημείο ώστε μεταξύ των
ειδικών σήμερα να είναι αποδεκτό ότι
δεκάδες χιλιάδες αθλητών, αθλητριών,
παικτών σε κάθε χώρα της γης κάνουν
μερική ή συχνή χρήση (ακόμη και κα
τάχρηση) αναβολικών - στεροειδών
ουσιών.
Συχνά την επιθυμία των μεμονωμέ
νων ατόμων για καλύτερη επίδοση ή
για την κατάκτηση κάποιου τίτλου την
επικουρεί και η επιθυμία πολλών μάνατζερ τεχνικών και προπονητών που
έστω και αν δεν εγκρίνουν επίσημα τη
χρήση αναβολικών, τουλάχιστον επιδείχνουν συμπεριφορά στρουθοκαμή
λου εφόσον τα αποτελέσματα είναι
ευνοϊκά.
Για λόγους σαν και τον παραπάνω,
βέβαια, δημιουργήθηκε η ανάγκη σύ

ται τακτική χρήση αναβολικών - στεροειδών το άτομο παρουσιάζει σημα
ντικά αυξημένη αυτοπεποίθηση, έντο
νη σεξουαλική δραστηριότητα, μεγάλη
όρεξη, ψυχοδιανοητική οξυδέρκεια και
αντοχή στο σωματικό και ψυχικό πόνο.

ΤΟ ΣΤΕΡΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜ Ο

στασης εθνικών και διεθνών επιτρο
πών ελέγχου χρήσης αναβολικών στεροειδών απο μεμονωμένους αθλητές
και ομάδες που ανταγωνίζονται σε
στεγνούς και υγρούς στίβους και σε
γήπεδα.
Καθώς έγινε πλέον κοινή γνώση ότι
η χρήση αναβολικών - στερεοειδών
πραγματικά βελτιώνει αισθητά τις α
ποδόσεις αθλητών και παικτών, και
καθώς καθιερώθηκαν σε διεθνή κλίμα
κα εξειδικευμένα τεστ διάγνωσης της
χρήσης τους (αντι-ντόπινγκ-κοντρόλ)
έχουν προκόψει μια σειρά από αξιοση
μείωτα και σημαντικά φαινόμενα. Έ 
τσι γνωρίζουμε, πια ότι η μακρόχρονη
χρήση αναβολικών - στεροειδών επι
φέρει και μακρόχρονες βλάβες τόσο
στη φυσική κατάσταση του ατόμου
καθώς μετά τη θεαματική και σχετικά
εφήμερη βελτίωση της απόδοσης ακο
λουθεί σταδιακή και επίσης, τελικά,
θεαματική πτώση, όσο και στη ψυχοσυναισθηματική. Πιο συγκεκριμένα οι
οργανικές βλάβες στους άνδρες εντο
πίζονται και στην ατροφία των όρχεων, στη μείωση του αριθμού σπερμα
τοζωαρίων και στην παράλληλη αύξη
ση πιθανοτήτων καρδιοαγγειακών πα
θήσεων και τριχόπτωσης.
Εκεί, όμως, όπου παρατηρούνται οι
πλέον σημαντικές αλλαγές είναι στην
προσωπικότητα, τον ψυχισμό και τη
συμπεριφορά του ατόμου. Ενόσω γίνε

Για όσους έχουν ικανό ποιητικά ε
πίπεδα εμπειρίας με "ναρκομανείς" ή
παραπάνω περιγραφή οργανικής και
ψυχολογικής συμπτωματολογίας πε
ριγράφει τα δεδομένα της χρήσης α
ναβολικών - στεροειδών ουσιών. Ό 
ταν διακοπεί η χρήση τους, το άτομο
αρχίζει να παρουσιάζει συμπτώματα
κατάθλιψης, άμβλυνση του συναι
σθηματικού του φάσματος μέχρι βαθ
μού απάθειας, μείωση της αυτοπεποί
θησης και των σεξουαλικών του ορ
μών, μείωση της ψυχοδιανοητικής
του εγρήγορσης, απέχθεια για συστη
ματικά προγράμματα εξάσκησης και
προπόνησης και υποκειμενική διάχυ
τη "ταραχή" που απολήγει όχι μόνο
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σε ευερεθιστικότητα αλλά και σε συ
μπεριφορά επιθετικότητας. Με λίγα
λόγια, υπάρχει εμφανέστατα το πλή
ρες σύνδρομο στέρησης ή αποστέρησης των φαρμακευτικών ουσιών.
Σε τοπικές,εθνικές και διεθνείς α
θλητικές συναντήσεις η αυξημένη συ
χνότητα υποβολής αθλητών και παι
κτών σε "αντι-ντόπινγκ-κοντρόλ" και
ο φόβος εντοπισμού τους από άτομα
και ομάδες που έχουν κάνει χρήση α
ναβολικών- στεροειδών ουσιών έχει
οδηγήσει τεχνικούς και επιστήμονες
που αποτελούν την τεχνική υποδομή
συγκεκριμμένων συλλόγων ή εθνικών
ομάδων, δυστυχώς, στην καθιέρωση
της στρατηγικής μεθόδου "κυκλικής
χρήσης αναβολικών". Η μέθοδος αυτή
επιτρέπει σε αθλητές και παίκτες να
κάνουν χρήση αναβολικών καθώς εκ
πονούν προγράμματα εντατικής προπονητικής προετοιμασίας και, στη συ
νέχεια, καθώς ολοκληρώνουν την προ
πόνηση με αυξημένους ρυθμούς, στα
ματούν τη χρήση αναβολικών μερικά
εικοσιτετράωρα πριν την αγωνιστική
ημερίδα. Ετσι, άτομα και ομάδες μπο
ρούν να επιδιώξουν το στόχο τους χω
ρίς να διατρέχουν τον "κίνδυνο" απο
κλεισμού και τιμωρίας μια και εφόσον
υποβληθούν σε "ντόπινγκ-κοντρόλ" τα
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τέστ θα βγούνε "πεντακάθαρα".
Ειρωνεία; Ανιθηκότητα; Εμπαιγμός;
Αναμφίβολα όλα αυτά και πολλά πε
ρισσότερα. Για τον συγκεκριμένο αυτό
λόγο η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή,
αλλά και άλλες διεθνείς επιτροπές στί
βου και γηπέδων ασκούν το δικαίωμά
τους να υποβάλλουν αθλητές - αθλή
τριες, παίκτες και παίκτριες σε "αντιντόπινγκ-κοντρόλ" ακόμα και κατά τη
διάρκεια της προπονητικής προετοιμα
σίας τους.
Μέχρι το συμβολικό "χθές" με τα
γνωστά αναβολικά - στεροειδή και τη
διαδεδομένη χρήση και κατάχρησή
τους μπορούσαμε να μιλάμε για τη
"ψυχολογία της απάτης". Τα πράγμα
τα όμως έχουν χειροτερέψει καθώς οι
ειδικευμένοι ερευνητές ολοκλήρω
σαν τις εργαστηριακές τους έρευνες
εδώ και μερικά χρόνια και ήδη διατί
θενται στο εμπόριο για παροχή σε
συνανθρώπους μας και όχι σε εργα
στηριακά πειραματόζωα συνθετικές
ορμόνες "H.G.H" "H.G.R.F." και
"Somatomedin-C" οι οποίες επειδή
μπορούν να δοθούν K a t σε παιδιά έ
χουν την δυνατότητα να δημιουργή
σουν μέσα σε λίγα χρόνια τους αυ
ριανούς σούπερ στάρ των στίβων και
των γηπέδων.

01 ΟΡΜΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Στις δύο τελευταίες δεκαετίες έ
χουν γίνει γιγαντιαία άλματα στη ερ
γαστηριακή έρευνα για ορμόνες ανά
πτυξης του ανθρώπινου σώματος, α
νάπτυξης δηλαδή της μυοσκελετικής
κατασκευής ανδρών και γυναικών!
Μέχρι σήμερα οι ειδικές αυτές ορμό
νες αφαιρούνταν από τα σώματα με
ταθανάτιων "δωρητών" οργάνων και
παρέχονταν σε παιδιά που επειδή εί
χαν την έλλειψή τους κινδύνευαν να
παραμείνουν "νάνοι".
Το πρόβλημα με τις φυσικές ορμό
νες συνίσταται, κυρίως, στην εύλογη
έλλειψή τους σε ικανές ποσότητες που
δεν καλύπτουν παρά σε ασήμαντο πο
σοστό τις υπάρχουσες ανάγκες σε διε
θνή κλίμακα. Τώρα, σε εργαστήρια
της Ευρώπης, της Βορείου Αμερικής
και της Ιαπωνίας έχουν δημιουργηθεί
πολλά συνθετικά υποκατάστατα των
ορμονών ανάπτυξης της μυοσκελετι
κής μας κατασκευής που ανοίγουν νέ
ους ορίζοντες όχι μόνο για τη θερα
πευτική τους χρήση και εφαρμογές αλ
λά, φεύ, και για την κατάχρησή τους.
Με τις συνθετικές ορμόνες HGH" ό
πως και τις συναφείς HGRF" και
"SOMATOMEDIN - C " μπορούμε να

προσδιορίσουμε το επιθυμητό ύψος
και τις μυοσκελετικές διαστάσεις του
αυριανού εφήβου και παρέχοντάς τες
στο σημερινό παιδί να παραγάγουμε
αύριο τους σούπερ - σταρ στίβων και
γηπέδων θα υπάρχει, δηλ. η δυνατότη
τα, σε στύλ που θυμίζει την ιστορία
του Φρανκεστάιν, να παραγάγουμε
τους πρωταθλητές του άλματος σε ύ
ψος, των 100 μ. ή πανύψηλους καλα
θοσφαιριστές. Με άλλα λόγια, όπως
συμβαίνει σε τόσους και τόσους άλ
λους τομείς, θα είμαστε πιά σε θέση να
παρεμβάλουμε τον ανθρώπινο - εργα
στηριακό παράγοντα στις εξελικτικές
διαδικασίες μυοσκελετικής ωρίμανσης, στο κλασικό έργο της φύσης...

ΔΟΞΑ. ΠΛΟΥΤΟΣ ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΑΠΑΤΗ
Έτσι λοιπόν, στη γνωστή λίστα των
καθιερωμένων και απαγορευμένων α
ναβολικών - στεροειδών ουσιών, όπως
και των παράνομων ναρκωτικών και
διεγερτικών, π.χ. ηρωίνης και κοκκαΐνης, έχουν προστεθεί τώρα ακόμη πιό
ενδιαφέρουσες ουσίες τεχνικής βελτί
ωσης των αθλητικών μας επιδόσεων

και ουσιαστικής παρεμβολής στο έργο
της φύσης που αφορά τη μυοσκελετική μας κατασκευή.
“Τον πλούτο πολλοί εμίσησαν, τη
δόξα ουδείς" σημειώνει με περισσή ε
μπειρική σοφία το λαϊκό μας ρητό.
Δυστυχώς, στα σπορ και τον αθλητι
σμό, όπως οι συγκυρίες ή οι σκοπιμό
τητες διαμόρφωσαν τις καταστάσεις,
τα επινίκεια δεν εξαντλούνται στη δό
ξα αλλά ολοκληρώνονται με "χρήμα"
και "παροχές". Εκείνο το "αρχαίο
πνεύμα, ο αγνός πατέρας..." έπαψε νάναι "αθάνατο" έχει χαθεί ουσιαστικά
προ πολλού σε πολλά γήπεδα και πολ
λούς στίβους.
Όσο κι αν ηχούν ίσως υπέρμετρα συ
ντηρητικοί και ανεπίκαιρα αναχρονι
στικοί όσοι συνάδελφοι εκφράζουν, μα
ζί με τον υποφαινόμενο, φόβους το κά
νουμε ακριβώς επειδή οι πρόοδοι που
συντελούνται σε σύγχρονα εργαστήρια
γεννητικής γεννούν μέσα μας, μαζί με
τις ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο της
ανθρωπότητας και αγνώστους κινδύ
νους για ένα "φρικιαστικό" αύριο...
Μήπως και οι θανατηφόροι σήμερα
"εχθροί" της νεολαίας μας, η μορφίνη
και το συνθετικό της παράγωγο, η η

ρωίνη ή ακόμη η κοκαΐνη δεν είχαν
χειροκροτηθεί τον περασμένο αιώνα
όταν πρωτοεμφανίστηκαν σα "θαυμα
τουργές" ουσίες που θα μείωναν τον
ανθρώπινο πόνο και θα βοηθούσαν
τους χειρούργους στο έργο τους; Ή
μήπως και τα πρόσφατα συνθετικά δη
μιουργήματα, τα αναβολικά - στεροειδή δεν έχουν μεταβληθεί από θεραπευ
τικές ουσίες σε "εχθρούς" του αγνού
αθλητικού πνεύματος, σε μέσα διαφο
ράς αθλητών και παικτών;
Οπωσδήποτε είναι αναχρονιστική
και σκοταδική η προσπάθεια - σε στύλ
" Ιεράς Εξέτασης " - ανακοπής της
προόδου της επιστήμης και απαγόρευ
σης της συσσώρευσης γνώσεων και
μέσων που στοχεύουν στη βελτίωση
των συνθηκών της ζωής μας.
Οι ορίζοντες που διανοίγονται με
τα γενικότερα επιτεύγματα της γεννη
τικής ξεπερνούν τα όρια και της πλέ
ον "αχαλίνωτης επιστημονικής φα
ντασίας". Για το λόγο αυτό είναι θε
μελιακά απαραίτητο να στηριχτούν
πάνω σε μια δυνατή βάση φιλοσοφη
μένης ηθικής, πάνω σ' ένα υπόβαθρο
"ανθρωπιάς" που θα εξασφαλίζει
στον άνθρωπο την ικανότητα να χει
ρίζεται γνώσεις και δύναμη με σοφία
και εγκράτεια.
Τα ιστορικά και ερευνητικά δεδομέ
να με τη χρήση αναβολικών-στεροειδών στοιχειοθετούν εμπειρίες "τραυ
ματικές" για το αθλητικό πνεύμα και
την ευγενή άμιλλα σε στίβο και γήπε
δο ανάμεσα σε άτομα ή ομάδες. Οι πι
θανότητες χρήσης και κατάχρησης α
ναβολικών ολοκληρώνονται στη δη
μιουργία της "ψυχολογίας της...απά
της". Οι δυνατότητες που προσφέ
ρουν, τώρα, οι ορμόνες ανάπτυξης έ
χουν μέσα τους και την πιθανότητα εδραίωσης μιας ψυχολογίας της απάτης
από τα... γενοφάσκια.
Σε στίβους και γήπεδα η δίψα για
δόξα, αναγνώριση και νίκη, αν αφεθεί
να ξεφύγει απο τον έλεγχο της ηθικής
θα αποτελέσει μια ακόμη τραγική επα
νάληψη της κατάστασης που όλοι α
πευχόμαστε, της διαδικασίας όπου "ο
σκοπός αγιάζει τα μέσα...".
□

Ιοιίλιος/Αύγουστος 2001 - Αστυνομική Επιθεώρηση

Υ π ο λ ο γ ισ τ έ ς
v(>ι ί ' Ι Τ Ι , Μ υ Μ ι Μ ^ ^ «(fill*

Ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας και των πληροφοριών,
της ασύρματης χωρίς όρια επικοινωνίας και των ψηφια
κών δεδομένων. Οι δυνατότητες που δίνονται στον
άνθρωπο με τη χρήση τους, δεν θα μπορούσε έστω
και πριν λίγα χρόνια να διανοηθεί ανθρώπινος νους.
Οι υπολογιστές έχουν πλέον μπει στη ζωή μας και
μάλιστα η χρήση του Διαδικτύου τους έκανε περισσότερο
απαραίτητους από ποτέ.
Οι απεριόριστες διευκολύνσεις που παρέχονται στον
άνθρωπο από την τεχνολογική ε ξέλ ιξη - ο οποίος σήμερα
Η Κ φ ε ί χωρίς να μετα κινη θεί από τη θέση του με τη
β ο ή θ ε ι α ενός Η /Υ να επικοινω νεί με οποιονδήποτε και
οπουδήποτε - δυστυχώς δίνουν φτερά και λύσεις σε
κάποιους που δεν έχουν και τόσο αγαθές προθέσεις.
Κάποιους που αρέσκονται να παρανομούν και μάλιστα
προτιμούν να το κάνουν ηλεκτρονικά.
Νομίζουν ότι θα είναι εύκολη η διόπραξη των αδικημάτων
τους, καλυμμένοι πίσω από μια οθόνη, ένα πληκτρολόγιο
και από την ανωνυμία(όπως νομίζουν) που τους παρέχει
το διαδίκτυο, πράττουν εγκληματικά και δόλια σε βάρος
του “παγκόσμιου” πολίτη. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας με το Εργαστή
ριο Εξέτασης Ψηφιακών Δεδομένων, καλείται να αντλή

Τουέαο ΕΕέτοσικ
Ψικοιακών Δεδουένων
Ο Τομέας Εξέτασης Ψηφιακών Δε
δομένων του Εργαστηρίου Γραφολο
γίας της Δ.Ε.Ε επιλαμβάνεται υποθέ
σεων που αφορούν την εξέταση Η/Υ
(εξέταση σκληρού δίσκου, δισκετών,
μνήμης RAM, αναζήτηση και ανάκτη
ση διαγραμμένων αρχείων), παντός
τύπου ηλεκτρονικών συσκευών (φαξ,
κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές ατζέ
ντες κ.ά.), smart cards και προπληρω
μένες κάρτες, καθώς και εκείνων που
αφορούν τα εγκλήματα μέσω Διαδι
κτύου (παιδική πορνογραφία, απάτες,
απειλητικά μηνύματα μέσω ηλεκτρο
νικού ταχυδρομείου, hacking κ.ά.) και
πειρατικό λογισμικό (CD λογισμικού
και μουσικής, δισκέτες, M p3).
Συγκεκριμένα για τις υποθέσεις του
πειρατικού λογισμικού, βρίσκεται σε
επαφή με εγκληματολογικές υπηρεσί
ες άλλων χώρων της Ευρώπης και της
Αμερικής, αλλά και με εταιρείες του
χώρου όπως η BSA Hellas (Business
Software Alliance). Συγχρόνως ενημε
ρώνεται για τις εξελίξεις μέσω του Πα
γκοσμίου Οργανισμού Διανοητικής Ι
διοκτησίας (WIPO-World intellectual
Property Organization), της SIIA
(Software & Information Industry
Association) και της IFPI (Interna
tional Federation of the Phonographic
Industry).

Τι είναι n πειρατεία Λονιουικού

σει μέσα από τα ηλεκτρονικά εργαλεία των κακοποιών,
το σχέδιο δράσης, τα αποδεικτικά στοιχεία και οποιοσδή
ποτε πληροφορίες υπάρχουν γνωστοποιώντας τα αποτε
λέσματα των εξετά σ εώ ν του στις αρμόδιες Αρχές.

του Υπαστυνόμου Α'

Δημητρίου ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
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Η πειρατεία Λογισμικού είναι η μη
εξουσιοδοτημένη αντιγραφή, αναπα
ραγωγή, χρήση ή δημιουργία προϊό
ντων λογισμικού. Με άλλα λόγια είναι
η παράνομη αντιγραφή και πώληση
πρωτότυπου υλικού που προστατεύε
ται από το νόμο περί πνευματικής ιδιο
κτησίας, με σκοπό την απευθείας απο
μίμησή του. Η ενέργεια αυτή μπορεί

να περιλαμβάνει τη συσκευασία
του προϊόντος, τα συνοδευτικά έγ
γραφά, τις ετικέτες και τις προδια
γραφές ασφαλείας. Το διεθνές ορ
γανωμένο έγκλημα δραστηριο
ποιείται παγκόσμια στο επίπεδο της
πειρατείας λογισμικού, γιατί θεω
ρεί την πώληση πλαστών αντιγρά
φων ως πολύ επικερδές εμπόριο.
Οι Ευρωπαϊκές αλλά και παγκό
σμιες στατιστικές δείχνουν τη δοκι
μασία που περνά η πνευματική ι
διοκτησία στις μέρες μας. Ειδικότε
ρα για τις χώρες της Ανατολικής Ευ
ρώπης, Λατινικής Αμερικής, Αφρικής
το πρόβλημα είναι οξύτατο. Τα άμεσα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την
αντιμετώπισή του είναι:
• Συμπλήρωση και αποσαφήνιση
της σχετικής νομοθεσίας.
• Δραστική εφαρμογή των νόμων.
• Ενημέρωση του κοινού.

Βασικές αοοφές
πειρατείας A o v i o u i k o u
Υπάρχουν πέντε βασικές μορφές
πειρατείας λογισμικού και όλες είναι
εξίσου επιβλαβείς τόσο για τους εκδό
τες λογισμικού όσο και για τους τελι
κούς χρήστες. Οι μορφές αυτές είναι:
1. Αντιγραφή από τον Τελικό Χρή
στη (Softlifting): Αυτή η μορφή πει
ρατείας απαντάται όταν γίνονται επι
πλέον αντίγραφα ενός προγράμματος
(λογισμικού) μέσα σε κάποιον οργανι
σμό για χρήση από τους εργαζόμε
νους. Στην κατηγορία αυτή περιλαμ
βάνεται και η ανταλλαγή μεταξύ φί
λων και συνεργατών εκτός του περι
βάλλοντος της επιχείρησης.
2. Φόρτωση σε Σκληρό Δίσκο:
Μερικοί πωλητές υπολογιστών φορ
τώνουν μη εξουσιοδοτημένα αντίγρα
φα λογισμικού στους σκληρούς δί
σκους των υπολογιστών που προσφέ
ρουν προς πώληση, ως κίνητρο πώλη
σης των υπολογιστών.
3. Πλαστογράφηση: Είναι η παρά
νομη αναπαραγωγή και πώληση λογι
σμικού για το οποίο υπάρχουν πνευμα
τικά δικαιώματα, συχνά με τρόπο ώστε
το προϊόν να φαίνεται νόμιμο. Η πλα
στογράφηση του λογισμικού μπορεί

σχεδιαστεί ή όταν το προϊόν χρησιμο
ποιείται με τρόπο τον οποίο η άδεια
δεν επιτρέπει. Για παράδειγμα προϊό
ντα που έχουν πωληθεί με μειωμένες
τιμές για ιδρύματα, φοιτητές, δείγματα
προϊόντων για επίδειξη κ.λ.π.

Αναννώοιοη
Πλαστού Λονισυικού

να είναι εξεζητημένη και να περιλαμ
βάνει πιστές αναπαραγωγές της συσκευασίας, των λογοτύπων και όλων
των τεχνικών κατά της πλαστογράφη
σης, όπως τα ολογράμματα. Ακόμη
μπορεί να είναι πλαστογράφηση απλής
μορφής, με ετικέτες γραμμένες στο χέ
ρι ή δισκέτες και CD που πωλούνται
στους δρόμους. Μια πρόσφατη τάση
είναι η συγκέντρωση πολλών παράνο
μων αντιγράφων λογισμικού από δια
φορετικούς κατασκευαστές σε ένα
CD-ROM (π.χ. Week). Η πλαστογρά
φηση του λογισμικού σε οποιαδήποτε
μορφή, προξενεί βλάβες τόσο σ’ αυ
τούς που αναπτύσσουν λογισμικό όσο
και στους νόμιμους τελικούς χρήστες.
4. Online: Αυτή η μορφή πειρατείας
απαντάται όταν οι χρήστες “κατεβά
ζουν” λογισμικό με πνευματικά δι
καιώματα, μέσω modem από το διαδί
κτυο, χωρίς τη ρητή άδεια του κατόχου
των πνευματικών δικαιωμάτων. Στο
διαδίκτυο συναντούμε λογισμικό, το ο
ποίο μπορεί να παρουσιάζεται με τη
μορφή freeware που σημαίνει ότι το
λογισμικό αυτό είναι ελεύθερο για χρή
ση από τον καθένα, με τη μορφή share
ware ή demo που σημαίνει ότι το λογι
σμικό του μπορεί να έχει ή να μην έχει
πνευματικά δικαιώματα και ότι προσφέρεται από τον παραγωγό του έναντι
αντιτίμου ή δωρεάν για περιορισμένη ή
σχεδόν περιορισμένη χρήση ή με τη
μορφή επίδειξης του προγράμματος.
5. Παραβίαση της Αδειας: Η πει
ρατεία αυτής της μορφής απαντάται ό
ταν λογισμικό με πνευματικά δικαιώ
ματα διανέμεται εκτός των νόμιμων
καναλιών πώλησης, για τα οποία έχει

Για την αναγνώριση ενός πλαστού
λογισμικού ο χρήστης θα πρέπει να
λάβει υπόψη του μερικές προειδοποι
ητικές ενδείξεις ώστε να θεωρήσει το
λογισμικό ύποπτο ή πλαστό.
1. Όταν δεν υπάρχει πιστοποιητικό
Αυθεντικότητας για τα προϊόντα που
συνοδεύουν ένα καινούριο ηλεκτρονι
κό υπολογιστή.
2. Όταν ο σειριακός Αριθμός που α
ναγράφεται στο προϊόν είναι διαφορε
τικός από αυτόν που είναι εγκατεστη
μένος στο σύστημα.
3. Όταν οι ενδείξεις που αναγράφο
νται πάνω στο προϊόν έχουν γραφεί με
το χέρι ή φαίνονται ερασιτεχνικές.
4. Όταν τα έγγραφα που συνοδεύ
ουν το προϊόν είναι σε φωτοτυπία.

ΚοτάσΥεση
Πλαστού Λονισυικού
Ένα από τα σημαντικότερα σημεία,
το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει σε με
γάλο βαθμό το μέγιστο αποτέλεσμα
κάθε εξέτασης είναι ο σωστός τρόπος
κατάσχεσης των πειστήριων Η/Υ.
1. “Ανέπαφο” του Η/Υ: Πριν από ο
ποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα πρέπει
να απομακρυνθεί ο οποιοσδήποτε βρί
σκεται πλησίον του υπό κατάσχεση
Η/Υ, ώστε να αποφύγουμε τυχόν δόλια
παραποίηση ή διαγραφή των δεδομέ
νων του.
2. Κλείσιμο του Η/Υ: Ανάλογα με το
λειτουργικό σύστημα του Η/Υ, θα πρέ
πει να ακολουθούνται συγκεκριμένα
βήματα διακοπής της λειτουργίας του.
Στην περίπτωση που ο Η/Υ βρίσκεται
σε λειτουργία και πριν τη διακοπή της
παροχής ρεύματος θα πρέπει η διακο
πή του Η/Υ να πραγματοποιείται δια
μέσου των προγραμμάτων, αφού όμως
έχουν διακριβωθεί τα προγράμματα
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(software) που βρίσκονται'
TOClgf θο
να” στη μνήμη του και ενδεχομένως να
τοΰνται επισταμένα στους παρακείμε
εκτελούνται εκείνη τη στιγμή στο πα
νους χώρους του Η/Υ (γραφείο, κάτω
ρασκήνιο, τα οποία μπορούν να κατα
από το “ποντίκι”, κάτω από το πλη
στρέψουν δεδομένα στο σκληρό δίσκο,
κτρολόγιο, σε συρτάρια κ.λ.π.) ση
αν δεν κλείσουν με τις σωστές εντολές.
μειώματα, ατζέντες ή καταγραφές τυ
Αν ο υπολογιστής είναι συνδεμένος
χόν κωδικών που είτε επιτρέπουν την
σε κάποιο δίκτυο Η/Υ, μέσω τηλεφω
πρόσβαση στο σύστημα είτε ξεκλειδώ
νικής γραμμής (Internet) ή μέσω κα
νουν κάποιο αρχείο ή φάκελο.
λωδιώσεων με άλλους υπολογιστές
στον ίδιο ή διαφορετικό χώρο
ΕπκττηιιονικοτεΥνική
(Intranet) η ξαφνική του αποσύνδεση
Διεοεϋνηση Γνησιότητικ
μπορεί να δώσει εντολή στους υπόλοι
των Ψηφιακών Προϊόντων
πους να καταστρέψουν τα ενοχοποιη
τικά στοιχεία που τυχόν υπάρχουν.
Ως προϊόν προς διερεύνηση της γνη
Το κλείσιμο θα πρέπει να γίνει χωρίς
σιότητας των προϊόντων νοείται ο ο
χρονοτριβή γιατί υπάρχει περίπτωση
ποιοσδήποτε αποθηκευτικός χώρος
να ξεκινήσει κάποιο πρόγραμμα προ
(σκληρός δίσκος, CD ή δισκέτα) στον
στασίας οθόνης, το οποίο θα είναι
οποίο μπορεί να αποθηκευθεί λογισμι
κό, εφαρμογή ή προϊόν μουσικής πα
προστατευμένο με κωδικό, κάνοντας
τη διαδικασία πιο δύσκολη.
ραγωγής.
Αν έχει ξεκινήσει ήδη πρόγραμμα
Οι παραγωγοί και οι εταιρείες παρα
προστασίας οθόνης με κωδικό τότε το
γωγής λογισμικού έχουν λάβει μέτρα,
ξϋλέίσιμο του Η/Υ δεν πρέπει να γίνει α
προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τη
ν διακόπτη της κεντρικής μονάδυνατότητα αντιγραφής των προϊό
αλλά από το καλώδιο παροχής
ντων τους, θέτοντας δικλείδες ασφα
ρεύματος. Γενικά το κλείσιμο θα πρέπει
λείας τόσο στο ίδιο το προϊόν όσο και
να γίνεται από εκπαιδευμένο προσωπι
στα έγγραφα και πιστοποιητικά που το
κό, στον συντομότερο δυνατό χρόνο.
συνοδεύουν.
Κατά την κρίση του ειδικού ίσως χρεια
Έτσι, κατά την παραγωγή των CD
στεί πριν το κλείσιμο του μηχανήματος
λογισμικού τίθενται δύο ενδείξεις στο
να φωτογραφηθεί η οθόνη του Η/Υ. Βέ
σώμα του ψηφιακού δίσκου, που απο
βαια τέτοια προβλήματα δεν υπάρχουν
σκοπούν στην αναγνώριση του αυθε
αν ο Η/Υ δεν βρίσκεται σε λειτουργία
ντικού CD από το πλαστό. Τίθεται
τη στιγμή της κατάσχεσης.
πρώτον με μηχανικό τρόπο στην οπί
3.
Καταγραφή Πειστηρίων και Απο σθια πλευρά του CD μια ένδειξη που
σύνδεση: Για την κατάσχεση των πει
αποτελείται από τα λατινικά γράμματα
στηρίων θα πρέπει να λαμβάνονται υ
[IFPI] και έναν ειδικό κωδικό (Mould
πόψη οι εξής παράμετροι, ώστε να α
Code) που χαράσσεται από τη μήτρα
ποφεύγεται η μεταφορά αντικειμένων
παραγωγής στο εσωτερικό διαφανή
που δεν είναι δυνατόν να αξιοποιησημείο του ψηφιακού δίσκου και δεύ
θούν εργαστηριακά:
τερον με ηλεκτρονικό τρόπο τίθεται
• Η κρίση του ειδικού ή του εκπαι
μια δεύτερη ένδειξη που αποτελείται
δευμένου υπαλλήλου που είναι παρόν,
επίσης από τα λατινικά γράμματα
• το αντικείμενο της εξεταζόμενης
[IFPI] και έναν ειδικό κωδικό (Master
υπόθεσης, όπως επίσης και
Code) που αποτελεί τον αριθμό σειράς
• η διασφάλιση της λειτουργίας του
του προϊόντος.
Η/Υ στο Εργαστήριο Γραφολογίας / Το
Στην εμπρόσθια όψη του CD υπάρ
μέας Εξέτασης Ψηφιακών Δεδομένων.
χει τυπωμένο ηλεκτρονικά το εξώφυλ
Τα αντικείμενα αυτά θα πρέπει να
λο. Επίσης τα έγγραφα ή πιστοποιητι
καταγράφονται αναλυτικά (περιγρα
κά που συνοδεύουν το λογισμικό έ
φή, μάρκα, μοντέλο, αριθμός σειράς
χουν τυπωμένα πάνω τους ειδικά ολο
κ.λ.π.) και εν ανάγκη να επισημαίνογράμματα για την αναγνώριση του αυ
νται με ειδικό στυλογράφο.
θεντικού.
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Γοόικκ ΕΕετασηο Η/Υ
Πρ?πει στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι μερικές από τις εγκληματολογικές τεχνικές εξέτασης των Η/Υ
δεν μπορεί να είναι ανακοινώσιμες,
κάτι που ακολουθείται διεθνώς για ευ
νόητους και προφανείς λόγους. Για
την εξέταση μιας μονάδας Η/Υ τηρεί
ται πιστά από το εργαστήριο μας η α
κόλουθη διεθνώς εφαρμοζόμενη διαδι
κασία προστασίας των δεδομένων του
πειστήριου Η/Υ:
1. Εξασφαλίζονται συνθήκες εργα
στηρίου.
2. Ελέγχεται ο εργαστηριακός εξο
πλισμός και το λογισμικό, προκειμέ
νου όλα να λειτουργούν σύμφωνα με
τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο κα
τασκευαστής.
3. Πραγματοποιείται έλεγχος του
εργαστηριακού εξοπλισμού για ύπαρ
ξη “ιών” ή άλλων καταστροφικών
προγραμμάτων.
4 . Αν υπάρχει ανάγκη αντιγραφής
του υπό εξέταση σκληρού δίσκου ή
άλλου αποθηκευτικού χώρου του Η/Υ,
δημιουργείται πιστό αντίγραφό του με
το κατάλληλο λογισμικό. Αν το αντί
γραφο αφορά δισκέτα, μετά την πιστή
αντιγραφή της , ενεργοποιείται το σύ
στημα προστασίας εγγραφής.
5. Η εξέταση πραγματοποιείται πά
ντα στο αντίγραφο του πειστηρίου.
6. Με κατάλληλο λογισμικό κατα
γράφεται και εκτυπώνεται το λογισμι
κό που περιέχεται στους αποθηκευτι
κούς χώρους του Η/Υ.
7. Εξετάζεται ο “ελεύθερος” χώρος
των αποθηκευτικών μέσων για κρυμ
μένα αρχεία και ο χώρος που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των αρχείων από
διαγραφές ή επικαλύψεις.
8. Αρχεία ή φάκελοι που έχουν κλει
δωθεί με κωδικό, ξεκλειδώνονται και
εξετάζονται.
9. Πραγματοποιείται ανάκτηση των
διαγραμμένων αρχείων, αν αυτό είναι
δυνατό.
10. Ερευνώνται αρχεία που αποδεικνύουν την αναπαραγωγή ψηφιακών
δίσκων.
Πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχουν αρ
κετοί κίνδυνοι και δυσκολίες κατά την
εξέταση όσον αφορά τη δυνατότητα α-

Welcome
INTERNET
νάκτησης δεδομένων. Κι αυτό γιατί τα
δεδομένα μπορεί να είναι:
• Κρυπτογραφημένα,
• Να απαιτούν κωδικούς (pass
words) για την πρόσβαση σ ’ αυτά,
• Να βρίσκονται κρυμμένα μέσα σε
άλλα αρχεία,
• Να υπάρχουν ειδικά καταστροφι
κά προγράμματα ή διαδικασίες που
μπορεί να τίθενται σε λειτουργία με το
πάτημα κάποιων πλήκτρων ή με την ε
κτέλεση κάποιας εντολής.

Η Πειρατεία στο Διαδίκτυο
Η μεγάλη και ταχύτατη εξάπλωση
του Διαδικτύου καθώς και η ανάγκη
για γρήγορη επικοινωνία και ανταλλα
γή αρχείων μεταξύ των χρηστών, οδή
γησε στην διακίνηση μεγάλου όγκου
πειρατικού λογισμικού. Η διακίνηση
αυτή πραγματοποιείται μέσω των ι
στοσελίδων, του ηλεκτρονικού ταχυ
δρομείου, μέσω των προγραμμάτων
συνομιλίας.
Μέσω των ιστοσελίδων
Χιλιάδες είναι οι ιστοσελίδες στο
διαδίκτυο που φιλοξενούν πειρατικά
προγράμματα.
Warez: Είναι όρος που έχει επικρα
τήσει στο Διαδίκτυο για να περιγράφει
πειρατικό λογισμικό. Στην περίπτωση
αυτή το λογισμικό παρουσιάζεται στην
ιστοσελίδα έτοιμο προς χρήση, αφού
προηγουμένως “κατεβεί” στον υπολο
γιστή του χρήστη από το Διαδίκτυο.
Αρρζ: Είναι όρος που έχει επικρα
τήσει στο Διαδίκτυο για να περιγράφει
διάφορες πειρατικές εφαρμογές λογι
σμικού.
Crackz: Είναι όρος που έχει επι
κρατήσει στο Διαδίκτυο για να περι
γράφει το “σπάσιμο” του κώδικα ενός
προγράμματος. Αυτό προϋποθέτει
γνώσεις προγραμματισμού από τα ά
τομα που επιδίδονται σ ’ αυτού του εί
δους τη δραστηριότητα.
Serialz: Κατά την εγκατάστασή του
ένα πρόγραμμα ή μια εφαρμογή συνή
θως ζητά ένα σειριακό αριθμό προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγκατά
στασή του στον υπολογιστή του χρή
στη. Είναι όρος που έχει επικρατήσει
στο Διαδίκτυο για να περιγράφει τους

σειριακούς αριθμούς που είναι απα
ραίτητοι για την πλήρη λειτουργία του
λογισμικού.
FTP: (File Transfer Protocol) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείου. Οι
πειρατές λογισμικού συνήθως χρησι
μοποιούν για την μεταφορά πειρατι
κού λογισμικού ιστοσελίδες σε μορφή
FTP, οι οποίες επιτρέπουν την “φόρτωση” και το “κατέβασμα” πειρατικού
λογισμικού.
Μέσω ηλεκτρονικού τανυδρομείου
Η διακίνηση πειρατικού λογισμικού
μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ήταν πολύ διαδεδομένη τα προηγούμενα
χρόνια, αλλά ο μεγάλος όγκος πληρο
φοριών των σύγχρονων λογισμικών, έ
χει μειώσει κατά πολύ τη διακίνησή τους
μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
Μέσω προνραιιιιάτιυν συνομιλίας
IRC: (Internet Relay Chat). To διασημότερο πρόγραμμα από τα δεκάδες
που υπάρχουν ελεύθερα στο διαδί
κτυο, το οποίο επιτρέπει στους χρή
στες του Διαδικτύου να συζητούν και
να ανταλλάσσουν αρχεία μεταξύ τους
σε πραγματικό χρόνο.

Αλλεο uooocc
πειρατικού λονισυικού
Mp3: Η δημιουργία του MPEG-1
Audio Layer 3, ή αλλιώς Mp3, το ο
ποίο είναι αρχείο ήχου με συμπίεση
πάνω από 12:1 σε σχέση με το αντί
στοιχο αρχείου ήχου που περιέχεται σε
ένα CD. Αυτό σημαίνει πως ενώ ένας
ψηφιακός δίσκος μπορεί να περιέχει
περίπου 17-18 τραγούδια, αν χρησιμο
ποιηθεί συμπίεση τύπου Mp3, το ίδιο

CD μπορεί να περιέχει περίπου 175
τραγούδια. Το Mp3 είναι το πολύ δη
μοφιλές αρχείου ήχου αυτή τη στιγμή.
Οι χρήστες, νεαρής ηλικίας κυρίως, α
ναζητούν το τραγούδι που επιθυμούν
στο διαδίκτυο με προγράμματα όπως
το Napster. Έτσι δημιουργούν μια βά
ση δεδομένων την οποία ανά πάσα
στιγμή την αναπαραγάγουν σε ψηφια
κό δίσκο. Γνωστή είναι βεβαίως η δι
καστική διαμάχη των υπευθύνων του
ανωτέρω προγράμματος με τις δισκογραφικές εταιρείες των Η.Π.Α. που ξέ
σπασε εδώ και μερικούς μήνες. Γύρω
από το Mp3 έχει δημιουργηθεί μια ο
λόκληρη βιομηχανία, ξεκινώντας από
τα προγράμματα με τα οποία μετατρέ
πουν τραγούδια από τη μορφή CDA ή
WAV (μορφή στην οποία βρίσκονται
τα τραγούδια στο CD) σε Mp3, μέχρι
την κατασκευή ειδικών CD players για
το αυτοκίνητο ή το σπίτι.
Video: Με την ήδη προαναγγελλό
μενη αύξηση του εύρους του δικτύου
στον κυβερνοχώρο (DSL, ISDN και
άλλες εφαρμογές) και τη γένεση του
Internet II, αναμένεται ότι η πειρατεία
των ταινιών βίντεο θα πάρει τρομακτι
κές διαστάσεις. Βέβαια η πειρατεία
του τύπου αυτού έχει ήδη ξεκινήσει,
αλλά σε περιορισμένο επίπεδο.

EniAovoc
Με αυτή την παρουσίαση προσπα
θήσαμε να σκιαγραφήσουμε το πρό
βλημα της πειρατείας λογισμικού μέσω
της εγκληματολογικής προσέγγισης.
Όμως δεν θα πρέπει να διαφεύγει α
πό τη σκέψη μας ότι η επιτυχία τέτοιου
τύπου εξετάσεων οφείλεται τόσο στον
διαθέσιμο εξοπλισμό όσο και στον αν
θρώπινο παράγοντα, τις γνώσεις και
την εμπειρία του.
Για το λόγο αυτό οι ανωτέρω αναφερόμενες εξετάσεις είναι και πρέπει συ
νέχεια να είναι σε διαρκή δυναμική ε
ξελικτική πορεία.
Ο
*
Ε ισ ή γη σ η του Υπαστυνόμου A ' Α Γ Γ Ε Α Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Α η μ ή τρ ιο υ , τ η ς Λ Ε Ε /Τ μ ή μ α
Ε ργαστηρίω ν, Ε ργα στήριο Γραφ ολογίας (Το
μ έ α ς εξ έτα σ η ς Ψ ηφιακώ ν δεδομένω ν), στο
Σεμινάριο “Α θ η ν ά ”, που πρα γμα τοποιήθηκε
σ τη ν Α θήνα, για τη ν “Π ροστα σία τη ς Π νευ
μ α τικ ή ς Ιδ ιο κ τη σ ία ς ”
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ:
Μ ύθοι και πραγματικότητες
σχέση εγκληματικότητας και
μετανάστευσης είναι πολύ
πλευρη και παραδόξως ανεπαρκώς μελετημένη παρά
την μεγάλη σημασία της από
κοινωνική και πολιτική άποψη στις
Ευρωπαϊκές χώρες τις δύο τελευταίες
δεκαετίες. Μπορούμε να διακρίνουμε
4 βασικούς τύπους αδικημάτων σχετι
κών με την μετανάστευση:
1.
Παράνομη εισροή μεταναστών σε
μια χώρα
2. Διακίνηση μεταναστών από ομά
δες του οργανωμένου εγκλήματος
3.
Αδικήματα που διαπράττονται α
πό αλλοδαπούς
4.
Αδικήματα με θύματα μετανάστες
που διαπράττονται από γηγενείς πολίτες
Σ ’ αυτούς τους διαφορετικούς τύ
πους αδικημάτων υπάρχουν διαφορε
τικοί συντελεστές, προθέσεις και θύ
ματα. Παρόλα αυτά δεν μπορούν ξε
χωριστά να γίνουν κατανοητά
(Savona 1996b: 4). Στην παρουσίαση
αυτή θα επικεντρωθούμε στον τρίτο
τύπο-αδικήματα αλλοδαπών- αλλά
λαμβάνοντας πάντα υπόψη τον τελευ
ταίο αυτόν όρο.

Η

Ευοωπαϊκέο τάοειο
Μετά την επικράτηση στις βορειοευρωπαϊκές χώρες τη δεκαετία του
1980 της νοοτροπίας για το “φρούριο
Ευρώπη” , προκλήθηκε μαζική παρά
νομη μετανάστευση προς αυτήν. Ξεκι
νώντας με τη μορφή των αιτήσεων για
άσυλο και της παράβασης του νόμιμου
χρόνου παραμονής σε μια χώρα υπο
δοχής, η παράνομη μετανάστευση εξε
λίχθηκε σε λαθραία διακίνηση και ε
μπορία ανθρώπων από διεθνή συνδιT0U

Martin Baldwin - Edwards
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κάτα του εγκλήματος και αποτελεί ήδη
μια πολύ επικερδή επιχείρηση. Σύμ
φωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις
(Budapest Group, 1999) το 20% - 50%
της παράνομης μετανάστευσης ιδιαί
τερα για μετακινήσεις σε μεγάλες απο
στάσεις είναι οργανωμένο, και το μισό

περίπου από το ποσοστό αυτό διεξάγε
ται από οργανωμένες εγκληματικές ο
μάδες. Ο ΔΟΜ ( Διεθνής Οργανισμός
Μετανάστευσης) εκτιμά ότι τα τελευ
ταία χρόνια 500.000 άτομα περίπου έ
χουν γίνει αντικείμενο εμπορίου στην
Ευρώπη (Galiana 2000: 5).

Μία από τις δύο βασικές συνέπειες
του γεγονότος αυτού είναι ότι σε όλη
την Ευρώπη αλλά ιδιαίτερα στις χώρες
του νότου έχει συγκεντρωθεί μεγάλος
αριθμός παράνομων μεταναστών που
εργάζονται στην παραοικονομία
(Baldwin - Edwards and Arango
1999). Χωρίς σοβαρές προσπάθειες
νομιμοποίησης τους από το κράτος, οι
μετανάστες αυτοί παραβαίνουν τους
νόμους περί μετανάστευσης και τους
εργασιακούς νόμους. Το πιο πρόσφατο
φαινόμενο είναι αυτό της εξαναγκα
στικής πορνείας με γυναίκες από την
πρώην ΕΣΣΔ που μετά τη μετακίνησή
τους κακοποιούνται, βιάζονται και γί
νονται αντικείμενο εκμετάλλευσης α
πό εγκληματικές οργανώσεις (Campani, 1999/ Galiana, 2000). Και μια
δεύτερη και πιο σημαντική συνέπεια
είναι ότι πολλοί από τους μετανάστες
που μετακινούνται με τον τρόπο αυτό
από εγκληματικές ομάδες εμπλέκονται
συχνά με το οργανωμένο έγκλημα και
γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης
από
συνδικάτα
τύπου
μαφίας
(Budapest Group 1999: 19/ Savona,
1996b: 13). Μπορούμε λοιπόν να δού
με ότι ακόμα και χωρίς τη θέλησή τους
οι παράνομοι μετανάστες μπορούν να
εμπλακούν σε διάφορους τύπους αδι
κημάτων στη χώρα υποδοχής.
Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία
που άρχισε να συγκεντρώνει το Συμ
βούλιο της Ευρώπης από το 1983 πα
ρατηρούμε μια συνεχή αύξηση του α
ριθμού των αλλοδαπών στις Ευρωπαϊ
κές φυλακές όπως προκύπτει από τον
Πίνακα 1.
Κατά την περίοδο 1983 - 1997 η με
γαλύτερη αύξηση του αριθμού των φυ
λακισμένων μεταναστών παρατηρήθη
κε στην Αυστρία, την Ελλάδα και την
Ιταλία. Στην Αυστρία όμως και την Ι
ταλία ο αριθμός των γηγενών φυλακι
σμένων μειώθηκε κατά 30% την περί
οδο 1983 - 1991 ενώ στην Ελλάδα αυ
ξήθηκε κατά 17% (Savona 1996a:
Table 1), αναδεικνύοντας την Ελλάδα
πρώτη χώρα στην Ευρώπη στην αύξη
ση φυλακίσεων μεταναστών. Το 1999
το ποσοστό για την Ελλάδα έφθασε το
46% (δικοί μου υπολογισμοί με βάση
αδημοσίευτα στοιχεία του Υπουργείου
Δημοσίας Τάξεως).

κή, εγκληματολογική και σωφρονιστι
Η Ελλάδα είναι επίσης η πρώτη χώ
κή δικαιοσύνη και η γενικότερη έλλει
ρα στην Ευρώπη σε αναλογία φυλακί
ψη πολιτικής και σχεδιασμού αποτε
σεων μεταναστών και γηγενών ( μισοί
λούν την κύρια δυσκολία για την αξιο
- μισοί περίπου). Δεν έχει γίνει συστη
λόγηση των πρόσφατων φαινομένων
ματική έρευνα στην Ευρώπη για την υ
αυξημένης εγκληματικότητας στην Ελ
ψηλή συμμετοχή των αλλοδαπών
λάδα. Παρόλα αυτά μπορούμε να επιστους τροφίμους των φυλακών. Οι
σημάνουμε πραγματικότητες που διαδιάφορες και αντικρουόμενες εξηγή
ψεύδουν πολλούς από τους “μύθους”
σεις ποικίλουν από: πραγματική υψη
για την εγκληματικότητα και τους με
λή εγκληματικότητα ανάμεσα στους
τανάστες στην Ελλάδα. Πιο κάτω εξε
μετανάστες μέχρι: αλλαγές στις μεθό
τάζονται ορισμένοι από αυτούς.
δους που εφάρμοσαν η αστυνομία και
τα δικαστήρια.
Στο Βέλγιο π.χ.
Πίνακας I
η προφυλάκιση
Οι μετανάστες σαν ποσοστό του συνολικού αριθμού κρατουμένων (%)
1991
1983
1988
1997
πριν τη δίκη α
7
9
22
27
ναλογεί
στο Αυστρία
22
30
Βέλγιο
34
38
25% των αλλο
25
Γαλλία
26
30
26
δαπών κρατου
34
Γερμανία
15
15
μένων (Savona,
Ελλάδα
12
19
22
39
1996a:
15). Ιταλία
8
9
15
22
Στην Γερμανία Ολλανδία
23
20
25
32
το 1992 το πο Ισπανία
8
12
16
18
17
22
σοστό αυτό α Σουηδία
20
26
32
40
44
νήλθε στα 2/3 Ελβετία
σε μερικά κρα Πηγίς·. Σ τ α τ ισ τ ικ έ ς το υ Σ υ μ β ο υ λ ίο υ τ η ς Ε υ ρ ώ π η ς Σ τ ή λ ε ς 1,2,3 - σ τ ο S a v o n a (1 9 9 6 α : Π ίν α κ ε ς 2
κ α ι 3 ) Σ τή λ η 4 - σ τ ο W a c q u a n t (1 9 9 9 : Π ίν α κ α ς 1)
τίδια, ενώ το
1994 το 15% των προφυλακι
Πίνακας 2
σμένων αλλοδαπών σε ένα άλ
Εξέλιξη του συνολικού αριθμού κρατουμένων
λο κρατίδιο επρόκειτο να απε
1/1/1998
1/7/1998
1/1/1999 1/1/2001
λαθούν (Albrecht, 1996: 97-8).
6150
7012
7280
8295
Άλλοι πιθανοί παράγοντες πε
Πηγή: ΥΔΤ, α δ η μ ο σ ίε υ τ α σ τ ο ιχ ε ία
ριλαμβάνουν την προφυλάκι
ση για σχετικές με την μετανάστευση
Μύθος No 1________
παραβάσεις και τον διαφορετικό χρόνο
Η αυξημένη εγκληματικότητα στην
της νομικής διαδικασίας για έφεση σε
μια απόφαση. Δεν είναι λοιπόν οπωσ
Ελλάδα την δεκαετία του 1990 έχει
προκληθεί από την εγκληματικότητα
δήποτε η εγκληματικότητα των μετα
των μεταναστών.
ναστών που αποτελεί την βασική αιτί
Από μια έρευνα της αστυνομίας το
α για το υψηλό ποσοστό τους στις Ευ
1995 προκύπτει ότι το 92% των Ελλή
ρωπαϊκές φυλακές: Ο Wacquant το α
νων, πίστευε αυτό τον μύθο (Karydis,
ποδίδει αποκλειστικά σε μια διαδικα
1998: 353) σύμφωνα με τον Αντ. Πασία “εγκληματοποίησης” των μετανα
παντωνίου (1988: 12-25) η αύξηση
στών σε ολόκληρη την Ευρώπη όπου η
του δείκτη γενικής εγκληματικότητας
αστυνομία και η δικαιοσύνη συγκλί
στην Ελλάδα (όπως φαίνεται από τον
νουν στο να θεωρούν εύκολα τους “μη
αριθμό των κρατουμένων) ήταν εξαι
ευρωπαίους” ως εγκληματίες, εξωθώ
ρετικά μεγάλη την περίοδο 1981-1983
ντας τους ακόμα περισσότερο σε διά
και τα αδικήματα που αναφέρθηκαν
φορες μορφές παρανομίας (Wacquant,
στην αστυνομία κορυφώθηκαν αγγίζο
1999).
ντας τις 400.000 το χρόνο το 1983 για
Ανατοέποντικ
όλη την περίοδο 1970 - 1996. Αυτό ή
Touc uuBouc
ταν βέβαια ανεξάρτητο από κάθε μετα
νάστευση στην Ελλάδα και συνήθως
Η ανεπάρκεια αξιόπιστων στατιστι
αποδίδεται στην αστικοποίηση και τον
κών στοιχείων σχετικών με την πολιτι
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εκσυγχρονισμό. Τα σοβαρά ποινικά α
δικήματα για ληστείες, κλοπές / διαρ
ρήξεις δολοφονίες και ναρκωτικά ακο
λουθούν ένα διαφορετικό πρότυπο,
παρουσιάζουν αύξηση την δεκαετία
του 1990. Οι αναφερόμενοι βιασμοί α
ντίθετα ποικίλουν σημαντικά και δεν
φαίνεται να ακολουθούν κάποιο στα
θερό πρότυπο.
Τι ρόλο παίζουν οι μετανάστες σε
αυτά; Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεί
α δείχνουν το ποσοστό των “γνωστών”
στην αστυνομία ατόμων ανέρχονταν
το 1998 στο 4,9% και εκείνο των κα
ταδικασμένων από τα δικαστήρια το
1994 σε 1,8% . Τα ποσοστά αυτά είναι
σαφώς χαμηλότερα από το ποσοστό
των αλλοδαπών στην Ελλάδα. Τι γίνε
ται όμως με τη συμμετοχή σε συγκε
κριμένα εγκλήματα; Χρησιμοποιώ
ντας στοιχεία του 1993 και 1994 ο Καρύδης (1998) έδειξε ότι η συμμετοχή
των μεταναστών στις δολοφονίες και
τους βιασμούς κυμαίνεται γύρω στο
11% ενώ στις ληστείες μόνο στο 6%.
Πρόσφατα στοιχεία “για άτομα γνω
στά στην αστυνομία” δείχνουν πολύ υ
ψηλά ποσοστά παρανομίας για πλα
στογραφία εγγράφων (περίπου 70%),
επαιτεία (65%), διαρρήξεις (33%) και
κλοπές (35%). Στα εγκλήματα κατά
της ζωής, οι μετανάστες συμμετέχουν
μόνο κατά 7% ενώ για παραβιάσεις
σχετικά με τα ναρκωτικά κατά 8% (υ
πολογισμοί με βάση δημοσιευμένα
στοιχεία της ΕΣΥΕ). Λόγω λοιπόν
της ανεπάρκειας στοιχείων για δικα
στικές αποφάσεις, το προσωρινό συ
μπέρασμα είναι ότι συγκεκριμένες ο
μάδες μεταναστών εμπλέκονται σε υ
ψηλό βαθμό σε αδικήματα κατά πε
ριουσίας, σε πλαστογραφίες εγγρά
φων και στην επαιτεία. Στους τομείς
λοιπόν αυτούς η μετανάστευση έχει
προκαλέσει αύξηση της εγκληματικό
τητας στην Ελλάδα.

________ Μύθος No 2 ________
Το υψηλό ποσοστό αλλοδαπών κρα
τουμένων οφείλεται αποκλειστικά στις
εγκληματικές τους δραστηριότητες.
Όπως είδαμε στον Πίνακα 1 ο αριθ
μός κρατουμένων στις Ελληνικές φυ
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λακές μεταναστών αυξάνεται συνεχώς
τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Το 1999
έφθασε το 46% του συνόλου. Ο συνο
λικός αριθμός κρατουμένων αυξάνεται
επίσης όπως φαίνεται στον Πίνακα 2,
με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 12%.
Σε ποιό βαθμό οι έγκλειστοι μετανά
στες που αποτελούν τώρα το 50% σχε
δόν του συνόλου των κρατουμένων α
ντικατοπτρίζουν την εγκληματικότητα
τους;
Τα στατιστικά στοιχεία για τις δικα
στικές αποφάσεις και από τις φυλακές
είναι τόσο φτωχά που πρακτικά οι αρ
χές έχουν πλήρη άγνοια του γιατί τό
σοι πολλοί μετανάστες είναι έγκλει
στοι. Τα τελευταία στοιχεία για το
1999 δείχνουν ότι σε σύνολο 7.000
φυλακισμένων υπάρχουν 1.900 κατα
δικασμένοι μετανάστες και 1.500 υπό
δικοι (δικοί μου υπολογισμοί με βάση
αδημοσίευτα στοιχεία του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης).
Στηριζόμαστε σε μεγάλο βαθμό σε ι
διωτικές ερευνητικές πρωτοβουλίες
για την εξακρίβωση βασικών γεγονό
των. Δύο τέτοιες έρευνες έχουν γίνει
από τον Αντ. Παπαντωνίου στις φυλα
κές Κορυδαλλού το 1997 και από το
Human Rights Watch στις ίδιες φυλα
κές το 2000(HRW, 2001).
Σύμφωνα με την έρευνα του Παπα
ντωνίου το 61% των μεταναστών στον
Κορυδαλλό ήταν υπόδικοι ενώ το πο
σοστό αυτό για τους Έλληνες ήταν
39%, ως αποτέλεσμα της συνηθισμέ
νης πρακτικής “όλοι σχεδόν οι αλλο
δαποί που συλλαμβάνονται για σημα
ντικά αδικήματα να προφυλακίζονται”
(Papantoniou, 1998: 103). Επιπλέον
σημειώνει ότι το 66% προφυλακίζεται
για πάνω από 6 μήνες, το 40% για πά
νω από ένα χρόνο και το 14% για πά
νω καθ’ υπέρβαση του 18μηνου ορίου.
Από τα πιο συνηθισμένα αδικήματα ή
ταν τα σχετικά με τα ναρκωτικά (39%)
τις διαρρήξεις (30%) τις κλοπές (11%)
και τους φόνους (6%). Για σύγκριση,
από 250 Έλληνες κρατούμενους 82 ή
ταν για ναρκωτικά και κλοπές αλλά
περισσότεροι για φόνο (125 Έλληνες
36 μετανάστες). Ο Παπαντωνίου συ
μπεραίνει ότι η πλειονότητα των μετα
ναστών κρατουμένων στις φυλακές
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Κορυδαλλού ήταν για αδικήματα ενά
ντια στην περιουσία κατά κύριο λόγο
και σχετικά με τα ναρκωτικά κατά
δεύτερο λόγο με τη σημαντική παρα
τήρηση ότι δεν ήταν συστηματικοί έ
μποροι ναρκωτικών αλλά συνήθως ά
τομα με μικρές ποσότητες ανεπεξέρ
γαστης κάνναβης.
Το Νοέμβριο του 2000 το HRW πή
ρε συνέντευξη από 132 αλλοδαπούς
(σχεδόν το 1/3 των καταδικασμένων
αλλοδαπών στον Κορυδαλλό) που
κρατήθηκαν για παραβίαση του νόμου
περί αλλοδαπών του 1991 ή για άλλες
μικρές παραβάσεις και ανέμεναν την
απέλασή τους, η οποία δεν μπορούσε
να γίνει λόγω των συνθηκών που επι
κρατούσαν στις χώρες καταγωγής
τους. Από αυτούς οι 58 είχαν ήδη εκτίσει την ποινή τους ενώ άλλοι 53 υπο
τίθεται ότι είχαν ποινές με αναστολή.
Αυτό σημαίνει ότι το 85% των αλλο
δαπών που κρατούνταν για παραβίαση
του νόμου περί αλλοδαπών κρατού
νταν πέρα από τις αρχικές ποινές τους.
Προκύπτει ότι για το μεγάλο αριθμό
των αλλοδαπών κρατουμένων στις Ελ
ληνικές φυλακές υπάρχουν και άλλοι
λόγοι εκτός από την εγκληματικότητά
τους:
• Πολλοί προφυλακίζονται αυτόμα
τα γιατί δεν είναι Έλληνες.
• Άλλοι κρατούνται για παραβιά
σεις του νόμου για αλλοδαπών δηλαδή
απλά επειδή βρίσκονται στην Ελλάδα.
• Ένας σημαντικός αριθμός κρατεί
ται - παράνομα σύμφωνα με το HRWγιατί δεν είναι δυνατή η απέλασή τους

________ Μύθος No 3 ________
Οι μετανάστες έχουν την ίδια μετα
χείριση από το σύστημα δικαιοσύνης
όπως και οι Έλληνες.
Ο μύθος αυτός δεν καταρρίπτεται
εύκολα αν και υπάρχουν πολλά επιχει
ρήματα που μας επιτρέπουν να το επι
χειρήσουμε. Το πρώτον είναι το πολύ
υψηλό ποσοστό συλλήψεων για παρα
βιάσεις μη σχετικές με την μετανά
στευση από το 1993. Ο Παπαντωνίου
(1998) έδειξε ότι το 1994 ο αριθμός
των μεταναστών που συλλήφθηκαν
ξεπέρασε αυτόν των Ελλήνων (61.000
σε σχέση με 49.000 Έλληνες) και αυ-

τό συνεχίστηκε το 1995. Εάν συμπεριλάβουμε τις συλλήψεις λόγω παραβιά
σεων του νόμου περί αλλοδαπών ο α
ριθμός ανεβαίνει στις 210.000 για το
1995. Η εστίαση αυτή της αστυνομίας
στις συλλήψεις μεταναστών είναι α
ξιοσημείωτη, δεδομένης της πολύ χα
μηλής συμμετοχής των μεταναστών
στην γενικότερη εγκληματικότητα και
στον υψηλό βαθμό εξειδίκευσής τους,
όπως αναλύθηκε στον Μύθο 1 παρα
πάνω. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί μο
νάχα ως αποτέλεσμα μιας “αυτοεκλπηρούμενης” προφητείας. Εκεί δη
λαδή που θα συγκεντρώσει τις προ
σπάθειες της η αστυνομία είναι πιθα
νότερο να βρεθεί το έγκλημα: γι’ αυτό
το πρώτο στάδιο της συστήματος δι
καιοσύνης μεροληπτεί στον εντοπισμό
μεταναστών εγκληματιών έναντι των
Ελλήνων.
Το δεύτερο στάδιο του συστήματος
δικαιοσύνης, είναι φυσικά τα δικαστή
ρια. Εδώ, θα πρέπει να σημειώσουμε
κάποια δομικά προβλήματα.
• ότι ένας μετανάστης είναι πιθανό
τερο να έχει προφυλακιστεί και για αυ
τό να είναι λιγότερο προετοιμασμένος
- ψυχολογικά και πρακτικά - για τη δί
κη του.

• Ότι ένας μετανάστης είναι πιθα
νόν να μην γνωρίζει καλά ελληνικά.
• Ότι ένας μετανάστης είναι σχεδόν
σίγουρο ότι έχει περιορισμένη γνώση
της ελληνικής κουλτούρας και συμπε
ριφοράς και συνεπώς θα είναι λιγότε
ρο ικανός να αντεπεξέλθει σε μια δίκη.
• Ότι τα δικαστήρια τείνουν να βλέ
πουν την παράνομη διαμονή σαν πα
ράγοντα που συντελεί στην ενοχή για
άλλα αδικήματα.
• Ότι συχνά η νομική βοήθεια δίνε
ται την ίδια μέρα με την δίκη με αποτέ
λεσμα να υπάρχει ελλιπής υπεράσπιση.
Αναφέρουμε τέλος ορισμένους τεκμη
ριωμένους ισχυρισμούς καταδικασμέ
νων μεταναστών που κατεγράφησαν
από τον Παπαντωνίου (1998) κατά την
διάρκεια των εκτενών συνεντεύξεων
που πραγματοποίησε στις φυλακές
Κορυδαλλού. Σε αυτούς τονίζεται ότι
οι ποινές που τους επιβλήθηκαν ήταν
πολύ σκληρότερες από αυτές για τους
Έλληνες για τις ίδιες παραβάσεις. Επι
πλέον, δεν πρέπει να αμελήσουμε την
πολιτική της διπλής ποινής που εφαρ
μόζουν τα ελληνικά δικαστήρια. Οι
μετανάστες τιμωρούνται διπλά για το
ίδιο αδίκημα - μια με την εκπλήρωση
την ποινή τους και στην συνέχεια με
την απέλασή τους. Φυσικά, ακόμα χει

ρότερο είναι όταν η απέλαση δεν
πραγματοποιείται και η κράτηση στις
φυλακές συνεχίζεται.

________ Μύθος No 4________
Η Ελλάδα μπορεί να κάνει λίγα για
το πρόβλημα του εγκλήματος και των
μεταναστών πέρα από το να κρατήσει
μακριά ή να απελάσει τους παράνο
μους μετανάστες.
Καταλήγω με τον συγκεκριμένο αυ
τό μύθο που είναι ίσως ο πιο σημαντι
κός. Πρώτα από όλα πρέπει να τονι
στεί ότι καμία χώρα δεν έχει καταφέ
ρει να αποφύγει τους παράνομους με
τανάστες. Είναι λοιπόν παράξενο που
η Ελλάδα πιστεύει ότι μπορεί να το
καταφέρει. Δεύτερον, σύμφωνα με τις
απόψεις πολλών αναλυτών το πρόβλη
μα της εγκληματικότητας και των με
ταναστών είναι άρρηκτα συνδεδεμένο
με το παράνομο καθεστώς που βρίσκο
νται και τη φτώχεια τους. Γι’ αυτό μια
περισσότερο εμπνευσμένη μεταναστευτική πολιτική όπως έχω υποστηρί
ξει και αλλού (Baldwin - Edwards,
2001), μπορεί να περιορίσει την πίεση
που δέχονται η αστυνομία, τα δικα-
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στήρια και οι φυλακές. Άλλο έ
να θέμα για το μέλλον είναι η ε
γκληματικότητα των επόμενων
γενιών των μεταναστών. Το πα
ράδειγμα της Σουηδίας όπου σε
αντίθεση με την υπόλοιπη Ευ
ρώπη παρατηρείται μια αξιοση
μείωτη μείωση της εγκληματι
κότητας στην δεύτερη γενιά εί
ναι
ιδιαίτερα
ασυνήθιστο
(Savona, 1998: 5,8). Το σημα
ντικό στοιχείο εδώ είναι η επι
τυχής ενσωμάτωση των μετανα
στών στην κοινωνία και όχι η α
ντιμετώπισή τους ως αλλοδα
πών.
Παρακάτω παρουσιάζονται
κάποιες σκέψεις όπου η προσο
χή μας θα μπορούσε να στραφεί
στο μέλλον:
• Αναμόρφωση των μεταναστευτικών πρακτικών θα διευ
κόλυνε την νόμιμη μετανάστευ
ση και εργασία στην Ελλάδα, έ
ναντι της παράνομης και θα επέτρεπε
στην αστυνομία και τις αρχές να ε
στιάσουν την προσοχή τους σε σοβα
ρά εγκλήματα και όχι σε απλές παρα
βάσεις του μεταναστευτικού νόμου.
• Σοβαρός διαλογισμός για τις πρα
κτικές αστυνόμευσης όπου η επικέ
ντρωση στους μετανάστες μπορεί να
αφήνει άλυτες σημαντικές υποθέσεις
που εμπλέκονται Έλληνες εστιάζοντας
σε μικρο-αδικήματα αλλοδαπών.
• Προσπάθεια να υπάρξει πρόοδος
πέρα από τις μικρο-παραβάσεις και να
αντιμετωπιστούν τα σημαντικά προ
βλήματα εγκληματικότητας στην Ελ
λάδα: οργανωμένο έγκλημα, μεγάλης
κλίμακας εμπόριο ναρκωτικών και αν
θρώπων, εξαναγκαστική πορνεία, άλ
λες δραστηριότητες τύπου “μαφίας”.
• Αποτελεσματική συγκέντρωση
στοιχείων και ταχεία δημοσίευσή
τους, με έμφαση στην έκθεση λεπτο
μερών στοιχείων για όλα τα αδικήμα
τα συλλήψεις και δικαστικές υποθέ
σεις, επιτρέποντας την αξιόπιστη ανά
λυση του εγκλήματος στην Ελλάδα - ι
διαίτερα στις καταδίκες ανά περιοχή
αδίκημα και εθνικότητα.
• Αναγνώριση από την πολιτεία και
από τις αστυνομικές δυνάμεις της κοι
νωνικής νομιμότητας της πλειονότη
τας των μεταναστών που γίνονται απο
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δεκτοί και συχνά ευπρόσδεκτοι από
τους Έλληνες. Αυτό ίσως θα μπορού
σαμε να το ονομάσουμε “κοινωνική α
στυνόμευση”.
• Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα
πρέπει να σκεφθεί γιατί υπάρχουν τό
σο πολλοί μετανάστες στις φυλακές
και τι εναλλακτικές λύσεις μπορούν να
δοθούν άμεσα.
• Εκσυγχρονισμός των μεθόδων α
στυνόμευσης και ειδική εκπαίδευση α
ξιωματικών της αστυνομίας, με αύξη
ση αποδοχών σαν κίνητρο για την από
κτηση νέων ικανοτήτων.
□
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θέλετε λοιπόν να μπείτε στο Internet,
να κάνετε δουλειές στο Web, και να συνδιαλεγείτε ηλεκτρονικά
και on-line με την τράπεζά σος;
θέλετε νο γίνετε ολοκληρωτικά on-line;
Ανοίγετε λοιπόν την πόρτα σας στον κυβερνοχώρο
και περιμένετε εναγωνίως το τι θα αποδώσει αυτός σ’ εσάς.
To Internet και το Web είναι νέα σύνορα και αγορές
που περιμένουν νο κατακτηθούν.
Αλλά προσέξτε, υπάρχουν τίγρεις εκεί έξω!
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υτό που δεν είναι εμφανές σε ό
λους τους επιχειρηματίες που πάνε
on-line, είναι το πόσο ασφαλής εί
ναι ο κυβερνοχώρος. Ας το δούμε
ως έχει, τα σύγχρονα μηχανήματα
ενός γραφείου είναι στην πλειοψηφία τους
φτιαγμένα για να είναι εύκολα και διαφανή
στη χρήση τους, και όχι να προσφέρουν α
σφάλεια στα εμπορικά σας στοιχεία, (data). Η
ευκολία με την οποία ένας υπάλληλός σας
μπορεί να μοιραστεί τον εκτυπωτή του με
τους υπόλοιπους της ομάδας του, είναι ίδια
με την ευκολία με την οποία ένας από έξω α
πό το γραφείο σας μπορεί να χρησιμοποιήσει
τα υπολογιστικά σας συστήματα. Η ευκολία
με την οποία ένας server NT, μοιράζει τους
δίσκους του, είναι μια ανοιχτή πρόσκληση

Α

για παρείσακτους να δουν και ίσως ακόμη να
καταστρέψουν τα επαγγελματικά σας data.
Πρώτα πρέπει να ορίσουμε τι σημαίνει το
να συνδεθείτε στο δίκτυο Internet. Στην πλη
θώρα των περιπτώσεων, μια εταιρία αγοράζει
έναν router και υπογράφει ένα συμβόλαιο με
μια εταιρία ISP (Internet Service Provider),
και ως εκ θαύματος έχουν συνδεθεί στο Inter
net. Όλα αυτά είναι υπέροχα, αλλά σταμάτη
σε ποτέ κανείς να σκεφτεί ποιοι άλλοι είναι ε
κεί έξω;
Δεν είναι μόνο οι τωρινοί και οι μελλοντι
κοί πελάτες σας, όχι μόνο οι προμηθευτές
σας, αλλά επίσης και οι αντίπαλοί σας και αρ
κετοί δεκαεξάχρονοι hackers με άφθονο ε
λεύθερο χρόνο.
Μια αντίπαλη σας εταιρία είναι ένα αγκά
θι στα πλευρά σας, αλλά αντίπαλοί σας οπλι
σμένοι με τις εσωτερικές σας πληροφορίες εί
ναι τίγρεις χωρίς χαλινάρια. Δεν υπάρχει άμυ
να εναντίον ενός ικανού και οπλισμένου αντι
πάλου, ειδικά εναντίον ενός που είναι οπλι
σμένος με την γνώση των εσωτερικών σας
εργασιών.
Ακόμη και
αν είναι εφο
ριακά χαρτιά
ή εκθέσεις
αποδόσεως
των εργαζο
μένων.
Και φυσι
κά μην ξε
χνάτε και τις
καταστροφι
κές τάσεις
των ανήλι
κων hackers.
Μπορεί να
μην είναι α
ντίπαλοί
σας,
δεν
παύουν ό
μως να μην είναι άνευ σημασίας. Εάν ένας
hacker σπάσει το server σας και μπει μέσα,
μπορεί να αρχίσει να σβήνει ή να αλλάζει αρ
χεία. Τα αποτελέσματα θα είναι σίγουρα μια
άσχημη εμπειρία για την επιχείρησή σας.
Στην καλύτερη περίπτωση θα χάσετε μόνο
χρόνο και χρήμα, προσπαθώντας να διορθώ
σετε τις ζημιές και να επανέλθετε σε μια φυ
σιολογική κατάσταση. Στην χειρότερη περί
πτωση, η επιχείρησή σας θα επηρεαστεί τόσο
άσχημα που μόνο ένα ολοκληρωτικό σταμά-

τημα στις υπολογιστικές εργασίες θα μπορέ
σει να φέρει τα πράγματα ξανά υπό έλεγχο.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση κάτι θα χάσετε,
κομμάτι από τις πωλήσεις σας, ή το χρόνο
σας όλα μεταφράζονται σε χαμένο χρήμα και
ενοχλημένους μετόχους.
Αλλά φυσικά το MIS δεν έχει άδικο να θέ
λει να γίνει on-line. Αλλά ούτε και τα ένστι
κτά σας που σας λένε οτι είναι το σωστό
πράγμα για να γίνει μια εταιρία. Πριν ξεκινή
σετε σκεφτείτε, είστε εφοδιασμένοι με όπλα
για ελέφαντες και παγίδες για λιοντάρια;
Μπορεί ο διευθυντής σας του MIS να γίνει ειδήμων στην ασφάλεια μέσα σε μια μέρα; Ή
θα πρέπει να προσλάβετε ακόμη πιο πολλά ά
τομα με τον τίτλο MIS ασφάλεια;
Έχετε δίκιο φυσικά στο οτι υπάρχουν πολύ
λίγοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακούσει περί
ασφαλείας υπολογιστών. Στο κάτω- κάτω η ί
δια η φύση του αντικειμένου είναι απόκρυφη.
Υπάρχουν όμως διεθνείς οργανισμοί οι οποί
οι υπάρχουν για να κρούουν τον συναγερμό
στην κοινότητα του κυβερνοχώρου. Τέτοιοι
οργανισμοί
είναι
το
CIAC (Co
mputer Inci
dent Advi
sory Capa
bility), και
CERT (Co
rn p u t e r
emergency
Response
Team). Εί
ναι επίσης
και αρκετά
υποτιμητικό
για μεγάλες
εταιρίες ό
πως η Mic
rosoft να
παραδεχθούν on έχουν παραβλάψει την ασφάλεια
των προϊόντων τους. Έτσι για να παρακολου
θήσει κανείς το χώρο, πρέπει να συμμετάσχει
ενεργά στον υποκυβερνοχώρο της ασφά
λειας.

Π ό σ ο εύ κ ο λ ο είνα ι:
Τα εργαλεία για έμπειρους αντιπάλους εί
ναι ήδη έτοιμα. Και χρησιμοποιώντας τακτι
κά σε τυχαίες αλλά και προμελέτημένες επι-
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θέσεις διαφόρων στόχων. Εργαλεία όπως το
SATAN και το STROBE, μπορούν πολύ εύ
κολα και γρήγορα να βρουν την εσωτερική
ψηφιακή σας δομή. Η φήμη των παραπάνω
εργαλείων δεν λέει τίποτα περί των ικανοτή
των τους. Ένα κακοστημένο δίκτυο φαίνεται
σαν ένα κόσκινο, και κάθε τρύπα είναι μια πι
θανή δίοδος για επίθεση. Αυτό το πρόβλημα
έχει πρόσφατα διογκωθεί με την νέα γενιά α
πό τα συστήματα διαμοιρασμού δίσκων σε
δίκτυα, π.χ. GIFS.
Αυτή η κατάσταση γίνεται ιδιαίτερα προ
βληματική όταν λάβουμε υπ’όψιν μας τον πιο
συνηθισμένο τρόπο λειτουργίας ενός γραφεί
ου. Οι πιθανότητες είναι οτι τα πιο πολλά
computers στο γραφείο σας είναι WIN 95 μη
χανήματα, με την πιθανότητα ύπαρξης κά
ποιων NT servers. Είναι εμφανές οτι αυτά τα
συστήματα είναι από τη φύση τους ανασφα
λή. Το λεπτό που ένας δίσκος γίνεται browsable χωρίς password τότε και όλος ο πλανή
της μπορεί να τον δει.
Ας εξετάσουμε ένα πολύ συνηθισμένο σε
νάριο. Βιάζεστε, ένας καινούριος server ξαφ
νικά γίνεται απαραίτητος, το κουτό έρχεται
και μπαίνει στην παραγωγή αμέσως, και οι
τύποι στο MIS δεν βάζουν password γιατί
βιάζονται. Στο κάτω- κάτω, μπορείτε να έχε
τε ευκολία χειρισμού ή ασφάλεια αλλά όχι
και τα δυο μαζί. Ίσως οι ιδιοκτήτες να τους
πίεσαν παραπάνω απ’ οτι έπρεπε. Ίσως να
μην ήταν οι ίδιοι αρκετά προσεκτικοί. Σε ο
ποιαδήποτε περίπτωση θα πρέπει να θεωρείτε
αυτό το μηχάνημα ανοιχτό για όλο τον πλα
νήτη. Όλοι άλλωστε γνωρίζουμε το λογαρια
σμό administrator και με τη νέα γενιά προ
γραμμάτων Client, σαν το SMB client, ένας
αντίπαλος μπορεί να δει τι περιέχει αυτό το
computer. Φαίνεται πολύ καλό και στην
πραγματικότητα είναι! Οι πιο πολλές συνδέ
σεις στο Internet έχουν παραπλήσια προβλή
ματα, λίγες είναι σωστά administrated. Και τα
προβλήματα δεν τελειώνουν στο File sharing,
ακόμη και το στήσιμο ενός Web server δη
μιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα, που μπο
ρεί να δημιουργήσουν τρύπες για κάποιον να
μπει μέσα στην επιχείρησή σας.

Ποιανού Aq Boc είναι:
Η έλλειψη ασφάλειας δεν είναι λάθος κανενός, αλλά και όλοι είναι συνυπεύθυνοι. Το
MIS γιατί δεν είναι αρκετά παρανοϊκοί, οι
χρήστες που απαιτούν υπερβολική ευκολία
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χειρισμού, και τα στελέχη που προσπαθούν
να κάνουν τους πάντες πιο παραγωγικούς χω
ρίς να σκεφτούν τις συνέπειες.
Μην νομίζετε οτι η έλλειψη πληροφόρη
σης από τους κατασκευαστές των υπολογι
στών και των προγραμμάτων σας περί ασφά
λειας, σημαίνει και την ύπαρξή της.
Τις πιο πολλές φορές το marketing μιας
εταιρίας Η/Υ προσπαθούν να σιγήσουν οποιεσδήποτε φωνές επί του θέματος. Και το
χειρότερο είναι οτι δεν δοκιμάζουν επίσης
τα συστήματά τους για επιθέσει9ς εκ των έ
ξω. Είναι πραγματικά ανησυχητικό το να
βρίσκει κανείς προβλήματα μιας εφαρμο
γής στο USENET, (που είναι δημόσιο και
πολύ κοινό), αντί ο προγραμματιστής της ε
φαρμογής να κάνει ένα πλήρες test. Ένα τέ
τοιο πρόγραμμα ήταν στο Internet explorer
της Microsoft, πριν διορθωθεί με το οποίο
κάποιος μπορούσε να κλέψει τον κωδικό
σας, όταν ήσασταν συνδεμένοι στο Inter
net.
Η έλλειψη πληροφόρησης από τους κατα
σκευαστές δυσ^ραίνει την όλη κατάσταση,
γιατί οι crackers είναι ισχυρότεροι όταν πέ
σουν αυτά τα στοιχεία στα χέρια τους, στιγμή
που οι νόμιμοι χρήστες δεν μπορούν να αντι
μετωπίσουν τις καταστάσεις λόγω έλλειψης
των λεπτομερειών περί security.

Τι ιιποοείτε να κάνετε:
Πρώτα απ’ όλα χρειάζεται συνεχής επα
γρύπνηση, Τα προβλήματα αναφέρονται κα
θημερινά και χρειάζεται κάποιος να παρακο
λουθεί τα κατάλληλα newsgroups. Εάν η επι

χείρησή σας δεν έχει αυτή τη δυνατότητα για
την πρόσληψη προσωπικού, υπάρχει λύση
που θα μπλοκάρει πάνω από το 90% των τρυ
πών ενός δικτύου και η λύση λέγεται Firewall.
Ένα Firewall με Web proxying /
cacheing προσφέρει τα κάτωθι:
• Φιλτράρει την εισερχόμενη ψηφιακή
κυκλοφορία, και έτσι παρακολουθείτε τι συμ
βαίνει και έχετε τη δυνατότητα να μπλοκάρετε ανεπιθύμητες ενέργειες.
• Μειώνει το κόστος σας για το Internet
αφού υπάρχει σ’ εσάς ένα τοπικό cache.
• Επιλεκτικά επιτρέπει εξερχόμενη πρό
σβαση στο Internet από την επιχείρησή σας,
στο κάτω-κάτω δεν χρειάζονται Internet όλοι
οι υπάλληλοί σας.
• Περισυλλογή στατιστικών στοιχείων
περί της χρησιμοποίησης του δικτύου.
• Περισυλλογή στοιχείων απο πιθανές ε
πιθέσεις Δουλεύουν ή παίζουν οι υπάλληλοί
σας;
• Επί τόπου διανομή e-mail πάνω στο
Firewall άρα και έλεγχο της ποσότητας email που μεταδίδεται.
Οι Αρμόδιες Αρχές των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουν να
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που σχε
τίζονται με θέματα επαγρύπνησης ιατροτε
χνολογικών προϊόντων, όπως αυτές περιγράφονται στις κοινοτικές οδηγίες, θα πρέπει να
θέσουν σε λειτουργία και να διατηρούν ένα
σύστημα επαγρύπνησης δυσμενών περιστατι
κών, έτσι ώστε να αποτραπεί η επανεμφάνιση
ανάλογων περιστατικών με τα ίδια προϊόντα
κάποια άλλη χρονική στιγμή. Παράλληλα ό
μως, οι ίδιοι οι χρήστες των ιατροτεχνολογι
κών προϊόντων, δηλαδή τα νοσοκομεία και
κάθε κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας, θα
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πρέπει να συγκροτούν ένα Σύστημα Ανα
φοράς Χρηστών με το οποίο θα ενημερώ
νουν και θα ενημερώνονται από την Αρμό
δια Αρχή της χώρας τους για δυσμενή περι
στατικά.
Η καθιέρωση μέσων επικοινωνίας ανάμε
σα στους εμπλεκόμενους φορείς για την α
νταλλαγή δεδομένων που σχετίζονται με πε
ριστατικά, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που θα
πρέπει να ληφθούν μέτρα, αναμένεται να έχει
σημαντική επίδραση στις καθημερινές πρα
κτικές με συνέπεια την βελτίωση στην πρό
ληψη της δημόσιας υγείας.
To EUROMEDIES MDVS είναι μια ε
φαρμογή τηλεματικής, που ανέπτυξε το ΙΝΒΙΤ, για να χρησιμοποιηθεί από τις Αρμόδιες
Αρχές και την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Έ
νωσης σαν μια κοινή λογισμική πλατφόρμα,
για την ανταλλαγή πληροφορίας που αφορά
στην επαγρύπνηση ιατροτεχνολογικών προϊ
όντων. Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμ
ματος πραγματοποιήθηκε σε όλη την Ευρώπη
με την υποστήριξη της DG III της Επιτροπής
της Ε.Ε.
To EUROMEDIES MDVS είναι μια παραθυρική εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί σε Φι

λικό Γραφικό Περιβάλλον για το χρήστη και
διαθέτει:
Μια Σχεσιακή Βάση Δεδομένων για την
δημιουργία, αρχειοθέτηση και διαχείριση
πληροφοριών που σχετίζονται με την επαγρύ
πνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πιο
συγκεκριμένα αρχείων περιστατικών, εκθέ
σεων και αιτήσεων περιστατικών καθώς και
δεδομένων σχετικών με κατασκευαστές, κοι
νοποιημένους οργανισμούς και ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
Η κωδικοποίηση και ονοματολογία των ο
μάδων των προϊόντων είναι σύμφωνη με την
απόφαση της επιτροπής TC257 της CEN για
υιοθέτηση του Παγκόσμιου Συστήματος Ο
νοματολογίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
(UMDNS) του ECRI καθώς οι όροι και οι
κωδικοί των κατηγοριών είναι σύμφωνοι με
το πρότυπο prEN ISO 15225.
Τα αρχεία περιστατικών αποθηκεύονται
στην τοπική βάση δεδομένων και χρησι
μοποιούνται μόνο από την Αρμόδια Αρχή
που τα δημιούργησε χωρίς να ανταλλάσ
σονται ανάμεσα στους υπόλοιπους φορείς

που συγκροτούν το δίκτυο, για εμπιστευτικούς λόγους. Τα μηνύματα που ανταλ
λάσσονται είναι εκθέσεις και αιτήσεις πε
ριστατικών.
Ένα Υποσύστημα Επικοινωνίας που υπο
στηρίζει την ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα
στις Αρμόδιες Αρχές και την Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εύκολα, γρήγορα και α
ξιόπιστα εκμεταλλευόμενο τα σύγχρονα μέσα
τηλεματικής.
Η ανταλλαγή της πληροφορίας επιτυγχά
νεται με ένα μηχανισμό ηλεκτρονικού ταχυ
δρομείου και τα μηνύματα ανταλλάσσονται
μέσω του δικτύου Internet.
Ασφάλεια επιτυγχάνεται με την κρυπτο
γράφηση των μηνυμάτων που ανταλλάσσο
νται ενώ υπάρχει πρόβλεψη για ενσωμάτωση
μηνυμάτων EDI (Electronic Data Inter
change) τα οποία έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα
με το UN/EDIFACT πρότυπο.
Το ΙΝΒΙΤ παράλληλα με το
EUROMEDIES MDVS, έχει ήδη ολοκληρώ
σει τον σχεδίασμά του Συστήματος Αναφο
ράς Χρηστών για την Ελλάδα.
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12 εντολές για παιδιά.... on line
Κυβερνοχώρος κρύβει παγίδες, μερικές φορές επικίνδυνες, ιδίως για τα παιδιά. Λόγω της ανώνυμης φύσης του Δι
κτύου, τα παιδιά μπορεί να πέσουν θύματα απατεώνων που θέλουν να εκμεταλλευτούν ή να χάσουν χρήματα ευ
κολότερα από τους μεγαλύτερους σε ηλικία χρήστες.

Ο

Πως θα γίνει ασΦολής η γοήση

tou

Ιντερνετ από

touc

ανηλίκους

Έτσι, το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) ετοίμασε έναν οδηγό -για παιδιά και γονείς- με στόχο την α
σφαλέστερη πλοήγηση και την προστασία των ανηλίκων που χρησιμοποιούν το Ίντερνετ.
“Είναι η πιο ευάλωτη ομάδα χρηστών στους κινδύνους που κρύβονται μέσα στο Δίκτυο ”, εξηγεί ο κ. Γιάννης Σιδηρόπουλος, διευθυντής του ΚΕΠΚΑ, ανεξάρτητης, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός
δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή οργάνωση ERICA, που ειδικεύεται στην προστασία των παιδιών χρηστών του Ίντερνετ.

0 “ΔωδεκόλΟΥος

tou

νεαρού πλοηνού

tou

Ιν τερ ν ετ”, λοιπόν. σιηιΒουλεύει:

1. Να αποφεύγετε τις συναντήσεις με άτομα που πρωτογνωρίσατε στο Ίντερνετ, εκτός αν αυτές γίνονται σε δημόσιους
χώρους και σας συνοδεύουν οι γονείς σας.
2. Μη στέλνετε μηνύματα (e-mail) με τη διεύθυνση του σπιτιού σας, τον αριθμό του τηλεφώνου σας, το όνομα του
σχολείου σας ή τη φωτογραφία σας. Μη δώσετε ποτέ τέτοια στοιχεία σε on line συζητήσεις (chat rooms). Μπορεί να
πέσουν σε χέρια ανθρώπων που θα τα εκμεταλλευτούν εις βάρος σας. Στις on line συζητήσεις δεν μπορείς να ξέρεις
ποιος σε βλέπει ή ποιος σε ακούει.
3. Να θυμάστε ότι οι άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνείτε on line μπορεί να μη λένε πάντα την αλήθεια, αφού κα
νένας δεν μπορεί να τους δει.
4. Αν κάποιος πει ή γράψει κάτι σε μια on line συζήτηση ή σε κάποιο μήνυμα που θα σας κάνει να νιώσετε άσχημα,
πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι από δικό σας λάθος. Ενημερώστε αμέσως τους γονείς σας.
5. Να θυμάστε ότι ακόμα και αν η on line συζήτηση που διαλέξατε είναι για παιδιά ή νέους της ηλικίας σας, δεν είναι
δυνατόν να γνωρίζει κανείς αν όλοι όσοι συμμετέχουν είναι άτομα της ηλικίας σας. Μπορεί να είναι κάποιος ενήλικας
ή μεγαλύτερο παιδί που επιδιώκει να σας ξεγελάσει.
6. Ρωτήστε τον φορέα Ίντερνετ (ISP), όπου έχετε συνδρομή, μήπως διαθέτει ελεγχόμενους χώρους συζητήσεων (chat
rooms) για παιδιά της ηλικίας σας. Να χρησιμοποιείτε μόνο αυτούς τους χώρους για τις on line συζητήσεις. Εκεί υπάρ
χει πάντα κάποιος υπεύθυνος από την εταιρεία που εποπτεύει τις συζητήσεις και κάνει αισθητή την παρουσία του μόνο
αν κάποιος συμπεριφερθεί άσχημα.
7. Μην απαντάτε ποτέ σε άσχημα ή προκλητικά μηνύματα και ενημερώνετε πάντα τους γονείς σας κάθε φορά που
παίρνετε τέτοια e-mail ή αν δείτε άσεμνες φωτογραφίες στις ....on linen επικοινωνίες σας. Ζητήστε από τους γονείς
σας να επικοινωνήσουν με το Νομικό Τμήμα του ΚΕΠΚΑ.
8. Δεν είναι καλή ιδέα να αναφέρετε τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας ή στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών της
οικογένειά σας χωρίς να συμβουλευτείτε τους γονείς σας. Κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για να
σας βλάψει οικονομικά.
9. Μη δώσετε ποτέ και σε κανέναν τους προσωπικούς σας κωδικούς των λογαριασμών πρόσβασης και αλληλογραφίας
που διαθέτετε στο Ίντερνετ. Όσοι τους γνωρίζουν, μπορούν να παρουσιάζονται με το δικό σας όνομα, να στέλνουν μη
νύματα υπογράφοντας με το όνομά σας ή να διαβάζουν την αλληλογραφία σας.
10. Να θυμάστε πάντα ότι όταν κάποιος σας κάνει μία προσφορά που φαίνεται να είναι “εξαιρετική”, πιθανότατα προ
σπαθεί να σας ξεγελάσει.
11. Να αποφεύγετε πάντα τις ιστοσελίδες που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενηλίκους. Οι προειδοποιητικές πινακίδες
- “over 18 years old”- είναι εκεί για να σας προστατεύσουν. Επιπλέον, οι σελίδες αυτές μπορεί να φουσκώσουν τον τη
λεφωνικό λογαριασμό σας χωρίς να το καταλάβετε.
12. Μην επιλέγετε συνδέσεις (web links) που περιέχονται σε ηλεκτρονικά μηνύματα και να μην ανοίγετε επισυναπτόμενα αρχεία (attachmets) σε μηνύματα που προέρχονται από ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζετε. Επίσης, μην ανοί
γετε αρχεία που “κατεβάζετε” από το Διαδίκτυο. Μπορεί να μολύνετε τον υπολογιστή σας με ιούς.
□
(Οι ο δη γίες κ α τα ρ τίσ τη κ α ν σ ε συνεργα σία τ η ς ευρ ω π α ϊκ ή ς ο ρ γά νω σ η ς E R IC A και του Κ έντρου Π ρ ο σ τα σ ία ς Κ αταναλω τώ ν).
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καταστήματα

στη ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 194 & 135
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΕ 4 8 Μ Η Ν ΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

R

YAMAHA

CENTER

*

CENTER

τηλ. 74.82.154,77.77.841, fax 74.70.081

infi. 74.89.434, 74.88.562,77.89.041, fax 74.70.081

CRYPTON 1 0 5
125 Z
W HY 50
B W 100
TT 6 0 0 -R
XT 6 0 0
R6
R1

honda

/ 1 9 .3 4 0
/ 2 4 .8 6 6
/ 1 6 .5 7 7
/ 2 0 .7 2 1
/ 5 7 .9 6 6
/ 5 5 .2 0 6
/ 1 0 3 .5 1 1
/ 1 3 3 .8 7 4

SU PR A 1 0 0
G RAND 1 0 0
TRANSALP- 65 0
XL 1 0 0 0 YARADERO
XR V 7 5 0 A FR IK A

M

/ 1 9 .3 4 0
/ 1 6 .5 7 7
/ 8 0 .8 7 6
/ 1 1 0 .1 3 5
/ 9 7 .9 9 0

kaw asaki
CENTER

*

τηλ. 74.82.154,77.78.231, fax 74.70.081

KAZE-R
KLE 5 0 0
Z X - 9 N IN JA

Αλέξανδρος Παπαγεωργίου

Μανώλης Παπαγεωργίου
ΟΛΑ μας τα δίκυκλα συνοδεύονται από

Ο

η

καταστήματα

ΧΒΥ.Η ΕΓ j a m a
Είναι πάντα μόνο τα τελευταία μοντέλα
που κυκλοφορούν στην αγορά
(πχ. ΟΛΑ

μσς τ α

π α π ά κ ια

έχουν μ π ρ ο σ τιν ό

ύ ισ κ ό φ ρ ρ ν ο )

/ 1 9 .3 4 0
/ 6 5 .9 7 1
/ 1 3 3 .8 7 4

η

στη

μ ιχ α λ α κ ο π ο υ λ ο υ

-9

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1975/1986/2001
κτιμηθεί και αξιολο
γηθεί ως η μείζων
πολιτική πρωτοβου
Είναι γνωστό, ότι
που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα
λία. Ως μια μεγάλη
ο όρος “Σύνταγμα”
δέσμη κρίσιμων πο
και τη Δημοκρατία
θεωρείται με περισ
λιτικών
αποφάσεων,
σότερες της μίας έν
αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων”
η
λήψη
των οποίων
νοιες, από τις οποίες
ανάγεται
σε όλα τα
σπουδαιότερες είναι
(άρθρο 120 πορ. 2 του Συντάγματος).
κρίσιμα ζητήματα
δύο, δηλαδή η ου
και διλήμματα, που
2000. Περατώθηκε με την καταληκτήρια
σιαστική και η τυπική. Η πρώτη αναφέσυνοψίζονται,
ως
εξής:
συνεδρίαση
της
Ζ’
Αναθεωρητικής
Βου
ρεται στο περιεχόμενο του Συντάγματος
α. Το πρώτο ζήτημα, αφορά τη θέση
λής (6-4-2001), κατά την οποία και ψη
και η δεύτερη στην εξωτερική μορφή
της δημοκρατικά νομιμοποιημένης και
φίστηκαν οι αναθεωρημένες διατάξεις.
του, στον τύπο που περιβάλλεται. Σύ
λαϊκά ελεγχόμενης πολιτικής εξουσίας,
Η διαδικασία αυτή διασφάλισε, όπως ε
νταγμα, υπό ουσιαστική έννοια, είναι το
σε σχέση με τις άλλες τυπικές ή άτυπες
πιτάσσει
το
Σύνταγμα
(άρθρο
110),
αφε
σύνολο των νομικών κανόνων, που κα
μορφές εξουσίας, δηλαδή την οικονομι
νός
μεν,
τον
αυστηρό
χαρακτήρα
του
Συ
θορίζουν τη μορφή του πολιτεύματος ε
κή, την επικοινωνιακή και τη δικαστική
ντάγματος, αφετέρου δε, την πολιτική,
νός κράτους και τις βασικές γραμμές της
εξουσία.
κοινωνική και επιστημονική ωρίμανση
οργάνωσής του, ως και τη θέση και τα ό
β. Το δεύτερο ζήτημα ή μάλλον δίλημ
του
αναθεωρητικού
εγχειρήματος.
Πρό
ρια της κρατικής εξουσίας απέναντι στα
μα,
είναι η στάση απέναντι στο Κράτος
κειται
για
ζήτημα
ύψιστης
και
πολλα
άτομα, που υπόκεινται σε αυτή. Σύνταγ
Δικαίου και το Κοινωνικό Κράτος. Επι
πλής σημασίας και γεγονός μέγιστου και
μα, υπό τυπική έννοια, είναι ο γραπτός
δίωξη είναι όπως η αναθεώρηση του Συ
καθολικού ενδιαφέροντος. Ενδιαφέρει ό
θεμελιώδης νόμος ενός κράτους, που έ
ντάγματος μιας ευρωπαϊκής χώρας, στην
λους,
αρχές,
κρατικούς
λειτουργούς,
χει συνήθως και αυξημένη τυπική δύνα
αρχή του 21ου αιώνα, διατηρεί και ενι
συλλογικούς
φορείς,
επαγγελματίες,
πο
μη.
σχύει τις εγγυήσεις του Κράτους Δικαίου
λίτες. Ενδιαφέρει, πρωτίστως, εκείνους,
Το ιδανικό, προς το οποίο πρέπει να ακαι του Κοινωνικού Κράτους. Είναι θέ
οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με το ιερό
νταποκρίνεται το Σύνταγμα, δεν μπορεί
μα υπαρκτό και ζωτικής σημασίας για
καθήκον
της
εφαρμογής
των
επιταγών
να είναι σταθερό και αμετάβλητο. Μετα
την Ελληνική Κοινωνία, αλλά και κάθε
του Συντάγματος και των Νόμων και της
βάλλεται ανάλογα με τις κοινωνικές και
άλλη ευρωπαϊκή κοινωνία.
διασφάλισης και προστασίας των ατομι
άλλες εξελίξεις, όπως ακριβώς μεταβάλ
γ. Το τρίτο ζήτημα αφορά τη λειτουρ
κών
και
άλλων
ελευθεριών
και
δικαιω
λονται και οι σκοποί, που επιδιώκει το
γία
και την αξιοπιστία του ίδιου του πο
μάτων
των
πολιτών.
Κράτος. Προκύπτουν, έτσι, οι συνταγμα
λιτικού συστήματος, ήτοι του ρόλου των
Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης,
τικές αναθεωρήσεις. Οι κοινωνικοοικο
κομμάτων, της Βουλής και των ομάδων
ευλόγως, επιχειρείται μία συνοπτική και
νομικές και πολιτικές εξελίξεις και οι
πίεσης.
περιεκτική
αναφορά
στο
σημαντικότατο
μελλοντικές προοπτικές, σε εθνικό και
δ. Το τέταρτο ζήτημα αφορά το κύρος, το
αυτό ζήτημα, με την ανάδειξη της αιτιοδιεθνές επίπεδο, ως και η ανάγκη του εκ
ήθος και την εντιμότητα του δημόσιου βίου.
λογικής του βάσης, της σημασίας της α
συγχρονισμού και της ενίσχυσης της λει
Είναι το γνωστό ζήτημα της διαφάνειας.
ναθεώρησης, των στόχων και επιδιώξε
τουργίας του Ελληνικού Συντάγματος, ε
ε. Το πέμπτο ζήτημα σχετίζεται με τη
ων
αυτής,
τη
μορφολογία
και
τα
άλλα
πέβαλαν την τελευταία συνταγματική α
λειτουργία
του Κράτους και τις τομές
χαρακτηριστικά
του
συνταγματικού
κει
ναθεώρηση.
που πρέπει να γίνουν στο διοικητικό και
μένου και την περιγραφή καινοτομιών
Μία μακρά και πολύπλοκη διαδικασία
δικαστικό σύστημα της Χώρας.
και ρυθμίσεων, την ανάλυση, την κριτι
αναθεώρησης του Συντάγματος 1975/
στ. Το έκτο ζήτημα σχετίζεται με την
κή
και
το
σχολιασμό,
όπου
ενδείκνυται.
1986, ολοκληρώθηκε από τη Ζ’ Αναθεω
ευρωπαϊκή προοπτική της Χώρας.
ρητική Βουλή των Ελλήνων. Μία διαδι

1. Εισαγωγή

“0 σεβασμός στο Σύνταγμα και τους Νόμους

κασία, η οποία άρχισε το 1995 και απα
σχόλησε διαδοχικά τρεις Βουλές, δηλα
δή αυτές του 1993, του 1996 και του
T0U

Κλέαρχου ΠΗΧΑ
Υποστρατήγου ε.α.
Ελληνικής Αστυνομίας
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2. θεμελιώδη Ζητήματα

3. Θεμελιώδεις Acr/ic

Η συνταγματική αναθεώρηση είναι το
κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα. Είναι η θε
μελιώδης έκφραση του γενικού συμφέ
ροντος. Είναι, βεβαίως, και το μείζον νο
μικό εγχείρημα. Πρέπει, επομένως, να ε-

Από τα σημαντικά ζητήματα, που προαναφέρθηκαν, συγκροτείται μία συνταγ
ματική πολιτική, μία στρατηγική αντίλη
ψη για το Κράτος, τη σχέση του με την
Κοινωνία των Πολιτών, τη σχέση του με

την οικονομία, με το διεθνές σύστημα
και την ευρωπαϊκή προοπτική, σε συνθή
κες ψηφιακής οικονομίας και παγκο
σμιοποίησης. Η αναθεώρηση του Συ
ντάγματος διέπεται, επομένως, από μια
συστηματική συνταγματική πολιτική, με
τις εξής επιμέρους αρχές:
α. Αρχή της Ασφάλειας του Ατόμου:
Η αρχή αυτή εκδηλώνεται με την ενίσχυ
ση του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου και
την εισαγωγή νέων δικαιωμάτων τέταρ
της γενιάς και νέων εγγυήσεων, που επικαιροποιούν κλασικά συνταγματικά δι
καιώματα. Η νέα διάταξη του άρθρου 25,
θα αρκούσε και από μόνη της για να δι
καιώσει το αναθεωρητικό εγχείρημα, α
φού θεσπίζει τις αρχές ερμηνείας και ε
φαρμογής όλων των συνταγματικών δι
καιωμάτων. Οι διατάξεις για τα άτομα με
αναπηρίες, την ισότητα των δύο φύλλων,
τους βιοϊατρικούς πειραματισμούς, τα
προσωπικά δεδομένα, τα όρια της προφυλάκισης και άλλα, συγκροτούν ένα νέ
ο σύγχρονο θώρακα υπέρ του Πολίτη.
Στην ίδια λογική εντάσσονται και οι νέες
ρυθμίσεις για τη λειτουργία του δικαστή,
ως εγγυητή των δικαιωμάτων του ατό
μου και του πολίτη.
β. Αρχή της Συμμετοχής του Πολίτη:
Οι νέες ρυθμίσεις, για την αποκέντρωση
και την τοπική αυτοδιοίκηση, την ψήφο
των αποδήμων, την ουσιαστικοποίηση
του δικαιώματος του αναφέρεσθαι, τη
θέση των δημοσίων υπαλλήλων και τη
χειραφέτηση ολόκληρων δικαστικών
κλάδων, συγκροτούν νέες δυνατότητες
συμμετοχής, για κάθε πολίτη ή για κρίσι
μες κατηγορίες πολιτών, που σχετίζο
νται, ως δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλλη
λοι, με τη λειτουργία του Κράτους.
γ. Αρχή της Διαφάνειας στη λειτουργί
α του Κράτους και στις Σχέσεις Κράτους
και Οικονομίας: Το συνταγματικό καθε
στώς των μέσων ενημέρωσης, η συνταγ
ματική τυποποίηση των ανεξάρτητων αρ
χών, οι ρυθμίσεις για τα οικονομικά των
κομμάτων και των υποψηφίων βουλευ
τών, οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συ
νεδρίου, η κατοχύρωση του πυρήνα και
της φιλοσοφίας του ν. 2190/1994 (περί
προσλήψεων) και τα νέα συνταγματικά
ασυμβίβαστα, συγκροτούν μία δέσμη εγ
γυήσεων διαφάνειας, την οποία οφείλει
να εξειδικεύσει ταχύτατα ο νομοθέτης
και να σέβονται οι πάντες. Η Κυβέρνηση,
τα Κόμματα, η Διοίκηση, η Δικαιοσύνη,
η Κοινωνία, τα Μ.Μ.Ε.
δ. Υπέρβαση της Αρχής της Πλειοψηφίας και Εφαρμογή της Αρχής της Συ
ναίνεσης των Πολιτικών Δυνάμεων: Αυ
τή αφορά όλα τα κομβικά σημεία, στα ο

ποία κρίνεται η ίδια η αναπαραγωγή του
πολιτικού συστήματος. Είναι η ισχύς του
νέου εκλογικού συστήματος από τις με
θεπόμενες εκλογές, εκτός και αν αποφασισθεί διαφορετικά από την αυξημένη
πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού
των βουλευτών. Είναι η ανάγκη, ο νό
μος, για την ψήφο των αποδήμων, να
ψηφίζεται, επίσης, με την αυξημένη
πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού
των βουλευτών. Το ίδιο φυσικά ισχύει
και για την κύρωση διεθνών συνθηκών,
που αναγνωρίζουν, κατά το Σύνταγμα,
αρμοδιότητες σε διεθνείς οργανισμούς.
Επίσης, για τον τρόπο ανάδειξης των α
νεξάρτητων αρχών και τα νέα συμβου
λευτικά όργανα (Οικονομική και Κοινω
νική Επιτροπή, Εθνικό Συμβούλιο Εξω
τερικής Πολιτικής).
ε. Αρχή της Ευρωπαϊκής προοπτικής
της Χώρας: Η αρχή αυτή αποτυπώνεται,
πλέον, και συνταγματικά, στα άρθρα 28,
70 παρ. 7 και 80.

4. Στόχοι και ΕπιδιώΖεν:
Οι στόχοι και οι επιδιώξεις της συ
νταγματικής αναθεώρησης, ως συνολική
πολιτική αξιολόγηση και με κριτήριο τις
βασικές λειτουργίες, που επιτελεί κάθε
σύγχρονο Σύνταγμα, συνοψίζονται, ως
ακολούθως:
α. Η καταφανής ενίσχυση της εγγυητι
κής λειτουργίας του Συντάγματος, αφού
ενισχύεται το Κράτος Δικαίου και το
Κοινωνικό Κράτος, με την εισαγωγή νέ
ων δικαιωμάτων, νέων εγγυήσεων και
νέων αρχών ερμηνείας. Ενισχύονται, ε
πίσης, οι εγγυήσεις της δικαστικής ανε
ξαρτησίας και η θέση του συνόλου των
δικαστικών λειτουργών.
β. Ο εκσυγχρονισμός της οργανωτικής
λειτουργίας του Συντάγματος, αφού στα
θεροποιεί το εκλογικό σύστημα, αναβαθ
μίζει το ρόλο της Βουλής και του βου
λευτή, επιβάλλει κανόνες διαφάνειας, ει
σάγει το θεσμό των ανεξάρτητων αρχών
και επιβάλλει την αρχή της συναίνεσης
σε κρίσιμα και οριακά ζητήματα.
γ. Η ενίσχυση και η αποσαφήνιση της
ενοποιητικής λειτουργίας του Συντάγμα
τος, αφού θεωρεί το εθνικό συνταγματικό
κράτος ως ισότιμο εταίρο μιας Ευρωπαϊ
κής Ένωσης, που οφείλει να βρει τα δικά
της δημοκρατικά, δίκαιο κρατικά, κοινω
νικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.
δ. Η αναβάθμιση της συμβολικής και
ιδεολογικής λειτουργίας του Συντάγμα
τος, αφού στέλνει αρκετά ευκρινή μηνύ
ματα στον πολίτη.

5. Βασικές Evdnpec
Οι τομείς, στους οποίους αφορά η α
ναθεώρηση, κατανέμονται στις εξής θε
ματικές ενότητες:
α. Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώ
ματα (άρθρα 4- 25 και 116 παρ. 2): Η ε
νότητα, για τα ατομικά και κοινωνικά δι
καιώματα, είναι η πλέον κρίσιμη και ου
σιώδης, αφού αφορά τις σχέσεις του πολί
τη με την κρατική εξουσία και με άλλες
μορφές άτυπων εξουσιών. Στον τομέα αυ
τόν δοκιμάζεται η δικαστική ερμηνεία και
εφαρμογή του Συντάγματος. Οι βασικοί
άξονες είναι η διαφάνεια, η προστασία
της προσωπικότητας και της ελευθερίας
του ατόμου, ο σεβασμός του ατομικού και
οικογενειακού απορρήτου και η συνταγ
ματική διασφάλιση των προϋποθέσεων,
οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε μία
κοινωνία του μη αποκλεισμού.
β. Σύνταγμα και Διεθνής Έννομη
Τάξη (άρθρα 28 36, 80 παρ. 2): Αφορά
το δυναμικότερο από τα προβλήματα,
που θα κληθεί να αντιμετωπίσει το Σύ
νταγμα και η Έννομη Τάξη γενικά, αλλά
και ο πολιτικός, οικονομικός και κοινω
νικός βίος της Χώρας μας, κατά τα επό
μενα χρόνια. Είναι το πρόβλημα της ευ
ρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η θέση που θα
κατέχει Χώρα μέσα στο ευρωπαϊκό γί
γνεσθαι, όχι μόνο το θεσμικό, αλλά και
το οικονομικό, το πολιτιστικό κ.λ.π.
γ. Πρόεδρος Δημοκρατίας. Κυβέρ
νηση (άρθρα 31,32, 38, 82,86): Αναφέρεται στα προσόντα εκλογιμότητας του
Προέδρου της Δημοκρατίας, στην αναπλήρωση του Πρωθυπουργού, στα συμ
βουλευτικά όργανα, που προστίθενται
στο πλευρό της Κυβέρνησης και την ποι
νική ευθύνη των Υπουργών.
δ. Εκλογικό Σώμα. Κατάσταση βου
λευτών (άρθρα 51 - 57): Περιλαμβάνει
τις διατάξεις του συνταγματικού εκλογι
κού δικαίου και τη διάταξη για τη συ
νταγματική θέση του βουλευτή. Περι
λαμβάνονται η επιστολική ψήφος των α
ποδήμων, ο καθορισμός του εκλογικού
συστήματος, κωλύματα και ασυμβίβα
στα των βουλευτών κλπ.
ε. Πολιτικά Κόμματα. Οργάνωση και
Λειτουργία της Βουλής (άρθρα 29 και 66
- 80): Περιλαμβάνονται η συνταγματική
θέση των πολιτικών κομμάτων, η οργάνω
ση της Βουλής και ο θεσμικός της ρόλος.
στ. Οργάνωση και Δειτουργία της
Δικαιοσύνης (άρθρα 80-100Α): Αφορά
στα ζητήματα της δικαιοσύνης. Η ανε
ξαρτησία της δικαιοσύνης, είναι μία από
τις βασικές συνιστώσες του δημοκρατι
κού Κράτους Δικαίου. Η ανεξαρτησία
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της δικαιοσύνης συνδέεται όχι μόνο με
το δικαιοκρατικό χαρακτήρα του Πολι
τεύματος, αλλά και με αυτόν τον ίδιο το
δημοκρατικό χαρακτήρα αυτού. Δεν εί
ναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι α
ποφάσεις εκδίδονται και εκτελούνται στο
όνομα του Ελληνικού Λαού. Η ενίσχυση
της προσωπικής και λειτουργικής ανε
ξαρτησίας των δικαστών και η διασφάλι
ση της συνταγματικής θέσης αυτών ενι
σχύουν το κύρος της δικαιοσύνης.
ζ. Δημόσια Διοίκηση. Τοπική Αυτο
διοίκηση. Ανεξάρτητες Διοικητικές
Αρχές (άρθρα 101 -109): Περιλαμβάνει
θέματα δημόσιας διοίκησης, τοπικής αυ
τοδιοίκησης και διάφορα άλλα συναφή
θέματα, όπως η συνταγματική κατοχύ
ρωση του Συμβουλίου Απόδημου Ελλη
νισμού, το συνταγματικό καθεστώς των
ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και η
πρόσθετη διάταξη στο άρθρο 109 του
Συντάγματος για τη διαχείριση και τη
διοίκηση των κληροδοτημάτων, των δω
ρεών και των ιδρυμάτων.
6. Κ α ι ν ο τ ο μ ώ
Η αναθεωρητική διαδικασία ήταν ε
κτεταμένη και ολική. Περιλαμβάνει μία
συνολική αξιολόγηση της συνταγματι
κής ύλης. Μετέβαλε μεγάλο αριθμό δια
τάξεων, αλλά και επιβεβαίωσε, επίσης,
ένα μεγάλο αριθμό ρυθμίσεων, διευρύ
νοντας και ισχυροποιώντας, σε πρωτο
φανή βαθμό, τη βάση πολιτικής νομιμο
ποίησης της Χώρας. Οι συνταγματικές
διατάξεις, που αναθεωρήθηκαν, διαπερ
νούν όλα τα κεφάλαια του Συντάγματος
και, συνεπώς όλα τα μεγάλα θέματα της
οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής
ζωής της Χώρας. Εισάγονται 84, τουλά
χιστον, καινοτομίες στην Έννομη Τάξη
της Χώρας. Είναι, βεβαίως ανέφικτο,
στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, να
συμπεριληφθούν όλες αυτές οι θεσμικές
καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις. Ωστό
σο, όμως, επιχειρείται μια ενδεικτική
σταχυολόγηση και επιλογή τέτοιων με
ταβολών, που αναφέρονται, συνοπτικά,
στις επόμενες παραγράφους.

7. Ισότητα - Στοατιωτική

Υποχρέωση
(ερμηνευτική δήλωση στο άρθρο 4).
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του
άρθρου 4 του Συντάγματος, "Κάθε Έλ
ληνας, που μπορεί να φέρει όπλα, είναι υ
ποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της
Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς
των νόμων Η στρατιωτική υποχρέωση

αποτελεί το ύψιστο, προς την Πατρίδα,
καθήκον. Συγκαταλέγεται μεταξύ των υ
ποχρεώσεων του Έλληνα, ειδικότερα,
προς συνεισφορά στο Κράτος προσωπι
κών παροχών. Η μη εκπλήρωση της υπο
χρέωσης αυτής συνεπάγεται κυρώσεις,
όπως ο κοινός νομοθέτης ορίζει. Η εντε
λής και χωρίς συνέπειες μη εκπλήρωση
των στρατιωτικών υποχρεώσεων πλήττει
την αρχή της καθολικότητας και ισότη
τας της στρατιωτικής υποχρέωσης. Η
κείμενη νομοθεσία παρέχει, με ειδικούς
νόμους, τη δυνατότητα εξαγοράς, με την
καταβολή χρηματικού ποσού, της οφειλόμενης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε
ορισμένες περιπτώσεις. Αμφισβητείται,
όμως, η συνταγματικότητα τέτοιων δια
τάξεων, με την αιτιολογία ότι, με την α
ναγνώριση τέτοιου μέτρου, θίγεται η, α
πό το Σύνταγμα, καθολικότητα και ισό
τητα της στρατιωτικής υποχρέωσης, α
φού ευνοούνται μόνον εκείνοι, που μπο
ρούν να καταβάλλουν το χρηματικό πο
σό. Εισάγονται, δηλαδή, κοινωνικές δια
κρίσεις στην εκπλήρωση γενικής υπο
χρέωσης των πολιτών. Η άποψη αυτή,
βεβαίως, δεν είναι ακαταμάχητη.
Την επιστήμη του Συνταγματικού Δι
καίου απασχόλησε και απασχολεί το
πρόβλημα της εξαίρεσης, από την υπο
χρέωση στράτευσης, λόγω θρησκευτι
κών δοξασιών και πεποίθησης. Είναι, α
νέκαθεν, αποδεκτό, ότι το, προς την Πα
τρίδα, χρέος προηγείται όλων των άλλων
υποχρεώσεων. Εξάλλου, κατά τη διάτα
ξη της παρ. 4 του άρθρου 13 του Συντάγ
ματος, που δεν αναθεωρήθηκε, “ Κανέ
νας δεν μπορεί, εξαιτίας των θρησκευτι
κών του πεποιθήσεων, να απαλλαγεί από
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς
το Κράτος ή να αρνηθεί να συμμο
ρφωθεί προς τους νόμους”. Η διάταξη
αυτή οριοθετεί το πλαίσιο, εντός του ο
ποίου πρέπει να κινείται η θρησκευτική
ελευθερία. Επικρατεί η συμμόρφωση
προς τους νόμους και η εκπλήρωση των
υποχρεώσεων έναντι του Κράτους. Μία
σημαντικότατη υποχρέωση είναι η εκτέ
λεση ένοπλης ή γενικά στρατιωτικής υ
πηρεσίας.
Το πρόβλημα των αντιρρησιών συνείδη
σης είναι παλιό και σοβαρό. Η πραγματικό
τητα αυτή οδήγησε δύο μόνο χρόνια, μετά
την ψήφιση του Συντάγματος 1975, στην
ψήφιση του ν. 731/1977, που επέτρεπε την
εκπλήρωσε άοπλης στρατιωτικής θητείας,
διπλάσιας διάρκειας σε σχέση προς την έ
νοπλη. Επίσης, με το ν. 2510/1997, θεσμο
θετήθηκε η, εκτός των Ενόπλων Δυνάμε
ων, εναλλακτική πολιτική και κοινωνική υ
πηρεσία, σε χρόνο, κατά 18 μήνες, μεγαλύ
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τερο εκείνου της ένοπλης στρατιωτικής θη
τείας και υπό την προϋπόθεση της τεκμηρί
ωσης της αντίρρησης συνείδησης, από τον
ενδιαφερόμενο, στο πλαίσιο μίας ειδικής
διοικητικής διαδικασίας, που ο ίδιος ο νό
μος προβλέπει.
Το κείμενο του άρθρου 4 παρ. 6 του
Συντάγματος, αποτέλεσε, στην επιστήμη
του Συνταγματικού Δικαίου, αντικείμενο
γόνιμης ερμηνευτικής συνεργασίας, που
οδήγησε σε συγκεκριμένες προτάσεις υ
πέρβασης των φραγμών που φαινόταν να
θέτει το Σύνταγμα στην πρόβλεψη εναλ
λακτικής υπηρεσίας. Αναφέρεται, ενδει
κτικά, εκείνη του καθηγητή Ν. Αλιβιζάτου, ο οποίος αναζητεί διέξοδο διαμέσου
μιας ιδιαίτερα διευρυμένης έννοιας της
κατά το άρθρο 4 παρ. 6 “άμυνας της Πα
τρίδας”, επισηραίνοντας ότι αυτή περι
λαμβάνει το σύνολο των οργανωτικών
θεσμών, μηχανισμών, ενεργειών και α
ποστολών, που αποσκοπούν στην προά
σπιση της εδαφικής ακεραιότητας και
της ανεξαρτησίας της Χώρας έναντι εξω
τερικών κινδύνων. Κατά την ίδια γνώμη,
“Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι, βεβαίως, ο
κατά πολύ σημαντικότερος θεσμός, που
έχει συσταθεί για την άμυνα της Πατρί
δας”, όχι, όμως, και ο μόνος αποδέκτης
της επιταγής, την οποία απευθύνει, σε ό
λους τους Έλληνες, το άρθρο 4 παρ. 6
του Συντάγματος. Στην έννοια της άμυ
νας, δηλαδή, περιλαμβάνονται δραστη
ριότητες, που δεν είναι αναγκαστικά έ
νοπλες, ούτε και αμιγώς στρατιωτικές.
Έτσι, καθήκοντα, όπως η προσφορά τε
χνικών, υγειονομικών ή, ακόμη, και εκ
παιδευτικών υπηρεσιών, ενδέχεται να εί
ναι εξίσου σημαντικά για το ετοιμοπόλε
μο της Χώρας...”.
Ενόψει των προεκτεθέντων, η επιστη
μονική θεωρία αναζήτησε, επιμόνως, την
οδό της συμφιλίωσης του Συντάγματος
με τη διαρκώς και πιεστικότερη πραγμα
τικότητα, την οποία διαμόρφωναν οι με
μονωμένες ή συλλογικές πρωτοβουλίες
και αντιδράσεις, είτε επρόκειτο για μάρ
τυρες του Ιεχωβά, είτε όχι, όπως και η
διεθνής εξέλιξη, στα πλαίσια πρωτοβου
λιών των Ηνωμένων Εθνών και Ψηφι
σμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
αλλά και από καθεμία χώρα της Ευρώ
πης, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένω
σης, όταν, με νόμο και αρκετά συχνά με
το ίδιο το Σύνταγμα, θέσπιζε ή κατοχύ
ρωνε την εναλλακτική υπηρεσία.
Με την πρόσφατη απόφαση 526/2001
του Συμβουλίου της Επικράτειας, η, κατά
το ν. 2510/1997, εναλλακτική πολιτική
και κοινωνική υπηρεσία, μετά από αρκε
τή αναμονή, κέρδισε τη μάχη της συνταγ-

ματικότητάς της. Ήδη, η Αναθεωρητική
Βουλή ψήφισε το κείμενο της ερμηνευτι
κής δήλωσης, υπό το άρθρο 4 του Συ
ντάγματος, σύμφωνα με την οποία “Η
διάταξη της παρ. 6 δεν αποκλείει να προβλέπεται με νόμο η υποχρεωτική προσφο
ρά, εντός ή εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων
(εναλλακτική θητεία), από όσους έχουν
τεκμηριωμένη αντίρρηση συνείδησης για
την εκπλήρωση ένοπλης ή γενικά στρατιω
τικής υπηρεσίας". Το κείμενο της ερμη
νευτικής δήλωσης, εναρμονισμένο, ήδη,
και με την ερμηνεία, που προέκρινε το
Συμβούλιο της Επικράτειας, εφαρμόζο
ντας το Σύνταγμα 1975, εμμένει σε αυτή
την αντίληψη, που αντιμετωπίζει τη θε
σμοθέτηση της εναλλακτικής πολιτικής
και κοινωνικής υπηρεσίας, ως συνταγμα
τικά ανεκτή ευχέρεια του κοινού νομοθέτη και μόνο. Από αυτόν, επομένως, και
μόνον θα προέλθει, όταν ίσως οι συνθή
κες επιτρέψουν περισσότερο, η οποιαδή
ποτε αναγκαία ρύθμιση.

8. Ισότητα Ανδοών & Γυναικών
(άρθρο 116 παρ. 2)
Με την καινοτομία αυτή, δηλαδή, με
την αντικατάσταση της παρ. 2 του άρ
θρου 116 του Συντάγματος, δεν αποτελεί
διάκριση, λόγω φύλου, η λήψη θετικών
μέτρων για την προώθηση της ισότητας
μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το Κράτος
οφείλει να μεριμνά για την άρση των α
νισοτήτων, που υφίστανται στην πράξη,
ιδίως, σε βάρος των γυναικών. Επιτρέπο
νται, δηλαδή, οι παρεκκλίσεις, όταν πρό
κειται να ληφθούν θετικά μέτρα, προκειμένου να αποκατασταθούν μακροχρό
νιες ανισότητες. Είναι δυνατή η νομοθε
τική εισαγωγή μιας προσωρινής ανισό
τητας υπέρ των γυναικών, προκειμένου
συνολικά να εξισορροπηθούν τα πράγ
ματα και να αποκατασταθεί, σε γενικότε
ρο επίπεδο, η ισότητα των δύο φύλων.

9. Ελευθερία Kivncmc
και Εγκατάστασηζ
(άρθρο 5 παρ. 4)
Με την αντικατάσταση της παρ. 4 του
άρθρου 5 του Συντάγματος και τη διατή
ρηση της ερμηνευτικής δήλωσης στην ί
δια παράγραφο, προβλέπεται ότι περιο
ριστικά μέτρα της ελεύθερης διακίνησης
ή εγκατάστασης οποιουδήποτε Έλληνα,
στη Χώρα, είναι δυνατό να επιβληθούν,
μόνον ως παρεπόμενη ποινή, με απόφα
ση ποινικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την
πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νό
μος ορίζει. Στην απαγόρευση λήψης ατο

μικών διοικητικών μέτρων, σε οποιονδήποτε Έλληνα, που περιορίζουν την ελεύ
θερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα
(παρ. 4), δεν περιλαμβάνεται η απαγό
ρευση της εξόδου, με πράξη του εισαγγε
λέα, εξαιτίας ποινικής δίωξης, ούτε η λή
ψη μέτρων που επιβάλλονται για την
προστασία της δημόσιας υγείας ή της υ
γείας ασθενών, όπως νόμος ορίζει.

10. Προστασία vfjc YveCac
(άρθρο 5 παρ. 5)
Με την προσθήκη της παρ. 5 του άρ
θρου 5 του Συντάγματος, ορίζεται ότι
‘‘Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία
της υγείας και της γενετικής του ταυτότη
τας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προ
στασία κάθε προσώπου έναντι των Βιοϊατρικών παρεμβάσεων". Πρόκειται για
την εισαγωγή νέου ατομικού δικαιώμα
τος. Αποσκοπεί στην προστασία της υ
γείας και σχετίζεται με τον έλεγχο των
βιοϊατρικών πειραματισμών και συνα
φών δραστηριοτήτων. Οι εξελίξεις στη
βιοτεχνολογία και γενικότερα οι επιστη
μονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, είναι
πηγή ευημερίας και ευτυχίας για τον άν
θρωπο, όταν τις ελέγχει, αλλά είναι, ταυτοχρόνως, και πηγή πολλαπλών κινδύ
νων. Ποτέ δεν μπόρεσε η ανθρωπότητα
να λύσει αυτή τη βασική αντίφαση. Έτσι,
με ρητή κατοχύρωση του ατομικού δι
καιώματος στην υγεία και την προστασί
α της γενετικής ταυτότητας, με παραπο
μπή στο νόμο προκειμένου αυτός να εξειδικεύσει το σύστημα προστασίας του α
τόμου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβά
σεων. Πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγο
νός ότι η Χώρα μας αποτελεί μέλος της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης, για την προστα
σία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, σε σχέ
ση με τις εφαρμογές της βιολογίας και
της ιατρικής, του Συμβουλίου της Ευρώ
πης, που κυρώθηκε με τον. 2619/1998. Η
Σύμβαση αυτή περιέχει ένα ενδελεχές
σύστημα ελέγχων της συναίνεσης, της ε
λεύθερης και αβίαστης συναίνεσης του
ατόμου, αλλά, ταυτοχρόνως, επιλύει και
όλα τα πρακτικά θέματα για τους διανοη
τικά αδύνατους, για τα παιδιά κλπ.

11. ΣνΜΐΧονύ στην Κοινωνία
της Πληροφορίας
(άρθρο 5Α)
Με την προσθήκη του άρθρου 5Α του
Συντάγματος ορίζονται τα εξής:
"1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληρο
φόρηση, όπως νόμος ορίζει. Περιορισμοί
στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατό να επι

βληθούν, με νόμο, μόνον εφόσον είναι α
πολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται
για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέ
μησης του εγκλήματος ή προστασίας δι
καιωμάτων και συμφερόντων τρίτων.
2.
Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής
στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευ
κόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες
που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και
της παραγωγής, της ανταλλαγής και διάδο
σής τους, αποτελεί υποχρέωση του Κρά
τους τηρούμενων πάντοτε των εγγυήσεων
των άρθρων 9, 9Α και 19".
Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 5Α
εισάγει και κατοχυρώνει, ως ατομικό δι
καίωμα όλων, το δικαίωμα στην πληρο
φόρηση. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να ερμηνευθεί υπό δύο μορφές, του πληροφορείν και του πληροφορείσθαι, δηλαδή
και υπό την ενεργητική και υπό την πα
θητική μορφή.
Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου
5Α, εισάγει, ως ξεχωριστό δικαίωμα, ε
κείνο της συμμετοχής στην κοινωνία της
πληροφορίας. Πρόκειται για ένα συμμε
τοχικό δικαίωμα, που έχει σχέση με την
άμυνα του πολίτη, αλλά και με τη λει
τουργία του κοινωνικού κράτους, και πα
ρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε ένα
παγκόσμια ανοιχτό σύστημα ανταλλαγής
ηλεκτρονικά διακινούμενων πληροφο
ριών. Η ρητή και ειδική παραπομπή στις
διατάξεις των άρθρων 9, 9Α και 19 του
Συντάγματος, στο τέλος της παραγρά
φου αυτής, έχει, προφανώς, την έννοια
ότι σε περίπτωση συρροής ή σύγκρου
σης δικαιωμάτων, θα υπερτερούν πάντο
τε οι εγγυήσεις των άρθρων αυτών ένα
ντι του δικαιώματος του άρθρου 5Α παρ.
2, ενώ έναντι των υπολοίπων δικαιωμά
των, που προβλέπονται στο Σύνταγμα,
το ζήτημα θα επιλύεται με βάση τους γε
νικούς ερμηνευτικούς κανόνες και την
αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέ
πει η νέα παράγραφος του άρθρου 25.

12. θανατική Ποινή
(άρθρο 7 παρ. 3)
Η παρ. 3 του άρθρου 7 του Συντάγμα
τος όπως αντικαταστάθηκε, ορίζει ότι
“...θανατική ποινή δεν επιβάλλεται, εκτός
από τις περιπτώσεις που προβλέπονται
στο νόμο για κακουργήματα, τα οποία τε
λούνται σε καιρό πολέμου και σχετίζονται
με αυτόν". Κατοχυρώνεται, δηλαδή, συ
νταγματικά η κατάργηση της θανατικής
ποινής, με ρητή και ειδική εξαίρεση για
κακουργήματα, σε καιρό πολέμου, που
σχετίζονται με αυτόν. Είναι γεγονός, ότι
τα τελευταία 25, τουλάχιστον, χρόνια,
ουδεμία θανατική ποινή έχει εκτελεσθεί.
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Τα λάθη, που ενδεχομένως γίνονται, κατά
τη διερεύνηση και εκδίκαση των υποθέ
σεων, δεν επανορθώνονται, αν έχει εκτελεσθεί η θανατική ποινή. Είναι γνωστό,
επίσης, ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει διε
θνείς συμβάσεις και αναλάβει διεθνείς υ
ποχρεώσεις για την κατάργηση της θανα
τικής ποινής. Επίσης, η Χάρτα των Θε
μελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αναφέρεται ρητά στην κατάρ
γηση της θανατικής ποινής. Η ρύθμιση,
επομένως, είναι εναρμονισμένη και προς
το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και προς τις διε
θνείς υποχρεώσεις της Χώρας.

ότι “Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα, για
παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγ
γράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων, μέσα σε ορι
σμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60
ημερών, όπως νόμος ορίζει. Σε περίπτω
ση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας
αυτής ή παράνομης άρνησης, πέραν των
άλλων κυρώσεων και έννομων συνε
πειών, καταβάλλεται και ειδική χρηματι
κή ικανοποίηση, στον αιτούντα, όπως νό
μος ορίζει”. Το δικαίωμα αυτό, που προβλέπεται στο νόμο, εισάγεται και ως συ
νταγματικό δικαίωμα. Ενισχύει την υπευ
θυνότητα των υπηρεσιών και αρχών και
των αρμοδίων διοικητικών οργάνων και
αναβαθμίζει τη θέση του πολίτη έναντι
της διοίκησης. Σηματοδοτεί μία διοίκηση
πραγματικά στην υπηρεσία των πολιτών.

13. Ιδιωτικό Απόοοητο
(άρθρο 9Α)
Το νέο άρθρο 9Α του Συντάγματος, έ
χει ως εξής: "Καθένας έχει δικαίωμα
προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία
και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα,
των προσωπικών του δεδομένων, όπως
νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπι
κών δεδομένων διασφαλίζεται από ανε
ξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λει
τουργεί, όπως νόμος ορίζει
Εισάγεται, δηλαδή, και σε επίπεδο Συ
ντάγματος η απαγόρευση της συλλογής
και επεξεργασία προσωπικών δεδομέ
νων. Η συλλογή και επεξεργασία προ
σωπικών δεδομένων πρέπει να γίνεται υ
πό τους αυστηρούς όρους των σχετικών
διατάξεων του διεθνούς και του ευρωπα
ϊκού κοινοτικού δικαίου, και υπό τη θε
σμική εγγύηση ανεξάρτητης αρχής που
συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο
101Α. Δεν αρκεί, όμως, η διάταξη για το
απόρρητο του ιδιωτικού βίου και το οι
κιακό άσυλο, ούτε η διάταξη για την α
παγόρευση της παράνομης συλλογής και
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
Όλα σχετίζονται με το κλασικό δικαίωμα
του απορρήτου των επικοινωνιών, με
την κλασική διάταξη του άρθρου 19 του
Συντάγματος (απόρρητο της ανταπόκρι
σης), η οποία, όμως, ισχυροποιείται με
μία δικονομική κύρωση, ύψιστης σημα
σίας, με την προσθήκη νέας παραγράφου
(3) στο άρθρο αυτό, που είναι, πλέον, η
εκ του Συντάγματος απαγόρευση της
χρήσης αποδεικτικών μέσων. Δηλαδή,
μέσων, τα οποία αποκτά ο κάτοχός τους,
κατά παράβαση των άρθρων 9, 9Α και
19 του Συντάγματος.

15. Ελευθεροτυπία.
Προστασία του Ατόμου
(άρθρο 14 παρ. 5)
Με την προσθήκη της παρ. 5 του άρ
θρου 14 του Συντάγματος, ορίζεται ότι
"Καθένας, ο οποίος θίγεται από ανακρι
βές δημοσίευμα ή εκπομπή, έχει το δικαί
ωμα απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης
έχει, αντιστοίχως, υποχρέωση πλήρους
και άμεσης επανόρθωσης. Καθένας, ο ο
ποίος θίγεται από υβριστικό ή δυσφημι
στικό δημοσίευμα ή εκπομπή, έχει, επίσης
το δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο ενη
μέρωσης έχει, αντιστοίχως, υποχρέωση
άμεσης δημοσίευσης ή μετάδοσης της α
πάντησης. Νόμος ορίζει τον τρόπο, με τον
οποίο ασκείται το δικαίωμα απάντησης
και διασφαλίζεται η πλ.ήρης και άμεση ε
πανόρθωση ή η δημοσίευση και μετάδοση
της απάντησης”. Έχει πολύ μεγάλη ση
μασία το γεγονός ότι κατοχυρώνεται, συ
νταγματικά, με αυστηρό και επιτακτικό
τρόπο, τόσο το δικαίωμα απάντησης του
θιγομένου προσώπου, που φυσικά πρέ
πει να μεταδοθεί ή να δημοσιευθεί, όσο
και η υποχρέωση επανόρθωσης εκ μέ
ρους των μέσων ενημέρωσης. Η ρύθμιση
αυτή συμπεριλαμβάνεται και είναι σε
πλήρη αρμονία με μία μεγάλη δέσμη
διατάξεων, που προστατεύουν το ιδιωτι
κό απόρρητο.

14. Διεκπεραίωση
Υποθέσεων Πολιτών
(άρθρο 10 παρ. 3)
Με την προσθήκη της παρ. 3 του άρ
θρου 10 του Συντάγματος, προβλέπεται
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16. Αιαφάνενα και Μ.Μ.Ε
(άρθρο 14 παρ. 9)
Η διαφάνεια είναι ένας από τους κε
ντρικούς άξονες της συνταγματικής ανα
θεώρησης. Επιδιώκεται η διαφάνεια, ως
υποχρέωση της σύγχρονης αντιπροσω
πευτικής δημοκρατίας, η οποία οφείλει,

απευθυνόμενη στους πολίτες της και
στην κοινωνία της, να δώσει μία αξιόπι
στη απάντηση, με σαφήνεια, σε συνταγ
ματικό επίπεδο, ως προς τη διαφάνεια. Η
διαφάνεια δεν είναι μία αόριστη έννοια.
Είναι κάτι, που συνδέεται με την καθη
μερινή λειτουργία του Κράτους, της οι
κονομίας, της κοινωνίας με τις οικονομι
κές λειτουργίες του Κράτους. Η διαφά
νεια διέπει όλες τις ενότητες με αρχή στα
άρθρα 14 και 15 του Συντάγματος, που
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του ι
σχυρότερου, ίσως, θύλακα εξουσίας, που
είναι η λεγόμενη επικοινωνιακή εξουσία,
η εξουσία των Μ.Μ.Ε. Είναι η εξουσία,
η οποία, πλέον, επεκτείνεται μέσα στους
μηχανισμούς του διαδικτύου και των τη
λεπικοινωνιών, καθώς η διάκριση, ανά
μεσα σε ενημέρωση και επικοινωνία, εί
ναι αδύνατη. Αναφορικά με τα Μ.Μ.Ε,
έντυπα και ηλεκτρονικά, είτε με τη μορ
φή που ήταν γνωστά μέχρι τώρα, είτε με
τη σύγχρονη μορφή τους, διαμέσου του
διαδικτύου, αποκτούν τεράστιες ιδεολο
γικές πολιτικές και κοινωνικές διαστά
σεις. Γι’ αυτό και, με την προσθήκη νέας
παραγράφου (9) στο άρθρο 14 του Συ
ντάγματος, θεσπίζονται οι εγγυήσεις
της διαφάνειας ως προς την απόκτηση,
τη συσσώρευση και τον πολλαπλασια
σμό οικονομικών μέσων, από τα μέσα
ενημέρωσης, οι εγγυήσεις, που αφο
ρούν την απαγόρευση συγκέντρωσης
μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας
“σε λίγα χέρια” , “στα ίδια χέρια”. Με
τη νέα ρύθμιση (αντικατάσταση της
παρ. 5 του άρθρου 14 του Συντάγμα
τος), η διαφάνεια εξειδικεύεται σε 5
διαφορετικές ρυθμίσεις:
- Δυνατότητα πλήρους ελέγχου του ι
διοκτησιακού καθεστώτος.
- Δυνατότητα ελέγχου, όχι μόνο του
“πόθεν έσχες”, αλλά της οικονομικής
κατάστασης των μέσων ενημέρωσης και
των μετόχων τους.
- Δυνατότητα ελέγχου όλων των τρό
πων χρηματοδότησης των μέσων ενημέ
ρωσης.
- Απαγόρευση χρήσης μέσων καταστρατήγησης και, ιδίως, παρενθέντων
προσώπων. Παρένθετα πρόσωπα μπορεί
να είναι συγγενικά πρόσωπα, υπάλληλοι,
οικονομικώς εξαρτημένα πρόσωπα κλπ.
- Θέσπιση του ασυμβιβάστου, ανάμε
σα στην ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του ε
ταίρου ή μετόχου μέσων ενημέρωσης
Και του ιδιοκτήτη, εταίρου ή μετόχου ε
πιχείρησης, που αναλαμβάνει, έναντι του
δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου το
μέα, την εκτέλεση έργων ή προμηθειών
ή την παροχή υπηρεσιών.

17. ΙδαικτησίαχαιΑπαλλοaxakjEtc
(άρθρο 17 παρ. 2 και 4)
Πρόκειται για το κλασικό ατομικό δι
καίωμα στην προστασία της ιδιοκτησίας
και για το θεσμό της αναγκαστικής α
παλλοτρίωσης. Με την αντικατάσταση
των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 17
του Συντάγματος, επιδιώκεται η εξισορρόπηση των δικαιωμάτων που συγκρού
ονται στο πεδίο του άρθρου αυτού. Συ
γκρούονται, ουσιαστικά, δύο δικαιώμα
τα. Το ατομικό δικαίωμα στην προστασί
α της ιδιοκτησίας και το δικαίωμα του
κοινωνικού συνόλου στη διαμόρφωση
έργων υποδομής. Προκειμένου να εξι
σορροπηθούν, κατά τρόπο σύγχρονο και
δίκαιο, τα συγκρουόμενα αυτά δικαιώ
ματα, ενισχύονται και το ένα και τα άλ
λο. Με την αναθεωρημένη παράγραφο 2,
εισάγεται μία νέα εγγύηση για τον πολί
τη, ώστε, όταν ο οριστικός καθορισμός
τιμής μονάδας γίνεται σε χρόνο μεγαλύ
τερο του έτους, από τον προσωρινό κα
θορισμό, να λαμβάνεται υπόψη, για τον
προσδιορισμό της τιμής μονάδας, ο χρό
νος συζήτησης για τον οριστικό καθορι
σμό. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με

την παράγραφο 4, το Κράτος μπορεί να
προβαίνει στη κατάληψη των ακινήτων,
τα οποία έχουν κηρυχθεί αναγκαστικώς
απαλλοτριωμένα, και πριν την καταβολή
της αποζημίωσης, εφόσον ο πολίτης δια
σφαλίζεται με την παροχή πλήρους εγγύ
ησης, από την άποψη αυτή. Σκοπός εί
ναι, χωρίς να θίγεται η ιδιοκτησία, να ε
πιτυγχάνεται η εκτέλεση των αναγκαίων
τεχνικών έργων, σε όσες περιπτώσεις
αυτό επιβάλλεται. Εξάλλου, έχει πολύ
μεγάλο δημοσιονομικό κόστος η παροχή
της πλήρους εγγύησης.

18. Προστασία τον Πεοφάλλοναχ
(άρθρο 24 παρ. 1 και 2
και ερμηνευτική δήλωση)
Με την αντικατάσταση των παραγρά
φων 1 και 2 του άρθρου 24 του Συντάγ
ματος και την προσθήκη, υπό το άρθρο
αυτό, της ερμηνευτικής δήλωσης, επι
διώκεται η ολοκλήρωση του συνταγμα
τικού πλαισίου της περιβαλλοντικής
προστασίας και, επιπλέον, η οριοθέτηση
και ο ορθός προσανατολισμός, τόσο του
κοινού νομοθέτη, όσο και του δικαστή. Ε
ξάλλου, η οικολογική ευαισθησία και τα
οικολογικά προβλήματα είναι διεθνή. Ανα
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φέρονται μερικές από τις νέες ρυθμίσεις:
- Θεσπίζεται, ρητά, ως ατομικό δικαί
ωμα, του καθενός στην προστασία και
την απόλαυση του φυσικού και πολιτι
στικού περιβάλλοντος και των καλύτε
ρων δυνατών όρων διαβίωσης. Το ατομι
κό αυτό δικαίωμα, συνοδεύεται από την
αντίστοιχη υποχρέωση του Κράτους να
προστατεύει το φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον και να διαμορφώνει τους κα
λύτερους δυνατούς όρους διαβίωσης.
- Θεσπίζεται η ρητή συνταγματική υ
ποχρέωση του νομοθέτη, για τη σύνταξη
δασολογίου, με σκοπό την πλήρη κατα
γραφή και την αποτελεσματική προστα
σία των δασών και των δασικών εκτάσε
ων. Επίσης, και για τη σύνταξη εθνικού
κτηματολογίου.
- Με την ερμηνευτική δήλωση, “Ως
δάσος ή δασικό οικοσύστημα, νοείται το
οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυ
λώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφά
νεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την
εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα,
αποτελούν, μέσω της αμοιβαίας αλληλε
ξάρτησης και αλληλεπίδρασής τους, ι
διαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δα-
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σογενές). Δασική έκταση υπάρχει, όταν
στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης
βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι α
ραιά”. Η ρύθμιση αυτή προκάλεσε πολ
λές συζητήσεις και υιοθετήθηκε με σκο
πό την επίλυση σοβαρών προβλημάτων
(αποφυγή δικαστικών διενέξεων κλπ.).

19. Κοινωνική Δημοκρατία
(άρθρο 21 παρ. 5 και 6)
Με την προσθήκη των παρ. 5 και 6 του
άρθρου 21 του Συντάγματος, εισάγονται
νέα κοινωνικά δικαιώματα και ενισχύεται και θωρακίζεται η κοινωνική δημο
κρατία. Πρόκειται για εγγυήσεις, που ε
νισχύουν την κοινωνική συνοχή και αλ
ληλεγγύη και ισχυροποιούν την Ελληνι
κή Κοινωνία, ως κοινωνία ασφάλειας.
Αναδεικνύουν το κοινωνικό κράτος δι
καίου και σηματοδοτούν την κοινωνία
του μη αποκλεισμού.
Είναι οι εξής:
- Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη
όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υ
ποχρέωση του Κράτους.
- Τα άτομα με αναπηρίες, έχουν δικαί
ωμα να απολαμβάνουν μέτρων, που εξα
σφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελ
ματική ένταξη και τη συμμετοχή τους
στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι
κή ζωή της Χώρας.

20. Εγγύηση Δικαιωμάτων
(άρθρο 25 παρ. 1)
Τα δικαιώματα του ανθρώπου, ως ατό
μου και ως μέλους του κοινωνικού συνό
λου και η αρχή του κοινωνικού κράτους
δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του
Κράτους. Οι μεγάλες καινοτομίες, που
εισάγονται με την αντικατάσταση της
παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Συ
ντάγματος είναι οι εξής:
- Η ρητή καθιέρωση της αρχής του κοι
νωνικού κράτους δικαίου. Μπορεί αυτό
να είναι μια πολύ μικρή φράση, αλλά εί
ναι μία πολύ μεγάλη κανονιστική και ιδε
ολογική μεταβολή, διότι υπάρχει, πλέον,
μία νέα ρητή αρχή, που δεσμεύει το δικα
στή, το νομοθέτη και τη διοίκηση.
- Η θέσπιση υποχρέωσης όλων των
κρατικών οργάνων, νομοθετικών, διοι
κητικών και δικαστικών, να διασφαλί
ζουν όχι μόνον την προστασία, αλλά
και τους όρους πραγματικής άσκησης
και απόλαυσης των συνταγματικών δι
καιωμάτων.
- Η αρχή της τριτενέργειας, δηλαδή η
ισχύς των συνταγματικών δικαιωμάτων
και στις ιδιωτικές σχέσεις, στις οποίες
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τα δικαιώματα αυτά προσιδιάζουν,
πράγμα το οποίο είναι τεράστιας σημα
σίας, ιδίως, για τις εργασιακές σχέσεις.
Επηρεάζει τις οικογενειακές σχέσεις
και κάθε είδους σύγκρουση ανάμεσα σε
ένα ανίσχυρο άτομο και έναν ισχυρό
θύλακα εξουσίας, είτε αυτός είναι κρα
τικός, είτε είναι ιδιωτικός.
- Η αρχή της αναλογικότητας, ως
προς τους περιορισμούς των συνταγ
ματικών δικαιωμάτων. Οι περιορισμοί
πρέπει να προβλέπονται, είτε απευθεί
ας από το Σύνταγμα, είτε από το νόμο.
Να δικαιολογούνται με βάση το γενι
κό συμφέρον και, βεβαίως, να σέβο
νται την αρχή της αναλογικότητας,
δηλαδή να μην είναι περισσότεροι α
πό όσοι απαιτούνται, προκειμένου να
εξυπηρετηθεί ένας συνταγματικά επι
βεβλημένος ή ανεκτός σκοπός, ο οποί
ος και οδηγεί στο λελογισμένο περιο
ρισμό. Η αρχή της αναλογικότητας εί
ναι ο ισχυρότερος “περιορισμός των
περιορισμών” των συνταγματικών δι
καιωμάτων.

21. Διαφάνεια Κομμάτων
(άρθρο 29 παρ. 2)
Η πρώτη μεγάλη καινοτομία, που εισάγεται, είναι το συνταγματικό δικαίω
μα των κομμάτων στην οικονομική ενί
σχυσή τους από το Κράτος, η οποία δεν
αφορά μόνο τις εκλογικές, αλλά και τις
λειτουργικές δαπάνες των κομμάτων.
Ορίζονται εγγυήσεις διαφάνειας, βάσει
νόμου, όχι μόνο για τις εκλογικές δαπά
νες, αλλά, γενικά, για την οικονομική
διαχείριση των λειτουργικών δαπανών
των κομμάτων, των βουλευτών, των υ
ποψηφίων βουλευτών, των υποψηφίων
στην τοπική αυτοδιοίκηση όλων των
βαθμών. Επιβάλλεται ανώτατο όριο ε
κλογικών δαπανών. Προβλέπονται ελε
γκτικός μηχανισμός, δικαστικός έλεγ
χος και σοβαρές κυρώσεις, που οδη
γούν και στην έκπτωση από το βουλευ
τικό αξίωμα. Προφανής σκοπός της νέ
ας ρύθμισης, με την αντικατάσταση της
παρ. 2 του άρθρου 29 του Συντάγμα
τος, είναι “η καταπολέμηση του πολιτι
κού χρήματος”, των αθέμιτων σχέσεων
ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και την
οικονομική εξουσία.

22. Κομματικέ€ Δοασιηοιότητεζ
(άρθρο 29 παρ. 3)
Με την αντικατάσταση της παραγρά
φου 3 του άρθρου 29 του Συντάγματος η
απόλυτη απαγόρευση οποιοσδήποτε μορ
φής εκδηλώσεων υπέρ ή κατά πολιτικού

κόμματος, παραμένει για τον σκληρό πυ
ρήνα του Κράτους, δηλαδή, για τους δι
καστικούς λειτουργούς και όσους υπηρε
τούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώ
ματα Ασφαλείας. Για όλους τους άλλους,
τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ορ
γανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, η απαγόρευ
ση ισχύει μόνον κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους. Στόχος είναι η προ
στασία της αμεροληψίας και της αντικει
μενικότητας της Δημόσιας Διοίκησης και
του πολίτη στις συναλλαγές του με αυτή.

23. Προσόντα Εκλογιμότητα
Ποοέδοου Αημοχοατίαζ
(άρθρο 31)
Με την αναθεώρηση (αντικατάσταση)
του άρθρου αυτού η εκ πατρός Ελληνική
καταγωγή του Προέδρου της Δημοκρα
τίας, που πρέπει να είναι φυσικά Έλλη
νας πολίτης, προ πενταετίας τουλάχι
στον, παύει να είναι ο μόνος τρόπος από
κτησης των προσόντων, διότι εξισώνεται
και με την εκ μητρός Ελληνική καταγω
γή. Η νέα ρύθμιση συνδέεται με το ζήτη
μα της ισότητας των δύο φύλων και ε
ντάσσεται στο πνεύμα της ισότητας των
δύο φύλων.

24. Επιστολική ΨήφοςΑποδήμων
(άρθρο 51 παρ. 4)
Με την αντικατάσταση της παρ. 4 του
άρθρου 51 του Συντάγματος, θεσπίζεται,
ρητώς, η μορφή της επιστολικής ψήφου
ή άλλη πρόσφορη ανάλογη μορφή, ως
τρόπος άσκησης του εκλογικού δικαιώ
ματος των εκτός Επικράτειας ευρισκομέ
νων Ελλήνων πολιτών, είτε αυτοί βρί
σκονται μόνιμα, είτε παροδικά, εκτός
Ελληνικής Επικράτειας, ώστε να μην υ
πάρχει κανένα πρόβλημα ερμηνευτικής
πρόσκρουσης στην κλασική αρχή, που
διέπει την άσκηση του εκλογικού δι
καιώματος, στην Ελλάδα, που είναι η
αρχή της ταυτόχρονης διεξαγωγής των ε
κλογών. Είναι προφανές ότι, για λόγους
τεχνικούς, η επιστολική ψήφος, όπως και
οι άλλες ανάλογες μορφές ψηφοφορίας,
δεν μπορούν να οργανωθούν, ταυτοχρόνως, με την άσκηση του εκλογικού δι
καιώματος, από τους Έλληνες πολίτες,
που βρίσκονται μέσα στην Ελληνική Ε
πικράτεια. Γι’ αυτό, διασφαλίζεται η κα
ταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτε
λεσμάτων, ταυτοχρόνως, με την καταμέ
τρηση και ανακοίνωση σε όλη την Επι
κράτεια. Η επιστολική ψήφος προηγείται
χρονικά, κατά 1 ή 2 ημέρες, όσο απαιτεί
ται, προκειμένου να διευκολυνθεί, στην

πράξη, η άσκηση του ενεργητικού εκλο
γικού δικαιώματος από τους απόδημους
Έλληνες. Φυσικά, ο νόμος είναι αυτός,
που θα εξεχδικεύσει τα σχετικά θέματα
και θα καθορίσει τις προϋποθέσεις, που
πρέπει να τηρούνται, προκειμένου ένας
απόδημος Έλληνας να ασκήσει το εκλο
γικό του δικαίωμα. Η καινοτομία αυτή α
φορά, προφανώς, Έλληνες πολίτες, που
έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, που εί
ναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς κα
ταλόγους κάποιας εκλογικής περιφέ
ρειας της Χώρας μας, που δεν εμπίπτουν
σε περιοριστικούς όρους, βάσει του νό
μου περί ιθαγένειας και εφόσον οι ίδιοι
εκτιμούν ότι η Χώρα φιλοξενίας δεν
τους δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην
άσκηση αυτού του ενεργητικού εκλογι
κού δικαιώματος.

σφαλιστεί η οικονομική ουδετερότητα,
από την άποψη αυτή, του βουλευτή. Θε
σπίζεται ένα ακόμη νέο ασυμβίβαστο, α
φού προβλέπεται ότι τα “καθήκοντα του
βουλευτή είναι ασυμβίβαστα με την ά
σκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος. Νό
μος ορίζει τις δραστηριότητες, που είναι
συμβατές με το βουλευτικό αξίωμα”. Η
παράβαση των διατάξεων, για το ασυμβί
βαστο, συνεπάγεται έκπτωση από το
βουλευτικό αξίωμα και ακυρότητα των
σχετικών πράξεων. Το τελευταίο επαγ
γελματικό ασυμβίβαστο τίθεται σε ισχύ
με τη δημοσίευση του προβλεπόμενου
νόμου, το αργότερο την 1-1-2003 (άρθρο
115 παρ. 7).

25. Κώλυμα ExXortic Βουλευτών
για Στρατιωτικά

(άρθρο 82 παρ. 3)
Το εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πο
λιτικής, δεν είναι ένα διακομματικό όρ
γανο διαμόρφωσης εξωτερικής πολιτι
κής. Είναι ένα Συμβούλιο, που λειτουρ
γεί συμβουλευτικά, με τη συμμετοχή και
εκπροσώπων των κομμάτων, αλλά και
προσώπων με ειδικές γνώσεις και εμπει
ρίες. Είναι ένα όργανο
της εκτελεστικής εξουσί
ας, το οποίο, προφανώς,
ασχολείται με το στρατη
γικό σχεδίασμά και όχι
με την καθημερινή δια·,
χείριση της εξωτερικής
πολιτικής. Δεν υποκαθιστά, ούτε την Κυβέρνη
ση, ούτε τη Βουλή και τη
Διαρκή Επιτροπή Εξωτε
ρικών Υποθέσεων και Α
μυνας της Βουλής.

(άρθρο 56 παρ. 1 και 3)
Με την αναθεώρηση (αντικατάσταση)
της παραγράφου 3 του άρθρου 56 του
Συντάγματος, μεταξύ εκείνων, οι οποίοι
δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψή
φιοι, ούτε να εκλεγούν βουλευτές, σε ό
ποια εκλογική περιφέρεια υπηρέτησαν ή
σε όποια εκλογική περιφέρεια εκτεινόταν
η τοπική αρμοδιότητά τους, μέσα στους
τελευταίους 18 μήνες της τετραετούς
βουλευτικής περιόδου, συμπεριλαμβάνονται και οι ανώτεροι Αξιωματικοί των Ε
νόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Α
σφαλείας. Δεν επεκτείνεται, δηλαδή, το
κώλυμα και στους υπόλοιπους των Ενό
πλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Α
σφαλείας. Αντιθέτως, όμως, με την ανα
θεώρηση της παραγράφου 1, επεκτείνεται σε όλους τους υπηρετούντες, στις Έ 
νοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφα
λείας, το κώλυμα ανακήρυξης υποψηφί
ων βουλευτών ή και εκλογής βουλευτών,
αν δεν παραιτηθούν, πριν την ανακήρυξή
τους ως υποψηφίων. Προηγουμένως ίσχυε μόνο για τους Αξιωματικούς.

26. Ασυμβίβαστο
Καθηκόντων Βονλεννή
(άρθρο 57 παρ. 1)
Διευρύνονται, με την αναθεώρηση (α
ντικατάσταση) του άρθρου 57 του Συ
ντάγματος, τα οικονομικά ασυμβίβαστα
προς τα καθήκοντα των βουλευτών, με
στόχο να συλληφθεί όλο το φαινόμενο
των οικονομικών λειτουργιών του Κρά
τους και της σχέσης πολιτικής και οικο
νομικής εξουσίας, προκειμένου να δια

27. ΕθνικόΣυμβούλιο
ΕΖωτεοικήζΠολιτικrfc

κοινού νομοθέτη και της διοίκησης, όναν
δρουν κανονιστικά, να λαμβάνουν υπό
ψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιά πι
κών περιοχών. Σηματοδοτείται το διαρ
κές ενδιαφέρον του Κράτους για την α
νάπτυξη των νησιωτικών περιοχών και
την επίλυση των προβλημάτων των <ατοίκων τους.

29. Ανεξάοτητεζ Aoytc
(άρθρο 101 Α)
Τρεις είναι οι βασικοί λόγοι, ποι έ
χουν οδηγήσει στη δημιουργία ανεξάρ
τητων αρχών:
- Η ανάγκη να περιβληθούν, με θεσμι
κές εγγυήσεις, ατομικά δικαιώματα, του
απειλούνται, κυρίως, μέσα από την τε
χνολογική εξέλιξη. Δεν είναι τυχαίε το
γεγονός ότι ανεξάρτητες αρχές έχουν δημιουργηθεί, διεθνώς, στο χώρο της προ
στασίας του απορρήτου των τηλεπιεοινωνιών, στο χώρο προστασίας του ιδιω
τικού απορρήτου και στο χώρο προστα
σίας των προσωπικών δεδομένων.
- Η πολιτική αμηχανία, που έχει επι
κρατήσει στα όργανα της κρατικής εξου
σίας, τα οποία αδυνατούν να χειριστούν,

ΤΊΕΝΤΕΣ
ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ
ΕΠΟΧΙΑΚΑ
ΕΙΔΗ

28. Οργάνωση
Διοίκησηζ
(άρθρο 101,
ερμηνευτική δήλωση)
Το Κράτος αναγνωρί
ζει τις ειδικές κοινωνικο
οικονομικές και συγκοι
νωνιακές συνθήκες των
νησιωτικών περιοχών και
τα προβλήματα, που α
ντιμετωπίζουν οι κάτοι
κοι αυτών. Στα πλαίσια
του αποκεντρωτικού συ
στήματος, θεσπίζεται,
πλέον, με την ερμηνευτι
κή δήλωση, που προστί
θεται στο άρθρο 101 του
Συντάγματος, η συνταγ
ματική υποχρέωση του
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με αποτελεσματικότητα, ορισμένους
ευαίσθητους τομείς του δημόσιου βίου
και έτσι εμφανίζεται το παράδοξο και α
ντιφατικό φαινόμενο της ουδετεροποίη
σης πολύ σημαντικών λειτουργιών της
κρατικής εξουσίας.
- Η ανάγκη να λειτουργεί η δημόσια
διοίκηση με διαφάνεια, με πλήρη αιτιο
λογία και με μία “δικαστική” διαδικασία.
Το αναθεωρημένο Σύνταγμα προβλέ
πει 5 ανεξάρτητες αρχές. Είναι οι εξής:
- Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δε
δομένων (άρθρο 9Α).
- Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
(άρθρο 15 παρ. 2).
- Αρχή Προστασίας του Απορρήτου
των Επικοινωνιών (άρθρο 19 παρ. 2)
- Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προ
σωπικού (άρθρο 103 παρ. 7).
- Συνήγορος του Πολίτη (άρθρο 103
παρ. 9).

30. Eounvevnxtc Δηλώσει
Με την αναθεώρηση του 2001, εκτός
από την προσθήκη, τροποποίηση και α
ντικατάσταση συνταγματικών διατάξε
ων, προστίθενται και ερμηνευτικές δη
λώσεις υπό ορισμένα άρθρα. Είναι γνω
στό, ότι οι ερμηνευτικές αυτές δηλώσεις
είναι απολύτως ισότιμες διατάξεις του
Συντάγματος, οι οποίες, για λόγους νομοτεχνικούς και συστηματικούς, εκφέρονται με τη μορφή αυτή και όχι ως πα
ράγραφοι ή εδάφια του συνταγματικού
κειμένου. Με την αναθεώρηση του
2001, καταργείται, ως αυτονόητη, η ερ
μηνευτική δήλωση, που υπήρχε στο άρ
θρο 94 για τα τακτικά διοικητικά δικα
στήρια. Οι ερμηνευτικές δηλώσεις προ
στέθηκαν στα άρθρα:
α. Αρθρο 4 (για την εναλλακτική θη
τεία και σε σχέση με την παράγραφο 6
του ίδιου άρθρου).
β. Άρθρο 24 (για την έννοια του δά
σους και της δασικής έκτασης και σε
σχέση με την παράγραφο 1 του ίδιου άρ
θρου).
γ. Αρθρο 28 (για το θεμέλιο της συμμετοχής της Χώρας στις διαδικασίες της ευ
ρωπαϊκής ολοκλήρωσης και σε σχέση με
τις παραγράφους 2 και 3 του ίδιου άρθρου).
δ. Αρθρο 80 (για τη συμμετοχή της
Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισμα
τική Ένωση, στο ευρύτερο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και σε σχέση
με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου).
ε. Αρθρο 88 (για τη δυνατότητα ενο
ποίησης του πρώτου βαθμού δικαιοδοσί
ας της πολιτικής δικαιοσύνης και τη ρύθ
μιση της υπηρεσιακής κατάστασης των
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λειτουργών του βαθμού αυτού, δηλαδή
των ειρηνοδικών). Η ερμηνευτική αυτή
δήλωση, αντικαθιστά εκείνη, για το διορι
σμό παρέδρων και συμβούλων του Ελε
γκτικού Συνεδρίου, η οποία καταργείται.
στ. άρθρο 101 (για την υποχρέωση του
κοινού νομοθέτη και της κανονιστικής
διοίκησης να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαί
τερες συνθήκες των νησιωτικών περιο
χών και σε σχέση με την παράγραφο 3
του ίδιου άρθρου).

ντάγματος, είναι και το μόνο αυθεντικό,
ως προς τις διατάξεις που αναθεώρησε
η Ζ' Αναθεωρητική Βουλή των Ελλή
νων, ενώ, σε περίπτωση οποιοσδήποτε
αμφιβολίας (ενδεχόμενο οριακό, αλλά
μη αποκλειόμενο), για τις άλλες διατά
ξεις, το αυθεντικό κείμενό τους πρέπει
να αναζητηθεί στην αρχική κατάστρω
σή τους, στην καθαρεύουσα, όπως αυτή
έγινε από την Ε' ή και την ΣΤ' Αναθεω
ρητική Βουλή.

31. Αυθεντικότητα του Κειμένου

32. Αοίθαηση τωνΆοθοων

Το αναθεωρημένο Σύνταγμα 1975/
1986/2001, συγκροτήθηκε, ως ενιαίο κεί
μενο, με την από 18-4-2001 πράξη του
Προέδρου της Βουλής (Φ.Ε.Κ. A - 85),
σύμφωνα με τις προβλέψεις και τους ό
ρους του Ειδικού Ψηφίσματος της Ζ' Α
ναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, με
το οποίο τέθηκαν σε ισχύ οι αναθεωρη
μένες διατάξεις (άρθρο 110 παρ. 5) και επιμέρους διατάξεις του ίδιου του Συντάγ
ματος, που ψηφίστηκαν, συνοδευόμενες
από ειδική ρήτρα, ως προς τη συστηματι
κή ένταξή τους στο ενιαίο κείμενο του
Συντάγματος. Το ενιαίο κείμενο του ισχύοντος Συντάγματος, στη δημοτική
γλώσσα, περιλαμβάνει, όμως, δύο διαφο
ρετικές κατηγορίες διατάξεων, από πλευ
ράς γλωσσικής αυθεντικότητας, ήτοι:
Οι διατάξεις που αναθεωρήθηκαν (τρο
ποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν ή προ
στέθηκαν), από τη Ζ' Αναθεωρητική Βου
λή, διατυπώθηκαν, εξαρχής, στη δημοτική
γλώσσα και έτσι δημοσιεύθηκαν και τέθη
καν, σε ισχύ, με το ειδικό μόνο ψήφισμα
της Βουλής αυτής. Αυτές είναι, επομένως,
διατυπωμένες σε μία και μόνη γλωσσική
εκδοχή, που είναι και η αυθεντική.
Οι αρχικές διατάξεις του Συντάγματος
1975, που δεν μεταβλήθηκαν ούτε από
τη ΣΤ' Αναθεωρητική Βουλή (1986), ού
τε από τη Ζ ’ Αναθεωρητική Βουλή
(2001), είναι αυθεντικά διατυπωμένες
στην καθαρεύουσα και έχουν μεταφερ
θεί, στη δημοτική γλώσσα, με το Β’ Ψή
φισμα της ΣΤ' Αναθεωρητικής Βουλής.
Το ίδιο ισχύει και με τις διατάξεις, που α
ναθεωρήθηκαν από τη ΣΤ' Αναθεωρητι
κή Βουλή. Αυτές διατυπώθηκαν, πρωτογενώς, στην καθαρεύουσα και τέθηκαν
σε ισχύ, με το A' Ψήφισμα της ΣΤ' Ανα
θεωρητικής Βουλής, μεταφέρθηκαν δε,
δευτερογενώς, στη δημοτική (πλην του
προοιμίου ή, μάλλον, της επίκλησης
στην Αγία Τριάδα, που παρέμεινε στην
καθαρεύουσα), με το Β ' ψήφισμα της ί
διας Βουλής.
Επομένως, το ενιαίο κείμενο του Συ

Διαμορφώνεται το ενιαίο συνταγματι
κό κείμενο, με το προοίμιό του (επίκλη
ση της Αγίας Τριάδας) διατυπωμένο
στην αρχική γλωσσική του μορφή, ονομαστικώς, σε 120 άρθρα (1-120), σε ορι
σμένα από τα οποία είναι προσαρτημένες ερμηνευτικές δηλώσεις. Στον ονομα
στικό, όμως, αυτόν αριθμό των άρθρων,
προστίθενται τα άρθρα 5Α, 9Α, 100Α,
10ΙΑ, ενώ, με την αναθεώρηση του
1986, καταργήθηκε το άρθρο 39.

33. Μεταβατικές Atard&Lc
Στο ενιαίο κείμενο του Συντάγματος,
έχουν περιληφθεί και τρεις μεταβατικές
διατάξεις. Αυτές τέθηκαν, συστηματικά,
ως μεταβατικές, λόγω του περιεχομένου
τους, έχουν όμως ψηφιστεί μαζί με τη
διάταξη, στην οποία αναφέρονται, και η
οποία είχε περιληφθεί στον κατάλογο
των υπό αναθεώρηση διατάξεων, με τη
σχετική απόφαση της Βουλής του 1996.
Είναι οι εξής:
α. Αρθρο 118 παρ. 5, που αναφέρεται
στην παρ. 5 του άρθρου 90.
β. Αρθρο 118 παρ. 6, που αναφέρεται
στην παρ. 7 του άρθρου 103.
γ. Αρθρο 118 παρ. 7, που αναφέρεται
στην παρ. 8 του άρθρου 103.

34,
Έναρξη Ισχύος
Αναθεωοτιιιένων Διατάξεων
Οι αναθεωρημένες διατάξεις, από τη
Ζ ’ Αναθεωρητική Βουλή, τέθηκαν σε ι
σχύ, στις 17-4-2001, με τη δημοσίευση
δηλαδή του σχετικού ψηφίσματος
(Φ.Ε.Κ. Α' - 84), που έγινε δεκτό στις 64-2001. Υπάρχουν, όμως, επιμέρους δια
φοροποιήσεις, ως προς το χρόνο έναρξης
της ισχύος ορισμένων διατάξεων. Οι δια
φοροποιήσεις αυτές προβλέπονται, είτε
σε μεταβατικές διατάξεις, είτε στο ίδιο
το Ψήφισμα. Διαφορετικό χρόνο ισχύος
έχουν:

α. Η αναθεωρημένη διάταξη του πρώ
του εδαφίου της παραγράφου 4 του άρ
θρου 17, που τίθεται σε ισχύ, με τη θέση,
σε ισχύ, του σχετικού εκτελεστικού νό
μου και, πάντως, από 1-1-2002 (άρθρο
117 παρ. 7).
β. Το προβλεπόμενο, στο προτελευταί
ο εδάφιο (υποπαράγραφος του τυπωμέ
νου κειμένου) της παραγράφου 1 του άρ
θρου 57, επαγγελματικό ασυμβίβαστο
των βουλευτών, που τίθεται, σε ισχύ, με
τη δημοσίευση του προβλεπόμενου,
στην ίδια διάταξη, νόμου και, το αργότε
ρο, την 1-1-2003 (άρθρο 115 παρ. 7).
γ. Οι αναθεωρημένες διατάξεις των
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 89, η ι
σχύς των οποίων αρχίζει με τη θέση, σε
ισχύ, του σχετικού εκτελεστικού νόμου
και, πάντως, από 1-1-2002 (άρθρο‘118
παρ. 4).
δ. Η αναθεωρημένη μορφή των διατά
ξεων περί Βουλής (άρθρα 66-79), η ι
σχύς των οποίων αρχίζει με τη δημοσίευ
ση του αναθεωρημένου Κανονισμού της
Βουλής, που θα εξειδικεύσει τις σχετικές
συνταγματικές διατάξεις (όπως προβλέ
πει το ίδιο το, κατά το άρθρο 110 παρ. 5,
Ψήφισμα της Ζ’ Αναθεωρητικής Βου
λής).

Επομένως, η αναθεώρηση του Συντάγ
ματος, είναι εξαρχής μία μείζονος σημα
σίας θεσμική και πολιτική παρέμβαση.
Δεν συνιστά, βεβαίως, από μόνη της,
μία πλήρη τομή η αναθεώρηση του Συ
ντάγματος. Θα φανεί, στην πορεία και σε
βάθος χρόνου, ποια συνέχεια θα δώσει ο
κοινός νομοθέτης, ποια συνέχεια θα δώ
σει ο δικαστής, ποια συνέχεια θα δώσει ο
Κανονισμός της Βουλής. Θα αποδειχθεί,
στην πράξη, ποιες νέες διατάξεις είναι
δημοφιλείς, ποιες διατάξεις αξιοποιούνται ερμηνευτικά, ποιες επικαλείται ο
πολίτης ως θώρακά του.

35. Σημασία τηζΑναθεώρησης
του Συντάγματα:
Το Σύνταγμα είναι ο Καταστατικός
Χάρτης της Χώρας. Είναι ο θεμελιώδης
νόμος με την αυξημένη τυπική ισχύ. Εί
ναι ιστορικό φαινόμενο. Πρωτίστως, ό
μως, το Σύνταγμα είναι κείμενο και έχει
πολύ μεγάλη σημασία αυτό, γιατί η αφε
τηρία, αλλά και το ακραίο όριο της ερ
μηνείας του Συντάγματος είναι το κείμε
νό του. Από τη γραμματική ερμηνεία ξε
κινά κανείς και στη γραμματική ερμηνεί
α καταλήγει, όσα κριτήρια και όσες με
θόδους και αν επικαλεσθεί. Το Σύνταγμα
έχει μία εσωτερική οικονομία. Είναι ένα
κείμενο πανίσχυρο νομικά, αλλά και λιγόλογο, ελλειπτικά διατυπωμένο. Έχει
μεγάλη σημασία να γνωρίζει ο πολίτης,
αλλά και τα εντεταλμένα όργανα του
Κράτους, ότι το Σύνταγμα ρυθμίζει τα
θέματα, όχι μόνο με αυτά που λέει, αλλά
και με αυτά που δεν λέει. Η σιωπή του
Συντάγματος έχει τεράστιο νομικό και
πολιτικό περιεχόμενο.
Ο,τιδήποτε σχετίζεται με το συνταγ
ματικό κείμενο μίας χώρας, ο,τιδήποτε
περιλαμβάνεται τελικά μέσα στο Συ
νταγματικό Χάρτη, αποκτά, από μόνο το
λόγο αυτό, τεράστια πολιτική σημασία.

Στην ειχονιζόμενη Στήλη η οποία
ενρίσκετο στην ΙΙνύχα είναι
εγγεγραμμένος Νόμος περί
προστασίας της Δημοκρατίας.

36. Endoyoc
Η Πατρίδα μας συμπληρώνει 157 χιό 
νια κοινοβουλευτικού βίου, από την ψή
φιση του πρώτου μετεπαναστατικού !Συ
ντάγματος της Ελλάδας (1844). Πόσες,
αλήθεια, χώρες μπορούν να επιδείξουν
157 χρόνια κοινοβουλευτικού βίου και
πόσες μπορούν να υπερηφανεύονται ότι
είχαν, ουσιαστικά, συγκροτήσει, από το
1844, Πολιτεία με φιλελεύθερες πολιτι
κές δομές, με την αναγνώριση θεμελιω
δών ατομικών δικαιωμάτων και την ει
σαγωγή στοιχείων Κράτους Δικαίου; Με
την ανάθεση, στους ίδιους τους πολίτες,
της τήρησης και της προστασίας του Συ
ντάγματος, με την επιταγή “Η τήρηση
του Συντάγματος αφιερούται εις τον πα
τριωτισμό των Ελλήνων”; Η Ελλάδα ε
ξακολουθεί την ήρεμη και δημιουργική
πορεία της και μέσα, πλέον, στο ευρωπα
ϊκό γίγνεσθαι, όχι μόνο το θεσμικό, άϊλά
και το οικονομικό, το πολιτιστικό κλπ.,
με τη ρητή αναγνώριση του άρθρου 28
του Συντάγματος, ως θεμέλιου για τη
συμμετοχή της Χώρας στις διαδικασίες
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ο σεβα
σμός στο Σύνταγμα και τους νόμους του
συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση
στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτε
λούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των
Ελλήνων.
“Η τήρηση του Συντάγματος επι φίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων,
που δικαιούνται και υποχρεούνται να
αντιστέκονται με κάθε μέσον εναντίον
οποιουδήποτε επιχειρεί να το κατο λύ
σει με τη βία” (άρθρο 120 παρ. 4 του
Συντάγματος).
□

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Σύνταγμα της Ελλάδας 1975/1986/2001
2. Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων.
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Ευαγγ. Βενιζέλου, Καθηγ. Νομικής Σχο
λής Α.Π.Θ. (Υπουργού Δικαιοσύνης), Εκ
δόσεις ΑΝΤ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, Αθήνα - Κομο
τηνή, 2001.
4. Δικαιώματα του Ανθρώπου, 10/2001,
Τριμηνιαία Επιθεώρηση Ατομικών και
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Εκδόσεις Α
ΝΤ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, Αθήνα - Κομοτηνή
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
ΝΕΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Β’
ϊτοποιήθηκε πρόσφαΣχολή Αξιωματικών
ς Αστυνομίας η τελειοσίας των 106 νέων
Υπαστυνόμων Β'. Την τελετή
τίμησε με την παρουσία του ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, ο οποίος απένειμε τα ξίφη
στους νέους Υπαστυνόμους.
Ο Διοικητής της Σχολής Α
στυνομικός Διευθυντής κ. Χα
ράλαμπος Τσοπακίδης στην η
μερήσια διαταγή, μεταξύ άλλων,
τόνισε προς τους αποφοίτους:
"Οι σύγχρονες κοινωνικές α
νάγκες απαιτούν να είστε σε
διαρκή φυσική ετοιμότητα και
πνευματική εγρήγορση, για να
αντιμετωπίσετε το ποικιλόμορ
φο έγκλημα χωρίς συμβιβασμό.
Η αντεγκληματική πολιτική εί
ναι σαφώς διακηρυγμένη από
την Πολιτεία, η ευθύνη, όμως,
για την αποτελεσματική εφαρ
μογή της ανήκει σε Σας.
Να διατηρείτε υψηλά το κύ
Αναδειχθείτε υπέρμαχοι της ι
διαίτερης αυτής αποστολής σας, ρος και την αξιοπρέπεια του Α
για να καταστείτε άξιοι της αγάπης στυνομικού Σώματος και να εκτελείτε τα καθήκοντά σας δί
και της εκτίμησης των πολιτών.
Το έγκλημα εξελίσσεται ταχύ καια έναντι των πολιτών, χωρίς
τατα χωρίς να περιορίζεται πλέ διακρίσεις, προκαταλήψεις, εον από εθνικά σύνορα και λαμ πηρεασμούς ή εύνοια, για να αι
βάνει διεθνή διάσταση. Να τιμή σθάνονται ότι δεν υπάρχουν ευ
σετε τη στολή και την αποστολή νοούμενοι και διωκόμενοι.
Η ισονομία είναι η κύρια έκ
σας, τηρώντας τον όρκο σας, για
να κρατήσετε ψηλά τη σημαία φραση της δικαιοσύνης και η
των ιδανικών της έννομης τάξης πειστικότερη δύναμη σεβασμού
και της κοινωνικής ειρήνης. Α της έννομης τάξης.
Η αποστολή σας απαιτεί υψη
σφαλής οδηγός σας το Σύνταγ
μα, από το οποίο δεν θα πρέπει λή συναίσθηση ευθύνης, πειθαρ
να αγνοούνται τα καθήκοντα και χία, θάρρος και αποφασιστικό
τητα και προπάντων, εξαίρετο ή
οι περιορισμοί που επιβάλλει.

β
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θος και εντιμότητα. Πρέπει να
επιδείξετε αυξημένη ευαισθησί
α σε μια περίοδο, όπως η σημε
ρινή, όπου η χώρα μας αγωνί
ζεται στον ευρωπαϊκό χώρο να
οικοδομήσει ένα μέλλον βασι
σμένο στην προσέγγιση και στη
συνεργασία των εθνών που το
συνθέτουν.
Επίσης, το 2004 θα διεξαχθούν στη χώρα μας, στη γενέ
τειρα χώρα τους, οι Ολυμπιακοί
Αγώνες. Σας καλώ να εργασθείτε από τώρα, ως λάτρεις και θεματοφύλακες της Ολυμπιακής
Ιδέας, ώστε, το παγκοσμίου εν
διαφέροντος θέμα της τελέσεως

των Ολυμπιακών Αγώνων να
καταστήσει την Ελλάδα "κόσμο
ολόκληρο, κόσμο Μέγα".
Στην τελετή παρέστη ο Αρ
χιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστόδου
λος, σύσσωμη η πολιτική και
φυσική ηγεσία του Σώματος,
ανώτατοι και ανώτεροι αξιω
ματικοί του Σώματος και των
Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρό
σωποι κομμάτων, οι καθηγη
τές της Σχολής, εκπρόσωποι
συνδικαλιστικών οργανώσε
ων και φορέων, καθώς και οι
γονείς των νέων Υπαστυνό
μων.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σπξ εγκαταστάσεις της ΣχοβΚΕΘνικής Ασφάλειας πραγ
ματοποιήθηκε η τελετή αποφθΡΙ^της και η απονομή μετα
πτυχιακών διπλωμάτων των
33 ευδοκίμως αποφοιτησάντων σπουδαστών της 4ης εκ
παιδευτικής σειράς.
Στην τελεστή παρέστη και
απένειμε τα Μεταπτυχιακά Δι
πλώματα η Α.Ε. ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ. Κωστής
Στεφανόπουλος. Επίσης παρέ
στησαν ο Σεβασμιότατος Μη
τροπολίτης Αττικής κ.κ. Παντελεήμων, ο Υπουργός Δη
μοσίας Τάξεως κ. Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης, ο Γεν. Γραμματέας κ. Δημήτριος Ευσταθιάδης, εκπρόσωποι του Προέ
δρου της Βουλής, του Αρχη
γού της Αξιωματικής Αντιπο
λίτευσης, ο Αρχηγός του πυ
ροσβεστικού Σώματος, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Α
στυνομίας Αντιστράτηγος κ.
Αλέξανδρος Ζουμπούλης, ο
Προϊστάμενος Επιτελείου του
Αρχηγείου
Αντιστράτηγος
Φώτιος Βλάχος, ο Προϊστάμε
νος Κλάδου Διοικητικού Υπο
στράτηγος κ. Χρήστος Κολιάκης, ο Δ/ντής της Δ/νσης Υ
γειονομικού του Αρχηγείου Υποστράτηγος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, εκπρόσωποι
της ηγεσίας των Ενόπλων Δυ
νάμεων και του Λιμενικού
Σώματος, ο Διευθυντής της Α
στυνομικής Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, ο Διοικητής της
Σχολής Εθνικής Ασφάλειας
Αστυν. Διευθυντής κ. Αργύριος Νέζης, οι Διοικητές των
Σχολών Αξιωματικών, Αστυ
φυλάκων, Μετεκπαίδευσης
και Επιμόρφωσης, ο Προϊστά
μενος της Θρησκευτικής Υπη
ρεσίας Αρχιμανδρίτης Νεκτά
ριος Κιούλος, καθηγητές της
Σχολής και συγγενείς των
σπουδαστών.

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
Στις 7 Ιουνίου ο Υπουργός
Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης εγκαινίασε τη
λειτουργία του Αστυνομικού
Τμήματος Αγίου Ιωάννη Ρέντη της Διεύθυνσης Αστυνο
μίας Πειραιά. Στην τέλεση
των εγκαινίων χοροστάτησε ο
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Πειραιώς κ.κ. Καλλίνικος.

Στα εγκαίνια παρέστησαν ο
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγος κ. Ιω
άννης Γεωργακόπουλος, ο Δή
μαρχος Αγ. Ιωάννη Ρέντη κ.
Γεώργιος Ιωακειμίδης, ο Γενι
κός Επιθεωρητής Αντιστράτη
γος κ. Παύλος Ρούμπης, ο Γε
νικός Αστυνομικός Διευθυ
ντής Αττικής Υποστράτηγος
κ. Ιωάννης Παναγόπουλος, ο
Διευθυντής Ασφάλειας Αττι
κής Ταξίαρχος κ. Γεώργιος
Αγγελάκος, ο Διευθυντής
Διεύθυνσης Αστυνομίας Πει

ραιά Ταξίαρχος κ. Κωνσταντί
νος Στεφάνής, ο Διευθυντής
της Διεύθυνσης Τροχαίας Ατ
τικής Ταξίαρχος κ. Κωνστα
ντίνος Τζέκης, ο Διευθυντής
της Διεύθυνστς Αμεσης Δρά
σης Αττικής Αστυν. Διευθυ
ντής κ. Ιωάννης Τσιρώνης,
πολλοί άλλοι συνάδελφοι και
πλήθος κόσμου.
Στην ομιλία του ο κ. Υπουρ
γός, τόνισε μεταξύ άλλων ότι,
στόχος του Υπουργείου είναι
σε κάθε Δήμο να λειτουργήσει
και ένα Αστυνομικό Τμήμα.
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ΕΚΘΕΣΗ
ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ί

οπο την ενημέρωση
ής κοινωνίας στον το:ρόληψης των οδικών
ων και τη δημιουργία
ασφαλών συνθηκών οδικής
κυκλοφορίας, το Τμήμα Τρο
χαίας Πρέβεζας διοργάνωσε
Έκθεση Τροχαίας στο εκθεσια
κό κέντρο του Δήμου Πρέβε
ζας.
Στην εκδήλωση απηύθυναν
χαιρετισμό ο Νομάρχης και ο
Δήμαρχος Πρέβεζας, μίλησαν
ο καθηγητής Ορθοπεδικής και
Πρόεδρος της Εταιρείας Υποστρήριξης Θυμάτων Τροχαίων
Ατυχημάτων κ. Βασίλειος Θε
οδώρου, ο Διοικητής του οικεί
ου Τμήματος Τροχαίας Αστυ
νόμος Α’ Σεραφείμ Μαργώνης
και έγινε προβολή ταινίας σχε
τικά με τη χρησιμότητα της
ζώνης ασφαλείας.
Τις εκδηλώσεις τίμησαν με
την παρουσία τους εκπρόσω
ποι όλων των Αρχών της πόλης
και πλήθος κόσμου.
Η Έκθεση είχε μεγάλη
απήχηση στο κοινό και έτυχε
ευμενών σχολίων από τα
τοπικά ΜΜΕ.

Τ.Ε.Μ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πραγματοποιήθηκε πρόσφα
τα η τελετή αποφοίτησης - ορ
κωμοσίας των νέων Υπαστυνόμων Β ’ του Τ.Ε.Μ.Α. στη
Θεσσαλονίκη.
Στην τελετή παρέστησαν ο
Γενικός Αστυνομικός Διευθυ
ντής Θεσσαλονίκης Υποστρά
τηγος κ. Νικηφόρος Τζατζάκης, ο οποίος επέδωσε τα ξίφη,
εκπρόσωπος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Κασσανδρείας ο οποίος όρκισε τους
νέους Υπαστυνόμους Β ’, ανώ
τατοι και ανώτεροι αξιωματι
κοί του Σώματος, εκπρόσωποι
των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών, εκπρόσωποι
συνδικαλιστικών φορέων του
Σώματος, καθηγητές της Σχο
λής και συγγενείς και φίλοι
των αποφοίτων.
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Από την τελετή αποφοίτησης 41 σπουδαστών του σεμιναρίου επιμόρφωσης Αρχιφυλάκων της Ε ’ εκ
παιδευτικής σειράς του έτους 2001. Στην τελετή παρέστησαν ο Γεν. Α στον. Δ/ντής Θεσσαλονίκης Υπο
στράτηγος κ. Νικηφόρος Τζατζάκης, ο οποίος επέδωσε τα πτυχία στους αποφοιτήσαντες, ανώτατοι και
ανώτεροι αξιωματικοί του Σώματος, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων του Σώματος, καθηγητές
της Σχολής και συγγενείς των αποφοίτων.

- Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιούλιος/ Αύγουστος 2001

Η χορευτική ομάδα της Δ/νοης Αστυνομίας Πειραιά με τον Αρχηγό του Σώματος Αντιστράτηγο κ. Ιωάννη Γεωργακόπονλο. Η ομάι α απέσπαοε το Β'
Πανελλήνιο βραβείο σε διαγωνισμό που διοργάνωσε ο Δήμος Πειραιά.. Επίσης η ομάδα, πριν από λίγο καιρό εμφανίστηκε στην Κάτι ρίνη όπου παρου
αίασε σε κοινή εκδήλωση με το Μουσικό Σχολείο Πιερίας ελληνικούς χορούς στο Συνεδριακό Κέντρο της πόλης και ενθουσίασε τε τοπικό κοι νό. Τα
παιδιά της χορευτικής ομάδας συνόδευσαν ο Αστυνόμος A ’κ. Γεώργιος Ντάβαλης ως αρχηγός της αποστολής, η υπεύθυνη της Σχολι ς Χορού κ. Λίτσα
Νιαρχάκου και οι αστυνομικοί χοροδιδάσκαλοι μαζί με τις κυρίες που πάντοτε επιμελούνται την εμφάνιση των παιδιών (φωτο επάνο δεξιά).
1

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Δ ΙΕΥ ΘΥ Ν ΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από τις εκδηλώσεις που οργάνωσε το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με το Σύνδε
σμο Ο.Τ. Μείζονος Θεσσαλονίκης για την Παγκόσμια Ημέρα Περι
βάλλοντος. Η ΓΑ.Δ. Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκε θετικά στην πρό
σκληση του Ο.ΤΛ. και συμμετείχε στις εκδηλώσεις με ειδικό εκθετή
ριο όπου προβλήθηκαν οι δραστηριότητες των Υπηρεσιών σχετικά με
την προστασία τον περιβάλλοντος.

Ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή πραγματοποίησαν 152 Δόκ. Υπαστυνόμοι τον 1ου εκπαιδ/κσύ Τμήματος συνοδευόμενοι από τον Αστυ
νόμο Α ’Δημ. Σερέτη, στους Δελφούς, στην έδρα της Α Α Φωκίδας και
στην Αράχωβα. To A Τ. Αράχωβας οργάνωσε δεξίωοη προς τιμήν τους
την οποία τίμησε με την παρουσία τον ο Δήμαρχος της πόλης και πα
ραβρέθηκαν ο Αστυν. Δ/ντής Κων. Κολιάκης και ο Α ττυν. Υποδ. Απόστ. Κοντοδήμος.

Από την τελετή αποφοίτησης των 87 νέων Αρχιψυλάκων που έγινε
στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ν. Φιλαδέλφειας.
Τα πτυχία στους νέους Αρχιφύλακες επέδωσε ο Διευθυντής της Αστυ
νομικής Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. Γεώργιος Αναγνωστόπουλος.

Από το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας που έγιναν στο Αμφι
θέατρο της Αστυνομικής Διευθύνσεως Αθηνών.
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“ΜΙΚΡΟΣ” ΑΛΛΑ...
ΜΕΓΑΛΛΟ ΤΑΛΕΝΤΟ

Η ποδοσφαιρική ομάδα του Παραρτήματος Β. Ελλάδας της
Α .Ε.ΑΕ μετά από πρόσκληση της αντίστοιχης ομάδας της Α Δ . Λάρνα
κας μετέβη ση/ν Κύπρο, όπου αγωνίσθηκε με την ομάδα της Α.Δ. Πά
φου την οποία κέρδισε με σκόρ 3-1 και με την ομάδα της Α Δ . Λάρνα
κας από την οποία έχασε με 4-3. Σε ανταπόδοση, η ομάδα της Α Δ .
Λάρνακας επισκέφθηκε τη Θεσ/νίκη και σε αγώνα που έγινε στο Καυτατζόγλειο κέρδισε την ομάδα τον Παραρτήματος με 1-0.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στην Κω οι αγώνες Στίβου
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Στην ομαδική κατάταξη
ανδρών η Ελληνική Αστυνομία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια και η βαθ
μολογία έχει ως ακολούθως: Ελληνική Αστυνομίας 190 βαθμούς. Στην
κατηγορία γυναικών η Ελληνική Αστυνομία κατέκτησε ένα χρυσό, τρί
α αργυρά και δύο χάλκινα μετάλλια.

Είναι μόλις 15 χρόνων αλλά
μπορεί να εκτελεί με χαρα
κτηριστική δεξιοτεχνία έργα
μεγάλων συνθετών, ορισμένα
υπερβατικής δεξιοτεχνίας
(σπουδές Σοπέν, κονσέρτο
Lizst κ.ά.). Πρόκειται για τον
Στέλιο Καλομπάτσιο, γιο του
Αστυνόμου Α ' Χρήστου Κα
λό μπάτσιου, Δ/τή του Τ.Τ.
Λάρισας. Ο Στέλιος είναι
σπουδαστής πιάνου στο Δη
μοτικό Ωδείο Λάρισας, πτνχιούχος Ειδικού αρμονίας
και τελειόφοιτος βυζαντινής μουσικής. Σε ηλικία 13 ετών, έλαβε μέρος
στον πανελλήνιο διαγωνισμό της Χορωδίας Ορχήστρας Νέταν στην Αθή
να και πήρε Α έπαινο. Πρόσφατα στον ίδιο διαγωνισμό απέσπασε Α '
βραβείο. Έχει δώσει πολλά ρεσιτάλ πιάνου στο Δημοτικό Ωδείο Λάρι
σας, όπου γοήτευσε πραγματικά τους ακροατές. Ο δάσκαλός του, Χρ.
Λενούτσος περιμένει πολλά από τον “μικρό”, αλλά και εμείς... πολύ πε
ρισσότερα. Συγχαρητήρια Στέλιο και καλή συνέχεια!

Από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας κλάσης J24, στο Ρέθυ
μνο. Την ομάδα της Ελλην. Αστυνομίας αποτελούσαν οι, Ανθ/μος Κων.
Αλεξανδρόπουλος ο Ανθ/μος Γεώρ. Κοσμάς, ο Αρχ/κας Δημ. Κόκκορης και οι Αστ/κες Αντων. Καραγιάννης και Ιωάν. Κωσταλάς. Στην α
ποστολή και στον αγώνα συμμετείχε με δικές του δαπάνες και ο Αστ/κας Αλέξιος Ταγαρόπσυλος (3ος Παγκόσμιος Πρωταθλητής).
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Στα πλαίσια των αθλητικών
δραστηριοτήτων, το A T . Ομόνοι
ας συγκρότησε το 1986 ποδο
σφαιρική ομάδα και συμμετέχει
στα πρωταθλήματα των αστυνο
μικών υπηρεσιών Αττικής, Βοιω
τίας και Κορινθίας. Η ποδοσφαι
ρική ομάδα του Τμήματος κατέ
κτησε πριν από λίγο καιρό το Η ’
πρωτάθλημα κερδίζοντας στον
τελικό με σκορ 7-1 την αντίστοιχη
ομάδα της Υπηρεσίας Ασφαλεί
ας Μεγάρου Μαξίμου.

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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GLOCK 17/22 από 8800
BERETTA 92 FS από 12600

WALTHER F99 από 11100

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Τέθηκαν σε αποστρατεία με
διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις του
Αρχηγού του Σώματος:
- Με το βαθμό του Αστυνό
μου Α' οι, Κωνσταντίνος Πανόπουλος, Γεράσιμος Δελλής, Δημήτριος Τραγουδάρας και Χα
ράλαμπος Σταυρίδης.
- Με το βαθμό του Αστυνό
μου Β' οι, Γεώργιος Χονδροκούκης.
- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι, Χρήστος Αγγελόπουλος, Δημήτριος Κουκοβίνης,
Ιωάννης Δέας, Παναγιώτης Τζανάκος, Γρηγόριος Μπιλάλης,
Παναγιώτης Ντζούβαλης, Γεώρ
γιος Μπακόλας, Ιωάννης Βαρδάκας, Σπυρίδων Ζερβομπεάκος, Θωμάς Βάίνάς, Βασίλειος
Συμεωνίδης, Νικόλαος Πάνου,
Σταύρος Παπαϊωάννου, Ιωάννης
Λιόντος, Στυλιανός Τερζόπουλος, Νικόλαος Παρασκευοπούλου, Γεώργιος Ξαντινίδης, Ε
λευθέριος Ταρινίδης, Κωνστα
ντίνος Σακελλάρης, Παναγιώτης
Δράκος, Δημήτριος Σελλός και
Παναγιώτης Πατρωνίδης.
- Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Νικόλαος Καποδίστριας, Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης, Μιχαήλ Κιαγιάς, Ζαχα
ρίας Καναβάς, Οδυσσέας Σα
κελλάρης, Γεώργιος Αναγνώ
στου, Ιωάννης Αγγελής του Στε
φάνου, Ιωάννης Αγγελής του
Κωνσταντίνου, Ιωάννης Προκοπίδης, Δημήτριος Κωνσταντόπουλος, Ιωάννης Μπάρκας, Γε
ώργιος Μπάρκας, Χαράλαμπος
Πάφης, Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, Σωτήριος Κουκού
λης, Λάζαρος Οικονόμου, Γεώρ
γιος Γραμματέας, Χρήστος Σακ
κάς, Χρήστος Βαβαρούτσος, Γεώργιος Κατσιαβρίας, Βασίλειος
Κατσαβριάς, Βασίλειος Λεπτοκαρίδης, Γεώργιος Σακελλάρης,
Θωμάς Τσουκνίδας, Αντώνιος
Παπαζαφείρης, Αθανάσιος Λέκκας, Ελευθέριος Μυλωνάς,
Ευάγγελος Θωμάς, Θωμάς Κίτσιος, Δημήτριος Παναγής, Ευ
τύχιος Μελάκης, Χρήστος Τασιόπουλος, Μόδεστος Αυλωνίτης, Παύλος Δερβένης, Γεώρ
γιος Σταθόπουλος, Ιωάννης Γε
ωργίου, Αθανάσιος Γκίκας, Πα
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ναγιώτης Κορμάς, Δημήτριος
Ξάνθης, Θεοφάνης Καραούζας,
Κωνσταντίνος Δράκος, Γεώρ
γιος Νικολουδάκης, Γεώργιος
Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
Βαγενάς, Χρήστος Μπέης, Ιω
άννης Αθενάκης, Αργύριος Λαβράνος, Γεώργιος Μερεντίτης
και Πανταζής Κωνσταντάκης.
- Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Λουκάς Σκέντζος, Δημήτριος Μιχαλάς, Μιχαήλ Βαμβακούσης, Γεώργιος Μπάκουρας, Ευάγγελος Μαλούσης, Θε
οφάνης Καράλης, Ηλίας Βάλαρης, Ιωάννης Συλεούνης,

Θεσσαλονίκης - Καβάλας, εξα
σφάλισε για όλους τους συνα
δέλφους, εν ενεργεία και μη, κα
θώς και για τα μέλη των οικογε
νειών τους, καθ’ όλη τη διάρκεια
του καλοκαιριού τις εξής τιμές:
Τιμή δίκλινου δωματίου:
8.000 δραχμές
Τιμή τρίκλινου δωματίου:
9.500 δραχμές
Πρωινό ανά άτομο: 1.000
δραχμές

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩ Μ Α ΤΟ Σ

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
- Ο Αρχιφύλακας Θεοφάνης
Κολοκυθάς που υπηρετεί στην Iντερπόλ/4ο Τμήμα, επιθυμεί να
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία των Α.Δ. Φθιώτιδας ή Ευρυ
τανίας, τηλ. 6476278.
- Ο Αστυφύλακας Αθανάσιος
Λέκκας που υπηρετεί στο Α.Τ.
Κρανιδίου Αργολίδας επιθυμεί
να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υ
πηρεσία
Ασφάλειας
της
Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 0945817825,
075423536.
- Ο Αστυφύλακας Παύλος
Μπούρης που υπηρετεί στο Α.Τ.
Κέρκυρας επιθυμεί να μετατεθεί
αμοιβαία με συνάδελφό του από
οποιαδήποτε υπηρεσία της
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ή των
Α.Δ. Κοζάνης και Φλώρινας,
τηλ. 0944375648.
- Ο Αστυφύλακας Χαράλα
μπος Καταρτζόπουλος που υπη
ρετεί στη Λ,νση Τεχνικών Εφαρ
μογών (Αμυγδαλέζα Αττικής) ε
πιθυμεί να/μετατεθεί αμοιβαία
με συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία της Α.Δ. Αχαΐας,
τηλ.
2444329,
2461641,
0977847540.
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ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ 0ΦΡΥΝΙ0Υ
Η Τοπική Διοίκηση Ι.Ρ.Α. 1
βάλας σε συνεργασία με το
νοδοχείο “Leon” , το οποίο βρί
σκεται μέσα στο χωριό Παραλία
Οφρυνίου στην Εθνική Οδό
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+ Αστυνόμος Α’ Κωνσταντί
νος Παπαδόπουλος. Γεννήθηκε
το έτος 1948 στη Ζωοδόχο Πηγή
Φαρσάλων Λαρίσης. Κατετάγη
στο Σώμα της Ε.Χ. το 1967. Υ
πήρξε έγγαμος και πατέρας μιας
κόρης. Απεβίωσε την 30.4.2001.

+ Ανθυπαστυνόμος Δημήτριος Μικερόζης. Γεννήθηκε το
έτος 1962 στο Κρυονέρι Λαγκα
δά Θεσσαλονίκης. Κατετάγη
στο Σώμα το 1981. Υπηρέτησε
σε διάφορες υπηρεσίες της Α.Δ.
Εύβοιας και της Γ.Α.Δ. Αττικής.
Υπήρξε πατέρας τεσσάρων τέ
κνων. Απεβίωσε την 16.5.2001
από παθολογικά αίτια.

+ Ανθυπαστυνόμος Ευάγγε
λος Μανώλης. Γεννήθηκε το
1956 στο Βελεστίνο Μαγνησίας.
Κατετάγη την 14.5.1975. Υπη
ρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες
της Γ.Α.Δ.Α. και της Α.Δ. Λάρι
σας. Υπήρξε έγγαμος και πατέ
ρας δύο τέκνων. Τελευταία υπη
ρετούσε στο Α.Τ. Ελασσόνας ό
ταν μαζί με άλλους συναδέλ
φους επιχειρούσε να εντοπίσει
χασισοφυτεία σε δύσβατη περιο
χή της Ελασσόνας έπεσε σε
γκρεμό 40 μέτρων με αποτέλε
σμα να τραυματιστεί σοβαρά και
τελικά να υποκύψει 16.6.2001
στα τραύματά του. Τα όργανα
του συναδέλφου δώρισαν οι
συγγενείς του για να μεταμο
σχευτούν σε ασθενείς συμπολί
τες μας. Με απόφαση του Αρχη
γού του Σώματος δόθηκε ενί
σχυση στην οικογένεια του συ
ναδέλφου Ευάγγελου Μανώλη
της τάξεως των 2.000.000 δραχ
μών από τα ενεργητικά υπόλοι
πα του περιοδικού "Αστυνομική
Επιθεώρηση

+ Αρχιφύλακας Γεώργιος
Κομπολάκης. Γεννήθηκε το έ
τος 1953 στην Πολυθέα Ηρα
κλείου Κράτης. Κατετάγη στο
Σώμα την 7.8.1972. Υπηρέτησε
σε διάφορες υπηρεσίες της
Γ.Α.Δ.Α., και των Α.Δ. Χανίων
και Ηρακλείου. Υπήρξε άγαμος.
Απεβίωσε την 16.4.2001.

ΣΥ Ν Δ ΙΚ Α Λ ΙΣΤΙΚ Α ΝΕΑ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σάρκα και οστά πήρε η
πρωτοβουλία που ανέλαβε η
Ένωση Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ.
Θεσσαλίας να διοργανώσει Η
μερίδα με θέμα: “Αντιμετώπι
ση σύγχρονης εγκληματικότη
τας - ρόλος τοπικών κοινω
νιών - θεσμός Τοπικών Συμ

βουλίων Πρόληψης της ε
γκληματικότητας (Σ.Π.Ε.)”.
Η Ημερίδα πραγματοποιή
θηκε το Σάββατο 28 Απριλίου,
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
στην αίθουσα “Γιάννης Κορδάτος”, παρόντος και του Υ
πουργού Δημόσιας Τάξης κ.
Μιχάλη Χρυσοχοϊδη. Εκτός α
πό τον Υπουργό Δημόσιας Τά
ξης βασικοί ομιλητές ήταν οι
διακεκριμένοι πανεπιστημια
κοί καθηγητές, εγκληματολο
γίας του Πανεπιστημίου Αθη
νών κ. Γιάννης Πανούσης,
Ψυχολογίας - Κοινωνιολογίας
του Πανεπιστημίου Μακεδο
νίας κ. Γιώργος Πιπερόπουλος, και Συνταγματικού δικαί
ου της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών κ.
Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος.
Τις εργασίες της ημερίδας
άνοιξε ο Γεν. Γραμματέας της
Ένωσης κ. Κώστας ΔΑΜΙΑ
ΝΟΣ και στη συνέχεια ο πρό
εδρος της Ένωσης Αξιωματι
κών ΕΛ.ΑΣ. Θεσσαλίας κ.
Μιλτιάδης Ζαφείρης, στην ο
μιλία του τόνισε την ανα
γκαιότητα ν ' αναπτυχθεί αμοι
βαία σχέση εμπιστοσύνης με
ταξύ Αστυνομίας και πολιτών,
παρουσιάζοντας παράλληλα

το πλαίσιο στο οποίο πρέπει
να κινηθεί η Αστυνομία, ώστε
να είναι αποτελεσματική η πα
ρέμβαση για την αντιμετώπι
ση της σύγχρονης εγκληματι
κότητας.
Την πρωτοβουλία αυτή χαι
ρέτησε και ο πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Α
ξιωματικών κ. Μιχάλης Βετούλης, ο οποίος αναφέρθηκε
στην ανάγκη εφαρμογής μιας
αντεγκληματικής πολιτικής,

με βαρύτητα στην πρόληψη με
κινητοποίηση των ειδικών, τη
βελτίωση των θεσμών και κυ
ρίως την αφύπνιση της κοινω
νίας με την ενεργοποίηση των
πολιτών.
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν ο Γ.Γ.Περιφέρειας Θεσ
σαλίας κ. Γιάννης ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ, ο βουλευτής Λάρι
σας κ. Χρήστος Ζώης εκ μέ
ρους της Ν.Δημοκρατίας, ο
βουλευτής Μαγνησίας κ. Νι
κόλαος Γκατζής εκ μέρους του
ΚΚΕ, ο Νομάρχης Μαγνηςίας
κ.Πάνος ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ, ο
πρόεδρος της ΤΕΔΚ Λάρισας
κ. Κωνσταντίνος ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ, ο αντιπρόεδρος της
ΤΕΔΚ Μαγνησίας κ. Παντε
λής ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ και
ο αναπληρωτής πρόεδρος του
Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου
κ. Γιάννης ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ
Ο Υπουργός Δημόσιας Τά
ξης κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης,
κύριος ομιλητής, στη διάρκεια
της ομιλίας του, συνεχάρη τα
στελέχη της Ελληνικής Αστυ
νομίας, τα οποία διακατεχόμε
να από αγωνία για τα μεγάλα
κοινωνικά προβλήματα της ε
ποχής μας, προκαλούν τους

πολίτες να ενταχθούν σ ' ένα
συντεταγμένο διάλογο για την
αντιμετώπιση των σύγχρονων
φαινομένων και προβλημάτων
της κοινωνίας και κάλεσε τις
τοπικές κοινωνίες να κάνουν
τη δική τους παρέμβαση προς
την κατεύθυνση της πρόληψης
αλλά και αντιμετώπισης της ε
γκληματικότητας, συνοψίζο
ντας τέλος πως όποια μέτρα
και να ληφθούν δεν θα αποδώ
σουν, αν δεν υπάρξει ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινω
νιών.
Στη διαχείριση της εγκλη
ματικότητας από τις τοπικές
κοινωνίες αναφέρθηκε ο κα
θηγητής κ. Γιάννης Πανούσης,
τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι
στο χώρο του κοινωνικού απο
κλεισμού βρίσκονται οι πηγές
του εγκλήματος, υπογραμμί
ζοντας ότι αφ’ ενός θα πρέπει
να δούμε τους κρίκους που δη
μιουργούν τους κοινωνικούς
αποκλεισμούς, τις εκτροπές
και το έγκλημα και αφ' ετέρου
να φτιάξουμε αντίστοιχους
κρίκους διαχείρισης με τη συ
νεχή κοινή προσπάθεια όλων.
Από την πλευρά του ο καθη
γητής κ. Γιώργος ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ αναφέρθηκε στις
ψυχοκοινωνικές διαστάσεις
της επικοινωνιακής πολιτικής
Αστυνομίας - Κοινωνίας προτείνοντας μεταξύ άλλων και
προκειμένου να βελτιωθεί η
διχοτόμηση και η αντιπαράθε
ση που βάζει σε εκ διαμέτρου
αντίθετη θέση την Ελληνική
Αστυνομία και την κοινή γνώ
μη, να λειτουργήσουμε σε επί
πεδο γειτονιάς, με ανθρώπινες
σχέσεις και καλές δημόσιες
σχέσεις με παραγωγική δη
μιουργική επικοινωνιακή πο
λιτική σε επίπεδο Διευθύνσε
ων - Γενικών Αστυνομικών
Διευθύνσεων - Κεντρικής
Διοίκησης.
Στις τοπικές κοινωνίες και
το δικό τους ρόλο σήμερα α
ναφέρθηκε ο καθηγητής κ. Αν
δρέας ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ο
οποίος τόνισε, πως το πολιτικό
σύστημα και η εγκληματικό
τητα συνδέονται άμεσα, υπο

γραμμίζοντας το θετικό αποτέ
λεσμα του συντονισμού των
πρωτοβουλιών μεταξύ κεντρι
κών και τοπικών θεσμών πρό
ληψης.
Την ημερίδα που συντόνιζε
ο δημοσιογράφος και Γεν.
Γραμματέας της Ένωσης Συ
ντακτών Θεσσαλίας κ. Μάκης
Μπαλλής, παρακολούθησαν ο
Υφυπουργός Εσωτερικών Δη
μόσιας Διοίκησης και Αποκέ
ντρωσης κ. Λεωνίδας ΤΖΑΝΗΣ, ο Υφυπουργός Μεταφο
ρών και Επικό ,νωνιών κ. Αλέκος ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, οι κ.κ.
βουλευτές Ροδούλα ΖΗΣΗ,
Ζέττα ΜΑΚΡΗ, Θανάσης
ΝΑΚΟΣ, Γιώργος ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ, εκπρόσωποι των ΟΤΑ
Θεσσαλίας, εισαγγελικοί και
δικαστικοί λειτουργοί, ο Γεν.
Αστ. Δ/ντής Περιφέρειας
Θεσσαλίας Υποστράτηγος κ.
Αθανάσιος ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΗΣ, οι Αστυνομικοί Διευθυ
ντές, Λάρισα:; Ταξίαρχος κ.
Σταμάτης ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Μα
γνησίας Αστυν. Δ/ντής κ.
Πρόδρομος
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ,
Τρικάλων Αστυν.Δ/ντής κ.
Παναγιώτης ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ,
Καρδίτσας Αστυν. Δ/ντής κ.
Νικόλαος ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο Γεν.
Γ ραμματέας της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αξιωματικών κ.
Νίκος ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ο πρόε
δρος της Ένωσης Αξιωματι
κών Στερεάς Ελλάδας κ. Δή
μος ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ, εκ
πρόσωποι φορέων και παρα
γωγικών τάξεων της περιφέ
ρειας Θεσσαλίας, εκπρόσωποι
των Μ.Μ.Ε., αστυνομικοί και
πολίτες.
Μετά το τέλος του πρώτου
μέρους απονεμήθηκαν τιμητι
κές πλακέτες στους ομιλητές
για την ουσιαστική συμμετοχή
τους στην ημερίδα και ακο
λούθησε συζήιηση.
Αξίζει να αναφερθεί η ευγε
νική αρωγή των ΤΕΔΚ Θεσσα
λίας και του Δικηγορικού Συλ
λόγου Βόλου, οι εκπρόσωποι
των οποίων έδειξαν προθυμία
και έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα
στη προσπάθεια στης Ένωσης
Αξ/κών Θεσσαλίας.
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ΣΥ Ν Δ ΙΚ Α Λ ΙΣΤΙΚ Α ΝΕΑ
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Κατά τις αρχαιρεσίες που έγι
ναν εκλέχθηκε το νέο Διοικητι
κό Συμβούλιο το οποίο συγκρο
τήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Πρόεδρος ο Κωνσταντίνος
Μπίκας, Αντιπρόεδρος ο Γεώρ
γιος Ρήγας, Γεν. Γραμματέας ο
Νικόλαος Κατσάνος, Ταμίας ο
Βασίλειος Χατζηγεώργος, Οργαν. Γραμματέας ο Λάμπρος Καλογεράκης και Μέλη ο Σεραφείμ
Χριστόπουλος και η Ελένη Τσιαμάκη.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΟΛΕΩΝ
Κατά τις αρχαιρεσίες που έγι
ναν εκλέχθηκε το νέο Διοικητι
κό Συμβούλιο το οποίο συγκρο
τήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Πρόεδρος ο επίτ. Αρχηγός
Α.Π. Κωνσταντίνος Λεμονής, Α
ντιπρόεδρος ο Αρχηγός Α.Π.ε.α.
Αημήτριος Κωτσόπουλος, Γεν.
Γραμματέας ο Υποστράτηγος ε.σ.
Πέτρος Γιολδασέας, Έφορος ο
Γεν. Αστον. Δ/ντής ε.α. Κωνστα
ντίνος Δ αλέλλης, Ειδ. Γραμματέ
ας ο Αντιστράτηγος ε.α. Παύλος
Ααγιάκος, Ταμίας ο Γεν. Αστυν.
Δ/ντής ε.α. Χρήστος Γκιώνης και
Μέλη οι, Υποστράτηγος ε.α. Δια
μαντής Κακαβάς, Υποστράτηγος
ε.α Αθανάσιος Καραντώνης, Υ
ποστράτηγος ε.α Ματθαίος Φελώνης, Υποστράτηγος ε.α Ιωάν
νης Ψαρογιάννης, Γεν. Αστυν.
Δ/ντής ε.α. Ευάγγελος Γιαννικόπουλος και Ταξίαρχος ε.α. Βασί
λειος Τσιούτσιας.

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Κατά τις αρχαιρεσίες που έγι
ναν εκλέχθηκε το νέο Διοικητι
κό Συμβούλιο το οποίο συγκρο
τήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Πρόεδρος ο Αστυν. Β ’Αθανά
σιος Κατερινόπουλος, Α ' Αντι
πρόεδρος ο Υπαστυν. Α ’ Γεώρ
γιος Κανέλλος, Β ’ Αντιπρόεδρος
ο Ανθ/μος Ευστάθιος Μητρόπουλος, Γεν. Γραμματέας ο Υπα
στυν. Α ’ Ιωάννης Κατσιαμάκας
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και Ταμίας ο Υπαστυν. Α ' Αθα
νάσιος Παπαμαργαρίτης. Μέλη:
Αστυν. Β ’ Αημήτριος Χούντας,
Αστυν. Α ’ Αημήτριος Γεωργατζής, Υπαστυν. Α ’Γεώργιος Σουλόπουλος, Αστυν. Υποδ/ντής
Σπυρίδων Γεωργίου, Αστυν. Υ
ποδ/ντής Στυλιανός Φώτης, Α
στυν. Υποδ/ντής Αημήτριος Πατσούρης, Υπαστυν. Β ’ Κωνστα
ντίνος Δεληδάκης και Αστυν. Α ’
Χρήστος Δημαρτίκας.

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κατά τις αρχαιρεσίες που έγι
ναν εκλέχθηκε το νέο Διοικητι
κό Συμβούλιο το οποίο συγκρο
τήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Πρόεδρος ο Αστυν. Α ’ Κων
σταντίνος Αναγνώστου, Α ’ Αντι
πρόεδρος ο Αστυν. Α ’ Γεώργιος
Λιθοξόπουλος, Β ' Αντιπρόεδρος
ο Υπαστυν. Α ' Κωνσταντίνος
Γκαϊντατζής, Γεν. Γραμματέας ο
Αστυν. Α ' Γεώργιος Θάνογλου,
Ταμίας ο Αστυν. Α ' Ιωάννης
Πουρσανίδης. Μέλη: Υπαστυν.
Α ' Αναστάσιος Αμοιρίδης, Α
στυν. Υποδ/ντής Ιωάννης Πασσαλής, Αστυν. Β ' Αημήτριος
Μπουραζάνας, Υπαστυν. Α ’
Κωνσταντίνος Β λάσκος και Α
στυν. Α ’ Αημήτριος Δημητρίου.
Για την Εξελεκτική Επιτροπή οι:
Υπαστυν. Α ’ Κωνσταντίνος Δούβαλης, Αστυν. Α ' Χαράλαμπος
Γιαννόπουλος και Υπαστυν. Β ’
Γεώργιος Αθανασιάδης.

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κατά τις αρχαιρεσίες που έγι
ναν εκλέχθηκε το νέο Διοικητι
κό Συμβούλιο το οποίο συγκρο
τήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Πρόεδρος ο Αστυν. Α ' Νικόλαος
Μπεσιρης, Γεν. Γραμματέας ο Υοαστυν. Α ’Κωνσταντίνος Σουσώνης,
Α ’Αντιπρόεδρος ο Αστυν. Α ' Νικό
λαος Παυ/έτσης, Β ’ Αντιπρόεδρος
ο Αστυν. Β ’ Χρήστος Σταυρογιάννης. Ταμίας ο Αστυν. Β ' Βασίλειος
Μάκκας, και Μέλη ο Αστυν. Α ’Θε
οχάρης Αγόρης και ο Αστυν. Α ’
Σπυρίδων Γ/.υμής. Για την Εξελε
γκτική'Επιτροπή οι: Υπαστυν. Α ’
Παναγιώτης Αντωνίου, Αστυν. Β '
Δημοσθένης Καλαμπαλίκης και Α
στυν. Α ’Αντώνιος Ραχαβέλης.

Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιούλιος/Αύγουστος 2001

ΠΟΑΣΥ
Α. Αποτελεί σταθμό στα α
στυνομικά χρονικά η υπογραφή
από πλευράς του Υπουργού Δη
μόσιας Τάξης του νέου Π. Δ.
'Χρόνος εργασίας προσωπικού
της Ελληνικής Αστυνομίας". Συ
νάμα όμως αποτελεί και μία από
τις μεγαλύτερες κατακτήσεις
της Ομοσπονδίας, η οποία με
σοβαρότητα και υπευθυνότητα
χειρίσθηκε το όλο ζήτημα, έτσι
ώστε να υπάρξει το τελικό θετι
κό αποτέλεσμα και στον χρόνο
που δεσμεύθηκε και κοινά αποφασίσθηκε από όλους μας. Εν
τοιαύτη περιπτώσει, αυτή την
στιγμή ένα μεγάλο εργασιακό
ζήτημα-πρόβλημα οδηγήθηκε
στη λύση του, προκειμένου το
ανθρώπινο ωράριο εργασίας, το
ρεπό, η ανακοίνωση της Υπηρε
σίας κ.λπ. να παύσουν να απο
τελούν βάσανο και κάτι το αυ
τονόητο για κάθε εργαζόμενο,
ενώ για τον αστυνομικό μονίμως ζητούμενο.
Β. Επειδή τίθενται διάφορα ε
ρωτήματα καθημερινά που αφο
ρούν την βελτίωση μισθολογικών ζητημάτων, η Ομοσπονδία
με σοβαρότητα και χωρίς οποια
δήποτε μικροσυνδικαλιστική
τακτική - πρακτική, εξ αρχής
τοποθετήθηκε για το όλο ζήτη
μα και πριν υπάρξει ψήφιση του
Ν.2838/2000, τονίζοντας τον
μη ορθολογισμό των προωθού
μενων ρυθμίσεων. Παράλληλα
κατέθεσε ολοκληρωμένη ορθο
λογική πρόταση που ικανο
ποιούσε το σύνολο του αστυνο
μικού προσωπικού (Αστυφύλα
κα μέχρι και Αρχηγό του Σώμα
τος). Όπως είναι γνωστό η πρό
ταση αυτή πολεμήθηκε από
συνδικαλιστική Ένωση, με α
ποτέλεσμα να υπάρξρυν αδικίες
σε διάφορα επίπεδα των μισθολογικών ρυθμίσεων που αφο
ρούσαν ικανό αριθμό συναδέλ
φων, ειδικότερα Ανθ/μων,
Αξ/κων εκ του ΤΕΜΑ προερχό
μενων και Αξ/κών σε ορισμένα
επίπεδα των μισθολογικών προ
αγωγών. Για την αποκατάσταση
των αδικιών αυτών η Ομοσπον
δία δεσμεύτηκε για την διόρθω
σή τους και για το λόγο αυτό έ

χει ήδη συστηθεί με εντολή του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ό
που μετέχει και εκπρόσωπος της
Ομοσπονδίας. Επειδή καθημε
ρινά πλέον διακινούνται προτά
σεις ως τρικλοποδιά πάλι και άνευ αντικρίσματος, θέλουμε να
σας ενημερώσουμε και να σας
καταστήσουμε γνωστό, ότι η Ο
μοσπονδία με κάθε κόστος θα ε
νεργήσει προς κάθε κατεύθυν
ση, έτσι, ώστε να αρθούν οι υφι
στάμενες αδικίες και προειδο
ποιεί ότι σε περίπτωση που δια
πιστώσει ενέργειες που σκοπούν
στην παρεμπόδιση των διορθώ
σεων στο επιβαλλόμενο ύψος,
καθόσον ήδη έχουν εκδηλωθεί
από φερόμενη συνδικαλιστική
Ένωση, θ’ αντιδράσει αυτή τη
φορά όχι θεωρητικά, αλλά πρα
κτικά με όποιες συνέπειες. Ο
μοίως η Ομοσπονδία, δεσμεύτη
κε για παρέμβαση της σε ότι α
φορά την επέκταση της αμοιβής
της νυχτερινής εργασίας σε ό
λους τους συναδέλφους που
πραγματικά, πραγματοποιούν
νυχτερινή εργασία. Για το όλο
ζήτημα έχει συστηθεί υπηρεσια
κή Επιτροπή, όπου μετέχει και
η Ομοσπονδία, προκειμένου να
υπάρξει λύση και στο ζήτημα
αυτό. Εκείνο όμως που προέχει
και τονίζεται από την πλευρά
μας ακόμη μια φορά είναι η
διασφάλιση της κατάκτησης αυ
τής από τους “επιτήδειους”, οι
οποίοι χωρίς να πραγματο
ποιούν νυχτερινή εργασία απο
ζημιώνονται γι’ αυτή.
Γ. Για ακόμη μια φορά ο Α
στυνομικός ως ένστολος υπάλ
ληλος του Κράτους βρέθηκε
στο επίκεντρο μιας αντιπαράθε
σης και συγκεκριμένα κατά την
συγκέντρωση φοιτητών προς το
Υπουργείο Παιδείας. Γνωρίζο
υμε όλοι και ιδιαίτερα η Υπηρε
σία, τις πραγματικές συνθήκες
κάτω από τις οποίες διαδραμα
τίστηκαν ολιγόλεπτα επεισόδια
στην είσοδο του Υπουργείου
Παιδείας εις βάρος Αστυνομι
κών, με ύβρεις, προπηλακισμούς, εκσφεντονισμούς αντι
κειμένων, βίαια απώθηση και ε
λαφρύς τραυματισμούς συνα
δέλφων. Πραγματοποιήθηκαν
συλλήψεις διαδηλωτών για συ
γκεκριμένα αδικήματα και από

μέρους τους έγιναν μηνύσεις
καθ’ όλης της παριστάμενης Α
στυνομικής δύναμης για λόγους
αντιπερισπασμού. Δυστυχώς έ
ως σήμερα η Υπηρεσία δεν έλα
βε καμία θέση στήριξης των
τραυματιών αστυνομικών αλλά
ούτε και κατά των μηνύσεων α
ντιπερισπασμού. Το αντίθετο
δε, όπως έγινε γνωστό στην Ο
μοσπονδία εντός της Δ.Α.Ε., αναζητούνται Αστυφύλακες, με ι
διαίτερα φορτικό τρόπο, προκειμένου να τους “χρεωθεί” υπερβάλλων ζήλος, να τιμωρηθούν
και να μετακινηθούν σε άλλη υ
πηρεσία, έτσι ώστε να εκτονω
θεί το ζήτημα. Κάτι τέτοιο είναι
ανήθικο και απαράδεκτο πέρα
ως πέρα καθόσον όλες οι ενέρ
γειες ευρίσκοντο στα νόμιμα ό
ρια αμύνης και αφετέρου κατα
δεικνύει με τον πλέον σαφή τρό
πο την μετακύλιση ευθυνών εφό
σον υπάρχουν. Η Ομοσπονδία
δηλώνει απερίφραστα την αμέριστη στήριξη των συναδέλφων το
νίζοντας παράλληλα ότι η οποια
δήποτε ονομαστική αναφορά α
στυνομικού υπηρεσιακά ή δημό
σια οδηγεί άμεσα με την συνδρο
μή της σε ασφαλιστικά μέτρα για
την ηθική και υπηρεσιακή απο
κατάσταση των συναδέλφων.
Δ. Την 29-5-2001 πραγματο
ποιήθηκε στην Λιβαδειά Βοιω
τίας η 2η Κοινή Συνδιάσκεψη
των Ενώσεων Αστυνομικών Υ
παλλήλων Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας (Βοιωτίας, Εύβοιας,
Ευρυτανίας, Φθιώτιδος, Φωκίδος). Στη συνδιάσκεψη αναπτύ
χθηκαν διεξοδικά και εμπερι
στατωμένα τα ζητήματα που α
πασχολούν τους Αστυνομικούς
Υπαλλήλους και τις Αστυνομι
κές Υπηρεσίες της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδος. Με το πέρας
των εργασιών εκδόθηκε το επισυναπτόμενο σε Φ/Α ψήφισμα
στο οποίο συμπεριλαμβάνονται
συγκεκριμένα αιτήματα των ο
ποίων η άμεση ικανοποίηση θα
συμβάλλει ουσιαστικά στην κα
λύτερη και πλέον αποτελεσμα
τική Αστυνόμευση της περιο
χής. Κατόπιν των προαναφερομένων παρακαλούμε τον κ.
Υπουργό όπως με παρέμβασή
του τύχουν άμεσης ικανοποίη
σης τα συμπεριλαμβανόμενα
στο σχετικό ψήφισμα αιτήματα.

τών του Πυροσβεστικού και του
του Ν. 2838/2300 αντικαθίστα
Λιμενικού Σώματος προάγονται
νται ως εξής:
μισθολογικά στο βαθμό του Ανζ. “Σε Ταξιάρχους από της
θυπαστυνόμου, Υπαστυνόμου
προαγωγής τους το ήμισυ (1/2)
Ε. Η προσφάτως συσταθείσα
Β, Υπαστυνόμου Α', Αστυνό
από Υπηρεσιακούς παράγοντες
της διαφοράς του βασικού
μου Β', Αστυνόμου Α' και Α
μισθού του Αντιστράτηγου.
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυ
στυνομικού Υποδιευθυντή με τη
νομίας και εκπροσώπους των δύ
η. Σε Υποστρατήγους από της
συμπλήρωση εννέα (9), δεκαπέ
προαγωγής τους ο βασικός μι
ο Αστυνομικών Ομοσπονδιών
ντε (15), δεκαεννέα (19), είκοσι
σθός του Αντιστράτηγου.
Επιτροπή, με σκοπό την αξιολό
τεσσάρων (24), είκοσι έξι (26)
θ. Σε Αντιστράτηγους από της
γηση προτάσεων για βελτίωση και είκοσι οκτώ (28) ετών συνο
προαγωγής τους τα δύο τρίτα
τροποποίηση της ισχύουσας νο
λικής πραγματικής υπηρεσίας α
(2/3) της διαφοράς του
αμέ
μοθεσίας για τις “μισθολογικές
ντίστοιχα. Οι ανωτέρω με τη συ
σως επομένου μισθολογίκού
προαγωγές” ολοκλήρωσε το έρ
μπλήρωση δώδεκα (12), δεκαε
βαθμού” .
γο της, υιοθετώντας ομόφωνα το
πτά (17), είκοσι ενός (21) και
3. Προστίθεται εδάφιο Γ, ως
από κοινού τελικώς προταθέν α
τριάντα ενός (31) ετών συνολι
εξής:
πό τις ως άνω Ομοσπονδίες Σχέ
κής πραγματικής υπηρεσίας,
ι. “Στον Υπαρχηγό της
διο Τροπολογίας, το οποίο έχει
λαμβάνουν τα δύο τρίτα της δια
ΕΛ.ΑΣ. από της τοποθετήσεώς
ως ακολούθως:
φοράς του βασικού μισθού Υπα
του ο βασικός μισθός του Γενι
Άρθρο 1
στυνόμου Β', Υπαστυνόμου Α',
κού Επιθεωρητή Στρατού
1.
Τα εδάφια α' και β' του Αστυνόμου Β' και Αστυνομικού
(Γ.Ε.Π.Σ.).”
άρθρου 5 του Ν. 2838/2000 α
Διευθυντή αντίστοιχα.”
4. Τροποποιείται η παρ. 2 του
ντικαθίστανται ως εξής:
2.
Το εδάφιο γ' του άρθρου 5 άρθρου 6 του Ν. 2838/2000, ως
α. “Αστυφύλακες, Υπαξιωματου Ν. 2838/2000 αντικαθίστα
εξής:
τικοί μη Παραγωγικής Σχολής
ται ως εξής:
2.
“Αξιωματικοί της προη
της Ελληνικής Αστυνομίας και οι
γ. “Οι διατάξεις της παραγρά
γούμενης παραγράφου, που α
αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού
φου 7 του επομένου άρθρου έ
ποστρατεύονται αυτεπάγγελτα
και του Λιμενικού Σώματος προχουν εφαρμογή και για τις μιως ευδοκίμως τερματίσαντες τη
άγονται μισθολογικά στους βαθ
σθολογικές προαγωγές του πασταδιοδρομία τους ή με αίτησή
μούς του Αρχιφύλακα, Ανθυπαρόντες άρθρου.”
τους, προάγονται μισθολογικά
στυνόμου, Υπαστυνόμου Β \ Υστον αμέσως επόμενο βαθμό α
παστυνόμου Α', Αστυνόμου Β',
Άρθρο 2
πό εκείνον που μισθοδοτούνται
Αστυνόμου 'και Αστυνομικού Υ
1. Αντικαθίστανται τα εδάφια δ'
με πλήρη μισθό ένα μήνα πριν
ποδιευθυντή με τη συμπλήρωση
και ε' της παραγρ. 1 του άρθρου 6
την αποστρατεία τους.”
οκτώ (8), δεκ (14), δεκαοκτώ
του Ν. 2838/2000, ως εξής:
(18), είκοσι δύο (22), είκοσι πέ
δ. “Σε Ταγματάρχες, με τη συ
Άρθρο 3
ντε (25), είκοσι επτά (27) και εί
μπλήρωση δεκαεννέα (19) ετών
Αντικαθίστανται τα εδάφια
κοσι εννέα (29) ετών συνολικής
ο βασικός μισθός του Αντισυα', β', γ', και δ' και προστίθε
πραγματικής υπηρεσίας αντί
νταγματάρχη, με τη συμπλήρω
νται εδάφια ε' έως ιδ’ στην παστοιχα. Οι ανωτέρω με τη συ
ση είκοσι τριών (23) ετών τα δύ
ράγρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.
μπλήρωση πέντε (5), έντεκα (11),
ο τρίτα (2/3) της διαφοράς του
2838/2000, ως εξής:
δεκαέξι (16) και είκοσι (20) ετών
βασικού μισθού του Συνταγμα
α. “Δύο τρίια (2/3) της διαφο
συνολικής πραγματικής υπηρεσί
τάρχη, με τη συμπλήρωση είκο
ράς του βασικού μισθού του Υας, λαμβάνουν τα δύο τρίτα της
σι έξι (26) ετών ο βασικός μι
πολοχαγού μι τη συμπλήρωση
διαφοράς του βασικού μισθού Εσθός του Συνταγματάρχη, με τη
δώδεκα ετών.
πιλοχία - Αρχιφύλακα, Ανθυπασυμπλήρωση είκοσι εννέα (29)
β. Υπολοχαγού με τη συ
στυνόμου, Υπαστυνόμου Β' και
ετών τα δύο τρίτα (2/3) της δια
μπλήρωση δεκατεσσάρων ετών.
Υπαστυνόμου Α' αντίστοιχα, ε
φοράς του βασικού μισθού του
γ. Δύο τρίτα (2/3) της διαφο
νώ με τη συμπλήρωση τριάντα ε
Ταξιάρχου και με τη συμπλήρω
ράς του βασικού μισθού του
νός (31) ετών λαμβάνουν το ήμιση τριάντα δύο (32) ετών ο βα
Λοχαγού με τη συμπλήρωση δε
συ (1/2) της διαφοράς του βασι
σικός μισθός του Ταξιάρχου.”
καπέντε ετών.
κού μισθού του Αστυνομικού
ε. “Σε Αντισυνταγματάρχες,
δ. Λοχαγού με τη συμπλήρω
Διευθυντή.”
με τη συμπλήρωση είκοσι τριών
ση δεκαεπτά ετών.
β. “Αρχιφύλακες προερχόμε
(23) ετών ο βασικός μισθός του
ε. Δύο τρίτα (2/3) της διαφο
νοι από την Παραγωγική Σχολή
Συνταγματάρχη, με τη συμπλή
ράς του βασικού μισθού του
Υπαξιωματικών, Αρχιφύλακες
ρωση είκοσι επτά (27) ετών τα
Ταγματάρχη με τη συμπλήρωση
Ειδικών Υπηρεσιών με εξαίρε
δύο τρίτα (2/3) της διαφοράς
δεκαεννέα ετών.
ση του προαχθέντες ή προαγότου βασικού μισθού του Ταξιάρ
στ. Ταγματάρχη με τη συ
μενους κατά τις διατάξεις του
χου και με τη συμπλήρωση
μπλήρωση είκοσι ενός ετών.
άρθρου 3 του ν. 772/1978 και
τριάντα (30) ετών ο βασικός μι
ζ. Δύο τρίτα (2/3) της διαφο
Αρχιφύλακες που έχουν προαράς του βασικού μισθού του Ασθός του Ταξιάρχου.”
χθεί ή προάγονται επ' ανδραγα
2. Τα εδάφια ζ', η' και θ' της
ντισυνταγματάρχη με τη συ
θία, καθώς και αντίστοιχοι αυ
μπλήρωση είκοσι τριών ετών.
παραγράφου 1 του άρθρου 6
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ΣΥ Ν Δ ΙΚ Α Λ ΙΣΤΙΚ Α ΝΕΑ
η. Αντισυνταγματάρχη με τη
συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών.
θ. Δύο τρίτα (2/3) της διαφο
ράς του βασικού μισθού του Συ
νταγματάρχη με τη συμπλήρωση
είκοσι επτά ετών.
ι. Συνταγματάρχη με τη συ
μπλήρωση τριάντα ετών.
ια. Συνταγματάρχη, οι Ανθυπολοχαγοί και οι Υπολοχαγοί με τη
συμπλήρωση ετών, οι Λοχαγοί με
τη συμπλήρωση είκοσι εννέα ε
τών, οι Ταγματάρχες με τη συ
μπλήρωση είκοσι οκτώ ετών ή εί
κοσι επτά ετών, εκ των οποίων
δεκατέσσερα έτη Αξιωματικού
και οι Αντισυνταγματάρχες με τη
συμπλήρωση είκοσι επτά ετών.
ιβ. Ένα δεύτερο (1/2) της δια
φοράς του βασικού μισθού του
Ταξιάρχου, οι Υπολοχαγοί με τη
συμπλήρωση τριάντα τριών ε
τών, οι Λοχαγοί με τη συμπλή
ρωση τριάντα δύο ετών, οι Ταγ
ματάρχες με τη συμπλήρωση
τριάντα ενός ετών, ή τριάντα ε
τών, εκ των οποίων δεκαεπτά έ
τη Αξιωματικού και οι Αντισυνταγματάρχες με τη συμπλήρω
ση τριάντα ετών.
ιγ. Δύο τρίτα (2/3) της διαφο
ράς του βασικού μισθού του Τα
ξιάρχου οι Υπολοχαγοί που απο
στρατεύονται λόγω τριακονταπενταετίας ή ορίου ηλικίας, ένα (1)
μήνα πριν την αποστρατείας τους.
ιδ. Ταξιάρχου, οι Συνταγμα
τάρχες από της προαγωγής τους,
οι Αντισυνταγματάρχες με τη
συμπλήρωση τριάντα δύο ετών,
οι Ταγματάρχες με τη συμπλή
ρωση τριάντα τριών ετών και οι
Λοχαγοί με τη συμπλήρωση
τριάντα τεσσάρων ετών.
ιε. Οι Αξιωματικοί της παρα
γράφου αυτής, από το βαθμό του
Αντισυνταγματάρχη και άνω, ό
ταν αποστρατεύονται λόγω τριακονταπενταετίας ή ορίου ηλικί
ας, λαμβάνουν ένα μήνα πριν
την αποστρατεία τους το ήμισυ
(1/2) της διαφορά τους μισθολογικού τους βαθμού και του αμέ
σως επομένου βασικού μισθού.
Στην περίπτωση αυτή, ως μισθολογικός βαθμός θεωρείται και ε
κείνος, μέρος του οποίου ήδη
αυτοί λαμβάνουν.”
Αρθρο 4
Η παράγρ. 4 του άρθρου 6 Ν.
2838/2000 αντικαθίσταται ως α
κολούθως:
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Αρθρο 7
4.
“Ανθυπασπιστές των Ενό Η αποκατάσταση Αξιωματι
Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν
πλων Δυνάμεων και αντίστοιχοι κού που στερήθηκε βαθμολογι
της Ελληνικής Αστυνομίας, του κής προαγωγής, γεννά δικαίωμα από 1-7-2000.
Λιμενικού και Πυροσβεστικού μισθολογικής προαγωγής για
ΣΤ. Την 7-6-2001 κατατέθηκε
Σώματος που προέρχονται από τον ίδιο, όχι όμως και για εκεί
μόνιμους Υπαξιωματικούς, προ- νους που θα ωφελούντο, αν η στη Βουλή των Ελλήνων τροποάγονται μισθολογικά στους βαθ βαθμολογική προαγωγή χωρού λογία-προσθήκη του Υπουργεί
ου Εθνικής Οικονομίας και Οι
μούς του Ανθυπολοχαγού, Υπο- σε κανονικά.”
11.
“Οι μισθολογικές προαγωκονομικών στο σχέδιο Νόμου
λοχαγού, Λοχαγού, Ταγματάρχη
Αντισυνταγματάρχη και Συνταγ γές των Αξιωματικών Ενόπλων 'Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
ματάρχη με τη συμπλήρωση δώ Δυνάμεων, που προέρχονται από στις θαλάσσιες ενδομεταφορές δεκα (12), δεκαέξι (16), είκοσι Υπαξιωματικούς και των Αξιωμα Σύσταση Γενικής Γραμματείας
(20), είκοσι τεσσάρων (24), είκο τικών του ΝΔ 649/1970 της Ελλη Λιμένων και Λιμενικής Πολιτι
σι επτά (27) και τριάντα ενός (31) νικής Αστυνομίας και αντιστοί κής - Μετατροπή Λιμενικών Τα
ετών πραγματικής συνολικής υ χων του Πυροσβεστικού και Λι μείων σε Ανώνυμες Εταιρείες
πηρεσίας αντίστοιχα. Οι ανωτέ μενικού Σώματος, καταλαμβά και άλλες διατάξεις ", προκειμέρω με τη συμπλήρωση δέκα (10), νουν και τους αντίστοιχους Αξιω νου να κυρωθεί κοινή Υπουργι
δεκατεσσάρων (14), δεκαοκτώ ματικούς Παραγωγικών σχολών κή Απόφαση των Υπουργών
(18) και είκοσι δύο (22) ετών συ του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. Οικονομικών - Δημόσιας Τάξης
νολικής πραγματικής υπηρεσίας, 2838/2000, εφόσον αυτές είναι και Εμπορικής Ναυτιλίας σε ό,τι
λαμβάνουν τα δύο τρίτα (2/3) της ευμενέστερες. Στην περίπτωση ό αφορά την καταβολή του στεδιαφορά του βασικού μισθού Αν μως αυτή, όπως και σε κάθε περί γαστικού επιδόματος στο προ
θυπολοχαγού, Υπολοχαγού, Λο πτωση λήψης αποδοχών πέραν σωπικό των Σωμάτων Ασφαλεί
χαγού και Ταγματάρχη αντίστοι της διαφοράς των δύο τρίτων (2/3) ας (αστυνομικό , Πυροσβεστι
χα, ενώ με τη συμπλήρωση είκο του μεθεπόμενου βαθμού, δεν κα κό, Λιμενικό) που προσέφυγαν
σι εννέα (29) ετών συνολικής τοχυρώνεται δικαίωμα επέκτασης δικαστικά για το όλο ζήτημα.
πραγματικής υπηρεσίας λαμβά των αποδοχών αυτών σε αρχαιό Πιο συγκεκριμένα :
1.
- Το προσωπικό των Σωμά
νουν το ένα δεύτερο (1/2) της τερους του δικαιούχου Αξιωματι
διαφοράς του βασικού μισθού κούς με λιγότερα έτη συνολικής των Ασφαλείας ( ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ.,
Λ.Σ.) διεκδίκησε με αγωγές το
πραγματικής υπηρεσίας.”
του Συνταγματάρχη.”
στεγαστικό επίδομα, το οποίο
τους χορηγήθηκε το έτος 1989,
Αρθρο 5
Αρθρο 6
από το έτος 1982 που καταβαλ
Στο Άρθρο 6 του Ν.
Το δεύτερο εδάφιό της παρ. 6 λόταν στους στρατιωτικούς των
2838/2000 προστίθενται παρ. 10
του άρθρου 6 του ν. 2838/2000 Ενόπλων Δυνάμεων.
και 11, ως εξής:
2.
- Επί των αγωγών που ασκή
10. “Σε περίπτωση που από αντικαθίσταται, ως εξής;
"Για την εφαρμογή των δια θηκαν από 15.000 περίπου υπητην εφαρμογή των διατάξεων
της παραγρ. 1 του παρόντος αρ τάξεων του παρόντος νόμου ως ρετούντες εκδόθηκαν σταδιακά
χαιότερος Αξιωματικός λαμβά χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σωρεία αμετάκλητων αποφάσε
νει αποδοχές κατώτερες νεωτέ- θεωρείται ο χρόνος που διανύ- ων του Σ.τ.Ε, με τις οποίες δι
ρου ομοιοβάθμου του, λαμβάνει θηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις ή καιώθηκαν του ανωτέρω επιδό
τις δικαιούμενες κάθε φορά α στης Ελληνική Αστυνομία, στο ματος, με περιορισμό όμως των
νώτερες αποδοχές του νεωτέρου Λιμενικό και στο Πυροσβεστικό αξιώσεων τους από 1-1-1998 μέ
του, ενώ σε κάθε περίπτωση, τις Σώμα ή στην τέως Ελληνική χρι 31-10-1989, λόγω διετούς
ανώτερες αυτές αποδοχές λαμ Χωροφυλακή και στην τέως Α παραγραφής.
3.
- Με την υπ’ αρίθμ.
βάνουν και όλοι οι ομοτάξιοι ο- στυνομία Πόλεων από την ημε
μοιόβαθμοί του. Για την επέκτα ρομηνία κατάταξης, καθώς και ο 2/5557/0022/31-1-2000 κοινή α
ση ή τη χορήγηση μισθολογικής χρόνος φοίτησης στα Α.Ε.Ι.,, πόφαση των Υπουργών Οικονο
προαγωγής σε αρχαιότερους ή ο- στα Τ.Ε.Ι., στις Ακαδημίες Ε μικών, Δημόσιας Τάξης και Ε
μοτάξιους ομοιόβαθμους ενός μπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), η μπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ
Αξιωματικού, λαμβάνεται υπό εξάμηνη θαλάσσια υπηρεσία 976/9-8-2000 τεύχος Β) ορίσθη
ψη μόνο ο συνολικός χρόνος υ μετά τη λήψη διπλώματος Γ' κε ο τρόπος της σταδιακής εξό
πηρεσίας αυτού και όχι ενδεχό Τάξης Αξιωματικού του Εμπο φλησης των ποσών που επεδίκαμενα δυσμενή στοιχεία, που ε ρικού Ναυτικού και ο χρόνος α σαν οι αμετάκλητες δικαστικές
μποδίζουν τη μισθολογική προα πόκτησης ειδικότητας, εφόσον αποφάσεις, καθώς και όσων εί
γωγή του ιδίου. Οποιαδήποτε η φοίτηση ή το πτυχίο ή η προ χαν καταθέσει εμπρόθεσμες α
μεταγενέστερη δυσμενής υπηρε ϋπηρεσία ή η ειδικότητα αποτε γωγές, για το χρονικό διάστημα
σιακή μεταβολή εκείνου του Α λεί τυπικό προσόν κατάταξης. από 1-1-1998 μέχρι 31-10-1989,
ξιωματικού, στις αποδοχές του Δεν λογίζεται ως πραγματική υ ασχέτως του διαδικαστικού
οποίου προσαρμόσθηκαν οι α πηρεσία ο πέραν του ελάχιστου σταδίου που βρισκόταν, προς αποδοχές άλλων συναδέλφων χρόνου φοίτησης στις Σχολές ποσυσφόρηση των δικαστηρίων
του, σε καμία περίπτωση δεν ε της παραγράφου 1 του παρό λόγω του δεδικασμένου επί των
ντος. ”
εκκρεμών αυτών υποθέσεων.
πηρεάζει τις τελευταίες.
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4.-Το Ελεγκτικό Συνέδριο,
μετά την εξόφληση της πρώτης
δόσης στις 2-1-2001 , συνέστη
σε την κύρωση της ανωτέρω
κοινής Υπουργικής Απόφασης,
προς νομιμοποίηση της δαπάνης
για όσους δεν έχουν εκδοθεί αμετάκλητες δικαστικές αποφά
σεις, η οποία ανέρχεται σε 2 δισ.
δραχμές περίπου.
Επ’ ευκαιρία της κύρωσης
της προρρηθείσης απόφασης α
πό το βουλευτικό Σώμα παρέχε
ται κατά την άποψή μας, η δυ
νατότητα επέκτασης της χορή
γησης του στεγαστικού επιδό
ματος και στο υπόλοιπο προ
σωπικό των Σωμάτων Ασφαλεί
ας που δεν προσέφυγε δικαστικώς, έτσι, ώστε καθυστερημένα
να χορηγηθεί και σ’ αυτό το
στεγαστικό επίδομα, αίροντας
την σε βάρος τους γενόμενη α
δικία, καθόσον η πολιτεία στέ
ρησε την χορήγηση του αναφερόμενου και οφειλώμενου επι
δόματος επί επταετία , αναγνω
ρίζοντας ύστερα από πολλά
χρόνια και εκείνο για όσους
κατέφυγαν δικαστικώς μόλις
δύο χρόνια και είχαν την δυνα
τότητα να πράξουν αυτό. Πι
στεύουμε ότι για λόγους ισονο
μίας
και δικαιοσύνης
το
βουλευτικό Σώμα οφείλει την
στιγμή αυτή να παρέμβει για
την άρση της όλης αδικίας.Ζ. Για το χρονικό διάστημα
26-6-2001 έως 14-7-2001 έχει
προγραμματισθεί να γίνει εκ
παίδευση του Αστυνομικών που
υπηρετούν στις Ομάδες Πρόλη
ψης Καταστολής Εγκληματικό
τητας (Ο.Π.Κ.Ε.) των Αστυνο
μικών Δ/νσεων της Χώρας σε
θέματα αυτοάμυνας, αυτοπρο
στασίας, οπλοτεχνικής, σκοπο
βολής και Ε.Κ.Α.Μ.
Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί σε
τρεις περιόδους των έξι (6) ημε
ρών με διακόσιους (200) περίπου
εκπαιδευόμενους η κάθε μία.
Στην μοναδική υπ’ αριθμ.
6512/6/247α από 11-6-2001
διαταγή που εκδόθηκε από την
Δ/νση Εκπαίδευσης του Υ.Δ.Τ.
για τη συγκεκριμένη εκπαίδευ
ση ουδεμία παρέχεται πληροφο
ρία ή διευκρίνηση σχετικά με το
αν υπάρχει μέριμνα για τη δια
μονή και σίτιση των συναδέλ
φων που θα συμμετάσχουν σε

αυτή και τούτο έχει ως αποτέλε
σμα η Ομοσπονδία να δέχεται
σωρεία διαμαρτυριών από τις
Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις της.
Επειδή η ημερομηνία έναρ
ξης της εκπαίδευσης πλησίασε
και οι πρώτοι διακόσιοι συνά
δελφοι σε τέσσερις ημέρες από
σήμερα ήτοι την 25-6-2001 κα
λούνται να αναχωρήσουν από
τις έδρες τους χωρίς να γνωρί
ζουν ποιος είναι ο χώρος υποδο
χής , διαμονής, σίτισης κ.λ.π.
παρακαλούμε όπως με παρέμβα
ση του κ. Υπουργού να εκδοθούν
σχετικές διαταγές με τις απαιτούμενες λεπτομέρειες και διευκρινήσεις. Από πλευράς μας θεω
ρείται αυτονόητη και δεδομένη η
μέριμνα της Υπηρεσίας για τη
διαμονή , σίτιση και κίνηση των
συναδέλφων.

Η. Κύριε Υπουργέ. Σε συνέ
χεια του υπ’ αριθμ. 01/290 από
20-6-2001 εγγράφου μας διαπι
στώνουμε ότι δεν υπήρξε πρόο
δος στην επίλυση των ζητημά
των που τέθηκαν όσο αφορά τη
διαμονή, σίτιση των εκπαιδευομένων συναδέλφων που υπηρε
τούν στις Ομάδες Πρόληψης
Καταστολής Εγκληματικότητας
(Ο.Π.Κ.Ε.).
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη
μεγάλη αγανάκτηση των συνα
δέλφων και τις έντονες αντιδρά
σεις των Πρωτοβαθμίων Οργα
νώσεων όλης της Χώρας, γιατί
για μια ακόμη φορά βλέπουμε οι
σχετικές δεσμεύσεις και υπο
σχέσεις σας να παραπέμπονται
στις καλένδες.
Η Ομοσπονδία καθημερινά
γίνεται δέκτης σωρείας παραπό
νων για τις απαράδεκτες συνθή
κες που επικρατούν στους χώ
ρους που επελέγησαν για τη
διαμονή των ανωτέρω, για αυτό
παρακαλούμε όπως την ύστατη
αυτή στιγμή ληφθεί άμεσα μέρι
μνα για την αξιοπρεπή διαμονή
και σίτιση των συναδέλφων σε
κατάλληλους χώρους που να
πληρούν τις απαιτούμενες προϋ
ποθέσεις.
Η Ε.Α.Υ.Ν. Αττικής, στην ο
ποία και κοινοποιείται το παρόν,
εφόσον από πλευράς υπηρεσια
κών παραγόντων δεν υπάρξει
θετική έκβαση στο όλο ζήτημα
παρακαλείται όπως αναζητήσει
και εξεύρει τέτοιους κατάλλη

λους χώρους και υποδείξει αυ
τούς στην Ομοσπονδία.

το Αστυνομικό Προσωπικό με
γραφειοκρατικές και διοικητι
κές εργασίες, ξένες προς την α
ποστολή του.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Στις θέσεις Προϊσταμένων
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
των υπηρεσιών να τοποθετού
νται Πολιτικοί Υπάλληλοι.
9. Νέες προσλήψεις, 300 πο
I.
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΠΡΑΓ
λιτικών υπαλλήλων, για την κά
ΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙ
λυψη πάγιων και διαρκών ανα
ΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
γκών των Υπηρεσιών την προ
σεχή 3ετία (2002 - 2004).
Α. ΘΕΣΜΙΚΑ (ΓΕΝΙΚΑ 10. Ασκηση καθηκόντων δη
ΕΙΔΙΚΑ)
μοσίου κατηγό ρου από πτυχιού1. Εφαρμογή του 35ώρου με
χους Π.Ε./Α' Διοικητικού - Οι
συνεχές 7ωρο και πενθήμερο
κονομικού
(άρθρο
16
χωρίς αντίστοιχη μείωση απο
ν.2800/2000).
δοχών (πιλοτική εφαρμογή).
11. Καθήκοντα Γραμματέα
2. Κινητικότητα του προσω
του “ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΤΟ
πικού: Ρύθμιση θεμάτων μετα
ΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
τάξεων, μετακινήσεων, μεταθέ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ”, που θε
σεων, αποσπάσεων, εθελούσιας
σμοθετήθηκε
με
το
εξόδου, μομιοποίησης όλων των
ν.2800/2000, να ανατεθούν σε
υπηρεσιακών μεταβολών και απολιτικό υπάλληλο Π.Ε. Διοικη
ντικειμενοποίησης των κριτηρί
τικού - Οικονομικού.
ων επιλογής Προϊσταμένων.
12. Στελέχωση της Δ.Α.Ο.Α.
3. Σύσταση θέσης Γενικού
και με γλωσσομαθείς πολιτι
Διευθυντή Πολιτικού Προσωπι
κούς υπαλλήλους.
κού στο Υπουργείο Δημόσιας
13. Στελέχωση όλων των Α
Τάξης.
σφαλιστικών Ταμείων του Υ
4. Σύσταση Διεύθυνσης Πο
πουργείου Δημόσιας Τάξης με
λιτικού Προσωπικού στο Αρχη
πολιτικό προσωπικό.
γείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
14. Να εξετασθεί η δυνατότη
5. Σύσταση Υποδιεύθυνσης
τα για τοποθέτηση Διευθυντών
Πολιτικού Προσωπικού στο Πυ
Πολιτικών Υπαλλήλων στις
ροσβεστικό Σώμα.
Διευθύνσεις Οικονομικών, Τε
6. Δίκαιη ρύθμιση της εξέλι
χνικών και Πληροφορικής στο
ξης των Πολιτικών Υπαλλήλων
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυ
της Δ.Ε. Κατηγορίας με μεταβα
νομίας (Π.Ε. Οικονομολόγοι,
τική διάταξη.
Μηχανικοί και Επιστήμονες
7. Κατάργηση Διεύθυνσης Α
Πληροφορικής), καθώς και στα
γροφυλακής, ως υπηρεσία του
Ασφαλιστικά Ταμεία και τα
Υ.Δ.Τ. και υπαγωγή του προσω
Πρατήρια.
πικού της στην υπό σύσται
15. Σύσταση Τμημάτων ΠοΔημοτική Αστυνομία, το Αρχή
ιοσωπικού στην Αχαίγείο ΕΛ.ΑΣ ή Π.Σ., σύμφι
και Κρήτη με επιτις επιθυμίες τους.
κεφΜ,ής πολιτικούς υπαλλή
8. Σύσταση Διεύθυνσης Δια
λους και αυτοτελή Γραφεία Πο
βατηρίων στο Υ.&Τ. ή το Αρχη
λιτικού Προσωπικού στις Γ.Α.Δ.
γείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
των λοιπών Περιφερειών.
Η Κεντρική και Περιφερεια
16. Θεσμοί έττ^τη της συμμε
κή διάρθρωση της Διεύθυνσης
τοχής μέχρι δυο (2) τουλάχιστον
και οι αρμοδιότητες της θα κα
πολιτικών υπαλλήλων στην Σχο
θοριστούν με π.δ.,
λή Εθνικής Ασφάλειας. Αναγνώ
νεται από τον Υπο
ριση του πτυχίου της Σχολής ως
σιας Τάξης και ι
μεταπτυχιακό ') τίτλου σπουδών.
φαρμογή των
17. Αντισρ&ία βαθμών και
παρ. 1 του
θέσεων μεταξύ του Αστυνομι2800/2000 I
>/Πυροσβεστικού Προσωπι
Προτείνετά
κοί Πολιτικού Προσωπικού.
σία με αμιγ
18. Στην υπό σύσταση Δημο
γκρότηση από
τική Αστυνο αία στους Ο.Τ.Α.
πικό, ώστε να μην επιβαρυνθεί
να δοθεί η δυνατότητα στους
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ΣΥ Ν Δ ΙΚ Α Λ ΙΣΤΙΚ Α ΝΕΑ
πολιτικούς υπαλλήλους του Υ
πουργείου Δημόσιας Τάξης να
στελεχώσουν, εφόσον το επιθυ
μούν, τις νέες υπηρεσίες κατά
προτεραιότητα.
19. Στον Οργανισμό των Παι
δικών Κατασκηνώσεων - Ειδι
κού Λογαριασμού Αλληλεγγύης
με νομοθετική ρύθμιση να συμ
μετέχουν με ψήφο ένας (1) υπη
ρεσιακός παράγοντας του πολι
τικού προσωπικού και ένας (1)
εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας
μας στο Διοικητικό Συμβούλιο.
20. Αντικειμενική σύνθεση
των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
(δύο αιρετοί, δύο μέλη οριζόμενα
με κριτήρια από τη Διοίκηση και
ένα (1) μέλος κοινής αποδοχής).
21. Σύσταση νέων οργανικών
θέσεων μόνιμου πολιτικού προ
σωπικού στις υπηρεσίες της Ελ
ληνικής Αστυνομίας και του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙ
ΘΑΛΨΗ
1. Επέκταση της πρόσθετης πε
ρίθαλψης για χορήγηση γυαλιών
οράσεως και φακών επαφής.
2. Πλήρης οδοντιατρική περί
θαλψη, με εξαίρεση την ακίνητη
προσθετική.
Γ. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑ
ΛΕΙΑ
1. Συγκρότηση Επιτροπής Υ
γιεινής και Ασφάλειας (άρθρο
30 παρ. 3 του ν. 2768).
Στις περιπτώσεις αποδεδειγ
μένης αδυναμίας εφαρμογής
του θεσμικού πλαισίου για συ
γκρότηση Επιτροπών Υγιεινής
και Ασφάλειας, να υλοποιηθεί
άμεσα η πρόταση της Ειδικής Ε
πιτροπής που είχε συγκροτηθεί
στο Υπουργείο Οικονομικών
για το σκοπό αυτό.
2. Αμεσα πρέπει να επεκταθούν οι ρυθμίσεις που ισχύουν
για τα βαρέα και ανθυγιεινά ε
παγγέλματα του ιδιωτικού τομέ
α με αφετηρία τον ΚΒΑΕ του IΚΑ, όπως επιβάλλει και η σχετι
κή συνταγματική αρχή της ισό
τητας και ισονομία των πολιτών.
3. Τροποποίηση και βελτίωση
του π.δ. 904/1978.
4. Αναλυτικός πίνακας με τα
αιτήματα θα παρουσιαστούν ε
μπεριστατωμένα από το Δ.Σ.
της Ομοσπονδίας μας κατά την
φάση των διαπραγματεύσεων.
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Λ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙ
ΜΟΡΦΩΣΗ
1. Έγκαιρη, σαφής και πλή
ρης δημοσιοποίηση όλων των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων
(εσωτερικού και εξωτερικού).
2. Προσδιορισμός του αριθ
μού των Δ.Υ. που θα εκπαιδεύε
ται κάθε περίοδο - έτος, του α
ριθμού των εκπαιδευτών, των
ειδικοτήτων και των κριτηρίων
επιλογής.
3. Αποκέντρωση της εκπαι
δευτικής διαδικασίας της Σχο
λής Δημόσιας Διοίκησης και
του Κέντρου Διαρκούς Επιμόρ
φωσης, με πρόβλεψη και εθνι
κών πόρων για την χρηματοδό
τησή τους. Διαμόρφωση δύο ε
πιπέδων προγραμμάτων (ένα
για τα στελέχη, ένα για τους άλ
λους υπαλλήλους).
4. Στις νέες εξελίξεις η συμ
μετοχή στην εκπαιδευτική δια
δικασία των εργαζομένων, η εκ
παίδευση και επιμόρφωση των
συνδικαλιστικών στελεχών, των
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων,
καθώς και η ανάπτυξη δυνατο
τήτων ανάλυσης, μελέτης και
τεκμηρίωσης των θέσεών τους,
είναι επιβεβλημένη.
5. Εκπαίδευση - Μετεκπαί
δευση Πολιτικών Υπαλλήλων
σε Σχολεία του εξωτερικού με έ
ξοδα της Υπηρεσίας.
6. Κατάρτιση του συνόλου
των πολιτικών υπαλλήλων στην
χρήση Η/Υ σε συνεργασία με το
Ε.Κ.Δ.Δ./Ι.Δ.Ε. Εγκατάσταση
ολοκληρωμένης πληροφορια
κής υποδομής σ’ όλα τα γραφεί
α των Π/Υ. Εκπαίδευση με την
μέθοδο “job - training’
πληρέστερη επαφή
χρη
στών Π/Υ με τα μη/κνήματα.
7. Προγράμματα εξέιδίκευσης προσωπικού σε κρίι
δικότητεςΛη-. j
8. Αξιοποίησή των εκπαιδευ
τικών δομών του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξής στο Κέντρο και
την Περιφέρεια για την σε μόνι
μη και περιοδική βάση επιμόρ
φωση (γενική, ειδική, επαγγελ
ματική, διαρκή) των πολιτικών
υπαλλήλων (4 εκπαιδευτικές
σειρές ανά έτοι
Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Ο Ν. 2084/1992 “Αναμόρφω
ση Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις” έθεσε τις προ
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ϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας
για τους εργαζομένους στο Δη
μόσιο και θέσπισε νέες ρυθμί
σεις για τον υπολογισμό της κύ
ριας σύνταξης και το ύψος των
ασφαλιστικών εισφορών.
Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι
στο Δημόσιο διακρίθηκαν σε
τέσσερις (4) κατηγορίες:
Α) Σε όσους διορίσθηκαν μέ
χρι 31-12-1982 και θεμελιώ
νουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι 31-12-1997.
Β) Σε όσους διορίσθηκαν μέ
χρι 31-12-1982 και θεμελιώ
νουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά την 1-1-1998.
Γ) Σε όσους διορίσθηκαν από
1-1-1983 μέχρι 31-12-1992 και
θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά την 1-1-1998 και
Δ) Σε όσους διορίσθηκαν από
1-1-1993 και μετά.
Προοδευτικά από την (Α) έως
και τη (Δ) κατηγορία οι όροι και
οι προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση γίνονται δυσμενέστεροι,
τα όρια ηλικίας αυξάνονται και
ο υπολογισμός της κύριας σύ
νταξης για μεν τις δύο (2) πρώ
τες κατηγορίες γίνεται με τα λε
γάμενα τριακοστά πέμπτα, ενώ
για τις δύο (2) τελευταίες με πε
ντηκοστά.
Για τις κατηγορίες (Β) και (Γ)
παραβιάσθηκε κάθε έννοια δι
καίου αφού οι υπάλληλοι που α
νήκουν σε αυτές προσλήφθηκαν
με άλλους όρους, ενώ καλού
νται να συνταξιοδοτηθούν με
δυσμενέστερους και μάλιστα
διαφοροποιημένους ανάλογα με
την ημερομηνία διορισμού τους.
οκορύφωμα των βλαπτι
κ ή γβϊ τους ήδη εργαζομένους,
κατά την lom iou Νόμου, αλλά
και διασπαστικών για τη συνοχή
των εργαζομένων ρυθμίσεων
του Ν.2084/Έ992. Αποτελεί η α
ντισυνταγματική διάκριση ανά
μεσα στις δύο πρώτες αφενός
και στις δύο δ^τβρξς αφετέρου
κατηγορίες εργαζομένων σε ό,τι
αφορά στον υπιολογίβμό της κύ
ριας σύνταξης. Για όσους υπαλ
λήλους δηλαδή, διορίσθηκαν
μέχρι β 1-12-1982 και θεμελιώ
νουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα
31-12-1997 η κύρια σύ
νταξη υπολογίζεται με τριακοστά πέμπτα, ενώ για όσους διο
ρίσθηκαν από 1-1-1983 και με
τά θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό

δικαίωμα από 1-1-1998 και ό
σους διορίσθηκαν μετά την 1-11993 δηλαδή μετά την ισχύ του
Ν.2084/1992, η κύρια σύνταξη
υπολογίζεται σε πεντηκοστά.
Σε μία στοιχειωδώς ευνομού
μενη πολιτεία κατ’ αρχήν, δεν
θεσπίζονται δυσμενέστερες δια
τάξεις που ν ’ ανατρέχουν σε
χρόνο προγενέστερο της ισχύος
του Νόμου γιατί έτσι παραβιάζεται η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη.
Στην προκειμένη περίπτωση, ό
μως, οι διατάξεις του νόμου ι
σχύουν ex nunc, ενώ οι συνέπειές του θίγουν κατηγορίες ήδη
εργαζομένων, οι οποίοι προσλή
φθηκαν με ευνοϊκότερες προϋ
ποθέσεις.
Ειδικότερα, είναι αδιανόητο,
με την τυχαία και αυθαίρετη ε
πιλογή μιας ημερομηνίας (3112-1992) και εντεύθεν, χωρίς
άλλα ουσιώδη κριτήρια, να
μειώνεται για τους υπαλλήλους
το ποσό της κύριας σύνταξης.
Βάσει του σκεπτικού να ανα
πτύχθηκε, πρώτη υποχρέωση
της Πολιτείας, πριν από οποια
δήποτε συζήτηση για ασφαλι
στικά και συνταξιοδοτικά ζητή
ματα, είναι η κατάργηση των
διαχωριστικών γραμμών ανάμε
σα στους ήδη εργαζόμενους, κα
τά την ισχύ του Ν.2084/1992
και η ενιαία τόσο από πλευράς
ορίων όσο και από πλευράς πο
σού σύνταξης, αντιμετώπιση
των ήδη υπηρετούντων κατά
την ημερομηνία ισχύος του ως
άνω Νόμου.
Η Π.Ο.Π.Υ./Υ.Δ.Τ., υιοθετεί
πλήρως το διεκδικητικό πλαί
σιο, τις προτάσεις και θέσεις της
ΑΔΕΔΥ. Εκτιμά ότι το ασφαλι
στικό ζήτημα είναι μέγα θέμα
και κατά την φάση του κοινωνι
κού διαλόγου σε συνεργασία με
την ΑΔΕΔΥ θα διαμορφώσει
και θα καταθέσει συγκεκριμένες
προτάσεις για το πολιτικό προ
σωπικό, ώστε να υπάρξουν σχε
τικές νομοθετικές πρωτοβουλίες
από την πολιτική ηγεσία του
Υ.Δ.Τ. (π.χ. ασφαλιστική και
συνταξιοδοτική εξομοίωση με
ένστολο προσωπικό, ασφάλιση
των υπηρετούντων υπαλλήλων
της Αγροφυλακής και εφόσον
το επιθυμούν στα Ασφαλιστικά
Ταμεία της ΕΛ.ΑΣ κ.λ.π.).

ΣΤ. ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙ
ΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έκδοση απόφασης του Υ
πουργού Δημόσιας Τάξης, που
θα ρυθμίζει την χορήγηση ά
δειας απουσίας άσκησης από τα
καθήκοντα συνδικαλιστικών
στελεχών των αντιπροσωπευτι
κών Πρωτοβάθμιων και Δευτε
ροβάθμιων Οργανώσεων του
χώρου.
Ζ. ΑΔΕΙΕΣ
Αύξηση της κανονικής άδειας
κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέ
ρες, κατ’ αντιστοιχία της βρα
χείας μετά των ημερών πορείας,
που δικαιούται το Αστυνομικό
και Πυροσβεστικό Προσωπικό.

II. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩ
ΝΙΩΝ.
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
1. Εισοδηματική ενίσχυση ως
κίνητρο Ευθύνης και Ειδικών Συν
θηκών, ύψους 50.000 δρχ. ανα
προσαρμοζόμενο ετησίως, με κοι
νή απόφαση των Υπουργών Οικο
νομικών και Δημόσιας Τάξης.
2. Αποζημίωση για την πέραν
του 5νθημέρου απασχόληση, ό
πως στο αστυνομικό και πυρο
σβεστικό προσωπικό, με αύξη
ση του ποσού στις 12.000 δρχ.
3. Δωρεάν μετακίνηση των
πολιτικών υπαλλήλων στα Μέ
σα Μαζικής Μεταφοράς, και
καθιέρωση έκπτωσης 50% στα
εισιτήρια των πλοίων των Ακτο
πλοϊκών Συγκοινωνιών εντός
της Ελληνικής Επικράτειας, με
τους ίδιους όρους και προϋπο
θέσεις που μετακινείται το έν
στολο προσωπικό.
4. Θεσμοθέτηση χρηματικών
βραβείων αριστούχων μαθητών
για όλες τις βαθμίδες της εκπαί
δευσης (Υ.ΕΘ.Α. και άλλα Υ
πουργεία). Οι πόροι προέρχο
νται από τα έσοδα των Πρατηρί
ων και Λεσχών.
5. Ενσωμάτωση του εκλογι
κού επιδόματος στις μηνιαίες α
ποδοχές.
6. Επέκταση του επιδόματος
Διοίκησης και επιτελικής ευθύ
νης και στους Πολιτικούς Υπαλ
λήλους των υπηρεσιών ΕΛ.ΑΣ.

και Π.Σ., με τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις που καταβάλ
λεται στο ένστολο προσωπικό.
7. Θέσπιση ποσοστού 10%
των εσόδων από το πρόστιμα
που επιβάλλονται για παραβά
σεις του Κ.Ο.Κ. υπέρ των Α
σφαλιστικών μας Ταμείων.
8. Χορήγηση τεχνικού επιδό
ματος 20% επί του κατεχόμενου
Μ.Κ. στο τεχνικό προσωπικό του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
9. Αύξηση του επιδόματος
μεταφραστών από 10.000 που ι
σχύει σήμερα σε 20.000.
10. Υπερωρίες.
Με το άρθρο 15 του
ν.2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α718-31998) τροποποιήθηκε το άρθρο
18 του ν.2470/1997 (ΦΕΚ A -40).
Με την νεώτερη νομοθετική
ρύθμιση δεν υιρίσταται πλέον
το πλαφόν ωρών υπερωριακής
απασχόλησης (200 - 600 ώρες)
και επιτρέπεται η εργασία κατά
τις εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά
τις νυχτερινές ώρες, μόνο για υ
παλλήλους Υπηρεσιών που λει
τουργούν όλες τις ημέρες ή κα
τά τις νυχτερινές ώρες, μόνο για
υπαλλήλους Υπηρεσιών που
λειτουργούν όλες τις ημέρες
του μήνα ή σε 12ώρο ή 24ωρη
βάση. Προτείνεται η αύξηση
του ποσού των υπερωριών για
το πολιτικό προσωπικό ώστε η
χορήγησή τους να καλύπτει α
διακρίτως όλους τους υπηρετούντες Π.Υ. στα Αρχηγεία
ΕΛ.ΑΣ. και Π.Σ. (ελάχιστος α
ριθμός υπερωριών 20 ώρες το
μήνα, ανώτερος αριθμός υπε
ρωριών 60 ώρες το μήνα ανά υ
πάλληλο).
11. Δυνατότητα θέσπισης πό
ρου σε ειδικό λογαριασμό για το
Πολιτικό Προσωπικό.
Με νομοθετική ρύθμιση να συσταθεί “Ειδικός Λογαριασμός”
για το Πολιτικό Προσωπικό.
Δυνατότητα για την θέσπιση
πόρου σε “Ειδικό Λογαριασμό”
υπάρχει τόσο από τα έσοδα της
Αστυνομίας για την περιφρού
ρηση των αθλητικών εκδηλώσε
ων (άρθρο 33 του ν.2800/2000)
όσο και από τη θεσμοθέτηση ει
δικού τέλους χαρτοσήμου κατά
την έκδοση διαβατηρίων, εφό
σον η αρμοδιότητα αυτή περιέλθει τελικά στο Υπουργείο Δημό
σιας Τάξης ή την Ελληνική Α
στυνομία.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Υφιστάμενοι ευνοϊκότεροι ό
ροι αμοιβής και εργασίας βάσει
κειμένων νομοθετικών διατάξε
ων, κανόνων ουσιαστικού δικαί
ου, αποφάσεων κ.λπ., που έχουν
καθορίσει μέχρι σήμερα το κα
θεστώς απασχόλησης των εμμί
σθων δημοσίων πολιτικών υ
παλλήλων διατηρούνται σε ισχύ
στο μέτρο που δεν τροποποιού
νται ή έρχονται σε αντίθεση με
την υπό συζήτηση Συλλογική
Σύμβαση και τη Συλλογική
Συμφωνία.
Για ουσιαστικά ή διαδικαστι
κά ζητήματα που δεν αντιμετω
πίζονται από το υφιστάμενο νο
μικό πλαίσιο και δημιουργείται
έτσι ως προς αυτά νομοθετικό
κενό, θα τυγχάνουν ανάλογης ε
φαρμογής οι διατάξεις του
Ν. 1876/1990, όπως έχει τροπο
ποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.
Με τις παραπάνω προτάσεις
επιτυγχάνονται τα εξής:
1. Ικανοποιούνται τα δίκαια
οικονομικά αιτήματα των Πολι
τικών Υπαλλήλων καθόσον ε
ναρμονίζονται στον μέσο όρο
των οικονομικών απολαβών των
Υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών
της Δημόσιας Διοίκησης.
2. Καταργείτσι η ανενεργή υ
πηρεσία της Αγροφυλακής και
το ολιγάριθμο προσωπικό της,
εφόσον το επιθυμεί, μεταφέρεται στο Πυροσβεστικό Σώμα, το
οποίο στελεχώνουν και αποκαθιστούν την εύρυθμη λειτουργί
α του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
του ή στην Δημοτική Αστυνομί
α, την οποία ενισχύουν με τις
γνώσεις και εμπειρίες τους στην
πρώτη φάση λειτουργίας της.
3. Εναρμονίζεται το Υπουρ
γείο Δημόσιας Τάξης με τις ρυθ
μίσεις του ν.2834/2000 (Α - 91)
και ειδικότερα στο άρθρο 15,
παρ. 18 για την σύσταση και συ
γκρότηση Δευτεροβάθμιου Πει
θαρχικού Συμβουλίου στο
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
4. Ανοίγονται προοπτικές
σταδιοδρομίας και εξέλιξης στο
Πολιτικό Προσωπικό με την σύ
σταση Διεύθυνσης Διαβατηρίων
και αναβαθμίζεται η διοικητική
εκπροσώπηση του Πολιτικού

Προσωπικού στο Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης και τα Αρχη
γεία της Ελληνικής Αστυνομίας
και Πυροσβεστικού Σώματος.
Δημιουργείται γόνιμο έδαφος
για δημιουργική προσπάθεια
και εμπεδώνεται αίσθημα ασφά
λειας στο Πολιτικό Προσωπικό,
που με τα συγκεκριμένα μέτρα
έχει όλα τα εχέγγυα, αλλά και τα
κίνητρα για την βελτίωση της α
πόδοσης και ττν αύξηση της πα
ραγωγικότητάς του.
Τακτοποιούνται ομαλά όλες
οι εκκρεμότητες και επιλύονται
τα προβλήματα που αναφύονται
από την εμπλοκή σε διοικητικά
ζητήματα του ένστολου με το
πολιτικό προσωπικό.
Το πολιτικό προσωπικό τα
κτοποιεί “τα του οίκου του” και
οι Υπηρεσιακές μονάδες του Υ
πουργείου Δημόσιας Τάξης λει
τουργούν χωρ.ς προσκόμματα.
Αποφεύγονται εγκλίσεις, παρε
ξηγήσεις, τριβές, νομικές ανα
κολουθίες και εμπλοκές που πα
ραλύουν την διάθεση των Υ
παλλήλων και ταλαιπωρούν άνευ ουσιαστικού λόγου και αιτί
ας την ομαλή άσκηση του έργου
των υπηρεσιών του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης.
Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε στην πρόσκληση για
καλόπιστο και τεκμηριωμένο
διάλογο στο πλαίσιο που ορίζει
ο νόμος 2738/1999 (άρθρα 5 και
13) με στόχο τη σύναψη Συλλο
γικής Σύμβασης και Συμφωνίας
για το έτος 20C 1 - 2002.
Κρίνουμε αναγκαίο ότι για
την γόνιμη και εποικοδομητική
διεξαγωγή των διαπραγματεύ
σεων όπως μος κοινοποιήσετε
εγγράφως βάσει του άρθρου 5
παρ. 3 του ν.2738/1999 όλα ε
κείνα τα έγγραιρα και τις πληρο
φορίες που απαιτούνται για την
διευκόλυνση των διαπραγμα
τεύσεων, όπως τεκμηριωμένες
εκθέσεις δαπανών για όλα τα οι
κονομικά αιτήματα, εκτιμήσεις,
θέσεις και προτάσεις των υπη
ρεσιακών παραγόντων για τα
θεσμικά αιτήματα και για τα
λοιπά προανσφερθέντα προς
συζήτηση θέματα και αιτήματά
μας.

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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(Ινόαολής
Από τα πολύ παλιά χρόνια οι Έ λληνες ήξεραν να
τραγουδούν, την ομορφιά της φύσης,το γαλάζιο χρώ 
μα του ουρανού και της θάλασσας, τους καημούς και

από πολύ μικρός να ασχολούμαι κι ε
γώ και με το ένα και με το άλλο είδος
της εθνικής μας μουσικής. Βέβαια την
εποχή εκείνη, μιλάμε για την δεκαετία
του 30 ή του 40 που ήμουνα τότε παι
δί στην ηλικία, δεν ήταν σε μεγάλη ε
κτίμηση το δημοτικό τραγούδι, δεν έ
βλεπες δηλαδή άνδρες να ασχολούνται
με τη μουσική. Έτσι μου είχαν καλ
λιεργήσει τη νοοτροπία από μικρό ότι
δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κα
νείς με αυτό το είδος της μουσικής.

τους πόνους της ξενιτιάς,τη δόξα των ηρώων και
πολλά άλλα γεγονότα που στενά συνδέθηκαν με την
ζωή τους. Δ εν θα έπαιρναν όμως “σάρκα και οστά”
αυτά τα τραγούδια εάν δεν υπήρχαν οι καλλίφωνοι
ερμηνευτές, που με την εκφραστική τους τέχνη δια
τήρησαν και συνεχίζουν να διατηρούν μέχρι σήμερα
την μακραίωνη δημοτική μας παράδοση.

Α.Ε: Στην Αθήνα πως ήρθατε;
Από κάποια οικογενειακή συγκυρία
όταν τελείωσα το γυμνάσιο. Θυμάμαι
είχα τελειώσει και το αναστασηματάριο στην βυζαντινή μουσική με τον
Μιχάλη Κεφαλοκόπτη, τον ψάλτη της
περιοχής μας που ήταν ένας από τους
καλύτερους μουσικούς που έχω ακού
σει, ο οποίος είχε μαθητεύσει στη

Έναν τέτοιο καλλίφωνο δημοτικό τραγουδιστή που είναι
γνωστός τόσο στον Ελληνικό όσο και στον παγκόσμιο χώρο

Μια συνέντευξη με τον

φ ιλ ο ξενεί στις στήλες της η A. Ε. Ίσω ς είναι λίγοι αυτοί
που δεν γνωρίζουν τον Χρόνη Αηδονίδη,τον δημοτικό
τραγουδιστή της θρ ακιώ τικης μουσικής.
Στα 47 χρόνια της ενασχόλησης του με την παραδοσιακή
μουσική έχει στο ενεργητικό του περισσότερους από
25 μεγάλους δίσκους και ψηφιακούς δίσκους.
Συνεργάστηκε με πάρα πολλούς πολιτιστικούς φορείς,
και έλαβε μέρος σε πάμπολλες εκδηλώ σεις, τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξω τερικό, εκπροσωπώντας επάξια
τη χώρα μας σε διάφορα διεθνή φεστιβάλ.
Μ ε πολύ ευγενικό τρόπο δέχτηκε να συνομιλήσει μαζί μας
και τον ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό.
A. Ε. Κ ύριε Α ηδονίδη, για να μ π ο 
ρέσουν οι φίλοι αναγνώ στες να σας
γνω ρίσουν κα λύτερα θέλουμε να
μ α ς πείτε λίγα βιογραφικά στοιχεία
για σας.
-Γεννήθηκα στην Καρωτή Διδυμο
τείχου, είναι ένα μικρό χωριουδάκι, έ
ξι εφτά χιλιόμετρα έξω από το Διδυμό
τειχο, εκεί μεγάλωσα, εκεί τελείωσα
το γυμνάσιο, μέσα σε μια μικρή, κλει
στή, αλλά χαρούμενη κοινωνία. Είχα
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καλούς γονείς. Ο πατέρας μου ήταν ιε
ρέας και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να
ακούω από μικρός στο σπίτι εκκλησια
στικούς ύμνους. Από την άλλη μεριά
είχα την μητέρα μου η οποία είχε καλή
φωνή και έδειχνε πολύ μεγάλη αγάπη
προς το δημοτικό τραγούδι. Έτσι λοι
πόν μεγάλωσα, ακούγοντας ψαλμωδί
ες και δημοτικά τραγούδια. Και φαί
νεται ότι πήρα από τους γονείς μου την
κλίση για τη μουσική, γιατί μου άρεσε

Κωνσταντινούπολη. Ήρθα εδώ στην
Αθήνα το 1950 και συνέχισα τις σπου
δές μου στη Βυζαντινή Μουσική στον
αείμνηστο Θεόδωρο Χατζηθεοδώρου,
το διευθυντή του Ελληνικού Ωδείου.
Αργότερα συνεργάστηκα και με τον
Σίμωνα Καρρά. Μετά όμως έκλινα πε
ρισσότερο προς το τραγούδι, γιατί ξε
κίνησε η συνεργασία μου με το ραδιό
φωνο, αργότερα η δισκογραφία και η
τηλεόραση και φτάσαμε ύστερα από
πενήντα σχεδόν χρόνια που ασχολού
μαι συστηματικά πλέον με την παρα
δοσιακή μουσική να έχω τώρα στο ε
νεργητικό μου περί τους είκοσι μεγά
λους δίσκους και άλλες τόσες συμμε
τοχές σε άλλες εκδόσεις όπως είναι
του Σίμωνα Καρρά ή άλλων. Αυτή εί
ναι συνοπτικά η πορεία μου.
A. Ε. Κύριε Αηδονίδη, τι είναι το
δημοτικό τραγούδι; Δ ώ στε μ α ς κάτι
από το πνεύμα του.
Το Δημοτικό τραγούδι!! Το δημοτι
κό τραγούδι αγαπητέ μου, με πέντε δέ
κα λιθάρια χτίζει ένα κάστρο, με δυο
τρία πουρνάρια φτιάχνει ένα δάσος
και μ’ ένα δυο αγριολούλουδα μοσχο-

βολά τον κόσμο. Αυτό είναι το δημοτι
κό τραγούδι. Γιατί εκφράζει μέσα από
το στίχο και την μουσική τα τρία συ
στατικά της εθνικής μας συνείδησης,
τη θρησκεία, την πατρίδα και την οι
κογένεια. Αυτά τα τρία στοιχεία απο
τελούν για μένα τη ταυτότητα μας,
γιατί η λαογραφία μας, η πίστη μας, η
γλώσσα μας, όλα αυτά μαζί συναποτελούν την ταυτότητα μας ως Έλληνες.

Α. Ε. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε
ότι ο κάθε τραγουδιστής βάζει το πετραδάκι του;
- Κοίταξε, πάντα γινόταν αυτό, γιατί
η μουσική μας παράδοση όπως ξέρεις
είναι προφορική, δεν είναι γραπτή, έ
νας επιπλέον λόγος λοιπόν που συντε
λεί σ ’ αυτήν την απόκλιση είναι ότι το
ύφος και το χρώμα δεν γράφονται.

A. Ε. Μέσα από την εκφραστική
των τραγουδιών σας καταλαβαίνει
κανείς την μεγάλη σας αγάπη για τη
δημοτική παράδοση. Έτσι δεν είναι;
- Από πολύ μικρό με είχαν προσανα
τολίσει προς αυτή την κατεύθυνση, να
αγαπώ και να σέβομαι την παράδοσή
μας. Παλιότερα έβλεπε κανείς πως οι
άνθρωποι διατηρούσαν τα έθιμα και
τις παραδόσεις τους με θρησκευτική
ευλάβεια. Ειδικά οι γυναίκες, αλλά και

A. Ε. Κύριε Αηδονίδη πως ήρθαν
έτσι τα πράματα και το δημοτικό
τραγούδι έχει περάσει σε δεύτερη
θέση;
-Να σας πω, σε δεύτερη θέση ήρθε,
γιατί από τότε που βγήκαν τα τεχνικά
μέσα, δηλαδή το ραδιόφωνο, η τηλεό
ραση, οι δίσκοι, οι κασέτες, και γενικά
η ελεύθερη ραδιοφωνία, ο Έλληνας υφίσταται έναν καθημερινό βομβαρδι
σμό με ακούσματα που δεν τα ξέραμε,

Ο Πάπα-Χρήσιος και η Χρυσάνθη
Αηδονίδη με τέσσερα από τα πέντε
παιδιά τους. Ο Χρόνης είναι δεύτερος
από αριστερά.
στην εποχή τη δική μου που υπήρχε το
γραμμόφωνο. Και απόκλιση εννοώ την
εισαγωγή περισσοτέρων οργάνων σ’
ένα τραγούδι που μέχρι τώρα η παρά-

διάσημο δημοτικό τραγουδιστή X Ρ 0 Ν Η
οι άνδρες, είτε στον γάμο, είτε στην
κηδεία, είτε στις διάφορες γιορτές. ...

Το δ η μ ο τικό τρ α γ ο ύ δ ι,
μ ε π έν τε δ έκ α λ ιθά ρ ια

A. Ε. Ενα είδος ιεροτελεστίας δη
λαδή..;
-Μια ιεροτελεστία ακριβώς. Τώρα
έχουν κάπως αλλάξει τα πράγματα, οι
άνθρωποι δεν κάνουν τον παλιό παρα
δοσιακό γάμο, δεν κάνουν εκείνα τα
παραδοσιακά πανηγύρια, όπως παλιά.
Εμείς λ.χ. ξέραμε ότι το Πάσχα θα βγει
ο κόσμος στο Μεσοχώρι (χωριό της
Θράκης), θα βγουν οι ανύπαντρες κο
πέλες να χορέψουν, θα βγουν τα παλι
κάρια τα ελεύθερα να χορέψουν και
κει να γνωριστούν. Τώρα... τέτοια
πράγματα δεν τα βλέπεις σήμερα.
A. Ε. Είναι δύσκολο για έναν δημο
τικό τραγουδιστή να συνεχίζει την
παράδοση σήμερα;
-Κοιτάτε, εγώ είμαι λίγο αισιόδοξος,
επειδή ξέρω ότι το δημοτικό μας τρα
γούδι γενικά έχει περάσει και χειρότε
ρες εποχές και επέζησε, δεν είναι εύ
κολο να χαθεί τώρα. Ίσως αλλοιωθεί
λίγο, αλλά αυτή η αλλοίωση, αυτή η α
πόκλιση, πάντα υπήρχε, ακόμα και

ΧΤΙΖΕΙ έν α

κάστρο,

μ ε δυο τρ ία π ουρνάρια

ΦΤΙΑΧΝΕΙ έν α

δάσος

και μ ’ έν α δυο
α γρ ιο λο ύλο υ δ α

ΜΟΣΧΟΒΟΛΑ το ν

κάσμο.

δόση το ήθελε να το ακούμε από λίγα
όργανα.

Α Η Δ Ο Ν Ι Δ Η
που δεν τα γνωρίζαμε, γι’ αυτό το δη
μοτικό τραγούδι υποχώρησε. Επειδή
όμως εμείς οι Έλληνες έχουμε τον φό
βο της αλλοτρίωσης με την αναμενό
μενη παγκοσμιοποίηση, πιστεύω ότι
θα βρούμε τον τρόπο να αντιδράσουμε, και το λέω αυτό γιατί βλέπω ειδικά
την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον,
βλέπω μια στροφή, των παιδιών εκεί
νων που έχουν κάποιο επίπεδο πνευ
ματικό. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο.
Μπορεί βέβαια η πλειοψηφία των παι
διών να ρέπει προς τα ξένα ακούσματα
και τα “μοντέρνα” Ελληνικά, αλλά ε
μένα με χαροποιεί το γεγονός ότι στις
συναυλίες μας έρχονται να μας ακού
σουν και παιδιά Πανεπιστημιακού επι
πέδου. Είναι η μαγιά που λέμε και ξέ
ρεις, μικρή μαγιά ζυμώνει ολόκληρο
ψωμί.

A. Ε. Είναι τελικά δύσκολο για έ
ναν τραγουδιστή δημοτικού τραγου
διού να συνεχίσει σήμερα την παρά
δοση;
- Υπό αυτές τις συνθήκες μόνο, δη
λαδή, θα συνεχίσει μεν, αλλά αποκλίνων ελαφρώς δε, ....

A. Ε. Και έτσι η παράδοση συνεχί
ζεται;
-Ναι, γι’ αυτό είμαι αισιόδοξος.

A. Ε. Αυτό είναι καλό ή κακό;
- Δεν είναι και καλό αλλά, δεν μπο
ρεί και να αποφεχθεί.

A. Ε. Κύριε Αηδονίδη, υπάρχουν
καλά και κακά δημοτικά τραγούδια;
-Όπως πάντα σε όλα τα πράγματα υ-
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θιές ρίζες που είναι ποτισμένες με αί
μα χιλιάδων μαρτύρων της πίστης και
της πατρίδας. Ξέρεις, το νερό όπου πέ
σει μετά από λίγο εξατμίζεται ενώ το
αίμα όχι, αφήνει πίσω του σημάδια. Γι’
αυτό η παράδοσή μας επειδή είναι ζυ
μωμένη με το αίμα τους δεν θα πεθάνει ποτέ, γιατί και οι άγιοι δεν πεθαί
νουν. Έτσι τα σκέφτομαι εγώ, και λέω
πως δεν κάνω λάθος.

Me τον Γιώργο Νταλάρα
πάρχουν τα καλά και τα κακά. Δηλα
δή, εννοώ πρόχειρα και αυτό συμβαί
νει ίσως από κακή ερμηνεία, ίσως από
κακή σύνθεση, δηλαδή κάποιος στιχουργός ο οποίος δεν έχει ταλέντο και
θέλει να λέγεται στιχουργός, γράφει
κάποιον στίχο που τον νομίζει ωραίο
και κάποιος ερμηνευτής που δεν είναι
σωστός στην ερμηνεία του θέλει να
λέγεται ερμηνευτής. Υπάρχουν πάρα
πολλοί τέτοιοι, αλλά γενικά όμως δια
σώζεται και παραμένει το καλό. Αυτά
τα τραγούδια τα οποία έχουν φτάσει
μέχρι των ημερών μας θα δεις ότι έ
χουν κάτι ιδιαίτερο κάτι που δεν το έ
χουν τα άλλα, έχουν ένα καλό στίχο, έ
χουν μια καλή μελωδία, έχουν μια κα
λή ερμηνεία έχουν έναν καλό ερμη
νευτή, αυτά έχουν επιζήσει. Τώρα, τα
άλλα που είναι εκατοντάδες και είναι
ατάλαντα, σβήνουν.
A. Ε. Ότι είναι καλό δηλαδή μένει.
- Ότι είναι καλό μένει, και ότι είναι
καλό αντέχει στον χρόνο.
A. Ε. Κύριε Αηδονίδη, έχει μέλλον
το δημοτικό μας τραγούδι;
- Έχει, το λέω ανεπιφύλακτα, έχει
μέλλον, αλλά με αυτές τις προϋποθέ
σεις δηλαδή. Θα έχουμε δηλαδή μια
συνεχόμενη απόκλιση, τώρα που θα
φτάσει αυτή η απόκλιση κάποια στιγ
μή μετά από πενήντα, εξήντα χρόνια
δεν ξέρω.

I

A. Ε. Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα
που δεν πρέπει με τίποτα να αλλάξουν
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Μ π ορ εί τα

ΚΑΛΑ τρ α γ ο ύ δ ια

να τα τρ α γ ο υ δ ο ύ ν τα χ ε ίλ η ,

ΚΑΛΥΤΕΡΑ όμω ς
τρ α γ ο υ δ ά ει η ΚΑΡΔΙΑ.

τα
τα

τη δημοτική μας μουσική;
-Να μην αλλάξει ο ρυθμός στη με
λωδία, να μην αλλάξει η προφορά και
να μην αλλάξει και το τοπικό χρώμα.
Κάθε τόπος έχει το δικό του χρώμα. Ε
άν τώρα οι Πόντιοι ή οι Κρήτες ή οι Ηπειρώτες αλλάξουν το τοπικό χρώμα
τους με τη ιδιάζουσα προφορά τους,
και τραγουδήσουν όπως οι Ρουμελιώ
τες, τότε το δημοτικό τραγούδι δεν θα
είναι Ηπειρώτικο ή Ποντιακό ή Κρητι
κό αλλά κάτι άλλο. Αρα λοιπόν, εκεί
νο που πρέπει να προσέξουμε είναι το
τοπικό χρώμα κάθε περιοχής.
A. Ε. Η ντοπιολαλιά δηλαδή;
-Ναι, αυτό είναι το σπουδαιότερο
που πρέπει να προσέχουμε εμείς οι ερ
μηνευτές.
A. Ε. Κύριε Αηδονίδη, γιατί ο σημε
ρινός νέος δεν έλκεται πλέον από την
παράδοσή μας, ή μήπως είναι αυτή
μια λανθασμένη εντύπωση;
-(χαμογελώντας). Θα δεις σε λίγα
χρόνια ότι και πάλι τον πρωτεύοντα
ρόλο στη ζωή του Έλληνα θα έχει ο
παραδοσιακός τρόπος ζωής, γιατί η
πνευματική αναζήτηση θα είναι μεγα
λύτερη. Βλέπεις οι Έλληνες έχουν βα
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A. Ε. Κατά την γνώμη σας τι πρέπει
να γίνει ώστε τα σημερινά παιδιά να
στραφούν προς το δημοτικό τραγούδι
και γενικά προς την παράδοσή μας;
-Το έχω πει πολλές φορές ότι θα έ
πρεπε το δημοτικό τραγούδι μια και εί
ναι η ζωντανή παράδοση του τόπου
μας και επειδή προσφέρει τις υπηρεσί
ες του ως προς την διασκέδαση ή ως
προς την ιστορία ή ως προς την μουσι
κή μας κληρονομιά να μπει στα δημο
τικά σχολεία αν είναι δυνατόν και από
το νηπιαγωγείο ακόμη, γιατί τώρα τα
παιδιά από το νηπιαγωγείο ακόμη έ
χουν οξύτερη αντίληψη από εμάς, σε
σχέση με ότι συνέβαινε πριν από πενή
ντα ή εκατό χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν
η δημοτική παραδοσιακή μουσική να
μπει σαν υποχρεωτικό μάθημα διδα
σκαλίας στα σχολεία και τότε πιστεύω
θα μπει το νερό στο αυλάκι.
A. Ε. Έστω και έτσι όπως είναι τα
πράματα πιστεύετε ότι θα υπάρξει
μια αλλαγή;
-Εγώ πιστεύω ότι αν διδασκόταν στο
σχολείο θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα
πράματα. Είπαμε βέβαια ότι δε θα χα
θεί το δημοτικό τραγούδι και αυτό για
τί η πολιτεία, η επίσημη πολιτεία, τα
τελευταία πέντε έξι χρόνια άρχισε και
κάνει κάποια θετικά βήματα με τα
μουσικά σχολεία, και τους μουσικούς
μαθητικούς αγώνες. Είναι πέντε χρό
νια τώρα που υπάρχει αυτός ο θεσμός,
και όντας στις επιτροπές αυτές παρα
τηρώ μια τεράστια προσέλευση των
νέων. Στην αρχή αρχίσαμε με δύο χι
λιάδες μαθητές από όλα τα σχολεία
της Ελλάδας και φέτος είχαμε είκοσι
χιλιάδες. Και αυτό είναι παρήγορο.
A. Ε. Κύριε Αηδονίδη, χωρίς αμφι-

it'SS
~--τ
βόλια είστε από τους αντιπροσωπευ
τικότερους ερμηνευτές της παραδο
σιακής μας μουσικής. Πως νιώθετε;
-Η αλήθεια είναι πως νιώθω ότι δι
καιώθηκα και αυτό φυσικά με ικανο
ποιεί, είναι μια ηθική αμοιβή, γιατί άλ
λοι “περίμεναν” δυστυχώς πρώτα να
πεθάνουν για να τους δικαιώσουν, εγώ
ζωντανός ευτυχώς, νομίζω ότι αναγνω
ρίστηκε η προσφορά μου. Νιώθω ευ
χαριστημένος. Βέβαια τα προηγούμε
να χρόνια, πριν από καμιά δεκαετία,
είχα και εγώ απογοητευθεί γιατί έβλε
πα τον κόσμο, ειδικά τα νέα παιδιά, να
μας σνομπάρουν και έλεγα χαμένος
κόπος, είχα απογοητευθεί, αλλά μετά
από το 1980 άρχισε σιγά - σιγά, να ε
πιστρέφει η νεολαία σε εμάς, λίγοι μεν
αλλά σταθεροί, δηλαδή δεν λέω ότι
πήραμε την πλειοψηφία, όχι, την
πλειοψηφία δεν την έχουμε, αυτή είναι
η αλήθεια, αλλά από το ένα που ξεκι
νήσαμε φτάσαμε στο εξήντα. Δεν είναι
αυτό μεγάλη υπόθεση;(χαμογελάει).
A. Ε. Κύριε Αηδονίδη, είχατε συ
νεργασία με πολλούς επώνυμους τρα
γουδιστές και συνθέτες. Μιλήστε μας
γ ι’ αυτό.
- Είχα πάρα πολλές προτάσεις, και α
πό τον αείμνηστο τον Χατζηδάκη και α
πό τον Θεοδωράκη και από τον Μαρκόπουλο και από τον Λεοντή και από πολ
λούς άλλους νεότερους, αλλά δεν ήθε
λα να μπλέξω με το έντεχνο τραγούδι.
A. Ε. Σκεφτήκατε μήπως με τη
συνεργασία σας αυτή θα ζημιώσετε
το δημοτικό τραγούδι;
-Ναι, γι αυτό ακριβώς αρνήθηκα.
A. Ε. Μ ε τον Γιώργο Νταλάρα ό
μως είχατε μια σπουδαία συνεργασία.
- Με τον Γιώργο τον Νταλάρα είχα
με συναντηθεί στο στάδιο Καραϊσκάκη σε μια συναυλία ειρήνης, ήταν το
1979 αν δεν κάνω λάθος και ήταν εκεί
όλοι οι μεγάλοι συνθέτες, ο Θεοδωράκης, ο Χατζηδάκης, ο Μαρκόπουλος
και άλλοι, είχαν φωνάξει και εμένα για
το δημοτικό τραγούδι, είδα ότι έδειξε
ενδιαφέρον, μου είπε ότι του άρεσαν
τα τραγούδια μου, ο τρόπος με τον ο
ποίο τα ερμήνευα. Μου είπε ότι θέλει

A. Ε. Τι σας ευχαριστεί περισσότε
ρο στη ζιηή σας κ. Αηδονίδη;
- Να βλέπω τους ανθρώπους αγαπη
μένους, ενωμένους, πιασμένους χέρι χέρι. Να τραγουδούν όλοι.

Ανάμεσα σε φίλους στο Διδυμότειχο.
να ασχοληθεί και αυτός με τα δημοτι
κά τραγούδια και αν ήθελα κάποια
στιγμή να τον βοηθήσω. Αντί όμως να
τον βοηθήσω εγώ με βοήθησε εκείνος,
γιατί πήγαμε στην εταιρεία του, στην
οποία ήμουν και εγώ, στην ΜίνωςΜάτσας και είπε στον Μάτσα να κά
νουμε μια παραγωγή με δημοτικά τρα
γούδια. Εκείνος βέβαια είχε τις αντιρ
ρήσεις του “το δημοτικό τραγούδι βρε
παιδί μου δεν πουλάει, εσύ ξέρω ότι
θέλεις ακριβή δουλεία”. Όχι του λέει ο
Νταλάρας “θα την κάνουμε όπως σου
πω εγώ και θα πουλήσει. Εγώ είμαι σί
γουρος ότι με τον Χρόνη τον Αηδονί
δη θα πουλήσει” και τελικά έγινε αυτό
που είπε ο Νταλάρας, να γίνει δηλαδή
η παραγωγή με όλους τους καλούς
οιωνούς και με καλό στούντιο, και με
ακριβούς μουσικούς. Ε, λοιπόν αυτός
ο δίσκος ήταν πράγματι από τους κα
λύτερους που είχα βγάλει έως εκείνη
την εποχή, προσεγμένος πολύ, διαφη
μίστηκε βέβαια, όπως και οι άλλοι του
Νταλάρα και συναγωνίστηκε τους κα
λύτερους του δίσκους.
A. Ε. Σήμερα μπορεί να προσφέρει
κάτι καλό το δημοτικό τραγούδι κύ
ριε Αηδονίδη;
- Μόνο καλό μπορεί να προσφέρει!
Σαν να μου λες τώρα μπορεί να προ
σφέρει κάτι καλό η ιστορία μας στην
Ελλάδα, μπορεί να προσφέρει η θρη
σκεία μας κάτι καλό στην Ελλάδα, α
φού αυτά τα δύο είναι συνδεδεμένα.
Αν λείψει ένα από αυτά τα δύο θα κου
τσαίνει η Ελλάδα (χαμογελάει).

A. Ε. Πιστεύετε πως μπορεί να γί
νει κάποτε αυτό;
- Για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να
μάθουμε πως, μπορεί τα καλά τραγού
δια να τα τραγουδούν τα χείλη, τα κα
λύτερα όμως τα τραγουδάει η καρδιά.
Έτσι περίπου τελείωσε η συνέντευξη
μας με τον διάσημο δημοτικό τραγου
διστή Χρόνη Αηδονίδη. Συζητήσαμε
μαζί του για το ξεχασμένο δημοτικό
μας τραγούδι και πιστεύω πως κατα
λάβαμε πολλά. Τα γεγονότα δείχνουν
πως όσο αποξενώνετε η καρδιά μας α
πό τα δημοτικά μας τραγούδια, τόσο
φανερώνουμε πως ξεμακρύνουμε από
τη ρίζα της φυλής μας και πως κρυώνει
μέσα μας το καθαρό αίμα που πήραμε
από τους γονείς μας. ‘Ό ταν οι αναπό
τρεπτες συγκυρίες της ευκολίας και
της αυθάδειας της εποχής εκτοπίσουν
το γενεσιουργό ήχο της εθνική μας μου
σικής, τότε θα συνειδητοποιήσουμε το
μεγάλο κενό. Όταν αποκοπούμε ουσια
στικά από τη μοναδική σε πλούτο έκ
φραση της δημοτικής μουσικής όπως
αυτή είναι περασμένη μέσα στο αμιγές
δημοτικό, στο λαϊκό αλλά και στο έντε
χνο ελληνικό τραγούδι θα αντιληφθούμε την πνευματική μας φτώχεια, γράφει
ο τραγουδιστής Γιώργος Νταλάρας και
νομίζω πως δεν έχει άδικο.

(

Ξενιτεμένο μου πουλί και
παραπονεμένο
η ξενιτιά σε χαίρετε κι εγώ
έχω τον καημό σου.
Τι να σου στείλω ξένε μου
τι να σου παραγγείλω
να στείλω μήλο σέπεται(σαπίζει)
κυδώνι μαραγκιάζει
Να στείλω και το δάκρυ μου
σ ’ ένα μικρό μαντήλι,
το δάκρυ είναι καυτερό \
και καίει το μαντήλι.
1

□

Συνέντευξη:
Αρχ. Τσινάλης Κωνσταντίνος.
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«εγκεφαλικός θάνατος’*
ο «κλινικός»
και οι μεταμοσχεύσεις

sssrs*,.

ος για πολλούς σοβαρούς επιστήμονες
δεν είναι ο “βιολογικός” ή ο οριστικός
θάνατος. Επειδή α) δεν επιβεβαιώνε
ται ιστοπαθολογικώς αλλά με λειτουρ
γικές δοκιμασίες και επειδή, β) οι λει
τουργικές δοκιμασίες δεν είναι πάντο
τε επαρκείς αλλά μπορεί και να σφάλ
λουν, ακόμη και αν εκτελούνται με ά
κρα επιμέλεια, διότι υπάρχουν και
“ψευδώς θετικές” λειτουργικές δοκι
μασίες σε διάφορες κατηγορίες περι
πτώσεων, για τις οποίες όμως ας μη
κουράσουμε τους αναγνώστες σας.
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Είσαστε... υπέρ ή κατά
της μεταμοσχεύσεως ιστών και ορ
γάνων;
- Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει γιατρός
ο οποίος να είναι κατά των μεταμο
σχεύσεων. Όχι δε απλώς είμαι υπέρ
των μεταμοσχεύσεων αλλά και κάτο
χος του Δελτίου Δότη Σώματος ή Ορ
γάνων του Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας με Α.Μ. 039115/20-11-89.
Σήμερα όμως έχω επιφυλάξεις από την
εμπλοκή του λεγομένου “εγκεφαλικού
θανάτου” στο θέμα των μεταμοσχεύ
σεων. Όχι δε μόνον εγώ. Και παρά
πολλοί άλλοι και μάλιστα με σοβαρά
επιχειρήματα.
T0U

κ. Αθανασίου ΑΒΡΑΜΙΔΗ
Καρδιολόγου, Καθηγητή Παθολογίας
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
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- Είπατε κ. Αβραμίδη... “του λε
γομένου εγκεφαλικού θανάτου”, και
αυτό σημαίνει ότι ο ορισμός του ε
γκεφαλικού θανάτου δεν είναι ομό
φωνα αποδεκτός μεταξύ των επιστη
μόνων. Τι απόψεις υπάρχουν;
Δεν είναι μόνον οι διαφορετικές α
πόψεις αλλά περισσότερο η σύγχυση
που υπάρχει, οι ασάφειες περί του τι ο
ρίζεται ως εγκεφαλικός θάνατος, κυρί
ως. Αλλά και το μπέρδεμα μεταξύ
“κλινικού” και “εγκεφαλικού θανά
του”. Όχι δε μόνον αυτών...
- Να περιορισθούμε στο τι ορίζε
ται ως εγκεφαλικός θάνατος;
- Υπάρχει ο εντός και ο εκτός εισα
γωγικών εγκεφαλικός θάνατος. Ο ε
κτός εισαγωγικών είναι ο θάνατος ο
λοκλήρου του εγκεφάλου, συμπερι
λαμβανομένου και του στελέχους. Ο ε
ντός εισαγωγικών είναι ο θάνατος του
εγκεφαλικού στελέχους μόνον, ο οποί

- Γιατί κ. Αβραμίδη υπάρχει κά
ποια καχυποψία γύρω από τον θάνα
το του εγκεφαλικού στελέχους, σε
σχέση με τις μεταμοσχεύσεις;
- Μέχρι πριν λίγες δεκαετίες ως θά
νατο γνωρίζαμε την παύση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, αφού 4-5
λεπτά της ώρας αργότερα έχουν επέλθει οριστικές και αμετάκλητες βλάβες
στον εγκέφαλο ώστε η επαναφορά στη
ζωή να είναι αδύνατη και επήρχετο ο
“βιολογικός” θάνατος. Όμως απεδείχθη ότι στα 4-5 αυτά λεπτά, τόσο η
καρδιά όσο και ο εγκέφαλος ήσαν βιώ
σιμα όργανα και επετεύχθη η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση ύστερα α
πό παύση της καρδιακής λειτουργίας·
η οποία μάλιστα σήμερα επιτυγχάνε
ται με ρυθμούς “ρουτίνας” ιδίως στις
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, αλλά
και όχι μόνον σ’ αυτές. Αυτή δε η πε
ρίοδος των 4-5 λεπτών, χαρακτηρίζε
ται ως περίοδος καρδιακού “κλινικού
θανάτου”. Η οποία σήμερα μπορεί και
επιμηκύνεται, ώστε πολύ περισσότερα
άτομα επαναφέρονται στη ζωή.
Όμως αμφισβητήθηκε η καρδιά ως
το “κέντρο της ζωής” από τις προόδους
της επιστήμης και έγινε εισήγηση να
θεωρείται το “μη ανατάξιμο εγκεφαλι
κό κώμα” ως το νέο κριτήριο του θανά
του” (Coma Depasse των Γάλλων,
1959). Οι δοκιμασίες επιβεβαιώσεώς
του όμως απεδείχθησαν ανεπαρκείς.

To 1968, ενδική “Επιτρο
πή του πανεπιστημίου του
Χάρβαρντ” υπέδειξε ως
“νέο κριτήριο θανάτου”
τον “θάνατο του στελέχους του εγκε
φάλου”, ο οποίος ταυτίσθηκε -ως μη
ώφειλε- με τον εγκεφαλικό θάνατο. Ε
νώ δε στη σχετική απόφαση του
ΚΕ.Σ.Υ. (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας,
αριθμ. αποφ. 9 της 20-3-1985) ορίζε
ται ότι “ο θάνατος του εγκεφαλικού
στελέχους ταυτίζεται με τον θάνατο”,
εν συνεχεία προστίθεται ότι.... “εφ’ ό
σον τεθεί η διάγνωση του θανάτου του
εγκεφαλικού στελέχους, το άτομο πρέ
πει να θεωρείται νεκρό”. Αυτό όμως
το ... “ θεωρείται” υποδηλώνει ότι...
μπορεί και να μην είναι... νεκρό! Να
και γιατί μίλησα νωρίτερα για εγκεφα
λικό θάνατο εντός και εκτός εισαγωγι
κών.
Τα “Κριτήρια του Χάρβαρντ” θεω
ρήθηκαν ακόμη και ύποπτα, προς διευ
κόλυνση των τότε αναπτυσσόμενων
μεταμοσχεύσεων. Δεν μπορώ να το δε
χθώ αυτό! Έγιναν όμως περισσότερο
διαβλητά όταν, για την “γεφύρωση του
χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζητήσεως μοσχευμάτων”, προτάθηκε η χα
λάρωση των κριτηρίων αυτών αλλά
και το να χαρακτηρίζεται ένας “εγκε
φαλικά νεκρός” ως “κτήμα της κοινω
νίας” προς χρήση για τις μεταμοσχεύ
σεις. Ακόμη πιο πολύ δε με τις μαχητές
έννοιες της “εικαζομένης συναίνεσης”
ή της “μη εικαζομένης άρνησης”, που
καταργούν το αυτεξούσιο του προσώ
που. Είναι όμως ενδιαφέρον ότι και τα
“Κριτήρια του Χάρβαρντ” απεδείχθησαν ανεπαρκή και οι λειτουργικές δο
κιμασίες τους ατελείς, ανεπαρκής επί
σης και ο “θάνατος του εγκεφαλικού
στελέχους”, προκειμένου να χαρακτηρισθεί κάποιος ως οριστικά ή τελεσίδι
κα νεκρός. Και επ’ αυτού υπάρχουν
πολλά δημοσιεύματα επιστημόνων, ειδικώς ασχολουμένων περί τα τοιαύτα.
- Δηλαδή κ. Αβραμίδη;
- Επειδή μακρηγόρησα στην προηγουμένη ερώτησή σας, θα περιορισθώ
στις θέσεις δέκα καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο
νίκης οι οποίοι, εκτός του ότι δεν δέχο
νται τον χαρακτηρισμό κάποιου ως εγκεφαλικώς νεκρού με μόνες τις λει
τουργικές δοκιμασίες, αποδεικνύουν
με βιβλιογραφικώς τεκμηριωμένα δε
δομένα ως “αυθαίρετα” τα κριτήρια

του θανάτου του εγκεφαλικού στελέ
χους, επειδή ουδέποτε αυτός απέκτησε
ακριβή κλινική εικόνα ή παθολογοανατομική βάση αποδεικνύοντας και ως
εσφαλμένο τον όρο “νέκρωση” του ε
γκεφαλικού στελέχους (ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗ
ΜΑ, Νοεμ.-Δεκ. 1999).
- Ύστερα από όλα αυτά κ. Αβραμί
δη, είναι σήμερα ξεκαθαρισμένο τι
είναι θάνατος; ή πως ορίζεται; ή πό
τε θεωρείται κάποιος νεκρός;
- Θα περιορισθώ στην ιατρική και
μόνον πλευρά του θέματος.
Μετά την απόδειξη της ανεπαρκείας
των “κριτηρίων του Χάρβαρντ” για
τον θάνατο του εγκεφαλικού στελέ
χους, ο οποίος ψευδεπιγραφικώς χαρα
κτηρίζεται ως εγκεφαλικός θάνατος,
συνετάγησαν ως νέα κριτήρια εκείνα
της “Επιτροπής Μελέτης των Ηθικών
Προβλημάτων στην Ιατρική και βιοηθική και την Έρευνα Συμπεριφοράς”
των Η.Π.Α. Κατ’ αυτά, νεκρό είναι:
‘Έ να άτομο το οποίο υπέστη είτε I)
μη αναστρέψιμη παύση της κυκλοφο
ρικής και αναπνευστικής λειτουργίας,
ή 2) μη αναστρέψιμη παύση όλων των
λειτουργιών ολοκλήρου του εγκεφά
λου συμπεριλαμβανομένου και του ε
γκεφαλικού στελέχους. Ο ορισμός του
θανάτου πρέπει να γίνεται σύμφωνα
με τους παραδεδεγμένους ιατρικούς
κανόνες.”
Κατά την ανωτέρω Επιτροπή ο “ομοειδής ή ομοιόμορφος” αυτός ορι
σμός του θανάτου εδόθη διότι “η ια
τρική επιστήμη κατέληξε στο ότι ο θά
νατος μπορεί να ορισθεί επακριβώς
τόσο με καρδιοαναπνευστικά όσο και
με νευρολογικά κριτήρια.” Και μάλι
στα με ακριβέστερες πλέον λειτουργι
κές δοκιμασίες ελέγχου των βασικών
λειτουργιών της ζωής. Παρά ταύτα, ο
νέος νόμος 2737/99 παρέμεινε στις α
ναχρονιστικές και μη επιστημονικούς
ορθές αντιλήψεις περί του θανάτου
του εγκεφαλικού στελέχους ως θανά
του του εγκεφάλου. Είναι όμως επι
στημονικούς βεβαιωμένο ότι ο θάνατος
του εγκεφάλου δεν συμβαίνει ταυτοχρόνως με τον θάνατο του εγκεφαλι
κού στελέχους αλλά έπεται αυτού. Α
κολουθεί η παύση της αναπνοής, ύστε
ρα της καρδιακής λειτουργίας - αλλά
και αντίστροφος - και 4 -5 λεπτά της
ώρας μετά την παύση της κυκλοφορί
ας στον εγκέφαλο ακολουθεί η έναρξη
της μη ανατάξιμης πλέον βλάβης του

εγκεφάλου, με κατάργηση των ανωτέρων λειτουργιών του φλοιού του εγκε
φάλου: νόηση, συναίσθηση, επίγνωση,
συνείδηση κ.λ.π.
Αυτά δεν είναι άνευ επιστημονικής
σημασίας. Διότι το στάδιο που μεσο
λαβεί από του “θανάτου του εγκεφαλι
κού στελέχους” μέχρι την “μτ ανα
στρέψιμη παύση όλων του λειτουρ
γιών ολοκλήρου του εγκεφάλου”, θα
μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως στάδιο
“κλινικού εγκεφαλικού θανάτου” και
κάποτε, με την πρόοδο της επιστημο
νικής μελέτης του, άτομα βρισκόμενα
στο στάδιο του τέτοιου “κλινικού θα
νάτου” να είναι ίσως δυνατόν \α επα
νέρχονται στη ζωή, ακριβώς όπως συ
νέβη με τον “καρδιακό κλινικό θάνα
το”. Οπότε πλέον, ο σημερινοί, θάνα
τος του εγκεφαλικού στελέχους δεν θα
εσήμαινε τον θάνατο αλλά θα ήταν και
αυτός μια “ιάσιμη νόσος” !
- Οι μεταμοσχεύσεις πρέπει βεβαίως
να προάγονται. Όχι όμως κα. με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά με σεβασμό
στην προσωπικότητα και το αυτεξού
σιο του δότη. Οφείλουν επομένως οι
αρμοδίως ασχολούμενοι να δ αλύουν
τα οποιαδήποτε “νέφη” γύρω από το
θέμα. Όπως οφείλουν και σεβασμό
στα συνειδησιακά προβλήμάτι: και τις
ενστάσεις συνειδήσεως των ιατρών, οι
οποίες δεν θα πρέπει να παραβιάζο
ντας γύρω από το πότε ένα άτομο εί
ναι πράγματι νεκρό.
Για μας τους γιατρούς, ουσιώδους
σημασίας θέμα συνειδήσεως είναι και
το ερώτημα το οποίο, με την ευκαιρία
αυτή, τίθεται για μια ακόμη φορά προς
την Εκκλησία, ως θέμα “μεταφυσι
κής”, δηλαδή “μετά τα φυσικά” (κατά
Αριστοτέλην): Πού τοποθετείι αι το κέ
ντρο της ζωής; Στην καρδιά, όπως λένε
τα περισσότερα -αν μη όλα- τα εκκλη
σιαστικά κείμενα; ή στον εγκέφαλο;
Που η ψυχή; Και, πότε -όχι αποβιώνει
αλλά- “ξεψυχά” ένας άνθρωπος;
Οι της Εκκλησίας εκπρόσωποι παραπονούνται ότι οι ιατροί τους “παρέχουν
κόπους”, με τα ερωτήματά τους. Δεν θα
πρέπει όμως να τους παρεξηγούν ό
ταν... “κανείς δεν θέλει να αισθάνεται
δολοφόνος ενός ανθρώπου”, όπως συμ
φωνεί και ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου
και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, στην ει
σήγησή του επί του θέματος των μετα
μοσχεύσεων στην Ιερά Σύνοδο της Εκ
κλησίας της Ελλάδος!
□
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Η ΛΗΣΤΟΚΡΑΤΙΑ

Γ

στηΒορειοδυτική Θεσσαλία
από την απελευθέρωσή της (1881)
έως το 1930 περίπου
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Με την παρούσα ανακοίνωση θα ε
πιχειρήσω αφ’ ενός να δώσω μια ει
κόνα του φαινομένου της ληστοκρα
τίας στη Βορειοδυτική Θεσσαλία, α
πό την απελευθέρωσή της, το 1881, έ
ως το 1930 περίπου, και αφ’ ετέρου
να εκπληρώσω ένα χρέος, το οποίο με
βαραίνει εδώ και είκοσι χρόνια. Ήταν
το 1979, όταν ως νεοδιορισμένος κα
θηγητής υπηρετούσα στο Γυμνάσιο
Πύλης. Τότε ετοίμαζα την έκδοση των
Δημοτικών Τραγουδιών της Θεσσα
λίας, ανάμεσα στα οποία περιλαμβά
νονται και ορισμένα ληστρικά.
Χρειάστηκε να συγκεντρώσω διάφο
ρα στοιχεία για τους αναφερόμενους
στα τραγούδια ληστές. Σχετική βι
βλιογραφία δεν υπήρχε και το πρό
βλημα για μένα ήταν αρκετά σοβαρό.
Ως από μηχανής θεοί παρουσιάστη
καν τότε ο καλός μου φίλος, γνωστός
φωτογράφος των Τρικάλων, Νίκος
Μάνθος, ο αείμνηστος αδελφός του
Χρίστος (1925-1997), και ο εκ Πύλης
αγαπητός φίλος και συνάδελφος Γιάν
νης Καλαμπάκας. Ο πρώτος μου παρα
χώρησε πολύτιμο σχετικό φωτογραφικό
υλικό, το οποίο είχε από τον πατέρα του
Αθανάσιο Μάνθο (1893-1960), - πρω
τοπόρο φωτογράφο των Τρικάλων για
τον οποίο θα έπρεπε να γίνει κάποτε ει
δική μελέτη-, αλλά και με οδήγησε με
το αυτοκίνητό του στα λημέρια των λη
στοσυμμοριών του Γιαγκούλα και του
Γκαντάρα. Εκεί με έφερε σε επαφή με
πρόσωπα, που είχαν γνωρίσει από κο
ντά τους ανωτέρω ληστές και μου έδω
σαν πολύτιμες πληροφορίες. Αυτοί ή
ταν ο Απόστολος Μέρτζιος και ο Νικό
λαος Ζιανιός από την Παλιουριά Γρεβενών. Ο τρίτος, με γνώρισε με τον πατέ
ρα του, τον αείμνηστο Νικόλαο Καλα
μπάκα, ο οποίος ως υπενωμοτάρχης
συμμετείχε στα αποσπάσματα καταδιώξεως των ληστών στην περιοχή Ελασ
σόνας, και ως εκ τούτου γνώριζε πολλά
γι’ αυτούς, επί πλέον δε κατείχε σπάνιο
T0U
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Καρτποστάλ εποχής που απεικονίζει το
ζνγισμα με στατέρι (καντάρι) της
Ευδοκίας Αβεραχρ (βασιλοαρχόντιοσας)
από π) συμμορία του Τάκη και του
θΰμνιου Γάκη
φωτογραφικό υλικό. Αλλες ενασχολή
σεις δεν μου επέτρεψαν όλο αυτό το
διάστημα να επεξεργαστώ αυτό το πο
λύτιμο υλικό που είχα από τότε στο αρ
χείο μου. Έστω και αργά τους ευχαρι
στώ πάρα πολύ Kat ως ελάχιστο δείγμα
ευγνωμοσύνης η παρούσα ανακοίνωση
αφιερώνεται στη μνήμη των Αθανασίου
και Χρίστου Μάνθουί, του Νικολάου
Καλαμπάκα, καθώς και των Αποστόλου
Μέρτζιου και Νικολάου Ζιανιού.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το φαινόμενο της ληστοκρατίας έχει
βαθιές ρίζες τόσο στην Ελλάδα, όσο και
στις άλλες βαλκανικές χώρες. Στη διάρ
κεια της Τουρκοκρατίας έχουμε τους
“κλέφτες”, οι οποίοι συνδύαζαν τη δι
πλή ιδιότητα του ληστή και του εθνικού
αγωνιστή, αφού συμμετείχαν στους α

πελευθερωτικούς αγώνες του Έθνους.
Την ίδια περίοδο “η κοινωνική λη
στεία όχι μόνο δε ζει σε κατάσταση
ρήξης με την υπόλοιπη κοινωνία, αλ
λά αντίθετα αποτελεί ένα θεμιτό μέσο
κοινωνικής ρύθμισης “φτάνει να μην
έθιγε τα συμφέροντα της νόμιμης ε
κείνης ομάδας, με την οποία είχε συν
δυάσει τις τύχες της”.2 Στην Ελλάδα
μετά την Επανάσταση του 1821 και
τη δημιουργία του πρώτου ελεύθερου
Ελληνικού Κράτους το 1830, πολλοί
πρώην αγωνιστές και καπεταναίοι,
δηλαδή πρώην “κλέφτες”, επειδή με
τα μέτρα της Αντιβασιλείας τον Μάρ
τιο του 1833 έμειναν ανεπάγγελτοι
βγήκαν και πάλι στα βουνά και ξανάγιναν “κλέφτες”, δηλαδή ληστές.
Πολλοί από αυτούς κατάγονταν από
τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μα
κεδονία.’ Τώρα όμως δεν είχαν ως α
ντιπάλους τους Τούρκους κατακτητές
αλλά τους ομοεθνείς τους Έλληνες,
τους οποίους λήστευαν ή αιχμαλώτι
ζαν ζητώντας υπέρογκα ποσά ως λύ
τρα. Οι ληστές αυτοί προέρχονταν
κυρίως από τις ποιμενικές κοινωνίες
των Σαρακατσάνων, Βλάχων και Αρβανιτόβλαχων και η οργάνωσή τους βασι
ζόταν σ’ ένα μεγάλο δίκτυο σχέσεων
(συγγένειες, συμπεθεριές, κουμπαριές ή
πλασματικές συγγένειες κ.ά.). Αυτοί
προστάτευαν τους “δικούς τους” (συγ
γενείς, κουμπάρους, φίλους, ή και τα
χωριά τους ολόκληρα) απέναντι στην
τοπική ή την κεντρική εξουσία.4 Σύμ
φωνα με τις υπάρχουσες μαρτυρίες η
οργάνωση των ληστοσυμμοριών ακο
λουθούσε τους εξής τέσσερις τύπους
δεσμών: α) Ομαιμοσύνη (αδελφοί, ανίψια, ξαδέλφια κτλ.), β) Αγχιστεία (σύ
ζυγοι αδελφών-γαμπροί). γ) Υιοθεσία ή
πνευματική συγγένεια (αδελφοποιτοί ή
ψυχογιοί, κουμπάροι, βαφτιστικοί), δ)
Σχέσεις προσωπικής εξάρτησης εκτός
συγγένειας. Οι ληστές συνήθως δεν πα
ντρεύονταν και δεν είχαν σχέσεις με γυ
ναίκες.5 Στο εσωτερικό των ληστοσυμ
μοριών υπήρχε αυστηρή ιεραρχία,
πράγμα που βοηθούσε στην μακροημέ
ρευσή τους και στην ομαλή τους λει
τουργία.'1Στις ποιμενικές κοινωνίες των
ορεινών η ζωοκλοπή αποτελούσε βασι-

κό στοιχείο των παραδόσεών
τους. Εθεωρείτο “αμάρτη
μα” να φάνε κρέας από δικό
τους ζώο (προβατίνα ή γίδα)
στα πανηγύρια και τους γάμους. Έτσι ο ένας έκλεβε τον
άλλον.7 Και αυτοί οι ζωοκλέ
φτες εθεωρούντο λεβέντες.*
Οι ληστές είχαν και κώδικα
τιμής που προέβλεπε αυστη
ρές τιμωρίες για τους παρα
βάτες.*
Ωστόσο οι ληστές της μετεπαναστατικής Ελλάδος αυτοαποκαλούνται “κλέφτες” θεωρώντας τους ε
αυτούς τους συνεχιστές της παλιάς κλεφτουριάς, πράγμα που αποδέχεται και ο
πολύς λαός, ιδίως της υπαίθρου, ο οποί
ος τους εξυμνεί μέσα από τα νεώτερα
δημοτικά τραγούδια, που δημιουργούνται πάνω στα μοτίβα των κλέφτικων.
Το επίσημο Κράτος βεβαίως τους αντι
μετωπίζει ως ληστές και οργανώνει ει
δικά αποσπάσματα καταδιώξεως και εξοντώσεώς τους. Έτσι, όταν οι φυγόδικοι και καταδιωκόμενοι ληστές της ε
λεύθερης Ελλάδος βρίσκονταν σε πολύ
δύσκολη θέση, κατέφευγαν στις γειτονι
κές περιοχές της Θεσσαλίας και Ηπεί
ρου, που ήταν ακόμα (διάστημα 18301881) υπό τουρκική κυριαρχία. Οι
τουρκικές αρχές όχι μόνο δεν βοηθού
σαν στην πάταξη της ληστείας αλλά
πολλές φορές υπέθαλπαν κιόλας ορι
σμένους ληστές, τους οποίους είχαν ως
όργανά τους10.
Όταν και η Θεσσαλία ελευθερώθηκε
(το 1881), το φαινόμενο της ληστείας ε
ξαπλώθηκε και σ’ αυτή ακόμη περισσό
τερο και άκμασε ιδιαιτέρως στη δεκαε
τία 1920-1930, οπότε οι διάφορες λη
στοσυμμορίες εξοντώθηκαν είτε από τα
αποσπάσματα είτε μεταξύ τους.
Για την ερμηνεία του φαινομένου της
ληστείας στην Ελλάδα είναι χαρακτηρι
στικό το χρονογράφημα της Εφημερίδος των Βαλκανίων", με τον τίτλο “Ο
Ληστής”, που δημοσιεύθηκε στις 27-21925 και έχει ως εξής:
“Η ληστεία της Κατερίνης επανέφερεν επί του τάπητος το αιώνιον ελληνι
κόν ζήτημα, την ληστείαν. Και μαζύ με
τα διάφορα σχόλια δεν παραλείπεται
και η εκπομπή απειλών και παχυτάτων
λόγων. Κανένας όμως δεν ανεζήτησε
την αλήθειαν, μιαν αλήθειαν, η οποία
είναι ελληνική και ιστορική δια την Ελ
λάδα. Κανείς δεν εξεκαθάρισε τα πράγ
ματα. Κάθε χώρα έχει και από εν δια
κριτικόν, και η Ελλάς την ληστείαν. Δεν

ληστείας. Εγκλείει μέσα
εις τα έργα της μίαν σειράν
φιλανθρωπικών και ιπποτικών παραστάσεων. Και ε
ναντίον μιας τοιαύτης παλληκαριάς, μα τον Θεόν, θε
ωρώ εγκληματικόν κα. α
ντεθνικόν και ανθελληνι
κόν το έργον του κ. Κονδύλη, της κινητοποιήσεως
δηλαδή όλων των δυνάμε
ων κατά των βασιλέων του
Ο Θεόδωρος Νημάς (δεξιά) στη διάρκεια
βουνού. Έννοια σας όμως,
της σννεντενξεως με τους Απόχη.
και ο θεός του Ολύμπου σώζει τους πι
Μέρτζια, ετών Η3 (αριστερά) και Νικ.
στούς του”.
Ζιανό, ετών 75 (κέντρο), στην Παλιουριά J Υπογραφή
(m o -1 9 7 9 ), Φαπο ν . Μ άνθου.
ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ”
ημπορεί να υπάρξη Ελλάς δίχως ληστάς, δίχως κλαρί δίχως βασιλείαν του
Λ Η ΙΙΕ ΙΚ Α ί
βουνού. Η Ελληνική ληστεία, ζυμωμέ
ΛΗ
Π ΕΙΕI ΠΡΙΝ
νη με τα ιερώτερα εθνικά κατορθώμα
ΑΠΟ ΤΗΝ
τα, δεν είναι δυνατόν να τερματίση την
παράδοσιν. Και ο Μπαμπάνης, ο ΓιαΑΠΕΑΕΥΟΕΡΟΕΗ
γκούλας και οι λοιποί βασιλείς των ορέ( 1821- 1881)
ων κρατούν με αυταπάρνησιν την Ελλη
νικήν παράδοσιν.
Στο διάστημα 1821-1881 στη Θεσ
Μελετήσατε επτσταμένως την τελευσαλία έδρασαν ληστές γηγενείς αλλά
ταίαν ληστείαν της Κατερίνης. Πόσον
και ληστές προερχόμενοι από τη Ρού
ιπποτικά εφέρθησαν προς τον κ. Στάην
μελη.
και τον κ. Τζαμαλούκαν! Τον πρώτον
Ενδεικτικά αναφέρουμε μόνο μερικά
τον περιποιήθηκαν και του επέδεσαν την
ονόματα των πιο διαβόητων ληστών,
πληγήν. Τον δεύτερον τον έθρεψαν κατά
που έδρασαν στην περιοχή Τρικάλων:
την απαγωγήν και με κατσίκι ψητό ακό
1) Σε ενθύμηση από το Γριζάνο Τρι
μη. Και τον εγλυκομίλησαν και δεν τον
κάλων αναφέρεται ότι στις 4 Μοΐου
εκράτησαν και δεν τον εκακοποίησαν.
1825 ο “φοβερός κλέπτης” Μιχάλης
Οι λησταί δεν δολοφονούν είχε δηλώσει
Τζιουβάρας απήγαγε τα παιδιά του γεο Μπαμπάνης. Και οι Έλληνες λησταί
ρο-Δημήτρη, τα αδέλφια του Κοσμά, ε
είναι φιλάνθρωποι είχεν ειπεί ο ίδιος
πειδή δεν ήθελαν να του δώσουν “νωπρος τον κ. Τζαμαλούκαν. Με τα χρήμα
μί”12.
τα που παίρνουμε προικίζουμε και πα
2) Τον Ιούλιο 1827 ο “κλέφτης” Αναντρεύουμε ορφανά κορίτσια της περιφέ
στάσης Μαντζαφλάρας από το χωριό
ρειας μας.
Λουζέστι (σημ. Ελάφι) Καλαμπάκας “έ
Να σας πω; Αποκαλύπτομαι. Αποκα
καμε κακοσύνες πολλές” και σκότωσε
λύπτομαι και θαυμάζω τον Μπαμπάνην.
τέσσερις συγχωριανούς του και “έναν
Εάν προικίζη και παντρεύη τα ορφανά
παπάν Ιωάννην καλούμενον” και άρπα
κορίτσια της περιφερείας του, τότε ά
ξε και πολλά ζώα. Ο ίδιος ο ληστής σκο
ξιος ο μισθός του, χαλάλι του τα λύτρα,
τώθηκε μετά από τρεις ημέρες 13.
χαλάλι του κάθε ληστεία.
3) Το 1832 πολλοί Έλληνες “κλέ
Καθ’ ην εποχήν, μέσα εις την πνιγη
φτες”, πρώην αγωνιστές του εθνικοαπερόν κίνησιν των πόλεων και εις τα πλα
λευθερωτικού αγώνα (1821-1830) και
κόστρωτα των χρηματαγορών των οι
τώρα ληστές “συμμάχησαν” με Αρβανί
διάφοροι υλισταί κατακλέβουν τον κό
τες και επιτέθηκαν στην Καστανιά Ασμον και ασωτεύτουν εις τα καμπαρέ,
σπροποτάμου, την οποία ελεηλάτησαν
σας ερωτώ, πώς να μην είνε ευχαριστόμε σκοπό να εξαναγκάσουν την Οθω ιατεροι και συμπαθητικώτεροι οι λησταί
νική κυβέρνηση να τους δώσει αρματο
των ορέων, οι οποίοι ληστεύουν αλλά
λίκια14.
δεν κλέβουν, ληστεύουν αλλά δεν ασω4) Πριν από το 1844 δρούσε ως λη
τεύουν, ληστεύουν δια να παντρέψουν
στής στη Θεσσαλία ο Γεώργιος Κατατα ορφανά;
ραχιάς15. Κατά τον Π.ΑραβαντινόΙό ο
Ιδού το διακριτικόν της Ελληνικής
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Καταραχιάς είχε καταστεί η
μάστιγα της Θεσσαλίας κα
τά την περίοδο της ληστο
κρατίας, αλλά είχε επιδείξει
και απαράμιλλη τόλμη και
ανδρεία. Αμνηστεύθηκε το
1844 και αργότερα έλαβε
μέρος με δικό του σώμα στη
Θεσσαλική Επανάσταση
του 1854 και ιδιαίτερα στη
μάχη της Καλαμπάκας17, ό
που διακρίθηκε για την αν
δρεία του. Ο Γάλλος αρ
χαιολόγος Leon Heuzey18
γράφει σχετικά με τον Καταραχιά: “πριν από δύο
χρόνια (δηλ. το 1856), παρά
λίγο να πάρω για οδηγό
μου, στην περιήγησή μου
στο όρος Όλυμπος, αυτόν
τον Καταραχιά που του είχε
δοθεί αμνηστεία. Αρνήθηκα
όμως, και πολύ καλά έκανα.
Πράγματι, στη διάρκεια του
ταξιδιού μου, φιλοξενούμε
νος στο σπίτι πλουσίων χω
ρικών του Άνω Ολύμπου,
βρήκα τον οικοδεσπότη
φρικτά παραμορφωμένο με τα δυο του
πόδια στραμπουληγμένα στο ύψος των
γονάτων και σαν κολλημένα πάνω στο
σώμα του. Ο ληστής Καταραχιάς επιτέ
θηκε στο σπίτι του, στη διάρκεια της
νύχτας, και για να μάθει που έκρυβαν
τα χρήματα, έδεσε τον δυστυχισμένο
και τον έβαλε πάνω σε αναμμένα κάρ
βουνα. Φανταστείτε να ερχόμουνα σ’
αυτό το χωριό και σ’ αυτή την οικογέ
νεια με τον Καταραχιά σαν συνοδό!”
Αναφέρεται ακόμα ότι ο Καταραχιάς έ
καψε το Χαλίκι, επειδή οι κάτοικοί του
δεν μπόρεσαν να του καταβάλουν τα υ
πέρογκα λύτρα που ζητούσε 19.
Σε άλλο δημοτικό τραγούδι20εμφανίζε
ται ο Καταραχιάς να ζητεί μεγάλη ξαγορά
για να μην κάψει την Καρδίτσα και το
Φανάρι και να μην μπει στα Τρίκαλα και
πάρει σκλάβους τους άρχοντες.
5) Ο ληστής Βάκης από τον Βάλτο Αι
τωλοακαρνανίας το 1848 στα Περτουλιώτικα Λιβάδια αιχμαλώτισε τον προύχοντα
του Περτουλίου Χατζηγάκη21.
6) Ο ληστής Γρηγόρης Καλόγηρος,
από την Κρανιά, το 1855 επιτέθηκε
στην Πολυθέα, γιατί οι κάτοικοί της
τον είχαν καταγγείλει ως ζωοκλέφτη.
Στη συμπλοκή σκοτώθηκαν 16 ληστές
και ένας Δραγοβιστινός, ο Ζιώγας Πελέκης22.
7) Ο Γιάννης Σπανοβαγγέλης ή Σπα-
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εις το έπακρον της κακο
πραγίας” και “οι λησταί (...),
ου μόνον ισχυραί συμμορίαι, αλλά και άτομα, τολμώσιν να αιχμαλωτίζουσι τους
ευρισκομένους εν τοις αγροίς, τοις ποιμνίοις και ταις
παντοίαις εργασίαις, και να
απαιτώσι λύτρα υπέρογκα,
να απειλώσι δε τους συγγε
νείς των αιχμαλώτων ότι θα
πέμψωσιν τας κεφαλάς των,
προπέμποντες τα ώτα των”,
ζητούν από αυτήν (την Ελ
ληνική Κυβέρνηση) “όπως
λάβη σύντονα μέτρα προς
ταχείαν περιστολήν του κα
κού (...) ή δια του στρατού
καταδιώξη πράγματι την λη
στείαν, ή αφήση τους κατοί
κους ελευθέρους να υπερασπίσωσιν εαυτούς...”. Στο ί
διο έγγραφο αναφέρεται α
κόμα ότι τον τελευταίο και
ρό συμμορία Τουρκαλβανών
αποτελούμενη από εκατόν
ογδόντα (180) περίπου άτο
μα εισέρχεται άφοβα σε μι
κρά και μεγάλα χωριά αρπάζοντας ό,τι
βρει και συλλαμβάνοντας πολλούς αιχ
μαλώτους με σκοπό την είσπραξη υπέ
ρογκων λύτρων. Για εκφοβισμό μάλιστα
αποστέλλει
και κομμένα κεφάλια.
νσγιάννης, ο οποίος συμμετείχε στη λη
Μπροστά στο φαινόμενο αυτό οι τουρ
στεία του Δήλεσι του 1856 και, αφού
κικές αρχές “αγρόν ηγόρασον” και επί
διέφυγε τη σύλληψη, με δεκαεφτά συ
πλέον όχι “μόνον δεν καταδιώκουσι
ντρόφους του ήρθε και λημέριασε στον
τους ληστάς αλλά και αφοπλίζουσι τους
Κόζιακα. Κατόπιν καταδιώχτηκε από τις
δυστυχείς χωρικούς)...) Προ τινων ημε
τουρκικές αρχές, και στην επακολουθήρών στρατός αυτοκρτορικός ευρών τους
σασα συμπλοκή σκοτώθηκαν τρία παλι
κατοίκους
του χωρίου Βιλεμίστι οπλι
κάρια του, μεταξύ των οποίων ο ανεψιός
σμένους,
συνέλαβε
αυτούς, τους απήγατου Ηλίας Σπανοβαγγέλης23.
γε
συνοδευομένους
και τους έφερε εις
8)
Οι ληστές Πέτρος Φυτιλής και Πατην πόλιν Τρίκκαλα. Το δε σιρατοδικείπαβαγγέλης, το 1858 συνέπραξαν με τον
ον τους έστειλεν εις την ειρκτήν των κα
λήσταρχο Σπανοβαγγέλη και χτυπήθη
κούργων...”25.
καν με Τουρκοαρβανίτες στη θέση Μαγ
9)
Λίγο πριν από την απελευθέρωση
γανάρια του Βαθυρέματος. Στη συμπλο
της
Θεσσαλίας
επέδραμε στα Στουρνακή σκοτώθηκε ο Παπαβαγγέλης24.
ραίϊκα η πολυμελής ληστοσυμμορία του
Τις παραμονές (6 Ιουλίου 1881) της
Τσοτσουμήτσου, η οποία άρπαξε πολλά
απελευθερώσεως της Θεσσαλίας οι
γίδια.
Κατόπιν πήγε στο Νεραϊδοχώρι,
πρόεδροι και δημογέροντες των εξήντα
την
Πολυθέα,
την Κρανιά και το Χαλί
(60) χωριών των Τρικάλων, με έγγραφό
κι2
6
.
Στο
Χαλίκι,
το 1878, με δύναμη σα
τους “προς την Σεβαστήν Κυβέρνησιν
ράντα ληστών ο Τσοτσουμήτσος πο
της Α. Μεγαλειότητος του Βασιλέως
λιόρκησε το σπίτι του άρχοντα Μπρίκα
των Ελλήνων”, αφού αναφέρουν ότι “αι
για
εικοσιτέσσερις ώρες. Στη μάχη σκο
δηώσεις, οι διωγμοί και ερημώσεις εξατώθηκε
ένας ληστής, αλλά συνελήφθη
κολουθούσι και αλλαχού μεν, προ πά
και
απήχθη
ως όμηρος ο μοναχογιός του
ντων δε εις τα λεγάμενα Χάσια”, όπου
Μπρίκα, ο οποίος απελευθερώθηκε ύ
“μετά την επιδρομήν των αγρίων στι
στερα από λίγες ημέρες, αφού καταβλή
φών Γκέκηδων και Αλβανών, η ληστεί
θηκαν τα ζητηθέντα λύτρα. Επακολούα ύψωσε αγέρωχον κεφαλήν φθάσασα
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θησε μάχη των ληστών με τους Τούρ
κους φρουρούς των συνόρων και σκο
τώθηκε ο αρχηγός Τσοτσουμήτσος, ο ο
ποίος ετάφη στην εκκλησία της Αγίας
Παρασκευής του Χαλικιού. Η θέση ό
που σκοτώθηκε ονομάζεται “Τσοτσουμήτρος”27.

ΛΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΙΕΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
(1881-1930)
Πριν καλά - καλά προλάβει να μπει
ως ελευθερωτής ο Ελληνικός Στρατός
στην πόλη των Τρικάλων, αυτή γέμισε
από ληστές, οι οποίοι παρουσιάζονταν
στις αρχές και δήλωναν νομιμοφροσύ
νη. “Γέμουσι τα Τρίκαλα ληστών. Περί
τους 160 υπάρχουσι εις Τρίκαλα και
τρέμει έκαστος οικοκύρης εν πάση στιγ
μή και κλείεται ενωρίς εν τη εαυτού οι
κία”28, γράφει η εφημερίδα Φάρος του
Ολύμπου στις 13 Σεπτεμβρίου 1881.
Με αρκετή δόση σαρκασμού, ο Βλάσης
Γαβριηλίδης”, ο οποίος επισκέφτηκε τη
Θεσσαλία το 1890, έγραψε για τη ζωή
στη γειτονική Λάρισα: “λησταί εις τας
φυλακάς και λησταί έξω των φυλακών
(...), οικοδέσποιναι γαλλίδες ψωνίζουσαι εις την αγοράν και σαρακοντούτιδες
χαλβαδόπλαστοι Λαρισσηναί ερωμέναι
αρχιληστών (...), καπνοπωλεία χωρίς
καπνοπακέτα και ο καπνός όλος πωλούμενος στους δρόμους ελεύθερος, ως τα
ελεύθερα μυαλά των κυρίων Καραπάνου και Δηλιγιάννη(...), στρατώνες πο
λυάριθμοι άνευ στρατού και ιππικόν άνευ ίππων, ιδού η Λάρισσα”.
Α. Ληστείες και ληστές
Οι ληστές που έδρασαν στην περιοχή
Τρικάλων από το 1881 έως το 1930 πε
ρίπου είναι:
1. Ο Απόστολος Χρήστου, από την
Καλλιθέα (πρώην Χασάν Καλύβια) Κα
λαμπάκας, και ο Γ. Ψείρας, από την πε
ριοχή Καλαμπάκας, αφού συνελήφθησαν, αποκεφαλίστηκαν στη λαιμητόμο,
τη γνωστή καρμανιόλα, στα Τρίκαλα,
τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 1884, παρουσία
πλήθους χωρικών’0.
2. Οι ληστοσυμμορίες του Σαρακατσάνου Βαγγέλη Τάκου και του Θύμιου
Γάκη, στις 27 Ιουλίου 1884, στο Μέ
τσοβο, απήγαγαν την κόρη του Νικολάκη (Κουλάκη) Αβέρωφ. Ευδοκία (Δούκω)3', σύζυγο Σέργιου Τζοαννοπούλου,
την περίφημη “Βασιλαρχόντισσα” (βα

σίλισσα και αρχόντισσα) του δημοτικού
τραγουδιού, μαζί με την Ελένη (Λενούσιω) Καραγιάννη, την ώρα που έκαναν
περίπατο μαζί με τους συζύγους τους. Η
απαγωγή έγινε κατόπιν προτροπής αλλά
και με τη βοήθεια του Μετσοβίτη Γεωργίου Ντάλα και του Μεσολογγίτη Φλέγκα που εργαζόταν στο Μέτσοβο και
τον οποίο είχε ραπίσει ο Νικολάκης Α
βέρωφ, επειδή πέρασε επιδεικτικά από
το Κουλτούκι του Μετσόβου, όπου κά
θονταν μόνον οι άρχοντες32. Ύποπτο ρό
λο στην απαγωγή έπαιξε και κάποιος
Στρατής από τη Μυτιλήνη, ο οποίος εί
χε διατελέσει παλιότερα αστυνομικός
κλητήρας στο Μέτσοβο33. Στη συμμορί
α του Γάκη συμμετείχαν τότε ο Κουρκούτας, ο Κουτσούκαλης και ο Βασί
λειος Τσέλιος από τη Σεκλίστα (σημ. Ελάτη) Αρτης, ο Βασίλειος Ζάχος και ο
Γρηγόριος Ζαρονίκος από τη Νεράιδα
Τρικάλων, καθώς και ένας ή δύο ακόμη
άνδρες34.
Οι ληστές κατέφυγαν στο δάσος της
Βάλια Κάλντα και κατ’ άλλην εκδοχή
στην περιοχή Περτουλίου Τρικάλων.
Κατά τον Ι.Λαμπρίδη35, “μετά παρέλευσιν δ’ ημερών 17 απέλυσαν τα θύματα
οι κακούργοι, λαβόντες παρά μεν του
Σεγίου Τζωανοπούλου εις μετρητάς λί
ρας οθ. 7.000 και εις πράγματα τιμαλφή
αξίας λιρ. 400, παρά δε του συζύγου της
ετέρας αιχμαλώτου λιρ. οθ. 400”. Ο Γάκης μετά την απαγωγή, με τη βοήθεια
των Χατζηγακαίων, διέφυγε στη Μικρά
Ασία και εγκαταστάθηκε στο χωριό Παπασλί της Μαγνησίας, όπου έκανε με
γάλη προκοπή. Ενδιαμέσως (1894) συνελήφθη, κατόπιν προδοσίας, και δικά
στηκε στα Ιωάννινα σε ισόβια δεσμά.
Εξέτιε την ποινή του στις φυλακές Αλι
καρνασσού, όταν με το Κίνημα των Νεοτούρκων το 1908, πήρε χάρη και γύρι
σε στο Παπασλί, όπου συνέχισε να ζει
ειρηνικά. Για την μη καταδίκη του σε
θάνατο συνέβαλε και η μαρτυρία της
Ευδοκίας, η οποία κατέθεσε ότι κατά τη
διάρκεια της αιχμαλωσίας της φέρθηκε
άψογα και την προστάτευσε36. Όταν πή
γε στη Μ. Ασία ο Ελληνικός Στρατός, ο
Γάκης πρόσφερε πολλές υπηρεσίες σ’
αυτόν, ώσπου στις 11 Ιουλίου 1919
τραυματίστηκε θανάσιμα υπερασπίζο
ντας το χωριό του κατά την επίθεση
2000 Τούρκων, κυρίως Τσέτηδων37.
Στο σπίτι του είχαν φιλοξενηθεί πολλοί
Έλληνες αξιωματικοί, μεταξύ των οποί
ων ο στρατηγός Ιωάννου, ο συνταγμα
τάρχης Νικ. Πλαστήρας, ο ταγματάρχης
Στ. Σαράφης, ο Μπουρδάρας, ο Τσε-

ρούλης, ο Βλαχόπουλος, ο Τσαμάκος, ο
Σταματέλος, ο Φούφας και ο Παπαδόπουλος38.
Ο Θύμιος Γάκης καταγόταν από τη
Μεσούντα Αρτης, αλλά είχε γενιηθεί
γύρω στο 1860 στο χωριό Στάνου Αιτω
λοακαρνανίας, όπου ξεχειμώνιαζαν οι
κτηνοτρόφοι της περιοχής του. Βγήκε
κλέφτης γύρω στο 1880, όταν σκότωσε
κάποιον που είχε προσβάλλει την αδελ
φή του. Με την Ευαγγελία, κόρτ του
Παναγιώτη Κλάρα, επί τριακονταετίαν
προέδρου του Παπασλί, απέκτησε πέντε
παιδιά, εκ των οποίων το ένα γεννήθηκε
μετά τον θάνατό του και έλαβε το όνο
μά του, Ευθύμιος39. Για την πλούσια λη
στρική του δράση είχε επικηρυχθε! στις
30 Ιουλίου 1893 με “χρηματικήν αμοι
βήν επί μεν τη αποτελεσματική καταδείξει του μέρους της υποκρύψεως αυ
τού δραχμάς εξακοσίας, επί δε συλλήψει ή τω φόνω αυτού δραχμάς χιλίας
(1.000)”40.
3. Ο ληστής I. Ζάρρας καρατομήθηκε
στον περίβολο της αστυνομίας των Τρι
κάλων τον Μάιο του 18914'. Ο δήμιός
του είχε καρατομήσει άλλους τριάντα
δύο (32) ληστές42.
4. Οι αδελφοί Τσεκούρα (Θυμιος,
αρχηγός, Νικόλας ή Κρούτας, Θανάσης
και Χρίστος), γνωστοί ως Τσεκουραίοι
ή Τσιουγκραίοι, από το Γκολφάρι Μυ
ροφύλλου. Μαζί τους συνεργάζονταν ο
Θανάσης ή Νταβέκος και ο Ντονλας43.
Κατά τον Αλέξ. Χατζηγάκη44 η σαμμορία αποτελούνταν από τέσσερα μέλη
της ίδιας οικογένειας και συνεργαζόταν
με τον ληστή Γκούτα. Ο Θύμιος γεννή
θηκε γύρω στο 1850. Ασκούσε το επάγ
γελμα του κτηνοτρόφου. Το καλοκαίρι
στα βουνά του χωριού του και τον χει
μώνα κατέβαινε στο Ξηρόμερο, όπως
και οι άλλοι συμπατριώτες του κτηνοτρόφοι. Εξ αιτίας κάποιας ζωοκλοπής οι
Τσεκουραίοι ήρθαν σε ρήξη με την οι
κογένεια των Φαλαγκαραίων από το
Μυρόφυλλο και σκότωσαν τον αρχιτσέλιγκα Ιωάννη Φαλαγκάρα ή Κέφαλο. Έ 
τσι αναγκάστηκαν να βγουν “κλέφτες”.
Έκτοτε λημέριαζαν, το καλοκαίρι, στο
βουνά της Γκαβαλιώρας (Γλύστρας)
και, τον χειμώνα, στο Ξηρόμενο, την
Αμφιλοχία και το χωριό Στάνος, στο ο
ποίο είχαν κουμπαριές45.
Όπως για τους άλλους ληστές ·· ο λα
ός τους αποκαλεί κλέφτες, έτσι και γι’
αυτούς διηγούνται ότι είχαν καλή και
κακή δράση. Εξαγόραζαν αιχμαλώτους,
πάντρευαν φτωχά κορίτσια, ενίσχυαν με
δωρεές το Μοναστήρι του Αγίου Γεωρ-
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γιου Μυροφύλλου, απένειμαν δικαιοσύνη και φυσικά
διέπρατταν ληστείες. Ακόμα
αναμειγνύονταν και με την
πολιτική. Γύρω στο 1890 οι
Τσεκουραίοι απήγαγαν τον
Γρηγόρη Βαλκανιώτη, από
το Βαλκάνο, και τον εξανά
γκασαν να παντρευτεί την α
δελφή τους Αγγέλω. Ο γάμος
έγινε στο μοναστήρι του Αγί
ου Γεωργίου στο Μυρόφυλλο και κουμπάροι ήταν οι Χατζηγακαίοι. Κατόπιν, με τη βοήθεια των
Τσεκουραίων, ο Γρ. Βαλκανιώτης εξελέγη επί τρεις συνεχείς τετραετίες (19031912) δήμαρχος στον Δήμο Κοθωνίων*.
Ως προς τη ληστρική δραστηριότητα
των Τσεκουραίων αναφέρεται ότι σκό
τωσαν ακόμα τον τσέλιγκα Βασίλη Φασούλα47, καθώς και τους Αρβανιτόβλαχους αδελφούς Ράπτη, γιατί πίστευαν ό
τι τους είχαν προδώσει στις καταδιωκτι
κές αρχές. Από εκεί και πέρα άρχισε η
καταδίωξή τους αλλά και οι μεταξύ
τους διενέξεις, ώσπου τελικά τους πρόδωσαν στον αποσπασματάρχη Τρυπογιώργο. Ολόκληρη σχεδόν η συμμορία
συνελήφθη και καρατομήθηκε στο
Ναύπλιο λίγο μετά το 1896. Κατά την
εφ. Ακρόπολις4*“Καθ’ όλον τον νομόν
Τρικκάλων το όνομα Τσεκούρα είναι
συνώνυμον με την φρίκην (...) Είναι αρ
χαία ληστρική οικογένεια, ήτις μεταδί
δει από πατρός εις υιόν, επί τεσσαράκο
ντα και πλέον έτη, τας οικογενειακός
παραδόσεις και τον προς την ληστείαν
έρωτα”.
5. Ληστοσυμμορία Τσανάκα. Τον
Δεκέμβριο του 1893 αιχμαλώτισε τον
Χαϊρεδίν μπέη Οσμάν, τον οποίο κρα
τούσε όμηρο στον τεκέ της οικογένειας
του βουλευτή Γιαννουσίου Τάκη στο Ε
λάφι (πρ. Λουζέστι) Καλαμπάκας, ζη
τώντας ως λύτρα 600 οθωμανικές λίρες.
Επακολούθησε πολύκροτη δίκη στη
Λάρισα των αδελφών Τάκη (Γιαννούση), οι οποίοι κατηγορήθηκαν ως συ
νεργάτες των ληστών. Μάλιστα ένας α
πό τους ληστές είχε δηλώσει ότι τα 3/15
των λύτρων τα είχαν πάρει οι Τακαίοι.
Η δίκη πήρε πολιτικές και “φυλετικές”
διαστάσεις επειδή οι κατηγορούμενοι ή
ταν Βλάχοι και απασχόλησε το Πανελ
λήνιο. Κατέθεσαν 87 μάρτυρες κατηγο
ρίας και 60 υπερασπίσεως4'. Τελικά οι
κατηγορούμενοι αθωώθηκαν, επειδή,
κατά τον τύπο, “το ορκωτόν δικαστήριον συνέκειτο από ενόρκους μη Θεσσαλούς, αλλά επήλυδες μόλις εγκατα-
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για τον δίκαιο τον ύπνο.
Δ εν άκουσε σκυλί, πόρτα να
τρίξεικι α π ' τον φεγγίτη της σκεπής
τον είδε που γλιστρούσε άγγελος μ ε τα δόντια στο μαχαίρι
Β λ. Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Μ Π ΡΑ Β Ο Σ .
Μ ε τω ν α λ ό γ ω ν τα φ α ν τά σ μ α τα ,
Α θ ή ν α 1985 σ. 33. “ Η Λ ΙΑ Σ Κ Ε 
Φ Α Λ Α Σ , “ Μ ν ή μ η το υ π ο ιη τή
Χ ρ ή σ το υ Μ π ρ ά β ο υ (1 9 4 8 1987)” , Τ ρικαλινά
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352. Ο Τ ρ ικ α λ ιν ό ς λ α ϊκ ό ς σ τιχ ο υ ρ γ ό ς Κ ώ σ τα ς Β ίρ β ο ς έγρ α ψ ε
ένα σ α τιρ ικ ό λ α ϊκ ό τρ α γο ύ δ ι μ ε τίτλ ο “ Ο λ ή 
σ τα ρ χ ο ς Γ ια γ κ ο ύ λ α ς” . Β λ. Κ Ω Σ Τ Α Σ Β1ΡΒ Ο Σ . Π ρ ά σ ιν α Β ο υ ν ά κ α ι Χ ρ υ σ α φ έν ιο ι Κ ά 
μ π οι, Π α ρ α δ ο σ ια κ ά , Λ α ο γρ α φ ικ ά , Σ α τιρ ικ ά
Τ ρ α γ ο ύ δ ια - Γ εγο νό τα , Τ ρ ίκ α λ α 1998, σσ . 66
-6 7 .
2. Σ Τ Α Θ Η Σ Δ Α Μ 1Α Ν Α Κ Ο Σ , Π αρ ά δοσ η
Α ντα ρ σ ία ς κ αι Λ α ϊκ ό ς Π ο λ ιτισ μ ό ς, Α θ ή ν α

σταθέντες εν Λαρίση”50. Οι Τακαίοι εί
χαν κατηγορηθεί και ως ηθικοί αυτουρ
γοί του εμπρησμού51 του οικήματος των
Δικαστηρίων των Τρικάλων το 1897 “ε
πί σκοπώ εξαφανίσεως δικαστικών εγ
γράφων”, που αποδείκνυαν τη συνεργα
σία τους με τους ληστές. Για τον λόγο
αυτόν στις αρχές Ιουλίου 1897 συνελή
φθη ο δικηγόρος Β. Γιαννούσης. Ύπο
πτοι επίσης για τον εμπρησμό θεωρήθη
καν και οι Γιαννούσιος Τάκης και Θεό
δωρος Ντάντος52. Οι κατηγορούμενοι
προσήχθησαν σε δίκη στη Λάρισα
τον Ιούνιο του 1899, αλλά η δίκη α
ναβλήθηκε, για να επαναληφθεί στο
Βόλο έπειτα από έναν χρόνο. Τελικά
η απόφαση του Δικαστηρίου ήταν α
θωωτική και αποδοκιμάστηκε από το
ακροατήριο53.
Ο
Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος.
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Σ Τ Α Θ Η Σ Λ Α Μ ΙΑ Ν Α Κ Ο Σ , ό.π ., σ. 93.
6. Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Α .Δ Ε Ρ Μ Ε Ν Τ Ζ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ,

Το Ληστρικό Μ υθιστόρημα στην Ελλάδα. Μ ύ
θοι - Π αραστάσεις - Ιδεολογία, Α θήνα, Π λέ
θ ρ ον, 1997, σ. 203.
7. Σ τη ν π ερ ιο χ ή τω ν Χ α σ ίω ν έω ς το ν τε
λ ευ τα ίο π ό λ εμ ο (1 9 4 0 - 4 4 ) ο νο υ ν ό ς, χ τυ π ώ 
ν τ α ς ελ α φ ρ ά σ το π ίσ ω μ έρ ο ς το υ κ εφ α λ ιο ύ το
α ρ σ εν ικ ό β α φ τισ τή ρ ι του , το υ έδ ιν ε τη ν ευχή
“ κ α ι κ α λ ό ς κ λ έφ τη ς” , δ η λ α δ ή ζω οκ λέφ τη ς.
Χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ή τω ν “ κ λέφ τικ ω ν ” ελ λ η νικ ώ ν
π α ρ α δ ό σ εω ν είν α ι η π α ρ ο ιμ ια κ ή έκφ ρ α σ η “ Ο
κ λ έ ψ α ς το υ κ λ έ ψ α ν το ς” , κ α θ ώ ς κ αι η παλιά
ελ λ η νικ ή τα ιν ία μ ε το ν ίδιο τίτλο. Δ ηλω τικ ό
τη ς κ α τα σ τά σ εω ς α υ τή ς είν α ι το α κ όλουθο
δ η μ ο τικ ό τρ α γ ο ύ δ ι απ ό το Λ ιό π ρ α σ ο Τ ρ ικ ά 
λω ν, π ερ ιο χ ή ς Χ ασ ίω ν:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

-Τι χάλευες, τι γύρευες, (μαύρε Αγγελάκη
μου), στην κορομπλιά στη ράχη;
-Πήγα να κλέψω πρόβατα, πήγα να κλέψω
1.
Η φ ω το γρ ά φ η σ η τη ς λ η σ το σ υ μ μ ο ρ ία ς
γίδια,
το υ Θ . Γ κ α ν τά ρ α απ ό τον Α θ α νά σ ιο Μ ά νθο
να κάνω ο μα ύρος τη χαρά, να κάνω και τον
α π ο τέλ εσ ε και α ν τικ είμ εν ο τη ς λογοτεχνία ς.
γάμο,
Ο Χ α σ ιώ τη ς π ο ιη τή ς Χ ρ. Μ π ρ ά β ο ς έγρ α ψ ε το
πικρό καρτέρι μόκαμαν, πικρό φαρμακωμέ
ακ ό λ ο υ θο π ο ίη μ α , το ο π ο ίο μ ελ ο π ο ιή θ η κ ε α
νο.
π ό το ν Λ α ρ ισ α ίο τρ α γ ο υ δ ο π ο ιό Θ α ν ά σ η Π α 
Τρία ντουφέκια έριχναν, τα τρία αράδα αρά
π α κ ω νσ τα ντίν ο υ.
δα,
"Οπόν στα 1923 ο επικηρνγμένος Θωμάς
το 'να τον παίρνει στο πλευρό και τ ' άλλο
Γκαντάρας, ο Ληστής, αποφασίζει να φωτοστο
κεφάλι,
γραφηθεί.
το τρίτο το φαρμακερό τον παίρνει στην
Ο φωτογράφος των Τρικάλων Α. Μ άνθος
καρδιά του.
έπαιρνε νύχτα τα στενά για το Βαρούσι.
Β λ. Τ Ρ ΙΣ Ε Υ Γ Ε Ν Η Δ . Τ Ρ Υ Π Ο Σ Κ Ο Υ Φ Η Τους γάρους θα σκεφτόταν ως το σπίτι του
Π Ο Ρ Φ Υ Ρ Η , “ Ισ το ρ ιο -Λ α ο γ ρ α φ ία το υ χω ρ ιού
και τους θανάτους, που εκράτησε για πάντα,
Λ ιό π ρ α σ ο υ Τ ρ ικ ά λ ω ν ” , Ιστορία - Λαογραφία
Μα πιο πολύ στο βράδυ εγυρνούσε του Αύ
τω ν χω ριώ ν του Νομού Τρικάλων 3 (1966)
γουστον
222, αρ. 16.
που πόρτες έκλεισε βαριά, έλυσε τα σκυλιά,
8. Α π οκα λυπ τικ ή είναι η απάντησ η μιας μάκλέφτης μ η ν έρθει κ ’ έπεσε
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ν α ς λησ τή σ το ερ ώ τη μ α για τί φ υλάκ ιζαν τον
γ ιο της: “Δ εν έκαμε τίποτε, τον έπιασαν δια λε

βεντιά". Β λ. Γ. Κ Ο Λ ΙΟ Π Ο Υ ΛΟ Σ, ό.π., σ. 254.

19. L E O N H E U Z E Y , ό.π ., σ. 139 υ π ο σ . 3.
20. A R N O L D U S PA SSO W . Τ ρ α γ ο ύ δ ια

9. Π ρ ιν μ α σ τιγ ώ σ ο υ ν κ α ι διώ ξο υ ν α π ό τη ν

Ρ ω μ α ίικ α , P o p u la tia C a rm in a G p a e c ia e
R e cen tio p is, Λ ειψ ία 1860, σ. 102, αρ. 130.

ο μ ά δ α ή εκ τελ έσ ο υ ν το ν λ η σ τή π ο υ “ π α ρ α ν ό 
μ η σ ε” , το υ κ ρ εμ ο ύ σ α ν σ το ν λ α ιμ ό το υ τα έ

21. Α Λ Ε Ξ . Κ. Χ Α ΤΖΗ ΓΑ Κ Η Σ, Τ ’ Α σ προπ ό τα μ ο Π ίνδου, Ιστορικά, Α θήνα 1961, σ. 309.

ν τ ερ α α ρ νιο ύ. Β λ. ΣΤ Α Θ Η Σ Λ Α Μ ΙΑ Ν Α Κ Ο Σ ,
ό.π ., σ. 89. Σ τις σσ. 106 - 107 α ν α δ η μ ο σ ιεύ ε

22. Α Λ Ε Ξ . Κ . Ζ Α Τ Ζ Η ΓΑ Κ Η Σ, ό.π ., σ. 310.

τα ι ο Κ ώ δικα ς (Τ ιμ ή ς) τω ν Λ η σ τώ ν απ ό το βι
βλίο το υ Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ Μ Ο Σ Χ Ο Ν Η Σ ΙΟ Υ , ανθ υ π ο λ ο χα γο ύ το υ πεζικού, Το κ ά το π τρ ο ν τη ς
εν Ε λ λ ά δ ι λ η σ τ ε ία ς. Ε ρ μ ο ύ π ο λ ις, Ε θ ν ικ ό
Μ έλ λ ο ν, 1869.
10. ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Α Δ Α Μ Ο Υ , “Τ α Τ ρ ίκ α λ α
μ έσ α απ ό τα α ν έκ δ ο τα α ρ χ εία το υ Ε λλ η ν ικ ο ύ
Π ρ ο ξεν είο υ Ε λ α σ σ ό ν ο ς (1 8 8 2 - 1912)” , Τρι

καλινά 15 (1 9 9 5 ) 193, 195 - 196.
11. Ε φ η μ ερ ίς τω ν Β α λ κ α νίω ν, φ. 2 2 7 6 /2 7 2-1925.
12. Δ Η Μ . Γ. Κ Α Λ Ο Υ Σ ΙΟ Σ , Ο ι Ε κκ λη σίες
το υ Γ ρ ιζά νο υ Τ ρ ικ ά λ ω ν , Τ ρ ίκ α λ α 1992, σ. 74.
13. Ν ΙΚ Ο Σ Α . Β Ε Η Σ . Τ α Χ ειρ ό γ ρ α φ α τω ν
Μ ετεώ ρ ω ν . Κ α τά λ ο γο ς π ερ ιγ ρ α φ ικ ό ς τω ν χ ε ι
ρ ο γ ρ ά φ ω ν κ ω δ ίκ ω ν τω ν α π ο κ ειμ έν ω ν ε ις τα ς

23. Α Λ Ε Ξ . Κ. Χ Α Τ ΖΗ ΓΑ Κ Η Σ ό.π .,, σ. 309.
24. Α Λ Ε Ξ . Κ . Χ Α Τ ΖΗ ΓΑ Κ Η Σ, ό.π ., σ. 310.
25. Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ Α Δ Α Μ Ο Υ , “ Α π ό τα Α ρ χ ε ί
α τ ο υ Ε λλ η νικ ο ύ Π ρ οξενείου Ε λα σ σ όνος, [Ε γ 
γρ α φ ο τω ν κ α το ίκ ω ν π ερ ιοχή ς Χ α σ ίω ν Τ ρ ικ ά 
λ ω ν (6 Ιο υλίου 1881) π ρ ο ς τη ν Κ υβ έρ νησ η για
τη ν π ρ ο σ τα σ ία το υ ς από το υ ς λ η σ τές]” , Μ ετέ
ω ρ α 51 - 5 2 ( 1 9 9 8 - 1999) 13 - 17.
26. Π Ο Λ Υ Χ ΡΟ Ν Η Σ ΣΤ. Ν Τ Α Λ Α Σ Η Σ , “ Ι
σ το ρ ικ ά - Λ αο γρ αφ ικ ά Σ τουρ να ρα ίικ ω ν Τ ρικάλ ω ν” , Ιστορικά - Α ρχαιολιγικ ά - Λ αογρ αφ ικ ά
Π εριφ έρεια ς Τ ρικ άλω ν 4 - 5 (1972) 2 10 - 211.
27. Δ Η Μ . Α Λ . Α Λ Ε Ξ ΙΟ Υ - Γ.Θ. Τ ΡΙΤ Α Σ Τ.Θ. Τ ΡΙΤ Α Σ , Ισ το ρ ικ ά - Λ α ο γρ α φ ικ ά το υ χ ω 
ρ ιού μ α ς < Α νθο ύ σ α Α σ π ρ ο π ο τά μ ο υ > , Α θή ν α
1987, σσ. 1 1 3 - 114.

μ ο ν ά ς τ ω ν Μ ετεώ ρ ω ν ε κ δ ιδ ό μ εν ο ς ε κ τ ω ν κ α 

28. Π ρβλ. Μ Α ΡΟ Υ Λ Α Κ Λ ΙΑ Φ Α , Τ ρίκ αλα.
Α π ό το ν Σ ε ϊφ ο υ λ ά χ ω ς το ν Τ σιτσάνη. Ο ι μ ε

τα λ ο ίπ ω ν Ν ίκ ο υ Α . Β έη , τ. Β '. Τα Χ ε ιρ ό γ ρ α 
φ α τη ς Μ ο ν ή ς Β α ρ λ α ά μ [Ε π ιμ έλ εια Δ .Ζ . Σ ο 

τα μ ο ρ φ ώ σ εις μ ιας κ ο ιν ω νία ς ό π ω ς α π ο τυ π ώ 
θη κ α ν σ το ν τύ πο τη ς επ ο χ ή ς. Τ όμ ος Α ', 1881

φ ια νός], Α θ ή ν α 1984, σ. 378.

- 1910, Α θ ή ν α , Κ έρ δο ς, 1996, σ. 22.

14. Π .Α Ρ Α Β Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ , Σ υ λ λ ο γή Δ η μ ω 
δ ώ ν Α σ μ ά τω ν τη ς Η π είρ ο υ , σσ . 89 - 90, ό π ο υ
κ α ι το σ χ ετικ ό δη μ ο τικ ό τρ α γο ύ δ ι. Β λ. επ ίσ η ς
Θ . Α . Ν Η Μ Α Σ , "Η Συλλογή Δημω δώ ν Ασμά
τω ν της Ηπείρου " τ ο υ Π . Α ρ α β α ν τιν ο ύ (Ε ν Α -

29. Β Λ Α Σ ΙΟ Σ Γ Α Β Ρ ΙΗ Λ ΙΔ Η Σ , Α νά τη ν

30. Εφ. Ο ι Ε ρ γά τα ι φ. 25 -6 -1 8 8 4 . Π ρβλ.
M A P. Κ Λ ΙΑ Φ Α , Τ ρ ίκ α λ α ..., τ. Α ', σ. 58.

15. Σ ε δ η μ ο τικ ά τρ α γ ο ύ δ ια τη ς π ερ ιο χ ή ς ε 

ρ ι ε ν ό ς Μ ετσ ο β ίτη . 1871 - 1943, Α θ ή ν α 1972,
σσ . 10-13.
33. ΓΕΩ ΡΓ. Π Λ Α Τ Α Ρ Η Σ , ό.π.
34. Δ Η Μ . Φ . Κ Α Ρ Α Τ Ζ Ε Ν Η Σ , Θ ύ μ ιο Γ ά-

2 .2 9 9 μ .), κ αι β ρ ίσ κ ετα ι βό ρ εια το υ χω ρ ιο ύ Α 

κ η ς κ α ι η α ιχμ α λ ω σ ία τη ς Β α σ ιλα ρ χόντισ σ α ς.

γ ία Π α ρ α σ κ ευ ή (Τ ζο ύρ τζια ). Ε κ ε ί π ο λ ιο ρ κ ή -

Λ ή σ τα ρ χο ς - Ε θνικ ό ς Ή ρ ω ς , Α θή ν α 1986, σσ.
4 - 6 . Σ χ ετικ ή ενθ ύ μ η σ η γρ ά φ ει: “ 1884, Ιουλί
ο υ 27 σ ιμ ίο σ ι κάνω ό τι σ ίμ ιρ ο ν κ λ έ φ τε ς ά ρ π α 

το ν ο δ ο φ ύ λ α κ α τη ς Η π είρ ο υ Α ρ ίφ μ π εη Φ α ρ -

ξα ν τι Δ ο ύκ ο το υ Κ ο υ λ ά κ ι κ ε τι Λ εν ο ύ σ ιο του

μάκη. Σ τη ν τε λ ε υ τα ία επ ίθεσ η , ό τα ν σ κ ο τώ 
θ η κ ε ο Σ εμ ισ ό μ π εη ς, μ ετα ξύ τω ν Τ ο ύρ κω ν
δ η μ ιο υ ρ γή θ η κ ε σ ύ γχυ σ η κ αι φ ό β ο ς, ο π ό τε ο

Θ εο δ ο ρ ί. Ιο υ λ ίο υ 31 ο ι κ λ έ φ τε ς ίτα ν σκ αρ κ ατσ ιά ν ι κ ε απ ό δ ικ ί μ α ς π α τρ ιό τες ο γεόρ γι
Ν τά λ α ς κι ο Φ λ έγκ α ς κ ε ο γ υ φ το σ τρ α τίς με τι
μ εγά λ ι σ ιμ ο υ ρ ία ο ν τ ο υ ν ιά ς δε βγένι ντιπ όξο,

ρ α ν ν α δ ια φ ύ γ ο υ ν π ρ ο ς τη Θ εσ σ α λ ία απ ό το
π ιο α π ό κ ρ η μ ν ο μ έρ ο ς το υ βουνού. Βλ. Θ . Α.
Ν Η Μ Α Σ , “Η "Συλλογή Δημω δώ ν Ασμάτω ν

μ ό νο τα σ κ έρ ια γ ιρ ίζο υ ν ” . Β λ. Γ. Π Λ Α ΤΑ ΡΗ Σ ,
ό .π ., σ. 10.

της Η πείρου " το υ Π. Α ρ α β α ντινο ύ ...” , σσ . 403

ματα, τ. 5. Μ α λ α κ α σ ιώ τικ α . Μ έρ ο ς Δ εύτερ ον.
Μ έτσ ο β ο ν κ α ι Σ ερ ά κ ο υ , Α θήνα 1888, σ. 70.

-4 0 4 και 4 1 8 -4 1 9 .

35. I. Λ Α Μ Π Ρ ΙΔ Η Σ , Η π ειρ ω τικ ά Μ ελετή-

16. Π .Α Ρ Α Β Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ , Χ ρ ο νο γρ α φ ία τη ς
Η π είρ ο υ , τ. Α ', Α θ ή ν α 1856, σ. 381 υ π ο σ . δ.

36. ΔΗΜ . Φ. ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ, ό. π., σσ. 5 - 1 0 .
37. Δ Η Μ . Φ. Κ Α ΡΑ Τ ΖΕ Ν Η Σ, ό.π.,σσ. 10 -

Σ τη ν π ό λ η τω ν Τ ρ ικ ά λ ω ν υ π ά ρ χ ει σ ή μ ερ α ο 

2 4 *Α Λ ΕΞ . Κ. Χ Α ΤΖΗ ΓΑ Κ Η Σ, ό.π., σσ. 313 314. Βλ. κ αι M IX . Χ Α ΤΖΗ ΓΑ Κ Η , Η θογρ αφ ι

δ ό ς με το ό ν ο μ α το υ Γ εω ρ γ. Κ αταραχιά.
17. Β λ. Π . Α Ρ Α Β Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ , ό .π ., σσ. 22 23, αρ.25 και 2 6 , κ α θ ώ ς κ αι Θ . Α . Ν Η Μ Α Σ ,
ό.π ., σσ . 392 - 3 9 4 , αρ. 3 κ α ι 4.
18. L E O N H E U Z E Y , Ο δ ο ιπ ο ρ ικ ό σ τη ν
το υ ρ κ ο κ ρ α το ύ μ εν η Θ εσ σ α λ ία το 1858. Μ ετά 
φ ρ α σ η : Χ ρ. I. Δ η μ η τρ ο υ λ ό π ο υ λ ο ς, Σ χ ό λ ια Ε π ιμ έλ εια : Θ εόδ. Α . Ν η μ ά ς [Φ .Ι.Λ Ο .Σ , Τ ρ ι
κ ά λ ω ν - Σ ειρ ά : Κ ε ίμ εν α και Μ ελ έτες, αρ.4],
Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η , Α φ ο ί Κ υ ρ ια κ ίδη , 1991, σ. 139.

M AP. Κ Λ ΙΑ Φ Α , Τ ρ ίκ α λα ...,τ. Α ', σ.113.
4 2. Γ.Ν. Σ Α Ρ Ρ Ο Σ - Α .Δ . ΣΤ ΡΑ ΤΗ Σ, Ισ το 
ρ ία τη ς Κ ο υ τσ ο ύ φ λ ια νη ς (Π α ν α γ ία Κ α λ α μ π ά 
κ ας), Α θ ή ν α 1997, σ.92.
43. Δ Η Μ . Ε Λ . ΡΑ Π Τ Η Σ , “ Ο ι Τ σιουγκρ α ίο ι” . Ο Θ ύ μ ιο -Τ σ εκ ούρ α ς απ ό το Γ κ ο λφ ά ρ ι
Τ ρ ικ ά λ ω ν ” , εφ . Το Μ υ ρ ό φ υ λ λ ο , φ. 44 /1 9 9 0 ,
σ .3 “ Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Α . Ν Η Μ Α Σ . Δ η μ ο τικ ά
Τ ρ α γ ο ύ δ ια τη ς Θ εσ σ α λ ία ς, τ. Α ', Θ εσ σ α λ ο ν ί
κη, Α φ ο ί Κ υ ρ ια κ ίδη , 1983, σ. 207, και μ α ρ ιυ ρ ία Π α ν α γιώ τη Β α λκ α νιώ τη , γιατρ ού.
44. Α Λ Ε Ξ . Κ. Χ Α Τ ΖΗ ΓΑ Κ Η Σ, ό.π ., σ. 3 11.
45. Δ Η Μ . Ε Λ . ΡΑ Π Τ Η Σ , ό.π . *Ε Λ Ε Υ Θ .

κή ευερ γέτις.
32. ΓΕΩ ΡΓ. Π Λ Α Τ Α ΡΗ Σ , Το Σ η μ ειω μ α τά -

Κ α τα ρ α χιά ς μ ε το υ ς σ υ ν τρ ό φ ο υ ς το υ κατά φ ε-

40. Δ Η Μ . Φ. Κ Α ΡΑ Τ Ζ Ε Ν Η Σ, ό.π.,σσ . 8 - 9.
41.
Ε φ. Α κ ρ ό π ο λ ις, φ .; -5 -1 8 9 1 . Π ρ βλ.

Α Π . Κ Α Ρ Α Κ ΙΤ Σ ΙΟ Σ , Ιερ ά Μ ον ή Α γίου Γε-

Ν1Κ. Γ. Π Α Π Α Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ Κ α σ τα νιά (Το
χω ρ ιό μ ου), Τ ρ ίκ α λ α 1997, σ. 109.

θ η κ ε ε π ί δ ύ ο η μ ε ρ ό ν υ χ τα απ ό δύ ο χιλ ιά δ ες
Τ ούρ κ ο υ ς μ ε ε π ικ εφ α λ ή ς το ν Σ εμ ισ ό μ π εη κ αι

39. Δ Η Μ . Φ. Κ Α Ρ Α Τ Ζ Ε Ν Η Σ ό.π ., σσ. 3
κ αι 19 - 23.

Θ εσ σ α λ ία ν, Λ ά ρ ισ α , Έ λ λ α , 1998, σ. 79. Π ρω -

31. Η Ε υ δ ο κ ία Α β έ ρ ω φ - Τ ζο α ννο π ο ύ λ ο υ
(1 8 6 2 - 1930) υ π ή ρ ξε α ρ γό τερ α μ εγάλη ε θ ν ι

σ τ η ν κ ο ρυ φ ή Κ ρ ιθ ά ρ ια τη ς Κ α ρ δίτσ α ς, η ο 
π ο ία σ ή μ ερ α ο ν ο μ ά ζετα ι κ α ι Κ α τα ρ α χιά ς (υψ .

38. Δ Η Μ . Φ. Κ Α Ρ Α Τ Ζ Ε Ν Η Σ , ό. π., σ. 23.

το δ η μ ο σ ιεύ τη κ ε σ ε π έν τε σ υ ν έχ ειες σ τη ν εφ.
Α κ ρ ό π ο λ ις απ ό 28/3 έω ς 15/4/1891.

θ ή ν α ις 1880) ω ς π η γή π λ η ρ ο φ ο ρ ιώ ν γ ια ισ το 
ρ ικ ά π ρ ό σ ω π α κ α ι γ ε γ ο ν ό τα τη ς π ερ ιο χ ή ς Τ ρ ι
κ ά λ ω ν ” , Τ ρ ικ α λ ιν ά , 19 (1 9 9 9 ) 4 0 0 - 4 0 1 , κ α ι

ξισ το ρ είτα ι η μ εγάλ η μ άχη π ο υ έδ ω σ ε το 1838

Για τη Β α σίλω α ρ χόντισσ α βλ. κ αι εφ. Ελευθέρα Γ νώ μη (Τ ρικάλω ν), φ. 4-6-1960.

κ ά και Π ολιτικά. Έ ν α διαχρονικό οδοιπορικό.
Π ρ ό λ ο γο ς Ε. Α βέρω φ , Α θήνα, Ε λληνική Ευρω εκδοτική, 1989, σσ. 52 - 53, όπου εκφ ρ άζε
τα ι η εσφ αλ μ ένη άποψ η ότι ο Γ άκ ης ή τα ν πρω το π αλ ίκα ρ ο τω ν Τ σεκουραίω ν και μ ’ αυ το ύ ς απή γαγε τη ν Ε υδο κία Τ ζοα ννοπ ούλου , καθώ ς
και ό τι στη μάχη με το υ ς Τ ούρκους σ κ οτώ θη κε
ο Γ ά κ η ς με δυο γιο υ ς του, ενώ ο τρ ίτο ς επέζησε κ αι εγκα τασ τάθη κε στη Ν έα Ιω νία Α ττικής.

ω ρ γ ίο υ Μ υ ρ ο φ ύ λ λ ο υ , Μ υ ρ ό φ υ λ λ ο ν ( Μ ε ιό κ ο β ο ν) Τ ρ ικ ά λ ω ν, Θ εσ σ α λ ο νίκ η 1996, σσ.
281 - 282, όπ ου α ν α δ η μ ο σ ιεύ ετα ι το άρ θρ ο
το υ Δ. Ράπτη.
46. Δ Η Μ . Ε Λ . ΡΑ Π Τ Η Σ , ό.π. * Ε Λ Ε ΓΘ.
Α Π . Κ Α Ρ Α Κ ΙΤ Σ ΙΟ Σ , ό.π ., σ. 282, κ α ι μ α ρ τυ 
ρ ία Π α ν α γιώ τη Β α λκα νιώ τη . Για τη θητεία
του ω ς δη μ ά ρ χ ο υ Βλ. ΙΩ Α Ν . Β. Π Α Π Α Σ Ω ΤΗ ΡΙΟ Υ , “ Ε π α ρ χ ία Τ ρ ικ ά λ ω ν, Τ ρ ικ α λ ιν ά 7
(1 9 8 7 ) 166.
47. Δ Η Μ . Ε Λ . ΡΑ Π Τ Η Σ , ό.π. * ΕΛΕ.ΥΘ.
Α Π . Κ Α Ρ Α Κ ΙΤ Σ ΙΟ Σ , ό.π ., σ. 283.
48. Εφ. Α κ ρ ό π ο λ ις, φ. 11-9-1892. Γ ρ β λ .
M AP. Κ Λ ΙΑ Φ Α , Τ ρίκ α λ α ..., τ. Α ', σ. 113.
49. M A P. Κ Λ ΙΑ Φ Α , Τ ρίκ α λ α ..., τ. Α ' σσ.
134-136.
50. Εφ. Φ ω ν ή το υ Λ αού, φ. 28 -5 -1 8 9 4 .
5 1 . 0 εμ π ρ η σ μ ό ς έγιν ε τη ν η μ έ ρ α που απ ο 
χ ω ρ ο ύ σ α ν απ ό τα Τ ρ ίκ α λ α τα το υ ρ κ ικ ά στρα
τεύ μ α τα κ α το χή ς και τη φ ύ λα ξη τη ς π ο λ εω ς
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Πώς μας θέλουν
τα ΠΑΙΔΙΑ

ένο περιοδικό δημοσίευσε
μια καμπάνια με τον θεαματι■ ■ κό τίτλο “Πώς ονειρεύονται
τα παιδιά τη μητέρα τους Το
■ Η
ενδιαφέρον αυτού του άρ
θρου είναι ιδιαίτερα σημαντικό όχι μό
νο για μας τις μητέρες αλλά και για τις
νεαρές κοπέλες που προετοιμάζονται
γι’ αυτή την εξαιρετική αποστολή. Ί 
σως τις βοηθήσεις, τώρα που ακόμα
πλάθουν τον εαυτόν τους, να γίνουν

της

Κατερίνας ΜΑΝΑ

488

μια μέρα κάτι πολύ πιο καλύτερο από
εμάς και να πετύχουν περισσότερα
στον προορισμό τους.
Ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά παρα
μένουν πάντοτε οι αμείλικτοι κριτές
των γονιών τους, και πολλές φορές τα
μάτια τους βλέπουν όλα όσα εμείς νο
μίζουμε ότι δεν βλέπουν και στο ντου
λάπι του μυαλού τους είναι αποθηκευμένες φωτογραφίες που δε θα θέλαμε
να υπήρχαν.
Ίσως πολλές μητέρες διαβάζοντας
αυτό το άρθρο, να κατατάξουν τον ε
αυτόν τους στον Α ή Β τύπο. Τα παιδιά
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άραγε έχουν την ίδια γνώμη; Διότι ση
μασία έχει όχι εμείς τι νομίζουμε ότι
είμαστε, αλλά πώς εκείνα μας βλέ
πουν. Όχι τι νομίζουμε εμείς ότι τους
προσφέρουμε, αλλά τι εκείνα δέχονται
από μας. Και είναι αλήθεια ότι συχνά
απέχουμε πολύ από την ιδανική μητέ
ρα των ονείρων τους.
Λοιπόν έδωσαν στα παιδιά (5-20
ετών και των δύο φύλων) επτά φω
τογραφίες - η κάθε μια εικονίζει έ
ναν ιδιαίτερο τύπο μητέρας σε μια
χαρακτηριστική σκηνή από την κα
θημερινή ζωή της - και τους κάνανε
τρεις ερωτήσεις;
I. Εάν σας λέγανε να διαλέξετε μό
νοι σας τους γονείς σας, ποιά θα θέλα
τε να είχατε μητέρα και γιατί; και ποιά
δεν θα θέλατε και γιατί;
I I . Όταν θα μεγαλώσετε με ποιάν θα
θέλατε να μοιάσετε (ή ποιάν θα θέλα
τε για γυναίκα σας) και γιατί;
III. Ποιά από αυτές τις μαμάδες
μοιάζει περισσότερο με τη δική σας
μαμά και γιατί;
Οι απαντήσεις τους ήταν απροσδό
κητες και μάλιστα πολλές μητέρες που
νομίζουν ότι εκτελούν πιστά και τέ
λεια τα καθήκοντά τους και είναι ολο
κληρωτικά αφοσιωμένες στον προορι
σμό τους, θα απογοητευτούν. Ούτε οι
σωματικοί μας κόποι, ούτε οι συναι
σθηματικοί μας φόβοι είναι εκείνοι
που συγκινούν τα τρυφερά βλαστάρια
μας.
Οι απαιτήσεις τους, για την αρμονι
κή ανάπτυξη της προσωπικότητάς
τους, ανάγονται σε μία σφαίρα στην ο
ποία, δυστυχώς, ελάχιστες είναι οι μη
τέρες που έχουν την ψυχική ικανότητα
να ανταποκριθούν. Γι’ αυτό οι κρίσεις
των μικρών δικαστών μας είναι σκλη
ρές. Ας τους ακούσουμε όμως, ασφα
λώς σε κάτι θα μας βοηθήσουν.

Η ανεκτική
και ήοειιη u q u q
Είναι ο χαρακτηριστικός τύπος που
μοιάζει με τις περισσότερες από τις
μητέρες τους, έτσι όπως ην βλέπουν έ
να ποσοστό των παιδιών όπου τα τρία
τέταρτα ήσαν αγόρια. “Σαν την μαμά,
έχει συνεχώς κάτι να γράψει, συγυρί-

ζει το σπίτι, κάθεται μέσα”. Στην εμ
φάνιση ακόμα μοιάζει με τις περισσό
τερες μαμάδες, το ίδιο ντύσιμο, το ίδιο
κτένισμα, ακόμα και η στάση της απέ
ναντι στη ζωή του σπιτιού: ‘Ό ταν εγώ
τσακώνομαι με τον αδελφό μου εκείνη
συνεχίζει τη δουλειά της”.
Να λοιπόν που βρήκαμε τη φυσιο
λογική μαμά, το μέσο όρο
της ιδανικής μητέρας. Και
όμως εάν αυτή η μετρημέ
νη, ήρεμη, όχι πολύ αυστη
ρή μανούλα, ακούσει τη
γνώμη των παιδιών, φοβό
μαστε ότι η καρδιά της θα
σφιχτεί διότι κανένα κορί
τσι δεν την βλέπει σαν πρό
τυπό του.

φανταζόμαστε
ότι η

Huauo
“καλπ νοικοκυρά”
Κανένα μα κανένα παιδί
δεν την θέλει. Εν τούτοις
αυτή η δεώδης οικοδέ
σποινα που δεν σκέπτεται
παρά το καλό των παιδιών
της, που τους ετοιμάζει ένα
σωρό νόστιμα φαγητά και
γλυκά, εδικαιούτο, και θα
νομίζει όΐι πρέπει να ελκύσει όλους τους επαίνους.
Και όμως όχι! “Είναι πα- '
χιά, είναι πάντα μελαγχολι
κή και κουρασμένη, είναι
σοβαρή και αυστηρή, δέρ
νει”. Οι παρατηρήσεις που
κάνουν γι’ αυτήν δείχνουν
μια καταπληκτική παρατηρικότητα. Το ηθικό συμπέρασμα από
τις αντιδράσεις σ’ αυτήν την μορφή εί
ναι: Μαμάδες, προσοχή στην εξωτερι
κή και φυσική σας εμφάνιση. Το κριτι
κό πνεύμα των παιδιών δεν ξυπνά μό
νον κατά την εφηβεία. Αντίθετα ίσως
απ’ ότι πιστεύετε, με το να τους δίνετε
πολλά γλυκά και ωραία φαγητά δεν θα
τα κάνετε να ξεχάσουν την αντιπαθη
τική εμφάνισή σας.

γελο της δεν είναι ανοιχτόκαρδο. Φέρ
νει τα παιδιά σε δύσκολη θέση. Μάλι
στα τ’ αγόρια κοκκινίζουν, κλωτσούν,
αντιδρούν και δεν την αγαπούν.
Όμως ακόμα και τα κορίτσια δεν την
θέλουν για μητέρα τους. Γιατί; Διότ.
την βρίσκουν πολύ σχολαστική, δεν
τους αφήνει καμιά πρωτοβουλία, δεν
της αναγνωρίζουν την ικανό
τητα του παιδαγωγού. “Είμαι
αρκετά μεγάλη πια για να τα
βγάλω πέρα μόνη μου, δε μου
χρειάζεται κάποιος άλλος να
βρίσκεται πάνω από το κεφά
λι μου για να με ταΐζει και να
με ντύνει συνεχώς”.
Σαν μητέρα δεν την θέλουν
και κυρίως (τί περίεργο;) τα
| μικρά. Νοιώθουν μέσα τους
μία σύγκρουση ενάντια σ’ αυ
τή την τυραννία. Παρ’ όλη τη
φαινομενική γλυκύτητα και
φροντίδα της, αυτή η μητέρα
δεν ελκύει. Την φο βούντα..

Η ιιοντέονα JUUSfiC!

για μας
στο στομάχι
τους.

Τί όμορφη που είναι, ο θαυ
μασμός είναι καθολικός. Είτε
την αγαπούν είτε όχι, δεν α
φήνει κανένα αδιάφορο. Είναι
η μαμά των ονείρων τους, πό
σο θέλουν να της μοιόσουν
μια μέρα. Αυτό το είδωλο της
μαμάς, υπάρχει πολλές φορές
μέσα στη φαντασία των παι
διών. Την βλέπουν σαν την
πιο όμορφη και τους μαγεύει.
Το μόνο που τους φοβίζει εί
ναι μήπως αφιερώνει πολλές ώρες
στην εμφάνισή της.
Η δική τους η αληθινή μαμά, ασχολείται περισσότερο με τα παιδιά της
παρά με τον εαυτόν της.
Τα μικρά γοητεύτηκαν, οι ιιεγάλοι
την κριτικάρουν, τα κορίτσια τη ζήλε
ψαν και τ ’ αγόρια την αρνήθηκαν. Πά
ντως δεν άφησε κανένα ασυγκίνητο.

Η υητέρα

Η uaua κλώσα

υ ε ονοΐΥτή καρδιά

Είναι γλυκιά, είναι τρυφερή και ό
μως έχει κάτι που ανησυχεί. Το χαμό

Πόση επιτυχία έχει στ’ αλήθεια.
Την αναγνωρίζουν σχεδόν τ.αμψηφεί
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η

ως την ιδανική μητέρα,
κυρίως τα μεγαλύτερα
παιδιά και μάλιστα τ'
αγόρια. Γιατί; μα διότι
συμμετέχει και βρί
σκεται πολύ κοντά
τους ακόμα και όταν
δεν είναι παρούσα. Η
λέξη “μαζί” έρχεται
συνεχώς στο στόμα
τους. “Η μαμά παίζει
μαζί τους - γελά μαζί
τους - αγωνιά μαζί
τους”. Και επειδή αυτή η
μητέρα έχει κατέβει από το
ύψος του θρόνου της και
σκεται κοντά στην δική τους κ
νωνία, την ανταμείβουν με το
αποδίδουν ένα σωρό αρετές Τη φαντάζονται πάντα χαρούμενη, τ ιυφερή,
γλυκιά, σοφή, γεμάτη κάτι νόηση.
Τους έχει εμπιστοσύνη, αλλά ^ χρ’ όλη
την ελευθερία που τους χαρίί ει είναι
προσεκτική και συνετή. Στις ■ιμωρίες
και στους επαίνους της δεν αδ κεί.
Δεν είναι καθόλου περίεργ ότι τη
θαυμάζουν τόσο, ώστε τα περί σότερα
παιδιά θέλουν να της μοιάσο%ν*«τβη»·’· ^
μεγαλώσουν.
Δυστυχώς όμως αυτή η ιδανική μη
τέρα είναι πολύ σπάνια στη ζωή. Ελά
χιστα παιδιά την αναγνώρισαν σαν τη
δική τους μαμά.

τους, μια που είναι “τόσο
νέα για νάναι μητέρα”.
Φαίνεται όμως πώς η
νεότητα δεν παίζει με
γάλο ρόλο για την επι
τυχία σ’ αυτό το πεδί
ο. Διότι, αν και σε με
ρικές περιπτώσεις τη
διάλεξαν για αυριανή
σύζυγο - επειδή, είπαν,
καταλαβαίνει την ανάελευθερίας - κατη θεώρησε ως
μητέρα. Η δια“μητέρα φίλη”
ς τεράστια: “Εείναι ανεύθυνη,
ι κανείς ούτε α-

κουράζουμε
με μια
αγάπη πολύ

Η δοαστήοια υητέοα
Δεν ελκύει τόσο τον ενθουσιασμό ό
σο την εκτίμηση. Τα παιδιά που την
διαλέγουν σαν την ιδεώδη μητέρα το
δικαιολογούν διότι “τ ’ αφήνει να κά
νουν όπως οι μεγάλοι. Δεν τα διώχνει
μακριά της και αυτά είναι ευτυχισμένα
που την βοηθάνε”. Στην πραγματικό
τητα είναι ικανή σαν άνδρας και κατα
πιάνεται με όλες τις δουλειές. Εκείνο
που είναι περίεργο είναι ότι ενώ μοιά
ζει τόσο λίγο με την πλειονότητα των
μαμάδων, πάρα πολλά παιδιά την διά
λεξαν σαν πρότυπο.

Η ιιητέοα ‘‘παιδί”
Θα πίστευε κανείς ότι τα παιδιά θα
την θεωρούσαν σαν κάτι πολύ δικό
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πολύ ανήσυχη,

πολύ
καταπιεστική

Να προσέχουμε τον εαυτό μας
και την εμφάνισή μαί γι’ αυτά, τουλάχιστον ποτέ - ποτέ, ,ι κυρίως να θυμό^ιαστε^τάντα^ότι^ λερωμένα ρού
χα, οι κακοβαλμένες κάλτσες, οι τριμ
μένες παντόφλες, οι εύκολοι κότσοι,
τα ξεχτένιστα μαλλιά, τα νυχτικά που
κρέμονται από τις ρόμπες, παίζουν με
γάλη σημασία.
II. Να μη τα κακομαθαίνουμε με
το να είμαστε πολύ επιεικείς, στο βά
θος δεν το θέλουν καθόλου.
III. Να μη φανταζόμαστε ότι η α
γάπη τους για μας γεννιέται στο στο
μάχι τους.
IV. Να εμπιστευόμαστε στην πρω
τοβουλία τους και να τ ’ αφήνουμε να
αυτοεξυπηρετούνται.
V. Να παίζουμε μαζί τους, όταν
μπορούμε, και μάλιστα τα παιχνίδια
που αγαπούν. Δεν πρόκειται να πάψουν να μας σέβονται.
VI. Να νοιώθουν ότι μπορούν πά
ντοτε στις ώρες της ανάγκης να στηρί
ζονται επάνω μας.
VII. Να μην τα κουράζουμε με μια
αγάπη πολύ αποπνικτική, πολύ ανήσυ
χη, πολύ καταπιεστική. Τα παιδιά μας
μας θέλουν χωρίς αδυναμίες και αυ
στηρούς για να μας σέβονται και να
μας εκτιμούν.
□

H EONOcash ταξιδεύει
τα χρήματά σας
σε όλα τα μέρη του κόσμου
Η

EONOcash,

η

κάρτα

αυτόματης

συναλλαγής

της

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, γίνεται τώρα διε
θνής και ταξιδεύει τα χρήματά σας σ' όλα τα μέρη του κόσμου.
Με τη διεθνή EONOcash:

αποκτάτε πρόσβαση στα ATMs με το διεθνές σήμα CIRRUS
ή/και Maestro σ' όλο τον κόσμο,

μπορείτε να κάνετε αναλήψεις μετρητών στο τοπικό νόμι
σμα της χώρας που βρίσκεστε, με ημερήσιο όριο το ισότιμο ίων
400.000 δραχμών ή 1.173,88 ευρώ,

ταξιδεύετε με μεγαλύτερη ασφάλεια, χωρίς να μεταφέρετε
μεγάλα ποσά χρημάτων ή ποσά σε διαφορετικά νομίσματα,

κερδίζετε χρόνο, αποφεύγοντας την "ουρά" στα γκισέ για τη
μετατροπή των χρημάτων σας σε συνάλλαγμα,

έχετε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσετε έκτακτες ή επείγου

σες ανάγκες σας, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κι αν
βρεθείτε.

Για την έκδοση διεθνούς
EONOcash ή τη μετατροπή της σε
διεθνή κάρτα, ζητήστε πληροφο
ρίες στα Καταστήματά μας.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

h t t p : //w w w .n b g .g r

ΚΟΙ ΝΩΝΙ ΚΟΠΟΙ ΗΣ Η

ΤΟΥ

ΠΑΙ ΔΙ ΟΥ

Ο ρόλος

της οικογένειας
και των
συνομηλίκων
κοινωνικοποίηση, είναι μια
διαδικασία, μέ την οποία τα
άτομα αποκτούν τις γνώσεις
και τις δεξιότητες που απαι
τούνται, για να γίνουν ενερ
γά και ικανά μέλη της κοινωνίας. Ως ό
ρος, χρησιμοποιείται συνήθως για τα
παιδιά και τους εφήβους, στην πραγ
ματικότητα όμως καλύπτει όλη την πε
ρίοδο της ζωής του ανθρώπου.
Πρόκειται για μια διαδικασία μάθη
σης, αφού η κοινωνία επηρεάζει στοι
χεία της προσωπικότητας και της συ
μπεριφοράς των μελών της. Ο καθένας
δηλαδή, δέχεται κάποιες επιρροές από
την κοινωνία και τις ενσωματώνει σε
τέτοιο βαθμό, ώστε να αισθάνεται ότι
αποτελούν πεποιθήσεις που προέρχο
νται από τον ίδιο (Μιχαλακόπουλος
1996). Η κοινωνικοποίηση χαρακτηρί
ζεται ως συνεχής, αφού το άτομο στη
ζωή του αναλαμβάνει ποικίλους ρό
λους σε διάφορες κοινωνικές ομάδες
και υποχρεούται να μάθει τους κανό
νες και τις αξίες που ισχύουν στην εκάστοτε ομάδα. Επιπλέον, η γνώση
που αποκτά κάποιος σε ένα στάδιο
κοινωνικοποίησης, είναι προπαρα
σκευαστική του επομένου σταδίου.

Η

της

Η κοινωνικοποίηση, επιτελεί δυο ει
δών λειτουργίες: α) τις ατομικές και β)
τις κοινωνικές. Με τις πρώτες, το άτο
μο πετυχαίνει να εξελιχθεί σε προσω
πικότητα και να αποκτήσει την αίσθη
ση της ταυτότητας. Οι κοινωνικές λει
τουργίες, αναφέρονται στην προετοι
μασία του ατόμου για να γίνει ενεργός
πολίτης της κοινωνίας. Αφορούν την
κατανόηση του τρόπου οργάνωσης,
των θεσμών και δραστηριοτήτων που
χαρακτηρίζουν την εκάστοτε κοινωνί
α. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται
η πολιτιστική συνέχεια
Το οικογενειακό περιβάλλον, θεωρεί
ται από τους πιο σημαντικούς και καθο
ριστικούς παράγοντες της κοινωνικο
ποίησης του ατόμου. Μέσα στην οικο
γένεια, το παιδί πρωτοσυνειδητοποιεί,
ότι αποτελεί μέλος της κοινωνίας.
Το βρέφος που έρχεται στον κόσμο,
έχει πολλές ανάγκες που η οικογένεια
καλείται να ικανοποιήσει. Έτσι οφείλει:
α) να φροντίσει για την ικανοποίηση
των βασικών βιολογικών του ανα
γκών, την υγεία και τη σωματική του
ακεραιότητα.
β) να φροντίσει για την κοινωνικο
ποίηση του.
γ) να μεριμνήσει για τη διαμόρφωση
υγιούς προσωπικότητας.

Παρασκευής ΚΡΕΜΠΣ*
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δ) να αναπτύξει τις γνωστικές του ι
κανότητες (Παρασκευόπουλος, 1983).
Επιπλέον οι ανάγκες για αγάπη, ασφά
λεια, φροντίδα, επιτυχία, αναγνώριση,
υπευθυνότητα, υποστήριξη, έλεγχο
των ενστικτωδών ενορμήσεων και τό
σες άλλες ικανοποιούνται μέσα στην
οικογένεια (Τσιάντης, 1991).
Η οικογένεια, αποτελεί την πρώτη
κοινωνική ομάδα και για αυτό είναι υ
πεύθυνη για το είδος των σχέσεων που
θα αναπτυχθούν ανάμεσα στα μέλη
της. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των με
λών της, συντελεί στη διαμόρφωση
τρόπων συμπεριφοράς που θα γίνουν
κτήμα και συνήθεια του παιδιού και θα
το ακολουθούν σε όλη του τη ζωή. Η
οικογένεια φροντίζει να αναθρέψει το
παιδί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να το
βοηθήσει να αποκτήσει τις ικανότητες
που είναι απαραίτητες για την ομαλή
προσαρμογή του στους ρόλους που θα
αναλάβει ως ενήλικας.
Σε κάθε κοινωνία, δίνεται έμφαση
σε διαφορετικά γνωστικά χαρακτηρι
στικά και ικανότητες. Αυτό συμβαίνει
γιατί στον εκάστοτε πολιτισμό, υπάρ
χει διαφορετική άποψη σχετικά με τις
ικανότητες που πρέπει να διαθέτει κά
ποιος για να θεωρείται επαρκής. Έτσι
οι δυτικοί πολιτισμοί, τονίζουν τη σκέ-

ψη πέρα από τη δεδομένη πληροφορί
α, την ταχύτητα και τη δημιουργική
σκέψη ενώ οι ανατολικές κοινωνίες,
ενθαρρύνουν το ομαδικό πνεύμα, τη
συνεργασία, την υπακοή (Sternberg
Kaufman, 1998).
Ο τρόπος με τον οποίο θα α
ναθρέψει η οικογένεια το παι
δί, εξαρτάται και από τις ιδιαι
τερότητες που αυτό παρουσιά
ζει. Υπάρχουν κάποιες βασι
κές αρχές, αλλά από κει και
πέρα κάθε γονιός πρέπει να
χρησιμοποιεί ως γνώμονα την
ιδιοσυγκρασία του παιδιού
του, τα ενδιαφέροντά του, τις
ευαισθησίες του, κ.λ,π.
Το παιδί, πρέπει να μάθει
να συμπεριφέρεται με τρό
πους που θα το βοηθήσουν
και να πραγματοποιεί τους
σκοπούς του και να γίνεται α
ποδεκτό μέσα στην κοινωνία.
Πρέπει να ασκηθεί, ώστε να μη βλέπει
τον κόσμο μόνο ως μέσο ικανοποίησης
των αναγκών του, αλλά να σέβεται και
να αναγνωρίζει τις ανάγκες των συναν
θρώπων του
Οι καθημερινές συνήθειες της οικο
γένειας, οι συζητήσεις μεταξύ των με
λών της, ο τρόπος διασκέδασης, οι αξί
ες της, το είδος των σχέσεων που ανα
πτύσσουν τα μέλη της, ο τρόπος με τον
οποίο ικανοποιούνται οι διάφορες ανά
γκες, επηρεάζουν το παιδί που μέσω
αυτών των καταστάσεων μαθαίνει τι
είναι κοινωνικά αποδεκτό ενώ παράλ
ληλα υιοθετεί τρόπους συμπεριφοράς.
Γίνεται λοιπόν φανερό, ότι η πορεία
της κοινωνικοποίησης του ανθρώπου,
δεν είναι κάτι απλό, αλλά μια διαδικα
σία συνεχών τροποποιήσεων της συ
μπεριφοράς, ως αποτέλεσμα της αλλη
λεπίδρασης με πρόσωπα και καταστά
σεις. Ξεκινάει από τα πρώτα χαμόγελα
του βρέφους και φτάνει μέχρι την ενηλικίωση όπου επιτυγχάνεται η κοινω
νική ωρίμανση.
Για να επιτευχθούν όλα όσα προαναφέρθηκαν, είναι απαραίτητο, να εξα
σφαλιστεί μια πολύ καλή σχέση γονέ
ων - παιδιού. Ειδικότερα, η σχέση που
θα δημιουργήσει η μητέρα με το βρέ
φος, είναι καθοριστική για τη μετέπει-

τα εξέλιξη και κοινωνικοποίησή του.
Το βρέφος, από τους πρώτους μήνες
της ζωής του, παρουσιάζει μια τάση
προσκόλλησης προς το πρόσωπο εκεί
νο που έχει αναλάβει τη βασική του
φροντίδα και που είναι συνήθως η μη

τέρα του. Μαζί της, δημιουργεί μια πο
λύ ισχυρή συναισθηματική σύνδεση.
Είναι το πρόσωπο που του παρέχει α
σφάλεια και του ικανοποιεί όλες τις α
νάγκες. Αποτέλεσμα αυτής της σχέ
σης, είναι η εμφάνιση του άγχους του
αποχωρισμού (11ος μήνας), που φυ
σιολογικά υποχωρεί από τον 18ο μήνα
Όμως, σε κάποιες περιπτώσεις, η μη
τέρα, με την υπερπροστασία που δεί
χνει προς το παιδί, του δημιουργεί
πρόβλημα εξάρτησης, με αποτέλεσμα
το άγχος του αποχωρισμού να αυξάνε
ται αντί να μειώνεται με την πάροδο
της ηλικίας. Έτσι, το παιδί αντιδρά με
άγχος σε οποιαδήποτε κατάσταση α
πειλεί να το χωρίσει από τη μητέρα
του. Όλες αυτές οι αντιδράσεις, επηρε
άζουν την ομαλή εξέλιξη της κοινωνι
κοποίησής του, αφού αρνείται να αφή
σει τη μητέρα του και να συναναστραφεί με άλλα άτομα. Αργότερα, παρου
σιάζει παρόμοια συμπεριφορά και στο
σχολείο, όπου δεν θέλει να μείνει χω
ρίς τη μητέρα του, στερούμενο έτσι
των ευκαιριών που προσφέρει το σχο
λικό περιβάλλον για συναναστροφή
και επικοινωνία με άλλα παιδιά και δη
μιουργώντας προβλήματα στην οικογένειά του. Για τους λόγους αυτούς, η
μητέρα θα πρέπει να φροντίσει να δη

μιουργήσει με το παιδί μια σχέση βα
σισμένη στην αγάπη και τη στοργή, α
παλλαγμένη από εξαρτήσεις.
Αλλά και οι σχέσεις των γονέων
πρέπει να είναι αρμονικές και να δη
μιουργούν την αίσθηση της ασφάλειας
και της σιγουριάς στο
παιδί. Οι Gottman &
Katz αναφέρουν, ότι 7ΐαιδιά από δυστυχισμένους
γάμους, που έχουν βιώσει
σε μεγάλο βαθμό το θυ
μό, το φόβο,και την απο
γοήτευση, αποφεύγουν έ
ντονες και ευχάριστες
αλληλεπιδράσεις με ο ιηλίκους τους, ίσως γιατί
φοβούνται ότι κάποιες
συναναστροφές, μπορεί
να καταλήξουν σε όιαπληκτισμούς ή να γίνουν
αιτία δημιουργίας νέων
προβλημάτων. Απλά, αυ
τά τα παιδιά, προστατεύουν τον εαυτό
τους από περαιτέρω πίεση.
Άλλα δεδομένα δείχνουν, ότι η συ
ναισθηματική καταπίεση των παιδιών
επηρεάζει την ποιότητα της κοινωνικής
τους συμπεριφοράς. Τα μικρά παιδιά
που παρευρίσκονται σε διαφωνίες ενη
λίκων συχνά γίνονται πιο επιθειικά
στα παιχνίδια με τους ομηλίκους τους
(Field, Me Cabe, Schneiderman, 1992).
Δυσλειτουργίες στις σχέσεις γονέων
- παιδιού, οδηγούν σε μη ομαλή ψυχοκοινωνική ωρίμανση και προσαρμογή.
Το παιδί γίνεται αγχώδες και είναι πο
λύ πιθανό ως έφηβος να εκδηλώσει
παραπτωματικές συμπεριφορές. Για
τους λόγους αυτούς, θεωρείται πολύ
σημαντική, η στάση που θα κρατή
σουν οι γονείς απέναντι στο παιδί. Γο
νείς στοργικοί και φιλικοί, θεωρούνται
ιδανικοί για τη σωστή ανατροφή του
παιδιού. Τέτοιοι γονείς, δεν παύουν να
δείχνουν την αγάπη τους προς ουτό
και να συμπαραστέκονται σε κάθε του
προσπάθεια, χωρίς να το κατακρίνουν
και να το καταπιέζουν. Παράλληλα,
του παρέχουν τη δυνατότητα να ανοι
χτεί στην εμπειρία. Οι έρευνες έδειξαν,
ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα σε
τέτοιο οικογενειακό περιβάλλον, εξε
λίσσονται σε υγιείς προσωπικότητες
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με υψηλή αυτοεκτίμηση. Αντίθετα, οι
υπερπροστατευτικοί γονείς, άθελά
τους, υψώνουν ένα τείχος ανάμεσα
στα παιδιά τους και τον έξω κόσμο.
Τους στερούν τη δυνατότητα για διερεύνηση και απόκτηση γνώσης μέσω
της εμπειρίας. Έτσι, γίνονται ανασφα
λή, εξαρτημένα και εγωκεντρικά. Οι α
διάφοροι πάλι γονείς, δεν λειτουργούν
ως πρότυπα για τα παιδιά τους και έτσι
η εξέλιξή τους, εξαρτάται από τις ταυ
τίσεις που θα κάνουν μέσα στην ομά
δα των ομηλίκων τους. Τέλος, οι αυ
στηροί και απορριπτικοί γονείς απο
κτούν παιδιά επιθετικά και αντικοινω
νικά (Παρασκευόπουλος, 1983).
Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τη
σωστή λειτουργία της οικογένειας, ό
πως η συχνή απουσία, η αρρώστια ή ο
θάνατος του ενός γονέα, το διαζύγιο,
οι οικονομικές δυσκολίες και τα διά
φορα προβλήματα που παρουσιάζουν
τα παιδιά κατά τη διάρκεια της ανά
πτυξης με κορυφαίο εκείνο της χαμη
λής σχολικής επίδοσης.
Ειδικότερα, η απουσία κάποιου γονέ
α στα πρώτα χρόνια της ζωής του παι
διού έχει βρεθεί ότι συνδέεται με πολ
λές προβληματικές συμπεριφορές στην
ενήλικη ζωή. Συγκεκριμένα, η έρευνα
έδειξε,ότι η απουσία της μητέρας συν
δέεται με συναισθηματική ρηχότητα
και στα δυο φύλα. Επίσης, με νεύρωση
στις γυναίκες. Η απουσία του πατέρα,
σχετίζεται με σεξουαλική παραπτωματικότητα στις γυναίκες. Στα αγόρια,
συνδέεται με διαταραχές ταύτισης με
το φύλο και με προβλήματα με πρόσω
πα εξουσίας (Τσιάντης, 1991).
Οικογένειες χαμηλού κοινωνικοοι
κονομικού επιπέδου, είναι πιο πιθανό
να αποτύχουν στην υποστήριξη της α
νάπτυξης προσαρμοστικής συμπερι
φοράς των παιδιών τους, σε σχέση με
οικογένειες υψηλότερου κοινωνικοοι
κονομικού επιπέδου. Τα παιδιά που
προέρχονται από τη μεσαία τάξη, με
γαλώνουν για να γίνουν κάποιοι σπου
δαίοι και αισθάνονται αυτοεκτίμηση
και επάρκεια. Οι στόχοι που θέτουν
για τα παιδιά τους αυτές οι οικογέ
νειες, περιλαμβάνουν εκπαίδευση που
θα βοηθήσει σε μια επιτυχημένη καριέρα και θα τους προσφέρει οικονομι

κές απολαβές. Με τον τρόπο αυτό, εν
θαρρύνουν τα παιδιά τους και τους μα
θαίνουν πώς να χρησιμοποιούν εποι
κοδομητικά το χρόνο τους. Ο σχεδιασμός, η ακρίβεια, ο αυτοέλεγχος θεω
ρούνται πολύ σημαντικά για επιτυχή
ανάπτυξη. Αντίθετα, τα παιδιά που
προέρχονται από οικογένειες χαμηλού
κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, αι
σθάνονται αδύναμα και βλέπουν τον έ
ξω κόσμο ως δυνατό και τρομερό. Με
τον τρόπο αυτό, αποκτούν μια στάση
αναμενόμενης αποτυχίας. Χαρακτηρί
ζονται από κίνητρο αποφυγής της απο
τυχίας και για αυτό συχνά αποφεύγουν
να επιχειρήσουν διάφορα πράγματα.
Από έρευνες που έγιναν (Hetherington, 1989, Wallerstein, 1985), βρέθηκε
ότι οι χωρισμένες μητέρες τον πρώτο
καιρό ήταν λιγότερο στοργικές και ανταποκριτικές με τα παιδιά τους ενώ
παράλληλα δεν μπορούσαν να τους ε
πιβληθούν αποτελεσματικά. Άλλες με
λέτες, κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι
οι διαταραχές διαγωγής που εμφανί
ζουν τα παιδιά (όπως η επιθετικότητα),
είναι συχνότερο φαινόμενο σε παιδιά
διαζευγμένων οικογενειών. Τα παιδιά
του διαζυγίου, παρουσιάζουν πιο συ
χνά κατάθλιψη, χαμηλό αυτοσυναί
σθημα και ελαττωμένη ανάπτυξη του
υπερεγώ, καθώς επίσης και χαμηλότε
ρα ποσοστά κοινωνικής και ακαδημαϊ
κής προσαρμογής, σε σχέση με τα παι
διά των μη χωρισμένων οικογενειών.
Τέλος, είναι απαραίτητο, κάθε γο
νιός, να δέχεται το παιδί του όπως εί
ναι, δηλαδή με τα προτερήματα αλλά
και τα ελαττώματά του. Μόνο έτσι, θα
το βοηθήσει να εξελιχθεί σε μια υγιή
προσωπικότητα και να νιώσει κοινωνι
κά αποδεκτό.
Μετά την οικογένεια, άλλη σημαντι
κή ομάδα κοινωνικοποίησης του παι
διού, είναι αυτή των συνομηλίκων. Η
επαφή μαζί τους, του μαθαίνει τρό
πους επικοινωνίας και παράλληλα το
βοηθάει να αναπτύξει τον κοινωνικό έ
λεγχο. Όλα αυτά, συντελούν στην α
πόκτηση κοινωνικών αξιών εκ μέρους
του παιδιού.
Τη σχέση με τους ομηλίκους του,το
παιδί, πραγματικά την απολαμβάνει.
Είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Ε
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νώ με τους ενηλίκους είχε μια σχέση
ανισότητας, όπου έπρεπε να σέβεται
και να υπακούει, τώρα του δίνεται η
ευκαιρία να δημιουργήσει μια σχέση ι
σότητας, όπου δεν είναι πλέον υποχρε
ωμένο να υποτάσσεται, αλλά μαθαίνει
και να υποχωρεί, γιατί η ομάδα δεν
συγχωρεί εγωκεντρικές συμπεριφο
ρές. Με τον τρόπο αυτό, ενσωματώνει
μορφές συμπεριφοράς, που του δίνουν
τη δυνατότητα να γίνεται αποδεκτό
μέσα στην ομάδα.
Η παιδική παρέα όμως, μπορεί να
καλύψει και κάποια συναισθηματικά
κενά που ενδέχεται να έχει το παιδί α
πό την οικογένεια. Έτσι, οι ανάγκες για
αγάπη, υποστήριξη, ασφάλεια, κατα
νόηση, αναγνώριση, ταύτιση μπορούν
να ικανοποιηθούν μέσα στην ομάδα.
Η τάση του παιδιού για επικοινωνία
εκδηλώνεται από τη βρεφική ηλικία.
Σύμφωνα με τον Buhler (Παπαδιώτη Αθανασίου) τα βρέφη είναι “ κοινωνι
κά τυφλά “ κατά τους πρώτους μήνες
της ζωής τους. Όμως, από τον τρίτο
μήνα, αρχίζουν να πλησιάζουν το ένα
με το άλλο και να επιδιώκουν την επα
φή. Στην ηλικία των έξι μηνών, αντι
δρούν χαμογελώντας στη θέα των άλ
λων βρεφών. Εκδηλώνουν την επιθυ
μία να τα αγγίξουν και να τα επεξεργα
στούν όπως ακριβώς κάνουν και με τα
αντικείμενα.
Συνοπτικά, οι κυριότερες μορφές ε
πικοινωνίας που παρουσιάζουν τα βρέ
φη από έξι ως δώδεκα μηνών είναι: α)
κοινωνικές δραστηριότητες (χαμόγε
λο, άγγιγμα, βλεμματική επαφή) β) ημικοινωνικές δραστηριότητες (συγκέ
ντρωση της προσοχής στα πρόσωπα)
(Παπαδιώτη - Αθανασίου).
Όλα τα παραπάνω, δείχνουν ανά
πτυξη κοινωνικού ενδιαφέροντος, ό
μως δεν έχουν αναπτυχθεί οι δεξιότη
τες εκείνες που θα βοηθήσουν στη δια
τήρηση της κοινωνικής επαφής. Για το
λόγο αυτό κατά τη διάρκεια του πρώ
του χρόνου της ζωής, το παιχνίδι του
παιδιού είναι μοναχικό. Κατά το δεύ
τερο χρόνο, εμφανίζονται αλλαγές που
αφορούν την αλληλεπίδραση και επο
μένως συντελούν στη βελτίωση της ε
πικοινωνίας. Η παρουσία του συναι
σθήματος είναι εκείνη που επιφέρει τη

διαφοροποίηση στις σχέ
σεις, όπου πλέον διακρίνονται τα θετικά και τα αρνη
τικά συναισθήματα.
Η βελτίωση της επικοινω
νίας αυξάνεται με την ηλικί
α. Θεαματικές αλλαγές συμ
βαίνουν στο διάστημα που
μεσολαβεί από τα δύο μέχρι
τα πέντε χρόνια κατά το ο
ποίο διακρίνονται τέσσερις
τύποι θετικών μορφών επι
κοινωνίας: α) προσοχή και επιδοκιμα
σία β) έκφραση στοργής και υποστήρι
ξης γ) υπακοή - συναίνεση δ) ανταλλα
γή αντικειμένων. Παράλληλα εμφανί
ζονται ο συναγωνισμός και η ανταγω
νιστικότητα (Παπαδιώτη - Αθανασί
ου).
Κατά την ηλικία 2 - 4 χρόνων, εμφα
νίζεται μια τάση αύξησης της επιθετι
κότητας, η οποία μειώνεται με την πά
ροδο του χρόνου. Είναι αξιοσημείωτη,
η διαφοροποίηση που παρατηρείται
στην επιθετικότητα, καθώς το παιδί με
γαλώνει. Έτσι, από βίαιες εκδηλώσεις,
περιορίζεται σε λεκτική επιθετικότητα.
Από το δεύτερο χρόνο, το παιχνίδι,
εκτός από μοναχικό γίνεται και παράλ
ληλο. Αυτό θα συνεχιστεί, μέχρι την
ηλικία των πέντε χρόνων.
Κατά τη σχολική ηλικία,το παιδί,γί
νεται πιο κοινωνικό και επιδιώκει πιο
συχνά τη συναναστροφή με τους ομη
λίκους του. Οι παιδικές ομάδες σε αυ
τή την ηλικία είναι ομόφυλες.
Η ωρίμανση επιφέρει συναισθηματι
κές αλλαγές. Έτσι, εμφανίζονται ο αλτρουϊσμός και η συνεργατικότητα. Το
παιχνίδι, γίνεται πλέον συντροφικό και
συνεργατικό. Το παιδί, νιώθει σε μεγα
λύτερο βαθμό την ανάγκη επαφής με
άλλα παιδιά. Θεωρεί πολύ σημαντικό,
να το υπολογίζουν και να το αποδέχο
νται μέσα στην ομάδα. Οι έρευνες έδει
ξαν υψηλές συσχετίσεις μεταξύ της α
ποδοχής του παιδιού από τους ομηλί
κους του και της καλής προσαρμογής
του. Υψηλές συσχετίσεις βρέθηκαν και
μεταξύ της απόρριψης του παιδιού από
την ομάδα και την εκδήλωση αντικοι
νωνικής συμπεριφοράς. Επομένως, τα
παιδιά που είναι αποδεκτά στην ομάδα
είναι πιο κοινωνικά και φιλικά σε σχέ

ση με εκείνα που απορρίπτονται (Χατζηχρήστου & Hopf, 1992).
Κατά την προεφηβική και εφηβική η
λικία, παρατηρείται μεγαλύτερη ανά
γκη προσκόλλησης στην ομάδα των συ
νομηλίκων. Οι εφηβικές ομάδες μάλι
στα διαμορφώνουν τη δική τους κουλ
τούρα, που περιλαμβάνει συνήθειες και
μορφές συμπεριφοράς, τελείως διαφο
ρετικές από αυτές των ενηλίκων. Η ο
μάδα καλύπτει τις ανάγκες του εφήβου
για φιλία, αγάπη, κατανόηση, στήριξη,
καθοδήγηση, αποτελώντας έτσι σπου
δαίο φορέα κοινωνικοποίησης.
Με την ανάπτυξη της αφαιρετικής ι
κανότητας, το άτομο μπορεί πλέον να
κατανοήσει τη δικαιοσύνη, την αμοι
βαιότητα, το σεβασμό στους νόμους
και κανόνες και να αποκτήσει ηθική
αυτονομία. Για να φτάσει όμως ένα
παιδί σε αυτό το επίπεδο, θα πρέπει η
κοινωνική του ανάπτυξη να έχει εξελι
χθεί ομαλά από τους πρώτους μήνες
της ζωής του.
Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, είναι απαραίτητο, οι γονείς να ε
πιδιώκουν από τη βρεφική ακόμη ηλι
κία, τη συναναστροφή των παιδιών
τους με άλλα παιδιά, προκειμένου να
τα βοηθήσουν στην κοινωνικοποίηση
και καλή προσαρμογή τους.
□
Β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία
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της ανάπτυξης της καπνοκαλλιέργειας.
Το 1941, μετά την κατάληψή της α
πό τους Γερμανούς, η περιοχή περνά
στο διοικητικό και στρατιωτικό έλεγχο
των Βούλγαρων. Απελευθερώθηκε το
1944.

Αοναιολονικοί Χώοοι
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ρίσκεται μεταξύ των νομών
Σερρών στα δυτικά, Καβάλας
στα νότια και Ξάνθης στα α
νατολικά. Βόρεια συνορεύει
με τη Βουλγαρία. Περικυκλώνεται από τα βουνά της Ροδόπης
στα βόρεια, του Μενοικίου και του
Ορβήλου στα δυτικά, του Παγγαίου
και των ορέων της Λεκάνης στα ανα
τολικά. Στις πεδιάδες που εκτείνονται
στο νότιο τμήμα του νομού καλλιερ
γούνται δημητριακά, βαμβάκι, βιομη
χανική ντομάτα, καπνός, αμπέλια,
φρούτα και λαχανικά. Διοικητικά, α
νήκει στην περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης και διαιρείται σε
οκτώ δήμους και μία κοινότητα (Δρά
μας, Δοξάτου, Καλαμπακίου, Κάτω
Νευροκοπίου, Νικηφόρου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης, Σιταγρών και
Κοινότητα Σιδηρονέρου)
Ο Νομός Δράμας έχει πληθυσμό
96.554 κατοίκους και έκταση
3468,3τ.χλμ.

Β

Λίνη ιστορία
Οι αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο
φως ευρήματα που
μαρτυρούν παρουσία
ζωής από τη Νεολιθική
εποχή
(6000-3000
π.Χ.) και την εποχή του
Σιδήρου (1050-700
π.Χ.). Από τα μέσα του
4ου π.Χ. αιώνα και με
τά την ένταξή της στο

Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιούλιος/Αύγουστος 2001

Μο«ουϊωοί. rC|

Βασίλειο της Μακεδονίας από τον Φί
λιππο Β ' (356 π.Χ.) η περιοχή γνωρί
ζει ακμή. Κατά τους ρωμαϊκούς χρό
νους γίνονται μεγάλα έργα, όπως η ο
δική αρτηρία Εγνατία Οδός (2ος αι.
π.Χ.), που συνέδεε τη Ρώμη με το Βυ
ζάντιο και περνούσε από την περιοχή
της Δράμας. Η βυζαντινή εποχή είναι
επίσης περίοδος ακμής για το Νομό
Δράμας. Το 1206 ο Βονιφάτιος ο Μομφερατικός χτίζει τα τείχη της πόλης.
Το 1383 καταλήφθηκε από τους Οθω
μανούς και απελευθερώθηκε το 1912.
Στη διάρκεια του Α ' Βαλκανικού πο
λέμου η περιοχή κατακτάται από τους
Βούλγαρους (1912-Ιούλιος 1913).
Στη δεκαετία του 1920 γίνεται α
νταλλαγή των πληθυσμών ανάμεσα
στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την
Τουρκία. Ακολουθεί περίοδος ακμής
μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1920,
λόγω της εγκατάστασης 85.000 Ελλή
νων της Μικράς Ασίας στη Θράκη και

Ανασκαφική έρευνα στην περιοχή
της Βιομηχανικής Ζώνης της Δράμας
αποκάλυψε τρεις τύμβους (εποχή του
Σιδήρου 1050-700 π.Χ.) με πλούσια
κτερίσματα όπως όπλα, κοσμήματα
και εργαλεία.

Τα πρώτα δείγματα μεταλλουργίας
στο νομό εντοπίστηκαν στον οικισμό
των Σιταγρών (θραύσματα από πήλινα
χωνευτήρια με τμήματα λιωμένου χαλ
κού μαζί με βελόνες και χάντρες από
καθαρό χαλκό, από τα μέσα 5ης χιλιε
τίας π.Χ.). Τα ευρήματα των παρα
πάνω ανασκαφών εκτίθενται στο αρ
χαιολογικό μουσείο Δράμας.
Στην περιοχή της κοιλάδας του ποτα
μού Αγγίτη, κοντά στο χωριό Καλή
Βρύση, του Δήμου Προσοτσάνης σώ
ζεται αρχαίο ιερό του Διονύσου, “το
κονάκι του Βάκχου” από τους πρώι
μους ελληνιστικούς χρόνους, 4ος-3ος
π.Χ. αι. Η λατρεία του βεβαιώνεται από
την ανακάλυψη κεφαλής γενειοφόρου
Διονύσου και επιγραφής διονυσιακού
περιεχομένου των ρωμαϊκών χρόνων.
Ο αρχαιολογικός χώρος είναι επισκέψιμος κατόπιν συνεννοήσεως.
Πληροφορίες: κ. Καλίας Παύλος
τηλ. (0522) 51189
Επίσης, η ανασκαφική έρευνα έφερε
στο φως νεολιθικούς οικισμούς σε μι-

κρούς λόφους (τούμπες) στα χωριά Σιταγροί, Μυλοπόταμος, Πετρούσα, Ξηροπόταμος, Μεγαλόκαμπος, Καλός Α
γρός, Καλαμπόκι, Δοξάτο και στην πό
λη της Δράμας στη θέση “Αρκαδικός”.
Και αυτά τα ευρήματα εκτίθενται στο
αρχαιολογικό μουσείο Δράμας.

Βοονά
Το βόρειο τμήμα του νομού αποτελείται από την οροσειρά της κεντρικής
Ροδόπης, με ψηλότερη κορυφή στη
Δράμα το Παρθένου Δάσος (1.953μ.),
ενώ η ψηλότερη κορυφή της Ροδόπης
είναι η Μουσάλα, με υψόμετρο
2.925μ., που βρίσκεται σε βουλγαρικό
έδαφος. Στο νότιο και κεντρικό τμήμα
του νομού βρίσκεται το όρος Φαλα
κρό, με ψηλότερη κορυφή τον Προφή
τη Ηλία (2.232μ.) και άλλες κορυφές
τη Βάρδενα (2.194μ.) και τη Χιονότρυπα (2.111μ.). Νότια και ανατολικά
βρίσκονται τα όρη Μενοίκιο και Όρβηλος, που αποτελούν και τα ανατολι
κά σύνορα του νομού. Η ψηλότερη κο
ρυφή του Μενοικίου είναι η Μαυρο
μάτα (1.963μ.) στο Ν. Σερρών, ενώ η
εντός του Νομού Δράμας ψηλότερη
κορυφή είναι το Θαμνοτόπι (1.952μ.).
Φ αλακρό Όρος
Το όνομά του οφείλεται στο γεγονός
ότι το γεωλογικό υπόστρωμά του καθι
στά αδύνατη την ανάπτυξη ψηλής
βλάστησης και τα δάση καλύπτουν ένα
μικρό ποσοστό (35%) της συνολικής
επιφάνειας του όρους. Το Φαλακρό Ό
ρος συγκεντρώνει πολλά, σπάνια για
την Ελλάδα, ποώδη φυτά. Χαρακτηρι
στική είναι η ποικιλία των αγριολού

λουδων (αρκτοστάφυλος, αγριοπανσέδες, πουλσατίλα, βαλεριάνες, καμπα
νούλες, αγριογαρίφαλα κ.ά.). Ιδιαίτε
ρα πλούσια είναι και η πανίδα της πε
ριοχής, η οποία, εκτός από σημαντικά
είδη θηλαστικών και πουλιών, περι
λαμβάνει σπάνια είδη ασπόνδυλων.
Μενοίκιο Όρος
Το βουνό χαρακτηρίζεται από το έ
ντονο ανάγλυφο, τα ορεινά και υποαλπικά λιβάδια με πλούσια χλωρίδα, τα
δάση οξιάς, το δάσος των αιωνόβιων
δένδρων καστανιάς και την πλούσια
ορνιθοπανίδα που φιλοξενεί. Η χλωρί
δα αποτελείται από οξιά, καστανιά, ελάτη, μαύρη πεύκη, κέδρο, βελανιδιά,
γαύρο, ιτιά, σκλήθρο, σορβιά, σφενδάμι, κ.ά. Η πανίδα της περιοχής περι
λαμβάνει θηλαστικά όπως αγριογού
ρουνο, λύκο, ζαρκάδι, λαγό κ.ά., ενώ
πλούσια είναι και η ορνιθοπανίδα της
περιοχής (φιδαετός, χρυσαετός, σταυραετός, ασπροπάρης, κιρκινέζι, πετρί
της, μπούφος, αγριόκουρκος κ.ά.).

Δόση
Δάσος Ελατιάς ή Καρά Ντερέ
Το δάσος Ελατιάς βρίσκεται στο
κεντρικό και βόρειο τμήμα του νομού
και εκτείνεται κατά μήκος της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου. Χαρακτη
ρίζεται από δάση που την καλύπτουν
σε ποσοστό 90% και την ύπαρξη του
χωριού Ελατιάς. Στη θέση Κούτρα
και σε απόσταση 72χλμ. από τη Δρά
μα υπάρχει το μοναδικής ομορφιάς
δάσος ερυθρελάτης και στην ευρύτε
ρη περιοχή της Ελατιάς, στη θέση
Μαγούλα υπάρχει δάσος σημύδας.
Αλλα είδη δένδρων που απαντώνται
είναι η οξιά, η δασική πεύκη, ο γαύ
ρος, ο φράξος κ.ά., ενώ υπάρχει
και πλήθος ποωδών φυτών, κα
θώς και μανιταριών. Γενικά, η
χλωρίδα της Ελατιάς είναι πλού
σια σε είδη (περισσότερα από
700), με πολλά σπάνια για τον ελ
ληνικό χώρο. Η πανίδα της περιο
χής είναι και αυτή πλούσια σε εί
δη, όπως η καφέ αρκούδα, το α
γριογούρουνο, το ελάφι, το ζαρ
κάδι, ο λύκος και πολλά είδη που
λιών, π.χ. αετοί και γεράκια.

Δάσος Φράκτου
Βρίσκεται στο βορειοανατολικό ά
κρο του νομού, κάτω από την ψηλότε
ρη κορυφή της κεντρικής Ροδόπης,
στα 1.953μ. Το 1980 το δάσος ανακηρύχθηκε Διατηρητέο Μνημείο της Φύ
σης, λόγω της μεγάλης οικολογικής
του αξίας, καθώς είναι από τα ελάχι
στα δάση της Ευρώπης που είναι παρ S*V<r
θένα. Χαρακτηρίζεται παρθένο διότι η
εξέλιξή του ακολούθησε μόνο τους
κανόνες της φύσης και δεν επηρεάστη
κε από την ανθρώπινη δραστηριότητα.
Από το 1980 μέχρι σήμερα βρίσκεται
σε καθεστώς απόλυτης προστασίας
και η μοναδική επιτρεπόμενη δραστη
ριότητα είναι η επιστημονική έρευνα.
Η μορφή του παρθένου δάσους διαφέ
ρει από τα κοινά δάση, επειδή σε αυτό
συνυπάρχουν διάφορα είδη πλατύφυλ
λων και κωνοφόρων όλων των ηλι
κιών. Κυρίαρχα είδη είναι τα έλατα, τα
πεύκα, οι οξιές, ενώ απαντώνται οφενδάμια, σημύδες κ.ά. Περιφερειακά του
παρθένου δάσους υπάρχει ζώνη προ
στασίας όπου απαγορεύεται η βόσκη
ση και το κυνήγι, ενώ επιτρέπεται η
ξυλοπαραγωγή και η δασική αναψυχή.
Η πανίδα του δάσους είναι πολύ
πλούσια σε είδη και σε αριθμούς. Η
περιοχή αποτελεί ένα από τα ση ααντικότερα ελληνικά ορεινά οικοσυσ τήμα
τα, με την εμφάνιση όλων σχεδόν των
άγριων ειδών που ζουν στα ελληνικά
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Αλεξίπτωτο Π λά γιός (Π αραπέντε)
Τ Ο Π Ο Θ Ε ΣΙΑ

Τ ο Ε υ ρ ω π α ϊκ ό Μ ο ν ο π ά τ ι

Ο ρος Φ αλακρό Δ ράμας

Φ Ο ΡΕΑΣ

Μ ε γ ά λ ω ν Δ ια δ ρ ο μ ώ ν Ε 6

Α ερ ολέσ χη
Α ερ α θ λη μ ά τω ν Δ ράμας

ΠΙΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ

Το μ ο νο π ά τι ε ισ έ ρ χ ε τα ι σ το Ν ο μ ό Δ ρ ά μ α ς απ ό τα
δ υ τ ικ ά , σ τ η ν π ερ ιο χ ή τη ς Κ ά τω Β ρ ο ν τ ο ύ ς , κ α ι

Η πίστα απογείωσης βρίσκεται
στην περιοχή
Πύργων -Πετροάοας σε υψόμετρο
1 200μ. με προσανατολισμό
νότιο, νοτιοανατολικό και
νοττ οδυτικό.
Η προσγείωση γίνεται στην
πεδιΰδα της Δ ρ ό μ α τ^ ^

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ

εξέρ χεται

Χ ιονοσα νίδα (Snowboard)
ΤΟ Π Ο ΘΕΣΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ν α ρ ρ ίχ η σ η Β ρ ά χ ο υ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα αναρριχητικό πεδία βρίσκονται
στις ορθοπλαγιές της περιοχής με
σχήμα «πετάλου», ανόμεοο σπς
κορυφές (από δυτικό προς
ανατολικό) «ΚαρτΟλκα», κορυφή
του «Ψαρογγιού», «Χιονότρυπα».
«Προφήτης ΗλΙος»,
«ΨευτοδΟνπ». «Βόρδινα» και

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ

Own

Ονομα

Κειηγσριο

ΑΝΕΣΙΣ

Δ

wmmmmam

Πέριγροοα

Γ

Εσπατόοιο
πύρκινγκ

13 -14
ώρες

Η διαδρομή περνό
έξω από το χωριό
Περιθώρι και
συνεχίζει μέσα απΰ
τοδόσοςτης
Κύκλος έως το
χωριό Δαοωτό. Από
εκεί καταλήγει στο
Κάτω Νευροκόπι,
ΙδιαΙτερο
Ενδιαφέρον
παρουσιάζουν το
δάσος της Κύκλος
με πλατύφυλλα
δένδρα, και το
τοπικό δασικό

5 -6
ώρες

Το μονοπάτι
διασχίζει λιβάδια,
δόση οξιάς και
δρυοδάσηστη
διαδρομή προς το
Λιβαδερό. Η
διαδρομή είναι
κατηφορική και

Ολο
το

Λιβαδερά Παρανέστι

4 -5
ώρες

Στο δρόμο προς το
χωριό Δρεπόνι
υπάρχει δασικό
εργοτάξιο. Το
μονοπόπ συνεχίζει
ανατολικό μέσο
από δρυοδόση
προς το χωριό
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Όλο το
χρόνο

Ελληνικός Ορειβατικός
Σύλλογος Δράμας
Σμύρνης 2,661 00, Δράμα

Ελληνικός Ορειβατικός
Σύλλογος Προσοτσάνης
Προσοτσάνη Δράμας

·3 ^ ·Ι·1 ·Ι·ί··Η Η ·

βουνά. Αναπαράγονται περισσότερα
από 100 είδη πουλιών, ανάμεσα στα ο
ποία αρκετά προστατεύονται σε ελλη
νικό και διεθνές επίπεδο. Το ίδιο πλού
σια σε αριθμό είναι τα θηλαστικά, με
την παρουσία 32 ειδών, μερικά από τα
οποία είναι σπάνια για τον ελληνικό
χώρο, όπως η αρκούδα και το ελάφι.

Ποτόυια
Το υδάτινο στοιχείο έχει έντονη πα
ρουσία στο νομό, με τον ποταμό Νέ
στο και τις λίμνες που δημιουργεί στο
βόρειο και κεντρικό τμήμα του. Στο
νότιο και πεδινό τμήμα υπάρχει ο Αγγίτης ποταμός και οι πηγές Βοϊράνης,
Δράμας και Μυλοποτάμου. Στο ορο
πέδιο Κάτω Νευροκοπίου και δίπλα
στον οικισμό των Λευκογείων έχει δημιουργηθεί τεχνητή λίμνη με σκοπό
την άρδευση του οροπεδίου.
Ν έστοε
Ο ποταμός Νέστος είναι ένας από τους
σημαντικότερους ποταμούς της Ελλά
δας, με μεγάλη οικονομική και οικολογι
κή σημασία. Πηγάζει από το όρος Ρίλα
(2.716μ.), στη νότια Βουλγαρία, μεταξύ
των οροσειρών Αίμου και Ροδόπης. Το
συνολικό του μήκος είναι 234χλμ., από
τα οποία τα 140χλμ. βρίσκονται στο ελ
ληνικό έδαφος. Εισέρχεται στην Ελλάδα
από το βόρειο-κεντρικό τμήμα του νο
μού Δράμας ανάμεσα στους ορεινούς ό
γκους της δυτικής Ροδόπης, του όρους
Φαλακρού και του όρους Λεκάνη. Στη
συνέχεια, αποτελεί το φυσικό όριο ανά
μεσα σε Μακεδονία και Θράκη και εκ
βάλλει απέναντι από τη Θάσο, σχηματί
ζοντας το Δέλτα του Νέστου.
Πολλοί είναι οι παραπόταμοι και τα
ρέματα που συλλέγουν τα νερά στο έ
δαφος του νομού και χύνονται στο Νέ

στο. Από την ο
ροσειρά της δυ
τικής Ροδόπης
και τα δυτικά
χύνονται ο Δεσπάτης,
ο
Μουσδέλης, το
μεγάλο Ρέμα, το
Δ ια β ο λ ό ρ ε μ α
και το Αρκουδόρεμα. Οι υδάτινοι αυ
τοί όγκοι χρησιμοποιούνται για την άρ
δευση, την παραγωγή ενέργειας (φράγ
ματα Τεμένους, Πλατανόβρυσης, Θη
σαυρού) και την τουριστική αξιοποίη
ση της περιοχής.
Η ροή του ποταμού δημιουργεί ένα
πλέγμα από διαφορετικούς βιότοπους,
που φιλοξενούν πληθώρα ειδών χλωρί
δας και πανίδας. Κυρίαρχο φυτικό εί
δος είναι οι δρύες, ενώ συναντιούνται
γαύροι, οστρυές, φράξοι, ιτιές, σκλή
θρα, πλατάνια, λεύκες κ.ά. Η πανίδα
στις περιοχές του ποταμού και των λι
μνών που αυτός δημιουργεί περιλαμ
βάνει κυρίως τη βίδρα, αλλά και τα ζώ
α που μετακινούνται σε όλη την ευρύ
τερη περιοχή, όπως ο λύκος, η αλεπού,
ο αγριόγατος, το ζαρκάδι, ο σκαντζό
χοιρος, η νυφίτσα, το αγριογούρουνο.
Επίσης, υπάρχουν σημαντικοί πληθυ
σμοί αμφίβιων και ερπετών, όπως νε
ροφίδα, οχιές, χελώνες και αρκετά είδη
σαυρών. Η ιχθυοπανίδα των λιμνών
περιλαμβάνει μεγάλους πληθυσμούς
διαφορετικών ειδών, όπως κέφαλους,
μπριάνες, σύρτες ή γουρουνομύτες, ε
νώ στα ρέματα υπάρχουν πέστροφες.
Αγγίτης
Ο ποταμός αποτελεί το κύριο στοι
χείο του υδρογραφικού δικτύου της
πεδιάδας της Δράμας. Αρχίζει από τις
πηγές Μααρά διασχίζει τη δυτική
πλευρά της πεδιάδας και, αφού συλλέξει τα νερά της τάφρου των Φιλίππων,
χύνεται στο Στρυμόνα ποταμό. Οι πη
γές Μααρά, σε υψόμετρο 123μ., απο
τελούν την έξοδο του υπόγειου ποτα
μού που διασχίζει το σπήλαιο Μααρά.

Εκκλησίες
Ιερός Ν αός Αγίου Γεωργίου (Μο
ναστηράκι).
Κτίστηκε το 1842 και είναι τρίκλιτη

βασιλική. Το καμπαναριό του είναι με
ταγενέστερο και χρονολογείται από το
1890.
Ιερός Ναός των Ταξιαρχών
Χρονολογείται από την εποχή των Παλαιολόγων (1261-1453). Είναι μονόχωρη βασιλική. Οι τοιχογραφίες του χρονο
λογούνται από τα μέσα του 14ου αι.
Ιερός Ναός Αγίας Σοφίας.
Χρονολογείται από το 10ο μ.Χ. αιώ- Η
να. Κατά την αναστήλωση του ναού έ -Η
γίνε αποκατάσταση της ανατολική<:^%
του όψης.
Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θ εοτό-Λ
κου στο Λιβαδάκι (Νευροκόπι).
Κτίστηκε το 1870. Διατηρούνται α -Λ
ναλλοίωτα ο ξυλόγλυπτος διάκοσμος J
και οι αγιογραφίες του.
Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο.
Κάτω Νευροκόπι.
Χρονολογείται από το 1866. Έχει ε
ντυπωσιακό καμπαναριό και τοιχο
γραφίες. Απο τις εικόνες του τέμπλου,
δημιουργίες πιθανώς του γνωστού
ντόπιου ζωγράφου Γεωργίου, ξεχωρί
ζει η εικόνα του Αγίου Δημητρίου.
Ιερός Ναός Αγίων Ταξιαρχών στο
Ακρινό.
Κτίστηκε το 1848, αλλά το καμπα
ναριό του είναι νεότερο (1884). Ξεχω
ρίζουν οι τοιχογραφίες του που χρονο
λογούνται από το 1860.
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου (χωριό
του Κριθαρά).
Χρονολογείται από τα μέσα ίου
19ου αιώνα και είναι σταυροειδής με
τρούλο. Ο ναός διατηρεί τμήμα των
τοιχογραφιών του και έχει λιθανάγλυφη διακόσμηση στη δυτική είσοδο.
Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο
Περιθώρι.
Χρονολογείται από το 1835, αλλά
το καμπαναριό του κτίστηκε το 1911.
Εξωτερικά είναι διακοσμημένος με
πλίνθινους σταυρούς, ενώ στο εσωτε
ρικό του έχει εντυπωσιακά ξυλόγλυ
πτα και εικόνες του 19ου αιώνα.
Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα.
Είναι κτίσμα της εποχής των Παλαιολόγων (1261-1453) και διατηρεί
την αρχική τοιχοδομία του στην ανα
τολική και τη βόρεια πλευρά. Βρίσκε
ται δυόμισι χιλιόμετρα δυτικά της
Προσοτσάνης.

Ιούλιος/ΑΟγουστος 2001 - Αστυνομική Επιθεώρηση 499

Σπήλαια
Σπήλαιο Μααρά
Το σπήλαιο δημιουργείται από
τον υπόγειο ποταμό Μααρά στην
περιοχή των Κοκκινογείων, στο
Κάτω Νευροκόπι. Ανακαλύφθηκε
το 1978 από ομάδα Ελλήνων και Γάλ
λων σπηλαιολόγων, οι οποίοι υποστή
ριζαν πως τα νερά των πηγών του πο
ταμού Αγγίτη περνούν από το σπή
λαιο. Για να το αποδείξουν, επιχείρη
σαν κατάδυση με σκάφανδρα στις πη
γές, έτσι σε βάθος 7μ. βρήκαν δίοδο
προς το σπήλαιο, ανακαλύ
πτοντας στοά μήκους 500μ.
Η τροφοδοσία του υπό
γειου ποταμού γίνεται από
τα νερά των χειμάρρων του
οροπεδίου Κάτω Νευροκοπίου. Στην είσοδο του σπη
λαίου υπάρχει παλαιά ε
γκατάσταση υδροτροχού,
που λειτουργούσε από την
εποχή της Τουρκοκρατίας,
ώστε να αντλείται νερό από
, τον ποταμό για την ύδρευση
^ των γύρω οικισμών. Το σπή! λαιο έχει εξερευνηθεί σε μή
κος 4,5χλμ., είναι προσπελά
σιμο στα 2,5χλμ. και επισκέψιμο στα πρώτα 500μ., ενώ εκτιμάται ότι το μήκος του εί
ναι μεγαλύτερο από 12χλμ.
Κατά μήκος του υπάρχουν
πλατώματα και αίθουσες πλά
τους μέχρι 25μ., σε εναλλαγή
με στενώματα πλάτους έως
1μ. Χαρακτηριστικό του σπη
λαίου, εκτός του υπόγειου ποταμού,
είναι οι σταλακτίτες με ποικιλία χρω
μάτων, σχημάτων και μεγεθών.

Εκδηλώσεις
Ελευθέρια
Κάθε χρόνο στα τέλη Ιουνίου, για
τον εορτασμό της απελευθέρωσης της
Δράμας, διεξάγονται στο Δήμο Δράμας
τα Ελευθέρια, εκδηλώσεις “λόγου και
τέχνης”, όπου λαμβάνει χώρα η καθιε
ρωμένη χορωδιακή συνάντηση ντό
πιων και ξένων καλλιτεχνών.
Επίσης κάθε χρόνο το πρώτο δεκαή
μερο του Νοέμβρη η Κινηματογραφι

500

κή Λέσχη Δράμας διοργανώνει φεστι
βάλ ταινιών μικρού μήκους.
Στο Δήμο Σιταγρών λειτουργεί Γε
ωργική έκθεση και την τελευταία Κυ
ριακή του Αυγούστου γιορτή βαμβα
κιού στο χωριό Φωτολείβος
Γιορτή Σαρακατσάνων
Κάθε χρόνο στην κοινότητα
Σιδηρονέρου, κοντά στο δασικό χωριό
Ελατιά, στις 20 Ιουλίου (γιορτή του
Προφήτη Ηλία), γίνεται το αντάμωμα
των Σαρακατσάνων. Μέχρι τα μέσα
της δεκαετίας του 1940 έφερναν εδώ
τα κοπάδια τους από τα μέσα της άνοι
ξης έως τα μέσα του φθινοπώρου (από
τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου έως τη
γιορτή του Αγίου Δημητρίου). Τα κο
πάδια ανήκαν σε 30 τσελιγκάτα, όπως
στου “Κούτρα”, στου “Λεπίδα” κ.ά.
Πολλές περιοχές των γύρω βουνών
φέρουν το όνομα των τσελιγκάτων.

Η9η και έθισα
Οι Αράπηδες
Σε απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων
από την πόλη της Δράμας βρίσκεται το
Μοναστηράκι, όπου κάθε χρόνο στις
6 Ιανουάριου, την ημέρα των Θεοφάνι
ων, αναβιώνει το έθιμο των Αράπηδων. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η
επίτευξη της καλοχρονιάς, δηλαδή της
καλής υγείας και της πλούσιας παρα
γωγής. Είναι μια εθιμική παράσταση
(δρώμενο) με έντονα την υπερβολή, το
μαγικό και το λατρευτικό στοιχείο,
στην οποία συμμετέχουν οι κάτοικοι
της περιοχής. Είναι μία από τις μεταμ
φιέσεις του Δωδεκαημέρου (25/12-6/1)
που γίνονται στο Νομό Δράμας, και
συγκεκριμένα στα χωριά Μοναστηρά
κι, Βώλακα, Πετρούσα, Ξηροπόταμο,
Πύργοι και Καλή Βρύση.
Πρωταγωνιστεί μία ομάδα μεταμ
φιεσμένων, η λεγάμενη Τσέτα, η οποί
α αποτελείται από τους Αράπηδες, τις
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Γκιλίγκες, τους Παππούδες και
τους Τσολιάδες.
Οι Αράπηδες, φορώντας μα
κριές μαύρες κάπες με κουκού
λες από δέρμα κατσίκας και
κουδούνια στη μέση τους, μαζί
με τους Τσολιάδες και τους Γκιλίγκες,
που είναι ντυμένοι με γυναικείες φορε
σιές, συνοδευόμενοι από λύρες και
νταϊρέδες, γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι
του χωριού ανταλλάσσοντας ευχές. Α
κολουθεί στην πλατεία του χωριού μι
μητικό όργωμα και εικονική σπορά και
το έθιμο τελειώνει με χορό.
Ο ΚαλΜχερος
Στα χωριά Καλαμπόκι και Μαυρολεύκη τελείται τη Δευτέρα της Τυρινής το εθιμικό δρώμενο του Καλόγε
ρου (που σημαίνει “καλός γέρος”). Έ 
χει τις ρίζες του σε πανάρχαιες ευετηρικές τελετές, με τις οποίες οι άνθρω
ποι ζητούσαν από τις ανώτερες δυνά
μεις να επενεργήσουν στη βλάστηση
και να γονιμοποιήσουν τη γη. Στις μέ
ρες μας το έθιμο υπενθυμίζει και υπο
γραμμίζει την εξάρτηση του ανθρώπου
από τη φύση. Το έθιμο ήλθε στη Δρά
μα μαζί με τους πρόσφυγες της Ανατο
λικής Θράκης. Αναβιώνει από μία ο
μάδα μεταμφιεσμένων με επικεφαλής
τον Καλόγερο. Επισκέπτονται τα σπί
τια του χωριού και ύστερα πηγαίνουν
στην πλατεία. Εκεί διεξάγονται διαγω
νισμός διελκυστίνδας, εικονικό όργω
μα και σπορά. Το δρώμενο ολοκληρώ
νεται με τον εικονικό θάνατο και την
ανάσταση του Καλόγερου.
ΟίΜίοΜόγεροι
Στα χωριά (Σιταγροί κ.ά.) όπου υ
πάρχουν πρόσφυγες του Πόντου, γίνο
νται οι Μωμόγεροι, είδος λαϊκού πα
ραδοσιακού θεάτρου. Οι πρωταγωνι
στές είναι μεταμφιεσμένοι σε γέρους.
Σήμερα ο σκοπός του εθίμου είναι ψυ
χαγωγικός, ενώ μέχρι τα μέσα της δε
καετίας του '50 ήταν ευετηρικός.
Αναστενάρια
Στις 19-21 Μαΐου, προς τιμήν των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, γί
νονται στη Μαυρολεύκη τα αναστενά
ρια. Έπειτα από ζωοθυσία, ακολουθεί
πολύωρος εκστατικός χορός με τη συ
νοδεία λύρας και νταουλιού και, στη
συνέχεια, πυροβασία.

Εθιμικές πυρές
Στους Δήμους Κάτω Νευροκοπίου,
Προσότσανης Δοξάτου και Νικηφόρου,
σε ορισμένες θρησκευτικές γιορτές ή
μεταβατικές περιόδους του χρόνου(του
Αγίου Αθανασίου, την 1η Μαρτίου, την
Κυριακή της Τυροφάγου, παραμονή
24ης Ιουνίου), ανάβονται φωτιές κατά
γειτονιές με ανταγωνιστικό χαρακτήρα,
δηλαδή κάθε γειτονιά θέλει η φωτιά της
να είναι η μεγαλύτερη. Γύρω από τις
φωτιές στήνεται χορός και λέγονται
τραγούδια. Τις φωτιές υπερπηδούν μι
κροί και μεγάλοι με επωδικές ευχές για
υγεία και καλή χρονιά.
Περιφορά τηα εικόνας τη ς Ανα
σ τά σ ιο ς.
Στο χωριό Καλή Βρύση την Πέμπτη
μετά το Πάσχα, με αφετηρία το ξωκλή
σι του Προφήτη Ηλία, αρχίζει η περι
φορά της εικόνας της Αναστάσεως με
τη συνοδεία των πιστών. Σκοπός αυτής
της περιφοράς είναι η επίτευξη πλού
σιας καρποφορίας και η εξασφάλιση
καλής υγείας. Επιπλέον, αποσκοπεί
στην πρόκληση της βροχής και στην
προστασία της σοδιάς από το χαλάζι.
Με την περιφορά της εικόνας σχηματί
ζεται ένας κύκλος ο οποίος προστατεύ
ει οτιδήποτε βρίσκεται μέσα σε αυτόν:
ανθρώπους, ζώα, παραγωγή.
Η πομπή των πιστών περνά διαδοχι
κά από εννέα ξωκλήσια, αριθμός πολ
λαπλάσιος του τρία, ιερός στη χριστια
νική λατρεία. Έπειτα από μικρή στάση
στο εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης, η
πορεία συνεχίζεται και έπειτα από πέ
ντε ώρες καταλήγει σε ένα ξέφωτο στα
κοντινά μεταξύ τους ξωκλήσια του Α
γίου Γεωργίου και του Αγίου Βλασίου,
που είναι, αντίστοιχα, οι προστάτες
των κτηνοτροφών και των γεωργών.
Εκεί ακολουθεί φαγοπότι, χοροί και
τραγούδια με γκάιντες και νταχαρέδες
από τους οργανοπαίκτες του χωριού,
ζουρνάδες και νταούλια από οργανο
παίκτες από την Ηράκλεια των Σερ
ρών. Κατά το σούρουπο, όταν τελειώ

σει η διασκέδαση,
η εικόνα της Ανα
στάσεως μεταφέρεται στην κεντρι
κή εκκλησία της Καλής Βρύσης, τον
Αγιο Νικόλαο.
Λιτανείες
Λιτανείες γίνονται στην Καλή Βρύ
ση όταν επικρατεί επικίνδυνη για την
παραγωγή ανομβρία. Τη μέρα της λι
τανείας τα ζώα δεν βγαίνουν έξω από
το χωριό για βοσκή.
Γιορτή Σαρακατσάνων
Κάθε χρόνο κοντά στο δασικό χωριό
Ελατιά, της Κοινότητας Σιδηρονέρου,
στις 20 Ιουλίου (γιορτή του Προφήτη
Ηλία), γίνεται το αντάμωμα των Σαρα
κατσάνων. Μέχρι τα μέσα της δεκαετί
ας του 1940 έφερναν εδώ τα κοπάδια
τους από τα μέσα της άνοιξης έως τα
μέσα του φθινοπώρου (από τη γιορτή
του Αγίου Γ εωργίου έως τη γιορτή του
Αγίου Δημητρίου). Τα κοπάδια ανήκαν
σε 30 τσελιγκάτα, όπως στου “Κού
τρα”, στου “Λεπίδα” κ.ά. Πολλές πε
ριοχές των γύρω βουνών φέρουν το ό
νομα των τσελιγκάτων.

Πανηνΰοια
Γιορτή του Αγίου Πνεύματοι: (Βώλακας)
Πάνω στο Φαλακρό Όρος, στο χω
ριό Βώλακας, γίνεται ζωοθυσία, το λε
γόμενο κουρμπάνι, και ακολουθούν
χορός και τραγούδια. Οι πανηγυριστές
επιστρέφουν στο χωριό πάνω σε στο
λισμένα άλογα, υπό τις κωδωνοκρου
σίες των εκκλησιών του χωριού.
Τα Μπαμπούγερα
Στο τριήμερο πανηγύρι που αρχίζει
την παραμονή των Θεοφάνιων στην
Καλή Βρύση πρωταγωνιστούν τα
Μπαμπούγερα. Πρόκειται για άνδρες
μεταμφιεσμένους σε ζώα που φορούν
κουδούνια στη μέση και εμφανίζονται
μετά την τελετή του αγιασμού. Τα
Μπαμπούγερα τριγυρίζουν σε ομάδες
στους δρόμους του χωριού κυνηγώ
ντας όσους συναντούν.

ντέφι (νταχαρές ή νταϊρές).
Στους γάμους, τα γλέντια και τις
κοινωνικές εκδηλώσεις η γκάιντα κυ
ριαρχούσε. Σε πολλά χωριά, όπως
στην Καλή Βρύση, τη Βώλακα, τη
Μικρόπολη, την Πετρούσσα, την
Προσοτσάνη, εξακολουθεί και σή
μερα να ακούγεται η γκάιντα, συνοδευόμενη από το νταχαρέ.
Οι λύρες της περιοχής είναι τρεις:
• η τοπική, που είναι παραλλαγή
της πανελλήνιας γνωστής αχλαδόσχημης λύρας και συναντάται στο
Μοναστηράκι, τον Ξηροπόταμο, την
Πετρούσσα και τους Πύργους,
• η θρ α κική, που είναι αχλαδόσχημη, αλλά διαφέρει ως προς την
τεχνική παιξίματος και ακούγεται σε
μέρη όπου κατοικούν πρόσφυγες α
πό την Ανατολική Θράκη, όπως στο
Καλαμπόκι και τη Μαυρολεύκη,
• η ποντιακή ή κεμεντζές, με
μακρόστενο σχήμα, που συνηθίζεται
στην Αργυρούπολη, το Μαυρόβατο,
το Παρανέστι, τους Σιταγρούς όπου
υπάρχουν πρόσφυγες του Πόντου.
Άλλα μουσικά όργανα είναι ο ζουρ
νάς, ιδιαίτερα δημοφιλής στο Δοξάτο
και τη Χωριστή, και το "χτένι", που
μιμείται τον ήχο του ζουρνά. Παλαιότερα, οι ήχοι της φλογέρας κυριαρ
χούσαν στο ποιμενακό τοπίο. Υπήρ
χαν φλογέρες κατασκευασμένες από
καλάμι και κόκαλο αετού, ονομαστές
για τον ξεχωριστό τους ήχο.
Π η γ ή π λ η ρ ο φ ο ρ ιώ ν κ α ι φ ω το γ ρ α φ ιώ ν :
Ν ο μ α ρχια κ ή Α υτο δ ιο ίκ η σ η Δ ρά μα ς.
Β ιβλιογραφία:
• Α ικ α τερ ιν ίδη ς, Ν. Γ., Π α σχα λινό Δ ρ ώ 
μενο σ τη ν Καλ.ή Β ρ ύσ η Δ ρ ά μ α ς, Ε κ π ο λιτι
σ τικ ό ς Σ ύλλογος Κ α λής Β ρ ύσ η ς, 2000.
• Α ικ α τερ ινίδης, Ν . Γ.: Τραγούδια και
Μ ουσικά Ό ργανα σ τη ν Καλή Β ρ ύσ η Δ ρά μα ς.
'Εκδοση Κ ο ινό τητα ς Κ α λής Β ρύσ η ς, 1997.
• Ν ο μ α ρ χ ια κ ή Α υ το δ ιο ίκ η σ η Δ ρ ά μ α ς,
Ν ο μ ό ς Δ ρ ά μ α ς (το υρ ισ τικ ό ς οδηγός), 2000.
• Υπουργείο Π ο λιτισ μ ο ύ (Ε φ ορεία Π α 
λαιοανθρω πολογίας, Σ πη λα ιολογία ς) - Ν ο
μ α ρ χ ία Δ ρ ά μ α ς, Σ τ ις Π η γές του Α γγίτη ,
1999. \
□

Παοαδοαιρκή Μουοική
Κύρια παραδοσιακά όργανα της πε
ριοχής είναι η γκάιντα, η λύρα και το

Επιμέ/.εια:
Ανθ/μος Κων/νος Γ. Κατσινούλας
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Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ
ΚΑΙ Η ΣΟΛΩΜΙΚΗ ΑΠΗΧΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
ραματίστρια και πολύτιμο
λοι οι μεγάλοι ποι
“Αλαφ ροΐσχιιοτε, καλέ,
συνεργάτη
την τότε - σύ
ητές που χαρακτη
για πες απόψε τι 'δες.
ζυγό του Αμερικανίδα
ρίζονται από μιαν
Ν ύχτα γιομάτη θαύματα.
%
Εύα Πάλμερ - Σικελιανού
οικουμενικότητα,
νύχτα σπαρμένη μ ά γ ια !"
όχι μόνο διατυπώνει το
Γ
συνδέονται μεταξύ
:Η %
Δ . Σολω μός
πανανθρώπινο αίτημα της
τους κατά έναν τρόπο που
παγκόσμιας συναδέλφω
μερικές φορές δεν είναι φα "Κι έπ ειτα δ είξε μον, ω καλή,
σης - όχι με υλιστικούς
νερός ούτε και στους πιο εμ
τις αγιασμένες στράτες,
και οικονομικούς όρους,
βριθείς τεχνοκράτες αναλυ
Υ
που ο Σολω μός σννήΟαγε
αλλά με πολιτισμικούς τές. Στη μέθεξη αυτή της
αλλά το πραγματοποιεί
σύνδεσης, υποβάλλει ασυ ν' ακονλονθάει τα βράδια.... "
Α γγ. Σ ικ ελια νό ς
περίπου για μια ΙΟετία
νείδητα η ίδια η θεϊκή πνοή
(1926-1936) με την γνω
της ποίησης. Έτσι ένας με
να αγνοείται το γεγονός της στέρησης
στή Δελφική ιδέα, να παίρνει σάρκα
γάλος ποιητής, κουβαλεί μέσα του πατης βράβευσης του Σικελιανού, η ο
και οστά στον ομφαλό της γης (Χρηλαιότερους μεγάλους ποιητές, με τους
ποία προέκυψε ως αποτέλεσμα της α
στήριο των Δελφών). Στο μέρος εκεί
οποίους έστω και για λίγο πνευματικά
κατανόητης και μικρόψυχης συμπερι
νο, ο οικουμενισμός του Σικελιανού
συναναστράφηκε.
φοράς της ελληνικής κυβέρνησης και
που απορρέει απ’ την παγκοσμιότητα
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Σικελιανός,
Ακαδημίας
Αθηνών, η οποία προτίμη
του πολιτισμικού προβλήματος, προ
προβάλει σ ’ ορισμένα σημεία συνεχι
σε
να
αποστείλει
ως
εκπρόσωπο
της
σφέρει οικουμενικές λύσεις.
στής του Σολωμού' αποτελώντας και ο
νεοελληνικής λογοτεχνίας τον Σπύρο
Οι λόγοι επιλογής του χώρου εκεί
ίδιος μια μορφή ποιητικού πατέρα, για
Μελά άνθρωπο εγνωσμένης μεν λογο
νου απ’ τον Σικελιανό, αν και τεκμαίπολλούς καταξιωμένους ποιητές της
τεχνικής δεινότητας, πλην όμως χαρα
ρονται, εν τούτοις δεν είναι απόλυτα
γενιάς του ‘302. Πρόκειται για μια με
κτήρα αμφιβόλου αξίας και κυκλοθυδιερευνημένοι.
τουσίωση της ποίησης από ποιητή σε
μική προσωπικότητα, ο οποίος διέδω
Πέραν της αρχαιοπρεπούς φήμης
ποιητή, η οποία κάθε φορά επαναδιασε στην Σουηδική Ακαδημία διάφορα
που απέπνεε ο χώρος, ο μεγάλος ποιη
τυπώνεται με ξεχωριστούς γλωσσι
ανυπόστατα περί του Σικελιανού4.
τής ενωτιζόταν τα μυστικά περάσμα
κούς και ιδεολογικούς κανόνες.
Το
αποτέλεσμα
ήταν
να
μην
βρατα, άγνωστα σε πολλούς μα φανερω
Ο, τι και αν γραφτεί για τον Σικελιαβευθεί η Χώρα μας το 1947, αλλά ο α
μένα στα άδυτα της ψυχής του με τέ
νό, δεν καλύπτει την ηχηρή προσωπι
ναμφίβολα μεγάλης ποιητικής αξίας
τοιο τρόπο που δεν μπορούσε να μοι
κότητα και πληθωρική πνευματική πα
Τ.Σ. Έλλιοτ. Είναι χαρακτηριστικό ότι
ραστεί εξωτερικά με άλλους, ούτε με
ρουσία του. Ο πρωτοπόρος και αιρετι
είχε λάβει χώρα παγκόσμια σταυροφο
τους πιο κοντινούς του συνεργάτες.
κός, βαθυστόχαστος αναλυτής της λο
ρία για να προταθεί ο Σικελιανός. Ο ί
Πιθανότατα, κάποια εσωτερική παγοτεχνίας Ζήσιμος Λορεντζάτος, θεω
διος ο Τ.Σ. Έλλιοτ, μαζί με γνωστούς
ρόρμηση έσπρωχνε τον ποιητή στην
ρεί, με βάση μιαν ανθολογία 20 ποιη
Αμερικανούς, Άγγλους και Γάλλους
κοιτίδα των πανάρχαιων μύθων, όπου
μάτων, τον Άγγελο Σικελιανό ως τον
διανοούμενους, είχαν εισηγηθεί να αδιάφορες δυνάμεις περιπλεκόμενες
“αδιαφιλονίκητα τον μεγαλύτερο έλπονεμηθεί το Νόμπελ ποίησης στον
κατά τέτοιον τρόπο δημιουργούν δυ
ληνα ποιητή του 20ού αιώνα”3. Όσο υ
Έλληνα ποιητή, ο οποίος όχι μόνο με
ναμικά πεδία αποκατάστασης της αρποκειμενική κι αν είναι αυτή η άποψη
την ακατάπαυστη ποιητική εργασία
χέγονης ενότητας ανθρώπου - φύσης
πρέπει να την εξετάσουμε στα σοβα
του, αλλά και με τις πανανθρώπινες ι
και αξιών.
ρά, λαμβάνοντας υπόψη πολλές παρα
δέες που εξέφραζαν τα έργα του, είχε
Ο Σικελιανός, υπογραμμίζοντας το
μέτρους και όχι έχοντας ως μόνο μέ
ήδη καθιερωθεί διεθνώς.
πολυδιάστατο της ποιητικής του προ
τρο σύγκρισης την ποσότητα και τον
Ο χαρακτηρισμός του Σικελιανού,
σωπικότητας, είναι εκείνος που θα επι
όγκο των ποιητικών συλλογών ή την
ως οικουμενικού ποιητή, δεν τεκμαίχειρήσει να αποκαταστήσει τον ραγι
βράβευση με Νόμπελ ποίησης, η οποί
ρεται μόνον απ’ το ποιητικό του έργο,
σμένο άξονα φύσης - πολιτισμού και
α έτσι κι αλλιώς από μόνη της, χαρίζει
αλλά
αποδεικνύεται
και
απ’
τον
τρόπο
να
δημιουργήσει μια νέα κοσμολογία,
οικουμενικότητα στον κάτοχο. Οπωσ
που βίωνε μια συνολική κοσμοθεώρη
υπό την έννοια ότι υπήρξε η πρώτη οι
δήποτε, οι δυο ογκόλιθοι της ποίησής
ση, που διατυπωνόταν τόσο ποιητικά,
κολογική φωνή στον 20ο αιώνα που σε
μας που τιμήθηκαν με το Νόμπελ, Σεόσο και θεωρητικά και περιελάμβανε
ανύποπτο χρόνο διακήρυξε την ιερό
φέρης και Ελύτης, πανάξια και καταυ
τον άνθρωπο, τη φύση και το σόμπαν,
τητα της φύσης5.
γάζουν στο οικουμενικό ποιητικό στε
σ ’ ένα ενιαίο σύστημα. Έτσι, με συνοΆλλη διάσταση της πολύπλευρης
ρέωμα. Δεν πρέπει όμως παράλληλα
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προσωπικότητας του Σικελιανού, ανα
φορικά με την τεχνοτροπία της ποιητι
κής του, είναι και η δυναμική που ανέ
πτυξε εμπλουτίζοντας την ελληνική ο
μοιοκαταληξία, όντας ο ίδιος ασυνα
γώνιστος χειριστής μεγάλης ποικιλίας
μετρικών σχημάτων απ’ το σονέτο ως
τον δεκαπεντασύλλαβο, ερευνώντας
παράλληλα διαφορετικές δομές του ε
λεύθερου στίχου, γεγονότα που έκα
ναν τον Σεφέρη να τον αποκαλέσει
“άρχοντα της λαλιάς μας”6
Ο ίδιος ο ποιητής, συνειδητοποιώ
ντας την σκιά της σολωμικής επίδρα
σης προς το τέλος της ζωής του όπου
πλέον έχει ολοκληρώσει ένα σημαντι
κό μέρος του έργου του, προσπαθεί να
αυτονομηθεί διεκδικώντας αυθύπαρ
κτη και αυτόνομη θέση μέσα στη νεο
ελληνική λογοτεχνία. Αυτό οπωσδή
ποτε δεν σημαίνει ότι υπήρξε ποιητικό
παράγωγο του Σολωμού, αλλά ότι σο
λωμικοί απόηχοι, αναπλάστηκαν δη
μιουργικά στο ποιητικό γίγνεσθαι του

Σικελιανού, προσδίδοντας μια ιδιαίτε
ρη πνοή στις δημιουργίες του.
Τα πενήντα χρόνια που κλείνουν φέ
τος, απ’ τον θάνατο του ποιητή, αποτε
λούν ένα πολιτιστικό ορόσημο όχι μό
νο για τη Χώρα μας, αλλά και για τον
κόσμο όλο όπου ο Σικελιανός οδήγησε
τον ελληνικό ποιητικό λόγο, δημιουρ
γώντας μια μέθεξη στο όραμα της πα
γκόσμιας δελφικής αδελφοσύνης. Ένα
υψιπετές όραμα το οποίο πρέπει να αποτελέσει διαρκές σημείο αναφοράς,
μελέτης και εμβάθυνσης τόσο περισ
σότερο, όσο είναι συνυφασμένο με την
τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην
Ελλάδα.
"... μα εδώ σ ’ εσάς αφήνω την
καρδιά μου,
κρυφό χοροστάσιό,
πυρά νεκρών μεγάλη
περιβόλι μαζί και κοιμητήρι... ”

Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία
1) Β ιβέτ Τσαρλαμπά - Κακλαμάνη: “ Η απή
χηση του Σολω μού στο έργο του Αγγέλου Σικελιανού", Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 1999, εκδ.
ΜΑΥΡΙΔΗΣ.
2) Ν άσος Βαγενάς: "Η συνομιλία τον ποιη
τή μ ε την γενιά του '30 ”, αρθρογραφία Εφημ.
ΤΟ ΒΗΜΑ, 24/6/01.
3) Μ ίμης Σουλιώτης: " Η αυθαιρεσία του
Λορεντζάτου ", αρθρογραφία εφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ,
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Η Σύγχρονη Ελληνική
διατροφή στην μετά διοξινών
) εποχή
Τώρα που κόπασε λίγο ο θόρυβος για τις πε
ρίφημες διοξίνες είναι καιρός νομίζω να
δούμε τα περί διατροφής πράγματα με πιο
ψύχραιμο μάτι. Είδαυε. ακούσαμε και διαβά
σαμε πολλά όλο αυτό το καιρό. Μ άθαυε
και πολλά, ίσως περισσότερα και
από όσα πραγματικά χρειαζό
μασταν! Ακούσαυε
πολλές σωστές πληρο
φορίες και ευαισθητο
ποιηθήκαμε αρκετά σχε
τικά με τους κινδύνους
που περιβάλλουν τις και
νούργιες τεχ νικές παρα
γωγής προϊόντων διατρο
φής. ΔιαΒάσαυε όμως και
ακούσαμε ακόμη περισσότερες
ανακρίβειες, ακραίες θέσ εις ακόμη και κινδυνολογίες.
Δικαιολογημένες λοιπόν οι απαντήσεις απλών ανθρώ 
πων όταν ρωτούνταν επίμονα από δημοσιογράφους στο
δρόμο σχετικό με το τι θα τρώ νε τώρα που μάθαμε όλα
αυτά σχετικά με τους κινδύνους της διατροφής: “ μήπως έ 
μεινε και τίποτε παιδάκι μου να φάμε, όλα τα τρόφιμα τα έ 
βγαλαν προβληματικά και επικίνδυνα”.
υδέν κακόν αμιγές καλού ό
μως όπως έλεγαν και οι αρ
χαίοι ημών πρόγονοι. Πα
ράλληλα με το σκάνδαλο
των διοξινών, που έφερε
στην επιφάνεια μερικά μόνο από τα
αφύσικα που συμβαίνουν σήμε-

Ο

I

Ph D κ. Λάμπρου Σ. ΣΥΝΤΩΣΗ
Διατροφολόγου
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ρα στον τομέα παραγωγής τροφίμων,
ήρθε δυναμικά στην επιφάνεια η ιδέα
της παραδοσιακής Ελληνικής διατρο
φής. Τι είναι όμως η “Ελληνική παρα
δοσιακή διατροφή”; Από που προήλθε
η σύστασή της που όλοι πλέον γνωρί
ζουμε (λίγο κρέας, πολλά όσπρια, λα
χανικά, φρούτα, λάδι και κρασί); Είναι
πράγματι η ιδανική διατροφή; Και τέ
λος, κατά πόσο είναι δυνατόν να ακο
λουθήσει ο σύγχρονος Έλληνας και

Ελληνίδα την “παραδοσιακή Ελληνική
διατροφή”; Ίσως ήρθε η ώρα να προ
σπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις
στα παραπάνω ερωτήματα.
Κατ’αρχήν η παραδοσιακή Ελληνική
διατροφή, όπως έχει παρουσιαστεί πρό
σφατα δεν είναι “πανελλαδική” παρα
δοσιακή διατροφή, αλλά στηρίζεται
σχεδόν αποκλειστικά στα διατροφικά
πρότυπα που ίσχυαν στην Κρήτη πριν
από μερικές δεκαετίες και τα οποία, σημειωτέον, ήταν αρκετά διαφορετικά από
αυτά άλλων περιοχών της Ελλάδας.
Ήρθε στην επιφάνεια κυρίως μέσω μίας
μεγάλης επιδημιολογικής μελέτης στην
οποία έλαβαν μέρος ομάδες πολιτών α
πό αρκετές χώρες από όλο το κόσμο και
που είχε σαν σκοπό να αναγνωρίσει
προδιαθετικούς παράγοντες για ανάπτυ
ξη ασθενειών. Τα πρώτα αποτελέσματα
αυτής της έρευνας, η οποία ακόμη και
σήμερα συνεχίζεται, ήταν άκρως ενδια
φέροντα. Οι κάτοικοι της Κρήτης είχαν
τα λιγότερα καρδιοαγγειακά προβλήμα
τα από τους κατοίκους όλων των άλλων
χωρών που έλαβαν μέρος στην έρευνα.
Τα ευρήματα ήταν εντυπωσιακά, ιδίως
αν λάβει κανείς υπ’όψιν ότι οι Κρητικοί
ήταν (και παραμένουν) μανιώδεις κα
πνιστές, γεγονός άμεσα συνδεδεμένο με
πολλές ασθένειες, συμπεριλαμβανομέ
νων και των καρδιοαγγειακών παθήσε
ων. Που λοιπόν οφείλονταν αυτό το
θαύμα; Στο τρόπο της ζωής και τις ιδιαί
τερες διατροφικές συνήθειες των Κρη
τικών, πρότειναν οι επιστήμονες που έ
καναν τη μελέτη. Και λέω πρότειναν
γιατί οι επιδημιολογικές μελέτες δεν αποδεικνύουν σχέσεις αιτίου και αποτε
λέσματος, δεν αποδεικνύουν δηλαδή τι
προκαλεί το αποτέλεσμα, απλώς προτεί
νουν πιθανά ενδεχόμενα. Αν όμως η έ
ρευνα είναι σωστά σχεδιασμένη και εκτελεσμένη, όπως πιστεύω ήταν η συ
γκεκριμένη έρευνα, τότε τα αποτελέ
σματα που εξάγονται είναι πολύ χρήσι
μα.

Ποιος ήταν λοιπόν ο τρόπος ζωής
και οι διατροφικές συνήθειες των
Κρητικών εκείνη την εποχή; Οι Κρητι
κοί που έλαβαν μέρος στην έρευνα, ό
πως και οι περισσότεροι Έλληνες εκεί
να τα χρόνια, έκαναν χειρονακτικές
εργασίες, κύρια αγροτικές ασχολίες.
Αυτό συνεπάγεται αυξημένη φυσική
δραστηριότητα. Παράλληλα η διατρο
φή τους αποτελούνταν κυρίως από ό
σπρια, λαχανικά, φρούτα, ελαιόλαδο,
κρασί και πολύ λίγο κρέας. Όλα τα
στοιχεία δηλαδή, φυσική δραστηριό
τητα και διατροφή, που σήμερα γνωρί
ζουμε ότι πρέπει να ακολουθούμε για
καλή υγεία. Τα ήξεραν λοιπόν όλα αυ
τά οι Κρητικοί και δεν τα γνώριζαν οι
υπόλοιποι αλλοεθνείς; Όχι βέβαια. Α
πλά, ήταν αναγκασμένοι να κάνουν
χειρονακτικές εργασίες και δεν είχαν
τίποτε άλλο να φάνε εκτός από τα προαναφερθέντα υγιεινά τρόφιμα!.
Ήταν λοιπόν ένα μίγμα ανάγκης αλ
λά και τύχης το γεγονός ότι οι Κρητι
κοί ακολουθούσαν τότε, αλλά δυστυ
χώς όχι πιά, ένα τρόπο ζωής που σήμε
ρα δεχόμαστε ως τον πιό επωφελή για
την υγεία μας. Κατά πόσο όμως είναι
εφικτό για το σημερινό Έλληνα, Κρη
τικό και μη, να ακολουθήσει αυτόν τον
τρόπο ζωής και διατροφής; Μπορούμε
σήμερα να ακολουθήσουμε πιστά τις
διατροφικές συνήθειες των Κρητικών
εκείνης της εποχής; Η απάντηση είναι
δυστυχώς όχι για τους περισσότερους
από εμάς που ζούμε στις πόλεις και α
σχολούμαστε με γραφικού τύπου ερ
γασία. Εκτός αν θέλουμε να εθελοτυ
φλούμε και για χρόνια ακόμη να προ
τείνουμε στον κόσμο ανέφικτες στην
ουσία διατροφικές πρακτικές και να
κάνουμε γενικευμένες, και άρα εξ’ορισμού, λανθασμένες συστάσεις. Δεν
μπορεί λοιπόν, κατά την ταπεινή μου
γνώμη, ο σύγχρονος Έλληνας να ζήσει
με τα πρότυπα του Κρητικού της έρευ
νας όπως δεν μπορεί να ζήσει και κα
νένας πολίτης από τις λεγάμενες ανα
πτυγμένες κοινωνίες, δυτικές και μη.
Μπορούν όμως, και το κάνουν ανα
γκαστικά, άτομα από χώρες που ασχο
λούνται ακόμη με γεωργικές εργασίες
και είναι πολύ κοντά στα όρια της
φτώχειας. Γιατί, κακά τα ψέματα, η

μερική έλλειψη φαγητού αποδεικνύεται σήμερα υγιεινή πρακτική! Η αφθο
νία φαγητού, υγιεινού και μη, οδηγεί
σε παχυσαρκία και μείωση του προσ
δόκιμου επιβίωσης.
Είμαστε λοιπόν καταδικασμένοι να
τρώμε ακατάλληλα τρόφιμα και να
ζούμε ανθυγιεινά; Όχι βέβαια. Μπο
ρούμε να διορθώσουμε το τρόπο ζωής
και τη διατροφή μας. Όχι όμως με το
να προσπαθούμε, χωρίς μεγάλες πιθα
νότητες επιτυχίας, να αντιγράψουμε
τον τρόπο ζωής των προ δεκαετιών
Κρητικών, αλλά με το να αναγνωρί
σουμε ο καθένας για τον εαυτό του τις
ανθυγιεινές πρακτικές που ακολου
θούμε και να τις διορθώσουμε μέσα
στα πλαίσια του δικού μας προσωπι
κού τρόπου ζωής. Θα ήταν εξίσου πα
ράλογο να προτείνουμε σε κάποιον να
τρώει έξι μέρες την εβδομάδα όσπρια
όπως θα ήταν παράλογο να πούμε σε
κάποιον που κάνει γραφική εργασία να
παρατήσει τη δουλειά του και να αρχί
σει να σκάβει χωράφια!.
Τι θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε;
Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε
μειωμένη ως παντελή έλλειψη φυσι
κής δραστηριότητας. Ζούμε μια καθι
στική ζωή. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφεί
ο, αυτοκίνητο, σπίτι, τηλεόραση. Οι

ευκαιρίες για φυσική δραστηριότητα
μειωμένες και θα μειώνονται όλο και
περισσότερο όσο περνάει ο καιρός και
γινόμαστε μια “σύγχρονη” (τρομάρα
μας) κοινωνία. Πρώτο μας μέλημα
λοιπόν θα πρέπει να είναι η αύξηση
του επιπέδου φυσικής δραστηριότη
τας. Πώς γίνεται όμως αυτό; Με πολ
λούς και διάφορους απλούς τρόπους.
Δεν είναι αναγκαίο να γίνεται σε κά
ποιο οργανωμένο γυμναστήριο, αν και
για όσους μπορούν είναι μία καλή λύ
ση. Γενικά όμως θα πρέπει να ακολου
θούμε την αρχή που εγώ ονομάζω “επεδίωκε τη σωματική και απέφυγε τη
ψυχική κούραση”. Με άλλα λόγια, ξεχάστε τον ανελκυστήρα, μη χρησιμο
ποιείτε το αυτοκίνητο για κοντινές α
ποστάσεις, παρκάρετε μακριά από τη
δουλειά σας, ανεβάστε τα ψώνια απί
τις σκάλες, ασχοληθείτε με τον κήπο
σας, γενικά ταλαιπωρηθείτε! Παράλ
ληλα, βρείτε ευκαιρίες για περπάτημα
και περπατήστε όσο πιο πολύ και πιο
συχνά μπορείτε, με καλή παρέα αν εί 
ναι δυνατόν. Το γρήγορο περπάτημα
είναι η καλύτερη γυμναστική για το
σώμα αλλά και τη ψυχή.
Κανονίσαμε τη φυσική δραστηριό
τητα. Και τώρα τι τρώμε; Από όλα και
από λίγο προτείνει ο υπογράφων με
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προτίμηση σε τροφές που βρίσκονται
πιο κοντά στη φυσική τους κατάστα
ση. Τι σημαίνει αυτό; Όσο το δυνατόν
πιο φρέσκα φρούτα και λαχανικά, κρέ-

ατα που προέρχονται από ζώα ελεύθε
ρης βοσκής, ελαιόλαδο αντί για μαρ
γαρίνες και σπορέλαια και αποφύγετε
όσο είναι δυνατόν τις τυποποιημένες
τροφές, αυτές που διαβάζοντας την ε
τικέτα δεν μπορούμε να ανα
γνωρίσουμε περισσότερα α
πό τα μισά από τα συστατι
κά που περιέχουν. Προ
σπαθήστε να τρώτε πολλά
μικρά γεύματα αντί για έ
να ή δύο μεγάλα όπως κά
νουμε οι περισσότεροι. Μην
ξεχνάτε το πρωινό. Είναι από
τα πιο σημαντικά γεύματα της η
μέρας γιατί μπορούμε να το προετοι
μάσουμε όπως το θέλουμε και να το
φάμε με την ησυχία μας αρκεί να ξυ
πνήσουμε λίγο πιο νωρίς. Εξίσου
σημαντικό είναι το γεγονός ότι
μπορούμε να χρησιμοποιή
σουμε αυτήν την ευκαιρία
για την πρώτη οικογε
νειακή συνάντηση, ευ
καιρία που στη σημερι
νή κοινωνία δε μας δίνε
ται και πολύ συχνά. Λί
γο γάλα με δημητριακά,
ψωμί με φρέσκο βούτυρο
και μέλι, τραχανάς (ιδανι
κό πρωινό για παιδιά αλλά
και μεγάλους), πορτοκαλάδα
και λίγος καφές ή τσάι είναι μερι
κές μόνο από τις επιλογές και είμαστε
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έτοιμοι για μία αποδοτική μέρα. Τι
τρώμε το μεσημέρι, αν δεν μπορούμε
να επιστρέψουμε στο σπίτι για γεύμα;
Μπορούμε να ετοιμάσουμε ένα σά
ντουιτς από το σπίτι με τυρί με χαμηλά
λιπαρά, κοτόπουλο, γαλοπούλα, τόνο
ντομάτα και μαρούλι. Ένα ή περισσό
τερα φρέσκα φρούτα και τελειώσαμε
και με το πρόχειρο μεσημεριανό. Τα
φρούτα είναι πολύ καλή λύση και για
περιπτώσεις ξαφνικής πείνας καθόλη
τη διάρκεια της ημέρας. Τι γίνεται αν
δε θέλουμε να πάρουμε από το σπίτι
φαγητό, πράγμα που και ο υπογράφων
δυστυχώς δε συνηθίζει; Παραγγέλνου
με κάτι πρόχειρο. Τελευταία κυκλοφο
ρούν ευτυχώς και στα καταστήματα έ
τοιμου φαγητού αποδεκτά φαγητά.
Σάντουιτς με ψωμί ολικής αλέσεως με
τυρί φέτα, ελιές, ντομάτες και ρίγανη
καθώς και σάντουιτς με τόνο. Αποφύ
γετε τις τηγανητές πατάτες. Για βραδι
νό όσο το δυνατό μεγαλύτερη ποικιλί
α τροφών, κρέας λίγο και καλό αλλά
όχι και κάθε μέρα, μην ξεχνάτε τη φα
σολάδα, τις φακές, τα γεμιστά, όσο το
δυνατόν περισσότερα ψάρια, φρέσκες
σαλάτες και γενικά φαγητά μαγειρεμέ
να με φρέσκα υλικά και πολύ αγάπη.
Πρέπει να αρχίσουμε να ξοδεύουμε
περισσότερο χρόνο στη προετοιμασία
του φαγητού. Ας μάθουμε από τους
παλιότερους, μητέρες και γιαγιάδες
τη μαγειρική τέχνη που θα δώσει ποι
κιλία και νοστιμιά στο τραπέζι μας.
Το χρωστάμε στον εαυτό μας αλλά
κυρίως στα παιδιά μας που έχουν το
δικαίωμα να τρώνε σωστά και υγιει
νά, όπως ακριβώς μας έτρεφαν οι δι
κές μας μητέρες.
Μικρές αλλαγές, εφικτές πιστεύω
που μπορούν να κάνουν τη “σύγχρονη
Ελληνική διατροφή” και τη ζωή μας
γενικότερα πιό υγιεινή για το καλό
του ατόμου αλλά και της Ελληνικής
κοινωνίας.
□
* Ο κ. Λάμπρος Σ. Συντώσης, είναι Αν.
Καθηγητής και Διευθυντής του Κέντρου
Έρευνας, Κλινικής Διατροφής και Παχυ
σαρκίας της Ιατρικής Σχολής του Πανε
πιστημίου Washington, St. Louis ΗΠΑ
και Επισκέπτης Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Πα
νεπιστημίου Αθηνών.
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Αποφυγετε την υπερβολική
έκθεση στον ήλιο
και τα ηλιακά εγκαύματα,
ιδίως στην παιδική ηλικία
Το φως του ήλιου : Ζωτικό για την υγειά μας.
Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο
ια ορισμένη ποσό
τητα ηλιακού φω
0 < rc tttf A > «
τός σας είναι απα
ραίτητη για να δια
τηρείτε τη σωματική
σας υγεία και για να σας προ
σφέρει ζωτικότητα. 1/4μως, η
ποσότητα υπεριώδους ακτινοβο
λίας (UV), μέσω του ηλιακού
φωτός, που χρειάζεται για να εξα
σφαλίσει την καλή σωματική κα
τάσταση, είναι πάρα πολύ μικρή.
Η παρατεταμένη έκθεση στον
ήλιο προκαλεί βλάβες στο δέρμα
και πρέπει να αποφεύγεται. Όσο
περισσότερο εκθέτετε το δέρμα
σας στον ήλιο κατά τη διάρκεια της
ζωής σας, τόσο μεγαλύτερος είναι
και ο κίνδυνος να αναπτύξετε καρ
κίνο του δέρματος.
Το ηλιακό έγκαυμα είναι μια πολύ
σοβαρή “αλλοίωση”, ειδικά για τα
μικρά παιδιά. Έ να σημαντικό έγκαυ
μα στην πρώιμη παιδική ηλικία αυ
ξάνει την πιθανότητα του ατόμου να
αναπτύξει καρκίνο του δέρματος αρ
γότερα κάποια στιγμή στη ζωή του.
Πριν φύγουν για διακοπές πολλοί
άνθρωποι προσπαθούν να “δημιουρ
γήσουν” χρώμα ηλιοκαμένου δέρμα
τος, με τη χρήση τεχνητού φωτισμού
(solarium). Και όμως αυτή ακριβώς
η μέθοδος μπορεί να έχει ιδιαίτερα
βλαβερό αποτέλεσμα στο δέρμα και
πρέπει να χρησιμοποιείται με μέτρο
ή και καθόλου.

Μ

Βλαβερή για το δέρμα σας.

χ ο ό έ ρ μ ^ 0 '’

Στις τέσσερις
τουλάχιστον
από τις πέντε
περιπτώσεις
ο καρκίνος του
δέρματος μπορεί
να αποφευχθεί
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ΠοοστατέιΡτε το δέοιια του
παιδιού ooc
Ο ήλιος επιδρά θετικά στην υγεία
μας, βοηθώντας το μεταβολισμό μας
και συμβάλλοντας στην παραγωγή της
βιταμίνης D. Μικρή μόνο ποσότητα
υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) αρκεί
για να διατηρηθεί αυτή η υγιής ισορ
ροπία. Η ποσότητα αυτή είναι σαφώς
μικρότερη απ’ αυτή που απαιτείται
για το μαύρισμα.

“Αναπότε το ιιωοό oac :
κοατπστε το
υακοιό από τον ήλιο”
Όταν ένα παιδί εκτεθεί για με
γάλα χρονικά διαστήματα στον
ήλιο, στη διάρκεια της πρώιμης
παιδικής του ηλικίας, ο κίνδυνος
ν ’ αναπτύξει καρκίνο του δέρ
ματος αργότερα στη ζωή του μπορεί
να αυξηθεί σημαντικά. Γι’ αυτό, μην
αφήνετε τα παιδιά να εκτίθενται στον
ήλιο, ιδιαίτερα τα παιδιά ηλικίας κάτω
των 3 ετών. Οι συνέπειες μπορεί να εί
ναι πάρα πολύ σοβαρές.
Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο εί
ναι ο κυριότερος παράγοντας κινδύνου
για τον καρκίνο του δέρματος.
Η μελανίνη είναι χρωστική ουσία
που προστατεύει το δέρμα. Τα παιδιά
με ανοιχτόχρωμο δέρμα έχουν μικρό
τερο αριθμό κυττάρων μελανίνης και
για το λόγο αυτό είναι περισσότερο
ευαίσθητα σε βλάβες από τον ήλιο.

Θυμηθείτε:
η προστατευτική
Μην αφήνετε τα παιδιά να εκτίθενται
στον ήλιο για μεγάλα χρονικά διαστή
ματα.
Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο κα
τά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας,
είτε προκαλεί έγκαυμα είτε όχι, πρέπει
να αποφεύγεται. Κ ι’ αυτό γιατί το
συσσωρευτικό αποτέλεσμα αυτής της
επαναλαμβανόμενης έκθεσης μπορεί
να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα
κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου
του δέρματος σε μεγαλύτερη ηλικία.

αξία του “τεχνητού”
μαυρίσματος

δεν είναι ισότιμη
με αυτήν του
φυσικού μαυρίσματος

Αναπάτε τα παιδιά one :
π ροστατέψτε τα
σωοτά από τον ήλιο!
Αφήνοντας το παιδί σας να εκτίθε
ται υπερβολικά στον ήλιο σήμερα, δια
κινδυνεύετε να αυξήσετε τις πιθανότη
τες ανάπτυξης καρκίνου αργότερα στη
ζωή του.
Παιδιά που έχουν πολλές ελιές πρέ
πει να προστατεύονται επιμελώς όταν
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“Κακοήθες υελάνωυπ
η πιο επικίνδυνη υορφή
καρκίνου to o δέουοτος
Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο
μπορεί να είναι ο αιτιολογικός παρά
γοντας οποιασδήποτε μορφής καρκί
νου, συμπεριλαμβανομένου και του
κακοήθους μελανώματος, που είναι η
πιο επικίνδυνη μορφή καρκίνου του
δέρματος.
Η συχνότητα του κακοήθους μελα
νώματος διπλασιάζεται ανά δεκαετία
σε πολλές χώρες και το ποσοστό ανά
πτυξης μπορεί να συσχετιστεί με ιη
μόδα του μαυρίσματος, που ξεκίνησε
στα τέλη της δεκαετίας του ‘30.
Τα επικίνδυνα αποτελέσματα της υ
περβολικής έκθεσης στον ήλιο είναι α
κόμα μεγαλύτερα γ ια :
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C ΖΑΝΤΕΣ
(
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
If ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

■

e £ Γ!ΤΡΙ*Τ .·1 Μ

εκτίθενται στον ήλιο. Να επισκέπτεστε
τακτικά τον οικογενειακό σας γιατρό
και να του ζητάτε να εξετάζει τις ελιές.
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Αν αντιληφθείτε
οποιαδήποτε αλλαγή
Τα νήπια και τα μικρά παιδιά*
Άτομα με πολλές ελιές.
Άτομα με ιστορικό καρκίνου του
δέρματος στην οικογένεια.
Άτομα που χρησιμοποιούν λάμπες
τεχνητού μαυρίσματος (Solarium και
sunbeds).
Άτομα με ευαίσθητο δέρμα, π.χ.
ξανθά άτομα, ανοικτόχρωμα άτομα
με κόκκινα μαλλιά και γαλανά μάτια.
Άτομα που για λόγους εργασίας ή
κάποιου χόμπι υποχρεώνονται να
περνούν μεγάλα διαστήματα στην ύ
παιθρο.
Άτομα που χρησιμοποιούν αντη
λιακά προστατευτικά σκευάσματα
για να επιμηκύνουν το χρόνο παραμο
νής τους στον ήλιο.
Κάθε δέρμα, ανάλογα με τον τύπο
στον οποίο ανήκει, έχει μια διαφορετι
κή αντίδραση στην υπεριώδη ακτινο
βολία όπως αυτήν του ήλιου. Όσο ευ
κολότερα και γρηγορότερα καίγεται το
δέρμα σας με την έκθεση στον ήλιο,
τόσο περισσότερο πρέπει να την απο
φεύγετε.
“Παρόλα αυτά, μπορούμε
ακόμα ν ’ απολαμβάνουμε τον
ήλιο, μειώνοντας συγχρόνως
τις πιθανότητες ανάπτυξης
καρκίνου του δέρματος, αν α
κολουθήσουμε τις παρακάτω
οδηγίες.

στο σχήμα, το μέγεθος,
ή το χρώμα τους,

η αν παρατηρήσετε
κάποια ασυνήθιστη
αιμορραγία

συμβουλευτείτε
αμέσως το γιατρό σας.

Το ηλιακά ενκαύιιατα πρέπει να
αποφεύγονται σε όλεε tic ηλικίες.
Αυξανόμενα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η υπερβολική έκθεση
στο φως του ήλιου και ειδικότε
ρα τα εγκαύματα σε άτομα ηλι
κίας κάτω των 15 ετών, μπορούν να
αποτελόσουν σοβαρό κίνδυνο για α
νάπτυξη καρκίνου του δέρματος αρ
γότερα στην ζωή τους.
Είναι πολύ σημαντικό να καταλά
βουμε ότι η βλάβη στο δέρμα δε συν
δέεται μόνο με το μεμονωμένο έγκαυ
μα αλλά και με το συσσωρευτικό απο
τέλεσμα της έκθεσης στον ήλιο.
Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο,
που αυξάνει τα εγκαύματα και τις μετέπειτα βλάβες στο δέρμα, μπορεί να
συμβεί ακόμα και στη βόρεια Ευρώπη.
Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο, τό-
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σο για τα παιδιά όσο και για τους ενή
λικες, να προστατεύουν το δέρμα τους
κυρίως κατά τη διάρκεια των περιό
δων μεγάλης ηλιοφάνειας, την άνοιξη
και στις αρχές καλοκαιριού. Η συμ
βουλή αυτή ισχύει και για όσους περ
νούν πολλές ώρες στην ύπαιθρο, για α
θλητικές δραστηριότητες ή για κάποιο
άλλο χόμπι τους.
Τα άτομα που αναπτύσσουν καρκίνο
του δέρματος δεν είναι πάντα “λάτρεις
του ήλιου”. Εκείνοι που η εργασία ή
κάποιο χόμπι τους - όπως η κηπουρική
ή η ιστιοπλοΐα - τους υποχρεώνει να
μένουν πολύ χρόνο στην ύπαιθρο, δια
τρέχουν επίσης κίνδυνο και πρέπει να
προφυλάσσουν το δέρμα τους.
Τέσσερις συστάσεις για να ελαχι
στοποιήσετε τις βλάβες του δέρματος:
1) Αποφεύγετε το μεσημεριανό ήλιο
(το διάστημα από τις 12 έως τις 4 μ.μ.)
2) Αναζητήστε τη σκιά των δέντρων ή
άλλο σημείο προφύλαξης από τον ήλιο.
3) Χρησιμοποιήστε, σαν ασπίδα από
τον ήλιο, ρούχα - κοντομάνικα ή μακρυμάνικα μπλουζάκια - καπέλα και καλής
ποιότητας γυαλιά ηλίου.
4)
Χρησιμοποιήστε αντηλια
κή προστασία ευρέως φάσμα
τος, με υψηλό δείκτη προστασί
ας, για να προφυλαχτείτε από
τους δύο βασικούς τύπους υπε
ριώδους ακτινοβολίας που φθά
νουν στη γη :
ί/ τον τύπο UVA, που ενδέ
χεται να είναι η αιτία για συ
γκεκριμένες μορφές βλάβης
του δέρματος.

</ τον τύπο UVB, που είναι
κυρίως η αιτία που προκαλεί έγκαυμα.
Η επάλειψη του δέρματος με αντη
λιακά προστατευτικά προϊόντα πρέπει
να επαναλαμβάνεται συχνά και προσε
χτικά και σε καμιά περίπτωση η χρήση
τους δεν μπορεί να είναι πρόσχημα για
να παρατείνεται η έκθεση στον ήλιο.
Τα προϊόντα που μαυρίζουν χωρίς έκ
θεση στον ήλιο δεν περιέχουν συστατι
κά που μπορούν να σας προστατεύ
σουν από την υπεριώδη ακτινοβολία.
Πηγή: Ελληνική Αντικαρκινική
Εταιρεία (www.cancer-society.gr)
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Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Α !

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Α !
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Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ !
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Υπάρχει ένα κατάστημα που σ α ς
καλύπτει απόλυτα και σ ας παραδίδει
αμέσως, έτοιμες στολές και παραγγελία,

εξαρτήσεις και αξεσουάρ.

*
*
*
*
*
*

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

- Στολές
μ ί η χ ω ρ ίς
- Πουκάμισα } δδικ
ικ ό ο α ς Υ φ α σ μ α
- Παντελόνια
- Πηλίκια
- Παπούτσια
- Ζώνες
- Σήματα και δακρίτικα
- Παράσημα όλων των
σωμάτων

- Ειδικός εξοπλισμός
- Θήκες όπλων χαμηλής,
υψηλής μασχάλης
- Χειροπέδες όλων των τόπων
- Γκλομπς
- Αλεξίσψερο, γιλέκο
- Είδη επιβίωσης

Κανακάρη 7 5 , Πάτρα, Τηλ. - Fax 061 - 2 2 0 541
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Για τα μεγαλύτερα παιδιά, το αλκο
όλ αποτελεί μια πραγματικά μεγάλη α
πειλή.

Μ αθιίυατα κολύαΒησης
και ηλικία

τα παιδιά σας

Από τα παραπάνω προκύπτει το ερώ
τημα: πως μπορεί να προστατέψει κα
νείς το παιδί του; Θα βοηθούσε, άρα
γε, να μάθει να κολυμπά σε όσο το δυ
νατόν μικρότερη ηλικία; Η απάντηση
που δίνει η Αμερικανική Ακαδημία
Παιδιατρικής (ΑΑΡ) είναι αρνητική.
Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι τα
μαθήματα κολύμβησης σε παιδιά κάτω
των 4 ετών δίνουν ένα εσφαλμένο αί
σθημα ασφάλειας στο νερό.
Τα μικρά παιδιά δεν είναι έτοιμα - ού-

από τις “παγίδες του νερού”
Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι στις μικρές
ηλικίες οι πνιγμοί είναι ελάχιστοι και σχεδόν μηδενικοί, σε
παιδιά ηλικίας 2 έω ς 5 χρόνων. 0 πνιγμός ή και ο παρ’ολίγον
πνιγμός συμβαίνουν συχνά, όταν ένα παιδί μένει μόνο ακόμα
και για λίγα δευτερόλεπτα. Για τους περισσότερους γονείς
αποτελεί αληθινή έκπληξη το γεγονός ότι τα μικρά παιδιά
δεν κάνουν κανέναν θόρυβο και καμιά προσπάθεια όταν
αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο νερό, με επακόλουθο να
πνίγονται δίχως να αντιληφ θεί κανείς τίποτα.
Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι τα περισσότερα παιδιά
που πνίγονται στις πισίνες των σπιτιών τους, είχαν γίνει για
τελευταία φορά αντιληπτά στο εσω τερικό του σπιτιού, είχαν
χ α θ εί από τα μάτια των γονιών τους για λιγότερο από 5 λ ε 
πτά και στο σπίτι βρισκόταν ό ένας ή και οι δυο γονείς τους.

Επικίνδυνοι γώοοι
Οι επικίνδυνοι χώροι για τα παιδιά εξαρτώνται από την ηλικία τους.
Τα παιδιά ηλικίας κάτω του 1 έ
τους κινδυνεύουν πιο πολύ να πνιγούν
στις ντουζιέρες, στους κουβάδες με νε
ρό και στις τουαλέτες.
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Τα παιδιά ηλικίας 1 έως 4 ετών
κινδυνεύουν περισσότερο να πνιγούν
στις πισίνες και στις μπανιέρες.
Τα παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών
κινδυνεύουν περισσότερο στις πισίνες
και στη θάλασσα, στα ποτάμια ή στις
λίμνες.

τε σωματικώς ούτε διανοητικώς - για
να κάνουν μαθήματα κολύμβησης.
“Λεν /τονιστούμε μαθήματα κολύμβη
σης σε παιδιά κάτω των 4 ετών, εάν οι
γονείς πιστεύουν ότι μ ’ αυτό τον τρόπο
θα είναι ασφαλέστερα τα βλαστάρια
τους στο νερό” υποστηρίζει ο παιδία
τρος δρ Μπαρμπ Σμιθ, ο οποίος συμ
μετείχε στη σύνταξη της ανακοίνωσης.
"Άλλο είναι να συμμετέχει ένα μικρό
παιδί σε πρόγραμμα που θα το βοηθή
σει να συνηθίσει το νερό και θα του δι
δάξει κάποιους κανόνες ασφαλείας, και
άλλο το να κάνει κανονικά μαθήματα
κολύμβησης. Τα κανονικά μαθήματα
κολύμβησης μπορεί να δώσουν ψευδές
αίσθημα ασφάλειας στους γονείς, με ε
πακόλουθο να μην προσέχουν όσο πρέ
πει τα παιδιά τους”. Κατά τον δρ Σμιθ,
τη μεγαλύτερη ασφάλεια για παιδιά η
λικίας 1 έως 4 ετών παρέχει το να βρί
σκονται διαρκώς δίπλα στους οι γονείς
τους, ώστε απλώνοντας το χέρι να τα
πιάσουν πριν τους συμβεί κάτι κακό.
Όσον αφορά τα νήπια που φορούν
πάνες, καλό είναι να μην τα πηγαίνου
με σε πισίνες. Πέρα από τα χημικά που
υπάρχουν στο νερό της πισίνας και τα
οποία μπορεί να αποδειχθούν “βαριά”

για το ευαίσθητο δερματάκι των βρε
φών, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να
τα εμποδίσετε να αφοδεύσουν ή να ου
ρήσουν μέσα στο νερό την ώρα που
παίζουν. Σε τέτοια περίπτωση οι υπεύ
θυνοι της πισίνας πρέπει να αδειάσουν
και να την καθαρίσουν και γενικώς θα
προκληθεί ταλαιπωρία για όλους. Μό
νη λύση είναι να αναζητήσετε αδιά
βροχες πάνες, οι οποίες πρέπει να στη
ρίζονται πολύ γερά γύρω από τους μη
ρούς και τη μέση του βρέφους. Γενικά,
είναι προτιμότερο να πηγαίνουν τα πο
λύ μικρά παιδιά (άνω των 6 μηνών, βε
βαίως) που φορούν πάνες στη θάλασ
σα, και όχι στην πισίνα.

Δεκόλονικ ορφάλειαο
1. Φροντίστε να προσέχει ένας ενή
λικος διαρκώς το παιδί όσο αυτό κολυ
μπά, παίζει ή βρίσκεται δίπλα ή μέσα
στο νερό. Ο ενήλικας δεν πρέπει να
διαβάζει, να παίζει χαρτιά, να μιλάει
στο τηλέφωνο, να περιποιείται τον κή
πο ή να ασχολείται με οποιαδήποτε άλ
λη δραστηριότητα που μπορεί να αποσπάσει την προσοχή του από το παιδί.
2. Η κολύμβηση χωρίς συντροφιά ή
σε απομονωμένα μέρη πρέπει να απο
φεύγεται. Διδάξτε στα παιδιά να κολυ
μπούν πάντοτε με φίλους τους (και
φροντίστε να κάνετε κι εσείς το ίδιο,
αφού ως γνωστόν αποτελείτε το πρό
τυπο των παιδιών που έχουν την τάση
να μιμούνται ό,τι εσείς κάνετε).
3. Να κρατάτε τα πολύ μικρά παιδιά
μακριά από κουβάδες που περιέχουν νε
ρό και να φροντίζετε να μην αφήνε
τε ποτέ κουβάδες γεμάτους με νερό
ή άλλο υγρό όταν τελειώσετε την ό
ποια εργασία σας. Να θυμάστε ότι έ
να βρέφος ή ένα νήπιο μπορεί να πνι
γεί σε νερό ύψους 3 μόλις εκατοστών.
4. Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας που βρίσκεται στην εφηβεία- δεν έχει
καταναλώσει αλκοόλ πριν πάει για
μπάνιο, για σέρφινγκ, για θαλάσσιο
σκι ή για οποιαδήποτε άλλη θαλάσσια
δραστηριότητα. Εξηγήστε του αναλυ
τικά πόσο επικίνδυνος είναι ο συνδυα
σμός αλκοόλ και θαλάσσιων δραστη
ριοτήτων (εννοείται ότι το καλό παρά
δειγμα θα το δώσετε και πάλι εσείς, α-

ποφεύγοντας να πίνετε αλκοόλ όταν
βρίσκεστε στην παραλία ή στην πισίνα).
5. Για να αποτρέψετε τον πνιγμό λό
γω επικάθισης ξένου σώματος στον
λαιμό του παιδιού, μην το αφήνετε να
μασάει τσίχλα ή να τρώει ενώ κολυ
μπάει, κάνει βουτιές ή παίζει στο νερό.
6. Μην ταΐζετε ποτέ το παιδί την ώ
ρα που αυτό μπαινοβγαίνει στο νερό.
Καθίστε όλοι μαζί στο τραπέζι για να
φάτε και όταν τελειώσετε μην επιτρέ
ψετε στο παιδί να ξαναμπεί στο νερό
(και μην μπείτε ούτε εσείς, αν δεν πε
ράσουν λίγες ώρες). Επικίνδυνη είναι
ακόμα η συνήθεια να φωνάζετε το παι
δί από το νερό για να του δώσετε μια
μπουκιά φαγητό και μετά να τρέχει
μακριά σας για να επιστρέφει στη δρα
στηριότητα που έχει αφήσει στη μέση.
Πέρα από τον κίνδυνο που κρύβει ο
συνδυασμός φαγητού και νερού, αν
πάθει κάτι μπορεί να μην προλάβετε
να τρέξετε κοντά του.
7. Φροντίστε να μάθει κολύμπι εφό
σον έχει κλείσει τα τέσσερά του χρό
νια. και καλό είναι να κάνετε μαζί με
το παιδί σας μαθήματα κολύμβησης.
8.
Μάθετε να κάνετε τεχνητή α
νάνηψη. Η καρδιοπνευμονική ανάνη
ψη είναι ιδιαιτέρως απαραίτητη, εάν έ
χετε πισίνα στο σπίτι ή αν λατρεύετε
οικογενειακούς τα θαλάσσια αθλήματα.
9. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε “μπρατσάκια” και “κουλούρες” αντί για αλη
θινά σωσίβια στα παιδιά. Αν έχετε
πρόγραμμα να κάνετε κάποιο θαλάσ
σιο άθλημα με το παιδί, πρέπει και ε
σείς και αυτό να φορέσετε από ένα κα
νονικό σωσίβιο. Τα πλαστικά είδη ποι
βοηθούν το παιδί να επιπλέει στο νερό
είναι παιχνίδια και δεν έχουν σχεδια 
στεί για να μην βουλιάξει το παιδί σε
περίπτωση ανάγκης. Επιπλέον, σας δί 
νουν ένα ψευδές αίσθημα ασφάλειας,
ενώ υπάρχει κίνδυνος να ξεφουσκώ
σουν αν κατά λάθος τρυπηθούν ή βγει
το κάλυμμα που κλείνει την τρύπα απο
την οποία φουσκώνουν.
10. Να ελέγχετε το βάθος του νερού
πριν μπείτε και πριν αφήσετε το παιδί
να μπει. Φροντίστε ακόμα να μην κά
νουν τα μεγαλύτερα παιδιά βουτιές ο
πό μεγάλο ύψος εάν το νερό δεν είναι
πολύ βαθύ (δεν πρέπει να πατάτε εσείς
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στον πυθμένα, ακόμα και αν σας κάνει
ένας άλλος ενήλικος “πατητή”).

Εάν έγετε στο σπίτι
“πισίνα” ποέπει να...
• Τοποθετήστε γύρω από την πισί
να έναν ψηλό φράκτη, με πόρτες που
να κλείνουν και να ασφαλίζουν αυτό
ματα. Το ύψος αυτού του φράκτη πρέ
πει να είναι το λιγότερο 1,5 μέτρο, ενώ
πρέπει να απομονώνει εντελώς την πι
σίνα από το σπίτι και από τον κήπο ό
που παίζει το παιδί.
• Απαγορεύετε στο παιδί να πηγαί
νει μόνο του στην πισίνα.

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ^ΘΑΛΑΣΣΑ

• Τοποθετήστε ένα τηλέφωνο δίπλα
στην πισίνα και αποθηκεύατε στη μνή
μη τα τηλέφωνα του παιδιάτρου ή του
γειτονικού νοσοκομείου, ώστε με το
πάτημα ενός πλήκτρου να επικοινω
νείτε αμέσως μαζί τους. Καλό πάντως,
είναι να θυμάστε απέξω όλα αυτά τα
τηλέφωνα.
• Έχετε διαρκώς τα μάτια σας
“καρφωμένα” στο παιδί όσο παίζει δί
πλα ή μέσα στην πισίνα. Ζητήστε και
από τους άλλους ενήλικους του σπι
τιού να κάνουν το ίδιο.
• Μην τοποθετείτε γυαλιστερά πλα
κάκια γύρω από την πισίνα, διότι αυτά
είναι ολισθηρά όταν βρέχονται και το
παιδί μπορεί να βρεθεί στο νερό πριν
το καταλάβει. Το γρασίδι, τα ματ πλα
κάκια και το αδρό ξύλο είναι πολύ κα
λύτερες επιλογές.
□

ετά την πρωτιά στους θανάτους από τροχαία ατυχήματα, η χώρα

Μ

μας κατέχει άλλο ένα θλιβερό ρεκόρ. Φιγουράρει στις πρώτες θέ

σεις της λίστας των χωρών με τα περισσότερα θύματα πνιγμού
κατά τη διάρκεια κολύμβησης, αφού με βάση τις στατιστικές αναλογικά

είναι η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε πνιγμούς μετά την Ιαπωνία.
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας, οι πνιγμοί στη δεκα
πενταετία 1984-1999 έφθασαν τους 3449, κάτι που σημαίνει ότι, περισ
σότεροι από 300 συνάνθρωποί μας, στην προσπάθεια αναζήτησης λίγης
δροσιάς, έχασαν τη ζωή τους. Από στοιχεία προκύπτει ότι τα περισσότε
ρα θύματα είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Όλες οι στατιστικές των τελευ
ταίων χρόνων, τόσο του Υ.Ε.Ν, όσο και του ιατροδικαστή Πειραιά κ. Ν.
Καρακούκη συμφωνούν ότι οι άνω των 60 χρόνων λουόμενοι, αποτε
λούν την υψηλότερη ομάδα κίνδυνου.
• Το 55,4% των νεκροτομηθέντων πτωμάτων λουομένων αντιστοι
χούσε σε άτομα άνω των 60 χρόνων.
• Το 34% των συνολικών θανάτων οφειλόταν σε παθολογικά αίτια
(έμφραγμα, εγκεφαλικά κ.α.) και το 38% σε στομάχι γεμάτο με τρό
φιμα και οινοπνευματώδη, σε συνδυασμό με την ύπαρξη αγγειακών
νοσημάτων και

Επιμέλεια: Π. Υ. Αφροδίτη Κοχκίνον
•

Μόνο το 20% των θανάτων λουομένων οφειλόταν σε ατυχήματα.
Όλες οι επίσημες στατιστικές του YEN καταλήγουν στο συμπέρα
σμα ότι: οι γυναίκες λουόμενες έχουν συντριπτικά χαμηλότερο πο
σοστό θανάτων συγκριτικά με τους άνδρες.

Οι λουόμενοι της τρίτης ηλικίας για να απολαμβάνουν τα θαλάσσια
μπάνια τους χωρίς δυσάρεστα απρόοπτα πρέπει να ακολουθούν δύο χρυ
σές οδηγίες.
Οδηγία πρώτη: Πριν ξεκινήσετε τις διακοπές σας κάντε οπωσδήποτε
ένα τσεκάπ και ακολουθήστε τις συμβουλές του γιατρού σας.
Οδηγία δεύτερη (απευθυνόμενη σε όλους γενικά τους λουόμενους):
Μην μπαίνετε στη θάλασσα με γεμάτο στομάχι.
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Γυαλιά Οράσεως-Γυαλιά Ηλιου
Φακοί Επαφής-Εγχρωμοι Φακοί
Ειδικές Παραγγελίες
Παιδικό Τμήμα
20% Ε Κ Π Τ Ω Σ Η

Έ τοιμες στολές και επ ί μέτρω.
διακριτικά και ολα τα αξεσουάρ Αστυνομίας
στις καλύτερες τιμές.
Αποστολές σ όλη την Ελλάδα με αντικαταβολή

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

Optic Design
Γωγώ Τσιμπερδώνη
Πτυχιοόχος Οπτικός

ΕΙΔΗ

ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ
Κ. ΟΥΡΑΝΗ 4. (Πάροδος Μεσογείων - Πεντάγωνο)
(έναντι Νοσοκομείου Σωτηρία. Σταθμός Metro "Εθνική Αμυνα")
Τηλ.: 6722.226, Fax: 6722.228

Ιερά Οδός 270 -12242 Αιγάλεω
Τηλ.: 53.10.407 - 59.00.735 - FAX: 58.19.195
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Το.κο
Ενας μικρός οδηγός

UTTI
Λίνπ ιστοοία
Η ιστορία της κολύμβησης είναι α
πόλυτα συνυφασμένη με την ιστορία
της ίδιας της ζωής, καθώς τα πρώτα
έμβια όντα του πλανήτη μας εμφανί
στηκαν στους αρχέγονους ωκεανούς
πριν εξορμήσουν στην ξηρά. Κάθε άν
θρωπος περνά τους πρώτους μήνες της
ύπαρξής του προστατευμένος σε ένα
μικρό και αποκλειστικά δικό του υδά
τινο κόσμο. Οι μνήμες αυτές δεν χάνο
νται ακόμα και αν ξεχνιούνται. Είναι
αποτυπωμένες στα γονίδιά μας. Είναι
φυσικό λοιπόν να ασκεί το υδάτινο
στοιχείο τόσο μεγάλη γοητεία πάνω
στον άνθρωπο. Οι πρώτες πληροφορί
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ες για την κολύμβηση, που έφεραν στο
φως οι αρχαιολογικές μελέτες και έ
ρευνες, μας έρχονται από τα βάθη των
αιώνων. Οι Αιγύπτιοι, οι Ασσύριοι, οι
Ελληνες και οι Ρωμαίοι ήταν λαοί που
επιδίδονταν στην κολύμβηση για λό
γους αναψυχής αλλά και εκγύμνασης.
Στην αρχαία Ελλάδα, η κολύμβηση α
ποτελούσε μέρος της βασικής εκπαί
δευσης των παιδιών, καθώς και μέρος
της στρατιωτικής εκπαίδευσης. Οι Ρω
μαίοι αγαπούσαν ιδιαίτερα το νερό και
κατασκεύαζαν πισίνες, ακόμα και θερ
μαινόμενες. Στην Ιαπωνία του Που
αιώνα η κολύμβηση ήταν υποχρεωτικό
μάθημα στα σχολεία. Οι λαοί που ζούσαν στα νησιά του Ειρηνικού μάθαι
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ναν να κολυμπούν πριν ακόμα μάθουν
να περπατούν. Χρειάστηκε να περά
σουν όμως αρκετοί αιώνες πριν απο
κτήσει η κολύμβηση το μαζικό χαρα
κτήρα που έχει σήμερα.
Το κολύμπι ως μαζική διασκέδαση
άρχισε να διαδίδεται στην Αγγλία κατά
το 17ο αιώνα. Ο πρώτος κολυμβητικός
σύλλογος δημιουργήθηκε στο Λονδίνο
το 1837 και το πρώτο πρωτάθλημα κο
λύμβησης ξεκίνησε το 1846 στην Αυ
στραλία. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες δημιούργησαν εθνικές κολυμβητικές ομοσπονδίες κατά τη δεκαετία
1880-90. Εκείνη την εποχή, η έμφαση
δινόταν στην απόσταση και στην α
ντοχή και όχι στην ταχύτητα. Αρχικά

οι κολυμβητές χρησιμοποιούσαν το
πρόσθιο στιλ κολύμβησης (χέρια κάτω
από το νερό, κλώτσημα προς τα πίσω
όπως ο βάτραχος). Η επαφή τους με
λαούς της Αφρικής και της Ασίας έγι
νε αφορμή να επικρατήσει το δικό
τους στιλ κολύμβησης που μοιάζει με
το σημερινό ελεύθερο. Με τον καιρό
αναπτύχτηκαν και άλλα όπως το ύπτιο
και η πεταλούδα, και με τον πολλα
πλασιασμό των αγώνων η έμφαση πέ
ρασε στην ταχύτητα, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι δεν διοργανώνονται αγώ
νες μεγάλων αποστάσεων.

κολύμβησης για να τα καταφέρει. Ο
Λεκόντ κολυμπούσε γύρω στις οκτώ
ώρες την ημέρα (διακεκομμένες, ανά
δίωρα), ενώ ειδικός εξοπλισμός τον
προστάτευε από τους καρχαρίες. Τις υ
πόλοιπες ώρες τις περνούσε στο συνο
δευτικό σκάφος. Κανείς άλλος δεν έχει
τολμήσει κάτι ανάλογο, αλλά νομίζω
ότι δεν θα αργήσει η μέρα που κάποιος
θα επιχειρήσει κάτι πολύ πιο τολμηρό:
να κάνει το γύρο της Γης κολυμπώ
ντας. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας
ακόμα και αυτό είναι πιθανό...

Κολύιιπι κοι υνεία
Ξ έο ετε ότι...
Ο Πλάτωνας θεωρούσε αμόρφω
το όποιον δεν ήξερε κολύμπι;
ν' Ο Καίσαρας και ο Καρλομάγνος
ήταν δεινοί κολυμβητές;
</ Για πρώτη φορά άνθρωπος διέ
σχισε κολυμπώντας τη Μάγχη το
1875;
ν' Ο Τζόνι Βαϊσμίλερ είχε κάνει 67
παγκόσμια ρεκόρ στην κολύμβηση και
δεν είχε χάσει ούτε έναν αγώνα;
ν' Η Αλισον Στρίτερ έχει διασχύσει
κολυμπώντας 36 φορές τη Μάγχη ;
* Ενας ναυαγοσώστης από το
Γκάλβεστον του Τέξας, ο Κολόμπο ντε
Ρόι, έσωσε από πνιγμό 907 ανθρώπους
στα σαράντα χρόνια υπηρεσίας του ως
ναυαγοσώστης;

ΔιάΡΥΐση υεναλω ν αποστάσεων
κολυιιπ ώ ντικ *
Το πέρασμα της Μάγχης ήταν αρχι
κά η μεγάλη πρόκληση για τους κο
λυμβητές. Ο πρώτος που τα κατάφερε
λεγόταν Μάθιου Γουέμπ. Ξεκινώντας
από το Ντόβερ τον Αύγουστο του
1875, διέσχισε μια απόσταση περίπου
20 ναυτικών μιλίων και έφτασε ύστε
ρα από 22 ·ώρες στις γαλλικές ακτές δυστυχώς ο Γουέμπ πνίγηκε μερικά
χρόνια αργότερα, προσπαθώντας να
κολυμπήσει στα ταραγμένα απόνερα
του καταράκτη Νιαγάρα. Από τότε,
περίπου 6.000 άτομα έχουν δοκιμάσει
να περάσουν κολυμπώντας τη Μάγχη
με ποσοστό επιτυχίας γύρω στο 10%.
Μεταξύ αυτών που τα κατάφεραν εί
ναι δύο δωδεκάχρονα παιδιά, μια γυ
ναίκα 45 χρονών και ένας άντρας 65

χρονών. Στις μέρες μας το πέρασμα
της Μάγχης δεν αποτελεί πια την πρό
κληση που ήταν κάποτε. Ο άνθρωπος
όμως πάντα έψαχνε να βρει προκλή
σεις και να τις ξεπεράσει. Τη θέση της
Μάγχης πήραν οι ωκεανοί. Το 1998, έ
νας τριαντάχρονος Γάλλος, ο Μπενουά Λεκόντ, κατάφερε, ξεκινώντας
από τη Μασαχουσέττη των Ηνωμένων
Πολιτειών, να διασχίσει τα περίπου
3.800 ναυτικά μίλια (5.500χμ.) κολυ
μπώντας στον Ατλαντικό ωκεανό.
Χρειάστηκαν περίπου δύο χρόνια προ
ετοιμασίας και 80 εξαντλητικές μέρες

Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται κα
τά 70% από νερό και έχει ουδέτερη
πλευστότητα, δηλαδή μπορεί και επι
πλέει στο νερό. Δεν επιπλέουν όμως το
ίδιο όλοι οι άνθρωποι. Παίζει ρόλο η
κατασκευή του σώματος (βάρος ο
στών και μυϊκής μάζας και η περιεκτι
κότητα του σώματος σε λίπος). Επειδή
το λίπος έχει μικρότερο ειδικό βάρος
από το νερό, επιπλέει καλύτερα ένας
παχύσαρκος από έναν αδύνατο. Υπάρ
χουν όμως και άλλοι παράγοντες. Οι
μύες πρέπει να είναι χαλαροί διότι μό
νο τότε έχουν την τάση να επιπλέουν.
Αντίθετα, οι σφιγμένοι μύες έχουν την
τάση να βυθίζονται. Επίσης βοηθά και
η ποσότητα του αέρα που έχουμε στα
πνευμόνια μας. Δοκιμάστε το εξής:
πάρτε μια μεγάλη αναπνοή και κρατή
στε την όσο μπορείτε. Θα διαπιστώσε
τε ότι ύστερα από λίγο, καθώς ο αέρας
χρησιμοποιείται και λιγοστεύει, αυξά
νει η τάση του σώματος για βύθισμα.
Το σωστό είναι να παίρνετε μικρές και
συχνές αναπνοές ώστε να μένει κάπως
σταθερή η ποσότητα του αέρα στα
πνευμόνια. Υπάρχει ακόμα ένας παρά
γοντας που σχετίζεται με τη φυσική.
Κάθε δράση δημιουργεί αντίδραση. Ε
τσι, όσο περισσότερο προσπαθείτε να
κρατήσετε το κεφάλι μακριά από το
νερό τόσο περισσότερο θα βυθίζεστε.
Το ίδιο ισχύει και για τα χέρια και πο
διά. Αν λοιπόν θέλετε να επιπλέετε χω
ρίς προβλήματα, το σώμα πρέπει να εί
ναι μέσα στο νερό, ακόμα και μέρος
του κεφαλιού.
Το κολύμπι είναι μια από τις καλύτε-
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ρες δραστηριότητες με τις οποίες μπο
ρεί κανείς να ασχοληθεί αν θέλει να α
ποκτήσει ένα καλογραμμένο σώμα,
καλή φυσική κατάσταση και μακροζω
ία. Η άσκηση που προσφέρει το κολύ
μπι είναι ολοκληρωτική, καθώς χρησι
μοποιούμε όλο το σώμα μας, ενώ ταυ
τόχρονα η άνωση του νερού μειώνει
τις έντονες καταπονήσεις. Εκτός αυ
τού, η θάλασσα έχει και άλλες θερα
πευτικές ιδιότητες.

ΕΕοπλισικκ
Μάσκες και αναπνευστήρες: απα
ραίτητα για όσους θέλουν να χαρούν
το μαγικό κόσμο του βυθού. Αν δεν
σας αρέσει η παραδοσιακή μάσκα, υ
πάρχουν προστατευτικά γυαλιά σε
πολλά σχέδια για όλα τα γούστα. Το
κυριότερο είναι η σωστή εφαρμογή
τους στο πρόσωπο, ώστε να μην
“παίρνουν” νερό. Ενα άλλο πρόβλημα
είναι το θάμπωμα που παρατηρείται
στα κρύσταλλα αυτών των γυαλιών.
Για να μειώσετε αυτό το φαινόμενο, α
πλώστε πρώτα λίγο σάλιο πριν τα ξε
πλύνετε με θαλασσινό νερό.
Βατραχοπέδιλα: το παραδοσιακό
βοήθημα του κολυμβητή. Υπάρχει και
το λεγόμενο monofin (ένα πέδιλο με
δύο θέσεις για τα πόδια).
Κλιπάκια για τη μύτη: υπάρχουν
πολλοί άνθρωποι που φοβούνται να
βουτήξουν γιατί δεν αισθάνονται άνε
τα με την ιδέα ότι το νερό μπορεί να
περάσει από τη μύτη τους. Μπορούν
να χρησιμοποιήσουν τα ειδικά κλιπά
κια που φορούν οι αθλητές της συγ
χρονισμένης κολύμβησης και να απαλ
λαγούν από αυτόν το φόβο.
Καπέλα: απαραίτητα για τα μικρά
παιδιά, αλλά με την πάροδο του χρό

518

νου η ηλιακή ακτινοβολία γίνεται όλο
και πιο επικίνδυνη, οπότε δεν είναι ά
σχημη ιδέα και για τους μεγαλύτερους.
Ωτοασπίδες: κατασκευάζονται από
διάφορα υλικά (σιλικόνη, λάστιχο,
πλαστικό) και προστατεύουν το αφτί
από μολύνσεις. Είναι φυσικό να περιο
ρίζουν, αλλά δεν πρέπει να εμποδίζουν
την ακοή.

Τι να ποοσέΥουυε όταν
κολυίΐπάυε
Σ τη θάλασσα
►
►Δεν πρέπει να απομακρυνόμαστε
από την ακτή, ειδικά αν δεν γνωρίζου
με καλό κολύμπι ή είμαστε κουρασμέ
νοι. Σκεφτείτε ότι η επιστροφή θα εί
ναι περισσότερο κουραστική.
►
►Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν
ούτε στιγμή χωρίς επιτήρηση και προ
στασία. Το κακό μπορεί να συμβεί πο
λύ γρήγορα (από 1-5 λεπτά) και χωρίς
προειδοποιητικό θόρυβο ή φασαρία.
►
►Οχι βουτιές σε περιοχές που δεν
γνωρίζουμε το βάθος ή τη διαμόρφω
ση του βυθού.
►
►Δεν κολυμπάμε σε περιοχές, ό
που υπάρχουν προειδοποιητικές πινα
κίδες (για μόλυνση, ρεύματα ή οτιδή
ποτε άλλο).
►
►Δεν μένουμε πολύ ώρα στον ήλιο
-ιδιαίτερα στα πρώτα μπάνια- γιατί υ
πάρχει κίνδυνος για εγκαύματα ή ηλί
αση. Αν αισθανθούμε ρίγος ή ζαλάδα,
βγαίνουμε αμέσως από τη θάλασσα.
►
►Αν κουραστούμε κολυμπώντας,
δεν χρειάζεται πανικός. Μένουμε ακί
νητοι στην επιφάνεια σε οριζόντια θέ
ση και συνεχίζουμε ήρεμα, όταν ξε
κουραστούμε.
►
►Αν πάθουμε “κράμπα”, δεν πρέ
πει να φοβηθούμε. Χαλαρώνουμε το
μέρος του σώματος που “πιάστηκε” με
τοπικό μασάζ και με αργές κινήσεις ε
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πιστρέφουμε στην ακτή.
►
►Δεν ξεπερνάμε τις σημαδούρες
που δείχνουν τα όρια έξω από τα οποί
α επιτρέπεται να κινούνται μόνο τα τα
χύπλοα σκάφη.
» Αν αντιληφθείτε κολυμβητή να
ζητεί βοήθεια και δεν μπορείτε να τον
βοηθήσετε, καλέστε και εσείς σε βοή
θεια.
►
►Προσοχή στα δυνατά κύματα. Τα
νερά μπορούν εύκολα να παρασύρουν
ένα παιδί όταν υποχωρούν.
Κολυμπάτε με παρέα, αν αυτό εί
ναι δυνατόν.
Σε πισίνες
ώ Ποτέ δεν βουτάμε αν δεν έχουμε
ελέγξει το βάθος της πισίνας και τη
διαμόρφωσή της.
ώ Δεν βιαζόμαστε στο βατήρα, α
φήνουμε χρόνο στον προηγούμενο να
βουτήξει.
ι2ιΤο χλώριο της πισίνας μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στα μάτια. Καλό εί
ναι να φοράμε προστατευτικά γυαλιά.
Σε ποτάμια και λίμνες
° Τα ρεύματα των ποταμών μπορεί
να παρουσιάσουν κινδύνους ειδικά για
τα παιδιά.
° Το νερό στα βαθύτερα μέρη του
ποταμού κινείται με διαφορετική τα
χύτητα.
° Αν παρασυρθούμε από το ρεύμα,
ξαπλώνουμε ανάσκελα και αφηνόμα
στε να κατεβούμε το ποτάμι με τα πό
δια μπροστά και απλωμένα τα χέρια.
Ετσι είναι πιο εύκολο να κρατήσουμε
σε απόσταση τυχόν εμπόδια.
° Δεν πρέπει να κουραστούμε πο
λεμώντας ενάντια στο ρεύμα. Σε λίγη
ώρα το ρεύμα θα εξασθενίσει και θα
μπορέσουμε να βγούμε στην όχθη.
° Τα πόδια μας πρέπει να βρίσκο
νται στην επιφάνεια του νερού. Διαφο
ρετικά μπορεί να πιαστούν σε κάποιο
εμπόδιο.
° Δεν κάνουμε ακροβασίες προ
σπαθώντας να εντιπωσιάσουμε τους
άλλους.

Φανπτό+ αλκοόλ+ κολύμπι=
SOS
Αν έχουμε φάει πρέπει να αφήσουμε
αρκετή ώρα να περάσει πριν μπούμε
στο νερό. Πρέπει να δώσουμε στο πε
πτικό μας σύστημα το χρόνο που
χρειάζεται για να αρχίσει τη διαδικασί-

α της αφομοίωσης της τροφής. Κατά
τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το
αίμα συγκεντρώνεται στο στομάχι.
Αν πέσουμε στο νερό αμέσως μετά
το φαγητό, το αίμα που χρειάζεται για
τη χώνευση θα στραφεί προς τους μύες που χρειάζονται ενέργεια για την
κολύμβηση. Υπάρχει περίπτωση να
παρουσιαστεί τάση ή ακόμα και εμε
τός και να πάθουμε αναρρόφηση με
συνεπαγόμενο πνιγμό αφού οι συσπά
σεις του λάρυγγα εμποδίζουν την εισ
ροή οξυγόνου.

ναπνευστική οδό.
• Πιέζουμε δυνατά το στήθος με τα
χέρια στο κέντρο του στήθους για να βγει
το νερό που ίσως έχει καταπιεί το θύμα.
• Ελέγχουμε την αναπνοή του. Δεν
αρκεί να μείνουμε στο ανεβοκατέβασμα του στήθους. Πρέπει να βάλουμε
το αφτί μας στο στόμα του και να α
κούσουμε προσεκτικά για κάποιον ήχο
ανάσας.
• Αν δεν υπάρχει αναπνοή, χρησι
μοποιούμε τη μέθοδο της τεχνητής α
ναπνοής.

ZuuBouAcc
ν Μην κολυμπάτε ποτέ μόνοι σας.
Αν δεν ξέρετε καλό κολύμπι, φο
ράτε σωσίβιο.
</ Μην πέφτετε στο νερό αν νιώθε
τε κουρασμένοι.
χ' Μην κολυμπάτε σε μέρη που υ
πάρχουν ρεύματα.
* Αν βρεθείτε σε ρεύμα, κολυμπή
στε λοξά μέχρι να βγείτε από αυτό.
Μην κολυμπάτε ενάντια στο ρεύμα
γιατί θα εξαντληθείτε γρήγορα.
* Αποφεύγετε τις βουτιές αν δεν
γνωρίζετε τα νερά.
* Μην φοράτε ωτοασπίδες όταν
κάνετε βουτιές γιατί μπορούν να τραυ
ματίσουν το αφτί, καθώς αυξάνει η πί
εση με το βάθος.
* Μην κολυμπάτε όταν υπάρχει
κακοκαιρία (δυνατοί άνεμοι, ομίχλη).
«/ Μη μασάτε τσίχλα (ή οτιδήποτε
άλλο) όταν κολυμπάτε.
ν Μην μπαίνετε στο νερό αν έχετε
φάει. Ανάλογα με το μεγέθος του γεύ
ματος αφήστε να περάσει ένα διάστη
μα από μισή έως και μία ώρα.
* Ποτέ να μην πέφτετε στο νερό αν
έχετε καταναλώσει αλκοολούχα ποτά.
Το αλκοόλ μειώνει την αντίληψη, κά
νει πιο αργές τις αντιδράσεις, μειώνει
την ικανότητα κολύμβησης και διευ
κολύνει την απώλεια θερμότητας του
σώματος μέσα στο νερό.
ν Καλό είναι να μάθετε την τεχνική
της τεχνητής αναπνοής και τι πρέπει
να κάνετε σε περίπτωση ηλίασης και
θερμοπληξίας.

Τι κάνουιιε
σε περίπτωση πνινιιοΰ
Βλέπουμε κάποιον στη θάλασσα με

το κεφάλι ριγμένο πίσω. Το στόμα του
είναι ανοικτό, αλλά δεν βγαίνει φωνή.
Δεν μπορεί να αναπνεύσει και γι’ αυτό
δεν μπορεί να φωνάξει για βοήθεια. Τα
χέρια του κινούνται άτσαλα και γρήγο
ρα έξω από το νερό. Πλατσουρίζει σαν
να παίζει με το νερό. Αλλά δυστυχώς,
ο άνθρωπος αυτός κινδυνεύει άμεσα
από πνιγμό. Αν ο εγκέφαλος στερηθεί
το οξυγόνο, μέσα σε πέντε περίπου λε
πτά τα κύταρρά του σταματούν να λει
τουργούν με αποτέλεσμα το θάνατο.
Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάντα έτοι
μοι για να προλάβουμε μια τέτοια κα
τάσταση. Οταν δούμε λοιπόν κάποιον
να πνίγεται (δηλαδή δυσκολεύεται να
μείνει στην επιφάνεια του νερού, ζητεί
βοήθεια, ή επιπλέει μπρούμυτα χωρίς
σημάδια ζωής), είναι σημαντικό να μη
χάσουμε την ψυχραιμία μας.
Πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, κα
λούμε τις πρώτες βοήθειες ή βάζουμε
κάποιον άλλον να το κάνει.
• Μετά πρέπει να βγάλουμε το άτο
μο που πνίγεται στη στεριά. Αν έχει τις
αισθήσεις του και είναι κοντά, μπορού
με να του πετάξουμε κάτι για να πια
στεί (σχοινί, σωσίβιο ). Διαφορετικά
θα χρειαστεί να τον βγάλουμε εμείς έ
ξω. Προσοχή καθώς τον πλησιάζουμε!
Πρέπει να είμαστε καλοί κολυμβητές
γιατί υπάρχει περίπτωση πάνω στον
πανικό του να γαντζωθεί πάνω μας και
να πνιγούμε και οι δύο. Ρυμουλκούμε
το θύμα σε θέση ανάσκελα, κρατώντας
το κεφάλι του έξω από το νερό, και
στην ξηρά το ξαπλώνουμε ανάσκελα
σε μια επίπεδη επιφάνεια.
• Ανασηκώνουμε το σαγόνι του και
γέρνουμε το κεφάλι του ελαφρά προς
τα πίσω, για να ελευθερώσουμε την α

Πιίκ νίνετοι
η τεΥνητή αναπνοή
Ο στόχος της τεχνητής αναπνοής εί
ναι να ανοίξει την αναπνευστική οδό
και να αποκαταστήσει την αναπνοή
και την κυκλοφορία. Σκουπίστε το
στόμα του θύματος και καλύψτε το με
το δικό σας. Εκπνεύστε στο στόμα του
θύματος δύο φορές. Παρακολουθήστε
το στήθος του. Πρέπει να ανασηκώνεται με την κάθε σας εκπνοή. Αφήστε
το στήθος να κατεβεί πριν δώσετε τη
δεύτερη εκπνοή. Αν δεν παρατηρήσετε
το “φούσκωμα” στο στήθος του θύμα
τος, γύρετε ακόμα πιο πίσω το κεφάλι
του και ξαναδοκιμάστε. Το κεφάλι
πρέπει να είναι στη σωστή θέση (ούτε
πολύ μπροστά αλλά ούτε και πολύ πί
σω). Αν δεν υπάρχει σφυγμός, πρέπει
να κάνουμε μαλάξεις στο στήθος του
θύματος πριν δοκιμάσουμε πάλι. Βά
ζουμε τα χέρια στο κέντρο του στή
θους (ανάμεσα στις θηλές) και πιέζου
με 15 φορές. Εφαρμόζουμε τεχνητή α
ναπνοή και ελέγχουμε πάλι για σφυγ
μό. Συνεχίζουμε τη διαδικασία των
μαλάξεων και της τεχνητής αναπνοής
μέχρι να αποκατασταθεί η αναπνοή
και η καρδιακή λειτουργία ή μέχρι να
έλθει ιατρική βοήθεια.
□
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

τ

ο “χιτζάμπ”, η παρα
δοσιακή μαντίλα που
καλύπτει το κεφάλι,
το λαιμό και τους ώμους, θα μπορεί εφεξής να
“συνοδεύει” τις μουσουλμάνες Βρετανίδες αστυνομικίνες
κατά την εκτέλεση των καθη
κόντων τους: η απόφαση αυτή
της λονδρέζικης αστυνομίας, η
οποία χαροποίησε ιδιαίτερα
την Ένωση Μουσουλμάνων
Αστυνομικών, αναμένεται να
ενθαρρύνει πολλές μουσουλμάνες Βρετανίδες που επιθυ
μούσαν να καταταγούν στην
αστυνομία, αλλά δεν ήθελαν
να αποχωριστούν την παραδο
σιακή τους μαντίλα. Σύμφωνα
με τον Βρετανό επιθεωρητή
Ρίτσαρντ Βάρλεϊ, η απόφαση
αυτή “στέλνει το μήνυμα ότι η
αστυνομία σέβεται τις μου
σουλμανικές αξίες, είτε οι α
ξιωματικοί επιλέξουν τελικά
να φορούν το “χιτζάμπ” είτε ό
χι”. Στο Λονδίνο των επτά ε
κατομμυρίων κατοίκων, ζουν
περίπου ένα εκατομμύριο
μουσουλμάνοι, κατά συνέπεια
πρόσθεσε ο Βρετανός επιθεω
ρητής, θάπρεπε να υπάρχουν
περίπου 3.000 μουσουλμάνοι
αστυνομικοί, αντί για 100 που
υπάρχουν σήμερα.
ι Βρετανοί κατέχουν
τα σκήπτρα στη χρή
ση του Διαδικτύου,
με 12,5 εκατομμύρια χρήστες,
τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό
χώρο. Αλλά οι Γερμανοί, αν
και έπονται των Βρετανών με
11,3 εκατομμύρια χρήστες, εί
ναι εκείνοι, που δαπανούν το
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
μπροστά στις οθόνες των υπο
λογιστών τους, σερφάροντας
στο Ίντερνετ. Οι τελευταίοι
περνούν κατά μέσο όρο 11,4
ημέρες το μήνα, ταξιδεύοντας
στο Διαδίκτυο. Ακολουθούν
οι Σουηδοί με 11,2 ημέρες και
οι Δανοί με 10,8 ημέρες, το
μήνα πάντα. Όταν όμως, μιλά
με για γυναίκες χρήστες του Ί 
ντερνετ, τότε οι σκανδιναβικές
χώρες καταλαμβάνουν την
πρώτη θέση. Οι Σουηδέζες και
οι Δανέζες προηγούνται όλων

Ο
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οποίος κάλεσε τα όργανα της
πόσταση 2.700 χιλιομέτρων.
τάξης, πριν επιχειρήσει να λη
Δύο ολόκληρα χρόνια οργάνω
ναν αυτήν την εκδρομή στους
στέψει τοπική τράπεζα. Νωρίς
την ημέρα που σχεδίαζε την α
πόλους της γης και στις 90 η
πόπειρα του, ο άνδρας τηλε
μέρες που χρειάστηκαν για να
το πραγματοποιήσουν δεν πτοφώνησε στην αστυνομία και
την
προσκάλεσε να τον
ήθηκαν ούτε από τους ισχυ
Κύπριος
χορευτής
συλλάβει, ενώ θα λήστευε την
ρούς ανέμους, αλλά ούτε και
Γιώργος Θεοδούλου
τράπεζα. Οι αστυνομικοί έέκανε θριαμβευτική
από το τσουχτερό κρύο, με
σπευσαν να πραγματοποιή
κάτω των 35
είσοδο στο βιβλίο Γκίνες,θερμοκρασίες
α
σουν πάραυτα την επιθυμία
Κελσίου.
φού κατάφερε να χορέψειβαθμών
με
του και να το συλλάβουν επί
21 ποτήρια στο κεφάλι του,
το έργω. Όπως εκ των υστέ
έση στο βιβλίο Γκίνες
στη διάρκεια εκδηλώσεων για
ρων αποδείχθηκε, ο άνθρωπος
θα πρέπει να διεκδικήτον Κατακλυσμό στη Λάρνα
ήταν “ τύφλα” στο μεθύσι, αλ
σει ένας Γάλλος κλέ
κα. Ένας άλλος Κύπριος ο
λά οι αστυνομικοί που πραγ
φτης, ο οποίος καταδικάστηκε
Στέλιος Ιακώβου, όταν ήταν
έρευνα στο σπίτι
για 50ή φορά σε φυλάκιση.ματοποίησαν
Λί
μόλις 10 ετών, χόρεψε με 17
του βρήκαν κάποια ενοχοποι
γες μόνον ώρες μετά την αποποτήρια!!!!
ητικά στοιχεία, όπως μαχαίρια
φυλάκιση του, έκλεψε, κατά τη
και άλλου είδους αιχμηρά α
συνήθεια του, μικροπράγματα,
ίναι νέα, είναι γενναία
ντικείμενα, για τα οποία όταν
όπως αλκοόλ και κρέας από το
και είναι η πρώτη γυ
... συνέλθει θα πρέπει να δώ
κοντινό σούπερ μάρκετ και ξαναίκα στον κόσμο που
σει λόγο και εξηγήσεις....
ναμπήκε μέσα. Το πιθανότερο
πραγματοποίησε τον περίπλου
είναι ότι έχει συνηθίσει τόσο
της γης μ’ ένα ιστιοπλοϊκό,
ο νιόπαντρο ζευγάρι καμάρω
πολύ το περιβάλλον της φυλα
σαλπάροντας ολομόναχη σε
νε όλο ευτυχία στη σελίδα με
κής, ώστε μόνο μέσα σ’ αυτό
τέσσερις ωκεανούς. Είναι η
τα τοπικά νέα μιας μικρής ε
αισθάνεται ασφαλής...
24χρονη ΒρετανίδαΈλεν Μακ
φημερίδας στη νότια Αγγλία.
Άρθουρ, η οποία έφθασε στις
Όταν
όμως η Λίντα Πέρντεϊ
γαλλικές ακτές, όπου την περίκοίταξε καλά τη φωτογραφία,
αρέδωσε ένα μπαμεναν φίλοι και συγγενείς, έχο
διαπίστωσε πως το νυφικό τής
ζούκας στους έκπλη
ντας διανύσει 24.000 ναυτικά
ήταν γνωστό. Και πως να μην
κτους αξιωματούχους της πό
μίλια σε 94 ημέρες. Εξουθενω
της είναι, αφού ο γαμπρός το
λης Τσιουάουα στο Μεξικό ά
μένη από το ταξίδι, αλλά πα
είχε κλέψει από το
γνωστος άνδρας, μετά την α
νευτυχής με το κατόρθωμα
κατάστημα της, που
πόφαση της μεξικανικής κυ
της, η Μικρή Αγγλίδα, όπως
ειδικεύεται στα φο
βέρνησης να χορηγήσει αμνη
την αποκάλεσαν οι Γάλλοι, εί
ρέματα του γάμου,
σία σε όσους κατέχουν όπλο
ναι επιπλέον ο δεύτερος άν
λίγες
μέρες
πριν. Οι δράστες
και
το
παρέδωσε
στις
Αρχές.
Η
θρωπος στον κόσμο που πέτυ
προφανώς δεν είχαν σκεφθεί
εν λόγω απόφαση είχε ληφθεί
χε να ολοκληρώσει αυτό το τα
ότι το θύμα τους λόγω δου
από τις Αρχές του Μεξικό
ξίδι σε λιγότερο από 100 ημέ
λειάς συνήθιζε να κοιτά πάντα
στην προσπάθεια να περιοριρες. Πριν απ’ αυτήν ο 38χροτη στήλη με τις σχετικές φω
σθεί η εγκληματικότητα στη
νος Γάλλος ιστιοπλόος Μισέλ
τογραφίες, για να ενημερώνε
συγκεκριμένη περιοχή όπου ε
Ντεζουαγιό είχε κάνει το ίδιο
ται περί του τι αρέσκονται να
δρεύουν μερικά από τα μεγα
ταξίδι σε 93 ημέρες. ...Ωστόσο
φορούν οι νύφες. Αναγνώρισε
λύτερα καρτέλ παραγωγής κο
η Μικρή Αγγλίδα δεν είναι η
λοιπόν το κλεμμένο φόρεμα,
καΐνης, ηρωίνης και μαριχουά
μόνη.,.,ηρωίδα των σπορ. Άλ
προσέφυγε στην αστυνομία
νας.
Το
μπαζούκας
είναι
το
φο
λες δύο γυναίκες, η 45χρονη
και η νύφη βρέθηκε στο εδώ
νικότερο όπλο που έχει παρα
Αμερικανίδα Aw Μπάνκροφτ
λιο του κατηγορουμένου. Το
δοθεί ως σήμερα στις μεξικακαι η 47χρονη Νορβηγίδα Λιβ
δικαστήριο της επέβαλε τη
νικές Αρχές. Τα περίπου 1.100
Άρνεσεν, είναι οι πρώτες εκ
μάλλον επιεική ποινή των 200
υπόλοιπα όπλα που έχουν κα
πρόσωποι του φύλου τους που
λιρών για αποδοχή κλοπιμαί
τατεθεί στις στρατιωτικές και
διέσχισαν την Ανταρκτική με
ου, ενώ ο φυσικός αυτουργός
αστυνομικές Αρχές είναι κυρί
σκι, εκπληρώνοντας το όνειρο
και σύζυγος της σε φυλάκιση.
ως πιστόλια και τουφέκια.
μιας ζωής. Έπειτα από ταξίδι
90....λευκών ημερών ανάμεσα
ναν αναπάντεχο συ
σε πάγους και χιόνια, οι δυό
νεργάτη στο έργο της
τολμηρές εξερευνήτριες έφθαΕπιμέλεια:
βρήκε η γερμανική α
σαν στον τελικό προορισμό
77. Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
στυνομία στο πρόσωπο ενός
τους, τη Θάλασσα Ρος, έχο
49χρονου επίδοξου ληστή, ο
ντας καλύψει με τα σκι τους α

των άλλων γυναικών στην Ευ
ρώπη, με ποσοστό χρήσης που
κυμαίνεται μεταξύ 42% και
44%, ενώ οι Γερμανίδες, πε
ριορίζονται σε μόλις 36%.
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REAL ESTATE
CITY HOUSE

Α Ο Σ Κ Α - M A P H Μ Α Ρ ΙΑ
ΑΓΟΡΕΣ - Ι1ΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - 0 Ι Κ 0 . ™ £ Ϊ 5 a
ΕΙΙΑΓΓΕΑΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΑΝΕ1ΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πουκάμισο: 4 . 5 0 0 δρχ / 1 3 ,2 0 € '
Παντελόνι : 8 . 0 0 0 δρχ / 2 3 ,7 7 €
Πηλήκιο : 5 . 0 0 0 δρχ / 1 4 ,6 7 €

Ύ φασμα
Π επ α τπ

Π Ε ΤΜΕΙ ΙΥΜΠΘΊΛΑΜΒΛΝΕΤΛΙ ΚΑΙ ΦΠΑ 18%

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (Δέρμα-Cordura)
ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ (γιο όΛο ία όπλα)
ΘΗΚΕΣ CORDURA (made In USA)

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 302Α,Τ.Κ. Π 1 41

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ (S&W,"economy")

Τηλ. 21.13.550 -1
Fax: 21.13.552

ΓΚΛΟΠ (Καουτσούκ - Πτυσσόμενα)
ΤΣΑΝΤΑΚΙΑ ΟΠΛΩΝ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ

E-mail: cityhouse@ panafonet.gr

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

(ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΑΣ)

ΣΗΜΑΤΑ
ΦΑΚΟΙ MAG-LITE
ΑΡΒΥΛΑ HI-TEC (Δέρμα-Cordura)

Α Κ Α Δ Η Μ ΙΑ Σ 31 ,Τ .Κ . 1 0 6 7 2 Α Θ Η Ν Α , Τ Η Λ . 3 6 1 0 2 8 0

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕ ΑΝΤΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘ ΕΡΕΣ Π Ρ Ε Σ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
Οριζόντια
1. Δικαστήρια. 2. ... ο Οιλέως ή Λοκρός, Βιαστής της
Κασσάνδρας - Στοιχεία με τις ίδιες χημικές ιδιότητες αλ
λά με διαφορετικό ατομικό βάρος. 3. Θεός του ήλιου των
Αιγυπτίων - Δε φαίνεται. 4. Γνωστός ποδοσφαιριστής. 5.
Η μητέρα του Περσέα(γεν,) - Τα συναντάμε στην τροχο
πέδηση. 6. Μονάδα μετρήσεως στη φυσική - Τοπικό επίρ
ρημα. 7. Ενοχλητική “καθ’ έξιν” σύσπαση μυός - Ο τένο
ντας (νεύρο) - Απότομη και ραγδαία βροχή μικρής διάρ
κειας. 8. Παρανομώ - Ανεμος. 9. Σημαντικότατα για την ε
ξέλιξη του πολιτισμού μας ορυκτά. 10. Ποδοσφαιριστής τέσσερα (ξεν) - Νησί του Αιγαίου. 11. Πλούσιο στα γήπε
δα μας. 12. Αδυνατίζει - Μεγαλύτερος αδελφός του Μωϋσή.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Έχουν πολλούς τέτοιους όλα τα μεγάλα ποτάμια. 2.
Ξένο νόμισμα - θεά των Ρωμαίων. 3. “Σιγά τα ...” φράση
της Ελληνικής αργκώ - Τα βρίσκουμε στην Αδελάίδα - Η
κατοχή του σημαίνει λεφτά. 4. Γνωστός μας εισαγγελέας εκφράζει δισταγμό - το καλό (αρχ.). 5. Υποθετικός σύνδε
σμος - Αρχαία πόλη της Θεσσαλίας. 6. Πλήρης επιτυχία
στη σκοποβολή - Ιστορικό χωριό του νομού Ηλείας γνω
στό από τη μάχη που έγινε στις 14 Ιουνίου το 1821. 7. Α
ποκλείει την αδικία - Το δικαίωμα της αρνησικυρίας. 8. Η
σκληρή επιφάνεια του ψωμιού - Κατακάθια του λαδιού. 9.
Τα έχει και το προσπέρασμα - Βρίσκονται στα επιρρήμα
τα - Λουλούδια. 10. Τα έχει η νιότη Όρος της πυγμαχίας.
11. Πρόθεση - τελειώνω κάποια δουλειά ή υπόθεση. 12.
Προκαλούν τα γέλια - Προτρέπει.
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κείνη τη μέρα το είχε στρώσει κανονικά. Στην Κηφι
σιά είχαν να δουν πολλά χρόνια τόσο χιόνι. Έκανε
πολύ κρύο αλλά όλοι ήταν ευδιάθετοι και χαρούμε
νοι. Δεν είχαν την πολυτέλεια να δουν την πόλη τους ντυ
μένοι στ’ άσπρα. Ήταν ένα καταπληκτικό θέαμα. Ο Κώ
στας Διγενής παρατηρούσε με ρομαντική διάθεση τις
στρωμένες νιφάδες του χιονιού απλωμένες επάνω στη γη.
Όλη τη νύχτα δεν χιόνισε και το πρωί ο χειμωνιάτικος ή
λιος ξεπρόβαλε δειλά - δειλά. Ξύπνησε ευδιάθετος και κά
θισε στο παράθυρο χαζεύοντας τη κατάλευκη φύση. Οι γο
νείς του είχαν φύγει για το χωριό.
Ενθουσιάστηκε βλέποντας τα γερμένα από το χιόνι κλαδιά
των δένδρων. Η φαντασία του άρχισε να ταξιδεύει επάνω
στο χιόνι και έβλεπες στο πρόσωπο του να ζωγραφίζετε μια
απερίγραπτη χαρά. Ξαφνικά τη γαλήνη της ησυχίας του διέ
κοψε το δυνατό χτύπημα στην πόρτα.
Ποιος είναι; Ρώτησε ανήσυχος.
Προς μεγάλη του έκπληξη ήταν ο Αστυνόμος Παπασπύρου. Το πρόσωπο του ήταν ανήσυχο.
“Καλημέρα Κώστα Διγενή. Ξέρω ότι σήμερα είναι Κυρια
κή και πως ετοιμάζεσαι να πας στην Εκκλησία, μην ανη
συχείς δεν θα σε καθυστερήσω πολύ. Έχουμε μια σοβαρή
υπόθεση και θέλω τη γνώμη σου”, του είπε πριν ακόμα
μπει μέσα ο Αστυνόμος.
“ Ευχαρίστως Αστυνόμε, περάστε. Τι ακριβώς συμβαίνει;”
“Κάποιος εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο βουλευτής Πιπερίδης έλλειπε στην επαρχία και τη νύχτα του έκλεψε κά
ποια σημαντικά έγγραφα, πολύ απόρρητα γι’ αυτόν. Προ
φανώς για να τον εκβιάσει ή δεν ξέρω για ποιον άλλο λόγο.
Από την έρευνα που κάναμε και όπως μας διαβεβαίωσε και
ο βουλευτής μόνο δύο άνθρωποι ήξεραν για αυτά τα έγγρα
φα. Η γραμματέας του Γιούλη Αλεξίου και ο στενός του συ
νεργάτης Βονιφάτιος Πλάκας.
“Βρέθηκε κάποιο στοιχείο;”, ρώτησε ο θρυλικός μικρός
ντετέκτιβ.
‘Όχι. Παρα-μόνο οι πατημασιές του κλέφτη στη χιονισμέ
νη αυλή του σπιτιού του Βουλευτή. Ο δράστης φορούσε
παπούτσια νούμερο 40”.
“Λοιπόν; Ποιος από τους δυο φοράει παπούτσια με αυ
τό το νούμερο Αστυνόμε;” ρώτησε έκπληκτος ο Κώ
στας Διγενής και σκέφτηκε αμέσως πόσο εύκολη θα ή
ταν η υπόθεση.
“Κανένας από τους δύο. Και εδώ είναι τα δύσκολα μικρέ
ντετέκτιβ.. Ο Πλάκας φοράει 44 και η Αλεξίου 36. Είναι
σίγουρο ότι δράστης είναι ένας από τους δύο αλλά τα απο
τυπώματα μας φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση”.
Συλλάβετε και ανακρίνετε την Αλεξίου Αστυνόμε. Είναι
φανερό πώς αυτή είναι ο δράστης. Φαίνεται πολύ πονηρή
και πήγε να σας ξεγελάσει”.
Πως κατάλαβε ο μικρός ντετέκτιβ ότι ένοχη ήταν η Αλεξίου;

Ε

Λύση προβλήματος προηγουμένου τεύχους
Όταν του έπεσαν τα κλειδιά ο μικρός ντετέκτιβ παρα
τήρησε ότι και κάτω από το αμάξι του Ιβανώφ ο δρόμος
ήταν βρεγμένος. Αν το αμάξι δεν είχε μετακινηθεί καθό
λου όπως υποστηρίζει ο σοφέρ θα έπρεπε ο δρόμος να
ήταν στεγνός. Αρα, ο σοφέρ “πετάχτηκε” μέχρι το εργο
στάσιο, πήρε το εμπόρευμα και ξαναγύρισε.

Για τους μικρούς μας Φ ΙΛ Ο Υ Σ

ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ Ο ΤΙ:
Οι βιολόγοι - δερματολόγοι έχουν υπολογίσει ότι σε κά
θε τετραγωνική ίντσα, δηλαδή 6, 45 τετραγωνικά εκατο
στά ανθρωπίνου δέρματος υπάρχουν είκοσι φλέβες που
μεταφέρουν αίμα προς την καρδιά, δεκατρία σημεία που
αισθάνονται το κρύο, εβδομήντα οκτώ σημεία που αισθά
νονται την θερμότητα, εκατόν εξήντα πέντε που αισθάνο
νται την πίεση, εκατό αδένες που εκκρίνουν παχιές ουσί
ες, εξήντα πέντε τρίχες και μύες, εξακόσιοι πενήντα αδέ
νες ιδρώτα, εικοσιοκτώ νεύρα, χίλια τριακόσια άκρα νεύ
ρων που αισθάνονται τον πόνο και δεκαεννέα χιλιάδες πε
ντακόσια αισθητικά κύτταρα στα άκρα των νεύρων.

Πως Φ τά ν ε ι τ ο αίιια σ τ η ν κ η ο δ ιά : Ο Δημιουργός
μας, για να εμποδίσει το αίμα που βρίσκετε στις φλέβες μας
να ρεύσει προς τα πίσω λόγο της δράσης της βαρύτητας ε
νώ κατευθύνετε (το αίμα) προς την καρδιά, έχει τοποθετή
σει βαλβίδες που ανοίγουν μόνο από τη μια πλευρά. Πως
όμως γίνετε αυτό; Καθώς τα τοιχώματα των μυών πιέζουν
με ειδικό τρόπο τις φλέβες μας να ανέβει το αίμα προς
την καρδιά, στο σημείο αυτό, μέσα στις φλέβες, υπάρχουν
αυτές οι βαλβίδες, που επιτρέπουν βέβαια στο αίμα να πε
ράσει, αλλά μόνο προς τα εμπρός όχι προς τα πίσω. Εάν
δεν υπήρχαν οι συγκεκριμένες βαλβίδες, δεν θα μπορούσε
ν ’ ανέβει το αίμα στην καρδιά, με αποτέλεσμα να πεθαίναμε διότι δεν θα γινόταν η μεταφορά του οξυγόνου και των
θρεπτικών συστατικών στα κύτταρα του οργανισμού.
Δεν υπόΡΥ εί Τ έ τ ο ια Ο Π ΥΟ νή . Δεν υπάρχει καμιά
άλλη μηχανή πάνω στη γη που να δουλεύει χωρίς δια
κοπή, χωρίς επιδιορθώσεις ή ρυθμίσεις, για ένα διάστη
μα που μερικές φορές φτάνει τα εκατό χρόνια ή και πα
ραπάνω. Φαντάζεστε παιδιά να ήθελε η καρδιά μας κά
θε λίγο και λιγάκι σέρβις όπως το αυτοκίνητο;
ΕνΟ ΠΟΤΟυί ΟΠό Ρίμα: Η Καρδιά μας διακινεί πέ
ντε λίτρα αίματος το λεπτό. Τριακόσια λίτρα αίματος την
ώρα. Και επτά έως οκτώ τόνους αίματος το εικοσιτετρά
ωρο. Φαντάζεστε πόσο αίμα θα διακινηθεί σε 60 χρόνια;

ΖυνιΧει 1500 νοαυιιόοια κΓ όυωο. Ο ανθρώπι
νος εγκέφαλος αν και δέ ζυγίζει περισσότερο από 1500
γραμμάρια, συντονίζει τόσο καλά τον τεράστιο όγκο
των μηνυμάτων που συγκεντρώνει, ώστε ένας υπολογι
στής με τον ίδιο προορισμό θα είχε τον όγκο ενός ου
ρανοξύστη.
Ενα υπΥανολονικό αοιστοϋονπυα. Γνωρίζεις
ότι το αυτί σου αποτελείτε από: -Ένα συντονιστή σύν
θετης αντίστασης.
-Ένα μηχανικό αναλυτή μεγάλης κλίμακας.
-Μια κινητή μονάδα αυτόματης ρύθμισης και ενίσχυσης.
-Ένα πολυαγωγικό μεταβιβαστή για τη μετατροπή μη
χανικής ενέργειας σε ηλεκτρική.
-Ένα σύστημα για να διατηρεί μια λεπτή υδραυλική ι
σορροπία.

- Ένα εσωτερικό αμφίδρομο σύστημα επικοινωνιών.
Όλα αυτά που διάβασες σημαίνουν πως δεν θα μπορού
σες ούτε να κρατήσεις την ισορροπία σου καθώς βαδί
ζεις ούτε και να ακούσης. Και να φαντασθείς ότι υπάρ
χουν όλα αυτά σ’ ένα χώρο 16 περίπου κυβικών εκατο
στών μόνο!

Η εντεκόχρονπ Ιουλία Μόστοοη unc έστειλε τη δύο α
νέκδοτο που ακολουΒούν:
Πρώτο.
- Μπαμπά, μπορείς να υπογράψεις το όνομα σου με
κλειστά τα μάτια;
- Ε! βέβαια, αυτό είναι πολύ εύκολο, μα γιατί με ρωτάς;
- Ε..! να, για να υπογράψεις τον έλεγχο μου!
Δεύτερο
Ο παππούς παρακινεί τον μικρό εγγονό να διαβάσει λέ
γοντας του πως ο Μέγας Ναπολέοντας στην ηλικία του
ήταν πρώτος στην τάξη.
Και ο μικρός χωρίς να χάσει την ηρεμία του, του λέει:
-Ναι αλλά στη δική σου ηλικία είχε γίνει Αυτοκράτορας, (κόκαλο ο παππούς).
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Το περιοδικό μας εύχεται χρόνια πολλά σ’ αυτούς
που γιορτάζουν τους μήνες Ιούλιο:
Κοσμά και Δαμιανό 1, Κυριακή 7, Ευθυμία 11, Μαρίνα
17, Συμεών (του δια Χριστών Σαλού) 21, Ηλία 20, Χρι
στίνα 24, Άννα 25, Παρασκευή 26, Παντελεήμονα 27.
Αύγουστο: Σωτήρη 6, Ευδοκία 13, Παναγιώτη, Πα
ναγιώτα, Μαρία, Δέσποινα 15, Κοσμά, Διονύσιο 24,
Φανούριο 27, Αλέξανδρο 30.

Βρείτε τη λύση του αινίγματος και κερδίστε
ένα αξιόλογο δώρο:
Όταν το βάλω στο νερό,
αφρίζει σαν το χιόνι,
κάνει το στρώμα του θολό,
μα και το ίδιο λιώνει, (τι είναι;)

Λύση γρίφων προηγουμένου τεύχους
1. Στο χάρτη.
2. Ο μουσικός.
3. Για να έχουνε τα μάτια τους 14.
4. Να το παγώσουνε.
5. Το αχλάδι.
6. Όταν κάποιος τραβά το σχοινί της.
7. Διαβάζονται το ίδιο και από το τέλος.
8. Τον Φεβρουάριο γιατί έχει τις λιγότερες μέρες.
Οι π έντε πρώτοι μικροί μα ς φίλοι που θα μας στείλονν τις σωστές απαντήσεις θα κερδίσουν από ένα
αξιόλογο δώρο.
□
Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/νος Τσινάλης
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ΓΗΜΑ

Πώς τρελάθηκε η
ικρό το χωριό, τρακόσιες
ψυχές το καλοκαίρι, μισές
το χειμώνα, στα πολύ βόρεια
της Χώρας. Κι έκανε πολύ
κρύο και για πολλούς μήνες.
Κέντρο του χωριού η πλατεία. Εκεί βρι
σκόταν το μεγάλο μπακάλικο, το μεγάλο
καφενείο κι όλα τ’ άλλα. Και λίγο πιο
πέρα η Εκκλησιά του Ευαγγελισμού. Α
ραιά κι αραιά τα σπίτια με τις μεγάλες
αυλές, με τα κηπουρικά και τα κοτέτσια,
με τις αποθήκες για τα ζωντανά και τις
τροφές τους και τα εργαλεία. Το σχολεί
ο λίγο πιο πέρα. Τρεις αίθουσες είχε, με
γάλο αυλόγυρο για παιχνίδι και μαθητές
μόνο πέντε. Όσο μια μούντζα για τις φα
μίλιες που δεν κάνανε παιδιά.
- Τι πάθανε, μωρέ, οι σημερινοί και
δεν κάνουνε παιδιά; λέγανε οι γεροντότεροι και κουνούσαν τα κεφάλια τους.
Κακά ξεμπερδέματα θα ‘χουνε και μια
μέρα θα το πληρώσουν ακριβά....
- Που άλλοτε, όπου χαίρονταν τα σπί
τια με οκτώ και με δέκα παιδιά, έλεγε ο
παπα - Σωφρόνης, ο γερασμένος κι α
σπρομάλλης Εφημέριος. Τώρα θαρρείς
πως στερέψανε οι βρυσομάνες και τα
πρόβατα γίνανε στέρφα...
- Δεν γίνανε στέρφα τα πρόβατα, πα
πά μου, είπε ο Κάκαδος, ο Πρόεδρος του
χωριού, που το λέγανε Ασπρίτσα. Τώρα
τα σκοτώνουν τα παιδιά οι ίδιοι οι γονείς
τους πριν γεννηθούν. Γι’ αυτό και θα ρί
ξει ο Θεός φωτιά να μας κάψει, πρόσθεσε ο ίδιος με πίκρα, κι ας ήταν καλόγνω
μος άνθρωπος.
- Εμείς ήμαστε δεκαπέντε παιδιά, είπε
κι ο Στάθουλας, αν λογαριάσουμε και τα
τρία που πεθάνανε στα μικράτα τους.
Ο Στάθουλας ήταν ο ψάλτης της Εκκλησιάς και ήρθε στην Ασπρίτσα μόλις
πήρε τη σύνταξή του απ’ τους σιδηρο
δρόμους. Κι επειδή γιόρταζε την ίδια μέ
ρα η γυναίκα του η Μαρίνα - ήταν δεκα
εφτά Ιουλίου, όταν γινόταν η κουβέντα
αυτή -, κέρασε ούζο την παρέα του, ό
που ήρθε και ο ενωμοτάρχης Μαραγκάκης, που ήταν η εξουσία στο χωριό. Ή 
πιανε λοιπόν, ευχηθήκανε και, πριν να
κατασταλάξει το ούζο στα λαρύγγια,
γούρλωσαν τα μάτια τους με το αναπά
ντεχο θέαμα που είδαν.
- Θεέ και Κύριε! αναφώνησε ο παπαΣωφρόνιος και σταυροκοπήθηκε.
- Αααα! ξεστήθωσαν και οι άλλοι,
σαν μουγκοί απ’ την κατάπληξή τους.
Ένα γεροδεμένο μαντρόσκυλο, που
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γύριζε στο χωριό, φάνηκε στην πλατεία
να κρατά στο στόμα του ένα μικρό βρέ
φος νεκρό. Ήταν ένα βρεφάκι πέντ-έξι
μηνών, που κάποια κακούργα μάνα το
πέταξε στο θάνατο πριν βγει στον ορίζο
ντα της ζωής. Φαινόταν καθαρά ότι το
είχαν σκοτώσει με έκτρωση. Όλοι ανα
τρίχιασαν. Ξαφνιάστηκαν. Σάστισαν. Κι
ένα-δυο παιδιά πετροβόλησαν το σκύλο
και άλλαξαν το δρόμο του. Γύρισε εκεί
νος προς την άλλη μεριά να βρει μιαν ή
συχη γωνιά και να καταβροχθίσει το λά
φυρό του. Αλλά κι απ’ την άλλη μεριά
κάποιος άλλος πετροβόλησε το σκύλο
με το μικρό πτώμα στα δόντια του, απ’
όπου κρέμονταν τα χεράκια και τα ποδαράκια του σκοτωμένου παιδιού. Δυοτρεις απ’ το καφενείο σηκώθηκαν να κυ
νηγήσουν και να πιάσουν το σκυλί.
- Να θάψουμε το νήπιο, είπαν αγανακτισμένοι.
- Άνθρωπος είναι... Πρέπει να το θά
ψουμε...
- Ντροπή! όποιος το ‘κάνε. Ντροπή
και αίσχος! Έγκλημα!...
Αρχισαν φωνές, βρισιές, αναθεματι
σμοί κι ολόγυρα η πλατεία γέμισε αν
θρώπους, που θέλανε να πιάσουν το
σκυλί και να πάρουν απ’ το στόμα του
το νεκρό βρέφος. Κι ο σκύλος τρομαγ
μένος πήγαινε πότε δεξιά και πότε αρι
στερά, για να γλυτώσει. Τα μεγάλα λυ
πημένα μάτια του πότε παρακαλούσαν:
“Αφήστε με να φύγω” και πότε κατηγο
ρούσαν το ανθρωπομάνι: “Γιατί με κυ
νηγάτε με τόσο μίσος και με βλέπετε με
τόση φρίκη; Το βρέφος δεν το σκότωσα
εγώ. Εσείς το σκοτώσατε! Εγώ νεκρό το
βρήκα. Εσείς το σκοτώσατε! Γιατί με
κυνηγάτε και με πετροβολάτε”.
Κι έτρεχε ο σκύλος προς τη μια μεριά
και προς την άλλη, για να σωθεί, ενώ τα
παιδιά και οι άλλοι συνέχιζαν να τον πε
τροβολούν. Και σιγά-σιγά όλοι το ίδιο
κάνανε, για να διώξουνε από μέσα τους
την ενοχή. Κι όπου κι αν πήγαινε το
σκυλί, δεχόταν και μια πετριά. Στο τέλος
αναγκάστηκε να σταθεί στο κέντρο της
πλατείας και τότε πια έγινε στόχος στα
θερός, που όλοι τον πετροβολούσαν μέ
χρι να πέσει καταματωμένο απ’ τα χτυ
πήματα του μίσους των Ασπριδιωτών.
Φαίνεται πώς ένοιωσαν μέσα τους τη
φωνή του σκύλου, που τους κατηγορού
σε για το φοβερό αυτό έγκλημα. “Εσείς
το σκοτώσατε! Εσείς το σκοτώσατε!”
Πήραν το μισοδιαλυμένο βρέφος μέ
σα σε μια πλαστική σακούλα, το πήγαν
στο Νεκροταφείο και το έθαψαν σε μια
γωνιά, χωρίς ιεροτελεστία, ενώ το σκο
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τωμένο σκυλί το ρίξανε πρόχειρα σ’ ένα
λάκκο και το σκέπασαν με χώμα. Και
κανείς δεν κατάλαβε την εξομοίωση της
ζωής και του θανάτου δυο αθώων υπάρ
ξεων, που ο εγωισμός και η κακία των
ανθρώπων τους στέρησαν το θείο αγαθό
της ζωής...
Ύστερα πιάσανε το κοινωνικό κέντη
μα, που λέγεται κουτσομπολιό ή, πιο
σωστά, ψυχική αρρώστια, πολύ κολλη
τική, σαν τη γρίπη και την ψώρα. Κι έ
λεγαν, έλεγαν, έλεγαν κι όλοι υποψιάζο
νταν τις νέες γυναίκες, λεύτερες και πα
ντρεμένες, που δεν κάνανε παιδιά. Λες
και οι άντρες είναι αθώοι σ’ αυτά τα ε
γκλήματα της ανθρωποθυσίας με έκτρω
ση. Και τα στόματα των Ασπριδιωτών
μάσησαν με χαιρεκακία όλες τις όμορ
φες και τις καρπερές. Και οι πιο πολλοί
καταλήγανε στο συμπέρασμα πώς την έ
κτρωση αυτή την έκανε, με βότανα και
ζεστά νερά, η νεαρή Ρόδαινα, η κόρη
του Ροδή, που είχε πάρει τον Καρέκα,
τον ξενιτεμένο στη Γερμανία εδώ και
τρία χρόνια. Πήγε και δεν ξαναγύρισε.
Καθόταν εκεί συνέχεια να μαζέψει παράδες και να γυρίσει μια και καλή, να
πάρει χωράφια δικά του.
- Αυτή πρέπει να ‘ναι, λέγανε. Γιατί
την είδανε μια μέρα με έναν ξενοτοπίτη
φαντάρο κάτω στη ρεματιά.
- Αυτή, η Ρόδαινα το ‘κάνε, για να
μην την πάρουν χαμπάρι τα σόια του ά
ντρα της και τη μακελέψουν...
- Η Ρόδαινα το ‘κάνε, το δίχως άλλο,
γιατί αυτή όλο έλεγε πώς ήθελε να φύγει
απ’ το χωριό, να πάει στη Θεσσαλονίκη
και στην Αθήνα, για να μη χάνεται εδώ
στην Ασπρίτσα άδικα η ζωή της. Ήθελε
μεγαλεία και κοσμική ζωή με τους αρι
στοκράτες.
Η κουβέντα περπατούσε σ’ όλο το χω
ριό και το κουτσομπολιό, σαν αόρατο
θηρίο, έμπαινε απ’ όλες τις πόρτες και
τα παράθυρα των σπιτιών, αλλά πιο πο
λύ σύχναζε στο μεγάλο καφενείο.
- Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό μια μά
να στο παιδί της! Είναι φόνος, είναι έ
γκλημα, είπε ο Γιάγκος ο δάσκαλος,
Φριχτό πράγμα, φριχτό!
- Φταίει και το Κράτος, που άφησε
λεύτερες τις εκτρώσεις, είπε και ο Στά
θουλας. Έτσι πήραν θάρρος όλες οι
τσούπρες και ξεπετούν τα βλαστάρια
τους πριν γεννηθούν. Κάνουν το κέφι
τους, σαν τους σκύλους του δρόμου, και
δεν νοιάζονται για τίποτα. Γίναμε λοι
πόν κι εμείς σαν τους σκύλους; Καλά
δεν λέω, παπα-Σωφρόνη; Έτσι δεν είναι;
Ή κάνω λάθος;

1κάνεις λά θβφ ίλτα τε, α;
ρημέριος. Δ εΐ& ρεπε το
ιοποιήσει το
των
νει παιδί, πρε·Μ ^'ά να λα ι
βάνει τις ευθύνες του και όλες τις συνέ
πειες του παιδιού. Γιατί και το νήπιο το
αγέννητο και ο γέρος είναι το ίδιο άν
θρωπος για το Θεό. Εμείς δεν επιτρέπε
ται να πηγαίνουμε κόντρα στο θέλημα
του Θεού. Γιατί αυτό είναι η απιστία και
η αμαρτία, όταν διώχνεις το Θεό απ’ την
καθημερινή ζωή σου.
-Δηλαδή, για να καταλάβω κι εγώ, πα
πούλη, πετάχτηκε κι ο Μαραγκάκης ο ε
νωμοτάρχης, ο δράστης δεν είναι ο ε
γκληματίας;
-Αυτός, κυρ-αστυνόμε, είναι ο φυσι
κός αυτουργός, που λέτε κι εσείς οι α
στυνόμοι. Είναι ο εκτελεστής του κα
κού, απάντησε ο παπάς. Στο βάθος όμως
υπάρχουν και οι ηθικοί αυτουργοί, οι
πραγματικοί αίτιοι του κακού. Γι’ αυτό
στα πίσω-πίσω είμαστε όλοι φταίχτες.
Όλοι βοηθούμε στο κακό, και με αυτά
που κάνουμε και με αυτά που δεν κά
νουμε. Κατάλαβες;
-Πάλι δεν κατάλαβα, παπα-Σωφρόνη,
είπε σαν απορημένος και διαμαρτυρόμενος ο Μαραγκάκης. Δηλαδή εγώ τι φταί
ω, που αυτή η μάνα ή όποια μάνα σκο
τώνει το σπλάγχνο της και το πετά;
-Θυμάσαι τι λέει το Ευαγγέλιο για τη
μοιχαλίδα, που την πιάσανε την ώρα της
αμαρτίας και μαζεύτηκαν στην πλατεία,
για να την τιμωρήσουν με λιθοβολισμό;
-Ναι, τη θυμάμαι αυτήν την ιστορία,
που τη διδαχτήκαμε στο Σχολειό. Και
φωνάξανε και το Χριστό να την κρίνει,
είπε ο Ενωμοτάρχης.
-Και τι τους είπε ο Χριστός, όταν θέ
λανε να τη λιθοβολήσουν;
- “Ο αναμάρτητος υμών πρώτος βαλέτω λίθον επ’ αυτήν”, απάντησε ο Μαρα
γκάκης με κάποια αυταρέσκεια, που ή
ξερε απ’ έξω τα λόγια του Ευαγγελίου.
- Αν λέγαμε κι εμείς το ίδιο στον εαυ
τό μας, κυρ-αστυνόμε, θα βλέπαμε την
ευθύνη που έχουμε όλοι για τα κακά της
κοινωνίας. Γιατί η κοινωνία είναι σαν έ
νας άνθρωπος και το φρόνημα της κοι
νωνίας επηρεάζεται από το τι λέει και τι
κάνει ο καθένας μας.
Είπαν κι άλλα στο καφενείο και η φο
βερή αυτή εμπειρία του χωριού ερχόταν
και ξαναρχόταν στις συζητήσεις των χω
ριανών, ώσπου μια μέρα μαθεύτηκε ότι
η Ρόδαινα τρελάθηκε για καλά και κάθε
ται πότε εδώ και πότε εκεί και αναζητά
το χαμένο παιδί της και τραγουδά το ίδιο
τραγούδι:

ινιστεί.’
της Ρόδαινας. Βστερα κι!
έναις. Κι αν δεν έμπαινε στη μέσ
πα-Σώφρόνης, θα tif σκότωσαν
Όταν θα πάω, κυρά μου στο παζάρι,
στυχη με λιθοβολισμό. Είχε ξεσηκωθεί
θα σου πάρω μία κοτούλα.
κι αυτός με τη φασαρία μέσα στη νύχτα
Η κοτούλα κοκοκό το κοκοράκι κικιρικαι, όταν είδε να πετούν πέτρες στην
κικί
τρελή Ρόδαινα, ξεπετάχτηκε με σηκωμέ
να σε ξυπνά κάθε πρωί!
να χέρια κι έβαλε τις φωνές.
Όταν θα πάω, κυρά μου στο παζάρι... ”.
-Μη! Μη! Χριστιανοί μου, μην πε
Κι ύστερα έλεγε το τραγούδι ότι ο νοι
τροβολάτε! Στο όνομα του Θεού!
κοκύρης θα αγοράσει στην κυρά του ένα
Ένας - δυο ξανάριξαν πέτρες εναντίον
σκυλάκι, ένα γατάκι, ένα γουρουνάκι, έ
της. Τότε ο παπάς προχώρησε προς το
να γαϊδουράκι και άλλα ζωντανά, για να
μέρος της Ρόδαινας και με σηκωμένα τα
την ξυπνούν το πρωί με τις φωνές τους.
χέρια φώναζε:
Κι αφού όλοι μάθανε πια το κακό, που
-Έλεος, Χριστιανοί! Μεγάλη αμαρτία
έπαθε η φόνισσα η Ρόδαινα, θυμηθήκα
θα κάνετε, αν τη σκοτώσετε! Λυπηθείτε
νε τα λόγια που λέγανε οι παλιοί, ότι οι
τη την άμοιρη! Έχει χάσει τα λογικά
γυναίκες που κάνουν έκτρωση στο τέλος
της! Έλεος! Έλεος!
τρελαίνονται. Και σαν να ην έφτανε αυ
Η Ρόδαινα σαστισμένη από τον πολύ
τό, ήρθε και το χειρότερο. Γιατί μια νύ
κόσμο και τις κουβέντες, που δεν τις κα
χτα η σαλεμένη Ρόδαινα πήρε ξύλα και
ταλάβαινε, άρχισε μια να γελά και μια
δαδιά και πήγε στη μέση της πλατείας,
να κλαίει λέγοντας:
εκεί που σκοτώσανε το σκύλο με το
-Παπα-Σωφρόνη, θα μου φέρεις πίσω
σκοτωμένο παιδί της, κι άναψε φωτιά
το παιδί; Ε; Να το βαφτίσουμε, να το
μεγάλη. Ύστερα έλυσε τα μαλλιά της, ά
μυρώσουμε! Έ; Θα το φέρεις, παπά μου,
νοιξε τη νυχτικιά της πουκαμίσα κι άρ
θα το φέρεις το παιδί μου;
χισε να χορεύει ολόγυρα στη φωτιά, σαν
Έπεσε με λυγμούς στα πόδια του κι άρ
τα ξωτικά και τις αρχαίες νεράιδες. Και
χισε να κλαίει σπαραχτικά. Πλησίασαν
με φωνή λυπητερή, σαν να παρακαλούκαι οι άλλοι ένα-δυο βήματα πιο μπρο
σε, τραγουδούσε κάποια στιχάκια δικά
στά, για να δουν και να ξομπλιάσουν το
της, που έκρυβε μέσα της:
παράξενο το θέαμα. Και το φως της φω
"Φέρτε πίσω το παιδί,
τιάς, που συνέχισε να λαμπαδιάζει, έρι
το παιδί και το σκυλί,
χνε στα πρόσωπά τους και στην παρουσί
να σας δώσω ένα φιλί,
α τους μιαν άλλη σκιά, που ξεσκέπαζε τα
φίλοι να ‘μαστέ καλοί!
όσα κρύβανε μέσα τους. Όλοι σχεδόν την
Φέρτε πίσω το παιδί,
καταδίκαζαν, ξεχνώντας τα δικά τους α
το παιδί και το σκυλί,
νομήματα λογιών των λογιών....
το παιδί μου, το παιδί μου
Ο ταπεινός Εφημέριος πήρε στοργικά
κι έλα πάρτε τη ζωή μου... ’’!
την τρελή φόνισσα και με τη βοήθεια
δυο-τριών άλλων χωριανών την πήγε
Με τη φωτιά στην πλατεία και τα τρα
στο σπιτικό της να ηρεμίσει και να κοι
γουδίσματα και ξεφωνίσματα της Ρόδαιμηθεί. Τη γιατροπόρεψαν οι δικοί της,
νας ξύπνησαν οι άνθρωποι στα κοντινά
αλλά το κακό είχε γίνει. Όλα τα άλλα
σπίτια και βγήκαν να δουν τι γίνεται. Σι
ήρθαν με τη σειρά τους, όπως οι ήσκιοι
γά - σιγά, ο ένας με τον άλλον ξεσήκω
πίσω απ’ τα δέντρα. Γιατί η κατάστασή
σαν το χωριό, που μαζεύτηκε στην πλα- . της χειροτέρεψε και σε λίγες μέρες τη
τεία ολόγυρα κι έβλεπε το παράξενο θέα
μεταφέρανε στο τρελοκομείο....
μα με την τρελή Ρόδαινα, όπου όλοι πια
Αυτή η ιστορία της Ρόδαινας, που
ξέρανε ότι αυτή σκότωσε το εξώγαμο τέ
σκότωσε το σπλάγχνο της και ύστερα
κνο της και γι’ αυτό τρελάθηκε. Οι μεγά
τρελάθηκε, είχε τραντάξει την Ασπρίλες τύψεις πνίξανε το λογικό της και το
τσα συθέμελα κι όλοι άρχισαν να μαζεύω
ένστικτο της μάνας ξαναζήταγε πίσω το
συν τα λίγα μυαλά τους και πήγαιναν
παιδί της:
τώρα πιο συχνά στην Εκκλησία, να μην
"Φέρτε πίσω το παιδί,
πάθουν κι αυτοί τα όσα έπαθε η άμυαλη
το παιδί και το σκυλί,
η Ρόδαινα...
□
να σας δώσω ένα φιλί,
φίλοι να ‘μαστέ καλοί... ”,
* Το Διήγημα στηρίζεται σε πραγματι
Ήταν σπαρακτικό το θέαμα και το α
κό γεγονός, που διαδραματίστηκε σε χω
κρόαμα μέσα στη νύχτα και όλοι είχανε ριό της Δυτικής Μακεδονίας.

Ιούλιος/Αύγουστος 2001 - Αστυνομική Επιθεωρητή

■m

Ο κ. Λάμπρος Πράπας κάτοι

κος Αθηνών σε ευχαριστήρια επιστολή
του που απευθύνει προς το Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης μεταξύ άλλων αναφέρει.
‘‘Θα ήθελα δια της παρούσης να εκφράσω τις από καρδιάς ευχαριστίες μου στον
Υπαστυνόμο A ’ κ. Δημήτριο Γιοβανίδη ο
οποίος πρόσφατα μου έσωσε τη ζωή και
με εξαιρετική επαγγελματική ψυχραιμία,
αυτοθυσία και ανθρωπιά απέτρεψε την
αυτοκτονία μου. Μετά το άτυχο αυτό περι
στατικό άλλαξε η ζωή μου αλλά και ο τρό
πος με τον οποίο βλέπω όλο το Σώμα της
Ελληνικής Αστυνομίας. Τον κ. Γιοβανίδη,
ο οποίος ένα μήνα μετά το περιστατικό με
επισκέφθηκε στην οικία μου να βεβαιωθεί
για την αίσια πορεία της υγείας μου, τον
αισθάνομαι πλέον και ως φίλο μου ”.
Τ α Μέλη του Διοικητικού Συμ
βουλίου της Συνδικαλιστικής Ένωσης Α
στυνομικών Υπαλλήλων Ν. Έβρου, εκ
φράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς
τους κατωτέρω συναδέλφους οι οποίοι
προσέφεραν την ανθρωπιστική τους βοήθειά (σε φιάλες αίματος) στον ασθενή
πατέρα του Προέδρου της Ένωσης Κ. Οδυσσέα Σκαρλάτου. Συγκεκριμένα εκ
φράζουν τις ευχαριστίες τους προς τους:
Αρχ/κα Ελευθερίου Γεώργιο της Υ.Α Α
λεξανδρούπολης, Αρχ/κα Νικολαίδη Άγ
γελο της Α.Δ. Αλεξανδρούπολης και τους
Δόκιμους Αστυφύλακες Αντωνακάκη
Χρήστο του Τ.Δ.Α Ξάνθης και Τορτοπίδη
Λάζαρο του Τ.Δ.Α Κομοτηνής.
Ευχαριστούν επίσης την Α.Δ. Ξάνθης
και ιδιαίτερα τον Υπαστυνόμο κ. Κουκοβίνο Γεώργιο, για την άμεση ανταπόκρι
σή του στο αίτημα για χορήγηση φιαλών
αίματος, από την Τράπεζα Αίματος η ο
ποία λειτουργεί υπό την ευθύνη του, στο
Γ.Ν.Ν. Ξάνθης.

Ο Δήμαρχος Καλυβίων-Θωρικού κ. Πέτρος Φιλίππου εκφράζει τις ευ
χαριστίες του προς το Προσωπικό του
Τμήματος Τροχαίας Κερατέας καθώς και
του Α.Τ. Καλυβιών, για την άριστη συ
νεργασία τους με το Δήμο κατά την Πεζοπορία-Ποδηλατοδρομία, που πραγμα
τοποιήθηκε πρόσφατα επί της Λεωφό
ρου Καλυβιών-Λαγονησίου με μεγάλη
συμμετοχή και επιτυχία, με αφορμή την
Ημέρα Περιβάλλοντος.
Η οικογένεια Ε. Αναπλιώτη
κάτοικοι Ν. Φαλήρου εκφράζουν τις ευ
526

χαριστίες και τα συγχαρητήρια τους προς
την Ελληνική Αστυνομία και ειδικότερα
προς τους Αστυφύλακες Αθανασάκη Δημήτριο και Καράμπαμπα Γρηγόριο, για
την ηθική και ψυχική συμπαράσταση σε
σοβαρή οικογενειακή υπόθεσή τους.
8 0
Ο Αρχ/κας κ. Σωτήριος Λάκκας εκφράζει τις ευχαριστίες του προς
τον Ανθ/μο Ζήκο Επαμεινώνδα της Ομά
δας “Ζ” της Αμεσης Δράσης Ιωαννίνων
και τον Ανθ/μο Ευάγγελο Μήλιο του
Τ.Τ. Ιωαννίνων για τις άμεσες και αποτε
λεσματικές τους ενέργειες που είχαν σαν
αποτέλεσμα την ανεύρεση του δράστη
που προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές
στο Ι.Χ.Ε αυτοκίνητό του.

νεια και συμπόνια μεταφεροντας τον μέ
χρι το σπίτι του επειδή αισθάνθηκε μια
έντονη σκοτοδίνη και απότομη πτώση
της πίεσής του.
I πρόεδρος του Πανελλήνιου
Συνδέσμου Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμε
ων κύριος Αλέξανδρος Σκόντος και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
συγχαίρουν το προσωπικό των Αστυνο
μικών Διευθύνσεων Τροχαίας Αττικής,
Κορίνθου, Τριπόλεως και Λακωνίας για
την σημαντικότατη υποστήριξη και δια
σφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του υ
περμαραθώνιου των εφέδρων που πραγ
ματοποιήθηκε πρόσφατα με διαδρομή
Αθήνα-Σπάρτη-Μυστράς, συνολικής α
πόστασης 240 χλμ.

οικογένεια Δη μητριού Δεγερμετζόγλου εκφράζει τις ευχαριστίες
της προς τους Δοκίμους Υπαστυνόμους:
Καρυπίδη Γεώργιο του Ηλία και Τσαχτσάνη Ιωάννη του Ευθυμίου, για την ε
θελοντική προσφορά αίματος που έκαναν
πρόσφατα σε μέλος της οικογένειάς τους
το οποίο αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας.

Ο Γενικός Γραμματέας της
Ε.Σ.Ο.Α. κύριος Λιβέρης Γεωργίου εκ
φράζει τα θερμά του συγχαρητήρια για
την πρώτη νίκη του σκοπευτή αστυνομι
κού Διονύση Γεωργακόπουλου στο πα
γκόσμιο κύπελλο της Σεούλ.

κ. Ιωάννης Γκαγκάνης ευ
χαριστεί τους αστυνομικούς του Τμήμα
τος Ασφαλείας Καβάλας γιατί χάρη στις
συντονισμένες προσπάθειες τους βρέθη
καν και επιστράφηκαν τα αντικείμενα
που είχαν κλαπεί πριν από έναν μήνα α
πό το αυτοκίνητό του.

Ο Δήμαρχος Κόφινα του Νο
μού Ηρακλείου κ. Ιωάννης Χατζάκης και
το Δημοτικό Συμβούλιο του ιδίου Δήμου
εκφράζουν τα συγχαρητήριά τους προς
το προσωπικό της Αστυνομικής Διεύθυν
σης Ηρακλείου, για την δημιουργία του
Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων
Ηρακλείου με σκοπό την πρόληψη και
καταστολή του εγκλήματος.

Δήμαρχος Νεάπολης κύριος
Γρηγόρης Χαντζησάββας επιθυμεί να
εκφράσει την ευαρέσκειά του για την α
νάληψη σημαντικής πρωτοβουλίας από
την Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης
που σχετίζεται με την πρόληψη τροχαί
ων ατυχημάτων. Συγκεκριμένα, ύστερα
από απόφαση του Διευθυντή Τροχαίας
Θεσσαλονίκης κύριο Ιωάννη Μαρνά το
τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνται
στους δήμους Π.Σ. Θεσσαλονίκης ενη
μερωτικές εκδηλώσεις για την πρόληψη
ατυχημάτων με θύματα πεζούς.

0 Ο Σάκης Ζεμπέρης υπερήλι
κας συνταξιούχος νεφροπαθής κάτοικος
Αθηνών εκφράζει τις ειλικρινείς του ευ
χαριστίες προς τον Αστυφύλακα Κώστα
Ανυφαντή που υπηρετεί στο 5ο
Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων για την
ανθρώπινη βοήθεια που του παρείχε, την
οποία του πρόσφερε με διακριτική ευγέ
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Ο διευθύνων σύμβουλος της
Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της
Πνευματικής Ιδιοκτησίας κύριος Γεώρ
γιος Γαλανάκης σε ευχαριστήρια επιτο
λή του προς την Αστυνομική Διεύθυνση
Σερρών μεταξύ άλλων αναφέρει: “Με
την παρούσα επιστολή μας, θα θέλαμε να
εκφράσουμε τα συγχαρητήρια και τις ευ
χαριστίες μας προς εσάς προσωπικά κύ
ριε Ταξίαρχε όπως επίσης και στο προσω
πικό της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Σερ
ρών, το οποίο υπό την καθοδήγησή σας
το τελευταίο χρονικό διάστημα στα πλαί
σια εφαρμογής της νομοθεσίας περί πνευ
ματικής ιδιοκτησίας σχεδίασε με άψογο
τρόπο και πέτυχε την σύλληψη στην πε
ριοχή ευθύνης σας, μεγάλου αριθμού ατό
μων τα οποία διέθεταν προς πώληση πλα
στές κασέτες και CD
Επιμέλεια:
Π. Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ ΙΑ Σ Τ Ο Υ Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ο Υ
Υπάρχουν ορισμένοι απλοί τρόποι, με τους οποίους μπορείτε να αποφύγετε
την κλοπή του αυτοκινήτου σας:
• Τοποθετήστε συστήματα συνα
γερμού και κλειδαριών ασφαλείας
του τιμονιού.
• Φυλάξτε το αυτοκίνητό σας, ε
άν είναι δυνατόν, σε γκαράζ του
σπιτιού ή σε οργανωμένα και υπεύ
θυνα γκαράζ, τα οποία καταβάλ
λουν αποζημίωση σε περίπτωση
κλοπής κ.λ.π.
• Καλύψτε το με κουκούλα.
• Επιλέξτε εξουσιοδοτημένο ή
γνωστό σας συνεργείο για επισκευή.
• Τοποθετήστε ξεχωριστά κλει
διά για την τάπα βενζίνης.
• Μην αφήνετε δεύτερα κλειδιά
και έγγραφα μέσα στο αυτοκίνητο.
• Όταν κατεβαίνετε, έστω και
για λίγο από το αυτοκίνητό σας, να
σβήνετε την μηχανή, να βγάζετε το
κλειδί και να κλειδώνετε.
• Μην έχετε μαζί με τα κλειδιά
του αυτοκινήτου και τα κλειδιά του
σπιτιού σας. Αν σας κλέψουν το αυ
τοκίνητο, να μην σας κλέψουν και
το σπίτι.
• Όταν αγοράζετε αυτοκίνητο α
πό ιδιώτες, ελέγξτε την άδεια κυ
κλοφορίας αν είναι γνήσια και με
μηχανικό, αν ο αριθμός πλαισίου εί
ναι αυτός που αναγράφεται στην ά
δεια. Αν αγοράζετε μεταχειρισμένο
ρωτήστε τον προηγούμενο κάτοχο
σε ποια κατάσταση το πούλησε στο
συνεργείο ή στον έμπορο. Είναι πο
λύ πιθανό να σας πουλήσουν κλεμ
μένο αυτοκίνητο.

Όταν κυκλοφορείτε
με το αυτοκίνητο σας:

Αν οας κλέψουν
το αυτοκίνητο σας:

·> Μην αφήνετε την τσάντα σας
ή τον χαρτοφύλακά σας στην θέση
του συνοδηγού ή στα πίσω καθί
σματα. Από το ανοικτό παράθυρο,
στο φανάρι που είσθε σταματημένοι, μπορεί να σας την πάρουν.
❖ Μην βιάζεστε να κατεβείτε για
να δείτε το σπασμένο λάστιχο που
σας λεει από το παράθυρο άγνω
στος μοτοσικλετιστής. Όταν κατε
βείτε θα σας αρπάξει την τσάντα ή
θα σας κλέψει το αυτοκίνητο.

♦ Ειδοποιήστε αμέσως την αστυ
νομία και καταγγείλετε την κλοπή
δίνοντας τον αριθμό κυκλοφορίας,

Οταν σταματήσετε
το αυτοκίνητο σας:
■ Μην αφήνετε μέσα τσάντες,
φακέλους, ρούχα κ.λ.π. Θα σας
σπάσουν το τζάμι και θα τα κλέ
ψουν.
■ Πάρετε μαζί σας το κασετόφωνο ή την πρόσοψή του. Αν είναι αξί
ας θα σας το πάρουν και θα σας κά
νουν και ζημιά στο αυτοκίνητο.

τον αριθμό πλαισίου και κινητήρα
και περιγράφοντας τα πράγματα
που έχει μέσα.
♦ Όταν σας ειδοποιήσουν ότι
βρέθηκε, ενημερώστε αμέσως την
αστυνομία και μην το αγγίζετε.
Πρέπει να ερευνηθεί από την Σή
μανση.
♦ Ενημερώστε αμέσως την αστυ
νομία αν σας ζητούν χρήματα για
την επιστροφή του αυτοκινήτου.
Δεν δίνουμε ποτέ χρήματα. Συζητείστε ψύχραιμα με τους κλέφτες,
σύμφωνα με τις οδηγίες της αστυ
νομίας, και αν πειστείτε πράγματι
ότι έχουν το αυτοκίνητο, διότι σας
περιγράφουν κάποιο πράγμα που
μόνο εσείς γνωρίζετε ότι υπάρχει,
τότε μεθοδεύεται η σύλληψή τους
από την Αστυνομία. Ποτέ δεν έχουν
πραγματοποιήσει τις απειλές που
εκστομίζουν.
♦ Μην βάζετε αγγελίες γιατί γίνε
στε εύκολα θύματα απατεώνων οι ο
ποίοι δεν έχουν το αυτοκ νητό σας.

